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  شناختي ديوها و موجودات ماورايي  نقد اسطوره

  »سليم جواهري«در داستان 

  

�
معصومه ابراهيمي 

 *  

  شناسي دانشنامة ايران و مدير گروه مردم

  المعارف بزرگ اسالمي � مدير علمي دانشنامة فرهنگ مردم ايران در مركز داير

  

 چكيده

سي، هاي عاميانة فار ترين داستان شناختي موجودات وهمي در يكي از معروف بررسي اسطوره

اي را براي  كارگيري نقد اسطوره نظران به برخي صاحب. هدف اصلي اين مقاله است

شود  در ابتداي مقاله تالش مي  همين دليل ؛ بهاند اعتبار و نامناسب دانسته هاي عاميانه بي داستان

 افسانه و اسطوره، هاي  گشودن محتواي تعريف در هر حوزه و باهاي معروف با طرح نظريه

همچنين، به اين دليل كه . يك بازشناسي شود هاي مشترك هر رابطة متقابل معنايي و خاستگاه

اي براي آثار ادبيات شفاهي در ايران چندان معتبر و  ويژه نقد اسطوره كاربرد نقد ادبي به

عنوان بستري  مقاله به فضاي گستردة ادبيات شفاهي بههايي از  شده نيست، در بخش شناخته

. شود اي اشاره مي ويژه نقد اسطوره هاي مختلف نقد ادبي به كارگيري گونه آماده براي به

اي براي بررسي و بازشناسي عناصر وهمي و  سرانجام، براي نمونه، ابزار نقد اسطوره

 سليم داستان ادبيات شفاهي يعني انيِترين آثار داست شده موجودات ماوراييِ يكي از شناخته

اي در متنِ برآمده  تازگي اين مقاله در تركيب عناصر نقد اسطوره. شود كار برده مي  بهجواهري

شمار  از ادب شفاهي است كه خود، سرآغاز راهي طوالني در بازشناسي متون ادبيات عامه به

                                                 
   m_ebrahimi@yahoo.com:  نويسندة مسئول*

 30/11/89: تاريخ پذيرش    17/9/89: تاريخ دريافت
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  .رود مي

، موجودات سليم جواهري داستانميانه، هاي عا اي، افسانه  نقد اسطوره:هاي كليدي واژه

  .ماورايي

  مقدمه. 1

 ، فارسيعاميانةهاي  ترين داستان  يكي از معروفي برخي عناصر و اجزاايِ نقد اسطوره

  سليم جواهريداستانها و عناصر  مايه با توجه به بن. لي اين مقاله استموضوع اص

اي چنين داستاني  نقد اسطوره. ردبندي ك هاي پريان طبقه توان آن را در زمرة داستان مي

شناختي  در تحليل اسطوره.  استرو ه و تعريف روبنظريههايي در زمينة  با دشواري

اريفي كه گاه تع؛  و مفاهيم بنيادين اسطوره نظر داشتسو بايد به تعاريف داستان از يك

وره و سنخ بودن اسط د و همهاي عاميانه قرار دار  كامل با افسانه و داستاندر تضاد

نگر هم وجود  هاي موافق و كل  ديدگاه، از سوي ديگر.نددا كلي مردود مي افسانه را به

هاي   نظريه بازشناسي و بررسي مفاهيم و ،شرط اصلي انجام چنين پژوهشي. دارد

يك مشخص  هرهاي ماهوي  ها و شباهت مربوط به هر حوزه است تا ميزان تفاوت

 آراء در پراكندگي است در ابتدا ابهامات و  در اين پژوهش الزم،بنابراين. شود

ويژه   به،رابطة آن با فولكلور و ادبيات شفاهيو هايي چون تعريف اسطوره  زمينه

ها را   اختالفات جدي در اين زمينهمنشأ. هاي عاميانه مشخص شود ها و داستان افسانه

ي چون هاي توان در تعاريف نامشخص، ناهمگون و مغاير با يكديگر در حوزه مي

ه يا عاميانه شناسي، ادبيات شفاهي و مفاهيمي چون عام شناسي، انسان فولكلور، اسطوره

 ؛ توجه و تمركز بر تعاريف همگون و مشابه است،هدف اصلي اين پژوهش. گرفت پي

ها و ابزارهاي  توان از ويژگي زند و مي هم پيوند ميه هاي مستقل را ب تعاريفي كه رشته

 تحليل .برد تحليل و شناخت موضوعي در رشتة ديگر سود تخصصي يك رشته براي

 به كمك نقد سليم جواهريطبيعي داستان   هاي وهمي و ماوراي عناصر و شخصيت

  .گيرد  شكل ميهدف همين با ،اي اسطوره

 پيشينه و روش پژوهش. 2

تر آن در بخش بعدي  طور كلي و بنا به داليلي كه در مقدمه ذكر شد و شرح مفصل  به
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اي براي متون و آثار ادبيات شفاهي  ويژه نقد اسطوره آيد، كاربرد نقد ادبي و به له ميمقا

اي آثار  كه دربارة نقد اسطوره اي گونه كمتر مورد پژوهش و ارزيابي قرار گرفته است؛ به

معموالً ابزار نقد . هاي عاميانه، پژوهشي در دست نيست ويژه افسانه ه، بهادبيات عام

را  سليم جواهري داستان. كار رفته است ر فاخر ادب كالسيك و معاصر بهادبي براي آثا

مارگارت ميلز در . اند ها مورد نقد و بررسي قرار داده نيز چند تن از فولكلوريست

تحليلي بر سليم : با مردم بد نشست و برخاست مكن«اي با عنوان  م در مقاله1991

منتشر شد،  گويي سنتي افغانستاني  قصه هنرهاي بياني و سياسي دركه در كتاب » جواهري

ميلز دو مضمون غالب . پردازد مي سليم جواهري به تحليل عناصر و موضوعات داستان

: كند در اين داستان را طرح، و فضاي داستان را با محوريت همين موضوعات تفسير مي

بر  و ،مسلماني را در داستان تفكيكميلز دو جهان مسلماني و غير. ذهبسكس و م

 اولريش. )291-213: 1387(كند  نقش زنان و غرايز جنسي قهرمان داستان تأكيد مي

هاي اجتماعي در داستان عاميانة سليم  ارزش«اي با عنوان  مارزلف نيز در مقاله

منتشر شده است، بر اهميت  دو روايت از سليم جواهريكه در پايان كتاب » جواهري

- 213: 1387(كند  بندي مي هاي عاشقانه طبقه  داستانم تأكيد، و آن را در زمرةداستان سلي

 كند اين است كه  نكتة بسيار مهمي كه مارزلف در تحليل داستان به آن اشاره مي).242

توان به  كننده نيست؛ بلكه مي  فقط داستاني با مضامين عاميانه و سرگرم جواهريسليم

  ). 223همان، (ي نگريست مثابة مدركي آگاهانه از قواعد اساسي آداب اجتماع آن به

محمد  تصحيح سليم جواهرياز  دو روايت  كتاب مقدمة،غير از مقاالت يادشده

 قابل - داستان سليم استهاي نهفتة  كه تحليلي از محتوا و ارزش- جعفري قنواتي

ها و  شناسي داستان، همسان  تحليل مضامين داستان، گونهايجعفري قنواتي بر. اعتناست

 نقاط جهان و تحليل محتوايي آن دورترينهاي موجود از داستان در  ها، نسخه اقتباس

بررسي : شناسي حكايات قديمي ايراني سبك«مقالة ديگر ). 54-7: 1387(كوشيده است 

 از قصهاساس دو   عناصر سازندة محتوا و صورت در حكايات قديمي ايراني بر

 كه در ضمن سليم جواهرين  اين مقاله به تحليل داستانويسندة. است» الحكايات جامع

 است، پرداخته و به محتوا و صورت اين حكايت آمده الحكايات جامعيكي از حكايات 

   ).108-81: 1389مظاهري، (  است يسه با حكايات ديگر توجه كردهدر مقا
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. اي است اي و تحليل محتوا از ديدگاه نقد اسطوره  كتابخانه،روش اين پژوهش

اعتقادات ايرانيان نگارنده را  وهمي در فرهنگ باورها ويك از موجودات  بررسي هر

هاي ميداني فراواني نيز فراهم آمده  از اين ميان پژوهش داشته وخود مشغول ها به  سال

ل مضامين و عناصر توان به تحلي اي مي رشته هي ميان در هر حال، فقط با ديدگا.است

ها  پژوهش نيز ديدگاهاين  در و،ر اين از .ها پرداخت ويژه افسانه ت شفاهي بهمتون و ادبيا

ويژه نقد  نقد ادبي به فولكلور، شناسي، مشناسي و قو هاي انسان هم در عرصهو نظريات م

  . پژوهش حاضر است، آنبرآيندتركيب شده و  شناختي روان اي و نقد اسطوره

فسانه و نقد ليف مقاله قصد نداشت مباحث نظري انگارنده پيش از آغاز تأ

 در ء آراپراكندگيها و  اما در حين كار آشفتگي. مطرح كندتفصيل  اي را به اسطوره

كه هرگز ممكن نبود بدون طرح  اي گونه  به؛ آشكار شداوتعاريف افسانه و اسطوره بر 

پژوهش اين ها و رسيدن به تعريفي مشترك و روشن، به  مشكالت نظري اين حوزه

آغاز جديدي براي مطالعات ادبيات سر ،هاي فراوان  پس از دشواري سرانجام.دست زد

ارزش و  ت گرفت كه پژوهش در عرصة فولكلور همشفاهي گشوده شد و اين اميد قو

  .دبيات و فرهنگ رسمي دانسته شودهمتاي پژوهش در ا

  اي نقد اسطوره. 3

ديگر اسطوره منشوري است كه ابعاد و زواياي آن از موضوعات تحقيق در علوم 

ره اسطو. يابيم فردي را كمتر در مفاهيم ديگر مي به ن ويژگي منحصرچني. رود شمار مي به

شناسي، فولكلور،  شناسي، ادبيات، دين، انسان علومي چون روانهم از موضوعات اصلي 

اي مستقل و كلي با عنوان  شناسي است و هم به صورت حوزه فلسفه و زبان

د تا انديشمندان هر چند زمان زيادي طول كشيشود؛  شناسي شناخته مي اسطوره

همتا از شناخت   آن را همچون منبعي بيرا ثابت كنند،اسطوره توانستند اهميت ذاتي 

. كنندبيهودگي و مهمل بودن تبرئه هايي چون واهي بودن،  ز اتهامبشريت ارائه دهند و ا

سپس با مقايسه . شود  اشاره مياختصار بهبازتاب اسطوره در علوم مختلف در اينجا به 

فولكلور بازگو و شناسي   در مطالعات انسان آنجايگاهي تعاريف اسطوره، و بررس

 بر. گرفت توان در مطالعات ميرچا الياده پي در دين ميرا بازتاب اسطوره . شود مي
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 بلكه عين دين ؛پيوندي با دين نداردفقط  اسطوره ، الياده از اسطورههاي تعريفاساس 

  :است

آغاز رخ  دسي و مينوي است كه در زمان بيكنندة سرگذشتگي ق اسطوره نقل... 

