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  چکیده
عشـق   ،یکـی از ایـن مضـامین    ؛نظیر اسـت  کم شب یک و هزارگستردگی مضمون در 

بـه   شپـای درایـن کتـاب    سراسـر جا که عشق مضمونی است که تقریباً در  از آن. است
هاي عاشـقانه،   منظور از داستان. نماید خورد، بررسی در این زمینه ضروري می چشم می

تا فرجام، عشق و مـاجراي عاشـق و    آغازها از  که موضوع اصلی آن استهایی  داستان
از لحاظ مضمونی بررسـی و   شب یک و هزار ،نخستدر این پژوهش . معشوق است

اثـر از دیـدگاه   ایـن  به نقـد   ،در ادامه .شود هاي عاشقانۀ آن بازشناخته می داستان ،سپس
بـه  ه جـ توشود و بـا   گرایی تکوینی گلدمن پرداخته می شناسی با رویکرد ساخت جامعه

بنـدي در   این طبقه. شوند بندي و تحلیل می طبقه شب یک و هزارهاي عاشقانۀ  قصه  ،نآ
 ،از دیـدگاه گلـدمن  . اسـت  شـب  یـک  و هـزار هاي عاشقانۀ  شناسی داستان گونه ،واقع

بینی پنهـان اثـر    ساختارهاي اثر با ساختارهاي اجتماعی پیوندي وثیق دارند و باید جهان
کـه همـان اجتمـاع و ذهـن فرافـردي اسـت        يتر ی عامبین دریافت و ارتباطش با جهان

پس از این تحقیق، بـه چگـونگی شـکل و سـاختار      استانتظار  ،بنابراین .شودآشکار 
بشناسـیم،   را شهـای  دست یابیم و تعداد و گونـه  شب یک و هزارهاي عاشقانۀ  داستان

هـاي فرهنگـی و اقلیمـی     نشان دهیم و نقـش تفـاوت   هاي هر طبقه را خاستگاه داستان
  . کنیمص خمشها  گیري این داستان اجتماعی را در شکل اي هطبقمردم گروه و 
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،  هاي عاشقانه، سـاختارگرایی تکـوینی   ، عشق، داستانشب یک و هزار :ها کلیدواژه
  .یابی گلدمن، ریشه

  
  مهدمق. 1

هاي عامیانـه کـه قبـل از دورة هخامنشـیان در      از داستان است اي مجموعه شب یک و هزار
بـه ایـران آمـد و بـه زبـان       ،قبل از حملۀ اسـکندر  ظاهراً، هندوستان به ظهور رسید و بعدها

سپس در قرن سـوم هجـري ـ زمـانی      .بر آن نهاده شد» هزار افسان«نام  شده،پهلوي ترجمه 
به  گوناگونهاي  ی بسیاري از زبانهاي علمی و ادب که نهضت ترجمه گسترش یافت و کتاب

نـام  » الـف خرافـه  «شد ـ این کتاب نیز از پهلوي به عربی برگردانده شـد و     عربی برگردانده
ــ    عـرب و در این مدت، آثار ادبـی   شددست  به دستالف خرافه دیرزمانی در بغداد . گرفت

هاي معاصـر ـ بـه      هاي مربوط به دوران پیش از اسالم در عربستان و چه حکایت چه افسانه
 و نیـز  تاجران و دریانوردان که ـ  عباسیل کمتوبعد از  ،در قرن چهارم هجري. آن افزوده شد

 ـ  بردنـد  مـی  هاي اسـالمی   ها را از بغداد به دیگر سرزمین اهل علم و دانش بسیاري از کتاب
سـرایان و نقـاالن افتـاد و     دسـت قصـه   بـه این کتاب هم بـه مصـر منتقـل شـد و در قـاهره      

) ق 648 -  564(و ایـوبی  ) ق 567 -  297(سرایان مصري در روزگار خلفـاي فـاطمی    استاند
راویـان و   و هـا، مترجمـان   لودر اثناي این تحویل و تحـ . هایی به کتاب افزودند نیز حکایت

حذف یـا   را، که با معتقدات اسالمی سازگاري نداشت ،هایی از کتاب کاتبان مسلمان قسمت
کارهایی که از نظـر مسـلمانان ناشایسـت بـود بـه       ،براي نمونه .تغییراتی در آن ایجاد کردند

لب جدیدي که بر پایۀ عقاید اسالمی و فرهنـگ  اکه مط یا این دادندپیروان دیگر ادیان نسبت 
شـانزدهم  ( این کتـاب در قـرن دهـم هجـري     ،سرانجام. افزودندها  به داستان مسلمانان باشد

ایـن همـان نسـخۀ مصـري      وآوري و تـدوین شـد    جمـع  لیله و لیله الفبا عنوان ) یمسیح
 همـین نسـخه را گاالنـد    ،بـار  نخستینموجود است که مترجمان اروپایی در دست داشتند و 

)1646-1715) (Antoine Galland( بارهـا و   ،به فرانسه ترجمه کرد و پـس از آن  ،1704 در
به دستور بهمن میـرزا   ،در زمان محمدشاه لیله و لیله الف. ترجمه شد شب یک و هزاربارها 
ق در تبریـز و    1261ت عبداللطیف طسوجی تبریزي به فارسـی ترجمـه شـد و در    مو به ه

 شب یک و هزارو  لیله و لیله الف با عنوانمکرر  ،ق در تهران و پس از آن 1275سپس در 
ابوالفتح خان دهقان سامانی اصفهانی نیـز آن را بـه رشـتۀ نظـم کشـیده و      . چاپ شده است

  .است نام نهاده» هزار دستان«
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  شب یک و هزارهاي  داستان ۀریش. 2
نویسـنده و خاسـتگاه ثابـت و     شـب  یـک  و هـزار طور که در بخش پیشین گفته شد،  همان

هـا   داسـتان  دربـارة ریشـۀ   تدقصراحت و  راحتی و با بهتوان  نمی ،بنابراین .ندارد یصخمش
  :گوید جالل ستاري در این زمینه می. سخن گفت

بلکـه چـون    ؛صورت متنی ثابت از روزگـاران کهـن بـه یادگـار نمانـده      به شب کی و هزار
شب  کیهزار و  ،رو ازاین. دست ما رسیده است بهاند  اي که پیوسته تکمیلش کرده مجموعه

 ،سـبب  بـدین . گویان مختلف بافته شـده باشـد   دست قصه بهقالی است که  ۀتختهمانند یک 
آن، بایـد مـتن و بافـت و زمینـۀ کتـاب را       براي تعیین نشانۀ تأثیرها و نفوذهاي مختلـف در 

  ). 83: 1368ستاري، ( تحلیل کرد دقت تجزیه و به

  :ها اشاره کرده است یابی داستان محمدجعفر محجوب نیز به دشواري کار ریشه
 مصـري  و یهـودي  عربـی،  ایرانـی،  هندي، هاي افسانه از هایی نشانه داستان، مجموعه این در

رد  بـر  خـویش  ناپـذیر  پایـان  و طـوالنی  گردش این در که پیداست و شود می دیده ربـع  گـ 
 کـار  ،امـر  همـین  اما ؛است اندوخته ها توشه ها آن از و دیده نوادر و عجایب بسیار مسکون،

 کران بی وادي در را او و سازد می دشوار کند می تحقیق آن منشأ و اصل دربارة که را یققمح
  ).980: 1334 محجوب،( سازد می سرگردان گون گونه تضادهاي و حدیث

اند؛  ها را بعضی ایرانی و بعضی هندي، برخی عرب و گروهی یونانی دانسته اصل داستان
هنـد،  (از نتایج افکار مردم شرق  ،چه به حقیقت نزدیک است آن است که کتاب مزبور ا آنما

خاورشناسـان بزرگـی    ،پس از انتشار کتـاب . فراهم آمده است) عراق سوریه و مصر، ایران،
، )Sylvestre de Sacy (1758-1838)( ، سیلوسـتر دوساســی )de Hammer( چـون دوهـامر  

 Johann( ، گیلدمیسـتر )Edward Wiliam Lane (1801-1876)( ادوارد ویلیـام لـین  

Gildemeister (1812-1890)(ــه ، )Louis Mathieu Langles (1763-1824)( ، النکل
 کیـ و  هـزار و دیگران دربارة خاستگاه و ریشۀ  )Theodor N?ldeke (1836-1930)( نلدکه
عربـی یـا    ،اند؛ برخی اصل آن را هندي و ایرانی و برخی دیگر تحقیق و اظهارنظر کردهشب 

