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نقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در 

 بر اساس نظریه پراپ شب و یک هزاری هاتیحکا

 1زینب سرمدی

 2تراب جنگی قهرمان

 چکیده

ه به جّ ی عامیانه با توهاهقصّدر این مقاله نقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در 

چنین به مهپراپ مورد بررسی قرار گرفته است و  ۀینظرو بر اساس  شب و یک هزار یهاتیحکا
نان ی قهرمااستانددسته بندی یا الگو قراردادن قهرمانان و شریران و تحلیل و تبیین نقش و کارکرد 

کننده که کتابی است سرگرم هزار و یک شبی مذکور پرداخته شده است.هاتیحکاو شریران در 

امل ین کوریشه در ادبیات هندی و ایرانی دارد. این کتاب در حدود قرن دهم هجری در مصر تد

و از  ده استطیف طسوجی تبریزی به فارسی برگردانیده شقاجاریه توسط عبداللّ ۀدوریافته و در 

پیدا  تریر هویّی عامیانه ساختار متن در جهت نوعی تقابل بین قهرمان و شهاهقصّکه در جاییآن

 و نقش شریران ی شریر و جادوگران استهاتیّشخصسرکوبی  هاهقصّو نقش قهرمانان در  کندیم

این اساس  کاری است، برخوشبخت و ایجاد یک نوع خراب ۀخانوادهم زدن آرامش به هاهقصّدر 

حلیل شده تتوصیف و  هزار و یک شبی هاتیحکانقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در 

 است.
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 مقدمه -1

ی هاآرمانآرزوها و  ۀدهندکه نشان هاهقصّی عامیانه همانند سایر هاهقصّدر 

سرشت و خیرخواه هستند و سرنوشت شوم بدکاران و شریران را نشان مردم نیک

 ندکیمت پیدا ، ساختار متن در جهت نوعی تقابل بین قهرمان و شریر هویّدهندیم

با نیروهای  برندیمسرشت که کنش داستان را پیش ی خوب و نیکهاقهرمانو 

گر هستند، باز و توطئهکه نیرنگ جنگندیمی شریری هاتیّشخصاهریمنی و 

ها و اعمال خویشکاری ۀشمارپراپ  ۀبر اساس نظری هاهقصّگونه چنین در اینهم

ه هستند که جریان ن قصّها عناصر بنیادیه محدود است. این خویشکاریاشخاص قصّ

 ساخته شده است. هاآنه بر روی عملیات قصّ

 االت تحقیقؤله و سأبیان مس -1-1

شرق  ۀکتابی است از زندگانی، اندیشه و آداب و رسوم ملل قدیم هزار و یک شب

 آوردن مهلت و مانعدستهایی است برای بهت پدید آمدن آن نقل داستانکه علّ

 زده که همان پس انداختن مرگ است. از کاری شتاب شدن

ی هاداستانکه یکی از مجموعه  شب یک و هزاربر این اساس با بررسی کتاب 

این مسأله  خواهیم بهمی ،کهن است و ریشه در ادبیات ایران و هند دارد ۀعامیان

هزار و ی هاتیحکادهیم که نقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در  پاسخ
 چگونه است؟ یک شب

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

 های نشان دادن نقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در حکایت

 .هزار و یک شب

 های مذکور.دسته بندی یا الگو قرار دادن قهرمانان و شریران در حکایت 

 های تحلیل و تبیین نقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در حکایت

 مذکور.
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 تحقیق ۀپیشین -1-3

عنوان نمونه کتاب و مقاالتی نوشته شده است که به در ارتباط با موضوع مقاله،

از محبوبه خراسانی و  «هزار و یک شبشناسی درآمدی بر ریخت»توان به کتاب می

از  «در داستان باربر و سه زن هزار و یک شبخیر و شر در »همچنین مقاالتی چون 

شناسی ریخت»و  1392، 4 ۀ، شمار1 ۀفصلنامۀ بوطیقا، دور، نژاددرضا فالحمحمّ

 «روایی پراپ ۀنظری ۀبر پای هزار و یک شبهای عاشقانه بخش مکر زنان در حکایت

، 3، شمارۀ 6دورۀ  ، کهن نامۀ ادب فارسی،دامیر مشهدی و مقداد گلشنیاز محمّ

 اشاره کرد. 1394

 های تحقیقبحث و یافته -2

 هزار و یک شبتاریخ کتاب  -1-2

شناس فرنگستان مستفاد و آثار قدیمه و تتبعات علماء شرق هاهچه از نوشتآن

 میقدسالطین فرس  ۀدورقبل از  الف لیلهاست که در آغاز، کتاب این شودیم

بعدها در عهدی که ظاهرًا قبل از  و هخامنشی( در هندوستان به ظهور رسیده)

فارسی قدیم ترجمه گردیده و به هزار افسانه  به لغتاسکندر است به ایران آمده و 

که در بغداد کتب علمی و ادبی از م هجری هنگامیدر قرن سوّه است. نامیده شد

این کتاب نیز کسوت عربی پوشید و  ،شدیمبه عربی ترجمه و نقل  های مختلفزبان

و از آثار  شتگیمدیر زمانی در بغداد در دست اهل فضل و ادب دست به دست 

ضارت حکایات و قصصی بر آن افزوده داوت و هم در زمان ح بی عرب هم از عهد ب  اد

د کتب ل عباسی که اهل علم و دانش از بغدامتوکّکه در قرن چهارم بعد از شد تا این

به  ، این کتاب نیزندکردیمممالک اسالمی حمل  و فضائل و علوم را به دورترین

االن افتاد. در عهد سالطین سرایان و نقّهدست قصّ شد و در قاهره بهمنتقل مصر

که بعضی از  یی بسیارهاافسانهسرایان مصر بر آن کتاب ممالیک مصری حکایت

در قرن دهم هجری  ، سرانجامی مصر و بعضی از مآخذ یهود بود افزودندهابافته

و  لیلۀالف صورت آوری و تدوین یافت و بهشانزدهم مسیحی( کتاب مذکور جمع)
دست آنطوان گالن فرانسوی آن به ۀترجملین در قرن هجدهم اوّ .نی درآمدکنو لیله
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 .هـ( -د :1315حکمت، )انجام گرفت و به اروپا معرفی شد

 به زبان فارسی هزار و یک شب ۀترجم -2-2

بشری را  ی از این میراث فرهنگیاترجمهمات مقدّدر ایران د شاه قاجار محمّ

ر دشاه  ینفرزندش ناصرالدّ ۀلیوسو آرزوی وی به  ، ولی عمرش نپاییدفراهم آورد

ا ر هزار و یک شبعمل به خود پوشید.  ۀجام( .م1854هجری قمری ) 1271سال 

سروش  علی دمحمّ ریزی به فارسی برگردانید و میرزاسوجی تبلطیف طعبدالّ املّ

ا مطابق راشعاری  ،ی شاعران فارسی زبانهاوانیداصفهانی مأموریت یافت که از 

ورد، کند و جایگزین سازد و هر جا که به مشکل برخ مضمون شعرهای کتاب پیدا

تهیه شده در زمان  ۀنسخ .(28 :1390پور، مرعشی)دیبسراخود شعری مناسب 

و شش  صفحه بزرگ 2279د حسین وزیر در ین شاه به خط آقا میرزا محمّناصرالدّ

الملک را صنیع اشی آنهفتاد صفحه نقّو پانصد و  تحریر درآمد ۀرشتجلد به 

ه کاش زبر دست خلق کرد. این اثر هنری ابوالحسن غفاری( به کمک چهل نقّ)

