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کلثومننه نام کتابي طنزآمیز و انتقادی نوشـتة آقاجمـال خوانسـاری ( 6689ق ).از فقیهـان
دورۀ صفویّه است .کلثوم ننه در نقـد دینـداری عامیانـه و باورهـای خرافـي رایـ میـان زنـان و
قدیمتری سند مکتون دربارۀ اخالق و آدان و رسوم زنان عـامي ایـران اسـت .هـدف از مقالـه،
معرّفي کتان و مؤلّ ،آن سپس مت شناسي ای اثر ارزشمند است .کتان کلثـومننـه بـه عنـوان
یکي از آثار مهـمّ ادن عامـه در تـاریخ ادبـي ایـران همـواره از دیـد محقّقـان دور مانـده اسـت.
ميکوشیم محتوای کتان را به روش نقد جامعهشناختي و از سه منظر باورهای عامیانه و تصویر
دینداری عامه و وضعیّت زنان در عصر مؤلّ ،بررسي کنیم.
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مقدّمه

متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

در میان آثار ادبي فرهنگ عامه ،بخشي به نقد اوضاع اجتماعي ،دینـي و سیاسـي اختصـا
دارد ،از جمله اخالقاألشـراف و مـوش و گربـة عبیـد زاکـاني کـه بازتاباننـدۀ اوضـاع سیاسـي و
اجتماعي عصر عبید است و زُهرالرّبیع و عقایدالنّساء هر دو مربوط به عصر صفوی کـه اولـي بـه
نقد دینداری عامیانه پرداخته است و دیگری با هدف ریشخند کردن عقاید خرافي زنـان و خلـق
اثری طنزآمیز تألی ،شده است .بعد از آن ،کتان های متعدّد دیگری در نکوهش باورهای عامیانه
تألی ،شد؛ مثل فضایح األفعال في وضوح اللّغات و اعمال که در 6838هـ .ق .در اصـفهان منتشـر
شد ،فلکالسّعادة تألی ،اعتضادالسّللنه که در  6873هـ  .ق .نشر یافت و مقـویم اثـر حبیـباهلل

خان نظام افشار در 6883هـ  .ق .و تأدیب النّسوان از مؤلّفي ناشناس و پاسخ آن به نـام معایـب
الرّجال اثر بيبي خانم استرآبادی .میـرزا حبیـب اصـفهاني در ترجمـه و بـازآفریني حـاجي بابـا
اصفهاني و ژیل بالس کوشیده ،عقاید و خلقیّات مردم را در قالب رماني طنزگونه مورد نقد قـرار
دهد .پس از میرزا حبیب ،محمّدعلي جمال زاده باورهای عامه را مادّۀ خام داستان های خود قرار
داد .وی حتّي کتابي به نام خلقیّات ما ایرانیان نوشت و به نقد برخي باورهای ایرانیـان پرداخـت.
صادق هدایت نیز در برخي از آثارش نظیر یادداشت های پراکنده و نیرنگستان و توپ مرواری به
نقد باورهای خرافي پرداخته است .پس از هدایت ،عالّمه دهخدا درآثار خود به ثبت و بهرهگیری
از عقاید عوام پرداخت .نقد و ملالعة ای آثار و بازخواني آنها از منظرهای مختل ،جامعه شناسانه
و مردمشناسانه ميتواند افقهای تازهتری را در تبیی اوضاع اجتماعي بگشاید.

7ـ پیشینه و روش تحقیق
ابتدا علي بلوکباشي در سال  6838مقالة «عقاید النّساء» را به چاپ رسـاند .ایـ مقالـه کـه
معرّفي و گزارشي از فصول کتان کلثومننه است ،بعدها ( )6877در کتان نقد و نظـر (معرّفـي و
نقد آثاری در ادبیّات مردم شناسي) ،در بخش سوم منتشر شـد (ر.ک؛ بلوکباشـي.)663 :6877 ،
سپس محمود کتیرایي در مقدّمة چاپ مصحّح خود از کتان (ر.ک؛ طهوری )6836 ،بـه برخـي
ارزش های کتان اشاره مي کند .محمّدعلي سللاني نیز در مقالة گزارشي از کلثوم ننـه (سـللاني،
91 :6873ـ )99کتان را معرّفي مي کند .سیّد مسعود رضوی در مقالة «آقا جمـال خوانسـاری و
عقایدالنّساء» (ر.ک؛ رضووی18 :6833 ،ـ ،)91نکاتي را بر اسـاس منـابع موجـود دربـارۀ زمانـه،
خاندان ،مؤلّ ،و محتویات کتان بیان ميکند .ای مقاله ميکوشد در ادامة تحقیقات گذشته بـه
نقد جامعهشناسي باورهای دیني و اجتماعي عامّه بپردازد که در قالب طنز در کتـان کلثـومننـه
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انعکاس یافته است .روش تحقیق استناد به منابع کتابخانهای است که محتوا به روش توصیفي ـ
تحلیلي بر بنیاد نقد جامعهشناسي بررسي ميشود.

1ـ مفاهیم نظری
3ـ )1نقد جامعهشناختی ادبیّات

نقش فرهنگ و ادبیّات عامه در تحقیقات جامعهشناختي و ملالعه در ارزشهـای اجتمـاعي
دوران پدید آمدن هر اثر ،امری انکارناشدني است .ادبیّات شفاهيبخش مهمّي از فولکلـور اسـت.
ای واژه ناظر بر پژوهشهایي در زمینة عادات ،آدان و مشاهدات ،خرافات و ترانههایي بود که از
دوره های قدیم باقي مانده اند .در فرهنگ استاندارد فولکلور ،اسلوره شناسي و افسانه ،نزدیک بـه
 86تعری ،از اصلالح فولکلور ارائه شده است (ر.ک؛ پراپ)1 :6876 ،؛ «ادبیّات عامه یـا ادبیّـات
توده یا فرهنگ عوام یا فولکلور در مقابل ادبیّات رسمي است که مخلـوق ذهـ مـردم باسـواد و
تحص ـیل کــرده اســت و مجموعــهای اســت از ترانــههــا و قصّــههــای عامیانــه ،نمایشــنامههــا،
ضرن المثلها ،سِحر و جادو و طبّ عامیانه که در میان مردم ابتدایي و بيسواد رواج دارد» (داد،
 .)88 :6879موضوعهای مورد بررسي فولکلور بسیار متنوّع است؛ از اساطیر ،افسانهها ،تا آوازها،
ترانه ها ،تصنی ،ها ،دوبیتيها ،تک بیتيها ،نوحهها ،شـعرهای سـوگواریهـا و الالیـيهـا ،امثـال،

متنژپوهی ادبی

7ـ )1نقش فرهنگ و ادبیّات عامه در تحقیقات جامعهشناختی

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

یکي از ابعاد قابل بررسي ذیل موضوع مقاله ،نقد جامعه شناختي کتان عقایدالنّساء است .نقد
جامعهشناختي ادبیّات ،یکي از شیوههای نسبتاً نوی در ملالعات ادبي اسـت .در ایـ شـیوه بـه
بررسي ساختار و محتوای اثر ادبي و ارتباط آن با ساختار و تحوّالت جامعهای ميپردازند که اثـر
مولود آن است .آنچه در نقد جامعهشناختي ادبیّات از اهمیّت بیشتری برخوردار اسـت ،انعکـاس
تصویر جامعه در جهان تخیّلـي و هنـری اثـر ادبـي و شـکلهـای مختلـ ،آن اسـت .تاریخچـة
شکلگیری نقد جامعه شناختي ادبیّات به صورت روشمند و علمي به آغاز قرن نـوزدهم مـیالدی
بازميگردد .در ملالعات جامعه شناختي ادبیّات از محقّقاني نظیر مادام دواسـتال و ایپولیـت تِـ
باید نام برد که اوّلی بار سعي کردند به تعامل جامعه و ادبیّات بپردازنـد .ایـ محقّقـان در پـي
بازنمایي تصویر جامعه در ادبیّات و نحوۀ ای بازنمایي بودهاند .بعدها اندیشمنداني چـون جـورج
لوکاچ و لوسی گلدم به پشتوانة ملالعات فلسفي و تاریخي سـعي داشـتند بـی سـاختارهای
اجتماعي و ساختارهای ادبي داد و ستد متقابلي را نشان دهند (ر.ک؛ عسگری حسـنکلو:6831 ،
13ـ 38و روشنفکر و نعمتي قزویني617 :6836 ،ـ.)639
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متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

