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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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نشریه علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی
(بهار ادب)
مقاله پژوهشی
واكاوی و ریشهیابی عناصر جادویی بالگردان در داستانهای هزار و یک شب
مهدی خلیفه ،قربانعلی ابراهیمی* ،مهرداد چترایی عزیزآبادی
دروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
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* نویسنده مسئول:

هدف و زمینه :هزار و یک شب یکی از متون كهن و كالسیک فارسی است كه بلحاظ دسترددی
محتوایی و اشارات آن به مفاهیم ساده و درعینحال عمیقی كه در طول تاریخ دغدغج بشر بودهاند،
تا به امروز محل بحث و بررسی بوده است .تنوع محتوایی و مفهومی این اثر ،زمینهساز دسترده-
ترین بحثهای ادبی ،االهیاتی ،فلسفی و نمادشناسانه از این اثر شده است .اما یکی از مفاهیمی كه
شاید چندانکه شایستج پردازش بوده ،مورد اقبال قرار نگرفته ،مسئلج ددردیسی انسان بر اساس
جادو و در راستای بالدردانی در این اثر سترگ است .هدف مقالج حاضر بررسی نقش و كاركرد
عنصر جادو و ارتباط آن با بالدردانی در داستانهای هزار و یک شب است.
روش مطالعه :این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش دردآوری اطالعات
بصورت كتابخانهای انجام پذیرفته است.

 Ghorbanali.ebrahimi333@gmail.com یافتهها :مفهوم جادو از دیرباز در ادبیات روایی و اساطیر ملتها جایگاه ویژهای داشته است .در
)+49 34( 16646464 
این داستانها ،بویژه دونههایی كه بشکلی سراپا خیالی ،ایدۀ ددردیسی انسانها را طرح میافکنند،
رهیافتی بسوی ظرفیتهای غنی خیالپردازی در تقابل با پدیدههای طبیعی قابل تصوّر است.
نتیجهگیری :در داستانهای هزار و یک شب حضور پررنگ مفهوم جادو سبب ایجاد تعلیقات
داستانی و بعضاً درهدشایی هایی بوده است .همچنین روند ساختاری مفاهیمی از قبیل جادو و
بالدردانی در هزار و یک شب بیش از آنکه این مفاهیم را در ساختِ اسطورهای معنا كند ،آنها را
در تأثیرات متقابل بر جهان اسطوره نشان میدهد.

واكاوی و ریشهیابی عناصر جادویی بالدردان در داستانهای هزار و یک شب 3/

مقدمه
هرچند در آیینها و مذاهب مختلف نظر به «جادو» همواره بمنزلج تأمل در امری بوده كه ویژدی مادی ندارد ،در
تقابل با اسطوره است كه جادو خود را وسیلهای انسانی همراه با مجموعهای از كنشهای زمینی نشان میدهد كه در
واقع برخالف اسطوره ماهیت فرامادی ندارد .بررسیهای نوین در باب مفهوم جادو ،كه عمدتاً توسط والتر بنیامین،4
دئورگ لوكاچ 6و فرانتس روزنتسوایگ 3انجام شده است ،بخوبی نشان میدهد كه چگونه این مفهوم عنصری مادی
در تقابل با اسطوره است .به بیانی سادهتر ،در بستر اندیشج فیلسوفان مذكور ،جادو مسیری فرا روی بشر میگستراند
كه در آن خواهد توانست بر نیروهای اسطوره ای تقدیر غلبه كند .در تفکر انتقادی بویژه اندیشههای مکتب
فرانکفورت این تلقی بتدریج جان درفت كه مطالعج جادو در آثار داستانی و روایی كهن دریچهای بسمت استقالل،
مقاومت و پیشرفت انسان در مقابل نیروهای سلطهدر و بعضاً اهریمنی بوده است .متأخرترین صورتبندی در این
زمینه از آنِ جورجو آدامبن 1فیلسوف ایتالیایی است كه از قول بنیامین نقل میکرد« :نخستین تجربج كودكان در
جهان واقعیت این نکته نیست كه بزردترها از آنها قدرتمندترند ،بلکه وقوف بر این نکته است كه چرا آنها (كودكان)
نمیتوانند جادو كنند» (هوموساكر ،آدامبن :ص  .)43اما زمانی كه این عنصر در آثار ادبی بازتاب مییابد ،زمینهای
سمبولیک فراهم میآورد ك ه در آن الزم است كنش یا كاركرد دقیقی از جادو دزارش شود .برخی آثار مانند هزار
و یک شب به این اعتبار الگووار و نمونه اند .هزار و یک شب یکی از متون كهن و كالسیک فارسی است كه بلحاظ
دسترددی محتوایی و اشارات آن به مفاهیم ساده و درعینحال عمیقی كه در طول تاریخ دغدغج بشر بودهاند ،تا به
امروز محل بحث و بررسی بوده است .تنوع محتوایی و مفهومی این اثر ،زمینهساز دستردهترین بحثهای ادبی،
االهیاتی ،فلسفی و نمادشناسانه از این اثر شده است .اما یکی از مفاهیمی كه شاید چندانکه شایستج پردازش بوده،
مورد اقبال قرار نگرفته ،مسئلج ددردیسی انسان بر اساس جادو و در راستای بالدردانی در این اثر سترگ است.
مقالج حاضر تالش میکند با رویکردی تحلیلی به این مفهوم نزدیک شود و مفاهیم دخیل در این موضوع همچون
جادو ،ددردیسی (یا چنانچه در ادبیات غرب متامورفوسیس 5میخوانند) ،بالدردانی و اسطوره را در یک قرائت
ساختاری مورد بررسی قرار دهد .ضرورت پیش كشیدن قرائت ساختاری به فهم رابطج میان جادو و اسطوره
بازمیگردد كه در ادامه مورد تحلیل دقیقتری قرار خواهد درفت .پرسش اساسی و اصلی كه در اینجا طرح میشود
این است كه رابطج جادو و بالدردانی چیست؟ ددردیسی در داستانهای جادویی هزار و یک شب چه نقشی دارد؟
همچنین بشکل ضمنی باید به این پرسش پاسخ دفت كه چه رابطج تأییدی یا تضادی میان دو مفهوم اسطوره و
جادو وجود دارد؟ فرضیج تحقیقی این مقاله نیز بر این اصل استوار است كه جادو بعنوان یکی از مهمترین عوامل
نافذ در راستای بالدردان ی در این داستانها بکار درفته میشود و البته خصلتی متضاد با ماهیت متافیزیکی اسطوره
دارد و برخالف آنچه در نظر نخست بنظر میرسد ،بیشتر زمینی ،ناسوتی و ماتریالیستی است تا آنکه متافیزیکی یا
فوقمادی باشد.
