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This paper shows how Isak Dinesen, as Danish Shahrazad, employed the art of storytelling 

to combine her lived experiences with European and African traditions of oral storytelling 

in her works in three different periods. First, as an enthusiastic child, Dinesen listened to the 

tales told by her grandfather. As the second, Dinesen traveled to Africa. As the third, she 

mixed Eastern and Western tales to form her artistic identity im her written worls. This 

article justifies the connection between the three periods of Dinesen's life and her works to 

show how she earned her place as a storyteller. Regarding the theoretical framework, 

reference is made to the classic article by W. Benjamin and its relation to Dinesen's art of 

storytelling. To explain her artistry, “The Blank Page” is examined briefly. The results show 

that Dinesen used the European and African storytelling traditions as catalysts to create her 

stories. In short, if Shahrzad is considered a present storyteller, Dinesen is considered a 

traveling storyteller. 
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  ها:واژهکليد

 ،یيگودینسن، شهرزاد، قصه

 داستان، تجربة زیسته.خویش

زدن تجربيات زیستة را از پيوند یيگوهنر قصه يدر مقام شهرزاد دانمارک نسنید زاكیدهد چگونه امقاله نشان مي نیا

ندگي خود، مختلف ز  ةگویي اروپایي و آفریقایي حاصل کرده و چگونه در سه دورزندگي واقعي خود با دو سنت قصه

 ،یيقایپدربزرگ گوش سپرده؛ در شهرزاد آفر یهابه قصه ودك،گو عمل کرده است. در شهرزاد کچونان شهرزاد قصه

دادن به هویت هنری و حاصل تجربيات خود را برای شكل نسن،ید ،يسفر کرده و در شهرزاد دانمارک قایبه آفر نسنید

 دینسن يگانة زندگهای سهارتباط ميان دوره انيمقاله ب نینگارش ا جهاني به هم آميخته است. هدف از یهاخلق قصه

گویي شود قصهمي انيگویي، به مقالة کالسيك والتر بنيامين اشاره و ب. برای تبيين مباحث نظری قصهاست یدر آثار و

نشان  هاشود. یافتهيبررسي م زين ،«ديلوح سف»ها، داستان کوتاه هایي دارد. برای تبيين این ویژگيدینسن چه ویژگي

مثابه کاتاليزور کمك گرفته است. کوتاه اینكه، اگر شهرزاد اروپایي و آفریقایي به گویيصهکه دینس از سنت ق دهدمي

 شناسند.گوی در سفر ميدانند، دینسن را قصهگوی در حضر ميشب را قصهیكوهزار

 764-744, 1401, 2 ،27,معاصر جهان اتيپژوهش ادب. «نياميدر پرتو آراء والتر بن يمقام شهرزاد دانمارک در نسنید زاكیا یيگوهنر قصه»ابوالفضل.  یحر :استناد

DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2019.261740.1721 
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 . مقدمه1

و نخواهمد بمود    سمت يو ن ،انسمان بموده   نينشم همراه و همم  ربازیاز د  یيگوو قصه  يبافقصه
 یيگمو و قصه يبافسنت قصه رسدينكرده باشند. اما به نظر م یيگوو قصه يبافکه قصه يمردمان

 ناممد، يمم  (137۵:1) «یفرد اتيدر تبادل تجرب يآدم یيناتوانا»آن را   نياميسبب آنچه والتر بنبه
 يسمنت شمفاه   م،یشمو يمم  كیم رو، هرچه به دوران مدرن نزد نیدارد. از ا بيرو به نقصان و نش

 در قالمب رممان، پررنمگ    یپردازو قصه يبافو سنت مكتوب قصه رنگکم یيگوو قصه يبافقصه
 کنمد ينمم  دايم فرصت پ گرید يآدم ابند،یيو امور که سرعت م رديگيکه شتاب م ي. زندگشوديم

نشسته اسمت و   حاضرويّح شیرو شيبشنود که پ یيگوِاول از زبان قصهدست وقصه را سرراست 
م خمود کنمد. در سمنت    را مجمووب کمال   یاهر شنونده توانديچنان قدرت سحر و جادو دارد که م

بمدل   رتيس كين يرا به انسان شیپرروان یاکالم خود، شهزاده یيشهرزاد با قدرت جادو ،يشرق
جواب است کمه   یاقصه دنيبه شن يآدم ليم بخشد،يم یيآنچه شهزاده را رها ع،. در واقکنديم

و  يوشم ينبمه قصمه   ليم م نیم بافته است. ابه هم  تيو واقع اليپود خوماهر آن را از تار یيگوقصه
 سندگانیمدرن بوده و نو يداستان اتيادب ،ياول قیطرو به يداستان اتياساس ادبواس ،یپردازقصه
و در آثمار خمود آن را بازتماب     سخن گفته یيگوقصه يخود به سنت شفاه لياز م مختلفطرق به
 نیم ا ةاز جملم  سمتم، يب ةاوائمل سمد   يدانممارک  ةسمند ی، نو(1982-188۵) دینسمن  زاكیاند. اداده
کنمد؛  ممي  ديم تأک یيگمو و قصه يبافبر نقش قصه يآثار خود به نوع شترياست که در ب سندگانینو
. آیمد به شممار ممي  آثار  ةیمااز مضمون و درون يبخش ،یپردازقصه رازوکه توجه به رمز یاگونهبه

سمخن   یيگمو صه و قصمه ق تياز اهم  (2004) «ديلوح سف»کوتاه  ةدر قص ،ياول قیطردینسن به
که دینسمن بمر نقمش قصمه دارد و در      یديسبب تأکبه ن،ی. بنابراشوديگوید که بدان اشاره ممي
 یهما شمأنِ شمهرزاد قصمه   او را همم  کنمد، يمم  ررنمگ نقمش را پ  نیم ا يقم یطرخود بمه  یهاقصه
اسمت،  زنمده   د،یم گويکه تا قصمه مم   ی. شهرزادآورنديدرشمار م يشهرزاد دانمارک ،شبكیوهزار
 ایم . آورديکهن در شمار م یگوقصه رزنانياز نسل پ «ديلوح سف»خود را در داستان  یکه وچنان

 يني، از شماه (1942) همای زمسمتاني  قصمه در مجموعمة   «پسرك ملوان»به نام  یادر قصه نكهیا
 گمران ید یقصمه خمود را بمرا   »تما   آورديدرم يرزنيپ أتيکه پسرك ملوان را به ه دیگويسخن م

 ريکه به تعب است يشفاه یيگواز همه، حفظ سنت قصه شيب نسنیرو، هنر د نیاز ا«. کند فیتعر
 سمنده، ینمه نو  نسنیبهتر، د ري. به تعب(137۵:1) «هاستها در تبادل تجربهانسان یيتوانا» نياميبن

را در  يو غربم  يشمرق  یيگمو مأخوذ از دو سنت قصه اتيتجرب دکوشمياست که  یيگوقصهبلكه 
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آنهما را از   ميسمت يقمادر ن » ن،ياميم بن ريم همان است که به تعب اتيتجرب نیخواننده بگوارد. ا ارياخت
 ادیم اسمت کمه آنهما را از     دیم مد یهاو مدت ميمبادله کن یيگوو از جمله قصه ينقل شفاه قیطر
با  کوشديو م پردازديگویي مهای خود به همين سنن قصهدر قصه زين نسنی. د)همان( «میابرده
زنمده   یيگمو زنده کند. از این رو، تا سنت قصه ادهایرا در  يشفاه یيگوسنت قصه ،يآثار ادب خلق

خمود   یيگوقصه اتياند و در ذهن و روان خوانندگان به حزنده زيگو ناست، دینسن و شهرزاد قصه
 . دهنديادامه م
 گماه یس، از جاو سمپ  یيگمو مقاله، ابتدا از علل و خاستگاه توجه دینسن به سنت قصمه  نیا در
آثمارش سمخن    يبرخم  یةمامثابه مضمون و درونبه یو یيگواز هنر قصه تیو در نها ،یيگوقصه

 زيم ن نياميم والتمر بن  نیاديم بن ةمقالم بمه   ژهیوو به یيگوقصه ةنيشيپبه  ان،يم نی. در اشوديگفته م
ناقمدان بمه آثمار    بحث، برخمي    ة. در ارتباط با پيشينشوديبحث اشاره م ینظر هارچوبمثابه چبه

ها اشاره خواهد شد. در ایران، تماکنون آثمار   مقاله بدان  ةاند که در پيكرایزاك دینسون توجه کرده
های گویي یا قصهنقادانه درنيامده است. با این حال، دربارة قصه  ةایزاك دینسون چندان به معاین

انمد. عباسمي   نيمامين بررسمي نشمده   ، مقاله و منبع فراوان است؛ اما از منظمر والتمر ب  شبیكوهزار
از منظمر شمكل و    را اثمر کمالری    سرود دریانورد کهنو   شبیكوهزار( سندباد بحری در 1393)