چیستانها ،لُغزها ،زبانزدها ،بازیهای زباني ،زبانهای مخفي ،دیوار نوشتهها ،ماشـی نوشـتههـا،
نفری ها ،حاضرجوابيها و از آدان و رسوم مذهبي ماننـد انـواع گونـاگون سـفرههـا ،سـوگواری،
جش های مذهبي تا جش های آییني مثل چهارشنبه سوری ،نوروز ،سفرۀ نوروز ،حـاجيفیـروز،
دید و بازدیدها ،عیدی دادن و عیدی گرفت  ،سیزده بِدَر .از مراسم عروسي و آدان زیارت امـاک
مقدّس ،چشمهها و درختهای نظر کرده ،قدمگاههـای اولیـا ،غـذاهای نـذری ،تـا آدان مـر و
تشییع جنازه ،و جادو و جنبل ،فالگیری ،شیوههای جلب محبّت و صدها مقولة دیگر .ای همـه
موادّ فرهنگ عامه ،زمینة بسیار مناسبي برای بررسيهای جامعهشناختي است.
فرهنگ عامه شامل دو بخش کلّي دانش عامه و ادن عامه ميشود .فرهنگ عامه از یک سـو
با انسانشناسي و از سوی دیگر ،با ادبیّات مرتبط است .آدان ،معتقدات ،جشـ هـا و مسـایلي از
ای قبیل ،به انسانشناسي و افسانهها ،اساطیر ،قصّهها ،ترانهها ،تصنی،ها ،امثال و حِکَم و ماننـد
اینها به ادبیّات مربوط است .هر یک از اجزای فرهنگ عامه بازتـاندهنـدۀ روحیّـات ،خلقیّـات و
آرزوهای هر ملّت است و ریشه در اعماق جامعه دارد .مسایلي که در فرهنگ رسمي بـه راحتـي
قابل شناسایي نیستند ،با بررسي و واکاوی فرهنگ عامه ميتوان به آنهـا پـي بُـرد .از همـی رو،
تعبیر «فرهنگ غیر رسمي» نیز برای آن به کار گرفته ميشود .به همی دلیل ،بایـد گفـت کـه
ملالعة هر جامعهای ،آنگاه ثمربخش خواهد بود و به نتیجههای کاربردی ميانجامد که عالوه بـر
فرهنگ رسمي ،به فرهنگ غیر رسمي نیز ارتباط یابد .بخش مهمّـي از فرهنـگ غیـر رسـمي را
باورها و خرافات تشکیل ميدهد.

1ـ )1باورهای عامیانه و مطالعات ادبی ـ اجتماعی
آدمي در دنیای باورهایش زندگي ميکند و رفتار ،کردار ،پندار و نیز آدان و رسـوم او تحـت
تأثیر باورهایي است که در ذه و ضمیر او جـای گرفتـه انـد .باورهـا مجموعـه ای از ذهنیّـات و
پندارهایي هستند که آدمي آنها را حقیقت مي انگارد .باورها بیانگر شیوه های زندگي و چگـونگي
تفکّر و مهم تری منشأ بایدها و نبایدها انسان است .چرا و چگونه یک چیز را درسـت و شایسـته
یا یک چیز را نادرست ميدانیم؟ باورهای ما هستند که راه و رسـم و شـیوۀ زنـدگي مـا تعیـی
ميکنند« .باورها حاصل تالش و جسـتجوی انسـان هسـتند .بـرای توجیـه و توضـیح و تفسـیر
پدیده ها و وقایع؛ نتیجة تجربیّات شخصي و جمعي انسان در طـول تـاریخ .آدمـي آنگـاه کـه بـا
حوادث و رویدادها روبه رو مي شدند ،ميکوشیدند با کمک تجربیّـات بـه توضـیح آنهـا بپردازنـد.
آدمي آنگاه که نمي توانست رابلة منلقي بی حوادث و پدیده های خـارق العـاده را بیابـد ،بـرای
رهایي از آن به ذکر اوراد و نجواها ميپرداخت تا بدی ترتیب ،مصیبتها را کاهش دهد و نتـای
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دلخواه را از آن به دست آورد و همی امر سبب شد تا به تدری باورها در ذه او شکل بگیرد»
(الهامي.)683 :6831 ،

باورهای عامیانه جلوه ای از فرهنگ عامه یا فولکلور است که «در مت زندگي و فرهنگ اقوام
و ملّتها جریان دارد و به شکلهای گوناگون خود را نمایان مي سازد .جنبه های مهمّي از زندگي
انسان ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه با فرهنگ عامه پیوند دارد .رواج فرهنگ عامه در میـان

متنژپوهی ادبی

ریشة باورها گوناگون است؛ برخي باورهـا ریشـه در اسـلورههـا دارنـد .در بسـیاری مـوارد،
باورهای مسلمانان از اعتقادات دیني تأثیر پذیرفته اند؛ زیرا «باورها در آغاز پیدایش خـود بیشـتر
جنبة آییني و مذهبي داشتهاند ،به تدری و در طول تاریخ با تکامل مذاهب بشـری ،ریشـههـای
دیني باورها به فراموشي سپرده شده ،امّا از رواج آنها در میان ملّتها کاسته نشده است .بررسـي
ای باورها بیانگر مشابهت فرهنگ کنوني بشر با فرهنگ کهـ اوسـت» (صـرفي.)688 :6838 ،
برخي باورها نیز از باورهای طبّ سنّتي نشأت گرفتهاند .باورهایي نیز وجود دارند که برگرفتـه از
افسانهها و مَتَلها هستند .اعتقاد به وجود دیو ،ج ّ و پری ،بر بخـش قابـل تـوجّهي از باورهـای
مردم سایه افکنده است.

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

باورها حاصل شنیدههای ماست و از منابعي چون محیط ،وقایع ،دانـش ،تجربیّـات پیشـی ،
تصوّرات و غیره دریافت کرده ایم و به مرور در ذه و نهاد ما شکل واقعي یافتهاند و بـه حقیقـت
تبدیل شده اند و بسیاری از آنها نتیجة تجربیّات و استدالل منلقي آدمي است ،هرچند در نگـاه
اوّل چگونگي پیدایش آنها معلوم نیست و مثالً تقریبـاً در تمـام منـاطق ایـران «روی هـم قـرار
گرفت کفش ها را نشانة سفر مي دانند» .ای باور نتیجة آن است که که کفش پای افزار حرکت و
نماد و نشانة سفر است .همچنی اغلب مردم دنیا برای نمک حرمت و اهمیّت قائل هستند و در
ایران «به نان و نمک قَسَم یاد کرده ،اعتقاد دارند ای دو از برکات پُراهمیّت هستند» .ایـ بـاور
سرچشمه در ای واقعیّت دارد که نمک نماد فسادناپذیری اسـت .از ایـ رو ،عهـد نمـک نشـانة
عهدی است که خداوند نميتواند در هم بشکند و در میان یونانیـان ،عبرانیـان و اعـران ،نمـک
نشانة دوستي و مهماننوازی است ،چون تقسیمپذیر است و همچنی نشانة عهـدی ناشکسـتني
است ،چون فسادناپذیر است .هومر به خصوصیّت الوهي نمک اشاره دارد (ر.ک؛ شـوالیه،6876 ،
ج 398 :9ـ )333و یا حرمت و اهمیّتي که به نـان مـي دهنـد و نـان را در مرحلـة مقـام قـرآن
مي دانند و به آن سوگند یاد مي کنند .به آن علّت است که نان نماد غـذای اصـلي اسـت و آن را
غذای روح نامیده اند (ر.ک؛ همان ،ج863 :9ـ )868و انسان به تجربه دریافته است ،که حیات او
به وجود آن بستگي دارد.
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اقوام و ملّتهایي که پیشینة تاریخي طوالنيتری دارند ،به مراتب بیشتر از ملّتهـایي اسـت کـه
سابقة اندک دارند» (همان.)689 :
نفوذ ای باورها در فرهنگ و هنر و ادبیّات چنان است که بدون اطّـالع از باورهـای عامیانـه
حتّي نميتوان درک درستي از اشعار شاعران گذشته داشت .برای مثال ای شعر حافظ را تنها با
دانست یکي از باورهای عامه ميتوان دریافت:
به رحمت هم کماني بر سـر بیمـار مـيآورد»

