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  شب هزار و يك و بوطيقاي نو

  ،460تعداد صفحه ، )چاپ اول( 1396نشر افراز، : جواد اسحاقيان، تهران

   1مريم رامين نيا

  

 500در نشر افراز در تهران در  1396نوشتة جواد اسحاقيان براي نخستين بار به سال  و يكشب نو و هزاربوطيقاي كتاب 
به )ام ي كه خود بر آن گذاردهنام(است كه در چهارده جستار صفحه و به قطع رقعي به چاپ رسيده 460شمارگان، در 

  .پردازد بررسي چندين حكايت مي
دشاهي نشسته بر تخت و لميده بر مخده و متكا و پايين تخت پا: طرح روي جلد، با موضوع كتاب مناسبت خوبي دارد

انتخاب . است كه هم از منظر فضاسازي، لباس و نوع رابطه پادشاه و شهرزاد بسيار گوياست گو تصوير شده شهرزاد قصه
مرتب  صحافي اثر بسيار تميز و. كند نوع و اندازة قلم مناسب است و چشم خواننده را در مطالعه طوالني خسته نمي

بندي، فاصلة سطرها بر  در صفحه آرايي، عنوان. است و چين خوردگي، چسبيدگي، كاستي و افزوني در برش ندارد
  .اساس قطع كتاب به خوبي رعايت شده است

با توجه به اينكه كتاب، ويراستاري شده است، ايرادهاي نگارشي و ويرايشي پرتكرار و پرشمار نيستند و جز چند مورد، 
است  كاررفته صرفاً در چند مورد، نقطه ويرگول و ويرگول به جاي هم به. اند كار رفته اوندي در جاي خود بهعالئم سج

  :شود كه به چند نمونه بسنده مي
  )81: 1396اسحاقيان ...(بندد زاده بهتان مي بر ملك ؛پس به مكر آهنگ كرده  -

زيرا جملة نخست به لحاظ معنايي كامل نيست و شنونده را كاررود؛  يست ويرگول بهبا در نمونة باال، ميان دو جمله مي
  .گذارد در انتظار مي

  :هاي زير مشخص است به كار بردن ويرگول به جاي نقطه ويرگول نيز در نمونه
  ).91: 1396اسحاقيان (گيرد، زيرا فعل زن اهميت ندارد مورد انكار و عداوت وزير قرار مي -
  ).173:همان(يرا قبال ترتيب همه چيز داده شده استزاز هيچ چيز و كس باك ندارد،...-

رسانند، همواره نقطه  هايي كه توضيح را مي پيش از كلمه.رودكار ويرگول به ها به جاي ويرگول بايد نقطه در اين نمونه
  .رود ويرگول به كار مي 
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؛ 53در صفحة »اشخاص«به جاي » كسان«(هاي فارسي نثر كتاب، شيوا و روان است و هرچند، گزينش برخي معادل
دهد نويسنده تالش كرده از حيث واژگاني و  و مواردي از اين دست نشان مي) به جاي كاهلي 63صفحة» گرآنجا ني«

هاي عربي كه امروزه در نثر دانشگاهي و تحقيقي كم كاربرد است،  دستوري به زبان فارسي امين باشد، به كار بردن واژه
  ي زير ها مخدوش كرده است؛ مانند نمونهانسجام و يكدستي، زبان كتاب را 

  ).74: 1396اسحاقيان (كند گويد كه اقارير وزيران و حكايات كنيزك را خنثا مي ناخودآگاه متن چيزي مي -
  ).134: همان ...نگري در جزئيات و دقايق غلبات و فرديت عشق در حكايات اعراب و همين غفلت از ژرف -

اند و در نثر فارسي امروز كنار  رفته اند، در نثر فني و مصنوع به كار مي هاي برجسته شده كه جمع مكسر عربي واژه
ها، گاه نثر  ها و مصداق اند كه در تحليل نمونه فرو رفته هزار و يكشبقدر در متن  ظاهراً نويسنده آن. اند گذاشته شده

  . زير نفوذ و تأثير آن است شود يا هنوز كتاب با نثر متن مبدأ يكي مي
اش از جمله ويرايشي، نگارشي،  در ساحت شكليبوطيقاي نو و هزار و يكشب  رفته، كتاب هم از منظر ساختاري، روي