سلطنتی  ۀکتابخاندر  ،شودیمقاجاریه محسوب  ۀدورآخرین شاهکار مکتوب 

 .(28 :همان) گلستان موجود است

 1هتعریف قصّ -2-3

طور عمده بر کای آن بهکه اتّی است انقشهو  طرحه روایت ساده و بدون قصّ

ش یا بدان گو خواندیمرا که آناست و خواننده یا شنونده هنگامی حوادث و توصیف

 خوردینمبر« صیپیچیدگی خاص و غافلگیری و اوج و فرود مشخّ»به  ،دهدیمفرا
 .(10 :1392یونسی، )

 2تعریف خویشکاری -2-4

تی که از نقطه نظر اهمیّ ه کهتی از اشخاص قصّ خویشکاری یعنی عمل شخصیّ

                                                             
1 - tale 

2 - function 
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تعریف باید از دو نقطه  .(53 :1392پراپ، )شودیمه دارد، تعریف در جریان عملیات قصّ

تی ی به شخصیّکه، تعریف در هیچ موردی نباید متکّنظر انجام گیرد. نخست آن

. تعریف یک خویشکاری بیشتر اوقات رساندیمباشد که آن خویشکاری را به انجام 

 ،مانند: نهی، پرسش، قرار و غیره()کندیمصورت اسمی است که عملی را بیان به

معنایی را که تعریف کرد؛  توانینمم یک عمل را جدا از مکان آن در سیر داستان دوّ

 (52 :1392پراپ، )باید مورد نظر داشت ،ات داستان داردهر خویشکاری در سیر عملیّ

 ی پراپاصول کلّ -5-2

 ۀاردربکلی  ه به چهار اصلی قصّ هاتیّشخصپراپ با تجزیه و تحلیل کارکردها و 

 دست یافت: هاهقصّاین 

 ، جدا از ایناندهقصّصر ثابت و تغییرناپذیر ی بنیادی و عناهاسازهکارکردها  -1 

ی پریان هاهقصّدها در تعداد کارکر -2 ؛دهدیمرا انجام  هاآنکه چه کسی و چگونه 

 -4کردها همیشه یکسان و یکنواخت است؛ ی این عناصر و کارتوال -3 ت؛محدود اس

 نستند. بدیق به یک تیپ هریخت و ساختارشان متعلّ ۀجنبی پریان از هاهقصّ ۀهم

ار نهایی ساخت»ی پریان روسی یک هاهقصّترتیب و بر مبنای این اصل آخر، تمام 

-52 :1391خدیش، )یک حکایت جای داد ۀکریپدر  توانیمدارند و همگی را « روایت

53). 

 هاهقصّی اصلی و فرعی در هاتیّشخص -6-2

 هاهقصّو نقش او در  1قهرمان -2-6-1

تی است که یا مستقیماً از کارهای شریر در ی پریان آن شخصیّهاهقصّقهرمان 

( یا موافقت کندیمکمبود و فقدانی را احساس ) ندیبیمداستان صدمه  ۀفاجع

که مصیبت شخص دیگری را التیام بخشد و نیاز او را برآورده سازد. در  کندیم

 داردیمیا یار جادوئی( دریافت ) یجادوئقهرمان کسی است که عامل  ،جریان عمل

                                                             
1 - Hero 
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 دهدیمیا یار جادو خدمات خود را در اختیار او قرار  پردازدیمو به استفاده از آن 

در بند سودای خصوصی و شخصی نیستند و  هاقهرمان .(107 -106 :1392پراپ، )

ها هستند و در این مبارزه ستمگری و هایعدالتبی ،هایدیپلاغلب درگیر مبارزه با 

 :1390میرصادقی، )را از این راه باز دارد هاآن تواندینمخستگی ناپذیرند و هیچ عاملی 

58). 

 هاهقصّو نقش او در  1شریر -2-6-2

مصیبت،  خوشبخت، ایجاد یک نوع ۀخانوادزدن آرامش  هم به نقش شریر

ت ه ممکن است شریر قصّصدمه و زیان است. شخصیّ خرابکاری و یا وارد کردن

ت خصیّاین ترتیب، ش باشد. به هاآناژدها، دیو، دزد، ساحره و یا زن پدر و همانند 

ه هوا ی از را. وی ممکن است پیاده، دزدانه یا حتّشودیمشریری داخل داستان 

 .(63 :1392پراپ، )شودیمکه آمد مشغول کار ا همینبیاید، امّ

 هاهقصّیاریگر و نقش او در  -3-6-2

  -ل راهثالً در جنگل یا در طوم-با او، معموالً قهرمان داستان به صورت اتفاقی 

ی الهیوساز او  -گر باشد خواه قربانیواه جستجوخ-قهرمان داستان . شودیمرو روبه

ا امّ ،سازدیمر مصیبت یا فاجعه را میسّ میترم که داردیممعموالً جادوئی( دریافت )

 اتملیّجادوئی را دریافت دارد، معروض یک سلسله ع ۀلیوسکه قهرمان پیش از آن

ادوئی جۀ لیوسکه  انجامندیمهرحال همه بدین نتیجه که به ردیگیممختلف قرار 

ی هاعاملیا از کسی  ترتیب، قهرماناینبه .(85-86 :1392پراپ، )افتددست او میبه

 .(88 :1391خدیش، )شودیم یا از کمک یاورانی برخوردار کندیمجادویی را دریافت 

 هزار و یک شب ۀچگونگی و نقش قهرمانان در مجموع -7-2

، هرگز جای اندنیآفرهر چند افسون و جادو در هزار و یک شب شگفتی 

 هاتیعفرو  هارنگین، بدکاران با تکیه بر رندیگینمی قهرمانان را هاکنشو  هاییتوانا

                                                             
1 - Villain 
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ی عفریتی آنان در برابر خواسته و کردار هاجادو ۀهمزیرا  ؛برندینمکاری از پیش 

در طول داستان  قهرمانان .(10: 1390 پور،)مهندسقهرمان کوچک و ناچیز است

ا آنان درگیر ، امّشناختندمیها را همه آنهمیشه همان کسانی هستند که از آغاز 

 و گردباد رویدادهائی شگرف ایشان را بارها شوندیمانگیز حوادث و سوانحی شگفت

گونه بازی سرنوشت و هوسناکی و آشفتگی وقایع جهان با ثبوت و . بدینچرخاندیم

و  زدیآمیمد و جاودانگی روح آدمی درسکون نسبی انسان یعنی در اصل صفا و تجرّ

ین بامات از این دوگانگی پدید الدّنجم ۀگفتی هزار و یک شب به هاانداستوزن 

 .(210 :1368ستاری، )دیآیم

قهرمانان، شریران و یاریگران  نقش و کارکرد داستانی -8-2

 هزار و یک شبی هاتیحکادر

در حکایت گاو و خر با دهقان به موضوع دخالت و فضولی در کار یکدیگر و 

است که آدم صادق و  است. قهرمان این داستان دهقانی واقب آن پرداخته شدهع

و شرط آن این  فهمدیمو زبان حیوانات را  دیگوینمراستگویی است که هرگز دروغ 

ا دهقان حاضر است با امّ ،ردیمیمدر غیر این صورت  ؛است که رازش فاش نشود

زن  ،لحاظ نقش شریر از ولی هرگز دروغ نگوید. ،بمیرد زنشگفتن حقیقت به 

که باعث دردسر خود و دیگران  مانندیمی فضولی هاآدمدهقان و خر و گاو همانند 

باعث  ،کنندیمگاو و خر با فضولی و کنجکاوی که در کار یکدیگر  . در ابتداشوندیم

که دهقان در  ندیبیم. زن دهقان هم وقتی شوندیمی خودشان دردسر دهقان و حتّ

ت آن را بفهمد و به تا علّ کندیمکاوی اصرار از روی کنج ،خنددیمگاو  ۀلیطو

. از لحاظ شدیاندینم ،شودیمکه با راستگویی دهقان باعث مرگ او عاقبت کارش 

را کتک  زنشی از درخت توت اشاخهکه دهقان باید با خروس با گفتن این یاریگر

تا راز را فاش نکند و  کندیمبزند تا بمیرد یا از کار خود توبه کند به دهقان کمک 

 .(45 -41 :1390مرعشی پور،)هم از حرف خود پشیمان شود زنشزنده بماند و 

زاده، ی بازرگان و دیو، ماهیگیر و دیو، ملک سندباد، وزیر و شاههاتیحکادر 

م، پیرمرد ماهیگیر و خلیفه و چند داستان ل، گدای سوّال و دخترها، گدای اوّحمّ



 5شماره  /3دورۀ /  1399بهار و تابستان /  فارسی ادبیات و زبان تخصصی دوفصلنامۀ/   / 92