«عفااهلل چی ابرویش اگرچه ناتوانم کـرد،
***

متنژپوهی ادبی،
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«با چشم و ابروی تو چـه تـدبیر دل کـنم

وه زی کمان که بر سَرِ بیمار مـيکشـي»
(حافظ شیرازی.)889 :6838 ،

در میان مردم رسمي بوده که وقتي از دوا و درمـان بیمـاران نتیجـه نمـيگرفتنـد ،مجمعـة
بزرگي در کنار بیمار نگه ميداشتند و بيآنکه خود او متوجّـه باشـد ،گلولـهای گلـی در کمـان
مينهادند و به شدّت به مجمعه ميزدند تا بیمار با شنیدن آن صدای غیرمنتظره ،یکبـاره تکـان
بخورد ،بترسد و بهبود یابد .همچنی بدون اطّالع دقیق از باورهای عامـه نمـيتـوان ایـ ابیـات
علّار را فهمید:
««تکیــه کــم کــ نیــز بــر پهلــوی دَر
ای پســــر بــــر آســــتان دَر مشــــی

بـــاش دایــم از چنــی خصـــلت بـــه در
کـــم شـــود روزی زِ کـــرداری چنـــی »
(علّار نیشابوری.)38 :6871 :

مردم اعتقاد دارند «اگر کسي در آستانة درِ اتاق بایستد و به چارچون در تکیـه کنـد ،در آن
خانه دعوا راه ميافتد» .یا اینکه «هرکس توی درگاه بنشیند ،به تهمت ناحق گرفتار مـيشـود»
(شکورزاده 831 :6831 ،و برای تفضیل بیشتر ،ر.ک؛ محجون31 :6836 ،ـ.)96

3ـ )1کتاب عقایدالنّساء یا کلثومننه
عقایدالنّساء یا کلثوم ننـه نوشـتة آقاجَمـالِ خوانْسـاری یـا آقاجمـال اصـفهاني (د 6689ق)،
محدّث ،اصولي ،حکیم ،متکلّم و فقیه فرزند آقاحسی خوانساری است .وی در خوانسار زاده شد،
در اصفهان زیست و همانجا در 6689درگذشت و در تخته فوالد به خاک سپرده شـد .در حـوزۀ
علمیّة اصفهان نزد پدرش ،آقاحسی محقّـق خوانسـاری و دایـي خـود ،مـالّ محمّـدباقر محقّـق
سبزواری و مالّ محمّدتقي مجلسي درس خواند .سـپس در همـان حـوزه بـه تـدریس معقـول و
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منقول پرداخت .آقاجمال از علمای طـراز اوّل و مدرّسـان برجسـتة آن دوران اصـفهان بـود ،بـه
گونهای که در زمان خود ریاست حـوزۀ تـدریس اصـفهان را بـه عهـده داشـت و افـرادی چـون
آقامحمّد اکمل اصفهاني و مالّ رفیع مشهدی از شاگردان وی بودند .در مقام روایي او گفته شـده
که از مالمحمّدتقي مجلسي اجازۀ نقـل حـدی داشـته اسـت .نویسـندۀ تذکرةةالملـوک او را از
مجلسي هم برتر دانسته است و نویسندۀ ریحانةاألدن او را عالِمي عامل ،حکیم محقّـق ،مـتکلّم،

تفسیر آیة عهد ،الحاشیةالجمالیّة ،سـؤال و جـوان هـای فقهـي ،تقـویم األولیـاء ،اثبـات الرجعـه،

تعلیقات تهذیب األحکام ،تعلیقات م الیحضره الفقیه ،حاشیه بر شرایع االسـالم ،حاشـیه شـرح
لمعة شهید ثاني ،حاشیه بر طبیعیّات شفای اب سینا ،حاشیه بر شرح اشارات اب سـینا ،حاشـیة
شرح مختصر األصول عضدی ،حاشیه بر معالم ،ترجمه و شرح غرر الحِکَم آمدی ،ترجمـة مفتـاح
الفالح شیخ بهایي ،ترجمة الفصول المختارۀ مناظرات شیخ مفید ،ترجمة قـرآن مجیـد ،ترجمـة
صحیفة سجّادیّه ،ترجمه و شرح دعای صـباح و دیگـر آثـار گرانبهـا (ر.ک؛ موسـوی بجنـوردی،
 :6838ج  .)393 :6آنچه باع شهرت و شناخت همگاني وی شـده ،ابتکـار عمـل او در تـألی،
کلثومننه است.
کلثوم ننه اثری طنزآمیز و انتقادی و نقیضة رساله های عملیّه است که به شـیوۀ رسـالههـای
مجتهدان مرجع تقلید در نقد آدان و عقاید و رفتار زنان خرافي نوشته شـده اسـت .ایـ کتـان
قدیمتری سند مکتون دربارۀ اخالق وآدان و رسوم زنان عامي ایران است که در دورۀ صـفویه و
در زمان شاه سلیمان صفوی نوشته شده است .به اعتقاد صادق هدایت «تنها کتابي که مي شـود
گفت راجع به آدان و رسوم عوام نوشته شده ،همان کتان معـروف کلثـوم ننـه تـألی ،آقاجمـال
خوانساری است که به زبانهای خارجه هم ترجمه شده است و فارسي آن هم در دسترس همـه
مي باشد» (هدایت .)63 :6891 ،آقاجمال کتان های بسیاری در علوم دیني و فقه نوشـته اسـت،
ولي در کمتر منبعي کتان عقایدالنّساء جزء آثار او ذکر شده است و ظاهراً خود او نیـز نـامش را
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جامعه ،اختیارات األیّام و اللّیالي و السّاعات ،األسئلةالسّلطانیّة ،اصول الدّی في اإلمامة ،رسـاله در
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فقیه اصولي جلیل القدر و عظیم المنزل ميداند .آقاجمال عالمي نکته سن بـود و طبعـي ظریـ،
داشت و بسیار پُرکار بود .به نظر مي رسد نفوذ او در مردم به گونه ای بوده که پادشـاهان صـفوی
معاصرش به او ابراز ارادت مي کرده اند و با علایای خود او را مي نواخته اند .او از کمک بـه مـردم
دریغ نميکرد و مورد مراجعة خا ّ و عام بود .آقاجمال جز عقایدالنّساء یا کلثومننه آثار بسیاری
دارد؛ از جمله مبدأ و معاد در اصول دی و اعتقادات ،جبر و اختیار ،نیّت و اخال در بان نیّـت
طهارت ،شرح و تفسیر احادی طینت ،رسالة نماز جمعه ،افعـال واجـب و منـدون نمـاز ،شـرح
حدی سحان ،مکاتبات و منشئات ادبي با علما و معاصران ،شرح حـدی بسـاط ،شـرح زیـارت
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بر کتان ننوشته که به نظر علي بلوکباشي شهرت او در فقه و اصـول و مرجـع تقلیـد بـودنش و
همچنی بي ارزش بودن چنی کتابي نزد مردم آن زمان مي تواند دلیل آن باشد .نخستی کسي
که از نام و کتان آقاجمال یاد کرده ،میرزا محمّدعلي اصفهاني نویسندۀ تـذکرۀ یخچالیـه اسـت.
مؤلّ ،روضات الجنّات کتان را به حاج آقا حسی خوانسـاری و بـه احتمـال بیشـتر بـه پسـرش،
جمال الدّی خوانساری ،نسبت مي دهد؛ زیرا آقاجمال طبع ظری ،و للیفي داشـته اسـت (ر.ک؛
خوانساری6866 ،ق ،.ج.)879 :8
آغابزر تهراني دربارۀ ای کتان مينویسد« :کلثومننه یکي از چهار فقیه خیالي است که به
خاطر جاللت و بزرگي او کتان به نامش نامگذاری شده است .کتابي شـری ،و رُمـاني انتقـادی،
للی ،و خنده آور است .در ای کتان پایة مذاهب چهارگانه و بـيپـایگي پـاره ای از نظریّـههـای
متداول بی مردم تشریح شده است و بسیاری از بدعتهایي را کـه نابجـا بـه دیـ نسـبت داده
ميشود ،بیان داشته است .ای کتان از آقا جمـال الـدّی فرزنـد آقـا حسـی خوانسـاری اسـت
(تهراني ،6899 ،ج .)668 :63
کتان شامل یک مقدّمه ،شانزده بان و خاتمه اسـت کـه بـانهـای آن عبارتنـد از :در بیـان
غسل ،وضو و تیمّم ،در بیان نماز ،در بیان روزه ،در بیان نکاح ،احکام شب زفاف ،احکام و اعمـال
زاییدن زنان و ادعیة وارده دربارۀ زائو ،در بیان حمّام رفت  ،در بیان سازها و افعال آنها ،در بیـان
معاشرت زنان با شوهران خود ،در بیان ملبوخاتي که به نذر واجب ميشود ،در بیان تعویـذ بـه
جهت چشم زخم (دعایي که به گردن یا بازو ميبندند تا دفع چشـم زخـم و بـال کنـد) ،در بیـان
محرم و نامحرم ،در بیان استجابت دعا ،در بیان آمدن مهمـان ،در بیـان صـیغه خـواهر و بـرادر
خواندگي و چیزهایي که بعد از خواهر خواندگي برای یکدیگر مي فرستند .خاتمة کتـان نیـز در
بیان ادعیه و اذکار متفرقه و آدان کثیرالمنفعه است.
کلثوم ننه یکي از پن زن عالِم نام برده در کتان است .آقاجمال خوانساری در مقدّمة کتـان
دربارۀ نام زنان عالمه و فضیلت آنان مي نویسد« :بدان که افضـل علمـای زنـان پـن نفرنـد :اوّل
بي بي شاه زینب ،دوم کلثوم ننه ،سوم خاله جان آقا ،چهـارم بـاجي یاسـم  ،پـنجم دَدَه بـزمآرا؛ و
آنچه از اقوال آنها به دست بیاید ،نهایت وثوق دارد و محلّ اعتماد است و به غیر از ای پن نفـر
بسیاری نیز هستند که ذکر آنها موجب طول کالم ميشود» (خوانساری.)87 :6836،
از ای کتان نسخههای مختل ،خلّي ،سنگي و چاپي در دست است .نسخههـای خلّـي آن
در کتابخانههای گن دانش پاکستان با تاریخ 6887به شمارۀ  ،6881کتابخانة مرکـزی دانشـگاه
تهــران بــه شــمارۀ ( 8389فهرســت کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران ،)8383/68 ،کتابخانــة
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سپهساالر به شمارۀ  8668است .اوّلی چاپ سنگي آن در سال  6898قمری بـود و پـس از آن
بارها در ایران چاپ شد .در فهرست خانبابا مشار (ر.ک؛ مشار )3688/3 :6899 ،سـه چـاپ آن
معرّفي شده است :چاپ سنگي ،اصفهان 6898قمری ،سـنگي ،6868سـنگي ـ جیبـي؛ . 86
افزون بر ای سه چاپ ،یک چاپ سنگي در تاریخ  6818در  83صفحه انجام گرفته است .چـاپ
سنگي دیگری در مشهد از آن به عمل آمده است .محمود کتیرایي ایـ کتـان را تصـحیح و در
سال 6836به همراه مرآت البُلَها چاپ کرد .بار دیگر کلثوم ننه با طرحهای بیـژن اسـدیپـور در
سال  6899چاپ شد .بهرام چوبینه نیز ترجمهای از همی کتان را در سـال ( 6873انتشـارات
آزاده سپهری ،کل  ،آلمان) به چاپ رسانده است .ج .اتکینسـ ( )J. Atkinsonعقایدالنّسـاء را

