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 چکیده:

هزار و یک شب یکی از متون کهن و کالسیک فارسی است که بلحاظ   هدف و زمینه:
گستردگی محتوایی و اشارات آن به مفاهیم ساده و درعینحال عمیقی که در طول تاریخ  

تنوع محتوایی و مفهومی    تا به امروز محل بحث و بررسی بوده است.  ، انددغدغۀ بشر بوده
االهیاتی، فلسفی و نمادشناسانه از این    هاي ادبی،ثترین بحساز گستردهاین اثر، زمینه

مورد اقبال   ،اثر شده است. اما یکی از مفاهیمی که شاید چندانکه شایستۀ پردازش بوده
مسئلۀ دگردیسی انسان بر اساس جادو و در راستاي بالگردانی در این اثر    ،قرار نگرفته

است. ارتب  سترگ  و  جادو  عنصر  کارکرد  و  نقش  بررسی  حاضر  مقالۀ  با هدف  آن  اط 
  .شب است بالگردانی در داستانهاي هزار و یک 

تحلیلی و با استفاده از روش گردآوري  -با رویکردي توصیفی  این پژوهش  روش مطالعه:
 اي انجام پذیرفته است.  اطالعات بصورت کتابخانه

داشته  اي  مفهوم جادو از دیرباز در ادبیات روایی و اساطیر ملتها جایگاه ویژه  ها:یافته
هایی که بشکلی سراپا خیالی، ایدة دگردیسی انسانها بویژه گونه  ،است. در این داستانها

هاي  پردازي در تقابل با پدیده رهیافتی بسوي ظرفیتهاي غنی خیال   ،افکنندرا طرح می 
 طبیعی قابل تصوّر است. 

ایججادو  شب حضور پررنگ مفهوم    در داستانهاي هزار و یک   گیري:نتیجه اد  سبب 
هایی بوده است. همچنین روند ساختاري مفاهیمی  یگشایتعلیقات داستانی و بعضاً گره

شب بیش از آنکه این مفاهیم را در ساختِ    از قبیل جادو و بالگردانی در هزار و یک 
 اي معنا کند، آنها را در تأثیرات متقابل بر جهان اسطوره نشان میدهد. اسطوره

 1399اسفند  05 :دریافت  تاریخ  
 1400فروردین    08:   داوري تاریخ   
 1400فروردین  21: اصالح تاریخ   
 1400خرداد    09: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي  کلمات  

 شب،  هزار و یک  ،جادو، بالگردانی
 دگردیسی، اسطوره، افسانه.

 
 :مسئول نویسنده * 

  
@gmail.com333Ghorbanali.ebrahimi 

 42292929  )31  98(+ 



JSPPP, (١٥)١٦-١ :٧٢, May ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistic of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Exploring and tracing the magical elements of the wanderers in the tales of the 
Thousand and One Nights 
 
M. Khalife, Gh.A. Ebrahimi*, M. Chatraei Azizabadi 
Department of Persian Language and Literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 
 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One Thousand and One Nights is one of the 
ancient and classical Persian texts that in terms of its breadth of content and its 
references to simple yet profound concepts that have been of concern to 
human beings throughout history, has been the subject of discussion to this 
day. The content and conceptual diversity of this work has given rise to the 
most extensive literary, theological, philosophical and symbolic discussions of 
this work. But one of the concepts that may not have been well received is the 
issue of human metamorphosis based on magic and in order to turn in this great 
work. The purpose of this article is to investigate the role and function of the 
element of magic and its relationship with rotation in the stories of One 
Thousand and One Nights. 
METHODOLOGY: This research has been done with a descriptive-analytical 
approach and using the library data collection method. 
FINDINGS: The concept of magic has long had a special place in the narrative 
literature and mythology of nations. In these stories, especially the ones that 
project the idea of human metamorphosis in a completely imaginary way, an 
approach to the rich capacities of imagination in opposition to natural 
phenomena is conceivable. 
CONCLUSION:  In the stories of One Thousand and One Nights, the strong 
presence of the concept of magic has caused narrative suspensions and 
sometimes unravelings. Also, the structural process of concepts such as magic 
and wandering in One Thousand and One Nights shows them in their 
interaction with the world of myth, rather than meaning them in the 
construction of myths. 
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 مقدمه 
در    ،هرچند در آیینها و مذاهب مختلف نظر به «جادو» همواره بمنزلۀ تأمل در امري بوده که ویژگی مادي ندارد

اي از کنشهاي زمینی نشان میدهد که در اي انسانی همراه با مجموعهتقابل با اسطوره است که جادو خود را وسیله
، 1که عمدتاً توسط والتر بنیامین  ،در باب مفهوم جادو  واقع برخالف اسطوره ماهیت فرامادي ندارد. بررسیهاي نوین

نشان میدهد که چگونه این مفهوم عنصري مادي   ه است، بخوبیانجام شد  3و فرانتس روزنتسوایگ  2گئورگ لوکاچ
گستراند  یتر، در بستر اندیشۀ فیلسوفان مذکور، جادو مسیري فرا روي بشر مدر تقابل با اسطوره است. به بیانی ساده

اسطوره نیروهاي  بر  توانست  خواهد  آن  در  اندیشهکه  بویژه  انتقادي  تفکر  در  کند.  غلبه  تقدیر  مکتب اي  هاي 
اي بسمت استقالل،  فرانکفورت این تلقی بتدریج جان گرفت که مطالعۀ جادو در آثار داستانی و روایی کهن دریچه

بندي در این  یمنی بوده است. متأخرترین صورتگر و بعضاً اهرمقاومت و پیشرفت انسان در مقابل نیروهاي سلطه
یلسوف ایتالیایی است که از قول بنیامین نقل میکرد: «نخستین تجربۀ کودکان در ف  4جورجو آگامبن  زمینه از آنِ

جهان واقعیت این نکته نیست که بزرگترها از آنها قدرتمندترند، بلکه وقوف بر این نکته است که چرا آنها (کودکان) 
اي اما زمانی که این عنصر در آثار ادبی بازتاب مییابد، زمینه.  ) 93  ص  آگامبن:  ،نند جادو کنند» (هوموساکر نمیتوا

آورد که در آن الزم است کنش یا کارکرد دقیقی از جادو گزارش شود. برخی آثار مانند هزار سمبولیک فراهم می
یکی از متون کهن و کالسیک فارسی است که بلحاظ   اند. هزار و یک شبشب به این اعتبار الگووار و نمونه  و یک

تا به   ، اندگستردگی محتوایی و اشارات آن به مفاهیم ساده و درعینحال عمیقی که در طول تاریخ دغدغۀ بشر بوده
بوده است. بررسی  و  اثر، زمینه  امروز محل بحث  این  ادبی، ثترین بحساز گستردهتنوع محتوایی و مفهومی  هاي 

 ، لسفی و نمادشناسانه از این اثر شده است. اما یکی از مفاهیمی که شاید چندانکه شایستۀ پردازش بودهاالهیاتی، ف
 مسئلۀ دگردیسی انسان بر اساس جادو و در راستاي بالگردانی در این اثر سترگ است. ،مورد اقبال قرار نگرفته

و مفاهیم دخیل در این موضوع همچون   مقالۀ حاضر تالش میکند با رویکردي تحلیلی به این مفهوم نزدیک شود
متامورفوسیس ادبیات غرب  در  (یا چنانچه  دگردیسی  قرائت   5جادو،  یک  در  را  اسطوره  و  بالگردانی  میخوانند)، 

اسطوره  و  جادو  میان  رابطۀ  فهم  به  ساختاري  قرائت  کشیدن  پیش  ضرورت  دهد.  قرار  بررسی  مورد  ساختاري 
شود دقیقتري قرار خواهد گرفت. پرسش اساسی و اصلی که در اینجا طرح میگردد که در ادامه مورد تحلیل یبازم

