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 شب هزارودومپایان مرگ شهرزاد و ی مسئله

اهره ی زی ادگار آلن پو، با نگاهی به مقالهنوشتهشب هزارودوم شهرزاد ی مرنیسی از قصه فاطمه تحلیل پیرامون

  1ب هزارودوم شهرزادِ ادگار آلن پوشبا عنوان دنیادیده 

 

 بیکفرزاد عظیم

 تقدیم به ش.ر

 

ار پو های فاطمه مرنیسی از کاثر ساختن تحلیلاز ادگار آلن پو یا بیجانبه نیت این نوشته، دفاع چشم بسته و همه

 همانطور که در-خواهم نشان بدهم که تحلیل مرنیسی و فرجامِ شخصیت شهرزاد در داستانش نیست. بلکه می

انگارد. مهم و اساسی در کار پو را نادیده می هاییهایی داشته و جنبهنقص -ی دنیادیده هم اشاره شدمقاله

انی ی آثار داستتر با این داستان، و یا بخش بزرگی از بدنهی دقیقتر و مواجهههایی که در فهم و حلاجی جامعجنبه

 ه ادبیِ نداشتن نگاقیدی تقصیر را گردن بیاز سرِ بتوان  در این مقوله کند. شایدپو ما را یاری می غیرداستانیو 

سره خطا بدانیم و مردود. در این متن تلاش انصاف هم نیست که تحلیل او را یکمرنیسی انداخت و رفت، اما جانب 

ای حیاتی در کارهای پو بیندازیم که از نظر متفکر مراکشی مغفول مانده، تا شاید شود نگاهی سریع به جنبهمی

 و سرنوشت محتوم شهرزادِ پو بگشاییم. ی هزارودوم شهرزاد قصهمسیری تازه به فهم و خوانش داستان 

 یمایهمایه و دستاندازد. آن هم درونرا اساساً از قلم می فاطمه مرنیسی در خوانش خود از داستان پو، یک نکته

ها یتترین شخصترین و پردامنهزنِ در حال احتضار از جمله محبوباست. « مرگ زن/دختر جوان»ی تکرارشونده

ی ها ما با زنان و دختراندر این نوشتههای آلن پو است. ویژه نوشتههای گوتیک، بهی داستانبرَندهو نیروهای پیش

شوند. زنان و دخترانی جوان، در اوج اند و یا کشته میاند، یا به تازگی درگذشتهرو هستیم که یا در حال مرگروبه

ت مرگ این زنان یا بر اثر قتل اسروند. پژمرند و از بین میکه به ناگاه، می ی زندگیشکوه و طراوت و خلاصه بر قله

کشی یا دخترکشی(، یا مرگ بر اثر حادثه است و بیماری و یا حتی عواملی فراطبیعی در کار هستند که زنان )زن

ترین ی از محبوبیک اصولاً مرگ زن جوانسازند. این قالب را می هایچارچوب برند وو دختران را از بین می

زیرا این امر نوعی عدول و ضدیت آشکار های آن است. ران در ادبیات گوتیک و شاخهها و نیروهای پیشمایهدرون

سازد که مدنظر نویسندگان رمانتیک و یا دیگر ای در ذهن متبادر میو مستقیم را با تلقیِ کمالِ جسمی و جنسی
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شان، هاشخصیت« خیریعاقبت به»و « خوشپایان »ر آثارشان دنبال طلبی بود که دنویسندگان و شعرای عافیت

خصوص و سرنوشت شهرزاد اثرِ بهقضاوت و تفسیر مرنیسی را در باب این اند. های زن بودهخصوصاً شخصیت

اش جدا بالکل از زمینه و قالب ادبیی پو را نوشتهچون مرنیسی  ،مورد بازبینی و دقت قرار دادبایست و میتوان می

لم از قها را نادیده انگشاته و تحلیل آناش را نیز کرده و حتی گفتی پیوندها و بسترهای تاریخی اثر و مؤلف

یر، در این مس «ی فکاهی داستان ندارد.مرنیسی توجهی به هسته»نویسد: گونه که دنیادیده هم میاندازد. همانمی

در قامت موجودی انتزاعی  ی پو را، قهرمان داستان هزارویک شب و همینطور قصهر شهرزادسف کتاب ینویسنده

لم و ع اندوختن اش دارد:بیند که تنها یک راه چاره از برای مقابله با سرنوشت محتومفراتاریخی می یسوژهو یک 

م ه، اما توجه به این نکته البته قضاوت مرنیسی درباب مجازات زن به گناه خردمند بودن اشتباه نیستدانش. 

