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    چکیده
ی هاي پریان، با ویژگی خاص چندفرهنگ ي افسانهعنوان مشهورترین مجموعههزارویک شب به

در این میان، نجیب . بودن، همواره مورد توجه نویسندگان بزرگ شرق و غرب قرار داشته است
 میالدي، یکی از برترین آثار خویش را 1988ي نوبل ادبیات در سال ي جایزهمحفوظ، برنده

ي هزارویک شب و در امتداد آن نگاشته است که در این پژوهش بررسی تطبیقی میان برپایه
ي ي ساختار و عناصر داستانی، نیز از جنبهها از جنبهها و افتراقات آن، تبیین شباهتاین دو اثر

بررسی ساختار کلی هر دو کتاب . هاي دو کتاب، انجام گرفته استمحتوایی و مضامین حکایت
هایی که محفوظ از هزارویک شب وام گرفته است، نشان ها و شخصیتو تطبیق حکایت

ها، ها، شخصیت توانسته است ضمن حفظ چارچوب اصلی حکایتدهد او در این اثر می
اقتباساتی که . اي دیگر روایت کندها را در زمانهقهرمانان و عناصر داستانی کتاب اصلی، آن

آور ندارد و هرجا که محفوظ از هزارویک شب انجام داده است، رنگی از تکرارهاي مالل
ي جود داشته، در اثري که محفوظ به رشتهاشکاالت تکنیکی و فنی در متن کتاب اصلی و

  .تحریر درآورده، مرتفع شده است
  

  .هزارویک شب، نجیب محفوظ، داستان عربی: هاهواژ کلید
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهراندانشجوي کارشناسی ارشد. 2
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  مقدمه
-هاي گوناگون و رنگارنگ و حوادث و شخصیتهزارویک شب که با حکایت

ا هاست توجه همگان را، از مردمان عادي تانگیز، آراسته شده، قرنهاي شگفت
هاي جالب و   داستان. ادیبان بزرگ و ناقدان تیزبین به خود جلب کرده است

هاي جن و پري و ساختار متداخل و ها با وقایع سحرآمیز، حکایتآمیختن آن
ي درباره .رودشمار می این اثر گرانسنگ، بهتها از عوامل مهم جذابیتودرتوي آن

ود دارد؛ اما جمع بین آرا ثابت ي این کتاب، نظرات مختلفی وجخاستگاه و ریشه
ایرانی بوده که از الگوي » افسانهزار«ي این کتاب، ي اولیههکند که هستمی

برده و در دوران نخستین خلفاي عباسی از هاي هندي، بهره میساختاري داستان
  .پهلوي به عربی برگردانده شده است

، موجب آمیختن ادب ایرانیان معرب و پارسیانی که با تازیان اختالط داشتند
پارسی با ادب عرب و پیوستن تهذیب ایرانی با زبان تازي شده، قصص فارسی را 

] هزارویک شب [الف لیلۀ و لیلۀوارد حکایات عربی کردند که مثال آن کتاب 
  ).435: 1336امین، (است 

-شمار میاي جهان بههاي افسانهترین مجموعههزارویک شب، یکی از غریب

هایش میان اقوام شرقی، تمام جادوي ون با دست به دست گشتنشاید چ. آید
ها ي این کتاب را به هندياصل و ریشه. شرق را در خود جمع آورده است

دانند؛ دهند و شکل موزاییکی و تودرتوي آن را متعلق به این قوم مینسبت می
ي نههاي عامیاشود و بسیاري از قصهسپس رد هزارویک شب در ایران گرفته می

کنند و سرانجام، اعراب هاي شهرزاد پیدا میالي داستانشان را در البهایرانی جاي
با این حساب، هزارویک شب، کتابی است با . بخشنداین کتاب را تکامل می

هاي چینی و ي نشانههاي عربی به اضافههاي ایرانی و نامساختار هندي، افسانه
  ).84: 1379ثمینی، (یونانی 
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ایی که توسط محققان غربی صورت گرفته نیز مؤید همین مسئله است هپژوهش
هاي هندي و ایرانی آن و تغییراتی را که اعراب مطابق فرهنگ خویش در و ریشه

  .دهداند، مورد تأکید قرار میوجود آوردهآن به
هاي هزارویک شب، سه اصل عربی، ایرانی و  معتقد است که داستان1شلگل

- اقتباس .ي سانسکریت داردي کتاب، ریشهوب و زمینههندي دارد و چارچ

هاي اصلی را با معتقدات خود تطبیق داده، نام کسان و کنندگان عرب، داستان
 و پنجاه 2لوازلر دلون شان. اندهاي ناشناخته نهادهجاي نامشده را بهجاهاي شناخته
  ).29: 1384ي، ستار( نیز همین نظر شلگل را داشتند3  گیلدمیستر سال پس از او

هاي هزارویک شب را به سه گروه،  اسالم، قصهالمعارفةدایردر  4 استروپ
  :تقسیم کرده است

  هایی که از کتاب ایرانی هزار افسان، اقتباس شده است؛قصه .1
  هایی که در بغداد پدید آمده است؛قصه .2
  ).985: 1338محجوب، (هایی که در مصر به کتاب افزوده شده است بخش .3

قدر وسیع بود که هرکس توانست داستانی در آن بگنجاند، ي این اثر، آنزمینه
هایی گوناگون از ادوار مختلف و شاید از در این چارچوب و قالب وسیع، داستان

  ).Molan ،1988 :6(هاي شرق قدیم، راه یافته و جا گرفته است تمامی تمدن
 آن به هزارویک گذاري هاي پیدایش کتاب، نامي خاستگاهعالوه بر مسئله

  .مندان به این اثر بزرگ بوده است شب، همواره مورد بحث عالقه
از زمان آشنایی سایر ملل با این کتاب، تاکنون بسیاري از نویسندگان بزرگ، آثار 

اند و هزارویک شب، همواره منبع الهام شکوهمندي را با اقتباس از آن خلق کرده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - de Shelegel  
2 - Loiseleur Deslongchamos  
3-   Gildmeister   
4 - O estrop 
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ي ترین نویسندگان دورهیکی از بزرگ. نویسندگان و هنرمندان مختلف بوده است
معاصر که تأثیر هزارویک شب در برخی آثار او نمایان است، نجیب محفوظ، 

نویسی نجیب محفوظ، ي فن داستانتردید درباره بی. نویس مصري، استداستان
آنچه در این آثار، . هاي فراوانی نوشته شده است پدر داستان معاصر عربی، کتاب

: بندي کردتوان حول چند محور اساسی، طبقه رار گرفته را میمورد بررسی ق
محور اول، بررسی زندگی و عقاید و افکار او از طریق بررسی اغراض داستانی و 

هایی است که در آثار خویش، خلق کرده است که کتاب  ي عمل شخصیتحوزه
ر ي رشیدالعنانی در این دسته، قرا نوشته»نجیب محفوظ من خالل روایاته«

ها،  ها، شخصیت گروه دومی نیز تالش دارند تا با رمزگشایی از داستان. گیرد می
ي هاي آنان و دیگر عناصر فنی داستان، از موضوعاتی که در لفافه دیالوگ
 فی ادب الرمزیۀو  الرمز«هاي ها پیچیده شده، پرده بردارند که کتاب داستان

 »الرمزیۀمحفوظ   نجیبرحلۀ اهللا فی«ي سلیمان الشطی و  نوشته»نجیب محفوظ
گروه سوم که تعداد بیشتري را . ها هستندي آني جورج طرابیشی ازجملهنوشته

هاي  اند، ناقدان و ادیبانی هستند که با تحلیل تکنیکنیز به خود اختصاص داده
ها نویسی و سبک محفوظ و همچنین مکاتب ادبی که آثار محفوظ بدانداستان

نویسی و نقش او در پیشرفت و یین الگو و سبک او در رمانتعلق دارد، در پی تب
ي عبدالمحسن  نوشته»الرؤیۀ و األداة«گسترش ادبیات داستانی عرب هستند که 

 »المنتمی«ي نبیل راغب،  نوشته» الشکل الفنی عند نجیب محفوظقضیۀ«طه بدر، 
شلق، ي علی  نوشته»نجیب محفوظ فی مجهوله المعلوم «ي غالی شکري،نوشته

فی ادب  دراسۀ«ي محمود امین العالم  نوشته»تأمالت فی عالم نجیب محفوظ«
ي ادبیات هاست؛ اما در حوزهترین آن ي رجاء عید از مهم نوشته»نجیب محفوظ

