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 عامیانه های داستان در جادویی عناصر
 نسب شریف مریمدکتر 

 ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیئعضو هی

 چکیده

 قابل ها آن از بسیاری که اند فراوان های آرمان و آزروها نیازها، ها، حرمان دچار جامعه، در خود واقعی زیست در عادی مردمان

 به. نیازهاست و آرزوها این کردن برطرف برای روانی های روش از یکی عامیانه، های داستان پرداختن و ساختن. نیستند یابی دست

 فائق چون بزرگی آرزوهای از است؛ میسور و ممکن ها آن در کنشی هرنوع که شوند می ساخته ای گونه به ها داستان این سبب همین

 نیکوکاران و شوند می مجازات و رسوا همواره بدکاران ها داستان این فضای در. روزمره معاش یجزئ آرزوهای تا گرفته زمان بر آمدن

 این در. شود می باز ها داستان این به جادویی عوامل و عناصر پای ناگزیر به ها، کنش از بسیاری میسورشدن برای. یابند می پاداش

 در دهد می نشان پژوهش این. است شده بندی دسته و استخراج جادویی، عوامل و عناصر عامیانه، داستان یکصد بررسی با مقاله،

 کلی ردة هفت در را ها آن توان می و است شده استفاد جادویی عوامل از انحا از نحوی به عامیانه های داستان درصد شش و چهل

 جادویی اوراد و جادویی اعداد جادویی، هایابزار جادویی، های کنش جادویی، جانوران جادویی، های میوه و گیاهان جادوانه، استحالۀ

 .داد جای

 .آدلر آلفرد جادویی، عوامل و عناصر جادو، عامیانه، های داستان :ها کلیدواژه

 :مقدمه

روایت در همه جای زندگی بشر . شود زندگی بواقع روایتِ لحظات ممتدی است که خوشایند و شاد، یا بدآیند و غمگنانه سپری می

توان  بهترین بازتاب زندگی انسان را می. ت و فصل ممیز انسان از سایر جانداران، یکی هم حاکی و راوی بودن استساری و جاری اس

ها، آرزوها و  آید و شر  رنج های مختلف، بداهه و بکر از سینۀ عامه بیرون می اندیشی پیوند به مصلحت هایی دید که بی در داستان

« داستان عامیانه»این بخشِ زنده، پویا و اثرگذار در فرهنگ توده را به . های آنان است اشتهها و ند ها، داشته ها، دیدگاه آرمان

 . شناسیم می

 -شناسی فردنگر ، بنیانگذار نظریۀ روان.(م4397 -4871)آلفرد آدلر. های عامیانه برگرفته از تفکرات و تخیالتِ مردمان است داستان

هستند و ( حقارت)های طبیعی و اجتماعی پیرامون خویش، دچار عقدة کهتری  ابر پدیدهمعتقد است افراد انسان به سبب ضعف در بر

انگیزد و در شکل سالم خود سبب  ای است که کل رفتار را برمی این احساس حقارت، منبع تمامی تکاپوی انسان و نیروی محرکه

د فرد، ناشی از تالشی است که به منظور جبران تمام پیشرفت، نمو و رش. شود تالش بیشتر برای پیشرفت و رفع نواقص فردی می

فرد در سراسر زندگی خود بر اثر نیاز به  -ها واقعی باشند، خواه زاییدة خیال خواه این حقارت –دهد  های خویش انجام می حقارت

  .(446تا  441: 4989شولتز، .نگ)شود  چیرگی بر این حس حقارت، و نیاز به تالش برای رشد هرچه بیشتر، برانگیخته می

اعم از  –افتادن ادبیات داستانی  عقیده دارند مقبول -همچون لوفلر دالشو –پردازان فرهنگ عامه  بر این اساس برخی از نظریه

توانند  ها می آن. های روانی است ها در مورد بیماری مربوط به قدرت شفابخشی آن -های مقدس های باورنکردنی تا داستان داستان

بخش  بخش و آرامش هایی باشند که به لحاظ روانی، سالمت تفریح خاطر باشند و در عین حال، موجد گریزگاهموجب سرگرمی و 

 (.31تا  93:  4986لوفلر دالشو .نگ. )هستند

دادن هر کاری هستند، در عالم خیال بر  العاده که افراد در آن قادر به انجام های خارق ها با ساختن داستان به عبارت دیگر انسان

 37.پردازند آیند و به ترمیم روانِ نژند خویش در دنیای واقعی می های خویش فائق می ضعف

های مختلف  های عامیانه در شکل هرحال داستان که این نظریه را افراطی و رادیکال بدانیم یا آن را دربست بپذیریم، به فارغ از این

ها سینه به سینه نقل  شده و قرن ساخته -...های سحر و جادویی و داستانهای دیو ابله،  های حیوانات، داستان اعم از داستان –خود 

                                                           
37

... . و دیگری نیز نگاه کرد؛ همچون نظریۀ فروید، یونگ، باخ ئوفن، اریک فروم( یا مناظر)توان از منظر  های عامیانه، می به ساخته و پرداخته شدن داستان. 

