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خالصه
هزارو یک شب کتابی است که نه یک نویسنده دارد و نه در یک زمان خاص نوشته شده است هزارو یک شب بزرگترین کتاب ها و
مختص به همه ی زمان هاست .اما آنچه مهم است ،هزار و یک شب است که در اروپا به شبهای عربی مشهور شده و علت این
است که پس از غلبه عرب ،هزار و یک شب از فارسی به عربی ترجمه شد و بخشی از داستانهای آن کتاب ،در روزگار و عهد
رویایی و پر از خوشگذرانی هارونالرشيد اتفاق افتاد .یعنی نویسندگان عرب و یا احتماال ایرانی،موضوع داستان خود را هارون الرشيد
خليفه مقتدر قرار دادند .یک نکته بسيار مهم دیگر در بررسی داستان های هزارو یک شب دیدگاه اسطورهای اهورا و اهریمن است
که تمام جهان و موجودات آن یا اهورایند و خوب هستند یا اهریمن و بد هستند .و قهرمان از طرف موجودات و اشياء خوب به
سمت سالمت راهنمایی میشود و از سوی موجودات اهریمنی به بدی گرفتار میشود .داستان های هزارو یک شب ساختار دایره وار
دارند و این تکنيک و شيوه داستانی باز مربوط به جهان نگری انهاست که معتقد به دایره سامسارا هستند،یعنی چرخه تولد و مرگ
مکرر که در داستان هایشان نيز به این شکل نمود یافته است که ساختار دایره وار دارند.همچنين در هزارو یک شب از مکر زنان زیاد
استفاده شده است.واقعيت این است که در جوامع مرد ساالر که زن پرده نشيتن است و تقریبا هيچکاره محسوب می شود مورد ظلم
وستم فراوان قرار می گيرد و برای رفع ستم ازخود و حتی در مواردی برای انتقام گرفتن از هوش و ذکاوت و نقشه چينی بهره مند می
شود که به مکر تعبير می شود.
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 .1مقدمه
هزار و یک شب مجموعهای از داستانهای افسانهای قدیمی هندی ،ایرانی و عربی است که به زبانهای متعددی منتشر شدهاست .اکثر ماجراهای آن در
بغداد و ایران میگذرد و داستانهای آن را از ریشه ایرانی دانستهاند ،که تحت تاثير آثار هندی و عربی بودهاست .اینکه داستانهای هزار و یک شب
مشخص و روشن باشند و تعداد آنها دقيقاً هزار و یک باشد چندان واقعی به نظر نمیرسد .اما داستانهای زیادی زیر نام هزار و یک شب نوشته
شدهاست(.ویکی پدیا دانشنامه ازاد) .این کتاب پيش از دوره هخامنشی در هند به وجود آمده و قبل از حمله اسکندر به فارسی (پهلوی) ترجمه شده و در
قرن سوم هجری زمانی که بغداد مرکز علم و ادب بود از پهلوی به عربی برگردانده شدهاست .در سال  ۱۲۵۹هجری قمری ،در زمان محمدشاه به دست
عبداللطيف طسوجی به فارسی ترجمه شده (این کتاب دارای ارزش تاریخی است ،اما در کل یک سوم کتاب اصلی را هم شامل نمیشود ).و
ميرزامحمدعلی سروش اصفهانی اشعاری به فارسی برای داستانهای آن سرودهاست که تا زمان ناصرالدین شاه ادامه داشتهاست .داستانهای این کتاب
دارای محتوای بسيار بوده ازجمله طنز ،تعاليم اخالقی چه بد و چه خوب (بعضی از داستانهای آن تشویق به عيش و نوش و خوشگذرانی مینموده برای
همين از این حکایات صرف نظر شدهاست ولی در بعضی حکایات هم تشویق به عدالت و ایثار و جوانمردی نمودهاست ،).آداب و سنن ملل مختلف،
مشکالت اجتماعی ،مسافرت و سياحت و...نسخه کنونی فارسی را عبداللطيف طسوجی در زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه به فارسی درآورد و
به چاپ سنگی رسيد« .هزار و یک شب» نامی است که از زمان ترجمه طسوجی در دوره قاجار در ایران شهرت یافته و نام قدیم آن هزار افسان بودهاست.
چاپ کتاب تا زمان انقالب اسالمی به همان سياقی که چاپ کالله خاور درآمده بود ،مشکلی نداشت .بعداز انقالب هم انتشارات هرمس این کتاب را در
سال  ۱۳۸۳منتشر کرد که در  ۱۳۸۶به چاپ دوم رسيد )۱(.هزار و یک شب قصه های مردم است که در واقع چگونه زیستن و تعامل در جامعه را می
آموزد .در این ميان نقش هارون الرشيد به عنوان حاکم بغداد خيلی پررنگ است .چهره یی که از این حاکم ارائه می شود با چهره تاریخی اش متفاوت

است  .مردم حرفش را می پذیرند و گاه تا حد یک قدیس باال می رود .چرا هارون الرشيد اینقدر برجسته می شود و اصوالً حاکميت در راستای قصه ها
چه نقشی ایفا ميکند؟
قصه های هارون الرشيد برای دوره قصه های بغداد است .هسته اصلی هزار و یک شب به هند و ایران مربوط می شود .بخشی از آن هم برای عراق است
که بغداد در آن نقش برجسته یی دارد .قصه های هارون الرشيد و جعفر برمکی هم بخشی مال مصر است .این مجموعه قصه ها که جمع می شود داستان
هزار و یک شب را می سازد  .اما هزار و یک شب در واقع هزار و یک داستان در بر ندارد .این قصه مجموعه دویست و چند قصه است که در هزار و
یک شب توسط شهرزاد قصه گو برای شاه خونخوار روایت می شود(.زبان مرزی افسان ها -والشو تر ترجمه جالل ستاری)()۲
 .2جادو گری در ادب فارسی
جادو واژه ی فارسی به معنای افسونگر و ساحر ،یا کسی است که افسو ن و جادو کند.در ادبيات متاخر و تداول عامه ی مردم امروز،جادو هم به
معنای سحر و افسون و هم به معنای ساحری افسونگری و جادو گری وجادگر به معنای جادوگر و افسونگر کاربرد دارد.جادو یا سحر مجموعه باور ها
اعمال و فنون و روش هایی که به کارگيری ان ها برای کنترل یا دگرگون کردن شرایط فرا طبيعی؛ طبيعی و محيط زیست و رسيدن به مقاصد و اهداف
نيک و بد؛موثر و سودمند پنداشته می شده است.در این امر جادوگر یا از اراده و توان جسمی خود و یا از برخی ابزارها و وسایل ،اوراد ،افسون ها
طلسمات و تعویذات برای رام ومهار کردن نيرو های فرا طبيعی بهره می گرفته تا طبع منش و ميل انها را مطابق با خواسته ها و نياز هابگرداند و بر پدیده
های طبيعی ،اندیشه احساس و فرجام انسان،و امور جاری زندگی او تاثير بگذارد.