را با آثمار   شبیكوزارههای قصه زين (1397است. فارسياني و خبير ) کردهمحتوا، بررسي تطبيقي 
آثمار   ارتباط با در يفارس ةکنون، هيچ مقالاند. با این حال، تامداری بررسي کردهگوبينو از منظر زن

  ة. در واقع، این اولين مقالدر دسترس نيستمثابه مضمون به یو یيگوایزاك دینسن و  هنر قصه
 شود.مي حسوبهای اوليه مفارسي دربارة ایزاك دینسن است و البته از گام

  ی. بحث و بررس2

 یيگوصه: خاستگاه توجه دینسن به سنت قنامهيزندگ( 2,1 
( در کنممار هممانس کریسممتين اندرسممون از جملممه  188۵-1962دینسممن  ) سممتنزیکر کممارن 
 ریم يو پم  ،، اُسِماُ  كسمن يبل ايمستعار مختلف از جمله تان نیاست که با عناو يدانمارک سندگانینو

و  یفرانسمو  ،يدانممارک  یهما را بمه زبمان   یيهما دینسن، قصمه  زاكیتر، اآندرزل و از همه معروف
( معتقدند دینسمن   دیو و یلند :نویسان )از جملهکرده است. برخي ناقدان و توکره رمنتش يسيانگل

مسائل زندگي خود را در آثارش بازتاب داده است. از جمله معتقدند همين تعدد اسمامي مسمتعار از   
همای دوگانمه و چندگانمه    هایي با چهمره جمله مضاميني است که دینسن آن را در قالب شخصيت

دینسن آممده کمه    ساكیا /زاكیا يعنینام مستعار او  هي. برای نمونه، در وجه تسماستده نشان دا
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« خنده» یبه معنا ،یو ساره است که به عبر مياسحاق، نام فرزند ابراه ای زاكیدر کتاب مقدس، ا
 يو سماره ارزانم   ميابراه يرا به زندگ يو نشاط یکه شاد دیاز آن رو انتخاب گرد زينام ن نیاست. ا

سماره در   یيبما نمازا   یطور استعارکه به يدر خلق آثار ادب یينازا یاز پسِ عمر زي. دینسن نتاشد
کمار،   نیم و بما ا  شمود يجد دست به قلم مبه يسالگ 49متناظر است؛ با خره در سن  یريدوران پ

. در عمين اینكمه، برخمي    آورديخود به ارمغمان مم   وشانينخود و  قصه یو نشاط برا یشاد ينوع
شمود و  طبعي از جمله مضامين اصلي آثار دینسمن نيمز محسموب ممي    معتقدند طنز و شوخ انقدنا

 دايم قرابمت پ  زين «زاكیا»در خود دارند که با نام  زين يطبعحس طنز و شوخ يها، نوعقصه يبرخ
و از جملمه   هما كسنيبود که در خدمت بل یامهینام ند زين« دینسن». حتي گفته شده لقب کنديم

بمه   كایدر آمر يسيخود را به زبان انگل یهادینسن، قصه زاكیبوده است. ا كسنيبلن شخص کار
و او مجبمور   دهمد ياو را لمو مم   ينمام اصمل   ،يدانمارک ینگاراما، روزنامه کند؛ينام منتشر م نيهم
منتشمر کنمد. در    ها راقصه كسن،يکارن بل يعنیخود  يدر انگلستان و دانمارك به نام واقع شوديم

همين تعدد شخصيت را در قالب مضممون ماسمك و دوگمانگي در آثمار خمود       ینسناینكه، دعين 
مسمتعار را از جملمه    يتعمدد اسمام   نيهمم   یناقدان مثمل لنمد   يدهد. در مجموع، برخبازتاب مي

 ياسم داشته، اصالتاً دانمارک نیچنددینسن  نكهیا اند.قلمداد کرده یو آثار و تيشخص یهايژگیو
، امما بعمدها   داریههمم مزرعم   کرده و یدارهم خانه نكهیا نوشته،داستان مي يسينگلاما به ا بوده
را در  شیهاخود کرده است؛ قصه شةيرا پ يسندگیحرفة نو ن،ياز مجان ینگهدار ای یآشپز یجابه

 گشمته يدر مجمامع ظماهر مم    كيو نه ش يلباس معمولبا سرو نكهیو یا ا کرده؛يبرابر جمع اجرا م
( 26 وهانسمن ی) وهانسمن ی( و 120 يت)ک يتک(، ۵ نگيلی)تر نگيلیتر ملهناقدان از ج ياست. برخ

نقمل   نمگ يلیاز تر رو،نیم انمد. از ا اشماره کمرده   نسمن یکهن در آثمار د  یيگوبودن قصه دارشهیربه 
  ةهمم  ،یدارند تما مكتموب. بمار    يشفاه يتيماه نسن،ید یهااست که گفته است: قصه یمشهور

  ةسمت یز اتيو تجرب يبه زندگ نسنیاست که د نیا یو آثار و نسنید ةناميگبا زندبحث در ارتباط 
 گو دانسته است:هم خود را قصه شهيقصه نگاه کرده و البته هم دیخود به د
هم  دیتعلق دارم، شا مواجبومزدينشده و سرخوش و بو رام رآشنایکهن و د لةيبه آن قب من»
هما نمزد مردممان    جهان، مدت نقاطياقص  ةران سال است در همآن باشم، که هزا ةبازماند نیآخر

 ياز لمون  يتم يکه واقع افتهیرا  قيتوف نیروزگار گورانده است و گاه، ا يواقع يکوش در زندگسخت
 «.نامنديگو مسرگرمشان کند. مرا قصه يقیطرآنها خلق کند و به یرا برا گرید

 (23 دیبه نقل از و 60)هانا  
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در  نسمن ید يزنمدگ  ةگانم سه یهابا دوره يقیطراست که به يز جمله مباحثا یيگوقصه بحث
 .رديگيارتباط قرار م

  :دینسن يزندگ  ةسه دور( 2,2
 یاو حرفمه  يخصوص ي(، زندگ24 دی)و دیو یو از آن جمله مار سانینوناقدان و توکره  ةعمد

در  يسال اول زندگ 28مل بر اول مشت  ة: دورکننديم ميتقس ياصل  ةرا به سه دور نسنید زاكیا
  ةدور نیم . اکنمد يمنتشمر مم   يبا اسم مستعار اُسِاُ ، سه داستان به زبان دانمارک نسنیدانمارك، د

  ةمرحل ان،يم نیکرد که در ا ميتقس يو جوان ،ينوجوان ،يکودک  ةبه سه مرحل توانيرا  م يطو ن
بما   یيو از جمله آشنا یياروپا یيگوت قصهاو با سن یيدر آشنا رگواريتأث ينقش ،يتا نوجوان يکودک
 کنمد يمم  فما یا يو دانممارک  یناویاسكاند  ةحوز یهااندرسون و قصه نيستیهانس کر یهاداستان
 )همان(.
و اقامت در   نكهيفمكسنيبارون فون بل يعنیاز اقوام خود  يكیدوم، با ازدواج دینسن با   ةدور

زممان  همم  زيم اول ن يکه با شروع جنگ جهان شوديم آغاز 1913-1914به سال  ايمومباسا در کن
 یو هنمر  يادبم  یهاجنبش يمدرن و برخ يسینوبا سنت رمان نيدوره همچن نی(. ا24 دیاست )و

را منتشمر   هما ينم يدوبلدو رمان و مجموعه داسمتان   س،یدوره جو نیدارد. در ا يزماندر غرب هم
آثار خود را به  يدینسن است؛ برخ ندگانیز ستابرقضا اکه دست زين ا صليکنراد لهستان کند؛يم

اسمت؛   یيایكتوریو يسینوسنت رمان رويوولف که ابتدا پ اينيرجیو و کند؛ميمنتشر  يسيزبان انگل
رممان  »  ةدیو ا تازديسنت م نی، به ا«براون و خانم بنت یآقا»کوتاه خود از جمله  یهامقاله در
 خبمر يبم  یو هنمر  يادبم  یهما انیجر نیدینسن از ا رسديمو  البته به نظر ن کنديرا مطرح م« نو

 اندرمم  یبمرا  191۵در سمال   کنمد؛ يمم  یداریم قهوه خر  ةاتفاق همسرش مزرعبه ا،يباشد. در کن
 يزنمدگ  گمردد؛ يبمازم  ايم کنمد و پمس از درممان، دوبماره بمه کن     به دانمارك مراجعمه ممي   یماريب

از  192۵و در سمال   شمود ياز همسرش جدا م 1921و در سال  آوردينم يدوام چندان اشیيزناشو
داری در مزرعمه  ي. اما پس از ناکمام رديگيم يسكن ايدر کن گریسال د 7 یو برا رديگياو طالق م