با توجّه به فصول و محتوای کتان ،برخي اطّالعـات مـردمشناسـي نیـز از کتـان بـه دسـت
ميآید .ازجمله یادکرد برخي مشاغل از قبیل نقارهچي ،سبزیفروش ،بلبليفـروش ،لَبلَبـوفروش،
عدسفروش ،زردکفروش ،یهودیِ کـالهکهنـه و قباکهنـه (دورهگـرد یهـودی کـه لبـاس کهنـه
ميخرد) ،گلوبندفروش ،کهنهچي ،کاهوفروش ،دالّله ،سنگپافروش .یا اشاره به آرایشهای زنانـه
چون نگار بست  ،ابرو گذاشت  ،بَزَک چسباندن ،هفت قلم آرایش و نظایر آن (خوانسـاری:6836،
 ،)38همگي اشاره به جزئیّات حاکي از تیزبیني مؤلّ ،است« :و مصـالح اجـزای لغلغـه ،کتیـرای
سفید و گل ختمي و عرق بنفشه و عنبر است و باجي یاسـم گفتـه کـه داخـل کـردنِ مشـک
واجب است و بعضي مستحب ميدانند و بعضي مکروه ميدانند» (همان.)31 :
گاه با آدابي خا روبرو هستیم که در باورهای مردم هنوز جاری است ،مثـل تخـممـرغ بـر
دیوار زدن عروس در هنگام عقد (همان ،)38 :اعتقاد به وجود آل و تـأثیر آن در زنـدگي زائـو و
چگونگي دفع آن (همان ،)18 :تأثیر تعویذات و چگونگي پیشگیری از چشـمزخـم (همـان،)37 :
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در سال 6388میالدی در لندن انتشار داد و در سال  6336در پاریس به زبان فرانسه به همّـت
 J. Thonnelierترجمه و چاپ شـده اسـت و ترجمـة ترکـي آن در تبریـز بـا عنـوان کتـان
تفریحنامة کلثومننه و احواالت زینب پاشا در کتانفروشي فردوسي و بدون تاریخ به چاپ رسـید
(ر.ک؛ رادفر .)78 :6833 ،در برخـي از سـفرنامه هـای فرنگیـان ماننـد سـفرنامه از خراسـان تـا
بختیاری نوشتة هـانری رِنـة آلمـاني نیـز از آن یـاد شـده اسـت .در سـال  6388نیـز جـیمس
اتکی سون که با ترجمة شاهنامة فردوسي ،فریفتة داستانهای حماسـي ایـران و از آن رهگـذر،
دلبستة قصّههای عامیانه و فولکلور ایران شده بود ،کلثوم ننه را بـا عنـوان عـادات و رسـوم زنـان
ترجمه کرد (ر.ک؛ طاهری338 :6898 ،ـ.)386
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اشاره به مراسم ازدواج و آدان و رسوم خا ّ آن (همان ،)93 :به خصو رسم دندان گلي مـا را
با بخشي از آدان و رسوم آن روزگار مردم اصفهان آشنا مي کند« :باجي یاسم گفته که عروس
را در خانة خودش مادر یا خواهر یا دالله نصیحت کند و تعلیم او نماید که با شوهر حرف نزند و
چیزی نخورد تا شوهر به او چند چیز ببخشد و یا به گردن گیرد و ای را به اصلالح دندانگلـي
گویند و هیچ یک از علما در ای بان اختالف نکردهاند» (همان ،)93 :اشاره به دایرۀ چهلحلقـه
(همان )78 :و یادکرد تصنی ،شب عروسي و ذکـر نمونـه ای از تصـنی ،هـای متـداول در شـب
عروسي که ای تصنی ،هنوز هم پس از گذشت سه قـرن در منـاطق مختلـ ،ایـران رواج دارد:
«بادا بادا یارن ،مبارک بادا * خانم مبارک بادا ** امشب چه شـب اسـت * شـبِ فـراق اسـت
امشب* ای خانه پُر از شمع و چراغ است امشب» (همان.)99 :
ملالعه و بررسي کتان کلثوم ننه و تلبیق آن با گزارشها و اسناد تاریخي آن عصـر ،جهـت
شناسایي زندگي تودۀ مردم برای پژوهشگران بسیار مغتنم است .هنوز برخي زنان سـنّتي ایـران
ای آدان را به شیوۀ پیشینیان به کارميبرند؛ از آن جمله« :رختخـوان عـروس و دامـاد را بایـد
زني بیندازد که هَوُو نداشته باشد ،دو شوهر نکرده باشد و شوهردوسـت باشـد» .امـروزه نیـز در
بسیاری از مناطق رسم چنی است که زني رختخوان عروس و داماد را در شب زفاف ميانـدازد
که سفیدبخت (بيهوو و محبون شوهر) و یک بختـه (یـک شـوهر کـرده) باشـد (ر.ک؛ هـدایت،
 81 :6873و شاملو ،6897 ،ج .)338 :6همچنی گِرِه نداشت لباس عروس؛ زیرا گِرِه به کـارش
مي افتد (خوانساری( )38 :6836،مقایسه شود با هدایت .)83 :6891 ،بارنـدگي شـب زفـاف بـه
دلیل ته دیگ خوردن عروس (همان .)93 :ای عقیده تقریبـاً در تمـام منـاطق ایـران رواج دارد.
آدان روزۀ مرتضي علي« :از هفت خانه آن چاه بیاورد و به آن آبها افلار کند و دو رکعـت نمـاز
نیز بگزارد و بيبي شاه زینب گفته که باید از گدایي یک شمع و یک کـوزه بگیـرد و کلثـومننـه
شمع را مستحب مي داند و ای مسأله در وجون و استحبان اختالفي دارد و خاله جانآغا گفتـه
که ای روزه را دختر نذر کند که به شوهر خون که دلخواه او باشد ،برود و بـر سـرِ او زنِ دیگـر
که به اصلالح هوو گویند ،نکند و مللب او برآورده شود» (همان .)86 :ای رسم اکنون با عنوان
کلیدزني و قاشقزني که یکي از آدان بختگشایي بوده است ،در نقاط مختل ،ایـران رواج دارد:
«شب چهارشنبه ،دختر ،الک آردی یا ظرف دیگری مانند آن را با یک قاشق چوبي برميداشـت،
سر و روی خود را خون مي پوشاند که شناخته نشود و یک ساعت از شب رفته به دَرِ خانهها راه
مي افتاد ،با قاشق چوبي دقّ البان مي کرد و در را که به رویش مي گشودند ،بي اینکه حرفي بزنـد،
قاشق و ظرف را نشان مي داد .صاحب خانه هم برن یا پول در ظرف او مي گذاشت .آنگاه بـا پـول
گدایي شمعي ميخرید ،جمعة بعد روزه ميگرفت ،شمع را شبهنگام ميافروخت و با غذایي که
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مؤلّ ،در وجه تسمیة سَمَنو مي نویسد« :در وجه تسمیة سَمَنو خالف بسیار است .بيبي شاه
زینب و خاله جان آغا را اعتقاد آن است که در وقتي که سَمَنو را وضع کردند ،سي مَ آرد و یک
مَ گندم بوده است و باجي یاسم گفته که سي مَ آرد [و] سه مَ گندم بوده اسـت و آن دو
نفر قایلند سیمنو است و از کثرت استعمال سَمَنو شده است .کلثومننه گفته که سي مَـ آرد و
یک مَ گندم معلوم نیست و ای سمنو بدونِ «یا» واقع شده است و وجه تسمیه آن اسـت کـه
چون مصالح و اجزای آن سه چیز است که آن ،آرد و آن و گنـدم باشـد ،از ایـ جهـت سَـمَنو
گفتهاند» (همان.)39 :

