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چکیده
هـزار و یـک شـب را مـادر قصههـای جهـان نامیدهانـد .حضـور قومیتهـای مختلـف از هـر
ملیتـی در ایـن اثـر چنـان آشـکار اسـت کـه قابـل انـکار نیسـت .ایـن کتاب طـی قرنهـا منبع
سـرگرمی بـرای عامه و زمینـهی تحقیقات و پژوهشهای گسـترده برای محققان و پژوهشـگران
بـوده اسـت؛ بـه طـوری کـه امـروزه یکـی از منابع عمـده بـرای مطالعـه و تحقیـق فرهنگ ملل
شـرق و مسـائل اجتماعـی و تاریخی شـرقی به شـمار مـیرود .این مجموعه پیـش از اینکه عربی
باشـد ،ریشـه در افسـانههای کهـن ایرانـی دارد و ترکیـب آن با قصههای مناطـق دیگر چون هند
باسـتان ،عـرب ،بغـداد ،مصـر و غیره از آن شـاهکاری سـاخته اسـت کـه میتـوان در آن از عرف،
آداب و رسـوم ،باورهـا ،آیینهـا و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مناطق گوناگـون به ویژه جهان
شـرق همزمان آشـنا شـد و اطالعاتی کسـب کرد .به طور کلی ،داسـتانهای هزار و یک شـب به
دلیـل امتـزاج فرهنگهای گوناگون شـرقی ،زمینهی بسـیار مناسـبی را بـرای مطالعهی تطبیقی
مفاهیـم و باورهـای فرهنگـی و اجتماعی در داسـتانها و حکایتهـای این اثر ایجاد کرده اسـت.
مقالـهی حاضـر نیـز بر آن اسـت کـه با نـگاه تطبیقی ،به بررسـی نقاط اشـتراک و وجـه اختالف
داسـتانها و قصههـای دو خاسـتگاه عمـدهی ایـن اثر یعنی ایرانـی و مصری از جهت مشـترکات
یـا تضادهـای فرهنگـی ،اجتماعی ،آداب ،عـادات و باورهایی که بیـن این دو خاسـتگاه در این اثر
ریشـه دوانیـده اسـت ،بپـردازد .بدیـن منظـور پس از نگاهـی گذرا بـه خصوصیـات و ویژگیهای
داسـتانهای ایرانـی و مصـری ایـن مجموعـه ،در ادامـه بـا ذکر شـواهدی از ایـن اثر بـه افتراق و
شـباهت داسـتانهای این دو دسـته خواهیـم پرداخت.
کلیدواژهها :هزار و یک شب ،افسانههای کهن ایران ،مصر.
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 -1مقدمه
هـزار و یـک شـب ،عنـوان کتابی اسـت کـه در عهـد محمد شـاه قاجـار توسـط عبداللطیف
طسـوجی تبریـزی به زبان فارسـی ترجمه شـد .این امر به درخواسـت بهمن میـرزا از متن عربی
کتـاب «الـف لیلـه و لیله» صـورت گرفت .این کتـاب ،مؤلف و تاریخ تألیف مشـخصی نـدارد و به
درسـتی معلـوم نیسـت که به وسـیلهی چـه فرهنگ ،تفکـر و زبانی به وجـود آمده اسـت .این در
حالـی اسـت که عدهای از پژوهشـگران آن را دارای آمیزهای از اندیشـههای هنـدی ،ایرانی ،عربی،
بغـدادی و مصـری و گاه یونانـی میداننـد .از همین رو ،توجه گسـتردهای را به خود معطوف کرده
و از جنبههـای مختلـف ظرفیـت پژوهـش و واکاوی بسـیاری را بـه خود اختصاص داده اسـت؛ به
طـوری کـه سرشـت چنـد الیه و تنـوع فرهنگی موجـود در این متـن ،عرصهی مناسـبی را برای
پژوهـش تطبیقـی مفاهیـم و باورهـای فرهنگی موجـود در داسـتانها و حکایتهای هـزار و یک
شـب ایجاد کرده اسـت.
در زمینهی مطالعهی ویژگی داسـتانهای هزار و یک شـب با توجه به خاسـتگاههای مختلف
ایـن اثـر ،تاکنـون مقـاالت و کتابهای زیادی چه در داخل و چه در خارج از کشـور نوشـته شـده
اسـت؛ از جملـه کسـانی کـه تاکنـون کتاب هـزار و یـک شـب را از دیدگاههای گوناگون بررسـی
کردهانـد عبارتنـد از :رابـرت ایرویـن ( )1383در کتـاب «تحلیلـی از هـزار و یک شـب» ،اطالعات
ارزنـدهای پیرامـون پیشـینه ،ترجمههای مختلـف ،تأثیرگـذاری در ادبیات اروپای قـرن نوزدهم و
جنبههـای مختلـف داسـتانپردازی را در ایـن کتاب بررسـی میکنـد .سـتاری ( )1368در کتاب
«افسـون شـهرزاد» ،داسـتانها و تاریخچـهی هـزار و یک شـب و در باب خاسـتگاههای گوناگون
ایـن اثـر همچنیـن آرای صاحبنظران را دربارهی این کتاب بررسـی میکند .ثمینـی ( )1379در
کتـاب «عشـق و شـعبده :پژوهشـی در هـزار و یک شـب» ،داسـتانهای این کتـاب را به چندین
روش تقسـیمبندی میکنـد .خزائـل ( )1384در «فرهنـگ ادبیات جهـان» ،از تاریخچـهی هزار و
یـک شـب گـزارش میدهـد .خراسـانی ( )1383در مقالـهی «ریختشناسـی هزار و یک شـب»،
داسـتان اصلـی را کـه شـامل داسـتانهای دیگـر میشـود ،حکایات جامـع مینامـد .همچنین او
در ایـن مقالـه ،انگیـزه را پایدارتریـن عنصـر قصه معرفی میکنـد .خانم یوکوفوجیمـو ( )1383در
گـزارش نمایشـگاه هـزار و یـک شـب ،گـزارش مختصـری از نمایشـگاه مـیآورد و آن را بـه سـه
قسـمت عمده تقسـیم میکند :سرچشـمه و تاریخ هزار و یک شـب ،دنیای خاورمیانه از دیدگاه
هـزار و یـک شـب و سـرگرمیهای هـزار و یـک شـب .بهـرام بیضایـی ( )1391در کتـاب «هـزار
افسـون اینجـا اسـت» ،بـه ریشـهیابی داسـتانهای بنیادین هزار و یک شـب میپـردازد.
جدیدتریـن آثـار ترجمـه شـده بـه فارسـی کـه هـزار و یـک شـب را بررسـی کردهانـد؛ یکی
کتـاب «هـزار و یـک شـب در ادبیـات و جامعهی اسلامی» نوشـتهی ریچـارد جی .هوانسـیان و
جـورج صبـاغ اسـت کـه فریـدون بـدرهای آن را ترجمـه کـرده اسـت .کتـاب دیگر« ،شـیوههای
داسـتانپردازی در هـزار و یـک شـب» اثـر دیویـد پینالـت که مترجـم آن نیـز فریدون بـدرهای
است.
در ایـن پژوهش دو پرسـش اصلی مطرح اسـت؛ اول داسـتانهای ایرانی و مصـری هزار و یک
شـب واجـد چـه کیفیتـی هسـتند و دوم اینکه آیـا داسـتانهای هزار و یک شـب با توجـه به دو
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2ـ کتاب هزار و یک شب
مبنـای مشـاهدهی نگارنـده بـرای پیشـبرد مباحث مطـرح شـده در این پژوهـش ،مجموعه
داسـتانهای هزار و یک شـب چاپ اول اسـت که در سـال  1390نشـر نگاه منتشـر شـد .محور
عمده در بررسـی مفهوم تطبیقی و بحث از نقاط اشـتراک و وجه اختالف داسـتانها ،دو داسـتان
ملـک شـهرمان و قمرالزمـان بـا ریشـهی ایرانـی در صفحـات ( )795-782و قصـهی عالءالدیـن
ابوشـامات با ریشـهی مصـری در صفحات ( )312-289اسـت.
