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  چاسر از منظر رئالیسمي، اثر جفریباشایت ناتمام آشپزکح یبررس

 ∗ پور علیرضا مهدي
 مربی زبان انگلیسی، دانشکدة ادبیات، دانشگاه ارومیه، ایران

 )19/6/90 :، تاریخ تصویب20/11/89 :تاریخ دریافت(

 چکیده
 در مقایسـه بـا دیگـر        ينتربـر ک يها ایتک ح ه از مجموع  یوتاه آشپزباش کایت ناتمام و یا بسیار      کح

 خـاص خـود     یژگـ ی به سـبب و    ییت استثنا یاکن ح یا.  دارد یی استثنا ین مجموعه، وضع  ی ا ياه تیاکح
 از آن به    يرک ذ ی ادب يها دهین در گز  یکتاب حذف نشده است، ل    ک از   يا مصححان بعد  یسنده  یتوسط نو 

ـ  ا يراو. متر به آن پرداخته شـده اسـت       کده و از طرف منتقدان و چاسرشناسان        ــامیان ن یم ایـت  کن ح ی
ایـت  کح«. ت انـد  یـ ار حـائز اهم   ی بس یستیه خود او و داستانش از منظر رئال       ک فرودست است    يور شهیپ

ـ اکح«و » ابانیت آسیاکح«پس از   » یآشپزباش  متوسـط و اصـناف   ۀت طبقـ یه بـه وضـع  کـ » ت داروغـه ی
ـ کت یاکت شده است، و هر سه ح   یپردازند، روا  ین م یشهرنش ـ ۀه گون هسـتند در  ) fabliau( فـابلو  ی ادب

 آن از يهـا  تی و هـم شخصـ     يه رمـانس اسـت و هـم راو        کـ اند    نقل شده  يت شهسوار یاکحل با   ـتقاب
 در  ی و حت  ينتربرک يها تیاک در مجموعه ح   یستیات رئال یار ادب کن حضور آش  ین تقابل اول  یا. اند اشراف

 آن در قـرن     یسـت ین پـردازش رئال   یار بودن اثر به خاطر همـ      کتوان گفت شاه   یل آثار چاسر است و م     ک
ـ   يها دگاهی د ین نوشته، ضمن بررس   یدر ا . ستچهاردهم ا  ـ اکح«وتـاه بـودن     ک ة دربـار  ی منتقدان ادب ت ی
 .م پرداختی خواهیستیت از منظر رئالیاک حی، به بررس»یآشپزباش

، رمـانس، فـابلو،   »یایـت آشپزباشـ  کح«،  »یلـ ک ۀدیباچ «،ينتربرک يها ایتکحچاسر،   :هاي کلیدي  واژه
 .رئالیسم
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 مقدمه
 چاسـر شـاعر بـزرگ قـرن     يخرین، بلندترین و مهمترین اثر جفـر   آ ينتربرک يها ایتکح

 بیسـت و چهـار   ، مجموعـه  نیا.  است یانک و عبید زا   ي و معاصر حافظ شیراز    يچهاردهم میالد 
ـ     ک است   فاوت مت یایت منظوم و متنوع از راویان     کح  و در ی فرضـ ی سـفر زیـارت  که در طـول ی

هـا و ترتیـب    ایـت کانـد و بیشـتر ح   هوار نقـل شـد    و زنده و به اصطالح سریال  یفضایی گفتمان 
 ي مـیالد  1387ها حدود سـال      ایتک نگارش این ح   .اند وستهیپ دیگر مرتبط و     کروایت آنها با ی   

  مرگ شاعر نیز ناتمام ماندهبا ادامه داشته و ، تا سیزده سالی یعن،آغاز شده و تا آخر عمر شاعر

 ،اش داشـت  ایـت را در برنامـه  که صد و بیسـت ح ک خود  طرح ۀه خود چاسر بر ادام    کو یا این    
 .رده استکظر  نتجدید

هـا   ایتک ح ، هنوز صنعت چاپ اختراع نشده بود      ، چاسر يه در زمان حیات جفر    کاز آنجا   
 هـم ارائـه     يدر راستا تبط و   ایت مر کهایی مستقل شامل دو یا سه ح       به صورت مجلدها یا قطعه    

نـویس    دسـت يهـا   نسـخه ،گشدند و به خاطر محبوبیت چاسر در زمان حیات و پس از مر       یم
 از آنهـا در     ی خطـ  ۀ بیش از هشتاد نسخ    کنیه هم ا  ک افته بود ی چنان رواج    ينتربرک يها ایتکح

 ي میالد 1476بعد از ورود صنعت چاپ به انگلستان در سال          .  انگلستان موجود است   يها موزه
ه کـ ی بود های تابک از نخستین ينتربرک يها ایتکح) William Caxton(ستون ککتوسط ویلیام 

 يهـا  ایـت کحانتشـار   ه تـا امـروز      کـ  يا ، به گونـه    شد باز چاپ چاپ شد و بعد از او هم بارها         
تغییـر لهجـه و زبـان و نگـارش چاسـر از       یافته است و حتـ ی و دیگر آثار چاسر ادامه    ينتربرک

 .استه استک ناومحبوبیت 
 به صورت   يبرنترک يها ایتکح. ها معلوم نیست   ایتکدام از ح  کتاریخ دقیق نگارش هیچ   

 هـا در هـر مجلـد عمومـاً       ایـت کنه یا ده مجلد یا قطعه ارائه شده و گر چه تعـداد و ترتیـب ح                
بـا ایـن   .  گونـاگون متفـاوت اسـت   يها  اما ترتیب مجلدها مشخص نیست و در چاپ    ند،سانکی

ایـت  کح«،  ایـت شـه سـوار     کح،  »یلـ ک ۀدیباچـ « ي حـاو   بازچاپ شده،  يها مجلد یحال، تمام 
 همیشـه در آغـاز    انـد و   ه ناتمام مانـده   کاند   »یباشایت آشپز کح«، و   »ت داروغه ایکح«،  »آسیابان

 در  .اند یپایانمجلد  در   » چاسر ۀاستغفارنام« و   »یشیش والیت کایت  کح« اند، اما   گرفته يجاتاب  ک
 :شود یها ارائه م ایتک حي از متواترترین ترتیب چاپ مجلدهاکیاینجا ی
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 ينتربرک يها ایتکح

 :مجلد اول
 )General Prologue( یلک ۀدیباچ

  )Knight (ایت شهسوارک ح-1
  )Miller (ایت آسیابانک دیباچه و ح-2
 )Reeve(ایت داروغه ک دیباچه و ح-3
  )Cook (یایت آشپزباشک دیباچه و ح-4

 :مجلد دوم
  )Man of Law (ی قاضةایت و موخرک مقدمه، دیباچه، ح-5

 : مجلد سوم
 )Wife of Bath (اهل باث ة بیويایت بانوک دیباچه و ح-6
 )Friar (ایت راهب درویشک دیباچه و ح-7
 )Summoner (ایت محتسبک دیباچه و ح-8

 :مجلد چهارم
 )Clerk (ایت طلبهک دیباچه و ح-9

  )Merchant(سوداگر  ةایت، و موخرک دیباچه، ح-10

 :مجلد پنجم
 )Squire (ایت آقازادهک مقدمه و ح-11
 )Franklin (كایت مالک دیباچه و ح-12

 :مجلد ششم
 )Physician (ایت طبیبک ح-13
 )Pardoner(فاره گیر کشیش کایت ک مقدمه، دیباچه، و ح-14
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 :مجلد هفتم
 )Shipman (ایت مالحک ح-15
 )Prioress (یایت مادر روحانک دیباچه و ح-16
 )Sir Topaz (ایت جناب توپازک دیباچه و ح-17
 )Melibee (یایت ملیبک ح-18
 )Monk (ایت راهبکو ح دیباچه -19
 )Nun's Priest(شیش مالزم راهبه ک ةایت، و موخرک دیباچه، ح-20

 :مجلد هشتم
 )Second Nun ( دومۀایت راهبک دیباچه و ح-21
 )Canon's Yeoman (یمیاگرکشیش یا کر کایت نوک دیباچه و ح-22