 .توان آن را نپذیرفت یا تعدیل کرد های عامیانه است که می نظریۀ کهتری آدلر فقط یک رویکرد در تحلیلِ چراییِ پدیدآمدن داستان
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کنندة فلسفۀ  توانند توجیه رغم موضوعات متنوع خود، دارای مشترکات مهمی هستند که تا حدی می ها علی این داستان. اند شده

 :ها باشد وجودی آن

 .تولیدشان شفاهی و نامکتوب است-

 .العاده و گاه محیّرالعقول است قتأکیدشان بیشتر بر حوادث خار-

 .کاراکترها اغلب تیپ و ناپرداخته هستند و شخصیتی کامالً سفید یا کامالً سیاه دارند-

 .شود ها اغلب حذف می جزئیات در این داستان-

 .شود دقت رعایت نمی روابط علّی و معلولی در پیرنگشان به-

 ...شوند و رسند و نیکوکاران پاداش داده می اعمالشان می اغلب دارای پایان شاد هستند که بدکاران به سزای-

های عامیانه در پی رسیدن به یک هدف عمده هستند و آن، ساختن و پرداختنِ جهانی  دهد داستان ها نشان می همۀ این ویژگی

ند و از حدّ نیازهای بدیهی این آرزوها گاه، خیلی هم دور و دراز نیست. آرمانی است که آرزوهای سازندگان در آن قابل حصول باشد

رغم تالش مردمان گاه بسیار دشوار بوده است، در  روند؛ اما چون دست یافتن به همین نیازهای دم دستی علی روزانه نیز فراتر نمی

در قالب  نموده که برای مثال تأمین معاش روزانه و کسب روزی، گاه آنقدر دور از دست می. العاده رخ نموده است ای خارق قالب پدیده

شده، خود را بروز داده است؛ گویی برای مرتفع کردن  سفرة حضرت سلیمان که با یادکردن نام خدا هرنوع غذایی برآن ظاهر می

 .ترین نیازهای روزمره نیز، حضور و کارکرد نیروهای مافوق طبیعی الزم بوده است ساده

های  شده، در قالب داستان ایی که در زندگی اجتماعیِ واقعی رفع نمیاین نیازها و آرزوها، گاه نه مادی، بلکه فرهنگی است؛ نیازه

اند و در عالم  شده گرفتن از افرادی که سبب آزاردیدن یا تحقیر شدن دیگران می عامیانه به شکلی تخیلی روی نموده است؛ مثالً انتقام

های عامیانه  های اصلی داستان کن نبوده است، یکی از تمدالیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا ایدئولوژیک مبارزه با آنان مم واقع به

را دربر  –از پادشاه و حاکم و والی و قاضی گرفته تا مادرشوهر و نامادری –دامنۀ این فرد مستکبر و ظالم، طیفی وسیع . است

اما . را سزای اعمال ناشایستشان رساند ها انتقام گرفت و آنان سادگی از آن توان به های عامیانه می گیرد و در جهانِ آرمانیِ داستان می

های عامیانه، همواره طبیعی و مادی و  ها یا برطرف کردن سایر نیازها و آرزوهای مردمان، در داستان گیری های این انتقام ابزار و شیوه

توانند  شان نیز نمیرئال نیست؛ گویی این مشکالت در ذهن و اندیشۀ مردمان چنان بزرگ و الینحل است که حتی در جهان تخیالت

اغلب، دستی از ماورا برای  -اگر نگوییم همیشه –آن را به شکلی منطقی و با استفاده از ابزارهای مادی حل کنند؛ به همین سبب 

این دست غیب، ممکن است دیوان نیکوکار و پریان مهربان باشند . ستاند نماید و داد مظلوم را از ستمگر می حل این معضالت رخ می

