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 شب های هزار و یك بررسی عنصر تخیّل در داستان
 

 دکترسعید روزبهانی                                                               

 گروه ادبیات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاداسالمی، سبزوار، ایران                                     

 فردمریم واسعی                                                              

 وار، ایرانکارشناس ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاداسالمی سبز                                          
 چکیده

( 9ها  شخصیت( 2اندازها  چشم( 4: این عناصر عبارتنداز. باشد ها، عناصر خیال می گیری داستانیکی از عوامل مهم در روند و شکل

هر کدام از این عناصر، دارای شکل ظاهری و عملکرد و کارکردهای تربتی و اخالقی . اشیا و ابزار جادویی( 3جانوران ( 1عناصر زنده 

ها و  های قصه ترین کتابترین و معروف انگیزترین، غنی انگیزترین، خیال یکی از شگفت «هزار افسان»یا  «هزار و یك شب». باشندیم

. استاست که توسط عبداللطیف تسوجی از عربی به فارسی برگردانده شدهدر سدة سیزدهم هجری  ازنوع ادبیات داستانیِ عامیانه

آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، تأثیر و نقش عناصرتخیل . یادشده در هزار و یك شب کامالً مشهود استکاربرد و تأثیر عناصر 

 . باشدشب میهای هزارو یكگیری داستان ها و بازشکافی اثرات آنها در داستاندر شکل

 . شب، عناصر تخیلعبداللطیف تسوجی، هزار و یك : هاکلیدواژه

 درآمد

عنوان ابزاری  از زبان ادبی، همواره به. گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب و روحیات یك جامعه است دبیات، جلوزبان و ا     

ها و  و ماندگارکردن ارزش  ادبیات در تلطیف احساسات، پرورش ذوق. شودمیخود استفاده  تر و مؤثرتر اندیشه هتر، بایستهدرانتقال ب

های عامیانه که خود از دانش مردمی و یا فرهنگ عامه نشأت ادبیات عامه و قصه. بر دوش دارد ایها سهمی بزرگ و عمده اندیشه

 . داردها و عواطف بشری را برعهدهاست، بخش مهمی از این انتقال اندیشهگرفته

قالب نظم و نثر به صورت کننده و آموزنده است که در های تخیلی، سرگرمروایت طورعام شامل همه، به(عامه)ادبیات عامیانه     

در  («ادبیات داستانیِ عامیانه»، ذیل4فرهنگ مردم ایران، ج دانشنامه). داردمکتوب و شفاهی در کنار ادب رسمی در میان مردم رواج

به  های گوناگون آنها را از نسلیبخشی از فرهنگ مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه»: استتعریف ادبیات عامیانه آمده

ادبی  فرهنگنامه) .«معیارهای زیبایی شناسی و اخالقی هر دوره از زندگی هر قوم است دهندهمی کند و نشاننسل دیگر منتقل

  («ادبیات عامیانه»، ذیل2فارسی، ج 

مخاطب این نوع . بودن آن استپسند، عامه(پسند، ادبیات عوامپسند، ادبیات تودهادبیات مردم)= مهمترین شاخص این نوع ادبی     

ادبیات داستانی عامیانه، شامل آثاری هستند که محتوا و . آیدمیآنان پدید ی ذوق، سلیقه وعالقهی مردم است و برپایهادبی، توده

ادبیات داستانی »همان پیشین، ذیل). آنها عامه پسند و درمیان مردم رایج باشد سبك نگارش، مخاطبان و شکل ارائهمضمون، 

  .(«عامیانه

این نوع ادبی، میراث . بودن آنهانداشتن به فردی خاص و ذوقیبودن وتعلقشفاهی(4:این نوع ادبی، دارای چند ویژگی بارز است     

غالباً با نثری فصیح و ( 2. یابدمی   صورت شفاهی در قالب آثاری ذوقی در میان آیندگان رواجهای گذشته است که بهمعنوی نسل

پردازی و از راه خیال)های عامیانه، تفنّن، سرگرمی و تفریح مردمی نقل داستانهدف عمده( 9. شودمیاشتهزبانی ساده نگ

ادبیات داستانیِ عامیانه، خود به افسانه، اسطوره، حکایت، مثل، داستانِ . ی آنهاستو گاه، دادنِ جهت فکری به توده( طنزآلودکردن

 ( «ادبیات داستانی عامیانه»، ذیل4ی فرهنگ مردم ایران، جدانشنامه). شودمی مثل، لطیفه، نقل و نقل آواز تقسیم

های پیامبران و اولیای دین، معجزات و های عامیانه بعضاً حماسی و پهلوانی، عاشقانه، دینی یا مذهبی، قصهموضوع داستان     

-وط به دیوان، عفریتان و جانوران است که برخی از آنهای قرآن کریم، عیّاری و جوانمردی و نیز افسانه های مربخوارق عادات، قصه

آثاری که قهرمانان آنان وجودِ تاریخی دارند، اما زندگی ایشان در پوششی از افسانه . شودتاریخی هم میهای نمیهها، شامل کتاب

 (به بعد 421: 4929محجوب، : ک. ر). است، مانند اسکندرنامهپوشیده
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های دینی ایران باستان و نیز ملی و داستان در حماسه گویان ایرانی باشد و یا ریشهتخیل قصه است زادهها، ممکن این نوع قصه     

-ها، برخی از آنها بهی اخالقی و تربیتی برخی از قصهجدا از جنبه. استسانسکریت ترجمه شده ی هندی داشته باشد که ازریشه

-های مشرق زمین نشرداداههایی به سبك افسانههمین منظور قصهشرق شناسان به های دیگری نگاشته شده کهمنظور تفنّن یا علت

شده و علت آن، است که به تقلید از هزارویك شب تالیف (petis De Lacroix)اثر پتیس دوالکروا .«النهارالف»آن  اند که نمونه

 (499و  492: همان). های اروپایی استهزارو یك شب به زبان محوبیّت و رونق بیش از حد ترجمه

 شبعبداللطیف تسوجی و هزار و یک

ایام کودکی را همچو رسم . عبداللطیف، فرزند یکی از مجتهدان بنام تبریز، از مردم تسوجِ آذربایجان و ساکن تبریز بود میرزا     

رسانده، به های دینی را به حد کمال شبه خواندن دروس عربی و فارسی گذراند و در کنار آن دو، دان  خانه در مکتب معمول آن زمان، 

للطیف به امر عبدا. شدبه وی اختصاص داده «مالباشی»، معروف و لقب «حاج مالباشی»پس از گذراند حج، به. اجتهاد رسید  درجه

-های دولتی صرفسوی عباس میرزا، از کاربعد ازمدتی با نوشتن نامه به. گرفتلیله را برعهده کتاب الف لیله و بهمن میرزا، ترجمه

بود که باقی عمر را در نجف اشرف به سربرد و در همانجا هم درگذشت و به خاک این چنین. نظرکرد و به عتبات عالیات رفت

  (422:  4931پور،  آرین)است اتفاق افتاده 4231وفاتش پیش از سال . شدسپرده

عبداللطیف تسوجی تبریزی و میرزا محمدعلی بن قنبر علی : آوردعملکتاب از دو کس دعوت به  بهمن میرزا جهت ترجمه     

طنت ازآنجاکه فهم و لغت عرب به ارباب فضل و ادب اختصاص داشت و تا زمان دولت و عهد سل (سروش اصفهانی)سردهی اصفهانی 

شنایی کامل داشت، به ربی آبود، لذا عبداللطیف که به ادب فارسی و عاین کتاب بالغت نپرداخته  محمدشاه غازی، کسی به ترجمه

  (92: 4992حکمت، ). گماشت و همزمان نظم آن نیز توسط سروش آغازشدفارسی هزار و یك شب به نثر شیرین همت  ترجمه

و با  .«هزار و یك شب» (932: 4929محجوب، ). نثر فارسی دوران قاجار است  بسیار عالی، فصیح و پخته  نثر عبداللطیف نمونه     

اب این کت». دنیاست  های قصه ترین کتاب ترین و معروف انگیزترین، غنی انگیزترین، خیال ، یکی از شگفت«ر افسانهزا»نام قدیمی

های ایرانی شده و قصهمعروف «هزارافسان»اسکندر به ایران، از هندوستان به ایران آمده و به   اصل هندی دارد و قبل از حمله

یافته و در حدود قرن دهم در مصر تدوین. . . شده و از بغداد به مصر رفتهبه عربی برگرداندهشده و در قرن سوم بسیاری به آن افزوده

اصل پهلوی »: گویداین اثر می اصغر حکمت در بارهعلی (14: 4926میرصادقی، ).«کنونی درآمده است «الف لیله و لیله»و به صورت

است و وقتی به عربی ترجمه شده،  «هزار افسان»نام ایرانی آن . فته استکتاب ظاهراً از زمانی که به عربی ترجمه شده از میان ر

( هزار ویك شب)صورت الف لیله و لیله خوانده شده و در زمان خلفای فاطمی مصر به «الف لیله»و سپس  «الف خرافه»نخست 

