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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  24 -  1، 1395بهار ، اول، شمارة هفتمسال 

  اي جادو در غزليات مولوي بازتاب انديشة اسطوره

  *حسين پريزاد

  **فروغ صهبا

  چكيده
اي و فلسـفي   هاي اسـطوره  با ورود انسان به عصر علمي و پشت سرگذاشتن دوره

آمده باشد اما اساطير به    اي به سر هاي اسطوره رسد كه دورة انديشه چنين به نظر مي
علت كاركرد و نقش عميقي كـه در زنـدگي روانـي و حتـي اجتمـاعي نـوع بشـر        

هـاي گونـاگون بـه     چنان با تغيير، تحول و پويايي خاص خـود از راه    اند، هم    داشته
هـا   تمثيلي، ادبيات عامه، آيينهاي  جادو، نماد، داستان. دهند حيات خويش ادامه مي

در ايـن  . هاي بعدي دارنـد  ها به دوره و مراسم محلي نقش مهمي در انتقال اسطوره
اي كه در جوامع بشري داشته است نه تنهـا در   ميان، جادو به علت كاركرد گسترده

دهندة بسياري از باورهاي    هاي معرفتي بشر وارد شده بلكه بازتاب بسياري از حوزه
هـاي   نقش جادو و جادوگري در بازتـاب و انتقـال انديشـه   . باشد يري هم مياساط

بخشي از جادو كه با . تر نيست تر نباشد، كم هاي ديگر اگر بيش اي از مؤلفه اسطوره
در . هـا در ارتبـاط تنگاتنـگ اسـت     هاي ابتدايي بشر پيوستگي دارد، با اسطوره آيين

جـادويي در غزليـات      ــ      اي ي اسـطوره هـا  ترين انديشـه    مقالة حاضر، برخي از مهم
هاي  هاي جادويي، شيوه آيين. تحليلي بررسي شده استـ   مولوي به شيوة توصيفي

ها و تركيبات جادويي، تأثيرات آشكار و پنهان جـادو بـر سرشـت     جادوگري، واژه
  .اي در غزليات مولوي است هاي اسطوره بازتابي از همان انديشه... اجسام و افراد و 

  .جادو، اسطوره، غزليات شمس :ها كليدواژه
  
  

                                                                                                 

  hparizad12@gmail.com، )نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اراك  *
  f-sahba@araku.ac.irدانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اراك،  **

 15/3/1395: ، تاريخ پذيرش3/2/1395: تاريخ دريافت
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 مقدمه .1

توان ادعا كرد كه جـدا     چنان با فكر و ذهن نوع بشر درآميخته است كه حتي مي   آن 1اسطوره
اسطوره در عصر خود نه تنها برداشت انسـان را  «. ممكن است   كردن آن از انديشة انسان غير

بلكـه نيازهـاي مـادي و روانـي او را هـم پاسـخ       گرفـت     دربارة جهان پيرامون وي در برمي
كس در هر سطح معرفتي كه باشد، به طور ناخودآگاه تحـت     هر) 205: 1374بهار، (» .داد   مي

هـاي     بررسـي جنبـه  . كنـد    تأثير همان محيط فكري و اجتماعي است كه در آن زنـدگي مـي  
شناسـي و     از روان - وم انسـاني هاي فراوان علـ    مختلف اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري، حوزه

اسطوره، واقعيت فرهنگـي  «. گيرد   مي   بر     را در ـ  شناسي   شناسي گرفته تا تاريخ و مردم   جامعه
هاي مختلف و مكمل يكـديگر ممكـن اسـت مـورد        اي است كه از ديدگاه      به غايت پيچيده

ني حداقل در دوران كـودكي خـود،   هر انسا) 14: 1392الياده، (» .بررسي و تفسير قرار گيرد
به همان اندازه كه انسان عصـر جديـد   . اي را درك و تجربه كرده است نوعي بينش اسطوره

فـرآوردة تعـدادي   «داند، انسان عصر كهن، خود را    مي» ساخته و پرداختة تاريخ«خودش را 
سـاخته و  كـدام خـودش را موجـودي از قبـل        آورد و هـيچ    به شـمار مـي  » وقايع اساطيري

هـاي     اي حتـي در دوره  بيني اسطوره   جهان) 21: 1392همان، : ك.ر. (پندارد   شده نمي   پرداخته
دهد    هم به حيات خود ادامه مي 2اي يعني در دوران فلسفه و عصر علم پس از عصر اسطوره

. رود   مي   و گاهي با سرعت و گاهي با آهستگي در گسترة زمان و مكان اين كرة خاكي پيش 
هـاي آشـكار و نهـان       بيني فلسفي و علمي بازتـاب    اي، همواره در جهان بيني اسطوره   جهان«

ــه ــه اســت   گون يكــي از مســائلي كــه همــواره در حــوزة  ) 7: 1390كــزازي، (» .گــون يافت
هاي پس از عصر اسطوره و در    شناسي مطرح است، اين است كه آيا اساطير در دوره   اسطوره

ي جايگاهي دارند يا خير؟ با بررسي زندگي انسان در دورة حاضر، آشـكارا رد  جهان امروز
توان گفت كه جهان نـوين     نمي«. بينيم   هاي گوناگون را در رفتار مردم جامعه مي   پاي اسطوره
اليـاده،  (» .را از ميان برده است اما حوزة عملـش تغييـر كـرده اسـت     اي اسطورهكامال رفتار 

ميرنـد بلكـه بـا تغييـر و تحـول،         اي هرگـز نمـي     ها و باورهاي اسطوره   اسطوره) 37: 1375
ها    اسطوره« .يابند   شناسي بشر تداوم مي   هاي جهان   جابجايي، دگرديسي و انتقال به ديگر حوزه

تا روزي كه با زندگي محسوس و عملي جامعة خود مربـوط باشـند، در ميـان تـودة مـردم      
شوند و    ا اين شرايط تطبيق نكنند، از زندگي تودة مردم خارج ميحيات دارند و روزي كه ب

تواننـد وارد     ها مي   فكرانه، در ادبيات، فرهنگ، مطالعات و اين   از آن به بعد در زندگي روشن
شـوند، از سـطح      ها، ضـعيف مـي     اسطوره) 364: 1390بهار، (» .بشوند و ادامة حيات بدهند
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شوند اما هرگز بـه     بندند و گاهي حتي به فراموشي سپرده مي   زندگي ظاهري ما رخت برمي
سازي در دوران ديرين انديشة بشـري رواج     هرچند كه اسطوره« .روند   طور كامل از بين نمي

كـه در     چنان   از همين رو اسطوره هم. تري داشت اما هرگز از ميان نرفته و نخواهد رفت   بيش
ن زمان نيز وجود دارد با ايـن تفـاوت كـه اكنـون آن را ادراك     زمان هومر بوده است، در اي

هـاي متنـوع در جوامـع       ها بـه صـورت     وجود اسطوره) 41- 42: 1390كاسيرر، (» .كنيم   نمي
امروزي، مؤيد اين حقيقت است كه اسطوره مفهومي نيست كه از افكار عمومي جامعـه بـه   

وز در برابر چشمان ما به حيـات خـود   بعضي رفتارهاي اساطيري هن«. طور كامل پاك شود
اي عتيق نيست بلكه غرض اين است كـه     البته مقصود، بقاياي ذهن و روحيه. دهند   ادامه مي

اليـاده،  (» .انـد    برخي جهات و كاركردهاي تفكر اساطيري جزء عوامل سازندة وجود انسـان 
. شـود    انسان را شامل مـي  بيني   هاي ديگري از جهان   كاركردهاي اسطوره حوزه) 184: 1392

و به پيروي (اسطوره  3.اولين كاركرد از كاركردهاي چهارگانة اسطوره، نقش عرفاني آن است
در عرفان كاربردهاي گوناگوني از سطح تا عمق دارند، به اين صورت كه ) از آن حماسه نيز

آيـا  « 4.دارنـد سـاخت آن كـاربرد      ها در روساخت ادبيات عرفاني و اساطير در ژرف   حماسه
كننـد و تـداوم      ها را تازه مـي    نيازي به يادآوري است كه اشعار تغزلي تا چه اندازه اسطوره

اين انتقال و تداوم اسطوره و بازتاب آن در متـون عرفـاني    )35: 1375الياده، (» بخشند؟   مي
جيمـز فريـزر   . تهاسـ    تـرين آن    پذير است كه جادو يكي از مهـم    هاي مختلفي امكان   از راه

)James Frazer (     كنـد و     اصول تفكري را كه مبناي جادو اسـت، بـه دو بخـش تقسـيم مـي
سازد يا هر معلولي شبيه علت خـود     كه هر چيزي همانند خود را مي   نخست اين«: نويسد   مي

كه چيزهايي كه زماني با هم تماس داشتند، پس از قطع آن تماس جسـمي،     است و دوم اين
توان قانون شباهت و دومـي را قـانون تمـاس يـا        اصل اول را مي. كنند   دور بر هم اثر مياز 

