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  چكيده
اي و فلسفي چنـين   هاي اسطوره سرگذاشتن دوره با ورود انسان به عصر علمي و پشت

 سـبب  آمـده باشـد امـا اسـاطير بـه        سر اي به هاي اسطوره رسد كه دورة انديشه نظر مي به
انـد،      كاركرد و نقش عميقي كه در زندگي رواني و حتـي اجتمـاعي نـوع بشـر داشـته     

هاي گوناگون به حيـات خـويش    و پويايي خاص خود از راه ،تغيير، تحولچنان با    هم
هـا و مراسـم محلـي     هاي تمثيلي، ادبيات عامه، آيين دهند. جادو، نماد، داستان ادامه مي

 سـبب  ميان، جـادو بـه   هاي بعدي دارند. دراين ها به دوره نقش مهمي در انتقال اسطوره
هـاي   تنهـا در بسـياري از حـوزه    نهاي كه در جوامع بشري داشته است  كاركرد گسترده

. نقش استدهندة بسياري از باورهاي اساطيري هم    معرفتي بشر وارد شد بلكه بازتاب
هاي ديگـر اگـر    اي از مؤلفه هاي اسطوره جادو و جادوگري در بازتاب و انتقال انديشه

هاي ابتدايي بشر پيوستگي دارد،  با آيينتر نيست. بخشي از جادو كه  تر نباشد، كم بيش
هـاي   ترين انديشه   ها در ارتباط تنگاتنگ است. در مقالة حاضر، برخي از مهم با اسطوره
تحليلي بررسي شـده اسـت.     ـ  شيوة توصيفي جادويي در غزليات مولوي بهـ     اي اسطوره

جادويي، تأثيرات آشكار و ها و تركيبات  هاي جادوگري، واژه هاي جادويي، شيوه آيين
اي در  هاي اسـطوره  ... بازتابي از همان انديشه و ،پنهان جادو بر سرشت اجسام و افراد

  غزليات مولوي است.
  غزليات شمس.جادو، اسطوره،  ها: كليدواژه
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 مقدمه .1

تـوان ادعـا كـرد       چنان با فكر و ذهن نوع بشر درآميختـه اسـت كـه حتـي مـي        آن 1اسطوره
تنها برداشت انسان  اسطوره در عصر خود نه«ممكن است.    كردن آن از انديشة انسان غير جدا

گرفت بلكه نيازهاي مـادي و روانـي او را هـم پاسـخ        مي را دربارة جهان پيرامون وي دربر
تـأثير    كه باشد ناخودآگاه تحت اي كس در هر سطح معرفتي    هر .)205: 1374(بهار، » داد   مي

هاي مختلـف     كند. بررسي جنبه   است كه در آن زندگي مي اي محيط فكري و اجتماعيهمان 
شناسـي و     از روان ــ   را هـاي فـراوان علـوم انسـاني       اين تأثيرگـذاري و تأثيرپـذيري حـوزه   

اسـطوره واقعيـت فرهنگـي    «گيـرد.     مـي     بر   در  ـ  شناسي   شناسي گرفته تا تاريخ و مردم   جامعه
ديگـر ممكـن اسـت مـورد      هاي مختلف و مكمل يك   ديدگاه اي است كه از      پيچيده غايت به

حداقل در دوران كودكي خـود،   ،هر انساني .)14: 1392(الياده، » بررسي و تفسير قرار گيرد
كـه انسـان عصـر جديـد      اندازه همان اي را درك و تجربه كرده است. به نوعي بينش اسطوره

فـرآوردة تعـدادي   «داند، انسان عصر كهـن خـود را      مي» وپرداختة تاريخ ساخته«خودش را 
ــاطيري  ــايع اس ــه» وق ــي  ب ــمار م ــيچ   ش ــودي از     آورد و ه ــودش را موج ــدام خ ــل  ك  قب

حتي در  2اي بيني اسطوره   جهان .)21همان:  ← در اين مورد(پندارد    شده نمي   پرداخته  و ساخته 
هم به حيـات خـود    ،يعني در دوران فلسفه و عصر علم ،اي از عصر اسطوره  هاي پس   دوره

آهستگي در گسترة زمان و مكان اين كرة خـاكي   سرعت و گاهي با دهد و گاهي با   ادامه مي
هاي آشكار    بيني فلسفي و علمي بازتاب   اي همواره در جهان بيني اسطوره   جهان«رود.    مي   پيش 

در حــوزة  مطــرح يكــي از مســائل .)7: 1390زازي، (كــ» گــون يافتــه اســت   و نهــان گونــه
از عصـر اسـطوره و در جهـان      هـاي پـس     اين است كه آيا اسـاطير در دوره  شناسي   اسطوره

امروزي جايگاهي دارند يا خير؟ با بررسي زندگي انسـان در دورة حاضـر، آشـكارا ردپـاي     
 توان گفت كه جهان نوين كامالً   مين«بينيم.    هاي گوناگون را در رفتار مردم جامعه مي   اسطوره

 .)37: 1375(الياده، » را از ميان برده است اما حوزة عملش تغيير كرده است اي اسطورهرفتار 
ـ   ميرنـد بلكـه بـا تغييـرو       اي هرگـز نمـي     ها و باورهاي اسطوره   اسطوره جـايي،   هتحـول، جاب

   درحقيقت، يابند.   تداوم مي شناسي بشر   هاي جهان   و انتقال به ديگر حوزه ،دگرديسي
ها تا روزي كه با زندگي محسوس و عملي جامعة خود مربوط باشند، در ميـان     اسطوره

تودة مردم حيات دارند و روزي كه با اين شرايط تطبيق نكنند، از زنـدگي تـودة مـردم    
عـات و  فكرانه، در ادبيات، فرهنـگ، مطال    بعد در زندگي روشن به شوند و ازآن   خارج مي

  .)364: 1390(بهار،  توانند وارد بشوند و ادامة حيات بدهند   ها مي   اين



 3اي جادو در غزليات مولوي    بازتاب انديشة اسطوره

بندند و گاهي حتـي     شوند، از سطح زندگي ظاهري ما رخت برمي   ها ضعيف مي   اسطوره
ه كاسـيرر  كـ  چنـان  رونـد.    طور كامل از بين نمـي  شوند اما هرگز به   فراموشي سپرده مي به

  معتقد است:
تري داشت اما هرگز    سازي در دوران ديرين انديشة بشري رواج بيش   اسطورههرچند كه 
كه در زمان هومر بـوده     چنان   اسطوره هم ،رو و نخواهد رفت. ازهمين است از ميان نرفته

كنـيم     كـه اكنـون آن را ادراك نمـي    تفـاوت  است، در اين زمـان نيـز وجـود دارد بـااين    
  .)42- 41: 1390  (كاسيرر،

هاي متنوع در جوامع امروزي مؤيد اين حقيقت است كه اسطوره    صورت ها به   اسطورهوجود 
   چراكه، طور كامل پاك شود. بهمفهومي نيست كه از افكار عمومي جامعه 

دهنـد. البتـه      بعضي رفتارهاي اساطيري هنوز دربرابر چشمان ما به حيات خود ادامه مي
نيست بلكه غرض اين است كه برخي جهـات و   اي عتيق   بقاياي ذهن و روحيه مقصود

  .)184: 1392اند (الياده،    كاركردهاي تفكر اساطيري جزء عوامل سازندة وجود انسان

ين كاركرد نخست ؛شود   بيني انسان را شامل مي   هاي ديگري از جهان   كاركردهاي اسطوره حوزه
پيروي از آن حماسه  اسطوره (و به 3از كاركردهاي چهارگانة اسطوره نقش عرفاني آن است.

هـا در     صورت كه حماسـه  اين به ؛نيز) در عرفان كاربردهاي گوناگوني از سطح تا عمق دارند
نيازي به يادآوري آيا « 4ساخت آن كاربرد دارند.   روساخت ادبيات عرفاني و اساطير در ژرف

» بخشـند؟    ننـد و تـداوم مـي   ك   هـا را تـازه مـي      انـدازه اسـطوره   است كه اشعار تغزلي تاچـه 
هـاي     اين انتقال و تداوم اسطوره و بازتـاب آن در متـون عرفـاني از راه    .)35: 1375  ،الياده(

) James Frazerهاست. جيمز فريزر (   ترين آن   پذير است كه جادو يكي از مهم   مختلفي امكان
  نويسد:    و ميكند    اصول تفكري را كه مبناي جادو است، به دو بخش تقسيم مي

سازد يا هر معلولي شبيه علت خود است و    هر چيزي همانند خود را ميكه  اين نخست
چيزهايي كه زماني با هم تماس داشتند، پس از قطع آن تمـاس جسـمي از   كه  اين دوم

توان قانون شباهت و دومي را قانون تمـاس يـا      كنند. اصل اول را مي   دور بر هم اثر مي
تواند    گيرد كه مي   نتيجه مي ،يعني قانون شباهت ،د. جادوگر از اصل نخستسرايت نامي
گيرد كه با يـك     خواهي را فقط با تقليد آن ايجاد كند. از دومي نتيجه مي   دلهر معلول 

شيء مادي هر كاري كه بكند، اثري مشابه روي شخصي كه زماني با آن شيء تمـاس  
تـوان جـادوي      هاي مبتنـي بـر قـانون شـباهت را مـي        داشته است خواهد نهاد. افسون