ضرورت و سابقۀ پژوهش
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بررسی داستانهای هزار و یک شب اهمیتی خاستگاهی دارد؛ بدین معنی كه برخی از جنبههای روایی ،تکنیکی یا
مفهومی آن نخستین بار در سطح ادبیات جهانی دنیا مطرح شدهاند .از سوی دیگر بررسی مضمون عناصر جادویی
در بالدردانی بشکل خاص ،امری است كه با آنکه شاكلج مفهومی بسیاری از داستانهای هزار و یک شب را تشکیل
میدهد ،تا كنون كانون بحث مستقلی نبوده است .با درک چنین وضعیتی در این نوشتار بر آنیم كه این موضوع را
برای نخستین بار مورد شناسایی و تحلیل قرار دهیم.
بمنظور ارائج دزارش از اهمیت و ضرورت تحقیق در این مورد نیز باید افزود كه پس از بررسی آثار و پژوهشهای
دونادون مشخص شد كه تاكنون پژوهش مستقل و دستردهای در زمینج بالدردانی در آثار ادبیات كهن بچشم
نیامده است .بااینحال تحقیقاتی بوده اند كه در راستای تدوین این مقاله از دستاوردهای علمی آنها در این حوزه
بهرهبرداری بعمل آمد .بعنوان نمونه خوارزمی ( )4346در مقالهای با عنوان «بالدردانی در شاهنامه» تالش كرده
است به این مفهوم در شاهنامه با رویکردی عامتر و دستردهتر ب ردازد .در این مقاله براساس الگوی فریزر در كتاب
شاخج زرین مفهوم بالدردانی را در بخش كوچکی از شاهنامه مورد بازیابی و تحلیل قرار داده است .همچنین بیژنی
و همکاران ( )4344باور بالدردانی در قوم بختیاری را مورد نقد قرار دادهاند .فریزر ( )4393نیز در كتاب شاخههای
زرین تمام جنبهها و نمودهای بالدردانی را در متون دینی و غیردینی غربی بررسی و تحلیل كرده است .ذوالفقاری
( )4344نیز بطور تقریبی در كتاب باورهای عامیانه به تمام وجوه اعتقادات و باورهای عامیانج مردم پرداخته است.
هرچند در حوزۀ بالدردانی تحقیقات مستقلی صورت نگرفته است ،پژوهشهایی با رویکرد متفاوت و نزدیک در هزار
و یک شب بصورت جدادانه انجام شده است .ستّاری ( )4349نیز در یکی از آثار دسترده و دقیق ،جنبههای
روانشناسی هزار و یک شب را مورد پژوهش و بررسی قرار داده است .ثمینیی ( )4374به بررسی برخیی عناصیر
فیانتزی بیکیاررفتیه در هزار و یک شب پرداخته است .درّی و همکییاران ( )4346بییه مقایسج تفاوتهای حکایتهای
فانتزی هزار و یک شب با سایر حکایتها پرداختهاند .همچنین پیروزخواه ( )4346قصّههای هزار و یک شب را از
منظر كهنالگویی و نمادپردازی واكاوی كرده است.
بحث و بررسی
بستر نظری :خیال ،بالگردانی و جادو
با توجه به مقدمات بحث ابتدا مفهوم بالدردانی و س س جادو مورد تحلیل قرار میگیرند و س س جایگاه ساختاری
این مفاهیم در برخی داستانهای هزار و یک شب بررسی خواهند شد.
ماهیت مفاهیم خیالی
هرچند برای آثار ادبی ویژدیهای متعددی را شرط كردهاند ،در این شرط تردیدی نیست كه ادبیات عرصج خلّاقج
خیال است .مفاهیمی همچون بالدردانی و جادو یا رویدادهای خارق عادت نیز مضامینی خیالی دارند كه تجلّی
آنها در آثا ر ادبی است .در اینجا باید از دو نوع تخیّل سخن دفت :تخیّلی كه نویسنده با استفاده از ظرفیتهای ادبی
همچون رویدادهای غیرواقعی یا تمهیداتی نظیر اغراق در متن خویش بکار میگیرد؛ دستج دوم تخیّلی است كه در
خوانندۀ خود برمیانگیزد .اما در هر دو صورت تخیّل رابطهای –ولو منفی ،سلبی یا متضاد -با جهان واقعی دارد.
مفاهیمی همچون بالدردانی كه بیش از حد تخیلی بنظر میرسند بدل به مجراهایی میشوند كه خیالپردازی
خواننده را تشدید میکند و حساسیتهای ذوقی او را افزایش میدهد .بدین ترتیب به یاری چنین مفاهیمی است كه
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خواننده شرط كافی برای حضور در عرصج اصلی و بنیادین متن ادبی را مییابد و بتدریج به این آداهی دست مییابد
كه او آزاد است و میتواند دیدداه نویسندۀ اثر ادبی را ب ذیرد یا خیر؛ همچنین میتواند خود را در ساحت كتاب
غوطهور كند و منش آزاداندیشی را بیاموزد؛ نه از مؤلف و آفرینندۀ اثر ،بلکه از خیالانگیزی عناصر موجود در متن.
باورهای عامیانه و بالگردانی
باورهای عامیانه جزئی تفکیک ناپذیر از ذهن و وجود آدمی هستند كه تاكنون بنا به اعتقادات و رسوم مردم هر
ناحیه ،تجلی و نمودهایی دونادون داشتهاند« .فرهنگ مردم هر ملتی در حکم زنددینامه و شرح احوال آن ملت
است و عامل اصلی خصلتها و تصویر آداب آن قوم و روشنگر سوابق تاریخی و نشاندهندۀ تحول فکری آن كشور
است» (دذری و نظری در فرهنگ مردم ،انجوی شیرازی و ظریفیان :ص  .)45بخشی از آشنایی ما با ادبیات
(منظوم-منثور) در دروِ شناخت فرهنگ عامه است .ازآنجاكه آثار ادبی ما آیینج تمامنمای جامعج هر عصر و دوره
است ،شناخت فرهنگ عامیانه ضرورت پیدا میکند و بدون شناخت این باورها نمیتوان به حقایق و دقایق بسیاری
از امثال و كنایات و اشارات شاعران پی برد .بطور مثال این بیت حافظ را بدون دانستن باورهای عامیانه نمیتوان
درک كرد:
به عشوه هم كمانی بر سر بیمار میآورد
عف ی ااهلل چ ین ا برو یش ا درچییه نییا توا نم كرد
(دیوان حافظ :ص )375
در این بیت چنانکه دیده میشود حافظ به یکی از رسوم قدیمی اشاره میکند .هنگامیکه بیماری دچار تب شدید و
مداوم میشد و هیچ دارویی بر او مؤثر نمیافتاد ،مطابق باورهای رایج سینی بزردی مخفیانه در كنار بیمار مینهادند
و دلولج دلین در كمان مینهادند و بشدّت به سینی میزدند تا صدای غیرمنتظرۀ آن ،بیمار را دچار تنش و تغییر
حالت كنند شاید از این طریق تب او برطرف شود.
