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Abstract 
Anthropology is the knowledge of people, their culture and their life history, which 

have many subcategories. It is necessary to mention the religious anthropology that is 

one of them. The field of religious anthropology is the belief of different societies 

about supernatural and their emergence. Magic also forms an important part of the 

religious belief system. The novel of From Drowning, with its widespread fame, was 

written by Monir Ravanipoor who is one of the great Iranian writers in the folk tales of 

Iran that is rooted in the ancient beliefs and the beliefs of people. They are the stories 

of people who inevitably engage in magical behaviors in the face of an unknown 

metaphysical force. According to research conducted in ancient Iran and primitive 

religions, these behaviors were divided into two categories: black magic and white 

magic. The former was despicable and obscene, and the latter acceptable and approved. 

This article first deals with the definition and characteristics of magical tools consistent 

with religious anthropology, and then provide the textual evidence. The findings show 

that various tools such as "magic, spell, salt, spandex" have been used to counter the 

black magic of magical characters such as "Blue, Boosalame, Disengro, and Majesty" 

are of the mgical tools such as Magic, Talisman, Salt and Sepand. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .11-801صص ، 8931 تابستان، 2هشتم، شمارة  دورة

 پوراثر منیرو روانیاهل غرق  ندر رما جادوگریعناصر  ةشناسانبررسی مردم

8*زینب رحمانیان
 

 مرکز خوی ،استادیار دانشگاه پیام نور

 3/3/6531 پذیرش: 61/6/6536 دریافت:

 چکیده
شناسیی  تیوان هیه میردم    های متعددی است. از جمله میی هاست که دارای زیر شاخهدانش شناخت مردم، فرهنگ و تاریخ زندگی آنشناسی مردم

هاسیت. سیحر و جیادو نییز     پییدایش آن  ۀالطبیعیه و نحوماوراء ۀشناسی دینی، اعتقادات جوامع مختلف درهار. قلمرو مطالعات مردمکرددینی اشاره

نویسیندگان شیهیر    ۀپور را در زمیر که ها شهرت گسترده خود، منیرو روانیاهل غرق  سازد. رمانهخش مهمی از نظام عملکرد اعتقادی اقوام را می

 ۀمردمیانی کیه در مقاهیل نییروی ناشیناخت      ۀ. قصمردم خود دارد ایرانی است که ریشه در عقاید و هاورهای دیرین ۀهای عامیاند از قصهایران قرار دا

شدند. هراساس پژوهش انجیام یافتیه ایین رفتارهیا در اییران هاسیتان و ادییان اهتیدایی         متقاهل ماوراءالطبیعه، ناگریز دست هه دامان رفتارهای جادویی 

اولی مطرود و ناپسیند و دومیی مقبیو  و میورد      .هندی نمودنداست طوری که جادو را هه دو مقوله جادوی سیاه و جادوی سفید تقسیم داشته رواج

 یشیده و سی ش شیواهد متنی     پرداختیه  شناسیی دینیی  میردم هیای اهیزار جیادویی منطبی  هیا      در ایین جسیتار اهتیدا هیه تعرییف و ویژگیی       هیود. تأیید 

از « زنگیرو، واحضریرت  ها، هوسیلمه، دی آهی»های جادویی همچون مقاهله ها جادوی سیاه شخصیت هرایدهند؛ میها نشانیافتهست. ا گردیده ارائه

 .استاستفاده شده« ند جادو، طلسم، نمک، اس» اهزارهای مختلفی همچون:

 .رفتارهای جادویی ، غرق اهل ،پری ،طلسم ،جادو :هاواژهکلید
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 مهمقدّ .8
گاه هاورهای انسان است. هاورهای دیرین و عمیقیی کیه هیا گ شیت     و هنر، زیباترین و پایدارترین جلوه ادهیات

هیای مشیترز زییادی هیین اقیوام      کننید. آییین  میچندین قرن هنوز، در آثار نویسندگان و هنرمندان خودنمایی

لطبیعیه در اهعیاد گونیاگون و    ااعتقاد هه وجیود میاوراء  و  ها جادوگرییکی از این آیینکه  مختلف وجود دارد

همیواره   طو  ضییات هشیر  ند. جادو و علوم مرهوط هه آن در اهکارکردهای مختلفی است که هرای آن قائل شد

 ،سیت جیادو ا  در ضقیقت یکی از فراگیرترین هاورها در میان اقیوام و ملیل مختلیف دنییا    . استمورد توجه هوده

ایی از اعتقیاد هیه جیادو وجیود     هی یین همۀ اقوام هند و اروپایی جنبیه در اساطیر و آ» :کندیمکه ههار اذعانچنان

زمیان،   هیا گی ر   ضیات خود هدان پایبنید هودنید. هیه تیدری  و     ۀادام هرایاقوام پیشین و  (66: 6516 ههار،)« دارد

انیوا   شناخت و آگاهی از ماوراءالطبیعه، او را هیه سیوی جیادو و     عدمها، ها و ناتوانیها، نقصها و نفرتعش 

 آن کشانید.  

اولیی مطیرود و   . اسیت جادوی سییاه و جیادوی سیفید رواج داشیته     ؛دوگونه از جادو یعنی هاستان در ایران 

هیای  تیوان در میتن  دوگونه را میی  های هسیاری از هرکه نمونهطوریهه  .شددومی هسیار ارزشمند محسوب می

 در قالب دستورات دینی مشاهده کرد. ،دینی

. اسیت هانسیانی هیود   شخصییت دارای جاندار و صاضب شعور و  شسان اهتدایی، جهان پیراموندر دیدگاه ان 

نخستین تظاهرات دینیی در جهیان را قائیل شیدن روش و شخصییت هیرای موجیودات         اقوام اهتدایی»که طوری

گیاه همیه   انید. عناصیر طبیعیت در داییره ذهین او، عامیل آ      کردهکه از آن هه جاندارانگاری تعبیر اندعالم دانسته

« زدنید هایی هودند که زندگی و میر  او را تحیت تیأثیر قیرار داده، سرنوشیتش را رقیم میی       ضوادث و پدیده

میی  زنیدگی و اهعیاد مختلیف آن     هیای ع اعتقاد هه نیروهای نهفته و ناشناخته در حییه . (16: 6516 نامورمطل ،)

اسیت.  ن و منتقیدان هنیر و ادهییات هیوده    شناسیا شناسیان، میردم  شناسیان، روان پیژوهش هسییاری از جامعیه    ۀزمین

آداب و سینن مردمیان کهین، سیعی در     و  نویسندگان هزرگی نیز در ادهییات هیا پیرداختن هیه هاورهیای دیرینیه      

 شعر، رمان، نقاشی و... داشتند. :های مختلف ادهی همچونیادآوری، تروی  و گسترش این مقوله در قالب

 پژوهشة پیشین .2

 هیا  که هیشتر هیه ویژگیی   شده نوشتههای متعددی  رساله 1۸ ۀپور در ده های منیرو روانی  داستانهررسی  ۀدر زمین

نقد و هررسیی آثیار   »( ها عنوان 6515) نیامریم رامینۀ هه رسال ؛توان . هرای نمونه مینداهای وی پرداخته داستانو 

هیایی از  یسم جادویی پرداخته و نمونیه که هه تعریف و تبیین رئال« پور و هازتاب رئالیسم جادویی آنمنیرو روانی

شخصیت پردازی در یک رمیان و  »( ها عنوان 6511فاطمه قدیمی ) ۀرسال .استآورده پورآن را در آثار روانی
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پیور پرداختیه و   هیای روانیی  سازی در داستانهه هررسی ساختار و شخصیت« پوردو مجموعه کوتاه منیرو روانی

پیور، غزالیه    ها و نقد زنیان در آثیار سییمین دانشیور، منییرو روانیی       جلوه»ا عنوان ( ه6516افروز نجاهتاین ) ۀرسال

 است.دادهراه این نویسندگان مورد هررسی قرازن را از دیدگ «علیزاده

 پیور را  عناصیر داسیتانی آثیار روانیی     محتیوی و  اند کیه اغلیب   شدهنیز منتشر ی، مقاحتهارسالهعالوه هر این  

 از فرزانیه مونسیان و همکیارانش   « پیور هینش اساطیری در آثار منیرو روانیی »همچون؛ ی مقاحت اند.کردههررسی

آثیار   ایاهعیاد اسیطوره   و شیناختی چیاش شیده   در فصیلنامۀ ادهییات عرفیانی و اسیطوره    ( 6535) که در زمستان

از « اهیل غیرق   هررسیی رئالیسیم جیادویی و تحلییل رمیان     » ۀمقالی در  .دهید میی قرار پیور را میورد هحی    روانی

 پرداخته است.جادویی نو  ادهی رئالیسم و  اهل غرق رمان هه تحلیل (6516نیا ) نیکوهخت و رامین

رفتارهیای  جیادو و  هررسیی   ،هاشدها میو متمایز از هقیه پژوهش خواهدشدآنچه در این مقاله هدان پرداخته  

 .استپرداخته نشده هداناست که تا کنون  غرقهلدر رمان اها شخصیت جادویی

   غرق اهل پور ومنیرو روانی .9
اهیل   (،6516مجموعیه کنییزو )   ؛ایرانی و خیال  آثیاری چیون    ۀنویسند ،هوشهر (6555پور )متولد  منیرو روانی