3ـ نقد جامعهشناختی کلثومننه
3ـ )3نقد آداب و رسوم و باورهای عامه
آقاجمال خوانساری عقایدالنّساء را با هدف گردآوری باورهای عامیانه ننوشته است و بیشـتر
قصد وی ریشخند کردن عقاید خرافي زنان و خلق اثری طنزآمیز بوده است ،امّا به تلویح و برای
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برخي از عقاید نیز امروزه از میان رفته اند و بیشتر مردم ،آنها را سُست و دروغ مـي پندارنـد؛
مانند« :اگر زني ابتدا به کاری کرد و صدای نقاره شنید ،آن کار به خوبي انجـام مـيگیـرد و آن
زن از اهل بهشت است» .نیز« :بدان که بر جمیع زنان الزم اسـت خواهرخوانـده داشـته باشـند،
بلکه مي فرمایند زنهایي که مي میرند و خواهرخوانده ندارنـد ،چگونـه امیـد بـه بهشـت خواهنـد
داشت؟! و نیز کساني که در دنیا خواهرخوانده دارند ،اگر در دنیا هیچ عبادتي نداشته باشـند ،در
آخرت حسان از برای آنها نخواهد بود و آنها بيحسان داخل بهشت ميشوند».

متنژپوهی ادبی

از پول گدایي و موادّی که در ظرفش ریخته بودند ،پخته بـود افلـار مـيکـرد (ر.ک؛ کتیرایـي،
63 :6833ـ .)66رفت به باالی منارۀ برنجي و شکست گردو ،ابریشم سبز به سوزن کردن و در
لباس عروس دوخت « :بيبي شاه زینب و کلثومننه و دَدِه بزمآرا گفتهاند که سـریعاإلجابـهتـر از
ای نیست از جهت گشادن بخت دختران و زود بـه شـوهر رفـت ایشـان .بـه منـار مشـهور بـه
کونبرنجي رفته ،بگویند کهای منار کونبرنجي * حرفت ميزنم ،نرنجـي ** میانـة مـ دسـته
مي خواهد * مرد کمربسته مي خواهد .پس با مقعد گِردکان بشکند و کلثومننه مي گوید گِردکان
را از طرف راست مقعد بشکند و ایضاً کلثوم ننه گفته که اگر دختر سری پرگوشت داشته باشـد،
نتواند گردکان را بشکند .گردکان را بر زمی گذارد و بر روی پلّههای منار تخته بر روی گردکان
گذارد و مقعد خود را بر تخته زند که به استعانت تخته ،گردکان را شکسته و ای خالي از قـوّت
نیست» (خوانساری.)86 :6836،
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نقد آنها به برخي آدان و رسوم و باورهای رای مردم در دورۀ صفویه اشاره مـي کنـد کـه اغلـب
تحت تأثیر همی خرافه ها بوده اند .عالّمه همایي کتان را حرف های زنانه مـيدانـد کـه مسـلک
نسوان را در حقیقت نقد کـرده اسـت (ر.ک؛ همـایي .)89 :6811 ،کتـان بازگوکننـدۀ عقایـد و
باورهای موجود جامعة آن روز است و با هزل که به قصد ملایبه و تفرّج خاطر نگاشته ميشـود،
بسیار متفاوت است .محتوای کتان نقد غیر مستقیم خرافات زنانه و گردآوری و ضبط آنهاست و
ارزش و اهمیّت کتان هم از ای زاویه اسـت .دهخـدا کلثـومننـه را نقـد خرافـات مـيشـمارد و
ميگوید« :کلثوم ننه با بيبي شاه زینب و دَدِه بزم آرا و باجي یاسـم مَثَـل اعـالی معتقـدان بـه
اوهام و خرافات زنانهاَند» (دهخدا :6839 ،ذیل کلثومننه).
آقاجمال فقیهي مردمي بود و با تودۀ مردم بسیار رفت و آمـد و از آرا و عقایـد جـاری آنـان
اطّالع داشت و به وجود خرافه و عادت های بيپایه در بی مـردم آگـاه بـود .آقاجمـال در میـان
ایرانیان به شوخ طبعي و بذله گویي معروف بوده است و چندی روایت در ایـ زمینـه از او ذکـر
کردهاند (ر.ک؛ بلوکباشي« :)663 :6877 ،آقاجمال خوانساری در روزگاری ميزیست که خرافـه
و خرافهگرایي گسترش فراوان داشت .پادشاه وقت همچون پدرش شاه سلیمان تا روز تاجگذاری
در حرمسرا و در بی زنان بود ،نه در جمـع سیاسـتمداران و گرداننـدگان کشـور .تربیـت زنانـه
پادشاه و سللة فراوان حرمسرا در امور کشورداری ،زمینة گسترش عقاید بانوان را مساعد کـرده
بود .نگارش کتابي که بیانگر عقاید خرافي رای بانوان باشـد ،نـه تنهـا از شـأن یـک فقیـه آگـاه
نميکاهد که بیانگر تیزهوشي و مبارزۀ وی علیه خرافه و در نهایـت ،سیاسـت فرهنگـي وقـت از
طریق استهزای آن است» (سللاني91 :6873 ،ـ .)99در دورۀ صفویه که قشـریگـری مـذهبي
اوج گرفته بود ،نوشت چنی کتابي ،آن هم به دست یک عالم دیني ،نشانگر اوج وخامت اوضـاع
است .لح آقاجمال خوانساری در ای کتان بیشتر انتقاد آمیخته بـا طنـز اسـت و کمتـر قصـد
استهزای قشر خاصّي در آن احساس مي شود ،با دیدی همه جانبه مـيتـوان گفـت کـه هـدف او
انتقاد از رواج خرافه پرستي و انحراف از اصول اساسي دی اسالم در دورۀ صفویه است .پادشاهان
صفوی برای جلب نظر مردم و استحکام پایههای حکومت خود تالش ميکردند ظـواهر شـرع را
گسترش دهند .گرچه ای تالشها در خیلي موارد با عملکرد فردی آنان هماهنگي نداشـت ،امّـا
به مرور فرهنگي را پدید آورد که ميتوان از آن به نفاق دیني تعبیر کرد .بي بند و باریهای بـه
دور از چشم ناظران اجرای احکام شرعي ،گسترش حِیَل و کاله های شـرعي ،رفتارهـایي از ایـ
دست را بسیاری از مورّخان صفوی گزارش کردهاند .کتان کلثومننه بازتان ای جوّ فکـری را در
رفتار و عقاید زنان عصر صفوی به خـوبي نشـان مـيدهـد» (همـان) .بـه نظـر کتیرایـي هـدف
نویسنده ،گردآوری فرهنگ توده نبوده ،بلکه ریشخند کردن خرافات و معتقدات مردم روزگارش
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و به ویژه زنان اصفهاني و افرادی بوده که خودشان را عالم مي دانستند ،خاصّه بـا توجّـه بـه دورۀ
زندگي نویسنده و مکان زندگي او (ر.ک؛ کتیرایي :6836 ،مقدّمه).