 :مجلد نهم
 )Manciple (ایت مباشرک دیباچه و ح-23

 :مجلد دهم
 )Parson (یشیش والیتکایت کو ح دیباچه -24

 )Chaucer's Retraction ( چاسرۀاستغفارنام

ها این است  ایتک نقل این ح ۀ بهانه و زمین   ، آمده 1تاب اول و دوم   ک يها ه در مقدمه  کچنان  
 ينتربرک جامع   يلیساک عازم   ،ت قدیس ک ب -آ- چاسر به عنوان زایر مزار شهید تامس         يه جفر ک
 بـه نـام تابـار یـا تَبـرد           يا  لندن در مهمانخانـه    ۀ، حوم )Southwark (كشود و در ساوث ور     یم
)Tabard (آن شب بیست و نه زایـر دیگـر در آن مهمانخانـه گـرد               . ندک یوته م ـ شب بیت  يراــب
صاحب مهمانخانـه از جمـع زوار خوشـش آمـده و خـود      ) Harry Bailly (ی بیلي هر.آیند یم

 و استفاده از    ی سرگرم يسرایی در طول سفر برا     ستانگیرد و پیشنهاد دا    یتصمیم به سفر با آنها م     
 را وعـده داده  یه نقل شود پاداش شام مجانک یایتک بهترین حيه براک اوست  يوقت نیز از سو   

                                                           
 .  کتاب توسط نگارنده ترجمه و چاپ شده انداین دو -1
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 .است
ه معاصـر  کـ ست یاچیو نک اثر بو امرونکدا  ی و    شب یکهزار و   شباهت به    یتاب ب کساختار  

 ينـو ی میمجتبـ . م از او بهره گرفتـه اسـت  یقر مستیا غیم  ین، چاسر مستق  یقیچاسـر بــوده و به     
ـ ا«ه  کـ و همچنـین اعتقـاد دارد       ) 81 ينویم(» . ماست لیلۀ الفه به   یطرح آن شب  «ه  کگوید   یم ن ی

 یـک هـزار و  در ). 82همـان  (» .ردهکـ و اقتبـاس   یاچکف بو ی تأل امرونکدتاب  کطرح را چاسر از     
هـا    قصـه ين ده راوی ب یقابتز ر ی ن امرونکد است و در     ي نجات جان راو   ییگو  پاداش قصه  ،شب

 ي راوی است و سـ ی وعده شام مجانیک اما رقابت بر سر ينتربرک يها تیاکحدر . وجود دارد 
گذارنـد و    ی و روز انگشـت مـ      یها بر مسائل اجتمـاع     يپرداز متعدد و متنوع آن در خالل افسانه      

. شود یل م یانه تبد یش زنده و واقعگرا   ی نما یکدهد و اثر به      ی م ين آنها رو  یز ب ی ن ییها شکشمک
ه قبالً هرگز   کد  یات بخش ی به ادب  يزی چ ينتربرک يها تیاکح«) Burgess( برجس   یبه گفتۀ آنتون  

 هکـ  یر مردمـ یه واقعاً هسـت، و تصـو  ک است، آن گونه یده بود و آن مشاهدة زندگ  یبه خود ند  
توان  ی تنها متی، احساس، و عشق به انسان  ینیه در تحمل، طنز، بدب    ک یاند و نگاه به زندگ     یواقع

ـ  ک ییها  و قصه  امرونکدا  ی شبیکهزار و   سه با   یدر مقا ). 31برجس  (» .دیآن را مدرن نام    ش یه پ
 :دیگو یاز چاسر وجود داشتند، برجس م

 يهـا  تی با خلق و خو و موقع      ییها فتاده بود، گردآوردن انسان   یه قبالً اتفاق ن   کآن چه   
ه کن ی بود و اییسرا اداشتن آنها به داستانگر و ویدیکختن آنها با ی متفاوت و درآمیاجتماع
 اسـت،  ی از زنـدگ یآثار چاسر بازتـاب .  ها باشد  يت خود راو  ی از شخص  يریها تصو  داستان

 به گونۀ خاص خود و با فلسفۀ خـود سـخن   یسکنند، هر ک یخُلق و خوها با هم تصادم م     
 تنوع خود است،     در تمام رنگ و    ی از اواخر قرون وسط    يریجه نه تنها تصو   ید، و نت  یگو یم
 )33همان . (استی از خود دنيریه تصوکبل

 بـه  يچ شاعریگویند ه یم«: گوید ی هم مينوی منحصر به فرد چاسر، میژگین وید اییدر تأ 
رده اسـت، و    ک و مشرب اهل زمان خود را وصف ن        کات آداب و رسوم و مسل     ی جزئ ین خوب یا

ـ انـد، ا    گوناگون بوده  يها شهی نفر از طبقات مختلف مردم و صاحب پ        ین س یچون ا  باچـۀ  ین د ی
 ينـو یم(» . اسـت  يالدی انگلستان در قرن چهاردهم م     ینۀ احوال اجتماع  ین آئ یتاب چاسر، بهتر  ک

ـ اکح) Baugh(نظران، آلبـرت بـاو    گر از صاحب ی د یکی). 82 ـ  را عصـاره  ينتربـر ک يهـا  تی ا ی
 ).   262باو . (داند یم» یات قرون وسطی از ادبياتورینیم«

ه به نام شهسوار    ک یشک  بعد از نخستین قرعه    ی ول ،ها با قید قرعه است     ایتکترتیب نقل ح  
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ننـد و خـود را وسـط        ک ی قرعه و ترتیب را رعایت نمـ       ،ابانـ زوار مثل آسی   یــآید، بعض  یــدرم
 زوار را برانگیخته و آنها را بـه  ینش بعض ک وا ،شوند یه نقل م  کهایی   ایتک ح یگاهاندازند و    یم

 يهـا  ینشـ کهم  ها و یا     شکشمک در همین    ينتربرک يها ایتکح لطف   .دارد یواممقابله به مثل    
 و شـوند  یالبداهـه خلـق مـ    یه فـ کاند  دیگر است و گفتگوها و به اصطالح دراماهایی کزوار با ی  
  .شود یه می مستند شبیکماجرا به 

 تعطیالت و گشـت و   ي برا یبرخ.  زیارت مثل تنوع خود زوار متعدد است       ةجاذبه و انگیز  
در اصـل و    هـا     از زوار مثل راهب    یبرخ. روند ی به زیارت م   ی مذهب يها  با انگیزه  یر و بعض  گذا

 از اصـناف مثـل      یف باشند، و برخ   کها معت  بایست در صومعه   ی و م  رفتند یمسفر  د به   یعرف نبا 
ردنشان بعید بود، اما چاسـر سـفر   کگیر هم سفر    فارهکشیش  ک از روحانیان مثل     یآسیابان و بعض  

. نـد ک يپـرداز  آورد و شخصیت    از طبقات مختلف مردم را گرد      یرده تا گروه  ک بهانه    را یزیارت
 .اند چین شده ه با دقت دستک یگروه

 یبحث و بررس

 )fabliau ( رمانس و فابلوی ادبيها ، تقابل گونه»یت آشپزباشیاکح« سم دریرئال
 مـبهم و    يا آن را واژه  ) Cuddon(ادن  کـ .  اسـت  یلـ ک یلـ ی خ اتیـ سم در ادب  یاصطالح رئال 

بـه  ). 728ادن ک. (ن اصطالح گذشتیر ایتوان از خ یست و میا ن یه رسا و گو   کداند   یچندپهلو م 
ه کـ  يسـاز  ه بـا آرمـان  کـ نامنـد   ی مـ ین از زندگ ی راست يریات را تصو  یسم در ادب  ی رئال یلکطور  
تـوان   یل مـ  کـ در  .  نـدارد  يارکچد،  یپ یا آنها را در زر ورق م      یباتر نشان داده و     یها را ز   تیواقع