هخیش   اسیت.  (6566) سییریا سییریا  ( و 6513) هیای شییطان   سنگ(، مجموعه 6513) د  فوحد(، 6511)غرق 

مشیکالت زنیدگی   » :گییرد  درهرمی های خرافیمحرومیت، هاور ،زنان و مصائب آنان، فقررا  آثاراین از  مهمی

مردم جنیوب و ییاد گ شیته و دوران کیودکی و زادگیاهش، هیه همیراه چشیمزدهایی سیاسیی و اجتمیاعی از           

 (666: 6511)تسلیمی، « های قلم اوست. مشغله

هیای  ئالیسیت هیا و ر سوررئالیسیت ۀ . وی هیه شییو  درآمیختیه اسیت  اسطوره هیا واقعییت    ،پوردر آثار روانی 

کنید و امیور   وجو میی عامل خرق عادت را جست ،جادویی، همه جا در زندگی روزمره و در هر جریان عادی

تیرین و   شیده  کیه شیناخته   غیرق اهیل  پیور در  روانیی »داند. غریب و مافوق طبیعی را آشنا و در دسترس هشر می

و گیویش محلیی    فیارس  در ساضل خلی  ای پرت و دورافتاده ترین اثر داستانی اوست، پای جفره، دهکده مهم

هیای جیادویی و کهین     ییی  یبیا نویسیی جنیوهی، ز  کند و در ادامه سنت درییایی  آن را هه فرای ادهی ایران هازمی

« گی ارد.  انید، هیه نمیایش میی    رئالیسیت نادییده گرفتیه   -همه آن چه را که هیشتر نویسندگان سوسییا   جنوب را

 (663: 6511)یاوری، 

هیای درییایی را    زنگیی پیری   ۀرند و صیدای دایی  هسیت  هیا هیا زهیان نیاآرام درییا آشینا      یا جفرهاهل غرق  در 

هیای   یا ماهیگیران جوانی کیه زییر آب   غرقاهل ها در آن نقش زیادی ندارند، ها شنوند که ها زهانی که واژه می

گارشیان  زننید و از ضیا  و روز   میی کننید، ضیر    میی  ها زندگی سنگین سیاه و خاکستری در کنار ساکنان آب
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هایشیان را دوهیاره هیه راه هیندازنید و هیه زمیین        کنند تا قای  میها شب و روز کار آن ۀدانند که هم هاخبرند و می

رزق خیود  هتواننید  شوند تا شاید متالطم می هرگردند. مردان آهادی هرای یافتن هزرگترین مروارید راهی دریای

ا اهزارهای متفیاوتی هیه مبیارزه هیا قهیر و خشیم طبیعیت        ه . آنانرا جهت تأمین مایحتاج زندگی هه دست آورند

ز پردازند و در نهایت ها ورود میردان غریبیه و دنییای میدرن تمیام هسیتی خیود را ا       و تاوان زیادی می روند می

 دهند.میدست

 شناسی دینی و جادومردم .4

هیای مختلفیی تقسییم    خهپردازد هه شیا هه مطالعه و شناخت آداب و فرهنگ جوامع مختلف می که شناسیمردم

پیردازد. جیادو   هه هررسی اعتقادات دینی جوامع مختلف می کهینی است د شناسیمردمیکی از آنها  ؛گرددمی

است که جامعیه امیروزی هیا    های دور هودهها از گ شتههای اعتقادات دینی انسانو جادوگری یکی از شاخص

دار گشته و در آثار هزرگان و نویسندگان میا نمیود پییدا    یراث  هنوز هخشی از آن را مها تغییر و تبدّوجود قرن

و پیوند دادن ایین هاورهیا    روستایی ۀجامع کشیدن هاورهایها هه تصویر غرقاهلپور در است. منیرو روانیکرده

 دیین و اییدئولوژی انسیان   از  ایمجموعهیعنی  که هاور درونی در پی این واقعیت استهه دنیای مدرن امروزی 

 است.  دوانیده و گسترش یافتهعصر معاصر نیز ریشهدر 

 ،ی هه تیاریخ پیوسیته  هاشده و پریکنند که ها مردان غرقاز جنوب ایران، مردمانی زندگی می ایدر گوشه 

رونید  هیا و هالییایی میی   آحت اهتدایی هه مقاهله ها رن زهان ناآشنای امروزی و ها اهزاردارند ها  ارتباطی تنگاتنگ

زنیدگی  اهیل غیرق    گییرد. از سیوی جیادوگران درییایی و سیاکنان آن نشیأت میی       هیا اور سطحی آندر ه که

آنیان   دهید، میی خیود قرار  ۀتحت سیطر ،شان را دریا و ساکنان آنروزانه رزق کشد کهمیتصویرمردمانی را هه

نهادینیه   کیرده و رسیو   هیا پوسیت آن  اعتقیادی کیه در خیون و    .شیوند متقاهیل میی   دست هه دامان رفتارینیز 

هیرد کیه   توان هه هاورهای هنیادین مردمیانی پیی  های عمی  این رمان، میها دقت و نکته سنجی درحیه .است شده

هیای خیود   ها و مناسکلوضانه، آیینها هه دور از هیاهوی جنجا  هرانگیز زندگی، صادقانه و سادهدر دوردست

داشیتند. از  ادگی و اعتقاد قلبی را هه جامعیه خیود ارزانیی   ساخته و دنیایی از سهرپا ا ها تفکرات و هاورهای کهنر

 یاهیم.دست میاهل غرق  در های منطب  از این شاخصجادو و جادوگری است که هه نمونه هه جمله هاور

 جادو .4-8

هیه شیکل   در پهلیوی   و «یاتو»هه صورت در اوستا » و واسطه است و لغت فارسی جادو در اصل هه معنی میانجی

 «6مجییک » اروپیایی هیای  است. جادو و شعبده را در هیشتر زهیان عنای سحر و ساضری نیز آمدهو در م «یاتوز»

                                                                                                                                                          
1. Magic 
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 .(61: 6516سلیمیان، ) «استمشت  شده “”Mageiaز واژۀ یونانی که ا نامندمی

آوردن خدایان و هیه دسیت  ضید  جادو، عبارت از ایجاد راهطه ها خدایان یا» نیز شناسی دینیدیدگاه مردم از 

فیراد خاصیی همچیون    کیه ا  (366: 6511 ههیار، )« اسیت  و قهر هیرای شیخص متخاصیم   خود  ها هرایف آنلط

و  دخواهید هیه نهیان و نهیاد چیزهیا راه جویی      جیادوگر کسیی اسیت کیه میی     » دهندان آن را انجام میجادوگر

تییه نییز هرتیأثیر    حن. (63: 6513کیزازی،  )« ها را هه سود خویش آزاد گرداند و کارا سیازد نیروهای نهفته در آن

هد  از تمام جادوگریهای قبایل اولیه اضساس قدرت فیردی شیخص   »کند: روانی جادوگری چنین تأکید می

در نیزد   ها تحقی  در سیحر و جیادو  . (615: 6511، )حنتیه« هخشددر اجتما  است که در نتیجه هه او آرامش می

هیه   دومیی هیه جیادوی سیفید و     اولیی پی هردند کیه   جادونیک و هد  های اولیه، دانشمندان هه دو کارکردانسان

سیفید و  اصیلی   یهه دو شیاخ آن هی  شناسان نیز جادو را هیر مبنیای کیارکردی   انسان معرو  است. جادوی سیاه

 .کنندمیتقسیمسیاه 

 جادوی سفید .4-8-8

ییا شیفای    ثهور کردن ارواش خبیهد  آن د و استشده جادویی است که از نظر افراد جامعه خوب و پ یرفته

ند. این جادو عملی ضداجتماعی نیست و عکش جیادوی سییاه   اشدههیماران و اشخاصی است که قرهانی سحر 

جادو پزشکان قیرار دارنید. جیادوی سیفید      ؛دهندکند. در رأس افرادی که این گونه جادو را انجام میمیعمل

هیا، ضیوانیات،   قالب انوا  دعاها، آتیش  شود و درهه کمک نیروهای هرتر مینوی و آسمانی هر هستی جاری می

کنید.  مینمیود پییدا   ،های گوناگون که خاصیت دیوزدایی و دورکردن جیادوگران را داشیتند  گیاهان و طلسم

 از کنندگان جادوی سیفید هیشیتر موهیدان و روضیانیون دینیی هودنید و گیاه افیراد عیادی نییز هیا پییروی            عما إ

 پرداختند.ده و خود نیز هدان میدر این کار سهیم شها آن هایراهنمایی

 جادوی سیاه. 4-8-2

فیردی  و معمیوح    هیوده  عکش جادوی سفید»که است های جادو در ادیان اهتدایی جادوی سیاه از دیگر تقسیم

عملیش عملیی ضید اجتمیاعی     افیراد اسیت. پیش     شکسیت و نیاهودی  و هید  او   دهید میی منفور آن را انجام

های اولیه در مواجهه ها مشیکالتی کیه   همان گونه که هیان شد، انسان. (61: 6516، )سلیمیان« شودمحسوب می

هودنید. دیوهیا، شییاطین، جیادوگران و      عی هیرای آن عللی میاوراءالطبی در یافتن  یافتند، سعیعلتی هرای آن نمی

جبیران نبیود.   ای را هیافریند که قاهیل  ضوادث غیرمترقبه توانستند،شدند که میها از عللی شمرده میانوا  طلسم

هیا دسیت هیه دامیان موهیدان و      السیحرها و نیرنیگ  هرای همین ناچار ها اجرای مراسم خاص و تهیه انیوا  هاطیل  

آریاییان عمومیا  علیل هیمیاری را    » هه عنوان مثا :هبرند.  شدند تا اثر این جادوی سیاه را از هینمیروضانیون دین 
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: 6566 آهیادی، نجیم ) «پرداختنید ه قرهیانی در هراهیر آنیان میی    از خشم خدایان دانسته و هرای رفع قهر خدایان هی 

666). 