گان مقاله براي  هاي دیگر بر این نویسنده، تالش نگارند تطبیقی و تأثیر فرهنگ
نویسی محفوظ  تخصصی، هنر داستانصورت کامالًیافتن کتاب و یا مقاالتی که به
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بخش نبود و اثري که در این حوزه،  باشند، نتیجه را مورد نقد و بررسی قرار داده
طور خاص،  را بهالف لیلۀ و لیلۀطور عام و کتاب لیالی آثار نجیب محفوظ را به

در ایران، تنها پژوهش مربوط به کتاب لیالی . دست نیامدبررسی کرده باشد، به
هاي شب«اي است که توسط خانم مهسان عطاري با عنوان   مقالهلف لیلۀ و لیلۀا

هاي این کتاب،   انجام شده و به معرفی شخصیت1»هزارویک شب نجیب محفوظ
که محفوظ در » الف لیلۀ و لیلۀلیالی «در پژوهش حاضر، کتاب . پرداخته است

ر خواهد گرفت و ي هزارویک شب نوشته، مورد بررسی قرام در ادامه1982سال
 به این مسئله که تأثیرپذیري نجیب محفوظ در این کتاب به چه صورتی است،

پاسخ داده خواهد شد و ابعاد مختلف آن مشخص خواهد گردید؛ همچنین در 
این بررسی، تالش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا نجیب 

د از شب هزارویکم به بعد محفوظ در خلق یک اثر مشابه هزارویک شب که بتوان
را روایت کند، موفق بوده است یا خیر؟ این پژوهشِ تطبیقی براساس مکتب 

هاي دو اثر انجام گرفته است  ها و تفاوتصورت بررسی شباهت امریکایی و به
  .ي بین دو کتاب، مناسبت داردکه با نوع تأثیرپذیري و رابطه

  
  سراییجادوي سخن شهرزاد در هزارویک شب داستان

شود و شهریار،  هزارویک شب با خیانت همسر شهریار آغاز میهايداستان
او هر شب، بانویی را به قصر آورده و . آیددرصدد گرفتن انتقام این خیانت برمی

تا سه سال، اوضاع، بدین منوال گذشت تا . ساختسحرگاهان او را غرق خون می
 قصر نیافت و از ترس غضب که روزي وزیر، دیگر دختري براي آوردن بهاین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82ي کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره. 1
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زاده جاست که شهرزاد، بانوي بزرگاین. ي خویش رفتشهریار، غمگین به خانه
  :گوید به پدر می

یا من نیز کشته شوم و یا زنده مانم و بال از دختران . مرا براي ملِک کابین کن
  ).8: 1383هزارویک شب، (مردم بگردانم 

 مخالفت کرد؛ اما شهرزاد با گفتن پدر که بر جان دختر خویش بیمناك بود،
. شودکند و شهرزاد بانوي قصر میاین ازدواج میه حکایتی پدر را راضی ب

گیرد که خواهرش دنیازاد هم همراه او در قصر بماند شهرزاد از پادشاه اجازه می
سان شهرزاد در شب زفاف به درخواست دنیازاد شروع به گفتن داستان و بدین

گذارد و کند؛ اما با نزدیک شدن صبح، قصه را ناتمام می میبازرگان و عفریت
-ي جادوي سخنان شهرزاد، مرگ او را به تأخیر میپادشاه به شوق شنیدن ادامه

ي شهریار، از جادوي داستان هاي پیوستهشهرزاد در مقابل خونریزي و قتل. افکند
-مقابل پادشاهی میاو با سحر قصه و افسون سخن، به تنهایی در . کنداستفاده می

در . پایان کشانده است ایستد که زخم خیانت همسر، او را به طغیان و سرکشی بی
شود اي مواجه میتنیدههاي متداخل و درهماي از داستانادامه، شهریار با سلسله

گو در شان شاید مساوي با مرگ شهرزاد باشد؛ اما مهارت بانوي قصهکه پایان
اي نجام موجب رهایی او و تغییر اخالق پادشاه افسانهگري داستان، سرا روایت

  . شودمی
اند برخی از قهرمانان هزارویک شب، چون شهرزاد، جوینده و خواستار دانایی

در اساطیر یونانی . شان از کنجکاوي و میل به دانستن استو دردناکی سرنوشت
: 1368تاري، س(ي گناه و رنج است هاي سامی، دانایی، سرچشمهو بعضی افسانه

388 .(  
ي عشق و آگاهی را بر تقدیر شهرزاد با به خطر انداختن جان خویش، غلبه

وي با جادوي سخن . کشدنامعلومی، که ریشه در جهل پادشاه دارد، به تصویر می
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ي پادشاه را توان آن را قصه درمانی نامید، ذهنیت بیمارگونهاي که میو شیوه
  ).17: 1383افشار، (ند ک ي زنان، دگرگون میدرباره

  
  تأثیر هزارویک شب بر ادبیات جهان

هاي شورانگیز شود که با هزارویک شب و داستاناي در دنیا پیدا میکمتر نویسنده
شهرزاد، بیگانه باشد؛ زیرا تأثیرگذاري این اثر بزرگ بر ادبیات سایر ملل، از 

  .ي زمان و مکان، خارج استمحدوده
ها، هزارویک شب و کلیله و دمنه است ترین قصهروفترین و معازجمله قدیم

رود و بر ادبیات قرون وسطایی و عصر رنسانس، تأثیر که از شرق به غرب می
» هاي کانتربوريقصه«، 1اثر بوکاچیو» دکامرون«هاي قصه. گذاردشگرفی می

 هاي هزار و یک شب،از قصه 3اثر الفونتن» هاي تمثیلیافسانه«و  2ي چاسرنوشته
ها پذیرند و اغلب آنهاي گلستان سعدي، بسیار تأثیر میکلیله و دمنه و حکایت

ي  اولین ترجمه).44: 1383میرصادقی، (گیرند  ها میشکل ساختاري خود را از آن
به زبان . م1717درسال  4 را آنتوان گاالنهاي اروپاییبه زبان هزارویک شب

 ادباي مغرب زمین با این کتاب فرانسه به چاپ رساند و این، سرآغاز آشنایی
  .است

تخمین زده شده است که در فرانسه، در قرن هیجدهم حدود هفتصد رمان با 
گلت، هامیلتون و دیگر نویسندگان . حال و هواي شرقی چاپ و منتشر شده بود

ي آثارشان به زبان نویسی پرداختند، همهفرانسوي که به این شیوه به داستان
شد و د و مشتاقانه در انگلستان قرن هیجدهم خوانده میشانگلیسی ترجمه می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Giovanni Boccaccio 
2 -  Geoffrey Chaucer  
3 - Jean de La  Fontaine 
4   - Antoine Galland 
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ي هزارویک شبِ گاالن، دست کم، همان اندازه در انگلستان محبوب بود ترجمه
  ).284: 1383ایروین، (که درفرانسه 
هاي به زبان(هاي هزارویک شب  در توصیف تأثیر شگرف ترجمه1بورخس

شرق، غرب را شکوهمندانه : دگویدر افکار و آداب و رسوم غرب می) اروپایی
بود، اگر من از نویسندگانی  تر میدرحقیقت، آسان). 92: 1382ستاري،(اشغال کرد 

). 334: 1383ایروین،  (اندگفتم که تحت تأثیر هزارویک شب، قرار نگرفته سخن می
اند، ترین نویسندگانی که تحت تأثیر هزارویک شب، آثار بزرگی خلق کرده از مهم

ي آرژانتینی، خورخه لوییس بورخس، نویسنده: ه موارد زیر اشاره کردتوان بمی
هایش از شیفتگی  او بارها در سخنرانی. در آثار خود متأثر از هزارویک شب است

 از دیگر نویسندگانی که 2. است صحبت کرده،خود نسبت به هزارویک شب
ي  نویسنده3 آلن پوتوان به ادگاراند میآثاري با الهام از هزارویک شب، خلق کرده

، چارلز »ي شهرزادهزارویک شب و دومین قصه«آمریکایی در داستان کوتاه 
 5، جیمز جویس»ایام دشوار«و » سرود کریسمس«ي انگلیسی در نویسنده 4دیکنز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .  Jorge Luis Borges 