 ). 729همان . (ندک یان می را بی و عملیق روزمره، معمولیسم حقایه رئالکگفت 
سـم در درجـۀ اول بـه صـورت      یرئال«. شناسند یسم م یت با رمانت  یشتر در ضد  یسم را ب  یرئال

ـ  بـه آن نداشـت و        یا توجه یسم  یه رمانت کشود   یف م ی تعر یتیان واقع یشف و ب  ک ا آن را مسـخ     ی
مۀ دوم قرن نوزدهم در اروپا بـه وجـود   یه در نکسم را  یتب رئال ک اگر م  ).277 ینیحس(» .ردک یم

م، ینـ یجـدهم بب یسزم قرن هیالسک نئویسم اوائل قرن نوزدهم و حت یتب رمانت کآمد، در تقابل با م    
ـ تـوان ا  یز مـ یـ افت و نیتوان در  یسم را بهتر م   ی رئال يها یژگیو هـا را بـه تمـام آثـار      یژگـ ین وی

ن یاز ا. ردکمۀ دوم قرن نوزدهم محدود نیم داد و آن را صرفاً به ن      ی تعم ها  در همۀ زمان   یستیرئال
هـا و    يسـاز  پیـ هـا و ت    ییگـو  یلـ کمۀ دوم قرن نوزدهم در تقابل بـا         یات ن یه ادب کنظر، همچنان   

سـم بـه    ی رمانت يهـا  یالبـاف یهـا و خ    ییگرا ها، مطلق  ییزم و آرمانگرا  یسیالسک نئو يها يگر یاشراف



 99 .. .بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی،
 

ز یـ  چاسر نيآورد، جفر ی مي زشت روی روزمره و گاه   يها تیت واقع ایم و جزئ  یمشاهدة مستق 
زم و یسـ یالسک از يا زهیه آمک) ت شهسوار یاکح(ت  یاکن ح ی، بعد از اول   ينتربرک يها تیاکحدر  
ه بعـد از  کـ نـد  ک یت پشت سرهم نقـل مـ     یاکآورد و سه ح    ی م يسم رو یسم است، به رئال   یرمانت

 .  شهسوار فابلواندیرمانس طوالن
 و دور از ذهـن و       یالی خ ییها  در صحنه  ،ت شهسوار یاکحز  یآم  و اغراق  یالیادث خ اگر حو 

ـ اکن سه ح  یدهد، حوادث ا   ی م ي رو يا  اسطوره ییها انک و نامعلوم و م    ی باستان یدر زمان  ت در  ی
 يها ها انسان تیدهند و شخص ی ميز لندن و در زمان معاصر رو  کج و مر  یمبرکسفورد، حومۀ   کآ

ـ ز در روای نیش محلین و گو زبایاند و حت  یمعمول ـ ت راوی  یان آنهـا بـا زبـان فـاخر و اشـراف     ی
 طبعاً موضـوع خـود را جامعـۀ معاصـر و            یستیات رئال یادب«ه  ک ییاز آنجا . شهسوار تفاوت دارد  

ـ        يا ن جامعه ی چن یعنیدهد،   یساخت و مســائل آن قرار مــ       را مجبـور  ی وجـود دارد و اثـر ادب
 ي و فـرد   یات اشراف ی ادب یکات رمانت یادب] هک یدر حال . [پردازدل آن ب  یان و تحل  یه به ب  کسازد   یم
 ).     280همان (» ].است[

ه در بطـن    کـ ار دارد   ک سر و    یاست، فابلو با طبقات    ی ژانر اشراف  که ی کدر تقابل با رمانس     
ـ ن تعر یفابلو را چنـ   ) Abrams(ابرامز  . نندک ی م یات زندگ یجامعه و واقع    يفـابلو «: نـد ک یف مـ  ی
 يها تیانه با شخص  یه به طور واقعگرا   کز منظوم بود    ی یا هجوآم  یکمکوتاه  ک ۀ قص ییقرون وسطا 

 از یکـی خندانـد، و   ی مسـتهجن مـردم را مـ   یانیـ ار داشت و با بکن سر و ییط و پاــ متوس ۀطبق
 ). 108ابرامز (» . مطلوب آن شوهر خرفت قلتبان بوديها هیما بن

 يبند  دستهيمدکاسر را تحت عنوان ت از چیاکشش ح) Derek Pearsall(رسال ی پكرِید
ابان، داروغه، مـالح، سـوداگر،   ی آسيها تیاکح: هم جزو آنهاست  » یباشت آشپز یاکح«ه  کرده  ک

 گفتـه   یه آشپزباش ک یتیاکاگر چه ح  «ه  کرده  کح  یو تصر . یش، محتسب، و آشپزباش   یراهب درو 
در ). 160رسـال  یپ(» .ردکـ  یدا مـ ین ژانر تعلق پیمطمئناً به ا] افتی یاگر ادامه م[ناتمام مانده، اما   

 : دیگو یرسال می رمانس و فابلو، پي ژانرهاینشکا هم یتقابل و 

ـ ه ا کـ رسد   یبه نظر م  ... ه  ک] توان گفت  یم[ فابلو با رمانس     یدر همراه  ل کن دو شـ   ی
سته یان و شا  ی نما يتواند رفتار  یه انسان م  کند  ک یح م یرمانس تصر . گرندیمل همد ک م یادب

. ننـد ک یوان رفتار م  یشه چون ح  یها هم  ه انسان کند  ک یه باشد، و فابلو اعالم م      داشت یو متعال 
گر را  یدیکـ رمـانس و فـابلو      . ..... دهد ی دون بشر نشان م    ی انسان را فوق بشر و دوم      یاول
ن یه با قوان  کنند  یگز ی را برم  ی انسان يا ها تجربه  ن داستان یدام از ا  کهر  ... نند، و   ک یل م یمکت
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ها، در سلسله   گر انواع داستان  ینها و د  یوستن ا یاز به هم پ   . دیایها جور در ب    آن ییو عرف روا  
ت یـ ل، اهم کـ  بـه طـور      ينتربرک يها تیاکحا در   ی، و   یی قرون وسطا  ي ژانرها یلکمراتب  
 ).   164همان . (ه فابلو هم جزو آنهاستکشود،  یان می نمایال ادبک اشیاجتماع

 ينتربرک يها تیاکح ءدر مجموعه »یایت آشپزباشکح« گاهیجا
) Reeve's Tale (»ایـت داروغـه  کح«ایت و بعد از ک چهارمین حیایت ناتمام آشپزباشکح

 از يگیـر   آسیابان و داروغه در هجـو و یـا انتقـام     يها ایتکایت برخالف ح  کاین ح . آمده است 
ز  میزبـان و قافلـه سـاالر زوار ا   ی بیلـ يه هرک اما پس از این ،ها یا راویان پیشین نیست     ایتکح

 ی آشپزباشـ ،گویـد  یاش سخن مـ  یفروش  و اغذیهی آشپزباشي غذاهایوضعیت بد و غیر بهداشت    
 خواهد گفت و حال او را       ی مهمانخانه چ  ک از ی  یا در انتقام از او داستان     هه بعد کدهد   یوعده م 

 ).97راسیگنول . (خواهد گرفت
ـ اکبا سـه ح   ) intertextual (ینامتنی ب يا رابطه »یایت آشپزباش کح« ن داشـته و از     یشـ یت پ ی

این دو  .  است »داروغهت  یاکح« و   »آسیابانت  یاکح«دو   ۀظاهر در ادام   به   یا ژانر ادب  ینظر گونه   
 تمسخر و هجـو     ي شهسوار و بیشتر برا    ک و رمانتی  یایت طوالن ک ح ۀه آنها نیز در ادام    کایت  کح

 ۀر مجموعـ  واقعگرایانـه د   يهـا  ایـت ک بـوده و در واقـع آغـازگر ح         یانـد، رئالیسـت    آن بیان شده  
 گونـۀ  آنها را در شـمار  ،ایتک هجوآمیز این دو حيها مایه پیرنگ و بن . ندا ينتربرک يها ایتکح

 .دهد یفابلو قرار م
 ی منظـوم  ۀ رایـج بـود، قصـ      ، و به ویژه در فرانسه     ، در اروپا  یه در قرون وسط   ک فابلو   گونۀ