ــ نـد و گروهـی   ا هیونـانی پنداشـت   از  یــکهر. داردنـد کـه کتـاب چنـدین منبـع      ا هنیـز پذیرفت
هـا   در ادامـه مختصـري از آن  . انـد  براي فرضیات خود دالیل و مستنداتی آورده ،پژوهشگران
  :آمده است

  
  هاي هندي و ایرانی انی و داستانریشۀ هندي و ایر 1.2
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ـ  و هـزار ترین متنی کـه در آن از   قدیمی ـ  مـروج صـحبت شـده اسـت     شـب  کی هب و ذال
. اسـت ) ق 346بـه  ی فمتـو (بـن مسـعودي     حسـین بـن    تألیف ابواحسن علـی  الجوهر معادن

دلیـل مـدعاي   . کسی که دربارة ریشۀ هندي و ایرانی کتـاب نظـر داد دوهـامر بـود    نخستین 
 الـذهب  مـروج بـار خـود او آن را در    نخسـتین  دوهامر این عبارت مسعودي بـود کـه بـراي    

  : مسعودي یافته بود
ـ انـد ا  ند گفتـه ا که از اخبار گذشتگان آگاه کسان اریبس  ۀافسـان مقصـود  (هـا   داسـتان  گونـه  نی

ـ نام العمـاد  ذات ارم را آن و نهاد بنا که است يشهر و عاد بن  شداد ـ  و مجعـول ، )دی  یخراف
 بـر  آن ةمـذاکر  و حفظ با و ندیجو تقرب شاهان به آن، تیروا با تا اند ساخته کسان و است
 و یفارسـ  يها متن از شدن ترجمه از پس که است ییها افسانه مانند و ابندی نفوذ زمانه مردم
 فیتأل بیترت و است دهیرس ما به) یونانی ( یروم ای)  يپهلو: ها بدل نسخه از یکی در( يهند
و  ندیگو افسانه یفارس به را خرافه که است خرافه هزار یعنی ،افسانه هزار کتاب چون ها آن
ـ ) لهیل و لهیل الف: بدل نسخه دو در( لهیکتاب را الف ل نیا ،مردم ۀعام  داسـتان  کـه  نامنـد  یم

ـ  زیکن یتیروا به و( دختر یۀدا و) ریوزدختر ( او دختر و ریوز و ملک  رآزادیشـ ) اش بـرده  ای
   .)610: 1344 ،يمسعود( است) ازادیدن(  نارزادید و) رزادیش(

 اسـت  در آن آمـده  و یـک شـب  هـزار  متن کهن دیگري کـه ذکـر    ،الذهب مروجبعد از 
  : گوید است که می) ق 380ی متوف(الوارق   الندیم  بن اسحاق  دتألیف محم الفهرست

 نینخست فرس نهاد، ها نهیخز در و ساخت ها کتاب آن از و سرود ها افسانه که یکس نینخست
 نیسوم که ،یاشکان پادشاهان ،پس آن از. بازگفت جانوران زبان از را ها افسانه یبرخ که بود

ـ ا سپس. درآوردند يزیآم اغراق صورت به را آن هستند، فرس پادشاهان از طبقه  در ،امـر  نی
 هـا  افسـانه  آن عرب قوم و گرفت وسعت آن دامنۀ و افتی شیافزا یساسان پادشاهان دوران

 و کردنـد  بیتهـذ  را آن آنـان،  و دیرسـ  غیبل و حیفص بانیاد به که کرد نقل عرب زبان به را
ـ  نیـ در کـه  یکتـاب  نینخست. بپرداختند ها آن رینظ ییها کتاب ،رشته نیا در و راستندیبپ  یمعن

 نیا سبب. است خرافه الف ،یعرب زبان به آن یمعن که است افسان هزار کتاب شد پرداخته
ـ ) انیـ رانیا (= آنان پادشاهان از یکی که است آن ،امر ـ  یوقت ـ  یزن  او بـا  یشـب  و گرفـت  یم

 تیدرا و عقل که ،را شاهزادگان از يدختر يبار. کشت یم را يو روز آن يفردا خفت، یم
 ،درآمـد  پادشـاه  شبستان به چون دختر. گرفت یزن به ،دندینام یم شهرزادش و داشت اریبس

رسـاند کـه    ییرا بـه جـا   شیگفتـار خـو   ،شب شدن يسپر هنگام و کرد آغاز ییسرا داستان
ـ ترت نیبخواهـد و بـد   يکردن افسانه را از و تمام گریگذارد تا شب د یرا باق يپادشاه و  ،بی

از ) يپسـر ( يمـدت فرزنـد   نیمشغول داشت و در ییسرا هزار شب ملک را به افسانه يو
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و ( کـرد  شیخو بند يپا را کرد و در برابر پدر بداشت و او داریرا پد يپادشاه زاده بود که و
ـ ا...  گذاشـت  یبـاق  را يو و شد لیما بدو زین ملک، )ساخت آگاه شیخو يافسونگر از  نی

ـ  گاه چه ؛است داستان ستیدو از تر کم يدارا و شب هزار يمحتو ،کتاب  چنـد  هقصـ  کی
 يدارا و زینـاچ  یکتـاب  ،قـت یدرحق و ام دهیـ د چندبار را کتاب تمام من. ردیگ یم فرا را شب
  ).539: 1381 م،یند ابن( است خنک يها هقص

آن  ،بار یافت و در اثبات مدعاي خود نخستیندوهامر براي نیز ندیم را  این سخن ابن
 ،هـزار و یـک شـب   ایرانـی و هنـدي    هاي دیگر براي اثبـات ریشـۀ   نشانه. کار برد را به

هـزار و  شان بر  م تاریخیست که تقدپنجاتنترامثل  ،هاي هندي هاي آن با کتاب مشابهت
کاتاسـاریت  کتاب قـدیمی هنـدي موسـوم بـه     « ،تر قطعی است و از همه مهم یک شب

 ةسرگذشتی از غدر و خیانت زنان دو شاهزاد ،که در آن )Katha Sarit Sagara( ستساگارا
 »ً نظیر و شبیه اسـت  کامال لهیل  الفاساسی قصۀ  زمینۀ آید که با ها می برادر و سفر یکی از آن

کـه اسـلوب اصـلی نگـارش      ،هـاي تودرتـو   حکایـت  ،همچنـین  ).مقدمـه : 1315حکمت، (
انداختن مرگ یـا   براي پس ،گویی و نیز این شیوة داستان ،است شبو یک  هزارهاي  داستان

. بینـیم  و سایر کتب هندي نیـز مـی   نامه طوطی، کلیله و دمنهو  مهابهاراتارا در  ،هر مهم دیگر
کـه بـه    انـد  هـایی  هاي قدیم، تعلیمات و اعتقادات باستانی ایران و هند نیز از جمله نشـانه  نام

  .کنند یاصل ایرانی و هندي اشاره م
  
  هاي بغدادي و مصري  ریشۀ عربی و داستان 2.2

کتاب از آغـاز بـه عربـی     همۀ ،نظر او به. سیلوستر دوساسی به اصل عربی کتاب باور داشت
اي  تـوان ریشـه   نمی ،او بر این باور بود که چون اصل هندي کتاب موجود نیست. بوده است

از طبیعت و جانوران گرفته تا آداب و  ،چیز همه باور داشتهندي براي آن در نظر گرفت و 
شـاید نویسـندة عـرب     ،نظـر او  بـه . گردد هاي اسالمی، خاصه مصر، برمی رسوم، به سرزمین

خواسـته خیـال    هـایی مثـل چـین و هنـد و سـمرقند مـی       کتاب با آوردن اسامی ایرانی و نام
ـ  و هزاراو دیوها و پریان . هاي دوردست بکشاند خوانندگان را به سرزمین را نیـز   شـب  کی

ـ  و هـزار جدیدترین مترجم «. دانست و اسالم می قرآنهاي  و عفریته ناجهمان  ، شـب  کی
 شهرزاد و شهریار با مالحظاتی چنـد، داراي ریشـۀ  ۀ صقنیز اعتقاد داشت که فقط  ،رنه خوام

