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   يدهچك

 حوزة به كه است رسائلي ارزشمندترين از يكي خوانساري آقاجمال تأليف عقايدالنسا
ويژه  به و زنان شناخت در فراواني ارزش محتوا نظر از رساله اين. دارد تعلق عامه ادبيات
 ديگران، با ارتباط در زنان آداب و به رفتار اگرچه در اين اثر. دارد صفوي عصر زنان

 بلكه، نيست زنان عادات و روابط بيانگر تنها آن محتواي ؛ امااست شده انتقاد و تعريض
 از گذشته. دارد جامعه افراد بر حاكم روابط و دوران آن اجتماع شناخت در بسياري اهميت
 در روايت شيوة. دارد فردي به منحصر ويژگي نيز ساختار نظر از اثر اين محتوايي، اهميت

 است طنزپردازي هايروش از يكي پردازي نقيضه. است پردازي نقيضه سبك به كتاب اين
  . است نشده توجه به آن چندان كه

 و محتوايي ارزش شدن روشن با هدف نيز و موجود منابع به استناد با اثر اين تحليل
 محتوايِ قلب و نقض ياري به اثر اين نقيضي ساختار كه آنجا از .است اثر اين ساختاري
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 انواع بررسي. است بايسته نيز آن محتواي به اجمالي نگاهي ،شده نگاشته عمليه رسائل
 حاضر نوشتار در كه مسائلي هستند روش، اين كاربرد هدف و تكنيك اين كاركرد نقيضه،
 ادبيات ارزشمند منابع از ساختار و محتوا جنبة دو از رساله اين .پرداخت خواهيم ها بدان
  . شودمي شمرده عامه

  .نقيضه محتوا، ساختار، ،دالنساعقاي: كليدي هاي واژه

  مقدمه. 1
 ازقبيل ،شماري بي نمودهاي و هاجلوه ،است فولكلور اصطالح معادل كه عامه ادبيات
 بر مبتني بيشتر ادبيات از نوع اين. دارد...  و نمايش ترانه، المثل، ضرب متل، داستان،
 نقش آن يگير شكل و تدوين در مردم عامه از جمعي و است شفاهي انتقال سنت
 كمتر فاخر و رسمي ادبيات. كرد تعريف آن براي واحدي خالق تواننمي كه انچن ،دارند

 ةروزان زندگي هايجنبه از بسياري و است داده نشان توجه فرودست مردم زندگي به
 رسائل و كتب ميان در. دارد »اشرافي ايصبغه« بياني به و ندارد انعكاسي آن در مردم

 بپردازد گذشته مردمان زندگي از ناشناخته ايحوزه به كامل كه است متني كمتر فارسي
 در كه است ايگريخته و جسته اطالعات ،آيدمي دست به تاريك زواياي اين از آنچه و

 ةنويسند بارةدر كه عقايدالنسا. است شده نگاشته داستاني متون ويژه به ديگر متون ضمن
 بخشي به منحصراً كه است رسائلي ندترينارزشم از يكي نظر وجود دارد، اختالف آن

  . است پرداخته زنان يعني ايراني، جامعة از ناشناخته
 آن سقم و صحت در تحقيق و است خوانساري آقاجمال به منتسب كه رساله اين
 از يكي زبان از ،ظاهر در طلبد،مي را صفوي عصر شيعي متون از دقيقي شناسيسبك
 شده نگاشته ايشان رأي به تفسير و زنان عقيدتي انگاريهلس به انتقاد در و ديني عالمان

. است عصر آن زنان ناشناختة اجتماع از ديگري مهم مطالب حاوي حال عين در و
 به انتقاد در لزوماً ؛ اماشده نگاشته عمليه رسائل روش به رساله اين كه است درست
 غير يا و دين نام به گاه دارد كه اشاره رسومي و خرافات به بلكه نيست، ديني القيدي
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 رسوم و آداب شناخت براي ارزشمند ايدريچه رساله اين. است شده باب زنان ميان آن
 اثري عقايدالنسا .است زندگي گذران چگونگي و هاسرگرمي ها، آن ميان روابط زنانه،
 از استفاده. است فرد به منحصر ساختاري نظر از هم ،محتوايينظر  از هم كه است

. است كرده تبديل طنز هاي نمونه بهترين از يكي به را كتاب اين پردازي نقيضه تكنيك
. كرد خواهيم تحليل محتوايي و ساختاري منظر دو از را آن اثر، اين بهتر بررسي براي
 اثر اين در پردازي نقيضه هايروش و اصول بهترِ شناخت براي اثر اين محتواي به اشاره

  .بود خواهد

  تحقيق پيشينة. 2
 پرداخت كتاب اين معرفي به) 1340( »ءالنسا ديعقا« ةمقال در بلوكباشي علي بار نخستين

 اثر اين از گزارشي به را آن از فصلي )114: 1377همو، ( نظر و نقد كتاب در بعدها و
 شدة تصحيح كتاب ةمقدم در نيز) 1349 طهوري، :ك.ر( كتيرايي محمود. داد اختصاص

 و) 56-55: 1378( سلطاني محمدعلي. ختپردا كتاب ناي هاي ارزش بيان به يشخو
. كردندمعرفي را  آن لفؤم و اثر اين هاييمقاله در نيز) 56- 6: 1388( رضوي مسعود سيد

 در نيزو رده ك معرفي آن را ايران ايخانهمكتب ادبيات در )2/375( ذوالفقاري حسن
 تكيه با( )1393(» خوانساري آقاجمال ننة كلثوم يا عقايدالنسا شناسي متن« عنوان با ايمقاله
 رويكردي با اثر اين بررسي به) زنان وضعيت و عامه دين رسوم، و آداب و باورها بر

متمركز  اثر اين در زنان وضعيت و عامه داري دين باورها، بر وپرداخته  ختيشنا جامعه
 رساختا تحليل درصدد ،پيشين هايپژوهش ةادام در نيز ة حاضرمقال .استشده 
  .است عقايدالنسا در پردازي نقيضه

  تحقيق ضرورت و روش. 3
 كه است رسائلي ارزشمندترين از يكي خوانساري آقاجمال تأليف ننه كلثوم يا عقايدالنسا

 ديگران با ارتباط در زنان آداب و رفتاربه در اين اثر  .دارد تعلق عامه ادبيات حوزة به



 1394 پاييز و زمستان، 6، شمـارة 3 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

116 

 ؛نيست زنان عادات و روابط از حاكي تنها اين اثر محتواي .است شده انتقاد و تعريض
. دارد جامعه افراد بر حاكم روابط و دوران آن اجتماع شناخت در بسياري اهميت بلكه

