Journal of Prose Studies in Persian Literature

1

Year 25, No. 51, Summer 2022

_______________________________________________________________

“One Thousand and One Nights” The Sublime Example of
Grotesque in Oriental Folk Literature
Nozhat Noohi; Assistant professor, Department of Persian Language
and Literature, Faculty of Humanities and Art, Zanjan Branch, Islamic
Azad University, Zanjan, Iran
1. Introduction
Heeding modern criticism and literary theory is an effective method
for reading a text and achieving the deep meaning of it. Such an
approach brings about the reader’s vast understanding too. Therefore,
nowadays the study of literature influenced by modern critical theories
is profoundly attractive for researchers. The classic literary works are
no exception. “One Thousand and One Nights” as the most
comprehensive collection of Middle Eastern folk tales has always
drawn sociologists’, anthropologists’, art and literary researchers’
attention to itself. Hence, by studying and analyzing its long and short
tales and defining their Grotesque features (e.g. incompatibility,
disharmony, funny, terrifying and hideous issues) readers will find out
that “One Thousand and One Nights” is not a collection of mere
nonsensical absurd jokes.
Considering the earliest constructors of grotesque such as Vitruvius,
the Augustan age Roman architect, and their principles, the main
grotesque properties of One Thousand and One Nights are the mixture
of incompatible and heterogenous elements and ignoring the rules of
nature. Therefore, the abundant examples of funny-terrifying matters,
weird distortion, physical transformations, and Rabelais euphoria in
One Thousand and One Nights are the absolute features of grotesque.
2. Methodology
A descriptive-analytical method based on library resources has been
adopted to conduct the present research. In data analysis process, the
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author primarily focuses on two basic approaches to the topic, and
also the content of One Thousand and One Nights for finding and
evaluating various related examples.
This study intends to answer two main questions. 1. Does One
Thousand and One Nights, the oldest folk tale in oral literary tradition,
qualify as an eastern grotesque exemplary? 2. Does One Thousand
and One Nights, along with its enjoyable and disgusting aspects,
employ grotesque functions to demonstrate the problematic and
incompatible nature of existence?
3. Discussion
The principles of grotesque have been established on classic art and
literature i.e. renaissance paintings discussed in Kayser’s “Grotesque
in Art & Literature”, and based on the Bakhtinian perspectives on the
works of Francis Rabelais. The significant findings of this study
reveal One Thousand and One Nights as a dominant comprehensive
grotesque work in the world of folk literature.
Grotesque is a style in architecture, decorative arts, painting and
literature. (Thomson: 2011, p.16). In his outstanding work,
“Grotesque in Art & Literature”, Kayser traces the historical
development of this literary term from the Italian paintings and
decorative art. He emphasizes the centrality of “fear & horror” in
grotesque which lead to an estranged and alien world.
Bakhtin in “Rabelais and his world” discusses carnivalesque and its
folk-humor theme. He believes that carnival laughter, as seen in
grotesque literature including One Thousand and One Nights, might
help to better digest events because the moments when traditional
rules and order are put aside, the world is turned upside down and the
routines of daily life are suspended and final result is “freedom”.
(ibid. 68)
As the features of grotesque are so detailed and complicated, only the
most prevalent ones with the various examples embedded in tales of
One Thousand and One Nights are analyzed here.
3.1. Grotesque in One Thousand and One Nights
3.1.1. Grotesque Language
One of the important literary features of grotesque in One Thousand
and One Nights is the apparent contradiction between language and
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content of the tales. Poetic, dynamic and spirited expressions through
the tales (Hekayāt) strengthen their grotesque aspect. In spite of the
terrifying theme of the tales, the smooth combination of poetry and
prose provokes the audiences.
According to the Bakhtinian perspective, all numerous comic
expressions, vulgar and insulting speeches in One Thousand and One
Nights are grotesque (Knowles, 2012, p. 7). e.g., “Hekayat -e
Bazargan va Efrit” (Tale of Merchant and Jinn) (One Thousand and
One Nights, 2010, 1/18-22), “Hekayat-e Hammal va Dokhtaran”
(Tale of Porter and the Girls) (ibid. 1/44-62).
3.1.2. Grotesque Realism
The story of the characters in One Thousand and One Nights reflects
people’s real life (Samini, 2001, p. 129). “Tales of Baghdad” or
“Abbasid Tales” are the most real ones which display the daily life,
e.g., “Harun Al- Rashid Tales” (Seidel, et al., 2009, p. 38).
“Hekayat-e Hosham va Kudak” (Tale of Hosham and the Child)
(One Thousand and One Nights, 2010, 1/626), “Ishagh -e Museli va
Mae’mun” (One Thousand and One Nights, 2010, 1/ 637).
3.1.3. Incompatibility and Disharmony
The present tendency is to view the grotesque as a fundamentally
ambivalent thing, as a clash of opposites (Thomson, 2011, p. 22). In
other words, the most consistently distinguished characteristic of the
grotesque is the element of disharmony whether this is referred to as
conflict, clash, mixture of the heterogeneous, or conflation of
disparate things (ibid. 24).
3.1.4. Grotesque Places
Catacombs, graveyards, wells in which the corpses have been hidden,
strange forts and castles are typically magical and grotesque, e.g. the
Castle of “Johar- Negin” (One Thousand and One Nights, 2010,
2/76), the territory of “Vāgh-Vāgh” (Ibid., 2/577), and above all, the
most dreadful place i.e. the King’s bedroom where Shahrzad narrates
her tales apprehensively every night.
3.1.5. Grotesque Characters and Metamorphosed Creatures
The characters of One Thousand and One Nights perfectly harmonize
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with Bakhtinian norms of grotesque which he declared in the
Carnival theory (Adams, et al., 2010, p. 49). One Thousand and One
Nights is full of various Rabelais characters. Some of them have
ridiculous deformity, for instance, Ae’raj (lame), Blind, and Bigush
(Anotia) in “Hekayat-e Sheykh- e- khamush va baradaran” (Tale of
the Silent Sheikh and His Brothers) (One Thousand and One Nights,
2010,1/128-142), and some are magician, e.g., Malek Azragh, the
typical monster in “Hekayat-e Saif– Al- Moluk & Badi’e- Al- Jamal”
(ibid. 2/539).
Transformation of human to animal or animal to Jinn is another
example of grotesque. “Hekayat-e Shabe bist-o yekom” (Tale of 21st
Night) (ibid. 1/82) is an explicit example in which a Jinn respectively
transforms to a mouse, a cat, a dog, a zebra, and finally a buffalo.
Sometimes, the mixture of stupidity and disfigurement presents an
absurd characteristic, e.g., “Hekayat-e Khar-e- Ablah” (Tale of The
Stupid Monkey) (Ibid. 1/798), and “Hekayat-e Amuzegare Naadan”
(Tale of Stupid Teacher) (ibid. 1/820).
“Dalileh- ye- Mohtaleh” (ibid. 2/442), and the crone named “Zāt- AlDavāhĭ” (ibid. 1/273) are also two supreme examples of a grotesque
character.
3.1.6. Mysteriousness and Dream
In One Thousand and One Nights, being mysterious means being
grotesque. The mysterious tales and their suspension lead the
audiences to encounter their intrapsychic conflict and resolve it, then
achieve the feeling of catharsis which is in fact the sublime aim of
grotesque, e.g., “Khāb-e ajĭb” (The Weird Dream) (Ibid., 1/751).
Dream is a very frequent motif of grotesque in One Thousand and
One Nights which resonates the mysterious atmosphere of tales.
Shahrzad perspicaciously uses these two ploys during her storytelling process to make it more effective.
3.1.7. Propagating Weirdness, Uncanniness, Exaggeration, and
Extravagance
In Kayser’s view, these elements are essential for grotesque. The
grotesque is basically exaggerated because it is an effective
mechanism to strength the other features of the grotesque.
The adventure of the second slave named “Kafoor”, embedded in
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“Hekayat-e Ghanem” (Tale of Ghanim- Ibn- Ayub) (ibid. 1/174),
with the motif of “endless lies” and the tale of “Dalilheh” (ibid.
2/442) with the motif of ceaseless sedition are very suitable
examples.
3.1.8. One Thousand and One Nights, not an Absolute Absurd,
but a Dark Comedy
One can certainly trace the lofty and unique form of grotesque in One
Thousand and One Nights by concentrating on the dreadful and
macabre theme of Death. Death has a continual deep presence
throughout Shahrzad’s one thousand and one tales.
John Ruskin, the author of “Grotesque Renaissance”, believes that the
lofty grotesque is being created by those who have a profound
spiritual insight (Thomson, 2011, p. 18). Therefore, Shahrzad
intelligently displays the death as the unknown part of the life. Our
ignorance about the philosophy of the death actually means the real
grotesque.
4. Conclusion
The findings of this study reveal that One Thousand and One Nights
definitely contains all features of literary grotesque:
 The tales include absurdity, satire, the bizarre, mystery,
buffoonery, fun and even nonsensicality.
 Grotesque in One Thousand and One Nights frequently vexes,
but at the end leads to the catharsis and the pleasant feeling of
freedom.
 One Thousand and One Nights successfully points out all
black tragic aspects of the real life. This is absolutely the
golden rule of grotesque.
Keywords: One Thousand and One Nights, Grotesque, Mockery,
Revulsion, Incompatibility.
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دکتر نزهت نوحی