.  خدايان و موجودات مافوق طبيعي استتةداده و بازگوكنندة كارهاي برجس

جهان و جانوران و گياهان و نوع بشر و كردار و  اسطوره داستان و روايت پيدايش

  ).15: 1362(... آداب و رسوم انسان است

. زيگموند فرويد آغاز شدهاي  هششناسي با پژو شناختي در روان همطالعات اسطور

. كند يا تفسير ميداند و آن را پرتو رؤ هاي رفتار بشري مي فرويد اسطوره را مبناي انگيزه

اسطوره . داند ت و اميال اقوام و ملل مختلف ميتخيالشدة   اسطوره را بقاياي واژگوناو

 ،رو اين از. ردگي عنوان عنصري فردي قرار مي  مقابل رؤيا به و درعنصري جمعي است

دويي نمادهاي جمعي را كشف كنيم هاي ليبي هخاستگا دهد كه تحليل رؤيا امكان مي

شناسي  شناسي در روان مطالعات اسطوره ،هاي يونگ با نظريه ).172: 1370 باستيد،(

خالف نظر استادش فرويد، اسطوره را همچون   بر، يونگ.سره راه ديگري پيمود يك

ها نمونه  كهنتابندةبازهاي هر ملت  افسانه
1

ها هشيارانه   اسطوره،به نظر يونگ. داند  مي

  .)جا همان(اند  هاي ناخودآگاه بشري  تجلي خواست؛ بلكهاند شدهنخلق 

 »بيماري زبان«اسطوره . اي دارد شناختي جايگاه ويژه  اسطوره در مطالعات زبان

 گفتارراه ست كه از يعني اسطوره امري نفساني اشود تا بيماري انديشه؛  ميدانسته 

سوسور وسيلة   بهشناسي شناسي در پيوند با زبان مطالعات اسطوره. يابد كيفيت مي

هاي رنگارنگي در ادبيات دارد كه  اسطوره تجلي. )8-4: 1383رستگار فسايي، ( ق شدمحقّ

 ،هاي آن ترين بخش ناگزير به يكي از مهم. گنجد نميگفتار  در اين ،حتي اشاراتي به آن

» اي نقد اسطوره«بازتاب اسطوره در نقد ادبي به صورت . كنيم  نقد ادبي اشاره مييعني

ها نموداري هستند   ه نظر متخصصاني چون نورتروپ فراي، اسطورهب. شود شناخته مي

فراي اساساً اسطوره را با . )164: 1377(بردارد  عنوان يك كل در از آنچه كه ادبيات به

هاي ادبي  دهندة قالب  از اصول ساختاري و سازمانداند و آن را ادبيات يكي مي

منتقد . اي در تحليل متون ادبي ابزاري قدرتمند و ممتاز است نقد اسطوره. شمارد مي

شود،  و مهم تلقي ميآنچه براي ادهد؛  مينبه شكل و تناسب اثر اهميت  اي اسطوره
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رخاسته و در اثر پويا و ذاتي است كه از اعماق روان جمعي بشريت بجرياني دروني، 

  .ي شده استادبي متجلّ

شناسي ارتباط تنگاتنگي  اي با انسان ويژه نقد اسطوره شناسي و به مطالعات اسطوره

توان سرآغاز رسمي مطالعات  را مي شاخة زرينر جيمز فريزر، اثر ممتاز سِ. دارند

 شناسانِ هر چند انسان.  دانستبيستم ميالديشناسي مدرن سدة  شناسي در انسان اسطوره

 تطبيقي و ة مطالعند،ا هاتي در شناخت اسطوره انجام دادقبل و پس از فريزر نيز تحقيق

نظير بود  مذهب، سحر، جادو و مناسك بيهاي خاستگاه دربارة اوجامع 
2

هاي  پژوهش. 

زدني است مالينوفسكي و لوي استراوس نيز دربارة اسطوره مثال
3

پدر  -مالينوفسكي. 

شناسي ابتدايي اسطوره در روان در كتاب -تحقيقشناسي ميدان  انسان
4

اسطوره را در  

داند كه در زمان ازلي شكل گرفته و پس   اوليه واقعيتي زنده و پويا ميجوامعذهن مردم 

 :1926(تأثير قرار داده است  از آن تمام ابعاد هستي، فرهنگ و سرنوشت بشري را تحت

21(.  

. شود بيش در آثار محققان غربي ديده مي و كماي در فولكلور نيز  نقد اسطورهكاربرد 

 كاربرد نقد ةدرباراساس آراي متفاوت،    بر:استلة اصلي پژوهش اين با اين همه، مسئ

هاي عاميانه شك و  ويژه افسانه و داستان ثار حوزة فولكلور بهآاي براي  اسطوره

لكلور و هايي كه در عرصة فو ترين پژوهش يكي از كامل .ترديدهايي وجود دارد

مير پراپ ي اثر والدهاي پريان قصهشناسي  ريخت ،هاي ادب شفاهي صورت گرفته داستان

طور   هاي عاميانه و به قصههاي ادب شفاهي يعني   به يكي از گونهفقطدر اين اثر . است

 پژوهش عميق ررغم نقدهايي كه ب  به.  پريان پرداخته شده استهاي قصهاختصاصي به 

و معرفي  شناسايي ة در زميناومند و عميق  م هنوز هم روش نظا،استپراپ وارد شده 

پراپ . رود ر ميشما الگوي پژوهش در اين زمينه بههاي پريان،  قصهاجزاي سازندة 

 هاي او از تعريف و مرتبط دانستهها  هاي پريان را با اسطوره قصه بخش مهمي از اجزاي

داده استتأثير قرار  هاي پريان تحت قصهارة ب خطوط اصلي پژوهشش را در،اسطوره
5

. 

اي اشاره  بنابراين اگر بخواهيم به پيشينة تحقيقات در حوزة فولكلور با ابزار نقد اسطوره

فراي نيز در نورتروپ  هر چند ؛ استاي برخوردار نيز از اهميت ويژهاثر پراپ ، كنيم

اي آثار   اسطوره به تحليل نقد، در كنار آثار كالسيك و رسمي،تحليل نقدجاي  جاي
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پرداخته استه نيز ادبيات عام
6

ها  توان به آن ميبيش  و هايي كه كم نظر از مثال  صرف.

دبيات اي در تحليل متون فولكلوريك و ا كاربرد نقد اسطورهطور رسمي   اشاره كرد، به

اي در  هاي نقد اسطوره  پژوهشكمبود ايرانويژه در   بهشفاهي كمتر مورد توجه است؛

نظران،  چنين بنا به آراي برخي صاحبهم. خورد چشم مي ادبيات شفاهي بيشتر بهحوزة 

هاي مهم ادبيات شفاهي يعني  تواند در تحليل و بررسي يكي از گونه اي نمي نقد اسطوره

  .كار رود به» افسانه«

اي در حوزة ادبيات شفاهي چيست؟ موضوع   اصلي عدم كاربرد نقد اسطورهعلت

 سرآغاز ،تواند خود پرسشي كه مي.  به اين پرسش استبحث بعدي پاسخ دادن

شود كه  اي مطرح مي لههر چند در اين گفتار فقط مسئ. د باشيهاي جامع ديگر پژوهش

شرط پژوهش نيز  بررسي مختصر آن پيش، نسبت به موضوع مقاله در حاشيه قرار دارد

  .رود شمار مي به

  اسطوره و افسانه. 4

رسد تأكيد بر برخي اجزاء و  نظر مي به اند؟هاي يك جنس گونه  آيا اسطوره و افسانه

و ) يا عاميانه(ه  و ابهام در تعريف مفاهيمي همچون عاماسطورههاي  عناصر تعريف

ه اي را براي آثار ادبيات عام ترين عاملي است كه گاه كاربرد نقد اسطوره افسانه مهم

 شد بازگو از اسطوره هايي ريفتع ،در چند سدة گذشته. شمرد ويژه افسانه مجاز نمي به

گورين و ديگران، ( كرد وهمي و خيالي و باطل معرفي مي روايتي ،كه آن را همچون افسانه

ها بر  ارزشمندي اسطورههاي مختلف،  انديشمندان عرصههاي  اما با تالش. )172: 1383

 اما ).Barfield, 1997: 334-336(  شدبازگو جديد از آن هايي ريفهمگان معلوم و تع

شتباه و نابجاي  اهاي ريف نوين همچنان بر يكي از عناصر تعهاي ريفبرخي از اين تع

ها  ها در مقابل اسطوره منطقي خواندن افسانه  باطل و غير و وهمي:گذشته استوار بود

  . دار اي واقعي، اصيل و معنا وان انديشهعن به

و  و تضادي بنيادين گيدر دست است، دوگانكه از اسطوره هاي فراواني  در تعريف

يعني الزاماً در توجيه هستي اسطورهوجود دارد؛بانه ميان افسانه و اسطوره متعص ، 

هاي افسانه قد   اسطوره بر ويرانه،بنابراين. شود  و واقعيت علمي افسانه نقض مينيستي
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 وهمي و باطل بودن را به  و گناه غيرواقعيپژوهان تمام گويي اسطوره. كند علم مي

 الياده ،براي مثال. اندازند تا ماهيتي معتبر و مقبول براي اسطوره بسازند ن افسانه ميگرد

 و اسطوره را داند مي و افسانه قصه سرگذشت دروغ را همان اندازهاي اسطوره چشمدر 

توان  جا مي  وقت و همه  هاي دروغ را همه داستان«: كند سرگذشت راست معرفي مي

پتازوني . )20-19( ».گفته شونداي از زمان قدسي باز در برههايد نقل كرد اساطير فقط ب

 تاريخ واقعي و اسطوره افسانه نيست، بلكه تاريخ است؛«: گويد نه مينيز در تعريف افسا

مارسل موس نيز افسانه را اساساً از . )106 -105: 1381شايگان، (»  ....نه تاريخ دروغين