شمار ، بالذات تفاوت چندانی با انگشت۹۱ضرورت دارد که شهرزاد تاریخیِ صادرشده به جهان آمریکایی در قرن 

اندیشیدن، به  به جرم دانستن و دیگرگونه -از روزگار باستان تا آن زمان-زنان دیگری ندارد که در جهان غرب 

این مهم تأکید کنم که آلن پو احتمالاً چندان شناخت و اشرافی نیز به شخصیت ای ساکت شدند. لازم است بر گونه

و بافتار سیاسی و های تاریخی و نیز زیرمتنهزارویک شب ی شهرزاد در مقام راوی و ستون فقرات مجموعه

آن هم به یک دلیل ساده که اساس چند فصل از همین کتاب مرنیسی نیز ها نداشته است. اجتماعی حاکم بر قصه

شده کاریشده و دستصورتی محدود، تحریف، آن هم بهمیلادی ۹۱و  ۹۱ هایقرنتازه در هزارویک شب هست: 

ی اسی فرهنگی و سیها، از خاورمیانهها، خصوصاً آمریکاییقدَر اطلاعات و شناخت غربیآنبه غربیان معرفی شد. 

ی استعماری بود که جای تعجب نیست که پو شناسانههای شرقافسون و افسانهها، کلیشهمحدود و آمیخته به 

البته از سوی دیگر، پو نیاز چندانی است. کار برده واره و شبح از شهرزاد را در داستانش بهچیزی در حد یک طرح

یزیِ روایتی استوار بر اصلِ ماجرا برای تعریف داستان رهم به شناخت تحلیلی و دقیق از شهرزاد و واکاوی و پی

ن خواهد با شخصیت زای که از پیش تصمیمش را گرفته که میخود نداشته. زیرا او یک نویسنده است، نویسنده

هایش در ست عاشق رمزوراز و چرخاندن مطلب و بیان حرفنویسیقهرمان داستان)ها(ش چه کند. از قضا او قصه

 وآوردن شعر و نغز و مثل در متن داستان. نویسی گرفته تا مانند و رمزنویسی و خفیهها: از حروف شکلانواع لفافه

 و شهرزاد. هزارویک شب چه منبعی سحرآمیزتر و نیرومندتر از 

ی گفت تمامتوان بههرچند نمیتواند از نو بسازد. ی ظریف اما اساسی است که نگاه به داستان پو را میهمین نکته

زده، خواهانه بوده، بلکه جاهایی شتابهای پو راجع به برخی مسائل و موازین اجتماعی پیشرو و برابریکه دیدگاه

اما  ،-اشساله یا دیگر ماجراهای عاشقانهمانند ازداوج با ماریا کلِم سیزده-گرا نیز بوده است عوامانه و حتی واپس

ن های خیابات با مرگ لایجیا، مرگ مادلین آشر، قتلراستا اسد که مرگ شهرزاد در داستان پو، همنباید از یاد بر

ی و جهانسپارند و یا درگیر ارواحِ آنشوند، در بستر بیماری جان میکه در آثار پو کشته می زنان دیگریو مورگ 

  شوند.نیروهای ماورائی می
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ی داستان است. مرگ ترین و نیرومندترین قوهمرگ زن جوان بزرگ .افتداینجاست که صعود ادبی پو اتفاق می

دهد. مثلاً دفاع از های عاشقانه و پیکارسک، در فضایی کاملاً متفاوت و به عللی تماماً متضاد رخ میزنان در رمان

ی داغِ عشق از جملهاثبات عشق و گرانیِ  ایمان و یا حتی دفاع از نام و غرور خانوادگی، نامی،پاکدامنی، ابقای خوش

 قوی است جهت بسط یمحرک دست موضوعاتاین، شانعصرانهمبرای نویسندگان رمانتیک و  این دلایل هستند.

سنگ کاتارسیس. برای احساسی اثر و پروراندن عواطف خواننده و درنهایت، دست یافتن به چیزی هم فضای

شدن زن جوان یا فوت دختر نوجوان بر اثر بیماری و نفرین، الخصوص پو، کشتهها، علینویسها و وحشتگوتیک

مینطور، ای است در مسیر قصه و هکنندهی تعیینگیری کنش داستانی، ایجاد تعلیق و ضربهترین بستر شکلقاطع

و « لاامر وا» کلنجارهای فکری پو با مفاهیمی چونبندی است برای آن. کنشی که به اعتباری، با بهترین پایان

اش چنین اشتراکاتی پای کانت را به تحلیل ادراکبا قصد داشت والایش هنری در ارتباط است. مرنیسی نیز شاید 