  (23: حکمت) .«استدرآمده

. است «(دختر وزیر)شهرزاد»و روایتگر آن  «(پادشاه)شهرباز »اعنوان شروع داستان هزار و یك شب به نقل از پادشاهی ساسانی ب     

اند که تحت تأثیر آثار هندی و عربی بوده  ایرانی دانسته  های آن را از ریشه ذرد و داستانگ اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می

های مختلف،  چه بد و چه خوب، آداب و سنن ملت طنز، تعالیم اخالقی: های این کتاب دارای محتوای بسیار ازجمله داستان. است

های آن تشویق به  ی تعالیم اخالقی باید گفت که بعضی از داستان در زمینه. باشد مشکالت اجتماعی، مسافرت و سیاحت و غیره می

لت، ایثار و نظرشده، ولی دربعضی حکایات تشویق به عدا برای همین از این حکایات صرف. استگذرانی شده عیش و نوش و خوش

تألیف شده، کتاب هزار افسان ( قصه)اولین کتابی که در مورد »: نویسد آن چنین می  ابن ندیم درباره. استجوانمردی هم گردیده

گرفت یك شب با او به  هرگاه زنی می( ایرانیان)=است و سبب تألیفش این بود که یکی از پادشاهان ( الف خرافه)است که به معنی 

کند و چون  میبعد با دختری از شاهزادگان به نام شهرزاد که خردمند و باهوش بود ازدواج. کشت ردای آن روز، او را میبرد و ف سرمی

سرایی گشود و سخن را به پایان کشانید به این منظور که پادشاه او را برای دومین شب  یابد، آن دختر زبان به داستان می بدو دست

کرده تا  بستری می هزار و یك شب به همین گونه سپری شد و در این مدت شاه با او هم. از وی بشنوددارد و باقی افسانه را نگاه

شاه خردمندی او را پسندید و بدو . کردی خود آگاه سرانجام فرزندی از او متولد شد و فرزندان را به شاه نشان داد و او را از حیله

اند این کتاب  گفته. رأی بود زن کارگزاری بود به نام دنیازاد که در آن کارها با دختر همپادشاه را . داشتتمایل پیدا کرد و او را نگاه

تر از دویست حکایت است، زیرا چه  برای همای دختر بهمن تألیف شده است و کتاب هزار افسان مشتمل بر هزار و یك شب و کم

  (11: 4926میرصادقی، ) .«شد میبسا یك حکایت در چندین شب گفته
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شب الگویی برای نگارش که ازاین حیث، کتاب هزار و یك شده وجه تمثیل سخن گفتهها از زبان حیوانات به در بعضی از این قصه    

-دیگرمی  ای در میان قصه یعنی قصه. پیازی دارندها، معموال خاصیت پوستاین گونه قصه. شده استمیهایی محسوبچنین  قصه

ها،  های شاهان و امیران و تاجران و غیره است که برای درازکردن قصه حال  ها و شرح ها شامل سرگذشت دیگر از این قصه  دسته. آید

های  اصطالح قصهدیگر، به  ای در پی قصه صورت بازگویی قصهها به الگو و قالب قصه. است هشد  های دیگری در میان آن آورده قصه

  (12: 4962ستاری، : ک. ر)استوجود آورده ار هم نشسته و باهم کتاب قصه را بههای اصلی و فرعی کن و مجموع قصه .«موزاییکی»

شود و انسان با حیوان و گیاه و جماد ارتباط نزدیك می مخلوقات این جهان دیده  ها، اختالط انسان با کلیه ه قصهدر این گون     

. گیرد میها عبرت های آن کند و از اعمال و سخن ها دوستی می با آن .طلبد ها یاری می کند و از آن زبانی می ها، هم آدمی با آن. دارد

کند که چرا مار و درخت و سنگ به زبان  ها آدم تعجب نمی در قالب این قصه. شده استها کشیده ای نامرئی میان انسان و آن رشته

ها  در هزار و یك شب اگر چه راوی اصلی قصه. اند پذیرند و به زندگی در کنار او مأنوس شده گویند و دوستی او را می انسان سخن می

  انسان درباره  هاست که تجربه و اندیشه زبان آنشود و از  گویی به حیوانات و جانورها واگذارمی شهرزاد است، اما در جاهایی، قصه

 . گیرد حیات مورد تفسیر و تعبیر قرارمی  شود و فلسفه میزندگی و مرگ بیان

زادگان  های کهن عبارت است از اعتقاد به ارواح و جنیان و پریان نیکوکاری که در زندگی آدمی خص داستانازجمله صفات مش     

آنها حوادث سحری . نهند اند و به خدمت طلسم و با نقش خاتم گردن نمی کنند و موجوداتی صاحب اراده و استقاللی دخالت می

بعضی از این . یر شکل و صورت دادن و سخن گفتن جانوران را دارندآورند و نیز فراوانی مسخ و تغی عجیب و شگرف پدید می

های هزار و یك شب غالباً متحجر و ساکن و  آدم (19: 4962ستاری، )از دقایق اخالقی خالی نیست، ها با وجود زیبایی فراوان داستان

اشق و معشوق معلوم و ثابت است و هر یك از رفتار و کردار هر کس ملك، ملکه، وزیر، بازرگان، دایه، جن، پری، ع. تغییرناپذیرند

زادگان در هزار  راست است که آدمی. گوید کند و سخن می ای خاص و مطابق الگویی شناخته و ازپیش ساخته، عمل می آنان به شیوه

دی و احوال بر حسب مقتضیات انسانی و خصایص فر  گیرند، ولی در همه ون به خود میشوند و صور گوناگ و یك شب مسخ می

اند، لکن این مردم در این حاالت حلول و مسخ نیز  بسیار کسان تبدیل به سنگ یا حیوان شده. کنند شخصی خویش رفتار می

تواند آنان را در هر حالت که باشد  گونه ناظری آگاه و هوشیار می دارند، و بدین های اصلی خود را نگاه می ای از ویژگی همیشه پاره

  (212و 212: همان)بخت است ای نگون زاده ظن قوی آدمیدریابد که سگی هوشمند و یا میمونی دانشمند بهآسانی بازبشناسد و به

های درخشانی از ماجراجویی،  در این اثر، نمونه. مردم و اهل سوق است  سوم اجتماع و عامه  هزار و یك شب کتاب خاص طبقه     

نیز یکی از . توان یافتدودمان، صداقت، جوانمردی، مهر به پدر و مادر را میبازی در حق خاندان و  کرم، پردلی، فداکاری و جان

 . ها از آن نقل شده است هایش نیز عشق شیفتگی و یا عشق شورانگیزی است که در داستان های نمایان اخالقی و روانی آدم ویژگی

کردن زن و تصویر زن مثالی، ه شهرزاد به آرمانیمردم این است ک  یك شب در میان عامه پسندی و مقبولی هزار و علت مردم     

گذرد نیز پرداخته و از  چه پشت پرده می گونه که محبوب و منظور درباریان و اشراف و اعیان بوده بسنده نکرده، بلکه به وصف آن آن

  (141: ستاری). ه استهای مردم تنگدست و محروم، گدایان، حماالن و دیگران و همسران و معشوقگان رنگارنگشان سخن گفت عشق

 تخیل  درباره

توانایی : ترین تعریف تخیّل این است ساده. علوم انسانی و علوم شناختی است  ترین مفاهیم در حوزه ی از کلیدیخیال و تخیّل یک     

خواهد ترکیب و  زیرا انسان متخیّل می. توانند واقعی باشند شخص در به وجود آوردن تصاویری که فارغ از چگونگی وضعیت، نمی

جا تخیّل را نباید  در این. انسان، واقعیّت و تصوّر: بنابراین در امر متخیّل سه عنصر اصلی وجود دارد. ساختار واقعیّت را تغییر دهد

 ی تصوّر است، در حالی که تصوّر نوعی صافی است که تخیّل برای پیوستن به واقعیّت، تخیّل عامل تسریع کننده». عین تصوّر دانست

لیکن به روش تعدیل یافته که . بنابراین تصوّر آمیخته با تخیّل، توانایی برای دیدن آن چیزی است که در اوست. باید از آن بگذرد

ی  سازنده .«تصوّر». شود ی معنویت هم فرابرده می شود، به حیطه محصول نهایی ذهن، ضمن این که امکان درک آن فراهم می

اند و  که تخیّل سازنده چیزهایی است که وجودندارند و هرگز نبودهشند یا اتفاق بیفتند، درحالیتوانند با چیزهایی است که می

  (412_414: 4926جهاندیده، ).«نخواهندبود

عنصر معنوی ». بخشی از ماهیّت شعر به وجود همین تخیل است. شناختی دارد زیبایی  خصوص شعر، انگیزهتخیّل در هنر، به     

تصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادی و معنوی است  ی ادوار، همین عنصر خیال و شیوهها و در همهزبانی شعر، در همه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