» .تواند در اسطوره راه يابد وجه نمي هيچ بهافسانه  «:گويد ميو داند  جدا مياسطوره 

 و كنندگان اسطوره ميان افسانه اساس تفاوتي كه بازگو  روژه باستيد بر. )42: 1370باستيد، (

 برخي محققان غربي. كند تشريح مياز هم  تفكيك اسطوره و افسانه را ،ندا  قائلآن

زبان « از فقطها را  وتكنند و تفا تر قضاوت مي  منصفانه، همچون باستيدديگر نيز

  .)43همان، (كنند  گزارش مي» راويان

فرهنگ دهخدا و  لغتنامة هاي لغت همچون در ايران افسانه و اسطوره در فرهنگ

اند  ، سخن باطل و پريشان معنا شدهقصه ،معين مترادف يكديگر و هر دو فارسي

  چند دهة گذشته، در.)دهخدا، ذيل اسطوره و افسانه؛ معين، ذيل اسطوره و افسانه(

 در اين دانش.  استشدهپژوهي به صورت دانشي علمي و معتبر شناخته  اسطوره

اسطوره . داردقرار  قصه كه در تضاد با افسانه و  شدهبازگو از اسطوره هايي ريفتع

 قرار  قدسي، حقيقي و مينوي است و در مقابل افسانه،شناسانه روايتي واقعي و هستي

تاريخي و  نيمهافسانه روايتي دربارة شخصيت . پايه است  ناقدسي و بي كهدارد

. طبيعي استآن فران ديني دارد و قهرمان كه اسطوره ب درحالياي است؛  اسطوره نيمه

 و  در پيوند استافسانه با تاريخ.  افسانه نام دارد،انهدوانگيز و جا هاي خيالوربا

داستان پيش از تاريخ است و اسطوره ؛ اما د تاريخي دارهاي خاستگاهرويدادهاي آن 

صابر . )15-14: 1382پور،  اسماعيل( هستند ان ايزدشرويدادهاي آن آسماني و قهرمانان

اي اسطوره و افسانه ه  به شباهت فارسياساطير در متون تفسيري  كتابامامي نيز در

تأكيد بر بنابراين . )23-21(داند  جدا ميكلي  بهافسانه را از اسطوره  كند؛ اگرچه اشاره مي

طبيعي بودن از عناصري  ماوراي و شناسانه بودن واقعي بودن، غيرتاريخي بودن، هستي
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  . با افسانه وجود داردمتناقضهاي  است كه در تعريف

را ندارد و ماهيتي  هاي اسطوره  آيا واقعاً افسانه ويژگي:حال اين پرسش مطرح است

 اسطوره در تباين با ،ها وريستلكشناسان و فول اوت با آن دارد؟ از ديدگاه انسانمتف

ها و  اي از ويژگي چند ويژگي مجموعهها با طرح  هرچند آن. شود افسانه معرفي نمي

هايي از يك نوع  سها و جن اسطوره و افسانه را گونهكنند،   را بازگو ميهر يكمرزهاي 

يك  هاي ثانوي به هر  و جوهر افسانه و اسطوره يكي است و خصيصهماده. شناسند مي

ة مشترك اسطوره و افسانه همان  ماد اين،اساس  بر. اي بخشيده است يدان عمل ويژهم

شناسان و   انسان است كه براي همين.هاي بشري است  باورها و انديشهمجموعه

هاي  ريفگاه در تع. دانند ها اهميت و ارزش اسطوره و افسانه را يكي مي تسفولكلوري

 اي  جامعه آنچه درزيرا شود؛ واژگاني مترادف دانسته مينه  اسطوره و افسا،شناسان انسان

ها  بنابراين هر دوي آن. عكس  اسطوره است و برة ديگر در جامع،شود افسانه ناميده مي

ها و بازسازي فرهنگ و تاريخ بشر  از جهت بازگويي شيوة انديشه و تفكر انسان

  .دناهميت دار

. است» راوي «،كنند رنگ مي ا كمشناسان جزئي از آن را حذف ي  كه اسطورهآنچه

  در تعريفشناسان  انسانكه  چنان؛نقش مهمي دارد ال يا راوي در تعريف اسطورهنقّ

 از كنند كه  قلمداد مي پيدايش هستي آن را روايتي واقعي و حقيقي دربارة،اسطوره

 خود ،اينكه مردمان. )Barfield, 1997: 334-336(  نقل شده است»راويان آن«ديدگاه 

. شناسي است  موضوع تحقيق انسان،روايتي را حقيقي و روايتي ديگر را مجازي بدانند

 اي بندي  چنين تقسيم به چراييِفقطيك   هرگذاريِ شناسان بدون ارزش  انسان،بنابراين

 حقيقي اما ؛كنند تاريخي آن را كشف ميپيشا تاريخي و هاي خاستگاهانديشند و  مي

شناسان   انسانطرفانة ديدگاه بياين . ندارندرا باور ري  ديگ يكي و مجازي بودنِبودنِ

هاي سخت و  دهد تا با آن پوسته اي را در اختيارشان قرار مي ابزار قدرتمند نقد اسطوره

 بنيادين هاي چشمه سرها و  يافته را بشكافند و به انديشه شكل هاي تغيير بيروني انديشه

طوره اسيا  افسانه ،شناسان ها و انسان تفولكلوريسديدگاه از . تفكر بشري دست يابند

با تحليل و است كه » تداعي آزاد«شناسي يعني  گويي همان تكنيك مشهور روان

  . ملت را بازسازي كردهر جمعي ةتوان حتي حافظ مي ،و محتواي آنبندي مفاهيم  طبقه
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 اسطوره و ه در همتا دانستنِان فرهنگ عامپژوهشگرهاي برخي  در ايران كوشش

محمدجعفر محجوب در آثار خود . يك ستودني است و ارزشمند داشتن هرانه افس

 بسياري از شاهكارهاي ادبيات ،ه و عاميانهو بررسي مفاهيمي چون عامضمن نقد 

تعريف اين مفاهيم او بر باز. )107-77: 1387( كند ران را نيز عاميانه معرفي ميكالسيك اي

هاي  بنابراين اگر تالش. رسي اصرار داردنظران ادبيات فا از سوي اديبان و صاحب

ندانيم، اعتبار  بيارزش و   بي، عاميانه بودنسببمحجوب به ثمر نشيند و اثري را به 

جاهتي را دارد كه براي آثار و همان ومانع است بدون اي براي آن  نقد اسطورهكاربرد 

 دربارة خود اتآثار و تأليفمحجوب در . رود كار مي نيز به» فاخر ادبي«اصطالح  به

 افسانه او،از ديدگاه . انديشد نميهاي اسطوره و افسانه  به تفاوتاي  لحظه ،فولكلور

  :گيرد ميطيف وسيعي دارد كه اسطوره در سرآغاز آن قرار 

ترين توجهي كه از كيفيت آفرينش و  ترين سرگذشت خدايان و كهن قديمي... 

حتي احكام و . اساطير استها و  ايجاد طبيعت و انسان شده به صورت افسانه

شود و علت وجوب يا  ها به افراد بشر ابالغ مي دستورهاي خدايان نيز طي افسانه

خدايان دربارة امور مختلف را نيز افسانه نشان   حرمت هر كار و امر يا نهي

  .)122همان، (... دهد مي

 ؛داند ذهني بشر مي هاي دستگاه ترين تراوش محجوب افسانه و داستان را از كهن

و به مدت يش از ورود انسان به دوران تاريخي شكل گرفته است پهايي كه  تراوش

 سينه به به دهان و سينه به و مخزن حافظه باقي مانده و دهانضمير  ةخان دراز در نهان

  : بشري سپرده شده استهاي نسل

هاي  ن جهان قبل از تاريخ يا نخستين قريريم كه در دنياي قديم واگر در نظر بگ... 

بعد از شروع دوران تاريخي چه اندازه محيط ديد آدمي تنگ و محدود و وسايل 

العبور و ناچيز بوده و چه مشكالتي در راه سفرهاي دور و  ارتباطي چقدر صعب

گونه موانع و قواطع   و با تمام ايندراز افراد يا اقوام و قبايل وجود داشته است

ديده است و از قومي به قومي و از نژادي به نور مي  گيتي را در شرق و غربِةافسان

  .)164همان، (شويم   دچار شگفتي مي،شده نژادي منتقل مي

ه ثار ادبيات عاممطالعه و تحقيق عميق او در فرهنگ مردم و آر ب ديدگاه محجوب

پردازاني چون لوي  شناسان غربي و نظريه برخي انسانهاي   نظريهبا  استوار است و
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هاي  شناسي داستان ريختاستراوس در نقدي كه بر . اي فراواني دارده استراوس شباهت

. شمرده است هاي آن را بر اسطوره و عناصر و ويژگي، )72-66: 1371( پراپ دارد پريان

  را اسطوره و پيوند آنة دربار را ديدگاه خود،پراپ نيز در پاسخ به نقد لوي استراوس

 گفتار لوي ةخالص. )214-98: 1371(ت اسهاي پريان بازگو كرده   و داستانقصهبا 

هاي   داستان- هاي ادب شفاهي از گونهدر ارتباط با يكي و استراوس دربارة اسطوره 

  : چنين است-پريان

وره و  اسط.2 . از اسطوره وجود نداردقصههيچ دليل محكمي مبني بر جدايي . 1

ها مقدس و  يان اسطورهها از ديدگاه راو  اسطوره.3 .ندا هاي يك نوع  هر دو جنسقصه

هاي پريان  قصهتر  تر و كهن هاي قديمي توان نمونه ها را نمي  اسطوره.4 .الهي هستند

شناسي تفاوتي كه بوميان ميان   انساندر .5 .اند ها پديد آمده زمان با آن  بلكه هم؛دانست

ها را  تفاوتتوان اين   نميهرگز اما ؛ استارزش با دارد و اند، معنا قائل قصهاسطوره و 