هـزار و یـک شـب مهمترین محصـول فعالیـت ذهنـی قصهگویـان در ادوار مختلـف تاریخی
اسـت .کتابـی اسـت کـه اعتقـادات و آداب و رسـوم ملتهـا و اقـوام گوناگـون در آن راه یافتـه و
لهجههـا و اسـلوبهای گوناگـون سـخن در آن شـکل گرفته اسـت .در این مجموعه ،نشـانههایی
از افسـانههای هنـدی ،ایرانـی ،عربـی ،بغدادی ،مصری ،یهـودی ،یونانی ،ترکی و  ...دیده میشـود.
در واقـع ،کتابـی اسـت چنـد رگـه و الیهالیـه که هـر الیـهی آن در عصـر و زمانی متفـاوت پدید
آمده اسـت.
آشـنایی ایرانیهـا بـا ایـن اثـر را میتـوان در پرتو تلاش غربیهـا و ترجمههـای خارجی آن
دانسـت .پژوهشـگران بـر ایـن باورند که در «حـدود صد و پنجاه سـال پیش ،ایرانیـان اروپا رفته،
از مسـیر اشـتهار داسـتان هـزار و یک شـب در کشـورهای اروپایی بـا این میـراث فرهنگی کهن
خـود دوباره آشـنا شـدند( ».امیـن)53:1383،؛ از این رهگذر ،سـعی و تالش خـود را برای ترجمهی
فارسـی ایـن اثـر به کار گرفتند .به نظر میرسـد نخسـتین تالشهـا برای ترجمهی فارسـی هزار
و یـک شـب ،در دورهی قاجـار و بـه حمایت شـاهزادگان قاجاری صورت پذیرفته باشـد.
بـه هرحـال ،آنچـه امروزه پژوهشـگران دربـارهی ترجمه فارسـی الـف لیله و لیلـه میگویند،
منحصرا ً ترجمهای اسـت که در قرن سـیزدهم هجری ،در دورهی قاجار در پایان سـلطنت محمد
شـاه و آغـاز فرمانروایـی ناصرالدین شـاه صورت گرفته اسـت و تا پیـش از این تاریـخ ،اطالعی در
بـاب ترجمـهی ایـن اثر به زبان فارسـی به دسـت نیامـده اسـت (محجـوب .)391 :1382 ،مهمترین
و اصلیتریـن ترجمـهی هـزار و یک شـب به فارسـی در سـال  1295هجری قمری (معـادل 1843
میلادی) توسـط ملا عبدالطیـف طسـوجی صـورت گرفـت .وی بـا ترجمـهی ایـن اثـر ،یکی از
شـاهکارهای نثر فارسـی دوران قاجار را که نمونهی درسـتی و سـادگی و زیبایی است ،پدید آورد.
در هـزار و یـک شـب ،همهگونـه داسـتان بـا فرهنگهـای گوناگـون بـه چشـم میخـورد؛
داسـتان دلیریهـا و جوانمردیهـای هـر یـک از ملتهـا ،داسـتانهای پهلوانـی ،داسـتانهای
تاریخـی ،قصههایـی کـه بـا زبـان جانـوران بیـان شـده و  ...سرشـار اسـت.
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خاسـتگاه متفـاوت ایرانی و مصری ،تفاوتها و اشـتراکات قابـل توجهی دارند؟
بـه نظـر میرسـد رواج داسـتانهای مصـری در هـزار و یک شـب به دلیل رشـد سـوداگری،
پیشـهوری و نظـام اقتصـادی بـورژوازی در اروپـا و همجـواری مصر با آن منطقـه و رواج قصههای
ایرانـی ،بـه دلیـل ریشـهدار بودن سـنت ،جنگهای داخلـی پی در پـی ،عقبماندگـی اقتصادی،
دیکتاتوری و  ...در آن مقطع زمانی بوده اسـت .روشـی که نگارنده از آن پیروی میکند ،سـنجش
ادبـی و تطبیـق مفاهیـم و باورهای فرهنگی و اجتماعی نهفتـه در داسـتانها و حکایتهای هزار
و یک اسـت.

بـه طور کلی ،در سراسـر داسـتانهای هزار و یک شـب میتوان از ویژگیهـای ادبی ،تاریخی،
اجتماعـی و جغرافیایـی بسـیاری سـخن گفت و آنهـا را از دیدگاه روانشناسـی ،جامعهشناسـی،
انسانشناسـی ،فرهنـگ و  ...بررسـی کـرد و به نتایج قابل توجهی رسـید.

2ـ 1ـ2ـ تسخیر و تناسخ
فراوانی مسـخ و تبدیل شـدن انسـان به حیوان و سـخن گفتن جانوران نیز از دیگر مشخصات
داسـتانهای ایرانـی ایـن مجموعـه اسـت .سـتاری در این بـاره میگویـد« :عمل مسـخکردن در
ایـن قصههـا ،زادهی تخیـل سـامیان نیسـت و نامهـای ایرانـی که در آنهـا مییابیم از نشـانههای
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2ـ1ـ1ـ خرافه ،اسطوره و نیروهای فرا زمینی
صفات مشـخص داسـتانهای کهـن ایرانی عبارت اسـت از اعتقاد به موجـودات ماوراءالطبیعه
و فراواقعیـت چـون ارواح ،عفریتهـا ،جنهـا ،غولهـا ،دیـوان و پریـان نیکـوکاری کـه بـا اراده و
اسـتقالل تـام خـود و بـدون هیـچ فرمانبـرداری کورکورانـه از طلسـم یا نقـش خاتـم ،در جریان
زندگـی آدمهـا حضـور فعاالنـه پیدا میکننـد و حوادث شـگفتانگیز و شـگرفی را در داسـتانها
رقـم میزننـد .سـتاری در این بـاره میگوید« :ارواح واسـطهی میان انسـان و ایزدان چـون دیوان
و پریـان و فریشـتگان کـه بـا آدمـیزادگان میآمیزنـد ،عنصـری ایرانـی اسـت و در نـژاد اعـراب
وجـود نـدارد  ...اگـر اعـراب بـه انـدازهی ایرانیـان با پریان و دیوان انس و آشـنایی و حشـر و نشـر
میدانسـتند ،بیگمـان در ادب خـود از آنـان بیشـتر یـاد میکردنـد( ».سـتاری)73 :1386 ،؛ یـا به
گفتـهی ریپـکا ،در داسـتانهای هزار و یک شـب «پیش از همه ،داسـتانهای راسـتین پریان که
ویژگـی آنهـا دخالـت نیرویهـای بـدی و نیکی بـا آفریـدگان با سرنوشـت پهلوانی بود ،ریشـهی
ایرانـی دارد( ».ریپـکا.)1148 :1382 ،
در همیـن حیطـهی سـحر و جـادو ،میتـوان بـه بـارداری جادویـی نیـز اشـاره کـرد کـه بـا
افسـانههای کهـن ایرانـی مطابقـت دارد .در ایـن قبیـل داسـتانها ،شـخصیتهای داسـتان بـا
خـوردن معجـون یـا به کمـک کنیزی در پی حـوادث و اتفاقـات کام ً
ال جادویی و سـحری بچهدار
میشـوند (ثمینـی .)60 :1379 ،ایـن بنمایـه را میتـوان در حکایاتـی همچـون سـیفالملوک و
بدیعالجمـال ،بـدر باسـم و جوهـره ،اردشـیر و حیاتالنفـوس جسـتجو کـرد.
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2ـ 1ـ ویژگی داستانهای ایرانی هزار و یک شب
هـزار و یـک شـب در میـان ایرانیهـا شـهرت همگانـی دارد .بخشهایـی از این اثـر محصول
خالقیـت تعـداد بیشـماری راوی ،قصهگو و قصهسـاز ایرانی اسـت کـه امروزه اطالعـات ارزندهای
را از عـرف ،آداب ،اعتقـادات و باورهـای اجتماعـی آنهـا ارائـه میدهـد .مایههـای فرهنگی موجود
در ایـن اثـر را میتـوان شـاهدی بـر صـدق این ادعـا دانسـت؛ از این رو ،توانسـته اسـت زمینهی
تحقیقـات و پژوهشهـای گوناگونـی را در عرصههای مختلـف اجتماعی ،تاریخی ،مردمشناسـی،
روانشناسـی و غیره فراهم سـازد .از جمله این پژوهشها ،تحقیقاتی بوده اسـت که پژوهشـگران
و محققـان از منشـأ و خاسـتگاه ایرانی ایـن اثر به دسـت دادهاند.