عممر در زادگماهش رحمل     انیم و تما پا  کنديبه دانمارك مراجعه م 1931به سال  تی، در نهاقهوه
 .کندير نممنتش یاثر چيه باًیدوره، تقر نی. در اافكندياقامت م
بمه سمه    كینزد يعنیعمر  انیو تا پا شوديبه دانمارك آغاز م نسنیسوم، با بازگشت د  ةدور

است، به برادرش تاماس دینسن  شانیپرزده و دلغم اريدوره، گرچه بس نی. در اابدیيدهه ادامه م
 نياو البته سوم .سدیو بنو ؛مراقبت کند نيکند؛ از مجان یرو دارد: آشپز شيکه سه راه پ سدینويم



 750                                             1401 پایيز و زمستان، 2 هشمار، 27وهش ادبيات معاصر جهان، دوره پژ

 

 

 

 

 یهما مجموعمه  قصمه   نيو او اول کنديم تیحما یسه سال از و ی. برادرش براندیگزيراه را برم
و  كما یدر آمر يسيبلكه به زبان انگل ،يرا نه به زبان دانمارک( 1834) كيهفت قصة گوت يعنیخود 

توجمه نشمان    وعمه مجم نیهرچند ناشران در ابتدا به ا کند؛يدینسن منتشر م زاكیبا نام مستعار ا
چمون همم    سد؛ینويم يسيها را به زبان انگلاست، قصه ياو گرچه دانمارک نكه،ی. طرفه ادهندينم
بمازار   نكمه یکارآممد کسمب کمرده و همم ا     يزبان  ةپشتوان ،يسيزبان انگل یريسال فراگ 17 ياز پ

استقبال گرم خواننمدگان   با هاقصه نی. انديبيتر مگرم زبانيرا از دانمارک زبانيسيخوانندگان انگل
مجموعمه در   نیم . انتشمار ا ابنمد یيو متعاقباً در انگلستان و در دانمارك انتشمار مم   شوديرو مروبه

 یمطالعمات ترجممه جما    دیم اسمت کمه البتمه از د    يتیطرفمه حكما   ،يدانمارك و به زبان دانممارک 
 كن،يترجمه کنند، ل يه دانمارکها را بقصه نیا گرانید شوديدارد. ابتدا، قرار م شتريب يغوروبررس

و دست به کار  زنديبا  م نيرو خود، آست نیو از ا کندينم تیدینسن از کار مترجمان اظهار رضا
باشمد،   يبمه دانممارک   يسياز انگل قياز آنكه ترجمه/ برگردان دق شيکار، پ  ةجي. نتشوديترجمه م

واقع، دینسن در مقام مترجم، به خودش  ر. دشوديها محسوب مقصه ينینوآفر ای ينیبازآفر ينوع
روال، به  نی. ادهديبرگردان م ندیها در فراقصه یعمل در دستكار یمترجمان، آزاد ریاز سا شيب

و سمپس،   سدینويم يسيها را به انگلابتدا قصه نسنی: دشوديثابت در آثار او بدل م باًیتقر یيالگو
 یهما قصمه )در مجموعه  «دیمروار»او از جمله  یهاهقص ي. در برخکنديم يسیبازنو يبه دانمارک
دو  ،يسم يقصمه در نسمخة انگل   نیم ا انیم . در پادیم آياز آب درم زيانگکار اعجاب جةي(، نتيزمستان
 رونيم و به ب اندستادهیپنجره ا كیو الكساندر هر دو کنار هم در قاب  انسنی يعنیقصه  تيشخص

 نیم کمه ا  داسمت ي. پانمد سمتاده یجمدا ا   ةدو پنجمر  در و،آن د ،يدانممارک   ةاند. در نسمخ شده رهيخ
 نیم ناقمدان کمه از ا   یرو، کار برا نیو از ا اورديب يمختلف در پ ريممكن است دو تفس یبندانیپا

سه سمال بعمد، خماطرات     نسن،ید ،ی. بارکنديجلوه م نیدشوارآفر خبرند،يدر ترجمه ب یدستكار
شمهرت   شیکمه البتمه بمرا    کنمد يمنتشر م (1937) اقیآفر ازبرون را با عنوان  ايخود از سفر به کن

 سندگانیو نو آورندياثر دینسن در شمار م نیکتاب را بهتر نیا یاري. بسآورديبه همراه م يجهان
بمرگمن و جمز    نگممار یا ،يکارمن مك کار، ادورا ولت نجر،يسل ،ینگوي: همندیستايآن را م یاريبس
 زهیکمه برنمدة جما    کنمد يمم  هيته يلميف ،کتاب نیا سبر اساپو ك  يدني، س19۵8. به سال نهایا

( 1942) يزمسمتان  یهاقصهخود را با عنوان  یهامجموعه داستان نيدوم نسن،ی. دشودياسكار م
و او فقم  چنمد داسمتان     شمود يفترت دینسن آغاز مم   ةمجموعه، دور نی. پس از اکنديمنتشر م

 یهما تیحكا(، 19۵7) هاقصه نیآخر جموعةم ات،يح یهاسال ني. در واپسکنديپراکنده منتشر م



 751                                                                                یدینسن در مقام شهرزاد دانمارک زاکیا ییگوهنر قصه

 

 

 

( 1960) بمر چمنمزار   یيهما هیسما را با عنموان   قایمجلد از خاطرات آفر نیو آخر(، 19۵8) سرنوشت
انتشمار بمه زبمان    یعنمي   ،يشمگ يهم یاز هممان الگمو   زيم ها نقصه نیدر ا. دینسن کنديمنتشر م

 اياز دن 1962به سال  تیینسن در نهاد زاكیکند. ايم تيتبع يو ترجمه به زبان دانمارک ،يسيانگل
 .روديم

نخسمت، در    ةکه او در وهل ميابیيدرم م؛یشو قيدینسن دق يکوتاه زندگ ريس نیاگر به ا حال
 يدسترسم  یيگمو و مكتموب قصمه   يسنت شفاه يو غن ميبه منابع عظ ،يو نوجوان يدوران کودک
فمراهم   يسمال انياو در م يسندگینو یهاسال یبرا یکارآمد يپشتوانة ادب ،يدسترس نیداشته و ا
در آنجما،   ممدت يو اقامت طمو ن  قایدوم، او توانسته از پس مسافرت به آفر  ة. در وهلتآورده اس

توشه و  ،يتالق نیبزند و از ا ونديپ قایژرف آفر يزادگاه خود را به سنت شفاه يو سنن ادب هاشهیر
  ةراسمت کمه دو   نیم . در واقع، بحث ارديهره بگها از آنها بکند و در نگارش قصه هيته يغن يانبان
مَثَمل  « پسرك ملموان »  ةو قص دهديتشرف رخ م یهانیيکه در آچنان قا،یو سفر به آفر يکودک
دانما و توانما همچمون     يها، به زنم قصه دنيمند به شنعالقه يآن است، دینسن را از کودک یاعال

 گمران ید یرارا ب شیهاازد تا زنده بماند و قصهسقهار مي یيگودهد و از او قصهشهرزاد، گوار مي
 کند.  فیتعر

 يرا شمهرزاد دانممارک   نسمن ید ليم که چرا و بمه چمه دل   شوديپرسش پرداخته م نیبه ا حال،
و بمه  ممدت    ياو در دوران کودک يادب یهاپرسش، ابتدا، به پشتوانه نیپاسخ  به ا یبرا نامند؟يم

. در شمود يمم  يبررس ياو در مقام شهرزاد دانمارک یهايژگیاشاره و سپس، و قایآفر در یاقامت و
مختصر خواهد شد. سپس، در  ياشارات زيو انواع و اقسام آن ن یيگوبه تبار قصه و قصه استا،ر نیا

 يگو: تأمالتقصه» كيکالس  ةدر مقال نيامينزد دینسن در پرتو آراء والتر بن یيگوقصه تيباب اهم
 .شوديوار مفهرست  ةاشار «ديلوح سف»وتاه و داستان ک« لسكوف  ةدربار

  کودك یشهرزاد نسنید( 2,3
 ژهیواو و به ياول زندگ  ةدر دور یيگوکه در با  گفته شد، توجه دینسن به قصه و قصهچنان

مسمتند و ممتقن در دسمت     یدارد؛ هرچند مدارك و شواهد شهیر اشيو نوجوان يدر دوران کودک
 رگاند پمدربز دوران خبر  بدهد. گفته نیدر ا یيگوقصه يه سنت شفاهکه از توجه دینسن ب ستين
همسمفر  بموده و    ايم تالیاندرسمون، در سمفر بمه ا    نيسمت یبا هانس کر نسنیآدولف د يعنی نسنید