1

چکیده
يکی از روشهای خوانش متن و دستیابی به اليههای زيرين آن ،اعتنا به رويکردهای نوين نقد
و نظريههای ادبی و كشف ماهیت اثر بر مبنـای سـب های ادبـی و يـافتن نشـانههايی اسـت كـه بـه
دريافت و تحلیل مخاطب توسّع بیشتری میبخشند .متون كالسی ادبی نیز از ايـن قاعـده مسـتثنی
نیستند ،بهويژه آنکه بازخوانی و تطبیق آنها با موازين نظريههای نوين برای مخاطبان پژوهشگر نیز
رويکرد پركشش و جذّابی است« .هزاروي شب» بهعنوان جامعترين اثر كالسی ادبیات شـااهی
مشــر زمین از جملــه آثــاری اســت كــه عــالوهبــر مخاطــب عــام ،نظــر پژوهنــدنان عرصــههای
جامعهشناسی ،مردمشناسی ،هنر و ادبیـات را نیـز همـواره بـه خـود معطـو داشـتهاسـت ،بـدينرو
بازخوانی اين اثر سترگ با رويکرد «نروتس » كه بنابه ماهیت خود با ناسـازناری فـرم و محتـوا،
آمیختگی عناصر ناهمگون و نامتجانس و تنوع بیپايان امور كمی  ،وحشتناک و زشـت سـروكار
دارد به خوانندة امروزی امکـانمیدهـد تـا بـا كاويـدن اعمـا حکايـات كوتـاه و بلنـد و دريافـت
مؤلاههای نروتس در آنها ،به درک احترامآمیزی فراتر از وفا عام در فکاهة محض پنداشـتن
اثر دستيابد .پژوهش حاضر مینمايد كه «هزاروي شب» به جهت چندسويگی و تعدد مضـامین،
دربرداشتن طنز و جدّ ،اَشکال لُغزنونه ،ظرافت ادبـی در كنـار واژنـان عـامی و اليـههای تاسـیری
ناهمگون در فرم و محتوا ،از مصاديق بارز و متعالی نروتس ادبی در مشر زمین بهشمارمیآيد.
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واژههایکلیدی :هزاروي

شب ،نروتس

شماره51

 ،مضحکه ،اشمئزاز ،ناهمسازی.

-1مقدمه
جهان رنگرنگ و شگات «هزاروي

شب» سرشار از مظاهر هستی است از صنو

آدمیان ،انواع جانوران ،غوالن ،پريان و جنیان كه با هم زندنیمیكنند و ناه در صورت
يکديگر حلول كرده ،حوادث پرفراز و نشیب و ماجراهای عجیب و غريب از سار ،عاشق-
شدن ،دوستی و دشمنی و روزمرنیهای كوچه و بازار میآفرينند آنچنانكه خواننده را در
جای خود میخکوب و واكنش دونانهای از خنده و تأثر و ناه تحیّر و اشمئزاز را در او
بیدارمیسازند.
انر با ديدناه نخستین پردازندنان مبانی نروتس

همچون ماركوس ويتروويوس،

نويسندة رومی دورة آنوستوس ) ،1(Augustan Ageهمسوشويم و در توصیف
ِي

اثر ،دو ويژنی امتزاج عناصر ناهمگون و ناديدهنرفتن قوانین

خاصیت نروتس

طبیعت در جهان مألو

نمونههای

را اصلبشماريم (ن.ک :تامسن )15 :1390 ،بیش

بیروناز شمار لودنیهای مبالغه آمیز ،همنشینی امور مضح
عجیب و غريب و سرخوشیهای رابلهای در هزاروي

و هولناک ،دنرديسیهای

شب جلوههای مسلّم نروتس

مجال ديگرباره برای درک روشنتر اين شاهکار پیشگام كالسی

و

نزد پژوهشگران ادبیات

عامّهاند.
 -1-1بیان مسئله
نروتس

مقولهايست كه در آثار ادبی نوين بويژه رمان و داستان معاصر با ظهور

كسانی مثل ويکتور هونو و ادنارآلن پو( (Christos, 2017: 47بروز آشکاری داشته
و اساساً ،استخراج و تبیین مؤلاههای آن بهمدد بازخوانی آثار ايشان در كنار نظرات
بزرنانی چون كايزر و باختین ،صورتی منتظم يافتهاست .اما پژوهش حاضر درصدداست
نشاندهد هزاروي

شب بهعنوان جامعترين اثر كالسی

شر در سنّت حکايتپردازی

عامّه_ بهجهت احتوا به نسترهای از حکايات هندی ،ايرانی ،مصری و بغدادی_ و
شاخصهای تعیینكنندهای همچون اتمسار خوفناک و وهمآلود و استراتژی هر شب

بهار و تابستان 1401
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پیش رویمینهد و بديهی است با نتايج

حکايتی عجیبتر ،مصاديق نابی از نروتس

حاصل ،مخاطب به سويههای تازهتری از حکايات و درک خوشايندتری از خوانش
ديگرباره آنها ،راه میيابد.
-2-1پیشینة تحقیق
دربارة بررسی عناصر نروتس

در متون ادبی مقاالت ارزشمندی موجوداست كه

عمدتاً در حوزه ادبیات معاصر بويژه رمان نگاشتهشدهاند ،از جمله:
تسلیمجهرمی و همکار( )1390در مقاله «تلایق احساسات ناهمگون و متضاد(نروتس

) در طنز و مطايبه» ضمن بررسی رابطه نروتس

و طنز ،به مطالعه موردی

كاريکلماتورهای مطايبهآمیز پرويز شاپور پرداختهاند.
-شربتدار و همکار( )1391در «نروتس

و ادبیات داستانی(بررسی ماهوم نروتس

و

كاوش مصدا های آن در داستانهای كوتاه شهريار مندنیپور)» با تأكید بر ادبیات
داستانی ،به بررسی شخصیتها و مضامین نروتس

در آثار مندنیپور پرداختهاند.
در عزاداران بیل» با تأكید بر

-حسنزادهمیرعلی و همکار()1396در «تبیین نروتس

مشکالت سیاسی -اجتماعی جامعه بهعنوان خمیرماية آفرينش رمان غالمحسین ساعدی و
معرفی داستانهای اين مجموعه ،به بررسی نروتس

آن بويژه موجودات نروتس

دست

يازيدهاند.
جاور و همکار( )1397با مقالة «بررسی عناصر نروتسارسطويی» به بررسی وجه خشونتبار و هراسناک نروتس

در رمان خو

اثر شیوا

و تقابل آن با ماهیّت زنانگی

در رمان زننوشت مذكور پرداختهاند.
از تازهترين مقاالت میتوان به دو مورد زير اشارهكرد:
قافلهباشی و همکار( )1400مقاله «عناصر نروتساحتجاب نلشیری» را به بررسی تلایقی نروتس
دادهاند.

و مدرننرايی در رمان شازده-

و مدرنیته در اين رمان معاصر اختصاص-
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در سماونی مردنان» جنبه-

-حسینی و همکار( )1400با «بررسی نمودهای نروتس

های انتقاد اجتماعی و سیاسی رمان مذكور را باتأكیدبر ژانر نروتس

و تأثیرپذيری

خودآناه و ناخودآناه نويسنده از آن ،بررسی و تحلیلكردهاند.
از شمار پژوهشهای انجامشده درباب ادبیات كالسی

نیز میتوان به موارد زير

اشارهكرد:
-محمدی فشاركی و همکار(« )1396عناصر نروتس

در داستانهای محمد شیرزاد

در اسکندرنامه» ؛ نويسندنان وجوه انسانی و حیوانی داستان شیرزاد را در فضای نروتس
آن بررسیكردهاند.
 شريایولدانی و همکار(« )1396شخصیتهای نروتسکی در تذكرة يخچالیه» را بهمعرفی نوع ادبی نقیضه و كاركردهای آن ،نیز بررسی شخصیتهای تذكره يادشده از
ديدناه نروتس

و انواع ناهنجاریها و رذايل اخالقی ايشان اختصاصدادهاند.

 -حسینی و همکاران(« )1398كاربردهای نروتس

در داستانهای عامیانه باتکیهبر

اسکندرنامه نقالی» .اين مقاله باتأكیدبر رواج قصههای عامیانه در عصر صاوی كه عموماً در
فضای قهوهخانهای روايتمیشدند و معرفی اسکندرنامه نقّالی ،بررسی ويژنیهای
شخصیت های داستان ،مضامین نروتس

و مشخص ًا كاربرد طنز را پرسش پژوهش ساخته

و در پاسخ نتیجهنرفتهاند كه اين اثر در نقاب طنز معايب زمانهاش را به نمايش درآورده-
است.
 داوودی مقدم( )1391با عنوان «نروتسموازين و اصول نروتس

در حکايتهای ديوانگان عطار» براساس

به تحلیل محتوای حکايات ديوانگان در مثنویهای عطار

پرداختهاست.
 -مساعی و همکار(«)1395تأملی بر نمودهای نروتس

در جامعالتواريخ»؛ نويسندنان

با معرفی انواع جادو و خرافههای مغوالن ،همراهشدن وقايع تاريخی با مداهنه ،تملّق و افراط
را نمود نروتس

اثر يافتهاند.