بالدردانی یکی از عناصر مهم فرهنگ عامه بحساب میآید كه با توجه به فرهنگها و اقلیمهای دونادون شاهد تنوعی
از آن هستیم .هدف از این باور رایج ،دفع بالیای طبیعی و یا درفتاری از خود و خانواده و یا حتی وسایل و ملزومات
زنددی است .در فرهنگنامهها معموالً بالدردانی به معنی دفع بال یا چیزی از آدمی ،تعریف شده است (فرهنگ
فارسی ،معین :ص  .) 496اما در نزد انسانهای نخستین این فکر ،كه میتوان دناه و درد و رنج خود را به دیگری
انتقال داد كه آن را با خود ببرد ،باور و اعتقادی رایج بوده است .این امر از درهم آمیختن عینیّات با ذهنیّات از یک
طرف و امر مادّی و غیرمادّی از طرف دیگر ناشی میشود .بشر با توسل به این تصورات میکوشید از زیر رنج
طاقت فرسا به طریقی رهایی یابد و آن را به دوش دیگری بیندازد (شاخههای زرین ،فریزر :ص  .)543بطور مثال
در میان اعراب برای راندن درد و رنج عشق ،كه سر به جنون میزد ،ظرفی آب بر سر بیمار میگذاشتند و در آن
سرب مذاب میریختند و س س سرب را در جای بازی خاک میکردند .به این ترتیب رنج و حرمان از تن بیمار بدر
میرفت (همان :ص .)545
درحقیقت عنصر بالدردانی در هزار و یکشب عاملی است كه قوۀ تخیالت خواننده را فارغ از باورداشتهای او به
ساحت افسانه تقویت میکند .بااین حال باورداشتها را نیز نمیتوان از دایرۀ اثردذاری در این مورد بیرون نهاد و نادیده
انگاشت .در هزار و یک شب نیز وقتی شهریار از خیانت همسر خود آداه میگردد ،او را میکشد و تصمیم میگیرد هر
شب باكرهای را به زنی درآورده و بامدادان او بکشد .این كار تا سه سال ادامه داشت؛ به نحوی كه مردم به ستوه
آمده بودند و دختران خود را برداشته به دیاری رفتند و دیگر در شهر دختری نمانده بود .پادشاه روزی به وزیر
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میگوید دختری شایسته برایم جستجو كن ،وزیر هرچه جستجو كرد دختری نیافت؛ به منزل رفت و غمگین نشست.
دختر وزیر كه شهرزاد نام داشت از این ماجرا آداه شد .به پدر پیشنهاد داد مرا كابین ملک كن؛ یا من كشته میشوم
یا بالدردان دختران میگردم .او تصمیم داشت با این كار خود را بالچین دیگر دختران كند (هزار و یک شب :ص
 .) 67در داستان هزار و یک شب با اشکال متنوعی از بالدردانی مواجه میشویم كه یکی از شیوههای آن دفع بال
بوسیلج جادو و در هیئت ددردیسی یا پیکردردانی میباشد كه ناظر بر تغییر ماهوی آدمی به اشیا یا حیوانات است
و اهداف و كاركردهای مختلفی دارد.
جادو
عنصر دیگری كه در این بررسی قرار میگیرد و نقش محوری در آن ایفا میکند ،جادوست .جادو یا سحر در لغت
ساحری و افسونگری تعریف شده است .اما در نزد عوام به هر عمل غیرعادی و تعجببرانگیزی دفته میشود كه
توسط قدرت و خواست جادودر صورت می ذیرد و دیگران از انجام یا دفع آن ناتوانند؛ مگر اینکه دانش آن را نزد
پیشینیان و استادان فن آموخته باشند.
جادودری در ایران سابقه ای طوالنی دارد .ایرانیان روزداری جادودران را همان مغان و رهبران مذهبی میشمردند
كه تقریباً از تمام علوم زمان خود آداهی داشتند و با كمک علوم مختلف بسیاری از مشکالت را از سر راه كنار زده
و به یاری مردم میشتافتند .در ایران جادودری نه به صورت علمی بلکه بشکل سینهبهسینه ادامه داشته است.
منتقلكننددان آن در مرحلج نخست كسانی بودند كه آن را بصورت علمی میآموختند و هیچگاه از آن برای مقاصد
خود سوءاستفاده نمیکردند .و در مرحلج دوم عامیانی بودند كه آن را از قدیمیها یاد میگرفتند و از بر داشتند و
بصورت ابزاری از آن استفاده میكردهاند (تاریخ جادودری ،دلسرخی :صص 45و.)44
در دین اسالم هرچند تفاوتهایی در تلقی از جادو وجود دارد ،شباهتهای بنیادین در فهم آن با آنچه در ایران باستان
و آیین زرتشت درک میشده است ،میتوان دید .در قرآن به سحر و جادو در آیات مختلف اشاره شده است .بطور
معمول اقوامی كه پیامبران بر آنها مبعوث میشدند ،ایشان را مسحور یا ساحر قلمداد میکردند .بطور مثال قوم ثمود
حضرت صالح را ،كه در پی دعوت آنان به خدا و نیکوكاری بود ،افسونشده بشمار میآوردند و از وی تقاضای معجزه
برای اثبات درستی رسالت خود میکردند (شعراء  )414-451/و همین موضوع درمورد حضرت شعیب نیز اتفاق
افتاد (همان .)494-477 /
در سابقج ادبی و سنتهای شفاهی ایران زمین هم جادو و نمادهای جادویی همواره از جایگاهی پراهمیت برخوردار
بوده است .از همان طلیعج شعر فارسی دری نمونههای باور به چنین عناصری را در آثار شاعران فارسیزبان میتوان
نشان داد .برای نمونه حنظله بادغیسی ،از شاعران قرن سوم هجری قمری كه از نخستین شاعران و دوینددان زبان
پارسی در عهد طاهریان بوده است ،اینگونه به یکی از باورهای بالدردانی رایج میان مردم اشاره میکند:
از بهر چشم ،تا نرسد مر ورا دزند
یییارم سییی نیید ،درچییه بر آتش همی فکنیید
با روی همچو آتش و با خال چون س ند
او را سییی نیید و آ تش ،نییاییید همی بییه كییار
(مجمعالفصحا ،هدایت :ص )767
فردوسی نیز در شاهنامه اشارههای بسیاری به جادو دارد .در داستان ضحاک بارها به او نسبت جادودری داده شده
است و از همان آغاز پادشاهی ضحاک در توصیف تباهی روزدار حکومتش ،ارج یافتن جادودری در مقابل هنر را
بعنوان یکی از نشانههای این تباهی دوشزد كرده است:
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هیینییر خییوار شیییید جییادویییی ارجییمیینیید
شیییییده بییر بییدی دسیییییت دیییوان دراز

دزند
آشکارا
راستی
نهان
به نیکی نرفتی سخن جز به راز
(شاهنامج فردوسی :ص )45

حافظ نیز در دیوان غزلیات خود بارها به جادو اشاره نموده كه نشاندهندۀ كاربرد این واهه و باور به آن در نزد عامه
است و زمان نتوانسته قلم بر این واهه بکشد:
صد دونه جادویی بکنم تا بیارمت
در بییایییدم شییییدن سیییوی هییاروت بییا ب لی
(دیوان حافظ :ص )614
در این بیت حافظ برای رضایت معشوق و طلبیدن او بسوی خود ،دست به دامان جادو میشود و از او یاری میخواهد.