 نیو فـرود  متوسـط   طبقـه يهـا  ه واقعگرایانه به شخصیتک و یا هجوآمیز     کمیکوتاه،  ــکاست  
 مطلـوب آن  ياهـ   از بن مایهکی و سر به سر هم گذاشتن همراه است و ی       یپردازد و با شوخ    یم

 داروغه در مقایسـه بـا      کمیک یا   يمدکایت  کح). 108ابرامز  . (فریب دادن شوهران احمق است    
نمـایش   از طبیعـت انسـان را بـه    يتر تر و بدبینانه  تر، تیره   زشت ـۀوخ آسیابان جنب  ــت ش ـایکح
ه در رقابت و چشم و که نه در انتقام از آسیابان و داروغه      ک »یایت آشپزباش کح«در  گذارد و    یم

د یتشد یو بدبین ییواقعگراشود، این  یه در آغاز راه قطع م  ک با آنها گفته شده، با این        یچشم هم
 .شود یم
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 »یایت آشپزباشکح «يراو
 ۀه فاصـل کـ  انـد  ياو ر يهـا  تی شخصـ  ،ينتربرک يها تیاکح یستی رئال يها یژگی از و  یکی

 آن یسـ ی انگلۀها از تمـام طبقـات و اقشـار جامعـ     تیاکان حیراو. سنده دارند ی با خود نو   يادیز
ـ جـان درا   ۀاند و به گفت    ده شده یزــرگــزمان ب  جـدهم و   ی شـاعر بـزرگ قـرن ه       )Dryden(دن  ی

 خلـق و خوهـا و   ده، چاسـر ی نام یسیه به حق چاسر را پدر شعر انگل       ک زمان خود    يالشعرا کمل
 را از قلـم  یتیچ نـوع شخصـ  ین اثـر گـرد آورده و هـ        یس را در ا   یل ملت انگل  ک متنوع   يرفتارها

ستند و به   یه ن ین مجموعه به هم شب    یها در ا   تی از شخص  یکچ  یه). 13وان  یسول. (نداخته است ین
ن  همسـا  یو آشپزباش ) دخداک(ابان و داروغه    ی چون آس  يا  لوده يها تی شخص یدن حت یگفتۀ درا 

 ).14همان . ( منحصر به فرد خود را دارنديها یژگی ویکه هر کستند، بلین
 یآشپزباشـ   است، ينتربرک يها ایتکحاروان زوار در    کساالر   قافلهه میزبان و    ک ی بِیل يهر
ه مخفـف راجـر اسـت و    کـ گوینـد   یمـ ) Hogge(  هاج هم به اویده، گاه ینام) Roger(را راجر 

هایی   از شخصیت  کی ی یدر هر حال، آشپزباش   . گویند یهم م ) Ware( هاج راجر اهل ویر      یگاه
 يه بـرا  کـ  اسـت    ياو تنهـا زایـر    .  شـده اسـت    يمترکتوصیف  از او   » یلک ۀدیباچ«ه در   کاست  

 شـرح تخصـص و   ،شـود  یه از او مک یاروان زوار انتخاب شده و بیشتر توصیفاتکخدماتش در  
ه کـ  هـم داشـته   یانکـ  دیباش آشپزهکایت خود او اشاره شده ک حۀدر دیباچ .  اوست يها مهارت

 متوسـط از  ۀ در لندن زیاد بود و اغلب طبقـ   یفروش در آن روزگار اغذیه   .  بوده یفروش البد اغذیه 
 ی خصوصـ  يهـا  ه آشپز و آشپزخانه   کتنها اعیان و اشراف بودند      . ردندک یآنها استفاده م  خدمات  

 . خودشان را داشتند
در میان شـرح و وصـف غـذاهایی    » یلک ۀدیباچ« در   یچاسر در توصیف خود از آشپزباش     

 آشـپز   ي از زخـم ناسـور زیرزانـو       ینکورک اشتها ي ناگهان یادآور  ،ندک ین آشپز درست م   ــه ای ک
 ۀعـالوه بـر آن، در دیباچـ   .  آشپز قلمداد شده اسـت ی از ضعف اخالقيه نمادک یند، زخم ک یم

 آشـپز  ي غـذاها یهداشت از وضعیت غیرب، یا به جدی به شوخ  ، میزبان ی بِیل ي هر ،یباشخود آشپز 
 رایج و جهانشـمول در      يا لیشهکاین  ه  کند  ک ی انتقاد م  ،اندازد یه سالمت مشتریان را به خطر م      ک

 .شان است  یا متقلب بودن آنها در صنف مربوطهيمداارکهجو اصناف و نا
 ینـد، توصـیف   ک ی آشپز را چنین توصیف مـ      ،ينتربرک يها ایتکح» یلک ۀدیباچ«چاسر در   

ه بـا وجـود     کـ ،  ی رایج در ادبیات قـرون وسـط       يها گویی یلک، و به دور از      یو زمین واقعگرایانه  
 : ثر استؤ زنده و میوتاه بودن، خیلک
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 طباخ قابل
 همراه مغز استخوان او مرغ را تا پزد رانین گروه زایآورده بودند ا يآشپز

  شناخت ی را با چشیدن می لندنيبجوآ  خوشمزه آماده ساختی او طعاما قولنجانب
 ماجکن در آش و انواع یبود قابل همچن اجین آشپز بود احتی اۀمیباب و قکر ب
   ناسور داشتکیر زانو زخمیاو در زکه  این د دور داشتی را از نظر اما نبايب ویع

 )102، 1388چاسر،  ( حلیم آماده کردن مرد ایيبهتر از هر آشپز

 »یت آشپزباشیاکح« وتاه بودنک
 چاسـر  ي اثـر جفـر  ينتربـر ک يها ایتکحه در مجموعه ک یایتکدر میان بیست و چهار ح   

 بـا وجـود ناتمـام    هکـ  ایت آقازادهکح ی از آنها، یعنکیه یکاند  ایت ناتمام مانده  کاند، دو ح   آمده
ناتمـام  . وتاه مانده است  ک ی، به طرز غریب   »یایت آشپزباش کح«،  ي است و دیگر   یماندنش طوالن 

ایـت  که ایـن ح ک سبب نشده است »یایت آشپزباشکح« دنوتاه بو کماندن و یا به طور استثنایی       
ه اغلـب   کـ  سـبب شـده      یهر چند، ایـن ویژگـ     .  حذف بشود  ينتربرک يها ایتکح ءاز مجموعه 

.  آن بپردازندین به ندرت به بررسا ندهند و منقدي آن را در خود جا   ی ادب يها ها و گزیده   جنگ
ـ   و گمانـه   ین باره بررس  یاده و در    ایت توجه ش  ک نو به این ح    یه با نگاه  ک آن دارد    ياما جا   یزن

ایـت  کردند، ایـن ح   ک ی م ینویس ها را دست   ایتکه ح ک یه چاسر و دیگر نویسندگان    کشود، چرا   
 . ردندکنارس را حذف ن

ایت به دلیل مرگ شـاعر ناتمـام مانـده و بـا      که این ح  ک چاسرشناسان بر این باورند      شتریب
میـل  کرد، آن را ت   کـ  یمده، اگر عمر شاعر وفا مـ      ایت در مجلد آغازین آ    که این ح  کتوجه به این    

ایـت  کح«،  نیشـ یپایـت   که با توجـه بـه مسـتهجن بـودن دو ح           ک دیگر معتقدند    یبرخ. درک یم
انـد،    میان راویان نقـل شـده      ة و در مشاجر    اند )fabliau(ه فابلو   ک،  »ایت داروغه کح« و   »آسیابان
ه با اعتراض کتر بگوید  تر و شنیع   ن مستهج یایتک از آنها ح   يخواست در دنباله رو    ی م یباشآشپز

ـ در ا . داور داستانسرایی و یا دیگران و یا به صالحدید خود چاسر قطـع شـده اسـت                 نـه  ین زم ی
ـ اکحه بعـد از  کـ رده که چاسر حس    کآلبرت باو معتقد است       آوردن سـه داسـتان   ت شهسـوار ی

