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  چكيده

هـــاي كهـــن، پيكرگردانـــي هـــا و داســـتانهـــاي رايـــج افـــسانهاز موتيـــف
)Metamorphosis (  ويـي   بـا اسـتفاده از نير      موجـودات تغيير شكل ظاهري    يا

هـا حامـل بـار      ها در داستان  بسياري از پيكرگرداني  .  يا جادو است   ماوراءالطبيعي
ها مستلزم گـوش فـرادادن    شناختي هستند و  تبيين آن  روان-اي  معنايي اسطوره 

در . هـا اسـت   روشـنِ افـسانه   -در ژرفـاي تاريـك    » ناخودآگاهي جمعي «به امواج   
هـاي روان   ي از فرافكنـي   ي وسـيع  هاي هزار و يك شب با گستره      بررسي حكايت 

انسان در قالب موجودات و اشياء مواجه هستيم كه تا حدودي بيانگر اضـطراب و       
كاركردهـاي مـشترك پيكرگردانـي در    . آالم روح آدمي در مـسير زنـدگي اسـت      

هـاي بيرونـي و كاركردهـاي    هاي هـزار و يـك شـب را بايـد در شـباهت          داستان
جـو   و شود جـست  ص از آن آگاه مي    غيرمشترك آن را در حقايق متفاوتي كه شخ       

وار موجـب غلبـه بـر تـرس، ايجـاد حـس       كرد؛ حقايقي كه بـه صـورت مكاشـفه    
پرستش و رسيدن به آگاهي قهرمان از ماهيـت زمـان و انديـشه و ناخودآگـاهي                 

هـاي  داليل به دست آمده براي پيكرگرداني در پـژوهش حاضـر، يافتـه            . شودمي
ك شب با نگاهي رمزپردازانه اسـت كـه در   هاي هزار و يحاصل از بررسي داستان   

-هاي رازآموزانه ظهـور و بـروز مـي      فردي و تأويل   -سه سطح داستاني، روانكاوي   

شـناختي  تـرين عامـل روان  در اين مقالـه فرآينـد فرديـت بـه عنـوان مهـم            . يابد
تـرين  گيرد؛ همچنين ميـل بـه جـاودانگي مهـم         پيكرگرداني مورد بحث قرار مي    

كاري، سرگرمي و نيرنگ نيز از داليل ديگـر     ني، و طنز، پنهان   ايـ دي عامل اسطوره 
  .شگردهاي داستاني دگرديسي است
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  مقدمه

اي تواند به عنوان تغيير در شكل يـا ماهيـت هـر موجـود زنـده        مي 1)تغيير شكل (پيكرگرداني  
. عريف گردد كه هيچ محدوديتي در نـوع موجـود مـستعد بـراي چنـين تغييـري وجـود نـدارد            ت

هـا بـه      ايـن دگرگـوني   . شودهاي تغيير شكل، گياهان، جانوران و حتي خدايان را شامل مي           نمونه
تواننـد  شوند كه مي  ي نيروهاي خارجي ايجاد مي    ي تغيير در خودِ موجودات و يا به وسيله        وسيله

ســخن گفــتن از داليــل  .Eliade, 1986:225)(ســطحي و يــا عميــق باشــند بــد يــا خــوب، 
اي طلـب   اي جهان است كه تالش موشـكافانه      پيكرگرداني صحبت از آن بخش از ادبيات اسطوره       

نماي ي تمام هايي ست كه آينه   ها و سمبول   هزار و يك شب، جهان واال و آكنده از انگاره          .كندمي
گاه اول اين اثر، كتابي غيرمعمول بـه نظـر رسـد؛ ولـي آنگـاه كـه                  شرقند، شايد از اين نظر، در ن      

هـا توجيهـات    كنند، براي هر يك از فرافكني     ها در روند داستان به تدريج خودنمايي مي       جذابيت
هـاي هـزار و يـك شـب     ها در داسـتان بسياري از پيكرگرداني . آورنداي را به وجود مي    كنندهقانع

ها شگردهاي داستاني     شناختي هستند؛ همچنين بسياري از آن       نروا-ايحامل بار معناي اسطوره   
گذارند؛ در عين حال، هيچ يك از سطوح داستاني و روانـي بـروز ايـن پديـده را             را به نمايش مي   

جيمـز  . جدا دانـست  ) هاي رازورزانه تأويل(عرفاني  -ايهاي هرمنوتيكي اسطوره  توان از تأويل  نمي
، هفت دليل المعارف مذهبي الياده هداير در "Shape shifting"اي تحت عنوان كارز در مقاله

اي و شـگردهاي داسـتاني      كند كه در بخش داليـل اسـطوره       ي وقوع اين پديده را ذكر مي      عمده
هـا را بـه عنـوان     توان آن ، بايد به داليل ظريفي اشاره كرد كه مي          عالوه بر اين  . شوندگنجانده مي 

  بـراي مثـال، بـسياري    . هاي هزار و يك شب معرفي كرد   تاني دگرديسي در داس   داليل ناشناخته 
  گردد، نمـاد انزواطلبـي يـا سـرخوردگي عواطـف          شدن مي  ءهايي كه منجر به شي    از پيكرگرداني 

  . شـود ي سـنگ بازتـاب مـي      و احساسات و رسيدن به اوج ناكارآمدي اسـت كـه غالبـاً در نمايـه               
  خـوردگي  توانـد نمـادي از گـره       حـال مـي    ي نمادگرايي مقـدس، در عـين      سنگ شدن، به مثابه   

گونه كه انسان در اساطير ايراني پـس        اش باشد؛ يا همان   شناسانه  ذهن بشر در حلّ مسائل هستي     
سـپارد،  ي حيات خويش را به زندگي نباتي وا مـي   دهد و ادامه  از شهادت به گياه تغيير شكل مي      

الً رفتارهـاي انـساني از خـود بـروز          هاي هزار و يك شـب، گياهـان نيـز متقـاب           داستان-در افسانه 
كننـد؛ در اينجـا نمادهـاي گيـاهي بـر           دگرديسي مي ... دهند و در قالب پرنده، عقاب، آتش و        مي

هـاي غريـزي آدمـي را     كه جنبـه  ) ها به حيوانات  هاي انسان پيكرگرداني(خالف نمادهاي حيواني    
تبـديل شـدن   (هـا بكاهنـد      آن توانند به همان ميزان از پيـشروي و تـأثير         سازند، مي برجسته مي 

ي رونـده  براي در امـان مانـدن و فـرار از عـشق پـيش     3 به درخت برگ بو -ي يوناني الهه -2دافنه
  ).)Ibid :225(آپولون 
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ها همچون نمادين يا بازتاب ناخودآگـاه جمعـي بـشر    ي داشتن برخي ويژگياساطير به واسطه 
كننـد، اغلـب    اطفي كه با طبيعت برقرار مي     باشند و با مشاركت ع    درنگ قابل درك نمي     بودن، بي 

ي وسـيعي را در     ارتباط پيكرگرداني با ناخودآگاه جمعـي كـه سـيطره         . بشري دارند اي نيمه جلوه
شناسي تا ادبيات و اسطوره، دين و عرفـان بـه خـود اختـصاص            علومي چون جانورشناسي، زمين   

تر كـه مرهـون روشِ   گرايانه ي درونهادهد، ما را بر آن داشت كه توجه خود را بر روي تحليل        مي
ي اول قرن بيست و خوشبختانه قابل انطباق با هزار و يك            شناسي تحليلي يونگ در دو دهه       روان

بررسي داليل پيكرگرداني در ابعاد مختلـف و يـافتن يـك             اگرچه   .شب نيز هست، متمركز كنيم    
 صـحبت از يـك واقعـه    ارزجيمز كي  به عقيده4.معنا و كاركرد مشترك براي آن غيرممكن است     

ي معنـاي آن نيـست، بلكـه جـسارتِ در           در اين پديده بـه عنـوان يـك مثـال، صـحبت دربـاره              
بر اين اسـاس، نويـسندگان، داليـل پيكرگردانـي در      ).Ibid:226 (وجوي معنا بودن است  جست

هـاي    فـردي و تأويـل    -داسـتاني، روانكـاوي   : هزار و يك شب را با نوعي همپوشاني در سه سـطح           
  .اندزورزانه تحليل كردهرا

  بررسي و تحليل

  يداليل روان شناختي دگرديس: الف

  روند فرآيند فرديت. 1

ي مرگ، كـه زمـان     در نزد انسان بدوي، روح از اهميت بااليي برخوردار است، چرا كه تا لحظه             
ان با  رو هر چه ارتباط انس    از اين .  همراه و ياريگر اوست    5حلول روح در جسم انسانِ ديگري است،      

ها و روياهاي او واكنش نشان خواهـد  تري در خوابتر شود، ناخودآگاه به شكل فعاالنه     روح عميق 
ي انـسان بـدوي از لحظـه   . دهنـد تر نمايش ميها و روياهايي كه درون آدمي را روشن  داد؛ خواب 

خـود را  كرده و پيوسته    آدمي تعبير مي   »فقدان روح «ي  مواجهه شدن روح با ناخودآگاه به لحظه      
داشته است؛ چرا كه مواجه شـدن بـا ناخودآگـاه، قـدرت روحـي      از تيررس اين خطر در امان مي    

در نظر يونگ، اين مواجهه، بدون حضور ايمان و خدا، ارگانيسم و تعـادل روح را                . طلبدبااليي مي 
 ايـن ويژگـي منجـر شـده تـا همـواره جـادوگران و            ).250: 1384يونـگ،  (6بر هم خواهد ريخت   

ديـدار  (شناسان از ايـن حالـت   روان. ترين افراد قبيله برخيزندن يك قبيله از ميان روحاني   ساحرا
 هدف فرآيند فرديت، از قوه به فعل رساندن         7.كنندتعبير مي  »فرآيند فرديت «به  ) با ناخودآگاهي 

قق ها تح   و بارور ساختن استعدادهاي ذاتي و نهفته فرد است كه تنها در صورت آگاه شدن به آن                
شود بـشر بـه   فرآيند فرديت همچنين سبب مي. آينديافته و از حالت انتزاعي و سركوب به درمي    
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اين فرآينـد كـه در      . ترين كاميابي خويش، يعني به سرانجام رساندن سرنوشت، دست يابد         بزرگ
تابد، با هدف پيوستن انـسان      يابد و لذا داشتن الگويي را برنمي      هر فرد به شكلي خاص تحقق مي      
يابد كه وي تمامي عناصر طبيعت، اعم از ماه و خورشيد و درخت             به كل كيهان، وقتي تحقق مي     

هاي  و استحاله بخشد؛ همچون وحدت آغازيني كه تمام ضرباهنگ         وحدترا در پيكر خويش     ... و
اين مفهوم در نگاه عرفاني، انسان را به        . كيهاني را به صورت يكسان در وجود او استقرار داده بود          

ي عناصر عالم كبير را در خـود داراسـت، بـه جهـان معرّفـي كـرده و       ثابه عالمي صغير كه همه   م
  .شناساند مي

. گيردشب، با ورود شهرزاد و بيان اولين قصه شكل مي         هاي هزار ويك  در داستان فرآيند فرديت 
كـشد و   ي سيندرال، از ژرفاي ناخودآگاه شهريار سر برمي       شهرزاد همچون موجودات ياري دهنده    

هـاي  ها با ميزان پيشرفت فرديت در روان شـهريار، وي را بـا جنبـه              با تطابق دادن مضامين قصه    
شكافند و بـا    ها، به آرامي درون شهريار را مي      قصه. سازدآشنا مي ) سايه�( خويش 8تاريك وجود 