کـه   ،در قرن سـوم هجـري   ).71: 1368ستاري، (» تبار هستند همه عربیه یا بقما ،ایرانی است
اعراب و ت یجاهلحکایاتی از عهد  شده،دست  به دستدر بغداد  ،کتاب به عربی ترجمه شد
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هـاي   جلـوه  ،شـب  کی و هزاربنابراین در  .به آن افزوده شداسی بعروزگار خلفاي اموي و 
چـون   ،اسـی بعگوناگونی از زندگی مردم بغداد و بصره و دیگر شـهرهاي بـزرگ خالفـت    

هـاي   بـرعکس داسـتان   ،هـا  از داسـتان  گروهدر این  .بسته استکوفه و دمشق و حلب نقش 
ایـن  . دهد صورت عادي و بدون دخالت سحر و افسون روي می بهحوادث  ،هندي و ایرانی

آداب زنـدگی  ف رمعـ انـد و   زندگی روزانه و عامیانۀ شهري الهام گرفتـه ت یواقعاز  ،ها هصق
الرشید نیز  ها رواج دارد و هارون آن هاي کوتاهی که عشق و عاشقی در ؛ حکایتاند مسلمانان

برداشـتن   ،هـاي عاشـقانه   اش در داسـتان  اي هاست و کارکرد کلیشه شخصیت ثابت اغلب آن
  .آید هایی است که در مسیر وصال عشاق پیش می دشواري

کـه   ،هـاي کوتـاه و سـاده    هاي سوداگري و حکایت توان گفت که داستان طور خالصه می به
مانند عشق اسـت و  مشخصی ها داراي عامل اساسی  ر دارد و همۀ آنترکیبی محکم و استوا

هـایی   دارد، جـزو داسـتان  ر ثؤمـ خلیفۀ بغداد در حل و فصل وقایع و مشکالت آن دخـالتی  
   ).1110: 1334محجوب، ( افزوده شده است شب کی و هزاربه  ،است که در بغداد

ظـاهراَ در قـرن پـنجم     ،که آمیخته به حکایـات بغـدادي بـود    ،ترجمۀ عربی هزار افسان
هاي مصر و مآخـذ یهـود بـه آن     هایی از بافته افتد و افسانه مصري میاالن قندست   بههجري 
مصري و بغـدادي در ایـن اسـت کـه در حکایـات مصـري،       هاي  هصقفرق . شود می افزوده

 و شیطان نیز نقش مهمـی در ت و ناشیانه است و عنصر جن سها س اساس و ترکیب داستان
در «با این تفاوت کـه  ؛ اند هاي کهن ایرانی و هندي شبیه به داستان ،ها دارد و از این جهت آن

 انـد  مهربانکنند، با مردم  اند و با ارادة خود کار می یان مستقلجنعفریتان و  ،هاي ایرانی داستان
ایـن موجـودات    ،هـاي جدیـدتر مصـري    که در داستان حال آن ؛سوزانند یمها دل  و براي آن

هـا و   ها در دست مالک طلسم است و خواسته اند و اختیار آن به قدرت طلسم بسته ،شگرف
  ).همان(» کنند آرزوهاي او را برآورده می

انـد و زیرالیـۀ    سـاخته اسـی  بعهـاي خلفـاي    پینالت، زیرالیۀ بغدادي را داسـتان  باوربه 
  ).10: 1389پینالت، (شناساند  تنهایی می بهدوز  داستان معروف پینهاي را  قاهره
  
  ریشۀ یونانی 3.2

تنها کسی اسـت کـه بـه اسـتناد      )Carra de Vaux, Bernard, baron (1867)( بارون کارادوو
ـ  و هزارکه یافته است، ریشۀ منبع  ،هاي یهودي و مسیحی و یونانی مهرشده نشانه  شـب  کی

اي که به خـاتم سـلیمان اسـت از افسـانۀ      خمره ،براي نمونه. را آثار ادبی یونان دانسته است
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کنـد کـه چنـین اعتقـاداتی      و عاصی یـاد مـی  د رمتمآید و نیز از ارواح و فرشتگان  می تلمود
کـه از اطاعـت    ،هـا  نـام یکـی از جـن   . تبار اسـت  مسیحی و مسیحی یهوديت نسمربوط به 

کسـی از   ،ها در یکی از حکایت. ست، صخر است که نامی عبري استسلیمان سر باز زده ا
هـایی    هایی یونـانی و قبـه   کتیبه ،روي سردر کاخکند و  هاي کاخی در مغرب دیدن می ویرانه

احمـد دنـف و   «در حکایـت  . ها نوشته شده اسـت  روي آنچیزي بیند که به زبان یونانی  می
، »علی زیبق یادلیله محتاله «و حکایت  »نصابهحسن شومان با دلیله محتاله و دخترش زینب 

 ملکـه  و باسم بدر« داستاندر ). »شمشون لۀیدل«داستان (است  توراتهمانند دلیلۀ  ،این دلیله
ـ لیادر  )Circe( حکایت سیرسه ،دختر ملک سمندل ،»جوهره . آورد هـومر را بـه یـاد مـی     ادی
نالـد سرگذشـت شـاه     پادشاهی کهنسال از نداشتن فرزنـد مـی   شان،آغاز هایی که در داستان

ریشـۀ یونـانی دارد و    که آورد به یاد میرا  »ابسال و سالمان« قصۀهرمانوس یا کریانوس در 
هـا نیـز یـادآور     هـاي داسـتان   پردازي خیالنظر کارادوو،  به. منسوب به حوزة اسکندریه است

  .یونانی استات یادبخیالی و لطافت  نازك
 به ونانی ریتأث یول ،است آشکار اتیحکا از يا پاره موضوع الهام در خاصه هود،ی و هند ریتأث
 هم  به يهند و یرانیا احساسات با یونانی عواطف و تأثرات کنیول ؛ستین یروشن نیا

 با البته را عقل کم آموزگار لیقب از ،ونانی یباستان اتیادب صمشخ يها آدم. است ختهیآم
 عشق دربارة انیونانی نظرات ،یطرف از و افتی توان یم باز شب کی و هزار در گرید ییمایس
 توان یم زین شب کی و هزار در را آن راتیتأث و است کرده نفوذ یعرب جامعۀ در یعاشق و
 اتیادب ریتأث يها نشانه ،)G. Von Grunebaum (1909-1972)( گرونبام اعتقاد به. دید

 يمحدود تعداد ،نخست ؛شوند یم میتقس دسته سه به ،شب کی و هزار در ونانی یباستان
 يا پاره ،دوم. اند پرورانده خود قۀیسل به ییها داستان در را ها آن مسلمانان که داستان موضوع

 انوردانیدر و سانینو یجغراف اتیروا از که یبوم و یقوم و ییایجغراف اتیجزئ و نکات
 یونانی تبیااد در عاشقانه يها داستان نگارش سبک و وهیش ،سوم و است شده اقتباس میقد

: 1368 ،يستار( است افتهی یتجل مجال شب کی و هزار اتیحکا از ياریبس در که است
29  - 30.(  

  
  نظري ارچوبهچ. 3

او . یکی از رویکردهاي نقد اجتماعی، نظریۀ سـاختارگرایی تکـوینی لوسـین گلـدمن اسـت     
هاي جورج  و مایۀ کار خود را از نظریه آید شمار می بهگرایان مارکسیست  جزو گروه ساخت

روش  ،در واقـع  امـا  است؛به لوکاچ وفادار ، تر بیشمارکس و هگل گرفته و از همه و  لوکاچ
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گلدمن مدتی دستیار پیاژه بود و با . فرد است به منحصر ،گرایی تکوینی نام دارد که ساخت ،او
گرایـی   ارچوب جدیـد سـاخت  هـ چ ،شناسی تکوینی پیاژه و نظریات لوکاچ آمیختن شناخت
   :ر این سخن او آشکار استه دتأثیري که گلدمن از پیاژه گرفت. تکوینی را آفرید

ژان پیـاژه  . ـ حرکتی هر فردي حاصل روابط او با محیط پیرامـونی اسـت   رفتار روانی
همانندسـازي محـیط بـا    ؛ مکمـل تقسـیم کـرده اسـت    فرایند تأثیر این روابط را به دو 