  :در شب هزارویک از بورخس اثرپذیري درباب بیشتر اطالعات .2
  .338، ص)الصیف: العددالثانی(، مجله الفصول »لف لیله، حلم بورخسا «: )1994(ابوالعطا، محمد  -
  .323، ص)الصیف: العددالثانی( مجله الفصول ،»قصیده استعارات الف لیلۀ و لیلۀ لبورخس «): 1994(دیشی، یوسف  -
العـدد  (صول ، مجله الفـ »أثر التراث الشرقی و الف لیله و لیله فی رؤیه العالم عند بورخس    «): 1994(یونس، ابتهال    -

  .368، ص)الصیف: الثانی
  .44، ش 4، ادبستان، سال »از هزارویک شب تا بورخس«): 1372(جهانگرد، محمد دانش  -
  .15پل فیروزه، ش، »بورخس مترجم«): 1384(اخوت، احمد  -

  
3. Edgar Allen Poe 
4. Charles  Dickens 
5  .  James Joyce 
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ي فرانسوي در نویسنده 1و مارسل پروست» یولیسیس«ي ایرلندي در نویسنده
  .شاره کردا» در جستجوي زمان از دست رفته«کتاب 
  

  هزارویک شب و ادبیات معاصر عرب
هاي متمادي بر ادبیات داستانی  هزارویک شب از زمان ترجمه به زبان عربی، قرن

هاي طور سنتی و به شکل تقلیدهاي ابتدایی، داستانعرب، سایه افکنده بود و به
 ي مردم، رواج یافت؛ اما طه حسین وي حکایات آن در میان عامهزیادي برپایه

، تالش کردند تا شکل جدیدي »القصر المسحور«توفیق الحکیم با نوشتن کتاب 
هاي جدید ي روشپذیري از آثار کهن را بدون تکرار مجدد آن و برپایهاز الهام

اولین رمانی است که به شکل » القصر المسحور«. نگارش داستان، عرضه کنند
ال این اثر، دیگر بزرگان دنببه. ي هزارویک شب، نوشته شده استنوین برپایه

نویسی عربی شروع به نوشتن و اقتباس از این اثر کردند که دنیاي قصه و داستان
بدر « از هانی راغب، »الف لیلۀ و لیلتان« از نجیب محفوظ، »لیالی الف لیلۀ و لیلۀ«

 از واسینی »رمل المایۀ، فاجعۀ اللیلۀ السابعۀ بعد الف« از مبارك ربیع، »زمانه
  .گیرند  در این گروه قرار میاالعرج

اي، اي، فضاي تخیلی و سحرآمیز، موجودات افسانههاي اسطورهشخصیت
هاي جادویی و راوي نام آشناي آن یعنی شهرزاد، همواره منبع الهام زمان و مکان

از دیگر نویسندگانی که تحت تأثیر . بسیاري از نویسندگان عرب بوده است
، نعمان عاشور در »شهریار«ان عزیز اباظه در رمان تواند، میهزارویک شب بوده

، »بندرشاه«، طیب صالح در رمان »احالم شهرزاد«، طه حسین در »لعبۀ الزمن«رمان 
... و» سرّ شهرزاد«، علی باکثیر در رمان »شهرزاد و الساخر«فتحی غانم در رمان 

  .اشاره کرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Marcel Proust 
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ها برخی از آن. اند فتههاي مختلفی از هزارویک شب، تأثیر گراین آثار به شکل
ي هزارویک شب طور کلی، برپایهاز نجیب محفوظ به»  لیلۀ و لیلۀلیالی الف«مثل 

اثر » الیمامۀسلطان النوم و زرقاء «اند؛ اما برخی دیگر، مثل داستان  نوشته شده
ي سوم دسته. اندمؤنس الرزاز، فقط یک حکایت آن را مبناي کار خویش قرار داده

هاي ها و شخصیتها به ذکر اشارات به برخی داستانتند که در آنهم آثاري هس
  .هزارویک شب بسنده شده است

بخشی بر ي این تأثیر محدود به رمان نبود، بلکه این اثرگذاري و الهاماما دامنه
نویسی در کشور مصر، که همواره مهد دیگر فنون هنري ازجمله هنر نمایشنامه

حدي است ي ادباي بزرگ بوده است، بهدهندهفرهنگ و تمدن عربی و پرورش
نوشته » شهرزاد فی المسرح المصري المعاصر«که طارق عبده دیاب کتابی به نام 

گوید که با الهام از شخصیت شهرزاد اي سخن میهاي هنريو در آن از آفرینش
ي مصري ي برجستهحکیم، نویسندهالتوفیق . و هزارویک شب، شکل گرفته است

عنوان یک نوع ادبی در دنیاي فرهنگ و ادب عربی نویسی را بهنمایشنامهکه هنر 
اي با الهام از هزارویک شب به نام نمایشنامه. م1934گسترش داد، در سال 

 . شودترین آثار او محسوب مینوشت که از معروف» شهرزاد«

از از اواسط قرن نوزدهم، شکل نوینی از هنر تئاتر در میان اعراب پاگرفت که 
جالب . زودي بدل به موجی جدي شدالگوهاي غربی سرچشمه گرفته بود و به

است که این موج جدید بنا به نظر رشیدبن شنب، یکی از محققان تئاتر عرب، با 
 ). 252: 1379ثمینی، (هاي هزارویک شب پا گرفت و گسترش یافت ي داستانجرقه

اند اند، عبارت تدوین شدهي هزارویک شبکه برپایههایی نمایشنامهترین  مهم
بن یعقوب هارون الرشید مع االمیر غانم«اثر مارون النقاش، » ابوالحسن المغفل«: از

هارون الرشید مع انیس الجلیس و االمیر محمود نجل شاه «، »و قوت القلوب
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هارون الرشید مع قوت القلوب و خلیفۀ «اثر احمد ابوخلیل القبانی و » العجم
  .ود واصفاثر محم» الصیاد
  

  هزارویک شب و نجیب محفوظ
شمار قدرترین آثار محفوظ بهیکی از گران) 1982(» هاي هزارویک شبشب«

لیلۀ و الف (او با خلق داستانی خاص که ریشه در میراث کهن ادبیات . رود می
اي در قالبی جدید و رمزگونه هاي آن را به شکل ماهرانهي داستان دارد، ادامه)لیلۀ

هاي هزارویک شب نجیب محفوظ نه یک داستان تقلیدي است  شب. ستنوشته ا
برداري شده باشد و نه در مقابل آن قرار دارد که که دقیقاً از روي اصل آن کپی

ي ساختار و محتواي داستان اصلی را نقض کند، بلکه اوج هنر محفوظ در ادامه
- شب. ید استهاي کتاب اصلی اما این بار در دل حوادثی جد خط سیر داستان

شود ایستد، آغاز میگویی بازمیاي که شهرزاد از قصه هاي هزارویک شب از نقطه
هاي تازه، دچار تغییر شده و هاي قبلی در موقعیت هاي داستان و شخصیت

  .خورداي دیگر رقم میگونهشان بهسرنوشت
این کتاب از هفده حکایت، تشکیل شده که هرکدام به نام شخصیت اصلی 

  :اندگذاري شده ن، نامداستا
صنعان . 5مقهی االمرا، . 4الشیخ عبداهللا البلخی، . 3شهرزاد، . 2شهریار، . 1 

مغامرات عجر . 9نورالدین و دنیازاد، . 8الحمال، . 7، جمصۀ البطلی. 6الجمالی؛ 
. 13عالءالدین ابوالشامات، . 12قوت القلوب، . 11انیس الجلیس، . 10الحالق، 
  .البکاؤون. 17السندباد، . 16معروف االسکافی، . 15، یۀ االخفاطاق. 14السلطان، 

توان از دو برداري و تأثیرپذیري نجیب محفوظ از هزارویک شب را میبهره
  .ي ساختار و محتوا بررسی کردجنبه
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  ساختار داستان. 1
  ) ساختار موزاییکی(الگوي داستان در داستان . الف

اند، ي هزارویک شب پرداختهش دربارهمحققانی که در سراسر جهان به پژوه
  .دانندها میي داستانترین ویژگی آن را ساختار تودرتو و درهم تنیده مهم

 تشکیل شده  (fram lat)ساختار کلی هزارویک شب از یک داستان اصلی
داستان اصلی، ماجراي شهریار و . شوند هاي دیگري از دل آن متولد میکه داستان

هاي کمی دارد؛ اما همین   است که داستان ساده و شخصیتشهرزاد، دختر وزیر
ي یک ساختار موزاییکی قرار داده شده و رنگ ترکیب ساده، زمانی که پایه

ي جدید را پیدا هاي ثانویهگیرد، قابلیت درج و تولد داستان اي به خود میافسانه
  ).97، 1995عبداهللا، (. کند می