-حسینی( « )1398مصدا هايی از ماهوم نروتس

در حکايتهای مثنوی» كه با

محوريّت شخصیت و موقعیت در بحث ،تقابل آنها را در بستر نروتس
بیان مااهیم عرفانی ذكركردهاست.

هد

موالنا در

بهار و تابستان 1401

161

«هزارویکشب» مثل اعالی گروتسک شرقی

حسینی و همکار( )1391در «اسطورههای تركیبی پیکرنردانی در هزاروي«داليل پیکرنردانی در داستانهای هزاروي

شب » و

شب » بهترتیب به بررسی وجوه مسخ و

پیکرنردانی شخصیتها باتأكیدبر روانشناسی قصه و فرآيند فرديّت پرداختهاند.
بدينترتیب ملحوظاست كه نظر به پیشگامی هزاروي
كالسی

شب در عرصه ادبیات
دربارة آن صورتنگرفته-

 ،تاكنون پژوهش مستقلی با رويکرد جامع نروتس

است.
-3-1ضرورت و اهم ّیت تحقیق
«به اعتقاد بسیاری از محققان غربی ،هزاروي

شب معدن طرح و پیرنگ بسیاری از

قصههای پريان مغرب زمین است( » .برفر )81 :1389 ،و سب

روايی و موتیفهای آن در

خطسیر بینامتنی داستانهای عامیانه از شر به غرب راهيافتهاست(.ن.ک :نوحی:1397 ،
 ) 179با وقو
كالسی

به اين مهم و آناهی از استقرار اصول نروتس

بر بنیاد هنر و ادبیات

(نقاشی رنسانس در رويکرد كايزری و آثار رابله نويسنده رنسانس در رويکرد

باختینی) ضرورت و اهمیّت واكاوی و بازشناسی معیارها و ابعاد نروتس
شب و اثبات جامعیت نروتس
آن در ادبیات شااهی كالسی

آن به هد

در هزاروي

بازنمايی ديگربارة فضل تقدّم و تقدّم فضل

جهان آشکارمینردد.

روشن است كه بازخوانی و تطبیق اين اثر متعالی شرقی با موازين نظريهها و
رويکردهای نوينی همچون نروتس

مخاطبان عالقهمند و پژوهشمحور را در ارزيابی

بهتر و تأويل عمیقتر آن ماید خواهدافتاد.
ناتنی است پژوهش حاضر به شیوة تحلیلی -توصیای انجاميافته و درصدد پاسخ به
دو پرسش است :نخست اينکه آيا هزاروي

شب بهعنوان كهنترين و غنیترين اثر موجود

از سنت شااهی قصه در مشر زمین ،واجد مؤلاهها و ويژنیهای نروتس
خیر؟ ،دوديگر آنکه كاركردهای متعالی نروتس

هست يا

در بهتصويركشاندن سرشت ناهمگون

هستی ،توأمان لذّت و نارت ناشی از آن و سرانجام رهاشدنی ،چه اندازه در هزاروي
شب دست يافتنی و برآوردنی است؟
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 -2بحث
 -1-2خاستگاه و مبانی گروتسک
) (Grotesqueواژهای ايتالیايی و نوعی سب

نروتس

و اصطالح در

مجسمهسازی ،معماری ،هنرهای نمايشی و ادبیات است .در حدود سال  1500میالدی ،در
اثنای حااریها در رم ،ديوارههای نقاشیشدهای كشفشد كه آنها را «نروت» میناتند
و بعدها از اين كلمه صات «نروتسکو» و اسم «نروتس

» مشتقشدند كه همگی اشاره به

نوع نقاشی يادشدهاند( .ن.ک :تامسن)16 :1390 ،
نسترش كاربرد اين واژه در ادبیات فرانسه در سدة شانزدهم صورتنرفت و با اين
كاربرد جديد ،توسّع معنايی نیز يافت و تداعی آن در كنار كاريکاتور ،باعثشد كیایت
ترسناک و منزجركنندة آن (كه غالباً در نقاشیها و پیکرهها به شیوة درهمآمیختگی عجیب
انسان -نیاه يا انسان -حیوان ديدهمیشد) تخایفيافته ،عناصر مضحکه ،خار العاده و
عجیب آن نیز قوّتنرفت( .ن.ک :جاور و همکار)38 :1397 ،
كتاب نروتس

اثر فیلیپ تامسن يکی از مهمترين پژوهشها در باب نروتس

،

مااهیم و تاريخچة آن است ،بااينهمه ،پرداختن به اين موضوع بدون اشاره به آرای
میخائیل باختین و ولاگانگ كايزر نیز ممکننیست زيرا اين دو نظريهپردازانی بودند كه
هري

از منظری متااوت ويژنیهايی برای آن برشمردهاند .كايزر با كتاب «نروتس

در

هنر و ادبیات» بنای پژوهش خود را نقاشی تزئینی دوران رنسانس قرارداد و از اين زاويه به
ادبیات رمانتی

مدرن پرداخت و در مجموع زمینة نروتس

را «دلهره و وحشت» دانست

كه به نمايش جهانی بیگانه از خود منتهیمیشود .باختین نیز در «رابله و جهانش» از سويی
اين شاعر عصر رنسانس و از سوی ديگر خنده و تأثیر رهايیبخش آن را محور مطالعات
خود قرارداده و نروتس

را از دل كارناوالهای عامه و پر شروشور مردم بیرونكشید،

زيرا معتقدبود رهاكردن خود در زيادهرویهای تنانة كارناوالی بهمعنای راستین كلمه
نروتس

است( .ن.ک :تامسن )68 :1390 ،بدينترتیب ،با توجه به ماهیت چندوجهی

نروتس

 ،شايد بتوان تعريف مختصری را كه در فرهنگ نقد و نظريه ادبی ذيل اصطالح

مذكور آمده برای ورود به بحث كافیدانست .در فرهنگ يادشده نروتس

را «مضحکه

شگر » و سبکی هنری ادبی با ويژنیهايی همچون عناصر شگر  ،اغرا آمیز ،ترسناک،

بهار و تابستان 1401

كمی

163

«هزارویکشب» مثل اعالی گروتسک شرقی

و طنزآمیز ،ناتهاند( .سبزيان و كزازی)243 :1388 ،همچنانکه آشوری در فرهنگ

علوم انسانی آن را معادل «عجايبنگاری» و مصطای اسالمی در كتاب تئاتر تجربی
«زشتانگاری» و شیرانی در ترجمه تاريخ نقد جديد ،معادل «امر نابهنجار» آوردهاند.
(ن.ک :كهنمويیپور)262 -3 :1381 ،
ازآنجاكه مؤلاهها و دامنههای كاربرد نروتس

بسیار پیچیده و ماصلاند ،در بحث

اصلی نوشتار حاضر ،به بازكاوی و تبیین مهمترين و پربسامدترينِ آنها همراه با شواهدی از
هزاروي

شب خواهیمپرداخت.

 -2-2گروتسک در هزارویکشب
معرو

است كه هزاروي

شب دنیای ترانه و چکامه و داستان شور و عشق جوامع

شرقی در قرون میانه است ،اما ماری لوئیز دوفرنوا معتقدبود نوآوری و تازنی كتاب در
امکان تلایق عناصری است كه تا آن زمان همه میپنداشتند متعلق به عوامل نامتجانس و
متمايز از يکديگرند ،مجمع شگاتیها و جهان عجايب و غرايب( .ن.ک :ستاری:1368 ،
 )204ضربآهنگ خاص هزاروي

شب آمیزة مکرّر دو حس ناهمگون شعف و

آرامشخاطر از شنیدن حکايات پرفرازوفرود و تشويشخاطر بابت سرنوشت نامعلوم
راويان آنهاست ،همان خاصیتی كه در سراسر كتاب به لطف استخدام هوشمندانة نشانهها
و مؤلاههای نروتس

 ،خواننده را حیرتزده با خود همراهمیسازد.

