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    شبیک و هزارای در نگاهی به شگردهای حکایت درونه

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 نزهت نوحیدکتر 

 چکیده
 

شب جواهراتی ويکهای متفاوت هزارده در نسخ خطی، چاپ و ترجمهبسیاری از حکايات آم
انـد  حکايـات ایـلی بسـیاری بـا سـاختار       زمـی   پردازی در سنّت ادبی مشرقاز شگردهای حکايت

اند  برای پیچیده و جذّاب و حکايات فرعی فراوانی كه هنرمندانه در خالل حکايات ایلی جاگرفته
ای از شـرق بـه   پردازانش طـی شـش نـرن، گسـتره    ثری كه حکايتارزيابی و درک نزديک چنی  ا

اند، بايد جهانٍ فرهنگی چندگانه نهفته در خـود  كردهغرب جهان اسالم را سیركرده و آن را تدوي 
رو كـرده، بشناسـی   از ايـ    هايی كه در فراگرد انتقـال بـه ديگـر ملـ  را ت ربـه     « بستانبده»اثر و نیز 

سـو  متنـی و بینـامتنی وـرورتی انکارناشـدنی اسـت تـا از يـک       ی دروننگاهی دوسويه به شـگردها 
سو فرآيندی كه طی آن يک شود و از ديگركاركرد حکايت فرعی در كنار حکايت ایلی آشکار

شـود  پـژوهش حاوـر بـه     رود، شـناخته كـار های داستانی متفاوت بهحکايت فرعی توانسته در حلقه
-سه حکايـت درونـه   است به بحث دربارةتناد به مت ، ناظرتوییفی، سندكاوی و اس -روش تحلیلی

و  -هـا متنی گرفته تا رهیافت بینامتنی و شرح چگونگی جرح و تعـدي  آن های دروناز شگرد -ای
المللی، پردازی بی در راستای حفظ و تداوم سنّت حکايت مذكور نی  به اي  دستیافت كه حکايات
 اند كردهاما بنیان ثابت خود را كماكان حفظ اند،گرچه در ظاهر تغییراتی يافته
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  ای، بینامتنیت، تعلیق، شکاف، موتیف آشناشب، حکايت درونهيک وهزار  :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1

 و هـای متفـاوت هـزار   خطی، چاپ و ترجمه شمار زيادی از حکايات گردآمده در نسخ      

اند در اي  میان مخاطبـان عـام   زمی مشرقپردازان های درخشان هنر حکايتشب، نمونهيک

انـد،  دادهشب، برخی حکايات را بر ديگری ترجیحو خوانندگان اديب و فرهیختة هزارويک

كـه متعانـب بیـان شـفاهی     « دزد بغـداد بابـا و چهـ   علـی »يـا  « عالءالدي  و چراغ جـادو »مثالً 

شـدند،  ج  فرانسوی معرفـی پرداز و نقّال سوری هانا ديّاب، در م موعة گاالند، مترحکايت

 (Bottigheimer, 2014:1).شوند میشب تلقّینمايندة ایلی گونة اروپايی هزارويک

 /1 :1433شب، )هزارويک« خیّاط و احدب و   »همه، حکايات بسیار ديگری همچون با اي 

، انـد گرفتـه  دلی  ساختار پیچیده و حکايات فراوانـی كـه هنرمندانـه در خـالل آن جـا     ( به33

ايّـوب و  »پـروا و حکايـت   ( با فضايی زنـده و بـی  31-31)همان: « حکايت حمّال با دختران»

 با اتمسفری سرشار از تعلیق و كشـش همچنـان بـه جـذب مخاطبـان جهـانی ادامـه        «فرزندان

های ادبـی جديـد، از شـگردهای    روی بازخوانش حکايات در انطباق با نظريهدهند؛ بدي می

، م ال فراخی در مطالعات ادبیـات داسـتانی اسـت كـه رويکردهـای       درون مت  تا بینامتنیت

 نهد پردازی كالسیک میويژه سنّت حکايتای فراروی  پژوهشگران اي  عریه بهتازه

 لهئبیان مس -1-1

هـای بـديو و   شـان بـه ويژگـی   سـبب آشـنايی و عالنـه   رسد مخاطبان امروزی بهمینظربه

-پاپیش (plot) رخی حکايات م موعه را از حیث طرحپردازی نوي ، بابتکاری در داستان

  (motif)ربـ  و از حیـث مضـمون   بـی  (action) افتاده و دارای اطناب، از حیـث كـنش  

كـارگیری  ويـژه بـه  نگرنـد؛ بـه  اهمیّـت مـی  ها به چش  حکايات بیكرده، به آنتکراری تلقی

قـدان تخیّـ  و ابتکـار در    ای با موتیف تکراری را احتمـاالً حمـ  بـر ف   مکرّر حکايات درونه

 2كنند پردازی میحکايت

ايّـوب و  »شـده در  گیـری شـد، بـه حکايـات درونـه    خالف آنچه گفتـه پژوهش حاور، به

، تعلیق و موتیـف آشـنا   ها يعنی شکافدر آن 4پردازیو بررسی سه شگرد حکايت «فرزندان
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سـو  و بینـامتنی، از يـک  متنـی  های اتصـال درون دهد فرآيند تشخیص حلقهپردازد تا نشانمی

داشـت و از  شود كـه در آن مخاطـب احسـاو خوشـايندی خواهـد     من ر به خلق فضايی می

سوی ديگر چرخش غیرمنتظرة ونـايو در خـالل حکايـت، توّجـه وی را جلـب و بـا معرفـی        

ديد كه اگر نگـويی  همـه، بسـیاری از حکايـات     كند و خواهی میچیزهای تازه او را سرگرم

المللـی حکايـت، دلیـ  مـوجّهی بـرای شـمول و       بـی   سـنّت  منس   ل به شبکةصاتكتاب درا

كـرد  گمـان تصـديق خواهـد   هـا دارنـد؛ تـوجیهی كـه بـی     تکرار مفاهی  آشنا از ديگـر نصـه  

نگــر، بلکــه شــب نـه گردآورنــدگانی سرسـری  نــام و نشـان هزارويــک پــردازان بـی حکايـت 

 اند دست بودهپردازانی چیرهو در جهان روايتگری حکايت سرايانی فرهیختهشفاهی

 پیشینة پژوهش -1-2 

شـب كتـب و مقـاالت ارزشـمند     شناسـی هزارويـک  شناسـی و ريخـت  در حوزة روايـت 

شـب )فرهـاد   گـری در هزارويـک  اسـت از جملـه كتـاب زنـانگی و روايـت     بسیاری موجـود 

و  )ن مـه حسـینی(  « شبهای هزارويکبررسی وجوه روايتی در روايت»پور(، مقالة مهندو

اسـاو نظريـة روايـت    ترتیـب بـر  )محبوبه خراسـانی( كـه بـه   « شبيکوشناسی هزارريخت»

بررسـی تطبیقـی و بینـامتنی    »است و نیـز مقالـة   گرفتهشناسی پراپ یورتتودورف و ريخت

فرد( به بررسی پیونـد سـاختار و عنایـر    )زهرا معینی« شبخاتون و هزارويکمثنوی خموش

تـوان بـه   است  دربارة موتیـف آشـنا نیـز مـی    ر نصة شهرزاد پرداختهنوي  اي  مثنوی با ساختا

الـدي  بامـات( آمـده در كتـاب     )ن ـ  « شـب هـای هزارويـک  آهنگمضامی  و ورب»مقالة 

كرد  نغمه ثمینی در كتـاب عشـق و شـعبده    شب ترجمة جالل ستاری اشارهجهان هزارويک

است و شايد كردهشب اشارهرويکها به مشابهت حکايات هزابندی مضمون داستانبا تقسی 

پـردازی در  هـای داسـتان  تر از همه بـه پـژوهش حاوـر، فصـ  چهـارم كتـاب شـیوه       نزديک

بـه   « شهر مس»شب )ديويد پینالت( است كه عالوه بر بحث در بینامتنیت حکايت هزارويک

 :توان نام برداست  از جمله منابو انگلیسی ه  میكردههای آشنا نیز اشارتیموتیف
Gerhardt Mia I. (1963).The Art of Story-Telling. 