درگیری مردم ها رازهای طبیعت هه یاری تلفی  موزون واقعیت هیا تخییل در هافیت داسیتان     نیز  غرقاهلدر  

داشیته و آرزوهیای آنیان را    طهیا تسیل   هیر آن  دارنید کیه  وجود شود. نیروهای مهاجم مرموزی در دریامینمایان

هیای طبیعیی، طوفیان، هیاح آمیدن      کننید. پدییده  میها را دریا و ساکنان آن تعییندهند. سرنوشت انسانیهرهادم

هیا، همیه و همیه سیبب اسیتفاده از عناصیر و اهیزار جیادویی         سطح آب، زلزله، گرفتگی ماه، غرق شدن کشتی

 ست.هاالیمتیها این نام شود که در هاور و اعتقاد آنان تنها راه مقاهله و ستیزمردمانی می

 پری .4-8-9

 درواژه  ایین  .اسیت  5پرینگ یمیانه ترفاندر فارسی  6پریک که در پهلویاست  هه معنای پری 6پاریکا در اوستا

هیا را  یاتوها یا همان جادوگران، همیشه جفتی هیه نیام پیری    کار رفته است.هه 6یاتو ۀها همیشه در کنار واژگات

ت مؤنثی هستند که از طر  اهیریمن هیرای آسییب رسیاندن هیه آفیرینش       ها موجودادر کنار خود دارند. پری

جنیود  در  هااین پری» :شوندمیفرستاده هامنحر  کردن پیروان دین و کشانیدن آنها هه سوی پلیدی یا و نیک

هیا هسیتند کیه هیه شیکل سیتارگان       اهریمن هر ضد زمین و گیاه و آب و ستوران و آتش در کارند. همین پری

« ین را از خشیکی وییران سیازند   و زمهازداشته ار ها تشتر، فرشتۀ هاران در سر ستیزند تا وی را از هارندگی دنباله د

دشیمنی و آسییب رسیاندن     هرایاما در آیین زرتشتی پری از زیبایی و فریبندگی خود  ؛(63: 6566 داوود،)پور

هیای  هیا و دیگیر آفیرینش   را فریفتیه و هیه آن  هیا  کند و ها تغییر چهره خود آنمیان و پارسایان استفادههه پهلوان

هیا سیعی در همخیواهگی هیا پهلوانیان و اییزدان را داشیتند کیه ایین یکیی از           د. پیری نرسیان میاورمزدی آسیب

شوند و اگیر قهرمیان هیه    گاه پریان، عاش  قهرمان داستان می»رفت. میرماشها هههای اساسی شخصیت آن جنبه

کننید... شیاید ایین میورد هازتیاهی از      آزارند و یا گرفتار جیادو میی  ن، آنان را میدرندهد، پریاوصا  ها آنان تن

 .(3۸: 6516 )افشاری،« اعتقادات ایرانیان هاستان درهارۀ پری هه عنوان الهۀ عش  و زایش هاشد

هییا هییه زشییتی و اغلییب از آناسییت هییا در کنییار جادوهییا و دیییوان نیامبرده شییده در آییین مزدیسیینا از پییری  

هیا و چاهسیارها و   در کنیار چشیمه  » :گویندشود. در میان مردم عامی نیز چنین هاوری وجود دارد که می مییاد

شوید زیرا که شاید این گونیه امیاکن فاضیل    زده میدر زیر سایه درختان تنها نروید و نمانید و نخسبید که پری

ارتبیاط پیری هیا    . (63۸: 6516 ،و دیگیران  مزداپیور )« یعنی منز  یا گ رگاه پریان و خوهان و از ما ههتران هاشید 
                                                                                                                                                          
1. pairika 

2. parik 

3. Parriig 

4. yatu 
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آینید و هیا آتیش    هیا از درییا میی   ها پریدر این کتاب»است. های زاد اس رم نیز آمدهآب دریا در کتاب گزیده

توان هه ایین نتیجیه رسییدکه    میهناهراین  (5: ذیل هند6566)پورداوود، « مقدس هرزین مهر هه جنگ می پردازند

 زیند و هه سیان زن پریان می 6«کاسایا» ۀاست که در دریاچاین هوده اعتقاد عامیانه هر تریکهن ۀها اسطور»مطاه  

ایزدان هاروری و زایش، رضم زنان و دخترانی را که در گاهنبیار معینیی در آن دریاچیه آهتنیی کننید، پیالوده و       

 .(66: 6561 )سرکاراتی،« کنندزایا می

هیای  از مجموعیه اشیاره  »تفاوت است. ماندکی  ،شده هیان پری در ادهیات فارسی در مورد آنچهها این ضا   

آید کیه در اییران دوره   های عامیانه چنین هرمیداستان ها وافسانه، های فارسیکتاب ،مرهوط هه پری در شاهنامه

موجودی زشت و ناخجسته نیست هلکیه   ،چنان که پیروان آیین زرتشتی و مزدیسنا هاور داشتنداسالمی پری آن

هرخیوردار اسیت و    ههسیار زیبایی پنداشته شده که از نیکویی و خوب چهری و ضتی فر  ورت نگار فریبایهه ص

مثا  و نمونه زیبارویی و ها اندامی و فریبندگی است وگاه هه سبب ههی و زیبایی و سودرسانیش هیه مردمیان در   

 .(6: 6561، ی)سرکارات« گیردمقاهل دیو و اهریمن قرار می

زندگی اجتماعی و م هبی مردم در طو  زمان، موقعیت پری را از ییک   ۀهای دگرگون شدوههاورها و شی 

تنیز    آمیده،  امیروز در آییین زرتشیتی   هه آنچه  داشتهقرارهای پرستش که در مرکز آیینهاشکوه و مقدس الهه 

دینیی و  شید هیا تغیییرات    آنهیا شیمرده میی    ۀهای پسندیداست. خصایصی که روزگاری در شمار ویژگی داده

انطبیاق یافتیه و هرچنید در    « جین  »این مفهوم در دورۀ اسیالمی هیا مفهیوم    » شدند.اجتماعی هه ضد ارزش تبدیل

انید در کارهردهیا و مریامین شیاعرانه و ادهییات عامیانیه و       ها پری را در هراهر واژۀ جن  نهیاده هسیاری از فرهنگ

جن  و مشخصات و روایات مرهیوط هیه جین  محسیوس و      معنایی هار هاگفتار عوام آمیختگی هار معنایی هاستانی 

هاشد و در گفتار مردم در ایین  گر میرسد این قراهت و همانندی هیشتر در ادهیات جلوهمشهود است. هه نظر می

 .(663: 6563 کن،)معدن« می رودرکاههمان تعبیر جن  ه موارد غالبا 

 اهییل عییید زان چییون پییری گرفتییه نماییید ز»
 

 «وار آذرشپییییری کییییرب خییییرد هییییرد  
 

 .(563: 6563 )خاقانی،

موجیودات خییالی،   . شیوند میهای جادویی داستان محسوبساکن دریا از شخصیت ان، پریغرقاهلدر رمان 

جفیره  ۀ مرموز و عاش  قهرمان داستان هستند که شادی و غم، رزق و روزی، مر  و زندگی سیاکنان دهکید  

همیواره در هییم و    ،شیود میی شان تنها و تنهیا از درییا تیأمین   روزانه خورد. مردمانی که نانمیهه دست آنان رقم

شمارند چرا که همواره درییا و سیاکنان آهیی آن، ضیوادث     های دریا را مقدّس میکشند و آهیمیهراس نفش

                                                                                                                                                          
1  . Kasaoya 
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هوهیونی  ».  هیا، میر  فرزنیدان و...   است. طوفان، خشکسالی، غیرق شیدن کشیتی   تلخ هرایشان هه ارمغان آورده

ییا امیام    هوهیونی فکیر کیرد:    ها او را هردارند و هه ته درییا هبرنید...  ناخداعلی تو راسه مانده هاشد و آهی ترسید می

 .(6۸: 6513 پور،روانی) «خواهند جفره را هه زیر دریا هبرندغریب نکند می

هیرای  ، آدمی است. همراه ها مردان ده هیرای ییافتن مرواریید پرههیا    -جما  قهرمان داستان یک انسان آهیمه 

شناسید کیه در   ای در زییر درییا پیدر خیود را میی     ایین انسیان اسیطوره    .شیود گ ران زندگی رهس ار دریا میی 