نما و یا هرچیز دیگری که بتواند کنشی  ای غیب گشا یا ظرف و آینه صا و ترکه و سفره و انگشتر جادویی یا وردی کارساز و مشکلیا ع

 .خارق عادت و ساحرانه انجام دهد

، همواره های عامیانه، انسان هرچه هست، این نیروی ماورایی همواره طرفدار مظلوم و علیه ظالم است؛ زیرا در ساختار کلی داستان

ناپذیر و بدون  و مظلوم، همواره پیروز بر ظالم است و این ساختار کلی، خدشه( حتی دیوان و پریان)چیره بر سایر موجودات 

های عامیانه ایجاد اطمینان قلبی برای مظلومان و فقرا و ستمدیدگان جهت حفظ  استثناست؛ زیرا یکی از اهداف روانیِ داستان

شود و  های عامیانه تأکیدی نمی در داستان« مرگ»فرجامی نیک است و باز از همین روست که بر پدیدة صبوری در راه رسیدن به 

خصوصاً _های عامیانه  شوند و اگر سایر کاراکترهای داستان می« نابود»اگر مرگی هست از آنِ بدکاران و دیوان و پلیدان است که 

های عامیانه  های سوکواری در داستان شود و آیین داری نمی گشان تأکیدِ معنیاز دنیا بروند، بر مر -کردار و سپید های نیک شخصیت

ها  ای به جهان نیکی ای نداشته است، مرگ، دروازه ای که در این جهان جز رنج و اندوه تجربه یابد؛ زیرا برای توده گیری نمی بروز چشم

شوند و این  های عامیانه همواره به فرجامی نیک ختم می ر داستانبه بیانی دیگ. ها و آرزوهاست که باید آن را پنهان کرد و شادکامی

 .دانست که در انتهای مسیر در انتظار نیکوکاران و نیک سیرتان است« بهشت موعود»توان  فرجام نیک را می

دهند و روال  دیگر میهای عامیانه، عناصر و عواملی دست به دست یک شده در پایان داستان یابی به این بهشت موعودِ نهاده برای دست

یکی از این عناصر و عوامل که در . شود که همه چیز درنهایت به سود شخصیت محوری داستان تمام شود حوادث چنان چیده می

 .این فضا نمود بارز دارد، نیروها و ابزارهای جادویی هستند

 :های عامیانه جادو و عناصر جادویی در داستان
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شود؛ خواه  ها بر تأثیرگذاری در عالم عناصر توانا می هایی است که نفوس بشری به وسیلۀ آنآگاهی به چگونگی استعداد جادو

مقدمۀ تاریخ ابن . )گونۀ نخستین، ساحری و گونۀ دوم، طلسمات است. وسیلۀ یادگیری از امور آسمانی واسطه باشد یا به مستقیم و بی

 (44: 4984خلدون، به نقل از دماوندی

ها، یک  بندی این داستان های عامیانه چنان فراگیر و وسیع است که در تقسیم های جادوانه در فضای داستانحضور نیروها و ابزار

های عامیانه به چهار طبقۀ اصلی و چند  تامپسون قصه -درفهرست آرنه .تعلق گرفته است« های جادویی تانداس»شاخۀ پر بسامد به 

 :اند که عبارتند از زیرشاخه تقسیم شده

 ای حیواناته قصه.4

 های به معنی اخص قصه.2

 های سحر و جادویی قصه- 

 (های تاریخی مقدسان و قصه)های مذهبی  قصه -

 (های شبیه به داستان کوتاه قصه)های عاشقانه  قصه -

 های دیو ابله قصه -

 ها های شوخی و لطیفه قصه.9

 (44و  41: 4976مارزلف. نگ)ای و مسلسل  های زنجیره قصه.4

 :روش کار*

کنند و تقریباً همیشه به  های تقریباً ثابتی تبعیت می از فرمول -های عامیانه های داستان همچون سایر رده –های جادویی  افسانه

آوری ها را جمع هایی که این داستان نگها و جُ در این مقاله، یکصد داستان عامیانه از میان مجموعه. شوند نتیجۀ یکسانی منجر می

وار،  های حیوانات، جادویی، لطیفه داستان)گفته  های پیش در این یکصد داستان، از تمامی رده. ف برگزیده شده استاند، به تصاد کرده

 . وجود داشته است...( مذهبی، دیو ابله و

ت نکتۀ حائز اهمیت این اس. دارای اجزا و عناصر جادوانه هستندها  درصد داستان 46با بررسی دقیق این یکصد داستان مشخص شد 