اندرسون عالوه  ميدانيم كي(. ن24 دیو به نقل از وهانسنیکرده است ) ادی يكياندرسون از او به ن
مند بوده اسمت. بمه   هم عالقه يو شفاه انهيعام انیپر یهابه قصه ،يادب انیپر یهابر خلق قصه
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از  يغنم  یانمه يو مصماحبت بما پمدربزرگ، گنج     ينيدینسن کودك از رهگور همنش رسدينظر م
از جانمب خمانواده    زاكیسو، ا گریباشد. از د دهيرا سرراست از زبان پدربزرگ شن انهيعام یهاقصه
بمه نظمر    کنمد يم حی( تصر24 دی)و دیو یکه مارو آنچنان  ،بوده بزرگ یاوارث کتابخانه ،یمادر
 یهما مملمو از کتماب   دیم بايم سم،يبه رمانت انياروپائ  ةکتابخانه در پرتو توجه و عالق نیا رسديم
متعمدد از   یهما زممان ترجممه   نیم فرامموش کمرد کمه تما ا     دیم البته نبا .و افسانه بوده باشد انیپر

 حیرتصم  ن،يگرفتمه اسمت. همچنم    یيجامعه اروپا اريدر اخت زيمختلف نهای به زبان شبكیوهزار
آشمنا و   یسلندیا یهاو افسانه اتیو حكا میبرادران گر یهابا قصه ياند که دینسن از کودککرده
(. برخمي  انمد )هممان  خواندهها را برایش ميبوده و این قصه« مأنوس»و «  یهمباز»اصطالح، به

( نيز به تأثيرپمویری دینسمن از سمنت شمفاهي اسمكاندیناوی اشماره       9 سنوهانیاز جمله، ناقدان )
در جلسمات   يکودک یهاکه نشان بدهد دینسن در سال ستين اريدر اخت ي. البته، باز مدرکاندردهک

حمال، او از   نیم (. بما ا 2۵ دیم مشمارکت کمرده باشمد )و    یيمرتب  با سنت کهمن اروپما   يخوانقصه
اند دینسن کودك، ساعات گفته نيبهره برده است. همچن اريگ بسپدربزر اتيو تجرب هایيگوقصه

 یهما هما و افسمانه  که با مهارت تممام قصمه   سپردهيپدرش گوش م یهایيگورا به قصه یاريسب
در مقمام   کوشمد يشخصماً مم   زاكیم است. پس از مرگ پدر، ا کردهينقل م شیرا برا انهیماجراجو
سممرگرم کنممد و البتممه، ظمماهراً خواهرکممان،   یيگمموکوچممك، خممواهرانش را بمما قصممه یشممهرزاد
 یيگمو حال، دینسن نوجوان دسمت از قصمه   نی. با ا(اند )هماناو نبوده یبرا يخوب یهاوشينقصه
 بعد یهاتا سال کنديم ايرا مه نهيو زم شودياو م  نياو به قصه، همراه و همنش ليو م دارديبرنم

گمو  قصمه  یکند و نقش خود را در مقام شمهرزاد  دارينهفته را ب ليم نیا شود،يکه دست به قلم م
و  خوانمد يدر آنجا هنر م ،روديم سیبه پار زند؛يدست به مسافرت م ي(. در جوانهمان) دینما فایا

طرق مختلف در آثار مكتوب خمود  توجه را به نیو ا دهدينشان م اريو نقاشان توجه بس يبه نقاش
هما بمه دسمت    در قصه اءيها و اشکه از مناظر، مكان يقيقو د يجزئ یهافي. توصکنديم یيبازنما

 يبا کلمات نقاش یياند، گواست. در وصف حال او گفته يتوجه و عالقة او به نقاش  ةنمون دهد،يم
و  شمب كیوهزار( عالوه بر 2۵؛  نگباوم 26 وهانسنیناقدان ) ي(. در مجموع، برخ)همان کنديم

 یهما صمه قدر مجموعمه   ژهیم وبمه  عمت يهنر و طب انيم ونديدر پ نسنید یریرپوي، به تأثدکامرون
(  به نقل از لنمدی  66 ویسن) ي(. برخ391 یلند به نقل ازاند )سخن گفته زين رياز شكسپ زمستان
غمم   ك،يم در توجه به عناصر گوت يآلمان كيبه سنت رمانت نسنیو اشارات د حاتياز تلم نيهمچن

 اتيم و ادب خیانمد دینسمن، تمار   اند. گفتمه ق سخن گفتهخال تیغربت، کشف جنوب و توجه به فرد
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در  یاخود قرار داده تا  بتواند جامعمه  یهاداستان  ةعمد  ةنيسدة هجدهم و نوزدهم را زم انسهفر
 یاز آثار خود نظر دارد )لنمد  یاريدر بس زيدانمارك ن  ةبه جامع نيکند. همچن ميحال گوار را ترس

391.) 
 شیو گمرا  ليم در م یاکننمده نيمي نقمش تع  نسمن، ید يو نوجوان يکالم، دوران کودک كی در
 یفكر یهانهياز زم يدوران، بخش نیا  ةو هم کنديم فایگو ااو در مقام قصه يسالانيم یهاسال

 ينو جوا ،ينوجوان ،ي. اگر دوران کودککنديفراهم م يسالانيگوار به دوران م یاو را برا  ةو عالق
 م،یگو در نظر آوردر مقام قصه يزنانگ یايتشرف دینسن به دن نیياز آ يبخش ن،یطور نماداو را به

 .رديگيشكل م ايتشرف، با ازدواج و مسافرت او به کن نینماد نیيآ نیا گریبخش مهم د
 :یيقایآفر یشهرزاد نسنید ( 2,4
گرچمه  . گورانديو در آنجا روزگار م خرديمزرع قهوه م رود،يم ايپس از ازدواج، به کن نسنید 

 یيقما یآفر یيگوقصه يسنت شفاه ژهیوو فرهنگ و به ياز زندگ ست،يموفق ن یيزناشو يدر زندگ
او فمراهم   یرا بمرا  نمه يزم ا،يم دینسمن در کن  ممدت ي. در واقع، اقامت طو نردیپويم ريسخت تأث

 سمد ینوي( م26 دی)و دیو ی. ماریي پيدا کندآشنا یيقایآفر یيگوبا سنت قصه كیکند که از نزديم
 یهما قصمه  ،شمب كیم وهمزار از قمرآن،   یيهادینسن را با نقل قصه یتمام عصرها یيقایزنان آفر

 انها از زبقصه نیسرراست ا دنياز رهگور شن نسنیو د اندکردهيها پر مافسانه ریو سا انوردانیدر
  ةها، قوقصه نیاست و ا شدهيآشنا م يسومال انوردانیدر یهایيبا ماجراجو ان،یسرانقا ن و قصه

 است.  آوردهيدرم رانياو را به ط اليخ
دینسمن   یبمرا  یپربار يادب  ةنيها، گنجها و افسانهقصه نیاست که ا نیا نجایمهم در ا ةنكت

دو  انيم م یهما ها و شباهتاز تفاوت ياست که ضمن آگاه نیو هنر دینسن ا آورندميبه ارمغان 
 بمه شخصاً  کنند؛يم فایاو ا یرا برا همانيو م زبانيم که حكم یيقایو آفر یياروپا یيگوسنت قصه
و کارآمد در آثمار خمود در    بایز یطرزدو سنت را به نیو ا شوديدو سنت بدل م نیا يکانون تالق

ویمژه  اسمكاندیناوی و بمه    ةسمرایي حموز  سو به سنت قصمه که از یك یي. سنت اروپازديآميهم م
 ارد،د شمه یآنجما ر  انيم که در فرهنگ بوم یيقایبه سنت آفر( و از دیگر سو، 2 يها )برنتلوایكينگ
 گردد. بازمي
 یيقما یآفر یهما مند بمه قصمه  عالقه يوشينفق  قصهاست که دینسن نه نیا گریمهم د  ةنكت

( 26 دیم )و دیم و ی. ممار شمود يمحسوب مم  زين یيقایآفر یهاقهارِ قصه یگواست، بلكه خود قصه
 یهما قصمه  زوپ،یا یهاهومر، فابل سةیاز اد یيهاوافر، قصه  ةدینسن با عالق کنديخاطرنشان م
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 یيقما یدوسمتان آفر  یرا بمرا  ستوفانیاثر آر ابرهاخود از  یها( و ترجمهیزيتاجر ون)مثل  ريپشكس
کنمد آشمنایي دینسمون بما     بندی مي( جمعاست. وید )همان کردهيتاب فراوان بازگو موخود با آب
بمه   ممك اتفاق دریانوردان آفریقایي بمرای ک و سفر دریایي به ،سو گوی آفریقایي از یكزنان قصه