دار بـه   ي خطاهايي كه از وي سر زده است، او را مؤاخـذه و وا             ي رو در روي او به واسطه      محاكمه
گويند خودِ شهريار بايد سرزنش شـود،  ها به او ميمضمون قصه . كنندي خويش مي  داوري درباره 

در ايـن لحظـه     . كسي كه به مدت سه سال دست به اعمالِ پلشت و غير قابل جبـران زده اسـت                 
ي شـهريار آمـاده  �(گيـرد   شود و فرآينـد تربيـت شـكل مـي         شهريار گرفتار مي  » من«است كه   

  ).بردشهرزاد از مهلكه جان سالم به در مي�.شودهاي تازه ميهشنيدن قص
دهـد، مـا    از آن ارائه مييونگبنا بر تعريفي كه  فرآيند فرديت شود، طور كه مشاهده مي همان

ايـن فرآينـد در   . اسـت ) خـدا (ي رسيدن به نـوعي ايمـان درونـي      به ازاي بيروني ندارد و مقدمه     
گيرد كه خواه ناخواه    هاي طبيعي قرار مي   آن دسته از دگرگوني   ، جزو   يونگهاي دگرگوني   تقسيم

كـه در  » موجـودي ديگـر  «، ايـن دگرگـوني در قالـب         يونگي  به عقيده . دهددر درون ما رخ مي    
يـار درونـي    «: رسـد تر و برتر كه در درون ما به كمال مـي          درون ماست، يعني آن شخصيت آزاده     

  ). 83: 1368يونگ، ( دهد، رخ مي»روح

  هاي جنسيها و دلهرهنمايش وجوه غريزي، بيماري. 2

ها جويي و شكستِ بستگي   هاي مادي و معنوي كه منجر به سلطه       خاطر نشان كردن توانمندي   
شود، سبب شده تا انسان از پيكرگردانـي ميـداني فـراخ            و در نتيجه به آرامش رسيدن آدمي مي       

پايان روحي و   هاي بي يان برتري و ظرفيت   ي روحي از جمله ب    براي برآوردن آرزوها و اميال نهفته     
انـسان بـه   هاي بسياري از پيكرگرداني. جسمي خويش بسازد و در نهايت احساس رضايت كند 

 شناسـي، بـسياري از تغييـر   شـوند؛ چـرا كـه از منظـر روان     در اين دسته قـرار داده مـي        حيوان



 41  مريم حسيني، سارا پورشعبان پيربازاري/ شب  هاي هزارويك داليل پيكرگرداني در داستان

 

له آنگـاه كـه منجـر بـه         ايـن مـسأ   . هاي انسان به حيوان بازتاب وجوه غريزي آدمي هستند         شكل
 -حيـوان «هـايي بـا موتيـف    به عنوان مثال در قصه(شود    پيكرگرداني مردان در قالب حيواني مي     

شـود كـه اكثـر    هاي جنسي دختـران قلمـداد مـي    شناسيِ قصه نماد دلهره از منظر روان  ) »شوهر
هاي بـسياري   مونهتوان ن در اين مورد مي   . گردد  ها تفويض مي    اوقات از طرف زنان بزرگسال به آن      

ي هاي هزار و يك شب معرفي كرد كـه منجـر بـه مـسخ و اسـتحاله      از پيكرگرداني را در داستان    
هـا زنـان از قـدرت و ميـل جنـسي            در اكثر اين پيكرگرداني   . شودبه حيوانات مي  ) مردان(انسان  

رزنـدان و   دارنـد مـردان، ف    ي خيانتي كه به شوهران خـود روا مـي         بااليي برخوردارند و به واسطه    
 .كنندكنيزان مردانشان را محكوم به پذيرش حياتي حيواني مي

بـي آنكـه     -در ادامه،اين مرد،  .شودميهمسرشمتوجه خيانت  مردي 9پيرمرد و استر  در حكايت   
-ي جادوي زن بدكارش تبديل به سگ مـي         به واسطه  -گرفت در او سراغ   از بدذاتي  نشاني بتوان

  .شود
 يكي ديگر از حكاياتي است كه حسادت و انحصارطلبي زنـان در             10بدر باسم و جوهره   حكايت  

بـار و   در شخـصيت رقّـت  ) شوهر -موتيف حيوان(عشق و دلدادگي را با مسخ و دگرديسي مردان   
 ملكه الب در مقابـل مـردان و غرايـز           11واكنش مبتذل . نماياند به خوبي مي   الب ملكهآميز  مبالغه

ايـن  .  همـراه اسـت   13اَبرزنانگي و اغراق در نمـايش       12اييزد  اش، با نوعي آشنايي   افسار گسيخته 
ي مـردان  غريبي را درتعاريف قدرتمندي در ذهن شهريار و شايد همهحال، توازنحكايت،در عين 

 شخصاً دسـت    جادوي سياه شود تا ملكه الب با      جادوي غريزه همچنين سبب مي    . كندايجادمي
  .و سفيد به ارضاي تمايالت غريزي خويش بپردازداي زيبا به تغيير شكل زده و در قالب پرنده

هـاي   به خواسـته   غريبي تن ندادن     به واسطه  ملكه جانشاه ،  14عجيب و غريب  نيز، در حكايت    
ي ايـن   ي اشتراك همه  نقطه. كنداي مسخ مي  اش، به مدت دو سال او را به صورت بوزينه           غريزي

جـادوي سياهـشان   . آيدو خيانتكار به بار مي حكايات، نتايج نادلخواهي است كه براي افراد شرّير         
  ).آيدشوند و نسلي از ايشان به وجود نميمسخ يا هالك مي(گردد به خودشان باز مي

  امتزاج معاني متضاد در ناخودآگاه. 3

شناسي، بيانگر امتزاج معاني متـضاد در ناخودآگـاه         ها از منظر علم روان    بسياري از پيكرگرداني  
ها كماكان  گونه پيكرگرداني ما با اين  . افتدشتر در حالت خواب و رويا اتفاق مي       اين امر بي  . هستند

اي را در آغـوش     به عنوان مثال، لحظاتي در عـالم رويـا دختـر بچـه            . در عالم خواب آشنا هستيم    
از ايـن تبـديل ناگهـاني، كـه     . شويم كه مردي در آغوش مـا اسـت     گيريم و يكباره متوجه مي    مي

 امتزاج معاني متـضاد در ناخودآگـاه     شناسانه بـه    شود، در نگاه روان   دث مي عموماً در رويا حا   
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هايي از تناسخ سريع و نامشخص، هم به شـكل طبيعـي و هـم     موارد، نمونه  اين 15.شودتعبير مي 
 16ي هويـت نزديـك انـسان و حيـوان    هايي كه به وسـيله تغيير شكل. به شكل فراطبيعي هستند   

هاي دوجنسي در عـالم واقعيـت   حضور شخصيت. ندازه مبهم هستندشود نيز به همان ا   ايجاد مي 
هم، كه مظهر دوگانگيِ دروني انسان بـه خـاطر وجـود عنـصر مادينـه و نرينـه در ناخودآگـاه او                       

: ي ثميني به گفته . باشددر جهت كمال مي   ) ازدواج كيمياگرانه (هستند، نمايانگر وصالي جادويي     
رد، زنانگي و مردانگي را به صورت توأمان در يـك كالبـد   پذي ازدواجي كه در يك تن صورت مي      «

در واقع گزينش شگرد داستانيِ جـدايي و اسـتقالل        ). 199-200: 1379ثميني،(» آوردپديد مي 
ها وجـود   گونه اختالف ذاتي و انشعابي بين آنخود و نهاد، كه در وضعيت يك شخص سالم، هيچ      
يابد تا در ذهن خواننده و شنونده بهتر و      ور مي ندارد، در هيئت دو شخصيت مستقل و متضاد تبل        

 نام برد كه هر دو تـن  سندباد برّي و بحري  توان از شخصيت    براي مثال، مي  . تر مجسم شود  دقيق
هـاي هـزار و يـك    اين نقشمايه در حكايت ديگـري از داسـتان     .17اندنمودهاي گوناگون يك روان   

هاي غريـزي و    هر دوي اين حكايات، گرايش    . شود تكرار مي  18عبداهللا برّي و بحري   شب با عنوان    
) بينـي تخيل و واقع(هاي هر يك شناسانند تا به خواسته را به ما مي   » من«و  » نهاد«ي  بينانهواقع

به طور يكسان توجه كنيم؛ نه چون سندباد بحري زندگي سراسر خيالي براي خود خلق كنـيم و    
ي اين نقـشمايه بيـانگر ايـن نكتـه        .  دست و پا بزنيم    نه چون سندباد برّي در باتالق يأس و اندوه        

ي متمايز وجـودي مـا در جايگـاه خـويش ارزش يكـساني       ارزشمند است كه هر يك از دو جنبه       
هـا، نمـاد جداسـازي دو     ي دو سندباد و در آخر روز به هم پيوسـتن آن جدا شدن هر روزه  . دارند
ها است؛ در واقع ايـن دو         ارچه شدن آن  ي متضاد شخصيت و در نهايت به هم پيوستن و يكپ          پاره

هاي اين يكپارچگي و وحـدت در حكايـت         يكي از نشانه  . به هم تعلّق دارند و بايد يكپارچه شوند       
اشخاص در اين داستان همگي خـود را عبـداهللا معرفـي            .  نام اشخاص است   عبداهللا برّي و بحري   

هاي متفـاوت  با پذيرفتن نقشهاي اين حكايت در واقع يكي هستند و  تمامي شخصيت . كنند  مي
گذارند و در نهايت بـا  هاي مختلف وجود خود را به نمايش مي       جنبه) پادشاه، وزير، خباز و صياد    (

پادشاه بـا دادن سِـمت وزارت بـه عبـداهللا           (شوند  تمثيل ظريفي به يكديگر ملحق و يكپارچه مي       
  ).بخشدبرّي و خباز، به روند اين وحدت و يكپارچگي سرعت مي

  :ها هاي مثبت آندو پاره كردن اشخاص براي حفظ جنبه. 4

هـا از آلـودگي    هـاي خـوب آن  پاره كردن اشخاص را، كه به منظور حفظ جنبه       دو برونو بتلهايم 
كنـد؛ بلكـه آن را راه حـل مناسـبي بـراي      هاي پريـان منحـصر نمـي      شود، تنها به قصه     ايجاد مي 

به . ها، خارج از حد توانشان است       و كنار آمدن با آن    ها  داند كه درك رابطه   بسياري از كودكان مي   
شوند و احـساس امنيتـي كـه كـودك در     ي تضادها ناگهان حل ميي او با اين تدبير، همه   عقيده
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گونه كه پدر و مـادر      همان« :گويد  او مي . گشايدحفظ رابطه به آن نيازمند است نقاب از چهره مي         
ي دو احساس متضاد عشق و نفرت است، كودك          نماينده اند، كه ي پريان داراي دو چهره    در قصه 
ها به عنـوان بخـشي از خـود هـراس دارد، بـا بيرونـي               هايي را كه از پذيرفتن آن     ي بدي نيز همه 
كنـد،  مثالً كودكي كه شب رختخوابش را خيس مـي        . افكندديگر فرا مي  » كسي«شان، بر     كردن

 ديگـر، همـان بخـش    آن يك نفرانـدازد؛   ميبا دو پاره كردن خود، گناه را به گردن كسي ديگر       
بفهمد خودش   كودككهاصراربر اين . 19اكنون از او جدا شده است     شيطاني از كودك است كه وي     

رختخوابش را خيس كرده، در حكم آن اسـت كـه بخـواهيم پـيش از زمـاني كـه بايـد، مفهـوم                        
ايـن مـورد از     ). 87: 1381بتلهـايم، (» يكپارچگي شخصيت آدمي را بـه كـودك تحميـل كنـيم           