385 
 

شاعر با آفریدن  (2: 4911شفیعی کدکنی، ) .«هدمیاین نوع تصرفات ذهنی تشکیل کرانهاصلی شعر را، صُوَر گوناگون و بی و زمینه

ای دیگر با طبیعت این  شود، بلکه همیشه تخیّل به گونه ، اما هرگز از جهان خود جدا نمیاندازد شعر، بین خود و هستی فاصله می

کند خود را از طبیعت رها سازد؛ اما با  میهنرمند اگر چه سعی. کند و استعاره در واقع اوج این همانی با طبیعت است همانی می

هنرمند ویژگی   جهان و اشیا به اضافه. گرداند به طبیعت باز می دوباره خود را( ها ها و مشابهت مجاورت)عنصر مجاز و استعاره 

شود، تخیّل انسانی را به ساختار زبان  آفرینی تخیّل که منجر به تغییر و دگرگونی در شکل و هویت تصویری آن می خالقیت و ترکیب

زند و تخیّل  خودآگاه و ناخودآگاهش رقم می معنای جهان؛ این معنا را انسان با  ت دربارهتخیّل تصویری اس. کند انسانی نزدیك می

 . یابد شناسانه، وابسته به معنایی است که انسان هنرمند از جهان باز می زیبایی

 شبعناصر تخیل در هزارو یک

 های غیرواقعیی است و با دنیای خیالی و پدیدهمقدمتا باید گفت که هزار و یك شب به یك اعتبار یك داستان خیالی و وهم     

داستان خیال و وهم شامل آن . داستان خیال و وهم یا فانتزی، دوری آگاهانه از دنیای واقعی را به نمایش می گذارد». سروکار دارد

-ها، جن ها، دیوها و کوتولهباشد و با دنیای خیالی پریها ارتباط اندکی داشتهنوع ازآثار ادبی است که با جهان واقعی اشیاء و اندیشه

  (911: 4923میرصادقی، ).«و دیگر پدیده های غیرواقعی سروکار داشته باشد هاها، غول

هایی معموال،ً چنین قصه. های تمثیلی یکی ازآنهاستشوند که داستانهای خیالی و وهمی به انواعی تقسیم میخود این داستان     

ممتازی است  نظر، نمونهکلیله و دمنه ازاین. فهم هستند ها بسیار ساده و قابلهای قدیمی، تمثیلدر قصه». ساده و قابل فهم هستند

هایی که برالگوی ساختاری هزار و اصوالً، گروه قصه. نامههای هزار و یك شب و طوطیهای تمثیلی و همچنین بعضی از قصهاز قصه

       (911: همان) .«ی تمثیلی داردها از هند است، اغلب جنبهشده و اصل و مبداء آنشب تنظیمیك

نمای کارهای پریان و جنیان و کتاب سحر و جادو و عشق و  ی تمام هزار و یك شب دنیای سرود و ترانه و چکامه است و آینه     

برند که ساکنان نامرئی و اسرارآمیز آن، به خواست خود یا به ندای  انگیز می شب ما را به جهانی توهمهای هزار و یك داستان. شور

هزار . گشایند در هوا بال می. روند ، به زیرزمین فرو می. شوند گردند و به اشارت آنان، غیب می ران، ناگهان پدیدارمیساحران و جادوگ

 . انگیز و توهمی است که عناصر و عوامل خیالی زیادی را در برگرفته است های خیال و یك شب، سرشار از داستان

اشیا و ها، عناصر زنده، جانوران و ابزارها و صلی شامل چشم اندازها، شخصیتعناصر تخیل در هزار و یك شب، به پنج بخش ا     

های قلعه: ها، بهچشم اندازه: گردند، باز خود به عناصر دیگری بخش میشوند که هر یك از این عناصرابزارهای جادویی تقسیم می

ها، و افسونگران، عناصر زنده به غول جادوگران: ها بهخصیتو دریاهای بزرگ، ش هاها و دریاچهها، برکهوهتاریك، قصرها و کاخ ها ک

ای، پرندگان، انهاژدهایان و جانوران افس: ریان، جن ها، فرشتگان، انسان نماها و حیوان نماها، جانوران بهها، حقه بازه، پدیوها و کوتوله

یی که خود خاصیت جادویی دارند نظیر آب و گیاه و حیوان و ابزارها: ها و ماره و اشیاء و ابزارهای جادویی به دو دستهها و روباهگرگ

یابند نظیر تاج و عصا، جهان نما، انگشتری و خاتم، بوق، نیزه و شمشیر و گرز و در دستان جادوگر خاصیت جادویی میابزارهایی که 

 . شوندغیره تقسیم می

 اندازهای قصهچشم

 ها  درها و دروازه (4

های مهم و  سوی مکانها ما را به آن. اند رگزیده، درها به عنوان چیزی بیش از مواد و مصالح، تصویرشدههای ب در بسیاری از قصه     

ی قصری، کنار درِ یك راهرو زیرزمینی یا در  هرگاه در یك قصه، خود را نزدیك دروازه. کنند سطوح جدیدی از تجربه داللت می

در اندیشه و . م  این گذرگاه مهمی برای ورود به دنیای درون ماستاست حس کنییابیم، ممکنی یك جادوگر می مدخل خانه

های گذشته، حال و  ی ما، درها به تمام زبان در حنجره. شوند احساسات ما درهایی قراردارند که به همان پهناوری اسرار گشوده می

درهای . شود ستارگان دوردست منتهی می، سیارات و (شاید حتی صداهای وحشتناک حیوانات درنده)آینده و صدای انواع مخلوقات 

ها بسته شده و با فلزات بسیار سخت که مانع عبور هستند،  باز یا کامالً باز تصویر شود، ممکن است آن تواند به صورت نیمه قصر می

توانند سخن  لوالها میحتی . دهند که به درون ماده نفوذکنیم و آن را تغییردهیم نیروهای ابزار آهنی ما را یاری می. میخ شده باشند

: ای پلیدک، او کنیز نعم خاصه خلیفه است، چگونه او را بازگردانی؟ پس از آن گفت: عجوز گفت: مثال( 13: 4919ملون،). بگویند

نعمت با عجوز داخل شدند و در دهلیز چپ پنج در شمرده و از در شیشمین داخل شو که آن مکان از بهرتو . ای کنیز، داخل شو
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پس از آن عجوز نعمت را همی برد تا به دری برسیدند . ه و هراس مکن و چون کسی با تو سخن گوید تا با او سخن مگومهیّا گشت

  (999: 4922تسوجی، )حاجب در برابر در بایستاد. شد که به قصر گشوده می

 ها قصرها و کاخ (1

توانیم درون دیوارها با زبان تصویر، یك رشته از  ما می. کند زندگی را بیدار می  الی، حس شکوه و عظمت گستردهیك کاخ خی     

ی  های مرتفع و نمای حاکی از سبك معماری خاص در قصه هماهنگی با ساختمان  ما در سایه. ها را شرح دهیم ها و ارزش نقش

ی و ابهت این قلمرو، توانیم در زیبای شویم و می کنیم؛ سرشار از اهمیت و اعتبار می های درون قصه، احساس قدرت می قدیمی یا باغ

ها، مکانی تاریك، خطرناک و  زیرزمین کاخ. مهمانان سلطنتی هستند، حلقه بزنیم  نواده و دوستان خود که به منزلهدور اعضای خا

های خردمندانه در این  در مراحل قصه کشف خواهد شد که فرمان. ها وسیع، منظم و زیبا هستند های آن عجیب و غریب است و باغ

های فوقانی را، مملو از خرد آسمانی  های کهن، این اتاق شوند یا دستورات ستمگرانه و از روی هوا و هوس قصه صادر می ها اتاق

آن های دیبا گسترده و در  فرش. قصری دید از درّ رخام و مرمر که دو درب آهنی داشت: مثال (31: 4919ملون، ). کنند تصویر می

ریخت  حوض شیرهایی از طال نصب شده بودند که از دهانشان به جای آب، درّ و گوهر بیرون میآن   حوضی از بلور و در چهار گوشه

  (41: تسوجی)

 دریاهای بزرگ (9

هنگامی که خونمان . آورد ها، عزیمت به سوی دریاهای بزرگ، احساس تولدی نمکین را به وجود می در زندگی واقعی و در قصه     

. ایم دهند، شناور شده ای که ما را در مسیرهای تازه، به سرعت حرکت می وی امواج تپندهرسد بر ر آید، به نظرمی به جوش می

کنیم، تا زمانی که جریانی متالطم ما را به مسیر حیات سوق دهد، بندرگاهی مطمئن ما را  هنگامی که در رحم مادرمان رشد می

های روحی  در دریا، بر حالت( حرکت های راکد و بی آب)ها یا عکس آن  ترس و وحشت و اضطراب ناشی از طوفان. کند احاطه می

ممکن است طوفان شدید، کشتی کوچك ما را خرد و متالشی کند و در . حسی داللت دارد مختلف از جمله احساس کهولت و بی