این . شب، داستان در داستان استترین شکل داستانی در هزارویک  مهم
). 118: 1379ثمینی، (رود شمار می ي اصلی کتاب بهشکل، اصالً ویژگی و مشخصه

هاي داستانی مورد  هاي هزارویک شب از جهت فنی و تکنیکتردید شب بی
تر از متن هزارویک شب است که بر روایت داستان  تر و فنیاستفاده، بسیار دقیق
نجیب محفوظ این کتاب را براساس الگوي ساختاري . یه داردبه شکل عامیانه تک

هزارویک شب نوشته است و کتابش همانند هزارویک شب، شامل یک داستان 
این . گیرندهاي فرعی است که در دل داستان اصلی جاي میاصلی و داستان

الگوبرداري از ساختار هزارویک شب، کامالً طبیعی است؛ زیرا قصد نجیب 
  .شتن رمانی به سبک و سیاق هزارویک شب بوده استمحفوظ، نو

گویی شهرزاد آغاز  ي پایان هزارویکمین شب قصه از نقطه لیلۀ ولیلۀلیالی الف 
ي پایان شود، البته نجیب محفوظ، اولین کسی نیست که داستانش را از نقطه می

ر قبل از او گوته، توفیق الحکیم و طه حسین د. شب هزارویکم آغاز کرده است
نجیب محفوظ با ایجاد گره جدیدي . اند آثار خویش این مهم را به انجام رسانده
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، سپس بنا بر )121: 1998حماد، (زند  در داستان اصلی، حوادث تازه اي را رقم می
تري تقسیم کرده که هاي کوچک سنت هزارویک شب، داستان اصلی را به داستان

نظیر خود در هزارویک شب اقتباس ها نیز خود از داستانی هرکدام از این قصه
ظاهر مستقل، در دل ساختار هاي به  این داستان).115: 1995ابراهیم،  (اند شده

  . وجود می آورندتنیده شده و خطوط متداخل زیادي را بهموزاییکی درهم
  هاي متداخلداستان. ب

 جمصۀي تداخل نوشته شده، داستان ترین داستان این کتاب، که برپایه مهم
هاي مختلف،  در داستان جمصۀطوري که از اول تا آخر کتاببه.  استالبطلی

ها یکی از ارکان اصلی حوادث است؛ مثالً در حکایت ي آنظاهر شده و در همه
کند و با کشتن ابراهیم ، جسم عبداهللا الحمال را تسخیر میجمصۀحمال روح 

  .گیردالعطار و عدنان شومه از ستمگران انتقام می
 در شخصیت عبداهللا البري ظاهر جمصۀچنین در داستان نورالدین و دنیازاد هم

خواهد با دنیازاد ازدواج کند را به  شده و کرم االصیل پیرمرد ثروتمندي که می
رساند و وقتی دنیازاد در کنار رود منتظر قایقی براي فرار از شهر است، او قتل می

  .کندنورالدین راهنمایی میي را به بازگشت به شهر و رفتن به خانه
مغامرات عجر «شود، بلکه با داستان  به اینجا محدود نمیجمصۀاما داستان 

در . رساندنیز تداخل داشته و کنیزي را به دست عجر الحالق به قتل می» الحالق
 در شخصیت مجنون، ظاهر شده و در مقابل فساد جمصۀداستان انیس الجلیس، 

ي مردان بزرگ شهر توسط او وارد عمل شده داختن همهانیس الجلیس و به دام ان
بار دیگر به شکل رجب یک» قوت القلوب«در داستان . کندو او را نابود می

شود که خدمتکاران در قصر الحمال ظاهر شده و درگیر ماجراي قتل دختري می
  .انددفن کرده
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اي در یک دهنمایانگر است که ع» السلطان«شکل آشکارتر این تداخل در حکایت 
. جزیره، دادگاهی نمایشی تشکیل داده و ریاست آن را ابراهیم السقا به عهده دارد

الدین گناهی عالءشود و بیي کشته شدن عالءالدین گفته میاینجاست که قضیه
شوند و پادشاه نمایشی، دستور عزل کنندگان علیه او مشخص میثابت و توطئه

شهریار که . دهد امنیتی، پسر و معاونش را میحاکم شهر و اعدام رییس ماموران
کند و پس از صورت ناشناس، حضور دارد، خود را معرفی میدر این دادگاه به

ي اعدام عالءالدین و اجراي شنیدن سخنان ابراهیم السقا دستور به تحقیق درباره
 در شخصیت جمصۀ. دهد که در دادگاه، حکم به آن شده بودهمان حکمی را می

-ترین رکن این حکایت بهحضور دارد و اساسی) ابراهیم السقا(شاه نمایشی پاد

  .رودشمار می
هاي دیگر فلش بک هاي مختلف، مرتب به داستاننویسنده در خالل حکایت

هاي قبلی مؤثر هستند؛ هاي حکایتزند و در هر حکایت، برخی شخصیتمی
آمیزد و حکایت معروف الدین با حکایت السلطان در هم میمثالً حکایت عالء

  . شودي امرا ذکر میخانهاالسکافی براي تکمیل حکایت قهوه
رود و در پایان داستان، دوباره به متن ي امرا به سفر میخانهسندباد در قهوه

ها باز با ي این حکایتگردد و این نکته را باید یادآوري کنیم که همهبرمی
هاي دیگر،   از دل حکایتجمصۀحکایت  متداخل هستند تا جمصۀ البطلیحکایت 

ي هاي پیچیده و تودرتو سرانجام، حلقهاین تداخل. تکمیل شده و ادامه یابد
آیند و آن به دهند و دور یک هدف مشترك گرد هم می واحدي را تشکیل می

ها هرکدام از این حکایت. تصویر کشیدن درگیري بین حاکم ستمگر و مردم است
. هاي متداخل داستان اصلی استي از مجموعه دایرهدر عین استقالل، عضو

افتد و هر داستان، باعث ایجاد داستان  درپی اتفاق میي حوادث داستان پیسلسله
  .شود اي میتازه
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  عناصر داستانی. ج
. اي و غیرواقعی هستند ها در هزارویک شب، معموالً افسانه مکان: زمان و مکان

شود، قابل اعتماد  هاي خاص گفته می انآنچه در مورد شهرها، کشورها و مک
ها را ترسیم کرد؛ زیرا در توان در چارچوب مرزهاي جغرافیایی، آن نیست و نمی

ها بسیار کلی است و معموالً به ذکر نام هاي کهن، توصیف مکان ها و قصه افسانه
ي خاص جغرافیایی در مواردي حتی نام سرزمین یا منطقه. شود سرزمین اکتفا می

رسد  نظر میبه. یابد ه نشده و قصه بدون اشاره به مکان وقوع، پایان میگفت
طور ها بهها و افسانهطور عام و در قصهها در ادبیات قدیم بهتوصیف مکان

 نجیب محفوظ در اثر خویش، این ویژگی .خاص، اهمیت چندانی نداشته است
 را شرح هاي مکان رخ دادن حوادثاو اگرچه ویژگی. را حفظ کرده است

شود که درنهایت، مکان  دهد، در سراسر کتاب به این سؤال پاسخ داده نمی می
اصلی این اتفاقات کجاست؟ شهریار و شهرزاد پس از هزارویک شب در کدام 
قصر هستند و این شهري که نجیب محفوظ در سراسر کتاب خویش فضاي 

کند، در کجا ف میي حاکم را توصیآور و آکنده از ظلمِ طبقهآلود، خفقانوهم
-هاي مختلف زمانی را بهچنین نجیب محفوظ اگرچه تکنیکهم. واقع شده است

هاي هزارویک شب، مقطع تاریخی و سال گرفته است، به سبک داستانکار
بدون شک، هدف او از این . گیرد مشخصی را براي حوادث داستان در نظر نمی

اد ابهام بیشتر براي خواننده و کار یعنی مشخص نکردن زمان و مکان داستان، ایج
  .آلودي است که بر کتاب سیطره داردالقاي فضاي پیچیده و وهم

  
  فضا 

هـاي  هزارویک شب به دلیل گـستردگی زیـاد و تغییـرات و تکامـل در سـرزمین                
مختلف و به دست اقوام گوناگون از فضاهاي داستانی متعددي برخورد است؛ اما             
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شـود، فـضاي جـادویی     اي این کتاب احساس می   ه ترین فضایی که در داستان     مهم
 هاي هزارویک شب از عنـصر جـادو و موجـودات فـرا            بسیاري از حکایت  . است