تواند اسطوره باشد  ه مي جامع هرها در قصه .6 .ها دانست ناشي از سرشت و طبيعت آن

 هاي جامعة ا تغيير و يا به همان شكل در اسطورهها ب ها و موتيف قصه .7 .عكس و بر

 بلكه تفاوت در فاوت اسطوره و افسانه ماهوي نيست؛ ت.8 .شوند ديگري از نو ظاهر مي

ها ماهيت   اما اسطوره؛شناختي دارند ها كمتر جنبة كيهان صهق .صورت است

 يا افسانه امكانات بيشتري براي بازي دارد و قصه .9 .شناسانه و ديني دارند پديدار

كند؛   دلبخواهي و اختياري پيدا ميگذر زمان خصلتيبا جايي آن آزادتر است و  جابه

 افسانه و اسطوره را /قصه .10 .وردارند برخ كمترها از چنين امكاناتي حال آنكه اسطوره

هاي قديم   اسطورهةها خاطر قصه گاه .11 .هاي يك نوع واحد دانست   جنستوان از مي

افسانه هر / قصه اسطوره و .12 .شوند كنند و خود به فراموشي گرفتار مي را حفظ مي

تالي و ابتدايي و  ارتباط اسطوره و افسانه ارتباط مقدم و .13 .آبشخور واحدي دارنددو 

هاي كوچك  ها را اسطوره قصهتوان   مي.14 .اي تكميلي است ؛ بلكه رابطهمشتق نيست

  .تر هستند چك به ميزان كواي، اما هاي اسطوره  داراي همان تقابلدانست كه

 به خروج از مدار گرايش ،ارههاي بدون اسطوره همچون قمري بدون سي قصه .15

 .17 .سان باشدشناسي اسطوره و افسانه بايد هم  ريخت تجزيه و تحليل.16 .دارند

 از پيوند بافت مطالعات فقطشناسي اسطوره و افسانه  شناخت ماهيت و ريخت
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  .شود شناختي و تاريخي حاصل مي انسان

 ة خالص.هاي پريان نظرياتي دارد قصهدر ارتباط ميان اسطوره و نيز مير پراپ يوالد

  :چنين استنظريات او 

 .2 .هاي پريان است قصهويژه  ها به هاي افسانه ه در زمرة منابع و خاستگاه اسطور.1

 نظر دارد نه از تفاوتها از لحاظ نقش اجتماعي   پريان يا افسانهة قصبااسطوره 

 ستگيببه سطح فرهنگي ماعي اسطوره هميشه يكسان نيست و  يعني نقش اجت؛صورت

 داستاني دربارة خدايان يا موجودات فقط اسطوره .3. دارد كه اسطوره در آن رايج است

به حقيقي بودن آن » مردم«و » گويندگان«طبيعي و داستان آفرينش هستي است كه فرا

يين نيز از ديگر رود و آ شمار مي  اسطوره يكي از مظاهر دين به.4 .عتقاد دارندداستان ا

شناسي و   انسان در.5 .ين و اسطوره برقرار استي ميان آيپيوند عميق. مظاهر دين است

كه گاه اسطوره  چراهاي پريان دانست؛ قصهن افسانه يا توان هما فولكلور اسطوره را مي

 از روي .6. ها ناممكن است اند كه بازشناسي آن و افسانه چنان درهم تنيده شده

 .7 .اي بودن آن را تشخيص داد اي يا افسانه توان اسطوره  مي،ها هاي اجتماعي متن نقش

هاي تاريخي مورد  ها از ديدگاه پديده  اسطوره.8 .اند هاي پريان قصها كليد فهم ه اسطوره

ها بايد عالوه بر در اختيار   اسطورهةجانب  براي ثبت دقيق و همه.9 .گيرند مطالعه قرار مي

.  زبان اصلي اسطوره بدون واسطه و مترجم مورد مطالعه قرار گيرد،داشتن متن اسطوره

 اختالفات و آهنگ كالم نيز در ثبت و ضبط ،ها كاري  ريزه واتترين جزئي ذكر كوچك

هاي باستاني و با  هاي تمدن هاي پريان را بايد با اسطوره قصه .10 .اسطوره مهم است

ها  ها و اسطوره يني آ.11. هاي اقوام ابتدايي و جوامع پيش از طبقات مقايسه كرد اسطوره

ها تمناها  اسطورهشناختي  هاي پديدار  و داستان يعني رفتارها؛تابع منافع اقتصادي هستند

 اسطوره محصول فكر و .12. ندنك مبني بر غلبه بر طبيعت را بازگو ميو آرزوهاي بشر، 

هاي مذهبي  هايي هستند كه از نقش هاي پريان همان اسطوره قصه .13. انديشه است

  .اند  گرفته شدهها  كه از آن نيستندهايي ورهتر از اسط  پستهرگز اما ؛اند تهي شده

اقانه و  به فضاي آزادانه و خلّ،هاي پريان چون از تعهد ديني معاف هستند قصه .14

 .ورند  پريان از جوهر و مادة مشتركي بهرهة اسطوره و قص.15 .گشايند ي راه ميهنر

ها با نظام   يعني برخي اسطوره؛هاي پريان عام نيست قصهمطابقت ميان اسطوره و 
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 مبتني بر ها  پريان و اسطورههاي قصه هر كجا كه .16. دنعاميانه مطابقت ندارهاي  قصه

 اسطوره و .17.  پريان بدانيمةتر از قص اسطوره را بايد كهننظام واحدي بنا شده باشند، 

  .اند  يك نوعهاي جنس هر دو قصه

  سليم جواهريطبيعي در داستان  اياي موجودات ماور نقد اسطوره. 5

 فارسي ةهاي عاميان ترين داستان  يكي از مشهورترين و كوتاهيم جواهريسل داستان

المخلوقات  بندي كرد كه عجايب ي طبقههاي توان در زمرة داستان را مياين داستان . است

 دو ،خوشبختانه. )176: 1387محجوب، ( ندنك  و نوادر عالم را تصوير ميها و شگفتي

و اين محمد جعفري قنواتي به چاپ رسيده كوشش  به سليم جواهريروايت از داستان 

 سليم جواهري داستان. اي بر پاية همين تصحيح صورت گرفته است نقد اسطوره

هاي عاميانه  هاي داستان  اين داستان تقريباً همة ويژگي.انپژوهشگرمنشوري است براي 

 كامل براي تشريح محققان و ي گويي نمونه و الگويو در خود جمع كرده جا را يك

داستان به سبك . توان اين داستان را بررسي كرد مياز زواياي مختلف  .كارآموزان است

لحاظ ادبي هم از  سليم جواهريداستان . ستتسلسل ماجراهاماجرا يا توالي و  ماجرا در

عنوان  درماني به قصه آنكه به ويژه به ؛ داردينظير هاي بي  نكته،شناسي  روانو هم از نظر

ح كتاب به قدر مصح. )9: 1387جعفري قنواتي،  (كند مياشاره نيز  قصهي يكي از كاركردها

كه هر  طوري بهي آن را در مقدمه شرح داده است؛ هاي زباني و محتواي كفايت ويژگي

افتد داستان را از ديدگاه  شناسي يا نقد ادبي به فكر مي  عرصة فولكلور، انسانپژوهشگر

ت ميلز پايان رلف و مارگارزخصصي از اولريش ما تة مقالدوكتاب با . خود بررسي كند

يابد مي
8

 را داشته است كه  امكان اينسليم جواهري داستان ،هاي عاميانه  در انبوه داستان.

هاي  تس دو تن از فولكلورية و مورد مطالعكند تصحيح ي آن رامتخصص فولكلور

  .برجسته نيز قرار گيرد

  خالصة داستان. 1-5

زي و كشتار وسيع پيروان حضرت عليري  خوندليل حجاج بن يوسف ثقفي به
)ع(

دچار  

 بيايد نزدشخواهد كسي به  ميخود  وزير حجاج از. شود ميخوابي  عذاب وجدان و بي
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 . او را بخنداند و هم بگرياندكه هم نحوي  به، داستاني واقعي از زندگي خود بگويدو

 كه دهد  را ميسليم جواهري فردي به نام ختر وزير كه با پريان مراوده دارد، نشاند

آيد و داستان زندگي   سليم به خدمت حجاج مي.ساليان دراز در زندان حجاج است

.  رسيددستي تنگاد داد و به كه مايملك پدرش را به ب كند   بازگو ميخود را از زماني

اندكي اوضاع و احوال . گذراند مي روزگار  و با باربريرسد حضيض مياوج به از سليم 

باره   يك،يستگزار و شاكر خداوند ن  اما چون سپاس؛دهد نشان ميه او خوش بروي 

. افتد ميشود و در بستر بيماري  گرفته مياو ويژه سالمتي از  هاي الهي به همة موهبت

 در خدمت خدا و ،يابدبندد كه اگر سالمتي خود را باز يكند و عهد م  توبه ميسرانجام

پيامبر
)ص(

 به مكه و مدينه يهمراه كاروانيابد،  مي سالمتي بازچون. نش باشد و فرزندا

ي فراواني از خود نشان ها  رشادتوشود   در راه اسالم با روميان وارد جنگ مي.رود مي

باز به كمك پيامبر. افتد  زندان ميدهد؛ اما به مي
)ص(

 از اسارت يد،آ خوابش ميبه  كه 

گاو دريايي هر شب گوهر  در آنجارسد كه  اي مي در راه فرار به بيشه. رهد مي

آورد و در پوست ران  دست مي سليم با نيرنگ گوهر را به. آورد چراغ را بيرون مي شب

رسد  نما مي ها يا بوزينگان آدم سناسناي، به ديار   مكاشفهيدر سفر. دهد خود جاي مي

 از وصلت با اما. شود كند و صاحب فرزندي مي ها ازدواج مي سناسنو با دختر شاه 

دار  اش خدشه  براي اينكه عزت انساني وشود تر از آدمي شرمسار مي اي پست هگون

 به سرزمين دوالپايان ،در راه فرار از دست همسر نسناسش. كند آنجا را ترك مينشود، 

دوالپا خدمت به عنوان مركب  ها به  و تا مدتكند مي اسير دوالپايي او را. رسد مي

بيند كه از   كبوتر ميسهاي   لب چشمه.گريزد الپايان ميرنگ از ديار دوسليم با ني. كند مي

ترين پري را  سليم جلد كوچك. پريان زيبايي تبديل شدندبه جلد خود بيرون آمدند و 

ر تن  به سرنوشت مقد،دانستند پريان كه گويي با پيشگويي اين واقعه را مي. ربايد  يم

سليم از زمين به عرش . شود ميبه اين ترتيب دختر شاه پريان همسر سليم دهند و  مي

پس از . شود  فرزند ميدوكند و صاحب   در سرزمين پريان زندگي ميها  سالرود و مي

در راه بازگشت . خواهد به زمين بازگردد و ميشود  اش مي  همسر زمينيتنگ دلمدتي 

همسر سليم نكات جادويي را كه . شود كه ديوي پرنده است بر مركبي سوار مي

سليم . شود خوار مي كند و در راه اسير غولي آدم  نقض مي،ه او آموخته بودبش زاد پري
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شهر و و سرانجام به كشد  رهد و او را مي از دام غول ميهم بار  قهرماني است كه اين

هام دزدي به زندان حجاج  به ات،تفاهمي  سوءبر اثردر سرزمين خود . رسد ديار خود مي

. اش را بازگويد رسد تا داستان زندگي محضر حجاج مي به ، پس از ساليان دراز.افتد مي

ا در چشمة جواني  پير و فرتوت ر، سليمِزاد پري همسرِ .رهاند حجاج او را از بند مي

ها با همسر زميني و همسر   تا سالسليم .شود جوان مي و او دهد شو مي و شست

به هم ش زاد پري همسر .ميرد ميطوالني پس از عمري و كند  ش زندگي ميزاد پري

گردد ميپريان بازسرزمين 
9

.
  