. دارد فردي به منحصر ويژگي نيز ساختار نظر از النسا عقايد محتوايي، اهميت از گذشته
 هايروش از يكي پردازي نقيضه. است پردازي نقيضه سبك به كتاب اين در روايت ةشيو

 با قياس در تكنيك اين اگرچه. است فارسي معاصر و كالسيك ادبيات در طنزپردازي
 موجود هاينمونه ؛ اماندارد فارسي ادبيات در چنداني هاينمونه ي،ياروپا متعدد آثار
اي كتابخانه مطالعة پژوهش اين در تحقيق روش. اند شده واكاوي جنبه اين از كمتر ،نيز
  .است تحليلي -توصيفي رويكرد سبراسا و

يعني  ،با توجه به يكي از مطرح ترين نظريات تحليل زبان اثر ساختار ،مقاله اين در
 رساله اين نقيضي محتواي تحليل اين،  بر افزون. نظرية كنش گفتاري بررسي خواهد شد

 از برخي .شود روشن اسلوب اين چرايي و روش تا است بوده گاننگارند مدنظر نيز
 شرح بدين ،دهند مي پاسخ آن به مقاله اين در نگارندگان كه هايي پرسش ترين همم

 در نقيضه آفرينش است؟ بوده چه اثر اين در نقيضه تكنيك كاربرد غرض و علت: است
   است؟ پذيرفته صورت هايي تكنيك و تمهيدات چه با كتاب اين

 روابط بودن روشن .ستا اجتماعي طلبي الحاص و انتقاد ،اثر اين در نقيضه كاركرد
 شده استفاده هايتكنيك بارزترين از زباني هايكنش از استفاده نيز و اثر اين در بينامتني

  .است بوده نقيضه خلق در

  بحث. 4
  مؤلف و اثر معرفي. 1-4

 .است زنان ديعقا و رسوم و آداب وصف در موجود اثر نيترميقد ننهكلثوم اي النسا ديعقا
ش و پدر يمذهب اي از خانواده آقاجمال. اند نسبت داده يخوانسار جمالآقابه  را اثر نيا

 آقاجمال. اندنوشتهق 1125را  ويوفات  خيتار .بود يصفو ةدور تةبرجس ونياز روحان
محقق  اش، ييدانزد پدر و  او. است بوده يروانيش رزايم عالمه و يمجلس عالمه ةدور هم
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 ،اصول ،فقه -بودند خود زمان يفقها علما و ترين كه هر دو از بزرگ -يسبزوار
 آثار وي .شد خودزمان  ينام ياز فقها يكيرا آموخت و  ياسالم علوم گريحكمت و د

 آثارش وجز عقايدالنسا كتاب يمنبع كمتر در يول ،نوشته فقه و ينيد علوم در ياريبس
انتساب  نيدر باب صحت و سقم ا قيشد تحق بيان تر شيكه پ است و چنان شده ذكر

 آقاجمال ويژه به يعيش يآثار علما بارةدر يمفصل يشناس پژوهش سبك ازمندين
 .است يخوانسار

 انگليسي، هاي زبان بهمنتشر و  چاپي و سنگي مختلف هاي به شكل النسا ديعقا
 شانزده مقدمه، يك شامل كتاباين  .است شده ترجمه آذربايجاني تركي و فرانسوي

 بيان در م،تيم و وضو غسل، بيان در :از ندا ارتعب آن هاي باب و است خاتمه و باب

 و زنان زاييدن اعمال و احكام زفاف، شب احكام نكاح، بيان در روزه، بيان در نماز،
 بيان در ها، آن افعال و سازها بيان در رفتن، حمام بيان در زائو، ةدربار وارده ةادعي

 بيان در شود، مي واجب رنذ به كه مطبوخاتي بيان در خود، شوهران با زنان معاشرت
 بال و زخم چشم دفع تا بندند مي بازو يا گردن به كه دعايي( زخم چشم جهت به تعويذ
 بيان در مهمان، آمدن بيان در دعا، استجابت بيان در نامحرم، و محرم بيان در ،)كند
 يكديگر براي خواهرخواندگي از بعد كه چيزهايي و خواندگي برادر و خواهر ةصيغ
  .است كثيرالمنفعه آداب و متفرقه اذكار و ادعيه بيان در نيز كتاب ةخاتم. تندفرس مي

 كتاب تأليف در مؤثر فرهنگي و سياسي بسترهاي. 2-4

 كه مقتدر پادشاهي ؛گذشت اول عباسشاه زمان در آقاجمال و پدرش زندگي از بخشي
 اين در ديني عالمان فعاليتبر  و بود درآورده خود حكومت ةسيطر در را مذهب نهاد
 عباس شاه جانشينان ةدور در هاآن حيات اصلي بخش اما. كرد مي نظارت دقت به دوره
 فرمانروايي دورة. شودمي شمرده صفويه سلسة در متفاوت كامالً ايدوره كه بود
 دوران اين در .بود صفويان زمان در ايران شكوفايي اوج) ق1038-996( اول عباس شاه
 پيشرفتي خارجي روابط و توليدات افزايش شهرنشيني، گسترش ي،اقتصاد نظر از ايران
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 و متمركز حكومتي به قبايلي و ايلي حكومت تغيير با عباس شاه. ه استداشت چشمگير
 مقتدرترين عنوان به او از كه جايي تا ،رسيد يأر استبداد و قدرت نهايت به نيرومند
 نظر به كه -عباس شاه ايهسياست ترين مهم از يكي .شودمي ياد صفوي پادشاه

 كردن زنداني و سركوب -است ننهكلثوم متن نگارش علل از يكي نگارندگان
  . بود آنان احتمالي خطر دفع براي شاهزادگان

 به ايالتي در هـللَ نام به مخصوص خادمي با همراه شاهزادگان عباس، شاه از پيش تا
 را گرينظامي و داري كتممل آداب وي نظارت تحت و شدندمي مشغول فرمانروايي

 به كه گرفتندمي قرار للگان نفوذ زير چنان شاهزادگان موارد از بسياري در .آموختندمي
 ،شاهزادگان خطر انديشيِ چاره براي عباس شاه. آوردندبرمي شورش به سر ها آن تحريك

 ؛كرد معتاد افراطي جنسي روابط و شراب به و ساخت محبوس سرا حرم در را آنان
 سر به اوضاع از كامل خبري بي در او از بعد جانشينان تمامي شد موجب كه استيسي

 به عاقبت اينكه تا بمانند تقدير انتظار در و باشند سرا حرم در زندگي به محكوم ببرند،
 چنين است بديهي. است شده برگزيده پادشاهي براي كه شود داده اطالع ها آن از يكي