جادو و بالگردانی در هزار و یک شب
در كتاب هزار و یک شب ،جادو و جادودری بکرات دیده میشود؛ بگونهای كه افراد در داستان از هر صنف و دستهای
كه باشند (همسر پادشاه ،دختر پادشاه ،كنیزک و )...میتوانند جادودر باشند و از علم جادو درجهت دفع بال یا
درفتار كردن افراد به بال استفاده نمایند .این یکی از صورتهای مقابله با مرگ بشمار میآید .نهتنها داستانهای هزار
و یکشب بلکه یکی از كاركردهای تاریخی آثار ادبی مواجهه و مقابله با مرگ است كه در هیئتهای مختلفی ظاهر
میشود .ازاینرو ادر پدیدۀ مرگ را مهمترین و عینیترین مصداق برای مفهوم «بال» درنظر بگیریم ،میتوان دفت كه
ساختار بالدردانی در داستانهای ادبی همگی در حکم نوعی تقابل با مرگ بشمار میروند .داستانهایی كه در هزار و
یک شب بیانگر تغییر ماهوی انسان هستند ،در رابطهای پیچیده و تنگاتنگ با حیات و همچنین مرگ قرار میگیرند.
اما زمانی كه سخن از بالدردانی به معنای نفی مرگ بمیان میآید ،هزینهای جادویی نیز برای آن پیش كشیده
میشود .جادو در این وضعیت آدمی را به چیز ی بدل میکند كه درعینحال كه كمتر از انسان است ،چیزی بیشتر از
آن را با خود دارد .به این اعتبار شخصیتهای تغییر ماهیتیافته در داستانها بدل به آن چیزی میشوند كه جورجو
آدامبن ،فیلسوف معاصر ایتالیایی ،آن را «هوموساكر» مینامد .هوموساكرها انسانهایی هستند كه از مرتبج انسانی
پایینتر هستند .آدامبن معتقد است حیات باكرامت و انسانی آنها از حیات بیولوهیکی و حیوانیشان جدا شده است.
هوموساكر كسی است كه بشکل بیولوهیکی انسان است اما فاقد ارزشهای انسانی بشمار میرود .به عبارت دیگر
هوموساكر كسی است كه هر كسی میتواند بدون آنکه محاكمه شود او را بکشد .او میتواند كشته شود ولی ارزش
قربانی كردن به پیشگاه خدایان را ندارد (هوموساكر ،آدامبن :ص .)635
اما همج ددردیسیهای بکاررفته در هزار و یک شب از این دسته نیستند .در اصل باید دفت كه شکل ددردیسیهای
هزار و یک شب نیز امری منفرد و بیبدیل نیست و باید آن را در تاریخچج كلی آثار ادبی خاصی قرار داد كه به
ددردیسی جسمی و روحی آدمی توجه داشتهاند .با توجه به دامنج تاریخی این نگاه و مفهومپردازی انتزاعی در آثار
ادبی ،تردیدی باقی نمیماند كه نویسندۀ هزار و یک شب رویکردی آداهانه به ظرفیتهای خلّاقج مفهوم ددردیسی و
پیکردردانی داشته است .طسوجی نیز چنین رویکردی را بخوبی شرح میدهد .برای نمونه در مقدمج ترجمهاش بر
هزار و یکشب میگوید« :حکیمان را رسم و آیین چنین است كه داهی به رسم افسانه سخن دویند و داهی از زبان
دد و دام حدیث كنند و مقصود از آن همه ،پند دفتن و حکمت شنیدن است ،ولی این حیلت را بکار برند كه عامج
طباع را به دفتج ایشان رغبت افتد .چنانچه مؤلف ألف لیله و لیله نیز بدان نمط سخن رانده و عجایبی چند از احوال
پیشینیان و غرایبی چند بعنوان افسانه از زبان جانوران یاد كردهاند( »...هزار و یک شب :ص .)6
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نشانهها و گونهشناسی خیالی دگردیسی جادویی
نشانهها از مهمترین عوامل مؤثر در روابط جادو و بالدردانی هستند .جادو همواره به میانجی برخی نشانههای مادی
مانند تکههایی از اشیا یا نشانه های زبانی مانند اوراد تحقق مییابد .در حقیقت پُل رابط میان جادو و بالدردانی
نوعی عنصر خیالی است كه مبتنی بر نشانههای جادویی میباشد .بنابراین رابطج جادو و بالدردانی ما را به یکی از
اصلیترین مؤلفههای مشترک میان تمامی آثار ادبی یعنی «خیال» هدایت میکند .جادو امری خیالی است و خیال
یا تصویر حاصل نوعی تجربه است كه اغلب با زمینهای عاطفی همراه است .خیالها واسطههای انتقال تجربههای
عاطفی است .خیال یا تصویر «تصرف ذهن شاعر در مفاهیم عادی و اتباطات زنددی انسان با طبیعت یا طبیعت با
طبیعت است .یعنی خیال شیوۀ تصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادی و معنوی است» (صور خیال در
شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ص .)49
از سوی دیگر باید دفت كه داستانهای جادویی هزار و یک شب اموری را بتصویر میکشند كه هرچند در نظر
نخست عجیب و در بیشتر اوقات باورناكردنی بنظر میرسند ،برای مردمی كه در چهارچوب سنتهای حاكم بر تولید
این آثار میزیستهاند ،پذیرفتی و معتبر بودهاند.
دربارۀ پیوست و ارتباط تصاویر و تخیل با نشانهها و امور نشانهشناسیک نیز ،توضیحی باید دفت كه ارائج تصویر از
جادو در داستانهای هزار و یک شب ،نتیجج توصیفی است كه غالباً از امور عجیب بدست داده میشود .اما همین
امور نیز فینفسه و یا در خود ،حامل نشانههایی معنایی هستند كه بدین وسیله زمینج آداهیِ حداقلی را برای
مخاطب ایجاد مینمایند .برای مثال هنگام توصیف موجوداتی كه از ددردیسی آدمی حاصل میشوند ،نشانههایی در
وجود ایشان میتوان تشخیص داد كه این موجودات غریب در خود حمل میکنند كه تصویر كلی آنها به یاری
نشانهها بهتر ساخته میشود .البته جس تجوی كامل در باب نشانه و مختصات آن ،نهایتاً ما را به این نظر میرساند
كه مقولج نشانه پیرامون تصویر و تخیّل میگردد .به عبارت دیگر میتوان در نهایت قائل به این شد كه جوهر آثار
ادبی را تخیل ،تصویر و ایماههایی میسازد كه در اثر توسط نویسنده كار دذاشته شده است.