 . غیرضروری کشتی، خالص کند  تن، ما را از سر بارها و محمولهصورت ادامه یاف

در سفرهای . بیشتری در قصه وجود خواهد داشت  شتری جاری شوند، الهام و مکاشفهر قصه بیهر قدر دریای بزرگ در مسی     

آورند و مسافران الیق و  ها سر بر می ها، از اعماق آب های دریایی، خدایان و الهه ها، پری ای مربوط به روزگاران قدیم، فرشته افسانه

های فرعی، خواه موضوع رهایی از یك ماهی بزرگ باشد، خواه ماهی  انها و داست در این گونه قصه. دادند شایسته را نجات می

ملون، )کند  زند، کشتی شناوری بر روی دریاهای وسیع و شور زندگی حرکت می ای خود را به آبی می کوچکی که در مسیر تازه

ود و در کنار آن دریا دو کوه از یاقوت آن شیرین ب  آن شور و نیمه  د بزرگ که نیمهجا دریایی دی و بلوقیا در آن: مثال (61: 4919

ایشان . بلوقیا بر ایشان سالم کرد. جا فرشتگان دید که به تسبیح و تقدیس مشغول بودند بلوقیا بر آن کوه برآمد و در آن. سرخ بودند

زمین را مدد کند و ما از این  دریاهای روی  این دریا همه: فرشتگان گفتند. بلوقیا از آن دریا و از آن کوه باز پرسید. رد جواب نمودند

دریا آب به هر سرزمین بفرستیم و این دو کوه را خدای تعالی از برای آن آفریده که این آب را نگاه دارد و کارها تا روز رستخیز 

  (333: 4922تسوجی، )همین است 

 ها ها و اعمال و رفتار آن  شخصیت

های کتاب،  شود زیرا تقریباً در اکثر داستان های هزار و یك شب تلقی می تانمهم در داس  طلسم، جادو و جادوگری، یك مقوله     

اند که در  ها چنان زیبا و طراحی و بیان شده طلسم و جادوهای درون این داستان. شود خواننده با جادویی هرچند ابتدایی مواجه می

پندارد اما اگر با دقت  ای ظاهری جادویی، خیالی و تأثیرگذار میها را دار برد و تنها آن ابتدا خواننده پی به مضمون نهانی جادوها نمی

  (416: 4932حجت، )یابد  هایی دیرینه می مایه و زیرساخت ها بنگرد، بسیاری را دارای بن بیشتر و موشکافانه در آن

ی روانی  ارد، گاه تنها جنبهگذ العاده و خالف عادت طبع مردمان است که از خود، آثاری را بر جای می جادو نوعی عمل خارق     

در ایران . جستند ها و آرزوهایشان از جادوگران یاری می مردم برای برآورده شدن خواسته. آید ی خیال، به وجودمی دارد و به واسطه

برخی . دکنن های ایرانی، یکی دانسته با هم مخلوط می ای بسیار کهن دارد، البته ساحری و جادوگری را در سرزمین جادوگری سابقه

. اند اند و در این راه، از انجام هیچ عملی روگردان نبوده های خود استفاده کرده ها و جادوها برای پیشبرد خواسته جادوگران از طلسم

اند، بدین مناسبت جادو به دو دسته جادوی سیاه و  ای از جادوگران نیز علم و استعداد خود را جهت یاری دیگران به کار برده دسته
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رود تا جایی که جادوی سیاه، گاه دارای  جادوی سفید، برای مقاصد سازنده و کمك به مردم به کار می. شود سفید تقسیم می جادوی

  (416_413: همان). شود آور می نیروی مرگ

 جادوگران (4

های این کتاب از  ستاندر دا. شود ی جادو و جادوگری، ساحری و علم طلسمات، به وفور یافت می شب، مقولهدر کتاب هزار و یك     

تواند انسان یا جن و پری و  یك جادوگر می. توان جادو یا جادوگر بود و جادوگری کرد هر جنس، سنّ و طبقات اجتماعی، می

ها،  در دنیای جادوگران آنچه مهم است، تعلیمات و آموزش. عفریت، کنیز یا غالم، شاهزاده یا انسان عادی، جوان یا پیر باشد

این . های خاص و گاه ماورایی است ها و قدرت جادوگر در کتاب یاد شده دارای توانایی. اهی جادوگر است، نه چیز دیگراطالعات، آگ

گویی، پرواز کردن، گذر از میان دیوار،  ها شامل تبدیل و تغییر، شناسایی سحر و جادوی دیگران، فراخوانی و فرمانبری، پیش توانایی

کردن با پیران این طبقه است؛ مانند صحبت  ها ویژه بعضی قدرت. ز کردن درها با دانایی و جادو استتوانایی معلق کردن دیگران، با

برده جزء  های نام توانایی. است (. . .عفریتان، پریان و)جان   بر آنان، و بعضی دیگر، خاص طبقهحیوانات، تسخیر جنیان و حکومت 

 :ها و اعمال جادوگران عبارت است از از جمله توانایی (413: 4919ملون، )رود  ار میهای آنان به شم ترین توانایی ترین و ساده پایین

 (پیکرگردانی)تبدیل و تغییر ( الف     

ترین اعمال جادویی است که به دو  های هزار و یك شب، پیکرگردانی یکی از پر کاربردترین و شاید بتوان گفت مهم در داستان     

مورد اول بیشتر در میان جنیان و . یا دیگری را( برای انجام کاری)کنند  گران خود را تبدیل مییا جادو. دهد صورت روی می

در این نوع جادو، شخص جادو شده، به سنگ یا یك نوع حیوان . دهد ها روی می ت و مورد دوم، بیشتر برای انسانتها رایج اس عفریت

در کنار آب، آنچه مهم است . افتد اتفاق می( پیکرگردانی)یر و تبدیل های هزار و یك شب، تغی بیشتر داستان در. شود تبدیل می

ممکن است به دلیل . شود آرزوی تبدیل، خواندن افسون و عفریته است اما این که شخص، به سنگ یا حیوانی خاص تبدیل است می

مادری و   رابطه  ه و گوساله که نشانهالً گاو مادآن صفت، مختص جانوری ویژه است، مث  صفاتی باشد که در درون وی وجود دارد و

 . فرزندی هستند

 فرمانبرداری( ب      

ها را، بر دیگر موجودات نشان  شب فراخوانی و فرمانبری یکی از پرکاربردترین اعمالی است که قدرت انساندرحکایات هزار و یك     

ین اقدام برای انجام اعمالی است که از توان یك انسان خارج ا. کند در بیشتر موارد، جادوگر یك عفریت یا جن را احضار می. دهد می

گاهی این اعمال را برای احضار . کند دیگری را برای راهنمایی و کمك احضار می( جن)، شخص (جن)است و بدین سبب شخص 

( مثالً مو)کننده در بیشتر احضارها، ابزاری خاص شامل مجمر آتش، مشك و عود و قسمتی از آن جادو . یك شیء یا حیوان است

در موارد دیگر، . شود و به همراه ابزار، خواندن افسون یا دعایی تکمیل کننده است ها استفاده می وجود دارد که برای احضار از آن

خوانی، پا بر زمین کوبیدن یا کوبیدن طبل و یا حتی چوب  دست گذاشتن بر خطی به همراه خواندن افسون، نوشتن طلسم و افسون

ملك از دختر خود پرسید که تو جادو از که آموختی؟ دختر : مثال. گیرد ت که با کمك آن، عمل فراخوانی صورت میخشکی اس

های شهر تو را پشت کوه قاف بریزم و مردمانش  ها این است که سنگ ترین آن ساده. گونه جادو آموختم 411از پیر زال جادو، : گفت

اگر پدرم بخواهد : توانی این جوان را خالص کنی؟ دختر گفت چنین علمی داری می تو که: ملك گفت. آورم را به شکل ماهی در

ای کشید و طلسمی چند بر آن نگاشت و افسونی بر آن  چنین کنم و انگشت پذیرش بر دیده نهاد و کاردی به دست گرفت و دایره

  (231: 4922وجی، تس). . . خواند که ناگاه مشاهده کردیم قصر تاریك گشت و عفریتی ظاهر گردید و

 دانستن زبان حیوانات( ج     

توانند برای رسیدن به مقاصد خود و دیگران  مندند و می ای از جادوگران هستند که از دانستن زبان حیوانات بهره تنها گروه ویژه     

ا و کامل و یا با خوردن گوشت مار، افرادی نیز هستند که از این ویژگی برخوردار نیستند اما به لطف فردی دان. از آن استفاده کنند

خواهم، فقط  پادشاها، من از شما هیچ چیز نمی: شکارچی گفت»: مثال (413: 4932حجت، ). کنند به این موهبت دست پیدا می

. ه داریترسم نتوانی آن را نگ اندازم اما می باشد، می: سلطان مارها گفت. کنم از آب دهان مبارکتان به دهان من بیندازید خواهش می
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ای شکارچی برو، حاال تو : سلطان مارها، آب دهانش را به دهان شکارچی انداخت و گفت. دارم، شما بیندازید نگه می: شکارچی گفت