 با سـاختار محـیط پیرامـونی    ،ها و عمل فرد و سازگارکردن این طرح هاي اندیشه طرح
  ).204: 1376گلدمن و دیگران، (

و  مخـالف بـود   ،نامیـد  کار می ها را محافظه که آن ،پیش از خودتی نسشناسان  او هم با جامعه
ـ اهمفقط بـه محتـوا    ،نخستگرا؛ چراکه گروه  هاي ساخت هم با فرمالیست دادنـد و   مـی ت ی

 اثـر او در . گلدمن به مطالعۀ همزمان صـورت و محتـوا پرداخـت   ا ما ؛به صورت ،دومگروه 
  : گوید در این زمینه می ینیتکو نقدبا عنوان  ،خود

 سـطح  در نـه  ،جامعـه  و اثر بین ارتباط برقراري با تکوینی گراي ساخت شناسی جامعه
 اتفاقـاً،  و دارد برمـی  گام اثر وحدت سوي به اساساً ،پیکره یعنی ،ساختارها بلکه ،محتوا
 گروه هاي گرایش به تر دقیق طرزي به و باشد تر منسجم اثر که است مؤثر هنگامی تر بیش

گردد  می مربوط است آورده فراهم را اثر ساختار که اي ویژه بینی جهان و ممتاز اجتماعی
  ).90: 1369 گلدمن،(

بـه  ه جـ توآمدن ایـن سـاختارها را بـا      وجود ت بهعلگلدمن ساختارهاي اثر را بررسی و 
ایجـاد  لـت  عکنـد و روش او از ایـن جهـت کـه      شرایط تـاریخی و اجتمـاعی تفسـیر مـی    

تکوینی خوانـده   ،کند تر تاریخی و اجتماعی بررسی می ساختارهاي اثر را در ساختارهاي عام
در  مگـر از راه گنجانـدن آن   ،درك هیچ پدیدة بشري ممکن نیسـت  ،از نظر گلدمن. شود می

  .هاست مکانی؛ ساختارهایی که این پدیده جزئی از آنـ  تر زمانی ساختارهاي عام
 یـک  در جایگـاهش  رهگـذر  از مگـر  ،یابـد  نمـی  را خود راستین معناي جزئی حقیقت هر

 در پیشـرفت  رهگـذر  از مگـر  ،نیسـت  پـذیر  شـناخت  نیز مجموعه که گونه همان ؛مجموعه
 و اجزا بین مئدا نوسانی صورت به شناخت حرکت سیر ،ترتیب بدین .جزئی حقایق شناخت

  ).193: 1376 دیگران، و گلدمن( شود می نمودار کنند، روشن را گرید کی متقابالً باید که ،کل

اعتقاد به وجود ساختاري عام و فراگیر و کلیتـی منسـجم را از نظریـات لوکـاچ     گلدمن 
او  .را وضـع کـرده اسـت   ) concrete totality(اصطالح کلیـت منسـجم    لوکاچ .دریافته است
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خوانـد و   منسجم مـی   و آن را تمدن گیرد فرهنگ کالسیک یونان را چونان کلیتی در نظر می
هـاي ممکـن    تمـام راه  هایی هستند که آسمان پرستاره نقشـۀ  دوران«: گوید می رمان ۀینظر در

در ). 15؛ 1381 لوکـاچ، ( »شـود  هایش با نور سـتارگان روشـن مـی    هایی که راه دوران ؛است
 ،علـت بـه همـین    .دانـد  بودن جان و جهان را براي یک نوع ادبـی حسـن مـی    یکیاو  ،واقع

هـا   پس شـناخت پدیـده   .قهرمان همان اجتماع است ،ستاید؛ چراکه در حماسه حماسه را می
شامل دو بخش دریافت و تشریح است؛ دریافت یعنی آشکارکردن ساختار معنـادار درونـی   
موضوع بررسی و تشریح یعنی قراردادن این سـاختار معنـادار درونـی در سـاختاري عـام و      

هـاي تـاریخی و فرهنگـی و     زمینـه  ،ایـن سـاختارهاي عـام و فراگیـر     وواسطه و فراگیر  بی
دارد و  توجـه به طبقات اجتماعی و حکـومتی   ،گلدمن همچنین. شوند می شاملرا  اجتماعی

   :خواند اي دیالکتیکی می این اندیشه را مطالعه
اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی،  هاي  تیواقعانسان موجودي آگاه و زنده است و در دنیایی از 

ـ  تأثیر کلـی مـی   ،برد و از این جهان سر می بهروشنفکري مذهبی و جز آن  ذیرد و بـه نوبـۀ   پ
  ). 104: 1357گلدمن، ( این همان رابطۀ دیالکتیکی است ؛گذارد بر آن تأثیر می ،خود

بینـی طبقـۀ    کوشد رابطۀ ساخت درونی اثر را با ساخت فکـري و جهـان   او می ،در واقع
 آثـار،  گانآفریننـد ترین مفهوم در نظـر او ایـن اسـت کـه      اجتماعی نویسنده بیابد و محوري

   .اند هنی فرافرديساختارهاي ذ
ساختارهاي ذهنی، سـاختارهاي احساسـی یـا سـاختارهاي رفتـاري همیشـه سـاختارهایی        

گذارنـد و بخشـی از سـاختارهاي جـامعی      دیگر تأثیر می تاریخی و جزئی هستند که بر یک
  ).322: 1376گلدمن و دیگران، (کنند  هستند که آن را تشریح و روشن می

  :گلدمن گرایی تکوینی پس در روش ساخت
 .شود ساختار معنادار اثر پیدا می. 1
بینی موجـود در سـاختار اثـر در کلیتـی عـام       جهان ،ساختار معنادار اثر و درواقع. 2
 .گیرد می قرار

که همان طبقه و اجتماع و تاریخ  ،بینی این ساختار کلی و عام و فراگیر انعکاس جهان. 3
 .شود بر ساختار معنادار اثر بررسی می ،هستند

با تکیه بر روش ساختارگرایی تکـوینی   شب کی و هزارهاي  در این پژوهش نیز داستان
نـدارد  صی خمشنویسندة  شب کی و هزارکه  ،این نکته. اند بندي شده تحلیل و طبقه ،گلدمن
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هـایش را   هـاي گونـاگون داسـتان    در اجتماعات و سرزمین گوناگونمردم طبقات  ،و درواقع
 را هـا  قابلیت تحلیل و انطباق بـا روش و نظریـات گلـدمن در ایـن داسـتان      ،اند پدید آورده
بـر ایـن   و  اند ساختارهاي ذهنی فرافردي ،آثار گانآفرینند ،دهد؛ چراکه در نظر او افزایش می
تـودة مـردم    « :یابد در متن حضور می ،که آگاه باشیم آن بیجبر تاریخی و اجتماعی  باور است

اي از دیدگاه تودة مردم بـه رشـتۀ نظـم     هر افسانه د؛گوی ونتن سخن میهاي الف از زبان افسانه
  ).47: 1369گلدمن، (» کشیده شده است

  
  هاي عاشقانه داستان. 4

همـین ویژگـی،    ،نظیـر اسـت و از طرفـی    کـم  شـب  کی و هزارگستردگی مضمون در 
چنـد   ،شاید بتوان در یک داسـتان . ها را مشکل کرده است بندي مضمونی داستان تقسیم
بندي  در تقسیم .تر است اصل قرار گرفته است که پررنگ ولی آن ،مایۀ متفاوت دید درون

عشق البته هاي عاشقانه اختصاص داد؛  توان به داستان را میگروه یک  ،ها محتوایی داستان
اما منظور از  ؛خورد از آن به چشم میردپایی  ،ها داستان یمضمونی است که تقریباً در تمام

میان عشق  ،شان از آغاز تا انتها که موضوع و محور اصلی اند هایی هاي عاشقانه، آن داستان
بنابراین . هستۀ اصلی داستان را ماجراي دو عاشق شکل داده است ،دو نفر است و درواقع

هایی کـه موضـوعات دیگـري     داستاناند؛  شمار نیامده بهها  برخی داستاندر این بررسی، 
 .شود ها مطرح می هایی از آن اي و در قسمت صورت حاشیه بهدو نفر میان اما عشق  ،دارند