زی پرداخته شده است. در ماجرای بازرگان و دیو، قهرمان ستیدیگر به موضوع ظلم

که باعث دردسر خود و دیگران  ماندیمی نادانی هاآدمبازرگان است که همانند 

که جای اینو بعد به شودیم. برای همین ناخواسته باعث مرگ فرزند دیوی شوندیم

 خواهدیتنها از او مهلت م ،نظر کندو از کشتن او صرف دیو از او بگذرد ،تالش کند

دوباره به مکان موعود بر  ینادان یبرگردد و بعد از رو حق مردم را ادا کند و ،تا برود

 . گرددیم

که به کسی  ماندیمی ظالم و خودخواه یهاهمانند آدم وید یراز لحاظ نقش شر

رمردی لحاظ یاریگر سه پی از بنابراین قصد کشتن بازرگان را دارد. ؛کنندینمرحم 

ی هاتیحکای عاقلی هستند که با گفتن هاآدم ،ندیآیمکه پیش بازرگان 

و باعث نجات او  دهندیمانگیز خودشان نظر دیو را نسبت به بازرگان تغییر شگفت

قهرمان ماهیگیر است که همانند  ارتباط با ماهیگیر و دیو، در .(47-45 :)همانشوندیم

که مراقب همه چیز هستند. برای همین با ترفندی  ماندیمو زیرکی  ی عاقلهاآدم

دیوی که خودش باعث شده از  ،کندیمو با زیرکی تمام کاری  بردیمکار که به

 ندیبیمهر چند در نهایت وقتی  ؛دوباره داخل آن برود ،داخل عطردانی بیرون بیاید

همانند  وید ری. از لحاظ نقش شرکندیآزاد م او را ،دیو از رفتار خودش پشیمان است

با وجود  بنابراین. کنندیرحم نم یکه به کس ماندیم یظالم و خودخواه یهاآدم

جان آزاد  خواهدیتمام م ینجات داده با خودخواه ایاو را از در ریگیکه ماهنیا

 . ردیاش را بگکننده

به  ریشر کیو از  دهدینقش م رییتغ دناز آزاد ش دبع وید گریاریاز لحاظ نقش 

شود و  ازینیکه چگونه ب کندیم ییرا راهنما ادیّو ص شودیم تبدیل گریاری کی

دادگر و سخاوتمند است که  یفرد ،شودیبا او آشنا م ریگیماه قیطر که از یپادشاه

که از یو هنگام دهدیبه او پاداش م ،ندیبیرا م ریگیماه ۀشد دیص یهایماه یوقت

بعد از  ،دارند یاژهیو تیّخاص هایکه ماه شودیه ممتوجّ رشیو وز زیکن قیطر

اش و خانواده ادیّکه ص کندیم یاز چه قرار است کار هیّقض شودیه مکه متوجّ نیا

  .(59 -55 :)همانو خوشبخت شوند ازینیب شهیهم یبرا

و همانند پادشاهان  کندیم فایپادشاه نقش قهرمان را ا ،ملک سندباد ۀدر قصّ

موقع شکار  نابراینب ؛کنندیرحم نم یکه به کس ماندیم یظالم و خودخواه



 93  /   راپهای هزار و یک شب بر اساس نظریۀ پنقش و کارکرد داستانی قهرمانان، شریران و یاریگران در حکایت

کشته شود و  دیبا ،فرار کند یکه آهو از طرف هر کس کندیم دیهمراهانش را تهد

 یسزاکه بهنیا یبرا ،زندیم ستسر خود او ج یکه آهو از باال یسرانجام هم زمان

 یهم باعث مرگ باز تیو در نها کشدیآهو را م ،خود نرسد ۀعمل خودخواهان

 . شودیم مانیخود پش ۀکه صاحب آن بوده و از کرد شودیم

سر پادشاه و مار با زهر خود که از  یآهو با جست زدن از باال یراز لحاظ نقش شر

که باعث دردسر خود و  دمانیم ینادان یهاهمانند آدم ،شودیم ریدرخت سراز

 شهیو از جان گذشته هم ریدل یهاباز همانند آدم رگیاری. از لحاظ دشویم گرانید

که پادشاه  زمانیشکار آهو و هم  زمانهم  نیهم یمراقب پادشاه است. برا

 و باعث نجات پادشاه دیآیبنوشد به کمک او مرا زهر مار  یاشتباه خواهدیم

همانند زاده است و قهرمان شاه زاده،در مورد وزیر و شاه .(65 -64 :همان)شودیم

. برای همین خورندیمی وزیران را هاحرفکه گول  ماندیملوحی ی سادههازادهشاه

و به  دهدیمگوش به حرف وزیر ، یک روز که به همراه وزیر به شکار رفته بود

که گرفتار  شودیمو همین امر باعث  روندیمی ادرندهتنهایی دنبال حیوان 

هایی از دست عفریته ماجرا را برای پدرش تعریف شود و بعد از ری در بیابان اتهیعفر

  .کندیم

لحاظ نقش شریر وزیر که مشاور پادشاه است، فرد ظالم و خودخواهی است  از

زاده در که شاه کندیمبنابراین کاری  زاده گرفته است؛که تصمیم به کشتن شاه

که  ماندیماری و مکّباز ی دغلهاآدمبیابان گرفتار شود. عفریته در بیابان نیز همانند 

فقط به فکر منافع خودشان هستند و در بیابان خودش را به شکل دختری در 

 از یش ببرد تا او را بخورند.هاهبچّزاده را پیش با اغواگری شاه خواهدیمو  آوردیم

که از خداوند  دیگویمو به او  دیآیمزاده یاریگر زمانی که عفریته نزد شاه لحاظ

و با شنیدن دعای  شودیمتبدیلبه یک یاریگر قش او از یک شریر ن ،کمک بخواه

  .(67 -65: همان) رودیمو به راه خود  کندیمزاده او را رها شاه

و همانند  کنندیم فایها نقش قهرمان را اال و دخترها مهمانحمّ ۀیّدر قض

 ی. براشوندیم گرانیکه باعث دردسر خود و د مانندیم یفضول و کنجکاو یهاآدم

که شرط دختران را نیبا وجود ا نندیبیدختران را م بیرفتار عج یوقت نیهم

 یکنجکاو یباز از رو ،تش را نپرسندعلّ ،دندینش و دندیبودند که هر چه د رفتهیپذ
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. از شودیها مامر باعث گرفتار شدن آن نیو هم شوندیم ایها را جوت رفتار آنعلّ

 یکه به کس مانندیم یظالم و خودخواه یهادخترها همانند آدم ریلحاظ نقش شر

 ،اندها را نقض کردهشان شرط آنکه مهمانان نندیبیم یوقت نیبنابرا ؛کنندیرحم نم

 خواهدیتمام م یرحمیو با ب خواندیرا فرام یغالمان هیّاز دختران به نام صب یکی

 گردن مهمانان را بزند. 