El-Shamy, Hasan M. (2004).Type of Folktale in the Arab World. 

Marzolph, Ulrich & Van Leeuwen, Richard. (2004)The Arabian 

Nights Encyclopedia. 



 111 34شماره                                          پژوهی ادب فارسی نشریّة نثر                                                              

Marzolph, Ulrich. (2006).The Arabian Nights in Comparative 

Folk Narrative Research. 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-4

سو تعام  نهفته بی  شب بايد از يکهای هزارويکبرای ارزيابی و درک درست داستان

 شدن آن بـه يـک م موعـة نوشـتاری را مسـلّ      زمینه و سابقة اجرای شفاهی و فرآيند تبدي 

سرايانی سودبرده كـه داسـتان را   ای بدون ترديد از خالنیّت شفاهیبداري ، زيرا هر پردازنده

 ديگـر خـ   (؛ از سـوی 22: 1433اند )پینالت، آراستهكرده و آن را میمیپیش از كتابت نق 

 نظـر گرفتـه در آن را از های یـورت سیر فرامرزی اثر از شرق به غرب و انطباق و سازگاری

متنیت و بینامتنیـت را  درونای تلفیقی با تأكید بر بگذرانی   با اي  ديدگاه، مقالة حاور، نگره

است تا نتايج حای  پژوهندگان ادبیّـات عامیانـه، ادبیـات داسـتانی و سـنّت      نظر داشتهمطمح

 افتد  پردازی را مفیدالمللی حکايتبی 

 

 بحث -2
 شبپردازی در هزارویکهنر حکایت -2-1

ردازی پـ سیاق حکايتوشب حکايات را به سبکهزارويک  (redactors)پردازندگان

اند كه وم  داللت بر زبان و آداب بومی آن عصر، مضـامینی  آوردهادبیات میانه عرب گرد

هـای انديشـة كمـابیش    هايی كه نشان از افـق آور در خود دارند؛ ويژگیانگیز و حیرتخیال

آن روزگــار دارد  فراتــر از  ,Marzolph) (240 :2014 «عــرب راســتی »روشــنفکرانة 

ماننـد اثـر اسـت؛    نبود پااليش و تهـذيب كـه خـود نشـانی از ایـالت بـی      های بومی و مؤلّفه

ای كه فاند ارتبـاط روشـ  بـا    اند؛ همچون ذكر مقدمهبستهكارشگردهايی كه پردازندگان به

شـود، نشـانگر هنـر    نمـی ای كه حکايـت در آغـاز داده و محقّـق   ای  حکايت است يا وعده

خاطب را در طول حکايت هشیار و كن کـاو  ايشان در ساخت اتمسفری از تعلیق است كه م

 دارد مینگه
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 «ایّوب و فرزندان»حکایت  -2-2

و در نسـخة ريچـارد    33تـا   41هـای  اي  حکايت در ترجمة عبداللطیف تسوجی در شب

 ايّوب،غالم شـوريدة اب غان »با عنوان  32تا  43های برتون مطابق چاپ دوّم كلکته، در شب

 است آمده« عشق

ايّـوب بـا   ابـ  شـود  غـان   مـی با معرفی پسر تـاجری در زمـان مـرد پـدر آغـاز     حکايت 

كند كه وارث میهای مشک، ثابتهای زربفت و محمولهیادرات یدها بار ابريش ، پارچه

شـود شـبی را   میها انامت در بغداد،  ناگزيرای برای ت ارت پدر است  در جريان ماهشايسته

شوند  همان شب از محـ  اختفـای   میهنگام بستهها شبروازهبیرون از شهر بگذراند، زيرا د

 جـا پنـاه  بیند كه تابوت بزرگـی را بـه گورسـتانی كـه اوآن    خود، تصادفاً سه غالم سیاه را می

كننـد، ابتـدا   بـود تـابوت را دفـ    شـده هـا امـر  آورند  غالمان خـالف آنچـه بـه آن   گرفته، می

گیرند كه هـر يـک داسـتان    میران ونت تصمی كنند و برای گذنشینند تا كمی استراحتمی

كنـد كـه   مـی گويند اما نفر سوّم ادّعاگويد  دو ت  داستان خود را میشدن خود را بازخواجه

كـه مبـادا كـار    اسـت و م ـال گفـت  نیسـت، پـس هـر سـه هراسـان از ايـ          داستانش مفصّـ  

آمده، تـابوت  گاه بیرونفیهگردند  پس از آن، غان  از خشود، به شهر بازمیشان فاشمخفیانه

نصـة   -يابـد  بـانی حکايـت   گشايد و زن جوان زيبارويی را زنده اما بیهوش در آن میرا می

)ن  ک:  اسـت البته به بحـث حاوـر كمتـر مـرتب      -دلدادگی، فراق و ویال بازپسی  ايشان

  (111-133: 1، ج1433شب، هزارويک

 

 های حاضر در حکایتموتیف -2-4

و  كلیلـه كه شب است  همچناناراكتری بسیار پررنگ و پويا در هزارويکك« پسر تاجر»

برداشـت  نـوانی  و   شـب را بـه سـبب در   گرفته، هزارويکنام« ای برای شاهزادگانآينه»دمنه 

 Marzolph)نامیـد   « ای برای تاجران جـوان آينه»توان راهکارهای اساسی در ت ارت می

and Leeuwen, 2004, vol.1:6) اری از حکايات كـه شخصـیت ایـلی پسـر    یدر بس 

خالف حکايت غان ، پروتوگونیستِ رود كه بهمیتاجر است، طرح داستانی تنها زمانی پیش

 دهد میبادبرده از پدر را بهارثداستان ثروت به
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ای بـرای اتّفانـات ع یـب و غريـب و     عنوان یحنهاست كه به« گورستان»موتیف ديگر 

 رود میكارمخوف به

است، زيرا كنیز محبوب خلیفه در اي  حکايـت بـه دسـتور    « حسادت زنانه»وتیف سوّم م

 است   شدههمسر خلیفه در تابوت محبوو

گرفتـه در  هدف پژوهش حاور اما، حکايت ایلی غان  نیست، بلکه حکايات فرعی جـا 

 كنند میآن است كه غالمان برای گذران ونت بازگو

 