را » یباشـ پزت آش یاکح«ن بعد از پنجاه خط      یاد است و بنابرا   ی پشت سر هم ز    ک و مضح  یکمک
ـ د چرا چاسر ا   ید پرس ین فرض درست باشد، با    یاگر ا ). 260باف  . (رده است کقطع   ـ اکن ح ی ت ی
 مثـال بعـد از   ي از مجموعه قرار نداد تا توازن حفظ شود؟ برايگریز خود را در بخش د     یطنزآم

 یافکـ  يسـاز  نـه ی زم یردن مجدد آشپزباش  ک مطرح   يباچۀ آن برا  یه اتفاقاً در د   ک» ت مباشر یاکح«
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 تنها مانده   یبیوتاه مباشر در مجلد خود به طرز غر       کت  یاکه ح کته  کن ن یز با توجه به ا    یده، و ن  ش
  .است

در . انـد   مطرح شـده ي متعدديها  این ایجاز و یا ناتمام بودن و پایان شتابان آن نظریه   يبرا
ده  چنین آمـ ی مانده و در یادداشتی داستان خالۀدنبال) Hengwrt Manuscript( هنگورت خۀنس
 یه چاسر هنگام  کها بر این باورند      یبعض.  نیاورده ي چیز »یایت آشپزباش کح«ه چاسر دیگر از     ک
ـ   هردکـ  یار مـ  کایات  ک ح ي از دنیا رفت، هنوز رو     يه بیمار شد و با آن بیمار      ک ر آن بـوده تـا       و ب

 )97راسیگنول . (ندکار کها  ایتک حيدوباره به آن برگردد و رو
چاپ ) Poetica (بوطیقا ۀه در جلد پنجم مجلک يا  در مقاله)Eric Stanley (ی استانلکاری

 با ایجاز سخن    یه آشپز خیل  کامل است و دلیل آورده      ک »یایت آشپزباش کح«ه  کرده  ک ادعا   ،شده
ه کـ ایت پیشین است و پیامش این است      ک از دو ح   يگیر ایت او اختتامیه و نتیجه    کگوید و ح   یم

 :نکو از خانه بیرونش ، )همان(ات راه نده  نامحرم را به خانه
 ات اشانهک خانه و يچون خطر دارد برا  ات  را ره مده شب تا سحر در خانهیسکهر 
چاسر،  (یسک شبانه هر    ،ره نباید داد در منزل     ی باید مواظب باشد و آگه بسیآدم

1991 ،110(1 
ایـت  کح« ی پیشـین، یعنـ  يها ایتکه حکه از آنجایی کرده  ک چنین استدالل    ی استانل کاری
 ، را به خانه راه بدهدی نامحرميه اگر مرد  ک انگر آنند یب و   اند فابلو   »ایت داروغه کح« و   »آسیابان

ل ارائـه  ک مشـ ي بـرا یه راه حلـ کگوید  ی را م  یایتک ح یآید، و آشپزباش   یسرش م بر  الیی  ـچه ب 
 هـم ) V. A. Kolve(الو کـ . ا.  و.»یسـ کره نباید داد در منزل شـبانه هـر   «: هکدهد و آن این  یم

 از آب يشد و چیـز دیگـر   ی فابلو نم،ردک ی ادامه پیدا م»یایت آشپزباشکح«ه اگر   کمعتقد است   
ه داسـتان   کـ رد  کتوان گمان    یم» ین عیاش کپر« هر چند از شخصیت      .)98راسیگنول   (.آمد یدرم
 و  يران و شاگردان بد با قمـار و الابـالیگر         که مانند دیگر نو   ک یشخصیت. خواست فابلو بشود   یم

 . شدند ی می تداعیگرزنبا

 »یت آشپزباشیاکح«منبع 
ـ رده و   که چاسر از آنها اقتباس      ک دارند ی منابع ينتربرک يها تیاکحشتر  یب ـ  ی ر گرفتـه   یثأا ت

                                                           
هـا    از آنیبخشـ .  در این مقاله از نگارنده اسـت      ی  به شعر فارس    ينتربرک يایت ها کحتمام ترجمه ها از متن       -1

 .    آمده ، چاپ شده اند و بخش دیگر در دست انتشارندیتابشناسکچنانچه در 
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 جیلیـان راد    .دا نشـده  یـ  آن پ  ي بـرا  یمنبعـ چ  یه استثناست و    یک »یت آشپزباش یاکح«اما  . است
)Gillian Rudd( همین نداشتن منبع بوده، ت،یاک حندنه دلیل ناتمام ماکند ک ی چنین استنتاج م 
توان پرسـید، اگـر چاسـر        یهر چند م  ). 117راد  . (اند  منبع بوده  يایت پیشین دارا  ک هر سه ح   ماا

را داسـتان را شـروع      چـ  نداشـته،    یایت همیشه نیازمند منبع بوده، و اگـر منبعـ         ک نوشتن ح  يبرا
 طرح در ذهـنش داسـتان را        امل شدن کنوشته، چرا بدون     یرده؟ و یا اگر به طور خودجوش م       ک

ست خورده، چرا داستان ناتمـام را از مجموعـه حـذف       کاش ش  یرده؟ و اگر طرح احتمال    کآغاز  
امل داستان را در ذهنش     که گویا چاسر طرح     کنند  ک یها این گمان را ایجاد م      رده؟ این پرسش  کن

 یه او به دلیل رئالیسـت     ک رود یم او بوده، و به نظر نگارنده احتمال         ي برا يداشته، اما موانع دیگر   
 .رده استک يایتش به اصطالح خودسانسورکبودن شدید ح

 »یایت آشپزباشکح« ۀخالص
ه زیاد بـه سـر و وضـع خـود           کقیافه و خوش تیپ در لندن بود         ز خوش ـاگرد آشپ ـش یک

 Perkin the)ین عیـاش که بـه او پِـر  کـ  بـود  یرسید و چنان اهل رقص و آواز و خوشگذران یم

Reveler) ار کـ رفـت و بـه    یها م  و قمار و میخانهیوبکهمیشه به مجالس جشن و پای    . فتندگ ی م
ه بـاال آورده بـود و یـا دیگـر           کـ هـایی    یبارها او را به خاطر بـده      . داد ی نم یاش اهمیت  يشاگرد
 روزالین  ءبه گفته . برده بودند ) Newgate(هایش در مالعام گردانده به زندان نیوگیت         اريکخالف

از ) David Wright(و دیویـد رایـت   ) 96راسـیگنول  (اران بوده ک زندان بدهراسیگنول نیوگیت
ه بـه زنـدان نیوگیـت    کـ اراذل و اوباش را پـیش از آن  ه کند ک ینقل م) W. W. Skeat(ت کیاس

 والتـر   ).469،  1991چاسـر،   . (گرداندند تا عبرت دیگران شوند     ی با ساز و دهل در شهر م       ،ببرند
 ).570گنول یراس. (ن مصححان آثار چاسر در قرن نوزدهم استیر از بزرگتیکیت کیام اسیلیو

دزدد و خـرج     یدید این شاگرد ناخلف از دخل مغازه م        یه م کسرانجام ارباب یا اوستایش     
رهـا و   ک او را از مغـازه بیـرون انـداخت تـا مبـادا دیگـر نو                ،نـد ک ی م شیقا و رف  یقمار و زنبارگ  

 از کـی  یۀبه خان. از این اخراج خوشحال هم شد   ین عیاش   کاما پر . شاگردهایش هم فاسد شوند   
رد کـ  ی م يه روسپیگر ک داشت   یدوستش زن . ردک یشک  اسباب ،خودش بود همانند  ه  کدوستانش  
 . خالفش باشديارهاک ي برایرده بود تا محملک باز يا اما مغازه

