
 

 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

  92، بهار و تابستان 33، شمارة 16سال 

 

 هاي هزار و يك شبنقش طلسم و جادو و برخي صنايع غريبه در داستان

) پژوهشي –علمي (
 *   

   تمحمد حج                                                

ات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرماناستاديار گروه زبان و ادبي  

  مهتاب مهرابي زاده هنرمند                                             

  ات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحدكرمان ارشد زبان و ادبي                       كارشناس     

 چكيده   

هاي هزار و يك شب پيش رو، نقش طلسم و جادو در داستانژوهش   در پ     

 ترديد، جادو و جادوگري، از مهمبي. مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

هاي كتاب مورد اشاره است و آگاهي از آنها، براي ترين مباحث در داستان

بدين سبب، نگارندگان بر آن . درك بهتر محتواي كتاب، امري ضروري است

هاي مختلف جادوگري و امور ا به تحليل جادوها، انواع آنها، شيوهشدند ت

هاي مختلف كتاب، بسياري از اين رو، با مطالعة بخش. العاده اقدام نمايندخارق

آوري كرده، به تحليل، ارزيابي و از موارد مربوط به مقولة جادوگري را جمع

ند بخشي از درون ماية تواحاصل اين پژوهش، مي. اندبررسي آنها مبادرت نموده

 ايفااصلي داستانهاي هزار و يك شب را، كه نقش مهمي در ادبيات منثور ايران 

   . روشن نمايدمي كند،

  .ادبيات منثور، جادو و جادوگر، طلسم، هزار و يك شب:  كليديواژه هاي

  مقدمه-1

ورده شدن مردم براي برآ. اي بسيار طوالني دارد    در ايران جادو و جادوگري سابقه
در ايران باستان ،جادوگران همان . جستندها و آرزوهايشان از جادوگران ياري ميخواسته

مغان و رهبران مذهبي بودند كه تقريباً از تمامي علوم زمان خود آگاهي داشتند و با كمك 
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. شتافتندزدند و به ياري مردم ميعلوم مختلف، بسياري از مشكالت را از سر راه كنار مي
در ايران . اژة ماژيك از ريشه ايراني مغ يا مجوس ، به معناي زرتشتي به دست آمده استو«

س .ا(» .كردند كه قدرت احضار ديوها را دارندباستان، روحانيون زرتشتي ادعا مي
در ايران، جادوگري نه به حالت علمي بلكه به شكل سينه به سينه «) 13 : 1361،گريگور

اني كه به اين علم دقيقاً به صورت علم آگاهي دارند، از آن دانشمند. ادامه داشته است
پردازند آن هم به اند، به اين كارها ميكنند و آنها كه سينه به سينه آموختهاستفادة سوء نمي
اي بسيار كهن دارد؛ البته ساحري و در ايران نيز جادوگري سابقه. صورت سياه آن

گلسرخي، (» .كننددانسته با هم مخلوط ميهاي ايراني، يكي جادوگري را در سرزمين
هاي خود برخي از جادوگران، از طلسمات و جادوها  براي پيشبرد خواسته) 16و15: 1377

دسته اي از . اندند و در اين راه، از انجام هيچ عملي روگردان نبودهااستفاده كرده
بدين مناسبت، . اندهجادوگران نيز علم و استعداد خود را جهت ياري ديگران به كار برد

جادوي سفيد، براي مقاصد . شودجادو به دو دستة جادوي سياه و جادوي سفيد، تقسيم مي
- رود تا جايي كه جادوي سياه، گاه داراي نيروي مرگسازنده و كمك به مردم به كار مي

 شود كه جادو و جادوگري در ميانبا مطالعه در آثار ملل مختلف، مشاهده مي. شودآور مي
  .تمام ملل، از دير باز وجود داشته و بر زندگي آنها تأثير گذاشته است

شد، هايي نيز كه بر پايه آنها نگاشته  ميها و افسانه    در كنار جادو و جادوگري، داستان
ها نشانگر وضعيت اين افسانه. ها داشتتأثير بسزايي در فرهنگ، آداب و رسوم مّلت