  .)87: 1388هوميوپاتيك يا تقليدي ناميد (فريزر، 
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باشد، به  داشته قبول بايد نتيجة قابل كه حتماً جهت جنبة نظام قانون طبيعي و ازآن جادو از
هاي فرعي جادو به دو    شود. زيربناي فكري شاخه   جادوي نظري و جادوي عملي تقسيم مي

و  )contagious magicرسد. فريزر اين دو نوع را جادوي مسري (واگيـردار) (    نوع اصلي مي
نامـد كـه اولـي براسـاس قـانون       مي) homeopathic magicجادوي هوميوپاتيك (تقليدي) (

 ،در شعر مولـوي  .)88- 87قانون شباهت شكل گرفته است (همان:  تماس و دومي براساسٍِِِِ
دهندة    شود كه نشان   ديد، نمونة بسيار جالبي از جادوي هوميوپاتيك ديده ميكه خواهيم    چنان

هاي بسياري ميان آداب جـادويي     ديگر، شباهت آشنايي دقيق او با مقولة جادو است. ازسوي
چيرگي بر «گنجد.    ها در اين مقاله نمي و عرفان اسالمي وجود دارد كه شرح و بسط همة آن

انگيز شمني: عروج، پرواز ساحري، ناپديدشدن، روي آب    اعمال اعجاب با ساير راه هم آتش
البته مرزبنـدي   .)95: 1375(الياده، » رفتن و مانند آن در ميان عرفاي اسالم شواهدي دارد راه

   ،زيرا ؛پذير نيست   راحتي امكان دقيق و تشخيص حدود تأثيرپذيري جادو و عرفان از هم به

چـه ميـراث ملـي اسـت و      شده مشكل بتوان بين آن   ن اسالميدر مورد سنن عرفان ايرا
بندي دقيقـي انجـام داد امـا هـيچ        چه ناشي از تأثيرات اسالمي يا شرقي است تقسيم آن

هـا و معجزاتـي كـه در تـذكرة        كه تعدادي از افسـانه  ]مورد دراين[ مشكلي وجود ندارد
شمنيسم تعلق دارد  جادوگري و خصوصاًشود، به سهم عمومي    ايرانيان يافت مي ياوليا

  .)588: 1388(الياده، 
هاي فراواني از تفكيك و    صورت افسون هم متجلّي شده است و نمونه براين، جادو به عالوه

 شود كه البته كاربرد آن مخـتص    مترادف در شعر مولوي ديده مي ادغام اين دو مفهومِ تقريباً
 اعمـالي كـردن يعنـي انجـام     اي طوالني دارد. افسـون    مولوي نيست و در ادب فارسي سابقه

يـا   دادن بـه انجـام   هـا  كـردن آن ها يا موجودات ديگـر و وادار    انسان براي تسلط برجادويي 
كـه   تفاوت توانيم همان جادو بدانيم بااين   طوركلي، افسون را هم مي . پس بهعملي كردن ترك

متمركز شده است نه همـة ابعـاد آن. در ايـن    تر بر يك حوزة خاص جادوگري    افسون بيش
يعنـي   ،تحليلي در يك اثر عرفـاني  ـ   شيوة توصيفي مقاله، بازتاب و نمود جادو و اسطوره به

  بررسي شده است. ،غزليات مولوي
  

  پيشينة تحقيق .2
جـادو در ادبيـات   «توانيم بـه مقـاالتي ماننـد:       درزمينة جادو و تأثير آن در ادبيات فارسي مي

چنين،  بيدي اشاره كنيم. هم   از حسن رضايي باغ» جادو« و ؛حسين محمدي   محمد از» فارسي
مقولة جـادو   به جادو در اقوام، اديان و بازتاب آن در ادب فارسيمجتبي دماوندي در كتاب 
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جوي نگارندگان، تاكنون تحقيق مسـتقلي كـه   و بنابر جست در ادبيات فارسي پرداخته است.
را در غزليات مولوي بررسي كرده باشد انجام نشده اسـت. دربـارة ارتبـاط     اسطوره و جادو

بيني    جادو، زيرساختي بنيادين در جهان«اي از بهروز اتوني با عنوان    جادو و اسطوره در مقاله
هـايي از جـادوي      شده نمونـه    اشاراتي مختصر و محدود شده است. در مقالة ياد» اي   اسطوره

تعبير نويسندة همان مقاله: جادوي مانندي و پيوندي) و چندين نمونة  (يا به تقليدي و مسري
  فردوسي آمده است. شاهنامةاساس  مشهور از اسطوره و حماسه و آيين بر

  
 جادو .3

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

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

 ،طـور خالصـه   بـه  .طلبـد    ؟ امري است كه مجـالي ديگـر مـي   يستن چو اهداف آ ،ها   شيوه
  توان گفت:   مي

هـا   كـارگيري آن  هايي است كه بـه    و روش ،جادو يا سحر مجموعة باورها، اعمال، فنون
طبيعي و محيط زيست و رسيدن به مقاصـد و     كردن شرايط فرا براي كنترل يا دگرگون

شده است. در ايـن امـر، جـادوگر يـا از        پنداشته مياهداف نيك يا بد مؤثر و سودمند 
هـا،     توان روحي و ارادة شخصي خود و يا از برخـي ابزارهـا، وسـايل، اوراد، افسـون    

تـا   اسـت  طلسمات و تعويذات براي رام و مهاركردن نيروهاي فراطبيعي بهره گرفتـه 
هـاي     و بـر پديـده  ها و نيازهـا بگردانـد      ها را مطابق با خواست طبع و منش و ميل آن

نيز امور جـاري زنـدگي او تـأثير بگـذارد     و طبيعي، انديشه، احساس و فرجام انسان، 
  .)»جادو«ذيل ، 229: 1388 بيدي،   (رضايي باغ

و نكات مهم مربوط بـه آن   ،كاركرد، اهداف ،هاي جادو   تر حوزه   شده، به بيش   در تعريف ياد
  6اشاره شده است.

  
 معنوي جادو در شعر مولوي. نمودهاي لفظي و 4

اند امـا مولـوي گـاهي       كار رفته معني به در ادبيات فارسي به يك لفظ جادو و افسون معموالً
گونه    برده است، همان   كار  هم به  جاي ها را به   ميان جادو و افسون تفاوت گذاشته و گاهي آن



  1395سال هفتم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن   6

هـاي     نامـه    در واژه«اند.    كار رفته بهجاي هم  تر موارد به   كه در متون نظم و نثر فارسي در بيش
گـري متـرادف جـادو و       هاي سحر و افسون مترادف جادو و ساحري و افسون   فارسي، واژه

  .)235: همان» (اند   جادوگري آمده
 باشد مكر و فسونكه وفا خواني آن  وآن را

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

  )2298غزل  :همان(
ــوي   در واديــي رســيدم كــĤن ــرد ب  مكر و سـاحري نه معجزه و كرامت و ني    جــا نب

  )2992غزل همان: (
بـه   و تلويحـاً  اسـت  طـور ضـمني دربرابـر معجـزه قـرار داده      در بيت اخير جادو را بـه 

 ،يعنـي معجـزات و كرامـات    ،و تمايز و تقابلش با امور مشابه آن در ديـن  نشبود غيرواقعي
 ؛جالب و نزديك بـه حقيقـت آن اسـت    اشاره كرده است. تعريف مولوي از جادو نيز بسيار

سـازد و ديگـري      معني كه جادوگري چيزي جز اين نيست كه يكي كاري را دشوار مي بدين
  آيد:    درصدد حل آن برمي

   گشا كه همين است جادوي   بند و مي   مي
  )2976غزل همان: (

اصـطالحات و تركيبـات مربـوط بـه جـادو نيـز        و كاربرد لغات ،در غزليات شمس
اشارات  7دهندة تأثير جادو در ذهن و زبان مولوي است.   شود كه نشان   فراواني ديده مي به

 بـردن  نام 8ادبي هم كه بسامد بااليي دارد، بخش ديگري را به خود اختصاص داده است.
اشاره به همة  9ديگر از نمودهاي جادو در شعر مولوي است.ابزار جادوگري نيز يكي  از

كـدام فراتـر از حجـم ايـن نوشـته اسـت.        هاي مختلف از هـر    اين موارد و آوردن نمونه
هـاي مهـم جـادو و جـادوگري در شـعر و انديشـة او          بنابراين، تنها به بعضـي از جنبـه  

  كنيم.   مي اشاره
  

  . كاربرد جادو در غزليات شمس5
اي است كه اسـتفادة فـراوان او از ايـن       اندازه مولوي به جادو و امور مرتبط با آن به اشارات

رساند. در ميان آثار منظوم و منثـور او، غزليـات      اثبات مي بشري را به 10حوزة گستردة دانش
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و تخيالت اگرچه درظاهر  ديوان شمس تبريزي«اي دارد.    لحاظ برجستگي ويژه شمس ازاين
هـاي روان     كننـدة هيجانـات و جوشـش      ها بيان دارد ولي اغلب آن    بر   فراواني را درتوهمات 