آنچه در مطالعة كتاب پرسش ايجاد .قابل پذيرشي دارد دهي و تنظيم نمايه كارنامة بندي، ارجاع آرايي، پاراگراف صفحه
خود را نشان ) عنواني كه نويسنده بر فهرست مطالب گذاشته(خوانيد اب است كه با ديدن آنچه ميمندي كت كند، مسئله مي
ها گذاشته، كتاب را مانند مجموعه  سخن پيشين و چهارده عنواني كه نويسنده بر جستارهاي نقد گونة حكايت. دهد مي

اي از ذهن خواننده  اي كتاب است، گره حتي سخن پيشين نويسنده كه به منزلة مقدمة دو صفحه. دهد مقاله جلوه مي
  گشايد كه بحث و مسئلة كتاب بر سر چيست؟ نمي

شب انجام گرفته اما  هاي زيادي دربارة هزار و يك كند كه بگويد پژوهش نويسنده در سخن پيشيني به اين بسنده مي
ست اگر اي اتفاق فرخنده اين. »اردي ادبي نو تازگي د خوانش حكايات اين اثر با رويكرد بوطيقاي نو يا نقد و نظريه«

هاي هزار و يكشب،  كرد كه خوانش نو از حكايت داد و تبيين مي هاي پيشين ارائه مي نويسنده، گزارشي كوتاه از نوشته
  . افزايد هاي پيشين مي گشايد و چه رهيافتي بر پژوهش چه افقي بر هزار و يكشب مي

هاي پريان تا حكايت عالء  شناسي قصه ريخت. آغازين نويسنده استنقد كهن الگويي حكايت تاج الملوك، خوانش 
شناختي حكايت صياد، ناخودآگاه متن در حكايت مكر زنان،  هاي دوگانه در خوانش روان تقابل 2تالدين ابوالشاما

ن نوع وار، حكايت ملك نعمان و فرزندانش به عنوا راه حكايت و داستان لطيفه حكايت قمرالزمان و گوهري در نيمه
، حكايت ملك نعمان و فرزندانش عناصر، شگردها و اهداف، حكايت حسن بصري و نورالنساء به »حكايت و قصه«ادبي

شب تا داوود و سليمان تورات،  هزار و يك» عجيب و غريب«هاي پريوار با رويكرد لوفلر دالشو، از حكايت  عنوان قصه
اي حكايت عبداهللا بري و بحري، از حكايت اسب  وانش اسطورهنقد كهن الگويي حكايت ملك شهرمان و قمرالزمان، خ

                                                      

بـه چـاپ رسـانده  1392هاي هزار و يكشب با رويكرد نقد ساختاري و روايت شناسي از حميال چرنگ كه نشر طراوت در سال  بررسي و تحليل داستان -١
  .ي مشابه با تحليل اين حكايت دارد كه ظاهرا نويسنده آن را نديده استاست، رويكرد
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شب، خوانش حكايت ملك شهرمان و  شناختي هزار و يك هاي روان آبنوس تا دستور زبان روايت تودوروف، گزاره
  .هاي ديگر اين مجموعه است قمرالزمان با رويكرد ميان متني، خوانش

خصي ندارد و هر حكايت از منظري خاص و برخي بدون داشتن نظريه آيد، كتاب، رويكرد مش ها برمي چنانچه از عنوان
به هر حال، هر متني چه سنتي چه معاصر ظرفيت آن را . ، توصيف و تفسير شده است)بخوانيد بوطيقاي نو(مشخص

ا به ها، كتاب ر تنوع و پراكندگي رويكردهاي نظري در تحليل حكايت. بندي شود اي بر آن قالب دارد كه نقد يا نظريه
ك يا نويسنده يبهتر بود . ها به هم چسبانيده، شبيه كرده است هايي از حكايت كالژي از رويكردهاي گوناگون كه با تكه

از اين گذشته، گاه چند حكايت با . كرد گزيد و ساختار كلي هزار و يكشب را بر مبناي آن تبيين مي را برمي  دو نظريه
  . اي تكرار و موازي كاري مباحث نظزي است شده است كه به گونهطور جداگانه تحليل  رويكردي مشابه به

هاي دوگانه در خوانش  نقد كهن الگويي حكايت تاج الملوك، نقد كهن الگويي حكايت ملك شهرمان و قمرالزمان، تقابل
ويكرد شب، ر شناختي هزار و يك هاي روان شناختي حكايت صياد، ناخودآگاه متن در حكايت مكر زنان، گزاره روان