این . ها را یافت توان آن ها می های ردة سحر و جادویی وجود ندارد و در تمامی دسته که اجزا، عناصر و لوازم جادویی صرفاً در داستان

های عامیانه، آمیخته با فضاهای سوررئال و جادویی هستند؛ یعنی مشکالت  دهد که تقریباً نیمی از داستان نکته به صراحت نشان می

شکل قابلیت درمان یا بهبود ندارند، در جهان داستان  هایی که در عالم واقع به هید ها، کمبودها و نقصان ، دردها و ماللها و گرفتاری

از این . باید حل و فصل شوند و نیازهای روانی تودة مردم را برآورده سازند -های غیر منطقی و جادوانه ولو راه –به هر شکل ممکن 

 .پذیر و منطقی است های عامیانه توجیه ک عناصر و عوامل جادویی با داستانحیث آمیختگی شدید و الینف

این مقاله به معرفی و . گیرند توان گفت کلیۀ عوامل جادوانه در هفت دسته جای می بندی این عوامل و عناصر می با بررسی و دسته

 :پردازد تشریح این هفت دسته می

 :نههای عامیا عوامل و عناصر جادویی در داستان

 :استحالة جادوانه.4

که ممکن است در متن داستان به آن اشاره  –ای  شویم که بر اثر حادثه های عامیانه با کاراکترهایی مواجه می در بسیاری از داستان

یا  ممکن است این تغییر در طول داستان اتفاق بیفتد و. اند دچار تغییر شکل، تغییر شخصیت یا تغییر ماهیت شده -نیز نشده باشد

 . های عامیانه فراوان است بسامد این کاراکترها در داستان. برعکس، داستان، شر  بازگشتن کاراکتر به شمایل یا خصایل اولیه باشد

 :توان به این موارد اشاره کرد می( در جامعۀ آماری پژوهش حاضر)از جملۀ کاراکترهای تغییر یافته 

تواند از جلد ماری خود خارج شده، به  ها می شود؛ اما شب تبدیل به مار می( ر نشدهکه در داستان ذک)پریزادی که بر اثر طلسمی -

کند؛ اما بر اثر حسادت خواهران حسود، جلد ماری خود  او با دختر خارکنی ازدواج می. ظاهر شود( شکل اولیۀ خود)شکل جوانی زیبا 

 (داستان سلطان مار... )وکند  شود و شهر را ترک می دهد و تبدیل به کبوتر می را از دست می

 (داستان نانِ جو)خیزند  پریانی که در قالب مارمولک با هم به نزاع برمی-

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

149 


داستان یوسف شاه )آیند  ها به ظاهر واقعی خود در می اند و فقط شب پریزادانی که بر اثر طلسم تبدیل به گرگ و شیر و قوش شده-

 (پریان و ملک احمد

گردد و انتقام خود را از نامادری و  شود و در قالب بلبلی سرگشته به جهان باز می دست پدر کشته می پسرکی که به فتنۀ نامادری به-

 (داستان بلبل سرگشته)گیرد  پدر می

گوید که در مقطعی از عمر، ناگزیر است از او روی  شود و به او می بین با پادشاه مواجه می بخت و اقبال که در قالب پیرمردی روشن-

 (داستان اقبال و زمرد شاه)کند  و در این مورد با او مشورت میبرگرداند 

 (داستان نمکی... )پریزادی که بر اثر طلسمی تبدیل به سگ سیاهی شده و در زنجیر گرفتار است و-

ایی است که ه دهندة هراس مردمان از صورتک شود و به نوعی نشان های عامیانه به وفور یافت می این نوع تغییرات جادوانه در داستان

 .دهد دیگران بر چهره دارند و یا عالقۀ ایشان به دیدن چهرة واقعی یکدیگر را نشان می

 :جانداران جادویی.1

. ها دشوار است گیرند که بواقع احصاکردن تمامی آن های عامیانه چنان طیف وسیعی را در برمی جانوران جادوییِ حاضر در داستان

برخی از پربسامدترین . گیرند انگیز را در بر می های شگفت و غیر واقعی تا حیوانات واقعی با قابلیتاین جانداران از حیوانات تخیلی 

 :این جانداران از این قرار است

 : اژدها-

با هیبت عظیم خود جای گرفته و جلوی جاری شدن آب به شهر را سد کرده ( یا ته چاه)این جانور، اغلب بر سر چشمه یا رودخانه 