توانـد هـر      گيرد كه مـي    جادوگر از اصل نخست يعني قانون شباهت نتيجه مي. سرايت ناميد
گيرد كه بـا يـك شـيء       از دومي نتيجه مي. خواهي را فقط با تقليد آن ايجاد كند   دلمعلول 

كاري كه بكند، اثري مشابه روي شخصي كه زمـاني بـا آن شـيء تمـاس داشـته      مادي هر 
توان جادوي هوميوپاتيـك يـا      هاي مبتني بر قانون شباهت را مي   افسون. است، خواهد نهاد

جادو از جنبة نظـام قـانون طبيعـي و از آن جهـت كـه      ) 87: 1388فريزر، (» .تقليدي ناميد
. شـود    باشد، به جادوي نظري و جادوي عملي تقسيم مي حتما بايد داراي نتيجة قابل قبول

ايـن دو   )Frazer(فريزر . رسد   هاي فرعي جادو به دو نوع اصلي مي   زيربناي فكري شاخه
) تقليـدي (و جادوي هوميوپاتيك ) Contagious Magic) (واگيردار(نوع را جادوي مسري 

)Homeopathic Magic (تماس و دومـي بـر اسـاس قـانون      ناميده كه اولي بر اساس قانون
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كـه خـواهيم ديـد، نمونـة        در شعر مولوي چنان) 87- 88: همان. (شباهت شكل گرفته است
دهندة آشنايي دقيـق او بـا مقولـة       شود كه نشان   بسيار جالبي از جادوي هوميوپاتيك ديده مي

اسالمي وجود هاي بسياري ميان آداب جادويي و عرفان    از سوي ديگر، شباهت. جادو است
چيرگي بـر آتـش همـراه بـا سـاير      «. گنجد   دارد كه شرح و بسط همة آنها در اين مقاله نمي

عروج، پرواز ساحري، ناپديد شدن، روي آب راه رفـتن و ماننـد   : انگيز شمني   اعمال اعجاب
البته مرزبندي دقيق و تشخيص  )95: 1375الياده، (» .آن در ميان عرفاي اسالم شواهدي دارد

در مـورد سـنن   «پذير نيسـت زيـرا      حدود تأثيرپذيري جادو و عرفان از هم به راحتي امكان
شده، مشكل بتوان بين آنچه ميراث ملي است و آنچه ناشي از تـأثيرات     عرفان ايران اسالمي

در ايـن  {ود نـدارد بندي دقيقي انجام داد اما هيچ مشكلي وج   اسالمي يا شرقي است، تقسيم
شود، به سـهم     ها و معجزاتي كه در تذكرة اولياء ايرانيان يافت مي   كه تعدادي از افسانه}مورد

عالوه بر اين، جادو ) 588: 1388الياده، (» .عمومي جادوگري و خصوصا شمنيسم تعلق دارد
ايـن دو   هاي فراوانـي از تفكيـك و ادغـام      به صورت افسون هم متجلّي شده است و نمونه
شود كه البته كاربرد آن مختص مولوي نيست    مفهومِ تقريبا مترادف در شعر مولوي ديده مي

افسون كردن يعني انجـام عملـي جـادويي كـه بـه      . اي طوالني دارد   و در ادب فارسي سابقه
ها يا موجودات ديگر را تحت تسلط خود درآورند و آنها را وادار به انجـام     وسيلة آن انسان

توانيم همان جادو بدانيم بـا ايـن      پس به طور كلي، افسون را هم مي. عملي يا ترك آن كنند
تر بر يك حوزة خاص جادوگري متمركز شده است نه همـة ابعـاد      تفاوت كه افسون، بيش

تحليلـي در يـك اثـر     - در اين مقاله، بازتاب و نمود جادو و اسطوره، به شيوة توصـيفي . آن
  .ات مولوي بررسي شده استعرفاني يعني غزلي

  
  پيشينة تحقيق .2

جـادو در ادبيـات   «: توانيم به مقـاالتي ماننـد     در زمينة جادو و تأثير آن در ادبيات فارسي مي
همچنـين،  . بيدي اشاره كنـيم    از حسن رضايي باغ» جادو«حسين محمدي؛    محمد از» فارسي

بـه مقولـة   » زتـاب آن در ادب فارسـي  جادو در اقوام، اديان و با«مجتبي دماوندي در كتاب 
بنا بر جستجوي نگارندگان، تاكنون تحقيق مسـتقلي   .جادو در ادبيات فارسي پرداخته است

دربارة ارتباط . كه اسطوره و جادو را در غزليات مولوي بررسي كرده باشد، انجام نشده است
بيني    اختي بنيادين در جهانجادو، زيرس«اي از بهروز اتوني با عنوان    جادو و اسطوره در مقاله

هـايي از جـادوي      شده نمونـه    در مقالة ياد. اشاراتي مختصر و محدود شده است» اي   اسطوره
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و چنـدين  ) جـادوي ماننـدي و پيونـدي   : يا به تعبير نويسندة همان مقاله(تقليدي و مسري 
  .آمده استنامة فردوسي    نمونة مشهور از اسطوره و حماسه و آيين بر اساس شاه

  
 جادو .3

 5.هاي ديگر نيز شـده اسـت     هاي مختلفي وارد زبان   اي ايراني است كه به صورت   جادو كلمه
ياتو در اوستا به همـان  . شده است) جادو(و ياتوك ) جادويي(اين كلمه در پهلوي ياتوكيه «

) 229: 1389اوشـيدري،  (» .كنـيم    معني است كه امروزه در فارسي از كلمة جـادو اراده مـي  
توضيح اين مطلب كه جادو چيست و معنـي لفظـي و اصـطالحي آن و كاركردهـا، انـواع،      

طلبـد، بـه طـور خالصـه        باشد؟ امري است كه مجالي ديگر مي   ها و اهداف آن چه مي   شيوه
هـايي اسـت كـه بـه        جادو يا سحر، مجموعة باورها، اعمال، فنـون و روش «: توان گفت   مي

طبيعي و محيط زيست و رسـيدن بـه      براي كنترل يا دگرگون كردن شرايط فراكارگيري آنها 
در اين امر، جـادوگر يـا   . شده است   مقاصد و اهداف نيك يا بد، مؤثر و سودمند پنداشته مي

هـا،     از توان روحي و ارادة شخصـي خـود و يـا از برخـي ابزارهـا، وسـايل، اوراد، افسـون       
مهار كردن نيروهاي فراطبيعي بهره گرفته تا طبـع و مـنش   طلسمات و تعويذات براي رام و 
هاي طبيعي، انديشه، احسـاس     ها و نيازها بگرداند و بر پديده   و ميل آنها را مطابق با خواست

در ) 229: 1388بيـدي،     رضايي باغ(» .و فرجام انسان، نيز امور جاري زندگي او تأثير بگذارد
هاي جادو، كاركرد، اهـداف و نكـات مهـم مربـوط بـه آن         حوزهتر    شده، به بيش   تعريف ياد

  6.اشاره شده است
  

 نمودهاي لفظي و معنوي جادو در شعر مولوي. 4

اند اما مولـوي گـاهي      لفظ جادو و افسون معموال در ادبيات فارسي به يك معني به كار رفته
بـرده اسـت،      بـه كـار   هـا را بـه جـاي هـم        ميان جادو و افسون تفاوت گذاشته و گاهي آن

در «. انـد    تر موارد به جاي هم به كـار رفتـه     گونه كه در متون نظم و نثر فارسي در بيش   همان
گـري     هاي سحر و افسون، متـرادف جـادو، و سـاحري و افسـون       هاي فارسي، واژه   نامه   واژه

  )235: بيدي   جادو، رضايي باغ(» .اند   مترادف جادو و جادوگري آمده
 باشد مكر و فسونكه وفا خواني آن وآن را

  )609غزل : 1382مولوي، (
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 ؟افسون و افسانهكجا گيرد قرار اكنون بدين
  )2298غزل (

ــويدر واديــي رســيدم كــĤن ــرد ب  مكر و سـاحري نه معجزه و كرامت و ني    جــا نب
  )2992غزل (

داده و تلويحـا بـه غيرواقعـي    در بيت اخير جادو را به طور ضمني در برابر معجزه قرار 
بودن آن و تمايز و تقابلش با امور مشابه آن در دين يعني معجزات و كرامات اشـاره كـرده   

تعريف مولوي از جادو نيز بسيار جالب و نزديك به حقيقت آن است بدين معني كه . است
حـل  سازد و ديگري در صـدد     جادوگري چيزي جز اين نيست كه يكي كاري را دشوار مي

در غزليـات شـمس   ) 2976غـزل  (» گشا كه همين است جـادوي    بند و مي   مي«: آيد   آن برمي
شـود كـه      كاربرد لغات، اصطالحات و تركيبات مربوط به جادو نيـز بـه فراوانـي ديـده مـي     

اشارات ادبي هـم كـه بسـامد بـااليي      7.دهندة تأثير جادو در ذهن و زبان مولوي است   نشان
نـام بـردن از ابـزار مـورد اسـتفاده در       8.ي را به خود اختصاص داده استدارد، بخش ديگر