شب چه نقشی دارد؟   این است که رابطۀ جادو و بالگردانی چیست؟ دگردیسی در داستانهاي جادویی هزار و یک
تأییدي یا تضادي میان دو مفهوم اسطوره و    ۀ همچنین بشکل ضمنی باید به این پرسش پاسخ گفت که چه رابط

جادو وجود دارد؟ فرضیۀ تحقیقی این مقاله نیز بر این اصل استوار است که جادو بعنوان یکی از مهمترین عوامل 
نافذ در راستاي بالگردانی در این داستانها بکار گرفته میشود و البته خصلتی متضاد با ماهیت متافیزیکی اسطوره 

ینی، ناسوتی و ماتریالیستی است تا آنکه متافیزیکی یا  بیشتر زم  ،دارد و برخالف آنچه در نظر نخست بنظر میرسد
 مادي باشد.فوق

 و سابقۀ پژوهش ضرورت

 
۱. Walter Benjamin 
۲.Georg Lukács 
۳.Franz Rosenzweig 
٤.Giorgio Agamben 
٥.Metamorphosis 
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هاي روایی، تکنیکی یا  شب اهمیتی خاستگاهی دارد؛ بدین معنی که برخی از جنبه  اي هزار و یکهبررسی داستان
اند. از سوي دیگر بررسی مضمون عناصر جادویی مفهومی آن نخستین بار در سطح ادبیات جهانی دنیا مطرح شده

شب را تشکیل   در بالگردانی بشکل خاص، امري است که با آنکه شاکلۀ مفهومی بسیاري از داستانهاي هزار و یک
تا کنون کانون بحث مستقلی نبوده است. با درك چنین وضعیتی در این نوشتار بر آنیم که این موضوع را  ،میدهد

 مورد شناسایی و تحلیل قرار دهیم.  براي نخستین بار
گزارش از اهمیت و ضرورت تحقیق در این مورد نیز باید افزود که پس از بررسی آثار و پژوهشهاي    ۀ بمنظور ارائ

ادبیات کهن بچشم  گوناگون مشخص شد که تاکنون پژوهش مستقل و گسترده اي در زمینۀ بالگردانی در آثار 
اند که در راستاي تدوین این مقاله از دستاوردهاي علمی آنها در این حوزه بودهنیامده است. بااینحال تحقیقاتی  

اي با عنوان «بالگردانی در شاهنامه» تالش کرده ) در مقاله1392(   برداري بعمل آمد. بعنوان نمونه خوارزمیبهره
براساس الگوي فریزر در کتاب   تر بپردازد. در این مقالهاست به این مفهوم در شاهنامه با رویکردي عامتر و گسترده

بخش کوچکی از شاهنامه مورد بازیابی و تحلیل قرار داده است. همچنین بیژنی   مفهوم بالگردانی را در  زرینۀ  شاخ
هاي  شاخه) نیز در کتاب  1383اند. فریزر ( ) باور بالگردانی در قوم بختیاري را مورد نقد قرار داده 1396(   و همکاران

 و نمودهاي بالگردانی را در متون دینی و غیردینی غربی بررسی و تحلیل کرده است. ذوالفقاريها  تمام جنبه  زرین
به تمام وجوه اعتقادات و باورهاي عامیانۀ مردم پرداخته است.  باورهاي عامیانه) نیز بطور تقریبی در کتاب 1396( 

هزار   با رویکرد متفاوت و نزدیک دری  یپژوهشها  ، بالگردانی تحقیقات مستقلی صورت نگرفته است  ةهرچند در حوز
 ) ستّاري  است.  انجام شده  بصورت جداگانه  یک شب  دقیق، جنبه1368و  و  آثار گسترده  از  یکی  در  نیز  هاي ) 

) به بررسی برخـی عناصـر 1379(   . ثمینـیه استشناسی هزار و یک شب را مورد پژوهش و بررسی قرار دادروان
تفاوتهاي حکایتهاي    ۀ) بــه مقایس1392ي و همکــاران ( . درّه استشب پرداخت  یک  و  فـانتزي بـکـاررفتـه در هزار

از    را  هاي هزار و یک شب) قصّه1392(   اند. همچنین پیروزخواه شب با سایر حکایتها پرداخته  یک  و  فانتزي هزار
 . الگویی و نمادپردازي واکاوي کرده استمنظر کهن

 
 بحث و بررسی 

 بالگردانی و جادو خیال، بستر نظري:
با توجه به مقدمات بحث ابتدا مفهوم بالگردانی و سپس جادو مورد تحلیل قرار میگیرند و سپس جایگاه ساختاري 

 .شب بررسی خواهند شد این مفاهیم در برخی داستانهاي هزار و یک
 

 ماهیت مفاهیم خیالی
ن شرط تردیدي نیست که ادبیات عرصۀ خلّاقۀ  در ای  ،اندهرچند براي آثار ادبی ویژگیهاي متعددي را شرط کرده

خیال است. مفاهیمی همچون بالگردانی و جادو یا رویدادهاي خارق عادت نیز مضامینی خیالی دارند که تجلّی  
آنها در آثار ادبی است. در اینجا باید از دو نوع تخیّل سخن گفت: تخیّلی که نویسنده با استفاده از ظرفیتهاي ادبی 

دهاي غیرواقعی یا تمهیداتی نظیر اغراق در متن خویش بکار میگیرد؛ دستۀ دوم تخیّلی است که در همچون رویدا
 با جهان واقعی دارد.    -ولو منفی، سلبی یا متضاد–اي  انگیزد. اما در هر دو صورت تخّیل رابطهخوانندة خود برمی

می بنظر  تخیلی  حد  از  بیش  که  بالگردانی  همچون  مرمفاهیمی  مجراهایی  به  بدل  خیال یسند  که  پردازي شوند 
بدین ترتیب به یاري چنین مفاهیمی است که .  خواننده را تشدید میکند و حساسیتهاي ذوقی او را افزایش میدهد
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اصلی و بنیادین متن ادبی را مییابد و بتدریج به این آگاهی دست مییابد   ۀخواننده شرط کافی براي حضور در عرص
واند خود را در ساحت کتاب تهمچنین می  اثر ادبی را بپذیرد یا خیر؛  ةت و میتواند دیدگاه نویسندکه او آزاد اس

  . انگیزي عناصر موجود در متن خیال   بلکه از،  اثر  ةآفرینند  لف وؤور کند و منش آزاداندیشی را بیاموزد؛ نه از مغوطه
 

 باورهاي عامیانه و بالگردانی 
پذیر از ذهن و وجود آدمی هستند که تاکنون بنا به اعتقادات و رسوم مردم هر نای تفکیکئباورهاي عامیانه جز

اند. «فرهنگ مردم هر ملتی در حکم زندگینامه و شرح احوال آن ملت  تجلی و نمودهایی گوناگون داشته  ناحیه،
آن کشور   تحول فکري   ةدهنداست و عامل اصلی خصلتها و تصویر آداب آن قوم و روشنگر سوابق تاریخی و نشان

مردم  است» فرهنگ  در  نظري  و  ظریفیان  ،(گذري  و  شیرازي  ادبیات 10: ص  انجوي  با  ما  آشنایی  از  بخشی   .(
هر عصر و دوره   ۀنماي جامعتمام  ۀازآنجاکه آثار ادبی ما آیین  .شناخت فرهنگ عامه است  منثور) در گروِ-(منظوم

شناخت فرهنگ عامیانه ضرورت پیدا میکند و بدون شناخت این باورها نمیتوان به حقایق و دقایق بسیاري    ،است
بطور مثال این بیت حافظ را بدون دانستن باورهاي عامیانه نمیتوان   از امثال و کنایات و اشارات شاعران پی برد.