در زیـر بـا نگاهی کلی به صفات مشـخص شـدهی این داسـتانهای کهن ـ کـه محققان آنها
را شناسـایی کردهاند ـ اشـاره میکنیم.

اصیـل پارسـی قصههاسـت ،چـون اگـر ایـن داسـتانها بـه تـام و کامـل عـرب بودنـد ،فقـط بـه
نامهـای تـازی در آنهـا بـاز میخوردیـم؛ چنـان کـه در قصههـای بغـدادی و مصـری نامهـا فقط
عربـی اسـت( ».سـتاری .)73 :1368 ،ثمینـی در کتـاب خـود در خصـوص طرح حیوان سـخنگو یا
تبدیـل انسـان به حیـوان ،به تقسـیمبندی میپـردازد(.)1
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2ـ1ـ4ـ شخصیتهای تاریخی
از دیگـر نشـانههای ادبیـات ایرانـی کـه در حکایتهـا و داسـتانهای هزار و یک شـب یافت
میشـود ،وجـود شـخصیتهای تاریخـی پیـش از اسلام اسـت .در ایـن داسـتانها از وجـود
شـخصیتهای تاریخـی ایرانـی پیـش از اسلام چون انوشـیروان پادشـاه ساسـانی سـخن گفته
میشـود .همـان طـور کـه میدانیـم هـزار افسـان در زمـان انوشـیروان و بـه دسـتور او در پیوند
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2ـ1ـ3ـ عشق و رمز و راز آن
از دیگـر نشـانههای ایرانـی داسـتانها و قصههـای هزار و یک شـب میتوان به داسـتانهای
عاشـقانه اشـاره کـرد .بـا مراجعـه به مجموعه داسـتانهای هـزار و یک شـب ،به صراحـت به این
مهـم دسـت خواهیـم یافـت کـه داسـتانهای عاشـقانهی ایرانـی ایـن اثـر ،از الگویی خـاص که
کمابیـش در هـر داسـتان تکرار میشـود ،پیروی میکند .در این الگو شـخصیت قهرمان داسـتان
کـه جوانـی بیتجربـه اسـت ،صرفـاً بـا شـنیدن وصـف یـا دیـدن تصویـر زنـی زیبا ،مشـکالت و
دشـواریهای سـفر را به جان میپذیرد و با پشـت سـر گذاشـتن مرارتها و سـختیهای بسـیار
بـه معشـوق میرسـد .ثمینـی در ایـن بـاره میگویـد« :همـهی داسـتانهای عاشـقانهی ایرانی،
[در داسـتانهای هـزار و یـک شـب بـر محـور معشـوقهای گمنام و ناشـناخته میچرخنـد .طرح
اصلـی ایـن قصههـا سـاده اسـت :قهرمان تنها با شـنیدن نـام یا وصـف جمال دختـری متعلق به
سـرزمینی دور دسـت در دام عشـقش گرفتار میشـود .سـپس عاشـق برمیخیزد و راه میافتد
تـا بـه معشـوق بپیونـدد و در نهایت به یمن اسـتقامت و پشـتکار به وصـال او میرسـد .آنچه که
بـه ایـن قصهها تحرک میبخشـد ،فاصلهی جغرافیایی عاشـق و معشـوق اسـت( ».ثمینـی:1379 ،
.)262
در زیرمجموعـهی ایـن بخـش از داسـتانهای عاشـقانهی ایرانـی ،بـا حکایتهایـی رو بـه رو
میشـویم که چگونگی رسـیدن عاشـق به معشـوق در گرو کشف و گشـودن زبان رمزی معشوق
خالصـه میشـود .در ایـن قبیـل داسـتانها ،معشـوق به جای صریح و سـر راسـت سـخن گفتن
بـا رمـز و اشـاره بـا عاشـق صحبـت میکند؛ بـه این صورت که معشـوق به عاشـق نشـانههایی را
بـاز مینمایانـد و عاشـق بـه کمـک درایت و دانایی شـخصی یا به یـاری پیرزنی دانا به کشـف راز
پـی بـرده و بـه وصـال میرسـد (همـان .)63 :به نظر میرسـد ،وجـود اینگونه داسـتانهای رمزی
و اشـارهای در اسـاطیر و آیینهـای کهـن ایرانی موجود بـوده که از باورهای عامیانهی آنها نشـأت
گرفتـه اسـت .بنابرایـن ،عنصـر رمزسـازی و رمزگشـایی کـه در برخـی داسـتانها و حکایتهای
هـزار و یـک شـب دیـده میشـود ،حاکی از نـوع نـگاه و تفکر آنهـا از اعتقـادات و باورهایـی بوده
کـه از افسـانههای گذشـته بـر تفکـرات و اعتقاداتشـان بر جای مانده اسـت .داسـتانهایی چون
قمرالزمـان و گوهـری و داسـتان عزیز و عزیـزه ،در این حیطه از داسـتانهای رمزی میگنجد که
شـاید بیـش از نیمـی از داسـتان ،به رمز و رمزگشـایی اختصاص داده شـدهاند.
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2ـ1ـ5ـ موجودات خیالی
از دیگـر صفـات داسـتانهای ایرانـی ایـن مجموعه ،در حیطهی شـخصیتهای غیـر آدمیزاد
ولـی خوشکـردار میگنجنـد کـه عبارتنـد از :احمد و پـری بانو ،قمرالزمان ،اسـب آبنـوس ،پری
دریایـی و دو خواهـر حریـص از ایـن داستانهاسـت که ریشـهی ایرانـی دارند .همینطـور از نظر
تم سـفری که در داسـتانهای هزار و یک شـب مورد بررسـی قرار گرفته اسـت ،به نظر میرسـد
در این دسـت از داسـتانها عالوه بر داشـتن موضوع مشـترک تم سـفری ،شـخصیتهای مشـابه
ایرانـی نیـز وجـود دارد؛ ماننـد داسـتانهای قمرالزمـان ،اسـب آبنـوس ،پـری بانـو و احمـد کـه
ریشـهی ایرانی دارند (مارزولـف.)9 :1383 ،
جـدا از مـوارد فـوق در اصـل ایرانیبـودن چارچـوب برخی داسـتانها نیز تردیدی نیسـت؛ از
جملـه داسـتان بـرادران شـاهانهی شـهریار و شـاه زمـان ،زنـان و بیوفایی آنـان یا داسـتانهای
پراکنـده ماننـد داسـتان زنی کـه در صندوق دربسـته بود ،بازرگان و همسـرش و خرس و سـگ.