  سليم جواهريطبيعي در داستان  موجودات ماوراي. 2-5

  همزاد . 1-2-5

ي زاد پريزمان با  ها پيش زير درختي هم  حجاج سالهمسر وزيرِ داستان، بر اساس

خورند و برادر  ها از پستان هر دو مادر شير مي فرزندان آن. كند مسلمان وضع حمل مي

ر تنگنا يا دختر وزير هر زمان كه د، زاد پريق دستورالعمل طب. شوند ر ميو خواه

برادر همزادش را با سوزاندن اندكي از شاخة درخت احضار تواند   مي،مصيبتي باشد

روايت اول، (يابد  چون پريان از گذشته و آينده خبر دارند، مشكل دختر گشايش مي. كند

 با دختر وزير زاد پريوجه به همزاد بودن پسر  هيچ چه در متن داستان بهاگر. )60-63

   .كند اي همزاد را بازگو مي  داستان كامالً فضاي اسطورهاشاره نشده است،

همزاد همة . )11-8: 1364وشي،  فره(شمول است   باوري كهن و جهان، به همزاداعتقاد

 يا مثالي  به همزاد آسمانياعتقاد انپژوهشگربرخي . اي را دارد مشخصات باور اسطوره

به باور ايرانيان . )453: 1369جا؛ ياحقي،  همان(اند  در ايران باستان را با فروهر مطابق دانسته

 فروهر صورت معنوي و يكي از قواي باطني است كه پيش از به دنيا آمدن هر ،باستان

پس از .  عمر همراه فرد استآيد و در تمام او از آسمان فرود مي ، براي نگهداريفرد

 فروهرها همزاد ، حتي پس از مرگ.كند ، فروهر بار ديگر به عالم باال صعود ميمرگ

. آيند ر خانه و كاشانة او فرود ميبار ب كنند و هر سال يك انساني خود را فراموش نمي

: 1320د، وپورداو(اند  سمان دانستهفروردين را جشن نزول فروهرها از آ  است كهرو اين از

  . )65: 1342؛ سالور، 10
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 هر ، باورهاي اعراببر اساس. شود  همزاد با جن يكي دانسته مي،در باور اعراب

 ,Donaldson(شود   يك همزاد جن نيز با او متولد ميآيد دنيا ميبه نوزاد انساني كه 

در . رسان  و آسيبكار بدد و گاه ان رسان هاي همزاد گاه خوب و سود جن. )37 :1938

ك .ر( رابطة شاعر با همزاد جن وجود دارد ةني دربارادبيات دورة جاهلي اشعار فراوا

Izutsu, 1964: 169-170 ،50-38/ 2: 1994؛ عجنيه( .  

 بچة عوضي.دنشو همزادها در فرهنگ سراسر اروپا نيز ديده مي
10

، بچة ناقص و 

تزش
11

 هر ،يان نروژي اعتقاد دارند از زمان تولد تا مرگروستاي.  از اسامي همزاد است

گاه همزاد . )127: 1355كريستين سن،  (كند  موجودي به نام فيگليا همراهي ميآدميزادي را

ربه، غزال، كبوتر كند و به شكل مار، بز، گ اش زندگي مي در كنار خواهر يا برادر انساني

ويژه   مردم ايران و برخي نقاط جهان بهةهاي عاميان  در انگاره،رو اين از. دآي مي و گاو در

همراه  ه برخي حيوانات خانگي ناصواب است و عقوبت بدي به صدمه زدن ب،اروپا

خانگي به هاي اروپاي مركزي و سرزمين اسكانديناوي همزادان  در افسانه. آورد مي

اي  همزادان و كودكان خردسال رابطة دوستانه. )124همان، (شوند  صورت گربه ظاهر مي

 كشتن  وكنند ها زندگي مي ه به شكل مار سفيد در خاناغلب همزادان. با يكديگر دارند

مردم ايالم و لرستان نيز همزاد آدمي . شود ها موجب بيمار يا ديوانه شدن كودك مي آن

  .)61: 1358آبادي و ديگران،  اسديان خرم(كنند  را به شكل مار تصوير مي

كه كيفيت كردار و حتي  نحوي بهلي وجود دارد؛ رابطة متقابميان آدمي و همزادش 

در اسطورة يوسف. ر از همزادش استمتأثفرد اهري هاي ظ ويژگي
)ع(

كه در متون  

غزالي در تفسير سورة .  دارد، همزاد نيز نقش دارديلهاي مفص تفسيري و مذهبي شرح

 متولد شده است و به اوزمان با  كند كه هم يوسف به جن يا همزاد يوسف اشاره مي

به گزارش . )72-71: 1312غزالي، (شود  شكل آهويي بسيار زيبا در كنار يوسف ديده مي

ب  تا چندي پيش در تهران و خراسان اگر همزاد به كودك خردسال آسي،برخي منابع

 فرزند بيمار و الغر كردند كه يك جنّ مردم تصور ميكرد،  رساند و او را رنجور مي مي

يند ا فر دربنابراين ؛عوض كرده است -  است كه همزاد جنّ-  با فرزند انسانخود را

  ).204-203: 1346شكورزاده، (كردند  كودك اصلي را احيا مياي  ادويي پيچيدهج
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  چراغ گاو دريايي دارندة گوهر شب. 2-2-5

چراغ را  بيند و با نيرنگي گوهر شب  گاو دريايي را مي، در ابتداي داستانسليم جواهري

ت  حقانيشود بر يم شاهد و گواهي ، داستانپايانچراغ در  گوهر شب. ددزد از او مي

 دارندة گوهر گاو درياييِ. رهد  توسط آن از زندان حجاج مي اوهاي سليم و داستان

 كه در متون عرفاني و ادبي فارسي  استمشهورياي  چراغ از موضوعات اسطوره شب

 به آن اشاره نامه خسرو هاي رمزآلود  بعضي از داستانعطار در. خورد چشم مي فراوان به

و گلرخ است، از ) هرمز(در اين اثر كه داستان دلدادگي خسرو او . )291-290(كند  مي

يكي . آيند برد كه در آن گاوهاي دريايي هر شب از دريا به مرغزار مي اي نام مي جزيره

خسرو، قهرمان داستانِ عطار، با حيله گوهر . چراغ دارد از اين گاوها گوهر شب

هاي موالنا نيز ديده   داستان روايت عطار در يكي ازمشابهِ. ربايد چراغ را مي شب

 از گاو دريايي راچراغ   گوهر شبكند كه بازرگاني روايت مي مثنويموالنا در . شود مي

چراغ  از گوهر شب عقل سرخدر رسالة الدين سهروردي نيز  شهاب. )892917( ربايد مي

: 1387، ك جعفري قنواتي.؛ نيز ر8 و 11-10: 1375( كند ميگانه ياد  به يكي از عجايب هفت

22-23(.  

يافتني است كه در بيني گاو دريايي قرار ن چراغ گوهري گرانبها و دست گوهر شب

آيد و گوهر را بر زمين  مي ها از دريا بر  است كه شببزرگگاو دريايي موجودي . دارد

گذارد و به دريا   نزديك صبح آن را دوباره در بيني مي.زار بچرد هنهد تا در بيش مي

افروز نيز  گوهر شبو تاب  ر شبگون، گوهر شبچراغ را د گوهر شب. گردد بازمي

ويژه در آثار شيخ اشراق مورد توجه واقع  گوهر در برخي متون عرفاني بهاين . اند ناميده

 گوهر: هايي چون قاف و درخت طوبي قرار دارد شده است و در كنار اسطوره

 روشني گوهر ؛شود ن مياف است و از وجود آن شب تاريك روشقچراغ در كوه  شب

 شود، تر مي وقت كه گوهر به درخت نزديك هر ؛شود از درخت طوبي ناشي مي

  .)11-8 :1375سهروردي، (روشنايي و درخشش بيشتري دارد 

  نسناس . 3-2-5

هاي داستان سليم  بوزينه. شود ها مي در بخشي از داستان، سليم در جنگلي گرفتار بوزينه

سناس ن در داستان نامي از .نسان نيستند اما كامالً ا؛ارندبيش انساني د و خصلتي كم
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كند و از او صاحب  ها عروسي مي  اما بوزينگاني كه سليم حتي با يكي از آن؛آيد نمي

سناس را موجودي ن. )162-159روايت اول، (ها هستند  نسناس همان ،شود فرزندي مي

؛ 38: 1966ك مسعودي، .ر(اند  ردهنما معرفي ك حيوان يا حيواني انسان نيمهانسان و  نيمه