 درك کرد:
ش روـی اـب ن  ـی ـچ فــااهللا  رد  ـع ـک م  واـن ــاـت ن رچــه   اـگ

 
می  بیمار  سر  بر  کمانی  هم  عشوه   آوردبه 

 )375: ص حافظدیوان (                             
در این بیت چنانکه دیده میشود حافظ به یکی از رسوم قدیمی اشاره میکند. هنگامیکه بیماري دچار تب شدید و  

ق باورهاي رایج سینی بزرگی مخفیانه در کنار بیمار مینهادند  مطاب  ،افتادثر نمیؤمداوم میشد و هیچ دارویی بر او م
بیمار را دچار تنش و تغییر   ،آن  ةگلین در کمان مینهادند و بشدّت به سینی میزدند تا صداي غیرمنتظر  ۀو گلول

 . حالت کنند شاید از این طریق تب او برطرف شود
با توجه به فرهنگها و اقلیمهاي گوناگون شاهد تنوعی که    آیدمهم فرهنگ عامه بحساب می  بالگردانی یکی از عناصر

دفع بالیاي طبیعی و یا گرفتاري از خود و خانواده و یا حتی وسایل و ملزومات   هدف از این باور رایج،.  هستیم  آناز  
فرهنگ  (   به معنی دفع بال یا چیزي از آدمی، تعریف شده است  بالگردانی  ها معموالًنامهفرهنگ  در  زندگی است.

). اما در نزد انسانهاي نخستین این فکر، که میتوان گناه و درد و رنج خود را به دیگري  182  ص   معین:فارسی،  
ات از یک باور و اعتقادي رایج بوده است. این امر از درهم آمیختن عینیّات با ذهنیّ  ،انتقال داد که آن را با خود ببرد

میشود. ناشی  دیگر  طرف  از  غیرمادّي  و  مادّي  امر  و  رنج   طرف  زیر  از  میکوشید  تصورات  این  به  توسل  با  بشر 
). بطور مثال  593: ص  فریزرهاي زرین،  شاخهفرسا به طریقی رهایی یابد و آن را به دوش دیگري بیندازد ( طاقت

ظرفی آب بر سر بیمار میگذاشتند و در آن   ،زدینون مکه سر به ج  ،میان اعراب براي راندن درد و رنج عشق  در
به این ترتیب رنج و حرمان از تن بیمار بدر   .سرب مذاب میریختند و سپس سرب را در جاي بازي خاك میکردند

 ).595ص  میرفت (همان:
او به  درحقیقت عنصر بالگردانی در هزار و یکشب عاملی است که قوة تخیالت خواننده را فارغ از باورداشته اي 

حال باورداشتها را نیز نمیتوان از دایرة اثرگذاري در این مورد بیرون نهاد و نادیده ساحت افسانه تقویت میکند. بااین
شد و تصمیم میگیرد هر ک او را می  در هزار و یک شب نیز وقتی شهریار از خیانت همسر خود آگاه میگردد،  انگاشت.

به نحوي که مردم به ستوه   ؛این کار تا سه سال ادامه داشت.  بکشد  دادان اواي را به زنی درآورده و بام شب باکره
پادشاه روزي به وزیر    آمده بودند و دختران خود را برداشته به دیاري رفتند و دیگر در شهر دختري نمانده بود. 
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گین نشست.  به منزل رفت و غم  ؛وزیر هرچه جستجو کرد دختري نیافت  میگوید دختري شایسته برایم جستجو کن،
یا من کشته میشوم   ؛مرا کابین ملک کن  داد به پدر پیشنهاد    .که شهرزاد نام داشت از این ماجرا آگاه شد  دختر وزیر

 ص  :هزار و یک شبدختران کند (   او تصمیم داشت با این کار خود را بالچین دیگر  یا بالگردان دختران میگردم.
هاي آن دفع بال  ی از بالگردانی مواجه میشویم که یکی از شیوه). در داستان هزار و یک شب با اشکال متنوع27

جادو و در هیئت دگردیسی یا پیکرگردانی میباشد که ناظر بر تغییر ماهوي آدمی به اشیا یا حیوانات است  ۀبوسیل
 و اهداف و کارکردهاي مختلفی دارد. 

 
 جادو

در لغت   عنصر دیگري که در این بررسی قرار میگیرد و نقش محوري در آن ایفا میکند، جادوست. جادو یا سحر
 که   گفته میشود  برانگیزي غیرعادي و تعجب  به هر عمل  شده است. اما در نزد عوام  ساحري و افسونگري تعریف  

آن ناتوانند؛ مگر اینکه دانش آن را نزد    و دیگران از انجام یا دفع  جادوگر صورت میپذیردو خواست  توسط قدرت  
 پیشینیان و استادان فن آموخته باشند.

اي طوالنی دارد. ایرانیان روزگاري جادوگران را همان مغان و رهبران مذهبی میشمردند  جادوگري در ایران سابقه
از تمام علوم زمان خود آگاهی داشتند و با کمک علوم مختلف بسیاري از مشکالت را از سر راه کنار زده   که تقریباً

ایران جادوگري نه به   ادامه داشته است. بهعلمی بلکه بشکل سینه  صورتو به یاري مردم میشتافتند. در  سینه 
آموختند و هیچگاه از آن براي مقاصد می  کنندگان آن در مرحلۀ نخست کسانی بودند که آن را بصورت علمی منتقل

و    و در مرحلۀ دوم عامیانی بودند که آن را از قدیمیها یاد میگرفتند و از بر داشتند  خود سوءاستفاده نمیکردند.
 ).  16و15 صص اند (تاریخ جادوگري، گلسرخی:کردهبصورت ابزاري از آن استفاده می

شباهتهاي بنیادین در فهم آن با آنچه در ایران باستان   ،جادو وجود دارد  در دین اسالم هرچند تفاوتهایی در تلقی از
بطور    و جادو در آیات مختلف اشاره شده است.  میتوان دید. در قرآن به سحر  ،و آیین زرتشت درك میشده است

ثال قوم ثمود بطور م  ایشان را مسحور یا ساحر قلمداد میکردند.  آنها مبعوث میشدند،  معمول اقوامی که پیامبران بر
وي تقاضاي معجزه   از  آوردند وشده بشمار مینیکوکاري بود، افسون  که در پی دعوت آنان به خدا و  ،حضرت صالح را

اتفاق   همین موضوع درمورد حضرت شعیب نیز  ) و141-154اء /(شعر  براي اثبات درستی رسالت خود میکردند
 ).186-177(همان /  افتاد

زمین هم جادو و نمادهاي جادویی همواره از جایگاهی پراهمیت برخوردار ادبی و سنتهاي شفاهی ایران  ۀدر سابق
زبان میتوان هاي باور به چنین عناصري را در آثار شاعران فارسیشعر فارسی دري نمونه  ۀاز همان طلیع  بوده است.
مري که از نخستین شاعران و گویندگان زبان از شاعران قرن سوم هجري ق  ،براي نمونه حنظله بادغیسی  نشان داد.