 -1-2-2زبان گروتسک

يکی از مشخصههای نوشتاری نروتس

كه تناقض آشکاری با محتوای قصه و روايت

دارد ،زبان شاعرانه و ادبی آن است .فخامت ،استواری ،ساختار تلایقی نظم و نثر و ناتمان
خنیانرانه و «متأثر از سنّت ناهانیِ» (مهندسپور )147 :1390 ،هزاروي

شب ضمن كم

به بسط خط سیر روايی حکايات و انتقال از ماهومی به ماهوم ديگر و رفع نسست معنايی
میان آنها ،به ماهیّت بشدّت نروتس

اثر نیز دامنمیزند و نثر درآمیخته به شعر و نرم

آهنگ حکايات همچنان بهوحشتمیاندازد ،لذّت میبخشد ،میرهاند و به خويش
میكشاند ،مشمئز میسازد و میخنداند.
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شیوة سخن ناتن آهنگین ،فاخر ،نرم و سیّال شهرزاد از همان شب نخستِ بیم و هول،
آشکارا با ماهیّت قصههايی كه ناتهخواهندشد و سرنوشت نامعلوم خود او در تعارض
است و هوشمندانه مخاطب را درنیر تعلیق خودخواسته میان خو
رهايی از آن میسازد .بدينترتیب نخستین بارقههای نروتس

شنیدن از مرگ و لذّت

در درازنای هزاروي

ب
ش ِ

پیشرو روشنمیشود.
«اكنون ای شهرزاد همیترسم كه بر تو از مل

آن رود كه از دهقان بدين زن رفت.

شهرزاد نات :دست از طلب ندارم تا كام من برآيد( ».هزاروي

شب)17/1 :1389 ،

در آغاز قصة غُصهناک شهريار و برادرش در آناهی از ماجرای خیانت همسرانشان،
هنگامی كه از شدّت اندوه سر به بیابان مینذارند و آنجا پای صحبت ماهرويی مینشینند
تا به شیرين ناتاری ماجرای دهشتناک خويش را بازنويد ،نیز میخوانیم:
« بدانید كه عاريت مرا در شب نخستین از بر داماد ربوده و در صندو آهنین كرده و
در میان اين دريای بیپايان پاس از من همیدارد .غافل است از اينکه:
ما را به دمِ پیر نگه نتوانداشت

در خانة دلگیر نگه نتوانداشت

آن را كه سر زلف چو زنجیر بود

در خانه به زنجیر نگه نتوانداشت»
(هزاروي

شب)15/1 :1389،

سخنناتن آرام و توأم با طمأنینة شخصیتها از سرنوشت رقّتبارشان يا بیان صبورانه
و شاعرانه ايشان از حوادثی كه بهغايت دهشتناک و دور از تحمل بر ايشان فرودآمده نیز
مؤيّد تناقض آشکار زبان و محتوا و تأيیدی بر نروتس

در سطح روايی هزاروي

شب

است.
عالوهبر آنچه ناتهشد ،با ديدناه باختینی هم نروتس
دربرمینیرد .زيرا باختین «نروتس
پذيرش خنده و جنبه كمی
مکاري

وجوه زبانی اثر را بهتمامی

را در پیوند با خنده ،طنز و كمدی میبیند ...و با

و نازل فرهنگ تودهای  ،نروتس

را ترفیعمیدهد(».

 )250 :1390 ،تركیبهای كالمی خندهدار ،تقلیدهای تمسخرآمیز شااهی و كتبی

به زبان عامیانه ،لغونويی مانند نارينها ،دشنامها و كارنويیها و غیره در نگاه باختین
جلوههای نروتس

اند( .ن.ک :نولز )7 :1391 ،و بدين ترتیب آنچه از زبان صنو
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مختلف اجتماع ،واژنان ،مصطلحات میان ايشان ،زبان زنانه و مردانة حکايات در سراسر
كتاب سراغداريم نهتنها اليههای تودرتوی نروتس

از خو  ،اشمئزار ،تنار و مضحکه را

برای مخاطب مهیّاكردهاست ،بلکه همین ناسزاها ،كلمات ركی

و چندزبانی كوچه و بازار

و نقیضههای مستهجن آداب سخن و حتی آيینهای مقدس ،به شیوهای تنگاتنگ با
طمطرا شعرنونه آمیخته تا تجلّیِ بازيگوشانه و هوشمندانة دو وجه باختینی نروتس
يعنی طنز و خنده ازسويی و چندصدايی مردم در برابر ت

نويی و خودمحوری شهريار و

مقاومت در ب رابر خشونت و خودكامگی وی باشد .ناتگوهای مردمی و عامیانه میان
اشخاص درحکايتها ،بدون سوژه مسلط و حاكم و در تعاملی همسطح طبقهبندیشده و
سانسورهای اجتماعی را به كمترين سطح و آيین كارناوالی را به اوج خود رساندهاست.
(ن.ک :نامور مطلق )407 : 1387 ،نمونههای متعددی را در حکايات درونهای ملاو

در

حکايت اصلی شهرزاد میتوان سراغنرفت :ماجراهايی كه سه پیرمرد در «حکايت بارزنان
و عاريت» (هزاروي

شب )18-22/1 :1389 ،بازنومیكنند« ،حکايت حمّال با دختران» و

«حکايت ندای اول ،دوم و سوم» ( هزاروي

شب )44-62/1 :1389 ،كه همگی

بیناتمان مسلّط و بیپروا در حضور خلیاة خويش داستانشان را تعريفمیكنند ،حکايت
شیخ خاموش و برادرانش (هزاروي
نظیر(هزاروي

شب )128/1 :1389 ،حکايت كنیز بی

شب )11/2 :1389 ،و بسیاری ديگر از اين دست؛ بسامد باالی تعداد راويان

و حجم فراوان ناتگوها در جريان حکايتهای فرعی نیز شاهد مدعاست.
 -2-2-2رئالیسم گروتسک

نروتس

فراتر از شوخی و سرنرمكنندنی ،ظرفیتهای عظیمی در بازتاباندن وجوه

واقعیت و رئالیسم زندنی بشری دارد زيرا در اتمسار نروتس

 ،زندنی در همة درجات

آن پیشمیرود ،از نازلترين و بدویترين تا عالیترين و پر جنبوجوشترين و
معنویترين( .ن.ک :شربتدار و همکار)109 :1391 ،
در دستگاه داستانسازی هزاروي

شب 2شخصیتها تنها با بیان آنچه كردهاند،

مینمايند كه چه كسی هستند ،ازاينرو هر شخص تازهای كه وارد داستان میشود خود را
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با ناتن سرنوشتش میشناساند؛ لذا داستان آدمها در هزاروي

شماره51

شب زندنی واقعی آن

هاست( .ن.ک :ثمینی)129 :1379 ،
نروه داستانهای كوتاه و بلند بغدادی رئالترين حکايات كتاباند كه در طرح
داستانی ،بیان دقیق موقعیتها و جزئیات وقايع صريحاند و واقعیت را در شاافیت رفتارها،
كنشها و واكنشها ،زير و بم احساسات اشخاص و نیز نمايش فضای روزمرنی مردم باز
میتابانند؛ اين داستانها عمدت ًا در دوران هارونالرشید مینذرند ،بازاريان ،بازرنانان،
ی
دزدان ،وزيران ،ولگردان ،دكّانداران نازكدل و پیشهوران مبهوت و حیران ،دختران دانا ِ
عیش و عشرتخواه و ديگر طبقات مردم عینیترين نمودهای زندنی واقعیاند و
ماوراءالطبیعه و ماجراهای خیالی ،در قیاس با ديگر حکايات كتاب ،از قصّهها جداست.
(ن.ک :ثمینی272 -274 :1379 ،؛ نیز :شدل ،كوكتو و ديگران )38 :1388 ،برای مثال در
«حکايت نعمت و نعم» (هزاروي

شب )556/1 :1389 ،كه خواهر خلیاه با ظرافت ماجرای

واقعی دو تن نعمت و نعم نام را كه خلیاه حکم به قتلشان داده ،با ماجرای داستانی
مشابهی درمیآمیزد و برادر را به داوری دوباره فرامیخواند و درنهايت عشا را از مرگ
میرهاند ،ملموسترين فرم تنیدنی میان واقعیت و قصه را شاهديم.
حکايات «هشام و كودک» (هزاروي
(هزاروي

شب« ،)626/1 :1389 ،اسحق موصلی و مأمون»

شب« ،)637/1 :1389 ،ابراهیمبنمهدی و مأمون» (هزاروي

« ،)628/1كرَم يحیی برمکی» (هزاروي
(هزاروي

شب:1389 ،

شب« ،)803/1 :1389 ،دعبل خزاعی»

شب )826/1 :1389 ،و بسیاری ديگر از اين دست را نیز میتواننامبرد.