7ـ )3نقد دین عامیانه در کلثومننه
دینداری عامیانه گرچه در مباح دی پژوهي مورد توجّه قرار مي گیرد ،امّـا یـک رو نیـز در
ملالعات مردمشناختي دارد .ميتوان دی عامیانه (یا صورت عامیانة دینـداری) را دیـ ابتـدایي
دانست که در برابر دی رسمي قرار مي گیرد .دی عامیانه ،باورها ،شعائر ،ارزشها و هنجارهـایي
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وی ضم اشاره به مراسم ازدواج و آدان آن تلویحاً و در قالب طنز آنها را به نقد مـيگیـرد:
«واجب است تمام بندها را بگشاید ،تشتي سرنگون گذاشته ،در زیر آن چراغي بسوزاند از روغـ
طعام و دختر بر روی زمی بنشیند و باجي یاسم گفته هرگاه زی یافت نشود ،بالشي گذارد و
روی آن نشیند و قدری نبات بر بند ازار خود گذارد و بيبي شاه زینـب آن را واجـب و دیگـران
مستحب ميدانند و کلثومننه گفته که هِل نیز در میان دست خود بگیرد و خالهجانآقا گفته که
آن نباتي که بر بند ازار گذاشته ،در وقت بیرون آمدن به دست خود به ده داماد گذارد کـه در
نظر داماد بسیار شیری مي نماید و ای قول خالي از قوّه نیست و دیگر چادری که دامـاد آورده،
در وقت عقد باید بر سر عروس انداخت و جمیع علما اتّفاق دارند کـه هـیچ یـک از لبـاسهـای
عروس نباید گِرِه داشته باشد؛ زیرا که گِرِه به کارش ميافتد و دَدِه بـزمآرا گفتـه کـه عـروس در
وقت عقد بر آینه نظر کند» (همان .)36 :یا در جای دیگر در مورد مراسـم عروسـي مـينویسـد:
«در وقت عروس آوردن ،شمع عروسي باید محاذی روی عروس باشد و از عـروس بـیش از یـک
ذرع و یک چارک دورتر نباشد و خاله جان آقا تا سه ذرع دورتر را تجویز کرده و نقـاره و سُـرنا و
کساني را که از عقب عروس مي آیند ،بي بـي شـاه زینـب و خالـه جـان آقـا و کلثـومننـه واجـب
ميدانند؛ و اهل خانه عروس را با داماد باید شربت بدهند و کلثومننه واجـب مـيدانـد» (همـان:
.)93

متنژپوهی ادبی

نویسنده در خالل بیان آدان و رسوم واقعیّتهای اجتماعي روزگار خود را نیز بیان ميکنـد.
در نقد آدان آرایشهای زنانه ميخوانیم« :بدان که اجماع فتوای علمای زنان اسـت کـه وضـو و
غسل واجب است مگر در چندی موضع ،وقتي که دست حنا یا نگار بسته باشد ،یا ابـرو گـذارده
باشد ،یا بَزَک چسبانیده باشد .در ای صورت ،ترک وضو و غسل واجب مي شـود و اکثـر علمـای
مذکور نگار را تا سه روز ساقط ميدانند و ميگویند که «بيبي شاه زینب» تا پـن روز یـا شـش
روز وضو را ساقط مي داند و همچنان قبل از بست نگار تا هفت روز حرام است وضـو سـاخت و
بعضي هم مکروه دانستهاند» (خوانساری.)38 :6836،