 اینگونه به یکی از باورهاي بالگردانی رایج میان مردم اشاره میکند:  ،پارسی در عهد طاهریان بوده است
ـفـکنــد  ـهـمی  آـتش  ـبر  ـگرچــه  ـــپنــد،  سـ  یــارم 
کــار ــه  ب ـهـمی  ــایــد  ن آـتش،  و  ـــپنــد  سـ را   او 

 

گزند   ورا  مر  نرسد  تا  چشم،  بهر   از 
با   و  آتش  همچو  روي  سپندبا  چون   خال 

 )727ص  هدایت: الفصحا، مجمع(                  
در داستان ضحاك بارها به او نسبت جادوگري داده شده   هاي بسیاري به جادو دارد.فردوسی نیز در شاهنامه اشاره

 ارج یافتن جادوگري در مقابل هنر را   است و از همان آغاز پادشاهی ضحاك در توصیف تباهی روزگار حکومتش،
 هاي این تباهی گوشزد کرده است:بعنوان یکی از نشانه



 7/  یابی عناصر جادویی بالگردان در داستانهاي هزار و یک شبریشهواکاوي و 

 

ــد  ــن ــم ارج ــی  ــادوی ج شــــد  ــوار  خ ــر  ــن  ه
دراز  ــوان  دی دســـــت  ــدي  ب ــر  ب  شـــــده 

 

گزند  آشکارا  راستی   نهان 
راز به  جز  سخن  نرفتی  نیکی   به 

 )15 شاهنامۀ فردوسی: ص(                        
دهندة کاربرد این واژه و باور به آن در نزد عامه حافظ نیز در دیوان غزلیات خود بارها به جادو اشاره نموده که نشان

 است و زمان نتوانسته قلم بر این واژه بکشد:
ی ـل ــاـب ب هــاروت  ــوي  سـ ــدن  شــ ــایــدم  ب ر   ـگ

 
بیارمت  تا  بکنم  جادویی  گونه   صد 

 )246(دیوان حافظ: ص                            
 در این بیت حافظ براي رضایت معشوق و طلبیدن او بسوي خود، دست به دامان جادو میشود و از او یاري میخواهد.  

 
 یک شب  و هزار جادو و بالگردانی در

  ايصنف و دسته  اي که افراد در داستان از هربگونه  ؛در کتاب هزار و یک شب، جادو و جادوگري بکرات دیده میشود
یا    ازد جادوگر باشند و  نتوانیکنیزك و...) م  که باشند (همسر پادشاه، دختر پادشاه، علم جادو درجهت دفع بال 

تنها داستانهاي هزار آید. نهد. این یکی از صورتهاي مقابله با مرگ بشمار مینگرفتار کردن افراد به بال استفاده نمای 
دبی مواجهه و مقابله با مرگ است که در هیئتهاي مختلفی ظاهر شب بلکه یکی از کارکردهاي تاریخی آثار او یک

میتوان گفت که  بگیریم،رین مصداق براي مفهوم «بال» درنظر تشود. ازاینرو اگر پدیدة مرگ را مهمترین و عینی یم
زار و ساختار بالگردانی در داستانهاي ادبی همگی در حکم نوعی تقابل با مرگ بشمار میروند. داستانهایی که در ه

گیرند.  یاي پیچیده و تنگاتنگ با حیات و همچنین مرگ قرار میک شب بیانگر تغییر ماهوي انسان هستند، در رابطه
اي جادویی نیز براي آن پیش کشیده  آید، هزینهاما زمانی که سخن از بالگردانی به معناي نفی مرگ بمیان می

د که درعینحال که کمتر از انسان است، چیزي بیشتر از  میشود. جادو در این وضعیت آدمی را به چیزي بدل میکن
یافته در داستانها بدل به آن چیزي میشوند که جورجو  آن را با خود دارد. به این اعتبار شخصیتهاي تغییر ماهیت

انسانی   ۀآن را «هوموساکر» مینامد. هوموساکرها انسانهایی هستند که از مرتب  ،فیلسوف معاصر ایتالیایی  ،آگامبن
پایینتر هستند. آگامبن معتقد است حیات باکرامت و انسانی آنها از حیات بیولوژیکی و حیوانیشان جدا شده است. 

انسانی بشمار م  ارزشهاي  فاقد  اما  انسان است  بیولوژیکی  به عبارت دیگر یهوموساکر کسی است که بشکل  رود. 
واند کشته شود ولی ارزش ترا بکشد. او می  هوموساکر کسی است که هر کسی میتواند بدون آنکه محاکمه شود او 

 . ) 230 ص قربانی کردن به پیشگاه خدایان را ندارد (هوموساکر، آگامبن:
اما همۀ دگردیسیهاي بکاررفته در هزار و یک شب از این دسته نیستند. در اصل باید گفت که شکل دگردیسیهاي  

کلی آثار ادبی خاصی قرار داد که به    ۀدر تاریخچ  هزار و یک شب نیز امري منفرد و بیبدیل نیست و باید آن را 
پردازي انتزاعی در آثار با توجه به دامنۀ تاریخی این نگاه و مفهوم اند.  دگردیسی جسمی و روحی آدمی توجه داشته

تردیدي باقی نمیماند که نویسندة هزار و یک شب رویکردي آگاهانه به ظرفیتهاي خلّاقۀ مفهوم دگردیسی و   ،ادبی
اش بر  ترجمه  ۀدر مقدم  نمونه  براي   چنین رویکردي را بخوبی شرح میدهد.  نیز  گردانی داشته است. طسوجیپیکر

«حکیمان را رسم و آیین چنین است که گاهی به رسم افسانه سخن گویند و گاهی از زبان هزار و یکشب میگوید:  
 ۀ ولی این حیلت را بکار برند که عام دد و دام حدیث کنند و مقصود از آن همه، پند گفتن و حکمت شنیدن است،  

ایشان رغبت افتد. چنانچه مؤلف ألف لیله و لیله نیز بدان نمط سخن رانده و عجایبی چند از احوال   ۀطباع را به گفت
 .) 2 ص :هزار و یک شباند...» ( پیشینیان و غرایبی چند بعنوان افسانه از زبان جانوران یاد کرده



 1-16 صص ،72 پیاپی شماره ،15  دوره ،1401اردیبهشت   ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 8

 
 شناسی خیالی دگردیسی جادویی ها و گونه نشانه
هاي مادي ها از مهمترین عوامل مؤثر در روابط جادو و بالگردانی هستند. جادو همواره به میانجی برخی نشانهنشانه

هاي زبانی مانند اوراد تحقق مییابد. در حقیقت ُپل رابط میان جادو و بالگردانی هایی از اشیا یا نشانهمانند تکه
جادو و بالگردانی ما را به یکی از    ۀباشد. بنابراین رابطیهاي جادویی ماست که مبتنی بر نشانهنوعی عنصر خیالی  

هاي مشترك میان تمامی آثار ادبی یعنی «خیال» هدایت میکند. جادو امري خیالی است و خیال  اصلیترین مؤلفه
هاي  ههاي انتقال تجرب لها واسطهاي عاطفی همراه است. خیایا تصویر حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه

عاطفی است. خیال یا تصویر «تصرف ذهن شاعر در مفاهیم عادي و اتباطات زندگی انسان با طبیعت یا طبیعت با 
صور خیال در » ( تتصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادي و معنوي اس  ةطبیعت است. یعنی خیال شیو

 .) 18 ص شفیعی کدکنی:شعر فارسی، 
باید گفت که داستانهاي جادویی هزار و یکاز س شب اموري را بتصویر میکشند که هرچند در نظر    وي دیگر  

براي مردمی که در چهارچوب سنتهاي حاکم بر تولید   نخست عجیب و در بیشتر اوقات باورناکردنی بنظر میرسند،
 اند. پذیرفتی و معتبر بوده اند،این آثار میزیسته

تصویر از    ۀشناسیک نیز، توضیحی باید گفت که ارائها و امور نشانهط تصاویر و تخیل با نشانه دربارة پیوست و ارتبا
توصیفی است که غالباً از امور عجیب بدست داده میشود. اما همین    ۀجادو در داستانهاي هزار و یک شب، نتیج 

نشانه یا در خود، حامل  و  فینفسه  نیز  بدین وسیلهامور  معنایی هستند که  براي   ۀزمین  هایی  را  آگاهیِ حداقلی 
هایی در نشانه  ،موجوداتی که از دگردیسی آدمی حاصل میشوند  مخاطب ایجاد مینمایند. براي مثال هنگام توصیف

یاري  به  آنها  تصویر کلی  میکنند که  این موجودات غریب در خود حمل  داد که  میتوان تشخیص  ایشان  وجود 
جوي کامل در باب نشانه و مختصات آن، نهایتاً ما را به این نظر میرساند  ود. البته جستیشها بهتر ساخته منشانه

نشانه پیرامون تصویر و تخیّل میگردد. به عبارت دیگر میتوان در نهایت قائل به این شد که جوهر آثار   ۀکه مقول
 ادبی را تخیل، تصویر و ایماژهایی میسازد که در اثر توسط نویسنده کار گذاشته شده است. 