بسياري . اندها از آنجا ريشه گرفتهمللي بودند كه داستان.. .فرهنگي، سياسي، اجتماعي و 
آوري كنند تا هايي جمعها، سعي كردند تا آنها را به صورت كتاببراي محافظت از داستان

ها، هزار و يك شب نام دارد كه يكي از اين    كتاب. از دستبرد حوادث در امان بمانند
به ) و ليله الف ليله(ان محمد شاه، از اصل تازي عبداللطيف طسوجي تبريزي، آن را به فرم

طلسم، جادو و جادوگري، يك مقولة مهم در داستان هاي هزار و يك . فارسي درآورد
هاي كتاب، خواننده با جادويي هر چند شود زيرا تقريباً در اكثر داستانشب تلقي مي

ها چنان زيبا طراحي و بيان نطلسم و جادوهاي درون اين داستا.شودابتدايي مواجه          مي
اند كه در ابتدا، خواننده پي به مضمون نهاني جادوها نمي برد و تنها آنها را داراي شده
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تر در آنها پندارد اما اگر با دقت بيشتر و موشكافانهظاهري جادويي، خيالي و تأثيرگذار مي
  .بدياهايي ديرينه ميبنگرد، بسياري را داراي بن مايه و زيرساخت

    بدين سبب، پژوهشگران با بررسي دقيق موضوع، به استخراج مطالبي نظير انواع 
طلسم و جادو، جادوگري، ابزارهاي جادو، مثبت يا منفي بودن آنها، تأثير جادو بر 

هاي بنيادي هر جادو و سرانجام، اشخاص، دريافت روساخت و زيرساخت
تواند ايجاد كنندة  و جادو هم ميهايي چون سحرپرداختن به اين مقوله كه گزينه

  .يك محيط فكري مثبت باشد، پرداختند
  :پيشينة تحقيق-1-1

    در كتاب ها و مقاالت بسياري كه در مورد هزار و يك شب و موضوعات درون قصه 
هاي آن نگاشته شده و همچنين كتاب هايي كه در مورد افسانه هاي ايران و جهان به رشته 

 توضيحاتي در مورد انواع جادو و باطل كننده ها به چشم مي خورد تحرير در آمده است،
اسرار طلسم و سحر و ( گريگور .آرتر اس: كه از آن جمله مي توان به كتاب هايي چون

هزار و يك شب، (، محمد ابراهيم اقليدي )1361 ،"دنياي ماوراءالطبيعه انسان اوليه"جادو 
، منصور )1379، " در هزار و يك شبپژوهشي"عشق و شعبده (، نغمه ثميني )1376

پژوهش در "افسون شهرزاد(، جالل ستاري )1383پيكرگرداني در اساطير، (رستگار فسائي
، )1388، "پژوهش در جادو و دين"شاخة زرين( ، جيمز جرج فريزر )1386، "هزار افسان

 سحر پژوهشي در(، محمد ساالري قايني )1389تحليلي از هزار و يك شب، (رابرت ايروين
قصه انديشي ايراني در هزار و (ابراهيم دمشناس: و مقاالتي چون... و )  1389و جادوگري، 

جادوي (، محسن ميهن دوست )1382،"تحليلي بر فصل آغازين هزار ويك شب"يك شب
جادو در ايران باستان و كيش زرتشت، (، مجتبي دماوندي )1384كالم و مكر روايتي،

در جستجوي شهرزاد هزار و يك (ثميني، فرهاد مهندس پور، محمود طاووسي، نغمه )1385
  . اشاره كرد... و ) 1387مقدمه اي بر هزار و يك شب،(، جالل ستاري)1386شب،

  :تعاريف-1-2

 علمي است كه به واسطة آن، كيّفيت تركيب قوت فاعلة آسماني به منفعلة :*     طلسم
ال و ادعيه و خطوط مخصوص كه اي است شامل اشكطلسم نوشته. شودزميني دانسته مي