تا حكايت عالء  هاي پريان شناسي قصه ريخت. گرفتند شناختي قرار مي عنوان رويكرد روانبايست زير رند و ميمشابهي دا
شناسي ساختاري يا نقد  تودوروف زير عنوان روايت دستور زبان روايتالدين ابوالشامات و از حكايت اسب آبنوس تا 

حكايت عبداهللا بري و بحري و حكايت حسن بصري و نورالنساء به عنوان  اي خوانش اسطوره. گيرند ساختارگرا قرار مي
برخي نيز . توان زير عنوان نقد اسطوره شناختي يا نقد ساختاري قرار داد هاي پريوار با رويكرد لوفلر دالشو را مي قصه

مان و فرزندانش به عنوان ، حكايت ملك نع»وار راه حكايت و داستان لطيفه حكايت قمرالزمان و گوهري در نيمه«مانند 
» عجيب و غريب«، حكايت ملك نعمان و فرزندانش عناصر، شگردها و اهداف و از حكايت »حكايت و قصه«نوع ادبي

. ندارد) طوري كه نويسنده در سخن پيشين ادعا كرده(شب تا داوود و سليمان تورات، رويكرد نظريه محور هزار و يك
  . هاي مدرن باشد ظريه، نقد و نظريهالبته اگر مراد از بوطيقاي نو و ن

. ها كاسته است، شيوة پرداختن به نظريه و تحليل حكايت بر مبناي آن است افزون بر اين، آنچه از غناي تحليل حكايت
  .ها بيش از آنكه استداللي باشد توصيفي است وار و تحليل ها بسيار سطحي و اشاره مبناي نظري خوانش حكايت

اي كوتاه دربارة پراپ، حكايت را بر  هاي پريان تا حكايت عالء الدين ابوالشامات، پس از مقدمه در ريخت شناسي قصه 
ها و كاركرد  ها و شخصيت كند سپس نويسنده بي آنكه تيپ مبناي بيست كاركرد، قهرمان، شرير، فرستنده توصيف مي

بدون (وت شخصيت با تيپ از ديدگاه كلود برمون رفتاري آنها را تبيين كند تا از توصيف به استدالل رسيده باشد، به تفا
به يك معنا سوية تحليلي داستان رها شده، به . پردازد گرا مي ، پراپ فرماليست يا ساخت)آوردن مصداقي از حكايت

تر آنكه نويسنده صرفًا به تطبيق يك حكايت با نظرية  مهم.شود آغاز كار بيايد، پرداخته ميبايست در  مبناي نظري كه مي
در نظر داشته باشيم كه پراپ از بررسي . دهد پراپ پرداخته است و الگوي كاملي از هزار و يكشب به دست نمي

كند كه آيا الگوي ساختاري به دست  كم نويسنده روشن نمي دست. پريان به اين الگو دست يافتهاي  اي از قصه مجموعه
   كار بست؟  به هزار و يكشبي ها براي همه حكايتتوان  آمده از حكايت ابوالشامات را مي



 

 24  نو و هزار و يك شببوطيقاي 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 21-25: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

بررسي حكايت تاج الملوك و حكايت ملك شهرمان و قمرالزمان بيشتر بر مبناي اروس، آنيما و آنيموس صورت گرفته 
اند؛ براي نمونه در صفحة بيست اكراه  ها تحميل شده گونة فروكاستني به شخصيت ها به كه اين الگوها در همه موقعيت

ر حكايت تاج الملوك بيش از آنكه به غلبه روان مردانه در زن باشد، واكنش فرهنگي است كه سيده دنيا از ازدواج د
در  .در حكايت ملك شهرمان و قمرالزمان نيز چنين تفسيري رفته است. ناشي از بدبيني به جامعه مردساالر است

د، رفتاري موقعيتي دارند كه پوشن زناني كه در حكايت شاهزاده بهرام و دختر ملك، لباس رزم مي 98و  97صفحات 
هاي ديگر نيز رفتار مردانه بروز  اگر اين زنان در موقعيت. ناشي از اشتياق آنها به مشاركت در چيزي به مانند مردان است

هاي رفتار زنانه و مردانه در مردان و  بنابراين نشانه. آيد دهند، آنگاه تفسير كهن الگويي آنيما و آنيموس بر آنها راست مي
  .ها  در حكايت تبيين شود بايست بر اساس موقعيت و كليت متن و فراخور الگوي پردازش شخصيت نان ميز

 64زاده در صفحة شود؛ مانند تقابل كنيزكان و همسر ملك شناختي حكايت صياد مطرح مي كه در خوانش روانهايي  تقابل
توان براساس  گونه ضديت و مخالفتي را نميهر. او و همسر، بدخواهاند  كنيزكان دلسوز ملك زاده. بنيان فلسفي ندارد

