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 شب هزار و دومِ شهرزادِ ادگار آلن پو

 یصهق با داستان کوتاهِ  های گوناگون حرمسراهای گوناگون: فرهنگدسفر شهرزاکتاب فصل هفتم  ی تطبیقیمطالعه

 از ادگار آلن پو هزارو دوم شهرزاد

 زاهره دنیادیده

در و ااز شهرزاد است.  هاییخوانشهای فاطمه مرنیسی، فمینیست مراکشی با شده حاوی چالش نوشته کوتاه فصل 41که در  سفر شهرزادکتاب 

ر د که روایت شهرزاد مکانی ،حرمسراجستجوی معنای به علاوه کند. می دنبالرا در غرب شب قهرمان داستان هزارویک ،شهرزاداین کتاب ردپای 

ی غرب رهو فرهنگ روزم فلسفهادبیات، ها، ها، تئاترها، نقاشیبه درون فیلم شناسانه است. اوکاوشی جامعهشود برای مرنیسی سرآغاز آن نقل می

ه شرق ب و منحصرمکانی ای صرفا محدودهصادر شده به غرب بیابد و دوما به این سوال پاسخ دهد که آیا حرمسرا،  رود تا اولا ردپایی از شهرزادِمی

 لر فصد پردازد.میو مسائل متعدد دیگر بدنِ زن در فرهنگ غربی و شرقی  ،و زنانگی و البته در اثنای این جستجو مکررا به معنای زناست؟ 

ول این فصل حدر این نوشتار کند که بحث اصلی ما ادگار آلن پو رجوع می نویسنده به داستان کوتاه «د در برابر زیباییخر»کتاب با عنوان هفتم 

 پذیرد.صورت می

تاب است اما مرنیسی به طنز ک فکاهیروایتی  پوآلن کوتاه داستانکند. شب شهرزاد را نقل میویکداستان هزاردومین شب از و  آلن پو هزارادگار 

 لازم به ذکر است که نویسنده پیش از پرداختن به این. یابدبه ظاهر سطحی کتاب به نتایج مهمی دست میهای توجهی ندارد و با شکافتن لایه

است، چرا که تعریف غرب از حرمسرا شده به شدت اروتیک برایمان ترسیم کرده است: شهرزاد غربی  را تالیف غرب مختصاتی از شهرزادِفصل 

مندی سیاسی به رقاصی از خرد 9191ی روسی سرگئی دیاگیلف در در بالهشهرزاد  بعلاوهی جنسیِ افسارگسیخته است. مکانی برای ایجاد رابطه

ای جنسی با بدنی برنزه، لبخندزنان و پوشیده از جواهر و مروارید نه شبیه ابژه» ی روسینویسد: شهرزاد بالهمرنیسی می .ه استصامت بدل شد

ه ظاهر شد «توانست تدارک ببیند: نامتعارف، دو جنسیتی، برده و خشنبلکه خودِ جنس با تمام رخت و پَختِ منحرفی که تخیلات پایان قرنی می

پیش ند. او کرا بیشتر به داستان کوتاه آلن پو علاقمند میمرنیسی های اینچنینی از شهرزاد است که قا خوانشو دقی (86: 4111)مرنیسی،  بود

سوی سو به آناین بود از  مجبور ]او [ ...منتظر بماند تا ادگار آلن پو شناخته شود 4611شهرزاد مجبور شد تا سال » ی کتاب نوشته: از مطالعه

اما دیری  (.81:)مرنیسی «توصیف کند "دختری سیاسی"که به او عقلی رشد یافته اعطا کند و او را اقیانوس اطلس برود تا مردی را پیدا کند 

  ! کشدگویی، شهرزاد را میقصه چرا که آلن پو در هزار و دومین شبِ ،شودعوض مینیز ی طبع بلند پو پاید که نظر مرنیسی دربارهنمی

 سرنوشتیر رای تغیباو ی سرنوشت شهرزاد به خطا رفته است. کند که دنیای ادبیات تا کنون دربارهادعا میآلن پو شود که داستان از جایی آغاز می

م کشب رقم خورده گرچه در مجموع نادرست نیست دستیکسرنوشتی که در هزارو»گوید: کند و میارجاع می 1بمنبگو همینهیانه ه کتابشهرزاد ب