آخرین نکتهای كه در برر سی ری شههای عنا صر جادویی در هزار و یک شب باید بر آن تأكید نهاد ،مفهوم م سخ
اسیییت .مسیییخ را بمنزلج نوعی عقوبت تعریف كردهاند كه در آن آدمی به حیوان بدل میگردد .ابن منظور به این
اصییطالح صییورتی كلیتر داده و معتقد اسییت «مسییخ ،همانا تغییر صییورت چیزی به ظاهری به مراتب پسییتتر و
نامناسبتر است» (لسان العرب ،ابن منظور )55/3 :اما این بدان معنا نخواهد بود كه ذات یا حقیقت درونی آن آدم
نیز همراه با تغییرات ظاهری ناشی از مسخ تغییر كند (التسنیم فی تفسیر قرآن الکریم ،جوادی آملی :ص .)419
س یتاری دربارۀ اهمیت مسخ در داستانهای هزار و یکشب معتقد است كه «عمل مس یخ كردن در ای ین قصهه یا،
زادۀ تخی یل س یامیان نیس یت و نامه یای ایران یی كه در آنه یا مییابیم از نش یانههای اصی یل پارس یی قصههاس یت،
چ یون اد یر ای ین داس یتانها ب یه ت یام و كام یل ع یرب بودن ید ،فق یط ب یه نامه یای ت یازی در آنه یا ب یازمیخوردییم؛
چنیانکیه در قصههیای بغیدادی و مصیری نامهیا فقط عربی است» (افسون شهرزاد ،ستاری :ص .)73
م سخ یا تبدیل در دا ستانهای هزار و یک شب فراوان دیده می شود .این امر در بع ضی موارد خودخوا سته میبا شد
مثل شییب داسییتان شییب چهاردهم كه دختر سییاحره برای ازبین بردن افسییون دیو ،خود را به شییکلهای مختلف
درمی آورد و دیو كه در تعاقب وی اسییت نیز بتبع او چنین میکند .داسییتان در قسییمتی چنین روایت میشییود كه
«دختر ب صورت كرك سی برآمد .زمانی بجنگیدند .عفریت دربهای شد سیاه ...دختر ب صورت دردی برآمد و عفریت
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اناری شیید» (هزار و یک شییب :ص  .)46البته در بسیییاری از موارد مفهوم ددردیسییی ،بالدردانی و مسییخ با هم
درمی آمیزند .این التقاط براسییاس هدف یا تجلی كاركردی موجودات ظاهر شییده یا درک میشییود .برای نمونه در
داستان شب پانصدم غوالن عظیم الجثه با بدن انسان حضور دارند كه برخی سر داو و تعدادی دیگر سر شتر دارند.
این نوع دوزیستی در داستان سندباد نیز دیده میشود .او در سفر سوم خود نقل میکند كه «در دریا عجایب چنان
دیدم كه در شمار نیاید ،از جمله ماهی دیدم بصورت داو و ماهی دیگر بصورت خر و پرندهای كه از آب درمیآمد
و بر آب تخم میگذاشت» (همان :ص .)436
قدرت سحر و مسخ به همینجا ختم نمیشود ،بلکه در برخی داستانهای هزار و یک شب آنسان دسترش مییابد كه
عالوه بر ان سانها ،حیوانات و حتی جنّیان نیز از آن خال صی ندارند .در دا ستان اجنه و شیاطین محبوس با عنوان
«مدینج نحاس» در ابتدای شهر ستونی قرار دارد كه فردی از جنیان تا زیر بغل بدل به سرستون شده و بجای دو
دست ،چهار دست كه دو تا همچون دستهای آدمی و دوتای دیگر مانند دستان درنددان است و عالوه بر این ،دو
پر بزرگ دارد (همان :ص .)4564
با ذكر موارد باال در ادامه به شرح تفصیلی برخی دیگر از مهمترین نمونههای ددردیسی در داستانها می ردازیم.
تبدیل انسان به شیء
تبدیل یا تغییر یکی از عناصر مهم جادویی در داستانهای هزار و یک شب است كه در این كتاب بوفور یافت میشود.
جادودران برای انجام اعمال موردنظرشان در اغلب موارد انسانها را تبدیل میکردند .یکی از این مصداقها ،تبدیل
انسان به اشیاست .این اتفاق شاید متأثر از خصوصیات ذاتی یا اعمال روزمرۀ فرد باشد .نکتج حائز اهمیت این است
كه در همج موارد فرد جادوشده پس از طی مشقات فراوان به حال نخست برمیگردد .در اینجا به یکی از مشهورترین
داستانهای هزار و یکشب می ردازیم كه پرده از این تطوّر جادویی برمیدارد .در داستان صیاد وقتی كه پسر پادشاه
جزایر اسود از خیانت همسر خود و ارتباط او با غالم سیاه آداه میگردد ،سعی در كشتن غالمک میکند ولی علیرغم
برداشتن جراحتی سخت ،جان بدر میب رد و همسرش از او مخفیانه پرستاری میکند .تا اینکه متوجه میشود سبب
زخم معشوق (غالم) همسرش هست .لذا با فسونی كه میخواند ،نیمی از او (همسرش) را به سنگ و شهر را به بركه
و مردمان شهر را كه چهار دونه بودند -مسلمان ،مجوس ،یهود و نصاری -به چهار دونه ماهی ،و جزایر را به كوه
تبدیل میکند تا اینکه صیادی با هدایت عفریت به بركه دسترسی پیدا میکند ،به صید ماهی می ردازد و آنها را
طبق دستور عفریت به مطبخ شاه میف روشد؛ اما هنگام طبخ ماهیان اتفاقاتی عجیب روی میدهد .این اتفاق چند
بار تکرار میشود ،لذا ماجرا را به پادشاه اطالع میدهند .او صیاد را فرامیخواند و جویای ماجرا و مکان صید میگردد.
وی ملک را به بركه میبرد .پادشاه آنجا را بررسی میک ند و چیزی نمییابد تا اینکه شب فرامیرسد .نوری از دور
میبیند .وقتی به نزدیکی نور میرسد كاخی بس زیبا مشاهده میکند ،وارد میشود و هرچه صدا میزند كسی را
نمییابد تا اینکه صدای نالهای میشنود .بدنبال صدا میرود .به جوانی میرسد كه نیمی از او به سنگ تبدیل شده
است .وی ماجرا را برای ملک شرح میدهد .ملک وارد اتاق نگهداری غالمک میشود ،او را میکشد و لباسش را
می وشد و بر بستر وی میخسبد تا اینکه دخترک بازمیگردد .وی با ترفندهایی از او میخواهد كه جوان را آزاد كند.
او بالفاصله طاسکی آب (شاید بتوان آن را نمایی از ددردیسی طبیعت دانست) میگیرد و بر آن فسونی میخواند و
بر جوان می اشد و همان دم به حال نخست برمیگردد .س س از او میخواهد كه شهر و مردمانش را به حالت اول
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بردرداند .وی چنین میکند .پادشاه پس از باطل كردن جادو توسط دختر ،با زیركی ،او را میکشد و شهر و مردمانش
را از بالی دخترک میرهاند (هزار و یک شب :صص .)36-14
تبدیل انسان به حیوان
یکی از پركاربردترین تبدیلها ،تبدیل انسان به حیوان است كه در آن انسانها به حیوانات مختلفی تبدیل میشوند.
