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 چكیده
فانتزی و فرآیندهای آن در ادبیات یکی از مباحث نو  قابل بررسی در گسترة ادبیات فارسی به خصوو  آاواری اسوه دوه در     

هوای   ای التقاطی و فراگیر اسه ده خوود از گونوه   ها و داستانهای تخیلی قرار دارند. ژانر فانتزی گونه ارتباط تنگاتنگ با اسطوره
هوای اسورارآمیز، رموان هولنوا       های عاشقانه و ماجراجویانه، داستان ها، داستان ها، اسطوره وار، افسانه دیگری چون داستان پری

هوای آن   گیرد. هزار و یک شب یکی از آاار دهن و دالسیک اسه ده نیمی از داسوتان  های دیگر نشأت می گوتیک و سایر گونه
و در ادبیات منثور ما از اهمیه باالیی برخوردار اسوه.  گیرند. این دتاب در جهان بسیار شناخته شده  در ردیف فانتزی قرار می

های بلند و مهم این دتاب، داستان حسن بصری و نورالسنا اسه ده قابلیه بررسی از منظر فانتزی را دارد. ایون   یکی از داستان
ای آن، بوه معرفوی   هو  های بلند هزار و یک شب اسه. در این مقاله پس از مروری بر تعریف فوانتزی و ویگگوی   یکی از داستان

بنودی عنارور فوانتزی     ی داستان بوه دشوف و دسوته    ایم. سپس با مطالعه دتاب هزار و یک شب و داستان حسن بصری پرداخته
های رفر، فانتاسویک   ایم. یافته نهایی این پگوهش بدین قرار اسه ده این داستان دارای فانتزی موجود در داستان مبادرت نموده

 اشقانه و رمان اسه.  واقعی، پریان، جادو، ع
 

 فانتزی، ادبیات دود  و نوجوان، هزار و یک شب، حسن بصری :واژگان کلیدی
 
  مقدمه  

رود. فوانتزی   فانتزی یکی از انواع ادبی نوظهور در ادبیات دنیاسه ده خاره ادبیات دود  و نوجووان بوه شومار موی    
های هنر رسوخ دورده و بورای خوود     های پریانی دارد، این سبک پرآوازه ده در بیشتر شاخه ریشه در اساطیر و داستان

در قرن هجدهم به شوکلی مسوتقل شوروع بوه فعالیوه       جایگاه مستحکمی ایجاد نموده اسه با رنسانس رنعتی اروپا
هوای رونعه و تکنولووژی بوه      نموده و با خلق دنیایی خیالی و ماورایی فضایی وهم انگیز را برای بشر خسته از ارابه

 تصویر دشید.  
نیای فوانتزی،  گذارند. در د دنیم، پیش پای ما می های فانتاسیک دنیایی متفاوت از دنیایی ده ما در آن زندگی می داستان

 تر.   تر از قوانین طبیعی اسه و گاه متنوع بخش تر و لذت قوانین دیگری حادم اسه ده گاهی شگفه
دهد. اموا خواننودگان الزاموی ندارنود دوه اروو         ها به خوانندگان خود امکان قیاس بین دنیاهای متفاوت را می فانتزی

 آشنا باشند.  « گونه ادبی»دنند باید به این  ها ده فانتزی را نقد می ننویسند و یا آ ها ده فانتزی می فانتزی را بشناسند. آن
انگیوزی موورد عالقوه دوددوان اسوه. اهمیوه        قصه پریان و در ارل تمام ادبیات فانتزی از این گونه به طور شگفه

ار و مفیود بورای   های بهنج ها برای رساندن پیام یا برداشه های فانتزی در پرورش ناخودآگاه و پروراندن سوژه داستان
جان همواره بخشی از افکار یا درونیات یا  های جاندار و بی های فانتزی، شخصیه زندگی اسه. در بسیاری از داستان

آرزوهای دوددان را در قالب شخصیه خود مجسم درده و از طریق درماتیزه شدن داستان در ناخودآگاه دوود  وارد  
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یرگذاری غیرمستقیم ده بوه دور از قووانین خشون دنیوای واقعوی اسوه، دارای       گذارند. این تأا شده و تأایر الزم را می
 مزایای بسیاری اسه.  

دننود،   شوند، بلکوه احسواس نیورو موی     نوجوانان در فانتزی از رویدادهای ناگوار داستان، نه تنها افسرده و دلتنگ نمی
دانند. فانتزی بذر امید و خوشوبینی را در د  خواننودگانش    گویی آنان نیز خود را در موفقیه قهرمان دتاب، سهیم می

شود و نحووه در  و برداشوه خواننودگان از محوی       ما می دارد. این حیرت محض اسه ده وارد زندگی روزمره می
 دند.   اطراف خود را آشکار می

آیند زیرا در این ژانور بویش از یوک جایگواه      های واقعی و خیالی به شمار می  های فانتزی همان داستان در واقع داستان
شوب گرفتوه توا دلیلوه و دمنوه و       های ما از هزارو یوک  شود. دنیای واقعی و دنیای خالی. قصه دنش داستانی دیده می

 توان خویشاوند فانتزی دانسه.  های موجود در ادبیات دهن را نیز می موش و گربه و اساساً تمثیل
شوود و   های ادبی متفاوت اسه؛ فانتزی نه به طور دامل جذب واقعیه موی  نگرش به واقعیه در فانتزی با دیگر گونه

 شود.   یقی مناسب از دو نیای تخیلی و واقعی ایجاد میگرداند بلکه در آن تلف نه از آن رو برمی
آمیزند. فانتزی نویس، نخسوه بایود خوودش جهوان      دنند یا به هم می در این آاار یا دو دنیا به موازات هم حرده می

 و پوذیرش امکوان  « تعلیق ارادی نابواوری »ی دولریج، خواننده را  ی ذهنش را باور دند. پس، به گفته ساخته و پرداخته
 (  30: 3002وجود دنیای تخیلی وادارد. )الدنر، 

 
 هدف تحقیق  

هدف از اجرای این تحقیق بررسی یکی از داستانهای مهم هزار و یک شب و بیان وجود برخی عنارر فانتزی در این 
های انجام شده در مورد این داستان در مورد جادو و یا از متظرهای دیگر بووده اسوه    داستان بلند اسه. زیرا پگوهش

هوای دهون    نشده اسه. همچنین امکوان اسوتفاده از داسوتان    های دیگر این داستان از منظر فانتزی توجهی و به قابلیه
توری پیودا    ی عظیمی از داستانهای هزار و یک شب آشنایی بیش توانند با گنیجنه شود و می برای دوددان نیز فراهم می

 شود.  هایی از متن داستان نیز آورده می دنند. عالوه بر بیان عنارر فانتزی موجود در داستان مثا 
 

 تحقیق   ی پیشینه
های آن نگاشته شده و همچنوین   ها و مقاالت بسیاری ده در مورد هزار و یک شب و موضوعات درون قصه در دتاب

خورد دوه   هایی ده در مورد جادو به تحریر درآمده اسه، توضیحاتی در مورد داستان حسن بصری به چشم می دتاب
(، جوال   9231، «پگوهشی در هزار و یک شوب »و شعبده هایی چون؛ نغمه امینی )عشق  توان به دتاب از آن جمله می

ای )تحلیلی از هوزار و   (، رابرت ایروین، ترجمه فریدون بدره9231، «پگوهش در هزار افسان»ستاری )افسون شهرزاد 
هوای پریوزاد،    های حسون بصوری و بوادره    مایه ( و مقاالتی چون؛ زهره محمدیان مغایر )نگاهی بر بن9232یک شب، 

بوه روش یووری   « هزار و یوک شوب  »وبه غالمپور گلی )تحلیل شناختی تصویر از یک نگاره نسخه خطی ( محب9231
و « حکایوه »هوای رایوج در    ، جواد اسحاقیان )از حکایه حسن بصری و نورالسنا تا امیر ارسوالن بوا دلیشوه   «لوتمان

شاره درد. اموا پگوهشوی مسوتقل    توان ا ( می9231و مجتبی دماوندی )جادو در ایران باستان و دیش زرتشه، «( قصه»
 درباره حسن بصری و نورالسنا و عنارر فانتزی یافه نشد.  