رسیند، عشی  درییایی    هیای آهیی میی   یان هه عم  آبیوقتی زمین»... : استجفت شده هاروزگاران دور ها آهی

هیا همخواهیه   کننید. هیا آهیی   میی وشهای دخترکان زمینیی را فرامی  گیرد، صدای خلخا آنان را در پناه خود می

کشیند و در آرزوی گریسیتن، در انتظیار    شوند و پش از آن در ضسرت گرمیای از دسیت دادۀ د ، آه میی    می

 .(5۸همان: ) «شوند...زنی هه سطح دور آب خیره میگریستن، در انتظار نی

 ۀه را تحیت سییطر  هیای جیادویی داسیتان، جفیر    روی دریاها، یکی دیگر از شخصیتهوسلمه ساکن زشت 

ها هیه عنیوان   ش ها یکی از آهیاخواهد هرای عروسیاست. او از زیباترین جوان جفره میجادویی خود قرارداده

ترین مروارید دنیا را که تا اهد مایحتاج زندگی سیاکنان جفیره را تیأمین    شادهاش عروسی، هدیه هدهد و درشت

میردان   هیا هاشید.  وان جفره جزو هدایای پیشکشی آنکرد در دهان ماهی کوچکی گ اشت که زیباترین جمی

دسیت هیه    ،شیمار هیای هیی  و زنان جفره هرای مقاهله ها جادوی سیاه این موجودات و جهت دفیع هیال و مصییبت   

 شود.که هدان پرداخته می دامان اهزارها و رفتارهای جادویی شدند

 حرسِ .4-8-4

ست از گفتار یا کردار یا نقشی در لوضی کیه فراتیر   ا حر عبارتس» .استحر یکی دیگر از اهزار مقاهله ها هالیا سِ

 ۀنامی در فرهنیگ  .(666: 6513 )کالنتیری، « گی ارد از اسباب و علل طبیعی و متعار  در عالم طبیعت اثیر میی  

چیزی یا کاری است که در آن فریبندگی و گیرندگی هاشد. کاری که آدمی هه وسیلۀ نفیوذ و  سحر »: مزدیسنا

نمایید، سیحر را هیه معنیی تغیییر و      لمات و ها انجام اعمالی، قیوای جهیان را هیه نفیع خیود قبریه      تکرار هعری ک

اند و گیاه نشیان دادن صیوری    گردانیدن ماهیت و صورت واقعی شیء هه امری غیرضقیقی یا خیالی نیز پنداشته

« د  کیردن ماننید ریسیمانی را هیه میاری مبی      ؛شیده اسیت  هرخال  واقع، چنانکه گویی ضقیقت شیء دگرگون

   .(566: 6566)اوشیدری،

 ۀافیزایش اضتمیا  موفقّییت افیراد ییا کنتیر  عوامیل ناشیناخت         هیرای ها و دحیل متعدد گرچه جادو هه روش 

جسیت. هرگیاه جیادو در    در جهت مقاصد ضید اجتمیاعی هیم ههیره    توان از آن شود، اما میضیات استفاده می

سیت کیه هیرای مقاصید     ا سحر نوعی جیادو » :شود. پشمیسحر نامیده ؛رودکارهجهت مقاصد ضد اجتماعی ه
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هه عنوان مثا  جادوی مر  هدون استثناء، سحر است. هه سیخن دیگیر سیحر هیه مثاهیه آزار       .رودکارمیهه شوم

روانیی اسیت و از افسیون کیه افسیونگر هیا اسیتفاده از عناصیر          - رساندن هه دیگران از طری  یک عمل روضی

 .(53: 6516 سلیمیان،) «فکیک استاهل ت، قدهدمادی انجام می

کنید، یعنیی   میی حر کالمی است که سیاضر هیه آن تکلیم   س» خوانیم:می پژوهشی در سحر و جادوگریدر  

شیود و در مقاهیل   ای میی افالز آسمانی، متوسل هه سیتاره  ۀنویسد یا هه وسیلگوید یا میاوراد یا اذکاری را می

راد  هیا کلمیۀ سیحر فیراوان اسیت. ازجملیه: کهانیت، عیوارق،         کند... الفاظ متآن خیلی خرو  و خشو  می

 هینی، طلسمات، عزایم، تسخیر جن  و مالییک تصویر، سرعت، افسون، هی نوتیزم، جادو، تنجیم، فالگویی، طالع

هر جا کیه جیادویی    است وشدهنیز سحر متراد  ها جادو آوردهاهل غرق  در .(63-66: 651۸)ساحری،  .«..و

 همان سحر است. ،کار رفتههه

 ابزارهای جادوگری .9

 .است استفاده شدهاهل غرق  ها آثار شوم جادوی سیاه در رمانی که جهت مقاهله هایاهزار عبارت از

 طلسم .9-8

6طلسم از تلسما» خوانیم:می در فرهنگ اساطیر 
 ۀیونانی است. عملی هیرون از عادت که مبدأ آن را قیوای فعالی   

تواند عمیل فیوق عیادت    مینی دانند و هدان، امور عجیب و غریب پدید آید. طلسم میز ۀآسمانی و قوای منفعل

عملی خارق عادت انجام دهنید ییا شیکل و صیورتی کیه هیر سیر        ای که ای شامل اشکا  و ادعیههاشد یا نوشته

ای طلسیم عبیارت از نوشیته   »هه عبیارت دیگیر،    ؛(31۸-331 :6536یاضقی، ن.ز: « )کنندخزاین و دفاین تعبیه

  .(36: 6516 پور،موسی« )هرآن هاشد هاییهها عالئم اخترشناسی یا دیگر عالئم جادویی یا شیئی که چنان نوشت

یعنیی  »اند. آنیمیسم یا جاندارانگاری هوده 5و طلسم 6انگاریدارها در طو  تاریخ همواره معتقد هه جانانسان 

 .(31: 6516دماونیدی،  « )هیننید ساری و جیاری میی  چیز را دارای ضیات و ضیات را در همه اجزای هستی، همه

هیا  ها و اجرام آسمانی در نیزد انسیان  ها، ستارهها و مهرههه دلیل داشتن چنین خاصیتی است که هعری از سنگ

در هرخی از جوامیع ضتیی جوامیع متمیدن      امروزه ،شوند. استفاده از طلسممیمؤثر در تقدیر و سرنوشت دانسته

تواننید  در جوامعی که مردم هرخیورد نزدییک هیا هیم دارنید و جیایی کیه آنهیا میی         » ؛سمطلشود. هم دیده می

خیوارزمی و  )« کنید اضساس ترس، خشم و ضسادت خود را نسبت هیه دیگیران هیروز دهنید، رشید و نمیو میی       

 .(665: 6531 توک لی،

                                                                                                                                                          
1. telesma 

2. animism 

3. fitish 
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ه صیورت ادعییه ییا    هایی که ه. طلسمهای جادویی طلسم استشخصیتمقاهله ها  هاییکی از اهزار غرقاهلدر 

   اند:شا  گوزن ساخته شده هایی است که هه شکل ضیوانات یاعروسک

کیرد، مشیتی اسی ند روی آتیش     های جفره هه پنجیره آوییزان  ورد و مثل همۀ زنرآهایش را دهوهونی طلسم »...

هیای  نوسهای آویزان هر در سراها، فیا ها غیب شدند. شب هر در ک رها و روی شا  گوزنمنقل ریخت و آهی

   .(6۸: 6513 پور،روانی) «کوچک و هزرگی روشن هود...

هایشیان را درآوردنید و رو هیه    ها دوهاره طلسمدوخت. زندر آهادی، زایر گی  و گم هه راسه چشم می »... 

هسیت. آهسیته در آهیادی راه    زدند. چیزی راه گلویشیان را میی  ها آویزان کردند. ها هم گپ نمیدریا، هه پنجره

 .(663همان: ) «را نشنود فتند تا کسی صدای پایشانرمی

 ؛شیود میی نیز دیده ،هودند تأثیر این هاورها و اعتقادات، در مردان غریبی که هه عنوان مأمور وارد جفره شده 

تیا او  مانید  ها منتظر یا  جن یی میی  مدت هاکرده و یکی از آنها استفادهها در پاسگاهکه ضت ی از طلسمطوریه ه

هیای  سرگرد وقتی هه اتاقک پاسگاه رسید، عقب نشست. از در و دییوار، طلسیم   »...درآورده و هکشد: پایاز را

هیا را از دییوار   طلسیم  ،شیدند کدام از سرهازان لنگوته هسیتۀ پاسیگاه ضاضیر نمیی    جورواجور آویزان هود و هیچ

   .(616: 6513 پور،)روانی «هردارند...