تغییر و تبدیل انسان به حیوان ،یکی از مضامینی است كه غالباً در هزار و یک شب دیده میشود .چراكه انسان
نیرومند داهی علم خرافی تبدیل هیئت و تشکل ارواح میداند و خود را بصورت آدمیان دیگر و یا در قالب حیوانات
دیگر قرار میدهد تا به تمایالتش برسد (ادبیات ایران در ادبیات جهان ،آذر :ص .)433
اینکه چرا شخص ،به سنگ یا حیوانی خاص تبدیل میشود ،ممکن است بدلیل صفاتی باشد كه در درون وی وجود
دارد و آن صفت ،مختص جانوری ویژه است؛ مثالً داو ماده و دوساله نشانج رابطج مادر و فرزندی ،سگ شکاری
سمبل درنددی ،پستی و حرص و آز بیش از حد ،استر و خر سمبل حماقت ،ماهیان رنگین نشانج طبقات مختلف
اجتماعی و یا شاید نشانهای از نژادهای مختلف سفید ،زرد ،سیاه و سرخ ،بوزینه نشانج یکدنددی و بیادبی ،پرنده
یادآور تناسخ روح ،آزادی و جاودانگی و در نهایت سنگ ،سمبل سختی و سختدلی و در كنار آن ،نمادی است
دیرفهم (نقش طلسم و جادو و برخی صنایع غریبه در داستانهای هزار و یکشب ،حجت و مهرابیزاده :ص .)445
در ادامه به بعضی از این دونهها می ردازیم.
تبدیل انسان به گاو و گوساله
در بررسی داستان بازردان و عفریت بنای روایت با مسخ شروع میشود .بازردان (پیر اول) شرح داستان زنددی خود
را چنین بازدو میکند :من با دختر عم خود ازدواج نمودم و سی سال همدم و مونس من بود ولی فرزندی نیاورد.
كنیزكی بگرفتم .وی باردار شد و پسری بزاد .سفری تجاری پیش آمد و من برفتم .در غیاب من دختر عم (همسرم)
كه همین غزال است در خردسالی ساحری آموخته بود .كنیز و پسر مرا با جادو به داو و دوساله تبدیل كرد و به
شبان س رد .در بازدشت از سفر چون از ح ال كنیز و پسر جویا شدم ،همسرم دفت :كنیز بمرد و پسر بگریخت .من
هم پذیرفتم و در غم ازدست دادن عزیزانم شب و روز مینالیدم تا اینکه عید قربان فرارسید .از شبان خواستم كه
داوی فربه برای قربانی بیاورد .او داوی فربه آورد كه كنیز من بود .چون كارد برداشتم كه او را ذبح كنم ،داو بسیار
نالید و بگریست .بر او رحمت آوردم و خود نکشتم .شبان را دفتم او را بکشت و پوست او بركند .استخوانی دیدم
بی دوشت .از كشتن داو پشیمان دشتم اما پشیمانی دیگر سودی نداشت .قصد ذبح دوباره نمودم؛ و به چوپان
دفتم :دوسالهای فربه بیاورد .دوسالهای آوردند ،چون مرا دید ،دریان شد و رسن پاره كرد .منصرف شدم اما دختر
عم اصرار بر كشتن همین دوساله میکرد .به شبان دفتم دوسالج دیگر بیاور .شبان دوید :چون من دوساله به خانه
بردم دخترم كه ساحری میدانست روی خود پوشید .وقتی علت را جویا شدم .او دفت :این دوساله بازردانزاده
است كه زن پدرش او را با مادرش به جادو به داو و دوساله تبدیل كرده است .از وی ملتمسانه تقاضا كردم كه
پسرم را نجات دهد .پس از عهدی كه با همدیگر بستیم ،او طاسکی آب درفت و بر آن فسونی چند خواند و بر
دوساله پاشید .در حال بصورت نخست تبدیل شد و من شرط او بجای آوردم (هزار و یک شب :صص  .)64-45در
این داستان میبینیم كه دختر شبان بواسطج جادو ،بالدردان پسر بازردان میشود.

واكاوی و ریشهیابی عناصر جادویی بالدردان در داستانهای هزار و یک شب 44/

تبدیل انسان به غزال
تغییر هیئت «انسیان ی آهیو» و «آهیو ی انسیان» جزو پربسیامدترین صورتهیای پیکردردانی انسیان ی حییوان
بیشیمار میرود .در بسییاری از قصه هیا مشیاهده میشیود كیه فردی بیا فرادرفتن جادو از اسیتادی ماهیر ییا با
دسیت یافتین به دفتر جادو و فرادرفتن فنیون آن ،براحتی خیود را به هیئتی حیوانی درمییآورد و بیا فرییب دادن
دیگیران پیول فیراوان بدسیت مییآورد (پیکردردانیی «انسیان ی حییوان» و «حییوان ی انسیان» در فرهنگ
افسیانههای میردم ایران ،انصاری :ص .)47
در ادامج داستان بازردان و عفریت (باال) پیر میگوید :قبل از برداشتن جادوی پسرم دختر شبان كه مقرر شده بود
عروس خانواده دردد ،از من درخواست كرد كه اجازه دهم جادوكننده همسر و فرزندم را جادو كند تا از بد او ایمن
باشیم .من دفتم :خون او (همسر و دختر عمم) بر تو حالل است ،آنچه خواهی بکن .پس او با جادو دخترعم مرا
غزال كرد و این غزال همان دخترعم من است (هزار و یک شب :ص .)64
تبدیل انسان به سگ
از دیگر نمونههای تبدیل انسان به حیوان میتوان به حکایت پیرمرد دوم با عفریت اشاره كرد كه چنین میگوید:
پس از مرگ پدر سه هزار دینار به ما ارث رسید .با برادر انم به دكانی جدادانه نشستیم و مشغول دادوستد شدیم.
پس از شش سال كار و تالش شش هزار دینار پسانداز داشتیم كه به پیشنهاد من نیمی ذخیره و نیمی بهر تجارت
دذاشتیم .جهت تجارت به سفر رفتیم و در اولین معامله سود خوبی كردیم .س س قصد سفر كردیم .در كنار دریا
من با دختری آشنا شدم و او را به عقد خویش درآوردم .برادرانم بر من رشک بردند و با هم پیمان بستند كه مرا
بکشند .هنگامی كه با همسرم خوابیده بودیم ،ما را به دریا انداختند اما نادهان دختر عفریتی شد و مرا نجات داد.