 زنان و خواجگان دمخور تنها و نديده كشورداري يبرا آموزشي هيچ ايشاهزاده
 از بعد جانشينان دورة در سرا حرم خواجگان و زنان ،رو اين از ؛ه استبود سرا حرم
 اين صحبت هم و اسرار محرم كه خواجگان و زنان .يافتند بسياري قدرت عباس هشا

 در )م1713 –1643( 1شاردن كه يافتند نفوذي و قدرت چنان ،بودند شاهزادگان
 غيررسمي ايمشاوره تئهي حكم در« ها آن :گويد مي خود )8/163 :1345( سفرنامة
 كه كسي« )م1702-1623( 2سانسون گفتة به .»داشتند تفوق امور ةهم به كه درآمدند

 در ها آن نفوذ .)176: 1349: ك.ر( »سراست حرم ةخواج يك كندمي اداره را شاهزادگان
 اش هسفرنام در نيز )م1689 -1605( 3تاورنيه كه بود دزيا آنقدر كشور مهم تصميمات

 حرم سرايان خواجه او غياب در« :نويسدمي اعتمادالسلطنه مشكالت دربارة )572: 1369(
 خاصه ؛كنندمي پنبه ها شب ،است رشته اعتمادالسلطنه ،روز در آنچه سوگلي زنان و
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 در بصيرتي اينكه بدون ردهك تسليم عشرت و عيش به را خود كلي هب جوان شاه كه وقتي
  .»باشد نموده حاصل مملكت امور

 قدرتي ،خاص تاريخيِ دورة اين در حرم اهل و زنان خواجگان، كنار در ،درنتيجه
 ضمن در .علما مذاق به نه ،آمدمي خوش سياسيون مذاقه ب نه امر اين و انديافته فراوان

 سياست در ثيرگذارأت و مهم نيرويي خود ،صفويه ةدور در علما كه داشت توجه دباي
 اين به توجه با. پرداختندمي استدالل و بحث به حكومت مهم موضوعات در كه بودند
 چنين شدن نگاشته علل از يكي نيست بيراه ،شد ذكر آن از مختصري كه سياسي اوضاع
 كه شرايطي در. بدانيم خويش مشاوران خوي و خلق به پادشاه ساختن متوجه را ايرساله
 حكم در رساله اين ،اندآورده دسته ب فراواني قدرت پادشاه، زنان و سرايان جهخوا
 در ثرؤم سياسي بستر بر افزون. بود خواهد شاهان ةپرد پشت مشاوران لياقت بر ايرديه
 اين در .داشت نظر در دباي نيز را ادبي توليد هر فرهنگي هايزمينه كتاب، اين تأليف
 آثار ،صفوي حكومت يدتيِعق-مذهبي ماهيت سبب هب شيعي علماي فرهنگي، دورة
 نوع اين ،رو اين از ؛درآوردند تحرير ةرشت به اسالمي احكام و علوم ةزمين در شماري بي

 فرهنگيِ بافت با متناسب كه روست اين از هم .يافت بااليي بسامد دوره اين در هانوشته
 را عمليه رسائل سبك النساعقايد نويسندة صفوي، محور بهمذ جامعة در ادبي توليدات

 متشنجِ و زده بحران دربار بر حاكم سياسي شرايط. است برگزيده خويش كتاب براي
 بر حاكم مذهبي و فرهنگي شرايط نيز و ،عباس شاه از پس پادشاهانِ دورة در صفوي
و سبك به النسا عقايد تأليف در ثرؤم عوامل ترين ممه از ،عقيدتي رويكرد با آثاري توليد 
  .است كنوني سياق

  محتوايي ساختار. 3-4
 ؛ اماپردازدمي زنان عقايد به كلي هب پيداست آن نام از كه چنان رساله اين محتواي
 بخش اين در .يافت دست زنان باب در ديگري اطالعات به توانمي ،اين بر افزون

 شارها ها آن به مقاالت ساير در كه -تكراري عناوين و هانمونه طرح از شده كوشش
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 اثر اين نقيضي محتواي با آشناشدن براي هايينمونه و شود خودداري -است شده
  .شوند معرفي

  زنان ميان روابط. 1-3-4
 در زنان حضور .است زنان ميان روابط به اشاره رساله اين در مندرج مهم نكات از يكي
 سرآغاز را مشروطه شعر كه است ناچيز و رنگ كم چنان ما ادبيات و تاريخ

آژند، ( كرد زدايي اسطوره زنان از كه ايدوره ؛انددانستهادبيات  در زنان يافتن وضوعيتم
 ةسد چند در زنان زندگاني از ايگوشه بازتاب كه ايرساله بررسي بنابراين ؛)101: 1384
 كه -رساله اين در شده مطرح مسائل از يكي. دارد فراوان اهميت ،است مشروطه از پيش
 از كه روابط اين .است زنان ميان روابط -شده تمسخر و انتقاد براي هنويسند ةماي دست
 بودهم أتو بدسگالي و خصومت با همواره ،رودنمي فراتر خويشاوندي مناسبات سطح
  : فرماييد توجه زير هاينمونه به. است
 نباشد حاضر زن خويشان يا مادرزن از يكي و باشد داشته جاريه هرگاه غسل، اما«
 واجب غسل ترك صورت اين در...  نداند امين را شوهر يا باشد مخبر او رشوه از كه

  ).3ص ( » ... است
 و شرعي احكام رعايت بر مبتذل امور دانستنبرتر از انتقاد به فصل اين در نويسنده،

   :پردازد مي ها آن ميان چشمي هم و چشم صفت از انتقاد يا
 براي شوهر و باشد گرفته نو لنگ ،دگوين جاري را او اصطالح به كه برادر زن اگر«
  ).4 ص( »است ساقط او از غسل باشد نگرفته شوهرش كه مادامي ،نگيرد او

 دوره اين خانوادگي روابط شوهران، و زنان بدبيني و شك با مأتو و خصمانه ارتباط
 شوهر و ،مبارزه سوي يك در او خويشاوندان و زن كه است كرده جنگي ميدان شبيه را
 براي بيشتر زنان سوي از كه جدالي؛ هستند جدال اين ديگر سوي در او به نمنتسبا و

 هادغدغه نشانگر كه نزاعي ؛است ديگر رقيبي حضور از خانوادگي نظام و شوهر حفظ
  .است نخست همسر مقام در خود جايگاه اثبات براي آنان هايدلواپسي و
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  مردان و زنان ارتباط. 2-3-4
 طنز زباني با ،عفت حفظ و شرعي حدود رعايت در زنان هيتوج بي به نسبت نويسنده
 مردان و زنان ميان ارتباط از روشني نسبت به تصوير كه است كرده بيان نيوافرا مطالب
  :دهدمي ارائه جامعه