 ای سه غالمحکایت درونهشگردهای داستانپردازانة  -2-3

های اروپـايی متعـدد آن،   شب و ترجمههای بسیار هزارويکاز وجوه ناب  اعتنا در نسخه

هاسـت كـه بـا دو احتمـال مفـرو       شـده در آن ای گن انـده شمار و تنوع حکايـات درونـه  

شـد، يعنـی در نـرن    كـه كتـاب بـه هزارويـک شـب تقطیـو      روياروست: نخست آنکه، زمانی

ها لزوماً در هزارويـک  كه نصهایری ناجور و در درجه دوّم اهمیّت را برای آنشانزده ، عن

ديگر آنکه، فقدان كام  شماری از  دو  (13: 1433)ستاری،  دادندشوند، در آن جاشب نق 

تفاوت حکايت فرعـی از متنـی بـه مـت  ديگـر، وجـود حکايـات         ها در برخی نسخ،حکايت

آن اسـت   كلّی مستق ، حـاكی از در م موع حکايات به ها وهای شبمشابه در ديگر بخش

والت ادبـی  اند نه محصـ های مستق  بودهها خود آفرينش»حکايتدرحکايت»كه بسیاری از 

  (34: 1433)ن ک: پینالت،  شبپردازندگان هزارويک

شـان بـه دسـت مـا     هـا كـه بـا تحريـر نهـايی     در م موعـة نسـخه   چه كه باشد،وانعیت هر 

هـا از هـین نیسـت، بلکـه در     «حکايـت درحکايـت »آوردن ند، خالنیّت به معنای پديدارسیده

داده تـا  واحدهای داستانی معیّ  را تنظـی  و در دل يکـديگر جـا    است كه پردازنده تعمّداًاي 

  (33)ن ک: همـان:   كـرده و بنماينـد  بتوانند در حک  مث ، مضمون حکايت ایلی را روش 

گذاری برای كشـش مخاطـب   ای فایلهها با ه ، گونهآمیخت  نصههای تودرتو و درروايت

زمی  است و تـودورف  آن را  و تداوم جريان داستان است  شگردی كه خاستگاه آن مشرق

   (211: 1433فرد، ) ن ک: معینی استكردهشب بررسیدر هزارويک« گیریدرونه»با نام 
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جملـه میـا   قـش كمرنگـی نانلنـد، از   ای سه غـالم ن های اخیر برای حکايت درونهپژوهش

 ,Gerhardt)كنـد   مـی  هنرانـه نلمـداد  گرهارت داستان غان  را در جزنیات و ترتیب، بـی 

شايد ارزيابی فوق ناشی از اي  حقیقت باشد كه ارتباط یـريح و آشـکاری     (154 :1963

ــان حکايــت ایــلی و حکايــت  ــه می ــان ب ــان، همــان  نمــیچشــ غالم خــورد، جزآنکــه راوي

 اند اكترهای ايفاگر نقش در حکايت ایلیكار

ای مسـتقیماً بـه حکايـت    شب بسـیاری از حکايـات درونـه   روش  است كه در هزارويک

گونه كه دهد، درست همانمیاند، زيرا روايت هر حکايت جان راوی را ن اتایلی مرتب 

مـوارد،   بخشـد  در ايـ   شهرزاد زندگی خود را با نق  حکايت برای شاه شهريار ن ـات مـی  

مـردان  » روست كه تودورف از پديدةای كامالً آشکار است، از اي كاركرد حکايات درونه

كنـد و  مـی شـب يـاد  ای و ایلی در هزارويـک عنوان كاراكتر هستهبه« و زنان حکايت پرداز

  (31: 1413تودورف، « ) سراستهای داستانسرزمی  انسان اين ا»گويد:  می

ها نـدارد، زيـرا ایـالً    حکايت غالمان ربطی به سرنوشت بعدی آنا در حکايت غان ، ام

است بیهـوده  روست كه حکايت ايشان ممک نقشی در طرح تکمیلی حکايت ندارند؛ از اي 

هـا را هـ  بـه خـود     است كه گاالند حتی زحمـت ترجمـة آن  كند و شايد به همی  دلی جلوه

باشــند شــدهنســخة ایــلی الحــاقاســت ايــ  حکايــات بعــدها بــه  اســت  البتــه ممکــ نــداده

(Gerhardt, 1963: 49)  یورت نیز الحاق مذكور، آنگونه كـه در نگـاه اوّل   كه در اي

 رسد، چندان تصادفی نیست مینظربه

عالوه بـر شـرح دلـدادگی، فـراق و      ، زيرااستنظیريک عاشقانة بی حکايت ایلی غان 

ايستة اجتماعی نیز هست  عنصر ناطو ویال بازپسی ، حکايتی تمثیلی از سلوک درخور و ش

الرشـید اسـت كـه پـس از     در طرح حکايت، اي  وانعیّت است كه نوّةالقلـوب كنیـز هـارون   

 شوند، اما در ابتـدا زن بـه عشـق و اشـتیاق غـان  تـ       مین ات به دست غان ، عاشق يکديگر

ه او امتنـاع  يـازی بـ  سازد، غان  از دستمیكه هويّت خويش را آشکاردهد و پس از آننمی

سـازد كـه   مـی ورزد   اي  آمیزة عشق آتشی  و تبعیّت از نزاكـت اجتمـاعی مـا را مطمـ      می

 داشت آور، پايانی خوش خواهدداستان اي  دو، پس از شماری آزمون سخت و رنج

 



 113 34شماره                                          پژوهی ادب فارسی نشریّة نثر                                                              

 شگرد نخست: کشش و تعلیق -2-5

ر بگـذرانی ،  ياد شـده )پايبنـدی بـه نزاكـت اجتمـاعی( از نظـ       زمینةاگر حکايت را با پس

تبعیّـت از نزاكـت و آداب   پیمـان و عـدم  عنوان پیامـدی از نقـ   كاركرد حکايت غالمان به

شـدن غالمـان اسـت  اگـر خـوانش      شود و نتی ة دراماتیـک آن خواجـه  میاجتماعی آشکار

ت اجتمــاعی بــرای غالمــان و حایــ  كنــی  كــه حــاكی از فقــدان مســ ولیمتفــاوتی را دنبــال

-عهّداتش در نبال ايشان باشد، باز همان پايـان دراماتیـک برايشـان رنـ     سرننهادن ارباب به ت

چه ورورتی در پیشبرد طـرح حکايـت   يابی  كه حکايت غالمان گرخورد؛ لذا درمیخواهد

عنـوان ابـزاری   رو زاند نیستند بلکه بههینپردازی، بهایلی ندارند؛ از حیث كاركرد حکايت

داســتان و حفــظ مخاطــب در حــال تعلیــق، از طريــق تأخیرانــداخت  كــنش  روايــی بــرای بــه

كننـد  هـ    مـی كننده، عمـ  های كوتاه، ع یب و سرگرمساخت  توجّه او به حکايتمعطوف

تـر مـا را   تر و غريبشب وعدة همیشگی چیزهای ع یبروست كه در زبان هزارويکازاي 

و بـدي  شـگرد، بـا     نیسـت ها روش كند كه سبب آنآمادة رويارويی با چیزها و حوادثی می