نام بـرده    بندي در قالب مثال در پایان هر تقسیم ،شده گزینش ۀهاي عاشقان این داستان از
مبحثی جدا از » شب کی و هزارعشق در «دیگر این است که  توجهنکتۀ قابل  .شده است

پرداختـه   شب کی و هزارفقط به یک جنبه از عشق در  ،جا این پژوهش است و در این
ها نیز فقط از جهت شکل و  هاي عاشقانه است و این داستان که همان داستاناست شده 

  .اند بندي شده ساختار روایی طبقه
  
  شب کی و هزارهاي عاشقانۀ  بندي داستان طبقه 1.4

انجـام شـده    شـب  کی و هزارهاي عاشقانۀ  با توجه به ساختار روایی داستان ،بندي این طبقه
هـاي عاشـقانه را در    توان داستان رسند که می نظر می بههایی  است؛ ساختارهایی که مثل قالب

که بین ساختار اثر  ،گرایی تکوینی لوسین گلدمن اما با استفاده از نظریۀ ساخت؛ ها جاي داد آن
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  :اند کند، تحلیل و تفسیر شده اي که اثر در آن شکل گرفته ارتباط برقرار می بینی جامعه و جهان

  عشق توصیفی 1.1.4
بـا شـنیدن وصـف معشـوق از      ،که معموالً شاهزاده اسـت  ،ها، عاشق از داستان گروهدر این 

معشـوق نیـز   . گـذارد  شود و براي یافتنش پـا بـه سـفر مـی     شیفته می شکسی یا دیدن عکس
بیـزار اسـت و    آنانگاهی از  حتی ها از مردان کناره گرفته و است که سال معموالً شاهدختی

، »فوسنال حیاتاردشیر و «هاي  داستان. کند در مکانی بسیار دور و گاهی ناشناخته زندگی می
، »و گــوهريمــان زقمرال«، »حکایــت دو عاشــق مــاهرو«، »الجمــال الملــوك و بــدیع ســیف«
 .انـد  از این گونـه » عقل آموزگار کم«و » مانزقمرال ورمان ملک شه«، »دنیاده یسالملوك و  تاج«

هاي فراوانـی   ها را ایرانی دانست؛ چراکه نمونه این داستان همۀارچوب هتوان چ می ،از جهتی
 »خسرو و شیرین«شوند؛ ازجمله داستان عاشقانۀ  هاي ایرانی دیده می داستان میانها در  از آن

بنـدي   مـارزلف در طبقـه  . شـود  رو گرفتار عشق او میکه در آن، شیرین با دیدن تصویر خس
کنـد، از   عامیانـۀ ایرانـی را بیـان مـی    هـاي   هصـ قایرانی، وقتی مشخصات مضمونی هاي  هصق

قهرمان داستان است و پس از طی مراحـل سـخت و پشـت     که معموالً گوید میاي  شاهزاده
  .رسد میخانم محبوب خود  شاهزادهبه  ،درنهایت ،سر گذاشتن ماجراهایی

 آب در کـه  داسـتان  زن از است مویی تار یحت یا تصویر گاه شاهزاده، این شدن عاشق تلع
 ایـن . است شده دچارش که است نفرینی نیز گاهی و او از تعریفی شنیدن گاه است، شناور

 او وجود از وجه هیچ   به قبالً که محبوبی ؛بندد می دل محبوبش به طریق، سه این به ،شاهزاده
  ).45: 1371 مارزلف،( است بوده خبر خصوصیاتش بی و صفات از و نبوده آگاه

هاي  بر ریشۀ ایرانی، ریشه  عالوه ،شب کی و هزارهاي  از داستانگروه ا دربارة این ما
دختر  ،و ملکه بدور ،پسر ملک شهرمانقمرالزمان، داستان ؛ دیگري نیز مطرح شده است

در . ایرانی دارداصالتی ـ  اند که در آن عفریت و جن و پري موجوداتی مستقل ـ ملک غیور
تر گفته خواهد  باره بیش این ، در»هاي عاشقانه از نوع عشق انسان به پري  داستان«بخش 

عنصر دیگري نیز وجود دارد که ریشۀ ایرانی و هندي آن را تقویت  ،در این داستان .شد
ریشۀ  ،ها این داستانمحققان، غالب باور به . هاست ها و پري حضور عفریت ،کند و آن می

  .هندي و ایرانی دارند
توان  هیچ نشان و عالمتی که ریشۀ هندي را تبیین کند نمی ،ها هصقبه گمان کارادوو، در این 

درآمیخته با عناصر مسـیحی و   به بسیاري از معتقدات یهود ،برعکس در این حکایات. یافت
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هـا را یـادآور ظرافـت و نـازکی      هاي این داستان پردازي خوریم و نیز او خیال المی بازمیاس
 یاسـام  ،مـان زقمرالدر داستان ملـک شـهرمان و    ،به عنوان مثال .داند یونانی میات یادبخیال 

 تلمودهایی هستند که در  خورد که نظیر نام شم میبه چ قش قشو  شهمورش بن  دهنش مثل
 واسـت   ،پادشاه طایفـۀ جـان   ،دختر دمریاط ،میمونه در این داستان ،همچنین. شوند یافته می
نیز همـین   فوسنال حیاتکارادوو دربارة داستان اردشیر و  .وزن و آهنگی عبري دارد ،این نام

  .)25: 1368ستاري، ( نظر را دارد

سـبب نـوع     که بـه  ،هنديعالوه بر ریشۀ ایرانی و  ،مان و گوهريزبراي داستان قمرال ماا
سویی از اي یونانی و  ریشه ،سو یکبود، از ر ومتصتوان  عشقی که در داستان حضور دارد می

  : اند ریشۀ مصري نیز در نظر گرفته ،دیگر
اي بـه نـام    نمایشـنامه  ،پلوتـوس  ،نویس رومـی  در قرن سوم یا دوم پیش از میالد، نمایشنامه

هـاي   نوشت که داستان عاشق و معشوقی بود کـه خانـه   )Miles Gloriosus( زن الف سرباز
دیگر داشتند و نقبی در دیوار مشترك میان دو خانه تعبیه کرده بودنـد کـه از    چسبیده به یک

و زن مـان  زقمرالهـاي ایـن داسـتان بـا داسـتان       مشـابهت . رفتند دیگر می جا به دیدار یک آن
بیش از آن است که بتـوان آن را زادة تصـادف شـمرد و     ،شب کی و هزارگوهرفروش در 

ـ  و هـزار کند که هم نمایشنامۀ رومی و هـم داسـتان    گوستاو فن گرونه باوم استدالل می  کی
  ).80: 1383ایروین، ( تر یونانی هستند از یک اصل کهن شب

و گوهري ریشۀ مصري یافتـه اسـت؛ ازجملـه    قمرالزمان ویکتورشوون براي داستان 
انـد و لبریـز از عناصـر     بینـی نوشـته شـده    واقع ها با حس و این است که داستاندالیل ا
هـاي آن   ف زنـدگی و اجتمـاع و پیشـه   رآمیـز نیسـتند؛ بلکـه معـ     انگیز و افسـون  شگفت
؛ انـد  کـار خـویش و در تـالش معـاش     و کسـب سـرگرم   ،ها و اشخاص در آن ندروزگار

هاي گونـاگون   دقیق بناها و مکانو نیز وصف گوناگون شرح مشاغل  ،ها رو در آن ازاین
یا همـان ابـراهیم و جمیلـه    » عاشق ماهرو دو«داستان  ،او همچنین. تفصیل آمده است به

هـاي   داستان مصري دو عاشق ماهرو نیز شـکل داسـتان   ، اماداند را نیز از این دست می
گویـان   هـا عنصـر اصـلی اسـت؛ شـاید داسـتان       ایرانی را دارد که عشق توصـیفی در آن 

هـا   کـه نـام مکـان    هاي عاشقانۀ ایرانی تقلید کرده باشند یا این مصري از این نوع داستان
  . تغییر یافته باشد

  عشق به کنیز پادشاه 2.1.4
این  توجهگاهی خلیفه وقتی م. شود فردي از میان مردم عادي، عاشق کنیز خلیفه یا پادشاه می
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اهی نیز با وسـاطت یکـی از بزرگـان، بـه هـم      کند و گ ها را از هم دور می شود، آن عشق می
، »الـدر  ةشـجر حکایـت  «هاي  ها بسیار زیاد است؛ از جمله داستان تعداد این داستان. رسند می