اشاره به همة اين مـوارد   9.جادوگري نيز يكي ديگر از نمودهاي جادو در شعر مولوي است
بنـابراين، تنهـا بـه    . كدام فراتر از حجم اين نوشـته اسـت     هاي مختلف از هر   و آوردن نمونه
  .كنيم   و جادوگري در شعر و انديشة او اشاره ميهاي مهم جادو    بعضي از جنبه

  
  كاربرد جادو در غزليات شمس. 5

اي است كه اسـتفادة فـراوان او از ايـن       اشارات مولوي به جادو و امور مرتبط با آن به اندازه
در ميان آثار منظوم و منثور او، غزليـات  . رساند   بشري را به اثبات مي 10حوزة گستردة دانش

ديوان شمس تبريزي اگرچه در ظاهر تخيالت «. اي دارد   اين لحاظ برجستگي ويژهشمس از 
هـاي روان     كننـدة هيجانـات و جوشـش      دارد ولي اغلب آنها بيان   بر   و توهمات فراواني را در

جعفري، (» .هاي نامحدود روان بشري است   دهندة ابعاد و فعاليت   طوفاني موالناست كه نشان
اش در    هاي شخصي و احساسـات درونـي     آزادي عمل مولوي در بيان انديشه) 186: 1357

غزليات، همچنين تخيل آزاد و گستردة او در اين اشعار باعث شده است كه فارغ از مسـألة  
ديـدار  . هـاي آن نگـاه كنـد      تعليم و تربيت بشر، از ديد يك عارف عاشق به جهان و پديـده 

گوني كامال اساسي در درون موالنا به وجود آورده و دگر«تاريخي شمس تبريزي و مولوي 
: 1357جعفري، (» .نمايد   بيني عميق و گسترده از ابعاد مختلف هستي وادار مي   او را به جهان

هاي عالم، نظر او را بـه خـود جلـب كـرده        بنابراين، تعجبي ندارد اگر بسياري از پديده) 56
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 7   صهبافروغ و  حسين پريزاد

مسألة علمي تحققي را مورد توجـه قـرار داده    جاي ترديدي نيست كه موالنا صدها«. است
حتي ابتكارهاي بسيار جالب را هم دارا بوده است مانند حدس وجـود جاذبيـت و مسـائل    

پس اگر امور مربوط بـه موضـوع پركـاربردي    ) 23: 1357جعفري، (» .كاوي   مربوط به روان
جيـب بـه نظـر    مانند جادو و جادوگري ذهن او را به خود مشغول داشته اسـت، چنـدان ع  

تـوان دريافـت يعنـي       توجه مولوي به جادو را تنها از نمونة زير هم به سادگي مـي . آيد   نمي
ترين اصل جادويي كه    ترين و اصيل   شايد برجسته .كند   جايي كه از عروسك جادويي ياد مي

ر جادويي در ترين امو   شود، بيتي باشد كه در آن به يكي از قديمي   در اشعار مولوي ديده مي
  :جهان اشاره شده است

 اي هاي بوالعجب در دل من خليـده سوزن   اي بـه جـادويلعبت صورت مرا دوختـه
  )2475غزل (

مطـابق آن،  «اشـاره دارد و  ) Homeopathic Magic(مفهوم اين بيت به جادوي تقليـدي  
فروكـردن  ). 115: 1394سـگال،  (» .شود   تقليد كردن از يك فعل به وقوع آن فعل منتهي مي

يا مومي كه شبيه فـردي      اي   سوزن يا يك شيء نوك تيز در بدن يك عروسك چوبي، پارچه
است كه قرار است جادو يا هالك شود، عملي جادوي است كه در بيت فوق آشكارا بـدان  

كوششي باشد ... } جادوي هوميوپاتيك{شايد آشناترين كاربرد اين اصل«. اشاره شده است
ها براي نابود كردن دشمن يا آسيب زدن بـه او از راه     از مردمان در بسياري زمان كه بسياري

كردند كه با رنج بـردن     دادند، زيرا فكر مي   نابود كردن نقش او يا آسيب زدن به آن انجام مي
: 1388فريـزر،  (» .شود   تصوير، دشمن نيز رنج خواهد برد و با نابود شدن آن او نيز نابود مي

چنين عملي زمـاني  «: نويسد   گونه امور جادويي مي   در مورد حقيقت اين) Eliade(الياده ) 89
كـه  ) به طريق نظـري (يا حكم كردند ) از راه تجربه(ممكن شد كه بعضي افراد يقين يافتند 

ناخن و گيسوان يا اشياء متعلق به هركس پس از جـدا شـدن از صاحبشـان نـوعي ارتبـاط      
اي    شـبكه    چنين باوري مبتني بر فرض وجود فضـا . كنند   ن حفظ ميصميمي با وي را همچنا

دار بـر وفـق      شـده و جهـت     ترين اشياء را به بركت انس و الفتي هـدايت    افتاده   است كه دور
) هـا    سازي يا تقارن كنش   وار، مشابهت صوري يا رمزي، قرينه   زيستي اندام   هم(قوانين خاص 

تواند بـه     اي وجود دارد، مي   شبكه   جادوگر، مادام و به ميزاني كه چنين فضا .پيوندد   به هم مي
مولوي در بيتـي ديگـر بـا تفصـيل     ) 31: 1376الياده، (» .اثربخشي كارش اعتقاد داشته باشد

: ك.ر. (شود، ياد كرده اسـت    ناميده مي) Voodoo(» وودو«تري از اين رسم جادوي كه    بيش
اي كه او بـه بيمـاري و مـرگ ناشـي از ايـن روش دارد، باعـث          اشاره) 116: 1394سگال، 
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دوزي و    شود كه مفهوم بيت را دقيقا مرتبط با عروسك جادويي بدانيم نه پيشة عروسـك    مي
  :تزيين آن

 زشتش كني نغزش كني بردري از مرگ و سـقم    پيش تو خوبان و بتان چون پيش سـوزن لعبتـان
  )1384غ (

  
  مولوي به مقولة جادوواكنش . 6

مولوي، شاعري مسلمان است و طبعاً واكنش او نسبت به جـادو متـأثر از اعتقـادات دينـي     
نفوذ جادو در ذهن و زبانش ارتباط چنداني به پذيرش يـا عـدم پـذيرش جـادو در     . اوست

ارتباط ميان دينِ مردم و جادو از قديم وجـود داشـته اسـت و در    . ديدگاه شخصي او ندارد
هاي ابتدايي جادو معموال مكمل تفكر    در جامعه«چنان زياد بوده است كه    اين رابطه آن آغاز،

هـا     رو جدا كردن آن از دين در ميان مردم اين جامعـه    ها بوده و از اين   و رفتار ديني مردم آن
برخي  نمود اين امر تا حدي است كه) 247: 1388بيدي،       رضايي باغ(» .تقريبا نامحتمل است

» .در دورة اسطوره، جادو اصال بخشي از دين است«: گران اين عرصه معتقدند كه   از پژوهش
مـردم  . تر مربوط به پيروان اديان است تا خـود اديـان     اين موضوع، بيش) 576: 1390بهار، (

اند و به نوعي هر    عادي قدرت تشخيص و تمييز درست باورهاي ديني و جادويي را نداشته
تر شدن جامعـه از جهـت تخصصـي و       با پيچيده«دين و جادو . اند   آميخته   با هم در مي دو را

با اين همه، انواع روابط ميان فرهنگ جادويي و . يابند   سازماني بيش از پيش از هم تمايز مي
هاي مذهبي قدري تداخل ميان    پذيرند و در بسياري از جوامع و سنت   فرهنگ مذهبي امكان

علت استفادة مولوي از جـادو  ) 33: 1384دماوندي، (» .خورد   ها به چشم مي   هاي آن   فعاليت
گردد زيـرا     هاي مذهبي بازمي   شايد به نفوذ آشكار و پنهان همين فرهنگ جادويي در انديشه

جـا جـادو بـا رنـگ و        هاي پرستش تا اشكال تكامـل يافتـة اديـان، همـه       از نخستين نمونه«
بـه ايـن    مسئلهالبته اين ) 28: 1384همان، (» .گري است   تفاوت خويش در جلوههاي م   طرح

داران به    معنا نيست كه جادو مورد تأييد اديان الهي است يا اينكه استفاده از آن از سوي دين
كاربرد وسيع جـادو در آثـار مولـوي، مخصوصـا آنجـا كـه مفهـوم        . معني قبول جادو است

در تضاد آشكار با مباني انديشة ديني اوست زيرا از اموري سخن به اي دارد، گاهي    اسطوره
هاي مثبت    واكنش. ها را تأييد نكرده است و هرگز تأييد نخواهد كرد   آيد كه دين آن   ميان مي