 ۀاز شما قصّ یکه هر کس دیگویها مبه مهمان هیّکه صب یزمان گریاریلحاظ  از

تبدیل  گریاری کیبه  ریشر کینقش او از  ،کنمیاو را رها م ،کند فیخودش را تعر

 نیبه دختر نخست یرا زمانیش چند از موها یکه تار یویهم د تی. در نهاشودیم

از مهمانان آن جمع  یکیکه - دیالرشهارون فهیط خلداده بود، با سوزاندن آن توسّ

خوانده  یاز آب که بر آن افسون یابا کاسه و دیآیم گرانیکمک او و د به -بود

خانه را هم که به صورت و خواهران دختر صاحب کندیرا برآورده م فهیخل ۀخواست

  .(105 -92:)همان آوردیخودشان در م نیبه شکل نخست ،شده بودند لیسگ تبد

و همانند  کندیمگدای اول[ نقش قهرمان را ایفا ]زاده هداستان گدای اول، شا در

. برای دشویمکه باعث دردسر خود و دیگران  ماندیمی اتجربهی نادان و کم هاآدم

تا با زنی زیبا داخل گوری  کندیمهمین وقتی از روی نادانی به پسرعمویش کمک 

وزیر پدرش به  فهمدیمکه ی زمانیو حتّ شودیمباعث مرگ او  ،که کنده برود

طور و به گذاردیمحمله کرده از ترس جانش دوباره پا به فرار سرزمین عمویش 

  .رودیمناشناس به شهر دیگر 

که باعث  ماندیمی نادانی هاآدمزاده همانند لحاظ نقش شریر پسرعموی شاه از

بنابراین او که از روی نادانی عاشق خواهرش شده  ؛شوندیمدردسر خود و دیگران 

و با خواهرش برای همیشه به آن جا  کندیممخفیانه پناهگاهی در گورستان درست 

. وزیر که مشاور سوزندیمو در آن جا  رسندیم شانعملسزای ، هر چند بهروندیم

ور کشته و دست کندیمخائنی است که به پادشاه خیانت  پادشاه است آدم ظالم و

چون در  -ی و خودخواهی استانهیککه آدم و از آن جا  دهدیمشدن پادشاه را 

زاده را دستگیر روزی که شاه -زاده ناخواسته باعث کور شدن او شدهگذشته شاه

 . کندیمو قبل از آن چشم چپ او را کور  کندیمحکم قتل او را صادر  ،کنندیم

زاده را ی شاههاالتماسوقتی  ،و مهربانی است اد که آدم دلسوزاز لحاظ یاریگر جلّ
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به این سرزمین  ،اد زنده استوقتی جلّ شرطی که تاو به کشدینماو را  ،شنودیم

زاده زاده هم زمانی که شاهی شاهعمو تا بتواند فرار کند. کندیمبه او کمک  ،برنگردد

 کندیمو از این طریق به او کمک  دهدیماو را پناه  ،رودیمو به نزد او  کندیمفرار 

م[ نقش قهرمان را گدای سوّ]زاده م نیز، شاهرابطه با گدای سوّ در .(112 -106 :همان)

که باعث دردسر خود و  ماندیمی فضول و کنجکاوی هاآدمو همانند  کندیمایفا 

که  ردیگیمکاوی یک روز تصمیم . برای همین از روی کنجشوندیمدیگران 

آمد ی اطراف سرزمینش را از نزدیک ببیند و همین امر باعث پیش هارهیجز

  .شودیماو و دیگران ماجراهای دردسرسازی برای 

ی ظالم و هاآدملحاظ نقش شریر تندیس سوار بر اسب در دریا همانند  از

که سوار بر اسب بنابراین تا زمانی ؛کنندینمکه به کسی رحم  ماندیمخودخواهی 

. خود بردیماز بین  ،کنندیمیی را که از زیر آن عبور هایکشترحمانه بی ،قرار دارد

که باعث زنده شدن یکی زمانی :کندیمقهرمان نیز در دو جا نقش شریر را ایفا 

که باعث کشته شدن زمانی و دیگر شودیمتندیس و افتادن خودش در دریا  رۀدوبا

چنین اسب موجود در اتاق ممنوعه همانند . همشودیمجوانی زیبا در جزیره 

. برای همین هر کنندینمکه به کسی رحم  ماندیمی ظالم و خودخواهی هاآدم

که چشم  شودیمباعث  ،کندیمزاده که به اتاق طال راه پیدا کسی از جمله شاه

  چپش از کاسه در بیاید و کور شود.

که  کندیمیس راهنمایی اطزاده را در کوه مغنلحاظ یاریگر شخصی که شاه از

هم به  چه کارهایی باید انجام دهد تا بتواند سوار بر اسب را سرنگون کند و بعد

نقش  ،ت نام خدا را بر زبان نیاوردبه شرطی که در این مدّ ،سرزمین خودش برگردد

. پیرمرد قصر مسی هم به همراه ده جوان یک چشم به شرطی کندیمیاریگر را ایفا 

و  دهندیماو را پناه  ،ال نکندسؤ شدنشانت یک چشم درباره علّ هاآناز  زادهکه شاه

 هاآن ،تا سرگذشت خودشان را برای او تعریف کنند کندیمزاده اصرار که شاهزمانی

و در  دهندیمزاده کاردی و به شاه کشندیمگوسفندی را و  کنندیمبه او کمک 

 دیآیمجا نام رخ به اینی بهاپرندهگویند و به او می دهندیمپوست گوسفند قرارش 

جا همه چیز ینی برسی که در آنتا تو به قصر زرّ بردیمو تو را با خود به فراز کوه 

زاده را راهنمایی شاه سا در آن قصرچنین چهل دختر پریهم .شودیممعلوم 
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نقش یاریگر را ایفا  و جدایی نیفتد هاآنکه چه کاری باید انجام دهد تا بین  کنندیم

 . (137 -126 :همان )کنندیم

ی است که وزیر عادل و قهرمان جعفر برمک در ماجرای پیرمرد ماهیگیر و خلیفه،

لحاظ نقش  از گناهی کشته شود.شخص بی ،گاه حاضر نیستکه هیچ دادگری است

ا وقتی صندوقی ر ،کش و فقیر استشریر در ابتدا پیرمرد ماهیگیر که پدری زحمت

د بیندیشد که بفهمد داخل آن چه هست و به عاقبت کار خو، بدون اینکندیمصید 

و همین کار او باعث گرفتاری  فروشدیمرا به خلیفه  آن -چون به فکر پول است-

وقتی جسد زنی را در  ،. خلیفه هم که حاکم ظالم و خودخواهی استشودیمجعفر 

ر ت در سرزمینش مقصّخاطر نبود امنیّکه خودش را به بدون این ،ندیبیمصندوق 

تا  کندیمو با تهدید او را وادار  اندازدیمرا به گردن وزیرش  رهایتقص ۀهم ،بداند

  قاتل اصلی را دستگیر کند.