پس از آن داسـتانهای بازرگان ،شـبح و سـه مرد پیر (داسـتان ایرانی اسـت اما شـاید بخشـی از
اصل هزار افسـانک نباشـد) ،ماهیگیر و شـبح ،سـه سـیب (چندان تغییر داده شـده اسـت که در
حمال ،سـه قلندر (این نیز تغییر داده شـد و به روزگار هارون
روزگار هارون رشـید رخ میدهد)ّ ،
رشـید انتقـال یافت) و  . ...همگی این داسـتانها بخشـی از هسـتهی ایرانی در کتـاب هزار و یک
شـب ،یعنی اصل هزار افسـانک تشـکیل میدهنـد (ریپـکا.)1149 :1382 ،
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بـا داسـتانهای هنـدی نوشـته شـد و به صـورت مجموعـهی کاملی در آمـد که اینک در دسـت
همـگان اسـت .بنابرایـن ،ایـن احتمـال مـیرود کـه ایـن داسـتانها از دوران انوشـیروان پادشـاه
ساسـانی بـه یـادگار مانده باشـد؛ به ویـژه اینکه در این حکایتها از عدل و داد انوشـیروان سـخن
رفتـه اسـت .حکایتهایی چون انوشـیروان عادل ،انوشـیروان و دختر دهاتـی و حکایت تدبیر زن
در ایـن دسـته از حکایتهـای ایرانـی ،بـا محور شـخصیتهای تاریخی پیش از اسلام هسـتند
(ثمینـی.)66 :1379 ،
تعـداد دیگـری از قصههـای ایرانـی را بـه دلیـل شـباهت موضوعـی یا شـباهت شـخصیتها
انتخـاب کردهانـد کـه عبارتنـد از :تاجـر و عفریت ،سـه مـرد پیر ،ماهیگیر و عفریت ،سـه سـیب،
حمال و دختران ،سـه بانو و سـه قلندر ،اسـب جادو ،حسـن بصری ،شـاهزاده بدر و شاهزاده خانم
ّ
جوهرالسـمندل ،اردشـیر و حیاتالنفـوس ،قمرالزمـان و ملکـه بـدور ،همیـن طـور شـاید احمد
پری بانو و داسـتان خواهران حسـود ،ریشـهی ایرانی دارند (مارزولف .)8 :1383 ،همچنین ،داسـتان
سـیفالملوک در هـزار و یـک شـب به نظر میرسـد تنها داسـتانی باشـد که مشـابهتی کامل در
زبـان فارسـی دارد و نسـخههای فارسـی آن را «لیـن» در کتـاب خـود نشـان داده کـه حاکـی از
ایرانیبودن این داسـتان اسـت (محجوب .)374 :1382 ،داسـتان عمر بن نعمان در نسـخهی فارسـی
ـ کـه بـه نـام حکایـت ملک نعمـان و فرزنـدان او شـرکان و ضوءالمکان نـام دارد ـ مدتـی پس از
تألیـف الـف لیلـه و لیلـه در میـان قصههـای آن کتاب گنجانده شـده اسـت؛ نیز داسـتانی که در
بطـن ایـن حکایـت بلنـد بـه نام حکایـت تاجالملـوک و ملکه دنیـا قـرار دارد که تقریبـاً کلمه به
کلمـه بـا حکایـت اردشـیر و حیاتالنفـوس کـه ریشـهی ایرانی داشـته تطبیـق میکنـد ،باز هم
ریشـهی ایرانـی دارند (همـان.)374 :1382 ،
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2ـ2ـ1ـ موجودات خیالی و فراطبیعی
بـه طـور کلی ،از مشـخصات اصلی داسـتانهای کهـن این مجموعـه در دوران پیـش از ورود
اسلام بـه مصـر میتـوان بـه وجـود عفریتهـا و جنهـا در داسـتانهای مصری اشـاره کـرد .در
قصههـای مصـری ،عنصـر جـن ،عفریـت ،سـحر و جـادو از ارزش و مقام بسـیار باالیـی برخوردار
اسـت .وجـود اجنـه و شـیطانها ،عناصـر موهـوم و خرافـی و خرافهگویـی در اجتمـاع و فرهنگ
قبـل از اسلام در مصـر ،زمینـه را بـرای ایجـاد روحیـهای تسـلیمپذیر در برابر هر گونـه حادثه و
پیشـامدی کـه در محیـط اطراف این سـرزمین به وجـود میآمد ،هموار سـاخت و روز بـه روز بر
رضایتمنـدی اعـراب بر پذیرش صرف سـطحنگری اتفاقات محیط اطراف و خیالبافیشـان دامن
زد .بـه نوبـهی ایـن گونـه تفکر ،اعراض از شـناخت واقـع و حقیقت امـر را نیز برای اعـراب در پی
داشـت؛ بـه گونهای که سـبب شـد ،بـه زوال درونی فکری و فرهنـگ جامعهی مصـری دامن زده
شـود و بـه رکود و فقـر فرهنگی دچار شـوند (سـتاری.)82 :1368 ،
بـه هـر روی در برخـی از قصههای مصری این مجموعه ،این موجودات خیالی و شـگرف مانند
اجنـه و شـیاطین از ویژگـی خاصی برخوردار هسـتند؛ چنان کـه این موجـودات مافوقالطبیعه و
ً
کاملا کورکورانـه به خدمتگـزاری صاحبان
شـگرف بـه عنوان موجوداتی شـناخته میشـوند که
و مالـکان طلسـم میپردازنـد و بـه اراده و خواسـت آنـان عمـل میکننـد و نیازهـای آنهـا را
بـرآورده میسـازند .سـتاری در ایـن بـاره میگویـد« :ایـن موجـودات شـگرف بـه قدرت طلسـم
چـاره میسـازند ،چـون همـواره خدمتگـزار طلسـم و تعویذند و مالک طلسـم ،صاحـب اختیار و
فرمانـروا و راهنمای کارهای حیرتانگیز ایشـان اسـت و آنان چون بنـدهای زرخریدی فرمانبردار،
خواسـتها و آرزوهـای وی را برمیآورنـد( ».همـان.)77 :

Downloaded from rdch.ir at 23:05 +0430 on Wednesday July 18th 2018

12

2ـ2ـ ویژگی داستانهای مصری هزار و یک شب
داستاننویسـی در مصـر بیشـتر مربـوط اسـت به آثـار قصهگویـان و داستانسـرایان عامه که
داسـتانهایی را از کتابهـای گوناگـون بـا آنچـه از عامـه میشـنیدند ،تلفیـق و در مجالس عامه
چـون قهوهخانههـا نقـل میکردنـد و از ایـن طریق بـه کسـب روزی میپرداختنـد؛ از این جهت،
ناچـار بودنـد داسـتانها را طوالنـی کننـد و بـه اغـراق و مبالغـه بپردازنـد .از جمله ایـن قصهها و
حکایتهـا ،داسـتانهای افسـانهای هـزار و یـک شـب بـود که ظاهـرا ً در قـرن پنجم هجـری در
قاهـره بـه دسـت داستانسـرایان و قصهگویان مصـری افتاد.
نقـاالن و قصهگویـان داسـتانهای مصـری هـزار و یـک شـب ،سـعی در آن داشـتند کـه
بیشـتر حکایتهایـی را نقـل کننـد که مردمی و عامهپسـند باشـد؛ بنابرایـن ،در کنار آن دسـته
از داسـتانهای تخیلـی و خیالبافیهـای مصـری کـه چـه پیش از اسلام و بعـد از آن بر مجالس
عامـه توسـط داستانسـرایان و نقـاالن گفتـه میشـد ،داسـتانهای دیگری نیـز به وفـور افزایش
یافـت کـه حول مسـائل اجتماعـی آن دوران به ویژه مسـائل اجتماعی بعد از اسلام قرار داشـت؛
چـون زندگـی شهرنشـینی (قاهـره) ،وصـف حال بازرگانـان و پیشـهوران و حتی سـخن گفتن از
عمـال و کارگـزاران دیوان و دولت .در واقع با مطالعهی تاریخی سـرزمین مصـر در دو دوران پیش
از اسلام و بـه ویـژه بعـد از آن ،با دو فرآیند متفاوت از چگونگی پذیرش باورهـا و اعتقادات و آداب
فرهنگـی و اجتماعـی آنها رو به رو میشـویم.