» هـاي نامحـدود روان بشـري اسـت       دهنـدة ابعـاد و فعاليـت      طوفاني موالناست كـه نشـان  
هـاي شخصـي و احساسـات       آزادي عمل مولوي در بيـان انديشـه   .)186: 1357  (جعفري،
شده اسـت كـه    سببن تخيل آزاد و گستردة او در اين اشعار چني اش در غزليات، هم  دروني

هاي آن نگاه كند.    وتربيت بشر ازديد يك عارف عاشق به جهان و پديده لة تعليمئفارغ از مس
وجـود   اساسي در درون موالنـا بـه   دگرگوني كامالً«ديدار تاريخي شمس تبريزي و مولوي 

» نمايـد    از ابعـاد مختلـف هسـتي وادار مـي     بينـي عميـق و گسـترده      آورده و او را به جهـان 
هاي عالم نظر او را به خـود جلـب      بنابراين، تعجبي ندارد اگر بسياري از پديده .)56  :همان(

را موردتوجه قـرار   قييتحقـ  لة علميئجاي ترديدي نيست كه موالنا صدها مس«كرده است. 
مانند حدس وجـود جاذبيـت و    ؛جالب را هم دارا بوده است حتي ابتكارهاي بسيارو  ،داده

ركاربردي مانند جـادو و  موضوع پ اگر امورِ ،پس .)23: همان» (كاوي   مسائل مربوط به روان
آيـد. توجـه      نظـر نمـي   جادوگري ذهن او را به خود مشغول داشته است، چندان عجيب بـه 

جـايي كـه از   يعنـي   ؛تـوان دريافـت     سـادگي مـي   مولوي به جادو را تنها از نمونة زير هم به
كه در اشعار  اي ترين اصل جادويي   ترين و اصيل   شايد برجسته كند.   عروسك جادويي ياد مي

تـرين امـور جـادويي در جهـان        شود بيتي باشد كه در آن به يكي از قديمي   مولوي ديده مي
  اشاره شده است:

 اي خليـده هاي بوالعجب در دل من  سوزن   اي بـه جـادوي     لعبت صورت مرا دوختـه 
  )2475غزل : 1382مولوي، (

مطـابق آن،  «) اشـاره دارد و  homeopathic magicمفهوم اين بيت بـه جـادوي تقليـدي (   
چنـين در   هم ).115: 1394(سگال، » شود   تقليدكردن از يك فعل به وقوع آن فعل منتهي مي

تيـز   يء نوكفروكردن سوزن يا يك ش اين بيت، آشكارا به عملي جادويي اشاره شده است؛
يا مومي كه شبيه فردي است كه قرار است جادو يا     ،اي   در بدن يك عروسك چوبي، پارچه

   بنابراين، .هالك شود
... كوششي باشد كه بسـياري از  ]جادوي هوميوپاتيك[ شايد آشناترين كاربرد اين اصل

راه نـابودكردن   زدن به او از ها براي نابودكردن دشمن يا آسيب   مردمان در بسياري زمان
بـردن تصـوير    كردند كه با رنـج    زيرا فكر مي ؛دادند   زدن به آن انجام مي نقش او يا آسيب

   .)89: 1388شود (فريزر،    دشمن نيز رنج خواهد برد و با نابودشدن آن او نيز نابود مي
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  نويسد:    گونه امور جادويي مي   حقيقت اين بارة) درEliadeالياده (
راه تجربه) يا حكم كردند  زماني ممكن شد كه بعضي افراد يقين يافتند (ازچنين عملي 

پـس از جداشـدن از    ،طريق نظري) كه ناخن و گيسوان يا اشياء متعلق بـه هـركس   (به
كنند. چنين بـاوري مبتنـي      چنان حفظ مي نوعي ارتباط صميمي با وي را هم ،صاحبشان

ترين اشياء را بـه بركـت انـس و الفتـي        افتاده   اي است كه دور   شبكه   بر فرض وجود فضا
وار، مشابهت صوري يـا     زيستي اندام   دار بر وفق قوانين خاص (هم   شده و جهت   هدايت

ميزانـي كـه    مـادام و بـه   ،پيوندد. جادوگر   هم مي ها) به   سازي يا تقارن كنش   رمزي، قرينه
بـه اثربخشـي كـارش اعتقـاد داشـته باشـد        توانـد    اي وجود دارد، مـي    شبكه   چنين فضا

  .)31: 1376  (الياده،

) Voodoo(» وودو«كـه  جـادويي  از اين رسم  ،تري   با تفصيل بيش ،مولوي در بيتي ديگر
  .)116: 1394سگال،  ← در اين مورد( شود ياد كرده است   ناميده مي
شود كه مفهوم بيـت     مي سبب اي كه او به بيماري و مرگ ناشي از اين روش دارد   اشاره
  دوزي و تزيين آن:   مرتبط با عروسك جادويي بدانيم نه پيشة عروسك را دقيقاً

 زشتش كني نغزش كني بردري از مرگ و سـقم    پيش تو خوبان و بتان چون پيش سـوزن لعبتـان  
  )1384غزل : 1382مولوي، (

  
  . واكنش مولوي به مقولة جادو6

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

ميان دينِ مردم و جـادو از قـديم وجـود داشـته اسـت و       ديدگاه شخصي او ندارد. ارتباط
 جـادو معمـوالً   ،هاي ابتدايي   امعهدر ج« كه خورد؛ چنان چشم مي ر بهبسيادرآغاز، اين رابطه 

جداكردن آن از ديـن در ميـان مـردم     ،رو   ها بوده و ازاين   مكمل تفكر و رفتار ديني مردم آن
نمـود   .)»جـادو «ذيـل   ،247 :1388بيدي،       (رضايي باغ» نامحتمل است ها تقريباً   اين جامعه

در دورة اسطوره، «معتقدند كه:  گران اين عرصه   اين امر تاحدي است كه برخي از پژوهش
تر مربوط به پيروان    اين موضوع بيش .)576: 1390(بهار، » بخشي از دين است جادو اصالً

اديان است تا خود اديان. مردم عادي قدرت تشخيص و تميـز درسـت باورهـاي دينـي و     
بـا  «و جـادو   انـد. ديـن     آميختـه    نـوعي هـر دو را بـا هـم درمـي      اند و به   جادويي را نداشته

يابنـد.     ازپـيش از هـم تمـايز مـي     ترشدن جامعه ازجهت تخصصي و سازماني بـيش    پيچيده
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پذيرنـد و در بسـياري      همه، انواع روابط ميان فرهنگ جادويي و فرهنگ مذهبي امكان اين با
» خـورد    مـي  چشـم  بـه هـا     هاي آن   هاي مذهبي قدري تداخل ميان فعاليت   تاز جوامع و سنّ

استفادة مولوي از جادو شايد به نفوذ آشكار و پنهـان همـين    دليل .)33: 1384(دماوندي، 
هـاي پرسـتش      از نخستين نمونـه «زيرا  ؛گردد   هاي مذهبي بازمي   فرهنگ جادويي در انديشه

هـاي متفـاوت خـويش در       جـا جـادو بـا رنـگ و طـرح        يافتة اديان، همـه  تا اشكال تكامل
تأييـد اديـان    معنا نيست كه جادو مورد اين به مسئلهالبته اين  .)28همان: » (گري است   جلوه

معني قبول جادو است. كاربرد وسـيع جـادو    از آن به داران ة ديناستفادكه  اين الهي است يا
اي دارد، گاهي در تضاد آشكار بـا مبـاني      جاكه مفهوم اسطوره آن در آثار مولوي، مخصوصاً

ها را تأييد نكرده اسـت     آيد كه دين آن   ميان مي ا از اموري سخن بهزير ؛انديشة ديني اوست
هاي مثبت و منفي دررابطه با جادو و جادوگران هميشه    و هرگز تأييد نخواهد كرد. واكنش

شـدت بـا    به ،و مسيحيت شدت و ضعف وجود داشته است. در آيين يهود جا با   و در همه
هاي جادوگركشـي     سدة شانزدهم و هفدهم سده« 11جادو و جادوگري مخالفت شده است.