 .دی جهان غرب باز کنقدرت و اندیشه یِ زن و مرد در نظاماز داستان پو و جایگاه سنت

ی «امر والا»ی این سیاست نوشتاریِ پو و واکنش او نسبت به ارتباط در اینجا لازم است چند کلامی درباره

باید از خودمان بپرسیم که واکنش ادبیات گوتیک به ناشدنی با داستان نوگرا )مدرن( توضیح بدهم. درک

گروتسک  ایِ طنز ورویکرد زیرلایهافتد؟ های رمانتیک چگونه اتفاق مینوشته« عاقبت به خیری»و « یاندیشعافیت»

ر گذار دسازی سازوکار ارزششکلی از مخالفت و وارونه -ویژه همین داستان مورد بحثبه-های گوتیک در داستان

پرده نیز گویی و تمسخر مستقیم و بیه هزلگیری از تیغ تیز طنز )که حتی گاهی راه ببهرهادبیات رمانتیک است. 

نوعی جنسیتی که به-جنسی و گروهی-های فردیها و نقشست به نظام معتاد قدسیِ ارزشبرد( اعتراضیمی

شد. ها تصور میای مقدس و یک هنجار بدونِ تغییر در سلسله مراتب ارتباطات انسانی نزد اغلب رمانتیکودیعه

ک خودِ های تراژین دید نیز به مرگ شهرزاد نگریست که پو تلاش دارد تا با برهم زدن بنیانتوان از ایبنابراین، می

 طلبی و غایت اخلاقیی هنری، عافیتای بسازد که یک سوی آن امر والا و پالایندهویژه مرگ زنان( دوگانهمرگ )به

 طلب زیر پوست اینختار منفعتی همین ساو زیباشناختی سوژه نزد کانت است، و طرف دیگر آن، برملاکننده

کار را با  پو با اینشده پیچیده شده است. بندیگرا و طبقهشناسی کمالی زیباییاست که در لفافهطلبی عافیت

نوعی حکم مرگ دهد. مرگ شهرزاد در پایان کار، بهآور انجام میشوکاز همان ابزار گروتسک و طنز استفاده 

خواهد که هرچه را پیش از خود بوده میگر نیرویی تخریبنفس است؛ ی بیمارِ رمانتیک به دست نیرویی تازهسوژه

ه ویی کنیر های هنری و ادبی دو قرن اخیر نبوده است؟مگر همین خطِ مشترک اکثر جنبش-از میدان به در کند 

تر ای بس تیرهسازد، به نفع اندیشههای بزرگ آسمانی را واژگون میهای روستایی و عشقطلب نوولسازمان راحت

تر: مرگ، سرنوشت هر انسان است. مرنیسی هم احتمالاً با همتراز پنداشتن و یکی گرفتن این دو یو البته عین

لیل گنجاند، از تحدو نیروی اساساً متضاد را در یک ظرف می ی ترازو زیر لوای خوانشی پسااستعماری که در آنکفه

کشی بسنده ی زنماند و تنها به بسط صورت تراژیک پدیدهی مرگ شهرزاد در داستان پو بازمیعمیق انگاره
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 چنین رامِ خود ساختهکند. پو درواقع با استهزاآمیز جلوه دادن مرگ زن جوان و دانا که پادشاهی سنگدل را اینمی

های پوچ رمانتیسم رها کند و آن را در مسیر ی زن و زنانگیِ فعال را از اسارت لوندیخواسته سوژهمی -شاید-بود 

سرا گر و زبان داستانآن مرگ و خاموشیِ عقل تحلیل گرایی مدرن قرار دهد. مسیری که البته یک فرجام حتمیعقل

  است. 

در  ویژههای گوتیک و بهکشی در داستانه چرا مرگ زنان جوان و زنتوان بر این نکته تأمل کرد کطور کل میبه

ت ی کاننگاهی که مرنیسی به اندیشهاز آن گریزی نیست. رود و این موردْ موضوعی است که مو لای درزش نمی

ند چتصویری که در آن، همانطور که تر. ی نسبت زن با خرد و عقل دارد، تنها بخشی است از تصویری بزرگدرباره

های پو نسبت به مفاهیم موردبحث کانت در باب زندگی و هنر را نیز شامل بستگیخط بالاتر هم اشاره شد، دل

شود. مواردی مثل تلاش جهت رسیدن به امر استعلایی در شعر، شناخت گوهر ناشناختنیِ هنر و زندگی و... . می

 بیند، قابل اتکاهرزاد( از این رهگذر تدارک میاما چارچوب آمایشی که مرنیسی جهت سنجیدن نگاه پو به زن )ش