وقتی  ،همسر آن زن[ که انسان با وجدانی استجوان ]لحاظ یاریگر مرد  از

به قتلی که  ،ر آویخته شوندخاطر او به داگناهی بهکه قرار است اشخاص بی فهمدیم

 ،آن مرد جوان است و پیرمردی هم که پدر زن کندیم مرتکب شده اعتراف

فداکاری کند تا با گردن گرفتن قتل هم جوان و هم وزیر را از کشته  خواهدیم

بیاید. سرانجام دختر کوچک جعفر  هاآنشدن نجات بدهد و از این طریق به یاری 

به جعفر  ،از چه کسی خریده را که در جیبش است،بی که سیبرمکی با گفتن این

  .(160 -153 :)همانتا بتواند عامل اصلی قتل را دستگیر کند کندیمکمک 

ی پیرمرد و غزاله، پیرمرد و دو سگ، پیرمرد و قاطر، امیر محمود و هاتیحکادر 

خانه و دو سگش به موضوع سحر و جادو م و دختر صاحبپسر سنگ او، گدای دوّ

همانند  پرداخته شده است. در ارتباط با پیرمرد و غزاله، قهرمان پیرمرد است و

. برای همین خورندیمی دیگران را هاحرفگول  که زود ماندیملوحی ی سادههاآدم

 از .کندیمکنیز و پسرش بدون هر گونه تحقیق باور  ۀی همسرش را دربارهاحرف

ه فقط به ک ماندیماری باز و مکّی دغلهاآدملحاظ نقش شریر همسر پیرمرد همانند 

با افسون و  ،رودیمبنابراین وقتی همسرش به سفر  فکر منافع خودشان هستند؛

که د و زمانینکه کنیز و پسرش به صورت گاو و گوساله در بیای کندیمجادو کاری 

سر کنیزش مرد و پ دیگویمو  پردازدیمبه اغواگری  ،گرددیمشوهرش از سفر بر 
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 کرد.  هم فرار

مهربان و دلسوز خودش  یهاهمانند آدم رمردیدر ابتدا همسر پ گریاریاز لحاظ 

را  گریاریکار نقش  نیشود و با ا یتا صاحب فرزند آوردیهمسرش م یبرا یزیکن

را آموخته  یجادوگر یاست و از کودک یرکی. دختر چوپان هم که آدم زکندیم فایا

ازدواج کند و هم جادوگر آن را با  رمردیبا گذاشتن دو شرط که هم با پسر آن پ

پر از آب  یاو بر کاسه کندیکمک م رمردیبه پ ،افسون کردن در بند گرفتار کند

و بعد هم  دیایدر ب نیتا به صورت نخست اشدپیو به گوساله م خواندیم افسون

عملش  یسزاو او را به آوردیت ماده غزال در مصوررا با جادو به رمردیهمسر پ

  .(50 -47 :)همانرساندیم

ی عاقل و هاآدممورد پیرمرد و دو سگ، قهرمان پیرمرد است که همانند  در

که مراقب همه چیز هستند. برای همین وقتی به اصرار برادرانش  ماندیمزیرکی 

که نیمی از دارایی را که  کندیمپیشنهاد  ،به سفر برود هاآنکه با  کندیمقبول 

فاقی افتاد به کارشان بیاید و وقتی هم که در جایی پنهان کنند که اگر اتّ ،دارند

که این کار را  کندیماز او خواهش  ،برادرانش را بکشد خواهدیمهمسرش[ ]عفریته 

که  مانندیم یی حسودهاآدمنکند. از لحاظ نقش شریر برادران پیرمرد همانند 

 کنندیمبنابراین از روی حسادت سعی  ت دیگران را ببینند؛موفقیّ انندتوینم

  برادرشان را به همراه همسرش به دریا بیندازند و از بین ببرند.

لحاظ یاریگر در این جا عفریته فردی مهربان و دلسوز است که پیرمرد را از  از

دران پیرمرد را که برا خواهدیم ،و از خواهرش که جادوگر است دهدیممرگ نجات 

 ،و قاطر رمردیپ یدر ماجرا .(53 -50 :همان)ت ده سال به صورت سگ در بیاوردبه مدّ

که باعث دردسر خود  ماندیم ینادان یهااست و همانند آدم رمردیقهرمان پ

و  رودیسال به مسافرت مکی شیبه زندگ یدگیرس یجابه نیهم ی. براشوندیم

عملش  یسزااو را به تیهر چند در نها ؛شودیهمسرش م انتیامر باعث خ نیهم

را با جادو  رمردیپ ،است یکه آدم خائن رمردیهمسر پ ری. از لحاظ نقش شررساندیم

 . کندیم رونیو از خانه ب آوردیصورت سگ در مبه

به  ،ندیبیرا م رمردیپ یوقت یناج یهااب همانند آدمدختر قصّ گریاریاز لحاظ 

از آن آب  یو بعد مقدار گرداندیبرم نیصورت آغازو با جادو او را به دیآیکمک او م
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در  خواهدیکه م یتا همسرش را به هر صورت دهدیم رمردیجادو شده را به پ

قهرمان مرد جوان ]پسر  ،محمود و پسر سنگ او ریام ۀیّدر قض .(55 -53 :)هماناوردیب

ش یزهایبه کمک کن یاست که وقت یاشهیمحمود[ است که آدم عاشق پ ریام

گاه چیه ،چون عاشقانه همسرش را دوست دارد ،شودیهمسرش م انتیه خمتوجّ

 . کندیهم همسرش او را جادو م تیعملش برساند و در نها یسزااو را به تواندینم

از  یاست که هر شب با ترفند یهمسر مرد جوان آدم خائن ریاز لحاظ نقش شر

 هیّه قضکه همسرش متوجّ یو زمان رودیم اهیس یو نزد غالم رودیم رونیقصر ب

 یو طور گرددیو به قصر بر م کندیفرار م ،را بکشد اهیغالم س خواهدیو م شودیم

که  اهیاز غالم س یتتا مدّ انهیمخف یکه از ماجرا خبر ندارد و با اغواگر کندیوانمود م

که مرد جوان یانجام زمانو سر کندیمراقبت م دهید بیط مرد جوان آستوسّ 

و  کندیاز بدن او را سنگ م یمیبا افسون خواندن ن ،همسرش را بکشد خواهدیم

و او را شکنجه  دیآیو هر روز به سراغ مرد جوان م کندیآن را طلسم م یشهر و اهال

 . کندیم

ه متوجّ ،هستند یدلسوز یهاکه آدم یزانیمرد جوان به کمک کن گریاریاز لحاظ 

 یرکی. پادشاه هم که آدم عاقل و زکندیم انتیکه زنش چگونه به او خ شودیم

 یتا طلسم او و اهال کندیبه او کمک م ،شنودیمرد جوان را م یماجرا یوقت ،است

و بعد از آن مرد جوان را به  کشدیهم خود زن را م تیشهر شکسته شود و در نها

زاده م، قهرمان شاهۀ گدای دوّقصّدر  .(92 -81 :همان)آوردیخود در م یفرزند خواندگ

است که چون آدم عاقل و زیرکی است و سرآمد دانشمندان زمانه همین امر باعث 

بر مشکالتی که  تواندیمکه پادشاه هند او را به کشورش فرا خواند و در راه  شودیم

ی دیوی که او را به شکل غلبه کند و از دست راهزنان و حتّ، دیآیمبرایش پیش 

  بوزینه در آورده رهایی یابد.