 -3-2-2ناهمسازی

برای اينکه چیزی نروتس

باشد بايد موجِد سه واكنش در مخاطب نردد :خنده،

حیرت و تنار( .ن.ک :شربتدار و همکار )11 :1391 ،نروتس

همه چیز را جمعمیكند و

آشتیمیدهد ،عناصری را كه طردشدهاند ،نردهممیآورد و مااهیم متداول و مألو

را

طردمیكند و در نیل به اين مهم ،دستبهكار بازی با امور نامعقول میشود تا مخاطب را
میان عناصر طبیعی كه نانهان غريب ،عجیب و ناخجسته مینمايند محاصرهكرده ،حس
انزجار ،اشمئزاز و خنده را در او زندهكند .به بیانی شايسته بايدنات با هر رويکردی به
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و در هر سیاههای از مختصات كه برايش فراهمآوريم ،مشخصة مشترک همانا

ناهمسازی و ناهمگونی است؛ پايدارترين اصل نروتس
تلایقی كمی

 ،مضح

 -تراژي

كه خود را بهروشنی در وجوه

 -وحشتزا ،عبوس -بازيگوشانه ،تنشزا -رهايیبخش

بازمیتاباند.
توجه به امر نروتس

در ادبیات معلول توجه به امور غیرعقالنی ،بیاعتقادی به نظم

كیهانی و باالتر از همه نارضايتی از سرنوشت بشر است .بدين معنا ،نروتس

آمیزة

ناهمگون كمدی و تراژدی است زيرا بشر نه به جهانی مبتنیبر امور اخالقی كه اساس
تراژدی است اعتقاددارد و نه به نظام اجتماعی معقولی كه مبنای كمدی است( .ن.ک:
داوودی مقدم)58 :1391 ،
طبیعی است كه با تجلّی نروتس
تشديدمیشود ،امور بهطرزی متناقض كمی

در هر اثری ،تضاد میان واكنشهای ناسازنار
و تراژي

مینمايند و طنز تنها نمیخنداند

بلکه در پشت آن تراژدی سیاهی نهاته كه رنگ ناشادی بر خنده میپوشاند و ما در حالی
لبخندمیزنیم و خويشتن را شاد میيابیم كه «فالكت و بدبختی ما ماية عظمت و بزرنیمان
نیز هست!» (كريچلی)130 :1384 ،
جهان قصههای هزاروي

شب ،صحنة كارزار با سرنوشت و نزاع و كشمکشهای

بیپايان آن است و ايناندازه ناهمگونی و ناهمسازی در بافتار ،ماجراها ،ناتگوها و حتی
ماهیّت موجودات و اشخاص داستان معلول همین سردرنمی بنیادی است و آمیختگی آن
با نروتس

نهتنها اشارتی است به حقیقت عريان زندنی كه بهتناوب تراژي

و كمی

است ،دمی بیتاالحزان و دمی ديگر سیرک؛ بلکه پیام دشخوارتر و معنای عمیقتری دارد
حاكی از اينکه بیتاالحزان و سیرک يکیاند ،زيرا تراژدی از جهانی كمی
كمدی حاصل جهانی تراژي

است و هر

و رقّتآور( .ن.ک :تامسن)78 :1390 ،

در «حکايت خیاط و احدب» میخوانیم :خیّاط و زنش در راه نوژپشتی يافتند كه
« ديدن او خشمگین را بخنداندی و محزون را غم از دل بردی ،خواستند كه با او نديم شوند
و مضحکهاش كنند .احدب دعوت ايشان را اجابتكرده با ايشان برفت» اندک زمانی از
برپايی محال نشاط و طرب نگذشتهبود كه با شوخی نابجای ز ِن خیاط كه نات «بايد اين
لقمه نخايیده به ي

ناس فروبری ،احدب ناچار لقمه فروبرد و استخوان راه نلوی او
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نرفته ،درحال بمرد» از اين نقطه ور ماجرا برمینردد ،شوخی تماممیشود و شهرزاد
ادامة حکايت را «چون احدب بمرد خیاط به دهشت اندر شد» و زنجیرة حوادث تراژي
پس از آن را به شب بعد وا مینهد( .هزاروي
بدينرو ،نروتس
و تاکی

ِ هزاروي

شب)98-99/1 :1389 ،

شب تکرار اين اصل بنیادين است كه آمیزة تحملناپذير

ناپذير عناصر ناهمساز يکی از واقعیتهای زندنی و شايد مهمترين آنها است.

(ن.ک :تامسن )58 :1390 ،و «هنرمند نروتس

پرداز درحالیكه اضطراب خاطر را با

خندة ظاهر پنهانمیكند ،پوچی عمیق هستی را بهبازیمینیرد( ».تسلیمجهرمی و همکار،
)4 :1390
در حجم وسیعی از حکايات ،مخاطب درنیر واكنشی دونانه است ،بافتاری
مشمئزكننده توأم با وحشت و ترحّم نسبت به آدمهايی كه كژونول و ازريختافتادهاند؛ اما
مالحظة ثانوی رفتارشان مضح

و شوخطبعانه است .ورود نامناسب عنصر كمی

،

دهشت خواننده را از صحنهها بیشتر میكند تا با خود بینديشد كه ايناندازه آمیزة دهشت و
كمدی ناممکن است و ناپذيرفتنی و زادة ذهنی كجانديش ،امّا جی .ويلسن نايت در جستار
مشهوری با عنوان «شاهلیر و كمدی نروتس

» خاطرنشانمیسازد كه انر ايناندازه

مضحکه با رفتارهای وحشتزا و رقّتانگیز نیامیزد ،از تأثیر آن میكاهد (.نايت به نقل از
تامسن )75 :1390 ،محوريت اصل ناهمسازی در نروتس
عقالنی به اثر نزدي

مانعمیشود مخاطب بهصورت

شود ،بهعبارتی كژنمايی ساده و مضح

امور در كنار ترس و

وحشت از خطرات ناشناخته و امور مجهولی كه در مکتب زندنانی روزانه آموخته-
نمیشوند و با تجارب معمول زندنی هم نمیتوان آنها را ضبطكرد و در اخنیار نرفت؛
همان سوية روانشناسانة نروتس

كه هم تنشآفرين است و هم رهايیبخش ،هم عبوس

است و هم بازيگوشانه و بوالهوسانه ،نونهای بالتکلیای ذاتی كه با تکانی مخاطب را
هزاروي

شب با خود همراهمیسازد ،از شیوههای معهود درک جهان بیرونمیبرد و با

چشماندازهايی از ريشه متااوت – و آزاردهنده -آشنا میكند و درنهايت بهرهايی
میرساند ،چنانکه شهريارِ قصه را .حکايات «اعرج» (هزاروي
(هزاروي

شب« ،)131/1 :1389 ،كور» (هزاروي

شب« ،)129/1 :1389 ،بقبق»

شب« ،)133/1 :1389 ،بینوش»
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شب« ،)138/1 :1389 ،مرد لببريده» (هزاروي

شب )142/1 :1389 ،شواهد

اندكی از بسیارند.
از سوی ديگر ،شوخیهای بیمارنونه و حتی وقیحانه ،شعف ناشی از مسخرهكردن
محرّمات ،احساس رهايی لحظه ای از منهیات ،التذاذ فکری از درک شوخی و عنصر
 ،لذّتهای بیرحمانه و نارتانگیز ،شوخیهای ويرانگر ،شناعت ،وقاحت و

كمی

هرزنیها نیز وجوه پرتکراری در حکايات هزاروي

شب و به تعبیر باختین «نروتس

بالذاته جسمانی» 3اثرند( .تامسن)68 :1390 ،
حکايت شب ي

صدوهجدهم (هزاروي

غالم در حکايت غانمبنايوب(هزاروي
زرباچه» (هزاروي

شب ،)321/1 :1389 ،حکايت درونهای سه

شب )173-174/1 :1389 ،و «حکايت بازرنان و

شب )110/1 :1389 ،مثالهای مناسبی هستند كه همچون بسیاری از

حکايات كتاب ،در نگاه خوانندة امروزی بهسبب توهین به عزّتناس و آداب نزاكت و
حساسیّتهای اخالقی و باالتر از آن بیحرمتی به واقعیت و بهنجاری ،نروتسکی نامتمّدنانه
و اهانتبار تلّقیمیشوند و «اصرار باختین بر جسمانیبودن نروتس

و التذاذ بدوی از هر-

چه قبیحتر و ددمنشانهتر» ( تامسن )69 :1390 ،را در اين اثر كالسی

صحهمینذارند.

-4-2-2مکان گروتسک

مکانهايی مانند دخمهها ،نورستانها ،چاههايی كه اجساد را برای پنهانداشتن از چشم
در آن میانداختند ،دژها و قلعههای عجیب و سرزمینهای غريب ،با ويژنیهای غالبی
چون متروک ،وحشتزا ،عجیب و جادويی فیناسه نروتس
هزاروي

و در متن حکايات

شب بسیار پرتکرارند.