های فراوان یا دختری  خوراک -ای یک بار مثالً هفته – مردم شهر از نبرد با او ناتوان هستند و در فواصل زمانی مشخص معموالً. است

 ...(باغ سیب و/ گیس های چل داستان. )کنند تا اندکی از جای بجنبد و کمی آب جاری شود زیبا به او تقدیم می

 :دیوان-

این دیوان که ماهیتاً دشمن انسان هستند، در بسیاری موارد به . شود های عامیانه دیده می نکاراکتر دیو یا غول در بسیاری از داستا

اغلب دیوان این . کنند با انسان کنار آمده، در راه رسیدن به هدف او را یاری می( مثالً درخواست یا سوگند مادر)دالیل مختلف 

اند، به عهد خود  اند، برای سخن مادرشان بسیار احترام قائل دبرغم اینکه قوت غالبشان گوشت انسان است، مؤ ها علی داستان

 ! بندند و از بسیاری از صفات خوب اخالقی بهره دارند پای

؛ یا به خواستۀ مادر به (داستان کچلک)دهند  اند؛ اما در نهایت به انسان آب می برخی از این دیوان در انتهای چاه راه آب را سد کرده

 ...(ترکمان و پسران دیو در داستان تک)رسانند  اش یاری می یافتن گمشدهقهرمان داستان برای 

هواست  دیدن زنان زیبارو و سربهدیو تک چشمی که تنها کارش دز: شویم ها با دیوان بدنهاد نیز مواجه می البته در این داستان

؛ دیوانی که نگهبان درخت نارنج طالیی (مکیداستان ن)برد  شب دختر میزبان را با خود می ؛ دیوی که نیمه(ترکمان داستان تک)

، دیوی که زنی زیبارو را کشته، وارونه از درخت (داستان دختر نارنج طالیی)شوند  های آن می هستند و مانع دسترسی انسان به میوه

 ...و( داستان زرین کاکل)دهد  و هروقت خود بخواهد او را جان می  آویخته

 :سیمرغ-

هایش هرسال توسط مار، بلعیده  های عامیانه جوجه در اغلب داستان. های جادوانۀ فراوانی است قدرت این پرندة تخیلی دارای

سازد  دهد، سیمرغ لطف خود را شامل حال قهرمان می های سیمرغ را نجات می شوند و وقتی قهرمان داستان، مار را کشته، جوجه می

 ...(داستان یوسف شاه پریان و ملک احمد و/داستان مرغ سخنگو. )شتابد او می و با دادن پرهای خود به او در مواقع گرفتاری به یاری

 :العاده های خارق حیواناتی با کنش-

 :های شگفت دارند شویم که قابلیت های عامیانه گاه با حیواناتی مواجه می در داستان

 (داستان بزی)های طالست  االغی که پشک او سکه-

 (داستان حیلۀ درویش)شتابد  ر به یاری صاحب خود میکره اسبی که در تمام مواقع خط-

 (داستان ملک جمشید و دیب سیب دزد)دان خود دارد  کبوتری که شیشۀ عمر دیو را در چینه-
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 (داستان زرین کاکل/ داستان نمکی)ای که شیشۀ عمر دیو در شکم اوست  ماهی-

داستان )شود  سطۀ آنان به روی زمین یا هفت طبقه زیر زمین پرتاب میاند و قهرمان بوا گاو سپید و گاو سیاهی که با هم درگیر نزاع-

 (باغ سیب

 (داستان چل گیس)شود  تبدیل به سنگ می( بدن قهرمان)گربۀ سیاهی که اگر تیر قهرمان به او اصابت نکند، بدنش -

 .های عامیانه بسیار فراوان است تعداد و تعدد این حیوانات در داستان

 :ن جادوییها و گیاها میوه.9

که ردّ پایش در  –تر  های عامیانه از طیف نسبتاً وسیعی برخوردارند؛ اما از همه شایع های جادویی نیز در داستان گیاهان و میوه

 .است سیب -شود ها دیده می بسیاری از داستان

ل از داشتن فرزند محروم بوده و های سا ها، فرزنددار کردن پادشاهی است که سال ترین کارکرد سیب جادویی در این داستان مهم-

 ...(داستان حیلۀ درویش و/ گیس داستان چل/داستان حاتم و تایی)اکنون به سن پیری رسیده است 

گاهی سیب، میوة جادوییِ درختی جادویی است که در قصر پادشاه روییده و اگر زودتر از موعد چیده نشود و به پختگی برسد، -