بـردن جـادوگران    سوزي در اروپا بود و كليسا تمام توان خويش را بـراي ازبـين     و جادوگر
شـمار   ترين گناهـان بـه     جادوگري از بزرگ ،در كيش زرتشتي .)167(همان: » برد   كار مي به
» از گناهان بزرگ شمرده شده اسـت شدت تمام ضد آن سخن رفته و  به اوستادر «رود.    مي

گونـه مقـوالت را    در اسالم نيز جادوگري نهي شده اسـت. ايـن   .)229: 1389(اوشيدري، 
عامـل   ـ   ورسوم گذشتگان بندي به آداب   ازطريق پاي  ـ  مردم عادي قبول دارند و ناخودآگاه

گـرا و     جادو ،طوركلي به ،تي نيز انديشة غالبهاي سنّ   در جامعه«اند.    حيات و تداوم آن شده
ذهن در حال رشد مـردم   ،محور است و زبان و فرهنگ عامه و مذهب، همه با هم   اسطوره

دهند كه پذيراي تـداوم خرافـات باشـند و درنتيجـه، آن مفـاهيم         جامعه را چنان شكل مي
 :1388بيـدي،     بـاغ   (رضايي» رمزي بر تفكر افراد در سراسر زندگي فرمان برانند   ـ   جادويي

هـاي تـاريخي و مـذهبي       از اين مقوله است تلميح به برخي از داستان .)»جادو«ذيل  ،249
كه بارها در قـرآن كـريم بـدان اشـاره      ـ   فرعونمانند داستان حضرت موسي و ساحران و 

)، 102داستان سليمان و اجنّه و شياطين، داستان هـاروت و مـاروت (بقـره:     ،ـ12شده است
از  ... كه هركـدام مملـو   و ،)110مائده:  ؛49عمران:  كردن مردگان (آل سي و زندهماجراي عي

اي اسـت     گونـه  ها به   و فرهنگي اين داستان ،. بستر تاريخي، اجتماعياستاشارات جادويي 
توجه در  سازد و نكتة شايان   را به ذهن متبادر ميجادويي نكات اساطيري و  هناخوا كه خواه

، ديگـر  عبـارت   بـه  ؛اي است كه مولوي از اين موضوعات كرده است   موارد استفادهگونه    اين
ها را در خدمت اهداف تعليمي و توصيفات عرفـاني خـود قـرار داده اسـت. برخـي از         آن
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هاي ديني و تاريخي مطرح شده اسـت     اي درخالل همين داستان   اسطوره  ـ  عناصر جادويي
  پذير نيست.   امكان سادگي به، اند از ديگري تأثير پذيرفتهيك    كدامكه  اين تعيين و

 معتمـد را  افسـون چـو عيسي  بر مرده زن   كردن خود را بزن تو بر من اين است زنده
  )191غزل : 1382مولوي، (

ــادوي نمايــد    هـا    تو چون عصاي موسي بگشا بر او زبان   بنــدد زبــان مــردم  ور ج
  )192غزل همان: (

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

 مـــر مـــرا بســـتة ايـــن جـــادوي ســـحاره مكـــن   ز سحرش بسته استصد چو هاروت و چو ماروت 
  )1999غزل همان: (

سو با اسالم و برگرفته از تعـاليم آن     هاي عالي خود را هم   مولوي عارفي است كه انديشه
   داند.   از دين اسالم حرام مي پيروي بهكند. او جادو را    ميبيان 

  شد جادوي حرام و حق از جادوي بري
  )2976غزل همان: (

ديدگاه او نسبت به جادو گاهي مثبت و گاهي منفي است و باتوجه بـه موضـوع بحـث    
داند. البتـه     اي كه از مسائل مرتبط با جادو كرده است جادو را خوب يا بد مي   خود و استفاده

آورد كـه هـيچ      شاعرانه و با حسن تعليل دليلي براي حرمت آن مـي  گاهي با برداشتي كامالً
  ربطي به مباني اعتقادي و ديني شاعر ندارد:

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

ــادويي؟      هــاي جــادوي تــو پــيش آن چشــم ــرام، ج ــد ح ــون نباش  چ
  )3143غزل همان: (

  
  ديدگاه منفي 1.6

كنـد و     را آشـكارا رد مـي  » ثمـر و نامشـروع     هنر بي«و » علم كاذب«مولوي در مواردي اين 
علم كاذب و هنـر   بارةدر( آورد   شمار مي كننده به   جادوگري را كاري بيهوده و هوسي گرفتار

  .)88: 1388فريزر،  ← ثمر و نامشروع بي
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راسـتا   مخالفت او با جادو و كاربردهاي بد آن است و ديدگاه منفي او را هم بايـد درهمـين  
  توجيه كرد:

ــدرپي فســوني؟    بـين  درعين درد بنشين هر لحظه دوست مي  آخــر چــرا تــو مســكين ان
  )2943غزل : 1382مولوي، (

 اي جــادويي و شــعبدهكــه اســير هــوس    بس كن و سحر مكن اول خود را برهان
  )2859غزل همان: (

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

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

 عصمت تو كي رود شيطان به الحول وال بي   ي؟ا بادة تو كي فتـد در مغـز نغـزان مسـتي     بي
  )21غزل همان: (

  
  ديدگاه مثبت 2.6

كند اما اگر كاركرد مثبتي براي آن    اش رد مي   تبعيت از عقايد مذهبي مولوي جادو و افسون را به
  :جادوييهاي    براي دفع جادو و شكستن طلسم قبول است مخصوصاً وجود داشته باشد قابل

ــو   ــل ه ــوذ و ق ــل أع  ديگـر نخـوانيم؟   چرا در عشق هـم    اهللا فســون ق
  )1535غزل همان: (

  اش ياد شود، جادو ديگر اثري ندارد:   جاكه از خدا يا بندگان برگزيده   هرچند آن
 رود   ســحر اثــر كــي كنــد؟ ذكــر خــدا مــي   بخنديد و گفـت  سستكسي  ،گـفتم جادو

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

  )3068غزل همان: (
توان در جهت مقابله با جادوگران هـم اسـتفاده كـرد.       براين، از جادو و افسون مي عالوه

براي دفع نيروي طبيعـي و  ها يا دفن آن    كردن برخي از اشياء يا نوشته بنابر اين اعتقاد، حمل
  اي است:   يك انديشة اسطوره ،خود خودي فراطبيعي مضر مفيد است. اين عقيده، به
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 باشد راد و محترم ،دودر بر و بحر اگر ر   هركه برات حفـظ مـا دارد در زه قبـا   
  )18غزل همان: (

 كه هست رقية كژدم به كوي عشق مدام   نــويس عيــد رســيد   فســون رقيــة كــژدم
  )1734غزل همان: (

 گفت بگير رقعه را زير زمين بكـن دفـين     اي عاشقي از معزمي خواست يكي نوشته
 كـه ز ياد بوزنـه دور بمـاني از قـرين    زآن   وقت دفن اين ياد مكن تـو بوزنـه   بهليك 

  )1839غزل همان: (

او  شـود كـه     هاي مثبت و منفي مولوي در قبال جادو مشخص مي   پس از بررسي واكنش
مقتضـاي حـال و    تر براي ديگران بيان كند، به   تر و سادههانديشة دروني خود را بكه  اين براي
ده است و چندان نسبت به كاربرد عناصر مغـاير بـا   كرهاي جادويي استفاده    از انديشه ،مقام

ديگر، مقاصد تعليمي يا عاطفي و شخصـي   عبارت به ؛اش حساس نبوده است   باورهاي ديني
ـ    مهماو  امـور   از ابيـات زيـر  راي نمونـه، شـاعر در   تر از اصل اين باورهاي جادويي است. ب

بدون دانستن اصـول و   سخنش كه خود بهره برده استجادويي در راستاي اهداف عرفاني 
  شود:   جزئيات آن امور ناقص و حتي گاهي اشتباه درك مي

ــيمه     خانة حسن است بر چشمة دل گرنه پري ــان سراس ــرياي ج ــي؟ پ  دار چراي
  )2643غزل همان: (

ــاني؟      چون سرمة جادوي در ديده كشي دل را ــدة انس ــد در دي ــا مان ــز كج  تميي
  )2571غزل : 1382مولوي، (

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

 كنان گشـته  گورستان چون جامهو اين عالم    خـوان اسـت   گرمابة روحاني آوخ چه پري
  )2311غزل همان: (

اجنـه و   جايگـاه  قبيل ضروري اسـت كـه   براي فهم دقيق ابيات باال دانستن نكاتي ازاين
انـد؛ بـا جـادو در بينـايي انسـان خلـل وارد        دانسته ها مي ها را در گرمابه يا كنار چشمه پري
توان جن و پري را در شيشه  مخصوصي ميمعتقد بودند با خواندن اوراد كه  اين كردند و مي

  زنداني كرد.
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  گري عناصر و اجزاي جهان آفرينش   افسون. 7
چيز جان دارد. ابـر، بـاد، دريـا،     در جهان اسطوره همه«بديهي است كه  يامر مسئلهاين 

شــاعر  .)38: 1389دوســت،    (واحــد» و... گويــا هســتند ،اي چــوب   ســنگ، آهــن، تكــه
مولوي هم در مواجهه با جهان آفرينش جادوگري را تنها منحصر به مسلكي مانند    عارف

گري    داند و موجودات و حتي مفاهيم عقلي را هم داراي مراتبي از افسون   نوع انسان نمي
و حتـي برخـي مفـاهيم     ،داند. جادوگري دنيا، اجرام آسماني، موجودات عالم غيـب    مي

خوانـدن و   تواننـد انسـان را بـا افسـون       مـي  ،نوبة خود به ،مانند عقل و عشق هم هركدام
اي،    در فرهنگ اسطوره«دميدن به دام خودشان بيندازند و او را مطيع خويش كنند.  افسون

گونـه     انسـان  ،روي ايـن  مند و دريابنده است. از   اي هوش   گونه جهان زنده و تپنده حتي به
شـدة ايـن جهـان       ازديدگاه مولوي، انسان، طلسـم  .)38: 1390(كزازي، » شود   شمرده مي

سـوي خـود جـذب      ) و دنيا او را با جادوي خـود بـه  120غزل : 1382مولوي، است (
) و عشـق هـم   1087  غزل  همان:گر است (   )؛ معشوق افسون860غزل همان: كند (   مي

م را شـفا  تواند با افسون خود بيماري جس   )؛ جان نيز مي1247غزل همان: طور (   همين
كننده است    ) و سيارة زحل هم مثل ديگر اجرام آسماني افسون1264غزل همان: دهد (