س س دفت :من از پریان هستم كه مهر تو به دلم نشست و خود را بصورت آدمیان درآوردم .اكنون برادرانت را
بسبب بدكرداری میخواهم بکشم .من او را سودند دادم كه از خون آنها دردذرد .وی قبول كرد ولی آنها را بصورت
سگ درآورد و دفت :تا ده سال بدین صورت هستند .من این دو سگ را برداشته همیگردم تا ده سال س ری شود
(هزار و یک شب :ص .)69-67
در این داستان خبث و ذات پلید توأ م با درنددی و خشونت برادران را میبینیم و میتوان نتیجه درفت كه ذات و
سرشت افراد در تبدیل به حیوان بسیار تأثیردذار است .و ادر درندهخویی برادران نبود شاید به حیوانات دیگر تبدیل
میشدند.
از دیگر نمونههای تبدیل انسان به سگ ،میتوان به حکایت دوم داستان بازردان و عفریت (پیر سوم) اشاره نمود.
پیر دفت :بعد از بازدشت از سفر ،زن خود را دیدم كه با غالمکی سیاه خفته است .چون زن را چشم بر من افتاد،
برخاس ته كوزۀ آبی درفت و افسونی بر او دمید و بر من ب اشید ،من در حال سگی شدم ،مرا از خانه براند .من
دربهدر آمده ،در كوچه و بازار همیرفتم تا به مکان قصابی رسیده استخوان خوردن درفتم .چو قصاب عزم رفتن به
خانه كرد ،من براثر او بشتافتم .وقتی دختر قصاب مرا بدید ،روی از من نهان كرده دفت :ای پدر ،چرا مرد بیگانه
به خانه آوردی؟ زیرا او نیز جادو میدانست .دفت :این سگ ،مردی است كه توسط زنش به جادویی بدین صورت
درآمده است .قصاب از او خواهش كرد كه مرا به صورت نخست بردرداند .او قبول كرد و بر كوزۀ آب ،افسونی
خواند و بر من پاشید .بالفاصله به حالت اول بازدشتم( .همان :صص  .)63-66در اینجا نیز دختر با كمک جادو و
دانستن جادودری بالدردان بازردان میگردد و او را از بالیی كه ناخواسته بدان درفتار آمده ،میرهاند.
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تبدیل انسان به استر
در ادامج داستان پیر سوم ،وی پس از رهایی از جادوی زن ،از دختر قصاب میخواهد زنش را به استر تبدیل كند.
او قبول میکند و از كوزۀ آبی كه بر آن فسون خوانده بود مقداری به پیر میدهد و به او میگوید :چون زن خود را
در خواب ببینی این آب بر وی ب اش .هر آنچه خواهی همان دردد .پس من چنین كردم و خواستم كه استری
شود .در حال استر دردید و آن استر این است (همان :ص  .)63تبدیل انسان به استر را باید در ذات سركش زن
جستجو كرد .این تبدیل را كه به خواست بازردان روی میدهد ،شاید بتوان نوعی لگام زدن بر نفس اماره تلقی كرد
كه نتیجج سركشی آن میتواند سقوط انسان به مراحل پست باشد .در داستان باال هم مشاهده میگردد كه زن در
برابر نفس اماره تسلیم است و به همخوابگی غالم سیاه كه نماد افراد پست است تن میدهد.
تبدیل انسان به بوزینه
اولین نمونه از تبدیل انسان به بوزینه در حکایت ددایان (شب سیزدهم و چهاردهم) آمده است؛ اما در آنجا شیوۀ
جادو با بقیه متفاوت است .در اغلب داستانها بال یا بالدردانی بوسیلج دمیدن یا فسون خواندن بر كوزه یا طاس آب
اتفاق میافتد اما در این داستان عفریت پادشاهزاده را با برداشتن مشتی خاک و فسون خواندن بر آن و پاشیدن بر
وی به بوزینه تبدیل میکند و در بیابان رها میکند .بوزینه خود را به دریا میرساند و وارد كشتی میشود و با كمک
ناخدا از مرگ نجات پیدا میکند تا اینکه كشتی به مقصد میرسد و او به درداه سلطان راه پیدا میکند .وقتی دختر
خواجه او را میبیند از وی روی می وشاند .ملک علت را جویا میشود .دختر میگوید :این بوزینه ملکزادهای است
كه جرجیسبن ابلی س او را به این صورت كرده است .پس آن دختر بر آب افسونی خواند و بر بوزینه پاشید به
صورت نخست برآمد (همان :ص .)51
دومین نمونه از تبدیل انسان به بوزینه میتوان به حکایت هارونالرشید و ابومحمد تنبل اشاره كرد :ابومحمد تنبل
كه فردی یتیم بود سکههای خود را به بازردانی میدهد كه با آن تجارت كند و به وی سود رساند .بازردان با این
سکهها در سفر برای او بوزینهای خرید كه درواقع عفریتهای بود و با نقشهای خود را به این صورت درآورده بود و
طی سفر اتفاقهایی میافتد و بوزینه كارهای ارزشمندی میکند كه بواسطج آن سود زیادی نصیب محمد میکند.