سرنوشت زن دانا و میرای شرقی در داستان پو، البته مثلاً با سرنوشت و سرگذشت از دیگر سو، گیری است. و بهره

سراسر متفاوت است. در اینجا شهرزاد زنی است زوال خاندان آشر و یا مادلین در  شکلتصویر بیضیلایجیا یا زنِ 

د را پو شهرزای تخیل و ذهن پو باشد. دارای پیشینه و شهرتی فراتاریخی و چندفرهنگی، نه شخصیتی که زاده

دانست. دانشی داشت ورای کتابخانه و دانشمندان و منجمین و طبیبان و چون او زنی بود که زیاد می کشدمی

مرگ شهرزاد اما معانی و علل دیگری  هم شد بلای جانش. گذاری آنو اشتراک همین دانشنویسان دربار. تاریخ

گیری از تکنیک دهد که پو در بهرهمقدر ساختن چنین سرنوشت و سرانجامی برای شهرزاد، نشان مینیز دارد. 

 .داستان در داستان و پیوند آن با تمِ محبوبش یعنی زن میرا تبحری خاص دارد

های ذهنی و رفتارها و افکار متناقض آلن پو اعدام شهرزاد در پایان داستان حتماً و قطعاً نشانی است از دوگانگی

بعضی  اش بود.بدنامی ها وانواع نزاع هم یکی از عوامل کوتاهشموضوعی که در زندگی -در نسبت با زنان 

ر ویژه که خود نیز دبهر تحلیل مرگ شهرزاد باشد. تواند بلای جان مرنیسی دها و مرورهای سریع نیز میفهمیکج

ه متفاوت سرفرض و ذهنیتی یکی اول داستان پو را تا ته نخوانده بود و پیشگوید دفعهبخشی از متن کتابش می

های حوای پو در تعریف ویژگیمثلاً او طنز اجتماعی پو در برخی سطرهای داستان پو را نفهمیده بود. داشت. 

 compoundی مرکب )( به روش بهرهbaskets of talkگذاری هفت سبد سخن یا گفتگو )سرمایه اش، ازقصه

interestخواسته نشان دهد که حتی همین حوای زمانه، یعنی شهرزاد، زنی راند. از این طریق او می( سخن می

ها و فراتر از سطح عمومِ جامعه، خوانی هم به او اطلاق شده، آدمی در این حدواندازهیعاقل و فهیم که صفت ماکیاول

اندیش، حتی زنی مثل او هم وقتی پایش به بازارهای مالی ها و در فاصله با عقل حسابگرِ معاشرها از روزمره

اش را بدل به اوراق بهادار و جهانیآسمانی و آن هایداری آمریکا باز می شود، ودیعهوبرق و بورس و بانکپرزرق

رسد که هم نظر میی مرکب استفاده خواهد کرد. بهی بهرهکنندهاخته و از امکان وسوسهای سکالاهای سرمایه
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های های مربوط به آن هم چنین ظرافتی فارسی داستان و شرحمرنیسی این نکته را درنیافته و هم در روند ترجمه

دی مته به خشخاش شاید فکر کنید که این موضوع چندان مهمی نیست و من دارم زیادریافت نشده است. 

ها و اشعار پو، توجه به همین تر با جهان داستانی بهتر و دقیقگذارم. اما حقیقت آن است که برای مواجههمی

ها در ست. زیرا از این منظر است که منطق ظاهراً غریب برخی حوادث و کنشها بسیار ضروریکارینکات و ریزه

 حلیل کرد. توان دریافت و تهتر میبهایش را داستان

ی شهرزاد از ابداعات و کنندههای دیوانهتواند جنون هم بیافریند. مثل قطار توصیفات و شرحنبوغ زیاد می

د که سرِ ها بوگوییشان رفته بود. همین حقیقتهایی که سندباد بحری به دیدنهای فناورانه در سرزمینپیشرفت

زند، پیامبری است و آن که دم از حقیقت می.« تر از افسانه استحقیقت غریب»آخر سرش را بر دار داد. چون 

شاید چون شهرزاد از همان ابتدا سزای شود. تر میمجنون که با هر کلام یک قدم به مرگش نزدیک

 طور با رضایتی عجیب و آرامشی باورناپذیر به مجازاتش تن داد. دانست، آنهایش را میگوییحقیقت

ویی آن و بازگ ی حکایت در حکایتپو با استفاده از قاعدهبار دیگر به سیاست روایی پو در این داستان بازگردیم. 