 ها تیاکگر حیبا د »یایت آشپزباشکح «ینامتنیرابطۀ ب
 بـا  ی اصـل يهـا   از شخصـیت کـی  و یـا ی یصیت اصل شخ،ينتربرک يها ایتکحدر اغلب  
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 صاحبان این اصناف و حـرف در میـان   غالباًه کاز آنجا شوند و  ی خود مشخص م  شۀیپصنف و   
 بـه عنـوان     ، خـاص  ی بگومگوهایی در اعتراض به گنجانـدن صـنف        ، حضور دارند  ينتربرکزوار  

 يهـا  ایتکاز جمله ح. دگیر یهایی صورت م  میان زوار و مقابله به مثل   ،ها ایتک در ح  یشخصیت
ایـت  کح«.  راهب درویـش و محتسـب علیـه همـدیگر          يها ایتکمتقابل آسیابان و داروغه و ح     

هـایی    از شخصـیت کـی ه یکشود و جالب این  ی خاص آغاز می نیز از توصیف صنف   »یآشپزباش
 بـا  ی، و نیـز مشـابهت  يفروش است و هم صنف راو  یا اغذیه  یباش خود آشپز  ،شود ی م یه معرف ک

بـه  . گویی میان زوار دارد    نفرانس سیار قصه  کارگردان  ک، و   اروانساالرک میزبان،   ی بیل يهرصنف  
 : ي راوی آشپزباشۀگفت
ـ     گر چه باشد قصه     بر خود مگیری، میخانه چي هريام را ا قصه  مهمانپـذیر   کام در باب ی

 )110، 1991چاسر، (
شـد چـه از آب در      یمل مـ  اکرد و   ک ی ادامه پیدا م   »یایت آشپزباش کح«و معلوم نیست اگر     

هاست و آزادانه و با صراحت و قاطعیت ابـراز           ه خود داور داستان   ک ی بیل ينش هر کآمد و وا   یم
 او را   ،آغاز نشـده   »یایت آشپزباش کح«ه هنوز   ک يبود، آن هم میزبان و داور      یند، چه م  ک ینظر م 

پسـند در    ي و مشـتر   ی خدمات بهداشت  ۀ در ارائ  شگیرد و به خاطر قصور     یبه باد هجو و انتقاد م     
ند ک ی او را تهدید به مقابله به مثل م  درنگ ی هم ب  ی آشپزباش البتهند،  ک یمسخره م او را    ،اش حرفه

 . ایت را بگویدکه این حکند ک ی مک او را تحریی بیليو شاید هجویات هر
در ایـن   .  اسـت  ایت شهسوار کح در تقابل شدید با موقعیت       »یایت آشپزباش کح«موقعیت  

ه در  کـ  وجـود دارنـد، و از آنجـایی          ي زن و شـوهر    ،ایـت پیشـین   کل سـه ح   ـم مثـ  ـایت ه کح
 دو یوجود دارد، یعن )Human triangle (ی موتیف مثلث انسان، شهسوار و آسیابانيها ایتکح

احتمال به   بشود،   یبین  نیز این گونه مثلث پیش     »یایت آشپزباش کح« زنند، اگر در     کمرد عاشق ی  
 يهـا  سـازي   همسر دوستش خواهد بـود و بـا توجـه بـه زمینـه              ین عیاش و دوستش و    کمیان پر 

ین و آن زن شوهردار بـه       ک بین پر  يا ین احتمال رابطه  ک پر ةایات پیشین و نیز شخصیت زنبار     کح
 به اغـوا  ي نیازهک است   یودفروشخه این زن خود     کنجاست  یدر ا اما تفاوت   . خواهد آمد وجود  
ین عیـاش بـود،     ک پـر  يه اوسـتا  کـ فروش یـا آشـپز       ه اشاره شد، اغذیه   کالبته، همان گونه    . ندارد

 به او مربـوط باشـد، آن   »یایت آشپزباشکح«ن است که مم ک در داستان است     يشخصیت دیگر 
ـ   گـر چـه باشـد قصـه    «: ردهکـ اش اشـاره    در دیباچـه ي راو یه آشپزباشـ  کچنان    کام در بـاب ی

 »مهمانپذیر
 قـرار   ت شهسوار یاکح با    و تقابل  ی را در وابستگ   »یباشت آشپز یاکح«ه  ک يگریموضوع د 
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ه در آن کـ  زندان داخل قصـر شـاه آتـن    يبه جا. ت استیاکدهد، وجود زندان در هر دو ح    یم
ت مطـرح   یـ وگی، زنـدان ن   »یت آشپزباش یاکح« اند، در  یشه زندان یشهسواران سلحشور و عاشق پ    

 و یش ورزيها یی گردهمايو به جا . اران است کاران و بزه  کگاه بده ی بوده و جا   یه واقع کاست  
ن کی بدرقـۀ پـر    ي، مراسم ساز و دهل برا     ت شهسوار یاکحها، در    هی شوال يا  افسانه يها يآور رزم
 . جامعۀ لندن بوده استءخ زندهی از تاریه بخشکار به زندان مطرح است کخالف

 همسر دوسـت  ییعن،  شخصیت مسئله برانگیز ک ی یدر معرف به واقع    »یایت آشپزباش کح«
توانـد چنـدین دلیـل     ی میاین پایان ناگهان. شود یتمام مق  یبا تعل ند و یا    ما یو میزبان او ناتمام م    

 نتوانسـته یـا نخواسـته       یه چاسـر بـه دالیلـ      کـ  داستان از بین رفته، این       ۀه بقی کاین  : داشته باشد 
البتـه  . امل استکاش  یسرانجام ی و ب یوتاهک ۀه این داستان با هم    کند، و این    کداستانش را تمام    

ه با توجه به سـه داسـتان        کگویند   ی م ،ی استانل ک همانند اری  ،ها یشاره شد، بعض  ه ا کهمان گونه   
اش  ه در دیباچـه   کـ ه بگوید و لب مطلب همـان بـوده          ک نداشته   يا  حرف تازه  یپیشین، آشپزباش 

 بـا   ینـامتن ی ب يا رابطـه  ی آشپزباشـ  ـۀراین دیباچـ  ـــ و بناب . نامحرم را نباید به خانـه راه داد       : گفته
 ایت شهسوار کحدر واقع در    .  از سه داستان پیشین است     يگیر نتیجهن داشته و    یشی پ يها داستان

ه مشـرف بـه بـاغ    کـ  زندان ةه دو مرد بیگانه از پنجر   کآید   ی بدان سبب پدید م    يل و تراژد  کمش
ایـت  کح« در .شـوند  یهـر دو عاشـق او مـ   نند و  ک یقصر پادشاه است، خواهر زن شاه را نگاه م        

ـ     يا هن جوان زیر بیست سال     ز يارک نجار طمع  ،»آسیابان  جـوان   ي دانشـجو  ک گرفته، آن وقت ی
ه تازه نقـل شـده و هنـوز داغ اسـت،     ک »ایت داروغهکح« رده، و درکعزب را هم مستاجر خود     

شبانه دو  ه با زن و دخترش دارد،       ک کی مشتر آسیابان در اتاق خواب   : ار است ک آش یموضوع خیل 
 .  استمهمان مرد جوان مجرد را راه داده

 بـه جـا مانـده       ی در نسـخ خطـ     »یایت آشپزباشـ  کح« هک با توجه به این      ،ال آخر ؤما س و ا 
خواست این اثر را     ی اگر چاسر م   ،ينتربرک يها ایتکحموجود است، و با توجه به ناتمام ماندن         

ـ ا چرا آن را به این صورت نـاقص و ناتمـام در              ند، اصالً کا تمام   هبعد مجموعـه گنجانـده؟    ن  ی
 او را ةایـت گفتـه شـده یـا گفتـه نشـد      کو یـا ح  »یباشـ ایت آشپزکح«ه ک يعالوه بر این، چیز   

ایـت  ک حيه تنهـا حـاو  کـ  در مجلد نهـم،  یتاب، یعنکه در اواخر    کند، این است    ک یتر م  پیچیده
رده کـ  يانگار چاسر تالش مجـدد . شود یشیده مک به میان یباش آشپزيوتاه مباشر است، باز پا   ک