ی ریشـهآخرین نکته ب باید بر آن تأکید نهاد، مفهوم مسـخ  هاي عناصـر جادویی در هزار و یک اي که در بررـس ـش
ــخ را بمنزـلۀ نوعی عقوـبت تعریف کرده ــت. مسـ اـند ـکه در آن آدمی ـبه حیوان ـبدل میگردد. ابن منظور ـبه این اسـ

ــورتی کلی ــطالح ص ــورت چیاص ــخ، همانا تغییر ص ــت «مس ــتتر و  تر داده و معتقد اس زي به ظاهري به مراتب پس
اما این بدان معنا نخواهد بود که ذات یا حقیقت درونی آن آدم ) 3/55ابن منظور: لـسان العرب،  ر اـست» ( بتنامناـس

 ).148جوادي آملی: ص التسنیم فی تفسیر قرآن الکریم، نیز همراه با تغییرات ظاهري ناشی از مسخ تغییر کند ( 
ــتاري  ــخ  عمل« در داستانهاي هزار و یکشب معتقد است کهدربارة اهمیت مسخ    س ــن در کردن  مس ــا، قصه ای   ه

ــل زادة ــامیان تخی ــت  س ــاي  و  نیس ــی  نامه ــا در که ایران ــانه از  مییابیم آنه ــل  هاي نش ــی  اصی ــت، قصه  پارس   هاس
ــر چــون ــن  اگ ــه داســتانها  ای ــام  ب ــل و ت ــرب  کام ــد،  ع ــط بودن ــه فق ــاي   ب ــازي   نامه ــا در  ت ــم؛  آنه ــازمیخوردی   ب

 ).73ستاري: ص    ،افسون شهرزادفقط عربی است» (  نامهـا  مصـري  و  بغـدادي   هـاي قصه در چنـانکـه
د   ته میباـش ی موارد خودخواـس ود. این امر در بعـض ب فراوان دیده میـش تانهاي هزار و یک ـش خ یا تبدیل در داـس مـس

ردن افســون دیو، خود را به شــکلهاي مختلف  مثل شــب داســتان شــب چهاردهم که دختر ســاحره براي ازبین ب
آورد و دیو که در تعاقب وي اســت نیز بتبع او چنین میکند. داســتان در قســمتی چنین روایت میشــود که درمی

ی برآمد. زمانی بجنگیدند. عفریت گربه ورت کرکـس ورت گرگی برآمد و عفریت «دختر بـص یاه... دختر بـص د ـس اي ـش
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ــب: ص   ــد» (هزار و یک ش ــخ با هم 92اناري ش ــی، بالگردانی و مس ــیاري از موارد مفهوم دگردیس ). البته در بس
آمیزند. این التقاط براســاس هدف یا تجلی کارکردي موجودات ظاهر شــده یا درك میشــود. براي نمونه در  درمی

دارند.   الجثه با بدن انسان حضور دارند که برخی سر گاو و تعدادي دیگر سر شترداستان شب پانصدم غوالن عظیم
این نوع دوزیـستی در داستان سندباد نیز دیده میشود. او در سفر سوم خود نقل میکند که «در دریا عجایب چنان 

مار نیاید، از جمله ماهی دیدم بـصورت گاو و ماهی دیگر بـصورت خر و پرنده آمد اي که از آب درمیدیدم که در ـش
 ). 932و بر آب تخم میگذاشت» (همان: ص 

مسخ به همینجا ختم نمیشود، بلکه در برخی داستانهاي هزار و یک شب آنسان گسترش مییابد که  قدرت سحر و
یاطین محبوس با عنوان  تان اجنه و ـش ی ندارند. در داـس انها، حیوانات و حتی جنّیان نیز از آن خالـص عالوه بر انـس

ل بدل به ـسرـستون ـشده و بجاي دو «مدینۀ نحاس» در ابتداي ـشهر ـستونی قرار دارد که فردي از جنیان تا زیر بغ
دـست، چهار دـست که دو تا همچون دـستهاي آدمی و دوتاي دیگر مانند دـستان درندگان اـست و عالوه بر این، دو  

 ).1521پر بزرگ دارد (همان: ص 
  میپردازیم.هاي دگردیسی در داستانها با ذکر موارد باال در ادامه به شرح تفصیلی برخی دیگر از مهمترین نمونه

 
 تبدیل انسان به شیء 

 تبدیل یا تغییر یکی از عناصر مهم جادویی در داستانهاي هزار و یک شب است که در این کتاب بوفور یافت میشود. 
تبدیل    مصداقها،  یکی از این  جادوگران براي انجام اعمال موردنظرشان در اغلب موارد انسانها را تبدیل میکردند.

ست ا   حائز اهمیت این  ۀفرد باشد. نکت  ةثر از خصوصیات ذاتی یا اعمال روزمر أ ن اتفاق شاید متانسان به اشیاست. ای
در اینجا به یکی از مشهورترین   موارد فرد جادوشده پس از طی مشقات فراوان به حال نخست برمیگردد.  ۀکه در هم

که پسر پادشاه   در داستان صیاد وقتی  .اي هزار و یکشب میپردازیم که پرده از این تطوّر جادویی برمیداردهداستان
رغم سعی در کشتن غالمک میکند ولی علی  ،جزایر اسود از خیانت همسر خود و ارتباط او با غالم سیاه آگاه میگردد 

رد و همسرش از او مخفیانه پرستاري میکند. تا اینکه متوجه میشود سبب یبجان بدر م  برداشتن جراحتی سخت،
(همسرش) را به سنگ و شهر را به برکه   نیمی از او  ،ش هست. لذا با فسونی که میخواندزخم معشوق (غالم) همسر

و جزایر را به کوه   ،به چهار گونه ماهی  -یهود و نصاري   مجوس،  مسلمان،  -و مردمان شهر را که چهار گونه بودند
به صید ماهی میپردازد و آنها را ،  با هدایت عفریت به برکه دسترسی پیدا میکند  تبدیل میکند تا اینکه صیادي 

روشد؛ اما هنگام طبخ ماهیان اتفاقاتی عجیب روي میدهد. این اتفاق چند یفطبق دستور عفریت به مطبخ شاه م 
اجرا و مکان صید میگردد. لذا ماجرا را به پادشاه اطالع میدهند. او صیاد را فرامیخواند و جویاي م  ،بار تکرار میشود

ند و چیزي نمییابد تا اینکه شب فرامیرسد. نوري از دور کرد. پادشاه آنجا را بررسی میبوي ملک را به برکه می
م  .یندبمی نور  نزدیکی  به  وارد میشود و هرچه صدا میروقتی  میکند،  زیبا مشاهده   را   زند کسی یسد کاخی بس 

شده   به جوانی میرسد که نیمی از او به سنگ تبدیل  .رودیبدنبال صدا م  .اي میشنودنمییابد تا اینکه صداي ناله
اتاق نگهداري غالمک میشود،  است. براي ملک شرح میدهد. ملک وارد  را  را   وي ماجرا  لباسش  را میکشد و  او 

آزاد کند. میپوشد و بر بستر وي میخسبد تا اینکه دخترك بازمیگردد. وي با ترفندهایی از او میخواهد که جوان را  
(شاید بتوان آن را نمایی از دگردیسی طبیعت دانست) میگیرد و بر آن فسونی میخواند و   او بالفاصله طاسکی آب