 (داستان باغ سیب/ داستان ملک جمشید و دیب سیب دزد)ر شاهزاده خواهد بود شود که همس تبدیل به دختری می

 : انار-

های  روید و درونش به جای ناردانه از دانه این انار اغلب در باغ دیوان می. های عامیانه انار است های جادوانه در داستان از دیگر میوه

 (تان کچلکداس/ داستان ملک یاسین. )درشت یاقوت و جواهر آکنده است

 :نارنج-

هایی دارد که  روید، نارنج طالیی که در باغ دیوان می درخت نارنج: ها حاضر است نارنج نیز به شکل جادوانۀ خود در فضای این داستان

های خود را با صدای  شدن میوه ها چیده ها بسیار دشوار است؛ زیرا درخت چیدن این نارنج. درون هریک، دختر زیبایی نهفته است

 (داستان دختر نارنج طالیی! )کنند لند برای دیوان نگهبان، گزارش میب

 :گل صدرنگ و صدبو-

 (داستان مرغ سخنگو. )روید و هر گلبرگش صد رنگ و صد بو دارد العاده که فقط در باغ دیوان می گیاهی است خارق

 :های جادویی کنش.1

العاده و به  های خارق عادت، اغلب به دست کاراکترهای خارق ن کنشای. های عامیانه هرکاری ممکن و میسور است در جهان داستان

 :از این جمله است. پذیرد های عادی صورت می ندرت به دست انسان

اش را از مهرنگار  خواهد و کنیز کوزه از کنیز سرِ چشمه آب می -کاراکتری کامالً عادی –مهرنگار . )تبدیل شدن آب به چرک و خون-

 (داستان سلطان مار.( )شود راین آب صاف و گوارا برای صاحب کنیز تبدیل به چرک و خون میبناب. کند دریغ می

قرار گرفته، (( ع)حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین )کسیِ خود، مورد عنایت بزرگان دین  کاراکتر داستان که به سبب بی-

دارد یک خشت زیر پایش  هر قدم که برمی. ریزد د و لعل میکند از چشمانش مرواری خندد از دهانش گل و هرگاه گریه می هرگاه می

 (داستان گل خندان. )شود طال و خشت دیگر نقره می

داستان میرماهی و )کنند  آیند و داستان نقل می پرده و قلیان برای رفع بیماری دختر پادشاه به فرمان ابراهیم طبیب به سخن درمی-

 (ابراهیم طبیب

 (داستان سنگ صبور)کند  گوش دختر زمزمه می سروشی غیبی آینده را در-

 (داستان حاتم و تایی)شود که نیمی انسان و نیمی میمون است  فرزندی زاده می-

داستان )ریزد  از دهانش دسته گل می(/ داستان کچلک)ریزد ای که واژگون از درخت آویزان است، از دهانش مروارید می دختر مرده-

 (زرین کاکل

 (داستان علی و شهر مرمر)کند تا جلوی جاری شدن سیل را بگیرد  جا می ه را با یک دست جابهکو( ع)حضرت علی -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

151 


ترکد و بدنش برای صاحبش تبدیل به قصر، یک گوشش تبدیل به خواننده و گوش دیگرش تبدیل به نوازنده  کره اسب پریزاد می-

 (داستان حیلۀ درویش.)شود می

 ...و( داستان زرین کاکل)خورد و هنوز گرسنه است  العینی می ه بزرگ را به طرفهمرد دیوسان تمام غذای سه ماه یک سپا-

 .افتد گیر اتفاق می ها به وفور و با تعدد و تنوع چشم هایی در این داستان چنین کنش

 :ابزارهای جادویی.0

خودی خود  اند و گاهی به العاده ت و خارقاین ابزارها گاهی ماهیتاً شگف. های جادوانه، به ابزارهایی نیاز است گرفتن کنش برای صورت

 . یابند العاده را می های خارق العاده، قابلیت بروز کنش شگفت نیستند؛ اما در دست کاراکتری خارق

 :توان به این موارد اشاره کرد اند می ای که ماهیتاً شگفت از جمله ابزارهای جادوانه

ست بچرخانند، از آن مروارید و اگر به سمت چپ بچرخانند از آن یاقوت آسیای دستی از جنس طال که اگر آن را به سمت را-

 (داستان باغ سیب. )ریزد می

داستان . )ریزد آید که با هر قوقولی قوقو از نوکش زمرّد می صندوقی از جنس طال که هرگاه درش باز شود خروسی از آن بیرون می-