 
 تعاریف  

گیرد( شوامل بخشوی    تعریف ادبیات دود : ادبیات دود  )ده در این نوشته ادبیات مربوط به نوجوانان را نیز دربرمی
جووانی مناسوب تشوخیا داده شوده اسوه.      دبستانی توا پایوان دوران نو   از ادبیات اسه ده برای دوددان از سن پیش



 9/       ن بصری و نورالسناتحلیل و واکاوی عناصر فانتزی در داستان حس 

های دیگر  های رئالیستی، دانستنیهای علمی، شعر و بسیاری از نوشته های فرهنگ عامه، داستان دتابهای تصویری، قصه
 ده از نظر چگونگی به طور خا  برای دوددان و نوجوانان مناسب اسه از این جمله اسه.  

 وان به دو دسته عمده تقسیم درد: ت بندی دلی ادبیات دود  را می در یک تقسیم
هایی ده به طور مشخا و از ابتدا برای دوددان و با توجه به نیاز و دیفیه ذهنوی   ها و سروده دتابها و نوشته -9

 آنها آفریده شده اسه.  
هایی ده در ارل برای دوددان آفریده نشده اسه، ولی به دلیل دیفیه خوا  بورای    ها و سروده دتابها، نوشته -3

تواند مورد استفادة آنها قرار گیرد. ایون دسوته هوم شوامل ادبیوات متعلوق بوه         نیز مناسب اسه و می دوددان
هایی ده مخاطب آن در ارل بزرگسواالن بودنود،    شود ده آفرینندة خاری ندارد و هم نوشته فرهنگ عامه می

( 9231:32)پوالدی،ولی برای دوددان نیز مناسب از دار درآموده و موورد اسوتقبا  آنهوا قورار گرفتوه اسوه.       
 توان در این گروه قرار داد.  های هزار و یک شب و داستان حسن بصری را می قصه

هوای پریوان، دتابهوای     هوای پنودآموز، قصوه    انواع ارلی یا عمده ادبیات دود  شامل اسطوره، حماسه، افسوانه، قصوه  
 ر دود  و ... اسه. تصویری، داستانهای رئالیستی، داستانهای حیوانات، دانستنیهای علمی و شع

 
 عصر طالیی ادبیات کودک  

 روی آوردن به ادبیات فانتزی
پگوهان سعی بر آن دارند ده نیمه دوم قرن نوزدهم و نخستین دهه قورن بیسوتم را بایود عصور طالیوی       برخی از دانش

ای ده به عصور   ورهدرخشد. در د ادبیات دود  به شمار آورد. آاار لویی دار  و اندرسن بر تار  این عصر طالیی می
طالیی ادبیات دود  معروف شده اسه آاار بزرگی در قلمرو ادبیات دود  آفریده شده اسه ده بسیاری از آنهوا در  

ها در عرره ادبیات دود  مثل جرج مکدونالود،   گروه آاار دالسیک ادبیات دود  قرار گرفه. برخی از بزرگترین نام
ن(، مار  تواین، لوپیزامه الکوت، هوارد پیول، ون لوو )در ایالوه متحوده(،     رابرت استونسن، دنس گراهام )در انگلستا

دار  مه )در آلمان(، ژو  ورن  شار  و یلدرا  )در فرانسه( در این دوره به آفرینش دارهای درخشان خود مشوغو   
 اند.  بوده

ی مهموی بوه جلوو    هوا  در این دوره ادبیات دود  از جهات گوناگونی به سمه تنوع نووع و گسوترش موضووع گوام    
های روانشناسی دود  دید نویسندگان دتابهای دوددان را نسبه به دیفیات ذهنی دوددوان و نیازهوای    برداشه. یافته

 تری به خود گرفه.  تر درد. به همین رورت آموزش در ادبیات دود  شکل ظریف آنان دقیق
ها بوه ایون    در ایاالت متحده ده همراه پیوتیان در دوره طالیی ادبیات دود  دتابهای زیادی منتشر شد. ادبیات دود 

قاره رفته بود ابتدا با ادبیات تعلیمی شروع شد. دتاب رضاع روحی برای اطفا  بوستون بوه عنووان یکوی از نخسوتین     
هوای   تووان دتواب خوانم    دتابهای دوددان در قاره جدید بازتاب تمام عیار این دیدگاه اسوه. از دتابهوای تخیلوی موی    

های دوچولوو   هادل بری فین نوشته مار  تواین سالها پس از خانم  ته لوییزامه آلکوت را نام برد. داستاندوچولو نوش
 (  31_32منتشر شد.)همان: 9331در سا  

در انگلستان به دنبا  استقبا  از داستانهای آلیس در سرزمین عجایب ااری از جرج مک دونالد بوا نوام بور پشوه بواد      
 9333. لویی استونس نویسنده دیگری از انگلستان بود ده دتاب جزیوره گونج را در سوا     شمالی نظرها را جلب درد

 منتشر درد. 
اوج عصور طالیوی ادبیوات    9103و دنس گراهام با دتاب باد در بید در سا   9311دلیپلینگ با داستان جنگل در سا  

ادامه داد و بیش از پیش تنوع پیدا درد؛ ولوی  دود  را رقم زدند. بعد از این آاار ادبیات دود  همچنان به رشد خود 
 (31از درخشش سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم برخوردار نبود.)همان:
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نویسود دوه دو دیکتوه واژه فوانتزی،      ( موی 9313فرهنگ لغه آدسفورد، در ویورایش دوم خوود )  تعریف فانتزی:  -2
Fantasy  یعنیFantasy  وPhantasy نی از واژه التیPhantasia  و واژه یونانیoarraoia  آیود دوه مفهووم     موی

و تخیول، مفهووم مودرن و غالوب     « ادرا  حسوی »هوای   آن، تردیبی اسه از تجسمات وهموی یوا خیوالی بوا توانوایی     
Phantasy «بوه آن چوه نیسوه و    »اسه. فوانتزی بوه عنووان نووعی از تردیوب ادبوی       « تخیل و تصویر پندار پرستانه

تواند باشد یوا روزی ممکون اسوه     دند. ]در حالی ده[ داستان علمی و تخیلی به آن چه می  توجه می، «تواند باشد نمی
اری خیا  پردازانه یوا تخیلوی؛   »:دند.  هاوس فانتزی را این طور تعریف می  پردازد. فرهنگ لغه دامل راندوم باشد، می

 «  پردازد. الطبیعه می به ویگه آن چه حوادث غیرطبیعی یا مافوق
ها را در جهان غیرواقعی بازسوازی نماینود فوانتزی گوینود.      شوند تا واقعیه ی ده از دنیای واقعی، آگاهانه دور میآاار

 (932: 9233)محمدی، 
دنود و محول    آید ده در موازات با دنیوای واقعوی حردوه موی     در ساختار فانتزی دنیایی پدید می های فانتزی: ویژگی

تواند جهانی واقعی باشد دوه عنارور    چنین محل دنش داستان فانتزی، گاه می شود. هم های داستان می جوالن قهرمان
های انسانهای این عصور   ها و آرمان ها از نظر درونمایه، غالباً د  مشغولی غیرواقعی را در خود جای داده اسه. فانتزی

 دنند.   را معرفی می
هوا و رویودادها و فضواهای خوارج از      ا شخصیهدر فانتزی نویسنده، با جهش خالقانه، در پی آفرینش جهانی دیگر ب

قلمرو امکان اسه؛ اما پرداختن به امر ناممکن در فوانتزی نبایود سوبب غیرمنطقوی شودن ااور شوود. لویود الکسواندر          
 (  911: 3002تر باشد. )هیلمین،  های ژرفش از جهان واقعی عقالنی گوید: جهان فانتزی باید در مفهوم و زیرساخه می