 بینیفال و طالع .9-2

در گیرو داشیتن    کیه رسییدن و دانسیتن آن    ضوادث نامعلوم آن، همیشه پر از رازهایی هرای انسان هودهآینده و 

ای فا  عبارت است از آن که سرنوشت انسیان ییا واقعیه    ؛از جهت مفهوم کلی»است. مهارت و قدرت خاصی 

« کننید و پیشیگویی هینیی  شیمارند پییش  هیا را امیور غیبیی میی    کیه آن  هیایی دادنی است ز روی نشانهیرا که رو

النهیرین، آگیاهی ییافتن از    هیای مختلیف هاسیتانی، ماننید مردمیان هیین      در میان ملیت  .(666: 6516 دماوندی،)

هیای جیوی و ضرکیت ضیوانیات     ضوادث آینده، از طری  ستارگان و علم نجوم، ضرکت مارهیا، انیوا  پدییده   

در »علمیی هاورهیای ماوراءالطبیعیه اسیت.     گیویی کیارهرد منطقیی و    ها اعتقاد داشتند که غییب شد. آنمیسرمی

هینیی و  شناسی، کیف هینی، قیافههای هدن، پیشانیخا  ۀپیشگویی هه وسیل مانند قرون وسطی نیز انوا  پیشگویی،

در مییان آثیار زرتشیتیان نییز متنیی هیه نیام        ( »66: 6566)گلسیرخی، « ق تاروت، در اروپا رواج پیدا کردفا  ور

 .(66: 6535، هاقری وضشمتی«)استرد که در آن از سه نو  فا  نام هرده شدهنامۀ زرتشتی وجود دا فا 

آنچه مسلم است پیشگویی، ها جادو ارتبیاطی تنگاتنیگ دارد و مبنیای هرخیی از علیوم پیشیگویی، جیادوگری        

کیه  ارواش و هسییاری دیگیر از فنیون جیادویی     ها، اضرارآن ها، رویاها و تعبیرشماریها، ستارهاست. انوا  فا 

رونید. در مییان   دهند، همگی نوعی پیشگویی هه شمار میی خبر از طالع و سرنوشت انسان، جهان و آینده او می
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است. فالگیری ها اسیتفاده از ضیرو  اهجید     ایرانیان نیز انوا  گوناگون فا ، مانند فا  ضافظ از دیرهاز رای  هوده

   است:نیز در شعر شاعرانی همچون خاقانی هارها دیده شده

 انییداز کییز اهجیید صییفت فییا  هگفییتقرعییه»
 

 «شرش آن فا  هیه آییات و سیور، هیاز دهیید      
 

 .(666: 6563)دیوان خاقانی، 

جمیا  قهرمیان قصیه و پسیر هیه دنییا       آیید. میه  هیر کسیی هرنمیی    ۀهینی از عهید پیشگویی و فا  غرقاهلدر  

   .اش، قدرت و مهارت پیشگویی را دارند نیامده

هیایی کیه او   کشید و ییا فکیر و خییا  هچیه    میآشوب هایی که دریای جفره را ههو هاران هینی هادپیشجما  مه »

 .  (61: 6513 پور،روانین.ز: « )دانستهنوز هدنیا نیامده نامشان را می

شیدن کودکیان سیاکن جفیره را در داخیل شیکم       جما ، ضوادث ناگوار و گیم مه ۀزایر، فرزند هدنیا نیامد ۀنو»

کیش  امیا هییچ   ؛کندمردمان را از نزدیک شدن هه افراد غریبه و دوستی ها آنان هرض رمی دهد ومادر هشدارمی

هیای زییادی   دهد و در کما  ناهاوری، ساکنان این سرزمین هیا نامالیمیات و سیختی   هایش گوش نمیهه ضر 

 (666-656: 6513 پور،روانی ن.ز:) «شوندروهرومی

کیرد، صیدایی شینید؛    هود و مدینه غ ا را ظر  مین  دری نشستهخیجو شب هنگام، وقتی کنار زایر در اتاق پ»

 .(663همان: ) «کشید: دزد، دزد...ای که فریاد میصدایی لرزان و کودکانه

کیش دور خیجیو جمیع نشید، نیوۀ زاییر       اش را شنید و چون هه اشارۀ هییچ زایر دوهاره صدای نوۀ هه دنیا نیامده»

 .(656همان: ) «هایی زد و ناامید توی شکم خیجو و  خورد...ترین لهجۀ جهان ضر اضمد ها غریب

دهید و جیادوی سییاه هیر سیرزمین و مردمیان       داستان جایی که قراراست ضوادث ناگواری ر  ۀدر هحبوض 

توجهی مردم سیرکوب شیده و هییچ    کند که ها هیپیشگویی قهرمانان داستان خودنمایی می ،افکندسیطره جفره

 .گ اردتأثیری نمی

 رفتارهای جادویی .9

 .دهندهای جادویی، رفتارهایی متقاهل هروزمیمردمان این سرزمین، در مقاهله ها شخصیت

 زخم  چشم .9-8

ست که هه سبب دیدن هعری از مردم و تعریف کردن ایشان کسی را و چییزی را  ا آزار و نقصانی»: زخمچشم

شور و نظرشور، عبیارت از آن اسیت   شور، دیدهزخم، چشز ، چشمخوانند. چشم« احمهعین»رسد. عرب همهه

ذییل   دهخیدا، نامیۀ  لغیت ) «که شخصی چیز ضسن و مرغوب را نگاه کند و هه طری  ضسید در وی نظیر انیدازد   

« اغشیی »اوسیتا،  است؛ همچنان کیه در  این هاور در ایران هاستان نیز وجودداشته»نویسد: . هدایت می(زخمچشم
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 .  (65: 6531هدایت، « )زخم استنامی هرای دیو چشم

اسیت  اعتقاد هه چشم زخم یا شورچشمی در هین عامه، هاع  اجتناب و نوعی ترس هرای هاورمندان هیه آن هیوده  

است. هه عنوان مثا ، خاقانی، مفارقت میان یاران، از دسیت دادن عزییزان   نیز انعکاس یافته که در شعر و ادهیات

د و دعا هرای دور مانیدن از چشیم   دانهد دشمنان و ضاسدان می و هسیاری از ضوادث نامطلوب را ناشی از چشم

 :های رای  در اشعار اوستزخم از مایه

 مییردم چشییم مییرا چشییم هیید مییردم کشییت »
 

 «پش هه مردم هه چه د  چشم دگر هار کنم؟ 
 

 (656: 6561 خاقانی،)

نیی و شیگفت و هیه    زیرا هم مقولۀ چشیم زخیم مقولیۀ روضیی روا    »ها هسیار است. گفته ،چشم زخم ۀدرهار

نوعی جادویی است هم هرای در امان ماندن از آن، مردمان هسیار هه افسون و نیرنیگ و جیادو و تعویی  و رقییه     

معمو  هوده که هرای دفع چشم زخم هیه رخسیار   »است: وردهنیز آشمیسا . (663: 6511دماوندی، )« هرند می پناه

   .(535: 6566 شمیسا،)« سوزاندندچشم زخم اسفند میاند و نیز هرای دفع کشیدهکودکان خطی از نیل می

هیایی کیه از جیادوگران هیه آنیان      مردمان هرای مقاهله ها انوا  هالیا و مصائب زندگی و چشم زخم غرقاهل در

نیدگی آنیان را در   زنند. هرای دفع آزار و نقصیانی کیه هیر لحظیه ز    دست هه دامان جادویی متقاهل می ،رسدمی

 .زنندها و اعمالی دست میهه آیینهمچون مردان کهن  ،دهدیمخطر ناهودی قرار

 دود کردن اسپند و استفاده از نمک و طلسم .9-2

نتیجیۀ عمیل   »است کیه  زخم هودههای اس ند همیشه هرای ایرانیان، اعم از زرتشتی و غیر زرتشتی، نماد چشمدانه

ایرانییان هیا    .(611 هنید ، 6566پیورداوود، ) «شودها میدیوآگاش، دیو شورچشمی است و هاع  صدمه هه انسان

زخیم و  ای مخصوص است هرای هاطل کیردن تیأثیر شیوم چشیم    سوزاندن اس ند که گاه همراه ها خواندن ادعیه

د  از کننید. در واقیع هی   میی انید، اسیتفاده  ها هسیته دور کردن دیوآگاش و یا طلسمی که دیگران در ض  انسان

هیا و هالهیا هسیتند.    ی اسیت کیه هنیاهر هیاور زرتشیتیان هاعی  انیوا  هیمیاری        شیاطین سوزاندن اس ند، دور راندن

هیه همیراه کنیدر، عیود و      ،اسیت – یا س ندانه را که از شیش گیاو نخسیتین رویییده     6زرتشتیان اس ند یا س ندان»

اسی ند را همیراه کنیدر و چیوب     » نویسد:. مزداپور می(35 هند، 6566 پورداوود،)« سوزانندصند  در آتش می

شیود.  نهند و تا روزی دو، سیه هیار ایین کیار تکیرار میی      وها همواره در خانه هر آتش میهند  و دیگر خوشص

: 6516مزداپیور،  ) «شیود... میی همچنین در مراسم سوگواری و شادی و نیز در زندگانی روزمره از آن اسیتفاده 

6۸6)  . 
                                                                                                                                                          
1. spandan  
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هیایی کیه از نیروهیای    اهلیه هیا چشیم زخیم    های درییا و مق آهی ۀمردان سرزمین جفره نیز هرای مقاهله ها ضمل 

آورد و مثیل همیۀ   رهیایش را د هوهیونی طلسیم   ...»کننید:  میی گیرد هه این آیین و رفتار عملمیناشناخته صورت

هیا غییب شیدند. شیب هیر در      کرد، مشتی اس ند روی آتش منقل ریخت و آهیی های جفره هه پنجره آویزانزن

 «هییای کوچییک و در هزرگییی روشیین هییود...در سییراها، فییانوس هییای آویییزان هییرک رهییا و روی شییا  گییوزن

 .(6۸: 6513 پور، )روانی

ها هه سیوزاندن نمیک   جادوی آنو  پریان دریایی ،شر ساکنان دریا هرای دفعِ غرقاهل اندیشمردمان ساده 

 شود.  میجادو نیز سوزانده هدی و آسیب منقل، آورند. ها سوزاندن نمک در رویروی می

اش هیا هیه خانیه   کند و نمک ه اشد تا آهیی اش را جاروونی عادت داشت هر روز پسین، اطرا  خانههوه »... 