 آن صاحب باشد تربزرگ هرچه عمامه...  سر به عمامه اول اند نامحرم كه كساني
 نمازانپيش و علما ديگر. باشند كه لباسي هر در علم طالبان و است، نامحرم بيشتر

. باشند رفته حج به كه كساني و تاجر و واعظ و خوانروضه و مساجد خدام و
  ).28 ص... ( موذن ديگر
پنبه ،بزاز ،فروشزردك ،فروشسبزي ،فروشيراق يهودي اند محرم كه آنان اما

كاله ،عمله ،سرناچي ،چينقاره ،مطرب ،جادوگر دعانويسِ ،رمال ،طبيب ،كنعوض
 به باشد هم دعانويس اتفاقاً و باشد فروشيراق يهودي اگر...  گلوبندفروش ،سر به

  ).29-28 ص(...  خالدون فيها هم تا كه است محرم اياندازه
 از كه هستند كساني -بردمي نام ها آن از نويسنده كه -)دعانويسان( آخري صنف

 سفأت ةماي و كند مياشاره  اين امر به نيز آقاجمال .كردند فراوان هاي استفاده ءسو زنان
 فراواني خبرهاي هم هنوز و است باقي ما فرهنگ در همچنان آفت اين كه است فراوان
  .شود شنيده مي زنان انديشي ساده از افرادي چنين ةاستفادءسو بر مبني

  زنان هايسرگرمي. 3-3-4
 و اوقات منظور بدين او ؛است زنان نمازي كاهل نويسنده، انتقاد مورد موارد از يكي
 ديني واجبات آوردن جا به از تفريح و سرگرمي سبب به زنان كه بردمي نام را هاييزمان
  :گويدمي ،است واجب آن ترك و ساقط نماز كه اوقاتي بيان در وي. كنندمي غفلت

 شند،با آمده خانه به چينقاره و سازنده كه وقتي در دوم عروسي، هايشب در اول
 و كند نماز ترك كه است الزم بيند، حمام در را خود خويشان زنْ كه وقتي سيم

 رفته شنيدن موعظه به كه روزي چهارم. بازگويد خويشان به را شوهرش احوال
  ).5ص (...  باشد
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 بوده دوران اين در فقهي برانگيز بحث مباحث از موسيقي حلّت يا حرمت ةمسئل
  :كندمي ذكر انتقاد مقام در را مطالبي بارها غنا به زنان اشتغال بارةدر آقاجمال .است

 ،باشد تر وسيع هرچه و حلقه چهل خصوصاً دارد عظيم ثواب زدن دايره كه بدان
 هر در كه است واجب و اندنكرده اختالف علما از يك هيچ و است بيشتر ثوابش
 كرسي و پنجره و در عوض در كه گفته ننه كلثوم نباشد اگر و باشد بوده دايره خانه

 و زند هم بر را دست دو هر نشد يافت ها آن از يك هيچ اگر و زد توان مي سني و
  )8ص ( نيست قوه از خالي اين

  زنان خرافي اعتقادات. 4-3-4
 زنان خرافي عقايد شده، توجه به آن النسا عقايد در كه هاييبخش ترين مهم از يكي
 اشاره ،اندبرساخته زنان كه احكامي و ديني خرافات به نويسنده هابخش اين در .است
 :ك.ر( است شده فراواني توجه جنبه اين به هاپژوهش ساير در كه آنجا از .كندمي

  :شودمي ذكر مورديك  نمونه براي تنها ،)سراسر اثر: 1393ذوالفقاري، 
 اول رسند، مي خود مطلب به روزه آن به كه باشد مي روزه چندين را زنان كه بدان«
 هاخانه به افطار جهات از و نزند حرف بايد كه است اين آن آداب و علي مرتضي ةروز
  ).6 ص( »كند گدايي رفته

  زنانه زبان. 5-3-4
 چند در و است كرده توجه زبان اجتماعي ةجنب به كه است متوني نخستين از النسا عقايد
 از يكي زبان 4يِجنسيت ةجنب به توجه. گويدمي سخن زنان مخصوص زبانِ از ،موضع
 ميان هايتفاوت به آن در و شودمي شمرده شناسي زبان در جديد مطالعاتي هايحوزه
 زبانِ كه شودمي روشن هابررسي اين در. پردازدمي زبان از استفاده در مردان و زنان
 هايتفاوت يكديگر با...  و سخن قطع گيري، نوبت واژگان، نحو، نظر از زنان و مردان

  :كندمي اشاره زنان خاص واژگان به النسا عقايد. ددار مشخص
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 به را يكديگر اعضاي كه بايد شود واقع نزاع ها آن مابين هرگاه گفته ننه كلثوم و
 را يكديگر فرج گوشت خصوصاً بكَنند، غضب و شدت در نهايت و بگيرند دندان
  ).23ص(يند گو لقمه زنان لغت در را اين و دارد بسيار ثواب بگيرند بتوانند اگر

 » ... زنان اصطالحه ب گويند گربه...  را آن كه سفيد ةمهر چهارم... «  :تعويذ بيات در
  ).26ص (

 و حلويات مثل بخورد بگيرد چيزي خانه صاحب از كه است واجب مهمان بر... «
  ).33ص (» گويندمي حقي سلطان زنان اصطالحه ب را اين و خشكبار و نبات

  :بردمي نام زنان ميان نيز ديگري رايج صطالحاتا از هنويسند ،اين بر افزون
 ندهد مرد هرگاه و ايشان آجيل جهت به داد زنانه ب پول بايد كه گفته آرا بزم دده و«
  ).22ص ( » ... نيست قوه از خالي اين و نكرده گناهي كند دخلي خرده زن

 جاري كه ربراد زن ،خواهرشوهر و مادرشوهر با بايد عروس كه علماست اجماعي«
  ).23ص ( »بكند دشمني گويند ياد يا

  :گويدمي نكاح بيان در چهارم باب در
 بر و بگذارد سرنگون تشتي و جامه زير بند حتي بگشايد را بندها كه است واجب
 كه چادري ديگر و...  بنشيند زين روي بر و طعام روغن از بسوزاند چراغ تشت
 كه دارند اتفاق علما جميع و انداخت بايد عروس سر بر عقد وقت در آورده شوهر

 در و دارد گرده گويا ،دارد نگار در كه نقشي زيرا بست، نبايد نگار عقد وقت در
 گويند،مي طور روپاك اصطالحه ب راآن كه بافته روپاك و افتدمي گره عروس كار
  ).9- 8ص (...  انداخت نبايد عروس سر بر دارد گره آنكه علت به

 ارائه جالبي اطالعات نيز ،است بوده مطرح هاواژه ةريش بارةدر كه هاييبحث رد
  :دهدمي
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 سي اندكرده وضع را سمنو كه وقتي ... است اختالف سمنو ةتسمي وجه در كه بدان«
 استعمال كثرت از كه منو سه ندا قائل نفر دو آن و است بوده گندم من يك و آرد من