 .1-2جادو در ایران باستان
قدیمترین باورهای ایرانی را درباره جادو و جادوگری ،در اوستا میتوان یافت .به روایت اوستا ،پس از آنکه اهورهمزدا یازدهمين سرزمين

نيک ،هيلمَند ،را آفرید ،اهریمن در مقابل آن جادوان را آفرید (.وندیداد ،فرگرد ،بند  ،۱۴وندیداد ،چ حسنی ،ص  )۱۲-۱۱منظور از جادوان در اینجا و
در بسياری دیگر از بخشهای اوستا و متون پهلوی گروهی از ارواح پليد اهریمنی است .در تأیيد این نکته میتوان به بندهشن استناد کرد که دیوان و
دروجان و جادوان و مازَنيان را ارواح دیوی خوانده ،و بر ضد ارواح ایزدی ،یعنی ایزدان و بَغان و اَمشاسپندان ،معرفی کرده است)۳(.در اوستا و دیگر
متون زردشتی ،نام جادوان غالباً در کنار نام پریان ،دیوان و دیگر موجودات اهریمنی آمده ( ۴تا )۱۶و نابودی و شکست و نفرین آنان آرزو شده
است.در جایجای اوستا به چيرگی ایزدان بر جادوان اشاره شده است .در تير یشت ،تيشتَر به عنوان رَد (سرور) و نگاهبانِ همه ستارگان ستوده شده و
بدین نکته اشاره شده است که اهریمن و دیگر موجودات اهریمنی ،از جمله جادوان ،نمیتوانند آسيبی بدو رسانند .ایزد بهرام نيز خود را درهمشکننده
ستيهندگیِ همه جادوان خوانده است (.)۱7در جایی دیگر ،بهرام به عنوان ایزدی ستوده شده که ردههای رزم جادوان را از هم میپاشد ،میدرد ،به تنگنا
میافکند و پریشان میکند )۱۸(.نيز به گزارش آبان یشت ،ایزدبانو اَناهيتا سوار بر  ۴اسب سفيد بر دشمنـیِ همه دشمنـان ــ که جادوان نيز در ميانشان
هستند ــ چيره میشود(.)۱۹
تاب ششم دینکرد جادوگری را چنين تعریف کرده است« :برخورداری از خوی پنهان و خویشتن را جدا از آنچه هست نمودن» .در همين کتاب،
جادوگری از اميالی دانسته شده که در گوهر همه مردم نهفته است و تنها با دینداری و همنشينی با نيکان میتوان آن را مهار کرد .به گزارش کتاب سوم
دینکرد ،۳جادوگری یکی از  ۵عامل اهریمنی در درون انسان است که اساسش بدچشمی (شورچشمی ،چشمزخم  ،رشک و حسد ) و راه غلبه بر آن
افزایشِ نيکچشمی (خيرخواهی) است .این نکته با آن بخش از داستان زندگی زردشت مطابقت دارد که زردشت و یک جادوگر ،دیرزمانی به انتقامْ
یکدیگر را نگریستند و سرشت ایزدی زردشت بر جادوگری آن جادوگر چيره شد)۲0(.از اوستا می توان دریافت که برخی از جادوگران در ميان
مزداپرستان میزیستند و تظاهر به دینداری میکردند ،چرا که یکی از درخواستهای مزداپرستان از ایزدان این است که کسی که در ميان آنان خود را
مزداپرست میخواند ،اما با جادو جهان راستی را ویران میکند ،بدانها نمایانده شود( )۲۱نيز بر پایه روایات سنتی زردشتی ،دهمين زمين در ميان
پليدترین زمينها ،زمينی است که «جادویی بر آن کنند(.)۲۲

ایرانيان جادوگری را دین اهریمن میدانستند (۲۴و)۲۳و بدین سبب ،از گناهان بسيار بزرگ به شمار میآوردند ،به گونهای که در روایت پهلوی نام
چند گناه مرگارزان (مستوجبِ مرگ ) آمده که نخستينِ آنها آدمکشی و دومين آنها جادوگری آموختن است )۲۵(.نيز در متن پهلوی مينوی خرد،
در پاسخ به این پرسش که کدام گناه گرانتر است ،نام  ۳0گناه آمده ،که چهاردهمينِ آنها جادوگری است.)۲۶(.

در متن فارسی زردشتی صد در بندهش ۲نيز آموزش جادوگری از بدترین گناهانِ مرگارزان و جادوگران و جادوآموزان دوزخی خوانده
شدهاند.دوری از جادوگران و تبرّی جستن از آنان از وظایف زردشتيان بود .در یسن  ۱۲که نوعی اقرارنامه زردشتی است ،فرد دیندارِ زردشتی ،از دیوان
و دیوپرستان و جادوگران و جادوپرستان و از اندیشهها و گفتارها و کردارهای آنان تبرّی میجوید .جادوگری از جمله صفاتی است که در اوستا به زنِ
روسپی نسبت داده شده است .در متون پهلوی نيز یکی از نشانههای جِه (زن روسپی) ،جادوگری یا گفتار جادویی دانسته شده است .به روایت متن
فارسی زردشتی صد در نثر ،کيفر زنی که با مرد بيگانه بخوابد ،برابر با همه جادوان و گناهکاران است (درِ  )۶7به نظر میرسد که اصطالح« جادوگر»
برای ناسزا گفتن به دیگران نيز به کار میرفته است ،چرا که به گزارش کارنامه اردشير بابکان ،پس از آنکه اردشير از سوء قصدِ زنی که میخواست با
خوراندن زهر او را از پای درآورد ،جان سالم به در برد ،آن زن را «زنک روسپی جادوگرِ دروندزاده زیانکار» خطاب کرد و فرمان به قتلش داد .نيز
نویسنده شکندگُمانيگوِزار ،کيش مانی را به تحقيرْ «جادوگری» خوانده است)۲7(.