  (623: 4922تسوجی، ) .«هر وقت این راز فاش کنی، خواهی مرد. دانی اما نباید این راز به کسی بگویی زبان حیوانات دنیا را می

 ر جنیانتسخیر و حکومت ب

بسیاری از بزرگان . این توانایی که ناشی از دانش و آگاهی است در انسان وجوددارد که می تواند جنیان را مسخر خود کند     

ها، در انجام کارهایی  اند، این توانایی را دارند که بر جنیان  مسخر گردند و از آن دینی، افراد عادی و کسانی که به جادوگری معروف

پیامبرانی چون سلیمان نبی، با داشتن انگشتری مخصوص، این قدرت را . ان عادی از انجام آن ناتوان است، استفاده کنندکه یك انس

کردند، اما گروهی  داشتند تا بر انس و جن، پرندگان و چرندگان حکومت کنند و همگی تحت فرمان او بودند و اوامرش را اطاعت می

در حقیقت، آنان با . اند به واسطه مورد مرحمت پروردگار قرار گرفتن، این قدرت را به دست آورده نیز بودند که تصوّرشان این بود که

یافتند و در بسیاری از موارد، در کارهای منفی و بر ضد  میهای عجیب به این قدرت دست انجام کارهای خالف، کشتن و قربانی

  (449: حجت)ردند ک ها و برای آزار و اذیت دیگران از آن استفاده می انسان

ی شخصی و غیب کردن آن، برای  رسانی، ظاهر کردن اماکن برای استفاده ها و جنیان، برای یاری احضار حیوانات، چون انسان     

ای برادر : دخترک گفت»: مثال. محافظت از دست افراد کنجکاو و یا دزدان بوده است تا اموال خودش را از دست آنان درامان دارند

این دختر قصر مظفر، دختر یکی از پادشاهان جنیان است که او به انس و جن، ملك گشته و ساحران و کاهنان در زیر  بدان که

شمار و خواسته بسیار دارد و پدر ما از نایبان او است و به جهت انبوهی لشکر و فراوانی مملکت، کس بر او  حکم آورده و شهرهای بی

ی اهل روی زمین برتری دارد و  در شجاعت و سواری و خدیعت و مکر و فنون ساحری، به همهچیره نتواند شد و آن دخترک بزرگ، 

  (211: 4922تسوجی، ) .«پریدند، از صنعت ساحران طایفه جان است ها می ها که با آن آن جامه

 ساحران و افسونگران (1

اسباب مادی، همه کار شدنی است زیرا دنیای  هیچ وسیله و سحر، باور داشتن این اصل است که به قدرت مطلق اندیشه و بی     

شود  گذرد، در جهان برون به عینه تکرار می پذیرد و آنچه در درون ما می گیرد و تأثیر می معین و شهود از ذهنیت مستقیماً بهره می

 . اند گاری طبیعت دانستهگرایی، جانداران سحر و جادوی هزار و یك شب را بازمانده و یادگار مذهب جان (922و 966: 4962ستاری، )

تواند نیروهای تازه را از خالل افسون، شگفتی و  گیرد، می های وحشی و جادویی را به کار می در یك قصه، هر کسی که قدرت     

 .ها و ساحران اغلب قادرند آزادانه و به نحوی عمیق، گذشته، حال و آینده را ببینند حتی وحشت آزاد سازد، جادوگران خوب و غول

  (419: 4919ملون، ). توانند ولی به شکل مرموز، به ایشان اندرز و هشدار دهند ها می آن

ی مردکش، مانند زن ساحر  نخست پری دیوانه. خوریم های هزار و یك شب ما به دو نوع ساحر یا زن جادوگر برمی در داستان     

کند و سپس  ای که مردان را به همخوابگی با خود مجبور می ی پانصد ساله یا جان شاه، ملکه .«ی طلسم شده زاده ملك»حکایت 

گرا هستند که چندین بار در هزار و یك  نوع دوم زن ساحره یا زنان همجنس .«غریب و برادرش عجیب»در داستان . کشد ها را می آن

  (241: 4929ایروین، )ها به زشتی یاد شده است  شب به عنوان جادو و ساحر از آن

ساحران، مردمان را به سبب کارهای زشت . رود دو در هزار و یك شب بیشتر در راه اغراض اخالقی و عشقی به کار میسحر و جا     

نتیجه . گیرند کنند و از طلسم و جادو برای بستن پیوندی عاشقانه و یا گسستن آن یاری می و ناپسندشان به صور گوناگون مسخ می

اند و هیچ کس از  ن و پریان و ساحران محور هستی و مدار حیات مردمان خاکی و فانیاین که در هزار و یك شب جنیان و عفریتا

مرا به عقد پسر عمم درآوردند ولی . من دختر سلطان آبنوس هستم: دختر گفت: مثال. . نصیب و در امان نیست خیر و یا شرشان بی

جا برایم فراهم  گونه خوردنی در این عفریت همه. آورد جا در شب عروسی عفریتی مرا از کنار پسرعمم که داماد بود ربود و بدین

رود و اگر من با او کاری داشته باشم عالمتی داریم،  دهد و می آید و او را آزار می جا می کند و ده روز به ده روز یك شب بدین می

  (21: 4922تسوجی، ). . . شود نویسم و او حاضر می جا که من می سحر و وردی است در این

 اصر زندهعن 

 ها غول (4
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تر زندگی، تقویت  تر و خالص های آنان، حرکت ما را به سمت سطوح آگاهانه های کهن و کشمکش الجثه، قصه موجودات عظیم     

الجثه بدهیکل، ترس و احساس شفقت را در  های بلند، حرکات بسیار ناشیانه و آرزوهای این هیوالها و موجودات عظیم گام. کنند می

سنج  های هوشمند، چاالک و بسیار نکته حرص و ولعشان بسیار است آنان همواره و به آسانی مغلوب شخصیت. کند ما بیدار می

پس از : مثال (441: ملون)شوند  کنند تصویر می ها در حالی که در فضای آزاد، میان درختان بزرگ زندگی می معموالً غول. شوند می

ب بودیم که ناگاه زمین بلرزید و آوازهای از هوا بشنیدیم و در آن ساعت شخصی بزرگ آن بخفتیم و از ظهر تا هنگام غروب در خوا

داشتو او ( خوک)ها بسان دندان خنزیر  آتش و دندان  ناپدید شد که در چشم مانند شعلهجثه و سیاه رو و بلندقامت به صورت انسان 

ها بسان ناخن  ای پهن و درازش تا کمر آویخته بود و ناخنه را دهانی بود بزرگ چون دهان چاه و لبانی مانند لبان شتر و گوش

درندگان داشت و او را در آن حالت بدیدیم هراس ما افزون گشت و بیم ما سخت شد و از شدت خوف و بیم به حالت مردگان بودیم 

  (612: 4922تسوجی، )

 پریان (1

اصری تحت عنوان پریان یا ارواح پاک وجود دارندکه حیات اندازهای قصه، عن در میان ساکنان بسیار مرموز عالم واقع و چشم     

  هایی که درباره پایانی برای قصهکند؛ اما  ها را رد می هر چند افکار جدید، آن. کنند ضعیف و حساس گیاهان را تقویت و حمایت می

این موجودات اسرارآمیز که به . دها کشف شده یا بعدها کشف خواهد شد، وجود ندار تأثیرات متقابل و دقیق میان پریان و انسان

ها از جذابیت بسیاری برخوردارند؛ موجوداتی که  های ظاهر غیرقابل دیدن و شنیدن هستند، برای بچه ها و گوش ی چشم وسیله

رانی را در های بارانی، قطرات شبنم و با پری. ها را باطل کند گاه که شك و تردید بزرگساالن، آن مانند تا آن تردید واقعی باقی می بی

ها و نهرها را شسته  رویی ناخوشایند آسمان شده، باران را در گودال پراکنند و مانع از اخم و ترش جاهایی که نیاز بیشتری دارند، می

. شوم و فریبنده باشد  شود، دارای جاذبه ها گرفتار می تواند برای کسی که به دام عشق آن سرزمین پریان می. کنند و پاکیزه روان می

  (441: 4919ملون، )

گویی و اشراف بر خواطر و  پیش. 2ارزانی داشتن صفات و خصایص نیك و بد به نوزادان؛. 4:کار پریان و اجنه عادتاً عبارت است از     

غیب و مسخ کردن مردمان و جانوران و گیاهان و جز   خلق اشخاص و اشیا از خزانه. 9اسرار غیب و سرایر خلق و استخراج ضمیر؛

 . بخشیدن مال و نعمت به هر که بخواهند. 1؛آن

الباطن یا انسان کاملی است که به  صاحب علم. عارف کامل  عالم ارواح است و از جهتی نمونهبین حیات و   پری نیکوکار واسطه     

پس از . عجایب بسیار دید بلوقیا در آن جزیره: مثال (291: 4962ستاری، )راند  عالم غیب راه دارد و بر قوای روح و روان فرمان می