  (22: 1431)هوانسیان و یباغ،  بخشدمیكرده و تداوممهارت تامّ، حالت انتظار را حفظ

اسـت، كشـش داسـتان و    انتظـار شـده و در حکايت غالمـان در لحظـاتی كـه غـان  پنهـان     

همـی  دلیـ ، تنهـا    كنـد؛ بـه  كن کاوی ما را برای فهمیدن اينکه در تابوت چیست، بیشتر مـی 

 يابد میق  اي  حکايات است كه طرح حکايت ایلی ادامهپس از ن

 

 شگرد دوم: شکاف آگاهانه -2-6

شـود كـه تنهـا دو تـ  از غالمـان حکايـت       مـی كـار بسـته  شگرد تأثیرگذار ديگر ونتی به

 نـام « نقطة كـور »ای با عنوان ها از چنی  شکاف يا ونفهگويند  فولکلوريستخويش را بازمی

ای پردازنـدة  ت حرفـه یالحیتوجهی و يا عدمبر نابودی نسخة اساو، بیبرده، آن را داللتی 

كننـده  ولفگانـگ آيـزر دلیـ  نـانو    « خواننده محـور »كنند؛ حال آنکه نقد میحکايت نلمداد

 اسـتخدام ها يا فضاهای خالی عنایری را آگاهانـه بـه  آورد كه ادبیات اغلب برای شکافمی

هـای  نتی ـه نسـخه  كنـد و در  تخیّ  خويش را وارد مـاجرا دهد تا میگرفته، به خواننده امکان

وانـو، هرگـاه كـه جريـان     شـود  بـه  مـی فرد در ذه  هر خواننده خلـق بهفردی ويژه و منحصر
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شـوي ، فریـتی   ناشـدنی مـی  بینـی شود و ما ناگزير وارد مسیرهای پـیش میونفهداستان دچار

هـای  ها و فایلهی پیوندها و پركردن شکافمان را برای برنرارگردد تا نوای ذهنیمیفراه 

هـای فـردی، تنهـا    اي  نسـخه   (41: 1432)ن ک: آيزر،  اندازي كارآمده توس  مت ، بهپديد

انـد يـا از   دارند كه مخاطبان، يک زمینة فرهنگی مشابه را بـا ديگـران سـهی    زمانی همپوشانی

دارنـد؛ لـذا   پـردازی تعلّـق  ديد مطالعات داستانی، به يک شـبکة مشـترک از سـنّت حکايـت    

 -بـه زعـ  فولکلورشناسـان    -كردن انتظار خواننـده بست و مأيووب  ها به جای خلقشکاف

افزاينـد  بالقوّه با تشويق خواننده به مشاركت و پاسخ فعاالنه به مت ، بر جذابیّت ادبی كار مـی 

 شوند ها عیان میففرآيند خواندن، پويايی و خالنیّت اثر به شکرانة همی  شکا و پويندگی

شـب  نهـد مبنـی بـر اينکـه هزارويـک     میروبررسی شگرد مذكور ديدگاه نوينی را  پیش

ای اسـت از ادبیـات   يک م موعة تصادفی از حکايات فولکلوريک نیسـت، بلکـه م موعـه   

هـای  گرا كه در آن پردازندگان با زيركی تمام، درونمايـه پسند و نخبهفای  ادبیات عامّهحدّ

هـايی كـه   انـد  پیچیـدگی  گرفتهاستخدامتر بههای پیچیدهريک را برای تألیف داستانفولکلو

 شد تنها با تحلی  موشکافانه و سختکوشانه رمزگشايی توانند

مثـال ديگـری اسـت كـه در آن خواننـده منتظـر حکـايتی          «دختـران  بـا  حکايت حمّـال »

اسـت،  نشدهی بابت روايت آن دادهاولی، ایالً نولعبارتنشده و بهماند كه هرگز تعريفمی

  (12: 1433، 1شب، ج)هزارويک« د: ای خلیفه ما طرفه حديثی داري دختران گفتن»

گويـد  دلیـ    كند، سوّمی هرگز حکايتش را نمـی میبا آنکه مت  یراحتاً از سه دختر ياد

 خواهـد را رفتـار بوده، با مداگیرچه كه باشد، خواننده احتماالً در نبال چنی  شکافی، آسانهر

كرد زيرا حکايت ایلی عالوه بر داشت  طرح پیچیده و نُه شخصیت ایلی، شـام  تعـدادی   

حکايت فرعی، از جمله حکايت سـه گـدا و يـک غـالم دروغگـو نیـز هسـت؛ لـذا افـزودن          

انـداخت  بیشـتر در اتمـام حکايـت ایـلی، از حویـلة       تـأخیر حکايت ديگر ممک  است با به

 شود خواننده خارج
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 نگاهی بینامتنی به حکایت غالم اول و سوم -2-7

 تصـوير های داستانی متداول عرب پیشامدرن، غالمان زنگی، كودن و تنب  بـه در روايت

هـا  هـای فکـاهی آن  همه حکايتكنند؛ با اي میشوند و همیشه نقش خواجه را ايفامیكشیده

انـد  از  ل ديگـر حکايـات آمـده   كننده نبوده و اغلـب در خـال  تنهايی برای مخاطب سرگرمبه

گو بابت اينکه سـه غـالم حکايـت دهشـتناكی از زنـدگی      وعدة نصه جمله درحکايت غان ،

كننـده در خـالل   ة سـرگرم پـرد گفـت، مخاطـب را بـرای يـک میـان     شان بازخواهندشخصی

 كند میحکايتی كه خود نیز به ظرافت با هنر رمز درآمیخته، آماده

عنـوان مسـؤولیّت   است  رجوع به اسـتدالل آمـده در حکايـت بـا    تاهداستان غالم اول كو

جهـت كوتـاهی در   اجتماعی، اينکه غالم را بـه سـبب سـرپیچی از وظـايف، يـا اربـاب را بـه       

كنـد و نتی ـة حایـ     نمـی بدانی ، تفاوتی در كاركرد حکايت اي ـاد مسؤولیّت پدرانه مقصر

 برای هر دو به يک اندازه دراماتیک است 

دلیـ  یـراحت   ها حکايت مذكور را احتماالً بهاب  تأمّ  اي  است كه برخی نسخهنکتة ن

مؤلفة اروتیک آن، نامناسب يافته و به جای حـذف كـ  حکايـت آن را بـا حکايـاتی ديگـر       

آن را بـا   -مانـده جـا هـای بـه  تري  نسـخه از ندي  -اند از جمله نسخة منچسترجايگزي  ساخته

 ای كه برای همسـاية اربـاب سـواركرده، جـايگزي     وان حقّهشدن غالم به تاحکايت خواجه

 (Marzolph, 2014: 246).اند  ساخته

كند كه جای خالی را بـا  ماندن تعمدّی حکايت غالم سوم ه  شايد به مخاطب القاناگفته

غالمـی كـه انتقـام سرنوشـت خـود را      »شدة مانند نمونة شناخته داستانی از همان ژانر پركند،

 The) «انتقـام مردخواجـه شـده   »عنـوان  ه در دانش تطبیقـی حکايـات عامـه بـا     ك« گیردمی

Revenge of the Castrated Man)  شـده  بنـدی طبقه(ATU index: 844) در ،

و در  (Hambuch, 2015: 103)نیـز آمـده   « های عامیانـة شکسـپیر  مآخذ داستان»كتاب 

  3است شدهادبیات كالسیک عرب كامالً شناخته
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 نگاهی بینامتنی به حکایت غالم دوم -2-1