جا با شدت و ضعف وجود داشـته     و منفي در رابطه با جادو و جادوگران هميشه و در همه
سـدة  « 11.به شدت با جادو و جادوگري مخالفت شده است و مسيحيت در آيين يهود. است
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سوزي در اروپا بود و كليسا تمام توان    هاي جادوگركشي و جادوگر   شانزدهم و هفدهم، سده
در كـيش  ) 167: 1384همـان،  (» .بـرد    خويش را براي از بين بردن جادوگران بـه كـار مـي   

در اوستا به شدت تمام بـر ضـد   «. رود   يترين گناهان به شمار م   زرتشتي جادوگري از بزرگ
در اسالم نيز ) 229: 1389اوشيدري، (» .آن سخن رفته و از گناهان بزرگ شمرده شده است

 ـ  اينگونه مقوالت را مردم عادي قبول دارند و به طور ناخودآگاه. جادوگري نهي شده است
در «. انـد    وم آن شـده عامـل حيـات و تـدا    ـ  بندي به آداب و رسوم گذشـتگان    از طريق پاي

محـور اسـت و زبـان و       گرا و اسـطوره    هاي سنتي نيز انديشة غالب به طور كلي جادو   جامعه
دهنـد     فرهنگ عامه و مذهب، همه با هم ذهن در حال رشد مردم جامعه را چنان شكل مـي 

اد در كه پذيراي تداوم خرافات باشند و در نتيجه، آن مفاهيم جادويي رمـزي بـر تفكـر افـر    
از اين مقوله اسـت تلمـيح بـه    ) 249: 1388بيدي،    رضايي باغ(» .سراسر زندگي فرمان برانند

 ـ  هاي تاريخي و مذهبي مانند داستان حضرت موسي و ساحران و فرعـون    برخي از داستان
داستان سليمان و اجنّه و شياطين، داسـتان   ـ 12كه بارها در قرآن كريم بدان اشاره شده است

قـرآن  (، ماجراي عيسي و زنـده كـردن مردگـان    )102: قرآن كريم، بقره(و ماروت  هاروت
بستر . باشد   كه هركدام مملو از اشارات جادويي مي... و ) 110: و مائده 49: كريم، آل عمران

اي است كه خواه ناخواه نكات اساطيري    ها به گونه   تاريخي، اجتماعي و فرهنگي اين داستان
اي است    گونه موارد، استفاده   سازد و نكتة شايان توجه در اين   به ذهن متبادر ميو جادوي را 

ها را در خدمت اهداف تعليمي    به عبارت ديگر، آن. كه مولوي از اين موضوعات كرده است
اي در خـالل     اسـطوره  ـ  برخي از عناصر جادويي. و توصيفات عرفاني خود قرار داده است

يك از ديگري تأثير    كه كدام   ي ديني و تاريخي مطرح شده است كه تعيين اينها   همين داستان
  .پذير نيست   پذيرفته، به سادگي امكان

 معتمـد را افسـونچـو عيسي  بر مرده زن   خود را بزن تو بر من اين است زنده كردن
  )191غزل (

ــادوي نمايــد  هـا    زبان تو چون عصاي موسي بگشا بر او   بنــدد زبــان مــردمور ج
  )192غزل (

ــن ــاني ز ف ــنجادوك ــا و رس ــد عص  از فريب موسي و ثعــبان رسـيد  مار كنند   چن
  )895غزل (

 مـــر مـــرا بســـتة ايـــن جـــادوي ســـحاره مكـــن   ز سحرش بسته استصد چو هاروت و چو ماروت
  )1999غزل (
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برگرفته از تعاليم آن سو با اسالم و    هاي عالي خود را هم   مولوي، عارفي است كه انديشه
شد جادوي حرام و حـق از  « .داند   او جادو را به پيروي از دين اسالم، حرام مي. كند   بيان مي

ديدگاه او نسبت به جادو گاهي مثبت و گاهي منفي است و بـا  ). 2976غزل (» جادوي بري
ت، جـادو را  اي كه از مسائل مرتبط با جادو كرده اس   توجه به موضوع بحث خود و استفاده

البته گاهي با برداشتي كامال شاعرانه و بـا حسـن تعليـل، دليلـي بـراي      . داند   خوب يا بد مي
  :آورد كه هيچ ربطي به مباني اعتقادي و ديني شاعر ندارد   حرمت آن مي

 حيف بود كه هر خسي الف زنـد ز سـاحري     كه به عهد حسن توسحر چرا حرام شد؟ زآن
  )2478غزل (

ــادويي؟      هــاي جــادوي تــوچشــمپــيش آن ــرام، ج ــد ح ــون نباش  چ
  )3143غزل (

  
  ديدگاه منفي 1.6

را ) 88: 1388فريزر، : ك.ر(» ثمر و نامشروع   هنر بي«و » علم كاذب«مولوي در مواردي اين 
. آورد   كننـده بـه شـمار مـي       كند و جادوگري را كاري بيهوده و هوسي گرفتـار    آشكارا رد مي
جادو و كاربردهاي بد آن است و ديدگاه منفي او را هم بايد در همـين راسـتا   مخالفت او با 

  :توجيه كرد
 آخر چـرا تـو مسـكين انـدر پـي فسـوني؟         بيندر عين درد بنشين هر لحظه دوست مي

  )2943غزل (
 اي كــه اســير هــوس جــادويي و شــعبده   بس كن و سحر مكن اول خود را برهان

  )2859غزل (

داند حتي اگر خواندن سورة خاصي از قـرآن     تأثير مي   ورد و افسون را بيگاهي هم تأثير 
  :باشد) حوقله(يا ذكر مخصوصي ) سورة ياسين(

 جاني كه به لب آمد چه سـود ز ياسـيني؟     بخوان ياسين تا عشق شود تسكين: گويند
  )2609غزل (

 شيطان به الحول والعصمت تو كي رود بي   بي بادة تو كي فتد در مغـز نغـزان مسـتيي؟
  )21غزل (
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 11   صهبافروغ و  حسين پريزاد

  ديدگاه مثبت 2.6
كند امـا اگـر كـاركرد مثبتـي        اش رد مي   مولوي، جادو و افسون را به تبعيت از عقايد مذهبي

براي آن وجود داشته باشـد، قابـل قبـول اسـت مخصوصـا بـراي دفـع جـادو و شكسـتن          
  :هاي جادوي   طلسم

ــواهللا ــل ه ــوذ و ق ــل أع ــون ق  همـديگر نخـوانيم؟  چرا در عشـق     فس
  )1535غزل (

  :اش ياد شود، جادو ديگر اثري ندارد   جا كه از خدا يا بندگان برگزيده   هرچند آن
 رود   ســحر اثــر كــي كنــد؟ ذكــر خــدا مــي   :مست بخنديد و گفت.جادو كسي: گـفتم

  )898غزل (
ــره ــزي   گ ــد شــمس تبري  كه چشم جادوي او زد گره به سـحاري    گشــاي خداون

  )3068غزل (

. توان در جهت مقابله با جادوگران هم استفاده كـرد    عالوه بر اين، از جادو و افسون مي
ها يا دفن آن براي دفع نيروي طبيعي و    بنا بر اين اعتقاد، حمل كردن برخي از اشياء يا نوشته

  :اي است   اين عقيده، به خودي خود يك انديشة اسطوره. فراطبيعي مضر، مفيد است
 در بر و بحر اگر رود باشد راد و محترم   هر كه برات حفـظ مـا دارد در زه قبـا

  )18غزل (
 كه هست رقية كژدم به كوي عشق مدام   نــويس عيــد رســيدفســون رقيــة كــژدم

  )1734غزل (
 بگير رقعه را زير زمين بكن دفـين :گفت   اي عاشقي از معزميخواست يكي نوشته

 كـه ز ياد بوزنـه دور بمـاني از قـرين   زآن   ياد مكن تو بوزنـهليك به وقت دفن اين
  )1839غزل (

شـود كـه او      هاي مثبت و منفي مولوي در قبال جادو مشخص مي   پس از بررسي واكنش
تر براي ديگران بيان كند، به مقتضاي حـال و     تر و ساده   كه انديشة دروني خود را به   براي اين

ي جادويي استفاده نموده است و چندان نسبت به كاربرد عناصر مغـاير بـا   ها   مقام از انديشه
به عبارت ديگر، مقاصد تعليمي يا عاطفي و شخصي . اش حساس نبوده است   باورهاي ديني

به عنوان مثال در مواردي ماننـد ابيـات زيـر،    . تر از اصل اين باورهاي جادويي است   او مهم
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  اي جادو در غزليات مولوي بازتاب انديشة اسطوره   12

اند كه بدون دانسـتن     رفاني شاعر مورد استفاده قرار گرفتهامور جادويي در راستاي اهداف ع
  :شود   اصول و جزئيات آن امور، سخن شاعر به طور ناقص و حتي گاهي اشتباه درك مي

ــري    خانة حسن استبر چشمة دل گرنه پري ــيمه پ ــان سراس ــي؟ اي ج  دار چراي
  )2643غزل (

ــا     چون سرمة جادوي در ديده كشي دل را ــز كج ــاني؟  تميي ــدة انس ــد در دي  مان
  )2571غزل (