سناس در منابع كهن تاريخي در نهايي كه از  با توجه به توصيف. )148التواريخ،  مجمل

وزينگان بها يا  سناس از انواع نخستينتوان چنين نتيجه گرفت كه   مي،دست است

 به هاي عجيب ا افزودن ويژگيبهاي گذشته  پرداز انسان  ذهن خيال.استنما بوده  انسان

 از آن كار زياناي، تصويري شرير و   آن با برخي ديوهاي اسطوره و يا موازي دانستنِآن

مردم ( ناس و) مركب و آميخته( نسسناس را مركب از نهاي فارسي  فرهنگ. اند ساخته

ك .ر(اند  نما آورده ب از انسان يا انسانكل معنايي چون موجودي مركّو در) و انسان

معناي ضعف و سستي به در سرياني » نس«. )نس؛ دهخدا، ذيل نسذيل : 1377پوري،  صفي

با . )907 و 902/ 2: 1357مشكور، ( دارد  رابودن  معناي ضعيف» نَسنَس« و مصدر آن است

 دستة سه موجودات به ، در برخي رواياتاينكهمعاني و با توجه به اين در نظر گرفتن 

تر  سناس پاييننتر و باالتر و  رامياند و جنس ناس گ سانس تقسيم شدهنسناس و نناس، 

ها موجوداتي ميان حيوان و انسان  سناسنتوان چنين حدس زد كه   مي؛از ناس است

  . )178/ 7، 194/ 6: 1969جاحظ، (هستند 

گو همچون اسدي طوسي، سوزني سمرقندي،  در بسياري از اشعار شاعران پارسي

ناس در  هاي انساني و مردمي يا ي و انوري ويژگييي، خاقانفردوسي، مسعود سعد، سنا

 به اشارتي )60: 1364( مينوي خرددر . كنار متضادش نسناس توصيف شده است

 )79: 1334(وجود دارد كه برخي چون صادق هدايت ديو  مردم و نيم تن، نيم آدمي، نيم نيم

 كه در - سناس در كنار موجوداتي مانند غول و جنن. اند مرتبط دانستهسناس نآن را با 

 ايراني تركيب شده و با كارِ زيان ايِ  با موجودات اسطوره- فرهنگ سامي نيز وجود دارد

ه شدوارد هاي ذهني ايرانيان  فرهنگ ديوان و اساطير و آفريدهبه شكل و ماهيتي جديد 

سناس به ن ، اغلب، فارسي هستسناس در منابعن توصيفاتي كه از بر اساس .است

 شكل زنان در بيشتر سناس قدرت تغيير چهره دارد ون. مند است  آدمي عالقهباآميزش 

بازتاب . )39: 1966؛ مسعودي، 15-14: 1344نظامي عروضي،  (فريبد زيباروي مردان را مي

نما   و آميزش او با ميموني انسانسليم جواهري داستانچنين تصوير مرسوم و كهني در 
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 جايي كه سليم خود را به همچنين در.  كامالً مشهود است،گيري ميمون از سليم و تخم

كند و آن را راهي خالف   ميسرزنشتر از انسان   آميزش با موجودي پستدليل

انسانيكند  در واقع به آميزش با نسناس اشاره مي،داند يت ميت و دوري از معنو.  

  دوالپا. 4-2-5

 يكي از بارزترين ،اهري در سرزمين دوالپايان شدهتوصيفاتي كه از وضعيت سليم جو

كار و   دوالپا از موجودات بد.ستها هاي عملكرد موجودات وهمي در داستان صحنه

استخوان و سخت  رسان است كه معموالً صورتي چون انسان دارد و با پاهاي بي زارآ

 به ؛تواند راه برود كند كه نمي دوالپا وانمود مي. شود پنجه و كف توصيف مي بيو دراز 

 بر دوش كه زماني. دوش خود سوار كنند او را بر خواهد ها مي  از انسانهمين سبب

و تا سرحد مرگ پيچد  ا به دور كمر آدمي ميشود، پاهاي چون دوالش ر ميآدمي سوار 

  . كشد از او كار مي

 اين كتاب.  به دوالپايان اشاره شده استيادگار جاماسپيدر متون كهن همچون 

 تأليف ه به زبان ايراني ميان.ن استهاي آخرالزما ات و پيشگويياي دربارة مكاشف رساله

 در مناظرة. كند اي مردم را بيان مي دات اسطورهاشده و بسياري از مباحث و اعتق

ها بر  ها و گوش  از او دربارة موجوداتي كه چشم،گشتاسب شاه با جاماسپ بيدخش

جاماسپ . شود ها پرسش مي و كوتولهدربارة دوالپايان، سگساران  نيز سينه دارند و

دين، كردار بهي  ،ند و قوانينا داند كه پرزور و ناپاك والپايان را موجوداتي اهريمني ميد

خورند و اگر يكي از ايشان بميرد، آن را نيز   نيكوكاران را ميشناسند؛ و گناه را نمي

؛ AYĀTKĀR I ŽĀMĀSPIK, 1939: 52 (خ جاي خواهند داشتوزبخورند و در د

   ).43-42: 1381ويدن گرن، 

  درچنين، اين و اطالعاتي  جاماسپييادگارسي نيز با در دست داشتن مطالب فردو

 پس از رهايي كيكاوس از بند ديو سپيد ،خان رستم  حكايتي از هفتضمن شاهنامه

كساني كه : كند  وصف ميگونه را اين) ها يا يمن در برخي نسخه(شهرهاي مازندران 

روي سگسار  وزان: ديگر و در جايي )46/ 2 (للقبشان چنين بود سيار سا / بودند پاي از دوال

 اه نامه  عجايبدر بسياري هاي  داستان. )36/ 2( چو فرسنگ سيصد كشيده سراي/ پاي تا نرم
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: 1345؛ طوسي، 458: 1340؛ قزويني، 178/ 7: 1969ك جاحظ، .ر(دربارة دوالپا در دست است 

هاي  والپايان در ديگر داستانهاي سرزمين د داستان. )130 و 18: 1355؛ كريستن سن، 500

. ها را دربارة دوالپايان دارد  مشهورترين داستاننامه حمزه. خورد چشم مي عاميانه نيز به

در .  نيز بوده استنامه حمزه متأثر از سليم جواهري داستان ، محجوبةچند به گفتهر 

ا نقش  دوالپ،ن دربارة موجودات ماوراييامجموعة باورهاي مردم مناطق مختلف اير

در  دوالپا را )176/ 2: 1355(ماسه   و هانري)176: 1334(صادق هدايت . كند مهمي ايفا مي

  .اند مردم بررسي كردهفرهنگ 

  پري. 5-2-5

 حتي در جاهايي كه سخني از آن ؛رنگ دارد حضوري پرپري  ،سر داستان سليمدر سرتا

هاي داستان   ويژگي. تدر داستان دريافرا پري عنصر ت توان محوري در ميان نيست مي

 كه در خور تأملي در ةنكت. دهد هاي پريانِ پراپ جاي مي بندي داستان سليم آن را در رده

است كه از » جنّ«هاي پريان در ايران وجود دارد، درآميختگي پري با  اغلب داستان

  عاميانه با جنّيها  حتي گاه پريِ داستانشده است؛عربي به ايران وارد  - فرهنگ سامي

  پيوند جنّ،در هر حال.  دارديو توصيفاتي كه از آن در دست است مطابقت بيشتر

عربي و پري ايراني بر قوام و استواري چنين باوري نزد مردم افزوده است و از ديرباز 

 حضوري محسوس داردايراني در جامعه و فرهنگ ،تا كنون
12

بندي پريان به   تقسيم.

 كه تابع دستورات ي ازدواج با پريان مسلمانمسلمان و غير مسلمان و جايز بودن

پيامبر
)ص(

 در فرهنگ هاي جنّ از ويژگي)  داستان سليم هم به آن اشاره شدهدر( هستند 

  . مسلمانان است

عنوان  پري به. امالً مشخص استهاي عاميانه ك  داستاناي پريانِ رهخاستگاه اسطو

يايي با سرشتي جادوگرانه و الخلقة در عجيب  ايزد آب، خداي مادينه و موجود - زن

انسان «النهرين  در اساطير بين. شود هاي جهاني ديده مي  اسطورهةاعجازگر در هم

مانده از دورة هخامنشيان نيز  جاهمان پري است كه در آثار بر» سانان - ماهي«يا » دريايي

هاي عاميانه به خوي و خصلت پري در روزگاران كهن  اغلب داستان. شود ديده مي

 ايزدبانوي باروري ، روزگار پيش از زرتشتپريِ. هستندمتصل  زرتشتي كيش از پيش
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سبزي گياهان و مرغزاران به ها و سر زايي، جاري شدن آب، فرزندكت بروو زايش بود 

شدة  ايزدبانوي پري با آب در پيوند است و صورت دگرگون. نيروي او بستگي داشت

  . توان ديد خوبي مي وار به  پرية عاميانهاي  و داستانها چنين باوري را در افسانه

ارويي هستند تا به وصال او گاه به دنبال پري زيب هاي عاميانه گه مردان داستان

در . مانند و رازگونه ناممكن است يابي به آن بدون طي مراحل مكاشفه  دستبرسند؛ اما

د و از جلد كردن تني مي  سليم با پرياني كه در بركه آبرفتار سليم جواهري داستان

 بيشتر هر چند چنين تصويري از پريان در ؛توجه است   خود بيرون آمدند، قابلةكبوتران

ميل شديد مردان . ه نيز وجود داردهاي عامروار و در اعتقادات و باو هاي پري داستان

 آمده اوستا پري خناثئيتي كه وصف آن در.  دارديهاي كهن  نمونهنبه همخوابگي با پريا

پهلواني چون . )13 و 9: 1350سركاراتي، (پهلوان مشهور است وابة گرشاسب است، همخ

هاي  الگوي ثابت بسياري از داستان به عشق پريِ زيبارويي گرفتار است، گرشاسب كه

هاي عاميانه صورتي   حتي گاه الگوي عشق گرشاسب در برخي متن؛عاميانه است

گرشاسب كه نام ديگرش سام است و  ،)31: 1376( بنا به پژوهش سركاراتي .آشكار دارد

هاي  گويي داستان عاميانة دالوري( نامه سام در ،و برده شدها هر دو نام  اوستادر

كه گرشاسب با طور كند؛ همان افروز پري همخوابگي مي با عالم) گرشاسب يا سام است

پري خناثئيتي در ارتباط بود
14

 ، انجام اعمال جادويي، آگاهي از اسرار و عالم غيب.