 .2-2جادوگری در شاهنامه فردوسی
در شاهنامه افسون به هر دو مفهوم جادو و ورد و با عملکرد دوگانه ایزدی و اهریمنی آمده است .افسون ایزدی گونه جادوی نيک و از دهشهای
خداوندی بود .از این رو ،در ميان شاهان اساطيری ،برخی از آنان مانند تهمورث ،منوچهر و فریدون افسون میدانستند و دیوان و اهریمنان و جادوان را به
افسون میبستند .مثالً فریدون ،از شاهان اساطيری ،صاحب این گونه افسون بود و میتوانست خود را تغيير دهد ،به شکلهای دیگر درآید ،افسونگشایی
کند و سحر و جادو را باطل و بیاثر سازد .فردوسی از فریدون ،همچون افسونگری ایزدی و «شاه افسونگشای» یاد میکند و گوید« :سه فرزند آن شاهِ
افسونگشای»...؛ یا جای دیگر گوید :موجودی نيکخواه به شکل پری نزد فریدون میآمد و به او افسونگری میآموخت« :سوی مهتر آمد بهسان پری /
نهانی بيامُختش افسونگری» .یا مثالً گوید :منوچهر ،پادشاه اساطيری ایران  ،قادر بود همه جادوگران را با افسون ببندد« :همه جادویها به افسون ببست ...».
افسون اهریمنی نوع بد جادو بود و زمينه غيرایزدی داشت .بيشتر صحنه های جادوگری در شاهنامه ،مانند فراز آوردن ابر و باریدن برف و باران و تيره و
منقلب کردن هوا از این نوع افسون بوده اند .فردوسی ترکان را افسونگرانی زبردست معرفی میکند که در گرداندن هوا و پدید آوردن انقالب جوی
مهارت داشتند .بيشتر آنان افسونگرانی اهریمنی و آموزشگران جادو به شمار آمدهاند .وی گوید « :ز ترکان یکی بود با زور نام /به افسون به هر جای
گسترده کام //بياموخته کژی و جادوی...؛ اینان بر سر تيغ کوه میرفتند و با افسونپژوهی خود برف و باران میآوردند .پيران به یکی از این
افسونپژوهان میگوید« :یکی برف و سرما و باد دمان /برایشان بياورد هم اندر زمان ۲۹(.و)۲۸
در جامعههای آریایی ،سامی ،هندی ،استراليایی ،افریقایی و سایر سرزمينهای کهن نيز جادو بر همه سطوح جامعه سيطره داشت و جادو ـ پزشکانی
بودند که از افسونها ،اوراد و اعمال جادویی برای باطل کردن و بی اثر ساختن اثرات زیانبار جادو ،رماندن دیوان و نيروهای زیانکار و درمان بيماریها
استفاده میکردند .در الفهرست ابن ندیم آمده است که مصریان ،بابليان و برخی اقوام مانند هندیان ،چينيان و ترکان ،هریک از اقسام جادوها و شيوههای
گوناگون سحر و افسون استفاده میکردند.
 .3-2جادوگری در دین زردشتی
برخی معتقدند که جادوکاریهایی مانند طالعبينی  ،زایچهشناسی ،دفع اجنه و شياطين و ارواح خبيث ،دعانویسی و آیندهبينی را مُغها به کيش زردشت
وارد کردند .مُغها کسانی بودند که درمان کردن بيماریها را برعهده داشتند و اعمال جذب دوست و دفع دشمن و آزار دادن کسان را در جامعه انجام
می دادند .این افراد با ساختن مجسمه مومی به شکل اشخاص و انجام دادن برخی کارهای جادویی روی آنها ،این اشخاص را به دردها و زخمهای مهلکی
دچار میساختند .جادو و جادوگری در دین زردشتی تحریم و تکفير و از گناهان بزرگ دانسته شده است .جادوان یا جادوگران را اغلب گروه شياطين

و گمراهکنندگان و فریبندگان خواندهاند .در اوستا هرجا از دیوان یادشده ،منظور پروردگاران باطل ،یا گروه شياطين ،یا مردم مشرک و مفسد بوده و نام
آنان پيوسته با جادوان (جادوگران) و پریها ،یعنی گمراهکنندگان همراه است .فردوسی جادو را در اینگونه موارد به جای دُروَند پهلوی و پازند و به معنی
دروغ و پيرو دیو یَسنان به کار میبرد در عصر زردشت جادو و جادوگری در همهجا رایج بود و مردم آن را فریبکاری و امری زشت میانگاشتند .بنابر
روایتهایی در متون پهلوی ،مردم دهی که دوغدو ،مادر زردشت ،در دوران دوشيزگی در آن می زیست ،از پرتو نوری که به سبب ورود فره ایزدی در
درون او ،از او بيرون میتراوید ،شگفت زده شدند و به نزد پيشگویان شکایت بردند و او را به جادوگری متهم کردند و از ده بيرون راندند .دوغدو به
دهی که پدر دودمان زردشت در آن میزیستند رفت و با پدر زردشت ازدواج کرد .هنگامی که نطفه زردشت در زهدان او بسته شد ،دیوان (جادوان) ده
برای نابود کردن زردشت در شکم مادر  ،دوغدو را به تب و درد آزاردهندهای دچار کردند.
دوغدو برای بيرون کردن بيماری از تن خود خواست نزد جادو ـ پزشکان رود ،اما ایزدان او را از ایـن کار بـاز داشتند .زردشت که پزشکی و دیگر
پيشه ها و هنرها را از راه دانش ایزدی و بينش مينوی آموخته بود ،در دوره حيات وردهایی را که از راه دین فرا گرفته بود ،برای دور کردن بال و شکست
دادن دیو و پری و بیاثر کردن جادوگری و پریگری و درمان کردن بيماریها و مانند آنها به کار میبرد.