ته در مصنوعات پروردگار چون تاریکی شب جهان را فروگرفت به فراز آن درخت رف. آن به کنار دریا آمده در زیر درختی بنشست

کرد که ناگاه از دریا دختران دریایی به در آمدند که در دست هر یك از ایشان گوهری مانند آفتاب درخشان بود و ایشان فکرت همی

تسوجی، )کرد  بلوقیا به حالت ایشان تفریح می. جا رقص کردند و طرب نمودند ی آمدند تا به پای آن درخت بنشستند و در آنهم

  (361و  313: 4922

 ها جن (9

ها ارواح بازیگوشی هستند که با  جن. به هوا وابسته است؛ اما با این حال پاهایش روی زمین است .«نی»موجودیت هر جن، مثل      

. کنند ها حرکت می اما با زیرکی و کارآیی بیشتر در عالم انسان .«توله سگ یا بچه گربه»شباهت به  و نشاط قلبی، نه چندان بی شور

. ی زمین در زیر پا هستند جا که فاقد نیروی جاذبه از آن. ها و انبارها نفوذ کنند ها، قصرها، خانه ها قادرند به شکاف درخت آن

ها در چمنزارها،  کنند و آن آوری با موجوداتی که در محیط اطراف ما کار و فعالیت می ی درونی شگفتهای مزبور پیوندها جن

  (443: 4919ملون، ). کنند ی خود را پنهان می های جهان درون ما، اهداف زیرکانه ها و مهارت جنگل

آفرینند و مشکالت آدمی را  ه دلخواه خود میشوند، حوادثی ب این موجودات عجیب و غریب هزار و یك شب ناگهان پدیدار می     

توانند با مردمان بیامیزند و یا به صورت  همه می. . برخی نیکوکار و برخی دیگر بدخواه انسان. کنند تر می گشایند و یا پیچیده می

 . انیار ابلیس و شیط اند و بدکارانشان دست ها خداپرست و مسلمان بیشتر آن. درخت یا سنگ یا حیوان درآیند

کسی از خیر یا  اند و هیچ در هزار و یك شب جنیان و عفریتان و پریان و ساحران محور هستی ومدار حیات مردمان خاکی و فانی     

در این . پریان ماننده است  تی و حیات و سرگذشت آدمی به قصهزندگانی، سراسر غرابت و شگف. نصیب و در امان نیست شرشان بی
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ستاری، ). خندند ای اسرارآمیز و قدرتی شگرف با آدمیزادگان همنشینی و همزیستی دارند و گاه در درونشان میه اثر، جنیان با چهره

4962 :961)  

های  ها و نیرنگ جا رنگ این دنیای غیب دنیایی است که در آن. این انبوه جن و پری، ناچار باید از دنیای غیب آمده باشند     

نفوذ به دیار عجایب غیب و اطالع از اسرار غیبی، یا به مدد . پذیرد ها تغییر می شود و سرنوشت ریزی می گوناگون جهان ما طرح

ها،  گونه در غالب قصه بدین. افسون و طلسم میسر شدنی است یا خود به کمك چیزی که به اشخاص غیبی مربوط و متعلق است

های  مرموز که افسون نام دارد، در پناه غیب از گزند چشم ای عجیب و مندانه آرزومند است با تکرار کلمه انسان دردمند، شوق

کنجکاو در امان ماند و با خواندن ادعیه و اوراد و عزایم و به مدد سحر و طلسم، جنیان و عفریتان را، با خود یار و همدست کند 

سراسیمه شد و فکر کرد که هنوز در . فتپدر را نیا  نگاه کرد ولی هر چه نگریست بقعهپسر بیدار شد و به اطراف : مثال (963: همان)

سخن نگو ما تو را به : اجنه به او گفت. ناگهان چشمش به دو اجنه افتاد. خواب است، دستی بر چشمانش مالید دید که خواب نیست

  (16: 4922تسوجی، ). . . ایم و کارهای نیکو با تو داریم جا آورده این

 نماها انسان (1

ها  شدند اما به افراد عادی از چگونگی عملکرد آن بودند که به دست حکیمان و بزرگان ساخته می عناصری به ظاهر جادویی     

های جادویی و گاه شیطانی  هایی هستند که با قدرت مردم بر این باورند که این ابزارها، انسان. شد گونه اطالعاتی داده نمی هیچ

نماهای  انسان. آیند ها می ها و مرزهای آن و دشمنانی که از آن سوی آب ها شوند تا ابزاری باشند برای نابودی غریبه ساخته می

هایی هستند با شکل و ظاهر انسان برای راهنمایی، نابودی یا اخطار در محافظت از چیزی  های هزار و یك شب، مجسمه داستان

ها و اشخاص مهم را برای  محافظت از مکان نماها، محافظانی دایمی، بدون نیاز به استراحت و غذا بودند که برای انسان. ارزشمند

جوان چون دید شاه مشتاق دانستن است، پوششی را که قسمت : مثال (443: 4932حجت، )شدند  راهنمایی مردم ساخته می

از شاه با حیرت تمام دید که از قسمت شکم تا پای این جوان سنگی است و فقط . ی او را پوشانده بود به کناری انداخت تنه پایین

داستان ماهیان برکه بسیار عجیب است و : جوان گفت. ناف تا سر او به شکل انسان است و در واقع نیمی سنگ و نیمی انسان است

  (42: 4922تسوجی، ). . . چنین ادامه داد

 نماها حیوان(0     

. ل اسب پرنده، اسب آبنوس و طاووسشام. نماها، با کاربردهایی مختلف گاه مثبت و گاه منفی عناصری هستند همانند انسان     

تر افراد و  تر و امن شدند تا وسایلی باشند برای حمل و نقل آسان ی حکیمان و دانشمندان زمان ساخته می ابزارهایی که به وسیله

  (421: حجت)های مهم  شخصیت

ها حتی با یك تاخت و پرش  آن. ستندها حامل قدرت و فیض و برکت ه های عامیانه جن و پری، اسب ها و افسانه در اسطوره     

زاده برخاست  در حال ملك: مثال (491: 4919ملون، )های الهی و مقدس، سوق دهند  منظم و قاطع، قادرند شما را به عمق اندیشه

ه تو ای حکیم، کجاست آن ادعا ک: زاده گفت ملك. . . های خود بچسبانید ولی اسب از جای خود نجنبید و بر اسب سوار شد و پای

در حال اسب به جنبش . زاده آمد و اثری را که در آن اسب تعبیه کرده بود بجنبانید کردی؟ پس در آن هنگام حکیم به نزد ملك

چیزی به مانند سر . . . ها ناپدید گشت و زاده را به سوی هوا برد و پیوسته او را همی برد تا از چشم آمد و بر هوا بلند شد و ملك

در این اسب به جز این دو : با خود گفت که. چپ او نیز صورت سر خروسی بدید  چنین در شانه ت او بدید و همراس  خروس در شانه

  پس از آن اثر شانه. اسب رفتن به سوی باال شدیدتر کرد. راست اسب بود حرکت داد پس اثری را که در شانه. بینم نشانه چیزی نمی

خاصیت . زین نگاه داشته بود  زاده خویشتن را در خانه د و ملكیوسته به سوی زمین فرود آماز باال رفتن بازماند و پ. چپ را بجنبانید

تسوجی، )این اسب این است که چون کسی بدین اسب سوار شود به هر شهری که قصد کند این اسب او را بدان شهر برساند 

4922 :114)  

 جانوران

کارند مانند گرگ، اژدها، مار، موش و سگ و یا  یا خطرناک و ویران: شوند یها ظاهر م در واقع جانوران به دو صورت در قصه     

این هر دو نوع حیوانات، نمودار . رهانند های هولناک می آموز و یار و یاور و دستگیر و راهنمای آدمیانند و قهرمانان را از ورطه دست

اند و در جوش و خروش و  ی آدمی هر نهاد سرکش و رام نشدههایی که زیانکارند، مظ آن. طبیعت حیوانی و تمایالت غریزی ما هستند
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یا  .«فراخود»باقی حیوانات و غالباً پرندگان، رمز . اند حیوانات نیکوکار نیز مبین نیروی فطری یعنی نهاد انسان. اند غلیان و عصیان

  (213: 4962ستاری، )اند  وجدان اخالقی

 ای ژدهایان و جانوران افسانها (1

توانند روح ما را با روح این جانور باستانی که دم دراز خود را برای رها کردن منبع قدرت بشری به پایین  ما می های قصه     

های آتشین و  پرنده. شوند زارها ظاهرمی ها و علف اصیل و سفید، از اعماق جنگل .«جانوران تك شاخ». فرستد، ارتباط دهند می

آورند ـ به خصوص در  ها باال برویم، به خاطرمان می توانیم از آن نه، ارتفاعات پاکی که میی عامیا پرندگان دور پرواز دیگر در قصه