 (باغ سیب

دیگی که به ...(/ داستان کچل و سفره و ترکه.)شود ایی آرزو کند بر آن آماده میسفرة حضرت سلیمان نبی که صاحب سفره هر غذ-

 (داستان بزی)دهد  همۀ مهمانان غذای متنوع و کافی می

چماقی که همین ...(/ داستان کچل و سفره و ترکه . )عصای حضرت سلیمان نبی که قادر است حق مظلوم را از ظالم بستاند-

 (یداستان بز)خاصیت را دارد 

های او را  شود و خواسته گوش ظاهر می به انگشتر حضرت سلیمان نبی که اگر صاحبش آن را در انگشت بچرخاند، غالمی حلقه-

 ...(داستان کچل و سفره و ترکه)کند  اجابت می

کارهای ( رای اویا ب)بخش دیگری از ابزارها به خودی خود شگفت نیستند؛ اما در موقعیت و فضای داستان و به دست کاراکتر خاص 

 :از این جمله است. دهند شگفت انجام می

شخصیت جهانتیغ در . )بازد با جداشدن تیغ، او جان می. شود و رگ حیات اوست تیغی که از بدو تولد به کمر نوزادی بسته می-

 (گیس داستان چل

ای از طال  دی بزند، او تبدیل به مجسمهآید و هرگاه با آن به فر ای است که از گور بیرون می شمشیر طالیی که در دست مرده-

 (داستان کچلک)شود  می

شود و دشمنان را از  زار می زار، مشت نمکی که تبدیل به نمک کوزة آبی که تبدیل به رودخانه، مشت سوزنی که تبدیل به نیزه-

 (داستان دختر نارنج طالیی/ داستان سلطان مار. )دارد تعقیب قهرمان داستان باز می

 (داستان حاتم و تایی. )شوند ای از طال می ریزد و با خوردنش تبدیل به مجسمه که درویش روی پلوی مهمانان میروغنی -

ها، جوان مجدداً زنده  هایی که بر روی شکم جوانی فرو شده و با خواندن وردی خاص در مدتی خاص و بیرون کشیدن سوزن سوزن-

 (سنگ صبور. )شود می

 .شویم های عامیانه با موارد متعددی مواجه می ت در داستاناز این ابزارهای خارق عاد

 :اعداد جادویی.6

ای یا  الگویی، اسطوره شوند و هریک به فراخور متن، قابلیت تفسیرهای کهن های عامیانه مطر  می جای داستان اعداد جادویی در جای

 :بارتند ازبرخی از این اعداد ع. که مورد نظر این مقاله نیست–روانشناسانه دارند 

 :عدد هفت-

 :برای مثال. های عامیانه وجود دارد های بسیاری از حضور عدد هفت در متن داستان نمونه

 (داستان سنگ صبور)جان جوان جای گرفته است  در اتاق هفتم قلعه، جسم بی-

 (داستان دختر نارنج طالیی) .ماند چیند؛ اما فقط دختر هفتمی که از نارنج درآمده، زنده می شاهزاده هفت نارنج طالیی می-

 (داستان نمکی. )اند و هفت روز بیدار دیوها هفت روز خواب-
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 (داستان باغ سیب. )رود ملک محمد هفت طبقه به زیر زمین فرو می-

 :عدد چهل-

ا خواند جان که در هفتمین اتاق قلعه است، چهل سوزن در بدنش فرو رفته و برای نجاتش باید چهل روز ورد مخصوص ر جوان بی-

 (داستان سنگ صبور. )و روزی یک سوزن را از تنش بیرون کشید

داستان یوسف شاه پریان و . )دهد اما او حق دارد فقط درِ چهل اتاق را باز کند پیرزن چهل و دو کلید به دست ملک احمد می-

 (ملک احمد

 (یسگ داستان چل. )هایش به چهل ستون بسته شده است شاهدخت چهل گیس دارد و گیس-

 (داستان بلبل سرگشته. )دهد برای آرامش برادرش چهل روز ورد جاویدان بخواند مالباجی به دختر دستور می-

 (داستان حیلۀ درویش. )کند درویش با سیب، چهل همسر و چهل مادیان پادشاه را صاحب فرزند می-

 :اوراد جادویی.7

های عامیانه به برخی از این  در داستان. ی وردی را بر زبان بیاوردهای جادویی الزم است کاراکتر اصل برای رخ دادن برخی کنش