در مينوی خرد آمده است« :گویند زردشت با جادوان میستيزد و به اهرمن میگوید که با او می جنگد و او و دیوان و دروجان و جادوگران و پریان
را جملگی با هوم (گياهی که شيره آن در مراسم دینی به کار میرود) و بَرسَم (شاخههای درختی که موبد در مراسم دینی در دست میگيرد) نابود
میکند ».زردشت بهرام پژدو نيز در زراتشتنامه مینویسد « :مردم جادوگران را گمراه و لعين و ناپاک دین :دگرباره چون جادوان لعين .../و جای آنها
را در دوزخ  :سرانجام جادو (جادوگر) به دوزخ بود ...میدانستند و به ستيز زردشت با دیوان و جادوگران و نابودکردن آنها اشاره میکند :همه جادوان
را نگونسار کرد /همان دیو ناپاک را خوار کرد)۳0(...
مردم جزیرةالعرب در پيش و آغاز ظهور اسالم به دو عالم روح و ماده اعتقاد داشتند و کاهنان و ساحران (جادوگران) خود را رابط ميان انسان و
عالم ارواح به شمار میآوردند .عبریها و عربها در کار سحر بيشتر به عزایم و رقيهها یا افسونها و اُغلوطات (کلمات نامفهوم) و یا بنا بر کالم قرآن کریم
به «النَّفاثاتِ فی العُقد» ،دمندگان افسون برگره نخها میپرداختند .
 .3درآمیختگی جادو در سرزمینهای اسالمی
پس از گسترش اسالم در سرزمينهای جهان  ،از سویی معتقدات خرافی و فنون ساحری (جادوگری) اقوام این سرزمينها با معتقدات اعراب
درآميخت و از سوی دیگر خرافات و مصطلحات اعراب نيز به فرهنگهای مردم غيرسامی وارد شد .برخی معتقدند که شناخت وجود جندر اسالم ،بنيادی
برای باور به جادو فراهم آورد .نویسندگان صاحب نظر بيش تر کشورها نيز تقریباً چنين برداشتی درباره جادو دارند .ابن ندیم در الفهرست به ادعای
جادوگران اشاره کرده ،مینویسد  :ساحران و معزّمان ،شياطين و جنيان و ارواح را فرمانبر و خدمتگزار خود میدانستند و از راه قربان کردن ،ارتکاب
گناهکاری و اعمال زشتی که مطلوب شياطين است ،مانند ترک نماز و روزه  ،اقدام به آدمکشی  ،نکاح محرّمات و کارهای شرارتآميز دیگر ،جنيان و
شياطين را مطيع خود میساختند.
 .1-3آیات اختصاص یافته به سحر و ساحری
در قرآن کریم  ۶۶آیه به سحر و ساحری اختصاص دارد .از این آیات فقط  ۳آیه در مدینه به پيامبر(ص) وحی شده است .در سورههای مائده و انعام
و آیاتی در سورههای دیگر ،کلمه «سحر» به معنای افسون و جادو ،و در سوره اعراف و سوره مؤمنون کلمه «سَحَرَ» به معنای جادو ،سحر و افسون کردن
و به کار بردن سحر آمده است .در سوره اسراء کلمه مَسحور و در سوره شعراء کلمه مُسحَّر به معنای جادوشده به کار رفته است .افزون بر آن کلمات
ساحر ( جادوگر) و ساحرون (جادوگران) و سَحّار (جادوگر بزرگ) در آیات سورههای دیگر نيز آمده است .در ترجمه و تفسير کهن فارسی قرآن کریم
ــ اثـری احتماالً از سده ۱0ق ــ واژه هـای فارسی جادوی ،جادویان ،جادویی ،جادویی کرده شده ،جادویی کردگان و جادویی به ترتيب برابر کلمات
سحر ،السّاحرون ،سَحّار ،مَسحوراً ،مَسحورون و ساحر گزیده شده است.)۳۱(.

 .4اهمیت داستان های هزارو یک شب در فضای جادویی
اهميت داستان های هزارو یک شب به شگفتی هایی است که داستان هایش ایجاد می کند.مفهوم مهمی که در هزارو یک شب با ان مواجه هستيم
مفهوم استعجاب است.این مهم ترین چيزی است که سبب می شود خواننده برانگيخته شود.واقعيت این است که هر زمانه نياز به چيزی دازد که باب طبع
زمانه نباشد.در هزارو یک ش ب قصه هایی است که ممکن است امروز برای ما می تواند معنای دیگری داشته باشد.معنایی که احتماال اجداد ما از انها
الهامات الزم را نمی گيرنددر هزارو یک شب سخن گفتن برابر با زندگی و سکوت مساوی مرگ است.قصه گفتن نوعی اعتراف کردن است.قبل از
مرگ به هرکس زیر تيغ مجال د اده می شود تا قصه بگوید و با قصه گفتن جان خود را نجات دهد .نه فقط شهریار خون ریز بلکه عفریتی که بچه اش به
تصادف کشته شده به کشنده فرزند خود مجال قصه گفتن می دهد.در این کتاب صد داستان داریم که گوینده با قصه گفتن به حيات خود ادامه می
دهد.مهمتر از همه خود شهر زاد است که چه در درون قصه و چه در بيرون ان متضمن استمرار و پيویستگی و نماد حيات است.شهرزاد در قصه ها چيزی
را بيان می کند که از لحاظ شهریار می توان آن راگذر از طبيعت به فرهنگ ناميد .زیرا سخن در قصه های شهرزاد دارای نيروی سحر اميز است که می
تو.اند دارایی را از اندیشه به عمل در اورد .شهرزاد می پذیرد که حتی اگر قرار است بميرد بهتر است که به مرگ خود نوعی معنای زیبایی ببخشد.به این
ترتيب شهرزاد مخاطب را وا می دارد که زندگی و مرگ را در حيات های متفاوتی تجربه کند.