های  ایم، این پرندگان خیالی در باغ ی زمین رها شده کنیم که از جسم و جاذبه مان ـ وقتی احساس می شب یا در رویاهای روزانه

 . چسبند ها می ه، بیش از حد معمول، به شاخهآیند و روی درختان زیبا فرود آمد باشکوه ارواح ما باال می

کنند، اژدها،  ها، نیاز طبیعی انسان را به محبت و نوازش مجسم می شاخ ی اولیه و تك های ناراحت کننده اژدهایان، گرسنگی     

های  ها عرصه ی آن در تجسم فرمانبرداری خردمندانه. کنند را مجسم می .«قانون کهن عالم»شاخ و ققنوس آتشین، همگی  تك

  (421: 4919ملون، ). ترین موجودات است آید که حاصل تالش ما برای شناخت کامل ای از محبت، خرد و شادی به وجود می تازه

  پرندگان (2

 چنین پرندگان به عنوان هم. ما پرواز کرده، احساس تعالی، سربلندی و آزادی را همراه بیاورند  به درون قصه توانند ها می پرنده     

بایست انجام شود، تذکراتی  چه که می شوند، قادرند که مسایل مبهم و اسرارآمیز را حل کرده و در مورد آن یاریگر وارد قصه می

های  ها، کیفیت پرندگان در قصه. کنند بینند و صحبت می گویی انسان، می ها فراتر از نیروی بینایی و سخن آنان مثل فرشته. بدهند

نگر و  بیند و عاقبت های روی زمین را از فراز ارتفاعات می قصه که راه  عقل و خرد، از طریق یك پرنده. نندک متفاوتی را القا می

پس برخاسته خون از جبین و سرشك از چشم پاک کرد و جبین خود را . . . :مثال (421: همان)دوراندیش است، نصیب انسان شود 

ها  یکی از آن. ش به فراز درخت به دو پرنده افتاد که با هم به جدال اندر بودندای ببست و در باغ حیران همی رفت که چشم به کهنه

آن پرنده سر او به چنگال گرفته پرید و . به دیگری غلبه کرد و چندان منقار به حلقوم او زد که حلقوم او بریده از بدن جدا شد

یکی سر و دیگری به طرف دم او نشست و . ن پرنده بنشستندی بزرگ بیامدند و بر الش آ جا افتاده بود که دو پرنده اش در آن جثه

ان هستند او قمرالزمان چون دید که پرندگان بهر یار خود گری. ها به سوی او دراز کرده بگریستند پرهای خودشان بیفشاندند و گردن

  (919: 4922تسوجی، )خود ملکه بدور بگریست   نیز به دوری محبوبه

 مارها (3

ممکن است . آورند ها، ترشحات زهرآگین و حضور ناگهانی خود، نیروی مقتدری را به فضای هر داستانی می و تابمارها با پیچ      

تواند خیرخواه  او می. گوید، بتواند شخصیت مرد یا زن قصه را به جایی که هرگز قبالً نرفته بوده است هدایت کند ماری که سخن می

هایی وارد شود که بسته و مهر  سان کمك کند که بر زمان و مکان پیشی گرفته و به محلها به یك ان و چابك مثل باد در میان علف

 . و موم بوده است

ها مار، نماد مفاهیم دو  اند و از سویی، نماد خیر و خوبی ی جادوی سیاه مارها از سویی، حامالن بدی، شرارت و منتقل کننده     

چون خدای تعالی آن : مثال. ن، خرد و احساسات کور، نیش و نوش، زهر و پادزهرسویه است، زندگی و مرگ، خیر و شر، سود و زیا

ای : مار عرض کرد. مار را بیافرید به سوی او وحی فرستاد که همی خواهم در نزد تو امانتی به ودیعت بگذارم که تو او را نگاه داری

چون مار دهن بگشود، خدای تعالی دوزخ را در شکم او . ایدهان بگش: خدای تعالی به مار گفت. چه خواهی بکن پروردگار من، هر آن

پس چون رستخیز برآید خدای تعالی فرشتگان را بفرماید که با زنجیرها دوزخ . این را تا روز رستخیز نگاه دارد: جای داد و به او گفت

تر از کوه از دوزخ  د شررهای بزرگچون درهای دوزخ گشود شو. گاه به گشودن درهای دوزخ بفرماید آن. را به سوی محشر بیاورند

  (333: 4922نسوجی، )همی پرند 

 اشیا و ابزارهای جادویی

 :شوندمیکلی تقسیم  ی به دو دستههای جادویی هزار و یك شب، ابزارها از نظر خاصیت جادوی در داستان     

 ابزارهای و عواملی که خود خاصیت جادویی دارند (4
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آب، )شاید بتوان گفت سه گروه . کند اصیت جادویی دارند و جادوگر یا افسونگر در آن نقشی ایفا نمیابزارهایی که خود ذاتاً خ     

 :اند هایی هستند که بدون حضور یك جادوگر، در ذات خود جادویی ، در شمار معدود دسته(گیاه و حیوان

بسیاری بر این . حیات و سرشار از فواید است  ایهآب، م. رشد  ها و آب تسریع کننده ض و ناخوشیامرا  از بین برنده: آب(4_4     

. بخشی و پاکی ای جوشان باشد از خصایصی چون شفادهی، جان تواند، چشمه هایی ویژه است و می باورند که آب، دارای ویژگی

ولی دختر  عفریت در یك چشم به هم زدن نابینا شد: مثال (443_441: 4932حجت، )ای برای برآوردن آرزوها و رویاها  وسیله

دست از او برنداشت و آن چنان شراره بر او بارید که او را تبدیل به خاکستر کرد سپس پیش آمد و آب خواست و افسون بر آن دمید 

  (223: 4922تسوجی، ) .«و به من پاشید و من به صورت اول درآمدم، ولی یك چشم نداشتم

درختی شفابخش . نماد تندرستی و سعادت است( درخت زندگی)داشته گیاهی که خاصیت درمانی : شجره الشباب: گیاه(1_4     

هی نام برده شده که نوشیدن های عهد باستان، از گیادر کنار آن، در کتاب. آورد و درمان روح را به ارمغان می( بینش)که بینایی 

اولین گیاهی بوده که بر روی زمین روییده از این گیاه، با عنوان موم سپید یاد شده است و جزو . شد آن باعث جاودانگی می  شیره

ام که در میان گیاهان، گیاهی است که هر که او رابگیرد و بکوبد و  ها چنین یافته در کتاب: مثال (443_441: 4932حجت، )است 

ان را بگیریم و ما را به آن مار  اگر ما ملکه. آب او را بفشارد و آن را به زیر پاهای خود بمالد، به هر دریایی که بگذرد قدم او تر نشود

ها بمالیم و از دریاهای هفتگانه بگذریم  ماران را رها کنیم و آب آن گیاه فشرده به زیر قدم  لت کند، جون گیاه دریابیم ملکهگیاه دال

پس . تن برسیمحکمرانی کنیم و به مقصد خویش( ع)السالم رسیده خاتم از انگشت او بگیریم و مانند سلیمان و به مدفن سلیمان علیه

السالم جمع  از آن به دریای ظلمت اندر شویم و از آب حیات بنوشیم و خدای تعالی ما را تا آخرالزمان زندگانی دهد و با محمد علیه

  (316_313: تسوجی)آییم 

 یابند ابزارهای و عواملی که در دستان جادوگر خاصیت جادویی می (1

ای، خاصیت جادویی  ی افسونی، وردی یا عزیمه ستان توانمند جادوگر یا به واسطهابزارهایی که جادویی نیستند اما در د      

یابند، مانند آب، خاک، خاکستر، کاسه و کوزه و طاس، جاروی پرنده، آتش، بخور، اشکال هندسی، گوهر، شمشیر و تیغ،  می

ی سفالین، جارو و بادزن پرنده، پودر  ، تاج، حفرهنما، انگشتر و خاتم، تعویذ، عصا، کتاب، لوح، پیراهن پر، روغن، خرجین طلسم جهان

  (441: حجت)شود  در این بخش به چند مورد از ابزارهای نام برده اشاره می. ی نهر آب سرخ جاری کننده

قدرت  داشتن تاج؛ یعنی پیوند استوار با جالل و شکوه و. رسانند ها، معنی و مفهوم خاصی را می ها در قصه تاج: تاج و عصا(4_1     

دو پسر خردسال از فرزندان ساحران و کاهنان باید که عصایی مسین که طلسمات بر آن نقش بود با تاجی چرمین که : مثال. الیزال

اما خاصیت این تاج آن است که هر که او را بر سر نهد از چشم . . . سه ترکه پوالد طلسم گشته است در پیش روی کودکان افتاده و

که بر او و اما این عصا را خاصیت آن است که هر . بیند و تا این تاج آن شخص را بر سر است کسی او را نمیمردمان ناپدید شود 

طوایف جن در خدمت او حاضر شوند و  وقت آن عصا را بر زمین زند همه جن حکمرانی کند و هر  مالك شود به هفت طایفه