جز دسته داستانهای بغدادی ،در ديگر حکايات هزاروي

شب با مکان رئال سروكار

نداريم ،زيرا بسیاری از آنها با منطق واقعیت سازنار نیستند و مرزهای جغرافیايی مشخص
ندارند .در «حکايت بلوقیا» (هزاروي
تداخلدارند؛ بلوقیا كنار كوه قا
«حکايت جانشاه و شمسه» (هزاروي
حسن بصری» (هزاروي

شب )50/2 :1389 ،مکانها به شکل اعجابآوری

بهدنبال حضرت محمد (ص) است .قلعة جوهر نگین در
شب )76/2 :1389 ،يا سرزمین وا وا در «حکايت

شب )577/2 :1389 ،زيستگاه پريانند و اما ،در اين میان
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مخو ترين مکان نروتس
مل

شماره51

را فیالواقع در آغاز حکايت اصلی میيابیم يعنی خوابگاه

 ،آنجا كه «هر شب باكرهای را به زنی آورد ،بامدادانش همیكُشت و تا سه سال حال

بدين منوال نذشت( ».هزاروي

شب )15/1 :1389 ،مکانی كه شهرزاد بیمناک اما

خودخواسته در آن قدمنذاشت «دنیازاد را به نزد خود خوانده با او نات چون مرا پیش
مل

برند من از او درخواستكنم كه تو را بخواهد .چون حاضرآيی از من تمنّای حديث

سخن كن تا من حديثی نويم شايد كه بدان سبب از هالک برهم( ».هزاروي

شب،

)17/1 :1389
-5-2-2شخصیتهای گروتسک و موجودات مسخشده

شخصیتهای هزاروي

شب همخوانی فراوانی با معیار باختینی نروتس

دارند،

معیاری كه حاصل تالش وی در تبیین اصول كارناوالیسم و قالبهای مرتبط با آن است
مانند فستیوالها ،تصاوير دلق

ها ،آدمهای مسخره و كژ و معیوب ،شیاطین و ديو و

عاريتها .باختین با ذكر آنها بهعنوان اولین منبع مواجهه با نروتس
نگرش نروتس

از ي

سو و بررسی

بهعنوان ساختاری مثبت با تجربههای رهايیبخش و متحولكننده از

سوی ديگر ،ديدناه خود را در باب نروتس

ساماندادهاست( .ن.ک :آدامز و يتس،

)49 :1389
هزاروي

شب ماالمال از نمونههای رابلهای شخصیت نروتس

است .شخصیتهايی

كه يا دچار نقصها و عیوب بغرنج جسمانیاند و در قابی دونانه از مضحکه و اغرا
نشستهاند ،بهنونهای كه ديدنشان در ما احساس متضاد خنده و نريه ايجادمیكند و يا
شخصیتهايی كه خود در كار جادويند و با حس ترس و اشمئزاز ما را به قلمرويی
هیواليی نزدي

میكنند و در تشديد ذات نروتس

حکايات سهیماند.

برای نمونه« :حکايت بازرنان و عاريت» (هزاروي

شب )17/1 :1389 ،در شب

نخستین و در آغاز سلسله داستانهای شهرزاد ،نويد حضور مکرّر عاريتها در شبهای
پیشروست ،موجوداتی كه بهتعبیر فوكو ،اساساً آمیزة ناهمسازیهايند( .فوكو به نقل از:
جاور و همکار)46 :1397 ،
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در «حکايت شیخ خاموش و برادرانش» (هزاروي

شب )128-142/1 :1389 ،اعرج،

بقبق ،كور ،اعور ،بینوش و لببريده مثال شخصیتهای معیوب نروتس

اند.

مکّاران ،حیلهنران و افسونگران نیز بهنونهای اغرا آمیز و نامتعار

و ناه مضح

در

كارند و با براندازی قوانین وضعشده ،مسخ هويّتها و كجنمايی و تخريب شخصیتها،
خواننده را با جهانی ساختگی ،غريب و بیگانه رويارو میكنند.
«حکايت عجیب و غريب» (هزاروي

شب )29/2 :1389 ،داستانی سرشار از مشاركت

عاريتهاست.
مل

ازر در «حکايت سیفالملوک و بديعالجمال» (هزاروي

شب)539/2 :1389 ،

در نقش ديو تیپیکال قصه ظاهرمیشود.
در «حکايت شب ي

صد و هشتاد و يکم» نیز میخوانیم:

«عاريتی از زمین بهدرآمد كه چشمان دريده داشت و او را هات شاخ و چهار نیسو بود
و دستهای كوتاه داشت و ناخنهايش مانند ناخن شیر بود و پاهای او به پای فیل همی-
مانست ( » ...هزاروي

شب)483/1 :1389 ،

مجموعه حکايات بغدادی كه پیشتر از آنها در رئالیسم نروتس

يادكرديم ،سرشار از

اين مسخها و دنرديسیها در خالل حکايات فرعیاند كه به بافت ناهمگون و متعارض
رئال -فانتزی حکايات در جهت نروتس

ياریمیرسانند.

ناهی نیز بالهت با غرابت جسمانی تلایقشده ،ملغمهای حیرتآور و ابزوردنونه از
شخصیتها پیشچشممینهد ،مانند:
«حکايت خر ابله» (هزاروي
(هزاروي

شب« ،)798/1 :1389 ،حکايت آموزنار نادان»

شب« ،)820/1 :1389 ،حکايت شب پانصد و هشتاد و چهارم» (هزاروي

شب،

 )225/2 :1389و قصه زنی كه قصد فرياتن همسر خود را داشت در «حکايت مکر زنان»
(هزاروي

شب)218/2 :1389 ،

مجموعه داستانهای هات وزير(هزاروي

شب )210-246/2 :1389 ،كه همان عنصر

همیشگی «سگ نريان» را دستمايهكرده ،عالوهبر مسخ ،وجوه كمی
بهنمايش نذاردهاند.

و ابزورد را هم

172

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

«دلیلة محتاله»(هزاروي

شماره51

ی شخصیتی نروتس
شب )442/2 :1389 ،مَثَل اعال ِ

است با

خصوصیات مالیخولیايی آمیخته با لُغزهای ناتاری ،اعمال شرورانه در كمال آزادی و
بیپروايی و «آشکارنر نیروی جهانی ديگر با نظمی ديگر و شیوهای نامعمول از زندنی»
(ن.ک :آدامز و يتس )243 :1389 ،كه مکرهای غريب و بیپايان وی بهنونهای اغرا آمیز
بیكموكاست و با نظمی ناباورانه يکی پس از ديگری عملیمیشود و خواننده را به سرحدّ
استیصال و درماندنی میكشاند! و ديگری پیرزنی ذاتالدَواهی نام:
«كه او بسی مُحتاله و مکّاره بود و پل

های سرخ و روی زرد و چشم احول و تن

مجروب و موی سرخ و سپید و نوژ داشت و آب دماغش پیوسته فرومیريخت و لکن
كتب اسالم خوانده و به بیتالحرام ساركردهبود و در بیتالمقدس دو سال ماندهبود كه از
ملّتها آناهشود و همة مکرها بیاموزد .الغرض او آفتی از آفات و بلیّتی از بلیّات بود كه به
هیچ كیش و آيین پرستشنکردی ( » ...هزاروي

شب)273/1 :1389 ،

ملکه الب در «حکايت بدر باسم و جوهره» (هزاروي

شب )507/2 :1389 ،نیز

جادونری است كه آدمیان را مسخكرده ،به خر و اسب و استر و حیوانات ديگر
تبديلمیكند.
ناه مسخشدنی وجه غالب و مثالی از وارونگی جهان نروتس

است ،تبديل انسان

به حیوان و حتی دنرديسی حیوان در قالب ديو و جن از اين جملهاند .در بسیاری از
حکايات كتاب ،وردی جادويی بهسادنی موجب مسخ انسان به حیوان میشود .در
«حکايت ندای دوم» میخوانیم:
«آنگاه مرا درربوده به هوا شد و بر قلة كوهی فرودآمد ،مشتی خاک برداشت و فسونی
بر آن دمیده بر من بپاشید ،درحال بوزينه شدم ( » ...هزاروي
در حکايت «شب بیست و يکم» (هزاروي

شب)55/1 :1389 ،

شب )82/1 :1389 ،نیز شاهد دنرديسی

ماصّل عاريتی در صورت موش ،سپس نربه ،سگ ،نورخر و دستِ آخر ناومیش
هستیم.
حکايتهای «بازرنان و عاريت» (هزاروي
(هزاروي

شب« ،)18/1 :1389 ،پیر و غزال»

شب« ،))19/1 :1389 ،پیر دوم و سگش» (هزاروي

شب« ،)21/1 :1389 ،پیر و
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شب« ،)22/1 :1389 ،حمّال با دختران» (هزاروي

شب،)41/1 :1389 ،

همگی از اين دستاند.
«حکايت بانو با دو سگش» (هزاروي

شب )62/1 :1389 ،با جمله آغازين «نات من

طرفه حکايتی دارم و آن اين است كه اين دو سگ خواهران پدری مناند».
(هزاروي

شب )63/1 :1389 ،نمونهای از مسخ و دنرديسی اشخاص داستان است كه
ماجرا ،بر يکی از شاخصههای مهّم آن يعنی طرفه و

عالوه بر نمايش وجه نروتس
عجیببودن نیز صحّهمینذارد.