موضوع تخيل در هزارو یک شب بيشترین اهميت را دارد.تخيل یعنی فرارفتن از واقعيت تنگ وترش زندگی معمولی.بنابراین انچه اهميت دارد
انست که تخيل چگونه وارد فضای ساختاری قصه ها می شود.و انها را از واقعيت زمين بر ميکشد و ما را از روی زمين واقعيت می کند و با خود می برد.
به طوری که برای لحظاتی فراموش می کنيم که روی زمين پشت ميز یا روی تخت خواب خود هستيم و بعد خود را در رایحه ی گل های شرقی و بوی
ادویه وانواع مسکرات نئشه اور احساس می کنيم .چيز دیگری که برای نویسنده اهميت دارد این است که چگونه یک قصه جدید وارد نظام قصه پيشين
می شود بی انکه ما رشته قصه را ازدست بدهي م.هزارو یک شب دارای چنان تخيل نيرومندی است که که هرنویسنده را به این حسرت وا می دارد که پس
من چرا نمی توانم چنين داستانی بنویسم(.بهارلو،احمدتاليفی از داستان های هزارو یک شب)
زندگی خود یک داستان است هرگاه که یک داستانی راست می شود شهرزاد جان ما جان م ی گيردبرای همين است که هرگز اسطوره شهرزاد بی
معنا نخواهد شد.شهرزاد نماد تمامی هراس ها و دغدغه های بشر در مقابله با نيرو های ویرانگر و مرگ ساز است.ترفند های شهرزاد برای گریز از یک
واقعيت رعب اور تنها پناه اوردن به تخيلی است که یگانه گریزگاه موجود محسوب می شود.هرگاه شهرزاد سخن می گو ید دهان ها بسته می شود و
گوش ها به سحر کالم می نشيند.تا راوی هميشه زنده ی قصه های هزارو یک شب در فضایی اکنده از رعب و اظطراب جانش را در کلمه بگذارد و
حماسه بسازد.شهرزاد با قصه های خود رابطه یجدیدی بين متن و و جهان را بر می تاباند :انچه از نظرمخاطب ،خواننده در جریان نقل قصه ها پوشيده نمی
ماند و در واقع هدف شهرزاد نيز هست همين رابطه بين متن و جهان است.قصه ها اغلب جهان واقعی را به صورت الگویی صوری و خيالی نشان می
دهند،از این رو هرقصه برای شهریار و همچنين برای مخاطبان قصه یک لذت عقالنی و یک لذت حسی پدید می اورد.حکایت شهرزاد و شهریار در واقع
چارچوب حکایت هزارو یک شب است هنگامی که شهرزاد اولين حکایت را اغاز می کند از دل هر حکایت داستان های بی شماری سرباز ميکنند که
راویان ان ها خود ادم های قصه های دیگرند.
در برخی حکایت ها دليل قصه گ ویی بيش از انکه دليل به تعویق انداختن مرگ باشد؛پند اموزی و نصيحت است.نخستين نمونه این الگو را بار دیگر
در داستان های شهرزاد می یابيم .در پایان داستان شبان و فرشته شاه اعتراف می کند که ((ای شهرزاد مرا زاهد کردی و از کشتن زنان و دختران پشيمان
گشتم و از کردار نا صواب خود به ندامت اندرم))...
پس از این به بعد شهرزاد از مرگ جسته است اما او می تواند قصه گویی را ترک کند ليکن او تا هزار و یک شب نقالی را ادامه می دهد.
در شيوه ی دیگر انتقال قصه از کنجگاوی و رمز گشایی استفاده می شود.در این شيوه فرد مرموزی ناگهان پا به دنيای داستان می گذارد و دیگری
از سر کنجکاوی از او می خواهد که از گذشته اش سخت بگوید.نکته جالب در باب قصه در قصه ها این است که گاه الیه های داستانی از دو الیه فراتر
می رود.طبعا برای بازگشت به وضعيت اول تمام الیه ها یکی یکی بازگشت می شوند تا قصه ابتدایی نيز به پایان می رسدو ما دوباره به شهرزاد می رسيم.
در سرزمين های اسالمی و مسيحی هردو اختر شناسی با علم رمل ارتباط تنگاتنگ داشت.در قلمرو سالطين مملوک پيشگویان معموال ترکيبی از
رمل و اختر شماری برای پيش گویی های خود استفاده می کردند.قلمرو الزمان د ر داستانی که نام او را برخود دارد هنگامی که برای دسترسی به دختر

پادشاه خود را به هيات رماالن و پيشگویان در اورده است در کوچه های اطراف قصر پادشاه می گردد و فریاد می زند ((علم شمار دانم و ستاره
بشناسم،گم شده ها بجویم و پوشيده ها بگویم.کيست که مرا خواهان باش د؟))و به این ترتيب صنعت و هنر خود را تبليغ می کند.رمالی در سطح ساده اش
جز این نبود که رمال می بایست از روی عالئم و نشانه های اتفاقی روی شن چيز هایی را حدس بزند .در هزارو یک شب رمل بيشتر برای اگاهی از نا
شناخته به کار می رود.مثال دليله ی محتاله برای اینکه ه ویت واقعی علی زیبق را بشناسد رمل می اندازد.رماالن اینده ی زین االصنام را پيشگویی می کنند
و رمل بر جادوگر مکشوف می سازد که که عال ءالدین هنوز زنده است.