اي و  حكايـت ريـشه  .توان در حكايت آغازين هزار و يـك شـب مـشاهده كـرد             پيكرگرداني را مي  
درخواب نمودار  از اين پيشسازد كه شب، واقعيتي رواني را در نظر ما مجسم مي        هزار و يك  آغازين
است، با بيـان  ردانمينمود عنصرمادينه ها، كهقصهاي همزادپنداري با پريشهرزاد درگونه .شدمي

گويد تا شهريار در طي فرآيندي كه منجـر         هايي مشكالت روحي شهريار را به وي باز مي        حكايت
شـود، دسـت بـه انكـشاف و رشـد      به فرديت و يكپارچگي نيروهاي خودآگاه و ناخودآگاهش مـي       

 زندگي  بزرگي از شخصيت ناخودآگاه شهريار در     امر، با درآميختن بخش   دروني خويش بزند؛ واين   
گردد ترميم شخصيت و رسيدن به وحدت روحي او مي       يابدكه منجر به  ميخودآگاهش تحقّق فعال

  .دهد تا دست از كشتار برداشته و همسر مناسب خود را بيابدو در نهايت او را ياري مي

  )20پنداري رواني و ناخودآگاههمسان(اشتراك عرفاني . 5

هاي مرغان و سيمرغ و جـانوران       ر ايراني پر است از داستان     هاي ايراني و غي   ها و افسانه  اسطوره
سخن گفتن گياهان و شـنيدن      . باشند  هاي فراوان مي  هاي پريان و رازداني   سخنگو كه محور قصه   

سـخن گفـتن حيوانـات حـاكي از نـوعي           . هـاي فـراوان اسـاطيري دارد      ها نيز نمونه    سخن از آن  
حكايات كليله  (هاي فابل   را در بهترين نمونه   يافتگي عناصر طبيعي است و مصاديق آن        شخصيت

-تواند حاكي از تصورات اوليه      اين شيوع مي   21.توان مشاهده كرد  مي) هاي الفونتن و دمنه و قصه   

هـاي   اين اشتراك در داستان    .اش با موجودات ديگر باشد    ي اشتراكات ناخودآگاهي  ي بشر درباره  
ي در اسـطوره » انـسان، گيـاه و حيـوان    «هزار و يك شب به صورت تثليث حاصـل از پيوسـتگي     

شود كه   مشاهده مي  23حسن بصري و نورالسناء    و   22بلوقيادرختي انساني و حيواني و در حكايت        
پنداري رواني و ناخودآگاهِ انسان با گيـاه و حيوانـات             گرفته از همسان  شناسي نشأت از منظر روان  

  .است و ريشه در اسطوره و ناخودآگاه جمعي بشر دارد
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ي دفاع از اسـتقالل و آزادي زنـان بـيش از ديگـر          مايه با بن  حسن بصري و نورالسناء   حكايت  «
» گـذارد   صـحه مـي     - زمـين  -هـا     ي اتـصال آن   پيكري زنان و نقطه   حكايات بر پيوند عميق گياه    

  ).118: 1391حسيني و پورشعبان، (
داد و   و   هـا   ات پنـداري  همـذ تـوان در    تري از اين اشتراكات عرفـاني را مـي        هاي برجسته نمونه

گـرايش بـه بـاز پيـدايي و تكـرار در            : وجو كرد    جست ستدهاي متقابل رويدادهاي عيني و رواني     
كه بـه صـورت فطـري در نهـاد هـر آدمـي وجـود دارد و بازتـاب                 ... قالب جماد و گياه و انسان و      

) بالً گفتـه شـد    گونه كـه قـ    همان(براي مثال،   . ها پيدا كرده است   اي در اساطير و افسانه    گسترده
ي حيـات خـويش را      دهد و ادامه  انسان در اساطير ايراني پس از شهادت به گياه تغيير شكل مي           

  .سپاردبه زندگي نباتي وا مي

  دگرديسي) عرفاني( ديني - اي داليل اسطوره. ب

  24ميل به جاودانگي. 1

 جـاودانگي   انسان موجودي است كه به ذات، ميل به جاودانگي و خلود دارد؛ همـين ميـل بـه                 
ي ذهـن خـويش   سبب شده تا آدمي آرامش حقيقي خود را نه در دنيا بلكه در جهـان برسـاخته         

ها و عقايد مربوط به تغيير شـكل      كه تعداد كمي از داستان     كارزبر خالف اعتقاد    . وجو كند   جست
وم زيـستي   ها، جاودانگي و تدا   پندارد، سرانجامِ بسياري از پيكرگرداني    ي جاودانگي مي  را از مقوله  

اي همچنين بسياري از قهرمانان اسـاطيري و افـسانه        . انسان به شكل گياه يا جانوران ديگر است       
ناپذيري هستند كـه تجلـي آرزوهـاي ديرپـاي آدمـي بـراي خلـق و         مرگي و پايان واجد نوعي بي  

وجـوي آب حيـات و گيـاه زنـدگي بـودن، تنهـا يكـي از                   در جست . داشتن زندگي جاودانه است   
مرگي همـواره بهتـرين دوران زنـدگي بـشر            بي. ناخودآگاه اين ميلِ به دام نيفتنده است      تجليات  

 مبدأ حس جـاودانگي را ، يونگ. ي كائنات به خود اختصاص داده است را در عرصه ) عصر طاليي (
داند كـه در مناسـك و        مي »احساس عجيب گسترش در زمان و مكان      «ي رواني   نهفته در پديده  

ي اونـامونو،   بـه گفتـه   ). 1368:97يونگ،  . (يابد، انعكاس مي  25گونه شدن خداهاي مذهبي   آيين
  وار مـا كـلّ هـستي را از آن جهـت متـشخص و انـسان               «: ي اسپانيايي فيلسوف، شاعر و نويسنده   

  جـاودانگي و   ). 193: 1383اونـامونو، (» .سازيم تا خود را از چنگـال نيـستي رهـايي بخـشيم            مي
  زار و يـك شـب در قالـب پيكرگردانـي بـه دو صـورت نمايانـده                  هاي ه ي حيات در داستان   ادامه
  :شودمي
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  ):جايگزيني براي عقوبت مرگ(ي حيات در كالبد حيوان پذيرش ادامه) الف

 از حكايـت اصـلي      گـداي دوم،   و حكايت    پيرمرد دوم و دو سگش    ،  بانو و دو سگش   دو حكايت   
بـا وجـود    ) عفريـت (ول، ساحره   در دو حكايت ا   .  حاوي چنين مضموني هستند    حمال با دختران  

) پيرمـرد دوم  (گري بـرادر    به شفاعت ) از آنجا كه قصد كشتن فرد خاطي را دارد        (اش  ميل باطني 
در حكايـت گـداي دوم، مـرد      . سـازد ها را به عذاب مسخ دچار مي        ، آن )بانو(يا خواهرِ فرد خاطي     

.  مخفـي كـرده اسـت   شود كه عفريت در آنجا دختـر ملـك آبنـوس را          خاركن وارد زيرزميني مي   
شود، دختر را هالك كرده و غريبـه  اي در حريم خود ميهنگامي كه عفريت متوجه حضور غريبه  

در واقع خاركن خود حاضـر  . كنداي مسخ ميرا از آنجا كه خيانتي از او سر نزده، به شكل بوزينه          
 در ايـن  مـسخ و پيكرگردانـي  . ي حيات دهـد  است به جاي عقوبت مرگ به صورت حيواني ادامه        

  .دهدحكايات جايگزيني براي عقوبت مرگ در نظر گرفته شده و نياز به جاودانگي را بازتاب مي

  :حيات در قالب جماد) ب

هـايي از يـاقوت و      درختـاني از زر سـرخ بـا ميـوه          الرشيد و ابو محمد تنبـل،     هاروندر حكايت   
زايي، جاودانگي و ناميرايي در     در اين تصوير رمز نو    . شوندبها به تصوير كشيده مي    گوهرهاي گران 

شـود؛  به رسميت شـناخته مـي     ) جماد-ي گياه اسطوره(تمثيل درختي نوراني از جنس جمادات       
ي جانـداري   شود؛ چرا كه حركـت و جنـبش كـه الزمـه           ها دنبال مي  نگاريهدفي كه در تنديس   

تـرين  ز مهـم  گونـه خـود را ا     جان اين موجود بي . است، دليل از بين رفتن و كاهش تن نيز هست         
  .رهانداصل فرسايش، كه همانا حركت است، مي

  :اعتراض به نظام هستي به دليل حاكميت مرگ و ضعف و آالم. 2

شـود، بـا وجـود    هاي مختلفي به نمايش گذاشته مـي ي اين اعتراض كه به صورت  ما در صحنه  
هاي او از   آرزومنديي عظيم و متنوعي از      نظير آدمي، با گستره     هاي بي ايمان آوردن به توانمندي   

ها براي رهايي از قفس تنـگ جهـان مـادي، رسـيدن بـه               آسماني شدن و پرواز به آسمان     : جمله
هاي دلخواه  وجوي آب حيات و گياه زندگي همراه است، به اندازه           جواني و جاودانگي كه با جست     

دويي هـاي جـا  رسيدن، تغيير جنسيت دادن، زنده كردن مردگان، كسب زيبـايي و داراي قـدرت        
آزار هـاي دل  هايي از اعتراض به آفرينش و ميـراث  رو هستيم، كه همه و همه نمونه       روبه... شدن و 

حـد و  پـذيري و قابليـت بـي   هـا را در انعطـاف   شوند و آدمي راه حل آن  ثابت هستي محسوب مي   
اين ويژگي در حكايات هزار و يك شب بـا نمـايش         26.هاي پيكرگرداني، يافته است     حصر اسطوره 
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هايي كـه   دار و انسان    هاي بال  غوالن و موجودات چند جنسيتي، عفريته      27يهاي چندگانه قابليت
آيند؛ يـا رفـتن بـه اعمـاق دريـا بـا              و به پرواز درمي    28شوند  در موعد خاصي صاحب بال و پر مي       

پايـان و بـه طـور كلـي موجـودات           والن و دوال  غـ . شودبازتابيده مي ...  و 29كمك گياهان جادويي  
هـاي انـسان را از نظـر        شـان محـدوديت   هاي چندگانه  با نمايش قابليت   30كيبي و دو جنسيتي   تر

هـا كـه بـا هـدف رسـيدن بـه       بسياري از پيكرگرداني. كنندآگاهي و قدرتمندي به او گوشزد مي      
نياز انسان به جـادو و ابـزار جـادويي          . گيرند، از مضموني مشابه برخوردارند    جاودانگي صورت مي  

ها، همگي حاكميـت ضـعف     شده و بازتاب آن در افسانه     تاج، انگشتر، گوهرهاي طلسم   عصا،  : چون
  .رسانندو نارضايتمندي و تالش براي قدرتمندتر شدن آدمي را به اثبات مي

  ينشتصوير ماجراهاي آفر: 3

ي موضـوع   اي ابناي بـشر دربـاره     هاي اساطيري تصورات دوره    يكي از داليل پيكرگرداني    )الف
اين موضوع كه خود ريشه در تصورات بيكرانگي زمـان دارد، در اسـاطير              . تكامل است آفرينش و   

بـراي مثـال، در   . شـود شمار آنان نمايانده مي  هاي بي ي خدايان و دگرديسي   به شكل تغيير چهره   
ي مينويي دارد، نـه     ويشنو، خداي عصر ودايي هند كه جنبه      ) آواتارهاي(اساطير هندي، تجليات    

همچنـين،  . گرفتـه اسـت  ي خاصي صورت مـي صادف نبوده بلكه براي انجام وظيفه    تنها از روي ت   
هـاي  هـا و آيـين   اسطوره31.اندهاي موجود در هستيبعضي از تجليات بيانگر تضادها و ديالكتيك    