متنژپوهی ادبی،
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دارد که در بی قشرهای فرودست جامعه رواج ميیابد و از دی فرهیختگـان و عالمـان متمـایز
ميشود .دی رسمي و عالمانه ،معموالً از سوی نهادهای تخصّصي حمایـت مـيشـود ،امّـا دیـ
عامیانه ،طبیعتي آشکار و سرشتی دارد و پیداست کـه از سـوی نهـاد بـه خصوصـي پشـتیباني
نميشود .اگر منظور از دی رسمي ،باورها و اعمالي باشد که نهادهای تخصّصي و رسمي دینـي،
آنها را تنظیم ،تجویز و مقرّر کرده است و در جوامع معمول داشته و رواج داده اند ،دیـ عامیانـه
را باید عبارت از باورها و رفتارهایي دانست که طبیعتي آشکارا دیني دارند ،ولي تحـت سـلله و
کنترل یک نهاد رسمي دیني نیستند .ای دسته از باورها و رفتارها به صورت سرشتی در نهـاد
مردم عادی یک جامعه درج شده اند و در سلوح مختلـ ،،هویّـت فرهنگـي آنـان را نیـز شـکل
دادهاند .از ای رو ،ملالعة دی عامیانه نه تنها به عنوان مبحثي تخصّصي در دی پژوهي ،بلکـه در
جامعهشناسي و فرهنگشناسي نیز امری بسیار بایسته است و دستاوردهای اینگونه پژوهش هـا،
بهویژه برای برنامهریزان فرهنگي هر کشور بسیار ارزشمند خواهد بود (برای تفصیل ایـ بحـ ،
ر.ک؛ موسـيپـور .)6836 ،دیـ عامیانـه واقعیّتـي اجتمـاعي گسـترده ،تأثیرگـذار و غیـر قابــل
چشمپوشي است .از ای رو ،در ملالعات جامعه شناختي ،دیـ در کـانون توجّـه و پـژوهشهـای
جامعه شناسان قرار مي گیرد .آنچه آقاجمال در نقد رفتار زنان مي نویسد ،تفسیر عوام از دینداری
است .کتان از آنجا که نقیضة رسالههای عملیّه است ،ميتواند نقد آنها نیز باشد.
ترک نماز از موارد شایع بوده است .آقاجمال ریزبینانه به مـوارد تـرک نمـاز از جانـب زنـان
اشاره دارد« :اوّل در شب عروسيها؛ دویُم در وقتي که سازنده یا نقاره چي به خانـه آمـده باشـد؛
سِیُم وقتي که زن خویشان خود را در حمّام ببینـد ،الزم اسـت کـه تـرک نمـاز کنـد و احـوال
شوهرش را به خویشان گوید؛ چهارم روزی که به موعظه شنیدن رفتـه باشـد؛ پـنجم روزی کـه
جامة نو پوشیده باشد و ترسد در حال رکوع [جِر] خورد و ضـایع شـود .در ایـ صـورت ،خالـه
جانآغا تردّدی دارد و گفته که ترک نماز مستحبّ است نـه واجـب و ایـ قـول خـالي از قـوّت
نیست .ششم روزی که زن زینت عید کرده باشد ،یـا زنـي کـه بـه عروسـي رفتـه ،یـا زنـي کـه
شوهرش در سفر مانده باشد و ای قول اجماعي است و بعد از ای اوقات ،در چند موضـع دیگـر
ترک نماز و روزه [واجب] مي باشد .چون سندش ضـعی ،بـود و اختالفـي داشـت ،ایـراد نشـد»
(خوانساری.)88 :6836،
آقا جمال در بان دهم (بیان ملبوخاتي که به نذر واجب مي شود) مي نویسد« :باجي یاسم
گفته که بر هر زني واجب است که هفته ای یک مرتبه و اگر ممک نشود ،مـاهي یـک مرتبـه و
اگر باز هم استلاعت نداشته باشد ،سالي یک مرتبه سَمَنو بپزد و اگر کسي تـرک کنـد ،مرتـد و
اگر العیاذباهلل کسي در ای امر عقیدۀ سستي داشته باشد ،در حکم کفر او تـأمّلي نیسـت و وارد
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شده :أَتَرجُو رَحمَةَ اهللِ إمةَأةُ تَارِکُهُ اللَّـبخَ السَّـمَنُو وَ کَـانَ لَهَـا اسـتَلَاعَةُ طَبخِـهِ ،فَـالَ فَـالَحَ لَهَـا
فِي الدَّارَی َ إِلَي یَومِ القِیَامَةِ؛ و نیز دیگر احادی در ای بان بسیار دیده شده ،امّا به همی مختصر
اکتفا شد» (همان .)688 :ای عبارت حاکي از نقد سـرعت صـدور احکـام مهـمّ و حیـاتي بـرای
اشخا در موارد غیر ضروری است .در عصر مؤلّ ،،صدور برخي فتاوی سرعت مـي گیـرد و بـه
مجرّد مشاهدۀ کمتری خلایي احکام سخگیرانة شرعي صادر ميشود.

یکي از مقولههای بح برانگیز در اسالم حرمت موسـیقي نـزد علمـا (ر.ک؛ یوسـ ،جمـالي،
883 :6838ـ )666بوده است .آقاجمال با آگـاهي از وضـع نـواخت موسـیقي در نهانخانـههـا و
اطّالع از چگونگي آن مي نویسد« :بدان که دایره زدن ثوان عظیم دارد ،خصوصـاً چهـل حلقـه و

متنژپوهی ادبی

از ای گزارش به خوبي پیداست که مردم دو نوع زندگي کامالً متفـاوتي داشـتهانـد :زنـدگي
عادی و روزمرّه که در آن اختالط با تودۀ مردم حرام تلقّي ميشد و ظواهر شرع رعایت نميشـد
و مردم بسیار خودماني بودند .نوع دیگر ،زندگیي بود که افراد جامعه با متولّیان دی داشتند .در
ای زندگي ،دستورات شرعي الزم اإلجرا بود و کسي از انجام آن سر باز نميزد .شـرایلي از ایـ
دست گرچه ممک است در آغاز دوزیستي مبتني بر ترس و یا رودربایستي باشـد ،ولـي پـس از
گذر زمان تبدیل به نوعي باور ميگردد و اگر در بی طبقاتي بسته از قبیل زنـان عصـر صـفوی
اتّفاق افتاده باشد ،شکل باورهای دیني پیدا ميکند .گزارش مؤلّ ،کتان کلثومننه به طور کامـل
بیانگر وجود چنان شرایط زندگي در عصر صفوی است» (سللاني.)91 :6873 ،

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

بان دوازدهم کتان درمورد محرم و نامحرمهاست .وی مـينویسـد« :بـدان کـه کسـاني کـه
نامحرمند ،مندیل به سَرَند ،هرچند طفل باشد و کلثومننه گفته که اگـر منـدیل بـه سـر سـواره
باشد ،حرمتش بیشتر است و از ای بدتر ،طالب العلماَند ،هرچند کاله به سر باشند کـه گـریخت
از ایشان واجب است و دَدِه بزم آرا گفته که هر طالـب علمـي کـه فضـلش بیشـتر و خـدا بهتـر
شناسد ،حرمتش بیشتر است .امّا آناني که محرمند ،نقارهچي و سـبزیفـروش و بلبلـيفـروش و
لَبلَبوفروش و عدسفروش و زردک فروش و یهودی که در خانهها کالهکهنه و قباکهنه ميگوید و
گلوبندفروش و عمله و کاله به سر هر که باشد به غیر طالب علم کـه گـریخت از ایشـان واجـب
است و دَدِه بزم آرا و باجي یاسم را اعتقاد آن است که [اگر از] یهودی مذکوره در وقت زربفـت
فروخت گریزند ،فعل حرامي کرده خواهند بود و دَدِه بزمآرا گفته از آنکه بزّازی ميکند ،بگریزند
مکروه است و ای قول نزد علما خالي از ضع ،نیست و کلثومننه گفته که از کهنهچي نیز نبایـد
گریخت و بعضي از علما کاهوفروش و دالّله و سنگفروش [سنگپافروش] را داخـل کـردهانـد و
نزد فقیر صحیح نیست» (همان.)68 :
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هرچه وسیعتر باشد ،ثوابش بیشتر است و هیچ یک از علما اختالف نکردهاند و واجب اسـت کـه
در هر خانه دایره بوده باشد و اگر نباشد ،کلثومننه گفته کـه در عـو در و پنجـره و کُرسـي و
سیني مي توان زد و اگر هیچ یک از اینها یافت نشود ،هر دو دست را بر هم زنند و ای خـالي از
قوّه نیست» (همان.)88 :
آقاجمال با یادکرد انواع روزههای معمول در اصفهان آن عصر مثل روزۀ بيبي حور و بـيبـي
نور ،روزۀ هفدهم ماه رجب ،روزۀ مرتضي علـي ،یکـي از آدان روزۀ مرتضـي علـي را قاشـقزنـي
دانسته است و از آن به گدایي تعبیر ميکند« :باید حرف نزند و از جهت افلار به خانههـا رفتـه،
گدایي کند .به ای نحو که قاشق به دَرِ خانهها بزند و با دست دَر نکوبد و از وجه گـدایي بـرن و
ماست و خرما بخرد و وقت عصرِ روزِ مذکور ،پا برهنه کرده ،چلو را طبخ کـرده و شـب بـه آنهـا
افلار کند و کلثومننه و باجي یاسم را اعتقاد آن است که قاشق را به غربال بزند و ایـ احـوط
است و دَدِه بزم آرا گفته ،بهتر آن است که ای روزه را روز دوشنبه بگیرد و ای قول اَقوی است»
(خوانساری.)81 :6836،
بان چهاردهم در بیان استجابت دعای زنان است .وی دعای زنان را در چند وقت مسـتجان
ميداند :زدن نقّاره ،زدن هر ساز چون سُرنا و کمانچه و طوطک زدن ،بار کـردن دیـگ حلـیم و
سَمَنو و آش بر  ،حنا بست عروس ،وقت خوان رفت  ،وقت ختنـه کـردن پسـران ،جـا کـردن
آذوقة سالیانه ،عقد بست عروس ،تولّد فرزند (همان .)686 :در احادی و مـأثورات دینـي غالبـاً
اوقات استجابت معیّ و نامعیّ هنگام نماز ،خواندن قرآن ،قبل از بال ،اعیـاد و روزهـای مقـدّس
مثل عرفه ،قربان ،ماه رجب دانسته شده کـه در مقایسـه بـا مواقـع یادشـدۀ آقاجمـال ،بـه بـاور
نادرست زنان از دعا و استجابت آن پي ميبریم.