-6-2-2رازآلودگی ،رؤیا و خواب

«داستانگويی بهخودیخود ،كنشی برای پرهیز از صراحت و مستقیمنويی است».
(مهندسپور )182 :1390 ،شهرزاد با درايتی مثالزدنی اين شگرد را برای آناهساختن
شهريار از رفتار نابهنجارش در انتقام از زنان ،بهكارمینیرد و با طرحی پیشساخته ،از همان
شب نخست با روايتكردن حکاياتی رازناک و شگر  ،نیمهكاره رهاكردن حکايت هر
شب و وانهادن عامدانه و تیزبینانه آن به شب بعد ،به نافذتركردن رخدادهای داستان و
مواجهساختن هشیارانة شهريار و خوانندنان با تعارضها و تنشهای حلوفصل ناشدة
درونشان و رسیدن به هد

متعالی نهاته در اليههای نروتس

داستانها يعنی رهايی

بخشی توفیقمیيابد .ماجرای رازآلود «حکايت عبداله فاضل» (هزاروي

شب:1389 ،

 )961/2كه در آن عامل خلیاه در بصره متوجهمیشود والی شبها به سروقت دو سگ
میرود  ،ابتدا آنها را تا سرحدّ مرگ تازيانهزده ،سپس خوراكشان میدهد و يا
تاجالملوک در «حکايت مل

نعمان ،فرزندان او شركان و ضوءالمکان» (هزاروي

 )189/1 :1389جوانی را در سار خود میبیند كه دائم شعر میخواند و اش

شب،

میريزد و از

او میخواهد راز خود را بازنويد و حکايات بسیار ديگری همچون «عزيز و عزيزه»
(هزاروي

شب« )56/2 :1389 ،حکايت بلوقیا» (هزاروي

عنصر نروتس

شب )56/2 :1389 ،و  ...از

ِ رازآلودنی بهقوّت بهرهجستهاند.

رؤيا و خواب عنصر پرتکرار ديگريست كه به كار رازآلودنی حکايات و ماهیت
نروتس

آنها كم

میكند و بینمان هركس كه دريافتهباشد رؤيا ،غنای جزئیات
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زندنی را دارد و زندنی برخوردار از فرّو شکوه درهمبرهم رؤياست ،از دنبالكردن
روايتگریهای شهرزاد در سار شگرفش برفراز مرگ ،بهوجد خواهدآمد( .ن.ک :شدل و
كوكتو و ديگران )28 :1388 ،از جمله «حکايت خواب عجیب» (هزاروي
« ،)751/1حکايت مطابقت دو خواب» (هزاروي
حاتم و ذوالکراع» (هزاروي
نروتس

شب:1389 ،

شب« ،)752/1 :1389 ،حکايت كريمان/

شب )621/1 :1389 ،با محوريت موتیف خواب بر القای وجه

دستيازيدهاند.

ناتنی است پسزمینة شب در همة حکايات و ديگر بردارها و نشانهها همچون مکانها
(بیرونی ،اندرونی ،خوابگاهها ،دخمهها ،غارها ،تابوتها و صندوقچهها و حتی درها) نیز در
القای رازآلودنی و وهمناكی نروتسکی اثر نقش بسزايی دارند.
-7-2-2رواج عجایب

پینالت معتقد است در هزاروي
غیرمنتظرة ي

شب هر روايتی اين ظرفیت را دارد كه ما را با ارائة

صحنه كه مأنوسش میپنداشتهايم ،شگاتزدهكند مانند عاريت صیاد كه

تازه از خمره رهاشدهباشد( .ن.ک :پینالت )351 :1389 ،حق آن است كه هزاروي

شب را

بهسبب آكندنی از عجايب و غرايب میتوان نونهای عجايبنامه روايی دانست كه
بهرهنیری راديکال و پرخاشگرانه از عنصر «عجیب و غريب» با معیار كايزری ،حال و
هوای آن را بهشدّت نروتس

ساختهاست .ادعای هر شب حکايتی عجیبتر از سوی

شهرزاد و يا بسیاری حکايات درونهای كه در آنها راوی ادعامیكند حکايت او از ديگران
عجیبتر است نمونههای آشکار نزارههای بالقّوه نروتس

اند ،زيرا وقتی وقايع عجیب،

ترسناک و ديرباور يا اصالً باورناپذير حکايت را بتوان در چارچوب قوانین طبیعت توجیه
كرد ،وهمناک به سمت شگر

متمايلمیشود و بر ترس خواننده تأكیدمیكند و هرناه

وقايع علل فراطبیعی بیابند و خواننده امر طبیعی را بهمنزله امر فراطبیعی بپذيرد ،وهمناک
وارد حوزة شگات میشود و بر شگاتی خواننده تأكیدمیكند( .ن.ک :حری)157 :1390 ،
و در پايان ،نتیجه از هر دو سو «نروتس

» است.

در «حکايت شب چهاردهم» از زبان ندای دوم میخوانیم:

بهار و تابستان 1401
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«عاريت بهصورت شیری پاسخداد كه ای خیانتکار چگونه عهد فراموشكردی و
پیمانبشکستی .آخر من و تو پیمان بربستهبوديم كه هیچي

ديگری را نیازاريم .حال كه تو

خال كردی آمادهباش .پس دهان بازكرده مانند شیر بغريد .دختر مويی از نیسوان خود
برنرفته فسونی بر آن دمید .در حال شمشیر برّنده شد و شیر را به دو نیمه كرد .سر شیر به
صورت كژدمی شد .دختر مار بزرنی نرديد .با هم درآويختند .پس از آن كژدم بهصورت
عقابی شد .دختر بهصورت كركس برآمد .زمانی بجنگیدند .عاريت نربهای شد سیاه.
دختر بهصورت نرگ برآمد .عاريت اناری شد و بر هوا بلندنشت و بر زمین آمد،
بشکست و دانههای آن بپاشید .زمین قصر از دانة نار پر شد .درحال دختر خروسی نرديد و
دانهها را برچید( » ...هزاروي

شب)58 /1 :1389 ،

و طرفه آنکه پس از اينهمه تاصیل عجايب ،چون نوبت به ندای سوم میرسد او
حکايت خود را با اين عبارت آغازمیكند« :ای خاتون مرا حديثی است عجبتر از حديث
هر دو» ...
ماجرای پروازكردن شمسه و خواهرانش در «حکايت جانشاه و شمسه»
(هزاروي

شب ،)97/2 :1389 ،پرنده رخنام در «حکايت عبداله مغربی» (هزاروي

 ،)823 /1 :1389دختران دريايی در «حکايت بلوقیا» (هزاروي

شب،

شب )65 /2 :1389 ،و

داستان غريبِ همزيستی جنّیة مؤمنه و عاريت و انسان در «حکايت نورالدين و شمسالدين»
(هزاروي

شب )80/1 :1389 ،نیز در شمارِ بیشمار نمونه از رواج عجايب و در خدمت

پیشبرد نروتسگ اثرند.
 -8-2-2اغراق و زیادهروی

همیشه بر سر اين مسئله كه نروتس

اغرا آلود است و عنصر برجستة مبالغه را با خود

دارد اجماع و توافق بودهاست .مکانیسم اغرا و افراط بر امتزاج مرزهای خیال و واقعیت،
تشديد ناهمسازیها و تقويت ديگر وجوه نروتس

دامنمیزند و ناه مخاطب را تا

سرحدّ آزاردهندنی سو میدهد .بهكارنیری مکانیسم اغرا
كمی

 ،شگرد كارسازی است كه ضربآهنگ نروتس

بهويژه در كنار وجه

را در بسیاری از حکايات بهمدد

تعارض میان واكنش دونانة خنده و اشمئزاز مخاطب ،شدت بخشیده است« .حکايت
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كافور ،غالم دوم» (هزاروي
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شب )174/1 :1389 ،با موتیف دروغهای دردسرساز بیپايان

(ن.ک :نوحی )187 :1397 ،و «حکايت دلیلة محتاله» (هزاروي

شب )423/2 :1389 ،با

فتنهپردازیهای پیاپی مثال درخوری از بهكارنیری اين ويژنی نروتس
پردازندنان هزاروي

از سوی

شباند.

 -9-2-2هزارویکشب فکاهة سیاه و نه پوچ

برمیخوريم و

«ادبیات مهمل» عرصهای است كه در آن ناغافل به بارقههای نروتس

معموالً هم قراراست فراموششانكنیم ،چون بافتاری كه در آن رخمیدهند بسیار بیآزار
است ،اما همین قالب عامه پسندِ ابداع مهمالت (كه اغلب مستهجن نیز هست) معدن
بیپايانی برای نروتس

است( .ن.ک :تامسن )79 :1390 ،قدرِ مسلّم سادهانگارانه است

كه در همراهی با باور سنّتی غالب ،مجموعه سترگ حکايات هزاروي

شب را تنها ادبیات

مهمَل عامهپسند تلقیكنیم ،بلکه حق آن است كه از حیث اِحتوا به مؤلاههای نروتس

،

ب
فکاهة شیطانی و سیاه نیز در حکايات میتوانيافت كه در سطحی باالتر از انتظار مخاط ِ
عام و ذكاوتمندانه در حکم ابزاری است برای تأمّل ،بیگانهسازی و برانگیختن حس تعجب
و القای جديّت توأم با بازيگوشی ،نه صرفاً تانّنی ناب ،مهمل و بیهد .
نمونهای از اين نرتهبرداری طنزآمیز را در حکايت ندای سوم (هزاروي
 )59/1عجیبنام شاهديم ،او كه بعداً از ي
درويش ي

شب:1389 ،

چشم نابینا میشود ما را به مجمعی از ده

چشم میبرد و آنها او را زنهارمیدهند كه كنجکاو و فضول نباشد .طنز نهاته

در اين حکايت با احساس تعجب و تحیّر همراه است و بهكارنیری عبارت سخرّيه يا فکاهة
صر