جـواهرفروش و  «، »نعـم و نعمـت  «، »حکایت ایوب و پسران او«، »الجلیس دو وزیر و انیس«
هـاي   اغلـب داسـتان   ،اهـ  ایـن داسـتان   .»هـار نال شـمس بن بکار و   علی«، »دختر یحیی برمکی

ها از زندگی مردم بغداد و بصره و دیگر شهرهاي خالفـت   هایی که در آن ؛ داستاناند بغدادي
  .شود هاي آشکاري دیده می نشانه ،حلب مثل کوفه و دمشق و ،اسیبع

 ،پردازي داستان شگرد این. است لوا نگاه در عشق ،بغدادي عاشقانۀ هاي داستان صۀخمش از
 دل آزردن بــدون نیــز دختــر ،مقابــل در .شــود مــی دیــده بغــدادي هــاي داســتان اغلــب در

 ،شـود  خلیفه کنیز عاشق باال طبقۀ از مردي اگر اما ؛دهد می مثبت جواب او به خواستگارش
 بـه  و است غمگین کند، می ضعف حالت، این در عاشق .کند می فرق کمی تیموقع وقت آن

 و رسـد  می راه از است شیدرال هارون نیز معموالً که کسی که این تا است نشسته مرگ انتظار
 از نیـز  هـار نال شـمس  و بکار بن  علی حکایت و جلیس انیس و وزیر دو .دهد می نجات را او

  ).272: 1379 ثمینی،( هستند ها داستان همین ۀجمل

بعـد از  ل کـ متوشـود و   مـی اسـی  بل عکـ متوالدر نیز جوانی عاشق کنیز  ةدر داستان شجر
بلکه اسـباب زنـدگی راحـت را نیـز      ،دهد کنیز را به او می فقط  نه ،یافتن از این ماجرا آگاهی

الرشـید در   هارون. کند آن دو را مرید و شیفتۀ خود می ،به این ترتیب .آورد برایشان فراهم می
  :گوید ها می ستاري دربارة این داستان. ها حضور دارد اغلب این داستان

 و رونـق  عاشـقی  و عشـق  کـار  و شـده  وصف بینی واقع با شهري زندگی ،ها داستان این در
 پـایمردي  بـه  سـرانجام  کامیـابی،  راه در اقشـ ع مشـکالت  و ها دشواري و دارد بسیار رواج

 راحـت  به ،آنان غم و رود می بین از ناشناختۀ رویدادهاست، شاهد همیشه که ،شیدرال هارون
 و »الوجـود  انیس و ورداالکمام« هاي داستان از توان می ،مثال باب من که شود می بدل نشاط و

  ).74: 1368 ستاري،( برد نام نعمت و نعم

. دانـد  هاي مصـري مـی   الجلیس را جزو داستان ویکتورشوون نیز داستان دو وزیر و انیس
مشـاهده   مـروان  عبـدالملک و  حجـاج اي مثل  اسامی ،، در داستان نعم و نعمت عالوه بر این

  .کنند یم تر یقطع را داستان بودن يبغداد که شود می

  رتبگان عشق هم 3.1.4
ـ  ؛دارنداجتماعی  یمرتبه و جایگاه ،هاي عاشقانه دو طرف این داستان دو از  هـر  ،مثـال راي ب
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 شـان عشق و انـد  مردم عادي یا هر دو از خاندان پادشاه و یا هر دو از طبقۀ ثروتمندان جامعه
الوجود که داستان عشـقی اسـت    االکمام و انیس هاي ورد مثل داستان. دردسر است معموالً بی

که عشق » حکایت دو همدرس«آید،  وجود می بهدختر وزیر و یکی از خاصان ملک  میانکه 
که داستان عشق عدي و هند دختر پادشـاه  » بن زید  عديحکایت «دو شاگرد مدرسه است، 

کـه دو جـوان از   » جـوان کـریم  «اند،  که هر دو شاهزاده» آبنوس حکایت اسب«عرب است، 
هاي ایرانی چـون شـاپور    نام ،)اسب آبنوس(در داستان اسب سحرآمیز « .اند طبقۀ مردم عادي

 »و بهرام آمده است و از دو عید بزرگ ایرانی، نوروز و مهرگـان، نیـز صـحبت شـده اسـت     
ـ    کارادوو حکایت اسـب آبنو  ).1108: 1334محجوب، ( ت اسـین را مشـابه داسـتانی در ادبی

 ؛هـاي بغـدادي را دارد   هـاي داسـتان   الوجود نیز نشانه ورداالکمام و انیس .یونان دانسته است
بن زید و   عديحکایت  .و زندگی شهري با جزئیات وصف شده است اند بینانه حوادث واقع

 ،هـاي تـاریخی   ت؛ چراکه شخصیدانستهاي بغدادي  توان جزو داستان جوان کریم را نیز می
  .کنند این گمان را تقویت می ،شود ها نام برده می که در داستان از آن

  عشق انسان به پریان 4.1.4
اغلـب   ،هـا  ایـن داسـتان  . زنی از تبـار پریـان   ،مردي است و طرف دیگر ،یک طرف داستان
ماوراءالطبیعـه  که حضور عناصر غیرانسانی و  این علت؛ به اند فاقات عجیبتطوالنی و پر از ا

حکایـت حسـن بصـري و    «، »حکایت جانشـاه و شمسـه  «مثل . ها بسیار پررنگ است در آن
هـا را یکـی از    حضـور پررنـگ پریـان در قصـه     .»حکایت بدر باسم و جوهره« و »ساءننورال
  :گوید جالل ستاري می. دانند ها می بودن آن هاي هندي و ایرانی نشانه

 پریان و جنیان و ارواح به اعتقاد از است بارتع کهن هاي داستان این مشخص صفات
 و اراده صـاحب  موجـوداتی  و کننـد  مـی  دخالـت  آدمیزادگان زندگی در که نیکوکاري

 و عجیب سحري حوادث و نهند نمی گردن خاتم نقش و طلسم خدمت به و اند استقالل
 و دادن صـورت  و شـکل  تغییـر  و استحاله و مسخ فراوانی نیز و آورند می پدید شگرف
 و پریـان  و دیـوان  چـون  ایـزدان،  و انسـان  واسطۀ میـان  ارواح. جانوران با گفتن سخن

 نـدارد  سـابقه  اعراب نزد و است ایرانی فکري آمیزند، درمی آدمیزادگان با که فرشتگان
  ).73: 1368 ستاري،(

 هایی از این دست را باید ایرانی بـدانیم؛ چراکـه عـالوه بـر     ل، داستانوبنابراین در نگاه ا
کـردن در داسـتان    مثـل مسـخ   ،یـابیم  هـا مـی   هاي دیگري نیز در این داسـتان  نشانه ،مورد  این
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هـاي هنـدي و ایرانـی     دختر ملک سـمندل کـه از نشـانه    ،شاهزاده بدر باسم و ملکه جوهره
هـاي ایرانـی    هصـ مارزلف ازدواج انسان و پري را یکـی از خصوصـیات مضـمونی ق   . است

کنـد کـه    هاي ایرانی را داراي خصایص مثبت معرفی مـی  هصق هاي پري ،او همچنین .داند می
هـا   نظرهاي دیگري نیـز دربـارة ایـن داسـتان     اما ،کنند داستان به قهرمان کمک می یدر تمام

هـاي   او داستان بدر باسم و جـوهره ریشـه  باور از جمله نظر کارادوو که به ؛ گفته شده است
ملکـه  (کاري آمده اسـت   زن جادوگر افسوندر این داستان، سرگذشت «چراکه  ؛یونانی دارد

دربـارة داسـتان    ،آورد؛ او همچنـین  هـومر را بـه یـاد مـی     ادیلیاکه حکایت سیرسه در ) الب
نهادش از چشـم مـردم    گوید آن تاجی که هر که بر سر می ساء هم مینحسن بصري و نورال

ر روایـات  شد با حلقـۀ انگشـتري سـحرآمیز ژیگـس، شـاه لودیـا، کـه ذکـر آن د         ناپدید می
کـرد   کند؛ ژیگس نیز هرگاه آن حلقه را در انگشـت مـی   هرودوت هم آمده است، برابري می