                                                 
*
 telesma  
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شود و گاه با صورت و شكلي خاص بر سر دفائن و بر روي قطعه فلز يا آبگينه ترسيم مي
 يا ءو براي دفع افعال بد و شر و محافظت و مراقب از شي) تعويذ(شود خزائن گذاشته مي
مي است عل «،علم طلسمات.شود به آن ليميا هم گفته مي ورودكار ميه چيزي با ارزش ب
شود، كيفيات تمزيج قوتي فاعله عاليه به منفعله سافله تا فعلي غريب از  كه بدو دانسته مي

كه  عمل خرق عادت« : طلسم) 3 :تاكاشفي، بي(» .آن حادث گردد و آنرا ليميا گويند
را قواي فعالة آسماني و قواي منفعلة زميني دانند و بدان امور عجيب و غريب  مبداء آن
اي شامل اشكال و ادعيه كه توسط آن عملي خارق عادت انجام نوشته؛ندپديد آور

» .شكل و صورتي عجيب كه بر سر دفائن و خزائن تعبيه كنند، طلسمات، طالسم؛دهند
  )2232  :1378فرهنگ معين، (

ها به جا  نوعي اعمال خارق العاده است كه آثاري از خود در وجود انسان «:       سحر
 يك نوع چشم بندي و تردستي است و گاه تنها جنبه رواني و خيالي گذارد و گاهيمي
سحر، باور داشتن اين اصل است كه به قدرت مطلق «) 377  :1363مكارم شيرازي،(» .دارد

 زيرا دنياي عين و شهود از  هيچ وسيله و اسباب مادي، هركار شدني استانديشه و بي
گذرد، در جهان برون يرد و آنچه در درون ما ميپذگيرد و تأثير ميذهنيت مستقيماً بهره مي

عبارت  *»تيلور. بي. اي« ةاصلي كه سحر بر آن بنيان يافته، به گفت. شودعينه تكرار ميه ب
» .جايگزيني خيال با واقع يا روابطي انگاري و خيالي را مناسبات واقعي پنداشتن: است از

  )388 و366  :1368ستاري،(
العاده و خالف عادت طبع مردمان است  نوعي عمل خارق�وجاد: جادو و جادوگر    

گاه تنها جنبة رواني دارد و به واسطة خيال، به وجود . گذاردكه از خود، آثاري بر جاي مي
گيرد نمايد، رنگ واقعيت ميبا كمك جادو، بسياري از اعمالي كه غير ممكن مي. آيدمي

  ابديهايش دست ميو شخص به واسطه آن، به خواسته
 : بحث-2

 جادو و جادوگري، ساحري و علم طلسمات، به وفور ة   در كتاب هزار و يك شب، مقول
توان جادو هاي اين كتاب، از هر جنس، سن و طبقه اجتماعي، مي در داستان. شوديافت مي

                                                 
*
 E.B.Tylor  

†
 Magic  
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تواند انسان يا جن و پري و عفريت يك جادوگر مي. يا جادوگر بود و جادوگري كرد
در دنياي جادوگران، آنچه مهم . الم، شاهزاده يا انسان عادي، جوان يا پيركنيز يا غ. باشد

در خالل .  نه چيزي ديگر،ها، اطّالعات و آگاهي جادوگر استاست، تعليمات و آموزش
كه بايد توسط پير و مرشد  شود كه جادو علمي است خاصداستانها، اين واقعيت تداعي مي

-الب آن آموخته شود اما تعداد يا انواع خاصي را نميهاي جادوگري، به ط يا توسط كتاب

شود كه شاهزاده خانمي، صد و هفتاد گونه در جايي مالحظه مي. توان براي آن تعيين كرد
اي، چهل باب از فنون داند كه آنها را از پيرزال جادو آموخته، در جايي ديگر جنّيهجادو مي

  .داندساحري را مي
. هاي خاص و گاه ماورايي استها و قدرتد شده، داراي توانايي     جادوگر در كتاب يا