هـا وجـود دارد و   هـایی کـه در آن   برند و زمان و مکان و توصـیف      واقعی بهره می  
آید، تحت تأثیر این عناصر قـرار دارنـد و    وجود میها فضا بهي ترکیب آن درنتیجه

این فضا بـه  . ت فضاي غالب این کتاب، فضاي جادویی و وهمی است   توان گف  می
هاي هزارویک شب نجیـب محفـوظ امتـداد یافتـه        اي در شب  شکل بسیار ماهرانه  

هـاي  ها به شهر، که بارها در داسـتان     محفوظ با افزودن خطر هجوم عفریت     . است
هـا   یـت هاي مختلف به دسـتور عفر     هایی که انسان  شود، قتل مختلف متذکر آن می   

دهـد در القـاي   هـا رخ مـی  دهند و اتفاقات شومی که هربار با حضور آن       انجام می 
هـاي  ي شخـصیت  همه. انگیز موفق عمل کرده است    فضایی جادویی و البته خوف    

ي ها هستند، موجوداتی کـه بـا ظلـم طبقـه          نوعی درگیر حضور عفریت   داستان، به 
هـا  ود و درصـدد انتقـام از آن  شـ  حاکم و ثروتمندان به مردم تعدادشان بیـشتر مـی     

  .آیند برمی
  

   شخصیت پردازي
ها همه ایستا  هاي عامیانه، ازجمله هزارویک شب، شخصیت ها و داستاندر افسانه

هاي   از آنکه با شخصیتدر این آثار، بیش. هستند؛ یعنی تغییر و تحول ندارند
 .کنیم خورد می معین و از پیش مشخص بر هاي رو باشیم با تیپ فعال و پویا روبه

غالم « ،»لماپادشاه ظ« ،»برادران یا خواهران حسود«، »وزیر خوب«و »وزیر بد«
  ).176: 1381عبدالهیان، (» توان مثال آورد هایی که می و سایر تیپ »بدطینت

هایی که محفوظ از هزارویک شب، وارد داستان خویش کرده است، شخصیت
  :اند ازعبارت
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نورالدین، .6عبداهللا الحمال، . 5 دنیازاد، .4ر دندان، وزی. 3شهریار، . 2شهرزاد،  .1
معروف . 10عالءالدین ابوشامات، . 9انیس الجلیس، . 8عجر الحالق، . 7

  .قوت القلوب. 12سندباد، . 11االسکافی، 
هاي ساده و ایستا را در اثر خویش اما محفوظ با هنرمندي تمام، این شخصیت

ها در هزارویک شب  شخصیت.ده استهاي جامع و پویا تبدیل کر به شخصیت
صورت انسان، حیوان و موجودات نادیدنی، خرافی و وهمی هستند؛ اما یک به

ها یا خیر مطلق ي آنها وجود دارد و آن اینکه همهي آنویژگی مشترك در همه
کنیم و تغییر و تحولی حد وسطی در این بین مشاهده نمی. هستند و یا شر مطلق

ها از اول تا آخر حکایت، کامالً ایستا هستند آن. شودهده نمیها مشادر شخصیت
  .تر یا بازگشتی وجود نداردي باالتر، پایینها نقطهو براي خوبی یا بدي آن

هاي هزارویک شب، محفوظ با  ي نگارندگان این مقاله، در شباما به عقیده
 دست به شکنانی چون نیچه، دریدا و لوي استروسنظرداشت به آراي شالوده

ي هر شخصیت، اساس تفکر او درباره. زندي خیر و شر میواسازي تقابل دوگانه
هاي ذهنی و پرسش از  است و درگیري"شک کردن"اعم از خوب یا بد، بر 

خوبی و بدي دو وجه هر شخصیت را . شودخود، در سراسر داستان دیده می
ها ترکیبی هنرمندانه از خوبی و بدي و زشتی ي شخصیتدهد و همهتشکیل می

ي هاي هزارویک شب محفوظ، ترکیبی از جنبهانسان در شب. و زیبایی هستند
ها در این است که صورت توأمان است و تفاوت آني شیطانی بهخدایی و جنبه
ي شیطانی بر وجه دیگر، غلبه ي خدایی و در برخی دیگر، جنبهدر برخی جنبه

  .یابدمی
طور کامل و مطلق دارا و یا فاقد توان گفت که تقریباً هیچ شخصیتی بهما میا

دلیل، خوب و یا بد نیست و وراي هر  هیچ کس بی. یکی از این دو نیست
شخصیت و کارکرد او در داستان، مجموعه دالیلی وجود دارد که اعمال او را 
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است که در هزارویک کند و این همان چیزي توجیه و خواننده را با او همراه می
هاي یک شخصیت درحد چند شود؛ زیرا راوي با تعریف ویژگی شب یافت نمی

داند و با تغییر ندادن این صفات، هاي او را همان صفات میي ویژگیکلمه، همه
دیگر راهی براي قضاوت و استنباط و تجزیه و تحلیل براي خواننده باقی 

پردازي استفاده از الگوي شخصیتکه نجیب محفوظ با گذارد؛ در حالی نمی
ها، گفتار، وضع ظاهري و محیط، ي نشان دادن کنشوسیلهغیرمستقیم به

شخصیت را به خواننده معرفی و پویایی آن تا پایان حوادث، ذهن مخاطب را 
  .کندهاي متغیر آن میدرگیر ترسیم ویژگی

  
  راوي

ري موارد، راوي یکی هاي مختلفی وجود دارد و در بسیادر هزارویک شب، راوي
پردازد؛ گویی میاز قهرمانان داستان است که براي نجات جان خویش به قصه

شود و این نهایت براي نجات جان شهرزاد روایت می ها درچنانکه کل داستان
ي هزارویک شب است که در اثر محفوظ ردپایی از یکی از خصوصیات برجسته

ها که غالباً به خاطر ساختار داستان اويدر هزارویک شب، تعدد ر. بینیم آن نمی
-ها بهنظمی و آشفتگی در ترکیب داستان آید، گاه نوعی بیدر داستان پیش می

آورد؛ اما راوي داناي کل، که نجیب محفوظ از آن بهره برده است، از وجود می
 ي هماهنگی و ایجاد انسجام بینگري، وظیفهابتدا تا پایان داستان عالوه بر روایت

ي مقابل هزارویک گانه را به عهده دارد و از این نظر در نقطههاي هفده داستان
  .شب قرار دارد
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  پیرنگ
نقص هستند و گاهی هاي قدیمی و کهن، اغلب بدون پیرنگی استوار و بیقصه

حوادث پیاپی، محور قصه قرار . رسد ها به حداقل مینقش عنصر پیرنگ در آن
قبولی  و وقایع از نظم و ترتیب معقول و قابلآنکه این حوادث گیرد بی می

هاي هزارویک شب از پیرنگی باز،   داستان).65: 1388میرصادقی، (برخوردار باشد 
ي اوجی ها با اینکه به نوعی از تمهید و نقطه برند؛ بدین معنی که داستان بهره می

شود؛  م نمیابتدایی و ساده برخوردارند، اما پرداخت فنی و تکنیکی براي آن انجا
سرایان هزارویک شب، مردمان دلیل این مسئله این است که راویان و داستان

هاي متفاوت ها و خاستگاه یکدست نبودن داستان. اند عادي و کوچه بازار بوده
آنچه در . شود فرهنگی هزارویک شب، با بررسی عنصر پیرنگ بیشتر نمایان می

 یک شخصیت مطرح است، قابل عنوان سرنوشت و پایان کارهزارویک شب به
توان سرانجام ي یک حکایت میبا شروع به مطالعه. بینی و حدس زدن استپیش

هر شخصیت و اتفاقاتی را که پیش روي اوست، استنباط کرد؛ زیرا حکایات 
ها مسیرهاي ها طبق الگوي خود براي سرنوشت شخصیتقدیمی و افسانه

ي جوان فقیري است  حکایت، دربارهطور مثال اگرکنند؛ بهمشخصی را طی می
کند، حتماً ضدقهرمانی در مقابل او که براي رسیدن به شاهزاده خانم تالش می

وجود دارد که از قدرت و ثروت فراوانی برخوردار بوده و موانع زیادي بر سر راه 
کند؛ اما قهرمان، سرانجام با پشت سر نهادن مراحل مختلف، او را او ایجاد می
  .شوددهد و موفق میشکست می

. اما در رمان نجیب محفوظ، چنین الگویی مورد استفاده قرار نگرفته است
گشایی برخوردار هستند و ي اوج و گرهها از تمهید، گره و تعلیق، نقطه داستان