  ).1316 غزلهمان: (
 خسـبد  جان شـنيد آن فسـون نمـي      عشق بر من فسـون اعظـم خوانـد   

  )966غزل همان: (
 ،بر مفاهيم ذهني، طبيعت و مظاهر گوناگون آن هم همين حالت را دارد و مولـوي  عالوه

اي    كند و مانند انسان دوران اسطوره   ، شور و هيجان خاصي پيدا مي   در هنگام رويارويي با آن
   چرا كه، ؛پندارد   دار و داراي درك و شعور انساني مي   چيز را جان    همه

 هاي مختلف جهان اين اصل پذيرفته شـده كـه تفكـر جـادويي       با تحقيقات در فرهنگ
هـاي آغـازين      پنداري يك فرايند عام و همگاني در ميان تمام جامعه   با تفكر جان راه هم
دم تـاريخ بـا جـادو آشـنايي داشـته اسـت          و برخي معتقدند بشـر از سـپيده   است بوده

  .)»جادو«ذيل  ،238 :1388بيدي،    باغ  (رضايي

اعر محور مولوي برگرفته از دين و عرفان است اما وقتي ش   بخشي از اين ديدگاه طبيعت
غيرديني اين  خاستگاه توانيم نسبت به   برد، ديگر نمي   اي نام مي   از عناصر جادويي يا اسطوره

گويــد كــه افســون بخوانــد    تفــاوت باشــيم. او گــاهي خطــاب بــه صــبح مــي   ديــدگاه بــي
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داند كه باد صبا بر او    قراري گلشن را از افسوني مي   ) و گاهي بي1788غزل : 1382  مولوي،(
آب در سجود است زيـرا خداونـد او را افسـون كـرده      ؛)581غزل همان: نده است (خوا

شـود     مـاه هـم گـاهي افسـون مـي      ؛)1692 غـزل همان: كه مارگير، مار را (   چنان   است هم
  و...: ،)1788غزل   همان:(

 مر دهر را محرور كن افسون بخوان افسون بخوان   صبحا جهان پرنور كـن ايـن هنـدوان را دور كـن    
  )1794غزلهمان: (

 كرها كــنز لــب اي نيشــكر رو شُــ   شدي اي ني! شكر ز افسون آن لب
  )1914غزل همان: (

ــا برآينـــد شـــهيدان نبـــاتي ز كفـــن    خواند   نوبهاران چو مسيح است فسون مي  تـ
  )2003غزل همان: (

حضـرت   خواني فصـل بهـار و تلمـيح بـه داسـتان        بر فسون در بيت اخير، شاعر عالوه
بر بار معنايي شـعر  » شهيدان نباتي«كردن مردگان با آوردن تركيب جالب  زنده (ع) و  مسيح

فرهنگـي آسـياي غربـي      ــ   اي   افزوده است. اين تركيب يادآور يكي از مسائل مهم اسطوره
تر عمر خود را در اين منطقه (آسياي غربي) سپري كرده اما اثبات يا رد    است. مولوي بيش

حد از وجود و كاربرد اين اسطوره باخبر بوده اسـت شـايد چنـدان     لب كه او تاچهاين مط
اسـت كـه      ــ    خـداي اقـوام سـامي     ــ   تموزساده نباشد. اين بيت يادآور داستان دموزي يا 
نـام   نام آدونيس و در مصر به شد و در يونان به   هرسال در سوگ او مراسم عزاداري برپا مي

مطالـب   .)369- 361: 1388فريـزر،   ← در ايـن مـورد  ( شـود    ده مـي اوزيريس از او نام بر
شـوندة منطقـة آسـياي غربـي گفتـه شـده اسـت.           زيادي دربارة اين ايزد گيـاهي و شـهيد  

اي اسـت كـه بـا       شـونده    مايه يكي اسـت. خـداي شـهيد      كند ولي درون   ها فرق مي   روايت«
شود و با تولد مجـددش بركـت      سالي مي   و جز آن خشك ،جستن دوري ،شهادت يا با ايثار

  .)405: 1390(بهار، » آيد   مي
  

  اي جادو   . چند حوزة اسطوره8
كند كـه   هاي گوناگون و كاربردي جادو در غزليات شمس مشخص مي   نگاهي گذرا به جنبه

تـرين   خاصـي دارد. يكـي از مهـم    جايگـاه  جادو و مطالب مرتبط بـا آن در اشـعار مولـوي   
  جادو موضوعاتي است كه در ارتباط با جن و پري است.هاي  بخش
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  جن و پري 1.8
در همــة تــاريخ  در زبــان فارســي دري تقريبــاً» پــري«و » جــن«كــاربرد متــرادف دو واژة 

ريشة كلمة پري هم نظرات گونـاگوني ارائـه    بارةشود. در   هزاروچندصدسالة آن مشاهده مي
پس از نقد عقايد مختلف دربارة ريشة ايـن كلمـه، آن را    ،)Sarkaratiشده است. سركاراتي (

داند و به مفهوم مثبت آن در اساطير اشاره    ) مي6: 1350(سركاراتي، » زاينده و بارور«معني  به
  نويسد:    دارد و مي

باروري و زايـش بودنـد و در ايـن نقـش      ]هاي   الهه[ايزدان    ـ  زنها در يك زمان،    پري
انـد كـه تجسـم ايزدينـة ميـل و         شـده    جوان بسيار زيبا و فريبنده تصور ميسان زنان  هب

ويـژه     هـاي اخالقـي و بـه      خواهش تني بودند... ولي بعدها براثر تغييـر و تحـول ارزش  
آوري زردشت... از انجمن ايزدان رانده شدند و دگرگوني جوهري پيـدا كـرده، در      دين

  .)7: همانهاي اهريمني درآمدند (   ت بودهصور  آيين زردشتي و دين مزديسنا به
بسياري از كارهاي جادوگران با تسـخير ارواح يـا اسـتفاده از نيروهـاي پنهـان در جهـان       

هـاي تلفيـق و      چـون راه «گيرنـد.     پذيرد كه جن و پري در رأس آنان قـرار مـي     صورت مي
اند، لذا بـراي برقـراري      گرفتهارتباط ميان ناخودآگاه و خودآگاه را حراميان منطق و اخالق 

تماس با روان نهفته و پري كه تجسمي از آن است بايد به جادو و افسون متوسـل شـد و   
ها و واداركردنشـان بـه انجـام       تسخير آن .)30: همان» (داري پرداخت   خواني و پري   به پري

ري اسـت.  هـاي جـادوگ     ترين بخـش    اموري كه خواستة شخص تسخيركننده است از مهم
» برخي معتقدند كه شناخت وجود جن در اسالم بنيادي براي باور به جـادو فـراهم آورد  «

هميشه پري را نماد  ،در ادبيات قديم فارسي .)»جادو«ذيل  ،229 :1388بيدي،    باغ  (رضايي
، پيرامـون ديـو و پـري    شـاهنامه اسـتثناي   به ،ادبيات كالسيك فارسي در«اند.    زيبايي دانسته

» رفتـه صـورت نمـادي داشـته اسـت      كـار  نـدرت بـه    چـه هـم بـه      تر سخن رفتـه و آن    كم
رو و يـك معبـود بـه       در ادبيات منظوم نيز... يك زن خوب«و  ،)106: 1355سن،    (كريستن

اين بخش از جادوگري را شايد بتـوان   .)107: همان» (شود   وش تشبيه مي   پري يا بتي پري
حدي است كه گـاهي   يي در آثار مولوي دانست. نمود اين امر بهربسامدترين حوزة جادوپ

به مطلـع زيـر، بـه چنـدين      2595در غزل شمارة  مثالً ؛پردازد   از همان آغاز كالم به آن مي
و  ،هـا در نـزد خـدا      گـردي، اغيـاربودن آن     بـودن، شـب   ويژگي جن و پري ازجمله پنهـان 

  جا اشاره شده است:   بودن يك زيبارخ
ــا روز     ــن ت ــان را م ــب پري ــهامش  گردي خواهم كه كنم ياري   در خوردن و شب   داري دل ب
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اقتضاي يك داستان يا تمثيل سخن از جن و  بهگونه موارد غير از مواردي است كه    اين
گـردد؛ اعتقـاداتي از      ها به اسطوره برمي   ميان آمده است. بنيان بسياري از اين انديشه بهپري 

ــبك ــل: س ــان (   قبي ــودن پري ــوي، روب ــزل : 1382مول ــرخ576غ ــري   )، س ــرة پ ــودن چه ب
بودن اجنـه از چشـم بشـر     ) و پنهان1376غزل همان: خوابي پري (   )، بي1520  غزل  همان:(
است. حقيقت اين اسـت  » جن«ها همان    ). منظور از پري در اغلب نمونه2595غزل همان: (

مرور زمـان   به ـ  صورت كهن و اصلي كلمة پري استكه   ـ پريكا نام بهي اهريمني يكه نيروها
وگرنـه دراصـل،    ؛چنـان بـاقي اسـت      كه هـم  فتندپذير  مفهوم و مصداقي اهورايي و مقدس 

آمدند تـا     صورت زني زيبا درمي ساختن آدميان به دادن و گمراه نيروهاي اهريمني براي فريب
توانند هرگاه اراده كنند، تغيير    نند ديوان ميپريان نيز ما«شان برسند.    زودتر به اهداف اهريمني