پس از  ی مستبدپادشاهشود که از جایی آغاز می شب شهرزادداستان هزارویک (.83: 4931آلن پو، ) «آنطور که باید، کامل بیان نشده است

 هایباکرهامی از تم دبندعهد می، کندتلقی می مراتب ساخته شدهکه آن را نوعی شورش بر علیه سلسله در همخوابگی با غلامانی خود ملکهخیانت 

او این کار را ادامه داد تا دیگر . »گیرددم جان او را میآورد و در سپیدهپادشاه هر شامگاه دختری را به عقد خود درمیگیرد. ب کشور خود انتقام

دختری نماند، مادرانشان سوگوار شدند و فریاد پدران و مادران بلند شد... آنچه در حکم جنگی میان دو جنس آغاز شد به یک غوغای سیاسی 

احکام اعدام، دو دختر باکره دارد: ی پدران درباری، وزیر پادشاه، مجر بر ضد شاه شوریدند. اینک فقط یکی ازتراژیک تبدیل شد، پدران داغدار 

ی لهسلس ش را فدا کند به این امید که جلودارگیرد جان خودبدین ترتیب شهرزاد تصمیم می (.14:)مرنیسی« ترش دنیازادشهرزاد و خواهر کوچک

ی ه تشنهشود و پادشاه کناتمام روایت میای قصهکند هر شب شبی که شهرزاد با پادشاه سپری میدر هزارویک شود.پادشاه شی کُزنناپذیر تمامی

                                                           
کتاب در واقعیت وجود ندارد و آلن پو این نام را صرفا برای این این ، Tellmenow Isitsoornotبمنبگو )به من بگو( همینهیانه )همینه یا نه(، معادل 1 

 داستان اختراع کرده است. 
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اه به تمامی گذرد و پادششب بدین منوال می یک و شود تا اینکه هزارمی مجبور به عهدشکنی در کشتن او پی در پی ،شنیدن پایان داستان است

 کنند. گان شهر نجات پیدا میهشهرزاد و تمامی باکرو  کندعهد خود را فراموش می

شب هزار و دوم شهرزاد گفت: خواهر عزیزم حالا که این » کند:پو نقل می شود.آلن پو از شب بعد یعنی شب هزار و دوم آغاز میکوتاه داستان 

حری ی ماجرای سندباد بمبالاتی بقیهبار ختم به خیر شده، عذاب وجدان دارم، چون از سر بیمشکل کوچک یعنی اعدام حل شده و این تاوان نفرت

شروع  ( و سپس27 :)آلن پو «زاده نیست( دریغ کردمکشد و این کار در شان یک نجیبادشاه )که با عرض شرمندگی دارد خرناس میرا از تو و پ

ی هاشباهت به اکتشافات علمی، پیشرفتهای خیالی است که بیعجایبی از سرزمین فحوای داستان   کند.به نقل غرایب سفرهای سندباد می

ها ابتدا روایت کند. اوشهرزاد، رفتار پادشاه به مرور تغییر می اما در طول روایتِ 2نیست. جغرافیایی و ...حقایق فیزیولوژیکی، مستندات  تکنولوژیکی،

ورد آانتهایی داستان بانگ برمی داند و در پاراگرافپردازد و آنها را مهملات و خزعبلات میخواند، به مرور به مضحکه کردن آنها میرا غریب می

دیگر نه تحملش را دارم، نه تحمل خواهم کرد. با این اباطیل سرم را بدجور درد آوردی. به گمانم سپیده زده است. چند وقت است  بس است!»که: 

ای من احمقم؟ بالاخره باید ال کردهبافی؟ خیی شتر یک کوهانه به هم میتازه داری قصه -باز عذاب وجدان به سراغم آمد-ایم؟  ازدواج کرده

 شود. دوم اعدام می و و اینگونه است که شهرزاد در پایان شب هزار (27: همان) «بروی اعدام شوی!