در موارد زیادي، . ها طراحی شده استي حکایتپیرنگ بسیار قوي در همه
است، تحت تأثیر حوادث، دچار تردید قهرمان که در آغاز، شخص نیکوکاري 
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ها شده، از قهرمان به ضدقهرمان شود و با فشار نیروهاي منفی، مغلوب پلیديمی
ي اصلی این رمان نیز در همین جا مایهدرون. شودتبدیل و مرتکب جنایت می

عنوان موجودي عاقل و اندیشمند، هر زمان و هر در این اثر، انسان به. نهفته است
خردي یا احساسات و اي نهاده و تسلیم بی عقل خود را به گوشهکجا که

شود؛ اما در فرجامِ داستان، هاي باورنکردنی میخودپرستی شده، مرتکب جنایت
سپارد،  گوش نمی) سنجام و سرخبوط(هنگامی که انسان به فرمان شیاطین داستان 

  .رسدبختی میکند و به سعادت و نیکي عقل خود استفاده میاز قوه
  

  محتوا و مضمون . 2
  اي در داستان افسانهدخالت موجودات. الف

ها با موجودات هاي عامیانه، همواره حکایت از درگیري انسانها و داستانافسانه
شدت درگیري و عدم ها از یک طرف بهگونه داستاناین. اي و خرافی دارندافسانه

 از طرف دیگر به قهرمانی و اي وتوازن قواي انسان در برابر موجود افسانه
ها عموماً نابرابر این درگیري. ها داللت دارندشجاعت قهرمانان داستان در برابر آن

رو العاده با انسان ضعیفی روبههاي خارقاست؛ زیرا عفریت نیرومند با قدرت
شود؛ حتی هاي عفریت میشود و انسان به دلیل همین ضعف، تسلیم خواستهمی

اش تمام شود و این دقیقاً همان چیزي است که م به قیمت زندگیاگر این تسلی
  .بینیمهاي هزارویک شب نجیب محفوظ میدر شب

کند که شود، عفریت ادعا میرو میوقتی صنعان الجمالی با عفریت روبه
. کندصنعان پاي خود را روي سر او گذاشته و صنعان را تهدید به انتقام می

ند؛ اما عفریت بخشش را منوط به قتل علی السلولی کصنعان تقاضاي بخشش می
رساند و خود نیز در مقابل، کند و درنهایت، صنعان علی السلولی را به قتل میمی

  .شوداعدام می
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ي یابد، بلکه حلقهرغم شکست صنعان و مرگ او پایان نمیها علینبرد با عفریت
هاي ها در شهر با ناعدالتیشود؛ زیرا ظهور عفریتها آغاز میجدیدي از درگیري

کنند که یکی از  ها شخصی را وادار میسیاسی مرتبط است و هر بار عفریت
نمادهاي استبداد و خودکامگی را به قتل برساند تا حکومت را وادار به تغییر 

  .سیاست کند
هایی است که با ، رییس مأموران امنیتی، یکی دیگر از شخصیتجمصۀ البطلی
انجامد؛ اما اي نمیها به حادثهدیدار اول آن. شودرو مینجام روبهعفریتی به نام س
ها زمانی است که سنجام، شروع به فساد و خونریزي در شهر آغاز درگیري آن

داند مقصر این  که می جمصۀ.شوندکند و مأموران از یافتن مجرم، عاجز میمی
گیرد به جاي میم میتواند او را دستگیر کند، تصها سنجام است و نمیآشفتگی

 نیز سرانجام به جمصۀسان بدین. سنجام، عامل اصلی ظلم و ستم را به قتل برساند
حاکم در  در قتل جمصۀشود؛ ولی عفریت در مقابل شجاعت اعدام محکوم می

آید و با جادوي عفریت، فقط یک شکل ظاهري از هنگام اعدام به کمک او می
تواند به زندگی معمولی  دیگر نمیجمصۀحال، شود؛ با این اعدام میجمصۀ
- او زندگی خود را در تنهایی ادامه داده و در راه آنچه تحقق عدالت می. برگردد

ي حاکم مثل بطیشه مرجان، ابراهیم العطار، کرم نامد، بسیاري دیگر از طبقه
  .رسانداالصیل و عندنان شومه را به قتل می

   
  مایه و محتوادرون

ک شب با وجود آنکه غالباً بر طرح مسائل اخالقی، موعظه، هاي هزارویحکایت
توان گفت از جهت داللت بر اغراض امثال و حکم و مانند آن مشتمل هستند، می

اي ي آن زمان، نکات برجستهسیاسی و مبارزه با ظلم و استبداد موجود در جامعه
  .ندارند



  1391زمستان  .25  انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شمارهيمجله

 
198

توان ي است که میهاي هزارویک شب محفوظ، اثري مقابل آن، شباما در نقطه
هاي دیالوگ. ي معاصر نویسنده را در آن مشاهده کردتأثیر اوضاع سیاسی جامعه

جاي رمان به آن اشاره آوري که در جايهاي داستان و فضاي خفقانشخصیت
شود به توجه نویسنده به اوضاع سیاسی هاي آن توصیف میشده و ویژگی

شوند و ایی که در شهر ظاهر میهي خود داللت دارد؛ همچنین عفریتجامعه
ها، اهداف قهرمانان را به قیام در مقابل ظلم، تشویق کرده و با ایجاد انگیزه در آن

هایی ترین نشانه کنند از مهمي حاکم را پیگیري میخویش یعنی سرنگونی طبقه
  .کنداست که خواننده را در فهم اغراض سیاسی نویسنده یاري می

لگوبرداري ساختاري و شباهت عناصر داستانی، ي اعالوه بر مسئله
هاي نجیب محفوظ از لحاظ محتوا و درونمایه نیز از هزارویک شب،  حکایت

  :کنیم ها اشاره میهایی از آناند که در اینجا به نمونهالهام گرفته
  داستان اصلی، شهریار و شهرزاد. 1

حساس اطمینان و رسد که شهریار با ااي به پایان میهزارویک شب در نقطه
آرامش از وفاداري همسر و شهرزاد با اعتماد و آرامش متقابل به خدمت شهریار 

ها پیش شهرزاد را بخشیده است و داستان  گوید که مدت رسد و شهریار میمی
اي است که  رسد و این، همان نقطهاین زوج با سرانجامی خوش به پایان می
گونه زیر  وجود آمده را ایناطمینان بهمحفوظ با ظرافت فراوان، این آرامش و 

  :برد سؤال می
  .، او تو را دوست دارد...إنه یحبک یا شهرزاد:  وزیر-
، عشق ...الکبر و الحب الیجتمعان فی قلب، إنه یحب ذاته اوال و اخیرا:  شهرزاد-

  .او فقط خودش را دوست دارد. شوندو خودخواهی در یک قلب جمع نمی
  .، عشق هم معجزاتی دارد...ه ایضاللحب معجزات:  وزیر-
  )8: 1982محفوظ، (» ...رائحۀ الدمکلما اقترب منی تنشقت : شهرزاد-
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و این ! کند گوید که با هربار دیدن شهریار، بوي خون را احساس می شهرزاد می
شهرزاد پس از شب . هاي هزارویک شب محفوظ استآغاز ماجراي شب

 1.گوید که قربانی شده است او می. ترسد هزارویکم هنوز هم از شهریار می
هاي دلنشین که در سراسر  انگیز و افسانههاي خیال اینجاست که بانوي قصه

. شودبخش شهریار بود، خود دچار هراسی عجیب میهزارویک شب گذشته، آرام
هاي  ي شخصیتبینیم که این هراس و خوف در عمق جان همهدر ادامه، می

کند و هرکسی در جان خویش،   احساس امنیت نمیهیچ کس. داستان وجود دارد
خواهد دنیاي دیگري را نشان دهد؛  محفوظ با این کار می. ترسی پنهان دارد

ها واقع شده و درحقیقت، مردمان سرزمین شهریار بدان دنیایی که در وراي افسانه
هایی است که ي انسانو این درد مشترك همه! دنیاي ظلم و ستم. دچار هستند

- هاي هزارویک شب به ترسیم آن میي شبگانههاي هفدهوظ در حکایتمحف

  .پردازد
  حکایت صنعان الجمالی از حکایت التاجر و العفریت . 2

شوند و در هر دو داستان،  هر دو داستان با درگیري انسان و عفریت آغاز می
در هزارویک شب، . عفریت مدعی است که انسان به او ضرري رسانده است