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2ـ2ـ2ـ واقعگرایی پس از رشد سوداگری
حـال آنکـه بـا ورود اسلام بـه سـرزمین مصر «تمـدن قدیم فراعنـهی مصر و نیـز تمدنی که
روم و یونـان در بعضـی نواحـی آن بـر پـا کـرده بودنـد بـه کلـی از بیـن رفـت و جای خـود را به
تمـدن جدیـدی کـه خلفـای اسلام بانـی آن بودنـد[ ،داد( »].لوبـون)244 :1377 ،؛ بـه طـوری که
کاملا تحـتتأثیر تمدن اسلام قرار گرفتنـد و از نظـر مذهب ،زبان و تمـدن کام ً
ً
ال
ایـن نواحـی،
اسلامی ـ عربـی شـدند .در واقـع ،تمدن اسلام در بـدو ورود به مصـر همانند تمدنی بـود که در
بغـداد تأسـیس شـد .عـروج این تمـدن در مصر را بـه دوران خلفـای فاطمی میدانند کـه در آن
زمـان صنعـت و حرفـت در نهایـت ترقـی بـود؛ چنـان که قاهـره در مدت زمـان انـدک در ردیف
بغـداد دورهی عباسـیان قـرار گرفـت (لـوکاس .)116 :1382 ،بـه هرحال ،با مطالعـهی تاریخی مصر
از ورود اسلام بـه تمـدن ایـن سـرزمین تا زمانی کـه تاریخ مدنیت عـرب (اسلام) در آن به اتمام
رسـید؛ یعنـی تـا قبل از حملهی تـرکان و مغوالن به این سـرزمین ،میتوان دریافـت مصر دوران
شـکوفایی اجتماعـی ،اقتصـادی ،سیاسـی ،مذهبی و فرهنگی قابل توجهی داشـته اسـت.
تفکـر علمـی ،فلسـفی و به ویـژه برتری و تفوقی که اسلام از نظر اقتصـادی و صنعتگری در
ایـن تمـدن بـه وجود آورد ،سـبب شـد افکار و اذهـان عمومی مردم برخالف گذشـته سـیر رو به
رشـدی داشـته باشـد و در زمینهی مسـائل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ترقی یابد؛ به
طـوری کـه روز بـه روز ،میـزان آگاهـی و اطلاع آنها نسـبت به اتفاقـات و محیط اطـراف افزایش
یافـت و در پـی آن حـس واقعبینانـه و عقالنـی بـر ذهـن و اندیشـه آنهـا و بالطبـع بـر فرهنگ و
ادبیـات آنها حاکم شـد.
معـرف زندگی
بسـیاری از داسـتانهای مصـری ایـن دوران برخالف داسـتانهای قدیمی آنّ ،
ً
کاملا واقعبینانـهای نوشـته شـدهاند و گذشـته از آن ،به دلیل
شـهری قاهـره اسـت که بـا حس
شـرایط بازرگانـی ،اقتصـادی و صنعتگـری خاصـی کـه دارا بود؛ داسـتانهای جدید مصـری این
اثـر در مقایسـه با داسـتانهای قدیمی خـود ،از وصف حـال بازرگانان ،صنعتگران ،پیشـهوران و
مشـاغل کسـب و کار پر است (سـتاری.)77 :1368 ،
بـه طـور کلی ،نقـاالن و قصهگویـان مصری سـعی در آن داشـتند داسـتانهایی را نقل کنند
که بیشـتر منطبق با هنجارهای اجتماعی و فرهنگی سـرزمین مصر و از واقعیت زندگی شـهری
قاهـره باشـد؛ بـه همین منظور ،این قصهها که اصلـی مردمی دارد و از میان خود مردم برخاسـته
اسـت ،بـا دیـد کام ً
ال واقعگرایانـه نوشـته و از عناصر موهوم و خیالی و شـگفتانگیز خالی اسـت.
سـتاری در ایـن بـاره میگویـد« :ایـن داسـتانها با حس واقعبینی نوشـته شـده اسـت و لبریز از
عناصر شـگفتانگیز و افسـونآمیز نیسـت ،بلکه معرف اجتماع و زندگی و پیشـههای آن روزگار
اسـت .اشـخاص در ایـن داسـتانها چـون خدمتگزار مصـادر غیبی قدرت یـا بهرهمنـد از نیرویی
شـگرف و معجزهآسـا نیسـتند ،سـرگرم کسـب و کار خویش و در تلاش معاشاند؛ از ایـن رو در
ایـن داسـتانها ،شـرح مشـاغل مختلـف و وصف دقیـق بناهـا و مکانهـای گوناگون بـه تفصیل
آمده اسـت( ».همان.)80 :
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2ـ2ـ3ـ خیالبافی و سادهلوحی
بخـش دیگـری از داسـتانهای واقعبینانـهی مصـری کـه مـورد پسـند مـردم بـود ،شـامل
قصههـای طنزآمیـزی اسـت که اصل مردمـی داشـت و در آن از واقعیتهای زندگـی و اجتماعی
طبقـهی خاصـی از کارگـزاران و عمـال دیـوان و دولـت سـخن به میـان میآمد .در این دسـت از
داسـتانها ،نقـاالن و قصهگویـان بـه صراحت ریا ،فسـق و نادرسـتی بـزرگان دولت را به سـخره و
اسـتهزا میگرفتنـد و علاوه بـر آن از دزدان و طـراران و حیلهگران ،داسـتانیهایی نقل میکردند
که وجود خارجی و عینی داشـتند و با دادن شـاخ و برگ به آن از حقیقت زندگی این اشـخاص
و فریبکاریهایـی کـه بـه کار میبرنـد ،سـخن بـه میـان میآوردنـد (سـتاری)64 :1348 ،؛ ماننـد
داسـتان احمـد دنف یـا دناف.
چنـدی بعـد مصـر که با ورود اسلام در مسـیر ارتقـاء و اعتلای علمی و فلسـفی و به نوبهی
آن پیشـرفتهای فرهنگـی ،ادبـی و اجتماعـی باالیـی قـرار گرفته بـود ،این تمدن نیـز مانند هر
تمـدن دیگـری بعد از یک رشـته پیشـرفتهای اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگـی و ترقیهایی که
در دوران اسلامی در زمینـهی علـوم و فنـون و صنعتگری حاصل کرده بـود؛ در نهایت در معرض
هجـوم اقـوام مختلفـی چـون تـرکان و مغوالن قـرار گرفت و بیـش از هر جای دیگـر به انحطاط
تمدنـی دچـار شـد .چنـان کـه ایـن مهاجمان تـا آنجا پیـش رفتند کـه غیـر از اندوختـن مال و
ثـروت آن هـم در مـدت زمانـی خیلی زود ،منظور دیگری نداشـتند و شـروع آن هـم از وقتی بود
که این مملکت در دسـت سـلطان سـلیم پادشـاه عثمانی قرار گرفت و در نتیجه ،علوم و فنون و
حرفـت بـه سـرعت رو به تنزل و انحطاط نهاد (لوبـون )737 :1377 ،و این گونه آن دوران شـکوفایی
کـه اسلام بـه تمـدن مصـر در اواخر قرن چهارم هجری و سـدهی پنجم بخشـیده بـود ،در قرون
هشـتم و نهم هجری به دلیل هجوم اقوام ترک و مغول ،شـکوفایی خود را از دسـت داد و به تبع
آن ،فقـر تدریجـی اقتصـادی و فرهنگـی گریبـان مصر را گرفـت .عالوه بر آن «به علت شـکوفایی
تجـارت در حـدود ایتالیـا و شـبه جزیرهی ایبری (شـامل اسـپانیا و پرتغـال)[در مقایسـه با رونق
اقتصـادی و تجـاری در مصـر] و رقابـت محصوالت غرب بـا فرآوردهها و کاالهای شـرق و تجزیه و
تقسـیم امپراطوری اسلام که گریبانگیر دنیای اسلام شـده بود( ».سـتاری )81 :1368 ،سـبب شد
تمـدن مصـر به سـمت انحطـاط روی آورد و علوم و فنون پیشـین جای خود را بـه «علوم و فنون
خفیـه و طلسـمات و تاریکاندیشـی کـه غالباً همراه با پریشـانی و آشـفتگی فکـری و دلنگرانی
بـود ،سراسـر مصـر را فـرا گرفـت و نتیجـه آنکـه خیالبافـی ،کنجـکاوی بیهـوده ،خوشبـاوری و
سـادهلوحی ،در آن روزگار بـر ادبیاتـی کـه دارای سـنتی اسـتوار بـود ،سـایه افکنـد و ادبیات هم
برای اشـاعه و نشـر حکایتهای عجیب و شـگرف و تخیلی آماده شـد» (همان)81 :؛ به طوری که
هماننـد دوران پیـش از ورود اسلام بـه مصر ،بار دیگـر روحیه و طرز فکر عامیانه و خرافه پرسـت
و بـه نوبـهی آن ،داسـتانهایی کـه مشـحون بـه ارقـام مبالغهآمیز ،جنهـا و شـیطانها و عناصر
موهـوم و خرافـی بـود بـر ادبیـات و تاریـخ ایـن سـرزمین جلوهگر شـد .برخـی از این داسـتانها
عبارتنـد از :حاسـب کریمالدیـن و ملکـه مـاران ،داسـتان عجیب و غریـب ،عالءالدین ابوشـامات،
هارونالرشـید و ابومحمـد تنبـل ،علـی مصری ،عمر بازرگان و سـه پسـرش ،خلیفه صیـاد ،ابوقیر
و ابوصبـر ،عبـداهلل بری و بحـری و معروف پینه.