بعضي . كنديا رفع جادوهاي ديگر، از آن استفاده مي هايي كه در هنگام جادوگريتوانايي
 اما بايد به ياد داشت براي يك  رسند يك امر عجيب و نامعقول به نظر مي،از آنها در ظاهر

 و تغيير،  تبديل: ها شامل اين توانايي. جي نداردجادوگر، امر انجام نشدني وجود خار
گويي، پروازكردن، گذر از شناسايي سحر و جادوي ديگران، فراخواني و فرمانبري، پيش

بعضي . ميان ديوار، توانايي معلق كردن ديگران، بازكردن درها با دانايي و جادو است
حيوانات، تسخير جنيان و صحبت كردن با :  مانند؛ها، ويژة پيران اين طبقه است قدرت

هاي نام توانايي. است...)عفريتان، پريان و ( جان ة خاص طبق،حكوت بر آنان و بعضي ديگر
ملك از دختر خود «. رودهاي آنان به شمار ميترين تواناييترين و سادهبرده جزء پايين

گونه جادو از پيرزال جادو، صد و هفتاد :  تو جادو از كه آموختي؟ دختر گفت پرسيد كه
هاي شهر تو را پشت كوه قاف ريخته،   اين است كه سنگ،ترين آنهاام كه پستآموخته

  )45 :1382هزار و يك شب،(» .مردمانش را ماهيان گردانم
هاي هزار و يك شب، يكي از  در داستان): پيكرگرداني(تبديل و تغيير - 1- 2   

يي است كه به دو صورت روي ترين اعمال جادو پركاربردترين و شايد بتوان گفت مهم
مورد اول . يا ديگري را) براي انجام كاري(كنند يا جادوگران خود را تبديل مي. دهدمي
. دهدها روي مي ها رايج است و مورد دوم، بيشتر براي انسانبيشتر در ميان جنيان و عفريت،

اين . شوددر اين نوع جادو، شخص جادو شده، به سنگ يا يك نوع حيوان تبديل مي
اتفاق، گاه به دليل سادگي شخص، آگاهي شخص از بد ذاتي جادوگر، يا در ازاي اشتباه و 
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-اين نوع جادو در واقع، به نسبت شخص و خصايص اخالقي او، مي. دهدكار بد او رخ مي

ها، شخص چه خوب چه بد، پس از طي مراحل و   داستانةدر هم. تواند خوب يا بد باشد
گردد اما اگر اين دگرديسي، باعث هايي، به شكل نخست باز مي مونپشت سر گذاشتن آز

 .شودتغيير او نشود، اين اتفاق بارها برايش تكرار مي

در داستان پيدايش انسان نيز آنجا كه از .  مردم تناسخ را باور داشتند،    در ايران باستان
 از ريباس تني به شكل پس از گذراندن دورة گياهي،(آيد مشي و مشيانه سخن به ميان مي

مسخ، نسخ، : تناسخ انواعي دارد. شوداي مشاهده مي اين عقيده به گونه،)آيندمردم در مي
 حلول روحي از ،گذر روح از بدن انسان به بدن حيوان است و نسخ،مسخ «. فسخ و رسخ

 ،سخ گذر روح است از بدن انسان به درون نبات و ر،بدن انسان به بدن انساني ديگر و فسخ
  )200 :1383رستگار فسائي، (» )الفنوننفايس.(وارد شدن روح انسان در جمادات است

در . افتداتفاق مي) پيكرگرداني(هاي هزار و يك شب، تغيير و تبديل     در بيشتر داستان
نشانه و رمز مادر، حيات دوباره، (اكثر موارد، اين اتفاق به همراهي آبِ روشن و جهنده 

بازگشت به (و گاه خاك ) حيات و زندگي جاويد، بازگشت و رستاخيزپاك شدن، نماد 
به همراه آب، معموالً كوزه، . گيردصورت مي) و سپس زايش دوباره» زمين«سوي مادر

. شود كه شايد همان مفهوم خاك را در خود پنهان داشته باشدظرف يا طاسكي يافت مي
فسون و عزيمه است اما اينكه چرا  آنچه مهم است آرزوي تبديل، خواندن ا،در كنار آب