کند که بازرگان، فرزند او را کشته است و در داستان نجیب ادعا میعفریت 
. اي به سر او زده استمحفوظ، عفریت مدعی است که صنعان با پاي خود ضربه

اند و در هر دو داستان، عفریت ها ناخواسته انجام داده هر دو اتفاق را انسان
  .شودعدي میآید و همین مسئله، موجب بروز حوادث بدرصدد انتقام برمی

 از حکایت الصیاد و العفریت و عبداهللا البري و عبداهللا جمصۀ البطلیحکایت . 3
  البحري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7لیالی الف لیلۀ و لیلۀ، ص. الدمضحیت بنفسی الوقف شالل . 1
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ي او ناراحت  که از اعدام صنعان الجمالی و سرنوشت خانوادهجمصۀ البطلی
رود؛ اما به جاي ماهی، یک گیري به رودخانه میاست، نیمه شبی به قصد ماهی

همین کار، باعث . کندرا به کناري پرتاب میکند و آن گوي ناشناس صید می
گوید هزار سال شود که میانفجار گوي و بیرون آمدن عفریتی به نام سنجام می

  ).47: 1380محفوظ، (است داخل گوي در اعماق دریا زندانی بوده است 
در حکایت الصیاد و . این حکایت به دو حکایت هزارویک شب شبیه است

اي اطر نافرمانی از حضرت سلیمان به دست او در خمرهعفریت نیز عفریتی به خ
شود تا شود و بیش از هزار سال، زیر دریا زندانی میزندانی و به دریا انداخته می

همچنین در داستان عبداهللا البري و عبداهللا . دهدگیر، او را نجات میاینکه ماهی
فلوك است، روزي عبداهللا البري، که صیادي م. البحري همین مضمون وجود دارد

کند و عفریت موجب تغییر زندگی او یک عفریت به نام عبداهللا البحري صید می
  ).2146: 1383هزارویک شب، (. شودمی

  حکایت نورالدین و دنیازاد از حکایت قمرالزمان و بدور . 4 
پسر ملک شهرمان، که قمرالزمان نام دارد، از زنان بیزار است و حاضر به ازدواج 

ها براي تفریح و بازي، ملکه بدور، دختر زیباي ملک  یکن شبی عفریتنیست؛ ل
قمرالزمان و بدور یکی پس از دیگري . نهند غیور، را در خواب کنار قمرالزمان می

نگرند و در همان یک نگاه،  خیزند و به یکدیگر با تعجب می می از خواب بر
ین خود ها دختر را به سرزمشوند؛ لیکن صبح فردا عفریت عاشق می

گردانند؛ این در حالی است که هم قمر و هم بدور از فراق یکدیگر در  بازمی
تا اینکه سرانجام، وزیر ملک . کند شان را باور نمی عذاب هستند و کسی داستان

یابد و عاشق و معشوق به وصال  آید و او را می وجوي قمر برمیغیور به جست
  )604: 1383هزارویک شب، (. رسند هم می
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ها شبی عفریت. شود هاي هزارویک شب محفوظ تکرار مین داستان در شبهمی
کنند که نورالدین، جوان زیباروي عطرفروش و دنیازاد،  براي تفریح، کاري می

این عشق، . خواهر شهرزاد، یکدیگر را در خواب ببینند و عاشق یکدیگر شوند
ز کار کشیده و در کند، نورالدین دست ا هردو جوان را آزرده و گرفتار خویش می

از طرف دیگر، دنیازاد از درد عشق، . پردازد آرزوي یافتن معشوقه به جستجو می
دهد و پس از  الدین میرشود و سرانجام شهریار دستور به پیدا کردن نو بیمار می

پشت سر گذاشتن حوادث زیاد، سرانجام نورالدین و دنیازاد به وصال یکدیگر 
  .)117: 1380محفوظ،  (رسندمی
  حکایت عالءالدین از حکایت عالءالدین ابوالشامات. 5

. نهدالدین ابوشامات میشود و نام او را عالءدار میها بچهبازرگانی پس از سال
گذراند، در جوانی  اش را به دور از مردم میالدین که به خواست پدر، کودکیعالء

کنند و او خسته و  یرود و در راه، راهزنان تمام اموالش را غارت مبه سفر می
میرد پس از مدتی، زن می. کندجا با زنی ازدواج میرسد و آنخونین به بغداد می

کنیزي که پسر . خردالرشید، کنیزي به نام یاسمین میو عالءالدین با کمک هارون
الدین را باز، عالءوالی هم خواهان اوست؛ سپس زن والی با کمک عجوزي نیرنگ

  ).745: 1383هزارویک شب، (. شود و او مجبور به فرار میدهند دزد جلوه می
عالءالدین نجیب محفوظ هم تنها فرزند عجر الحالق است که او و همسرش 

عالءالدین با دختر شیخ عبداهللا البلخی، که پسر درویش . بسیار به او عالقه دارند
 شود باکند و همین مسئله، موجب میعمران هم خواهان اوست، ازدواج می

گناه اعدام شود ي درویش عمران و پسرش متهم به دزدي و سرانجام، بیتوطئه
  ).239: 1380محفوظ، (
  دوزحکایت معروف االسکافی از حکایت معروف پینه. 6
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معروف . غایت خبیث و شرور دارددوز فقیري است که همسري بهمعروف، پینه
 به شهر دیگري گریزد و با کمک دیويهاي همسرش میاز دست آزار و اذیت

-اش را پیدا کند و به کسبتواند دوست قدیمیدر این شهر، معروف می. رودمی

یابد که ملک، دخترش را اي میزودي معروف چنان آوازهبه. وکار مشغول شود
کند که اصالً معروف را مال و  اما چندي بعد شک می آورد؛به عقد وي درمی

جا  ندارد و با قرض، خود را به اینثروتی هست یا نه، پس معروف که ثروتی
معروف به . یابد که جنی مسخّر داردگریزد و انگشتري خاتم میرسانیده، می

بار، آید و اینزند و به شهر، نزد دختر ملک بازمیکمک حسن، ثروتی به هم می
  ).2285: 1383هزارویک شب، (کند  بدون ترس از رسوایی با او زندگی می

معروف، . هاي هزارویک شب، داستانی مشابه دارد شبمعروف االسکافی در
کند که مرد فقیري است که زنی زشت و بداخالق دارد و همواره به این فکر می

او با کمک انگشتري سلیمان به . دهد تنها مرگ، او را از دست همسرش نجات می
دهد رسد و همسرش را هم طالق میپول و ثروت و جایگاه واالیی نزد مردم می

معروف با خواهر فاضل صنعان . پیچدي انگشتري سلیمان او همه جا میو آوازه
مدتی بعد حاکم به قدرت او و . شود کند و دنیا برایش دگرگون میازدواج می

خواند و کند و معروف را به قصر فرامیداستان انگشتري سلیمان شک می
  ).291: 1380محفوظ، (آید سرانجام، معروف از امتحان پادشاه سربلند بیرون می

  دوزبن صنعان از حکایت معروف پینهحکایت فاضل. 7
در اثر نجیب محفوظ آمده »  االخفاطاقیۀ«بن صنعان با عنوان حکایت فاضل

اي وسیلهي اشتراك هر دو داستان، دستیابی هر دو شخصیت بهنقطه. است
شان را تدهد و سرنوشجادویی و سحرآمیز است که به هر دو قدرت پرواز می

معروف، پیرمرد فقیري است که با دستیابی به انگشتري سلیمان به . زندرقم می
ي بزرگان بار گذشته به طبقهرسد و از زندگی سخت و نکبتثروت و شهرت می
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اي محترم است با یافتن قدرت  زاده یابد؛ اما فاضل که خود بزرگو اشراف راه می
ي پاك خود را تباه کرده و سرانجام، جان تهي کاله سحرآمیز، گذشوسیلهپرواز به

  .دهدخویش را در پی این فساد و تباهی از دست می
   حکایت قوت القلوب از حکایت ایوب و فرزندان ..8 

پسر که غانم . ماندمیرد و از او یک دختر و یک پسر باقی میایوب بازرگان می
ي راي تشییع جنازهدر بغداد ب. شودنام دارد براي تجارت، راهی بغداد می

- رود، لیک هنگام بازآمدن، از ترس تاریکی هوا در مقبرهبازرگانی به قبرستان می

رسند و آن را به زیر بیند که سه غالم با صندوقی سرمیشود و میاي پنهان می
غانم، . روندآنکه متوجه حضور غانم شده باشند، میها بیغالم. کنندخاك می