  (311: 4922 تسوجی،)پادشاهان روی زمین به مالك این عصا فروتنی کنند 

نمای  اسکندر، جام جهان  نما، آیینه ی گیتی جم، آیینه  هایی چون آیینه ین آیینه با نامدر آثار ادب فارسی ا. نما جهان(1_1     

ها، به دلیل خاصیت  ها و جام این آیینه. نما، جام جم گره خورده است بین جمشید، جام اسکندر، جام گیتی کیخسرو، جام جهان

کند و از اسرار غیب دهند که تمامی هفت اقلیم و گاه دنیاهای دیگر را مشاهده دارند به صاحب خود این توانایی را می جادویی که

 . شودآگاه

برای استفاده از آن باید از پرتوهای . باشدها، با آفتاب ارتباط داشته نمایی این آیینه رسد که قدرت جهان به نظرمی     

سلیمان نبی، جمشید، کیخسرو جزء . استشدهها توسط دانش و خرد دانشمندان ساخته این آیینه. ندجست مییاری(مهر)خورشید

ی آن، تمام قلمرو خود را مشاهده و از آن محافظت  نما داشتند و به وسیله کسانی بودند که هرکدام یك آیینه با جام جهان

السالم ساخته بودند، هر وقت که  از برای سلیمان بن داوود علیهم ای بزرگ و مستدیر یافتند که جا آیینه در آن: مثال. کردند می

جا بود که در وصف و  جا مکانی یافتند که چندان یاقوت در آن دید و در آن کرد هفت اقلیم را به عیان می بیننده بر آن آینه نظاره می

  (962: همان)به شماره نگنجد 
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های جادویی با خادمانی فرمانبر  ی خاتم سرایی درباره یلی بوده است بر داستانوجود چنین خاتمی، دل: انگشتری و خاتم(1_9     

هایی که نیرویی جادویی، چون  رساندند، با خاتم های صاحبان انگشتری را بدون چون و چرا به انجام می ها و فرمان که تمامی خواسته

 . نامرئی کردن افراد، حکومت بر انس و جن و حتی کشتن دشمنان

. استها، با داستان غول چراغ جادو و غول انگشتری در داستان عالءالدین و چراغ جادو گره خورده قیقت این انگشتریح     

گونه که در داستان جوذر دهد، آن میچراغ یا انگشتر در عوض آزادی انجام( غول)کردن یك یا سه آرزو، کاری است که جن برآورده

 . شود میماهیگیر نیز دیده

را با خود داشت، ( انگشتری)تا زمانی که حکمران نشان حکومتش . گشتری ابزاری مهم در حکمرانی و فرمانروایی بر مردم بودان     

کس از او فرمان  بدهد، دیگر هیچکند یا از دستکه پادشاه انگشتری را گمبردند، اما زمانی ترسیدند و از او زیان می همگان از او می

ملك بهر کس که خشم گیرد، سوی او به این انگشتر . این انگشتر، طلسم است: قبطان گفت: مثال (422: 4932حجت، )برد  نمی

  (341: 4922تسوجی)لشکریان از بیم این انگشتری، ملك را طاعت کنند. درحال، سر او از تن جداشود. اشارت کند

جویی همراه با  منظور حمایت و انتقامزده و به می ها برق گویی آغازشد، سالح از زمانی که قصه: نیزه، شمشیر و گرز(1_1     

جام،   ، شوالیه«جام مقدس»وجو برای  ستشناسی ج در افسانه. اند هیجان، حیرت و شگفتی، غم و اندوه یا آزار و اذیت در تکاپو بوده

است این نیزه ممکن. کند میشاهالی برگرداند، تال  که تندرستی را به پادشاه و همه ای به منظور یافتن و دراختیارگرفتن نیزه

میلی از  نیزه، جزئی از درخت زندگی است که هر چند با بی. ای زندگی، شبیه یك گرز اسرارآمیز، درون هر کسی زندگی کند افسانه

ه کار ای در مقابل یك نیروی شرور، ب برخی اوقات نیزه به عنوان اسلحه. آن جدا شده، ممکن است دوباره به تصرف مالك خود درآید

پس از آن : مثال (436: 4919ملون،). ها، عصاهایی از قدرت شوند که قادر به ایجاد انواع تغییرات هستند امکان دارد این. رود می

جنبانیدند از  زرین داشت که هر وقت او را می  یکصد رطل بود و آن عمود ده حلقهشیخ عمودی از پوالد به غریب بداد که وزن آن 

تر از برق بداد که طول آن سه ذرع و عرض آن سه وجب بود که  شد و او را شمشیری درخشنده چون رعد بلند می ها آوازی آن حلقه

اکنون برو و اسالم به قوم عرضه : کرد و زرهی و سپری و مصحفی نیز به او داد و به او گفت زدند دو نیمه می اگر به سنگ سختش می

  (632: 4922تسوجی، )کن 

  گیری نتیجه

این اثر . های غیرواقعی سروکار داردمی است و با دنیای خیالی و پدیدهیك اعتبار یك داستان خیالی و وهشب بههزار و یك     

عناصر تخیل در هزار و یك شب، به پنج . نمای کارهای پریان و جنیان و کتاب سحر و جادو و عشق و شور است ی تمام تمثیلی، آینه

ها، عناصر زنده، جانوران و ابزارها و اشیا و ابزارهای جادویی تقسیم می شوند که هر یك از خصیتبخش اصلی شامل چشم اندازها، ش

: ها بهها، شخصیتهای تاریك، قصرها و کاخ ها، کوهقلعه: ها، بهچشم اندازه: گردنداین عناصر، باز خود به عناصر دیگری بخش می

-اژدهایان و جانوران افسانه: نماها، جانوران بهها، فرشتگان، انسانوها، پریان، جننده به غول ها، دیجادوگران و افسونگران، عناصر ز

ابزارهایی که خود خاصیت جادویی دارند نظیر آب و گیاه و : ای، پرندگان، گرگ ها و مارها و اشیاء و ابزارهای جادویی به دو دسته

نما، انگشتری و خاتم، نیزه و شمشیر و نظیر تاج و عصا، جهان حیوان و ابزارهایی که در دستان جادوگر خاصیت جادویی می یابند

مثبت و منفی به خود بگیرند   تماعی داشته باشند و یا جنبهتعلیمی، اخالقی و اج این عناصر می توانند جنبه. شوندغیره تقسیم می

 . باشندو یا خاصیت هشداردهنده و آگاهی داشته

 نامهکتاب

 . زوار: ، تهران(4ج )ز صبا تا نیما،؛ ا(4931)پور، یحیی  آرین

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ : ، تهران(ی ادبی فارسینامهفرهنگ: جلددوم)ی ادب فارسی، ؛ دانشنامه(4924)انوشه، حسن

 و ارشاد اسالمی

 . و پژوهش فرزان روزنشر : ای، جلد اول، تهران ی فریدون بدره ؛ تحلیلی از هزار و یك شب، ترجمه(4929)ایروین، رابرت 

 . مهتاب: کوشش بهرام افراسیابی، تهران؛ کتاب کامل هزار و یك شب، به(4922)تسوجی تبریزی، عبداللطیف 

 . افسون: میترا مهرآبادی، تهران: ، ویراستار«الف لیله و لیله»؛ هزار و یك شب (4922)ـــــــــــــــــــــ 
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 . 466_414: ، صص1ادب پژوهی، ش  ، نشریه(مقاله)آفرینی تخیلساخت؛ ساختار و (4926)دیده، امینجهان

ادب و زبان   ، نشریه(مقاله)ای هزار و یك شبه ؛ نقش طلسم و جادو و برخی صنایع غریبه در داستان(4932)حجت، محمد 

 . 99ی  ، شماره46ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال  دانشکده

دراسات االدبیه، سال لکتاب الف لیلۀ و لیلۀ، نشریه ال ، دراسۀ تاریخیه«الی هزار دستانمن هزار افسان »؛ (4992)اصغر  حکمت، علی

 . 91تا  3، ص 1  اول، شماره

 . توس: ، جلد اول، تهران«پژوهشی در هزار افسان»؛ افسون شهرزاد (4962)ستاری، جالل 

 آگاه: تهران، فارسی؛ صورخیال در شعر (4911)کدکنی، محمدرضا شفعیی

 . چشمه: ، به کوشش حسن ذوالفقاری، چ دوم، تهران(جلد2)ایران ؛ ادبیات عامیانه(4929)محمدجعفرمحجوب، 

 . جهاد دانشگاهی: ، مشهد4زهرا مهاجری و محمدرضا صادقی اردوبادی، ج  گویی و هنر تخیل، ترجمه؛ قصه(4919)ملون، نانسی

 . المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره: ، تهران4فرهنگ مردم ایران، ج  نشنامه؛ دا(4939)بجنوردی، کاظم موسوی

 سخن: ؛ ادبیات داستانی، تهران(4926)میرصادقی، جمال

 . سخن: تهران، ؛ عناصرداستان(4923)ــــــــــــ 
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