 ممكن است به دليل صفاتي باشد ،مي شود         شخص، به سنگ يا حيواني خاص تبديل 
مثالً گاو ماده و ؛ كه در درون وي وجود دارد و آن صفت، مختص جانوري ويژه است

 سمبل درندگي، پستي و حرص و آز ،گوساله، نشانة رابطه مادر و فرزندي، سگ شكاري
 صبقات مختلف اجتماعي و يا شايد ، سمبل حماقت، ماهيان رنگين،بيش از حد، استر و خر

ادبي، اي از نژادهاي مختلف سفيد، زرد، سياه و سرخ، بوزينه نشانة يكدندگي و بينشانه
 سمبل سختي و سخت ،پرنده يادآور تناسخ روح، آزادي و جاودانگي و در نهايت سنگ
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خبري، و ناجي است دير فهم، پوشيده و مخفي از خواب و بي نمادي ،دلي و در كنار آن
  ... و  *آنان كسي نيست جز دانايي و آگاهي

با خوابيدن قهرمان، بسيار كسان ديگر كه معموالً همراهان و نزديكان و خدمتگزاران     «
نمودگار مرحلة سكون و وقفه ميان دو ،اين خواب همگاني. رونداويند نيز به خواب مي

دهد كه سير تكاملي گروهي از مردمان، به خ و يا دو دور زندگاني است و نشان ميتناس
البته آنان با شكستن طلسم و باطل . اند متوقف مانده استعلت گناه و تقصيري كه كرده
.  راه كمال مي پويند،گيرند و به يمن و بركت عشق و عقلكردن سحري، دوباره جان مي

  )277 و 276 :1368ستاري،(» .انده از ناداني و دانايي نيز دانستهخواب و بيداري را كناي.... 
هاي رنگين مسخ شدند  در حكايت اهل آن بلد كه به صورت ماهي»دوخويه«به گفتة ...     «

 به شهر و مردم شهر جادوي ،)دختر[(هاي سفيد و كبود و سرخ و زرد درآمدند  و به رنگ
مسلم و نصاري و يهود و مجوس، :  بودندكرد، چون به شهر اندر چهار گونه مردم

شدند و شهر نيز بركة آبي شد و چهار ) سرخ و سفيد و زرد و كبود(چهارگونة ماهيان 
 ،ها كنايه از پيروان مذاهب مختلف ، اين رنگ]جزيره و چهار كوه شدند ـ حكايت صياد

ائل قرن هاي مذكور با آنجه در او يعني مسلمان و يهود و نصاري و مجوس است و رنگ
 ملك ناصر محمد پادشاه ،در آن تاريخ. ... شود منطبق مي،چهاردهم ميالدي اتفاق افتاد

به رعايا و اتباعش كه از ملل متنوعه مركب بودند، امر ) م1308=هـ 708(مملوك مصري 
  )101و100 :همان(» .هاي چهارگانة پيشين درآورند فرمود تا عمائم خود را به رنگ

 در حكايات هزار و يك شب، يكي از پركاربردترين :و فرمانبريفراخواني  - 2- 2   
در بيشتر موارد، . دهدها را، بر ديگر موجودات نشان مي اعمالي است كه قدرت انسان

اين اقدام براي انجام اعمالي است كه از . كندجادوگر يك عفريت يا جن را احضار مي
ديگري را براي ) جن(ص، شخ)جن(توان يك انسان خارج است و بدين سبب، شخص

.  يا حيوان استءگاهي اين اعمال براي احضار يك شي. كندراهنمايي و كمك احضار مي
در بيشتر احضارها، ابزاري خاص، شامل مجمر، آتش، مشك و عود و قسمتي از آن جادو 

                                                 
جابز، ( مرحله مرگ تا جاودانگي سمبل... شرمي، زشتي، سالوسي، نانجيبي و بي: معاني سمبليك *