شوود و   های ادبی متفاوت اسه؛ فانتزی نه به طور دامل جذب واقعیه موی  ه در فانتزی با دیگر گونهنگرش به واقعی
شود. در این آاار دو دنیا بوه   گرداند. بلکه در آن تلفیقی مناسب از دو دنیای تخیلی و واقعی ایجاد می نه از آن رو برمی

 آمیزند.   دنند یا به هم می موازات هم حرده می
شود بسیاری از این اتفاقات توضیح ناپذیرند، ولوی بوا    قز  ایاغ معتقد اسه ده در عالم فانتزی هر ناممکنی ممکن می

سپارند. او در تأدید بر این مسأله یکی از باالترین  ها دوددان آن را باور دارند و ذهن خود را به این آاار می ی این همه
ها دقیقاً  داند و بر آن اسه ده فانتزی زدگی و یکه خوردن می ا لذت شگفهها خواندن برای دوددان ر ها و شادی لذت

 (  913: 9231گیرند. )قز  ایاغ،  این وظیفه را برای دوددان برعهده می
های جاری زندگی و در مقابل، ایجاد قوانین و الگوهای نوو   یکی از ارو  فانتزی در هم شکستن قوانین و چارچوب

ی این عنارر با هدف ایجواد و   شود و همه ن و فضا و رویدادهای عادی بازی غریبی آغاز میاسه. در این گونه با زبا
 شوند.   شگفتی و حیرت به شکلی متفاوت بازآفرینی می

تووان گفوه    شوود. یوا موی    دوتاه سخن اینکه فانتزی ااری اسه ده در آن میان دو عالم واقع و خیا  ارتباط برقرار می
گرا نامکتوب باقی  ده تا پیش از این زیر سلطه تکسویی واقعیه، در جهانی به شدت علمواقعیتی گسترش یافته اسه 

 مانده بود. 
بندی فانتزی: فانتزی جانوری، فانتزی سفر، فانتزی جوادو، فوانتزی خوواب و رویوا، فوانتزی عاشوقانه، فوانتزی         تقسیم

 تمثیلی، فانتزی پریانی و ... 
 دنند:   گاهی فانتزی را به هشه نوع تقسیم می

 شوند.   پردازی می ها شخصیه فانتزی حیوانات اسه ده مانند انسان -9
 شوند.   پردازی می جان، جان جان و یا وسایل بی های بی فانتزی اشیاء اسه ده در آن اسباب بازی -3
 های غیرعادی اسه.   فانتزی عجایب و وضعیه -2

 شان را دارد. های مردمان دوچک یا بندانگشتی اسه ده آداب و رسوم خا  خود فانتزی -1

 تواند مخرب یا سازنده باشد.   های ارواح ده می الطبیعه اسه مانند داستان فانتزی اسرار و حوادث ماوراء -1
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باشود ماننود آاوار     هوای قورون وسوطی موی     فانتزی جستجوگر اسه ده شامل داستانهای ماجراجویانه در دوره -1
 هی، شی یا موجودی ارزشمند.  تالکین ده قهرمانش پیوسته در داوش گمشده، مکان آرمان، آگا

 فانتزی تاریخی اسه ده دربرگیرنده تداخل زمانی سفر زمانی به گذشته و حا  و آینده و دگرگونی آن اسه.  -3

ای را  هوای اسوطوره   فانتزی علمی و تخیلی اسه ده دنیاهای غیرواقعی و پیشورفته علموی بوه هموراه ویگگوی       -3
 گذارد.   آینده رحه می گیرد ده بر دانش پیشرفته بشر در زمان دربرمی

 
 بحث

هوای دور   ای اسوه از فرهنوگ موردم قورن     های شویرین و پنودآموزش، گنجینوه    ها و حکایه هزار و یک شب با قصه
هایی ده نویسنده بدان سفر دورده اسوه. هوزار و یوک شوبی را دوه ادنوون در دسوه ماسوه،           سرزمین ما و سرزمین

ده اسه. دستاورد فرهنگ هند و ایران و عورب، دوه نوه تنهوا     عبدالطیف طسوجی در قرن چهاردهم هجری ترجمه در
هوای   ی پوگوهش در زمینوه   برای مردم عامه زیبا و دلنشین اسه، بلکه پگوهشگران و عالقه مندان به علم و ادب شیفته

(، نخسین مترجم هزار و یک شوب اسوه و چنوان نقوش بزرگوی در      9391 -9111اند. آنتوان گاالن ) مختلف آن شده
شود داشته اسه ده  ها، در معروف ساختن آنها در اروپا، و در تدوین آنچه مجموعه ارلی تلقی می داستان دشف این

 اند.   با قبو  اتهام اغراق و مبالغه و نقیض گویی، او را مؤلف ارلی هزار و یک شب خوانده
انود و یکوی از    قوش داشوته  ها در بیشوتر ملول ن   های هزار ویک شب بر روند پیدایش و تحو  تخیل در فانتزی داستان

 هاسه.   مراجع تخیل ادبی در همه دوران
حکایه حسن بصری یکی از داستانهای مهم هزار و یک شب اسه ده شهرزاد در شوب هفتصود و هفتواد و هشوه     

رفحه از هزار و یک شب را به خوود اختصوا  داده اسوه. ایون داسوتان       11دند و  برای ملک جوان بخه نقل می
فراوان و پیچیوده ای اسوه دوه پورداختن بوه آن بسویار حوائز اهمیوه اسوه. تخیول و در نتیجوه             های دارای قابلیه

پردازی مردمی در این داستان آنقدرها هم ساده نیسه. حسن بصری یکوی از داسوتانهای دتوابی مودون اسوه و       قصه
ه اعراب رورت گرفته دوه  آمیخته با اطناب و اذناب و پیراسته با اشعار و امثا  خاره ده تدوین دتاب دنونی به دس

ترین آنها اینجوا بیوان    های فانتزی اسه ده مهم در این فنون ادبی بسیار گشاده دسه هستند. این داستان دارای قابلیه
نارورالدین  »شود. اهمیه دیگر این حکایه تأایری اسه ده بر یکی از ماندگارترین آاار ادبیات داسوتانی روزگوار    می
 نام دارد.  نهاده ده امیرارسالن« شاه
 

 خالصه داستان حسن بصری و نورالسنا  
ای  افتد ده او را بوه جزیوره   راه( اسه، پس از مرگ پدر در دام مردی عجمی می حسن ده زرگری از اهالی بصره )بس

رسود،   برد تا از جبل سحاب، هیزمی بیاورند ده برای دیمیاگری الزم اسه. عجمی وقتی به مقصوود موی   دوردسه می
رسد ده هفوه دختور پادشواه جنیوان      به قصری می دند. حسن پس از تحمل شداید فراوان، حسن را در بیابان رها می

گذرانود، توا    بندند و حسن دیرزمانی با آنان روزگوار موی   تر عهد خواهری با حسن می سادن آن هستند. دختر دوچک
دارد دوه بوه    سپارند، و او را وامی روند و دلیدهای قصر را به حسن می اینکه خواهاران برای دیدار پدرشان به سفر می

آینود و بوه روورت     گذرد. ناگهان هفه پرنده موی  رود، اتاقی ده به باغی راه دارد و نهری هم از میان آن میآن اتاق ب
شوود. وقتوی خوواهران از     دنند. حسن عاشق زیباترین آنها موی  هفه دختر ماهرو، از جلد خود بیرون آمده و آبتنی می

اش  دنود و آنهوا راهنموایی    بورای آن حکایوه موی   گردند، حسن از ماجرای آن اتاق ممنوعه و عشق خود را  سفر برمی
مانود. آنهوا هفوه خواهرنود و دختوران بزرگتورین        رود و منتظر محبوبه می دنند. حسن بار دیگر به باالی قصر می می