علم فراست یا قيافه شناسی یا پيشگویی از روی وجنات و سکنات یک شخص علم یا مهارتی بود که در حاشيه ی علوم مکنونه قرار داشت.و کسانی
که به این کار می پرداختند باید به علوم غریبه متوسل شوند تا به حدسيات شگرف غير قابل توضيحی برسند.اما انها از عقلم سليم و هوش کارگاهی هم
استفاده می کردند.کلمه ی فراست که ظاهرا از همان ریشه ای است که واژه ی فرس به معنای اسب نيز از ان امده است،تواند بود که نخست در ميان
اعراب بدوی از ممارستی که در برسی و ارزیابی اسبان برای رو کردن نيرنگ های دالالن دغلباز است پيدا کرده بودند تکامل یافته باشد.حکایت
((پادشاهی که بر کنه چيز ها آگاه بود ))و داستان ((سلطان یمن و سه پسر او))هر دو داستان هایی در باره قوه فراست است.دانش وسيع فال بينی و غيب
گویی،تخصص های فرعی غریبی را شامل می شد،مانند ادرار گویی که در حکایت ((بافنده ای که زالو انداز شد))به آن اشاره شده است.حتی پيش بينی
و پيشگویی باران بابررسی ظاهر اسمان از جمله غيب گویی و کهانت محسوب می شد .هنگامی که در داستان غریب و برادرش عجيب خوابهایی که
غریب می بيند که همراه او را دو پرنده وحشی از ميان دره ای می ربایند،روز بعد غریب و رفيق و همراه او را که در ميان دره راه می سپرند دو مخلوق
پرنده مانندی از اسمان می ایند و آن ها را می ربایند و ميبرند و دیده می شود که محتوی خواب معمای اسرار اميزی نيست.
 .5فضای جادویی فراسویی
هزار و یک شب دنيای سرود ورود و ترانه و چکامه است و آینة تمام نمای کارهای پریان و جنيان و کتاب سحر و جادو و دین و آئين و عشق و شور
تمدن اسالم .داستانهای هزارو یک شب ،مارا به جهانی توهم انگيز ميبرند که ساکنان نامرئی و اسرار آميز آن ،به دلخواه خود یا به ندای ساحران
جادوگران ،ناگهان پدیدار ميگردند و به اشارات آنان غيب ميشوند ،به زیر زمين فرو میروند ،در هوا بال میگشایند ،چون دیده بر هم نهی و بگشایی از
مغرب به مشرق میپرند ،لشگری انبوه را شکست ميدهند واز دل خاک کاخهای شکوهمند برمی آورند
حکایات بس ياری در هزار و یک شب درباره ی گنج یابی هست،از آن جمله می توان داستان «شاه ابراهيم و پسرش»« ،شهر مس»« ،شهر البتيتـپ»،
«ملکه ی مارها»« ،مآمون خليفه و اهرام مصر»« ،زین االصنام» و«حسن بصری» نام برد .بيشتر این داستان ها اصل مصری دارند ،زیرا در آنجا قبر کاوان هزار
سال بود که به دنبال گنجينه ی گمشده ی فرعون های مصر می گشتتند ،و وطن داِئمی مطالبان ،یعنی گنج جویان حرفه ای بود.جست و جوی گنج و
گنج جویی در مصر سده های ميانه فقط خوراک و موضوع برای خيال پردازی و افسانه سازی نبود .در واقع گنج یابی هم یک علم خفی و هم یک شغل
بود .به عنوان یک علم ،شاگردان آن الزم بود که از علوم اوائل و از جادو اطالع داشته باشند.
به عنوان یک حرفه ،به دل و جرأت احتياج داشت .جوبری در رساله ی قرن هفتمی/سيزدهمی خود به نام کشف االسرار از خطراتی که ممکن است
گنج یاب با آن ها مواجه شود ما را با خبر کند « :تصور کنيد که در یک معبر باریک طوالنی هستيد که به اعماق زمين فرو می رود ،و در دو سوی آن
مجسمه هایی شمشير به دست صف کشيده اند .مواظب باشيد ،زمين جلو خود را پيش از آن که گام بر دارید با چوب دستی بکوبيد تا شمشير ها به جای
خالی فرود آیند ».جوبری پ يش می رود و توضيح می دهد که چگونه شمشير های لحيم شده به بازوی مجسمه ها با لوله های جيوه ای که به نوک سيم
هایی وصل شده است به حرکت در می آیند .به خوانندگان کشف االسرار یاد داده که چگونه از افتادن به دام های آتشين با سوزاندن بخورات جادویی
خود را حفظ کنند و چ گونه با کوبيدن زمين جلو پایشان با چوب دستی از افتادن در انباری از شن به وسيله ی سنگی گردان در امان بمانند .پنج یابی نياز
به شکيبائی ،شجاعت ،اطالع از علوم مکنونه ،ومهارت علمی دارد .جوبری اینها را از روی تجربه شخصی خود می گوید .وی با طنی چند از دوستانش در
یک ی از گورستان های قاهره راهی به یک معبر زیر زمينی پيدا می کنند .آنها با ضربه زدن با چوبدستی هایشان به پلکانی که به پایين می رفت و گوش
دادن به صدای آن ،از این که پای بر آن پلکان پوسيده نهند پرهيز کردند ،و از افتادن به ميان انبار شن یا افگندن قطعه ای سرب بر روی سنگ گردان در
امان ماندند .اما جوبری نمی گوید که آیا گنجی یافتند یا نه.

در آن حال که جوبری خود یک مطالب ،یعنی کنج یاب است ،و برای مهارت ها  .تبحر گنج جویان راستين احترام قائل است ،اما از خطراتی که
شيادان و حقه بازانی که خود را گنج جو و مطالب قلمدا د می کنند و با نقشه های جعلی و افسون های باطل  ،و نهادن «گنج» دروغين و دارو برای جدا
کردن مشتریان از پولهایشان ،هشدار می دهد .در هزار و یکشب «حکایت طراران با صراف و خر» در باره ی عده ای دغلکار است که صرافی را گول می
زنند و به او می باورانند که خری که به ات حادیه آنها تعلق دارد تنها مخلوقی است که می تواند آنها را به جایی که گنج پنهان است راهنمایی کند .صراف
ترغيب ميشود که با آنها همکاری کند و مبلغ هنگفتی در ازاء خر به اتحادیه آن ها دهد ،طراران پول را که می گيزند همگی ناپدید می شوند.