كـم اصـل ايـن قضـيه فرامـوش شـد و پـري         كـم  .)88: 1355سـن،     (كريستن» شكل دهند
 و ريشة كلمة پـري  پريكا بارةدر(ربايي شد    در ادبيات فارسي) نماد زيبايي و دل (مخصوصاً

  .)6- 2: 1350اتي، رسركا ←
هـايي     ديگـر نمونـه     جاي يك درست جن و پري بهدر شعر مولوي از كاربرد نادرست و 

انـد. در     كـار رفتـه   جاي هم به اند و گاهي به   وجود دارد كه گاهي اين دو از هم تفكيك شده
  كنيم.   هاي جن و پري اشاره مي   ادامة مطلب به برخي از ويژگي

تـرين مضـامين      رايـج انداختن پري از  دام ارتباط پري و شيشه و استفاده از جادو براي به
هـاي مختلـف از آن يـاد       صـورت  ادبيات فارسي است كه در شـعر مولـوي هـم بارهـا بـه     

  است:  شده
 چو بر قنينه بخواند فسـون احيـا را     روان شود ز ره سينه صدهزار پـري 

  )233غزل : 1382مولوي، (
ــانم    خوتر در شيشه كـنم زوتـر   هركس كه پري ــه بجنبـ ــونش حراقـ ــوانم افسـ  برخـ

  )1466غزل همان: (
 اسير شيشـه كـن آن جنيـان دانـا را    

  )212غزل همان: (
 خـواني  بنه بر دست آن شيشه به قـانون پـري  

  )2507غزل همان: (
  گردي پري است: خوابي و شب بياز موارد ديگر، 
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 ام و خواب ندانم كه كجاسـت؟    زاده من پري
  )417غزل همان: (

 زاديـم شـب جمعيـت پريـان بـود      گر پري
  )1597غزل همان: (

 سايم پري را پاي مي شُدكه در ظلمت ز آمد   هاي من گريان بپرس از لشكر پريـان  ز شب
  )1438غزل همان: (

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

  )188غزل همان: (
كشند    زنجير مي زده را به   شوند. فرد جن   شدن انسان  توانند باعث ديوانه   جن و پري مي

رابطة پري با افسـون و  «كوشند.    و با خواندن وردهاي مخصوص در جهت شفاي او مي
ــوانگي از ــا و دي ــدگاه روان رؤي ــي اســت     دي ــري طبيع ــاطير ام ــذهب و اس » شناســي م

  .)25: 1350 (سركاراتي،
 بازخوان اي حكـيم، افسـون را     از بـــراي صـــالح مجنـــون را

  )245غزل همان: (
 ترم   افسون مخوان ز افسون تو هر روز ديوانه   بر گردن و بر دست من بربنـد آن زنجيـر را  

  )1373غزل همان: (
    كنار چشمه را معموالً    پري جايگاهارتباط پري با آب و دريا و باران باعث شده است كه 

يكـي از  «اي دارد.    هاي اسـطوره    بدانند كه همين مطلب هم ريشه در انديشه    يا داخل گرمابه
ها است كه از    ارتباط او با بارندگي و آب   ـ ايزد فراواني و باروري  ـ زنعنوان  وظايف پري به

 »دارد   افزونـي ارزانـي مـي   اين راه سال نيكو و محصول خوب آورده و به مردمان فراواني و 
  .)18: 1350(سركاراتي، 

 جــا بااحتيــاط بايــد بــودن تــو را در آن   باشد مقام پريان ،هرجا كه چشمه باشد
  )188غزل : 1382مولوي، (

 زيرا كه در او پري مـا بـود     فـزا بـود     گرمابة دهر جـان 
  )724غزل همان: (
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  زخم اعتقاد به چشم 2.8
 تشتناسب قدر چيز جان دارد و به اين تصور وجود داشته است كه همهاي    در دوران اسطوره

اي براي غلبه بر ترس خـود دربرابـر نيروهـاي       انسان اسطوره«بايد از آن ترسيد يا گريخت. 
گشت تا وي را دربرابـر     دنبال نيرو يا نيروهايي مي چنين براثر ناداني خويش به طبيعت و هم

بايـد از   ،بنابراين .)234: 1390(اتوني، » ناك طبيعت ياري رساند   و هراس سهمگيننيروهاي 
جاسـت كـه اعمـال     هاي مختلف براي رضايت يا دفع آن قدرت ناشناخته كوشيد. ازاين   راه

مـرور   وجود آمد و بـه  هاي مذهبي در ميان جوامع مختلف به   گوناگوني به اسم آداب و آيين
ان و غيرانسان) گرفته تا نذركردن و حمـل اوراد و  كردن (انس زمان گسترش يافت. از قرباني

آوردن رضـايت خـدايان و    دسـت  وهمه، بازتاب اين تفكر كهن در جهـت بـه   همه ،تعويذها
   ،كه چنان ؛دوركردن خشم و انتقام آنان است

هـاي     و سـاير سـرزمين   ،هاي آريايي، سامي، هندي، استراليايي، آفريقـايي    در جامعه
پزشكاني بودنـد كـه از   ـ  ة سطوح جامعه سيطره داشت و جادوكهن نيز جادو بر هم

بـار     اثرساختن اثـرات زيـان     كردن و بي و اعمال جادويي براي باطل ،ها، اوراد   افسون
كردنـد     هـا اسـتفاده مـي      و درمان بيمـاري  ،كار   جادو، رماندن ديوان و نيروهاي زيان

  .)»جادو«ذيل ، 239 :1388 بيدي،   (رضايي باغ

زخم است. اين عقيده    ست چشمايكي از اين موارد كه موجب ترس مردم بود و هنوز هم 
توانند با چشم خود در روند وقايع و امور جاري عالم و آدم تـأثير     ها مي   كه برخي از انسان

پذيرفته شـده اسـت كـه حتـي متـون دينـي هـم         تنها در ميان مردم كامالً نهمنفي بگذارند، 
وإن يكـاد الـذين كفـروا    «سـورة قلـم:    51نمونـه، آيـة    بـراي كنند (   تأييد مي حقيقت آن را

  .)»..ليزلقونك بابصارهم.
 پاوســر   هــا از چشــم هــر بــي   زخــم   ام   ام مــن ديــده   هــا كــرده   مــن زيــان

 روسيه گردد عيـان شـمس و قمـر      چشم بـد ديـديم مـا كـز زخـم او     
  )1107غزل : 1382مولوي، (

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

ــايي    بسوز اي تن كه جان را چون سـپندي  ــد چــون كيمي ــه دفــع چشــم ب  ب
  )2706غزل همان: (
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  بندي چشم 3.8
بندي    ها در جادوگري است. چشم   دهندة اسطوره   بازتاب بندي هم يكي ديگر از عوامل   چشم
ديگـر، بـا اعتقـادات جـادويي و      بـازي اسـت و ازسـوي      سو نوعي تردستي و شـعبده    ازيك

» اسـت  راه هـم  بنـدي    تـر بـا چشـم      شـگردهاي جـادو بـيش   «اي در ارتبـاط اسـت.      اسطوره
 واقعيت را از چشم ديگران پنهـان كـرد يـا   توان    با سحر و جادو مي .)32: 1384  (دماوندي،

بيند كه وجـود     ديگر، انسان چيزهايي را مي عبارت به ؛آن را وارونه يا ناقص جلوه دادكه  اين
بندي كـه     رسند. چشم   نظر مي صورتي كه به آن بهوجود دارند ولي نه كه  اين خارجي ندارند يا

. اسـت  ركـاربرد جادوهاي رايـج و پ  كردن شخص است از نوعي ايجاد خطاي ديد و متوهم
وقـت بـه منـزل       شوند كه مسافر راهش را گم كند و هيچ   بندي باعث مي   جادوگران با چشم

صـورت ديگـري ديـده شـود      طـوركلي بـه    )؛ جهـان بـه  1172غـزل  : 1382مولوي، نرسد (
نظر برسد   )؛ شاخة خشك تر به2817 زلغهمان: نظر خشك بيايد (  ) يا به2673غزل   همان:(
شود و    آهو شير مي مثالً ؛كند   )؛ گاهي حقيقت اشياء و موجودات تغيير مي2784غزل همان: (

جادوگر خـود  كه  اين ) يا116غزل همان: شود (   )؛ ديده احول مي116غزل همان: ( برعكس
  ).2388 ،342، 173غزل همان: كند (   را از چشم ديگران پنهان مي

 ميان روز و نبيني تـو شـمس كبـري را      را بينــي چنـان ببنـدد چشـمت كـه ذره    
 ميــان بحــر و نبينــي تــو مــوج دريــا را    كه زورقي بينـي  آنبند وي است    ز چشم

  )233غزل : 1382مولوي، (
ـــي   در   چو چشمت بست آن جادوي استاد ــو و آب مـ ــو   آ در آب ج  ج

  )2188غزل همان: (
 ست   خبر از آب چـو دوالب شده ا   ارس بيدر    لبا كز گـرة سـحر كسـي      اي بسا خشك

  )415غزل همان: (
 كه مسلم شده چشم ورا ساحري اسـت    زآن   بنـد    چـشم خاليق از او بسته شـد از چشـم  

  )468غزل همان: (
گيرند.    شك در شمار خرافات قرار مي شده در ابيات باال بدون مطرحهاي    برخي از انديشه

ها تأثير خود را بر ذهن انسان    ها و همة مكان   هميشه و در همة زمان» خرافاتنظام باستاني «
زبـان و  «تي هـاي سـنّ     در جامعـه  .)85: 1388فريزر،  ← در اين مورد( داشته است راه هم  به

دهند كه پـذيراي     درحال رشد مردم جامعه را چنان شكل مي ... ذهنِ فرهنگ عامه و مذهب
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اغلب خرافات درواقـع   .)»جادو«ذيل  ،249 :1388بيدي،    (رضايي باغ» باشندتداوم خرافات 
شدن اصلشـان بـا عنـاويني چـون      فراموش سبب ند كه بها اي يا جادويي   هايي اسطوره   انديشه
شود.    ها ياد مي   و... از آن ،اي يا نژادي، قوانين موروثي   ورسوم قبيله هاي گذشتگان، رسم   سنت

جوي اساطير كهن در زمان حاضر همين باورهـاي خرافـي   و ابع غني براي جستيكي از من
  13:و توان گفت پيوند و ارتباط جادو و خرافات انكارناپذير است مي است.