وهوم به نظر دان عامی اکتشافات علمی پیشرفته مرگوید برای ممرنیسی می را نشانه گرفته است.رفتار پادشاه  از پوی ابتدایی نقد مرنیسی سویه

در واقع پو با مضحکه کردن پادشاه  (.22 )مرنیسی: «تر از تخیل استحقیقت عجیب»رسد، به همین دلیل عنوان فرعی معروف پو این است: می

اگر شهریار  گذارد و به قول مرنیسیماندگی شرق از غرب صحه میهای علمی و تکنولوژیکی به صورت ضمنی بر عقبشرق در نپذیرفتن پیشرفت

آلن پو  پردازیبه علاوه مرنیسی منتقد نوع شخصیتیافت. نجات مینیز کردند و شهرزادِ ما تر پیشرفت میجهان سریع داد مسلمانانِیگوش فرا م

 اکیاولیِ ؛ همان مکندمعرفی می ی ماکیاولیا خوانندهردر ابتدای داستان خود برای اینکه ما را نسبت به شهرزاد بدگمان کند او . پو استد از شهرزا

شهرزاد را  و،ا به علاوه است. جهانبرای به دست آوردن و حفظ قدرت در و البته مستبدانه گرایانه سیاست واقع سرآمدی شهریار که بدنام، نویسنده

حوا از پای درختان باغ عدن چیده  دانیمسخن شد، هفت سبدی که می دبه هر حال شهرزاد فرزند خلف حوا، وارث هفت سب»داند: حوا می وارثِ

ه است و بعد پو، طوری که انگار این کافی نبود»نویسد: مرنیسی میی مکر زنان را نیز پیش کشیده است. و به این ترتیب ایده (27 )آلن پو:« بود

وده است، وگو باینکه شهرزاد وارث هفت سبد گفتنظر به »کند: ی اهریمنی شهرزاد را برجسته میبا جلوه دادن حوا در جایگاه آغازگر، توان بالقوه

از نظر مرنیسی وقتی پو ما را (. 26)مرنیسی: « رسدکند و به هفتاد و دو سبد میباید این را هم بگویم که شهرزاد این سبدها را با هم ترکیب می

گو با گذاشتن چنین باری بر روی دوش قصه خیانت کرده وببینیم به شهرزاد  ردیف ماکیاولی و حتی بدتر، همچون حوادارد که شهرزاد را هموامی

کند یپذیرد! او فرار نمتر این است که شهرزادِ پو مرگ خویش را میگوید: اما برای من عجیبمرنیسی میرود. عجیب نیست که او به باد فنا می

پذیرد. در متن داستان پو پس از شکایت پادشاه مرگ خویش را میاراده احوالش را از این کار بازدارد. او بیکوشد شوهر ناخوشیا با کلمات نمی

ها هم ملول شد، هم مبهوت؛ اما از آنجا که از پایبندی وسواسی سلطان خبر داشت و بعید بر اساس همینهیانه، شهرزاد با این گفته»آمده است: 

را خاطر بود، زیانداختند آسودهوقتی طناب دار را دور گردنش می دانست او کلام خود را پس بگیرد، با طیب خاطر به تقدیر خود گردن نهاد.می

ماجراهای  نصیب بماند، بی نصیب از شنیدنرحمش با این اخلاق گند، همان بهتر که بیدانست هنوز قسمت اعظم تاریخ ناگفته مانده و شوهر بیمی

کلمات : »داندرا بسیار شبیه شهرزاد میزن مسلمان  شد که بر مبنای آنکمرنیسی باوری فرهنگی را پیش می (.63 )آلن پو:« شمارانگیز بیشگفت

توانند. توانند قضا و قدری باشند ولی زنان مسلمان نمیشود. مردان مسلمان میتنها سلاحِ زن برای مبارزه با خشونتی است که بر او اعمال می

  (.26)مرنیسی:  «دهد باید مبارزه کندهم این است که زن مسلمان پیش از آنکه به مرگ تن در حرف شهرزاد 

                                                           
ای های مالیخولیایی پو را به گونهتا پاراگرافده شده دا ذکر شده در داستان قرارپانویسی برای برخی از غرایب ِ ،ی داستان شهرزاد آلن پو به فارسیدر ترجمه2 

اش در نبوغ باید پیش او لنگ بیندازد، زیرا از قدرت ساحر دیگری موجودی ساخته بود که حتی سازنده»کند. برای مثال در پانویس این پاراگراف  قابل هضم

جمعی پنجاه هزار مرد سرزنده طی یک سال داد که معادل کار دستهای انجام میتردهتحلیل چنان بالایی برخوردار بود که ظرف یک ثانیه محاسبات چنان گس