شوود بوه همسوری     دارد و او مجبور می ی پردار نورالسنا را برمی گردند، حسن جامه پادشاه جنیان. وقتی دختران بازمی
دنود و بوه سووی دیوار خوود و موادر پیورش         پس از مدتی، حسن با زنش از خواهران خوداحافظی موی   حسن درآید.
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ی پردارش دسه پیدا دند، اما وقتی حسن بوه   دهد ده مبادا بگذارد نورالسنا به جامه شتابد. او به مادرش هشدار می می
پورد.   جزایر واق ده زادگواهش اسوه موی    دند و به سوی ای لباس را بر تن می رود، نورالسنا با حیله سفری تجاری می

یابود.   رسد و زنش را می اش رفته و به دمک او و با توسل به سحر و جادو به جزایر واق می حسن نزد خواهرخوانده
گوردد و زنودگی را از سور     آنها پس از پشه سرگذاشتن خطرات و مشکالت فوراوان، بوه نورالسونا بوه بصوره بوازمی      

 گیرند.   می
بصری باید به برخی آداب دهن پیش از اسالم نیز اشواره دورد دوه بوا اعتقوادات مسولمانان در هوم        در داستان حسن 

شود  اند. در این داستان با تأدید از مجوس بدطینتی سخن رانده می اند و گاه حا  و هوایی تخیلی و ذهنی یافته آمیخته
 دند.   نار و نور سوگند یاد میپرستد. همچنین جان دیگر مجوس به  ده اسالم را قبو  ندارد و آتش می

 
 عناصر فانتزی در داستان حسن بصری

ای سفر اسه ده مصداق واقعوی نودارد و بیشوتر یوک سوفر ذهنوی اسوه، بوه          سفر فانتاسیک، گونه فانتزی سفر: -6
 اسوه. سوفر  « سوفرهای گوالیور  »افتد. نمونه برجسته سفر فانتاسویک   قلمروهایی ده عمدتاً در جهان فروتری اتفاق می

 (  182:1378فانتاسیک ممکن اسه اجباری یا اختیاری باشد.)محمدی،
ها و به موضووع سوفر     هایی از آن های هزار و یک شب و به رورت دامل و یا ررفاً بخش  تعدادی از مجموعه داستان

خوورد: سوفرهای دریوایی، سوفر زمینوی و حتوی        ها، انواع و افسام سفرها به چشم موی  اختصا  دارد. در این داستان
زهای جادویی. این سفر تنها منحصور بوه سورزمین    هوایی، از طریق نشستن بر پشه دیوها، پرندگان غو  پیکر و پروا

 گیرند.   ها را نیز دربرمی ها، سرزمین دیوها و پری شوند، بلکه جایی آن سوی شهر آدم ها نمی آدم
ی یهوودی بوه شوکلی متنووع در      به این ترتیب عشق اعراب به سفر و جسه و جو، اساطیر هنود و ایرانوی و فلسوفه   

هوووا را  تووورین جهوووان تووورین و عظووویم انووود و یکوووی از گسوووترده همجموعوووه داسوووتانهای سوووفری گووورد آمووود 
 (301:1379_300اند.)امینی، ساخته

در ایون داسووتانها همیشوه قهرمووان شووجاعی وجوود دارد دووه چووه نیورویش خودجوووش باشوود و چوه تحفوو  عواموول      
ن در حین سفر غالباً بوا  های آشنا را دنار بزند و پیش برود. قهرما تواند مرزها و محدوده الطبیعی، به هر حا  می ماوراء
زا یوا   رسود چیوز وحشوه    هوا موی   های گوناگونی ده به آن شود اما به ندرت در سرزمین های بسیاری روبرو می سختی

 نامیمونی وجود دارد. 
تفاوت میان یک سفر واقعی و معتبر با سفری خیالی و ده حاال برای مخاطب امروزی روشن و آشکار اسه به سختی  

مسمانان قرون وسطی قابل تشخیا بود. از نقطه نظر ایشان سرزمین دیوها و پریان واقعیه داشه و در میان اجتماع 
ها را بوه شوکلی دنیووی     شد این مکان مکانش، جایی آن سوی نواحی شناخته شده و در حو  و حوش زمین بود، می

 تصور درد و در رورت لزوم به دیدارشان رفه. 
بیند. دختران در حالی ده لباس  شود ده او را در قصری می تری از جنیان میدر داستان حسن بصری، حسن عاشق دخ

آورند تبودیل بوه دختوران     ی پر خود را درمی آیند و وقتی جامه پرنده پوشیده بودند برای آب تنی به برده در قصر می
دنود و بوه    ازدواج موی  دزدد. سوپس بوا او   ی پر او را می شود و جامه شوند ده حسن عاشق دختر بزرگتر می زیبایی می

شوود   سپارد ده هرگز جامه پر را به او ندهد. اما مادر حسن بعد از رفتن پسرش به سوفر مجبوور موی    مادر خویش می
خواهود مورا مالقوات دنود بایود بوه        گوید ده اگر پسرت می ی پر را به عروس بدهد و عروش به مادر حسن می جامه

گوذارد و بوا اسوتفاده از جوادو      هایش و با تدبیر آنها پای در سفر می هسرزمین واق بیاید. حسن به دمک خواهرخواند
 شود.   شود. او با سوار شدن بر پشه عفریه به سرزمین جنیان وارد می راهی سفر می

دند، حسن شخصیه داملی اسه، لیک یک نقطوه ضوعف دارد. اعتمواد     در این داستان قهرمان الگوی سفر را پیاده می
یابود. حسون در    اش را موی  اندازد ده طی آن نیمه زنانوه  و همین او را به ورط  سفری ناخواسته می اندازه به دیگران بی
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گذرانود.   های نمادینی را چون گذر از در ممنوعه و باال رفتن از دوه را از سر می شود. او آزمایش طو  سفر متحو  می
 رسد. اش به پایان می ر فانتزییابد و سف و در پایان با احساس تکامل در دنار نورالسنا آرامش می

در داستانهای سفری در فانتزی ها می توان در پی حل مشکالت دوددان و نوجوانان بود و در طو  مسیر داسوتان بوه   
دود  و نوجوان دمک درد.مثال میشود در طی یک داستان بوه رفتارشناسی،روانشناسوی و... توجوه درد،زیورا تکامول      

 ضروری اسه.  شخصیه ها در حظ داستانی،امری 
 
تورین دسوی دوه از ایون گونوه       های پریان دارد. شوناخته شوده   این گونه از فانتزی ریشه در افسانه فانتزی پریانی: -2

های پریانی خوا  خوود خلوق دنود و در ایون       ها نوشه، هانس دریستین آندرسن اسه ده تالش درد افسانه فانتزی
 (171:1378مسیر از تخیل فردی شده خود بهره برد. )محمدی،

قبل از پرداختن به این داستان باید به تعریف واحدی از افسوانه دسوه یوابیم. متأسوفانه در زبوان انگلیسوی، تردیوب        
"Fairytale"  عنوان داملی برای این حکایه ها نیسه. در عوض واژه آلمانیMarchen  داربرد بیشوتری دارد. و ،

برند، هر چند این دلموه نیوز تعریوف واحود و      ن را به دار میچنان گسترده اسه ده حتی دانشجویان غیرآلمانی نیز آ
انگیوز افسوانه، آن را داسوتانی بوا عنارور       دوشند با تأدید بور فضوای حیورت    دامل و روشنی ندارد. اغلب تعاریف می

هوا و عناروری تکورار     دنود دوه بخوش    الطبیعی جدی معرفی دنند. مثالً تامپسون، افسانه را داستانی توریف می ماوراء
انگیوز، در فضوا و دنیوایی     هوا، سرشوار از ماجراهوای اعجواب     ها یا مکوان  شونده دارد و بدون تعریف دقیق شخصیه