دم به حال نخست برمیگردد. سپس از او میخواهد که شهر و مردمانش را به حالت اول   بر جوان میپاشد و همان
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او را میکشد و شهر و مردمانش    ،زیرکیبا    ، جادو توسط دختربرگرداند. وي چنین میکند. پادشاه پس از باطل کردن  
 ).32-41هزار و یک شب: صص را از بالي دخترك میرهاند ( 

 
 تبدیل انسان به حیوان   

ا به حیوانات مختلفی تبدیل میشوند. نهیکی از پرکاربردترین تبدیلها، تبدیل انسان به حیوان است که در آن انسا
شب دیده میشود. چراکه انسان   یک  و  یوان، یکی از مضامینی است که غالباً در هزارتغییر و تبدیل انسان به ح

نیرومند گاهی علم خرافی تبدیل هیئت و تشکل ارواح میداند و خود را بصورت آدمیان دیگر و یا در قالب حیوانات  
 ).133: ص دیگر قرار میدهد تا به تمایالتش برسد (ادبیات ایران در ادبیات جهان، آذر

اینکه چرا شخص، به سنگ یا حیوانی خاص تبدیل میشود، ممکن است بدلیل صفاتی باشد که در درون وي وجود 
 مادر و فرزندي، سگ شکاري   ۀدارد و آن صفت، مختص جانوري ویژه است؛ مثالً گاو ماده و گوساله نشانۀ رابط

بقات مختلف ط  نشانۀ  و خر سمبل حماقت، ماهیان رنگین   سمبل درندگی، پستی و حرص و آز بیش از حد، استر 
ادبی، پرنده اجتماعی و یا شاید نشانهاي از نژادهاي مختلف سفید، زرد، سیاه و سرخ، بوزینه نشانۀ یکدندگی و بی

دلی و در کنار آن، نمادي است یادآور تناسخ روح، آزادي و جاودانگی و در نهایت سنگ، سمبل سختی و سخت
). 110: ص  زادهحجت و مهرابی  ،شبیک  و  هزار  داستانهاي   در  غریبه  صنایع  برخی  و  جادو  و  طلسم  نقشدیرفهم ( 

 ها میپردازیم.گونه این به بعضی از ادامهدر 
 

 تبدیل انسان به گاو و گوساله 
بازرگان (پیر اول) شرح داستان زندگی خود    .بناي روایت با مسخ شروع میشود  و عفریت  داستان بازرگاندر بررسی  

 سی سال همدم و مونس من بود ولی فرزندي نیاورد.  ند: من با دختر عم خود ازدواج نمودم ویکرا چنین بازگو م
در غیاب من دختر عم (همسرم)    .سفري تجاري پیش آمد و من برفتم  وي باردار شد و پسري بزاد.  .کنیزکی بگرفتم

ر خردسالی ساحري آموخته بود. کنیز و پسر مرا با جادو به گاو و گوساله تبدیل کرد و به  که همین غزال است د
من   شبان سپرد. در بازگشت از سفر چون از حال کنیز و پسر جویا شدم، همسرم گفت: کنیز بمرد و پسر بگریخت.

رارسید. از شبان خواستم که  هم پذیرفتم و در غم ازدست دادن عزیزانم شب و روز مینالیدم تا اینکه عید قربان ف
گاو بسیار   ،چون کارد برداشتم که او را ذبح کنم  که کنیز من بود.  گاوي فربه براي قربانی بیاورد. او گاوي فربه آورد

استخوانی دیدم   شبان را گفتم او را بکشت و پوست او برکند.  نالید و بگریست. بر او رحمت آوردم و خود نکشتم.
پشیمان گشتم اما پشیمانی دیگر سودي نداشت. قصد ذبح دوباره نمودم؛ و به چوپان   از کشتن گاو  بی گوشت.

گریان شد و رسن پاره کرد. منصرف شدم اما دختر   چون مرا دید،  اي آوردند،اي فربه بیاورد. گوسالهگفتم: گوساله
: چون من گوساله به خانه دیگر بیاور. شبان گوید ۀگوسال به شبان گفتم کشتن همین گوساله میکرد. عم اصرار بر

زاده او گفت: این گوساله بازرگان  انست روي خود پوشید. وقتی علت را جویا شدم.دبردم دخترم که ساحري می
از وي ملتمسانه تقاضا کردم که    است که زن پدرش او را با مادرش به جادو به گاو و گوساله تبدیل کرده است.

طاسکی آب گرفت و بر آن فسونی چند خواند و بر   او  ،مدیگر بستیمپس از عهدي که با ه  پسرم را نجات دهد.
در  ).21-10هزار و یک شب: صص در حال بصورت نخست تبدیل شد و من شرط او بجاي آوردم (  .گوساله پاشید

 بالگردان پسر بازرگان میشود.  ،جادو ۀاین داستان میبینیم که دختر شبان بواسط
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 تبدیل انسان به غزال
انسـان» جز  هیئت تغییر   انسـان ـ حیـوان   و «انسـان ـ آهـو» و «آهـو ـ  پربسـامدترین صورتهـاي پیکرگردانی 

هـا مشـاهده میشـود کـه فردي بـا فراگرفتن جادو از اسـتادي ماهـر یـا با  بـشـمار میرود. در بسـیاري از قصه
آورد و بـا فریـب دادن به هیئتی حیوانی درمـیاحتی خـود را  ردسـت یافتـن به دفتر جادو و فراگرفتن فنـون آن، ب

مـی  بدسـت  فـراوان  پـول  فرهنگ دیگـران  در  انسـان»  ـ  «حیـوان  و  حیـوان»  ـ  «انسـان  (پیکرگردانـی  آورد 
 ).97: ص انصاري  ،هاي مـردم ایرانافسـانه
دختر شبان که مقرر شده بود    داستان بازرگان و عفریت (باال) پیر میگوید: قبل از برداشتن جادوي پسرم  ۀدر ادام

از من درخواست کرد که اجازه دهم جادوکننده همسر و فرزندم را جادو کند تا از بد او ایمن   ،عروس خانواده گردد
پس او با جادو دخترعم مرا    آنچه خواهی بکن.  بر تو حالل است،  (همسر و دختر عمم)   خون او  من گفتم:.  باشیم

 ). 21(هزار و یک شب: ص رعم من است غزال کرد و این غزال همان دخت
 

 تبدیل انسان به سگ 
 وان به حکایت پیرمرد دوم با عفریت اشاره کرد که چنین میگوید:تهاي تبدیل انسان به حیوان میاز دیگر نمونه 

 انم به دکانی جداگانه نشستیم و مشغول دادوستد شدیم. ردابا بر  پس از مرگ پدر سه هزار دینار به ما ارث رسید.
انداز داشتیم که به پیشنهاد من نیمی ذخیره و نیمی بهر تجارت س از شش سال کار و تالش شش هزار دینار پسپ

در کنار دریا  .  سپس قصد سفر کردیم  جهت تجارت به سفر رفتیم و در اولین معامله سود خوبی کردیم.  گذاشتیم.
ر من رشک بردند و با هم پیمان بستند که مرا  برادرانم ب.  من با دختري آشنا شدم و او را به عقد خویش درآوردم

 ما را به دریا انداختند اما ناگهان دختر عفریتی شد و مرا نجات داد.  هنگامی که با همسرم خوابیده بودیم،  بکشند.
اکنون برادرانت را    سپس گفت: من از پریان هستم که مهر تو به دلم نشست و خود را بصورت آدمیان درآوردم.