ـ  و آن را در ا     ز زبـان آشـپز بگویـد       را ا  یایتکو یا وسوسه شده دوباره ح      . ن مجلـد قـرار دهـد     ی
ند و بـا اقشـار متوسـط و طبقـات     ک ی میزندگ، در بازار   در قلب لندن   هک است   یسک یآشپزباش

 مباشـر  ي بـرا یب مناسـب یـ تواند رق یز م ی و ن  تر است  از وقایع جامعه آگاه   ،  فرودست ارتباط دارد  
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 ۀدر دیباچ. شی هاي هجو او در دزد  ي برا یبز سوژة خو  ی است و ن   يارپردازکاش   ه حرفه کباشد  
 »ایـت مباشـر   کح« ۀدیباچـ .  بگویـد  یایتکـ ه ح کشود   ی خواسته م  ی از آشپزباش  »ایت مباشر کح«

ه بـه   کـ  یباشـ ش میزبان بـا آشپز    کشمکبیشتر به توصیف آشپز اختصاص دارد تا خود مباشر، و           
شـود و میزبـان      ی منجر م  یباشش مباشر با آشپز   کشمکاندازد، به    ی آب م  ي او را رو   ۀاصطالح پت 

 هم  یباشن است آشپز  کدارد، چه در آن صورت مم      ی برحذر م  یباشمباشر را از درافتادن با آشپز     
 از فسـاد و     یانـهـا نشـ    يایـن تـرس از افشـاگر      . ارپرداز را ببـرد   ک مباشر یا    ي خود آبرو  ۀبه نوب 
 تـازه بـه دوران   سـه و کینو متوسـط  ۀ رایج بین اقشار مختلف، به ویژه اصناف و طبقـ   يها يدزد
 :ندا  جالبی خیلیشناس  و جامعهیه از نظر تاریخکدهد  یآن زمان را نشان مدة یرس

 »ایت مباشرکح« ۀدیباچ
ــان شناســید هــیچ شــهري را خــانم  مــی  هــا آقای

 
 این کـه باشـد بـاب علیـا بـاب سـفلی نـام آن؟               

ــت نزدیــک    ــین«هس   کنتربــريءدر جــاده» بِل
 

 ر دريمیزبــان شــوخی بیآغازیــد و گفــت از هــ
 آقایان یکی در گـل بمانـده چـون خـري          : گفت 

 
ــري     ــز دیگ ــر چی ــا به ــدا ی ــر خ ــت از به  کیس

ــد   ــدارش کن ــده را از خــواب بی ــن خــر وامان  ای
 

ــد؟    ــارش کنـ ــزن در راه ناکـ ــادا راهـ ــا مبـ  تـ
 !بنگریــد او را چســان خوابیــده، ارواح خــروس 

 
 گمان خواهد فتاد از اسب خود این مرد لوس         بی
  طبـاخ اهـل لنـدن اسـت        مرده شـورش ببـرد او      

 
 آوریدش نزد من، چون توبه اش نزد مـن اسـت          

 اي بایــد بگویــد تــا کــه حــالش بــه شــود قصــه 
 

 اي یونجــه شــود ارزشــش هــر چنــد قــدر بافــه
ــه    ــو اي خان ــدار ش ــپز، بی ــراب  آش ــادا خ  !ات ب

 
 خواب؟ ازچه رو هستی چنین وقت سحر درحال      

 خوردت پشه؟  اي می یا که شب تا صبح می        خورده 
 

 اي سر تـا سـحر بـا فاحشـه؟          ا که شب را کرده    ی
 روي اي سست مرد؟    کاینچنین افتان و خیزان می     

 
ــزار و زرد   ــش ن ــود از سســتی رخ ــو ب ــپز ک  آش

ــان را گفــت  ــد : میزب ــم کن ــدا رحم ــاءاهللا خ  انش
 

 سستیی بـر جـان مـن افتـاده، حـالم هسـت بـد              
 من ندانم از چـه گشـته دیـدگانم پـر ز خـواب               

 
 ر بشکه اي پـر از شـراب       خواب را ندهم کنون ب    

ــکار آن دم   ــت او را پیشـ ــپز : گفـ ــاب آشـ  جنـ
 

 گــر بخــواهی مــن بگــویم داســتانی در عــوض 
 گـــر کـــه البتـــه موافـــق بـــوده باشـــد قافلـــه 

 
ــه    ــتان و یکدلـ ــان همداسـ ــد میزبـ ــز باشـ  نیـ

ــذیرد میزبــان، اکنــون دگــر قصــه مگــوي    گــر پ
 

 رنگ بر چهره نداري، گشـته اي بـس زرد روي          
 هستند این دو چشـمانت خمـار      بینم که    نیک می  

 
 !بوي بد دارد دهانت بس که خـوردي زهـر مـار      

ــاري توســت    ــاي بیم ــن گوی ــد آن ده ــوي گن  ب
 

 بـــاورم کـــن مطمئنـــا نیســـتی تـــو تندرســـت
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 بنگریـد او را دهـن دره کنـان، ایـن مـرد مسـت      
 

ــت     ــرده اس ــا ک ــدن م ــرو بلعی ــد ف ــا قص  گویی
ــن     ــان م ــدا را، ج ــر خ ــد آخ ــت را ببن  آن دهان

 
 !یده شیطان شـاش خـود بـر آن دهـن          گوییا شاش 

 !کند ما را مریض آن بوي گندت، پیـف پیـف     می 
 

 !ات بادا خراب آخـر تـو اي خـوك کثیـف            خانه
 بنگریـــدش ســـروران، ایـــن پهلـــوان کـــارزار 

 
 مــردِ میــدانی اگــر، پــس پــاي در میــدان گــذار 

ــره غــول جربــزه از هیکلــت مــی  ــارد الحــق ن  !ب
 

 بدمست و لولاي   اي تا خرخره مِی، گشته     خورده
 گردد اینسان گر مکد از بشکه می بـا نـی کسـی             

 
 آشپز شـد خشـمگین از ایـن لغـز گـویی بسـی             

 سر تکان مـی داد سـخت آن نـاتوان از گفتمـان             
 

 !ســر تکــان دادن همــان از اســب افتــادن همــان
ــد     ــایش بلنـ ــد از جـ ــاده را کردنـ ــپز افتـ  آشـ

 
 کننــد؟ آشــپزها بهتــر از ایــن کــی ســواري مــی 

 آشـــپزخانه بجـــاتر بـــود از ایـــنمانـــدنش در  
 

ــن  ــرد پشــت زی ــپز آرام گی ــه آش ــیش از آن ک  پ
 اش دادند از هر سمت و سـو        همرهان خیلی هل   

 
 تا کنند از جـا بلنـد آن مـردك بـی چشـم و رو               

 حــال و رنجــور و فگــار آنچنــان بــود آشــپز بــی 
 

ــاب پیشــکار  ــر جن ــرد زان پــس ب ــان رو ک  میزب
 و خمـار  این مرتیکه از بس گشته مخمور       : گفت 

 
 شرب خمر آورده است از حـال و روز او دمـار           

 گر بگویـد داسـتان خواهـد نمـود آن را خـراب             
 

 گر سـبب بـوده مِـی کهنـه و یـا نـو یـا شـراب                 
ــدام   ــد از اول م ــاغی او ســخن مــی گوی ــو دم  ت

 
ــی ــام  م ــیار عطســه در ســرش دارد زک ــد بس  کن

 همچنین او سخت مشغول است دور از انجمـن         
 

  دور از گـل و الي و لجـن  تا که اسـبش را کنـد      
ــار دگــر    ــین ب ــر زم ــد ب  گــر ز پشــت زیــن بیفت

 
ــر     ــی در دردس ــه جملگ ــیم آن گ ــی افت ــاز م  ب

ــد     ــا بلن ــیم از ج ــپز را کن ــنگین آش ــش س ــا ل  ت
 

 داســـتانت را بگـــو بـــر صـــحبت او دل مبنـــد
 !راستی ایـن را بـدان خیلـی خـري اي پیشـکار             