ــي     چه خوانم مـن فسـون؟ اي شـاه پريـان ــون نگنج ــه و افس ــو در شيش ــه ت  ك
  )2650غزل (

 كنان گشـته و اين عالم گورستان چون جامه   خـوان اسـتگرمابة روحاني آوخ چه پري
  )2311غزل (

گاه اجنـه و     كه جايبراي فهم دقيق ابيات باال، دانستن نكاتي از اين قبيل ضروري است 
اند؛ با استفاده از جادو در بينايي انسان خلـل   دانسته ها مي ها را در گرمابه يا كنار چشمه پري

توان جن و پـري را   كه معتقد بودند كه با خواندن اوراد مخصوصي مي كردند و اين وارد مي
  .در شيشه زنداني كرد

  
  گري عناصر و اجزاي جهان آفرينش   افسون. 7
ابـر، بـاد، دريـا،    . در جهان اسطوره همه چيز جان دارد«، يك امر بديهي است كه مسئله اين

مسلكي    شاعر عارف) 38: 1389دوست،    واحد(» .گويا هستند... اي چوب و    سنگ، آهن، تكه
مانند مولوي هم در مواجهه با جهان آفرينش، جـادوگري را تنهـا منحصـر بـه نـوع انسـان       

. دانـد    گـري مـي     ات و حتي مفاهيم عقلي را هم داراي مراتبـي از افسـون  داند و موجود   نمي
جادوگري دنيا، اجرام آسماني، موجودات عالم غيب و حتي برخـي مفـاهيم ماننـد عقـل و     

توانند انسان را بـا افسـون خوانـدن و       پذير است كه هركدام به نوبة خود مي   عشق هم امكان
اي،    در فرهنـگ اسـطوره  «. ازند و او را مطيع خويش كنندافسون دميدن به دام خودشان بيند
گونـه     از ايـن روي انسـان  . مند و دريابنده اسـت    اي هوش   جهان، زنده و تپنده حتي به گونه

شدة اين جهان اسـت     از ديدگاه مولوي، انسان، طلسم) 38: 1390كزازي، (» .شود   شمرده مي
؛ معشـوق،  )860غزل (كند    به سوي خود جذب مي و دنيا او را با جادوي خود) 120غزل (

توانـد بـا      ؛ جـان نيـز مـي   )1247غزل (طور    و عشق هم همين) 1087غزل (گر است    افسون
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 13   صهبافروغ و  حسين پريزاد

و سيارة زحل هـم مثـل ديگـر اجـرام     ) 1264غزل (افسون خود، بيماري جسم را شفا دهد 
  ).1316غزل (كننده است    آسماني، افسون

 خسـبد  جان شـنيد آن فسـون نمـي      وانـدعشق بر من فسـون اعظـم خ  
  )966غزل (

عالوه بر مفاهيم ذهني، طبيعت و مظاهر گوناگون آن هم همين حالت را دارد و مولـوي  
كنـد و ماننـد انسـان دوران       ، شـور و هيجـان خاصـي پيـدا مـي        در هنگام رويـارويي بـا آن  

بـا تحقيقـات در   «. پنـدارد    انساني ميدار و داراي درك و شعور    چيز را جان    اي، همه   اسطوره
هاي مختلف جهان اين اصـل پذيرفتـه شـده كـه تفكـر جـادويي همـراه بـا تفكـر             فرهنگ
هـاي آغـازين بـوده و برخـي        پنداري يك فرايند عام و همگاني در ميـان تمـام جامعـه      جان

) 238: 1388بيدي،    رضايي باغ(» .دم تاريخ با جادو آشنايي داشته است   معتقدند بشر از سپيده
محور مولوي، برگرفته از دين و عرفان است اما وقتي شـاعر از     بخشي از اين ديدگاه طبيعت
گاه غيرديني ايـن     توانيم نسبت به خاست   برد، ديگر نمي   اي نام مي   عناصر جادويي يا اسطوره

) 1788غـزل  (ون بخواند گويد كه افس   او گاهي خطاب به صبح مي. تفاوت باشيم   ديدگاه، بي
، )581غـزل  (داند كه باد صبا بر او خوانده اسـت     قراري گلشن را از افسوني مي   و گاهي بي

كـه مـارگير، مـار را       چنـان    آب در سجود است زيرا خداوند او را افسون كرده است هـم 
  ...:و ) 1788غزل (شود    ، ماه هم گاهي افسون مي)1692 غزل(

 مر دهر را محرور كن افسون بخوان افسون بخوان   كـن ايـن هنـدوان را دور كـنصبحا جهان پرنور
  )1794غزل(

 ز لــب اي نيشــكر رو شــكرها كــن   شكر ز افسون آن لب!شدي اي ني
  )1914غزل (

ــا برآينـــد شـــهيدان نبـــاتي ز كفـــن    خواندنوبهاران چو مسيح است فسون مي  تـ
  )2003غزل (

خواني فصل بهار و تلميح بـه داسـتان زنـده كـردن        بر فسون در بيت اخير، شاعر عالوه
بـر بـار معنـايي    » شهيدان نباتي«، با آوردن تركيب جالب )ع(مردگان توسط حضرت عيسي 

اي و فرهنگي آسياي غربي    اين تركيب يادآور يكي از مسائل مهم اسطوره. شعر افزوده است
سپري كرده است اما اثبـات  ) آسياي غربي(تر عمر خود را در اين منطقه    مولوي بيش. است

يا رد اين مطلب كه او تا چه حد از وجود و كاربرد اين اسطوره بـاخبر بـوده اسـت، شـايد     
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  اي جادو در غزليات مولوي بازتاب انديشة اسطوره   14

است كـه   ـ  خداي اقوام سامي ـ  اين بيت يادآور داستان دموزي يا تموز. چندان ساده نباشد
شده است و در يونان به نام آدونيس و در مصر    رپا ميهر سال در سوگ او مراسم عزاداري ب

مطالـب زيـادي   ) 361- 369: 1388فريـزر،  : ك.ر. (شـود    به نام اوزيريس از او نام برده مـي 
هـا فـرق      روايت«. شوندة منطقة آسياي غربي گفته شده است   دربارة اين ايزد گياهي و شهيد

اي است كه با شهادت يا با ايثار، دوري    شونده   يدخداي شه. مايه يكي است   كند ولي درون   مي
  .)405: 1390بهار، (» آيد   شود و با تولد مجددش بركت مي   سالي مي   جستن و جز آن، خشك

  
  اي جادو   چند حوزة اسطوره. 8

كند كه  هاي گوناگون و كاربردي جادو در غزليات شمس، مشخص مي   نگاهي گذرا به جنبه
تـرين   يكـي از مهـم  . گـاه خاصـي دارد   رتبط با آن در اشعار مولـوي جـاي  جادو و مطالب م

  .هاي جادو موضوعاتي است كه در ارتباط با جن و پري است بخش
  
  جن و پري 1.8

در زبان فارسي دري تقريبا در همـة تـاريخ هـزار و    » پري«و » جن«كاربرد مترادف دو واژة 
كلمة پري هم نظرات گوناگوني ارائه شده در مورد ريشة . شود   چند صد سالة آن مشاهده مي

پس از نقد عقايد مختلف دربارة ريشـة ايـن كلمـه، آن را بـه     ) Sarkarati(سركاراتي . است
داند و به مفهوم مثبت آن در اساطير اشـاره     مي) 6: 1350سركاراتي، (» زاينده و بارور«معني 

باروري و زايش بودند و در } هاي   الهه{ايزدان  ـ ها در يك زمان، زن   پري«: نويسد   دارد و مي
اند كه تجسم ايزدينـة ميـل و      شده   اين نقش بسان زنان جوان بسيار زيبا و فريبنده تصور مي

ويـژه     هـاي اخالقـي و بـه      ولي بعدها بـر اثـر تغييـر و تحـول ارزش    ... خواهش تني بودند 
رگوني جوهري پيدا كرده، در آيـين  از انجمن ايزدان رانده شدند و دگ... آوري زردشت    دين

) 7: 1350سـركاراتي،  (» .هـاي اهريمنـي درآمدنـد      زردشتي و دين مزديسنا به صورت بـوده 
بسياري از كارهاي جادوگران با تسخير ارواح يا استفاده از نيروهاي پنهان در جهان صورت 

ي تلفيـق و ارتبـاط ميـان    ها   چون راه«. گيرند   پذيرد كه جن و پري در رأس آنان قرار مي   مي
اند، لذا براي برقراري تماس بـا روان     ناخودآگاه و خودآگاه را حراميان منطق و اخالق گرفته

خـواني و     نهفته و پري كه تجسمي از آن است، بايد به جادو و افسون متوسل شد و به پري
نشان به انجام امـوري  ها و وادار كرد   تسخير آن .)30: 1350سركاراتي، (» داري پرداخت   پري