اصـطالح خرافـي نباشـد.     هاي به   اي درگير انديشه   گونه تر كسي باشد كه به   شايد كم
معنـاي اسـطوره نيـز در ادب عـرب      و به است البته حوزة معنايي خرافه نيز گسترده

انـد و     كـه خرافـي دانسـته شـده     ئـي جو در آراو هرروي، جست كار رفته است. به به
سـازد. كسـي كـه       ها را آشكار مـي    هاي جادويي آن   مايه   ها و بن   ساخت   شوند، زير   مي

كنـد     ت مـي سادگي درياف هاي نهاني آشنا باشد، اين پيوند را به   اندكي با جهان دانش
  .)289: 1384(دماوندي، 

فراموش نكنيم كه تشخيص مرز اسطوره و جادو در عقايد خرافي امري بسـيار دشـوار   
زيرا قدمت اين دو به اندازة زندگاني بشر روي كرة  ؛نمايد   است و حتي گاهي غيرممكن مي

  زمين است.
  
  بستن خواب 4.8
دهند كـه خـود محملـي بـراي دوام        تشكيل ميها بخش مهمي از فرهنگ هر جامعه را    آيين

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

ها    داستان«ها ارتباط نزديكي دارند.    ا اسطورهب ،شوند، در بسياري از اوقات   جادويي انجام مي
توصـيف   ،ها را توضـيح دهنـد     آيند تا آن   وجود مي بهها    در اطراف آيين ها معموالً   يا اسطوره
كـه   ايـن  كـردن  مشـخص  .)30 ،1 ج :1380(براكـت،  » صورت آرمـان درآورنـد   بهكنند و يا 

است، امري است كـه      جوامع بشري پديدار شدهيك زودتر در    و جادو كدام ،اسطوره، آيين
هم  آيين و اسطوره چنان به هاست.   گران اين حوزه   هنوز محل اختالف متخصصان و پژوهش

   اعتقاد بهار: ناپذيرند. به يياند كه از هم جدا آميخته
اش براي رسيدن به صلحي ابدي    علت نيازهاي مادي و معنوي بهانسان عهد اساطير 

هـا را اجـرا كنـد. ايـن        ن پيرامون خود مجبور بوده است كه يك رشته آيـين با جها
ها برقراري ارتباط با خـدايان و مظـاهر مختلـف حيـات        ها كه هدف اصلي آن   آيين
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توان از آيين جدا كرد... آيين، شكل    اند تا جايي كه اسطوره را نمي   راه هم است، با اسطوره
 هاسـت    اي بوده و اسـطوره محتـواي فكـري آيـين       اسطورهعملي و طريق بيان اعتقادات 

  .)209 -208: 1374(بهار، 

 و دريافت روشني از عوامـل طبيعـي نداشـتند،   «در مواجهه با طبيعت،  ،هاي اوليه   انسان
جوي وسايلي و دانستند. پس به جست   ميمرتبط طبيعي و جادويي  فوقها را با نيروهاي    آن

كـار   بـه هـايي كـه      روها پرداختند. براثر مـرور زمـان، بـين شـيوه    براي جلب حمايت آن ني
ها سـپس     يافتند. اين شيوهمسلّمي ها انتظار داشتند، رابطة    بردند و نتايجي كه از آن شيوه   مي

» تكرار شدند، صيقل يافتنـد و رسـميت پذيرفتنـد تـا سـرانجام بـدل بـه آيـين گرديدنـد         
  .)30، 1: ج 1380 (براكت،
آوردن  دسـت  بـه جادو عبارت است از ايجاد رابطه با خدايان يا ضدخدايان و «جاكه    ازآن
تأثيرگـذاري   .)577: 1390(بهـار،  » براي شخص متخاصم آنان ها براي خود يا قهر   لطف آن

بر سالمتي جسم يا جان انسان و حتي كشتن او با استفاده از جادو امري رايج بـوده اسـت.   
كـه بـا جـادو     معني اين بهها بوده است؛    ردن اشخاص بستن خواب آنهاي نابودك   يكي از راه

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

 بندد چنين اندر صـبح و در مسـا؟     ميخوابت كه    اي دل قرار تو چه شد وآن كاروبار تو چه شـد؟ 
  )5غزل : 1382مولوي، (

 جـادوي او  ةست دسـت جـادوان آن غمـز      بسته   ها را بست او ها را خست او بس خواب بس سينه
  )2130غزلهمان: (

 شده خـواب مـن آواره ز سـحر يـار خـودرايم        چــو اسـتاره     گردد دل پاره همه شـب هـم     همي
  )1438غزل همان: (

  
  ايجاد محبت يا نفرت 5.8

اي اين است كه با انجام برخي اعمال يا خوانـدن     اسطورهـ  جادوييهاي    يكي ديگر از انديشه
توان جلب محبت كرد، مهر كسي را در دل كسي انـداخت، آن را از     برخي اوراد و اذكار مي

يا حتي موجـب نفـرت و دشـمني شـد. تغييـردادن حالـت         دل كسي كم كرد يا از بين برد
روحي و احساس انسان نسبت به ديگران اعم از ايجاد محبت ميان دو فـرد بيگانـه، ايجـاد    



  1395سال هفتم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن   22

كـردن يـا    نـاقص كـردن،   ديوانهزاري و دشمني ميان دو دوست و در مراحل شديدتر آن،  بي
يكـي از  «نعـل در آتـش كـه     انـداختن  مثالً ؛استجادويي ركاربردترين امور كشتن فرد از پ

خواسـتند كسـي را بـه       با اين كار ميو  وسايل تحبيب نزد ساحران و دعانويسان بوده است
بر روي نعل با حروف ابجد نـام طـرف    ،رو اينديگري يا عاشقي را به معشوقي برسانند. از

ن اورادي دند. سپس بـا خوانـد  كر   كردند و آن را در زير آتش پنهان مي   موردنظر را حك مي
  .)56: 1383(محمدي، » شد   مند مي   معشوق يا حريف به عاشق عالقه

ــ   اي خدا مجنون آن ليلي كجاسـت؟  تــا بــه گوشــش باي   ميم افســانهرد 
  )2918غزل : 1382مولوي، (

 پس تو بداني كه اين جمله طلسم آن كيست   آن دم كاين دوستان با تـو دگرگـون شـوند   
  )467غزل همان: (

ــده   رب چــه طلســم اســت كــز آن خلــد  يــا ــن دوزخ امشــاج خزي ــا در تــك اي  م
  )2334غزل همان: (

 وآنجا به گوش توست دل خويش و اقربا   جا در آتش است سه نعل از براي تـو    ناك
  )201غزل همان: (

كرد؛ با هاي فراواني پيدا    توان در بين آثار مولوي نمونه   مي يادشدهبراي هركدام از موارد 
و مراجعه به موارد مشابه آن در ديگر آثار مولـوي   يادشدههاي    مطالعة دقيق شواهد و نمونه

ماند كه كاربرد جـادو در ذهـن و زبـان مولـوي بسـيار         اي باقي نمي   جاي هيچ شك و شبهه
ل ديگر، محملي براي انتقا سويتر از يك برداشت سنتي از آثار و افكار ديگران است. از   بيش

ها و نيز عاملي براي ادامـة حياتشـان در يـك اثـر        دهندة آن   اي و بازتاب   هاي اسطوره   انديشه
  شده است. ،مانند غزليات شمس تبريزي ،عرفاني
  

  گيري . نتيجه9
پـردازد كـه دغدغـة اساسـي        ارزش اسطوره در اين است كه به موضوعات و مسائلي مـي 

همين امـر  نيز و يكي از دالئل اهميت فراوان آن براي گذشتگان است انسان در اين جهان 
بوده است. مولوي هم بدون شك از افرادي است كه به سرنوشت انسان در جهان هسـتي  