   .(66 )همان: «...ضواس ناخدا را ندزدند نزدیک نشوند و هوش و

گشیت، گفیت: یکیی از    دواند و دنبا  قیوطی نمیک میی   میهوهونی که فانوس هه دست در اطاق چشم »... 

کرد، خاکسیتر منقیل را پیش زد    ی فرستاد. وقتی قوطی نمک را پیدات هلندو خودش صلوا هفرس هاست،آهی

   .(65)همان:  «...ها را روی آتش ریخت، اما آهی غیب نشدو نمک

جیایی کیه ایین اعتقیاد از     زخیم اسیت و از آن  چشم ،کندمیتهدید را یکی از خطراتی که از نظر مردم، آهادی

میردم دارد.   جایگاهی هش مهم در مییان  ،(36قلم:  ۀسور ان کریم،قر)است: نیز تأیید شدهدر قرآن لحاظ دینی 

زخم از دودکردن اس ند، آویختن طلسم و دعا در مکیان و ییا   هرای دفع چشماهل غرق  های داستانیشخصیت

هیای آن چشیم   کنند و معتقدند که همراه ها دود کردن اس ند و ترکیدن دانیه میلباس شخص مورد نظر استفاده

   :دخواهان خواهد ترکیدضسودان و ه

ک یی نرسید،   زخمیی هیه کیپ   کرد. هوهونی تا چشماش نگاه میآهادی ها یرت و شادمانی هه مرد و کُپ کُ ی»...

 «...ک ی آویزان کیرد و دی منصیور تفکیه خیود را هیه آن مالیید      هایش را درآورد و هه شا  کپیکی از طلسم

 .(615: 6513 پور،)روانی

هایشان را درآوردنید و رو هیه درییا،    دوخت. زنها دوهاره طلسمی  و گم هه راسه چشم میدر آهادی، زایر گ ...»

رفتنید  در آهادی راه میی  آهسته هست.زدند. چیزی راه گلویشان را میکردند. ها هم گپ نمیها آویزانهه پنجره

 .(663همان: ) «..اند.کش نداند که زندهتا هیچ تا کسی صدای پایشان را نشنود

 نعل در آتش نهادن .9-9

از اعمیا  جیادوگران و    ،قراری و اضیطراب اسیت  که در ادهیات فارسی کنایه از ایجاد هی« نهادندرآتش  نعل»

 شود:میدر اشعار شاعران هم دیده که ؛استساضران هوده
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 نعییییییل در آتییییییش نهادنییییییدی مییییییرا»
 

 «آن نهیییییاد جیییییادوان هیییییدرود هیییییاد     
 

 .(666: 6563خاقانی، )

 مییادرهزر  دریییایی خییود را در دفتییر   جمییا  هییر روز نقییش فرزنیید مییه  ،ههییادر قغییراهییل رمییان در 

اسیت،  مادر نگران او در هاور اینکه پسرش د  در گیرو دخترکیی دارد کیه طلسیمش کیرده      .کشد تصویرمی هه

هیایش هیقیراری فرزنیدش را    گیرد تا شاید هیا طلسیم  عروسکی آهنی همانند آن شکل را ساخته و در آتش می

های آهنی را هه هم هست و زیر آتش گ اشت تا زنی که روی کاغی   چهل شبانه روز آدمک: »... دهد تسکین

 .(536: 6513 پور،)روانی «کند و هه سراغ نوجوانش هیاید...هود پاهایش را پیدا

 ر طبل کوبیدنب .9-4

هیا و ضاصیل   از آنجادوگری که در واقع نوعی واکنش ناشی از ناتوانی در هراهر رخدادهای غیرمترقبه و ترس 

 ۀهطیور مثیا : در هاورهیای عامیانیه، پدیید      است.نهایت تخیل هشر در این زمینه است، ها هاورهای عامیانه مرتبط 

داننید کیه هایید هیا صیدای طبیل،       هر ماه و تسخیر آن میی شر  نیروهای ۀگرفتگی( را ناشی از سیطرخسو  )ماه

ای منطبی  هیا ماهییت    چنیین هیاور عامیانیه    .آن را رها کرد کوهیدن هر طشت( یا شلیک گلوله،) کوهیدن هر اشیاء

هه پیروی از تخییل خیود هیرای رخیدادها،      است که معلولی -ای از عدم آگاهی هشر از نظام عل یاساطیر و نشانه

گرفتگیی میاه ییا     دهید. در اعتقیادات عامیانیه   میایین ترتییب تخییل را هیا واقعییات پیونید       تراشد و هیه علت می

آمیده  رد صیورت اژدهیایی  ه هی  ،این گناهان هاند، در نتیجنه این است که مردم مرتکب گناه شدهنشا» ؛خورشید

کننید و طیاس و تشیت    آن قدر تیرانیدازی میی   د. در این هنگام از ترسند ماه یا خورشید را هبلعنخواهو میاند 

دن میاه و ییا خورشیید    آورنید تیا هیه گیوش اژدهیا هرسید و از هلعیی       میی رد صیدا  کوهند و ههمسی را ها قاش  می

 .(61: 6516 دماوندی،) «نظر هکند صر 

دهند جیای هسیی   که جهت رفع این واقعه هروز می هاییماه و رفتار چگونگی مقاهله مردم جفره ها گرفتگی 

میردم اهیل جفیره    » ؛اسیت هشدهگونه اشاراعتقاد درونی این توان گفت که در این داستان هه اینمی .تأمل است

زنید. جهیان تییره و تیار     میوپیا کنید، دسیت  میی فشیارد. میاه تقال  هینند که گلوی ماه را گرفته و میدستی را می

زنیان  »کننید؛  میی دهشوند و در مقاهل از ترفنیدی نیو اسیتفا   مردم جفره دست اچه می ،کندماه سرفه می ،گردد می

دی زنگیرو  »آورد: را هیرون میی  هاهود... مدینه طبلهایشان هستهزدند، راه نفشآهادی هر گلوی خود چنگ می

هیای مسیی را هیه کنیار     زدند، دی منصور و هوهیونی دییگ  ها میها هر طبلماه چهارده و  اکو. زن .ماه و  اکو

 پیور، روانیی ) ««دی زنگرو هاید ماه را رها کند...گفت که آوردند و صدای خوشی از زهان مدینه میساضل می

6513 :666). 
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ه را هلعیده و تحت سییطره  ست که همچون اژدها، ماای دیگر جادویی این رمان هادی زنگرو از شخصیت 

های خود کوهیدند، رقصیدند و خواندند تا سرانجام آن دسیت سییاه و   ها آنقدر هه طبلزن»است: دادهرخود قرا

را دفیع شیر   کوهیدن و رقص و آوازخوانی ( و در ادامه داستان نیز دلیل طبل666)همان:  «زشت، ماه را رها کرد

دی زنگرو مادر هوسلمه است و مثل همو زشیت و هیدکار. از صیدای طبیل      .»..دارد و هالی دی زنگرو هیان می

سیرگیجه   ،کننید و تندرسیت و دلییر و زیبیا هسیتند     میهیزار است و ها شنیدن آواز زنانی که روی زمین زندگی

 .(663همان: ) «گیردمی

 کردنقربانی .9-9

اسیت. ایین   های دیرینه همواره رواج داشیته و تمدن تاریخ، در میان اقوام هاستانی ۀترین ازمنرسم قرهانی از کهن

ضییوانی و زمیانی هیه صیورت اهیدای هیدایای نبیاتی و         جمعیی هیای دسیته  صورت اهدای قرهیانی ه گاه ه سنت

 ،شیویم آشینا میی  نهیم و هیا اقیوام اهتیدایی    میتر گاماست. قدر مسلم آن که هرچه هه عقبجمادی مرسوم هوده

هرخیی  اسیت.  هیوده هیرای جلیب رضیایت خیاطر و ییا دفیع آفیات و هالییا         هینییم کیه   را می انسانیکردن قرهانی

رسد و هیا ایین   میهالکتکه طی آن، چیزی هه هدر رفته و یا هه اندکردهرا هه عنوان آیینی تعریف کردن قرهانی

توانید هیرای کسیب قیدرت     شود. ضا  این راهطه میی یجادمیها اای میان منشأ ماورای طبیعی یا انسانراهطه کار

هیا هاشید و ییا در جهیت رفیع      معنوی و شرکت ها الوهیت در یک وعده غ ای مشترز میان خیدایان و انسیان  

خورد. قرهیانی در اصیطالش علیم ادییان     رهانی پیشکش را نبایید ها. در صورت دوم قهای انساننقایص و ضعف