که مانع آرامش و  مانندیمی شروری هاآدملحاظ نقش شریر راهزنان همانند  از

ی هاآدم. دیو نیز همانند کنندیماده حمله زتند و به کاروان شاهآسایش دیگران هس

زاده را به . برای همین شاهکنندینمکه به کسی رحم  ماندیمظالم و خودخواهی 

آتش خود یکی از چشمان  یهاشرارهو در نهایت هم با  کندیمشکل بوزینه جادو 

به  هاآن ۀلیوسبهبوزینه[ ] زاده. سرنشینان کشتی که شاهکندیمزاده را کور شاه
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که به  مانندیمی ظالم و خودخواهی هاآدمهمانند  ،رودیمسرزمین دانشمندان 

او را از کشتی  خواهندیم ،نندیبیموقتی بوزینه را  بنابراین؛ کنندینمکسی رحم 

 ند. شککه او را ببیرون کنند یا این

 شو خادمزاده دختر با آمدن شاه ندیبیمکه پادشاه سرزمین دانشمندان زمانی

فاق ناگواری زاده دوباره اتّاز طریق شاه ترسدیمچون  ،اندرفتهدیو از بین  ۀلیوسبه

و همانند  شودیمتبدیلبه یک شریر و از یک یاریگر  دهدیمتغییر نقش  ،پیش بیاید

زاده که فقط به فکر منافع خودشان هستند و شاه شودیمپادشاهان ظالم ومستبدی 

آدم  ،دهدیمزاده را پناه اطی که شاهخیّ لحاظ یاریگر از .کندیمرا از کشورش بیرون 

که -زاده و دادن تبر و طناب به او شاهایی کردن عاقل و زیرکی است که با راهنم

. زن زیبایی که در رساندیمزاده یاری به شاه -روزگارش را سپری کند هاآنبتواند با 

، آدم مهربان کندیمزاده او را پیدا و شاه کندیمقصر با شکوهی در زیر زمین زندگی 

سعی  ،شودیمزاده باعث آمدن دیو که شاهبرای همین زمانی و فداکاری است،

ه و در این راه به خاطر نجات جا آمده نشود که انسانی به آنتا دیو متوجّ کندیم

 . دهدیمزاده جانش را هم از دست شاه

زاده پناه در کشتی به شاه ،ناخدای کشتی هم که آدم مهربان و دلسوزی است

است و  . پادشاه سرزمین دانشمندان هم در ابتدا پادشاهی دانشمند و دادگردهدیم

او را  ،شودیمزاده[ شاه] نهیبوزه دانش که متوجّو زمانی کندیمنقش یاریگر را ایفا 

که بوزینه را به شکل نخستین خود در  خواهدیمو از دخترش  خواندیمبه دربار فرا 

با جادو به مبارزه با دیو  ،آورد. دختر پادشاه که شخص مهربان و فداکاری است

 ،پاشدیمو به بوزینه  خواندیمی از آب اکاسهو در نهایت با افسونی که بر  پردازدیم

  .(126 -122 :همان)گرداندیماو را به صورت نخستین بر

خانه است که ، قهرمان دختر صاحبخانه و دو سگشدر مورد دختر صاحب

که مراقب همه چیز هستند. برای همین  ماندیمی عاقل و زیرکی هاآدمهمانند 

و در  پردازدیمبه تجارت  اشهیسرمابه تجارت برود با نیمی از  خواهدیمکه مانیز

با  ،ندیبیمی را ازادهوقتی شاه ،اندشدهسرزمینی که مردمانش به سنگ سیاه تبدیل 

 از .کندیمتا با خود به بغداد ببرد و بعد با او ازدواج  کندیمزیرکی تمام او را راضی 

ی حسودی هاآدمخانه همانند لحاظ نقش شریر دو خواهر ناتنی دختر صاحب
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بنابراین یک شب خواهرشان را  خوشبختی دیگران را ببیند؛ توانندینمکه  مانندیم

 . شوندیمزاده و باعث مرگ شاه اندازندیمبه همراه همسرش به دریا 

خانه ظاهر احباز لحاظ یاریگر ماری که به شکل کنیزی در برابر دختر ص

که چگونه کمکش کرده و خواهرانش را هم به دو سگ سیاه  دیگویمبه او  ،شودیم

 اشخانههمراه سگان به پشت بام خانه را بهدختر صاحبتبدیل کرده و بعد از آن 

را روزی سه بار تازیانه بزن وگرنه خود تو نیز به شکل  هاسگ دیگویمو به او  بردیم

 .(154 -138 :همان)ییآیمدر  هاآن

ی ملک یونان و حکیم رویان، دختر تازیانه خورده، برادر لنگ هاتیحکادر 

 دالک، برادر دوم دالک، برادر سوم دالک به موضوع مکر و حیله پرداخته شده است.

است که همانند  ونانیقهرمان ملک  ،انیرو میو حک ونانیملک  یدر ماجرا

 نیهم ی. براخورندیخود را م ریوز یهاکه گول حرف ماندیم لوحیپادشاهان ساده

 یاز رو یرشوز یهاحرف داندیاو را مداوا کرده و م انیرو میکه حکنیبا وجود ا

به قصد  میکه حک کندیو باور م خوردیاو را م یهاگول حرف باز ،حسادت است

 جا آمده است. هالکت او به آن

حساب یب یهابخشش یوقت ،شاه استکه مشاور پاد ریوز ،ریاز لحاظ نقش شر

و  کندیم یحسادت شروع به اغواگر یاز رو ،ندیبیم میپادشاه را نسبت به حک

رویان دشمن اوست و باید او را بکشد. حکیم هم  میکه حک کندیقانع م راپادشاه 

 ه فقط به فکر منافع خودشان هستند؛ک ماندیماری باز و مکّی دغلهاآدمهمانند 

ر نقش تغیی شودیممجبور  ،که پادشاه قصد کشتن او را دارد فهمدیمبنابراین وقتی 

بشود و با اغواگری و فریب دادن پادشاه  تبدیل به یک شریربدهد و از یک یاریگر 

ی کتابی کهنه ریخته و آن را به دست پادشاه هابرگزهری را که در  کندیم کاری

باعث  ،ا همان روشی که او را مداوا کرده بودداده در پوست پادشاه نفوذ کند و ب

ی عاقل و زیرک به یاری هاآدملحاظ یاریگر در ابتدا حکیم همانند  از مرگ او شود.

  .(64-60 :)همانرا به دست آورد اشیتندرستکه  شودیمو باعث  دیآیمپادشاه 

است که همانند  ایخورده انهیقهرمان دختر تاز ،خورده انهیدر داستان دختر تاز

 نیهم ی. براخورندیم را گرانید یهاکه زودگول حرف ماندیم لوحیساده یهاآدم

 یو با او به قصر خوردیاو را م یهاگول حرف ،دیآیاو م ۀبه در خان یرزنیپ یوقت
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به  رزنیکه پ یو زمان کندیازدواج م یجواندر آن قصر با مرد  تیکه در نها رودیم