  .)24ص ( »...  است شده سمنو
 كوچك عروس اصل در چك عروس گويد ننه كلون و سازند موم زا چك عروس و«
 است تصغير چك عروس اند گفته علما ساير و شده چك عروس استعمال كثرت از بوده
  .)37ص ( » ... غالمك و دخترك و پسرك مثل

  هاترانه. 6-3-4

 فولكلور ادب هايجنبه ترين مهم از يكي و زنان ذهن شاتتراو نخستين از هاترانه
 ها آن از برخي و اند كرده مي اجرا زنان كه هاييترانه انواع به بارها كتاب اين در. ستنده

  :شده است اشاره است، رايج هنوز
 او بيني و دارد دراز سرخ موي و است صورت ضعيف و اندام ضعيف آل كه بدان
 او گيس /مشكل بود شناختن آل: گفته او وصف در ننه كلثوم كه چنان است، گل

ص (دل  و ندزدد جگر زائو ز تا/ او بيني بگير ببيني گر //گل از اشبيني و سرخ
15.(  

/ بادا مبارك خانوم بادا بادا: بلند صداي به زنان خواندن و است جبوا زدن دايره و«
 است چراغ و شمع از پر خانه اين/ امشب است وصال شب است شب چه امشب
  ).12ص ( » ... امشب
  :ندارد سنتي ةقافي و رديف كه زير ةنمون و
 آماده چيزت همه كه بيا بيرون زود طفل اي: بگويد و كند.. . طفل به خطاب ماما«
 باقي چيزي اندكرده گرم تو شستن جهت به آب و انددوخته تو براي رخت. است
  ).14ص ( »بيا بيرون زود نداري
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 آري .تاس زنان زندگي احوال و اوضاع دشوارترين در شعر نقش ةدهند نشان اين و
 به را زنان و سخت رنجي و درد بر مرهمي و بوده نيك ليأتف دشوار وضعِ اين در شعر
  .است دادهمي اميد اوضاع بهبود

  نقيضه ساختار تحليل. 5
زبان  در نقيضه. است شده نگاشته پردازي نقيضه ةشيو به النسا عقايد اصلي ساختار
 و شوخي لحن با البته ،جدي اثر يك تقليد معناي بهو  5 يپارود ةكلم معادل فارسي
 نقيضه تعريف در فارسي ادبي نامة فرهنگ در )1376: 1379( انوشه. است مطايبه

 در و شده گفته ديگري ادبي اثر از تقليد به كه است جواب اي گونه نقيضه« :نويسد مي
 لحن سبك، تقليدشده، متنِ /اثر با نقيضه شباهت ضمن ساز نقيضه ةنويسند يا شاعر آن
  .»دهد نشان دارخنده تا كند مي مسخره را نويسنده /شاعر افكار اي

 معموالً را جواب آنكه حال، است شده دانسته جواب انواع از نقيضه تعريف اين در
 منافست نوعي و ديگر شاعر هايتوانايي اثبات براي سازي نظيره و جدي تقليد به
 عبارتي به و تمسخر و فكاهي حد در تعريف اين در نيز نقيضه هدف .كرد تعبير توان مي

 اين از فراتر تواند مي نقيضه آنكه حال ؛است شده داده تقليل ،تقليد مورد شاعر هجو
 شده انگاشته ناديده تعريف اين در انتقادي هاي جنبه و شود سروده شخصي هايانگيزه
   :گويد مي نقيضه تعريف در) 99:1380( نيكوبخت. است

 شاعر آن در كه شود مي اطالق ادبي آميز مسخره تقليد ينوع به نقيضه ادب عرف در
 به ولي ؛كند تقليد خاصي شاعر يا نويسنده بيان طرز و قالب و سبك از نويسنده يا

 اهميت كم و مغاير كامالً اصلي اثر در ادبي، سنگين و جد موضوعات جاي
  . دباش گفته جواب تمسخرآميز نوعي به را اصلي اثر ،درنهايت تا گنجاند مي

 تمسخرآميز گويي جواب حد در و شخصي كامالً نقيضه هدف نيز تعريف اين در
 واالي انتقادي اهداف ةدهند نشان متن اين بررسي آنكه حال ؛است شده دانسته
 پارودي برابر در اصطالحي عنوان به نقيضهاز  كه جهت آن از. است پردازي نقيضه
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 در پارودي هايلفهؤم ترين مهم از كيي اساسدر گفت دباي ،كنند مي استفاده انگليسي
. است -شخصي گيري انتقام و هجو معنايبه  نه -انتقاد عنصر وجود انگليسي ادبيات
 مورد بسيار اجتماعي و سياسي ةگسترد تغييرات با زمان هم و هجدهم قرن از پارودي
 تنها كه يياروپا هاينقيضه از متعددي هاينمونه وجود. گرفت قرار يياروپا ادباي توجه

 حاكي ،شده نگاشته سياسي و اجتماعي ةويژ شرايط يا و ادبي ژانر يك از انتقاد هدف اب
 و مانده پنهان جنبه اين النسا عقايد به مربوط هاي پژوهش بيشتر در اما ؛است امر اين از
 شناسي متن« ةمقال در )13: 1393( ذوالفقاريحسن  تنها ،است نشده اشارهآن  به

 نيز اثر اين انتقادي ماهيت به وي .كرده است اشاره مهم ةجنب اين به »النسا عقايد
 ها آن نقد تواندمي است عمليه هايرساله ةنقيض كه آنجا از كتاب« :گويدمي و پردازد مي
  .)20 همان،( »باشد نيز

 و انواع به سپس و پرداز نقيضه تأليف و غرض به نخست ساختار، تحليل بخش در
  .پردازيم مي متن اين در ازيپرد نقيضه هايروش

  نقيضه غرض. 1-5
 نتيجة و كيفيت در فراواني اهميت پردازي نقيضه تكنيك از استفاده در نويسنده غرض

 انتقاد و است انتقاد پارودي بردن كار به از غرض و علت يياروپا ادبيات در. دارد او كار
 صرف به تنها سندهنوي هر ؛ زيرااست پارودي تعريف در اساسي هايلفهؤم از يكي
اين از نويسنده غرض و مقصود بسا چه؛ گيرد نمي نام پاروديست ،اثر يك دارِ خنده تقليد 
 وي تمسخر يا انتقاد قصد روي هيچ به و است اثر صاحب به احترام و پاسداشت ،تقليد

. دشومي ناميده 6پاستيش يياروپا ادبيات در طنزآميز تقليد از نوع اين. باشد نداشته را
 ديوان جملهاز ،فارسي ةنقيض متون از بسياري در كه است رويكردي همان اين