 .اوراد اشاره شده است

کرده پای درخت گل دفن کند و چهل روز برایش ورد  های او را جمع آموزد برای آرامش برادرش، استخوان مالباجی به دختر می-

گردد و انتقام خود را از نامادری  در در قالب بلبل به جهان بازمیاز قضا این ورد مؤثر است و پس از چهل روز، برا. جاویدان بخواند

 (بلبل سرگشته. )گیرد می

 (داستان بزی! )کند دهد که اگر برایش ورد اجّی مجّی الترجّی بخواند، پشک اشرفی می آسیابان به شاگردش االغی هدیه می-

 :گیری بندی و نتیجه جمع

شماری که امکان  ها و نیازهای بی ها خواسته در متن این داستان. ا و نیازهای توده استای از آرزوه های عامیانه، آیینه داستان

یابند؛ از این  ترین آرزوها دست می ترین مردمان به دوردست شود و ضعیف برآورده شدنشان در زندگی واقعی وجود ندارد، میسر می

پذیر  و عامی است که فشارهای زندگی واقعی را برای آنان تحملهای عامیانه بواقع واکنشی روانی برای مردمان عادی  حیث داستان

ها همواره پایانی خوش دارند؛ بدکاران و ستمگران به عقوبت کارهای ناشایست خود  به همین سبب است که این داستان. سازد می

ترین مراحل زندگی از حمایت  سختکسان و تنهایان در  یابند؛ بی های کالن مادی و معنوی می  رسند؛ نیکوکاران همواره پاداش می

های عامیانه،  ها در داستان برای میسرشدن تمامی این ویژگی... . شوند  و بسیار و ملموس امامان و بزرگان دین برخوردار می

شوند از خط منطق و استدالل دور شده، به عناصر و عوامل  ناگزیر می -اند که همان تودة مردمان–کنندگان  سازندگان و نقل

پربسامد و چشمگیر است تا جایی که چهل و  -ها در تمام رده–های عامیانه  از این رو عوامل جادویی در داستان. ادویی چنگ زنندج

بندی  توان در هفت دستۀکلی تقسیم این عناصر و عوامل را می. ها به نوعی از عوامل جادویی بهه برده است شش درصد این داستان

های جادوانه، ابزارهای جادویی، اعداد جادویی و اوراد  های جادویی، کنش نداران جادویی، گیاهان و میوهاستحالۀ جادوانه، جا: نمود

 .های پرشماری پیداکرد های عامیانه، نمونه توان از هر هفت دستۀ عناصر جادویی در داستان می. جادویی

 :فهرست منابع

دانشگاه . نامۀ کارشناسی ارشد پایان. امیرارسالن نامدار و سمک عیاربررسی تطبیقی جادو و جادوگری در (. 4939)آراسته، اشرف -

 .آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، به راهنمایی دکتر حسین نجفدری

 .ورجاوند: تهران. ترجمۀ مانی صالحی عالمه. ازجادو درمانگران تا اسالم(. 4982)الیاده، میرچا -

 .چ دوم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. ادویی ایرانیهای ج شناسی افسانه ریخت(. 4934)خدیش، پگاه -

 .آبرخ و دانشگاه سمنان: سمنان. جادو در اقوام، ادیان و بازتاب آن در ادب فارسی(. 4984)دماوندی، مجتبی -

 .ارسباران، چ چهارم: تهران. ترجمۀ یوسف کریمی و همکاران. های شخصیت نظریه(. 4989)شولتز، دوان -

 .آگاه: تهران. ترجمۀ کاظم فیروزمند. پژوهشی در جادو و دین: شاخۀ زرین(. 4989)جیمز جورج  فریزر،-

 .هیرمند: تهران. جلد4. های ایرانی افسانه(. 4939)زاده، محمد  قاسم-
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 .توس، چ دوم: تهران. ترجمۀ جالل ستاری. ها زبان رمزی افسانه(. 4986)لوفلر دالشو، مارگریت -

 .سروش، چ دوم: تهران. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. های ایرانی بندی قصه طبقه(. 4976)مارزلف، اولریش -

 .نشر کتاب مرجع: تهران. سیزده پژوهش دربارة طلسم، تعویذ و جادو: یک+ دوازده (. 4987)پور، ابراهیم موسی-

 .معین: تهران. به اهتمام لیما صالح رامسری. جلد 2. های صبحی قصه(. 4987)اهلل  ، فضل(صبحی)مهتدی -
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