هاي ذهنـي او     ترين دغدغه   و در ارتباط با آفريدگار خود توجه كامل داشته و يكي از بزرگ
بينيم. بنـابراين، تعجبـي نـدارد       آثارش مية همبوده است كه بازتاب آن را در  مسئلههمين 
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شـود. فضـاي      هاي اسطوره و عناصر مرتبط با آن در ذهـن و زبـان او ديـده مـي       اگر نشانه
هاي    اي از راه   هاي مختلف اسطوره   فكري غزليات شمس، عرصة فراخي براي ورود انديشه

اي    هاي اسـطوره    اوم و انتقال انديشهها كه به تد   گوناگون فراهم كرده است. يكي از اين راه
در غزليات منتهي شده، جادو و جادوگري است. مولـوي هرچنـد جـادو و جـادوگري را     

برد. اشـاراتي كـه بـه واژگـان و        هاي فراواني از آن مي   كند اما در عمل، استفاده   محكوم مي
اي    و اسـطوره  طرف و اشاره بـه آداب و رسـوم جـادويي    يكاصطالحات جادويي دارد از

چندان آشكار نباشـد،   مسئلهديگر مؤيد اين نظر است. شايد در نگاه اول، نمود اين  سوياز
شـود كـه      تـوجهي يافـت مـي    جالبهاي    هاي او نكته   اما با اندكي دقت و تعمق در انديشه

گونه كه شيوة شخصي مولوي اسـت، اسـتفاده      چنان جاي تحقيق و پژوهش دارد. همان   هم
منزلة ابزاري است كه با آن اغراض و مقاصد شعري خود  بهاز جادو و اسطوره نيز براي او 

خواه درجهت تعليم و خواه درجهت بيـان عواطـف شخصـي خـود.      ؛را بيان داشته است
باورهـاي اسـاطيري را    اي از   بخش عمده مولوي چنين نتيجه گرفت كه توان   مي طوركلي، به

دهنـدة بسـياري از اصـول          كار برده اسـت و جـادو بازتـاب    بهازطريق جادو در شعر خود 
  اي در شعر اوست.   اسطوره

  
  ها نوشت پي

براي تعاريف مختلف از واژة اسطوره و تعريف اصطالحي آن و ديگر مسائل مرتبط بـا مفهـوم    .1
: 1389واحددوسـت،   نيـز: و  ،»اسـطوره چيسـت؟  «فصل ، 375- 343 :1389بهار،  ←اسطوره 

 .30 - 21 ،بخش اول
 ،طـوركلي  بـه مرزبندي ميان ادوار معرفتي جهان ازسـوي انسـان چنـدان مشـخص نيسـت امـا        .2

انـد از:     ترتيـب عبـارت   بـه اند كـه     هاي بشر را از آغاز تاكنون به سه دسته تقسيم كرده   بيني   جهان
 .8- 6: 1390كزازي،  ← بيني علمي   جهان .3بيني فلسفي؛    جهان .2اي؛    بيني اسطوره   جهان  .1

 وتربيت. تعليمو  ،شناسي   شناسي، جامعه   اند از: كاركرد كيهان   سه كاركرد ديگر عبارت .3
ويژه مثنوي و غزليات    ) و اشعار مولوي (بهالطير   منطقنمونة بارز آن را در حماسة عرفاني عطار ( .4

 بينيم.   شمس) مي
 ، ذيـل 229: 1388 بيـدي،  رضايي بـاغ  ←لف هاي مخت   براي معاني مختلف واژة جادو در زبان .5

 .125 - 123: 1384دماوندي،  ←نيز و ؛»جادو«
  .33 - 29 :1384دماوندي،  ←هاي ديگر جادو    تعريفبراي  .6
كلماتي مانند: سحر، جادو، افسون، طلسم، پري، جن، زوبعـه، كيميـا، سـيميا، گردنامـه، رقعـه،       .7

 ها بسيار باالست.   برخي از آن ... كه بسامدويذ، شعبده، معزم، عزيمت، هيكل وتع
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)، نـرگس جـادو   533غـزل  همـان:  )، چشـم جـادو (  901غزل : 1382مولوي، تير غمزة جادو ( .8
 )، هنـدوان جـادو  2252غزل همان: )، هاروت هنر و ماروت ادب (2225نيز  ، و5غزل همان: (
 اند.   ) و موارد متعدد ديگر كه در قالب صنايع بياني و بديعي آمده129غزل همان: (

ها گره، رشته يا تسبيح، نخ، زنجير، كاغـذ منقـوش يـا مرسـوم، حلقـه،         ترين اين وسيله   معروف .9
)، 541غزل : 1382مولوي، بر موارد فوق، از اشكال جادوي ( عالوهعروسك، مجسمه و... است. 

همـان:  ( خـواني    )، قـانون پـري  129غـزل  همان: )، حلقة پري (1228غزل همان: سحر حالل (
عزيمـت   ،)112غـزل  همـان:  )، كتاب مكر و عياري (18غزل همان: )، برات حفظ (2507  لغز

 و... نيز نام برده است. ،)671غزل همان: خواندن (
يعنـي اصـول   [ كـارگيري درسـت آن   بـه «گويـد:     باره مـي  اين) درJames Frazerجيمز فريزر (  .10

» زادة علـم اسـت     خـواهر حـرام  انجامـد كـه      به علم و كاربرد نادرستش به جادو مـي  ]،تداعي
  .)117: 1388(فريزر، 

 .172 - 139 :1384 دماوندي، ←براي آشنايي با عقايد يهوديان و مسيحيان دربارة جادو   .11
 .48 :و قصص ،51- 10 :، شعراء76- 54 :، طه82- 72 :، يونس126- 103 :اعراف ←مثال  براي  .12
ويـژه سـاكنان منطقـة آمـازون) و        مريكا (بـه افريقا و اوحشي قارة    در ميان قبايل وحشي و نيمه  .13

هـا را   توانيم ببينـيم و زنـدگي آن     اي را مي   هاي دوران اسطوره   هاي زندة انسان   جنوب آسيا نمونه
هاسـت دوران     بررسي كنيم اما موضوع بحث ما بازتاب اسطوره در ميان جوامعي است كه قـرن 

  اند.   اي را پشت سر گذاشته   اسطوره
  
  نامه ابكت

  .قرآن كريم
 .22، ش 12، دورة نامه   كاوش، »اي   بيني اسطوره   جادو، زيرساختي بنيادين در جهان). «1390اتوني، بهروز (
  ، ترجمة رؤيا منجم، تهران: فكر روز.اسطوره، رؤيا، راز). 1375( الياده، ميرچا

  تهران: سروش. ترجمة جالل ستاري، ،رساله در تاريخ اديان). 1376الياده، ميرچا (
  ، ترجمة كاظم مهاجري، قم: نشر اديان.شمنيسم، فنون كهن خلسه). 1388الياده، ميرچا (
  ، ترجمة جالل ستاري، تهران: توس.اندازهاي اسطوره   چشم). 1392( الياده، ميرچا

  تهران: نشر مركز. ،نامة مزديسنا   دانش). 1389اوشيدري، جهانگير (
  ، تهران: مرواريد.1ج ور،    ترجمة هوشنگ آزادي ،تاريخ تئاتر جهان). 1380براكت، اسكار (

  تهران: فكر روز. ،جستاري چند در فرهنگ ايران). 1374بهار، مهرداد (
  ، تهران: آگه.پژوهشي در اساطير ايران). 1389بهار، مهرداد (
  ، تهران: چشمه.از اسطوره تا تاريخ). 1390بهار، مهرداد (
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  ، تهران: بعثت.هاي شرق و غرب   ها در مكتب   بيني   مولوي و جهان). 1357تقي (   جعفري، محمد
  سمنان: آبرخ. ،جادو در اقوام، اديان و بازتاب آن در ادب فارسي). 1384دماوندي، مجتبي (

بـه سرپرسـتي سـيدكاظم     ،المعارف بـزرگ اسـالمي     ةدائر : در ،»جادو). «1388بيدي، حسن (   رضايي باغ
  المعارف بزرگ اسالمي.   ة، تهران: دائربجنوردي

مجلة دانشكدة ادبيـات و  شناسي تطبيقي)،    (تحقيقي در حاشية اسطوره» پري). «1350سركاراتي، بهمن (
  .100تا  97، ش علوم انساني تبريز

  فر، تهران: بصيرت.    ، ترجمة فريده فرنوداسطوره). 1394سگال، رابرت آلن (
  ، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران: آگاه.پژوهشي در جادو و دين  شاخة زرين،). 1388جرج (    فريزر، جيمز

  تهران: مرواريد.، ترجمة محسن ثالثي، زبان و اسطوره). 1390كاسيرر، ارنست (
  ، ترجمة احمد طباطبايي، تبريز: شفق.كار در روايات ايراني   آفرينش زيان). 1355سن، آرتور (   كريستن

  ، تهران: نشر مركز.رؤيا، حماسه، اسطوره). 1390كزازي، ميرجالل الدين (
  ، ترجمة عباس مخبر، تهران: نشر مركز.قدرت اسطوره). 1389كمبل، جوزف (
مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه ، »جادو در ادبيات فارسي). «1383حسين (   محمدي، محمد

  .3 ، شتهران
  ، به كوشش اردوان بياتي، تهران: دوستان.كليات شمس تبريزي). 1382ن (الدي   مولوي، جالل

  ، تهران: سروش.شناسي   علمي به اسطوره كردهاي روي). 1389وش (   دوست، مه   واحد
  



  