بـار دروغـی   داشـته سـالی يـک   كند كـه چگونـه عـادت   میم، كافورنام، حکايتغالم دو

بريزد  او در آخـري  دروغـش   ه برانداز بگويد و با اي  دروغ زندگی اربابش را در خانمان

اش ه خـانواده گويد كـ گويد كه آنای خانه مرده و به ارباب ه  میبه زن و فرزند ارباب می

شود و پس از كشمکش فـراوان غـالم   ريخت  اوواع میاند و همی  موجب دره رفته دنیااز

  (113 /1 :1433شب، شود  )هزارويکمیهايش از مردی سان به تاوان دروغ

های دو سوی حکايـت  اجتماعی، عانبت آدم ه به موووع مسؤولیّتجا ه  با توجدر اي 

 برد میشود و ارباب از باخت  مالیه رنجمیاست؛ غالم خواجهاتیکالبته درام مشابه و

دلی  تنوع و همپوشانی موتیف در حکايات مختلـف، يـافت  موتیـف خـا  در میـان      به 

بـر  اغلب كار دشواريست؛ بدي  منظور عـالوه   ATU indexشده در شمار حکايات نمايه

شـب،  ايـات هـزار و يـک   در بـاب موتیـف حکايـات عـرب و حک     El-Shamyكار وزي  

نامپسون نیز بـرای درک پیونـد    -بر نمايه آرن ST Motif Helpتکمله و راهنمای مفصّ  

جمله مناسـب بحـث حاوـر    المللی مفید خواهد بود، از های بی بینامتنی يک حکايت با تیپ

دنبـال دارنـد در سـه گـروه     ای بـه حکاياتی بـا موتیـف دروغ و فريبـی كـه حـوادث زن یـره      

ــه) ــازات )X. Humorفکاهـ ــب ) Q. Punishment، م ـ ــه و فريـ  .K( و حیلـ

Deceptionانـد  ( ناب  شناسايی( See: ST Motif Help  ،ATU index: lying 

tales 1965, 2029-2075     ؛ لذا از حیث طبقه بندی، حکايت كـافور عنایـر متعلـق بـه)

  ) The Old«ردسرسـاز پیرزن د» 1424المللی يعنی تیپ گونه از حکايات بی ك  سهدست

maker)-Woman as Trouble  ، 2131 «اوج وحشت»  (Climax of Horrors) 

 Horse which will not go) «پـرد اسـبی كـه از روی كنـدة درختـان نمـی     » 1141و 

over trees) است، زيرا در فرآيند بینامتنی بیش از همه مشتركات موتیف را با ه  آمیخته

 اند كردهبا پايان مرد( را حفظ ای عموماً یره)دروغ من ر به حوادث زن

كـه عاشـق    را دروغ، زنـی است كه پیرزن خبیثانـه و بـه  چنی « پیرزن دردسرساز»خالیة 

بـرای افـزايش عشقشـان، مـوی گلـوی شـوهر را شـبانه         كـه  كندمینصیحت ،شوهرش است

خواهـد  را، مـی كـردن مـاج  گويد كه زن خان  است و برای پنهانبچیند و به همسرش نیز می
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 :ATU, index)كشـد   گلوی او را ببرد  در نهايت مرد در دفاع از خود، همسرش را می

1353). 
هـای مديـد   نیـز چنـی  اسـت كـه مـردی پـس از مـدت       « اوج وحشت»چارچوب داستان 

شـود   میكرده از اخبار خانه جوياگردد  در راه، خدمتکارش را مالناتدوری، به خانه برمی

گويد كه تنها، سگ به خاطر خوردن گوشت فاسد اسب مرده، اسـب هـ    میوی در جواب

را  شدن سقف ایطب  مـرده، سـقف ایـطب  هـ  بـا سـرايت آتشـی كـه خانـه         به خاطر آوار

هـايی بـوده كـه دور تـابوت مـادرش      خاطر شـمو است! آتش خانه ه  بهريختهسوزانده، فرو

است و جـز  كردهمرد با غالمشان، فوت بوده و مادرش به خاطر شنیدن خبر فرار همسرروش 

 (Brunvand, 1993: 92-94)ای نیست! اي  هین خبر تازه

هب  نیز سـاختار مشـابهی دارد كـه    پترنوشتة يوهان  «تازه چه خبر؟!»نمونة اروپايی متأخّر 

كنـد  مـی كرده و درآخـر تأكیـد  ای از حوادث ناخوشايند را گزارشدر آن خدمتکار زن یره

 (1: 1431چريک، از چهاردهنق بری نیست  )هب ، بهكه ديگر خ

 

 «غالم دروغگو»سیر بینامتنی سه موتیف آشنا در خط -2-9

گويـد را  موتیف نخست دروغگويی است  موتیـف غالمـی كـه سـالی يکبـار دروغ مـی      

« المسـاوی والمحاسـ  »ابراهی  بیهقی نويسندة اواي  نرن چهارم هــ ق در نقیضـة ادبـی خـود     

و  « پیـرزن دردسرسـاز  »بـا همـان سـاختار      (Marzolph, 2014: 248)است ردهكروايت

 اي  تفاوت كه دروغگوی داستان يک غالم است 

كنـد:  مـی شب عیب دروغگويی غالم را همان ابتدای حکايت روشـ  حکايت هزارويک

انی خـرد، بازرگـ  شـرط عیـب كـه مـی    داد كه اي  غالم را بـه دلّال مرا به بازار برد، ندا درمی»

« گويــد  مــیبــار دروغشــد  دالل گفــت كــه ســالی يــکآمــده و از عیــب مــ  جويــاپــیش

( در جريـان داسـتان نیـز غـالم در پاسـٍخ اربـاب كـه او را بـه         113 /1: 1433)هزارويکشب، 

به خدا سـوگند  »گويد: كرده و میكند، به شرطِ وم  معامله اشارهمیم ازات شديد تهديد

  (111)همان: « ای   د كه تو مرا با همی  عیب خريدهكرهین كار به م  نتوانی
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اسبی كه از روی كنـدة  »ای است كه با حکايت موتیف دوّم، موتیف خبرهای بد زن یره

دهـد  مـی دارد: فروشنده علّت فروش اسب را چنی  تووـیح ساختاری مشابه« پرددرختان نمی

ی در ابتدا از اي  شرط شکايتی پرد  مشتراست و از روی كندة درختان نمیكه خیلی پرخور

 بینـد، گـاز  شود كه اسب شريرانه هـر كـه را مـی   میكند، اما در راه رفت  به خانه متوجهنمی

  (ATU index: 1631).شود نمیها و موانو چوبی ه  ردگیرد و از پ می

دغدغـه و ماهرانـه نـزد همسـر اربـاب      در حکايت غالم دروغگو، ابتـدای كـار غـالم بـی    

 است و متعانب آن خود نیز در تخريب اموال خانه، مشاركتكند كه ارباب مردهمیوانمود

كنـد؛ امـا   حدّ اشدّ م ازات ، عصـبانی كند! همی  حقّة خبیثانه كافیست كه ارباب را تا سرمی