همای واقعمي از زبمان    و سرگوشت شبیكوهزارهایي از قرآن، سربازان انگليسي و شنيدن داستان
گمویي را بمرای دینسمن بمه     جویان سوماليایي از دیگر سو، دو منبع عظيم و غني قصمه این جنگ

جمواب در   یطمرز دینسمن حاصمل سمفر بمه آفریقما را بمه       استديپ كيارمغان آورده است. البته ن
بمه هممراه    يشمهرت جهمان   شیکشد که بمرا مي ریبه تصو( 1937) قایاز آفر برون داستانشیخو
مهمم از   يبخشم  ،يو جموان  يدوران کودک اتيچونان تجرب زين قایسفر به آفر نكه،ی. کوتاه اآورديم
آورد. در واقع، دینس به تعبير وید، را فراهم مي يدانمارک ینمادین تشرف دینسن به شهرزاد نیيآ

مثابمه  کند که بتواند از تقابل فرهنگ اروپایي در برابر فرهنگ آفریقایي، بمه این فرصت را پيدا مي
 دادن به هویت هنری  خود بهره برگيرد. کاتاليزوری برای شكل

  يدانمارک یشهرزاددر مقام  نسنید( 2,۵
بمه زادگماه    ،یيقما یآفر انیسرابا قصه یيارویو رو یاندوزو تجربه ها اقامتپس از سال نسنید

تشرف از رهگمور آزممودن فرهنمگ اروپمایي در      نیيآ نینماد کردنيتا پس از ط گردديخود بازم
ارتقا بخشد. در واقمع، دینسمن، فرهنمگ     يبرابر فرهنگ آفریقایي، خود را به مقام شهرزاد دانمارک

کمه گفتمه   چنمان (. 27 دیم گيرد )ورزیابي سنت اروپایي خود در نظر ميای برای ارا سنجه ریقایيآف
  ةو نوشتن؛ دینسن، نویسندگي را انتخماب و پيشم   ،نيمراقبت از مجان ،یسه کار آشپز انيشد، از م

. به سمال  کنديمنتشر م( 1934) كيهفت قصة گوتخود را با نام  یهامجموعه قصه نيو اول ،خود
زنان  ژةیو يدانمارک  ةزی، جا1939. در سال کنديرا منتشر م قایاز آفربرون  داستانشی، خو1937

. در زممان  کنديرا منتشر م يزمستان یهاقصه، کتاب 1942. به سال کنديهنرمند را از آنِ خود م
 انیم جوانتقامبا نام  خودرمان  گانهیدینسن  ها،يدست آلماندوم و اشغال دانمارك به يجنگ جهان

را  ي. ناقدان، ترس و هراسم کنديمنتشر م 1944زل به سال آندره ریيبا نام مستعار پرا   خوفرشته
 نيواپس یها. دینسن تا سالداننديم سمیاز ناز يليتمث، گورانديرمان از سر م نیکه قهرمان زن ا

 سرنوشمت  یهما قصه(، 19۵7) نيواپس یهاقصه یهاگاه، کتابو آن کنديمنتشر نم یاثر يزندگ
 زاكیم شمود ا . بعمدها مشمخص ممي   کنمد ي( را منتشر م1960) زارسبزه یرو یهاهیسا، و (19۵8)

و  رنمس دارل  (، 198۵-189۵) وزیم ، رابمرت گر (1963-1902) بك نیادینسن در کنار جان اشت
 نیم بوده اسمت. حمال بمه ا    1962سال  ينوبل ادب زةیجا افتینامزدان در انيدر م( 1912-1990)
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در شممار آورد و چمرا    يدانمارک یشهرزاد توانيرا م نسنید ،يلیچه د  هکه ب میيآيپرسش بازم
 دارد؟  تياو اهم یاندازه برا نیتا ا یيگوقصه و قصه

هما و  اسمت، در فرهنمگ  « tale» يسم يکمه برابرنهماد واژة انگل   قصمه  یيگوتبار قصه و قصه
، «قصمه » ،يادبم  شده است. در فرهنمگ اصمطالحات   فیطرق گوناگون تعربه يادب یهانامهواژه
، زمان و مكان مشخص ندارد و در «قصه»اند که است. گفته« شرح گزارش حوادث» ای «تیروا»
سست و فاقد انسمجام دارد و   يطرح داستان شود؛يد ميو نامتعارف تأک زيانگبر حوادث شگفت آن،
را بما   هما يژگم یو نیم ا ميخواننده، عامل کشش داستان است. اگر بخواه یحس کنجكاو كیتحر
و  شمود يمم  دهیم ها دقصه نیدر ا هايژگیو يبرخ افتی ميدرخواه م،يده قيدینسن تطب یهاقصه
 قيبر زمان و مكان دق يليخ ،يزمستان یهاصهقنمونه، در کتاب  ی. براشودينم دهید گر،ید يبرخ
رخ  يانمكم يو بم  يزمانيدر ب ينوعها، بهسخن، قصه گریبه د شود؛ينم ديداستان تأک یدادهایرو
بمه   نسمن ید«. غمكمده »و « پسمرك ملموان  »، «لوح سفيد» یها. از آن جمله است قصهدهنديم

 يسمنخ  ایم  كيم پيبمه افمراد ت   ت،يشخص یجاندارد و به یاشخاص قصه کار يشناختروان ليتحل
دارند که  رنگيانسجام و وحدت در پ ينوع نسنید یهاحال، قصه نی(. با ا389 ی)لند پردازديم

 يبما مهمارت   نسمن یمصمنوع  اسمت و د   نسن،ید یها. در واقع، قصهشودينم دهیها دقصه ریدر سا
 یيهما ها را برسماخته ن قصهیا توانيجهت، م نیها را ساخته و پرداخته است. از اقصه نیخاص ا
دانسمت.   یيگوقصه يسنت شفاه اتيو واجد خصوص انهيعام یهاپود قصهومتشكل از تار يکالم
روسمت کمه    نیم از ا ناممد يمم « قصمه »خمود را   یهما همواره داستان نسنیگر دسخن، ا گریبه د
 یرا در معنما  یاخواسمته باشمد قصمه    نكهیکند، نه ا ديتأک یيگوخاص از قصه يبر نوع خواهديم

 يصماف و سرراسمت از برخم    يتم یواقع، روانوع خاص قصه، به نیمتعارف کلمه نقل کرده باشد. ا
از  نسنی. در واقع، اگر دکنديو باور م ردیپويم يسادگده آن را بهشنون ایرخدادهاست که خواننده 

از  یريم گهمره سمبب ب به ،سو كیاز  کند،يخود استفاده م یهادر مجموعه داستان« قصه»عنوان 
 قما یهمراه او بوده و در سفر به آفر يکه از اوان کودک يشفاه یيگوسنت قصه یهاعناصر و مؤلفه

گمو تعلمق   قصمه  اکمان يناقدان به ن يسو، به آن سبب که به باور برخ رگیپررنگ شده است و از د
 .«ديگو بناممرا قصه»: است گفتهخودش   شتريکه پخاطر دارد، چنان

گویي اروپایي تعلق دارد کمه بمرای نمونمه، بوکماچيو     سو به سنت قصهواقع، دینسن از یك در
داند و از دیگر سو، از ه از آن سنت ميتجسم اعالی آن است؛ اما از حيث تاریخي خود را جداافتاد
گمویي  طریق اولي، سنت قصمه گویي و بهرهگور زندگي درازمدت در آفریقا، با سنت آفریقایي قصه
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بينمد. بما   افتاده ممي آشنایي عميق حاصل کرده است؛ اما از حيث فرهنگي خود را از آن جدا رقيش
پيوند بزند. در واقع، هنر دینسن، پيوند روح  کوشد این دو سنت را در آثار خود به همحال، مي نیا

 (:27 دیگویي با سنت اروپایي است )وشورانگيز و جواب سنت شرقي قصه
گو{ در دورة فراگيمری طماعون   ای }قصهوجوی چهرهام که باید در جستتصور کرده هميشه

رفته اسمت. امما    نيوشي در اروپا از ميانها عوض شده و هنر قصهدر فلورانس بگردم. رسم و آیين
ای انمد و اگمر برایشمان قصمه    بوميان آفریقایي که سواد خواندن هم ندارند، این هنر را حفظ کرده

 شوند.تعریف کني سراپا گوش و چشم مي ستسررا
 (رييتغ يبا اندک ،241 نسنی)د
گمویي شمفاهي داشمته کمه     این حال، به گفتة وید، دینسمن ایمن مشمكل را بما هنمر قصمه       با
گویي شفاهي یعني نبود انسجام و پيوستگي کنمار بيایمد و بمرای    ه با مشكل ذاتي قصهتوانستنمي