 مورد شاعران از ،پاسداشت و احترام با ساز نقيضه يعني ؛دارد وجود اطعمه ابواسحاق
 در ؛ اماندارد را آنان اشعار از انتقاد يا تمسخر قصد روي هيچ به و كندمي ياد تقليد
 ازجمله النسا ةتذكر. شود مي ناميده -پارودي عادلم -نقيضه فارسي ادبي نقد عرف
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؛ است شده نگاشته اجتماعي انتقاد غرض و هدف با كه است نقيضي متون معدود
  .خوردمي چشم به وضوح به اثر اين محتواي در كه غرضي

   نقيضه انواع. 2-5
 نقيضي ساختار متن ها آن كمك به كه است هاييشيوه متن اين در نقيضه انواع از منظور
 در نقيضه .1 :كرد تقسيم دسته دو به توانمي را متن اين در پردازي نقيضه. است يافته

  .متن فحواي در نقيضه. 2 ،متن كلي ساختار
  
 متن كلي ساختار در نقيضه. 1-2-5

 عمليه هايرساله. است شده نگاشته عمليه هايرساله ةشيو از تقليد به رساله اين
خود  پيروان كردن عمل براي اسالمي احكام بارةدرها را  آن فقها كه هستند هايي رساله
 ،)زنان عندي من احكام متن اين در البته( احكام به پرداختن تبويب، ةشيو. اند نوشته مي

 نحوي خاص چينش از استفاده نيز و هاسترساله نوع اين خاص كه واژگاني از استفاده
 پردازي نقيضه در نويسنده ةاستفاد وردم هايروش از هارساله اين در رايج هايكنش و

 در تنها متن اين ،برداريم متن از را هارساله اين در سائر جمالت از برخي اگر. است
 حاكم هايكنش تردقيق تحليل براي. است زنان باورهاي و آداب توصيف گاه و انتقاد

 نخست جاستب -است بوده پردازي نقيضه در متن اين يكنتك ترينمهم كه –متن اين بر
  . كنيم بيان را گفتاري هايكنش بحث در سرل جان ةنظري از مختصري
 از سوي وي از پيش ،شود مي شناخته سرل نام به امروزه كه گفتاري كنش ةنظري
 .استآستين  نظريه اين واقعي گذاربنيان ،تر  درست تعبير به و شد ريزي پي آستين
 انجام گفتارها پاره كه را اعمالي و ،فتارگ پاره را جمله صوري يا آوايي نمود آستين

  .نامدمي 7گفتاري هاي كنش ،دهند مي
 دستة پنج به را گفتاري هايكنش ،8»غيرمستقيم گفتاري هايكنش« ةمقال در سرل

  :كرد تقسيم مهم
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 سرل، اعتقاد به .است حالتي يا حادثه توصيف كنش اين بياني هدف: 9اظهاري. 1
. هاست آن پذيري كذب و صدق و بودن اثبات قابل اهكنش اين خصيصة ترين مهم
 با را گزاره محتواي و هستند گوينده اعتقادات بيانگر افعال از دسته اين ديگر، عبارتي به

 گوينده ).دارند word to world رويكردي او قول به( دهند مي تطببيق خارج جهان
 در كه افعالي از رخيب. اندچگونه ءاشيا و چيزها كه است مسئله اين گفتن درصدد

 كردن، بيان كردن، تصديق ييدكردن،أت :از ندا عبارت ،دنشو مي استفاده ها كنش گونه اين
  . ...و  دادن گزارش آوردن، دليل دادن، شرح ،كردن اظهار
 برساند انجام به را كاري خواهدمي شنونده از گوينده اظهارات، اين در :10ترغيبي. 2

 هايبندي دسته اعتبار به توان مي را اظهارات گونه اين. دارد اهنگ دست كاري انجام از يا
 محتواي با را جهان كوشد مي گوينده هاكنش اين در .دانست نهي و امر همان سنتي
 كنش اين ).دارند world to word رويكردي سرل قول به( دهد تطبيق كنش اييِگزاره
 ها،درخواست در توانمي را آن ارزب نمونة و است گوينده تمايالت و هاخواست بيانگر
 كار به ها كنش گونه اين در كه هايي فعل ازجمله. كرد مشاهده نواهي و اوامر و هاپرسش

 كردن، خواهش ،كردن التماس دادن، اجازه: كرد اشاره موارد اين به توانمي رود،مي
  ... .و  خواستن توضيح كردن، توصيه اصراركردن، تقاضاكردن،

 تعهد اين و شودمي متعهد كاري انجام به گوينده اظهارات گونهاين در :11تعهدي. 3
. دهدمي نشان...  و كردن تعهد دادن، قول سوگندخوردن، مانند افعالي قالب در را

 رويكردي( است كنش ياي گزاره محتواي با خارج جهان تطبيق درصدد او درحقيقت
world to word از ند ا عبارت كنش اين در تهرف كار به افعال از برخي .)دارد: 

  . ... و كردن تقديم كردن، تعهد كردن، ضمانت دادن، قول كردن، موافقت
 كه است عواطفي و احساسات ابراز كنش اين غيربياني هدف :12عاطفي يا بياني. 4

 يك بيان باكنش بياني  ،درواقع .است شده سهيم ديگري اشخاص يا شخص با گوينده
 در. پردازد مي آن ابراز به كنش اين قالب در و آيد مي وجود به دفر در احساسي ةگزار
 تسليت، بيان ،همدردي ابراز ،تشكر ازقبيل خود اتاحساس گوينده اظهارات گونه اين
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 كردن، تعجب ،كردن همدردي ناسزاگفتن، كردن، اهانت. كند مي بيان را...  و تبريك
 در كه هستند افعالي ازجمله...  و نتشكركرد گذاشتن، احترام كردن، تمجيد كردن، سالم
  .دنرو مي كار به كنش اين

 با. است شنونده براي ايتازه شرايط اعالم كنش اين غيربياني هدف :13اعالمي. 5
 گوينده قدرت از ناشي كنش اين. شود مي ايجاد جهان در واقعي تغييراتي هااعالم اين
 كه» كنم مي منصوب بخش اين ريتمدي به را تو« ةجمل مانند ،است تغييرات ايجاد در

 بركنار كردن، انتصاب كردن، اعالم :از ندا عبارت كنش اين در رفته كار به افعال از برخي
  . … و كردن

. بردمي نام غيرمستقيم و مستقيم هايكنش دسته دو از سرل ،هاكنش اين بر افزون
. ثانويه معناي و ياللفظ تحت معناي دارند؛ معنا دو هاكنش از برخي است معتقد وي