مربوط به بقا و تجديد حيات گياهي و دامي، كه از طريق مـرگ خـدا و قهرمـان ميرنـده انجـام                       
قيقت روشن و ساده بوده است كه دانـه تـا نيـست نـشود رسـتاخيزي و                  گرفته، بيانگر اين ح    مي

شناخت انسان اساطيري اثر گذاشـته        ي عيني بر ديدگاه و جهان     اين تجربه . يابدتولدي ديگر نمي  
. اندو تصور خداياني را به وجود آورده است كه صاحب دگرگوني دائمي ميان زندگي و مرگ بوده                

شود، در بستر   بعد از نابود شدن هستي، هستي جديدي آفريده مي        در واقع، اين تضاد كه چگونه       
  32.شودتجليات رمزپردازي مي

كنند كه هـر    هاي آفرينش كه متوجه بازگشت به اصل هستند، اين نكته را گوشزد مي            اسطوره
 و به همين منظور هر چيز بايـد         33چيز تنها در نخستين خلقت خود داراي ارزش و اعتبار است؛          

 چـه بـه مناسـبت    34د بازگشت داده شود و در قالب نخستين خود پيكرگرداني كنـد؛        به اصل خو  
ي قـوم تـازه و نـو        هـا در زمـان حـال، همـه          امروزي كردن اساطير و دوباره متحقق سـاختن آن        

  .كنديابد و اصل خويش را زنده ميهاي خود را باز مي شود، ريشه مي
ي هـزار و يـك شـب بـا تحقيـر و تغييـر        هـا پيكرگرداني با هدف بازگشت به اصل در داسـتان        

الگـوي  كهـن . اي در اسـاطير داشـته اسـت   ايـن مـسأله نمـود گـسترده    .  همراه اسـت   35جنسيت
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كه در تمثيل رمزي جواني از سر گرفتن زليخا، برهاني بـر وجـود رسـتاخيز                » بازگشت به اصل  «
  :شوددانسته شده، در حكايات هزار و يك شب به چند طريق نمادپردازي مي

 پـس از پـشت سرگذاشـتن يـك دوره حيـات حيـواني             بازيافتن ماهيـت انـساني     به صورت    .1
  ...).و» پيرمرد و استر«و » پيرمرد و غزال«حكايت (

يـا  ) حسن بصري و نورالـسناء    حكايت  ( و بازيافتن قدرت پرواز      ي پر   پوشيدن جامه  در قالب    .2
  ).سفر هفتم سندباد( در موعد معين صاحب پر و بال شدن

آيد كه در هيئت كبـوتران در مقابـل          از پرياني سخن به ميان مي      جانشاه و شمسه،  يت  در حكا 
كنند و به تفـرّج و      شوند و با كندن پرهاي خود به صورت آدمي پيكرگرداني مي          جانشاه ظاهر مي  

  ) 1215: 2هزار و يك شب، ج: (پردازندتني مي آب
ي دريـايي خـود     ر مراقبـت از جامـه      د -پريان پرنده -همتايان خود   پريان دريايي همچون نيمه   

: 1389برفـر،  (زيرا در غير اين صورت قادر به بازگشت به دنياي خود نخواهند بود            . كوشا هستند 
124.(  
تبـديل بـه زن شـدن مـردان بـا      ( پس از يك دوره تغيير جنـسيت  بازيافتن قواي مردانگي   .3

  ).ي جادوچشمهحكايت ) (نوعي تحقير و چشم زد همراه است

  :الگوي مرگ و آفرينش مجدداد كهننم) ب

خـواري كـه    ي اژدها يا غـول آدم  در آيينهالجمالالملوك و بديع سيفالگو در داستان    اين كهن 
در ايـن   . يابـد شـود، تبلـور مـي     كشتن او به يك ضربت شمشير است و از ضربت ديگر زنده مـي             

خوارِ آن پس از نابينا كردن       از گرفتار شدن خويش در جزايري كه غوالن آدم         ساعدحكايت، وزير   
-سيفسازند و هالكشان در يك ضربت شمشير است، با          ها خوراك چرب و نرمي مي       ها از آن  آدم

پيكرگردانـي جمـادات بـه    ). 1782-1783: 2هـزار و يـك شـب، ج        (36گويـد  سخن مـي   الملوك
 هر چيز   موجودات زنده در هزار و يك شب از آنجا كه حركتي باالرونده و صعودي است، بيش از                

ي اين حقيقـت كـه زنـدگي يـك جريـان دائمـي و        بيانگر نشاط حيات و زندگاني است و واگويه       
  .الگوي مرگ و آفرينش مجدد باشدتواند نمادي از كهنصيرورتي سيال است و مي

  37مجازات و تنبيه. 4

ايي و تغيير شكل در قالب مجازات و تنبيه، برخالف پيكرگرداني در قالـب فـرار، از تنـوع معنـ               
ي كيفـر  هاي سادهدر اين نوع تغيير شكل از نمونه      . اعتبار فكري يا مذهبي بااليي برخوردار است      

زناني كه در سرزمين سدوم، به خاطر نقض اين فرمان كه نبايد به عقب نگاه كنند، بـه             (مستقيم  
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 ارواح  يتر، همچون تجسد پيوسته   تا تغيير قيافه به شكلي ظريف     ) هاي نمك تبديل شدند   ستون
ي تأكيد كمتر در بوديـسم سـراغ داريـم، در    يسم و با درجه ئي آن را در هندو    كه بازتاب گسترده  

هـا،  تـر در تعـدادي از سـنّت    اي تنبيهي به شـكلي ظريـف      تغيير قيافه به عنوان شيوه    . گيردبرمي
ديـدي  يافته به شـكل ج در هندوئيسم، روح تناسخ. همانند تناسخ يا تجسد ارواح وارد شده است 

تا جايي  تغييرشكل اين 38.به كيفيت حيات روحاني آن در زندگي پيشين است        وابستهآيدكهدر مي 
ي عـصيان و ناديـده گـرفتن        كيفر اعمال بـه واسـطه     . ماندنمييابد كه ديگر شكلي باقي    ادامه مي 

ار و  هـاي هـز   ترين داليل تغيير شـكل در داسـتان         ي جادو، يكي از مهم    فرامين الهي يا به واسطه    
  .حيوان و جماد استهاي انسان بهبيشتردر بخش پيكرگردانيوتمركزآن آيدميحساببهشبيك

تبـديل  (ترين حكايات هزار و يك شب است، عذاب مـسخ           كه يكي از شگفت    بلوقيادر حكايت   
هـزار و يـك شـب،       (ي نافرماني از پدر در نظر گرفته شده اسـت           به واسطه ) شدن ابليس به كرم   

) جـادو (ي تنبيهي دارد و بدون حضور عامل بيرونـي          مسخ در اين مورد فقط جنبه     . )1189: 2ج
قـانون  (گيرد و ارتباط مستقيمي با اعمال و رفتار آدمي دارد كه بر اساس سنّت هندو                صورت مي 

  . با نيت تنبيه و مجازات استمسخ تبعيدينوعي ) 39كرمه
آيد، در مواردي كه    ها به شمار مي   ذابترين ع   كه از سخت  ) سنگ(پيكرگرداني انسان به جماد     

رفتگي و تكامل در سـايه  اي، با نوعي به خواب در ارتباط است، از منظر اسطوره     40با جادوي سياه  
را در خـود دارا اسـت   ) با كمك جادوي سـفيد (شود و قابليت بازگشت به اصل انساني  توجيه مي 

 آنجا كه به عنوان عذابي الهـي در نظـر           اما پيكرگرداني انسان به سنگ    ). صياد و عفريت  حكايت  (
-بازگشت و سرنوشتي حتمي به شمار مـي         تابد و راهي بي   شود، عامليت جادو را برنمي    گرفته مي 

  ).عبداهللا فاضل و حكايت بانو و دو سگشحكايت (آيد 

   آزادي روح و جان از عوارض جسم:5

اي هـم    تنبيه وجود دارد، قصه    در تغيير شكل، به ازاي هر قصه كه به ازاي         «: كارز معتقد است  
حالتي به  «از  تغيير شكل براي آزادي عالوه بر       ). Eliade,1986:227(» براي آزادي وجود دارد   

مـستلزم طـي    ) رها شدن از ماهيتي تنبيهي و نادرست به مـاهيتي درسـت           (» حالت ديگر شدن  
يدن بـه  براي شكسته شـدن طلـسم و جـادو اسـت و بـا رسـ            )  سال 2-10(كردن زماني طوالني    

  .باشد همراه مي...) در قالب گياه و جماد و(معرفت و نيروهاي غيرمعمولِ حاصل از رنج بردن 
بهبود بيمـاري   (دگرديسي احوال شهريار    : هايي چون مصاديق آزادي در هزار و يك شب نمونه       

فرمـان   ( بـانو و دو سـگش     هاي انسان به حيوان در حكايات       ، پيكرگرداني )او طي مدت سه سال    
مـسخ   (پيرمـرد دوم و دو سـگش      ) ي كيفـر اعمـال    د تازيانه عالوه بر عذاب مسخ به واسطه       سيص

كيفر عصيان و انكار فـرامين  (هاي انسان به سنگ    و تغيير شكل  ) برادران حسود به مدت ده سال     
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ها، عالوه بر شخص يا اشخاصي كه مورد شكنجه         در اين نوع پيكرگرداني   . شودرا شامل مي  ) الهي
هـا نيـز وادار بـه پـذيرش      ي آنشوند، برادران و خواهران و ديگر اعضاي خانواده  مي و عذاب واقع  

  .شوندمي) كنندهمسخ(دستورات جادوگر يا مبدل 

   تجسم اعمال نيك و بد آدمي:6

ها نتايج عمل آدمـي در قيامـت          اسالمي از اين دست كه طبق آن      -ي عرفاني اعتقاداتي با ريشه  
 زن صدقه   در حكايت . شود  بند، در هزار و يك شب به وفور ديده مي         يابه صورت فردي تجسم مي    

زن   هـستند،  41»بزنگـاه «هـايي اسـت كـه داراي         كه به اعتقاد ثميني از آن دسته افـسانه         دهنده
تر صدقه داده بود، بـه صـورت دو آدم نيكوكـار پـيش روي خـود               ناگهان دو تكه ناني را كه پيش      

يـا بـه دسـت آوردن    ) 42ي جـادو در حكايت چشمه( مردانگي  تني، بازيافتن قواي    رويين. بيندمي
ي يـاريگر بـه قهرمانـان       كه از طريق اجنّه   ... ) در قالب پرواز و تغيير شكل و      (هاي جادويي   قدرت

سازند؛ در عين حـال بـسياري   ي اعمال نيك آدمي را مجسم مي    شود، به نوعي نتيجه   تفويض مي 
هدف كيفر اعمال و بازگرداندن نتايج بدِ كـردار آدمـي بـه             هاي انسان به حيوان با      از پيكرگرداني 

شوند كـه همگـي    گيرند و در قالب افسانه با تمهيد جادوي سفيد شناخته مي          خودش صورت مي  
تبديل به شي شدن در قالب تمثيلي انـساني كـه از            . باشندي تجسم اعمال بد آدمي مي     از مقوله 

يعني هوش و ذكاوت خود را هنوز از     (ورت بشر است    ناف تا به پاي سنگ و از ناف تا به سر به ص            
رفتگي و  تواند بيان نماديني از نوعي به خواب      طور كه قبالً گفته شد، مي     همان) دست نداده است  

آيد كـه  ي خطاهايي پديد مييا نوعي تكامل در سايه باشد كه به واسطه      » فترت بين دو زندگي   «
بـانو و دو    در حكايت فرعـي     .  آدمي سر زده است     از شخص  -كه نام آن زندگي است    -اي  در دوره 
ي پرسـتش    تبديل شدن مردم شهر به سنگ در نتيجه        حمال با دختران   از حكايت اصلي     سگش