هاي مصري نیز عناصـري مثـل جـن و     قصهدر  ).32: همان( »شد از دیدگان مردم ناپدید می
هـاي   قصههاي ایرانی این است که در  قصهتفاوتشان با  اما ،حضور دارند... پري و شیطان و 

کننـد و شـریک    و هندي، عفریتان و جنیان استقالل دارند و به ارادة خود کار می کهن ایرانی
این موجـودات بـا قـدرت طلسـم      ،هاي مصري که در داستان اند، حال آن زندگی آدمیزادگان

آنـدره میکـل   . کنند کور و کرند و به ارادة صاحب طلسم کار می ،کنند و در واقع حرکت می
  : گوید باره می دارد در این شب کی و هزاراي که بر  مهدنیز در مق

آزادنـد و از کسـی    هاي پریانی که در رفتار و کـردار کـامالً   قصهایران است که در پرداخت 
هاي مصري در خدمت و اسارت  قصهبرند دست داشته است و پریان و اجنه در  فرمان نمی

  .)46: 1387 میکل،(چیزي سحرآمیزند 

  عشق ممنوع 5.1.4
تمـام   امـا  ؛زنی شوهردار است ،مردي مجرد و طرف دیگر ،یک طرف ،ها داستاندر این 
ناخواه خواننده  شود و خواه ت منفی معرفی مییها طوري است که شوهر زن شخص داستان

بـراي تالفـی    ،گاهی این عشـق از طـرف زن   .دهد نیز حق را به زن و مرد عاشق او می
اي کـه   زاده گاهی ملک .»زبال و خاتون«مثل داستان  ؛شده استآغاز وفایی شوهرش  بی

که از زندگی در کنار شوهرش در  ،شود و زن بسیار برتر از شوهر زن است عاشق او می
زاده و  ملک«رسد؛ مثل داستان  زاده به خوشبختی می با ملک ،استعذاب و اسارت بوده 

یر کرده بود مانندش در قصري اس زیبایی بیعلت که بازرگان زن خود را به » زن بازرگان
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شاید در این داستان نیز زن براي تالفی ظلمـی کـه   . تا نه کسی او را ببیند نه او کسی را
گـاهی شـوهر زن    .این عشق ممنوع را آغاز کـرده اسـت  است بازرگان به او روا داشته 

 .»مســرور بازرگــان«انــد؛ مثــل داســتان   یهــودي اســت و زن و مــرد عاشــقش مســلمان
هاي مصري دانسـته اسـت؛    ر بازرگان را نیز از جمله داستانویکتورشوون داستان مسرو

و گـوهري هـم ایـن     قمرالزماندر داستان  .ها گفته شد تر دربارة آن هایی که پیش داستان
دست شوهرش کشته  با زن همراه نیست و به قصهدرنهایت،  اما، عشق ممنوع وجود دارد

از نوع عشق توصیفی است و بـا   قمرالزمانکه عشق داستان علت شاید به این . شود می
تـر ایـن اسـت کـه در همـان گـروه        گنجد و دقیـق  نمیگروه ها در یک  گونه داستان این

  .هاي توصیفی جاي گیرد عشق
 تیـ عموق کـه  مردانـی  از اصل در گویی خود، شوهر دادن فریب با درمانده ستمدیدة زن گاه

 راه از خـواهی  کین این. ستاند می کین اند، کرده تحمیل وي بر باري اهانت و ناپسند اجتماعی
 و شـده  واقـع  ها اشکال و اعتراضات مظنۀ در گرچه ؛است بررسی قابل و اعتنا شایان عشق،

  ). 418: 1368 ستاري،( هست نیز طعن سزاوار و عتراضل امح

هاي متـأخر عربـی و احتمـاالً بغـدادي      توان از جمله داستان داستان زبال و خاتون را می
حکایـت زن بازرگـان و    .شـود  گزاردن صـحبت مـی   از حج ،جهت که در آن  ایندانست؛ از 

. شـود  مکر زنان روایـت مـی   هاي کوتاهی است که در داستانِ بلند از جمله داستان ،زاده ملک
یـادآور   ،ایـن نـوع عشـق   . شـود  مـی  آغازاش  حکایت مکر زنان با عشق نامادري به ناپسري

دانسـتن داسـتان    این دلیل بـراي ایرانـی   اما ؛نظیر سیاوش و سودابه است ،هاي ایرانی داستان
شـود، کـافی نیسـت؛ بلکـه      کـه در ادامـۀ ایـن حکایـت روایـت مـی       ،زاده و بازرگـان  ملک
زاده در صـندوقی چـوبی و نظـایر آن     شـدن ملـک   مثـل پنهـان   ،هاي ایـن داسـتان   بافی خیال

  .آورد هاي مصري را به یاد می داستان

  کهن عربی عشق 6.1.4
مخالفـت قبایـل یـا     علـت که بـه   اند و معشوق غمگینی  ها، عاشق هاي این داستان شخصیت

دیگـر را مالقـات    بـار کـه یـک    سوزند و هـر  هایشان از هم دورند و از درد فراق می خانواده
هرکس در طول داستان به . نالند خوانند و از درد جدایی می کنند براي هم شعر و آواز می می

هـر دو از درد فـراق    ،هـا  اغلب در پایان داسـتان . کمکشان کند کوشد می ،خورد برمی این دو
حکایـت  «، »قیسیر ممعبن   عبداهللاحکایت «، »حکایت عاشق دوم«هاي  میرند؛ مثل داستان می
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عرب فراوان ت نسات و یدر ادب ،این عشاق .»تأثیر عشق« و »عزیز و عزیزه« ، »عاشق محروم
  .»مجنون و یلیل« داستان مشهورشوند؛ مثالً  یافت می

شـب   کیو  هزاراگر به دنبال زادگاه اصلی چنین عشق و عاشقی باشیم، از  ،به گفتۀ گرونبام
پیش از این  حتیرسیم و  و اشعار باستانی عرب به داستان یونانی و اشعار دورة هلنیستی می

عشقی ناکـام یـا مـردن از    خودکشی به سبب  ؛اند اي داشته دوران نیز اشعار یونانی چنین مایه
شـده، در اشـعار باسـتانی یونـان      که همانند بیماري مرگبـار پنداشـته مـی    ،حاصل عشقی بی

خـوابی   عرب نیز صفاتی همانند دلفگاري، نزاري، بی ادبیاتمضمونی رایج بوده است و در 
ن دتمـ تأثیر ادب و اندیشـۀ یونـانی در   . شود حال برشمرده می براي عاشق پریشان ،و جز آن

 اما ،به اثبات رسیده است) نهم و دهم میالدي(عرب، در قرون دوم و سوم و چهارم هجري 
آشکارا از سنن هلنیسـتی  ) م 540 -  500(این نکته که نخستین شعراي عرب مثل امرؤالقیس 

  ).51: همان( اند، حتمی و پذیرفتۀ همگان نیست تأثیر پذیرفته

 ،بودندیونان  تمدنکه وارث  ،شرقوري تپراامکه اعراب به کشورهاي  پس از آن ،درواقع
در  .هاي عاشـقانۀ عـرب را فراگرفـت    موجی از تأثرات اشعار هلنیستی منظومه ،یافتنددست 

از سـال   امـا  ؛تر آمد، کمیاب است که وصفش پیش ،این عشق شورانگیز ،اشعار دورة جاهلی
  1.یافته استت یمحبوبچنین عشقی  ،)دوم قرن هفتم میالدي ۀنیماز (هجري به بعد  30

  عشق کنیز و صاحبش 7.1.4
عشق کنیز به صاحبش است که  ،یک نوع؛ شوند میها به دو نوع تقسیم  داستانگروه این 

خودش پول خرید  حتی؛ کند که به صاحبش برسد را می شتالشهمۀ در این حالت، کنیز 
اي براي صـاحبش   هاي ویژه دهد یا فداکاري می است خود را به کسی که عاشقش شده

کند که او را بفروشد تا از  به صاحبش پیشنهاد می ،پولی دهد؛ براي مثال هنگام بی انجام می
صـاحب   ،عشق صاحب به کنیز است که در این حالـت  ،نوع دوم. تنگدستی نجات یابد