1370 ،26(  
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شود و به همراه ابزار، وجود دارد كه براي احضار از آنها استفاده مي) مثالً مو(كننده 
در موارد ديگر، دست گذاشتن بر خطي به . ندن افسون يا دعايي تكميل كننده استخوا

خواني، پا بر زمين همراه خواندن افسون، كشيدن دايره توسط كارد و نوشتن طلسم و افسون
 عمل ،كوبيدن يا كوبيدن طبل يا طاسكي و يا حتي چوب خشكي است كه با كمك آن

ام وليكن موئي از گيسوان خود  اي خليفه، نديده:دختر گفت«. گيردفراخواني صورت مي
پس خليفه، موي . فرو گرفته، به من سپرده است كه هر وقت آن موي بسوزانم حاضر شود

» .لرزه درآمد و عفريت پديد شده در حال، قصر ب. عفريت را از دخترك بگرفت و بسوزاند
  )51 :1382هزار و يك شب،(

تش و عود و سوزاندن چيزهايي خاص، براي فراخواني     استفاده از مجمر و آتشدان و آ
 شخص يا چيزي خاص، در حقيقت برآمده از اعتقادات مذاهب مختلف و باور مردم بوده

برمبناي اعتقاد قدما، بخورهاي خوب و .  هنوز در ميان ملل مختلف كاربرد داردو است
 كنندة اشرار، شياطين  جذب كنندة ارواح، اجنه و ياريگران بود و شميم بد، دعوت،خوشبو

كرد، اين شايد زماني كه شخصي، چيز خاصي را براي سوزاندن انتخاب مي. و ارواح خبيث
آمد و او را از نياز شخص جزء براي دارندة اصلي آن همانند زنگي بود كه به صدا در مي

 در. ها جهت ضدعفوني كردن نبوده سوزاندن و بخور اين چوب«. كردنسبت به او آگاه مي
اين گياهان ايزدي هستند كه بخور آن و بوي . صورت ظاهر امر، از ديدگاه مغان است

ها و گياهان بدسوز و دوركننده و  چوب. كرده است ديوان و شياطين را دور مي،خوششان
.  كار ديوپرستان و كردار شريران معرفي شده است،بدبو نيز وجود دارد كه سوزاندن آنها

» .كندها دور مي ديوان و شياطين را هزاران هزار ـ فرسنگبوي خوش گياهان ايزدي، 
  )902 :1376رضي، (

 بلكه حيوان و يا كاخي را   نه يك انسان و يا يك جن،    در بسياري موارد، يك جادوگر
ها و جنيان،  احضار حيوانات، چون انسان. كرده استتر ظاهر ميفراخواني يا به زبان ساده

كردن اماكن براي استفاده شخصي و غيب كردن آن، براي براي ياري رساني، ظاهر 
محافظت از دست افراد كنجكاو و يا دزدان بوده است تا اموال خود را از دست آنان در 

  .امان دارند
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هايي است  دانستن زبان حيوانات، جزو معدود ويژگي:دانستن زبان حيوانات-2-3    
توانند براي رسيدن به مقاصد مندند و ميرهاي از جادوگران از آن بهكه تنها، گروه ويژه

 اما نيستندافرادي نيز هستند كه از اين ويژگي برخودار . خود و ديگران، از آن استفاده كنند
. كنندبه لطف فردي دانا و كامل و يا با خوردن گوشت مار، به اين موهبت دست پيدا مي

دعايي براي شخص يا آموزش خواندن اگر فردي دليل اين اتفاق ميمون باشد، او با خواندن 
 تا بتواند زبان همة جانوران را بفهمد و هر آينه  كند اين امكان را براي فرد فراهم مي،دعايي

- مي،هاي عالم است اما افرادي كه اين قدرت را دارنداستدراك اين كيفيت بهتر از خزانه

 زيرا در صورتي كه ديگران  ددانند كه اين چون رازي است كه بايد از نااهالن مخفي بمان
پادشاها، من از : شكارچي گفت«. آيداز اين موضوع آگاه شوند، مرگ به سراغ شخص مي