برخـي  «. هـاي جـادوگري اسـت      ترين بخش   كه خواستة شخص تسخيركننده است، از مهم
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» .معتقدند كه شناخت وجـود جـن در اسـالم، بنيـادي بـراي بـاور بـه جـادو فـراهم آورد         
در ادبيـات قـديم فارسـي هميشـه پـري را نمـاد زيبـايي        ) 229: 1388بيـدي،     باغ  رضايي(

تر سـخن     نامه، پيرامون ديو و پري كم   در ادبيات كالسيك فارسي به استثناي شاه«. اند   دانسته
: 1355سـن،     كريسـتن (» .چه هم به ندرت به كار رفته صورت نمادي داشته است   رفته و آن

وش    رو و يك معبود به پـري يـا بتـي پـري       يك زن خوب... در ادبيات منظوم نيز «و ) 106
ايـن بخـش از جـادوگري را شـايد بتـوان      ) 107: 1355سـن،     كريسـتن (» .شـود    تشبيه مـي 

نمود اين امر به حدي است كه گاهي از . پربسامدترين حوزة جادويي در آثار مولوي دانست
به مطلع زير، به چندين ويژگـي   2595پردازد مثال در غزل شمارة    همان آغاز كالم به آن مي

ها در نزد خدا و زيبـارخ بـودن      گردي، اغيار بودن آن   جن و پري از جمله پنهان بودن، شب
  :جا اشاره شده است   يك

ــداري ــه دل ــا روز ب ــن ت ــان را م  گردي خواهم كه كنم ياري   در خوردن و شب   امشــب پري
گونه موارد غير از مواردي است كه به اقتضاي يك داستان يا تمثيل، سخن از جن و    اين

گـردد؛ اعتقـاداتي از      ها به اسطوره برمـي    بنيان بسياري از اين انديشه. پري به ميان آمده است
خوابي پري    ، بي)1520غزل (، سرخ بودن چهرة پري )576غزل (رو بودن پريان    سبك: قبيل

منظـور از پـري در اغلـب    ). 2595غـزل  (و پنهان بودن اجنه از چشـم بشـر   ) 1376غزل (
كـه   ـ  ين است كه نيروهاي اهريمني تحت عنوان پريكاحقيقت ا. است» جن«ها همان    نمونه

به مرور زمان مفهوم  )2- 6: 1350سركاراتي، : ك.ر( ـ صورت كهن و اصلي كلمة پري است
چنـان بـاقي اسـت وگرنـه در اصـل، همـان          پذيرند كه هم   و مصداقي اهورايي و مقدس مي

آمدند    مي    صورت زني زيبا درنيروهاي اهريمني براي فريب دادن و گمراه ساختن آدميان به 
توانند هرگـاه اراده كننـد،      پريان نيز مانند ديوان مي«. شان برسند   تا زودتر به اهداف اهريمني

كم كم اصل اين قضيه فرامـوش شـد و پـري    ) 88: 1355سن،    كريستن(» .تغيير شكل دهند
شـعر مولـوي از كـاربرد    در . ربـايي شـد     نمـاد زيبـايي و دل  ) مخصوصا در ادبيات فارسي(

هايي وجود دارد كه گاهي اين دو از    ديگر، نمونه   نادرست و درست جن و پري به جاي يك
در ادامـة مطلـب بـه برخـي از     . انـد    اند و گاهي به جاي هم بـه كـار رفتـه      هم تفكيك شده

  .كنيم   هاي جن و پري اشاره مي   ويژگي
تـرين     بـراي بـه دام انـداختن پـري از رايـج     ارتباط پري و شيشه و استفاده از جادو 

هاي مختلـف از آن     مضامين ادبيات فارسي است كه در شعر مولوي هم بارها به صورت
  :ياد شده است
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 چو بر قنينه بخواند فسـون احيـا را     روان شود ز ره سينه صدهزار پـري
  )233غزل (

 حراقـــه بجنبـــانمبرخـــوانم افســـونش    خوتر در شيشه كنم زوترهركس كه پري
  )1466غزل (

 اسير شيشـه كـن آن جنيـان دانـا را    
  )212غزل (

 خـواني بنه بر دست آن شيشه به قـانون پـري
  )2507غزل (

  :گردي پري از ديگر موارد قابل ذكر است خوابي و شب بي
 ام و خواب ندانم كـه كجاسـت؟  من پريزاده

  )417غزل (
 گــر پريــزاديم شــب جمعيــت پريــان بــود

  )1597غزل (
 سايم كه در ظلمت ز آمد شد پري را پاي مي   هاي من گريان بپرس از لشكر پريـان ز شب

  )1438غزل (

  :ها الزم است   براي در امان ماندن از آسيب اجنه رعايت ادب با آن
 محابـا  پريان تندند و بي گونه شهره كاين   زحمت رسد ز پريان گر با ادب نباشـي

  )188غزل (

زده را بـه زنجيـر      فـرد جـن  . شـوند    توانند باعث ديوانه شـدن انسـان      پري ميجن و 
رابطة پري بـا  «. كوشند   كشند و با خواندن وردهاي مخصوص در جهت شفاي او مي   مي

» شناسي مذهب و اساطير، امري طبيعـي اسـت     افسون و رؤيا و ديوانگي از ديدگاه روان
  .)25: 1350سركاراتي، (

 بازخوان اي حكـيم، افسـون را   صـــالح مجنـــون رااز بـــراي
  )245غزل (

 ترم   افسون مخوان ز افسون تو هر روز ديوانه   بر گردن و بر دست من بربنـد آن زنجيـر را
  )1373غزل (
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 17   صهبافروغ و  حسين پريزاد

را معمـوال كنـار       گـاه پـري     جـاي ارتباط پري با آب و دريا و باران باعث شده است كه 
. اي دارد   هـاي اسـطوره     بدانند كه همين مطلب هم ريشـه در انديشـه      يا داخل گرمابه    چشمه

هـا     ايزد فراواني و باروري ارتباط او با بارنـدگي و آب  ـ  يكي از وظايف پري به عنوان زن«
است كه از اين راه سال نيكو و محصول خوب آورده و به مردمان، فراواني و افزوني ارزاني 

  .)18: 1350سركاراتي، (» .دارد   مي
 با احتيـاط بايـد بـودن تـو را در آنجـا        هرجا كه چشمه باشد باشد مقام پريـان

  )188غزل (
 زيرا كه در او پري مـا بـود     فـزا بـودگرمابة دهر جـان

  )724غزل (

  
  زخم اعتقاد به چشم 2.8

اي اين تصور وجود داشته است كه همـه چيـز جـان دارد و بـه تناسـب         در دوران اسطوره
اي براي غلبـه بـر تـرس       انسان اسطوره«. قدرت آن چيز، بايد از آن ترسيد يا از آن گريخت

خود در برابر نيروهاي طبيعت و همچنين بر اثر ناداني خويش به دنبال نيـرو يـا نيروهـايي    
اتـوني،  (» .ناك طبيعت، ياري رسـاند    گين و هراس   گشته تا وي را در برابر نيروهاي سهم   مي

هاي مختلف بـراي رضـايت يـا دفـع آن قـدرت ناشـناخته          بنابراين بايد از راه) 234: 1390
هاي مذهبي در ميـان جوامـع      از اينجاست كه اعمال گوناگوني به اسم آداب و آيين. كوشيد

) انسان و غير انسـان (از قرباني كردن . مختلف به وجود آمد و به مرور زمان گسترش يافت
ل اوراد و تعويذها همه و همه، بازتاب اين تفكر كهن در جهت به گرفته تا نذر كردن و حم

هاي آريايي،    در جامعه«. دست آوردن رضايت خدايان و دور كردن خشم و انتقام آنان است
هاي كهن نيز جادو بر همة سطوح جامعه    سامي، هندي، استراليايي، آفريقايي و ساير سرزمين

ها، اوراد و اعمال جادويي بـراي باطـل      كه از افسونپزشكاني بودند - سيطره داشت و جادو
كـار و درمـان      بار جادو، رماندن ديـوان و نيروهـاي زيـان      اثر ساختن اثرات زيان   كردن و بي

يكي از اين موارد كه موجـب  ) 239: 1388بيدي،    رضايي باغ(» .كردند   ها استفاده مي   بيماري
هـا     ايـن عقيـده كـه برخـي از انسـان     . زخم است   ترس مردم بوده و هنوز هم هست، چشم

توانند با چشم خود در روند وقايع و امور جاري عالم و آدم تأثير منفي بگذارند، نه تنهـا     مي
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. كننـد    در ميان مردم كامال پذيرفته شده است كه حتي متون ديني هم حقيقت آن را تأييد مي
  )... كاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهموإن ي«: سورة قلم 51به عنوان نمونه، آية (

 پـا و سـر     ها از چشم هـر بـي  زخم   امام مــن ديــدههــا كــردهمــن زيــان
 رو سيه گردد عيـان شـمس و قمـر      چشم بـد ديـديم مـا كـز زخـم او