که نیو با وجود ا خوردیپارچه فروش را ماو  و  یهاباز گول حرف ،رودیبازار م

از او را که بزّ دهدیباز اجازه م ،ندیرا جز همسرش برنگز یسوگند خورده که کس

 . شودیاو م یاشتباه باعث بدبخت نیببوسد و هم

ه فقط به ک ماندیم یارباز و مکّدغل یهازن همانند آدم ریپ ریاز لحاظ نقش شر

 بردیم یان پارچه فروشدختر را در بازار به دکّ نیبنابرا ؛منافع خودشان هستند فکر

که پارچه فروش حاضر است تمام  فهمدیم یو وقت شناسدیکه او را از قبل م

دختر را  یبا اغواگر ،به آن دختر بدهد یاان اش را در قبال بوسهدکّ یهاپارچه

است  یارباز و مکّزن آدم دغلریمانند پ. پارچه فروش هم هکندیکار م نیبه ا یراض

ان اش را در دکّ یهاکه فقط به فکر منافع خودش است و حاضر است تمام پارچه

بپردازد تا به کام  یبه اغواگر خواهدیکار م نیبه دختر بدهد و با ا یاقبال بوسه

 زی. همسر دختر نشودیدختر م یکار او باعث بدبخت نیهم ت،یدلش برسد و در نها

 کهزمانی و کنندیرحم نم یکه به کس ماندیم یظالم و خودخواه یهاهمانند آدم

که در تمام عمر  گذاردیبر تن دختر م یچنان داغ یابا ترکه ،شودیم هیّه قضمتوجّ

 . کندیم رونیبماند و بعد او را از خانه ب ینشان دار باق

و نقش او  شودیم یهربانداستان آدم دلسوز و م پایاندر  رزنیپ گریاریاز لحاظ 

 کندیم یجوان را راض یو با التماس و زار شودیمتبدیل گریاری کیبه  ریشر کیاز 

اک، قهرمان برادر درارتباط با برادر لنگ دلّ .(151-145: همان)که دختر را نکشد 

ی دیگران را هاحرفگول  که زود ماندیملوحی ی سادههاآدماک است که همانند دلّ

ی مالک هاحرفگول  ، پیوستهاطی است. برای همین او که مشغول کار خیّخورندیم

و همین سادگی او  خوردیمرا  هاآنی کنیز هاحرفچنین ساختمان و بانویش و هم

  .شودیم اشییرسواباعث گرفتار شدن و 

باز و ی دغلهاآدملحاظ نقش شریر مالک ساختمان و بانویش و کنیز همانند  از

که فقط به فکر منافع خودشان هستند. بانوی خانه با ظاهر شدن  مانندیماری مکّ

 ۀتا کم کم او و همسرش بتوانند نقش پردازدیماک در مهتابی به اغواگری برادر دلّ

خود را اجرا کنند و در نهایت هم باعث رسوایی او در بازار شوند. کنیز هم که آدم 

اک و مالک ساختمان و بانویش باعث دلّگری بین برادر اری است با واسطهمکّ
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چنین آسیابانی که همسرش به اهداف خودشان برسند. همکه عاقبت بانو و  شودیم

ی ظالم و خودخواهی هاآدمو عاقد و والی همانند  کندیمجا کار او نیز در آن

اک با بنابراین آسیابان در شب عروسی برادر دلّ؛ کنندینمکه به کسی رحم  مانندیم

 را آسیاب کند.  هاگندمجای گاو که به کندیمکنیز، او را وادار 

آن  ۀستارکه  فهمدیمو  شودیمبرادر دالک  ۀه قضیّعاقد هم زمانی که متوجّ 

این مشکل را  تواندیمکه اک قرین هم نیستند با وجود اینبرادر دلّ ۀستارکنیز با 

. والی دهدینمو بدهد این کار را انجام اط پولی ندارد که به اا چون خیّامّ ،حل کند

بدون هر گونه تحقیق و بررسی فرمان  ،برندیماک را نزد او که برادر دلّبعد از این

که تن او را با تازیانه سیاه کنند و بر شتری برهنه بنشانند و در شهر  دهدیم

که جایی از آن ؛نندیبیمهم وقتی برادر دالک را  هاهبچّبگردانند تا رسوا شود. 

، با روانه که مانع آسایش و آرامش دیگران هستند مانندیمی شروری هاهبچّهمانند 

 . شوندیماک برروی زمین و شکستن پایش کردن شتر باعث افتادن برادر دلّ

که چه بالیی بر سر برادرش آمده او را به  فهمدیماک وقتی از لحاظ یاریگر دلّ

 زیاک ندر مورد برادر دوم دلّ .(254-251 :)همانکندیمو به او کمک  بردیمخانه 

که زودگول  ماندیم لوحیساده یهاآدم اک است که همانندقهرمان همان برادر دلّ

زن و  ریپ یهات گول حرفدر تمام مدّ نیهم ی. براخورندیرا م گرانید یهاحرف

ها را که آن ییو تمام کارها کنندیم یزندگ بایز یکه در قصر خوردیم را یدختران

گرفتار و  تیهر چند در نها ،برسد زشیتا بلکه به وصال کن دهدیم نجاما ندیگویم

 . شودیرسوا م

 مانندیم یبازار و دغلمکّ یهازن و دختران همانند آدمریپ ریاز لحاظ نقش شر

هدار ]برادر دوم  یزن با اغواگرریپ نیبنابرا؛ فقط به فکر منافع خودشان هستند که

زن در ریکه پ یکه به همراه او به قصر کندیم بیو او را ترغ دهدیم بیاک[ را فردلّ

هدار  یبه اغواگر شیبساط ع دنیجا دختران با گستراننظر دارد برود و در آن

و در  شودیم به مرادش مانع رفتن او از قصر دنیرس ۀزن هم به بهانریو پ پردازندیم

اغان و والی هم همانند . دبّشوندیماغان نهایت هم باعث رسوایی او در بازار دبّ

اغان وقتی هدار . دبّکنندینمکه به کسی رحم  مانندیمی ظالم و خودخواهی هاآدم

. والی هم رودیمکه از هوش  زنندیماو  ۀبرهنآن قدر با پوست بر تن  نندیبیمرا 
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  .اندازدیمو به زندان  کندیماو را به صد تازیانه محکوم  ندیبیمزمانی که هدار را 

کار بردن با به ،شودیماک وقتی از ماجرای برادرش آگاه لحاظ یاریگر دلّ از

برادر ۀ یّقض در .(257- 254 همان:)بردیمو با خود  کندیمنیرنگ او را از زندان آزاد 

ی هاآدماک است که نابینا هم هست و همانند اک، قهرمان همان برادر دلّم دلّسوّ

که و زمانی شوندیمکه باعث دردسر خود و دیگران  ماندیمکار و خودخواهی طمع

تا  دهدینمخانه جواب او را به طمع گرفتن پول از صاحب ،رودیمی اخانهبه در 

تار شدن خانه را مجبور کند تا دم در بیاید و همین کار او باعث دردسر و گرفصاحب

  .شودیمخود او و دوستانش 

ه ک ماندیم یارباز و مکّدغل یهاآدمخانه همانند لحاظ نقش شریر صاحب از

 ،کندینم یاک کمکنه تنها به برادر دلّ  نیبنابرا ؛فقط به فکر منافع خودشان هستند

 اک و دوستانش را بهبرادر دلّ چنینکه خود او و هم شودیباعث م یبلکه با اغواگر

که از پول  کندیرا وادار م یوال یبا اغواگر زیجا نحکومت ببرند و در آن یسرا

 یظالم و خودخواه یهاهم همانند آدم یرا هم به او بدهد. وال یمبلغ انیگدا

اک و دوستانش در که برادر دلّنیو با وجود ا کنندیرحم نم یکه به کس ماندیم

قدر آن و کندیها را مجازات مآن قیتحقا بدون هرگونه امّ ،هستند نایناب قتیحق

ها را هم خودش انداز آنهوش شود و مانده پسیتا ب کندیبرادر دالک را شکنجه م

 یاک وقتدلّ گریاری. از لحاظ کندیم دیجا تبعها را از آنو بعد هم آن کندیمصادره م

 نیو از ا آوردیم و با خود به خانه کندیم دایاو را پ ،شودیبرادرش م ۀیّ ه قضمتوجّ

  .(260-257: )همانکندیبه او کمک م قیطر

ی مرد نصرانی، مرد یهودی و جوان لنگ به موضوع عشق پرداخته هاتیحکادر 

شده است. در ماجرای مرد نصرانی، قهرمان جوان تاجری است که وقتی در بازار 

تا به  کندیمی عاشق پیشه تمام تالش خود را هاآدمهمانند  ،ندیبیمدختر امیر را 

 اشهیسرمالحاظ نقش شریر خود قهرمان با از دست دادن  از وصال معشوقش برسد.