3ـ وجوه اشتراک و اختالف داستانهای ایرانی و مصری

الف ـ داستان ایرانی ملک شهرمان و قمرالزمان
پسـر ملـک شـهرمان کـه قمرالزمـان نـام دارد ،از زنـان بیزار اسـت و بـه هیـچ روی حاضر به
ازدواج نیسـت .شـبی عفریتهـا بـرای تفریـح و بازی ،ملکـه بدور دختـر زیبای ملک غیـور را در
خـواب کنـار قمرالزمـان مینهنـد .قمرالزمان و بـدور یکی پـس از دیگری از خواب بـر میخیزند،
بـه هـم بسترشـان بـا تعجـب مینگرنـد و در همـان یک نـگاه عاشـق میشـوند .اما صبـح فردا،
عفریتهـا دختـر را بـه سـرزمین خـود بـاز میگرداننـد؛ ایـن در حالـی اسـت که هم قمـر و هم
بـدور از فـراق یکدیگـر زار و دیوانـه میشـوند و هیـچ کس حرفشـان را بـاور نمیکند تـا در آخر،
وزیـر ملـک غیـور بـه جسـت و جوی قمر بـر میآیـد و او را مییابد و عاشـق و معشـوق به وصال
هـم میرسـند .امـا هنگامـی که با هم در حال سـفر هسـتند ،شـبی قمرالزمان ،نگینـی در لباس
بـدور مییابـد و میخواهـد روی آن را بخوانـد کـه پرنـدهای نگین را از دسـتش میربایـد و او در
پـی آن ،در راه گـم میشـود .از طـرف دیگـر بـدور کـه از خـواب بیـدار میشـود و قمرالزمـان را
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2ـ2ـ4ـ اقتباس از اقوام دیگر
برخـی دیگـر از داسـتانهای مصـری هـزار و یـک شـب ،قصههایـی ملهـم از سـنن یهودی
اسـت کـه ظاهـرا ً سـازندهی آنها یک یهـودی مصری نو مسـلمانی بـوده که داسـتانهای یهودی
اصـل را در هـزار و یـک شـب جـا داده اسـت؛ ماننـد داسـتان حاسـب الریمالدیـن و ملکـه ماران
کـه شـامل داسـتان بلوقیـا نیز هسـت .همچنین ،داسـتان عجیب و غریـب و داسـتان عالءالدین
ابوشـامات از ایـن جمله اسـت (سـتاری 81 :1368 ،و .)80

15

Downloaded from rdch.ir at 23:05 +0430 on Wednesday July 18th 2018

بـه هـر روی در نـگاه کلی ،از نظـر «ای لیتمن» ویژگی داسـتانهای مصری هزار و یک شـب
را میتـوان بـه قرار زیر دانسـت:
داسـتانهایی کـه حلقههـای دزدان و دغلبازان زیـرک را نقل میکند ،داسـتانهایی که ارواح
و دیوهـا در آنهـا در خدمـت طلسـم یا شـیئی جادویی هسـتند و داسـتانهایی که شـاید بتوان
آن را «رمانهـای بورژوایـی» نامیـد و برخـی از آنها شـبیه رمانسهای جنسـی جدید هسـتند و
دسـتهی دیگـر از داسـتانها کـه بنمایههـای آن به مصر باسـتان بـاز میگردد ،ریشـهی مصری
دارند (لیتمـن.)7 :1384 ،
محقـق دیگـری بـه نام ویکتور شـوون ،داسـتانهای مصری هزار و یک شـب را بـه طور کلی
بـر دو گونـه تقسـیمبندی کـرده اسـت ( :)2برخـی از قبیـل عبداله بـری و عبداله بحـری ،ابوقیر و
ابوصیـر ،علـی گوهـری ،علیشـیر ،دلیلـه محتاله ،جـوذر ،ابراهیـم و جمیلـه (حکایت دو عاشـق
ماهـرو) ،قمـر الزمـان و زن گوهری ،معروف پینهدوز ،سـرور بازرگان ،نورالدین حسـن و بدرالدین،
علـی نورالدیـن و انیسالجلیـس ،علـی نورالدیـن و مریـم و خلیفه صیـاد ،این داسـتانها با حس
واقعبینانـهای نوشـته شـدهاند کـه معـرف اجتمـاع زندگـی مـردم آن روزگار اسـت و از عناصـر
شـگفتانگیز و افسـونآمیز لبریز نیسـت؛ لذا اشـخاص موجود در این داسـتانها ،همگی سـرگرم
کسـب و کار خویـش و در تلاش معاشانـد .از ایـن لحـاظ ،از مصـادر غیبـی یا نیروی شـگرف و
معجزهآسـا بیبهره هسـتند.
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ب ـ داستان مصری عالءالدین ابوشامات
در داسـتان عالءالدین ابوشـامات ،بازرگانی پس از سـالها بچهدار میشود و نام او را عالءالدین
ابوشـامات مینهـد .عالءالدیـن کـه بـه خواسـت پـدر ،کودکـیاش را بـه دور از مـردم میگذارند،
در جوانـی بـه سـفر مـیرود و راهزنـان تمـام اموالـش را میگیرنـد ،او خسـته و خونین بـه بغداد
میرسـد و آنجـا بـه عنـوان محلل با زنـی ازدواج میکند .لیکن به عشـق زن گرفتار میشـود و او
را طلاق نمیدهـد .پـس از مدتـی زن میمیـرد و عالءالدیـن با کمـک هارونالرشـید ،کنیزی به
نـام یاسـمین میخـرد؛ کنیزی که پسـر والی هم خواهان اوسـت .پس زن والی بـا کمک عجوزی
نیرنگبـاز ،عالءالدیـن را دزد جلـوه میدهـد .او ناگزیـر به فرار میشـود و در شـهری دیگر حجره
عـدهای غریبـه عالءالدیـن را از مرگ حتمی نجـات میدهند و همسـر اولش
بـاز میکنـد .لیکن ّ
را بـه او مینمایاننـد .زن تعریـف میکنـد که مـرگ او حقیقت نداشـته ،بلکه عفریتـی او را ربوده
و خـود بـه جـای جنـازه خوابیده اسـت .به هر حـال عالءالدین ،مریم را که مسـلمان شـده نیز به
همسـری میگیـرد و بـا ایـن دو زن میگریزد .سـپس به سـرزمینش بـاز میآید و از دشـمنانش
انتقـام میگیرد (همـان.)312-289 :

3ـ1ـ وجوه اختالف داستانهای ایرانی و مصری
از جملـه وجـه اختالفـی کـه میتـوان در این دو حکایـت به آن اشـاره کرد ،وجـود عفریتها
و اجنـه و عملکـرد متفـاوت و دگرگـون آنهـا نسـبت بـه شـخصیتهای اصلـی داستانهاسـت.