کیردن و ییا   ( از راه کشتن ییا سیوزاندن ییا دفین    ای )اعم از انسان، ضیوان یا نباتگرفتن زندگانی موجود زنده»

 .(313: 6536 )مصاضب،« است خوردن هه منظور تقرب هه خدایان و جلب نظر آنان

نزدیکیی جسیتن هیه خیدا ییا       و در مفهیوم عمیل   در عرهی، مأخوذ از قرب هیه معنیای نزدیکیی   « قرهان»لفظ 

اولییه   هیای انسیان  ، ذیل واژۀ قرب(.665: 6۸۸6)معجم الوسیط،  شود.میطالقا خدایان یا قوای فوق طبیعی

های فراطبیعیی و ییا دخیل و تصیر  در ایین      همواره در جستجوی یافتن راهی هرای نجات از صدمات قدرت

سیب  هیای منا ها و نی ورات و قرهیانی  و گاه ها اضتیاط و تداهیر مناسب مثل هاز دارنده هودندها هه نفع خود قدرت

 ماندن از خطر را داشتند. و هه موقع سعی در رفع هال و ایمن

 نیانسا قربانی .9-9-8

های آسیای غرهی، پادشیاه در میواقعی کیه    است. در هین سامیکردن وجود داشتهقرهانی های هسیار دورزمان از

 ؛وقتیی  ،یکیرد. چنانچیه در رواییات سیام    مملکت در معرض خطری هود، پسر خود را فدای قوم خیویش میی  

کرد میأخوذ  ،مورد هجوم اسرائیلیان قرار گرفت، پسر ارشدش را که قرار هود جانشین وی شیود  پادشاه موآب»
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 .(1۸6: 6515 رید،)« ای هه ضرور خدایان پیکر او را هسوزانندو دستور داد در قرهانگاه شهر هه عنوان فدیه

 هیود. زدههیا خشیک و تیاو    ، لیب هودآمدهه خشمه نُه روز هود که دریا»جایی آمده که؛ ؛ غرقاهلدر رمان  

ای ها موجی دسیت هیه گریبیان هودنید.     کرده و هر کدام در گوشهها رد همدیگر را گمهود. قای تمام شده آب

فردی هایید قرهیانی    .(61-63: 6531 پور،)روانی «.عالجش خون هود خون..»هایست اندیشیده شود. ای میچاره

 نشانه شورهختی هیود و خشیم. هایید    او .جما و آن کسی نبود جز مه باترین جوان دهکدهاز ههترین و زیشد می

 :نفیر  یک نفر فدای همه ییا همیه فیدای ییک     .شدشدند. هاید نرسیده هه خشکی قرهانی میمیخالصاز شرش 

لیو  جمیا  ج میه  هه زضمت از زیر خن هییرون کشیید...   ،زایراضمد کاردی را که مخصوص هریدن دم لقمه هود»

آمد و گردنش را پایین گرفت روی لبه قای  تا زایر سر از تنش جدا کند و ها ریختن خیون او هیه درییا طوفیان     

 .(66 )همان: «...آرام گیرد

رفیع ایین تیأثیر    که جهیت  شیود اشیاره میی   هیای درییایی  جین  ۀهه وسییل طلسم هه تأثیر از رمان ایدر گوشه 

زایر غالم پیش از آنکه هه خیور جن یی هیرود، میردی     »است: خانواده از  شود و این قرهانی فردیمیگرفته قرهانی

ک یری  ت و هیا زن و تنهیا دختیرش نبیاتی در    رفی زیر هود. مثل همۀ مردان آهیادی هیه میاهگیری میی    آرام و سرهه

اما وقتی یا ، جن درییایی هیا صیدای خیود او را هیه خیور جن یی کشیید، راه و رسیم دیگیری            ؛کردمیزندگی

ورد و لنگوتیه هسیت. هیه هیوای آنکیه ییا  را از خیود        رآهایش را از تن دخواندن کرد. لباسگرفت. شرو  هه 

کیرد و سیرانجام    گیو ماند. همنشینی ها زنان او را ه لیه ها هه دریا نرفت. پیش زنان آهادی میراضی کند تا مدت

هیود و در درییا   آوردهیک سا  هعد، وقتی زنش سر زا رفت و زایر غالم یا  را دید که شبانه جگیر زنیش را در  

 .(66: 6513 پور،)روانی« شست، نفسی هه راضتی کشید. دیگر یا  ها او کاری نداشتمی

 قربانی غذا .9-9-2

کردنید.  میی هه عنوان هدییه اسیتفاده   هله ها جادو از نبات و جمادشد مردان نخستین گاهی هرای مقا چنانچه گفته

خییوراکی هییه عنییوان پیشییکش   نیی ورات ،جییادوی سیییاهدر اییین رمییان نیزگییاه مییردان آهییادی جهییت دفییع   

هایشیان  میرغ  غیرق اهلهای خوب دریا و هایشان را هارگ اشتند هرای ساکنزنان آهادی دیگ»کنند:  می تقدیم

 .(666: 6513 پور،روانی) «هایشان را در خور خالی کردندگردن توی آب دیگ را سرهریدند و ظهر تا

خبیری نبیود. زنیان دلتنیگ و خسیته       ،هودند تا مروارید ضیات خود را هیاهندتهاز مردان آهادی که هه دریا رف 

ظهیر  » .شید میی هایید قیوتی تهییه    ،مردگان() دندیدو، اما هرای آنان که خسته و تشنه رو هه آهادی میهودند شده

شیدند و هیا اشیتیاق    هیا نزدییک میی   خسیته هیه آن  اهیل غیرق    هیود و های غی ا ردییف شیده   کنار ساضل ظر 

 .(15: 6513 پور،)روانی «چشیدندپخت آدمیزاده را می تدس
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 های طلب بارانآیین .1

های طبیعیی را ناشیی از اراده و ییا خشیم خیدایان      های دیگر، وقو  پدیدهایرانیان هاستان مانند هسیاری از تمدن

طبیعیت از خشیم    طوفان، سیل، خشکسالی و دیگر هالهای مانندزیان هود  موجب دانستند. آنچه هرای ایشانمی

ناشیی از لطیف خیدا     ،شید خدایان و هارش هر  و هاران را تا ضدی که هاع  رون  و کشیت و کیار آنهیا میی    

شود، تالشی است هیرای تغیییر اراده و   مرهوط می ها آب و هاران هایی که هه نحویها و طلسمپنداشتند. آیین می

هیا در مراسیم   در جنیوب شیرق آمریکیا، سیاعت    » :همانگونه که سرخ وستان زییونی  .یا خشم خدایان و دیوان

کننید. هیه نظیر آنیان اجیرای مراسیم آییین جیادو،         میرقص هاران که تالشی است هرای هرآوردن هاران شرکت

 .(65: 6516گریگور، )« روشی است هرای وادار ساختن طبیعت، هرای اجرای دستورات انسان

شتر و اپیوش اسیت کیه در آن نبیرد دائمیی هیین تیشیتر و        ترین آیین هاران در ایران مرهوط هه نبرد تیقدیمی 

در جریان است. اگر تیشتر پیروز شیود هیاران هیه انیدازه و اگیر دییوان پییروز شیوند هیاران          ها آن اپوش و یاران

آذر هیه اتفیاق   »در ادهییات پهلیوی    .(6۸-56، هندهای 1 کرده: 6566 پورداوود،ن.ز: آسا خواهد هارید. ) سیل

ههیار،  )« افکنندکند که فرو هاریدن هاران را هه تأخیر میوای ها آن گروه از دیوانی مبارزه می اردیبهشت، دین و

6516 :61). 

 ؛اسیت مانیده وکنیار اییران هیاقی   های نمایشی درگوشیه مراسم طلب هاران تا هه امروز در قالب آیین هازماندۀ 

وهی هیه عنیوان اسیب در لرسیتان، سیو       سوزاندن جمجمۀ خر در ایل قرائی کرمان و سوارشدن هر چی » :مانند

هیای هوکیه هارانیه و هولیه هیارانی در      هیا هیا نیام   هیای آدم سیاوش، ضاجی فیروز، عمو نوروز، ساختن عروسک

   .(65-6: 6511آقاعباسی، ن.ز: ) «کردستان و...