 
ــپز را آشـــکار   کـــاینچنین گفتـــی عیـــوب آشـ

  زمــانی شــاید آرد یــاد بــاز   گفتــه هایــت را  
 

ــاز    ــو ب ــدازد چ ــر دام ان ــو را ب ــی ت ــان بین  ناگه
ــد    ــري کن ــرد و تعبی ــور خ ــري در ام ــرده گی  خ

 
ــچ   ــت مـ ــور کارپردازیـ ــري کنـــد  در امـ  گیـ

 گــر بیابــد ناگهــان در دخــل و خــرج تــو خلــل 
 

ـل        : گفت آنگه پیشـکار     !از دسـت ایـن طبـاخ شَ
ــه    ــوایی بل ــان پیشــکار آن هســت رس ــرد اذع  ک

 
  ایـــن چنـــین انـــدازدم او در تلـــهتوانـــد مـــی

ــرم      ــانش را خ ــا آن مادی ــرجیح ت ــم ت ــی ده  م
 

 .....تا که با من چپ بیفتد، من مگر آخـر خـرم؟           
 

 یجهتن
 چاسـر، بـه   يهـا   رنگ داستانیها به ویژه صرفنظر از پ میت داستانکبدون در نظر گرفتن    

 ۀدیباچـ «ه در   کـ آن چنـان    .  صرف نیسـت   ی سرگرم ،گویی ه هدف چاسر از قصه    کرسد   ینظر م 
ها خاطرنشـان    ایتک ح يال ه و الب  ها یتاک متعدد ح  يها  و در دیباچه   ينتربرک يها ایتکح »یلک
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 ي قرن اول میالد   ی شاعر روم  ،)Horace(ه هوراس   کگویی همان است     ند، هدف او از قصه    ک یم
 يتـه را راو   کو این ن  . مت و آموزش  ک همراه ح  یلذت و سرگرم  : ردهک مشهورش بیان    ۀدر رسال 

 یداسـتان «ه کـ ه معیـار داسـتان خـوب آن اسـت     کرده،  ک بارها خاطرنشان    ينتربرک يها ایتکح
ه کـ بنابراین شاید به این سـبب اسـت         ). 166،  1388چاسر،  . (باشد» سودمند و همچنین شیرین   

 ی باق کالسیکشود، در ردیف آثار      یه در همان آغاز قطع م     ک با وجود این     ،»یایت آشپزباش کح«
 ، از رویـدادها يگیـر   آثار چاسر نه به دنبال پایـان مـاجرا و نتیجـه    ةقع، خوانند در وا . مانده است 

 چاسـر را در سـطر سـطر       ۀ هوشـمندان  يها یافکات نغز و موش   که ن ک این است    یــه در پ  ــکبل
ه فقط بیست   کایت  کوتاه این ح  ک ۀ مثال در دیباچ   يبرا. ندکهایش ببیند و از آنها استفاده        داستان

 از جاهـا  يه پس از شش قـرن هنـوز در بسـیار    کاند    مطرح شده  ي چند يها بیت است، بن مایه   
 یعبرت گرفتن از گذشتگان و به خانه راه نـدادن نامحرمـان، بررسـ             : اند، از جمله   مطرح و زنده  

 یز وضـعیت بهداشـت    ، انتقـاد واقعگرایانـه ا     ی و مستاجر و احتمال انحرافات اخالقـ       ک مال ۀرابط
حـق، و   حـرف    در بیان    ی حق و انتقاد، و استفاده از شوخ       ، تلخ بودن حرف   یفروش صنف اغذیه 

 و اراذل و اوبـاش   ی متوسـط و الابـال     ۀ طبقـ  يهـا   از جـوان   ي نیـز قشـر    ایت آشـپز  کحدر خود   
ـ گره مسـئولیت    کـ نـد   ک ینشین را ترسیم مـ     شهرنشین، به ویژه پایتخت    .  و بیعـار و ولنگارنـد      زی

قرن پیش در مقایسه با معاصـران او     متوسط و پایین لندن شش       ۀرئالیسم چاسر در توصیف طبق    
 . زنده و جهانشمول استيارکرقابل انیغهمتاست و به طرز  یب

 ی و حتـ یران فاسـد رئالیسـت  کنـو  )motif( به موتیـف   »یایت آشپزباش کح«نگاه چاسر در    
ت کـ  پایین شهرنشین در لندن و فسـاد و فال   ۀخواسته وضع طبق   ی م  است، و احتماالً   یناتورالیست

 »ایـت داروغـه  کح« و  »ایـت آسـیابان   کح« پیشـین،    يها ایتکه در ح  کچاسر  . ن دهد آنها را نشا  
شـد،   یامـل مـ  کایت، اگـر   کرده، در این ح   کاش را مطرح     مبریج یا حومه  کسفورد و   ک آ يشهرها

شـید و در آن صـورت   ک ی خودش هـم بـوده بـه تصـویر مـ     یه پایتخت و محل زندگ  کلندن را   
مانـد،   ی انگلستان قرن چهاردهم بـه جـا مـ         یتاریخ اجتماع  گرانبها از تاریخ ادبیات و       يا گنجینه

 و در 1گزارش سـال طـاعون  با نوشـتن  ) Daniel Defoe(فو وه در قرن هیجدهم دانیل دک يارک
و شاید هم درست    . ندانجام داد الیور تویست   هایی چون    نز با خلق رمان   کقرن نوزدهم چارلز دی   
سفورد و  ک آ ی او اهال  یایت ابا داشته، یعن   کن ح میل ای کچاسر از ت  ه  کبوده  به خاطر همین مسئله     

هـا   ی اما چون خودش اهل لنـدن بـوده نتوانسـته بـا لنـدن              ،ردهک را هجو    یمبریج و دیگر نواح   ک
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 یهایش را به طـور شـفاه       ایتکه چاسر ح  ک، باید توجه داشت     ياز منظر خواننده مدار   . دربیفتد
ه در کـ بـا وجـود ایـن    . گرفت یزخورد م  از شنوندگانش با   گونه نیدخواند و ب   ی درباریان م  يبرا

ـ  يها  هجو آدم یقرون وسط   فـابلو بـود، و   گونـۀ شـعر   عـرف در  ک طبقات فرودست جامعـه ی
 يهـا  دادند و شخصیت   ی پسندیده را به خود نسبت م      يها  رویدادها و شخصیت   ،طبقات اشراف 

هجـوآمیز   داسـتان  ي و شنیع را به طبقات پایین، امـا رویـدادها  ک مضحينامطلوب و رویدادها 
 چاسر  ين بود در دربار برا    کند، مم کایت  کخواست از قلب لندن و پایتخت ح       یه م ک یآشپزباش

هـایی مثـل     ها شهرسـتان   ینشین و دیگر لندن     چاسر لندن  يه برا کدرست است   . دردسرساز باشد 
بهانـه و بـه اصـطالح       ) اند  آسیابان و داروغه هجو شده     يها ایتکه در ح  ک(مبریج  کسفورد و   کآ

 طبقـۀ بـا فرهنـگ    يشـتر بـرا  یچاسـر ب ، )12ینگ ک( لطیفه گفتن بودند يهایی برا  سوژه يامروز
ه کـ  ی طبقۀ متوسط شهرستانيها سهکینوشت و به نو ی دربار ميها ي و دور و بر   يندار دربار یزم

ها به مذاق  یاما شاید لطیفه گفتن از خود لندن    ،  )40همان  (تاخت   یردند م ک یبه لندن مهاجرت م   
وت کتوان گفـت سـ   یاگر این گمان درست باشد، م. آمد ی آن زمان خوش نميربارشنوندگان د 

 .  باشدی گفتمان انتقادآمیز رئالیستک تواند خود ییردن سخن خود، مکچاسر و یا قطع 
 آن اسـت، مثـل آثـار        ي بودن جـا   ی به خاطر خال   »یایت آشپزباش کح«در هر حال اهمیت     

 .  نشدندیند خلق بشوند و به دالیل یا محظوراتتوانست یاند و یا م ه از بین رفتهک یادب
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