لحاظ  از .شوندیمکه باعث دردسر خود و دیگران  ماندیمی نادانی هاآدمهمانند 

رکی است که آدم عاقل و زی ،کندیمالی که در بازار جوان تاجر را راهنمایی یاریگر دلّ

تا در تجارت ضرر نکند. دختر امیر هم آدم عاشق پیشه و  کندیمبه او کمک 

که چه بالیی بر سر جوان تاجر آمده با او  فهمدیمدلسوزی است. برای همین وقتی 



 5شماره  /3دورۀ /  1399بهار و تابستان /  فارسی ادبیات و زبان تخصصی دوفصلنامۀ/   / 104

  .(216-204: همان)آوردیمدر ک جوانرا در تملّ اشییداراو تمام  کندیمازدواج 

 ییبایدر شهر دمشق زن ز یاست که وقت یقهرمان جوان ی،هودیدر رابطه با مرد 

بدون  شهیعاشق پ یهاو همانند آدم شودیعاشق او م ،ندیبی[ را مری]دختر ام

امر باعث  نیو هم بردیخود م ۀاو را به خان ،ستیکه بخواهد بداند آن زن کنیا

ظالم و  یهاهمانند آدم ریدختر ام ری. از لحاظ نقش شرشودیدردسر او م

که آن  فهمدیم یوقت نیهم ی. براکنندیرحم نم یکه به کس ماندیم یخودخواه

تمام خواهرش را به قتل  یرحمیو با ب کندیحسادت م خواهرش شده قجوان عاش

هم  ریآن جوان او را کشته است. ام ییکه گو کندیم یسازصحنه یو طور رساندیم

با وجود  و شوندیم گرانیث دردسر خود و دکه باع ماندیم ینادان یهاهمانند آدم

که دختر کوچکش به  دهدیا اجازه مامّ ،پردازدیم یدخترش به هرزگ داندیکه منیا

 . شودیمامر باعث دردسر جوان  نیآن جوان برود و هم ۀهمراه او به خان

اری باز و مکّی دغلهاآدمال جواهر و پیر جواهرفروشان نیز همانند جا دلّدر این

که جوان گردنبند بنابراین زمانیفقط به فکر منافع خودشان هستند؛  که مانندیم

که در نهایت والی  شوندیمباعث  هاآن ،دهدیمال جواهر نشان دختر امیر را به دلّ

ی هاآدممرد جوان هم همانند  ۀخانانگشتان دست آن جوان را قطع کند. صاحب

که  فهمدیمکه و زمانی کنندینمکه به کسی رحم  ماندیم ظالم و خودخواهی

 از .کندیمبیرون  اشخانهنما شده او را از جوان به خاطر دزدی در شهر انگشت

-تبدیلبه یک یاریگر  از یک شریر امیر دمشقدر انتهای داستان نقش لحاظ یاریگر، 

ت و همر اسدختر خودش مقصّ  داندیمکه  شودیمو آدم عادل و دادگری  شودیم

و  رساندیمسزای عملش چنین پیر جواهرفروش دروغ گفته، برای همین او را به

. دختر امیر که در ابتدا نقش شریر را دهدیمرا هم به آن جوان  ترشکوچکدختر 

نقش او  ،کندیمکه پیش مادرش به قتل خواهر خود اعتراف هنگامی ،کندیمایفا 

و مادر او با گفتن ماجرا به امیر به آن جوان کمک  شودیمتبدیل به یک یاریگر 

  .(235-227: )همانتا زنده بماند کندیم

ی است اشهیپجوان لنگ، قهرمان همان جوان لنگ است که آدم عاشق  ۀیّقض در

گرفتار  ،ختر برودآن د ۀخانو عاشق دختر قاضی شده و روز جمعه که قرار است به 

که بتواند به وصال محبوبش  کندیمهر چه سعی و  شودیمحرف اکی فضول و پردلّ
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 از که از آن شهر فرار کند. شودیم و در نهایت هم مجبور شودینمق وفّم ،برسد

 ماندیمی نادانی هاآدمهمانند  ،رودیمجوان  ۀخانلحاظ نقش شریر پیرزنی که به 

آماده کرده که جوان خودش را . برای همین زمانیشوندیمدردسر دیگران  که باعث

و  شودیمنقش پیرزن از یک یاریگر تبدیل به یک شریر  ،که پیش محبوبش برود

که جوان تصمیم بگیرد که ابتدا موهای سرش را کوتاه کند و با این  شودیمباعث 

 شودیمچنین مانع رسیدن جوان به آن دختر کار در نهایت باعث دردسر او و هم

ی نادانی هاآدمهمانند  ،فرستدیماکی بال دلّی که جوان او را به دناهبچّغالم 

که بر خالف  آوردیماکی را به خانه و دلّ شوندیمکه باعث دردسر دیگران  ماندیم

پرحرفی  ی فضول وهاآدماک هم همانند جوان فضول و پرحرف است. دلّ ۀخواست

بنابراین او هم باعث دردسر جوان و  د؛شونیمکه باعث دردسر دیگران  ماندیم

 . شودیمش و مانع وصال او با معشوقشکستن پای او 

که به کسی رحم  ماندیمی ظالم و خودخواهی هاآدمقاضی هم همانند 

و جوان مجبور  داردیمو دخترش را با قید و بندی سخت در خانه نگه  کنندینم

زن در ابتدا همچون لحاظ یاریگر پیر از او قرار مالقات بگذارد. طور پنهانی بااست به

عاشقی او  ۀقضیّ هو متوجّ رودیممادری مهربان و دلسوز وقتی به دیدن جوان 

تا بلکه آن جوان و دختر  شودیمی اواسطهو  کندیمجوان را راهنمایی  ،شودیم

ه ماجرای عاشق شدن بتوانند همدیگر را مالقات کنند. دختر قاضی هم وقتی متوجّ 

جا به آن تواندیمکه چه موقع  کندیم یاز طریق پیرزن او را راهنمای ،شودیمجوان 

 ،انی پنهان شوددر بازار در دکّ شودیمبرود. جوان وقتی در انتهای داستان مجبور 

 .(249-236: همان)تا بتواند از آن شهر فرار کند کندیمدار به او کمک اندکّ

 گیرینتیجه  -3

و  ابزاری و سرگرم کننده است هزار و یک شبی هاتیحکادرونی بیشتر  ۀفلسف

از نوع انسان و بیشتر از پادشاهان،  هزار و یک شبتمام قهرمانان در جلد اول کتاب 

ی دیگر هم در بیشتر مواقع بارها تکرار هاتیّشخصزادگان و وزیران هستند و شاه

ی قهرمانان هم هاپیتی اک و حتّبرادران دلّی پیرمرد، هاتیّشخصمثل  ؛شده است
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چنین لوح و نادان و همی سادههاآدمدر بیشتر مواقع تکراری است و بیشتر از نوع 

گفت که بیشتر شریران از  توانیمت شریر هم عاشق پیشه هستند. در مورد شخصیّ

، هر چند در مواردی هازنو  هازنمثل پادشاهان، وزیران، پیر ؛نوع انسان هستند

معدود شریرانی همچون دیو، عفریته و حیواناتی همانند آهو و مار هم وجود دارد و 

ی طورکلّظالم و خودخواه هستند. به ار،مکّ باز،ی دغلهاآدمبیشتر شریران از نوع 

سعی بر آن دارند که با تکیه بر افسون و  هاداستانگفت شریران در این  توانیم

چنین در این بله با قهرمانان بپردازند تا به اهداف خود برسند و همجادو به مقا

زاده هم نقش یی مثل پادشاه، وزیر و شاههاتیّشخصدر بیشتر موارد  هاداستان

 هزار وی هاتیحکا. در ارتباط با یاریگران در اندکرده قهرمان و هم نقش شریر را ایفا

تند و در مواردی نیز حیوانات، دیو و گفت بیشتر از نوع انسان هس توانیم یک شب

پوشانی هم هاتیحکاچنین در اغلب . همندیآیمعفریته به یاری قهرمان داستان 

مثل حکایت ماهیگیر و دیو که دیو هم نقش  ؛ی شریر و یاریگر وجود داردهانقش

قهرمان به کمک یاریگر  هاتیحکاو در تمام  کندیمشریر و هم نقش یاریگر را ایفا 

و در این راه در مواردی یاریگران با استفاده از عوامل جادویی  رسدیمبه اهداف خود 

 .ندیآیمبه کمک قهرمان داستان 
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