در حکایـت ایرانـی ملـک شـهرمان و قمرالزمـان ،عنصـر سـحر و جـادو چـون جـن و عفریت به
ً
کاملا خودسـرانه ،آزادانـه و توانـا در زندگـی شـخصی و اجتماعی شـخصیتهای اصلی
گونـهی
داسـتان ،یعنـی قمرالزمـان و ملکـه بـدور حضـوری فعاالنـه پیـدا میکنند و بـه اختیـار خود به
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نمیبینـد ،بـرای ایمنـی از مـردان راه خـود را به شـکل مـردان درمـیآورد و از سـرتصادف ،ملک
آرمانـوس او را میبینـد و بـه دامـادی خـود میپذیـرد! امـا چنـدی بعـد ،قمرالزمان کـه نگین را
یافتـه سـر میرسـد ،بدور را شناسـایی میکنـد و در پیوند دوباره با شـوهرش قمرالزمـان ،راز زن
بـودن خـود را فـاش میسـازد .ملـک آرمانوس که چنیـن میبیند ،دختـر خـود حیاتالنفوس را
بـه ازدواج قمرالزمـان درمـیآورد .چندی بعـد ،حیاتالنفوس و ملکه بدور هر دو پسـری میزایند
بـه نامهـای ملـک اسـعد و ملـک امجـد .چـون این دو پسـر بـزرگ میشـوند دو ملکه به عشـق
تمرد آنهـا را میبینند ،ماجـرا را وارونه جلـوه میدهند
ناپسریشـان گرفتـار میشـوند ،اما چـون ّ
و میگوینـد کـه پسـرها قصـد تصـرف آنهـا را داشـتهاند .ملـک قمرالزمـان دیوانهوار خشـمگین
میشـود ،هـر دو پسـر را بـه بیابـان میفرسـتد و فرمـان قتلشـان را صـادر میکنـد؛ امـا هر دو
نجـات مییابنـد و گذرشـان به سـرزمین آتشپرسـتان میافتد .آنها بـرای مدتـی از یکدیگر دور
میماننـد و پـس از ماجراهـای بسـیار بـاز یکدیگـر را مییابنـد .چنـدی بعد ،ملک امجـد و ملک
اسـعد حرکـت میکننـد و در راه از سـر تصـادف بـا لشـکر ملک امجد سـپس با سـپاه پدرشـان
روبـرو میشـوند و یکدیگـر را میشناسـند .پـدر که بـه بیگناهی فرزندانـش پی برده اسـت ،آنها
را بـه مقـام پادشـاهی میرسـاند و تـا آخـر عمر بـه خوشـی در کنارشـان زندگی میکنـد (بینام،
.)795-782 :1390
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اعمالـی خیرخواهانـه میپردازند .این موجودات شـگرف در این داسـتان ،در واقع خود را شـریک،
همـدل و همـدم واقعی زندگی دو قهرمان داسـتان میدادند و دلسـوزانه به عنـوان ناجی ،آمادهی
خدمتگـزاری بـه آن دو میشـوند .همـان طـور کـه گفتـه شـد ،در این داسـتان عفریتهـا برای
تفریـح و بـازی که ناشـی از نوعی عمل خودسـرانه و از روی نیت خیرخواهانهی آنهاسـت ،سـبب
آشـنایی قمرالزمـان و ملکـه بـدور میشـوند و در پی آن حوداث شـگفتانگیزی را در داسـتان به
وجـود میآورند.
حـال آنکـه این موجودات شـگرف در داسـتان مصری عالءالدین ابوشـامات برخالف داسـتان
ایرانـی ملـک شـهرمان و قمرالزمان ،به گونهی دیگـری عمل میکنند و از ارزش بسـیار باالیی در
نـزد قهرمـان داسـتان برخـوردار میباشـند .عملکرد ایـن موجودات شـگرف به این صورت اسـت
کـه دسـت بسـته و فرمانبـردار بـه اطاعت محض از اربـاب خود برمیآینـد و در برابر هر خواسـته
و ارادهی او ،کورکورانـه اطاعـت امـر میکننـد .چنان که در داسـتان عالءالدین ابوشـامات ،حضور
ناگهانـی گوهـر کـه توسـط عالءالدیـن در داسـتان نمود پیـدا میکنـد ،در واقع همان طلسـم یا
همـان نیـروی ماوراءالطبیعـی اسـت که دیو یـا عفریت تحت فرمان آن اسـت و در میان داسـتان
شـگفتیهای بسـیاری را سـبب میشـود؛ چنان که این گوهر توانسـت به طور ناگهانی زندگی و
اقبال عالءالدین را تحتالشـعاع قرار دهد ،تقدیر قهرمان داسـتان را به دسـت بگیرد و سرنوشـت
او را بـه دلخـواه خود قهرمـان رقم بزند.
از دیگـر وجـوه اختالف ،تضادهای اجتماعی و فرهنگی میان این دو داسـتان اسـت؛ به عبارت
دیگـر ،تضادهـا و تفاوتهـای اعتقـادی ،باورهـای فرهنگـی و اجتماعـی و آداب و رسـوم و عادات
متفاوت بین این دو سـرزمین اسـت.
در هر یک از این دو داسـتان ،درونمایه و محتوای فرهنگی و اجتماعی متفاوتی نهفته اسـت
کـه بـه نوبـهی آن میتـوان به برداشـتهای دگرگون آنها از باورهـا ،عقاید و  ...با توجه به شـرایط
اجتماعـی و وضعیـت تاریخـی متفاوت آنها دسـت یافت .همانطـور که پیش از ایـن از چگونگی
کیفیـت داسـتانهای ایرانـی و مصـری هزار و یک شـب گفته شـد ،دریافتیم داسـتانهای ایرانی
بیشـتر در حیطهی داسـتانهای عاشـقانه و تا اندازهای در حیطهی قصههای تاریخی میگنجند
و نیمـی از داسـتانهای مصـری ،در حیطهی داسـتانهای واقعگرایی و تاریخـی و نیمی دیگر ،در
حیطـهی قصههـای خیالی و تخیلی قـرار میگیرند.
داسـتان ایرانـی شـهرمان و قمرالزمـان دارای درونمایـهی عاشـقانه اسـت و حـوادث آن بـا
درگیـری از مسـائل عشـقی بیـن دو شـخصیت اصلی داسـتان پیش مـیرود .قمرالزمـان و ملکه
بـدور بـا یـک نـگاه آن چنان سـاده و پاک بـه هـم دل میبازند که یادآور عشـقهای سـاده ،پاک
و معصومانـهی زندگـی اجتماعـی سـاده در ایران پیش از اسلام اسـت.
بـه طـور کلـی ویژگیهـای عشـق در هر فرهنـگ و تمدنـی متفاوت اسـت .درواقـع گوناگون
بـودن ویژگیهـای عشـق در هـر تمـدن و فرهنگی ،ناشـی از خلقیـات و وضع اجتماعـی مردمی
اسـت کـه بـه گونههـای متفاوتـی ابراز عشـق و محبـت به معشـوق خـود داشـتهاند .ویژگیهای
عشـق در ایـران با توجه به شـرایط اجتماعی ،زیسـت محیطـی و خلقیات مردم این سـرزمین ،با
فـراز و فرودهـای بسـیاری همواره بوده اسـت .سـرزمین ایران از دیربـاز به ویـژه از دوران پیش از
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3ـ 2ـ وجوه اشتراک داستانهای ایرانی و مصری
نقطـهی اشـتراکی کـه میتـوان در ایـن دو داسـتان یافـت ،اعتبـار تاریخـی ـ واقعـی برخـی
اسـامی و شـخصیتهای این داسـتانها اسـت .در این داسـتانها ،به ذکر اسـامی شـخصیتهای
واقعـی و تاریخـی پیش و پس از اسلام مانند هارونالرشـید پرداخته شـده اسـت .هارونالرشـید
بـه عنـوان شـخصیتی راهنمـا و میانجیگـر در این داسـتانها ،چارههـا میاندیشـد و حیلهها به
کار میگیـرد تـا در نهایـت بـا در دسـت گرفتن سـر رشـتهی کارها ،تقدیـری نیک و با سـعادت
را بـرای اشـخاص داسـتانها رقـم میزنـد و بـا گردانـدن قضـا ،سرنوشـتی آرامشبخـش نصیب
همگان میسـازد.
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اسلام ،از تمدن جغرافیایی بسـیار پهناور و گسـتردهای برخوردار بود و مردم از زندگی اجتماعی
بسـیار سـاده و آرامـی بهرهمنـد بودنـد .مجموعـهی ایـن عوامـل سـبب شـد کـه عشـق و وصف
دلدادگی عاشـق و معشـوق نیز به تبع آن شـرایط سـاده و بیریا داشـته و عشـقها از نوع عفیف،
پـاک ،معصـوم و به ویژه پرشـور و پرهیجان باشـد.