  .آتش و ديگر مظاهر طبيعت است كه خشم خدا و عقوبت او را در پي دارد

  هاي جادويي زنانايجاد رعب و وحشت از قدرت: 7

خدايي در ميان اقوام بومي ايران، كه منجر به ساخت          - مادر مادر و رواج مذاهب    -پرستش الهه 
گذارند، دليل روشـني بـر باورداشـت كهـنِ          هايي شده كه خصايص زنانه را به نمايش مي          پيكرك

  .هاي جادويي زنان استانسان باستاني از قدرت
 از هاي واقعي يا مجرّدي كه از خود بـه جـا گذاشـته اسـت، تركيبـي         مادر كبير با وجود نماد    «

دهد، كه بـدون توجـه بـه زمـان و مكـان، داراي              ماهيت ثابت و ماهيت تغييرپذير زن را ارائه مي        
و » اَبرزن«مفهوم    [هاي باستاني   بيني انسان  چنين نمادهايي در جهان    -حضور ازلي و ابدي است    
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نـايي مـادر    هاي باستاني قـدرت و توا     در باور انسان  . سازدزنده مي ] را به طور همزمان   » اَبرانسان«
كبير چنان برتر و فزاينده بود كه گاهي خارج از حدود معيارهـاي مرسـوم و مـادي، بـا جهـاني                       

كرده و صـاحب رفتـار   ها و خارج از فهم و شعور متعارف ارتباط برقرار مي  ها و شنيده  مافوق ديده 
ذهنـي  هاي باسـتاني ايـن دريافـت    انسان. شده استهاي نامتعارف ميو حاالت جادويي و قدرت    

ي زن و در    هـاي زاينـده   هاي مـادي بـا تأكيـد و اصـرار بـر انـدام             خود را از مادر كبير در صورت      
العـاده    گرايي زنانه كه در نهايت نيروي خارق      هاي رواني و خيالي با تأكيد و اصرار بر درون          صورت

  ).76-77: 1371الهيجي و كار،(» اندگيرد، بيان كردهو جادويي از آن منشأ مي
كه به صورت عمده از پيكرگردانـي  -هاي جادويي زنان ي قدرتد با بيان حكاياتي درباره شهرزا

 حقايقي را از دل ناخودآگاه جمعي شهريار بيـرون كـشيده و در برابـر چـشمان        -اند  نشأت گرفته 
هـاي بازمانـده از جوامـع كهـن، كـه      كند؛ حقـايقي كـه در بـسياري از پيكـرك       ناباور او زنده مي   

. سـازند، تجـسم كامـل يافتـه اسـت       خدايان را آشكار مي   -ي بانو سان باستاني درباره  بيني ان  جهان
و سـه حكـايتي فرعـي آن        ) عفريـت  بازرگان و حكايت  (عالوه بر داستان آغازين هزار و يك شب         

شود، حضور  كه توسط پيرمردها روايت مي    ) پيرمرد و غزال، پير دوم و دو سگش، پيرمرد و استر          (
هـاي  توان عامل اصلي به رخ كشيدن قدرت      ادوگر در سراسر مجموعه را مي     كننده و ج  زنان مسخ 

توان در حكايت   هاي فراواقعي را مي   ترين مصاديق اين قدرت   ازبرجستهيكي. جادويي زنان دانست  
  .هاي زن داستان همچون جوهره و ملكه الب پي گرفت و در شخصيتباسم و جوهره بدر

نيمه حيوانـات، پريـان دريـايي و پريـان         -ها، نيمه انسان  هاي تركيبي مربوط به عفريت    اسطوره
ي ها كه قابليت تبديل شدن به انسان را دارا هستند، از ديگـر عوامـل بازتـاب دهنـده       پرنده و آن  

نمـايش  . آينـد هاي هزار و يك شـب بـه شـمار مـي    هاي جادويي زنان در مجموعه داستان    قدرت
هـاي  نيز قـدرت ) حسن بصري و نورالسناء حكايت (هاي روان زنانه در قالب گياه   رمزي پيچيدگي 

  .آورنداي را پيش چشم ميجادويي زنان در زماني اسطوره

  هاي گذرآزمون. 8

شـب صـد و چهـل و     درحيوانـات  كـه از مجموعـه حكايـات    شبان و فرشته  در حكايت فرعي    
ـ       خداونـد، فرشـته   ) 535-534: 1هزار و يـك شـب، ج      : ك.ر(هشتم است    ي اي را بـه صـورت زن

در واقـع، ايـن   . فرستد تا او را امتحـان كنـد و شـكيبايي او را بيازمايـد    خوبروي به نزد شبان مي   
ظاهر شـدن  . پنداري با شبان قصه در حال امتحان دادن است        اي همذات شهريار است كه با گونه    

  و روايـات دينـي نيـز سـابقه         43فرشته در كالبد انساني براي آزمايش و عذاب مردمان، در قـرآن           
بـراي كامـل كـردن عـيش     ) پيـر /شـيخ /نابينـا (ظاهر شدن ابليس به صورت انـسان      . داشته است 

ي نيمـه  (منادمت شـيطان بـا ابـراهيم موصـلي    بندگان مخلص در چند حكايت از جمله حكايت         
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ي شب ششصد و نود و      نيمه ( اسحق موصلي با شيطان   و حكايت   ) شب ششصد و هشتاد و هفتم     
اي پس از سربلندي در آزمايش الهـي        شته، گاهي آن هنگام كه بنده     فر. شودنيز ديده مي  ) پنجم

ي شـب سيـصد و      ، نيمه دهندهزن صدقه  حكايت(شود  شود بر او ظاهر مي    به مصيبتي گرفتار مي   
  ).چهل و ششم

  شگردهاي داستاني دگرديسي. ج

  44ترفندهاي نظامي. 1

ها عالقه دارنـد    ي طرف همههاست؛ به طوري كه     ترين اجزاي درگيري  كاري يكي از مهم   پنهان
 ايـن تغييـر   آورتـرينِ  شـگفت .چيزي باشند يا جايي باشند غير از آنچه دشمنانشان انتظار دارنـد     

گونـاگوني را بـراي نبـرد بـا      45، خداي هندي است كه مظاهر يا آواتارهاي     ويشنودهندگان،  شكل
  ).Eliade,1986:226-227(نيروي شرّ به كار گرفت 
هـاي  هاي هزار و يك شب، نبردهاي حماسـي در قالـب تغييـر شـكل           تانترفند نظامي در داس   

. گيـرد پذيرد دربرمي درپي را كه با هدف غلبه بر دشمن و با ترفندهاي هوشمندانه صورت مي               پي
نورالـدين و    و حكايـت 46گـداي دوم حكايت  درپي در هاي پيتوان از تغيير شكلبراي مثال، مي

  .نام برد الدينشمس
بندند كه دختر و پسران      پسران وزير مصر، با هم پيمان مي       الدينرالدين و شمس  نودر حكايت   

  الـدين   از طرفي سلطان مصر به خواستگاري دختر شـمس        . ي خود را به كابين هم درآورند      آينده
–رغـم  سـلطان علـي  . دهـد الدينِ وزير به سلطان پاسـخ منفـي مـي         شمس. رود مي -الحسن ست  

  . آورد را به كابين غالمكـي گوژپـشت و سـياه در مـي             -الحسنست – الدين، دختر او    ميل شمس 
شوند الدين مي و دختر شمس) فرزند نورالدين(از قضا دو عفريت متوجه شباهت حسن بدرالدين      

  هـا بـا تـدبيري    عفريـت . كننـد و در رساندن اين دو ماهرو به هـم از هـيچ كوشـشي دريـغ نمـي       
برند و از پيكرگرداني بـه عنـوان ترفنـدي بـراي فريـب              ي عروس مي  حسن بدرالدين را به حجله    

-113: 1هـزار و يـك شـب، ج       (جويند  غالم احدب و به نتيجه رساندن وصالي جادويي سود مي         
112.(  

  كاري و پنهان47فرار. 2

در اين نوع تغيير شكل، كه با خطراتي هم همراه است، هدف، مقابلـه بـه مثـل قربـاني بـراي                      
كاري براي مهـاجم مهـم اسـت، اهمتـيش          اگر پنهان . ي مهاجم است  خنثي نمودن ترفند و حقه    
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بسياري از قهرمانان با تغيير جنـسيت، خـود را از خطـرات             . براي قرباني نيز چندان كمتر نيست     
ي هاي نهفتـه  قهرمانان با اين عمل  قدرت     . سازند  احتمالي مصون نگه داشته و به نوعي عايق مي        

در حكايـت  . برنـد و در جهت پيشبرد اهداف خود بـه كـار مـي   دروني خود را به فعليت در آورده  
 زن توانا و قدرتمندي به نام زمرّد، براي رهـايي از گزنـد رهگـذران    48مجدالدين و كنيزك بنعلي

ي سـيده بـدور در جامـه    49ملك شهرمان و قمرالزمـان نيز در حكايت . آيدبه هيئت مردان درمي   
  50.كند در بر مرزوان ميي زنانشود و عجوز جامهمردان ظاهر مي

هـاي   به طور عام و در داسـتان      هاي عاميانه ها و افسانه  تبديل به گياه و جماد شدن در اسطوره       
هـاي اعـالي   نمونه. كاري استاي فرار و پنهان هزار و يك شب به طور خاص گاهي متضمن گونه         

؛ حقـايقي كـه ديـدگاه     كننـد اي جداگانه دارند و حقايقي را آشكار مـي        دگرديسي هر يك فلسفه   
كنند؛ اين كه رمزهاي زنـدگي و     وار را نسبت به مرگ و زندگي بازگو مي        هاي پري اسطوره و قصه  
درپي انسان بـه   پيهايپيكرگرداني. شودها مربوط نميها فقط به انسانها و اسطورهمرگ در قصه 

هاي  يكي از بهترين نمونه    بادختران،لحمااصليازحكايتگداي دوم حيوان،گياه و جماد درحكايت   
   شـب، ج  هـزار و يـك  (آيـد  هاي هـزار و يـك شـب بـه شـمار مـي       كاري در داستان  فرار و پنهان  

1:76.(  

  51آشكارسازي حقايق. 3

ي اين نوع تغيير شكل بر آگاهي شخص از حقايقي كه قبالً مورد توجه او نبـوده                 كاركرد عمده 
ي روح آدمـي در كالبـد حيوانـاتي چـون مـوش و      هـا ها و شرارت بسياري از خباثت  .استوار است 

شود؛ نيز پيكرگرداني در قالب پرندگاني چون عقاب و باز و شـاهين     گرگ و سگ پيكرگرداني مي    
  .سازدآمال و آرزوهاي دورپرواز آدمي را بهتر مجسم مي) پرندگان شكاري(

ي پـاك بـه      خيانت دو برادر شرّير توسـط جـادوي فـرد          52پيرمرد دوم و دو سگش    در حكايت   
هايي كـه منجـر     تغيير شكل . افتدشان به خطر مي     گونه حيات انساني  گردد و اين    خودشان باز مي  

شـوند،  در قالب آگاهي، غلبه بر تـرس و ايجـاد حـس پرسـتش مـي               ) كشف حقيقت (به مكاشفه   
و ايـن حـاكي از     ) مـسيح، كريـشنا و خداونـد      ( همـراه هـستند      53عموماً با نوعي خـودتغييردهي    

ها است؛ اما زماني كه به معناي درونـي هـر يـك از              ي بيروني اين دسته از تغيير شكل      هاشباهت
ها را بفهميم، اين تشابهات به سـرعت رنـگ       كنيم آن كنيم و سعي مي   ها نگاه مي  اين تغيير شكل  