با آنکه در کار جست و جو و یافتن گنج دغلبازی ها و حيله گریها فراوان بود ولی هيچ کس شک نداشت که سروت هنگفت نيز می شد به دست آورد،
و با خطرات واقعی نيز می بایست دست و پنجه انداخت .گذشته از این ،خطر دام های فراچيده برای ساده لوحان و جنها نيز جود داشت ،و مطالب اغلب
ناچار بود که با دست گاه های خودکار آدمکش مقابله کند .مقدار زیادی از مهارت های یونانيان باستان در ساختن وسایل وافزارهای مکانيکی ابتکاری که
با قوه ی باد ،آب ،وزنه ها یا فنرها کار می کردند ،به مسلمانان سده های ميانه رسيده بود ،و مهندسان مسلمان نيز به ساخت و پرداخت آالت و افزاری
برای نشان دادن زمان ،ریختن نوشابه و نواختن موسيقی ادامه داده بودند .اما در باور عوام چنين دستگاه های خودکاری به قدرت جادو کار می کردند،
وعقيده ی شایع آن بود که شاهان و جادوگران عهد باستان برای حفظ و حراست گنجينه های مخفی خود دستگاه های خودکار جادویی را به کار
گماشته اند.
آدم ماشينی یا آدم فنری ،مخلوقی که زنده است و نه مرده اغلب در هزارو یک شب به عنوان همدستی اسرار آميز و جادویی در داستان های شگفت
و اعجاب آور ظاهر می شود.پاروزن و قایق ران برنجينی که لوحه ای روئين بر سينه دارد که روی آن حروفی افسونی و طلسم گونه نوشته شده است
وگدای (درویش) سوم را با قایق از آب می گدراند و به جزایر امن می رساند؛ آدمک کوچکی که درویش از موم می سازد و در آب دریا فرو می برد تا
انگشتری خاتم گمشده ی سلطان را بازیابد ،مجسمه هایی که به قوه ی باد کار می کنند و با عمرابن نعمان و پسرش در قصر ملکه ی نصرانی سخن می
گویند ،اسب آبنوس که به قوه ی باد حرکت می کند ،و وقتی اهرمی را که در سمت راست آن است می کشی انسان را به آسمان می برد ،همه مانند این
است که زنده هستند ،اما حياتی در آن ها نيست .این چيز ها که به وسيله ی استادانی که اینک مدت ها از مرگشان گذشته ساخته شده اند ،باقيمانده ها و
ميراث گذشته ای هستند که به خوبی شناخته نشده است و لذا خطرناک تلقی می شود .در حکایت «عبداهلل ابن فاضل و برادرانش» در شهر سنگ شده،
بتها همه دست ساخت انسان هستند ،اما چنانکه پيامبری که از جانب خداوند آمده است (خضر) می گوید:
« این اصنام را شما خود ساخته اید و شیطان ها بر ایشان متلبس گشته [از درون آنها با شما] سخن می گویند».
برای یافتن گنج می بایست به غيبگویان و رماالن متوسل شد .گنج را باید مانند آبهای زیر زمينی یافت ،همان طور که شخص برای یافتن آب به علم ریافه
متوسل می شود ،گنج یاب نيز باید از دو علم پيوسته ی اخترشناسی و رمل آگاهی داشته باشد .تودد آن دختر کنيزی که قهرمان یکی از داستان های
هزار و یک شب به همين نام است در طی امتحانی که علما و دانشمندان دربار هارون الرشيد از او می کنند شرح مفصلی درباره ی منازل قمر ،وجوه سعد
و نحس سيارات ،و روزهای مبارک و نامبارک هفته بيان می کند.اما وی جانب احتياط را نگه می دارد ومحدودیت های پيشگویی و خبر از غيب را بر
ميشمارد و می گوید اطالع پيشين از بعضی چيزها خاص خداوند است .بسياری از متفکران سده های ميانه با دوراندیشی و محافظه کاری تودد درباره ی
قدرت اختر شناسی و علم احکام نجوم همعقيده بودند .اما در افسانه ها هميشه پيشگوئيهای منجمان راست از آب در می آید .در داستان «گدای سوم»
ملکزاده ای که در جزیره پنهان است به عجيب ابن خاسب می گوید که چگونه منجمان و دانایانی که تاریخ تولد مرا مشاهده کردند و زایچه مرا دیدند به
پدرم گفتند « پسر تو پانزده سال زندگی ميکند ،و پس از آن قران کواکبی رخ خواهد داد که اگر از آن جان به در برد دیگر زنده خواهد ماند» اما از حکم
اخترشماران گریزی نيست؛ و با آنکه عجيب ابن خاسب قصدی به کشتن ملکزاده ندارد ،اما بر حسب تصادف او را همان گونه که اخترشناسان پيشگویی
کرده اند می کشد.
ابليس به ندرت در داستانهای هزار و یک شب ظاهر می شود ،اما (در پيش طرحی قدیمی از داستان تارینی و چهچهه ی ابليس) در داستان «ابراهيم
موصلی و ابليس»ا بليس در نزد ابراهيم ظاهر می شود و به او آوازی را تعليم می دهد.در داستان «تحفه القلوب» نيز ابليس حضور دارد.در این دو داستان

وی به صورت پيرمرد خوش سيمائی ظاهر می شود.در حکایت«بلوقيا» می شنویم که جنهای شریر از اعقاب ابليس هستند ،و حال آنکه جنيان خوب از
ذریه ی فرشتگانی هستند که ساقط و ترد نشدند .جنها در آبریزگاهها تردد می کنند ،و این چنين است که در حکایت «نورالدین علی و پسرش»عفریت
(که جنی قدرتمند است) از ميان منبع آبریزگاه بيرون می آید تا کوژپشت را بکشد.تحفه القلوب را ابليس که پدر جنيان است از یک معبر جادویی مخفی
در یکی از آبریزهای قصر خليفه به سرزمين جن ها می برد.خرابه ها ،چنانکه در حکایت «پسر پادشاه و ماده غول» و در داستان «معروف پينه دوز» می
بينيم ،و گورستانها نيز از جاهای مطلوب اختفای جنها ،به خصوص دسته ای از آنها که غول ناميده می شدند ،بود.غول جن شریر و مردم آزاری است که
در جاهای متروک و گورستان ها سک نی دارد.غولها ،نر یا ماده ،عاشق خوردن گوشت انسانند (و گاهی لفظ غول برای انسان آدمخوار به کار می
رود).غول را باید با یک ضربه کشت ،و اگر بر حسب تصادف و ندانسته کشنده ضربه ی دیگری به او بزند ،غول زنده می شود .بنابر گفته ی چارلز دوتی
سياح قرن نوزدهم صحاری ،غول ها با صدای مادر یا خواهر مسافران آنها را به نام می خوانند و از راه به درشان می برند .جن هایی که ما در هزار و یک
شب به آنها بر می خوریم به وسيله ی حضرت سليمان در کوزه ای یا بطری ای یا ستونی از سنگ زندانی گشته اند.حضرت سليمان با انگشتری خاتم خود
یا عصایش بر آنها حکم می راند و اگر نافرمانی می کردند تنبيهشان می نمود.در «مدینه النحاس» یا «شهر مس» خليفه ازدمشق هيأتی را به جست و جوی
این گونه کوزه ها و بطریها ميفرستد.جن ها را می توان با بعضی اشياء به اطاعت مجبور کرد،مانند انگشتر خاتمی که معروف پينه دوزدر غاری زیرزمينی
پيدا ميکند.این عقيده که ارواح را می توان با مسح یا دستمالی درست بعضی از اشياء جادویی تسخير کرد ،احتمال دارد از گونه ی منحطی از اندیشه های
تحریف شده ی نو افالطونی که در اواخر عهد عتيق درباره ی سحر ،یعنی دست زدن به کرامات و انجام کارهای خارق العاده از راه اعمال قدرت بر
ارواح ،رواج داشته است ،نشات گرفته باشد.در حالی که در مغرب زمين سده های ميانه هنوز اشخاص شکاکی وجود داشتند که هر داستانی را که درباره
ی پریان بود قصه ی کودکانه ی پيرزنان می شمردند وبه چيزی نمی گرفتند ،در دنيای اسالمی کسی نمی توانست امکان وجود جن را به این آسانی
نادیده بگيرد ،زیرا در قرآن از جنها به کرات یاد شده است؛ به عنوان نمونه در آیه ای که درباره ی استيالی سليمان بر جنها است می خوانيم.