  )1107غزل (

است كه بر روي آتش ) اسفند(= هاي اسپند    زخم، افكندن دانه   هاي دفع چشم   يكي از راه
  :اشاره به اين مقوله در ادبيات فارسي به صورت يك سنت ادبي درآمده است

ــايي    بسوز اي تن كه جان را چون سـپندي ــد چــون كيمي ــه دفــع چشــم ب  ب
  )2706غزل (

  
  بندي چشم 3.8
بندي    چشم. ها در جادوگري است   دهندة اسطوره   بندي هم يكي ديگر از عوامل بازتاب   چشم
بازي اسـت و از سـوي ديگـر، بـا اعتقـادات جـادويي و          نوعي تردستي و شعبده سو   از يك
دماوندي، (» .بندي همراه است   تر با چشم   شگردهاي جادو بيش«. اي در ارتباط است   اسطوره
توان واقعيت را از چشم ديگران پنهان كـرد يـا اينكـه آن را       با سحر و جادو مي) 32: 1384

بينـد كـه وجـود خـارجي        به عبارت ديگر، انسان چيزهايي را مي. داد وارونه يا ناقص جلوه
بندي كه نوعي    چشم. رسند   كه وجود دارند ولي نه به آن صورتي كه به نظر مي   ندارند يا اين

. باشـد    ايجاد خطاي ديد و متوهم كردن شخص است، از جادوهـاي رايـج و پركـاربرد مـي    
وقـت بـه منـزل       شوند كه مسافر راهش را گم كند و هيچ   بندي باعث مي   جادوگران با چشم

يا به نظر ) 2673غزل (؛ جهان به طور كلي به صورت ديگري ديده شود )1172غزل (نرسد 
؛ گاهي حقيقت اشياء و )2784غزل (؛ شاخة خشك، تر به نظر برسد )2817غ (خشك بيايد 

شـود     ؛ ديده، احول مي)116غزل (كسشود و برع   كند مثال آهو، شير مي   موجودات تغيير مي
غـزل  (، )173غـزل  (كنـد     و يا اينكه جادوگر خود را از چشم ديگران پنهان مي) 116غزل (

  ).2388غزل (و ) 342
 ميان روز و نبيني تـو شـمس كبـري را      چنـان ببنـدد چشـمت كـه ذره را بينــي

 مــوج دريــا را ميــان بحــر و نبينــي تــو   بند وي است آن كه زورقي بينيز چشم
  )233غزل (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 19   صهبافروغ و  حسين پريزاد

ـــيدر   چو چشمت بست آن جادوي استاد ــو و آب مـ ــو   آ در آب ج  ج
  )2188غزل (

 ست   خبر از آب چـو دوالب شده ادر ارس بي   لبا كز گـرة سـحر كسـياي بسا خشك
  )415غزل (

 ساحري اسـت كه مسلم شده چشم ورا زآن   بنـدچـشم خاليق از او بسته شـد از چشـم
  )468غزل (

هاي مطرح شده در ابيات بـاال، بـدون شـك در شـمار خرافـات قـرار          برخي از انديشه
ها تأثير خود را بـر     ها و همة مكان   هميشه و در همة زمان» نظام باستاني خرافات«. گيرند   مي

زبـان و  «سـنتي  هـاي     در جامعه) 85: 1388فريزر، : ك.ر. (ذهن انسان به همراه داشته است
دهند كه پذيراي    ذهن در حال رشد مردم جامعه را چنان شكل مي... فرهنگ عامه و مذهب 
هايي    اغلب خرافات، در واقع انديشه) 249: 1388بيدي،    رضايي باغ(» .تداوم خرافات باشند

هاي    اي يا جادويي هستند كه به علت فراموش شدن اصلشان، با عناويني چون سنت   اسطوره
يكي از . شود   ها ياد مي   از آن... اي يا نژادي، قوانين موروثي و    گذشتگان، رسم و رسوم قبيله

 13.منابع غني براي جستجوي اساطير كهن در زمان حاضـر همـين باورهـاي خرافـي اسـت     
 البتـه . هاي به اصـطالح خرافـي نباشـد      اي درگير انديشه   تر كسي باشد كه به گونه   شايد كم«

بـه  . حوزة معنايي خرافه نيز گسترده و به معناي اسطوره نيز در ادب عرب به كار رفته است
هـا و     سـاخت    شـوند، زيـر     انـد و مـي     هر روي، جستجو در آرايي كه خرافـي دانسـته شـده   

 هاي نهاني آشـنا    كسي كه اندكي با جهان دانش. سازد   ها را آشكار مي   هاي جادويي آن   مايه   بن
فراموش نكنـيم كـه   ) 289: 1384دماوندي، (» .كند   باشد، اين پيوند را به سادگي دريافت مي

تشخيص مرز اسطوره و جادو در عقايد خرافي امري بسـيار دشـوار اسـت و حتـي گـاهي      
  .نمايد زيرا قدمت اين دو به اندازة زندگاني بشر بر روي كرة زمين است   غيرممكن مي

  
  بستن خواب 4.8
دهند كـه خـود محملـي بـراي دوام        ها بخش مهمي از فرهنگ هر جامعه را تشكيل مي   آيين

ناميم، در جهان باستان برابر    در واقع آنچه امروز فرهنگ مي«. روند   ها نيز به شمار مي   اسطوره
هـايي كـه در هنگـام اجـراي مراسـم         آيـين ) 209: 1374بهار، (» .اسطوره و آيين بوده است

هـا     داستان«. ها ارتباط نزديكي دارند   شوند، در بسياري از اوقات با اسطوره   م ميجادويي انجا
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ها را توضيح دهنـد، توصـيف      آيند تا آن   ها به وجود مي   ها معموال در اطراف آيين   يا اسطوره
كـه     مشخص كردن اين) 30: ، جلد اول1380براكت، (» .كنند و يا به صورت آرمان درآورند

است، امري اسـت كـه       يك زودتر در جوامع بشري پديدار شده   ره، آيين و جادو كداماسطو
انسـان عهـد اسـاطير بـه     «. هاست   گران اين حوزه   هنوز محل اختالف متخصصان و پژوهش

اش براي رسيدن به صلحي ابدي با جهان پيرامون خود مجبور    علت نيازهاي مادي و معنوي
هـا برقـراري      ها كـه هـدف اصـلي آن      اين آيين. ها را اجرا كند   ينبوده است كه يك رشته آي

اند تا جايي كه اسـطوره را     ارتباط با خدايان و مظاهر مختلف حيات است، با اسطوره همراه
اي بـوده و     آيين، شكل عملي و طريق بيان اعتقـادات اسـطوره  ... توان از آيين جدا كرد    نمي

هاي اوليه در مواجهـه     انسان) 208 - 209: 1374بهار، (» .هاست   اسطوره محتواي فكري آيين
ها را بـا نيروهـاي فـوق طبيعـي و        دريافت روشني از عوامل طبيعي نداشتند، آن«با طبيعت، 

پس به جسـتجوي وسـايلي بـراي جلـب حمايـت آن نيروهـا       . دانستند   جادويي مربوط مي
هـا     بردند و نتايجي كـه از آن شـيوه     هايي كه به كار مي   بر اثر مرور زمان، بين شيوه. پرداختند

ها سپس تكرار شدند، صيقل يافتند و رسـميت     اين شيوه. انتظار داشتند، رابطة مسلمي يافتند
  )30: ، جلد اول1380براكت، (» .پذيرفتند تا سرانجام بدل به آيين گرديدند

خدايان يا ضـد خـدايان و بـه دسـت     جادو عبارت است از ايجاد رابطه با «جا كه    از آن
تأثيرگذاري ) 577: 1390بهار، (» .ها براي خود يا قهر براي شخص متخاصم   آوردن لطف آن

. بر سالمتي جسم يا جان انسان و حتي كشتن او با استفاده از جادو امري رايج بـوده اسـت  
اين معني كه با جادو ها بوده است؛ به    هاي نابود كردن اشخاص، بستن خواب آن   يكي از راه

شدند كه در نهايت منجر به ديوانگي، بيماري و مـرگ     سبب نخوابيدن شخص مورد نظر مي
  :در ابيات زير به اين اصل جادويي اشاره شده است. شده است   فرد مي

 بندد چنين اندر صـبح و در مسـا؟     خوابت كه مي   اي دل قرار تو چه شد وآن كار و بار تو چه شد؟
  )5غزل (

 ست دسـت جـادوان آن غمـزه جـادوي او    بسته   ها را بست اوها را خست او بس خواب بس سينه
  )2130غزل(

 شده خـواب مـن آواره ز سـحر يـار خـودرايم        چــو اسـتارهگردد دل پاره همه شـب هـم   همي
  )1438غزل (
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  ايجاد محبت يا نفرت 5.8
اي اين است كه با انجام برخي اعمال يا خواندن    اسطوره ـ هاي جادويي   يكي ديگر از انديشه

توان جلب محبت كرد، مهر كسي را در دل كسي انـداخت، آن را از     برخي اوراد و اذكار مي
تغييـر دادن حالـت   . دل كسي كم كرد يا از بين برد و يا حتي موجب نفرت و دشـمني شـد  