های زیادی در این زمینه وجود دارد اما هنوز تعریفی رضایه بخش و دامل و نهایی  گیرد. تعریف غیرواقعی شکل می
 ( 305:1379_304توافق برسند.)امینی،)امینی،ارایه نشده اسه، تعریفی ده همه بر آن به  Fairy-Taleدر باب 

هایی قرار دارند ده  شوند. ابتدا گروه قصه های جن و پری را در هزار و یک شب به سه دسته تقسیم می مجموعه قصه
هوای گوروه    های سفری و جسه و جوگرانوه هسوتند و داسوتان    با عنوان قصه دیوها مشهور هستند. گروه دوم داستان

 شوند.   های بخه و اقبا  شناخته می اند با عنوان قصه اب پرادندهسوم ده در دل دت
گیرد به این ترتیب ما بوه توضویح ایون     های سفری و جسه و جوگرانه قرار می داستان حسن بصری در گروه داستان

جسوه و  رونود و هنگوام    پردازد ده به سفر می پردازیم. برخی از داستانهای هزار و یک شب به قهرمانانی می مورد می
آورند. حسن ده قهرمان داسوتان اسوه پوای بوه      الطبیعی سردرمی جو ناگاه از سرزمین دیوها یا دیگر موجودات ماوراء

آورد. هر چند ده سور آخور پوری بوه قلمورو       گذارد و یکی از آنها را با خود به سرزمین آدمیان می ها می قلمروی پری
 گردد.  خویش بازمی

س از آن پرندگان بر تخه بنشستند و هر یکی از آنها جلد خود را به چنگا  خوود بدریود   پ»هایی از این داستان.  مثا 
حسن در جایی پنهان گشه ( »9911:9212و از جلد به درآمده ده تن دختردان آفتاب روی بودند...(.)هزارویک شب،

و دختردی ده حسن عاشوق   های پر از خویشتن دور افکندند و پرندگان فرود آمده، هر یک به مکانی بنشستند و جامه
 (9919تر گذاشه( و ... )همان: او بود، جامه به مکان حسن نزدیک

 Pairikaدر فرهنگ عامه واژه پری، برترین توریف بورای زیبوایی، رازآمیوزی و هووش ربوایی زن اسوه. ] پریکوا        
ن نادیدنی و پنهان بوودنش  ها بوده ده به دیل همی پهلوی[ وجهی نادیدنی از طبیعه یا پدیده Parigاوستایی   پریک 

پری[ عبارت اسه از یک وجود لطیف بسیار جمیل و از عوالم غیرمرئوی   »]در متون اوستایی به دیو مانند شده اسه. 
های  ها نیامده اسه. در سایر قسمه فریبد. این دلمه در گات العاده خود، انسان را می ده به واسط  حسن جما  خارق
( دولریج، چون به سرچشمه دوددانه تخویالت شواعرانه   91: 9233ه... )پورداوود، اوستا پری، جنس مؤنث جادو اس

های پریان و جنیان در دوران دوددی، ذهن مون عوادت پیودا دورد دوه بوه        از خواندن قصه» گوید اندیشد، می خود می
ای علموی، یوا   هو  بوا داسوتانها و افسوانه   « گسوترده  خیوا  »های پریان در ایون نقوش    قصه«. وسعه و پهناوری بیندیشد

هوای   خیالپردازی نظری سهیم اسه؛ زیرا سفرهای خیالی، در هم نوردیدن زمان و مکان، موجوودات غریوب، فنواوری   
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ها و تواریخ خیالی ده همه و همه مواد و مصوالح   های دیگر، جوامع بعد از قتل عام انگیز، جماعات و سرزمین شگفه
توووان در هووزار و یووک شووب    د اسووه، همگووی را مووی هووا و داسووتانهای علمووی جدیوو   هووای افسووانه  و دسووتمایه

 (241:1383یافه.)ایروین،
 چنین می نویسد:«بتلهایم»در دتابش به نقل از«آسا برگر»

قصه های جن و پری خیالپردازی اند.اما خیالپردازی،برای دوددان و حتی بزرگساالن،ضروری انود.آنها ممکون اسوه    
های شخصیتی انسانی همانند آن را القا میکنند.اشتباه اسه تصوور دنویم   زاده قوه تخیل باشند،اما حقایق پیرامون ویگگی

زندگی سرشار از خیالپردازی،سد راه توانایی فرد برای دسه وچنجه نرم دردن با واقعیات میشود.در واقع،عکس ایون  
زنودگی   قضیه رحه دارد.آدمهایی ده د  مشوغولند،عموما بور دامنوه بسویار بواریکی از مضوامین تکیوه میکننود.آنها        

خیالپردازانه پرباری ندارند؛بلکه بیشتر تمایل دارند به رویای دلواپس دننده یا ارضا دننده آما  چنگ بیندازند.قصه هوا  
و افسانه ها،با خیالپردازی های متنوع،به دود  دمک میکند از فروغلتیدن در محدوده های رویاهایی دوه بور گسوتره    

 (  32:9230رهیزند.)آسابرگر،باریکی از د  مشغولی ها تکیه دارند،بپ
 
گوردد و عنارور فوانتزی آن را شوکل      ی قهرمانوان موی   طرح این نوع داستان دور رواب  عاشقانه فانتزی عاشقانه: -9

های فوانتزی باشود؛ اموا ایون سوبک بویش از        تواند جزوی از هر ددام از زیرسبک دهند. اگرچه فانتزی عاشقانه می می
 دند.   فانتزی بر عشق تمردز می

 شوند.   ها به دنبا  رویدادهای عاشقانه وارد فضای فانتزی می این داستان
ای روحانی نیز هسه و چه بسا مهری اسوه   عشق در هزار و یک شب تنها تمنای تن و هوس جسمانی نیسه، لطیفه

 آمیخته به خادساری.  
نمایانود، حسون پوس از     قصه حسن بصری و نورالسنا یکی از حکایاتی اسه ده در آن یک پری لطیف و زیبارخ موی 

شود، روزی از سوردنجکاوی دری ممنووع را    گذراندن ماجراهای بسیار، در قصری باشکوه مهمان دخترانی مهربان می
هور یکوی از آنهوا جلود     »آیند  ای فرود می دریاچه بیند ده برای تفریح دنار گشاید و در پس آن در؛ پرندگانی را می می

 خود به چنگا  بدرید و از جلد به درآمده دو تن دختردان آفتاب روی بودند... 
دردنود مگور بودین     حسن چون ایشان را بدید عقلش بپرید و دانسه ده خوواهران او را از گشوودن آن در منوع نموی    

 (  9911:9212هزارویک شب،«)سبب.
شود ده او درواقع یک پری به تموام معناسوه.    پایان حسن به زیباترین این دختران می عث عشق بیهمین تک نگاه با

شوود. او در راه پیودا دوردن همسورش و فرزنودان       بدنبا  این عشق و عالقه حسن بصری وارد دنیوای جدیودی موی   
م. عشق و عالقه وافور حسون   شود. در این داستان با عنارر جادویی و فانتزی زیادی روبرو هستی خردسالش آماده می

الطبیعه بتواند به مقصودش  شود خطرات زیادی را به جان بخرد و به دمک عوامل ماوراء نسبه به همسرش باعث می
های دیگر آن، نقوش   های این داستان عاشقانه فانتزی دانسه. از ویگگی توان یکی از ویگگی دسه پیدا دند. سفر را می

زند تا به محبوب برسد. تحمل سوختی هوای    این داستان، قهرمان به هر داری دسه میفعا  قهرمان داستان اسه. در 
سفر دور و دراز، استقبا  از خطر، استفاده از دمک دیگران همه نشان از نقش فعا  قهرمان داسوتان دارد. دوددوان بوه    

گذارنود،   بر ذهن دوددان ااور موی   ها به عنوان یکی از تأایرگذارترین روایات، های عالقه زیادی دارند. قصه نوع داستان
 اند.   چرا ده روایات در تمام زندگی ریشه دوانیده