 .6نتیجه گیری
داستان های هزارو یک شب داستان انسان هایی است که در کنار پریان و جن ها زندگی می کندد و فضای داستان ها فضایی است که عشق و نفرت
در کنار هم قرار گرفته اند.ما در داستان ها بيشتر شاهد جادوگری و حيله زنان هستيم که برای مردان دام ميگسترند.در هزارو یک شب زمان و مکان معنا
ندارد جادوگران به راحتی دریا را خشک می کنند و سيل روان می کنند.انسان ها را به حيوان و حيوانات را به انسان تبدیل می کنند .ما از اولين داستان
شاهد این جادو گری هستيم که زنان بخاطر خيانت پنهانی که به مردان خود کردند انها را جادو می کنند و به حيوان تبدیل می کنند و زمانی که این
مردان حيوان می شوند درست توسط زنی دیگر شناسایی می شون د.وآن زن انها را به انسان تبدیل می کنند .بيشتر زنان جادو گرند و حتی شهرزاد که
راوی می باشد از جادوی کالم استفاده می کندو شاه را مجذوب داستان های خود می کند به طور کلی همين جادو در داستان هاست که خواننده را
چنان وابسته داستان می کند که گویی در ان داستان ها قرار دارد.
در انتها الزم به ذکر است که کمتر کتابی را پيدا می کنيم که از هزارو یک شب تاثير نپذیرفته باشد.هزارو یک شب روایتی است که هرگز پایان
نيافته و هر عصر فصل جدیدی به آن اضافه می شود و کمتر کسی پيدا می شود که داستان های هزارو یک شب را نشنيده باشد داستان هایی چون عال
الدین و چراغ جادو،سند باد بحری؛علی بابا و چهل دزد بغداد.که ازجمله مشهورترین داستان هاست و بيشتر مضامين افسانه ای و ماجرا جویانه دارند.
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][۱۵کارنامه اردشير بابکان ،بند  ،۱7به کوشش بهرام فرهوشی ،تهران۱۳۵۴ ،ش.
][۱۶فردوسی ،شاهنامه ،ج ،۴ص ،۱۳7به کوشش رستم علیاف و دیگران ،مسکو۱۹70-۱۹۶۵ ،م .
][۱7ابنندیم ،الفهرست ،ج ،۲ص.۳۵۹
][۱۸صادق هدایت« ،جادوگری در ایران» ،ج ،۱ص ،۸جهاننو ،تهران۱۳۲۶ ،ش ،س  ،۲شم . ۱
][۱۹ابراهيم پورداود ،ادبيات مزدیسنا ،ج ،۱ص ،۲۸بمبئی ،انتشارات انجمن زردشتيان ایرانی .
][۲0ژاله و احمد تفضلی آموزگار ،اسطوره زندگی زردشت ،ج ،۱ص ،۳۹-۳۸تهران۱۳7۲ ،ش .
][۲۱ژاله و احمد تفضلی آموزگار ،اسطوره زندگی زردشت ،ج ،۱ص ،۴۱تهران۱۳7۲ ،ش .
][۲۲مهرداد بهار ،پژوهشی در اساطير ایران ،ص  ،۱۹۴-۱۹۳تهران۱۳۶۲ ،ش.
][۲۳ژاله و احمد تفضلی آموزگار ،اسطوره زندگی زردشت ،ج ،۱ص ،۱0۸تهران۱۳7۲ ،ش .
][۲۴مينوی خرد ،ترجمه احمد تفضلی ،ج ،۱ص ،7۵تهران۱۳۵۴ ،ش .
][۲۵زردشتِ بهرام پژدو ،زراتشتنامه ،ج ،۱ص ،۲۵به کوشش محمد دبيرسياقی و فردریک رزنبرگ ،تهران۱۳۳۸ ،ش .
][۲۶زردشتِ بهرام پژدو ،زراتشتنامه ،ج ،۱ص ، ۲۶به کوشش محمد دبيرسياقی و فردریک رزنبرگ ،تهران۱۳۳۸ ،ش .
][۲7زردشتِ بهرام پژدو ،زراتشتنامه ،ج ،۱ص ، ۴۸به کوشش محمد دبيرسياقی و فردریک رزنبرگ ،تهران۱۳۳۸ ،ش.
][۲۸دایرةالمعارف فارسی ،ج  ،۱ص.7۱7