وي قبول کرد ولی آنها را بصورت   من او را سوگند دادم که از خون آنها درگذرد.  م بکشم.هبسبب بدکرداري میخوا
 ا برداشته همیگردم تا ده سال سپري شود من این دو سگ ر  تا ده سال بدین صورت هستند.  سگ درآورد و گفت:

 ).28-27(هزار و یک شب: ص 
م با درندگی و خشونت برادران را میبینیم و میتوان نتیجه گرفت که ذات و أدر این داستان خبث و ذات پلید تو

ت دیگر تبدیل  خویی برادران نبود شاید به حیواناو اگر درنده  ثیرگذار است.أسرشت افراد در تبدیل به حیوان بسیار ت
 میشدند. 

توان به حکایت دوم داستان بازرگان و عفریت (پیر سوم) اشاره نمود.  ی تبدیل انسان به سگ، م  هاي از دیگر نمونه
بعد از بازگشت از سفر، زن خود را دیدم که با غالمکی سیاه خفته است. چون زن را چشم بر من افتاد،   پیر گفت:

بر او دمید و بر من بپاشید، من در حال سگی شدم، مرا از خانه براند. من برخاسته کوزة آبی گرفت و افسونی  
رفتم تا به مکان قصابی رسیده استخوان خوردن گرفتم. چو قصاب عزم رفتن به  در آمده، در کوچه و بازار همیدربه

چرا مرد بیگانه    در، اي پ  روي از من نهان کرده گفت:  ،وقتی دختر قصاب مرا بدید  خانه کرد، من براثر او بشتافتم. 
مردي است که توسط زنش به جادویی بدین صورت   این سگ،  گفت:  زیرا او نیز جادو میدانست.  به خانه آوردي؟

آب، افسونی   ةقبول کرد و  بر کوز  او   درآمده است. قصاب از او خواهش کرد که مرا به صورت نخست برگرداند.
با کمک جادو و    اینجا نیز دختر  در  ).23-22همان: صص  (   گشتم.خواند و بر من پاشید. بالفاصله به حالت اول باز

 و او را از بالیی که ناخواسته بدان گرفتار آمده، میرهاند. دانستن جادوگري بالگردان بازرگان میگردد
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 تبدیل انسان به استر 

داستان پیر سوم، وي پس از رهایی از جادوي زن، از دختر قصاب میخواهد زنش را به استر تبدیل کند.   ۀدر ادام
چون زن خود را    پیر میدهد و به او میگوید:  آبی که بر آن فسون خوانده بود مقداري به  ةاو قبول میکند و از کوز

من چنین کردم و خواستم که استري    در خواب ببینی این آب بر وي بپاش. هر آنچه خواهی همان گردد. پس
تبدیل انسان به استر را باید در ذات سرکش زن    ).23همان: ص  شود. در حال استر گردید و آن استر این است ( 

شاید بتوان نوعی لگام زدن بر نفس اماره تلقی کرد ،  که به خواست بازرگان روي میدهدرا    جو کرد. این تبدیلتجس
باال هم مشاهده میگردد که زن در    در داستان  د سقوط انسان به مراحل پست باشد.سرکشی آن میتوان  ۀکه نتیج

 تن میدهد. خوابگی غالم سیاه که نماد افراد پست استبرابر نفس اماره تسلیم است و به هم
 

 تبدیل انسان به بوزینه 
ة است؛ اما در آنجا شیو  مدهآ اولین نمونه از تبدیل انسان به بوزینه در حکایت گدایان (شب سیزدهم و چهاردهم)  

دمیدن یا فسون خواندن بر کوزه یا طاس آب   ۀدر اغلب داستانها بال یا بالگردانی بوسیل .جادو با بقیه متفاوت است
زاده را با برداشتن مشتی خاك و فسون خواندن بر آن و پاشیدن بر  افتد اما در این داستان عفریت پادشاهاتفاق می

ند و در بیابان رها میکند. بوزینه خود را به دریا میرساند و وارد کشتی میشود و با کمک کیوي به بوزینه تبدیل م
وقتی دختر   .به درگاه سلطان راه پیدا میکندو او  ناخدا از مرگ نجات پیدا میکند تا اینکه کشتی به مقصد میرسد  

اي است زادهیگوید: این بوزینه ملکم  دختر  .بیند از وي روي میپوشاند. ملک علت را جویا میشودیخواجه او را م
 بن ابلیس او را به این صورت کرده است. پس آن دختر بر آب افسونی خواند و بر بوزینه پاشید بهکه جرجیس

 ). 54(همان: ص صورت نخست برآمد 
ابومحمد تنبل   تنبل اشاره کرد:  الرشید و ابومحمدوان به حکایت هارونیتدومین نمونه از تبدیل انسان به بوزینه م

هد که با آن تجارت کند و به وي سود رساند. بازرگان با این د هاي خود را به بازرگانی میکه فردي یتیم بود سکه
اي خود را به این صورت درآورده بود و  اي بود و با نقشهاي خرید که درواقع عفریتهها در سفر براي او بوزینهسکه

آن سود زیادي نصیب محمد میکند.   ۀافتد و بوزینه کارهاي ارزشمندي میکند که بواسطمی  طی سفر اتفاقهایی
غافل از اینکه   ؛از او میخواهد کاري را انجام دهد و طلسمی را بکشند  ،که قصد ازدواج با دختر شراف داردهنگامی

بصورت   نهبوزی  ،تسلیم  و   با شکستد.  دشراف این طلسم را براي بربند کردن عفریته ایجاد کرده تا دختر وي را ندز
ابد و با جادو دوباره ییدختر را در چین م  ،اي ابومحمدهعفریته درآمده و عروس را میرباید. آنگاه با تالش و مشقت

 ). 669-680صص  همان:بالي هجران یار خالصی مییابد ( از عفریت را گرفته و تبدیل به بوزینه کرده و 
که عفریتیان غریب را به نزد   شده است. هنگامی  بیان  غریبوزینه در داستان  سومین نمونه از تبدیل انسان به ب

خویش برگزیند   به همسري رسد و میخواهد که وارد دینش شود و او را  پنام و نشان می، از او  رندیبملکه جهان شاه م
یب شب تا صبح تمام بتها خانه زندانی میکند شاید دلش نرم گردد اما غرولی غریب امتناع میورزد. لذا او را در بت

او دستور کشتن غریب را    .میدهندخبر  به ملکه    ،شوندیند و وقتی صبح خادمان بتخانه از ماجرا آگاه مکرا خرد می
ند و آنها را میکشد و درنهایت با فسون ملکه بازوان سست و اسیر کصادر میکند ولی غریب با شجاعت مبارزه می

ملکه با جادوگري و دمیدن بر آب ظرف و پاشیدن بر غریب او را    .یردگمی  لفظی صورت  جدال ردد و بین آنها  یگم
 : همانجادوگران با غریب سازش میکند و جادو را از او برمیدارد (   ۀبه بوزینه تبدیل میکند و پس از دو سال ملک
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اند انسانهاي خوبی شب بشکل غزال یا بوزینه درآمده  یک   و  داستانهاي هزار  افرادي که درمعموالً    .) 382-380  صص
خدایاري و   اند (سحر و جادو در داستانهاي هزار و یک شب،شده  اند که از روي بدخواهی به این صورت تبدیل بوده

 ). 15: ص نمکیده
 

 تبدیل انسان به پرنده 
ابتدا جادو شدن بدرباسم توسط جوهره   .جادو را مشاهده میکنیم   ۀسیلونیز بکرات بالگردانی ب  بدرباسمدر داستان  

بین آنها   ، جوهره را از او خواستگاري میکند و سمندر قبول نمیکند،  وقتی خالوي بدر باسم  دختر ملک سمندل.
قضا بدرباسم نیز به همان   اي فرار میکند و ازجنگ صورت میگیرد و قوم سمندر اسیر میگردند. جوهره به جزیره