  .بازندمي
  



 53  مريم حسيني، سارا پورشعبان پيربازاري/ شب  هاي هزارويك داليل پيكرگرداني در داستان

 

  54نيرنگ. 4

هاي هـزار  ستانترين داليل پيكرگرداني و تغيير شكل در دا      بازي و فريبكاري، يكي از مهم     حقّه
 اءمنـش . هـاي داسـتاني دارد    و يك شب است كه نقش مهمي در ايجاد سرگرمي براي شخـصيت            

هاي هزار و يك شـب را عـالوه بـر عامـل جـادو، بايـد در                  ها و پيكرگرداني  بسياري از تغييرشكل  
وجو كرد، كه بـا هـدف فريـب و اغـوا صـورت                بازي جست اعمال شيطاني همچون شرارت و حقه     

كه امري اهورايي باشـند،     هاي هزار و يك شب، بيش از آن       هاي داستان لذا پيكرگرداني . گيرند مي
 به  55دهندهوابسته به رفتارهاي اهريمني هستند و اكثراً نتايج نادلخواهي را براي فرد تغييرشكل            

  .آورندبار مي
 ،خيـاط و احـدب و يهـودي و مباشـر و نـصراني              از مجموعـه حكايـت اصـلي         عوراَدر حكايت   

) قوچ(و پيكرگرداني حيوان    ) كاغذ به درم  (پيكرگرداني در قالب تغيير شكلِ اشياء به اشياء ديگر          
در ايـن حكايـت، پيرمـرد بـا     . همراه اسـت ) 56دگرگوني بزرگ(به انسان، با تغيير ماهيت اساسي      

 هـا نهفتـه اسـت همـديگر را     چيزهاي يكسان با گوهر اثيري كـه در آن  «اعتقاد به اين مسأله كه      
-اند، بابت بهاي گوشت به قصاب مـي       كاغذهايي را كه مشابه درم بريده شده      » 57كنند،جذب مي 

 .گيرداش بهره مي  اي براي تأمين معاش روزانه    گونه از جادوي تقليدي به عنوان وسيله      دهد و اين  
و ) هـا اجنّه(ها هاي هزار و يك شب، عفريته   يكي از پركاركردترين موجودات تركيبي در داستان      «

هـاي بالـدار اغلـب    عفريته... كنندپريان بالدار هستند كه در دو بعد تيره و روشن ايفاي نقش مي         
بيشترين كاركرد نيرنـگ در  ). 115: 1391حسيني و پورشعبان، (شوند   در نقش اغواگر ظاهر مي    

نـي  هـا از پيكرگردا عفريت. وجو كرد ها جستتوان در ميان عفريتحكايات هزار و يك شب را مي    
الرشـيد و ابومحمـد       هـارون  و   58عالءالـدين ابوالـشامات   حكايـات   (به عنوان ترفندي براي فريـب       

يا سرگرمي و به نتيجـه رسـاندن وصـالي جـادويي            ) هاي بالدار عفريته(، اغواي قهرمانان    )59تنبل
  .گيرندبهره مي) 61ملك شهرمان و قمرالزمان و 60الديننورالدين و شمسحكايات (

  بروز خنده. 5

نمايي را، كه يكـي از شـگردهاي طنزنويـسان اسـت، بـه              پيكرگرداني، ميزاني از اغراق و بزرگ     
هـاي  سازيتبديل شدن به شي و دگرگون    . خودي خود دارا است؛ البته مستلزم فهم دروني است        

معنا   دار و در عين حال مضحك و بي       تواند خنده جادويي، يا بروز رفتارهاي انساني از حيوانات مي       
گيـرد، يكـي از     هـاي ناگهـاني كـه توسـط دوربـين انجـام مـي             پنهان شدن و ظاهر شـدن     . باشد

هـاي طنـز    دار اسـت؛ در واقـع، يكـي از لـذّت          هاي كمـدي خنـده    هاي نمايش ترين حقّه  متداول
هـاي  بـراي مثـال، در كمـدي      . كنـد تصويري، دنيايي است كه انسان با فرار از واقعيت خلق مـي           
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ار بسياري از اعمال و رفتارهاي غيرمتعـارف از قبيـل ظـاهر شـدن و                ، با شم  مستربين يا   چاپلين
هاي غير  ، كوچك و بزرگ شدن    ...)گيتار، لوستر و  (هاي ناگهاني، تبديل شدن به شي       پنهان شدن 
دهنـد و موجبـات     سـازي رخ مـي    ي دگرگـون  ي پديـده    رو هستيم، كه به وسيله      روبه... منتظره و 

 .نندكدارتر شدن اثر را فراهم ميخنده

آيد، داستان مردي است     كه از حكايات مضحك هزار و يك شب به حساب مي           خر ابله حكايت  
دهد ديگران بالهت او را مورد ريشخند قـرار دهنـد و بـه       ي ابلهي خويش اجازه مي      كه به واسطه  

در اين حكايت، اگرچه به صورت مستقيم بـا       . اش آدمي را به او قالب كنند      جاي خر دزديده شده   
ي پيكرگرداني مواجه نيستيم، اما به طور غيرمـستقيم، پيكرگردانـي مـورد اسـتفاده قـرار                 پديده

در واقع ما در ايـن حكايـت بـا رخـداد            . آوردگرفته و موجبات كمدي شدن داستان را فراهم مي        
اي پيكرگرداني سر و كار نداريم؛ بلكه بـا يكـي از كاركردهـاي نـادر پيكرگردانـي بـه مثابـه قـوه                      

دهـد؛  يعني با ايجاد موقعيتي مشابهِ آنچه در هنگام پيكرگرداني رخ مـي           . رو هستيم   بهفريبنده رو 
هـاي  گونه زمينـه زنند و اين ها در تقابل هم قرار گرفته، دست به سنجش كنش هم مي           شخصيت
در ايـن حكايـت، بـا كـاركرد مـستقيم يكـي از داليـل        . آورنـد دار شدن ماجرا را فراهم مي  خنده

. سـر و كـار داريـم   ) آورايجاد موقعيـت خنـده    (بر روي حال و هواي داستان       ) بفري(پيكرگرداني  
شود كه ما نقش اين كاركرد را در تقابل با موقعيت داستاني            اهميت اين موضوع وقتي روشن مي     

  .قرار دهيم
ي ديگـري از     بـا نمونـه    مكر زنان  از مجموعه حكايات     زن زيبا، مرد جوان و پير زن      در حكايت   
ي ترفندي براي فريبكـاري و ايجـاد دلهـره،          رو هستيم، كه به مثابه      غيرمستقيم روبه پيكرگرداني  

نمايي، كـه   اين حكايت با نوعي اغراق و بزرگ. كنددار شدن حكايت را فراهم ميهاي خنده زمينه
كـه عاشـق زنـي شـوهردار     (شود، از مردي جـوان  در جاري شدن اشك از چشم سگ نمودار مي  

پيرزن براي اين وصالِ    . گويدسخن مي ) كندي رسيدن خويش به او مي     هشده و عجوزي را واسط    
چيند و با جاري كردن اشك از چشم سگ، او را به عنـوان دختـري كـه بـه                    نامشروع توطئه مي  

نماياند تا بدين وسيله دل زن جوان را نرم كند          دلي به اين روز دچار شده به زن مي          خاطر سخت 
  ).1383-1384: 2هزار و يك شب، ج(

  عشق كيمياكار. 6

ه در نظـر گرفتـه      ي اصلي قـص   مايهه، عشق، جان   از قص   به عمل آمده   هايدر بسياري از تحليل   
ي  خميرمايـه  ،عـشق  «.كه بـودن آن اسـت      در نيروي محرّ   ، مؤثر  رمزگشايي اين عاملِ   .شده است 
ي اصـلي   شود، عشق و خاطرخواهي، انگيـزه     ه آغاز مي   حركت در قص   ،با عشق . ستاها  اصلي قصه 

  عشق كيمياكار بر اثـر شـكل   ). 1388:10پريشاني و شيربچه،    (» ه است ماجراجويان قهرمان قص-
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هـاي پريـان، راهنمـايي پدرانـه يـا مادرانـه بـه        در بيـشتر قـصه    . شـود  آشكار مي  »ابرمن«گيري  
هاي سيال مدرن، گويـاي وجـداني بـه    در واقع ابرمن برخالف ذائقه  . انجامدگيري ابرمن مي   شكل

رابطـه و گسـستگي تـوأم بـا     . مال رسيده است كه منجر به پيوندي جدي و پايدار خواهد شـد    ك
شـود،  ديـده مـي  ...)   و63، زيبـا و هيـوال  62شـاه قورباغـه  (وار هاي پـري گونه كه در قصه   عشق، آن 

] بـه انـسان  [محبت و گذشت قهرمانِ زن سبب تغييرشكل جـانور     «. شرط انسان شدن است    پيش
 رهد كه زن، او را به راستي دوست داشـته باشـد             فقط در صورتي از بند سحر مي      ] مرد. [شودمي
پدر ابتدا موافق نيـست     ] كه به نوعي سمبول و شناساي عشق راستين است        [ در زيبا و هيوال     ... 

كنـد كـه ايـن كـار          زنده بماند؛ اما خود را متقاعـد مـي        ] دختر[كه دخترش نزد هيوال برود تا او        
 به پدر را آزادانـه و بـا احـساس شـادي دگرگـون               عشق اديپي تواند  ر نيز مي  ضرورت دارد و دخت   

ي خود بـه پـدر را        و دير به ثمر رسيده     عشق كودكانه سازد و به معشوق خود منتقل كند، گويي         
كند؛ در عين حال، اين امر نمايـانگر بـه ثمـر رسـيدن     در شكل تعالي يافته، به معشوق هديه مي 

  ).351: 1381بتلهايم،(» .شريكي است كه با او تناسب سنّي دارد او به يعشق بزرگساالنه
ي عشق و رساندن قهرمـان  هاي هزار و يك شب به واسطهها در داستانبسياري از تغيير شكل   

دهد كه نيروي محرّك عشق نه تنها موجب        اين امر نشان مي   . گيردبه وصالي جادويي صورت مي    
هايي داستاني را نيز در اين راسـتا بـه تكـاپو وا              شخصت گردد، بلكه ديگر    دگرديسي قهرمانان مي  

ي عفريت با تـدبيري حـسن بدرالـدين را بـه حجلـه      الدين نورالدين و شمسدر حكايت  . داردمي
برد و از پيكرگرداني به عنوان ترفندي براي فريب غالم احـدب و بـه نتيجـه رسـاندن                  عروس مي 

 گـداي دوم  در حكايـت    ). 112-113: 1، ج هزار و يك شـب    : رك(جويد  وصالي جادويي سود مي   
در ايـن حكايـت، عفريتـي دختـر     . پيكرگرداني پيوستگي عميقي با عشق از سر خودخواهي دارد  

ي آبنوس را در مكاني زيرزميني زنداني كرده اسـت و بـراي دفـع خـاركني كـه از              پادشاه جزيره 
: رك(گيـرد   ام جويانه مدد مي   اي انتق قضاي الهي وارد آن مكان شده، از پيكرگرداني براي مبارزه         

  ).76: 1 هزار و يك شب،ج

  سازي و قهرمان سازي اسطوره. 7

اصوالً قهرمان اساطيري براي آن كه معبود همگان گردد و مورد ستايش و پرستش قرار گيرد،                
ناگزير بايد والدتي فوق انساني و مرگي فوق طبيعي داشته باشد؛ تقليد ناپـذير، برتـر از همگـان،      

: 1379سـتاري،  (ي مردمان باشد و كارهايي كند كه براي عامه نـاممكن اسـت            تر از همه  هبلندپاي
العـاده همچـون تغييـر     به همين خاطر قهرمانان داستان گاه دست به انجام كارهاي خارق           ).542