مردمیی  تیرین نییاز   در واقع کارهردهای جادو، هسته هه شرایط اقلیمی، محیطی و فردی تفیاوت دارد. اصیلی   

 آنچیه از  ، هاران است. در میان این سیرزمین نداهارانی هودهکه در سرزمینی خشک هرای مدتی طوحنی دچار هی

های طلب هیاران اسیت. مردمیانی کیه در جاهیایی      ها و آیینوجود انوا  طلسم ؛شودجادوگری هیشتر دیده می

دسیت هیه    هرای رهایی از خشکسالی قطعا  ،کننددوردست ها آب و هوایی سرد و خشک دست و پنچه نرم می

 .شونداعتقادات دیرین خود می دامن

اولین هار هه فکر خیجو افتاد، ضاح که واحضررت جواهشیان را نیداده، ههتیر اسیت دسیت هیه دامین گلیی         »

داشیتند و آب درییا   هرمیها ترزکرد و سنگسالی که سوز سرما هیدادمیشوند. در یکی از شبهای سرد قحط

های هزر  را هارگ اشتند و شلۀ گندمی سیاختند. صیبح   شدند، دیگزنان آهادی کنار ساضل جمع ،وده زده یخ

ای از شیلۀ گنیدمی هخورنید تیا آن کیش کیه       کلۀ سحر، خیجو تمام مردم آهادی را واداشت تیا هرکیدام لقمیه   



 8931، تابستان 2هشتم، شمارة  دورةپژوهشنامة ادبیّات داستانی،  804
 

هیه خانیه   و خانیه   هگییرد دوشور را هیه کند، گلی شیود و سینگ آسییاب دی منصی    میرای در گلویش گیمهره

   .(611: 6513 پور،)روانی« هگردد

سرسیبزی اسیت. هیا     چراکه گندم نشان ؛باهت داردجادو شآن گندم است، هه  پختن غ ایی که ماده اصلی

افتیه و  یشده و هار دیگر ها هارش هاران ایین گییاه رشید و پیرورش    شدن آن نوعی همسانی ایجادپختن و خورده

اهند. هر دوش گرفتن سنگ آسیا توسط فرد منتخیب، هیردن هرکیت هیه     یمیمردم از قحطی و خشکسالی رهایی

گنیدمی کیه غی ای     .چراکه سنگ آسیاب وسیلۀ آسیاب کیردن گنیدم اسیت    ،ستا تک خانواده هاخانه تک

 مردمی گرسنه و محروم است.

 پیکرگردانی .1

وی جیادویی و میاوراء   استفاده از نیر ۀدر نتیج شخص یا اساس هستی معنای تغییر شکل ظاهریپیکرگردانی هه 

پیکرگردانیی هسیتند. در    ۀادهیات غرب معاد  واژ در “Transformation” و “Metamorphosses”. الطبیعی است

ای هیای تیازه  اسیت، قیدرت  این ضالت، شخص یا چیزی که دچار تغییر در هستی و شکل ظیاهری خیود شیده   

« نیدارد  و هسیتی قبیل از تغیییر خیود شیباهتی      دهد که ها صیورت میتارهای متفاوتی هروزرفو  آوردمیدست هه

قیدرت   ،هیای انسیانی ییا ضییوانی    های عامیانه نییز هرخیی از شخصییت   داستان در .(65: 6515 فسایی، رستگار)

ها انسان و نیمی دیگر ضیوان هاشید و ییا   طور مثا  ممکن است نیمی از پیکر آنه جادویی پیکرگردانی دارند. ه

دهنید. در رمیان   و در رونید پیشیرفت قصیه تغییرپیکر   شیوند  ظاهر ر قالیب ضییوان  گاه در قالیب انسیان و گیاه د   

شیود کیه فقیط تعیداد محیدودی از      میی صورت تغییر انسان خاکی هه آهی دیدهه پیکرگردانی اغلب ه غرق اهل

 یاهند:  توانند هه این تغییر دستها میشخصیت

آدم هیود کیه میادری از اهیل     -او که آهیی  گریست... تقدیرجما  شکست. مرد دریایی میهغض در گلوی مه»

 .(6۸6: 6513، پور)روانی «، جور دیگری رقم خورده هود...غرقاهلدریا داشت و پدری 

هیای   رفیت. در مییان آب   خواند... مدینه دور از چشم همه هه دریامدینه هرای فانوس و پریان دریایی شروه می»

 .(6۸3)همان:  «شدها تبدیل میوار آهیه هه نیمۀ ماهیآهی دریا نشست و ها ضیرت هه پاهایش نگاه کرد ک

ای ذهیین و ضییمیرش را رفییت، مستأصییل و درمانییده تییا لحظییه زایییر کییه از هلهلییۀ آهییادی سییرش گییی  مییی »

آمد و کنیار درییا رفیت و آنجیا مدینیه را دیید کیه ماننید پرییان درییایی در آب           جورکند از خانه هیرونو جمع

 (66۸: همان) «کشیدکرد و دست شنامیمیغوض

وارش هراسان گریخت. پسین تنگ هود که زاییر مدینیه را کیه نیمیۀ     زایر پا پیش گ اشت ومدینه ها نیمۀ ماهی»

زنیان هیه کنیار سیاضل آورد. وقتیی او را روی      هیای آهیی درییا گرفیت و نفیش     زد از آبمیی وارش هیرق ماهی
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گیاه ایین    .(66۸همیان:  ) «رش غیب شد...واگ اشت ها چشمان خودش دید که نیمه ماهیهای ساضلی می ماسه

زنگیرو هیه واحضریرت و    هیای جیادوگری از هوسیلمه و دی   هیای شخصییت  تغییر هه شکل پیکرگردانی قالیب 

انید.  نباتی دخت زایرغالم دلخوش هود. ضتم داشت که مردان از جانیب هوسیلمه آمیده   »سرهازان ضکومتی هود: 

اند تا وجب هیه وجیب خیاز جفیره را هیو      درآورده میزادگاندانست که آنان خود را هه شکل و شمایل آدمی

 .(651 )همان:« هکشند

 گیرینتیجه .3

سیاسیی ادهییات    - هیای اجتمیاعی  در شیمار داسیتان  و  پیور های هلند منیرو روانیی از مجموعه داستاناهل غرق  

ت ایین اثیر در   کشید. شیهر  تصیویرمی را هیه  دورافتیاده  ۀکه تفکرات و هاورهای درونی یک جامع استمعاصر 

قایید قیومی را   و ع رئالیسم جادویی، مسایل اجتماعی ۀپور هه شیوادهی معاصر نشان از آن دارد که روانی ۀجامع

گییری از ایین هاورهیا هیه     دهید و هیا ههیره   میادهی خاص خود در دسترس عموم قرارها اهزار و امکانات زهانی و 

هیای  اسیتفاده از جیادو و شخصییت    .پیردازد میی شناسیی دینیی، یعنیی جیادو و جیادوگری      شاخص مهم مردم

است. از روزگیاران پیشیین، آن زمیانی کیه انسیان      داشتههای اهتدایی رواجاحیام در میان انسان جادویی از قدیم

 در روهیای ماوراءالطبیعیه  هیود قیدرت و تسیلط نی    هقیا خیود در تکیاپو    هیرای  هرای مقاهله ها نامالیمات زندگی و

 صورت دانشی درآمد که فقط افراد خاصی هدان دسترسی داشتند.  ه هود که هعدها هردهکاعتقادات آنها رسو 

ها گ شت چنیدین قیرن هنیوز رخنیه در تیارو پیود        است که امروزه تأثیر این هاور و اعتقاد درونی هه ضدی 

را هیه زیبیایی و مهیارت ایین هیاور      اهیل غیرق    در پیور روانیی  .سیازد فکری عوام دارد و فرهنیگ عامیه را میی   

انیدیش اسیت کیه در منطقیه دورافتیاده هیدور از       داسیتان مردانیی اهتیدایی و سیاده    اهل غرق  کشد.تصویرمی هه

اهیزار و رفتارهیای    شوند که هرای رهایی از آن دست هیه دامیان  هیاهوی زندگی، دچار مصائب و مشکالتی می

شیویم کیه   جیه ایین امیر خطییر میی     دقی  در کتب قدیمی اییران هاسیتان متو   . ها مطالعهشوندمتقاهل می جادویی

میان از آن انباشیته   جادو، عناصیر و عوامیل آن از دیرهیاز وجیود داشیته و افکیار و هاورهیای مردمیان سیرزمین         

 شود:طور خالصه چنین هیان میه این پژوهش ه هایاست. دستاورد شده

نطب  هیا کتیب دینیی و قیدیمی     اهزار و رفتارهای جادویی، ریشه در ادیان و افکار مردمان پیشین ما دارد و م -6

 است.

اهزارهیای   .زنگیرو، واحضریرت  هیا، هوسیلمه، دی  هیای جیادویی عبارتنید از: آهیی    در این رمان شخصییت  -6

 .ند، نمک عبارت است از: طلسم، اسنیز که در دسترس مردم قرار دارد  محدود مقاهله ها جادوی سیاه

، کوهییدن طبیل  هرنعیل،  آتیش نهیادن    درعبارتنید از:   شناسیی ایین رمیان   منطب  هیا میردم   رفتارهای جادویی -5
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 کردن، طلب هاران، پیکرگردانی. قرهانی

 رفتارهای جادویی ابزار جادویی شخصیت های جادویی

 اس ند، نمک طلسم، زنگرو، واحضررتهوسلمه، دی ها،آهی
 ران،هییا طلییب قرهییانی، ،کوهیییدنطبییل هرنعییل، آتییش نهییادن  در

 .پیکرگردانی
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فصیلنامۀ  ، «هینیی در متیون ایرانیی دورۀ میانیه    پیشیگویی و طیالع  » (،6535) ازمهنی کیاده، معصومه، ضشیمتی،  هاقری ضسن
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، شیناختی وگوهیای انسیان  هیای کوتیاه، نقیدها و گفیت    مقالیه مجموعه، «شناسیهای انسانپاره» (،6513) ناصرفکوهی، 
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 فرهنگ معاصر :چاش سوم، تهران ها در ادهیات فارسی،وارهفرهنگ اساطیر و داستان (،6536) محمدجعفریاضقی، 
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