و کنیز فقط در داستان شود  و قهرمان داستان می کند میتري  و تالش بیشفعالیت است که 
حکایـت علـی   «، »کنیز و خواجـه «، »مجدالدین و کنیزك  علی«هاي  داستان .حضور دارد

هاي این گروه یـا   داستان؛ توان جاي داد میگروه را در این » عاشق صادق«و » نورالدین
  .یا بغدادي اند مصري

 از بعضـی  اصـلی  بافـت  اسـت؛  دشـوار  دیگـر  یک از مصري و بغدادي هاي قصه تشخیص
 هایی قصههمۀ  ،برعکس و است بغدادي آشکار خصایص داراي ،مصري ظاهر به هاي قصه

 داسـتان  مـثالً  دانسـت؛  نبایـد  بغـدادي  دستۀ حکایات از اند، یافته یدشالر دربارة هارون که را
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ریشـۀ   اساسـاً  شـود،  مـی  پدیـدار  آن در هـارون  کـه  هرچند ؛»زناریه مریم و یندنورال علی«
  ). 76: همان( دارد مصري

اجتماع و زندگی و ف رمعانگیز و  بینانه و خالی از عناصر شگفت واقع ،ها گونه داستان این
شرح مشاغل مختلـف و نیـز وصـف     ،ها رو در این داستان این  از. هاي آن روزگار است پیشه

  .هاي گوناگون آمده است دقیق بناها و مکان
از عناصر ایرانی و هنـدي، بغـدادي و    اند ترکیبی ،هاي عاشقانۀ مصري گروهی از داستان

هـاي   ویژگـی  ،هـا  این داستان. اغلب قاهره یا اسکندریه است ،ها قصهوقوع  محل.  گاه یونانی
هاي بغدادي پرداخـت   گاه مثل قصه هیچ شانهای ی ندارند و شخصیتتوجه شایانمشترك و 

. هاسـت  هاي بدیع نهفتـه در آن  بافی خیال ،کند ها را جذاب می شوند؛ اما آنچه این داستان نمی
و مـریم  ن ینورالدعلی همچنین، و  بن مجدالدین و کنیزك  علیتوان حکایت  می ،براي نمونه

  .را نام برد زناریه

  عشق توأم با حسادت به کنیز 8.1.4
بـا  ، هاي دیگر کم است که تعدادشان در مقایسه با داستان ،هاي عاشقانه نوعی از داستان

که عاشـق   شوهر با این ،داستانآغاز ها در  در آن. اند ساختاري مشابه چندبار تکرار شده
 توجـه کند که زنش به کنیزشـان   کند؛ زیرا گمان می ی میتوجه همسرش است، به او بی

که مرد از  ،زن از این موضوع ناراحت است و درنهایت در پایان داستان. کند تري می بیش
. دهد رسد و نجاتش می ري او درحال مرگ است، زن به بالین او میعشق زن و از درد دو

ها هم  این داستان .»بن مغیره  ةضمرحکایت «و » بن عمر و نامزدش جبیر«هاي  مثل داستان
، شـود  که عشقشان در یک نگاه و بسـیار سـاده ایجـاد مـی     چرا ؛رسند نظر بغدادي می به

در داستان حضور ندارند و ماجراهاي خیالی ماوراءالطبیعه چیز واقعی است، عناصر  همه
 .پیوندند وقوع نمی بهها  در آن
 

  گیري نتیجه. 5
بندي اصـلی داسـتان    از نظر شکل روایی و ترکیب شب کی و هزارهاي عاشقانۀ  داستان

هـا و قـراردادن    پس از تحلیل ساختار داستان ،با پیروي از نظریۀ گلدمن. اند هشت گونه
که از  عالوه بر این ،هاي هر گروه ن دریافتیم که داستا ،تر و فراگیرتر مساختاري عا ها در آن

گونۀ داستان مثل قالبی بوده است که  طوري که انگار(اند  نظر ساختار بسیار به هم شبیه
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تـا   ؛اند به هم نزدیکبسیار  ، از نظر خاستگاه نیز)جور شکل داده است ها را یک ن همۀ آ
چه فرهنگـی برخاسـته اسـت یـا      هاي داستان از از گونهیک توان گفت هر جایی که می

در . اند کرده هاي عاشقانه چگونه قضاوت می مردمان هر فرهنگ و سرزمینی دربارة داستان
چیز را  همهها اغلب خاستگاه ایرانی و هندي دارند، تقدیر  توصیفی که داستان ،گروه عشق

تقدیر و سرنوشت در اندیشۀ ایرانیان  و جایگاه ویژةاهمیت زند و این نکته، نشانۀ  رقم می
به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه      ،ها پس از بررسی در زمینۀ ساختار داستان ،همچنین .است

 هـا  ظرافـت در پـردازش آن   تر برخوردارنـد و  هایی که از شکل و ساختاري قوي داستان
هایی کـه در   تر است، ریشۀ هندي، ایرانی و یونانی دارند و نیز دریافتیم داستان هنرمندانه

نشـان   ،ایـن نتـایج   .ندتبار ها حضور پریان و موجودات ماورایی پررنگ است، ایرانی آن
از پیش تعیین شده و اجبـاري   یدهد که در اندیشۀ ایرانیان و هندیان، عشق سرنوشت می

بوده است و عاشق و معشوق بدون ارادة خود، قدم در وادي این سرنوشت از پیش نوشته 
حـدي  و تاتر  جديها، عشق نزد آنان  اند و نیز در مقایسه با سایر داستان گذاشته شده می
، عشق پیش پا افتاده و ساده نیست و تفکردرواقع، در این طرز . است  نموده تر می ماورایی

. ها قهرمانان اصلی این ماجرا هستند شاهزاده ،افتد؛ بلکه اغلب نمیاتفاق براي مردم عادي 
دربارة . ایزدي نیستفرة ارتباط با اعتقاد ایرانیان به  اخیر، بیتوان گفت این خصیصۀ  می

توان  می ،هایشان کنیز است قصهکه غالباً یکی از قهرمانان  ،هاي بغدادي و مصري داستان
طـور   بهافتد و بدون مشکل و دردسر  میاتفاق عشق بسیار ساده و در یک نگاه  که گفت

مردم کوچه و بازار است هاي  عیاشیتر شرح  بیش ها، گونه داستان این. یابد ادامه میجدي 
اي در میان مردمان این اقوام جریان دارد و  دهد زندگی معمولی و ساده نشان می ،و درواقع

اي هر روز براي بسیاري از جوانان و مردان کوچه و  ممکن است چنین ماجراهاي عاشقانه
مثابـه یکـی از دو طـرف     بـه  ،نبودن نقش کنیزکا تر علت پررنگ. بازار و کنیزان رخ دهد

رنگ سایر بـانوان   کم هاي عاشقانۀ فرهنگ بغدادیان و مصریان در مقایسه با حضور قصه
نشین بوده و امور مربوط بـه   جامعۀ آنان، احتماالً این است که خاتون خانه همواره خانه

ه است؛ پس به عهدة کنیزکان بود... مایحتاج خانه، خرید و تهیۀ از جمله  ،بیرون از منزل
، علتبه همین  .شده است خاتون از خانه خارج نمی اما ،شده کنیز بیرون از خانه دیده می

به تبع این موضوع،  اند و کنیزان بوده ،ها هاي عاشقانۀ مردم این سرزمین یک طرف داستان
عـالوه بـر   . انـد  که گونۀ عشق ممنـوع را سـاخته   اند نشین هاي اسیر و خانه همین خاتون

هاي کهن  ها جدي است، داستان که عشق در آن ،هاي ایرانی و هندي و گاه یونانی داستان
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هـا بسـیار    پـردازي در آن  با این تفاوت که شیوة داستان؛ عربی نیز همین حالت را دارند
رسد  نظر می بهها بپذیریم،  دوران هلنیستی را بر این داستان ادبیاتسست است و اگر تأثیر 

 هیچ پختگی و بیاي در فرهنگ عرب وارد شده است و  ت اسطورهصور بهکه این اندیشه 
این امر علت . صورت خام و سطحی مطرح شده است بهپردازي شده و  ظرافت، داستان

اي را که  گفتند و اندیشۀ اسطوره این است که مردم بغداد داستان زندگی واقعی خود را می
  .پسندیدند نمیهایشان بوده است  سرایی گرایی داستان دور از واقع
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