1ـ )3نقد وضعیّت زنان در عصر صفویه
کتان به گونه ای نقد جامعه بستة زنان در عصر صفوی اسـت« :کتـان کلثـومننـه دغدغـه و
دلواپسي همیشگي زنان و بياعتمادی آنان به شوهرانشان است .گزارشهای کتان کلثومننـه در
خصو روابط خانوادگي بیانگر نوعي سختگیری از سوی مردان نسبت به زنان اسـت .از جملـه
دغدغههای زنان و دختران در عصر کلثومننه ،موضوع ازدواج و به بخت رفت آنان اسـت .اشـاره
به آدان و باورهای بختگشایي نشانگر دشواری یافت شوهر در آن دوره بوده است .در اشاره بـه
اعمال ویژه رفت به باالی منارۀ برنجي و شکست گردو (همان )83 :و شـرح آن ایـ دغدغـه را
ميتوان دید (مقایسه شود با :شاردن ،6833 ،ج  .)6331 :3ای دغدغه در بسـیاری از باورهـای
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کلثومننه خود را نشان ميدهد؛ ازقبیل روزۀ مرتضي علي ،ابریشـم سـبز بـه سـوزن کـردن و در
لباس عروس دوخت و دَهها اعمال و رفتار دیگر.

با ملالعة کتان کلثوم ننه درمي یابیم درگذشـته نیـز چـون امـروز زنـان بـه شـوهران خـود
بياعتماد بودهاند .ازدواجهای متعـدّد ،ارتبـاط نامشـرع بـا کنیـزان و خـدمتکاران ازجملـه علـل
بياعتمادی آنهاست .در بخش وجون ترک غسل ای بياعتمادی خود مـينمایـد« :هرگـاه زنـي
جاریه در خانه داشته باشد و کسي از خویشان زن هم حاضر نباشد که از شوهر او مخبر باشـد و
زن شوهر را امی نداند که مبادا به حمّام رود و شوهرش با جاریه مقاربت نماید ،در ای صـورت
ترک غسل کند تا مانع رفع شود» (همان.)86 :
گزارش های آقاجمال خوانساری از خالل کتان بیانگر رفتار سختگیرانة مردان عصـر صـفویه
به زنان است .ای رفتارها شامل قلع مواجب ،منع تردّد به خانوادۀ پدری ،ممانعت از حضـور در
بازار و  ...بوده است« :فوطه و لُنگ زن ،هرگاه کهنه یا پاره باشد و شـوهر او وعـده کـرده باشـد،
مادامي که شوهرش نگیرد ،غسل ساقط است و ای قول اجماعي است .دیگر هرگاه مـرد اجـرت
حمّام نداده باشد ،از خانه بیرون رود ،غسل از آن زن سـاقط اسـت ،هرچنـد ،چنـد روز گذشـته
باشد و بعضي تا سه روز قائل شدهاند» (همان).

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

در عصر مؤلّ ،مالک اعتبار ،حرمت گذاری بي چون و چرا به زنان پیر است و جوانترهـا بایـد
آدان زندگي خود را از آنان بیاموزند ولو آنکه ای پیران خِرِف باشند« :بدانکه هر زني که سـنّي
داشته باشد و پیری و خرافت او را دریافته باشد ،دیگران به افعال او وثوق تمام دارند و هـر زنـي
که خالف فرمودۀ ایشان کند ،آثِم و گنهکار ميباشد» (همان.)88 :

متنژپوهی ادبی

زنان در خانوادۀ سنّتي همواره با خانوادۀ شوهر یا جاریها و هَووها یکجا زندگي ميکردنـد و
اعضای خانواده بر اثر ارتباط مسقیم با یکدیگر در چالش و برخوردهای مختل ،بوده اند .در مـت
کتان برخي از ای تنشها دیده مي شود؛ برای نمونه رابلة عروس با مادرشـوهر و خواهرشـوهر:
«عروس باید با مادرشوهر و خواهرشوهر و زن برادر شوهر که جاری یا یاد گویند ،دشـمني کنـد
 ...و اگر در دل با هم دوست باشند ،در ظاهر با هم دشمني بکنند کـه ازجملـه واجبـات اسـت...
عروس واجب است که در شب و روز دروغ و افترای بي شمار از قول شیلان ملعون به شوهر نقل
کند و هر وقت که مادرشوهر از عقب عروس بگذرد ،واجب است بر عروس که او را پنجه کشد و
کلثومننه گفته هرگاه مابی آنها نزاع واقع شود ،باید که اعضای یکدیگر را به دندان بگیرنـد و در
نهایت شدّت و غضب بکَنَند» (خوانساری.)88 :6836 ،
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در میان آثار ادبي فرهنگ عامه ،بخشي به نقد اوضاع اجتماعي ،دینـي و سیاسـي اختصـا
دارد؛ از جمله عقایدالنّساء یا کلثوم ننه نوشتة آقاجمال خوانساری (م6689 .ق ).از فقیهـان دورۀ
صفویه ،اثری طنزآمیز و انتقادی و نقیضة رساله های عملیّه اسـت کـه نقـد دینـداری عامیانـه و
باورهای خرافي رای در میان زنان است .جز اطّالعات ارزشمند مـردمشناسـي کتـان کـه بـرای
ملالعة زندگي تودۀ مردم برای پژوهشگران بسیار مغتنم است ،نقد جامعهشناختي عصر صـفوی
در حوزههای آدان و رسوم و باورهای عامه ،وضعیّت زنان و دینداری عامیانه نیز ممک است.
آقاجمال خوانساری که فقیهي مردمي بود و بـا تـودۀ مـردم بسـیار رفـت و آمـد ،تلویحـاً و
غیرمستقیم برخي از آدان و رسوم و خرافات زنانـه در دورۀ صـفویه را نقـد کـرده اسـت .توجّـه
فقیهي بزر به مسألة خرافات حاکي از عمق نفوذ خرافه و خرافهگرایـي در بـی مـردم و رواج
قشری گری مذهبي و نشانگر اوج وخامت اوضاع است .لح آقاجمال خوانسـاری در ایـ کتـان
بیشتر انتقاد آمیخته با طنز اسـت و هـدف او انتقـاد از رواج خرافـه پرسـتي و انحـراف از اصـول
اساسي دی اسالم در دورۀ صفویه است .تـرک نمـاز از مـوارد شـایع در عصـر مؤلّـ ،بـوده کـه
آقاجمال ریزبینانه به موارد ترک نماز از جانب زنان اشاره دارد .همچنی در بـان دهـم در بیـان
ملبوخاتي که به نذر واجب مي شود ،سرعت صدور احکام مهمّ و حیاتي برای اشخا در مـوارد
غیر ضروری را به نقد ميکشد .در بان دوازدهم در مورد محرم و نامحرم به زندگي دوگانة مردم
اشاره دارد.
آقاجمال با آگاهي از وضع نواخت موسیقي در نهانخانه ها و اطّالع از چگونگي آن ،به حرمت
موسیقي و بيتوجّهي عوام به احکام دی اشاره ميکند .وی با برشمردن برخـي آدان روزه مثـل
قاشقزني از آن به گدایي تعبیر ميکند .در بان چهاردهم در بیان استجابت دعای زنان ،به بـاور
نادرست زنان از دعا و استجابت آن پي ميبریم .کلثومننه را به گونهای نقد جامعة بستة زنان در
عصر صفوی ميتوان دانسـت .آقاجمـال خوانسـاری بـا دقّـت نظـر بـه برخـي از ایـ دغدغـه و
دلواپسيها چون بياعتمادی زنان به شوهرانشان ،سختگیری مردان نسبت به زنان ،ازدواج و بـه
بخت رفت زنان ،دشواری یافت شوهر ،چالش و برخوردهای مختل ،بـا اعضـای خـانواده چـون
مادرشوهر و خواهرشوهر ،حرمت گذاری بي چون و چرا به زنان پیر ،ازدواج هـای متعـدّد ،ارتبـاط
نامشروع با کنیزان و خدمتکاران ،قلع مواجب ،منع تردّد به خانوادۀ پدری ،ممانعت از حضور در
بازار اشاره دارد.
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