حل این مشكل از شگردهای قصه گویي هومر و خنياگران سنت شفاهي یوگسالوی کمك گرفته 
(. از 28 دیم تأسي جسته اسمت )و  شبیكوهزارگویي شهرزاد در هنر قصه بهو از این حيث، بسيار 

( معتقدنمد دینسمن، شمگردهای    1963و ویسمكوت   19۵9)از جمله تریلينگ  نارو، برخي ناقداین
چمه  گویي شفاهي را در آثار مكتوب خود حفظ کرده است؛ هرچند برخي مانند وید معتقدند آنقصه

تبيمين   یدور اسمت. حمال بمرا   خود برساخته، از سنت شمفاهي بمه   وبهای مكتدینسن در داستان
 یاز منظر یيگو،  زم است  مفهوم قصهيام شهرزاد دانمارکدر مق نسنیگویي دهای قصهویژگي
در آثمار   يگمو: تمأمل  قصه»با عنوان  نياميوالتر بن كيمقالة کالس ان،يم نیتر بحث شود. در افراخ
کمه   یيهما يژگم یاز و یاري. از ایمن حيمث، بسم   رسدميراهگشا به نظر  (137۵) «لسكوف یكالين
مصمداق   زيم ن نسمن ید  ةدربمار  ،ياول قیطربه دهد،يبت مگو نسبه لسكوف در مقام قصه نياميبن

سخن « لوح سفيد»دارند. سپس، از اهميت و جایگاهي که قصه نزد دینسن دارد، در داستان کوتاه 
 شود.گفته مي

  نيامياز منظر والتر بن یيگوقصه( 2,6
 يرچمه نمام  گمو گ معتقد است قصه« لسكوف یكاليدر آثار ن يگو: تأملقصه»در مقالة  نياميبن

و  سمت ين حاضمر ويّحم  یمي رويرو، ن چيبمه هم   ش،یخمو  ةو زنمد  يانجيميسبب وجود بآشناست، به
 د،یم گوياست که به ما م یاسبب تجربهبه نیو ا شوديم شتريب انیگوما با قصه  ةروز، فاصلبهروز
که بلد  يکسان از شمار گوردي(. در واقع، هرروز که م1رو به زوال نهاده است )بنيامين  یيگوقصه

مما بمه    ملمك یما نیتمر اند که اممن را از ما گرفته یزيچ یيگو شود؛يکاسته م ند،یباشند قصه بگو
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 ميسمت يآنكمه قمادر ن   ليم دله(. در واقمع، مما بم   ها )هممان ما در تبادل تجربه یي: توانادیآيحساب م
 ادیم را از  یيگوقصه ،ميمبادله کن ،یيگوو از جمله قصه ينقل شفاه قیخودمان را از طر اتيتجرب
شمود،  دهان منتقل ميبهای که دهانتجربه»آغازد: . بنيامين با این جمله بحث خود را ميمیابرده

از دو دسمته   نياميم (. آنگماه، بن 2 يمامين )بن« اندگویان از آن نوشيدهقصه  ةآبشخوری است که هم
 يبموم  اتیاما با سنن و حكا مانند؛يمو در خانه  رونديکه به سفر نم : آنانکنديم ادی انیگوقصه
یمك دسمته   »گفتن دارند:  یتازه براوتَر يثیحد شه،يو هم رونديکه به سفر مدارند و آنان  یيآشنا

و دیگری در وجمود دریمانورد تماجر متجسمم      کنددر هيئت برزگری که زمين خویش را کشت مي
در » انیم گوو گروه دوم را قصمه « ر حَضَرد» انیگوقصه توانيجا(. گروه اول را م)همان« شودمي
را  نسمن یو د« در حضمر » یگمو قصه توانيرا م شبكیوهزارهای . شهرزاد قصهدينيز نام« سَفَر
 یقلممرو  يمعتقمد اسمت کمه گسمترش واقعم      نياميم در شمار آورد. البتمه، بن « در سفر» یگوقصه
در »و « در حضمر » انیم گوقصمه  يعنی لهيدو قب نیا زشيخود، از آم يخیتار  ةدر گستر یيگوقصه
 آمده است: دیپد« سفر

کمرد، در  صنعتگر که مقيم محلي خاص بود و نوآموزی که موقتاً نزد وی شماگردی ممي   استاد
کردند؛ هر استادی، پيش از آنكه در زادگماه خمویش اقاممت    های واحدی همراه هم کار ميحجره

گمویي  رزگران و دریانوردان، استادان کهن قصهخود، چندی نوآموز بوده است. اگر ب  ةنوبگزیند، به
صنعتگر، حكم دانشگاه این هنر را داشت. در این طبقه بمود کمه حكممتِ بمالد دور،       ةطبق ند،بود

آوردند، با حكممتِ روزگماران گوشمته، کمه ممردم      حكمتي که مردان سفر کرده با خود به خانه مي
 آشنایند، در هم آميخت.بم آن وای بهتر از هرکسي با زیربومي هر منطقه
 (3)بنيامين 
این است که به عالئق عملي گرایش  (4 نيامي)بن نياميبن ريبه تعب ان،یگوقصه نیبارز ا صفت

سودمند در خود نهفته  یاآشكارا و نهان نكته نسن،ید ینيز برا یادارند. به همين اعتبار، هر قصه
ظماهر   ياخالقم  ياصمل  ایم المثمل  گماه، ضمرب  و  يگاه، پند عمل ،يدارد که گاه به شكل پند اخالق

شمنوندگان /   یاسمت کمه بمرا    یگو، ممرد اشكال، قصه نیا  ةمعتقد است در هم نيامي. بنشوديم
. اگمر  شمود يمم  دهیم د زيم ن نسنیامر در د نیو ا آورديخوانندگان خود مشورت و اندرز به ارمغان م

قمادر بمه    گمر یاست که د نیا لشيدل كیبه خود گرفته،  يکهنگ یبوورفته رنگامروز، اندرز رفته
 يسمت يرو بمه ن  یيگمو هنمر قصمه  »: سمد ینويم نيامي. بنميستيدر قالب قصه ن ماناتيتجرب بادلت

است  يحكمت رو به مرگ است و حكمت، همان مشورت يعنی قتيحق يگواشته؛ چون وجه حماس
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 قیاست که از طر نیا نسنیتالش د ،ی(. بار)همان« بافته شده است يواقع يکه در تاروپود زندگ
دسمت   يو از رهگور مشورت، به حكمت زندگ گرانیبا خود مشورت کند و هم با د مه یيگوقصه
  ةنشمان  نيظهمور رممان، اولم    نكه،ی: اکندياشاره م یيگوزوال قصه لیسپس، به د  ن،يامي. بنابدی
قصمه   ينقل شفاه قیکه از طر راحماسه  يدرون یاختراع چاپ، غنا نكه،یاست؛ ا یيگوقصه انیپا

آمدن مطبوعات، تبادل اطالعمات را   نكهیسپرده است؛ ا يبه باد فراموش كسری د،کريم دايانتقال پ
 ،يرنگ کمرده اسمت؛ وانگهم   تبادل تجربه را کم يعنیاست،  یيگوقصه يپررنگ کرده و آنچه ذات

اسمت.   یریوناپم دارد؛ حمال آنكمه، اصمل در قصمه، صمدق      ازين یریپوبه صدق نهیاطالعات، هر آ
 گونمه نیم ظماهر شمود، امما، قصمه، ا     ریپواست که در ذات خود، فهم نیا اتاطالع یاو  یاقتضا

 يدر بخش ن،ياميبن ن،يناسازگار است. همچن یيگورو، اطالعات، همواره با روح قصه نی. از استين
 ،يمت آدمم فق  معرفت و حكمهم آن را نه  ةصيو خص کنديمرگ اشاره م  ةدیاز مقاله خود به پد

رفتمه  دسمت ممرگ، خمود را از    ةکه در لحظ ي. آدمدانديم يآدم يواقع يزندگ همه،بلكه با تر از 
 یزهما يچ ةو به هم ابدیيظهور م ،يناشدنفراموش قتيو نگاهش آن حق مايناگاه در سبه ند،يبيم

 ن،ياميبه کالم بننهفته است.  یاهر قصه  ةاقتدار، در سرچشم نی. ابخشديمربوط به خود اقتدار م
را از مرگ بمه   شیکند. او اقتدار خو تیروا توانديگو ماست که قصه یيزهايچ  ةمجوز هم مرگ»
 :کنديم یبندجمع نيامي(. بن9 نيامي)بن« گرفته است هیعار

تا بافنمده   ستيدر کار ن يو بافندگ يسندگیچرخ ر گر،یچون د رودياز دست م یيگوقصه هنر
بمر   شنوديخود را فراموش کند، آنچه م شتريگوش بسپارد. هرچه مستمع ب یابافتن به قصه نيح