محتـوای تخیلـی نیـز تـا انـدازهی کمـی واقعگرایـی داسـتان عالءالدیـن ،حاکـی از شـرایط
اجتماعـی و فرهنگـی ویـژهای اسـت کـه بـر ایـن سـرزمین حاکـم بود.
همـان طـور کـه پیش از ایـن در توضیح ویژگی داسـتانهای مصری هزار و یک شـب اشـاره
کردیـم ،مصـر بـا پشـت سـر گذاشـتن دو مرحلـهی متفـاوت از شـکوفایی ـ کـه اسلام بـه این
سـرزمین ارزانی داشـت ـ توانسـت ،از یک سـو به شـکلگیری داسـتانهای واقعگرایانه و از سوی
دیگـر ،بـا بـه انحطاط رفتـن این تمدن ،فقر اقتصادی و فرهنگی و پریشـانی افـکار مصریها ـ که
نتیجـهی حملـهی تـرکان و مغـوالن به این سـرزمین بـود ـ به شـکلگیری داسـتانهای خیالی
و تخیلی منجر شـود.
از نظـر محتـوا و درونمایـه و بـه ویـژه ذکـر اسـامی تاریخـی ماننـد هارونالرشـید ،بـه نظـر
میرسـد داسـتان عالءالدیـن بـه دوران بعـد از ورود اسلام به این سـرزمین مربوط باشـد؛ زمانی
کـه بـر اثـر حملـه و تسـخیر حکمرانـان و جهانگیـران گوناگون کـه درواقـع به نوعی سببسـاز
بحبوحـهی آشـوب ،آشـفتگی حـوادث و اتفاقات و نیـز دورههـای بحرانی اجتماعـی و فرهنگی و
مصایـب و مشـکالت در مصـر شـد ،فرهنـگ و ادبیات این سـرزمین به قهقـرا رفـت و در پی آن،
روحیـه و طـرز فکـر عامیانـه و خرافهپرسـت که دوسـتدار اسـرار و رمـوز بودند ،غلبـه آمد.
بنابرایـن ،ایـن داسـتان محصـول داسـتانپردازی قصهگویـان مصـری اسـت کـه بـا توجه به
شـرایط بحرانی و آشـفتهای که در تاریخ گذشـتهی خود داشـتند ،درصدد برآمدند داسـتانهای
واقعـی خـود را بـا شـیوههای خیالپردازانـه عجیـن سـازند .در ایـن داسـتان هـر چنـد از وجـود
ً
کاملا تخیلی همراه
شـخصیت تاریخـی و واقعی هارونالرشـید سـخن گفته میشـود ،اما بـا جو
بـا عناصـر خیالـی چـون دیـو و عفریت رو به رو میشـویم کـه تا پایان بـا قهرمان داسـتان همراه
است.
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نتیجهگیری
در جمعبندی مطالب ارائهشـده باید گفت ،پژوهش تطبیقی از چگونگی کیفیت داسـتانهای
هـزار و یـک شـب بـه ویـژه از لحـاظ مفاهیـم و باورهای فرهنگـی و اجتماعـی داسـتانهای این
مجموعـه ،بـا توجـه به سرشـت چند الیهای کـه دارد؛ از جمله سرشـت هنـدی ،ایرانـی و عربی،
بالطبـع تنـوع فرهنگـی و اجتماعـی گوناگـون و متفاوتی را میطلبـد .در این میان ،داسـتانهای
ایرانـی و مصـری ایـن مجموعـه کـه در این نوشـتار مـورد بحث و پژوهـش تطبیقی قـرار گرفت،
بـه وضـوح بیانگـر ایـن مطلب اسـت که هر یـک از مجموعه عوامل و شـرایط سیاسـی ،اجتماعی
و فرهنگـی و  ...کـه بـر هـر تمـدن و سـرزمینی روی میدهد ،به نوبـهی خود میتوانـد عامل فراز
و فرودهـای بسـیار از جملـه تحوالت شـگرف و چشـمگیر اجتماعـی و فرهنگی گوناگونی باشـد؛
بـه طـوری که مجموعـهی این تحوالت میتوانـد آداب و رسـوم ،باورها ،عقاید ،ادبیـات و فرهنگ
یـک سـرزمین را تحـت تأثیر قرار دهـد .چنانکه رفته رفته این تحوالت توسـط بـزرگان اهل قلم
بـه حیطـهی ادبیـات داسـتانی و مردمی نیز کشـیده شـد و در راسـتای محتـوای ادبـی ،در قالب
داسـتانها و حکایتهـا بـه زبـان قصهگویـان و داستانسـرایان نشـر و رواج یافت.
یکـی از ایـن تحوالت که توانسـت به طـور همه جانبه جامعـهی ایران و مصر را تحتالشـعاع
قـرار دهـد بـه طوری کـه آن را در محتـوا و درونمایهی ادبی و داسـتانی خود مطـرح کنند ،ورود
اسلام بـه ایـن دو تمـدن بود؛ چرا که ورود اسلام ،گذشـته از آنکه زمینهی شـکلگیری و رشـد
تمـدن را بـرای هر دو سـرزمین فراهـم آورد ،داستانسـرایان و قصهگویان نیز توانسـتند تحوالت
ناشـی از ایـن فراینـد را در حیطهي ادبی و داسـتانی خـود جا دهند و در قالب داسـتان و قصه در
موضوعـات واقعگرایـی و تاریخـی مطـرح سـازند .به طوری کـه خدمات و تأثیرات چشـمگیر آن،
بـر محتـوای فرهنگـی و ادبی این دو تمدن شـایان بوده اسـت.
دیگری ،زندگی اجتماعی بسـیار سـاده و ابتدایی دوران پیش از اسلام اسـت که با روحیهی
تسـلیمپذیری محـض از هـر گونـه اتفـاق و پیشـامدی که در ایـن دو تمـدن حاکم بـوده ،همراه
اسـت .تمدنـی که بدون هیچ گونـه دغدغهای از پیشـرفتهای صنعتی و تمدنی امـروزی ،روزگار
گذارنـد و بـه تبـع آن در راسـتای مسـائل فکـری ،فرهنگـی و ادبـی ،جوامعشـان در مسـیری رو
ً
کاملا ابتدایـی و خیالـی آن دوران ،درونمایه و
بـه زوال پیـش رفتنـد؛ بـه طوری که موضوعـات
محتـوای داسـتانهای پیـش از اسلام ایـران و مصر را تشـکیل دادند.
به طور کلی مجموعه عوامل و شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی شرایط زیستمحیطی
هـر تمـدن و قومیتـی چـه در دوران پیـش از اسلام یـا بعـد از آن ،گذشـته از اینکه میتوانـد بر نوع
فرهنگ و ادبیات یک سـرزمین تأثیرگذار باشـد ،به طور طبیعی دگرگونیها و تنوع فرهنگی ،ادبی و
اجتماعی مخصوص به خود را ایجاد میکند و به همان نسـبت از جانب داستانسـرایان و قصهگویان،
محتوا و درونمایههای ادبی متفاوتی در هر تمدن و سـرزمینی شـکل میگیرد.
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Abstract
One Thousand and One Nights has been called the mother of the world
stories. The presence of different ethnicities from different nations is so
strong it cannot be denied. The book has served as a source of entertainment
for many and a field for vast researches in a way that it has turned into one
of the main sources for the study of the culture and the social and historical
issues of the East. The book is more rooted in ancient Iranian mythology
than in Arab myths. It presents a mixture of Iranian myth with stories from
ancient India, Baghdad, Egypt etc. That makes the book a masterpiece that
allows a thorough study of different cultural issues of the world and the
East. The book provides a good ground for comparative studies. The present
study tries to investigate the commonalities and the differences between the
Iranian and the Egyptian stories of the book. The following starts with a brief
look at the stories and the points they have in common or they don’t.
Keywords: One Thousand and One Nights, Iranian ancient mythology, Egypt.
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