همچون آينه، (جادويي  هديه دادن اشياء ،دادن جمالت و وردهاي جادوييآموزش 

ها يا   زندگي در آسمان، از نيروهاي شريربراي محافظت) سرمه، شمع، شانه، مو و پر

در جايي نزديك كوه قاف يا تغيير چهره و به شكل حيواناتي چون مار، گاو، كبوتر، 

و ها  هاي آن ست كه در خصلتها ريان داستانن، از ويژگي پمرغ، اسب و شير درآمد

 خود ،هاي عاميانه  پري در داستاندربارةبحث . داردريشه اي  هاي اسطوره روايت

  پري درايِ اسطوره - شناختي و نقد رواناي  طلبد و نقد اسطوره  ميي مستقلپژوهش

 فرهنگي -اي تازه از موضوعات اجتماعي هاي عاميانه از مباحثي است كه دريچه داستان

  .گشايد را به روي ما مي

   غول. 6-2-5

روي وجود دارد كه مردان را فريب  ه و زشتالجثّ  مردي عظيمسليم جواهري داستاندر 
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ها را  پس از مدتي آنبرد و  دهد و به مخفيگاه خود كه غاري تاريك است مي مي

ر داستان سليم خوا هاي مرد آدم  ويژگي،چه در داستان نامي از غول نيامدهاگر. خورد مي

 غول ،در فرهنگ باورهاي مردم ايران. هاي ديگر همسان است با غول در افسانه

غول خاستگاه . به انسان شباهت داردكه است  كار فريبخوار و  ، آدمكار زيانموجودي 

 با اي اين موجود افسانه. عربي دارد و در دورة اسالمي وارد ايران شده است -سامي

ها از  كه گاه جدايي آن اي گونه به؛  استانيان دربارة ديو درآميختههن ايرهاي ك پنداشته

به برخي   در روايات ايرانيكار زيانآفرينش  كريستين سن در. يكديگر دشوار است

هاي  كند كه در آثارشان جزئيات و شرح هاي نخست اسالمي اشاره مي نگاران سده وقايع

ر اين آثار ابليس به جاي اهريمن و پري در د. اند  بيان كردهريمن و ديوهااي از اه تازه

به  نيز در كنار ديو ماده شاهنامه در. )103(اي ساحره و غول نمايانگر شده است عنم

كُشد   كه اسفنديار در خان چهارم او را ميجادوگري به نام غول اشاره شده است

ها و وقايع   هنگام توصيف بيابان)14/ 34، 21/ 13اشعيا، ( تورات در. )230/ 5: 1386(

گرگ و كفتار، عفريت و گر رفته است،  نآوري كه بر اقوام عصيا دهشتناك و عذاب

 و به معناي بز و گاه مطلقاً موجودي مودار ،اي عبري غول واژه. شوند غول توصيف مي

 ،در اساطير يونان و روم. )639: 1377كتاب مقدس،  ؛ قاموس7/ 17 ،24/ 4سفر لويان، ( است

 با  وني ملبس شده كه با پوست حيوا و مركب از انسان و بز استي جسمي وهمغولْ

. )316: 1369؛ ياحقي، 639: 1377قاموس كتاب مقدس، (دارد خداي شراب، باكوس، موافقت 

نشان اي وحشتناك از آن  رسانندة غول چهره هاي آسيب صفات رفتاري و ويژگي

است كه در بسياري از  غول ةانصفات وحشيخواري از  خواري و آدم خون. دهد مي

ا مردان است و بگاه غول در پي جماع .  آمده استها نامه عجايبمتون ادب فارسي و 

  .)529-528: 1328فزوني استرآبادي، (شود  اش پر از كژدم مي يابي از مردان، مني پس از كام

  تحليل رمزها. 3-5

نه، افسانه را از  اسطوره و افساهاي شمردن تفاوت پژوهان در بر چه برخي اسطورهاگر

هاي مهمي  ها پيام  افسانهةرمزهاي پيچيددانند،  شناسانه خالي مي ادار هستيهاي معن پيام

كردار و . كشاند چشمة مشتركي ميها ما را به سر گشايش و خواندن آند كه دار
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.  نيز از رمز و راز تهي نيستسليم جواهري داستان موجودات ماورايي كاري خويش

هاي ناخودآگاه،  از آن كشف كرد كه بر آرزوها و خواستهتوان  مياري هاي معناد پيام

اي با نقد  رسد تركيب نقد اسطوره نظر مي به. هاي بشر داللت دارد ها و محروميت دغدغه

اي   عناصر اسطورهدر تحليل. ماورايي كارسازتر باشدشناختي در تحليل موجودات  روان

  .شويم رو مي هشناسي هم روب روان نقد ة گاه با ادبيات ويژ، سليمنداستا

. شويم رو مي تداي داستان سليم با آن روبههمزاد عنصري ماورايي است كه در اب

 و همچنين از  استم انساني ارضاي معنويتيپي از تجس يراستي نمادي آرك همزاد به

يي، رستگار فسا ( نهاني انسان است منِ، همزاد در واقع.رود شمار مي بهلي ثُهاي م چهره

 را به معناي همزاد و جفت »دئنا«در فرهنگ ايران و در اساطير زرتشتي . )209: 1383

شمول   اعتقاد به همزاد، باوري كهن و جهان).144: 1383هينلز، ( كنند آسماني توصيف مي

 روز تولد كودك درختي  دراقوامبرخي ، شاخة زرين به گزارش فريزر در .است

ها  كه اين درخت همزاد كودك خواهد بود و زندگي آنكردند  نشاندند و تصور مي مي

 خود، ناگزير به  از اوليه براي زدودن ترس و بيمهاي انسان. به هم پيوند خواهد خورد

بشر نخستين معتقد بود . نيز ناميد» سايه«توان آن را  د كه ميدنآور مفهوم همزاد روي مي

 در اساطير يونان و . او وجود داردمرئي از هنامرئي يا نيم  چيزي،به غير از پيكر مرئي

عنوان موجوداتي مستقل   به»ها ژني«ها به  يمرو.  به وجود همزاد آشكار استاعتقادروم 

 ها آن. ها هستند جود روحي و معنوي انسانها معرّف و ژني. ذات اعتقاد داشتند به و قائم

ي و اشياء در زندگ  نگهباني و مراقبت از افرادشان، هد و وظيفنشو زاده مي  با انسان

است ف صفات زنانه  و معرّها دارند كه همزاد آن» يونو«به نام زنان نيز نگهباني . است

  . )214: 1383؛ رستگار فسايي، 332: 1356گريمال، (

 و منبع الهام شاعران بوده شود  به همزاد ديده مياعتقاددر ادبيات عرب جاهلي نيز 

در  . همزاد در دست استةچون االعشي دربارهايي از اشعار شاعران هم نمونه. است

 در اشعار شاعران - كه همان همزاد است- ادبيات فارسي نيز همراه ناپيدا و نهان آدمي

 كه من خموشم و او در فغان و در/ دل ندانم كيست در اندرون من خسته:  استنمايان

سيمين بهبهاني  نهاني شاعر در اشعار  حتي به منِ)210: 1383( رستگار فسايي .غوغاست

:  داردهمساني با پري بهبهانيدر شعر » ديگري« تعبير و معتقد استكند  نيز اشاره مي
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 //شناس گه آن پري را مي چون ترنجم بشكن آن/ شناس مي خفته در من ديگري، آن ديگري را

  .شناس رها سازي مرا افسونگري را مي تا /اند من پري هستم به افسون در ترنجم بسته

 ة مظهر عشق شهواني است و نوعي سلطسليم جواهري داستانسناس در شخصيت ن

گويي دور ليبيدو افتادن در دام لغزش و فرو. دهد بر آدمي نشان ميو و غريزه را ليبيد

 جسماني و هاي ت پس از مدتي كه در لذقهرمان داستان. زهاي انساني استشدن از مر

كند خود را از آن  ت، تالش ميور اس نما غوطه رفتارهاي جنسي با ميموني انسان

. دست يابد» معنويت«برهاند و به قلمرو انساني و » حيواني«اصطالح   بهوضعيتِ

 خود را از حضيض زمين و ،آميز فورانه و تشرّكوشد با طي مراحل راز مي ،بنابراين

 هاي غريزه به ايثار و دفاع از همنوع و مقدم دانستن زندگي ديگران بر زندگي گرفتاري

يابي به آرزوهاي  دست: داردهمراه  خور نيز بهتالشي كه پاداشي در. د بكشاندخو

 رسيدن به عشقي ،نيافتني همچون پيمودن طول و عرض جهان در اندك زمان دست

  .تمام ناناپذير و شكوهمند، عمر جاودان، شهرت و ثروت  پايدار و فنا

هاي  ها و گرفتاري هايي از دغدغه  بخشسليم جواهري داستانموجودات ماورايي 

 ها سركوب غرايز و پيروزي بر آنكنند و قهرمان داستان با  با خودش بيان ميرا انسان 

زمان و هاي  محدوديت كه او را از هايي ؛ آرمانيابد دست ميفراانساني هاي  رمانآبه 

 ةروشن از غريزنمادي  دوالپاي داستان براي مثال،. بخشد مكان اين جهان رهايي مي

آورد و خالصي از آن جز با آرامش روان،  مي فرمان خود دربه آدمي را كه ت جنسي اس

هر چند شراب و مستي دوالپا را از سليم جدا . آگاهي و هوشياري ناممكن است

 راهي جويي به مدد عقل و انديشمندي سليم براي كشف چنين  گويي چاره،كند مي

 مستي شراب كنايه ، و عرفانيدر سراسر ادبيات فارسي.  استكارگشاتر از مستي شراب

گويي در اين نوع مستي كه .  خويش رهايي از دست خويشتنِ؛خودشدن است از بي

 روان آدمي به او ةشد هاي سركوب  آزادسازي و بازگشايي عقده، عارفان استمنظورِ

  .بخشد  پايدار ميسرخوشي و راحتيِ

چقدر از مواضع  آدمي هر. دهد غول نيز عظمت و دهشتناكي غريزه را نشان مي

از  چيزي كه گاه يابد؛ بر او سلطه ميبيشتر  درون غولِنشيني كند،  فرهنگي خود عقب

گفته شد كه يكي از معاني غول در ادبيات فارسي . كنند آدمي نيز تعبير مي» سنَفْ «بهآن 



 81             ...  وشناختي ديوها و موجودات ماورايي          نقد اسطوره     12و  11ة شمار/ 3سال 

 كژدم كه در فرهنگ به مني غول تبديل شدنِ. سياهي، تاريكي و نَفس آدمي است

رجوع به .  جنسي بشرةهاي غريز يگرفتار اي است از استعاره رايج است، باورهاي عامه

 ةبينش، هوش، اراد. بخشد ي ميرهاي غول درون ورز را از شرّ  انسان انديشه،ادعقل نقّ

سر دشوار هاي  گذشتگي پلي است كه انسان را از يكي ديگر از خان خود   و ازاستوار

  .گذراند راهش مي

 و تحمل دردها از پيري به ها سختي قهرمان داستان را پس از اي كه هزاد پريجادوي 

 روايت آرزوي بشر براي جاودانگي و  در واقعرساند،  زيبايي و عشق پايدار مي،جواني

  هاي پريان به يافتگي در داستانو فنا» مرگ«موضوع .  و زندگي استبقا در كامروايي

اي در سرزمين  هزاد پري انسان با  كهاين تصور. شود اي پاسخ داده مي طور هوشمندانه

تني و جاودانگي  ب حيات يا نوشدارو به رويينآبرد و توسط پري با  سر مي آرماني به

؛ رؤيايي كه انسان را بخشد ق ميآدمي را تحقّ» مرگي بي« بيش از هرچيز رؤياي ،رسد مي

 آنيما ،تان سليم داسزاد پري. كند ميدور هايش  ها و نقصان از ناتوانياي نمادين  گونه به