) (mockeryدربارة آن ابداً جايز نیست ،بلکه بايدنات با نونهای طنز دراماتی

تلخ و تار مواجهیم.
برخی صاحبنظران امر نروتس
فکاهه نروتس

با اعتنا به ديدناههای فرويد در باب شوخی ،از

بهعنوان عهدهدار مديريت امر جدّ (به تعبیر خود او  )uncannyو

مکانیسمی در برابر تشويش يادمیكنند )Steig, 1970: 259(.زيرا فرويد دو نوع شوخی
را تمیز میدهد؛ يکی معصومانه و بیآزار و ديگری آن كه نرايش و غرضی بهدنبالدارد و
هري

به نوبهخود دو نوع غرض را مشخصمیكند :يکی ويرانكردن و نشاندادن،
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ديگری درهمشکستن و عريانساختن .ريشخند و رسوانری و هجو از نونة شوخیهای
ويرانگرند و وقاحت و هرزنی و شناعت در شمار شوخیهای عريانساز( .ن.ک:
مرچنت )26 -27 :1377،بدين منوال میتواننات فکاههها در سرتاسر هزاروي
زشتمايههای جذابی با كاركرد نروتس

شب

اند كه چه پردهدرانه و عريانساز و چه ويرانگر،

درنهايت مخاطب را به رهايی از تشويش هدايتمیكنند.
-10-2-2لطیفة مخوف مرگ ،گروتسک متعالی شهرزادی

يکی از مهمترين وظايف داستاننويی به عقیدهتالکین ،لوی استروس و ديگران ،ارائه
راهحلهايی روايی برای معمای مرگ است .هماننونه كه تالکین مینويد :عمیقترين و
كهنترين میل تمامی داستان های پريان فرار بزرگ است :فرار از مرگ؛ از اينرو
داستاننوهای كهن ،تسالّی پايان خوش را جلوه روايی مطلوبی میدانستهاند .در
داستانهايی با پايان خوش ،نرچه صحنههای هولناک مجازات شخصیت بد و شرور
داستان هست ،اما با نامنهادن بر احساس آشوب و ترس درونی و هويتبخشیدن به آن ،به
خواننده احساس آسايش و امنیّت میدهند( ،ن.ک :كرنی )186 :1384 ،آننونه كه
همگان در مقام تماشانر يا خوانندة رنجهای تراژي
تجربهكنند .نروتس

شهرزاد از جنس نروتس

راسکین در رنسانس نروتس

هستی ،نوعی احساس پااليش را

های متعالی و وااليی است كه بهتعبیر

 ،به دست بزرنانی خلقمیشوند كه صاحب بصیرت معنوی

راستیناند( .ن.ک :تامسن)18 :1390 ،
خالقیت نهاته در نروتس
ايجاد شکا

شهرزاد با اناصال مخاطب از كنش حاكم بر داستان و

میان واقعیت و مجاز او را با اين حقیقت مواجهمیكند كه «خطر مرگ»

حکمت همه چیزهايی است كه از زبان او روايت میشود ،زنجیره بیپايان حکايتهای
شهرزاد و اين كه با بهآخررسیدن هري

 ،حکايت ديگری پینرفتهمیشود نشانگر آشکار

در هزاروي

شب است ،نريز از پايان ،در جهانی وارونه كه

ناهمسازیهای نروتس

هرچیز سراسیمه به پايان محتوم خود نزدي

میشود .از اينروست كه مضمون مرگ به

شکلی نسترده و فرانیر در تاروپود تمامی حکايات از حکايت اصلی شاه و شهرزاد نرفته
تا حکايات درونهای تجلیدارد و بیراه نیست انر ادعاكنیم انديشة محوری و بنیادين اثر
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همانا مرگانديشی و رويارويی زندنی و مرگ است ،مرنی كه لذتهای زندنی را به
ريشخند مینیرد .در بسیاری از حکايات ،مرگ ساده و بیمقدمه شخصیتهای داستان از
عاشق دلباخته تا معشو دورافتاده را درآغوشمیكشد و حتی داستانهايی كه پايان خوش
دارند نیز با تلنگر مرگ از سوی شهرزاد خاتمهمیيابند.
به ديگر سخن ،در هزاروي

شب افزونبر مرگ اشخاص داستان يا مرگ بهمثابه تم و

ماهومی كه كمابیش در همه داستانهای مستقل و حکايات درونهای جلوهدارد ،راوی پس
از پاياننرفتن رويدادهای حکايت با نزارههايی همچون «تا اينکه برهمزننده لذّتها و
پراكندهكننده جماعات برايشان بتاخت» (هزاروي
ايشان دررسید» (هزاروي

شب)406/1 :1389 ،و «تا مرگ به

شب )712/1 :1389 ،سرانجام دومی را نیز رقممیزند كه به

معنای جهش پايان داستان به پايانی جهانی و همگانی است ،پايانی مقدّر و نريزناپذير.
شهرزاد با پیوستن و يگانهكردن پايان اشخاص داستان به پايانی رستاخیزانه ،مرگ را از يد
قدرت انسان بیرونمیآورد و بهمثابه بخشی ناشناخته از جريان زندنی نشانمیدهد جايی
كه آدمیان در آن به همانندی میايستند ،همانندی در ناشناختن حکمت مرگ.
(مهندسپور )176 -178 :1390 ،و اين شگرد روايتگری يعنی تشديد هوشمندانة ذات
نروتس

.

 -3نتیجهگیری
تا پیش از تبیین مؤلاههای نروتس

در داستان ،هزاروي

شب در تلقیِ عام اثری

صرفاً فکاهه بود ،بهعبارتی مخاطب بیش از هرچیز به وجه مضح

و سرنرمكنندة

حکايات اعتناداشت ،اما بهلطف تالشهای كايزر و باختین در استخراج و بازنمود قویترين
و تأثیرنذارترين مؤلاة نروتس

يعنی جمع ناهمساز كمی

 -تراژي

 ،مخاطب امروزی

در خوانش اثر ،خود را با معمای عمیق هستی و سرشت ناهمگون آن رويارو میبیند .از
اينرو دنیای قصههای شهرزاد دنیايی است بهتمامی نروتس

و بهنهايت پريشان و آشاته

كه مخاطب را از همان آغازِ كلیدخوردن حکايت نخست ،با خلق تصاوير چندشآور،
آمیختن آن به طنز و مضحکه و يادآوری هزاربارة مرگ ،سبعانه میرنجاند ،میخنداند ،به
اضطراب و تشويش میافکند تا درنهايت خود پاسخیبیابد و رهاشدن را تجربهكند.
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شب بهعنوان جامعترين اثر موجود در سنّت شااهی قصه و ادبیات عامیانة

مشر زمین ،نیّات نروتس

را آنچنان كه بايستهاست ،برآوردهمیسازد:

 حکايات با فضای نروتس
مضح

خود و در بافتاری آمیخته به هجو و نقیضههای

 ،جادو ،ابتذال و اغرا بهصورت سالحی تهاجمی عملمیكنند تا

خواننده را نیج و حیران ،میخکوب سازند؛ كاركردی كه شهرزاد در هزار
وي

ق آناهانه از آن بهرهجستهاست.
شب تنش و تعلی ِ

 نروتس

شب با رانهای بازيگوشانه ،واقعیت را (ناظر به حکايت

هزاروي

اصلی) در منظری عجیب ،اغرا آمیز و بیگانه خردكرده و دوباره سواركرده
است تا شاه و تمام مخاطبان خود را از شیوههای معهود ادراک جهان و هستی
بیرونبکشد و با چشماندازی هرچند آزاردهنده و متااوت بهرهايیبرساند.
 انر الزمة اثبات نروتس

بودنِ متنی الگوها و ساختارهای كمی

آن در

فضايی دهشتناک ،مشمئزكننده ،فارغ از قیدوبند ،اهانتبار و حتی زننده و
ی
شب ضمن تعارض با حساسیّتهای متمدنانه و اخالق ِ

شنیع باشد ،هزاروي

مخاطب مدرن ،نمونه تمامعیار نروتس

سنّتی با همان لذّت بدوی و آكنده

از سرخوشیها است.


هزاروي

شب حسی از دنیايی هزارتو را در ما زندهمیكند كه بهمدد تعلیق،

انتظار و كنجکاوی در آن به پیش راندهمیشويم ،اما همواره با اين درک تلخ
آمیخته به طنز كه هیچناه در جهان راستین پیرامونمان ،سازواری كامل میان
رويدادها وجودندارد و اين يعنی «قاعدة طاليی نروتس

».

یادداشت
.1دورة اوكتاويوس آنوستوس كه بهاختصار عصر آنوستوس نامیدهمیشود از دورههای درخشان
تاريخ ادبیات التین(حدود  43سال

.م تا  18م ).است كه بههمراه دوره سیسرون «دوران طاليـی»

ادبیات التین نامیدهمیشود( .برنردان از دایرةالمعارف بريتانیکا ،ذيل)Augustan Age :
 .2تعبیری است كه تزوتان تودور

بهكاربردهاست( .نقل از ايروين)265 :1385 ،
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