خواننود و شوعرهای دوددانوه از     نویسد: از زمانی ده خردسا  هسوتیم برایموان الالیوی موی     در این باره می« مارزلف»
شوود وسورانجام یواد     نوده موی  های جن و پری و داستانهای دیگر خوا دنیم. آنگاه ده بزرگتر شدیم، برایمان قصه برمی
 «  دنند. مان ایفا می ها نقش پراهمیتی در زندگی گیریم ده خود داستان بخوانیم. و همین داستانها وقصه می
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مایوه عاشوقانه نیوز     شود اغلوب بون   دوددان به فانتزی عالقه بسیاری دارند. دتابهایی ده در دوددی برایشان خوانده می
 فی، سیندرال... های سفیدبر دارند مانند داستان

های جنسوی بور دوددوان توأایر بسویار زیوادی دارد. بیشوتر         این داستانهای لطیف و پر از حس عشق و به دور از تکیه
های نوین نوشته شده اسه، با شخصیه ارلی دوددوان هسوتند و    هایی ده برای دوددان و نوجوانان در فانتزی فانتزی

گذرد. اما در هزار و یک شب این گونه نیسه. اموا   رامون دنیای دوددان مییا اینکه موضوع و درونمایه داستانی در پی
 توانند این دتاب پر از رمز و جادو و فانتزی را مطالعه نکنند. این به معنی این نیسه ده دوددان نمی

رخوی  شخصیه ارلی در اغلب این نوع داستانهای بلند،دود  ونوجوان اسه ده با جنسیه دخترانه یا پسرانه و در ب
داستانها با هردو جنسیه حضور می یابند.اما در داستان حسن بصری اینگونه نیسه.زیرا این داستانها را اغلوب بورای   
بزرگساالن دانسته اند.با فانتزی سازی اینگونه داستانها و نشان دادن الیه های نهفته ایون داسوتان راه بورای خوانودن و     

 عالقه مند شدن نوجوان آسانتر می شود. 
 
تردیبی از واقعیه و فانتزی اسوه. عنارور فوانتزی تنهوا بخشوی از داسوتان را پوشوش         فانتزی فانتاسیک واقعی: -4

دهنود، در حوالی دوه در فوانتزی واقوع گورا جهوان         دهند. در فانتزی واقع نما جهان واقعی دل فضا را پوشش موی  می
ده هیچ تضادی با واقعیه ندارد. اما عنارور   جایگزین وجود ندارد مانند شیوع یک بیماری طغیان دوددان دوددستان

های فوانتزی   ترین شیوه فانتزی را هم به دنبا  دارد. فرض وجود بالیای طبیعی، آتشفشان، سیل، طوفان و ... از معمو 
گراسه درواقع تردیبی از واقعیه موجود و عنارر فانتاسیک اسه. فضای داستان دامالً بوا جغرافیوای مشوخا     واقع

هوای گونواگون ارائوه     تواننود بوه اشوکا  و بوه موضووع      های فانتاسیک واقعی شکل خاری ندارند و می اناسه. داست
 (  911:9233شوند.)محمدی،

دهود، در روزگوار    گرایانه حکایوه را تشوکیل موی    حکایه حسن بصری دو بخش متفاوت دارد: نخستین بخش واقع
اسوه. فضاسوازی و بهتور    « بغوداد »و سوپس  « بصوره »آغاز  دهد. مکان نیز در ی عباسی، رخ می ، خلیفه«الرشید هارون»

ی این حکایوه، زموان و    اسه. در بخش واقعگرایانه« حقیقه نما»همگی واقعی یا دسه دم « مکان زمانمند»بگوییم 
دانود از برخوی قوراین و اموارات      موی « در زموان گذشوته  »رمان رخداد را « شهرزاد»مکان تقریباً شفاف اسه. با آن ده 

گذرد. در دارالخالقه به طور مشوخا   می« بغداد»و در « الرشید هارون»شود ده ماجرا در روزگار خالقه  مشخا می
« سیاف»نامی ده در حکایه هزار و یک شب « مسرور»شود ده همسر خلیفه بوده و از  یاد می« سیده زبیده خاتون»از 

 و محافظ همیشگی شخا خلیفه اسه.  
رسد، زمان و مکان، معنی و مفهوم قراردادی خوود را   سرزمین پریان و اجنه می اما قسمه دوم داستان وقتی حسن به

ای  نیسوه، جنبوه  « ریاضوی »دهد. اعداد و ارقوام، دیگور اعوداد     ای از ابهام رخ می دهد و همه چیز در پرده از دسه می
اسوه یوا   « دثورت »ی  دهنوده توان یافه، یعنی با نشان  می« حکایه»هایی ده تنها در  گیرد؛ دلیشه ای به خود می دلیشه

بگذرد و در میان او و جزایر، هفوه وادی بوزرگ و هفوه دریوای     « هفه جزیره»قهرمان باید از «: دما »و « تمامیه»
ی او و  میانوه »یابود دوه    شود، درموی  و باز چون قهرمان حکایه به مقصد نزدیک می« پایان و هفه دوه بلند هسه بی

 از زمین تا آسمان اسه.« نورالسنا
ربایود. شخصویتی ایون انودازه      در میان قهرمانان حکایه هزار و یک شب به راستی گوی سوبقه موی  « حسن بصری»

 نازپرورده، حساس، آسیب پذیر و منفعل در این اار نیسه.
رور خیا  و ملحقات آن در فانتزی از اهمیه بسیار باالیی برخوردار اسه .باید به خاطر داشوته باشویم دوه هموواره     

ارزشمندترین آاار باستانی و دالسیک،از مذهبی گرفته تا غیرمذهبی و از فانتزی تا غیرفانتزی،آن دسوته از   بزرگترین و
آاار بوده اند ده با بهره جستن از رور خیا  ابعاد گسترده ای از معانی و مفاهیم را به خود ضمیمه دورده اند.حضوور   

بلکه این اجزاء به عنوان جزیی الینفک از این آاار بوه شومار   رنگارنگ خیا  در آاار فانتزی ررفا جنبه تزیینی ندارند.
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می روند و فقدان آنها سبب می شود تجربه ای پرشور و سرشار از ابعاد معنی و احساس ،تا حد یک تجربه عوادی و  
 مفهومی معمولی سقوط دند.  

 
 دهد. فانتزی سفر ن به آینده نشان میاین گونه از فانتزی میل انسان را به برگشه به گذشته و یا رفتفانتزی زمان:  -5
های متفاوتی از ایون سوه محوور     زمان یعنی گسسه در زمان حا ، حرده شخصیه به زمان گذشته و آینده و شکل 

 (  933زمان.)همان:
ها ممکن اسه پیوسوته در زموان عوادی و     بینیم. در فانتزی هایی اسه ده در این داستان می طی االرض دردن از نمونه

 هایی پیش بیاید.  ها و تحریف شکسه متداو 
در این داستان با این مفهوم زمان روبرو هستیم. شیخ عبدالقدوس ده تو را بر پیل سوار نموود وپوس از آن بوه اسوب     
میمون سوار درد، سه ساله راه را در سه روز طی دردی و اما شیخ ابوالرویش ده تو را به دهونش سوپرد، بواز در سوه     

 (  9301)هزار و یک شب: « در سه روز طی دردی و همه اینها از برده پروردگار بود... روز سه ساله راه را
زمان اساطیر و جادویی همیشه به حاله فشرده و دمپرس شده وجود دارند. رواب  بین زموان واقعوی و فراتوری بور     

ها یا  گردند سا  ور خود بازمیگذرانند، اما وقتی به دش مفهوم جادویی استوار اسه. مثالً در زمان فراتری چند روز می
 ردها سا  گذشته اسه.