هنگامیكه قصد ازدواج با دختر شراف دارد ،از او میخواهد كاری را انجام دهد و طلسمی را بکشند؛ غافل از اینکه
شراف این طلسم را برای بربند كردن عفریته ایجاد كرده تا دختر وی را ندزدد .با شکست و تسلیم ،بوزینه بصورت
عفریته درآمده و عروس را میرباید .آنگاه با تالش و مشقتهای ابومحمد ،دختر را در چین مییابد و با جادو دوباره
عفریت را درفته و تبدیل به بوزینه كرده و از بالی هجران یار خالصی مییابد (همان :صص.)444-495
سومین نمونه از تبدیل انسان به بوزینه در داستان غریب بیان شده است .هنگامی كه عفریتیان غریب را به نزد
ملکه جهان شاه میبرند ،از او نام و نشان می رسد و میخواهد كه وارد دینش شود و او را به همسری خویش بردزیند
ولی غریب امتناع میورزد .لذا او را در بتخانه زندانی میکند شاید دلش نرم دردد اما غریب شب تا صبح تمام بتها
را خرد میکند و وقتی صبح خادمان بتخانه از ماجرا آداه میشوند ،به ملکه خبر میدهند .او دستور كشتن غریب را
صادر میکند ولی غریب با شجاعت مبارزه میکند و آنها را میکشد و درنهایت با فسون ملکه بازوان سست و اسیر
میگردد و بین آنها جدال لفظی صورت میگیرد .ملکه با جادودری و دمیدن بر آب ظرف و پاشیدن بر غریب او را
به بوزینه تبدیل میکند و پس از دو سال ملکج جادودران با غریب سازش میکند و جادو را از او برمیدارد (همان:
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صص  .)396-395معموالً افرادی كه در داستانهای هزار و یک شب بشکل غزال یا بوزینه درآمدهاند انسانهای خوبی
بودهاند كه از روی بدخواهی به این صورت تبدیل شدهاند (سحر و جادو در داستانهای هزار و یک شب ،خدایاری و
دهنمکی :ص .)45
تبدیل انسان به پرنده
در داستان بدرباسم نیز بکرات بالدردانی بوسیلج جادو را مشاهده میکنیم .ابتدا جادو شدن بدرباسم توسط جوهره
دختر ملک سمندل .وقتی خالوی بدر باسم ،جوهره را از او خواستگاری میکند و سمندر قبول نمیکند ،بین آنها
جنگ صورت میگیرد و قوم سمندر اسیر میگردند .جوهره به جزیرهای فرار میکند و از قضا بدرباسم نیز به همان
جزیره میرسد و جوهره او را بوسیلج جادو به پرندۀ زیبایی تبدیل میکند .پرنده توسط صیادی شکار میگردد و در
ادامه توسط پادشاه خریداری میگردد تا اینکه زن پادشاه كه جادو میدانسته ،طاسکی آب بدست میگیرد و كلماتی
چند بر آن میخواند و باسم را به صورت اصلی برمیگرداند و از بال میرهاند (هزار و یک شب :صص .)565-556
نمونج دیگر را در داستان حسن بصری و نورالسنا میخوانیم .وقتی زن حسن بصری كه در زیبایی یگانج عصر بود با
كسب اجازه از مادر حسن به درمابه رفته بود ،كنیزان زبیده ،همسر هارونالرشید ،او را میبینند و خبر به ایشان
میرسانند .زبیده كه نگران بود مبادا همسرش بشنود و هوش از سرش برود ،بدنبال همسر حسن بصری 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
او از اوضاع خبردار میشود؛ لذا با اصرار لباس پشمین خود را طلب میکند .به دستور زبیده برای ایشان حاضر
میکنند .او بچه هایش را در بغل درفته و لباس در بر كرده ،به قدرت خدای تعالی مرغکی خوش خط و خال شده
و بر فراز بام مینشیند (همان :ص .)454-459
پیکردردانی و ددردیسی این داستانها در بسیاری از داستانهای دیگر هزار و یک شب نیز به دونههای مختلف تکرار
میشوند .شاید نتوان هدف اصلی نویسنده را از اقبال به اینگونه جادویی كشف كرد اما تا آنجا كه به كاركردهای
ددردیسی مربوط است میتوان دفت ددردیسی دویا با آمال انسانی در رابطهای نوین و غیرمتعارف قرار دارد.
«پیکردردانی هدفهای مختلفی را دنبال میک ند و ما ازطریق آن به آرزوها و نیازهای مادی و معنوی انسان پی
میبریم .در این ددردیسی قهرمانهای افسانهای انواع آرزوهای انسانی همچون بیمردی ،جاودانگی ،قدرت پیشگویی،
زیبا بودن ،سخن دفتن با اشیا و  ...را بدست میآورند تا به آرامش روانی دست یابند» (پیکردردانیی «انسیان ی
حییوان» و «حییوان ی انسیان» در فرهنگ افسیانههای میردم ایران ،انصاری و همکاران :ص  .)41این حوزه در كل
رویکردی آشناییزدایانه دارد .ددردیسیه ای جادویی امور متعارف ،منطقی ،معقول و آشنا را به كناری میزند و از
آلترناتیوها یا جایگزینهای خیالی سخن بمیان میآورد .بطور خالصه میتوان دفت رویکرد بسیاری از داستانهای
جادویی هزار و یک شب بر پایج همین نگرش فرمالیستی استوار است« .كاربردهای مجازی واهدان ،ذهن را متوجه
معانی تازهای میکند و معناهای آشنا بیاهمیت و ناپدید میشوند .معنای آشناییزدایی تمامی شگردها و فنونی را
دربر میگیرد كه مؤلف آداهانه از آنها سود میجوید تا جهان متن را به چشم مخاطبان بیگانه بنمایاند .نویسنده
بجای مفاهیم آشنا ،واهدان ،شیوههای بیان یا نشانههای ناشناخته را بکار میگیرد» (ساختار و تأویل متن ،احمدی:
ص .)19
نتیجهگیری
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نقش عنصر مادی جادو در تقابل با نیروهای مافوق مادی و كنش آن در ددردیسیهای جادویی موضوعی است كه
جستار حاضر بر آن متمركز دشته است .بررسی نقش جادو در پژوهشهای ادبی را نباید صرفاً پژوهشی درون-
ساختاری در این حوزه قلمداد كرد .نتایج مقدماتی بحث در مقالج حاضر نشاندهندۀ آن است كه اساساً دامنه و
دسترۀ مفهومی و كاركردی آن از فلسفه تا االهیات و از ادبیات تا مردمشناسی را دربر میگیرد .با توجه به مباحث
مطرحشده در این پژوهش میت وان دفت بالدردانی یکی از روشهای مهم مبارزه با طبیعت ناشناخته و دفع بالهایی
بوده كه بر بشر نازل میگردیده است .اما شیوههای بالدردانی براساس فرهنگ و تمدن انسانها متفاوت است ولی
بطور عموم در بین آنها رواج داشته و اكنون نیز به انحای مختلف وجود دارد .براساس نتایج استداللی این تحقیق،
یکی از دونههای مهم بالدردانی در هزار و یک شب ،بالدردانی بوسیلج جادو است كه اَشکال مختلفی از آن از دوران
كهن در ایران رواج داشته است .در هزار و یک شب افراد از هر صنف و دستهای كه باشند میتوانند جادودری
آموخته باشن د و از این علم در دفع بالیا یا ابتالی به بال استفاده نمایند .از سوی دیگر كاربرد جادو در راستای
ددردیسی انسان در داستانهای هزار و یکشب پرده از عمیقترین الیههای روانشناسانج آنها و سیر درونی امیال و
رؤیاهای آنها برمیدارد و به این اعتبار است كه جادو بدل به یک مقولج مهم در داستانهای هزار و یک شب میگردد؛
بنحوی كه در اكثر داستانها ،خواننده با جادو و جادودری مواجه میشود .جادودران براحتی كارهای عجیب و غریبی
مثل تبدیل انسان به حیوان یا سنگ و ...انجام میدهند .در این داستانها جادودران اكثراً زن هستند و آنها در
شناسای ی انسانهای جادوشده و دفع این بال نقش چشمگیری دارند .بررسیها در حوزۀ ددردیسی در این داستانها
نشان میدهد خصلت جادو در هزار و یکشب دردیر فرایندی آشناییزدایانه است و از تلقیهای منفی از جادو پیروی
نمیکند .بااینحال تنوع در این ددردیسیها و همچنین دونهشناسی آنها این حکم را ،كه همواره جادو بمنزلج
ددردیسیهای رهاییبخش است ،عمومیت نمیبخشد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجف آباد استخراج شده است .آقای دكتر قربانعلی ابراهیمی راهنمایی این پایاننامه را بر عهده داشته
و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای مهدی خلیفه به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم
متن نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر مهرداد چترایی عزیزآبادی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و
راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و
مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و هیئت داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای پژوهشی
تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی
اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده
نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.
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