در  یيگمو است که موهبت قصمه  يسرشت آن گهواره، منسوج ي. ولبنددينقش م شتريب رشيضم
 شیم رشیم منسوج از همه سمو ر  نیاست که امروزه تاروپود ا ليدل نيو به هم شوديآن پرورده م

بافته  یصور صنعتگر نیترکهن یوهواان سال قبل در حالکه تاروپودش هزار يمنسوج شود؛يم
 شده بود.
 (9 نيامي)بن
و مكتموب   يکهمن سمنن شمفاه     ةنم يبا توسل به گنج کوشديم نسنیاست که د  گونهنیا و
 یاريمنسموج، از بسم   نیم تماروپود ا  دنياز جنس قصه بسازد و در تن يمنسوج ،یيقایو آفر یياروپا

 یهاها و افسانهو قصه كيعناصر گوت ،يآلمان كيرمانت نيهمچن دو سنت و نیا یيروا یشگردها
از شمهرزاد   تيم تبعاگمر او را بمه   سمت يرو، اغمراق ن  نیم . از ابمرد يبهمره  مم   یناویداسمكان   ةحوز
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لموح  »در داسمتان کوتماه    نسنید نكه،ی. طرفه اآورنديدر شمار م يشهرزاد دانمارک ،شبكیهزارو
 .دیگويسخن م تريخود جزئ یيگوقصه تبارورهياز ت «ديسف
 متن نوشتني: «ديلوح سف»در  یيگوهنر قصه( 2,7
سمخن   یيگمو قصمه و قصمه   تياز اهم (2004دینسن ) «ديلوح سف»در داستان کوتاه  نسنید

داستان  نسنیاست. د یيگوقصه تبارورهيداستان، خود قصه و ت يگفته است. در واقع، مضمون اصل
 : دکنيجمله آغاز م نیرا با ا
 يزنمدگ  یيگمو شهر نشسته بود و با قصمه  يمیسوخته کنار دروازة قد یاقهوه یبا ردا يرزنيپ
 .گورانديم

 (162)دینسن  
 نكمه، ی. اول ادهمد يرا نشمان مم   یيگمو قصه تيماه  ةنكته دربار نیچند نیآغاز  ةجمل نيهم
سمال بمر   کهن رزنيپ نیسال است. او فرتوت و کهن ريهم پ اريفق  زن است، بلكه بسگو نهقصه
ومرور افراد مختلف به درون و خارج از شمهر اسمت. از   شهر نشسته که محل عبور يمیقد  ةدرواز
و از  یيگمو قصمه  تبمار وريم از ت رزنيم پ نياست. حمال، همم   یيگوقصه اششهيپ نكه،یتر امهم ههم
بموده، در کمار   کمه تما روزگمار     دیم گويخود سخن مم  یگوقصه یايها و ننسل مادربزرگاندرنسل
 اند:بوده یيگوقصه

 یشممار يبم  یهما قصمه  ديم راستش را بخواه د؟يهست یاقصه دنيدلبندم، مشتاق شن فرزندان
بار به مردان جوان اجمازه دادم   نياول ی. از آن زمان که براشيام، چه بسا از هزاران بکرده فیتعر

خمال  وخ زنبق و چهار مار خوش فيلط یها: از رز سرخ، غنچهندیسخن بگو میها براتا از افسانه
را از ممادربزرگم   یيگو: هنر قصهتانمیاند. کوتاه بگودر آغوش هم فرورفته يکه با خمش نيهرآگز

و سمالخورده   دهيم در زمسمتان، چروک  بيمشهور که چونان س چشمِهيام؛ همان رقصنده  سآموخته
از من  یيگوته بود. و آنان هر دو در قصههنر را از مادربزرگِ مادربزرگش آموخ نیبود. مادربزرگم ا
 یاريام. و حس افتخار بسم را بازگفتهدوصدساله یهاام که قصهافتخار کرده شهيماهرتر بودند...هم

 ديابیگو را درقصه نیروز اوام. حال، اگر حالرا بازگو کرده سالهستیدو یهادر من هست که قصه
 .خواهد گفت تانیبرا یاقصه د،يکن يتیو به او عنا

 (162)دینسن  
و  یيگمو پنهان به قصه ليگو، از مقصه رزنيپ  ةضمن اشاره به تبار هزارسال نسنید نجا،یا در
گمو  نشان ندهد، قصمه  يتیو عنا لينباشد و م يوشينتا قصه نكهی: ادیگويهم سخن م يوشينقصه
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 یيگوراز قصهوو رمز یيوگقصه تيبحث به ماه نیتريحال، اصل نینخواهد گفت. با ا یاهم قصه
 یگمو گو از زبان مادربزرگ قصهقصه رزنياست و پ یيگوتداوم قصه ياصل ةکه جوهر گردديبازم

 :کنديخود بدان اشاره م
به روح قصه وفادار بماش.   انیپايو ب وقفهيبه روح قصه وفادار باش، ب گفتي}مادربزرگم{ م

دختركِ پمررو؟   اورميب ليدل دیحتما با»جواب داد: « گ؟کنم مادربزر نيچن دیچرا با»: دمياز او پرس
 «!م؟یتو بگو یرا برا لمید  دیچرا با ،یگو هم بشوقصه يخواهيو تازه م
 (162)دینسن  
 :آورديخود را بر زبان م لید  ای ليدل ،«ديلوح سف»قصة  یگومادربزرگ قصه اما

وفمادار باشمد، عاقبمت در آن     انیپايب و وقفهيگو به روح قصه، بفرا بده: مادام که قصه گوش
. بنمدد يشود، سكوت، لب فروم انتي. آنجا هم که به روح قصه خکنديم یهنگام، سكوت سخنور
 یعاقبمت نجموا   م،يکنم  یکالم قصه را بر زبمان جمار   نیگو، پس از آنكه آخراما ما وفاداران قصه

 .نشنود ایسكوت را بشنود  ینجوا ،يکه تو باش یي. حال، چه دخترك پررومیشنويم راسكوت 
 (162)دینسن  

کمالم   نیآخمر  شمدن یسكوت است که با جار ینجوا نيمحل بحث است هم نجایدر ا آنچه
. شمود يشدن قصه است که آغاز مقصه، تازه پس از تمام تي. در واقع، جوابشوديم دهيگو شنقصه
داسمتان    ةکه ادام شودياق مداستان، دوچندان مشت یشدن ماجراشنونده پس از تمام نكهیا يعنی

 : افتدياتفاق م شبكیهزارو یهاهمان است که در داستان نیرا بشنود و ا
. شمهرزاد گفمت اگمر    يگفت يتیگفت: طرفه حكا ازاديبامداد شد، شهرزاد لب فروبست. دن چون

تر خواهم گفمت... پادشماه بما خمود گفمت: طرفمه       طرفه يتیپادشاه مرا نكشد، فردا شب، حكا نیا
 تر بشنوم.طرفه يتیرا نكشم تا حكا نیا د،یگويم تیحكا
 (رييتغ يبا اندک ،شبكیهزارو) 

تردست چنان  انیگواست. قصه یيگوو قصه کردنتیحكا «يطرفگ»بر  نجایدر ا ياصل ديتأک
 دايکه قصه، ادامه پ شوديکالم، شنونده دوچندان مشتاق م نیکه پس از گفتن آخر ندیگويقصه م

خمب،  »توجه بمه   نیا«. شد؟ يخب، بعد، بگو بعد چ»است:  نيدر هم زيقصه ن یماندگارکند. راز 
 ادیم  «ديلوح سمف »گو از آن به از زبان مادربزرگ فرد قصه نسنیهمان است که د ،«شد؟ يبعد چ

 دست شنونده نوشته و مكتوب شود:به دیکه با کنديم
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گو خواهمد بمود؟ سمكوت. و در    قصه نیبهتر يما چه کس انيآنگاه از م»ادامه داد:  مادربزرگ
کتماب خوانمد؟ در لموح     نیاز قصة مسطور در صفحة ارزشمندتر رگوارتريتأث یاقصه توانيکجا م
 یخود را با جموهر   ةقص ها،دهیا نیهنگام ظهور بكرتربه ،يونینواز و هما: آنجا که قلمِ چشمديسف
تمر و  خموان خموش  رگموارتر، يتأث یاقصه توانيکجا م ت،یاست. در نهابه نگارش درآورده  ابيکم

و بما   دیم خنديمم  زیساکت شد. فق  ر رزنيپ یا. چند لحظهديکرد؟ در لوح سف دايتر پکنندهسرگرم
  ةگمو، قصم  قصمه  رزنمانِ يما پ»گفت:  د،يرس نجای. سخن که به اکرديملوچ مملچ دندانشيدهان ب
کمار   نیم بما ا  دیجهت آنكمه شما  . بهميزانیگر کردن آنحال، از بازگو نیبا ا م؛يرا فوت آب ديلوح سف