گردد و در  یپرنده توسط صیادي شکار م  .زیبایی تبدیل میکند  ةجادو به پرند  ۀرا بوسیلجوهره او    سد ورجزیره می
دست میگیرد و کلماتی ب  طاسکی آب  دانسته،یادامه توسط پادشاه خریداري میگردد تا اینکه زن پادشاه که جادو م 

 ). 525-552  هزار و یک شب: صص(   هاندیرصورت اصلی برمیگرداند و از بال م  چند بر آن میخواند و باسم را به
میخوانیم. وقتی زن حسن بصري که در زیبایی یگانۀ عصر بود با    حسن بصري و نورالسنانمونۀ دیگر را در داستان  

و خبر به ایشان الرشید، او را میبینند  کسب اجازه از مادر حسن به گرمابه رفته بود، کنیزان زبیده، همسر هارون
میرسانند. زبیده که نگران بود مبادا همسرش بشنود و هوش از سرش برود، بدنبال همسر حسن بصري میفرستد 
و او امتناع میکند ولی با زور او را به نزد زبیده میبرند. وقتی ایشان را میبیند لب به تحسین او میگشاید ولی همسر 

اصرا با  لذا  اوضاع خبردار میشود؛  از  ایشان حاضر او  براي  زبیده  به دستور  را طلب میکند.  لباس پشمین خود  ر 
هایش را در بغل گرفته و لباس در بر کرده، به قدرت خداي تعالی مرغکی خوش خط و خال شده میکنند. او بچه

 ).609-608و بر فراز بام مینشیند (همان: ص  
هاي مختلف تکرار  شب نیز به گونه  یک   و  دیگر هزار  اي ها در بسیاري از داستانهپیکرگردانی و دگردیسی این داستان

ونه جادویی کشف کرد اما تا آنجا که به کارکردهاي  گمیشوند. شاید نتوان هدف اصلی نویسنده را از اقبال به این
رابطه در  انسانی  آمال  با  گویا  دگردیسی  گفت  میتوان  است  مربوط  دارد. دگردیسی  قرار  غیرمتعارف  و  نوین  اي 

انسان پی کنی هدفهاي مختلفی را دنبال می«پیکرگردا نیازهاي مادي و معنوي  ند و ما ازطریق آن به آرزوها و 
مرگی، جاودانگی، قدرت پیشگویی، اي انواع آرزوهاي انسانی همچون بیاي افسانههریم. در این دگردیسی قهرمانبمی

وانی دست یابند» (پیکرگردانـی «انسـان ـ آورند تا به آرامش رزیبا بودن، سخن گفتن با اشیا و ... را بدست می
). این حوزه در کل 94همکاران: ص  هاي مـردم ایران، انصاري و  حیـوان» و «حیـوان ـ انسـان» در فرهنگ افسـانه

اي جادویی امور متعارف، منطقی، معقول و آشنا را به کناري میزند و از  هزدایانه دارد. دگردیسیرویکردي آشنایی
وان گفت رویکرد بسیاري از داستانهاي  تآورد. بطور خالصه میاي خیالی سخن بمیان میهیا جایگزینآلترناتیوها  

شب بر پایۀ همین نگرش فرمالیستی استوار است. «کاربردهاي مجازي واژگان، ذهن را متوجه   یک  و  جادویی هزار
زدایی تمامی شگردها و فنونی را  ناییاهمیت و ناپدید میشوند. معناي آشکند و معناهاي آشنا بییاي ممعانی تازه

میگیرد که مؤلف آگاهانه از آنها سود میجوید تا جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانه بنمایاند. نویسنده    دربر
: (ساختار و تأویل متن، احمدي هاي ناشناخته را بکار میگیرد»هاي بیان یا نشانهبجاي مفاهیم آشنا، واژگان، شیوه

 ). 48ص 
 

 گیري  نتیجه
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که   استنقش عنصر مادي جادو در تقابل با نیروهاي مافوق مادي و کنش آن در دگردیسیهاي جادویی موضوعی  
نباید صرفاً پژوهشی درون هجستار حاضر بر آن متمرکز گشته است. بررسی نقش جادو در پژوهش -اي ادبی را 

دهندة آن است که اساساً دامنه و ۀ حاضر نشانساختاري در این حوزه قلمداد کرد. نتایج مقدماتی بحث در مقال
شناسی را دربر میگیرد. با توجه به مباحث گسترة مفهومی و کارکردي آن از فلسفه تا االهیات و از ادبیات تا مردم

وان گفت بالگردانی یکی از روشهاي مهم مبارزه با طبیعت ناشناخته و دفع بالهایی تمی شده در این پژوهشمطرح
هاي بالگردانی براساس فرهنگ و تمدن انسانها متفاوت است ولی بر بشر نازل میگردیده است. اما شیوه بوده که  

بطور عموم در بین آنها رواج داشته و اکنون نیز به انحاي مختلف وجود دارد. براساس نتایج استداللی این تحقیق، 
آن از دوران   جادو است که اَشکال مختلفی از  ۀیلبالگردانی بوس  هاي مهم بالگردانی در هزار و یک شب،یکی از گونه

وانند جادوگري تاي که باشند میکهن در ایران رواج داشته است. در هزار و یک شب افراد از هر صنف و دسته
آموخته باشند و از این علم در دفع بالیا یا ابتالي به بال استفاده نمایند. از سوي دیگر کاربرد جادو در راستاي 

آنها و سیر درونی امیال و   ۀشناسانهاي رواناي هزار و یکشب پرده از عمیقترین الیههانسان در داستاندگردیسی  
مهم در داستانهاي هزار و یک شب میگردد؛   ۀمیدارد و به این اعتبار است که جادو بدل به یک مقولررؤیاهاي آنها ب

جادوگران براحتی کارهاي عجیب و غریبی   ه میشود.خواننده با جادو و جادوگري مواج  بنحوي که در اکثر داستانها،
انجام میدهند و...  یا سنگ  به حیوان  انسان  تبدیل  اکثراً.  مثل  این داستانها جادوگران  آنها در   در  و  زن هستند 

شناسایی انسانهاي جادوشده و دفع این بال نقش چشمگیري دارند. بررسیها در حوزة دگردیسی در این داستانها 
زدایانه است و از تلقیهاي منفی از جادو پیروي شب درگیر فرایندي آشناییخصلت جادو در هزار و یکنشان میدهد  

گونهکنمی همچنین  و  دگردیسیها  این  در  تنوع  بااینحال  راند.  حکم  این  آنها  کهشناسی  بمنزلۀ    ،  جادو  همواره 
 خشد. یبعمومیت نم است،بخش دگردیسیهاي رهایی

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  نامهپایان  از  مقاله  این
 داشته  عهده  بر  را  نامهپایان  این  راهنمایی  آقاي دکتر قربانعلی ابراهیمی   .است  شده   استخراج  نجف آباداسالمی واحد  

 تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  به  مهدي خلیفهآقاي  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و
دکتر  .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن عزیزآبادي آقاي  چترایی    و   هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  مهرداد 

 و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور   نقش  تخصصی،  راهنماییهاي
 .است  بوده پژوهشگر سه هر مشارکت

 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان   که  رساله  داوران  هیئت  و  نجف آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد    انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 منافع   تعارض

 پژوهشی   فعالیتهاي  حاصل  و  نرسیده  چاپ  به  خارجی   و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 اخالقی   مقررات   و  قوانین  کلیه  طبق   تحقیق  این   .دارند  رضایت   و   آگاهی   آن   انتشار  به  نسبت   ایشان  و   است،  نویسندگان   تمامی

  عهده  به   پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی   تعارض  گزارش   مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و   شده  اجرا
 .میگیرند عهده  بر را  شده  ذکر موارد  کلیه مسئولیت ایشان  و است،  مسئول نویسنده
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