چون خواجـه بـه خانـه بازآمـد، سـرای خـود       » كند:مینشاندر ادامه، غالم خونسردانه خاطر

« بـودم كـرده و بـس چیزهـای نیمتـی كـه شکسـته      آن خانه را م  خـراب  يافت و بیشترويران

لذّت وی از اي  شرارت و شیطنت بـا ايـ  ادّعـا همـراه و       ( 131 /1 :1433شب، )هزارويک

 رسـد، خواهـد  آخـر شود كه تنها نیمی از دروغ را گفته و بانی آن را چون سـال بـه  میمؤكّد

شود تا تصمی  اربـابش را در  میشرورانة غالم باعثرحمانه و بیگفت  در پايان، همی  كارِ 

 سازد شدنش موجّهخوردن و خواجهبردن وی نزد والی و كتک

انـد، درسـت هماننـد    گويد كه خانوادة ارباب زير آوارخانه مـرده میونتی غالم به دروغ 

ای از ونـايو دروغـی  تمركـز دارد و غـالم يکـی پـس از       داسـتان روی رشـته  « اوج وحشت»

گری سؤاالت ارباب نگران را در باب اعضای خانواده گرفته تا حیوانات خانگی و مرغ و دي

 دهد:میاش، پاسخخروو

شـده و خـاتون و فرزنـدانش در    گفت  چون به خانه رفت ، ديدم كه ديوار خانه خراب»    

نشد؟ گفت  نخسـت خـاتون بمـرد  خواجـه     اند  خواجه گفت: خاتون خال ماندهزير خاک

 واهلل  خواجه گفـت: استرسـواری مـ  چـه    نگشت؟ گفت  ال: دختر كوچک م  خال گفت

ريختند و هر چیز كه به خانه و طويله بود به زير فروشد؟ گفت  ديوارخانه و طويله همه از ه 

  (112)همان: « نماندند   خاک اندر بماندند و از آدمیان و گوسفندان و مرغان چیزی زنده
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ايت غالم دوّم برای مخاطب عـرب پیشـامدرن يـادآور داسـتان     ساختار و چارچوب حک

سـیری از  بوده و در خ دروغگوی ديگری است كه در روايات متداول عرب بسیار مشهور 

پسـند و عانـ    منسـوب بـه شـیّاد مـردم    « نـوادر »هـ ق( تا  321األبی )متوفی « لطايف و امثال»

لی آن زن یـرة اخبـاری اسـت كـه بسـته بـه       است و مشخصة ایيافتهنما ، جُحی، امتدادديوانه

كنـد  هرگـاه   مـی نوازی میزبان در نبال يک مهمان ناخوانده تغییرنوازی يا عدم مهمانمهمان

است، ابتـدا امیـدوار از   خوردنغذاشود كه با لذّت مشغولای روبرو میخانهمهمان با یاحب

بـرد كـه   مـی خوبنـد  امّـا ونتـی بـو    كند كه همه در خانه میشود، وانموداينکه به طعام دعوت

 ندارد او را شريک غذای خـود كنـد، خبرهـا از بـد بـه بـدتر تغییـر       خشک نصدمیزبان ناخ 

 هـ  ای از حوادث وحشـتناک را اسـتادانه پـی   های بعدیٍ حکايت نیز زن یرهكنند   نسخهمی

كـه همسـر و پسـر    كنـد  میشود، وانموددارد به غذا دعوتاند  ونتی مهمان هنوز امیدافزوده

دروغ برد، بهمیراهند؛ امّا ونتی به خساست میزبان پیاش همه روبهمیزبان، شتر، سگ و خانه

بلعید، استخوانی در گلويش گیركرد و مرد، شتر گويد كه سگ ونتی گوشت شتر را میمی

ونتی پـايش از روی جنـازة زن یـاحبخانه لغزيـد، افتـاد و مـرد  زن در سـود پسـر و پسـر          

   (Marzolph, 2014: 250).شد، مردند  امی كه خانه بر سرش آوارهنگ

 است كه حکايت غالم دوم به اي  حکايت از دروغگويی و همچنی  تیـپ بـی   پرواوح

ای متعانـب يـک دروغ كـه    حوادث زن یره -با ساختاری مشابه «اوج وحشت» 2131المللی 

 ATU index: Chains) اسـت  زدهنیـز گريـزی   -شـوند اغلـب من ـر بـه مـرد مـی     

Involving Death 2021- 2024)    تـوان  ه بـه اشـاعة وسـیو موتیـف، مـی     و بـا توجـ

ــک   ــت را وارد هزاروي ــدگانی كــه حکاي ــت پردازن ــ   شــب كــردهدرياف ــه ســنّت كه ــد ب ان

ه ايـ  آرايـة بـديعی شـده، آن را     اند؛ مخاطب نیـز احتمـاالً متوجـ   دهبوپردازی وانفحکايت

 كند میتصديق

نمايد كه حکايت مذكور در انتقال شب میحکايت به بعد از هزارويکسیر بررسی خ 

المللـی نیـز انطبـاق و سـازواری     هـای بـی   های عربی به اروپا و ديگر روايتو انتشار از نسخه

اجتماعی جديـد سـاخته و    -است تا حکايت را مناسب بسترهای فرهنگیكردهای ت ربهويژه
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ترتیـب،  كنـد  بـه ايـ     طـب، فرهیختـه و عـوام، تضـمی     نتی ه بقای آن را نـزد هـر دو مخا  در

شـود، يـادآور موتیـف    مـی آشـکار « غـالم دروغگـو  »موتیف سوّمی كه از فراگـردِ بینـامتنی   

كنیـزک را بـه   الرشـید،  ستیزانة آغـاز حکايـت ایـلی غـان  اسـت كـه در آن زن هـارون       زن

مخمصـه بـه پیرزنـی     كنـد و در میانـة كـار، بـرای رهـايی از     مـی تـابوت حسادت و نیرنگ در

ع ـوزی را نـزد خـود خوانـد و راز بـا او      »بخشـد:  شود كه اوواع آشفته را سامانمیمتوسّ 

  (131 /1 :1433شب، )هزارويک« خواستبگفت و از او عالج

با موتیف محوری دروغ و فريب ما را به دو « غالم دروغگو»چنانکه گفتی ، سیر بینامتنی 

و « پیـرزن دردسرسـاز  » 1424كنـد، تیـپ   یـز نزديـک مـی   ن  ATUحکايت ديگـر از نمايـة   

حک  انطباق يابی  كه ابتدا بهروشنی درمیو با خوانش تطبیقی اي  سه به «گاو پنج پنی»1224

و سازگاری حکايت با مخاطب اروپايی وم  حفظ موتیف اولّیـه دروغ دردسرسـاز؛ غـالم    

رسـد ايـ  انطبـاق از ديـد     مـی نظـر شـود  امـا بـه   مـی نسخة عربی با يک خـدمتکار جـايگزي   

دهنـده در  نبوده و در عو  آن را به حکايتی هشـدار نويسندگان اروپايی نرون وسطی كافی

 شود میكنند؛ وم  آنکه پای شیطان نیز به حکايت بازمیبرابر شخصیت شرور زنان تبدي 

 عهـد شیطان مأيوو از اينکه نتوانسته موجب اخـتالف يـک زوج عاشـق شـود، بـا خـود      

 آيد، پاداشی گرانبها بدهد  از اين ـا بـه  دارد از عهدة اي  كار برمیكند به پیرزنی كه ادعایم