اند و در جناح موافق يا مخالف  گرفته زاده، دو موضع متفاوت پيش كنيزكان و همسر ملك. هاي دوگانه تفسير كرد تقابل
دوگانه بر آن   گيرند، مخالفت آنها بنيان فرهنگي، فلسفي، سياسي و اجتماعي ندارد كه بتوان نام تقابل زاده قرار مي ملك
، 65و64صفحات ند ويراني و آبادي اقليم وجود دردهد مان آنجا هم كه نويسنده تقابل را به درستي تشخيص مي. نهاد

اي از سوسور و ياكوبسن  ها صرفاً به اشاره بگذريم كه در بحث نظري از تقابل. شود ها تبيين نمي هاي معرفتي تقابل سويه
باختين، دريدا تفسيري فراتر از ساحت زباني پيدا   گرايي برآمد اما در نظرية ها از ساخت لكه تقاب  حالي شود در بسنده مي

  . هاي هستي شناسانه و معرفتي آنها  توجه شد كرد و به سويه
پرداختن به تعريف قصه، حكايت، لطيفه و نقد عناصر و شگردهاي داستاني در حكايت ملك نعمان و فرزندانش به 

ورزانه  و حكايت ملك نعمان و فرزندانش عناصر، شگردها و اهداف كه نه مبناي نظريه» ايت و قصهحك«عنوان نوع ادبي
  گشايد؟ اي به روي خواننده مي دارد و نه حرفي نو، چه افق تازه

روست كه از قانون عليت در مفهموم مدرن  هايي روبه ها و حكايت داند كه با  افسانه شب، از پيش مي خوانندة هزار و يك
گشايد، جهاني است تصادفي با امكانات  كند؛ چرا كه جهاني كه هزار و يكشب فراروي چشم مي استاني پيروي نميد

گسترده در خلق و بيان عجايب دور از ذهن كه سرگرم كننده است و در بهترين وجه، آموزنده بنابراين انتظار پيرنگ 
  . پردازي و دقت در زمان و مكان ندارد داستاني و شخصيت

هاي  ها، آميختگي رويكرد تحليلي حكايت با توصيف ورزي يا نبود آن در تحليل حكايت نظر از ضعف نظريه رفص
اي حكايت  در خوانش اسطوره. نمايد اي نويسنده، مشكل ديگري است كه در خواندن اين كتاب رخ مي پراكنده و حاشيه

، ها مانند مذهب شخصيت 252در صفحة  اي ي حاشيهها عبداهللا بري و بحري، ميزان توصيف و بازگويي حكايت، عنوان
. بايست رويكرد و معيار مشخصي داشته باشد، چربيده است اي كه مي بر نقد اسطوره 247فحةصكليمي بودن صياد در

نيز به همين سياق با مباحث و  ر زبان روايت تودوروف سنجيده شودحكايت اسب آبنوس كه قرار است با رويكرد دستو
آميخته است اما حكايت حسن بصري و نورالنساء  ها با وادي عشق و حيرت درهم ني چون تطبيق خانتفسير عرفا



 

 25  نو و هزار و يك شببوطيقاي 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 21-25: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

شب  هزار و يك» عجيب و غريب«حكايت . هاي پريوار با رويكرد لوفلر دالشو نقد خوب و منسجمي دارد عنوان قصه به
ها و تطبيق  دي در باب منشأ حكايترويكرد نظريه محور ندارد، مطالب سودمنآنكه تا داوود و سليمان تورات با 

رويكرد نويسنده در نقِد نظرهاي ارائه . دست داده است هاي ديني در متون مقدس و عهد قديم به ها با چهره شخصيت
  .ها علمي و منصفانه است شده در باب منشأ حكايت

هاي  يف وقايع و تبيين نكتهها، توص در باب شناخت اصل و منشأ حكايت بوطيقاي نو و هزار و يكشبسخن آخر اينكه 
تواند سودمند واقع شود اما چنانچه گفته شد، تنوع و پراكندگي  شناختي براي خوانندگان نوآموز مي ساختاري و روان

وار مباني نظري بحث، برتري توصيف بر تحليل و استدالل، بهره نگرفتن از  رويكردهاي نظري، طرح سطحي و اشاره
  .هاي عمدة كتاب است ها از ضعف ارجاع به نظريهمنابع معتبر و دست اول در 

  
 