 است یا توسط مترجم اضافه شده است.ها تالیف نویسنده برای نگارنده روشن نیست این پانویس(. 58)آلن پو:  جیحساب باب نیماشنوشته شده: « بود
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 روشن برایشود. او زنی که جرات کند و خردمند باشد درجا مجازات میکند. کشتن شهرزاد توسط پو را مجازاتی در برابر خرد تلقی میمرنیسی 

یی با زیبایی و مردانگی را مرتبط با والاکند. کانت زنانگی را مرتبط ی کانت ارجاع میی میان خرد و زیبایی در غرب به فلسفهساختن مجادله

روح ولی مفید های بیهای انتزاعی یا شاخهس و گمانزن باید از فهم عمیق، حد»معتقد است: اندیشد. او کند و مرد می، زن احساس میداندمی

نس زن را های متناسب با جموفق باشد شایستگی ... یاد گرفتن پر زحمت، حتی اگر زنی در آن بسیارها را به مردان بسپارددانش دست بردارد و آن

تواند قدرت زیادی را بر جنس دیگر به کار بندد ضعیف خواهد که زن با کمک آنها میهایی جذابیت ]خرد[در عین حال ... برد در او از بین می

ها از راه معرفی تواناییدر جلب توجه خلیفه پردازد و تلاش او را های شهرزاد میاز قهرمانان قصهتوؤدّه به ذکر مثال مرنیسی  .(61 همان:« )کرد

نبال د .گذاری کندزن حرمسرا راهی ندارد جز اینکه بر روی عقل و خرد خود سرمایه»گوید: کند و میتلقی می ای زنانهاستراتژیو خرد خویش، 

اگر کنش زنان به همین ترتیب شهرزاد نیز  (.68)همان:  «استمایگی فکری نوعی خودکشی ی کانت و قرار دادن خود در میانکردن توصیه

تئوفیل گوتیه  فرانسویی شود: سه سال قبل از پو نویسندهمرنیسی یادآور می .شدگرفت یقینا به سرنوشت آنان دچار میپیش از خود را پیش می

پو  بخشی شهرزاد تمام شده بود. اماکشت چون نیروی الهامرا گرفته بود. گوتیه شهرزاد را  شهرزادجان ( 4617شب هزار و دوم) هم در رمان

به ند و زی کانت پل ببه فلسفه از داستان کوتاه ادگار آلن پو دهد. این استدلال به مرنیسی اجازه میدانستشهرزاد زیاد می شهرزاد را کشت چون

ی یک فرهنگ به ما چه آل زیبایی دربارهاند و ایدهزیبایی متفاوتهای آلچرا مردان شرقی و غربی در تمنای ایده»: هایی بپردازدپرسشطرح 

ر جهان آیا ممکن است دخواست؟ مشغول پیشرفت تمدن بود، زنی با مغری فلج میگوید؟ چرا مرد غربی پیشرویی مثل کانت، که بسیار دلمی

عمیق  که در غرب اغلب زنان را قادر به تفکرشود، در حالیمی اسلام خشونت علیه زنان به این دلیل باشد که توان تفکر زنان به رسمیت شناخته

  (.66)همان: « دانند؟نمی ییا تحلیل

و از  پردازدیمتوسط پو شب ، قهرمان شرقی داستان هزارویکدشهرزا ز سویی به تحلیل چرایی کشتاراطول فصلی که از نظر گذشت  درمرنیسی 

 اگرچه روش نظری مرنیسی آورد.وارد می ،ی مردانحیطه به (و طبعا قدرت)در انحصار دانش غرب دار متفکران تفکر دنباله سوی دیگر نقدی بر

ی های فراوانتوان آموزههای او با نگاه غرب به شرق میرسد اما از خلال جدلو متعصبانه به نظر میدر طول تالیف این کتاب تا حدی تندروانه 

ری این کند تا به یادآورجوع می پرورش یافته و جسور مستقل ،مسلمان نوان زنو آنگونه که خود، به عشرق او پی در پی به فرهنگ  کسب کرد.

محکوم  داندانحصار دانش، زنی که زیاد می یپوسیدهو البته بدیهی است که در تفکر  "رسد.جا نمیق باشد به هیچمزنی که اح"نکته بپردازد که 

ای یدهارفا داستانی فکاهی و ساده نیست بلکه صبرای مرنیسی از این منظر داستان کوتاه آلن پو از حکایت شب هزار و دوم شهرزاد  است!به مرگ 

 آمیخته شده است.با باورهای ارتجاعی ترسناک است که 
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