قلمبم،  حساب شما فرزندان دلبند و خموش  ن،یافتد. با وجود اشهرتمان نزد جوانان خام به خطر مي
 . میگويم تانیجداست، پس قصه را برا هياز بق

 (162، 2004دینسن 
 :کنديرا بازگو م ين پرتغالاگو داستان راهبقصه رزنيمقدمه، پ نیا با
خمواهرانِ   یاز هرگونه تجمالت، برا یبنام و عار یاپرتغال، صومعه رنگيآب یهافراز کوه بر
 يمتمول بود و خواهران راهبه همگم  یابود. در روزگاران کهن، صومعهبنا شده  تیکارمال  ةراهب

ه بم  سمبت زاده نبانوان اشراف ،یقرون متماد ي. در طداديرخ م يزاده بودند و شگفتبانوان اشراف
شدند. و اممروزه تعمداد    ریصومعه سراز یهابه خزانه هايشكشيشدند و پ مانینماز و روزه سست ا

از سماختمان   ي. و قسممتِ مهمم  انمد دهیدر آن سكنا گز يشكشيپ چيهيب ر،ياز خواهرانِ فق ياندک
م ه نوزهمه، ه نیرا داشت. با ا یبا سنگ خاکستر شدنيكی یآرزو یيبود، گو ختهیصومعه فرور

داشتند. مسرورانه خود را بما   یندیخوشا یيِافزاروح یهانیبودند. تمر يخواهران، سرخوش و ساع
بمه   شانفهيوظ کردند،يسرگرم م شديدر صومعه انجام م شيها پکه از مدت يمیهمان عادت قد

 رورشکتان را پم  نیتربود؛ خواهران، مرغوب صومعه یشگفت و خاص برا یِآوردن سرفرازارمغان
 . کردنديم ديبافتِ پرتغال را تولکتانِ دست نیترفيو لط دادنديم

 (3-162دینسن )
بمه   دیم نمونه، بنگر یاند. براگوناگون خوانش کرده یرا از منظرها «ديلوح سف»کوتاه  داستان
خوانش  ی( برا1994و هالسال  ) يستينيخوانش فم ی( برا1999)  گی( و اسكردسو1981گوبار  )

داستان. شاید اینكمه   نیاز ا يشناختمنظورخوانش  ی( برا1994مپ  )و کِ ،يو بالغ يشناختتیروا
شنونده است که باید لوح سفيد را مكتوب کند، همان است که از آن بمه ممتن نوشمتني  در برابمر     

طلبد. در مجموع، آنچمه بمه بحمث    شود که پرداختن به آن مجالي دیگر ميمتن خواندني  یاد مي
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خواننمده   افتنیم گو و اجمازه قصه کردناريسكوت اخت نيهم شود،يمربوط م نسنینزد د یيگوقصه
 است. ديلوح سف کردنمسطور یبرا

 
 يريگجهي. نت3

است که  نیگفت ا نسنید يزندگ يحاصل از بررس  ةجينت نیتربتوان در مقام مهم دیشا آنچه
ه اسمت خمود را در مقمام    به دست آورده، توانسمت  يکه شخصاً در زندگ ياتيتجرب قیاز طر نسنید
و  يشمرق  یيگمو قصمه  یهما داده، توسل به سنت یاریمطرح کند و آنچه او را  يجهان یاسندهینو
رممز  و، رازخمورد ممي رقمم   قما یکمه در آفر  يبما سمنت شمرق    یيارویدر رو نسنیبوده است. د يغرب
و سپس در  ندکميکسب  شبكیوهزار ژهیوبه يشرق يرا از رهگور آثار شفاه يشفاه یيگوقصه

زند و در مي ونديپ یيگوقصه يسنت را به سنت غرب نیبا تالش و پشتكار ا، بازگشت به  دانمارك
 «ديلموح سمف  »کنمد. داسمتان کوتماه    مي يمعرف انيگو به جهانخود را در مقام شهرزاد قصه تینها
 :نكتهاست. و اکنون، چند  يدانمارک یدر مقام شهرزاد نسنید یيگوهنر قصه یایگو

کنمد کمه زبماني    ابتدا، آثار خود را به زبان انگليسي منتشمر ممي   لا صدینسن دانمارکي (1
المللي است و پس از کسب شهرت، خود به ترجمه یا بازتأليف همان آثار بمه زبمان دانممارکي    بين

 زند.دست مي
از رهگمور   يشخصم  اتيدارد، تبادل تجربگویي را زنده نگه آنچه ممكن است روح قصه (2

 که در آثار دینسن ظهور و بروز یافته است. است يآثار ادب نشیخلق و آفر
از خود اسمت کمه در فرهنمگ و     شيپ یيگودار سنن قصهگو، وامدر مقام قصه سندهینو (3

 گيرد.دینسن به طرزی کارآمد از این سنن بهره مي دارد. شهیر یاجتماع بشر
و از تعامل و تبادل تجربيات بشمر در   کنديعمل م يمل یفراتر از مرزها يجهان اتيادب (4

 کند.دینسن ادبيات دانمارکي را به حوزة ادبيات جهان نزدیك مي آید.ملل مختلف حاصل مي
در سمفر، و شمهرزادِ    یگمو قصمه  نسن،یاز حضر. د ای دیآياز سفر حاصل م ای یيگوقصه (۵
 گوی در حضر است.، قصهشبیكوهزار
 ،یيقما یو آفر یيو مكتوب اروپا يکهن سنن شفاه نةيبه گنج کوشد با توسلمي نسنید (6
دو  نیا یيروا یشگردها یاريمنسوج، از بس نیپود اوتار دنياز جنس قصه بسازد و در تن يمنسوج

 یناویاسمكاند  ةحموز  یهما هما و افسمانه  و قصه ،كيعناصر گوت ،يآلمان كيرمانت نيسنت و همچن
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شمهرزاد   ،شمب كیم همزارو از شمهرزاد   تيتبعاگر او را به ستيرو اغراق ن نیو از ا کندياستفاده م
 در شمار آورد. يدانمارک
دهمد، در ميمل و رغبمت    نشان ممي « لوح سفيد»که دینسن در راز ماندگاری قصه چنان (7
گمو، خمود دسمت بمه کمار      نيوش است که از پس سكوت قصمه نيوش است و قصهگو و قصهقصه
 کند.ور ميشود و لوح سفيد را مكتوب و مسطمي

با مجموعه آثاری کمه   نسنید زاكیا  ةناميزدن زندگپيوند قینوشته، تالش شد از طر نیا در
شود که راز زنمدگي را در   يمعرف شبكیوهزارشهرزاد  ةیپاو هم يگویي دانمارکپدید آورده، قصه

! ر، یما بميم  ای بگمو گویي، راه گریز از مرگ است: یما قصمه  گویي جسته است. در اینجا، قصهقصه
نشمده را مطمرح کمرد کمه راز      زنده است. شاید بتوان این مدعای اثبات د،یگويگو تا قصه مقصه

ممادام  »هجمدهم،    ةوارگویي اوست و به تعبير شكسپير در غزلمانایي و بقای انسان در هنر قصه
 بمه ت و گویي هم زنمده اسم  و قصه ، قصه«کشدبينش ماندگار است و انسان نفس مي  ةکه حدیق

اندازی برای بحث و بررسمي  کوشد چشمدر مجموع، این نوع مطالعه مي دهد.حيات خود ادامه مي
دربارة این پرسش فراهم کند که چگونه و به چه ترتيب، نویسنده و آثار وی ممكمن اسمت در ردة   

جهمان همم    توان آثار دینسن را از منظر ادبياتتي ميآآثار ادبيات جهان قرار بگيرند. در مطالعات 
گموی غربمي و شمرقي از    بررسي کرد. همچنين، شایسته است دینسن و شهرزاد در مقام دو قصمه 

حيث تخيل زنانگي نيز بررسي شوند. وانگهي، شایسته است ساختار و مضامين آثار دینسن همم از  
 وهي و مطالعات جنسيت هم بررسي شوند. نقد مضمونيژمنظر نقد و نظریة ادبي به ویژه استعمارپ

ثار دینسن راهگشا باشند. همچنين، آامين ضهایي است که ممكن است در بررسي ماز جمله حوزه
مقایسمه   گویياز حيث هنر قصه توان دینس را با نویسندگان زن ایراني به ویژه سيمين دانشورمي
همای نگمارش زنانمة    بررسي ویژگمي  شود.، چه دانشور هم به نوعي شهرزادی مدرن تلقي ميکرد

بمه   گویي شفاهيتر، توجه خاص دینسن به هنر قصه. از همه مهمهم شایسته توجه است دینسن
 شایسته است در کليت آثار وی به معاینه درآید. ویژه از منظر متن نوشتني،
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