را سلب می دنیم به آن اجازه ی هرگونه دخل و تصرف در واقعیه «واقعی بودن»وقتی از یک فانتزی عوامل و شرای 
را داده ایم.بخشیدن رورتی غلوآمیز و اغراق شده به اجزای فانتزی یکی از هموین دخول و تصورف هاسوه.یعنی از     

زای فانتزی می تواند نسبتی با واقعیه نداشته باشند،این امکان را می یابند ده روورتی غلووآمیز بوه خوود     آنجا ده اج
 گیرند و اغلب بزرگتر،رنگین تر و شفافتر از نمونه واقعی خود به بظر برسند.

یرنود.گاهی  در فانتزی سفر زمان،دوددان ده دردی از زمان ندارند با فوانتزی زموان در مسویر چنود زموان قورار موی گ       
سفرهای فانتزی زمان،سفر بین چند زمان متفاوت در یک موقعیه و زمان واحد اولیه اسه.در فانتزی ها شخصی دوه  

 به سفر زمان می رود،یا ناظر اسه یا مداخله گر. 
 
های فانتزی عنصور جوادو اسوه. اسوتفاده از عنارور جوادویی بوارزترین         ترین گونه یکی از مهمفانتزی جادویی:  -1
هوای پریوان، از جوادو بورای خیوالی نموودن و        های خیا  و وهم و قصوه  های فانتزی اسه. در داستان داستان  گگیوی

 شود.   الطبیعی جلوه دادن حوادث استفاده می ماوراء
گراسه و جادوی سنتی به دار رفته در آن، هموان عنارور معموو  جوادویی      دیدگاه نویسندگان هزار و یک شب دلی

شود ده در این داستان هم شواهد آن هسوتیم. در ایون داسوتان از سوحر بوه عنووان         و ... را شامل مینظیر عصا، خاتم 
 شود.   رسیدن به هدف و حل مشکالت استفاده می

آیود دوه نویسونده آن، سوحر و      از دقه و تأمل در انواع مختلف استفاده از جادو در فراز و نشیب داستان چنین برموی 
ای بوا علوم و    پذیرد و هموه جوا آن را بوه گونوه     جادو را به رورت ررف و به عنوان یک عنصر دامالً غیرعلمی نمی

ادو، یک نگاه دلی و بدون توجه به جزئیوات اسوه.   نمایند. نگاه نوینسدگان هزار و یک شب به ج معرفه تردیب می
جادو در این دتاب روندی طبیعی در دنار دیگر حوادث زندگی دارد. به هر حوا  جوادو از گذشوته توادنون یکوی از      

وار و فانتزی، جادوگران به طوور   خصوریات ارلی ژانر فانتزی بوده اسه. قدر مسلم از اسطوره گرفته تا داستان پری
 های منفی و غیراخالقی را برعهده داشتند.   مستمر نقش

در داستانهای پریوار فانتزی، جادوگران قدرت جا به جایی اشیاء، نامرئی شودن، بوودن هوم زموان در چنود مکوان یوا        
 ای به گونه دیگر را دارند.   سازی خود و دیگران و تبدیل موجودات از گونه شبیه
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اسه ده بوه هنگوام روایوه یوک فوانتزی، هویچ تالشوی بورای شورح          جین مایلی منتقد ]ادبیات فانتزی[ متوجه شده 
شود. ]در این آاار[ جادو فق  هستند. او معتقد اسه ده ]در این آاار[ روایه، بوه خوودی خوود،     سرچشمه جادو نمی

دشود دوه هویچ دودام      دند و آنان را چنان به دنیایی دیگر موی  دارای چنان جادویی اسه ده خوانندگانش را سحر می
 دنند.   ی به شرح و چگونگی به آن جا رفتن، احساس نمینیاز
 
 های هزار و یک شب یکی از پرداربردترین اعما  جادویی تبدیل و تغییر اسه ده به  درر داستانپیكرگردانی:  1-6

 دنند )برای انجام داری( یا دیگری را. مورد او  بیشتر در دهد. یا جادوگران خود را تبدیل می دو رورت روی می
 دهد.  ها روی می ها رایج اسه و مورد دوم بیشتر برای انسان میان جنیان و عفریه 

تواند شامل حالتهوای روانوی شوود.     شوند. این حالتها می ها به اشکا  متعدد دچار دگردیسی می ها شخصیه در فانتزی
سوته، پیورهن بگشوود و    آن گواه برپوای خا  »در داستان حسن بصری با تبدیل شدن دختری از جنیان به شکل پرنوده:  

(.همسور حسون بصوری    9930)هموان ...« فرزندان در بغل گرفه، پیراهن دربردرده، مرغکی شد خوش خو  و خوا    
آید. همین طور خواهران  ای درمی دند از رورت خود به رورت پرنده لباسی از پرنده دارد ده هر گاه آن را بر تن می

شووند.   آیند به شکل انسان تبودیل موی   وقتی از جلد پرنده بودن خود درمی دیگر او نیز توان انجام این دار را دارند و 
این رورت از پیکر گردانی بدون نیاز به ابزار یا زمان و مکان خا  اسه،بدین رورت ده در یک چشم به هم زدن 

 موجودی مطابق با خواسه و اراده خود از هیاتی به هیات دیگر مبد  میشود.
 
در حکایات هزار و یک شب، یکی از پرداربردترین اعمالی اسه ده قودرت انسوانها را،   ی: فراخوانی و فرمانبر 1-2

دند. این اقدام برای انجام  دهد. در بیشتر موارد، جادوگر یک عفریه یا جن را احضار می بر دیگر موجودات نشان می
ری را برای راهنمایی اعمالی اسه ده از توان یک انسان خارج اسه و بدین سبب، شخا )جن( شخا )جن( دیگ

 دند.   و دمک احضار می
در بیشتر احضارها، ابزاری خا ، شامل مجمر، آتش، مشک  عود و قسومتی از جوادو دننوده وجوود دارد دوه بورای       

 شود و به همراه ابزار، خواندن افسون یا دعاهایی تکمیل دننده اسه.   احضار از آنها استفاده می
سوزاندن چیزهای خا ، برای فراخوانی شخا یوا چیوزی خوا ، در حقیقوه     استفاده از مجمر و آتشدان و آتش 

برآمده از اعتقادات مذاهب مختلف و باور مردم بوده اسه. و هنوز در میان ملول مختلوف دواربرد دارد. نمونوه آن را     
ای »گویود:   توانیم در داستان حسن بصری پیدا دنیم. آنجایی ده عموی خوواهر خوانوده حسون بصوری بوه او موی       می

دختر  برادر من! اگر تو را داری روی دهد، یا ناخوشی به تو رسد، بخوری ده در این دیسه هسه در آتوش انوداز،   
 (9931ده من به سرعه نزد تو حاضر شوم و حاجه تو برآورم...( )همان:

دعوت دننوده   بر مبنای اعتقاد قدما، بخورهای خوب و خوشبو، جذب دنندة ارواح، اجنه و یاریگران بود و شمیم بد،
 اشرار، شیاطین و ارواح خبیث. 

تور   در بسیاری موارد، یک جادوگر، نه یک انسان و یا یک جن بلکه حیوان و یا دافی را فراخوانی یوا بوه زبوان سواده    
ها و جنیان، برای یاری رسانی، ظواهر دوردن اموادن بورای اسوتفاده       درده اسه. احضار حیوانات، چون انسان ظاهر می

دردن آن، برای محافظه از دسه افراد دنجکاو و یا دزدان بوده اسه تا اموا  خود را از دسه آنوان  شخصی و غیب 
 در امان دارند.  

هور وقوه توو را    »گوید:  نمونه این مورد را نیز در داستان مورد اشاره داریم. آنجایی ده خواهرخوانده حسن به او می
بکوب ده اشتران نزد تو حاضر شوند. آن گاه سووار گشوته،    داری روی دهد، یا از چیزی هراس دنی، طبل مجوس را

 (  9911)همان: « سوی ما باز گرد.
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هوا،   هایی از هزار و یک شب آمده اسوه و یکوی از ایون داسوتان     در داستانتسخیر جنیان و حكومت بر جنیان:  1-9
 حکایه حسن بصری و نورالسنا اسه. 