عادي هم او را در عشق هاي غير رماني است كه با تواناييالگوي آ بزرگ كهن يا مادرِ

زايد و عمر ديگر   مادري زاينده او را دوباره ميماننددارد و هم  جاودان نگاه مي

  .بخشد مي

 آثار ادبي و  ازچراغ از موجوداتي است كه در بسياري  داراي گوهر شبگاو آبيِ

 اسدي طوسي گاو آبي موجودي عجيب نامة گرشاسبدر .  از آن ياد شده استعرفاني

:  داردديگري نيز  ويژگيگاو آبي . )149(شود  است كه از نَفَسش نور پراكنده مي

داستان گاو و گوهر » گاو بحري«در حكايت موالنا . ستمدفوعش عنبر خوشبو ا

نرگس و نيلوفر  در مرغزار چونگاو  بنا به حكايت موالنا، .كند چراغ را بيان مي شب

 داستان گاو دريايي هاي عرفانيِ ر رمزپردازيد. ، پس مدفوعش عنبر استچرد مي

را نيز چراغ  اند و گوهر شب  را نمادي از سيرت حيواني آدمي دانسته، گاو درياييموالنا

 ،اشياهللا ب اگر اهل. شود كه زير گِل كالبد پنهان مينمادي از روح لطيف و نوراني بشر 

گاو دريايي در . )442: 1386شعباني، (بيني  يابي و گوهر را مي بين مي ديدة باطن

در ) سدة هفتم هجري( قزويني براي مثال،.  ديگر نيز آمده استهاي نامه عجايب

  عنبرگين آنر سكند كه  يا گاو آبي اشاره مي»بقرالماء«به  )138همان، ( المخلوقات عجايب
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 ،بخشد و اگر بخشي از آن را شربت كنند واس را نيرو ميعقل و حآن سرگين است و 

 است كه بنابر اي هالجثّ ها همان وال عظيم  درياييِ افسانهگاو.  شود موجب قوام دل مي

، جملگي ماهيان رآورد بانگ ب گاو آبي اگر.شود خوانده مي آبي  گاوِ،اساطير ايراني

در . )102بندهش، (شوند  جنين مي دريايي دچار سقط كار زيان  و همة موجوداتِباردار

 . كه جهان بر پشت او قرار دارد ياد شده استگاو درياها -  ماهي ازاساطير اسالمي نيز

داند كه زمين بر پشت اوست  را ماهي عظيمي مي» ن» «ن و القلم«ميبدي در تفسير آية 

شد و  گاوماهي از قدرت معزول چون  آمده است كهدر تفسيري ديگر. )186/ 10: 1331(

اش رفت و بيرون آمد و  اي كه در بيني پشهواسطة  خواست جهان را زيرورو كند، به

روي ماهي  نخوت و غرور از او دور شد؛ زيرا پشه روبه ، نشستيروي ماه هروب

آيا ميان گوهر . )386: 1369ياحقي، (نشست و چشم ماهي همواره باز ماند تا پشه را ببيند 

ي و روشنايي با پشه كه نيروي كوركنندة غرور را از عنوان نهاد آگاه چراغ به شب

  اي وجود دارد؟ گاوماهي دور كرد، رابطه

  گيرينتيجه

 نشان داده هاي متعالي متون و ادبيات شفاهي تالش شده است ارزشپژوهش   ايندر

 تصور يماگر بتوان. دشوه گونه متون موج ربرد ابزارهاي نقد ادبي براي اين و كاشود

 ، به هدف بزرگياييمزدبارزش دانستن آثار ادبيات شفاهي را  رة حقير و بيموجود دربا

 ادبيات شفاهي بوده كسوتان عرصة فولكلور و  همواره تالش پيشايم كه دست يافته

آشتي . اي رشته هاي ميان وهش مگر از راه پژشود ميق ن محقّاين مهم. است

هاي   مهم و ممتاز دانستن ارزششناسان و اديبان با متون ادبيات شفاهي و نيز انسان

 پديدشناسي در جامعة ايران، اين امكان را  انسانفولكلوريك، همسو با نظريات علمي 

هاي فكري و اجتماعي و بازسازي فضا و محيط فرهنگي  آورد كه با شناخت زمينه مي

  .بسازيمهاي دور و نزديك سرزمينمان، بناي استواري از تاريخ و فرهنگ خود  گذشته

زيابي عناصر ذهني و خيالي و موجودات ماورايي موجود در متون ادبيات شفاهي با

 - تاريخيهاي خاستگاهشناخت . گام كوچكي از هدف بزرگي است كه به آن اشاره شد

كند كه تجلي آن را  ترين باورهاي ايرانيان آشنا مي  ما را با كهن،اي اين مفاهيم اسطوره
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توان  شناسي مي شناسي و انسان  تاريخ، اسطورههاي مختلف همچون ادبيات، در عرصه

  .گرفت پي

  ها نوشت پي

1. Archetype 
 بيشتر دربارة اهميت مطالعات جيمز فريز بنگريد به ديباچة مترجم بر ترجمة فارسي گاهيبراي آ. 2

  .شاخة رزين

  : بهاطالعات بيشتر دربارة آثار مالينوفسكي و لوي استراوس دربارة اسطوره بنگريد براي . 3

- B. Malinowski. Myth in primitive Psychology. (London: Greenwood, 
1926). 

  ).1377نشر مركز، : تهران. ( جالل ستاري ترجمة.شناسي جهان اسطوره.  كلود لوي استراوس-

4. Myth in Primitive Psychology 
  :بهبنگريد . 5

  .)1368توس، : تهران. (اي  فريدون بدره ترجمة.هاي پريان قصهشناسي  ريخت.  والديمير پراپ-

 ترجمة. هاي پريان قصههاي تاريخي  ريشه. »اي پريان قصه ساختاري و تاريخي بررسي« ــــــــــــ -

  .133-99صص. )1368توس، : تهران. (اي فريدون بدره

  .)1377، نيلوفر: تهران(.  صالح حسينية ترجم.تحليل نقد . نورتروپ فراي:بنگريد به. 6

دو ). به كوشش(محمد جعفري قنواتي : براي آگاهي از توضيحات داستان سليم جواهري بنگريد به. 7

  .54-7 صص.)1387مازيار، : تهران. (روايت از سليم جواهري

 ترجمة دريا. » سليم جواهريهاي اجتماعي در داستان عاميانة زشار«.  اولريش مارزلف:بنگريد به. 8

). 1387مازيار، : تهران. (ر قنواتي به كوشش محمدجعف.هريدو روايت از سليم جوا. خديش

  .242-213صص

هايي كه از اين داستان در دست است، اندكي  انتهاي داستان و چگونگي مرگ سليم در روايت. 9

  .متفاوت است

10. Changeling 
11. Der Wechselbalg 

. يمعصومه ابراهيم: نگريد به پري در فرهنگ و جامعة ايران باي اسطوره -شرح تاريخي دربارة .12

 ).1383المعارف بزرگ اسالمي،  �مركز داير: تهران. (13 ج.المعارف بزرگ اسالمي �داير. »پري«

  .621-618صص

  

  منابع

مركز : تهران. بزرگ اسالمي المعارف �داير. »پري«). 1383. (ابراهيمي، معصومه -

  .بزرگ اسالميالمعارف  �داير

. »شناخت و صورت، تأمالتي دربارة اثري از والديمير پراپ«). 1371. ( استراوس، كلود لوي-
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  .توس:  تهران.اي ترجمة فريدون بدره. هاي پريان قصههاي تاريخي  ريشه

  . مركز نشر: تهران.ترجمة جالل ستاري. شناسي جهان اسطوره). 1377 (ــــــــــــــــــ -

: تهران. 2چ. ش حبيب يغماييبه كوش. نامه گرشاسب). 1354. ( اسدي طوسي، ابونصر-

  .كتابخانة طهوري

:  تهران.ها در لرستان و ايالم باورها و دانسته). 1358. (آبادي، محمد و ديگران اسديان خرم -

  .شناسي ايران وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركز مردم

  .افكار: تهران. هاي نور آسمانه زير). 1382. (پور، ابوالقاسم  اسماعيل-

  . توس:تهران. ترجمة جالل ستاري. اندازهاي اسطوره چشم). 1362. ( ميرچا الياده،-

  .گنجينة فرهنگ:  تهران.اساطير در متون تفسيري فارسي ).1380. ( امامي، صابر-

  .توس: تهران. ترجمة جالل ستاري. دانش اساطير). 1370. ( باستيد، روژه-

  .توس:  تهران.3چ. گزارنده مهرداد بهار). 1378. ( بندهش-

:  تهران.اي ترجمة فريدون بدره. هاي پريان قصهشناسي  ريخت). 1368. ( پراپ، والديمير-

  .توس

هاي تاريخي  ريشه. »هاي پريان قصهبررسي ساختاري و تاريخي «). 1371 (ــــــــــــــــ -

  .توس: تهران. اي  ترجمة فريدون بدره.هاي پريان قصه

  .11-7ص ص.1ش. 3س. ايران امروز .»فروردين«). 1320. (د، ابراهيمو پورداو-

:  بيروت.ش عبدالسالم محمد هارونبه كوش. الحيوان ).1969. ( جاحظ، عمر بن بحر-

  .داراحياء التراث العربي

  .لغتنامه. اكبر  دهخدا، علي-

پژوهشگاه علوم انساني و :  تهران.گرداني در اساطيرپيكر). 1383. ( رستگار فسايي، منصور-

  .فرهنگيمطالعات 

  .67-65ص ص.10ش. تالش .»نوروز باستاني و فروهرها«). 1342. ( سالور، سبكتگين-

 نشرية. »شناسي تطبيقي تحقيقي در حاشية اسطوره: پري«). 1350. ( سركاراتي، بهمن-

  .32-1صص. 100-97ش. 23س. دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريز

هاي حماسي  اي افسانة گرشاسب در منظومهبازشناسي بقاي«). 1376 (ــــــــــــــــ -

  .50-31صص .2ش. 3س. نامة فرهنگستان .»ايران

. به كوشش جعفر مدرس صادقي. هاي شيخ اشراق قصه). 1375. (الدين  سهروردي، شهاب-

  .نشر مركز: تهران

  .اميركبير:  تهران.5چ. هاي ذهني و خاطرة ازلي بت). 1383. ( شايگان، داريوش-
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  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريز: تبريز
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ي عناصر سازندة بررس: شناسي حكايات قديمي ايراني سبك«). 1389. ( مظاهري، جمشيد-
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  .اساطير
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