هـای متـأخّر   كه،  برخـی نسـخه  كند جزآنمیشدة معمول تبعیّتبعد، داستان از توالی شناخته

دهند، مثالً  شیطان چنـان از  میستیز را با جزنیات و دنّت بیشتری نشاناروپايی، شخصیت زن

هـای موعـود را از بـاالی ديـرک بـه پیـرزن        است كـه در  پايـان كفـش   دسیسة زنانه هراسان

 (Ashliman, 2002: 1) «ها را بگیر؛ تو از م  ه  شريرتری!اي »گويد: دهد و میمی

 و ه  حایـ  نقـ   كه آن دادهنیز رخ 1224 ستیزانة مشابه در حکايت تیپابداع منظر زن

 هـای نـرون  اش در ادبیات كالسـیک عربـی بـه نسـخه    استگاه نخستی انتقال بینافرهنگی از خ

داستان مردی دروغبـاز و     (An Ox For 5 Pennies)«پنیگاو پنج»وسطای اروپاست  

كند يـک حیـوان   میشود، نذرمیگويد كه ونتی در مونعیتی دشوار گرفتارمیفريبکار را باز

بـرد، حیـوان را طبـق    مـی دراز خطـر جـان بـه   اما ونتی   2اش را ببخشد؛اهلی بزرد از مزرعه
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كنـد كـه مشـتری يـک حیـوان      مـی برد و آن را تنها بـا ايـ  شـرط عروـه    می نذرش به بازار

 ,El- Shamy)ارزش را ه  در ازای پول هنگفتـی از وی بخـرد    مقايسه بیكوچک و در

2004: 858) 
رد شـتر و حیـوان   نشـی ، حیـوان اهلـی بـز    در نسخة كه  عربی، كاراكتر حکايت باديه

معـروف و رايـج اروپـايی     اما در نسخة (Marzolph, 2014:252)كوچک گربه است؛ 

اسـت، احتمـاالً نسـخة    كه نسخة عربـی مقـدّم  است و ازآن اگاو نر و خروو آمده روستايی،

« باديـه نشـی   »معادل نزديـک  « روستايی»است  كردهاروپايی نوعی انتباو و انطباق را ت ربه

هـ  غالبـاً حکـ  حیوانـات كوچـک مزرعـه را در بسـتر فرهنگـی         « و و گربـه خرو»است و 

 است   شدهجايگزي « گاو»با نمونة محسوو اروپايی « شتر»جوامو روستايی دارند  

هــای اروپــايی داســتان را م ــدداً بــا پرســپکتیوی ســوای تغییــر حیوانــات، غالــب نســخه

دارد از نــذر ی كــه عامدانــه نصــدكننــد  در نســخة عربــی كهــ ، شــیّادمــیســتیزانه ارانــهزن

اسـت   « زن»هـای اروپـايی، یـاحب گـاو يـک      اسـت؛ امـا در نسـخه    «مرد»كند خوداجتناب

(ATU index: 1553) 
نفسـه  فـی  -ويـژه عربـی  بـه  -بنابراي  گرچه حتّی امروزه در بـاور عامّـه، فرهنـگ شـرنی    

سـتیزانه در  نظـرات زن كند كه نقطـه میشود؛ شخصیت زن فريبکار يادآوریمیستیز تلقّیزن

 اند های عربی معایر خود نداشتهكمی از ديدگاهادبیات میانة مسیحی اروپا نیز دست

گری شهرزاد در سـرزمی  اسـالم و   شب و روايتاز ديگر سو، كلیّت ماجرای هزارويک

گـذرد؛ لـذا   اسـت، مـی  در دورانی كه بردگی زن در سراسـر جهـان رسـمیّت و رواج داشـته    

 زمـی  كـه هرگـز بـه خـاطر نصـه      ب چنی  نقشی به زن در ادب داستانی مشـرق شهامت انتسا

انگیـز  ( بسی شگفت24: 1433)ن ک: ستاری،  وسطايی غرب خطور ه  نکردهسرايان نرون

 است و ستودنی

 

 شگرد سوم: موتیف آشنا -2-11

ظـاهر  كـرده، بـه  خوانی  به درون حافظه ما نفوذاست هر متنی كه میدرستی معتقدآيزر به

ای شـود در زمینـه  اسـت هـر لحظـه بیـدار    شود، اما خاطرة نهفتة آن ممکـ  میاز دسترو دور
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ای را بینـی نشـده  دهـد كـه پیونـدهای پـیش    مـی يابد و اي  بـه خواننـده امکـان   متفاوت ظهور

شـده در آن  كند تا جهـان ارانـه  میعبارتی هر مت  ادبی نوای ذهنی ما را فعالسازد؛ بهآشکار

 متنی از جمله شـگردهايی موتیف آشنای درون  (21: 1432)ن ک: آيزر،  كنی آفرينیرا باز

غايـت  بخشـد تـا بـا سـاختاری بـه     شب میاست كه ويژگی مورد اشاره آيزر را به هزارويک

كنـد   آشـنا، حفـظ  ها و مشابهات بینامتنی ذه آمیز، پويايی و كشش را در كنار شکافتعلیق

 موجـود را شـکلی  های داستانی از نبـ  شب مکرراً سنّتزارويکبدي  منظور، پردازندگان ه

سـو بايـد   اند  لذا بـرای ارزيـابی ادبـی درسـت، از يـک     كردهبرنرارها ارتباطداده و بی  آننو

كنـی ، همانگونـه كـه در مـورد     ای را در كنار حکايت ایلی آشـکار كاركرد حکايت درونه

ای هـايی را كـه يـک حکايـت درونـه     ر، راهداديـ ؛ از سـوی ديگـ   حکايت سـه غـالم ان ـام   

 كنی  شود، با ه  مقايسهگرفتهكارهای داستانی كامالً متفاوت بهتوانسته در حلقهمی

خفتـة   كـردن دوبـارة خـاطره   بیـدار  كـار ماندن حکايت غالم سوم، هوشـمندانه در ناگفته

ديگـری كـه تعمّـداً    « وغالم دروغگ»خواننده است تا جای خالی داستان را با موتیف آشنای 

شده و اتّفاناً به جای حکايت ناگفتة سومی  گیریدرونه« حکايت حمّال با دختران»در خالل 

خـالف سرنوشـت دو غـالم اول و دوم، پايـان كـار غـالم       كنـد  امـا بـه   است، پـر دختر نشسته

بلکـه   شودنمیدروغگوی چهارم ابداً جايگزي  خوشايندی نیست، زيرا غالم نه تنها م ازات

ترتیب خواننده از اينکـه غـالم حکـايتش    اي شود، بهمیحتّی به وساطت ارباب خود بخشوده

 است گذارده، متقاعد و راویرا در آن جايگاه ناگفته

در ذهـ   « حکايـت سـه غـالم   »دارد، زنگ آشنای ديگـری كـه وعـدة    ماجرا هنوز ادامه 

در حکايـت ایـلی   « ايت سه پیرمـرد حک»آورد، مشابهت موتیف آن با یدا درمیخواننده به