محبت ميان دو فـرد بيگانـه، ايجـاد     روحي و احساس انسان نسبت به ديگران اعم از ايجاد
بيزاري و دشمني ميان دو دوست و در مراحل شديدتر آن، ديوانه كردن، نـاقص كـردن يـا    

يكـي از  «مثال انـداختن نعـل در آتـش كـه     . كشتن فرد از پركاربردترين امور جادوي است
سـي را بـه   خواستند ك   وسايل تحبيب نزد ساحران و دعانويسان بوده است كه با اين كار مي

از اين رو بر روي نعل با حروف ابجد نـام طـرف   . ديگري يا عاشقي را به معشوقي برسانند
سپس با خوانـدن اورادي  . نمودند   كردند و آن را در زير آتش پنهان مي   مورد نظر را حك مي

  )56: 1383محمدي، (» .شد   مند مي   معشوق يا حريف به عاشق عالقه
 ايتــا بــه گوشــش بــردميم افســانه   كجاسـت؟اي خدا مجنون آن ليلي

  )2918غزل (
 پس تو بداني كه اين جمله طلسم آن كيست   آن دم كاين دوستان با تـو دگرگـون شـوند

  )467غزل (
ــده    يارب چه طلسم است كز آن خلد نفوريم ــن دوزخ امشــاج خزي ــا در تــك اي  م

  )2334غزل (
 وآنجا به گوش توست دل خويش و اقربا   جا در آتش است سه نعل از براي تـو   كĤن

  )201غزل (

هاي فراواني پيدا كـرد؛     توان در بين آثار مولوي نمونه   براي هركدام از موارد ذكر شده مي
هايي مانند موارد فوق و مراجعـه بـه مـوارد مشـابه آن در        با مطالعة دقيق در شواهد و نمونه

ماند كه كاربرد جادو در ذهن و زبـان     اي باقي نمي   ديگر آثار مولوي جاي هيچ شك و شبهه
از سـوي ديگـر،   . تر از يك برداشت سنتي از آثار و افكار ديگـران اسـت     مولوي بسيار بيش

هـا و نيـز عـاملي بـراي ادامـة         دهندة آن   اي و بازتاب   هاي اسطوره   محملي براي انتقال انديشه
  .شمس تبريزي شده است حياتشان در يك اثر عرفاني مانند غزليات
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  گيري نتيجه. 9
پـردازد كـه دغدغـة اساسـي        ارزش اسطوره در اين است كه به موضوعات و مسائلي مـي 

باشد و يكي از دالئل اهميت فراوان آن براي گذشتگان هـم همـين      انسان در اين جهان مي
جهـان   مولوي هم بدون شك از افرادي است كه بـه سرنوشـت انسـان در   . امر بوده است

هـاي     ترين دغدغـه    هستي و در ارتباط با آفريدگار خود توجه كامل داشته و يكي از بزرگ
بنابراين، تعجبي . بينيم   بوده است كه بازتاب آن را در همه آثارش مي مسئلهذهني او همين 
اي فض. شود   هاي اسطوره و عناصر مرتبط با آن در ذهن و زبان او ديده مي   ندارد اگر نشانه

هاي    اي از راه   هاي مختلف اسطوره   فكري غزليات شمس، عرصة فراخي براي ورود انديشه
اي    هاي اسـطوره    ها كه به تداوم و انتقال انديشه   يكي از اين راه. گوناگون فراهم كرده است

مولوي هرچند جادو و جـادوگري  . در غزليات منتهي شده است، جادو و جادوگري است
اشاراتي كه بـه واژگـان و   . برد   هاي فراواني از آن مي   كند اما در عمل، استفاده   ميرا محكوم 

اي از    اصطالحات جادويي دارد از يك طرف و اشاره به آداب و رسوم جادويي و اسـطوره 
چندان آشـكار نباشـد،    مسئلهشايد در نگاه اول، نمود اين . سوي ديگر مؤيد اين نظر است

شـود كـه      هاي جالب تـوجهي يافـت مـي      هاي او نكته   و تعمق در انديشهاما با اندكي دقت 
گونه كه شيوة شخصي مولوي اسـت، اسـتفاده      همان. چنان جاي تحقيق و پژوهش دارد   هم

از جادو و اسطوره نيز براي او به منزلة ابزاري است كه بـا آن اغـراض و مقاصـد شـعري     
ليم و خواه در جهـت بيـان عواطـف شخصـي     خود را بيان داشته است خواه در جهت تع

باورهـاي   اي از   بخـش عمـده   مولـوي  چنين نتيجـه گرفـت كـه    توان   مي طوركلي، به. خود
دهنـدة بسـياري         اساطيري را از طريق جادو در شعر خود به كار برده است و جادو بازتاب

  .اي در شعر اوست   از اصول اسطوره
  
  ها پانوشت. 10

مختلف از واژة اسطوره و تعريف اصطالحي آن و ديگر مسائل مرتبط بـا مفهـوم   براي تعاريف  .1
: نيـز » اسـطوره چيسـت؟  «فصـل   343 - 375صـص  : پژوهشي در اساطير ايـران : ك.اسطوره ر

 .21 - 30بخش اول صص : شناسي   كردهاي علمي به اسطوره   روي
امـا بـه طـور كلـي     مرزبندي ميان ادوار معرفتي جهان از سوي انسان چندان مشـخص نيسـت    .2

: انـد از    اند كه بـه ترتيـب عبـارت      هاي بشر را از آغاز تاكنون به سه دسته تقسيم كرده   بيني   جهان
 .6- 8: 1390كزازي، : ك.ر. بيني علمي   جهان .3بيني فلسفي؛    جهان .2اي؛    بيني اسطوره   جهان  .1
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 23   صهبافروغ و  حسين پريزاد

 .شناسي و تعليم و تربيت   ، جامعهشناسي   كاركرد كيهان: اند از   سه كاركرد ديگر عبارت .3
ويژه مثنوي و غزليات    به(و اشعار مولوي ) الطير   منطق(نمونة بارز آن را در حماسة عرفاني عطار  .4

 .بينيم   مي) شمس
المعارف بزرگ اسـالمي، مقالـة      دائره: ك.هاي مختلف ر   براي معاني مختلف واژة جادو در زبان .5

 .123 - 125صص : اقوام، اديان و بازتاب آن در ادب فارسيجادو در : نيز. 229ص : جادو
» جـادو در اقـوام، اديـان و بازتـاب آن در ادب فارسـي     «هاي ديگري از جادو در كتاب    تعريف .6

  .آمده است) 29 - 33صص (
سحر، جادو، افسون، طلسم، پري، جن، زوبعـه، كيميـا، سـيميا، گردنامـه، رقعـه،      : كلماتي مانند .7

 .ها بسيار باالست   كه بسامد برخي از آن... ويذ، شعبده، معزم، عزيمت، هيكل و تع
، هاروت )2225نيز . 5غزل (، نرگس جادو )533غزل (، چشم جادو )901غزل (تير غمزة جادو  .8

و موارد متعدد ديگـر كـه در قالـب    ) 129غزل (، هندوان جادو)2252غزل (هنر و ماروت ادب 
 .اند   دهصنايع بياني و بديعي آم

ها گره، رشته يا تسبيح، نخ، زنجير، كاغـذ منقـوش يـا مرسـوم، حلقـه،         ترين اين وسيله   معروف .9
، سحر حـالل  )541غزل (عالوه بر موارد فوق، از اشكال جادوي . است... عروسك، مجسمه و 

، )18غـزل  (، برات حفظ )2507غزل (خواني    ، قانون پري)129غزل (، حلقة پري )1228غزل (
 .نيز نام برده است... و) 671غزل (عزيمت خواندن ) 112غزل (كتاب مكر و عياري 

يعنـي اصـول   {بـه كـارگيري درسـت آن   «: گويد   در اين باره مي) James Frazer(جيمز فريزر   .10
» .زادة علـم اسـت     انجامـد كـه خـواهر حـرام       به علم و كاربرد نادرستش به جادو مـي } تداعي

  .)117: 1388فريزر، (
جادو در اقوام، اديان و بازتاب آن : ك.براي آشنايي با عقايد يهوديان و مسيحيان دربارة جادو ر  .11

 .139 - 172: در ادب فارسي
و  10- 51، شـعراء  54- 76، طـه  72- 82، يونس 103- 126اعراف : هاي   به عنوان مثال در سوره  .12

 .48قصص 
و ) ويـژه سـاكنان منطقـة آمـازون       به( وحشي قارة آفريقا و آمريكا   در ميان قبايل وحشي و نيمه  .13

تـوانيم ببينـيم و زنـدگي آنهـا را        اي را مي   هاي دوران اسطوره   هاي زندة انسان   جنوب آسيا نمونه
هاسـت كـه      بررسي كنيم اما موضوع بحث ما بازتاب اسطوره در ميان جوامعي اسـت كـه قـرن   

  .اند   اي را پشت سر گذاشته   دوران اسطوره
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