زنند يا پس از مرگ با داليـل و  مي... شكل دادن به انواع موجودات از جمله حيوان، گياه، اشياء و   
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هـا و  اين امر همچنين شگفتي  . يابندتولد دوباره و قدرت حيات مي     ...) پر سيمرغ و  (جادويي  ابزار  
  .جذابيت داستان را در پي دارد

  )گري يارياجنّه(نياز به سرگرمي . 8

ي ديـوان و پريـان و عفريتـان اغلـب داليلـي       در ميان انواع پيكرگرداني، پيكرگرداني در دسته      
ا فردي كه به او نيكويي كرده است، عشق و لـزوم سـخن گفـتن                فريب، كمك به قهرمان ي    : چون

ــت ( ــگش حكاي ــانو و دو س ــي    ) ب ــر م ــمن را در ب ــر دش ــيب و مك ــع آس ــرددف ــي از . گي برخ
گيرند، از پيكرگردانـي بـه عنـوان ترفنـدي بـراي            دهندگاني كه در اين دسته قرار مي       تغييرشكل
در ايـن ميـان، برخـي      . گيرنـد ه مـي  هاي شبانه يا به نتيجه رساندن وصالي جادويي بهر        سرگرمي

 پيرمـرد دوم و دو      حكايـت (هـاي عاشـق     عفريـت : شـوند زمان به كار گرفته مي    داليل به طور هم   
و ) الدين و ملـك شـهرمان و قمرالزمـان          نورالدين و شمس  حكايات  (نيازمند به سرگرمي    ) سگش

د مكر و كمك به قهرمان      ها همزمان از ترفن   برخي از اين عفريته   . در عين حال ياريگر نيز هستند     
به طور كلي، فريب، سـرگرمي و كمـك         ). الرشيد و ابومحمد تنبل      هارون حكايت(جويند  سود مي 

هـا و پريـان در   ي حـضور عفريـت    به قهرمان براي رسيدن به وصالي جادويي، سـه عامـل عمـده            
رمي يـاد   توان به عنوان دليـل چهـا      از عشق به قهرمان مي    . باشدهاي هزار و يك شب مي     داستان

  .شودي پري به شكل انساني ميكرد كه منجر به دگرديسي و استحاله

  گيرينتيجه

موجودات انساني با تغيير شكل يافتن و بر هـم زدن نظـم منطقـي هـستي، در پـي آفـرينش                    
ها براي خويش هستند و با اين حربه، تـداوم هـستي          پذيري از اساطير و شگفتي      قلمروي انعطاف 

ايـن پديـده در ديـدگاه روانكاوانـه         . كننداه و حيوان و جماد تضمين مي      خويش را در هستي گي    
هـاي روانـي ژرف بـشري اسـت؛ نيـاز بـه كمـال و تماميـت كـه در                   هاي ارضاي نياز  حاكي از راه  

هـاي هـزار و   هاي تشرّف موجود است و به نوعي يكي از داليل اصلي دگرديسي در داسـتان          آيين
هاي ماورايي انسان، از ديگر عوامل      ودانگي و نمايش قدرت   ميل به جا  . آيديك شب به حساب مي    

آدمي گريزان از نيستي و عاشق هستي پايدار است و چون           . آوردن به پيكرگرداني است   مهم روي 
آورد؛ لـذا  يابد به پيكرگردانـي روي مـي  اين جاودانگي را در زندگي زميني و شكل جسماني نمي       

ي خيـال، زمينـه را بـراي اميـدواري بـه          در عرصـه  پيكرگرداني با هدف رسـيدن بـه جـاودانگي          
در واقع، هزار و يك شب، روايتي از اسـطوره را در نقـاب              . درپي فراهم كرده است     هاي پي  زندگي

دار و عميق انسان در تمامي اعصار است؛ و به         كشد كه بيانگر تمايالت ريشه    داستان به تصوير مي   
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هاي رواني انـسان و اشـكال    ي كنش يي در زمينه  اش، حامل بار معنا   كنندگيهمان ميزان سرگرم  
  .مختلف بروز و ظهور ناخودآگاهي است

  ها نوشت پي

1- Shape Shifting  
2- Daphne  
3- Laurel tree  
شناسانه بر روي آثاري چون هزار و يك شـب كـه              هاي روان ، لزوم تحليل   شدل ي به عقيده  -4

گيـرد  گونه آثار نشأت مـي ي اين ناخودآگاهانه سرشار از عناصر ماوراءالطبيعه هستند، از خاستگاهِ      
  ).8-1388:9شدل،(

   بنا بر باور تناسخيان-5
ي ديني و مقـرّ و مـأواي تـصوير خداسـت و فردانيـت،               ، ناآگاه سرمنشأ تجربه   يونگاز نظر    -6

 گـاه قـادر نيـست بـدون خـدا مبـدل بـه يـك كـل شـود                   زندگي در خداست؛ يعني بـشر هـيچ       
  ).43-44: 1376مورنو،(

ي ي حملـه  فردانيت، سلوكي خطرناك و رنج آور اسـت كـه بـا ضـعف آگـاهي در لحظـه                   «-7
» آورد كه ممكن است منجر به جنون و ماليخوليا شود         ، تورمي به بار مي    )آركي تايپ (ها    سرنمون

  ).همانجا(
ها برخالف نظريات فرويد بيش از آن كه وابـسته بـه زنـدگي شخـصي شـهريار و           اين سايه  -8

ي ي مـشاهده دوران كودكي او باشند، برآمده از تجربيات تلخي هـستند كـه در نتيجـه         خاطرات  
  .اندخيانت زنان در ذهن و ضمير او حك شده

  .20، ص1  هزار و يك شب، ج-9
  .1732-1744، 2  هزار و يك شب، ج-10
11- stock response  
12- defamiliarization  
13- super-famininity  
  .1564-1566، 2  هزار و يك شب، ج-14
  در جـايي  . تمـام روياهـا، تمـايلي دو جنـسي در خـود دارنـد      «: گويـد  مـي اسـتكل  دكتر   -15

  ).82: 1389كمپبل،(» شوند تواند ظاهر شود، به صورت نهفته ابراز ميدوجنسي نميكه تمايالت
 حيـوان  انـسان از . ، آگاهي و ناآگاهي بازنمود دو مرحله از فرآيند تكامل انسانند  يونگ نزد   -16
از اين رو ناآگاه، به لحاظ تاريخي پيش از آگاهي وجود داشته و بـه    . آيد و آگاهي از ناآگاهي    برمي
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/ فرگشت(سان كه بدن انسان تاريخ تكامل         همان: گويديونگ مي . ي آگاهي است  واقع پديدآورنده 
دهـد، روان  خاص خود را داراست و ردپاي روشني از مراحل تكاملي گوناگون را نشان مـي   ) تطور

  ).6: 1376مورنو،(كند سان عمل مي آدمي نيز همان
هاي متضاد و ناهمگون يك شخصيت واحد     دو سندباد برّي و بحري از طرفي نماد جنبه         «-17

هـاي سـندباد بحـري را    حكايـت ). نهـاد (در برابر اصـل لـذّت   ) من(هستند؛ تجلّي اصلي واقعيت   
اربر فقير براي گريز از زندگي سراسر رنج خـود بـه آن   هايي تلقّي كرد كه ب   توان خيال پردازي   مي

نهـاد،  . شـود مـي » نهـاد «كه بر اثر كارهاي دشوار از پـا درآمـده، مغلـوب             » من«. پناه برده است  
) سـندباد بحـري  (پس از تثبيت نهاد  . ترين آرزوهاي ماست  برخالف منِ واقع بين جايگاه سركش     

قصه با تفكيك دو وجـه طبيعـت   : گرددخود باز مي  دوباره به زندگي پرمشقّت     ) سندباد برّي (من  
كند خود را بهتـر     ي ما و فرافكني هر يك بر شخصيتي متفاوت با ديگري، به ما كمك مي              دوگانه

  ).105-106: 1381بتلهايم،(» بشناسيم
  .2146-2162، 2 هزار و يك شب، ج-18
 در ضمير ناخودآگاه كه      اين كه شما به وجود شيطاني در خارج معتقد باشيد يا به عاملي             -19

 يكـي  يونـگ از نظـر  ] درست همانند تصورات كودك مورد ذكر    [كند  با شما كارهاي شيطاني مي    
  ).53: 1368يونگ، . (است
  شـان هنـوز    نـزد مردمـاني كـه خودآگـاهي       «: هايش آمده است     در كتاب انسان و سمبول     -20

بـسياري از   . شودنه احساس نمي  ي تكاملي خودآگاهي ما نرسيده است روح يا روان يگا         به مرحله 
يي يـا روح    هاي بدوي بر اين باورند كه انسان افزون بر روح خويش داراي روح بزرگ بيشه              انسان

جنگلي نيز هست كه در درون يك حيوان وحشي يا يـك درخـت حلـول كـرده اسـت و بـا وي                        
 Levy( برول ويلهاين همان چيزي است كه نژادشناس فرانسوي . يي همساني رواني داردگونه

Bruhl (   ي پذيرفتـه شـده اسـت كـه فـردي           اين يك پديده  .  ناميده است  اشتراك عرفاني آن را
  ).23-24: 1384يونگ، ( بتواند با فرد يا برون ذهن ديگر همساني ناخودآگاه داشته باشد 

ــل[هــا شخــصيت «-21 ــان ظــاهر مــي  ] در فاب ــت جــانوران و گياه ــشتر در هيئ  .»شــوند بي
  ).4ص :سروش: ، چاپ اول، تهراناسطوره، بيان نمادين).1377.(بوالقاسمپور، ا اسماعيل(

  .1185، ص 2هزار و يك شب، ج -22
  .1863-1864، 2 هزار و يك شب، ج-23
24- Immortalization  
ي مرگ و بـاززايي كـه در ميـان بـودا و پـس از آن در مـسيحيت ارزش                    بر اساس نظريه   -25

شماري را پشت سر گذاريم تا در سـطح ديگـري           هاي بي گاگر پيوسته مر  «بنيادين يافته است،    
توان گفـت    آنگاه مي  -سطحي كه به زمين تعلق ندارد، بلكه در قداست شريك است          -تولد يابيم؛   



 59  مريم حسيني، سارا پورشعبان پيربازاري/ شب  هاي هزارويك داليل پيكرگرداني در داستان

 

 »ايـم تـر شـده   تـر و نزديـك    ايم؛ يا به جاودانگي نزديك    شروع به زيستن سرآغاز جاودانگي نموده     
  ).221: 1382الياده،(

هـاي خـود و از   كند و با زبان اساطير در رفع ناتواني    مي1هايش فرافكني انسان با اسطوره   «-26
انسان به همان اندازه كـه توانمنـد اسـت، در آرزوي          . كوشدميان برداشتن نقايص كل هستي مي     

  ).80: 1388رستگارفسايي، (» سوزدمي... ماندن، دير زيستي و جاودانگي و
آيد، زماني كـه جانـشاه     بر ميبلوقيات فرعي  كه از دل حكاي  جانشاه و شمسه،   در حكايت    -27

رسد كه مردي در سـر آن چـشمه نشـسته و     اي مي گذارد، به چشمه اي ناشناخته مي پا به جزيره 
شود كه هر نيمـه   سخن گفتنش مانند صفير پرندگان است و در عين حال به دو نيمه تبديل مي           

بازتاب نهـاد   [ه آدمخوار هستند    شود كه مردمان آن جزير      جانشاه متوجه مي  . شخص كاملي است  
شـوند و   و همگـي بـه دو نيمـه تبـديل مـي     ] خـويي اسـت  كه نماد آن موجودات زميني و درنده      