) قوت القلوب(بیند که دختري زیبا  آورد و مییرون میصندوق را از زیر خاك ب
یابد او یکی از کنیزان برد و درمیدر آن بیهوش افتاده و دختر را به خانه می

سبب حسادت، او را بنگ خورانده محبوب خلیفه است که زبیده همسر هارون، به
؛ ولی شوندغانم و قوت القلوب به عشق هم دچار می. و زنده به گور کرده است

یابد و که خلیفه جاي کنیز محبوبش را میتا آن. یابنداز ترس خلیفه، وصال نمی
فهمد و وقتی او مدتی بعد، خلیفه، وفاداري و شرافت غانم را می. گریزدغانم می

دهد که قوت القلوب با حضور در کنارش آید، اجازه میبیمار و نزار از سفر بازمی
  .وصال او برسداو را از مرگ نجات دهد و به 

رجب الحمال شبی در . افتددر داستان محفوظ نیز حوادث مشابهی اتفاق می
. کنندبیند که سه نفر به طرز مشکوکی صندوقی را دفن میگذر از قبرستان، می

بیند که رود و با شکافتن قبر میها رجب به سراغ صندوق میپس از رفتن آن
رجب، .  چهره در تابوت خوابیده استدختري جوان و زیبا بدون کفن و پوشاندن

در . شوددهد و جنازه به قصر حاکم، منتقل میماجرا را به مأموران امنیتی خبر می
شود که دختر، قوت القلوب، همسر حاکم است و رجب متهم آنجا مشخص می
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شود قوت القلوب نمرده است و شود تا اینکه طبیب، متوجه میبه این جنایت می
شود با سخن گفتن قوت القلوب مشخص می. شودت او آغاز میتالش براي نجا

بن ساوي، رییس دستی معینکه این توطئه را همسر حاکم از روي حسادت با هم
  ).221: 1380محفوظ، (یابد  نیروهاي امنیتی، انجام داده و رجب نجات می

  
  گیري و پیشنهادنتیجه

 بیانگر این است که نجیب آید،دست میآنچه از مجموع این تحلیل و بررسی به -
محفوظ هم در ساختار رمان و هم در محتوا و مضمون از هزارویک شب، الهام 

  .گرفته است

ن در ي هزارویک شب از نظر ساختاري، الگوي داستاترین مشخصه  اصلی -
گردد و  یکی است که به اصل هندي آن برمیداستان یا همان ساختار موزای

ي  آن را کامالً حفظ کرده است و همههاي هزارویک شب محفوظ در شب
هاي آن در قالب یک داستان اصلی که دقیقاً مانند هزارویک شب، داستان  داستان

 . اند شهرزاد و شهریار است، روایت شده

هاي هزارویک شب، اساس کار اقتباس فضاي خیالی و جادویی حاکم بر قصه -
چه در این مقوله، کتاب دهد؛ اما آن ي فضاسازي تشکیل میمحفوظ را در زمینه

کند، اضافه کردن فضاي رعب و ابهام بر فضاي جادویی  او را متمایز می
ها در  هزارویک شب است که اشاره نکردن به زمان و مکان وقوع داستان

اي به ها در شهر و دیاري که هیچ اشارهعفریت. راستاي ایجاد همین فضاست
مانان را تسخیر کرده و حوادث شود با سحر و جادو روح قهر مختصات آن نمی

  .برند خواهند پیش می گونه که میداستان را آن
بینی که با دخالت  کارگیري عنصر جادو و خلق حوادث غیرقابل پیشبه -

شمار دهد، یکی دیگر از وجوه مشترك این دو اثر به موجودات فراواقعی رخ می
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ویک شب، همواره ها و عوامل جادو در هزارموجودات خیالی، عفریت. آید می
توان یافت که رنگی از جادو نداشته باشد و حضور دارند و کمتر حکایتی را می

اي است که نجیب محفوظ با درك اهمیت و تأثیر آن در  این مشخصه
 .گیرد کار میهاي خویش، به حکایت

هاي مهم موفقیت نجیب محفوظ، پردازش و طراحی راوي داناي   یکی از مؤلفه -
سازد و آنچنان با هر   هوشمندي، خواننده را با خود همراه میکلی است که با

بینی نشده و  شود که درك حوادث داستان و کارهاي پیش شخصیت، قرین می
ي مسیر دهند او را نه تنها از ادامه هاي مختلف انجام می عجیبی که شخصیت

- نکند، عطش او را براي شنیدن و درك پایان هر داستان از داستا منصرف نمی
 .کند گانه و درنهایت، داستان اصلی بیشتر میهاي هفده

کارگیري هاي ایستاي هزارویک شب و بهبرداري از شخصیت استنساخ و گرته -
ها خصوصاً در مواردي که هر شخصیت در موقعیتی مشابه داستان اصلی قرار آن

ین مسئله دارد، در نگاه اول شاید نوعی تکرار و مالل به همراه داشته باشد؛ اما ا
-هاي پیچیده و کشمکش از نگاه تیزبین محفوظ، پوشیده نمانده و با خلق پیرنگ

 . مانند هاي او از خطر تکرار، مصون می هاي متعدد، قهرمانان داستان ها و تعلیق

ها که با ظرافت و هنرمندي در  اغراض سیاسی و تغییر سرنوشت شخصیت -
 از یک اثر اقتباسی صرف، کار رفته است، آن راهاي هزارویک شب بهشب

ها، ي مصر در آن سالآور جامعهمحفوظ با ترسیم فضاي خفقان. کندمتمایز می
ي حاکم را زیر سؤال برده و اوضاع تاریک و مبهم مردمی که در فشار ظلم طبقه

اثر او از این نظر، در . کشد برند را به تصویر میو ستم حاکمان ظالم به سر می
پردازي و نه در  شب است؛ چون نه در بحث شخصیتتقابل با هزارویک

گران ي رویکرد و غرض کلی کتاب، مفاهیم سیاسی مورد توجه حکایت زمینه
پردازي ابتدایی که از صرف نظر از شخصیت. هزارویک شب نبوده است
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طور کلی، هدف هزارویک شب، رود، بهشمار میهاي ادبیات قدیم بهویژگی
ت که به شکل ابتدایی و نه فنی و تکنیکی بدان بیشتر مباحث اخالقی اس

 .پرداخته شده است

زمین و آثار کهن آن  یکی دیگر از آثار محفوظ که در آن از ادبیات ایران -
 است که تاکنون به فارسی ملحمۀ الحرافیششدت، تأثیر پذیرفته است، رمان  به

 به چاپ  صفحه در قاهره563 در 1977 این رمان، در سال .ترجمه نشده است
. ي بزرگ مصر استرسید و آشکارا نمایانگر تأثیر ادبیات فارسی بر نویسنده

زمین و شدت، تحت تأثیر ادبیات ایراننجیب محفوظ در ملحمۀ الحرافیش به
شایسته است محققان . زبان استمفاهیم عرفانی موجود در اشعار شعراي پارسی

سی تجلی ادبیات شکوهمند ي اثر، به بررو پژوهشگران ارجمند، ضمن ترجمه
  .پارسی در این کتاب بپردازند
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  »ليلة و ليلة لفأ «بـ وظب حمفيتأثر جن

  

  ٢اصلنب قامسیي، ز١جواد اصغری

  
  

 خصامللّ

تقدم . »لف ليلة و ليلةأ«الکاتب املصری الشهري جنيب حمفوظ بـکتاب ذه الدراسة دف الی تقييم تأثر ه

صورة عامة لف ليلة و ليلة بوصفه ممثالً للثقافة الشرقية و تتناول تأثريه علی األدب العاملی بأهذه املقالة کتاب 

لف أليالی «لف ليلة و ليلة فی رواية أذجة اهذا و تستعرض املقالة من. و األدب العربی املعاصر بصورة خاصة

لنجيب حمفوظ و تدرس امليزات و املشاات و املفارقات البنيوية و املوضوعية فی هذين العملني » ليلة و ليلة

و بناءاً علی عبقريته السردية لقد . مناط البنيويةات و األ دراسة احلکايات و الشخصيالبارزين و ذلک من خالل

متکن جنيب حمفوظ فی روايته هذه، من سرد القصص فی زمن آخر و ذلک علی الرغم من حفظه بنية کتاب 

  .لف ليلة و ليلةألف ليلة و ليلة،  فيخلق مصري آخر للشخصيات الذی اخذها من أ

  
   ب حمفوظ، الرواية العربيةلف ليلة و ليلة، جنيأ :سةي الرئکلماتال
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