 به را كلمات اللفظي تحت معناي از فراتر چيزي گوينده قيمتغيرمس كنش در ،درواقع
 به كه است قبلي ايزمينه پيش اطالعات براساس مسئله اين كه كند مي منتقل شنونده
 گوينده هاكنش گونه اين در. دارد وجود گوينده و شنونده ميان جانبه دو صورت

 اللفظي تحت معناي او منظور و كند خود نيت و قصد متوجه را شنونده خواهد مي
  : فرماييد توجه زيرعبارت  به مثال براي .)Searl, 2007: 60( نيست كلمات

  .شود مي دير اال و برويم نمايشگاه به بايد -
  .نيستم آماده هنوز من -

 نايمع همان ثانويه، معناي و است اول گويندة سخن رد اينجا در اوليه معناي
 .نيست آماده دوم گويندة دهدمي نشان كه است اللفظي تحت

 به تمايل و خواستن دبانه،ؤم درخواست چون مواردي در غيرمستقيم هاي كنش
  .)ibid, 68( گيرد مي قرار استفاده مورد ... و كاري انجام

 عقايدالنسا ها را در اين كنش هاينمونه از برخي شدهگفته مطالب به توجه با حال
  .كنيم مي ررسيب
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 و شود خوانده غدير عيد روز در بايد خواهرخواندگي صيغة كه علماست اجماعي
 و شود خوانده ها امامزاده از يكي در كه بايد و نيست صحيح روز اين از غير به

 و است اقوي اول قول و اند قائل وجوب به بعضي و است مؤكد سنت زدن دايره
  .كنند پخش شربت كه است مستحب

 در رايج واژگان نيز و نويسي رساله بر حاكم گفتاري هايكنش از استفاده با ندهنويس
 از را شده مشخص هاي قسمت اگر. است كرده نقيضه را عمليه رسائل اسلوب متون، اين
 ،بگذاريم آن جاي به را ،فقهي بار منهاي منتها ،مترادف واژگاني يا و بگيريم متن اين
  .ودشمي خارج نقيضه حالت از متن

 نهي و امر شامل عمليه رسائل ةشيو به و ترغيبي مواردبيشتر  در متن اين هايكنش
 شامل كه عاطفي افعال از مستقيم به شكل اگرچه متن اين در. است نبايد و بايد و

 متن اين در ترغيبي هايكنش كاركرد ؛ اماشدهن استفاده است، .. و تمجيد تحقير، اهانت،
 مختص و ناهي و آمر ترغيبي هايكنش. است زنانه باورهاي تقبيح در و عاطفي همانا
 جسته بهره ديگر منظوري با اما هاكنش همان از نويسنده بنابراين ؛هستند عمليه رسائل
 عمليه رسائل و النسا ةتذكر ميان بينامتني ةرابط به خواننده است شده سبب امر اين. است
 كه آيدمي اظهاري كنشي آن پي در و هشد آغاز ترغيبي كنش با بيشتر جمالت. برد پي

  :زير هاينمونه مانند هستند، گر توصيف
  .است واجب عروسي شب در مادرشوهر و عروس گريستن كه بدان

  .است زنان جميع به محرم داماد كه بدان و
  .اظهاري كنش+ ترغيبي  كنش: است شكل بدين جمالت اين بيشتر فرمول

 متن اين در. است جسته بهره غيرمستقيم هايكنش از ايگسترده شكل به نويسنده
 و شمرده مستحب و واجب را غلط امور كه كرده تنظيم ايگونه به را متن نويسنده

 مستقيم صورت هب متن اين جاي هيچ در او. است داده جلوه وارونه را حقيقت عبارتي به
 دشواري يچه بي مخاطب ؛ امااست نپرداخته زنان رسوم و اعمال و خرافات تقبيح به

 نويسنده سوي از بديهيات انكار در امر اين علت. يابددرمي را نويسنده حقيقي نيت
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 نويسنده سوي از ،يابددرمي جاهالنه را ها آن مخاطب كه اموري ترين بديهي وقتي .است
 ها آن ةثانوي معناي به خواننده شود،مي معرفي شرعي قبح و حسنبا  و ممسلّ حقايقي

 و واقعيت تمسخر و انكار در طنز ةجوهر و ماهيت ،ديگر بياني به. بردمي پي
 به كه تكنيكي ؛است متن اين پردازي نقيضه تكنيك ترينمهم ،حقيقت دادن جلوه وارونه
 با) 105: 1387( باختين قول به. است شده اعمال غيرمستقيم هايكنش از استفاده كمك
 محدود چهارچوب در علقم و خشك باوري از زبان« كه است خنده و طنز زبان

 ارائة و درك براي ثرؤم ايفرضيه به مفهومي تك دنياي ةشد مومو  مهر و نفوذناپذير
  .»شودمي تبديل واقعيت

  متن فحواي در نقيضه. 2-2-5
 فحواي در است، شده نگاشته پردازي نقيضه شيوة به كه متن اين كلي ساختار بر افزون
 آن كلي ساختار اب ارتباط بي البته كه خوريمرميب سازي نقيضه از مواردي به نيز متن

  :كندمي نقل شكل بدين را برساخته ييدعا نويسنده مثال براي ،نيست
 ان غيرِاهللا، علي توكلّوا: بخوانند را دعا اين و شودنمي رد دعايي هيچ نقاره وقت در

. ساجدين كنتن ان البقره فَسجدوا الشيطانِ حرف تَسمعون ان و فاسقين كُنتُم
 و الدف بضرب تَشتغلوا و سامعين كنتم ان الصوم اكل و ةالصلو بترك اوصيكم
 و زوجي لسانَ يعقد ان غيرك سئلت بل اسئلك اني اللهم. عاقلين كنتم ان الدنبك
 ما سيما اعدائي جميع شر من يحفظي ان و مواليه و اخته و ابيه و امه و اخيه زوجه
 اذا و زوجي قلب في محبتي يقذف ان و عضائيا اسافل يضيق ان و اسمعهم ذكر
 البكارين البيعارين التنبلين اعدائك بحق دعائي استجب. وفاته ساعه في يبلغني مات
  ).30ص ( السامعين اصم يا

 متن كه گونههمان. است بوده متن كلي اهداف راستاي در نيز سازينقيضه گونهاين
 نويسنده. است پرداخته -شعر يك نه -عاد يك ةنقيض به نويسنده ،دارد مذهبي فحوايي

 شرطي و نهي و امر افعال شامل كه دعا هايكنش از و نبرده دست دعا اصلي ساختار در
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 كساني به تعريض تواندمي البته كه است داده تغيير را امحتو تنها و كرده استفاده است
. كنندمي كرارت پيوسته را ها آن ،دريابند را عربي جمالت معناي آنكه بي كه باشد