اند، این توانایی را  ن دینی، افراد عادی و دسانی ده به جادوگری معروفبرخی عقیده دارند ده بسیاری از افراد، بزرگا
دارند ده جنیان را به تسخیر خود درآورند و از آنها، در انجام دارهایی ده یک انسان عادی از انجام آن نواتوان اسوه،   

 دنند و از آنها یاری بخواهند.   استفاده می
اب جادویی ده با گو  زدن دو دود  از آنها گرفته بور گروهوی   در داستان حسن بصری، حسن به دلیل تصاحب عص

ی توو هسوتیم.    ما هفه تن به چهل و نه گروه از طوایف جن مسلطیم، ولی خدمتکار و بنده»شود.  از جنیان مسل  می
 (  9301)همان، « هر دس به این عصا مالک شود، بر همه ما فرمانرواسه.

عصا مساوی خراج جزایر هفتگانه واق اسه. این عصا مربوط بوه پودر آن   دوددان برای حسن توضیح داده بودند ده 
دو دود  بوده اسه ده در عمر رد و سی و پنج ساله خود در تدبیر این عصا دوشیده و سر مکنوون در آنهوا نهواده    
اسه و تمامی طلسمات را در آنها نقش درده و چون حسن برای رسیدن به هدف خویش به آن عصا بسویار احتیواج   

 داشه با حیلتی از دسه آنها درآورد. 
 
های جاودیی هزار و یک شب، تقریباً از هر چیزی برای جوادو اسوتفاده شوده اسوه. یوک       در داستانیاریگران:  1-4

انود و   دنند. گروهی در ذات خود جادویی اند و گروهی، به نسبه زمان و مکان و موقعیه تغییر می سری از آنها اابه
دنند. در این داستان با دو وسویله جوادویی روبورو هسوتیم دوه       دوگر، این خاریه را پیدا میگروهی دیگر توس  جا

 دند.   یاری و دمک بسیاری به حسن برای رسیدن به همسر و فرزندانش می
گیرد. ایون عصوا و تواج دارای خارویه جوادویی       یکی عصا و دیگری تاجی اسه ده حسن با حیله از دو دود  می

تر اسه به اینکه آنها را بدسه آورد تا اینکه در اختیار آن دو دوود    دند ده او محتاج فکر می هستند و حسن با خود
اما خاریه ایون  »ی بازی آنها باشد. اما خاریه آن دو به این شرح اسه ده در خود دتاب آمده اسه:  باشد و وسیله

این تاج آن شخا را بر سر اسه، دسی  تاج آن اسه ده هر دس آن را بر سر نهد، از چشم مردمان ناپدید شود و تا
ی جن حکمرانی دند و  بیند. و اما این عصار را خاریه آن اسه ده هر ده بر او مالک شود، به هفه طایفه او را نمی

هر وقه آن عصا را بر زمین زند، همه طوایف جن در خدمه او حاضر شوند و پادشاهان روی زمین بوه مالوک ایون    
 (  9911ن: )هما« عصا فروتنی دنند.

این عصا و تاج آن دسته از ابزارهای جادویی هستند ده خود خاریه جادویی دارند. مثل حیوانات، گیاهان و اشویای  
 دهد و ...  شود، اسب پرنده و طاووسی ده زمان را نشان می توان به زورقی ده ناگاه ظاهر می جادویی ده می

ور مثالی با عالم مثا  به وسیله آن روورت موی گیرد.گروهوی    برخی خیا  را همان عضو فعا  می دانند ده ادرا  ر
هم تخیل را در ردیف تعقل، تفکر و تصور دانسته اند ده محل آن در خیا  اسه و آن را نیرویی تعریف می دنن دوه  
پس از ادرا  حسی و مشاهده به دار می افتد و محسوسات سابق را به همان حاله ده مشاهده شوده،جلوه گور موی    

حیات اانوی می باشد)تخیل احضاری(و با اینکه در اجزا و عنارر محسوسات گذشته تغییراتی میدهد،تجزیوه   سازد و
 و تفکیک می نماید، تردیب میکند و شکل و هیات تازه ای به آنها میبخشد)ابداعی یا اختراعی(.

هوای پیشوین    و قدیمی ده از فرهنگ توان جز فانتزی عام قرار داد. در این نوع فانتزی از عنارر دهن این داستان را می
هوای جوامع    هویچ تردیودی مثول فوانتزی     شود. فانتزی عام بسیار خوش ساخه و بی گیرد، بسیار استفاده می نشأت می

دند تا خودش تخیل را به شکل مستقیم از د  داسوتان   اش این اسه ده به خواننده دمک می اسه، اما مشخصه ارلی
ام، از قدرت تخیل خوبی برخوردار اسه، اما این قدرت نیاز بوه تقویوه دارد و ژانور    بیرون بکشد. خواننده فانتزی ع

های جدید این امکوان بورای خواننوده     اش را رفع دند. در فانتزی دهد تا نیاز درونی فانتری عام، این امکان را به او می
تخیل نیسه، بلکه تخیول بوه او القوا    تر از فانتزی عام اسه، چرا ده در فانتزی جدید، خواننده در جستجوی  بسیار دم



 69/       ن بصری و نورالسناتحلیل و واکاوی عناصر فانتزی در داستان حس 

شود. بنابرابن در فانتزی عام داستان با عنارر دهن و قدیمی پیوند دارد. اموا در فوانتزی نوو چنوین پیونودی دیوده        می
نمیشود. نویسنده فانتزی عام،خالق دنیای محالی می شود ده گاه در خلق آن نیازمند به اسوتفاده از عنارور داسوتانهای    

های قومی یا فولکلور اسه.در زمانی ده ادبیات وارداتی در دشورمان هرروز ابعواد گسوترده توری موی     دهن و افسانه 
 دند. یابد ضرورت پدید آوردن چنین آااری برای دوددان و نوجوانان ایرانی بیشتر از پیش نمود پیدا می

 
 گیری   نتیجه

 شود:   وار برشمرده می نتیجه به رورت فهرسه
الف: حسن بصری و نورالسنا یکی از داستانهای بلند و پررمز و راز از دتاب هزار و یک شوب اسوه دوه آمیختوه بوا      
اطناب و اذناب و پراز شعرها و امثا  هایی اسه ده بدسه اعراب تدوین شده اسه.در این داستان عالوه بر جوادوی  

بسیار مهم هسوتند و نشوان از ظرفیوه بواالی ایون       معمولی عنارر فانتزی نیز وجود دارند ده هر ددام در جای خود
 داستان و علی الخصو  دتاب هزار و یک شب دارد. 

ب( این عنارر هر ددام به تنهایی برای رشد و دمک روانی دود  بسیار حائز اهمیه هستند زیرا دوددان اغلوب بوا   
گذارنود و   دننود و خوود را جوای شخصویه ارولی و قهرموان قصوه موی         های فانتزی رابطه خوبی برقرار موی  داستان
 آورند.   های زیادی در خال  داستان به دسه می تجربه

توانند با متون دهن آشنا شوند.آنها عوالوه بور آشونایی ضومنی بوا متوون        ها دوددان می ازی این داستانس ج( با فانتزی
دهن،از دنیای ساختگی و خیالی مرتب  باماجراهای این ژانر،لذت خواهند برد.آشونایی بوا اسوطوره هوا، تقویوه در       

 خیالی دود  و نوجوان،برجسته سازی تاریخ و پیشینه فرهنگی.  
هوای   گیرد. در فانتزی عام از عنارر داستانی دهن و قدیمی دوه از فرهنوگ   ستان در گروه فانتزی عام قرار مید( این دا

گیرد، بسیار استفاده شده اسه.آنچه باعث شده خوانندگان به سمه فانتزی عام گرایش داشته باشوند   پیشین نشأت می
 حمایه متن داستان از آنان اسه.
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