(، حکايات فرعـی سـه دختـر و سـه     13-24 /1 :1433شب، )هزارويک« رگان و عفريتباز»

( 311-333 /2 :)همـان « حکايـت عبـداهلل فاوـ    »و نیـز  « حکايت حمّال با دختـران »گدا در 

ا متنی همراهند  از حکايت سه غالم و سه دختر تنهـ است كه همگی با نوعی پیوستگی درون

ی چهارم به جای حکايت دختـر سـوم   «غالم دروغگو»شوند، حکايت میدو حکايت بازگو

بخش چهارم » دارد، « سه پیرمرد»نشیند، حکايت سه دختر موتیفی بسیار نزديک و مشابه می
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تـر كـامالً   ، يعنـی حکايـتِ خـواهر بـزرد    «حمّـال بـا دختـران   »داستان طوالنی و مـوزايیکی  

آيد  گويی سه برادر آن حکايـت در  میحساببه« دوم با سگش پیرمرد»تقلیدی از حکايت 

هـای مشـابهتِ   ( و بـاألخره نشـانه  424: 1413)ثمینـی،  « انـد  شـده جا به سه خواهر تبـدي  اي 

 نیز بسیار آشکارند « حکايت عبداهلل فاو »و « بانو با دو سگش»حکايت 

 آشــنا و نشــانه  بــه موتیــف « ايّــوب و فرزنــدان »بــدي  ترتیــب حکايــت ناگفتــه در    

كـرد تـا   شهرزاد پیگیری« شبهزارويک»توان در زن یرة شود كه میمیای بدلتکرارشونده

ها يعنـی تعلیـق بـه درازای هـزار و يـک شـب بـرای شـهرزاد و بـه          انديشانة حکايتپیوند ب 

 شود درازنای زندگی بشر از پیشامدرن تا اكنون و به ابدّيت آشکار

 

 گیرینتیجه -4

شـــب دارد  هـــای فـــوق نشـــان از پیچیـــدگی هنـــر پردازنـــدگان هزارويـــک بررســـی

انـد، بلکـه   كـرده نمـی ای كه تنها بـر كـاركرد حکايـت تمركـز    نريحهپردازان خوشحکايت

ای از داشــتند را نیــز بــه ســاختار پیچیــدهای كــه بــه آن تعلــقهــای متعــدد ســنّت ادبــیرشــته

ها خواننده را بـه حکايـات مشـابه    سیاری از آناندكه بدادهمیهای روايی بافته و پیوندموتیف

ايـ    از آورنـد  مطالعـاتی  درمـی یداك  زنگی آشنا را در حافظة او بهساخته يا دسترهنمون

كنـد،  پـردازی كمـک  تنیـده و پیچیـدة حکايـت   ه تواند به بازسازی شبکة ادبی بهدست، می

يابـد كـه   ی احتمالی میان متون دسـت حتّی اگر در بهتري  حالت فق  بتواند به حلقه يا پیوند

اسـت  در اغلـب   زمان به شکلی فعّال حاورپرداز و خواننده ه در ذه  هر دو يعنی حکايت

شـده و  آيند يا نـانص نقـ   مینظرها كه بدواً بسیار ساده بهشب، حتّی آنحکايات هزارويک

ــه ــدهســادگی مغفــولب ــت مان ــد حکاي ــد، ابزارهــای ندرتمن ــردازی، ابتکــان ــديو پ ــر ب ار و هن

 است البته تماشايیپردازان مشهود و یدحکايت
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 هایادداشت

وفق پسند مـردم نـرن    رغ  شهرتش، دنیق نیست، بلکه نوعی انتباو بر  ترجمة آنتوان گاالند علی1

علی بابا و چهـ   »، «عالءالدي  و چراغ جادو»های معروف مانند فرانسه است و بعضی از داستان 13

  (3: 1413)ن ک: ستاری،  داردخود را كه در م موعة ایلی نیامده در« داددزد بغ

 كـرده، متفـاوت  كه پینالـت تعريـف  « نقش تکراری»های خا  با تکنیک   كاربرد مکرر مضمون2

   (21-23: 1433)ن ک: پینالت،  است

  (22)ن ک: همان:  كندمیتعبیر «تمهیدات روايی»  پینالت از آن به 4

های متفاوت شـمار محـدودی از   وانو گونههای عامیانه متنوعی در جهان موجودند كه در  داستان3

 بنـدی سیسـت  طبقـه   (Aarne)دلی  همی  همسـانی، نخسـتی  بـار آرن    اند  بههای داستانیدرونمايه

« شـ رة حکايـت  » (Uther)و آتـر  (Thompson)كرد و متعانـب آن تامسـون   حکايات را ابداع

امروزه در دسترو و از حیث مطالعات بینـامتنی  (ATU Index) دند  نماية نهايیكرآرن را كام 

 است بسیار مفید وكاربردی

كنـد،  مـی شـکنی داده در نـذرش پیمـان   دزدی كه خدايان را فريـب   با حکايت ازوپ دربارة پول2

  (111: 1414)ن ک: حلبی،  نیاو كنید

 

 منابع فهرست 

 هاالف( کتاب

، ترجمـة فريـدون   شبپردازی در هزارویکهای داستانشیوه(  1433پینالت، ديويد  )  1

 ای، چاپ اول، تهران: هرمس بدره

  چـاپ اول   شبب( کتاب عشق و شعبده )پژوهشی در هزارویک ( 1413ثمینی، نغمه  )  2

 تهران: مركز 

  چـاپ اول  تهـران:   سرای یونبانی های ازوپ داستانافسانه ( 1414حلبی، علی ایـغر  )   4

 اساطیر 

  چـاپ اول  تهـران:   افسون شهرزاد )پژوهشی در هزار افسبان( (  1413ستاری، جالل  )  3

 توو 
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  ترجمـة جـالل   شبب جهبان هزارویبک  (  1433شدل، آندره و كوكتو، ژان و همکـاران  )   2

 ستاری  چاپ اول  تهران: مركز 

  چاپ اول  تهران: شبگری در هزارویکزنانگی و روایت(  1431پور، فرهاد  )مهندو  1

 نشر نی 

 جلد  چاپ سوم  تهران: الهام  2(  ترجمة عبداللطیف تسوجی  1433  )شبهزارویک  1

جامعبة   شبب در ادبیبات و  هزارویک(  1431هوانسیان، ريچارد، جی و یباغ، جـورج  )   3

 ای چاپ اول  تهران: هرمس   ترجمة فريدون بدرهاسالمی

 

 هامقالهب( 
ترجمـة كیـوان   «  ناسـانه بـه فرآينـد خوانـدن    رويکـردی پديدارش (  »1432آيزر، ولفگانـگ  )   1

   21-23  سال دوم، شماره پن  ، شش  و هفت   یص مهرآوهباجغلی  

ترجمة «  ای بگو يا بمیر!شب، يا نصهتحلی  ساختاری هزارويک(  »1413تودورف، تزوتان، )  2

   43-34، یص 41  ش آدينهمهوش نويمی  

«  شبخاتون و هزارويکبینامتنی مثنوی خموش بررسی تطبیقی و(  »1433فرد، زهرا  )معینی  4

   131-221  دوره سوم، شماره اول، یص های ادبیات تطبیقیپژوهش
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