 كه دهدمي نشان و است زنان مادي دنياي ذهني اشتغاالت نشانگراين نقيضه  همچنين
 .گذاردمي اثر آنان آمال و حاجات در چگونه

 مليأت او كفر حكم در باشد داشته سستي ةعقيد امر اين در كسي باهللا العياذ اگر«
 ديگر نيز و ... االخره و الدنيا في لعنت السمنو، طبخ امراه تركت اذا: شده وارد و نيست

  .)42ص ( » ... شده ديده بسيار باب اين در احاديث
 شوخي و طنز نويسنده هدف كه يابددرمي روشني به خواننده نقايض، گونه اين در
 نظرداشتن و بودن تقليدي ةجوهر به خواننده بردن پي در نقيضه كارآيي دراساس. است
 و تقليد مورد اثر ميان موجود بينامتني روابط به ندهخوان اگر. است ديگر متني به آن

 از ناشي ادبي لذت هرگونه و دهد مي دست از را خويش كاركرد نقيضه ،نبرد پي نقيضه
 گذشت وجود با خواننده النساةتذكر كتاب در. شد خواهد خنثي آن در خصيصه اين

 هنوز ؛ زيرايابدمي در را راث وار نقيضه كاركرد ،كتاب نگارش زمان از سال اندي  و  دويست
 به معاصر خوانندگان پس .دارند را خويش ةگذشت كاركرد عمليه لئرسا ما ةجامع در

 در گزيني النه با النسا ةتذكر .هستند آشنا ،نقيضه ميزبان عبارتي به و سرمشق با خوبي
 در ؛ اماكرده مقلوب را ها آن محتواي عمليه رسائل صوري و واژگاني نحوي، ساختار

اخالق مانند كه آنجا از كتاب اين. است نبرده دست ها آن ظاهري فرم و ساختمان
 دهد، مي قرار نقض مورد را ژانر يك و ندارد نظر خاص ياثر به زاكاني عبيد االشراف

 هدف و غرض و ندخوانب آن را هاقرن تا دنتوانمي اسالمي متون به آشنا خوانندگانِ
 ادب در پردازي نقيضه هاينمونه بهترين از آنكه با يدعب اثر .كنند درك را آن نقيضي
 به االشرافاخالق ؛ زيرانيست بيان و شرح از نياز بي يامروز ةخوانند براي ،است فارسي

 گلستان و بوستان امثال هايي كتاب محبوبيت و شهرت حد در نه هم آن اص،خ اثر يك
 كتاب به نگاهي نخست دباي اثر نقيضي ساختار و ارزش فهم براي مخاطب و دارد نظر

 النساعقايد در .بيندازد - نقيضة آن است االشراف اخالقكه  -نصير خواجه اخالق ناصري
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 بسيار ايزمينه پيش خوانندگان، و كتاب ةنويسند ميان مشترك مذهبي و فرهنگي ميراث
 ناشي تلذ. است 14ابرمتن با اثر اين بينامتني روابط ةشبك به خواننده بردن پي براي ثرؤم
 خواندني و جذاب يامروز خوانندگان براي را متن اين زدايي آشنايي و گشايي گره از

  .است كرده

  گيري نتيجه
 متنِ صداي. رسدمي گوش به آن در صدا چندين باختين قول به كه است متني نقيضه

 عقايدالنسا. است متون گونه اين ديالوگ آشكارترين شايد آن نقيضة و نخستين
 آمال، صداي -است برجسته نقيضه متون همة در كه -دوسويه ديالوگ اين زا نظر صرف
 كالسيك متون ساير در كه است زناني انديشي ساده و هاانگاري سهل ها،نگراني دردها،
 و خردي بي به انتقاد در اگرچه متن اين. اندداشته هيچ به نزديك و ناچيز سهم
 ةنيم خود دل در ؛ امااست ديني امور در اناين مجعول تساهل نيز و زنان پرستي خرافه
. دهدمي بازتاب را جامعه افراد ساير با ها آن ارتباط نيز و ايراني جامعة مستور و پنهان

 در و نيست مردانه هويتي تنها كه - ايراني هويت به بردن پي براي كتاب اين محتواي
 و رساله اين محتواي. ستا ضروري و بايسته امري -يابدمي معنا سرزمين اين زنان كنار

 كه -دوره آن سياسي و تاريخي شرايط به توجه با دباي نقيضه، تكنيك از استفاده چرايي
 كفايتي بي از ناشي هايمرج و هرج و كشور سياسي امور در سرا حرم اقتدار از حاكي
 نگارش فزوني با مصادف كه -صفوي عصر بر حاكم فرهنگي شرايط نيز و - است شاه
 انتقاد در را نويسنده دقيق ظرافت توانمي ديدگاه اين با. شود مطالعه -است يشيع آثار
 نگاشته پردازي نقيضه روش به كه رساله اين فرد به منحصر ساختار. دريافت حكومت به

 را خود خاص زباني هايتكنيك بلكه اي دارد، ويژه محتوايي ارزش تنها ، نهاست شده
 آن دل در كه ايانتقادجويانه ماهيت با نخست ةدرج در نقيضه اسلوب انتخاب. طلبدمي

 و انتقادپر از  سراسر محتوايي نيز خود دل در اثر اين اما ؛است نقد بيانگر ،است نهفته
 اب كه آفريندمي غيرمستقيم هاييكنش زبان، كردن وارونه با متن اين. دارد طلبي اصالح
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 متون نوع اين بررسي. كندمي رآشكا را نويسنده حقيقي موضع معنايي ترينمستقيم
 جدي بسيار آميزطنز وجوه ،آن سرگرمي ةجنب از جدا ما ادبيات در نقيضه دهدمي نشان
 نشانه را جامعه كمبودهاي و هاكاست و كم ممكن شكل نتريصريح به كه طنزي دارد؛
 ينا بينامتني روابط بودن آشكار. دارد ها آن اصالح در سعي تند زباني با و گيردمي

 شده سبب عمليه رسائل با -آن است پردازي نقيضه هايتكنيك ترين مهم از كه -كتاب
 سبب امر همين و ببرد پي اثر ةنقيض ماهيت به روشني به يامروز ةخوانند تا است
 را خود نقيضي ماهيت نتواند كه اينقيضه ؛ زيراستا اثر اين بر حاكم طنز از بردن لذت
  .خواهد داد دست از نيز را خويش غرض و كاركرد واقع در ،كند عيان

  ها نوشت پي
1. Jean Chardin 
2. Sansoun 
3. Jean-Baptiste Tavernier 
4. gender 
5. parody 
6. pastiche 
7. speech act 
8. indirect speech acts 
9. representative 
10. directive 
11. comissive 
12. expressive 
13. declarative 
14. Hypertext 
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