نیز محبوب و  های بلندحتی در اشعار و منظومه ی نقل خاطرات، امری که در ادبیات گوتیک قرن نوزدهبه شیوه

ر از دیگبار قهرمان آن حفظ کند. ویژه فرجام خونصه، بهی خود را از موضوع قنوعی قصد دارد فاصله، بهمعمول بود

وشنودهای میان شهرزاد و سلطان ها و گفتخواهد در اعجاز و غریب بودن فضای کنشگذاری می، با این فاصلهسو

با خواننده شریک باشد. خود پو/راوی دوم شب هزارودوم به طرزی ضمنی از سیر و روند حوادث متعجب است. 

انتخاب کرده و  (Tellmenow Isitsoornot)بهمبگو همینهیانه که این حکایت را از کتاب است ی همین اصلاً برا

ارون ه-نظر شرقی خواهد بگوید که از طرز رفتار حاکم مستبد کوتهپو به طعنه میکند. برایمان بازتعریف می

ست، نه آنچه که مورد پسند سلطان ضمیر و آگاه، با زنی که حامل و راوی حقیقت ابا زنی چنین روشن -الرشید

 ها. زده شده و یکه خورده است؛ درست مثل ما خوانندهاست، شگفت

توان و نباید زنان نمیهایش در کل چطور بوده است. از طرف دیگر مهم است بدانیم که نگاه پو به زنان قصه

ها را صرفاً طرف، آن نما از درک و رفتارش نسبت به زنان اطرافش دانست و یا از آنای تمامهای پو را آینهداستان

شان جا زد. عشق به زن و درک پو از زنان هرچند با بسیاری از فیگورهایی ادبی جدا از بستر زندگی نویسنده

زده بر آن نمود، اما باز هم چارچوبی نسبتاً بسته و جنسیتداشت و از آن فراتر میخوانی ناش هممعیارهای زمانه

هایش و نیز های آن در شعرها و داستانهای ناکام از اوان نوجوانی و بازتابطور که ابراز عشقهمانغلبه داشت. 

زن  روست که مرگازاینن پو. اند بر جایگاه متلاطم زن و زنانگی در ذهاش شاهدانیزندگی زناشویی پرفرازونشیب

وار در کنار دیگر زنان میرا یا دخترانی که شبحی هزارودوم شهرزاد قصهخصوص در های پو، بهکشی در نوشتهو زن
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رزیدن واش؛ رد ِ هر بار عشقی پو با زنان زندگیاند از مراودات روزمرههاییگردند، یقیناً بازتاباز دنیای مردگان بازمی

 ی آثارش دید. توان در جایی از بدنهردنش را میو شکست خو

به قصد کم کردن بارِ گناه مرگ شهرزاد گنجانده  ورزی شهرزاد در سودسازیگریزهای پو به ماکیاولی یا طمع

جای آن، با استفاده از شگردهای طنز، نویسنده به ما یادآور شود: شهرزادی که اعدام شد، زنی بود اند. تا بهشده

ته را به هیچ انگاش -ایمرد تیپیک مستبد خاورمیانه-کیاولیست و طماع که جایگاه قدرقدرتی سلطان لجوج، ما

ار مدنگاهی که طبق آن، زن هرچقدر هم سیاستسازد. اینجاست که نگاه کوتاه و افراطی پو خود را عیان میبود. 

أییِ جنس مذکر و نیز قربانی جایگاه و بافراست و از خود گذشته باشد، باز هم قربانی سفاهت و بلاهت و خودر

شود. و بنابراین، محکوم به فنا و یا در بهترین حالت، ی زن و مرد در نظام دانش و حقیقت میبندی شدهطبقه

 نشینی: درست مانند دنیازاد.محکوم است به خاموشی و پرده

ادیده: قول دنیی پو است. بهقصهی منفی و تاریک روی آن دست گذاشته، عیان نمودن سویهای که مرنیسی نکته

های رغم برخی نارساییباید توجه کنیم، علی «ورهای ارتجاعی درآمیخته شده است.ای ترسناک است که با باایده»

را  تحلیل او بایدچنان پشت اثر، همکارگیری بافتارهای ادبی و اجتماعی پسِ نظری مرنیسی در تشخیص و به

هایی اساسی در ی این داستان، چندان هم خالی از جدیت نیست و حامل پیامبخوانیم و بدانیم روایت طنزگونه

های فکری و شخصی و اجتماعی، از زنان و سیر باب تلقی و فهم ذهن آلن پو، مردی از نشیب انواع مشکلات و گره

   . اوست ی فکری و نوشتاریدر منظومهو سرنوشت زنان 

 