  :دهند ي حيات مي كنند و ادامه گونه در قالب پيكرگرداني خود را تكثير مي اين
سخن گفتن آغازيد و سخن گفتـنش       . را ديدم كه در سر چشمه نشسته      ] من انساني [مردي  «
آنگـاه آن مـرد   . جانشاه از سخن گفتن او در عجب شـد     . بود] بازتاب ابرمن [نند صفير پرندگان    ما

هـزار و   (» نيمي به طرفي و نيمي به طرف ديگـر رفـت          : به چپ و راست نگاه كرد و دو نيمه شد         
 ).1202: 2يك شب، ج

و ي شب پانصد و شـصت   شب پانصد و شصت و سوم تا نيمه     ( سندباد در سفر هفتم خود       -28
شـود و صـاحب پـر و بـال        بيند كه در سر هر ماه حالتـشان دگرگـون مـي             مردماني را مي  ) ششم
  .كنند گردند و به آسمان پرواز مي مي

ي شب چهارصـد       كه از نيمه   الدينحاسب كريم از حكايت اصلي     (بلوقيا در حكايت فرعي     -29
حـدود پنجـاه و هفـت    انجامـد،   ي شب پانصد و سي و ششم به طـول مـي        و هفتاد و نهم تا نيمه     

فرزنـد يكـي از ملـوك      -هـايي بـا خاسـتگاهي مـصري اسـت، بلوقيـا               كه از جمله داسـتان    ) شب
در ايـن سـفر كـه    . شـود  مـي ) ص(اهللا  واري در پي ديدار رسـول        راهي سفر مكاشفه   -اسرائيل  بني

بلوقيا بـه  . شودرو مي بيشتر به خواب و رويا شباهت دارد تا واقعيت، بلوقيا با عجايب بسياري روبه   
كنـد كـه    دست پيـدا مـي  گياهي جادوييي ماران به  همراه فردي به نام عفّان و به كمك ملكه 

ي گيـاه بـه كـف پـا از روي هفـت دريـا                 آن دو بـا ماليـدن عـصاره       . دريا و تري در وي اثر ندارد      
بـر  عفّان . رسند گذارند تا به تختگاه سليمان مي هاي بسياري را پشت سر مي     گذرند و شگفتي    مي

. شـود   ي ماري كه وكيل انگشتري حضرت سليمان است تبديل به مشتي خاكـستر مـي                اثر نفحه 
گذرد و به كمك همان گياه جادويي از درياها عبور كـرده در               بلوقيا از خيرِ برداشتن خاتم در مي      

هاي آن درختان مرغان سبزند و از        رسد كه ميوه    اي از درياي ششم به درختاني عجيب مي         جزيره
 .اندي خود آويزانپاها
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هـاي تركيبـي پيكرگردانـي در    اسـطوره «اي تحت عنوان   ك به مقاله  . براي اطالع بيشتر ر    -30
ادبيـات  ) پژوهـشي -علمـي (ي حسيني، مريم و سارا پورشعبان، فصلنامه  نوشته» هزار و يك شب 
  .1391ن، تابستا27جنوب، شماره -، واحد تهر انشناختي دانشگاه آزاد اسالميعرفاني و اسطوره

 اسـتاد بزرگـوارم ابوالقاسـم       "اسطوره شناسـي هنـدي    "هاي كارگاه    اين سخن را از بحث     -31
  .پور به يادگار دارماسماعيل
. شـود، زاده شـود    تواند از زندگي ديگري، كه قرباني مـي        زندگي تنها مي   ":  به بيان الياده   -32

را در شكل درخـشان تـري از   مرگِ سخت، آفريننده است از اين لحاظ زندگي قرباني شده، خود  
شـود؛  قربـاني، موجـب انتقـالي عظـيم مـي       . سـازد زندگي در سطح ديگري از هستي متجلّي مي       

كند و خود را در سطحي كيهاني يا     زندگي متمركز شده در شخصيت، از آن شخصيت سرريز مي         
ي گونـه يابد، يا چندين بـار در     موجودي واحد به كيهان تغيير شكل مي      . سازدجمعي متجلي مي  

شود و خـود را     قطعه مي  زنده قطعه  كلِيك  . شودها متولد مي  كاملي از گياهان يا نژادي از انسان      
  .)179: 1382الياده، (".سازدها شكل جاندار پراكنده ميدر ميليون

: "انـد  چيزي بشوند كـه قـبالً بـوده   "ها اين است كه     گويند آرزوي آن   عرفاي اسالمي مي   -33
"to be who I am before I was")(Eliade.1986.p:227  

  آموزنـد،  انـد، بـه كـودك نمـي       آنچه را كـه پـدر يـا پـدر بـزرگ كـرده             " بر همين قياس     -34
  ).1386:43الياده  (".دهنداند، به او تعليم ميبلكه آنچه را كه نياكان در زمان اساطيري كرده

ـ       اين خاصيت به اعتقـاد يونـگ از آنجـا ناشـي مـي              -35 ساني بنـابر داليـل     شـود كـه هـيچ ان
و هـر  ) آنيما(به عبارت ديگر، هر مردي زنِ دروني . روانشناختي، نه صرفاً زن و نه صرفاً مرد است  

. تـرين سـطح خـود اسـت     دارد كه مستعد كشاندن رابطه به مبتذل      ) آنيموس(زني مردي دروني    
  ).293: 1384يونگ، (

آنگاه كـه سـريتا     ) �rita(و سريتا   كيكاووس  «:  قابل مقايسه با افسانه كيكاووس و سريتا       -36
دهـد و او را  شود، گاو به زبان آدميان او را مخاطب قرار مي       به فرمان كيكاووس به گاو نزديك مي      

سازد، كه در نهايـت منجـر بـه مـرگ           آگاه مي ) كشتن گاو (ي نافرجام دست زدن به بزه       از آينده 
كريـستن سـن،    (» گـردد  مـي  شـود، سريتا به دست يك پري، كه به صورت ماده سگي ظاهر مي           

2535 :85-84.(  
37- Punishment  
كند كه ارواح با تغييـرات مناسـبي بـه طـور      بحث ميسقراط از زبان   فايدون در   افالطون -38

ها كه در اين دنيا شكمباره هستند در حيات بعدي به شـكل          آن. شوندنامحدودي دوباره زاده مي   
دهند و كساني كـه فـضايل مـدن و           باز تغيير شكل مي    آيند؛ ظالمان نيز به گرگ و يا      االغ در مي  
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شوند و اگر هم تغيير نكنند دوبـاره بـه   كنند به زنبور و مورچه تبديل مي     اجتماعي را مراعات مي   
  ).Eliade,1986 :226-227(آيند شكل انسان در مي

39- Carma 

  ه در پـي  شـود كـ      جادوي سياه به آن دسته از اعمـال شـيطاني و نامتعـارف اطـالق مـي                 -40
  كسب لذّات جسماني يا تضعيف اخالقيات وارد عمل شده و در نتيجه منجر بـه آسـيب رسـاندن         

  جـادو تنهـا آنجـا كـه در جهـت دفـع پليـدي، سـحر و كمـك بـه قهرمـان در                  . شودبه افراد مي  
  شـود و در غيـر ايـن صـورت عملـي            رود، جـادوي سـفيد ناميـده مـي        برداشتن موانع به كار مي    

ــابو(اه اهريمنــي و ســي ــده ) ت ــه كارگيرن ــراي ب ــادلخواهي ب ــايج ن ــار اســت و عمومــاً نت ــه ب   اش ب
  .آوردمي

: رك. (اي كه قهرمان در يك لحظـه متحـول و يـا چيـزي بـر او آشـكار مـي شـود          لحظه -41
  ).82-1379:80ثميني، 
  .هاي هزار و يك شب در داستانمكر زنان يكي از حكايات فرعي -42
   -ي الهــي  ي نــزول دو فرشــته ، در بــاره102ي ز آيــه ي بقــره بخــشي ا  در ســوره-43

  هـا، ايـن بـود كـه مـردم را بـه طريـق              هـدف آن  .  سخن به ميـان آمـده اسـت        -هاروت و ماروت  
  دادنـد، مگـر ايـن كـه قـبالً بـه            كس چيزي ياد نمـي    به هيچ «ابطال سحر ساحران آشنا سازند و       

دٍ حتّـي يقـوال       *: »!ي آزمايش تو هستيم، كافر نشو ما وسيله : گفتند  او مي  لِّمـانِ مِـن اَحـعو مـا ي  
   اين دو فرشته زماني به ميـان مـردم آمدنـد كـه بـازار سـحر داغ بـود               *.انّما نحنُ فتنةٌ فال تكفُر    

ــاحران    ــال س ــار چنگ ــردم گرفت ــده(و م ــه، ج  برگزي ــسير نمون ــين در ). 105، ص1ي تف   همچن
  ن از فرشـتگان زيبـارويي اسـت    سـخ ) 37ي  ي قمـر آيـه    و سـوره   78ي    ي هود آيـه     سوره(قرآن  

  كه خداوند براي اتمام حجت با قوم فاسد لـوط و عقوبـت ايـشان بـه صـورت جوانـاني زيبـا بـه                         
ذابي و نُـذُرِ          ضَيفِهولقد روده عن    *: فرستدزمين مي  م فَـذُوقوا عـنَه سنَا أَعيـاز او   و قـوم   : * فَطَم

مردمي كه در آنجـا ازدحـام كـرده بودنـد اشـاره      آنگاه فرشتگان به . مهمانانش را طلبيدند  ) لوط(
  ).37: ي قمرسوره(ها همه كور شدند و ما گفتيم اينك انتقام مار را بچشيد  ي آن كردند، با اشاره

44- Strategic Deception  
45- avataras  
  .76: 1 هزار و يك شب، ج-46
47- Escape  
  .895، ص1 هزار و يك شب، ج-48
  .663 و640، 1 هزار و يك شب، ج-49
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تـوان  هاي هزار و يك شـب را مـي    كاري در داستان   تغيير جنسيت به منظور فرار و پنهان       -50
 آنجا كه دختر ساحر براي رهايي از گزنـد عفريـت در قالـب يـك خـروس             گداي دوم در حكايت   

  .كند، مشاهده كردپيكرگرداني مي
51- Revelation  
  .17-20، 1 هزار و يك شب، ج-52
53- Self-transforming  
54- Seduction  
55- ShapeShifter  
56- The Great transformation  
: عنـوان فرعـي    (ي زريـن  شـاخه ). 1386(فريزر، جيمزجورج،   : ك. براي اطالع بيشتر ر    -57

  .94: ص. آگاه: ي كاظم فيروزمند، چاپ سوم، تهرانترجمه). پژوهشي در جادو ودين
  .745-799: 1 هزار و يك شب، ج-58
  .854-870: 1ار و يك شب، ج هز-59
  .112-113: 1 هزار و يك شب، ج-60
  .612: 1 هزار و يك شب،ج -61
حاصـل از عـشق در يـك لحظـه، اتفـاق             دگرگوني شاه و قورباغه  در مشهورترين روايت     «-62
هـا وقتـي      اين احساس . انگيزد  ها را برمي    ترين احساس   رفتاري ناشي از بيزاري كه عميق     . افتد  مي

تبـديل نفـرت بـه      [» گيرنـد تحريك شـوند، ناگهـان جهـت مخـالفي در پـيش مـي             بيش از حد    
دسـتيابي  «] هاي مربوط به تصور حيواني از مسايل جنسي داشـتن در بسياري از داستان   ].[عشق

  ).359-360: 1381 بتلهايم،(» پايان استها رنج بي به عشق راستين مستلزم سال
  ).375-376:همان (-63
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ي پـيش   شناخت هويت زن ايرانـي در گـستره       ). 1371. (الهيجي، شهال و مهرانگيز كار    
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  .آستان قدس رضوي: مشهد
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