كنم از آب دهان مباركتان به دهان من خواهم، فقط خواهش ميشما هيچ چيز نمي
. ترسم نتواني آن را نگه داري اما مي اندازمباشد، مي: سلطان مارها گفت. بيندازيد

آب دهانش را به دهان شكارچي سلطان مارها،. ارم، شما بيندازيددنگه مي: ارچي گفتشك
اما نبايد اين  دانيحاال تو زبان همة حيوانات دنيا را مي. اي شكارچي، برو: انداخت و گفت

  )82: 1383صالحي،(» .هر وقت اين راز را فاش كني، خواهي مرد. راز را به كسي بگويي
هايي از هزار و يك شب در داستان: ان و حكومت بر جنيانتسخير جني-2-4    

 دانش و ، در شخص استها، آنچه نشان دهندة اين توانايي در اين داستان. آمده است
ها تالش  توان يافت و تنها پس از سالها مي  خصوصيتي كه در تمامي انسان؛آگاهي است

و علم كهانت به ما بياموخت و ما پدر ما حل رموز و فتح كنوز «. آيدو رياضت به دست مي
هزار و يك شب، (» .كردنداي بود كه جنيان و عفريتان ما را اطاعت ميرا علم، به پايه

1382: 625(  
 اين ،ند ا    بسياري از افراد، بزرگان ديني، افراد عادي و كساني كه به جادوگري معروف

 از آنها، در انجام كارهايي كه يك توانايي را دارند كه جنيان را به تسخير خود در آورند و
بزرگان ديني .  استفاده كنند و از آنها ياري بخواهند،انسان عادي از انجام آن ناتوان است

آورند كه جنيان دست ميه  اين توانايي را ب،به دليل توجه خاصي كه پروردگار به آنان دارد
نگشتري مخصوص، اين قدرت پيامبراني چون سليمان نبي، با داشتن ا. را مسّخر خود كنند

را داشتند تا بر انس و جن، پرندگان و چرندگان حكومت كنند و همگي تحت فرمان او 
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 كردند اما گروهي نيز بودند كه تصورشان اين بود كه بهمي      بودند و اوامرش را اطاعت 
 ،قت در حقي.انددست آوردهه  اين قدرت را ب،گرفتنواسطة مورد مرحمت پروردگار قرار

يافتند و هاي عجيب به اين قدرت دست ميآنان با انجام كارهاي خالف، كشتن و قرباني
ها و براي آزار و اذيت ديگران از آن  در بسياري از موارد، در كارهاي منفي و بر ضد انسان

  .كردنداستفاده مي
ي چون پرواز هايي نيز در هزار و يك شب وجود دارد كه در آنها، اعمال    در مقابل داستان

بايد به خاطر داشت كه اين . زنداز جنيان سر مي... كردن، حركت دادن وسايل سنگين و 
- ها و قدرت خود داراي توانايي، چون طايفة جان شودامر جزو گروه جادوها شمرده نمي

البته در ميان آنان نيز جادوگر و ساحره وجود .  كه در ذاتشان استهستندهاي بسياري 
اي برادر بدان كه اين دختر قمرمنظر، دختر يكي از پادشاهان جنيان : ترك گفتدخ«. دارد

است كه او به انس و جن، ملك گشته و ساحران و كاهنان در زير حكم آورده و شهرهاي 
شمار و خواستة بسيار دارد و پدر ما از نايبان او است و به جهت انبوهي لشكر و فراواني بي

اند شد و آن دخترك بزرگ، در شجاعت و سواري و مملكت، كس بر او چيره نتو
ها كه با آنها خديعت و مكر و فنون ساحري، به همة اهل روي زمين برتري دارد و آن جامه

  )800:همان(» .ست اپريدند، از صنعت ساحران طايفة جانمي
 

 )ابزارهاي جادوگري ( ياريگران  -2-5

باً از هر چيزي براي جادو استفاده شده هاي جادويي هزار و يك شب، تقري    در داستان
. كننداند و گروهي، به نسبت زمان و مكان و موقعيت تغيير مييك سري از آنها ثابت. است

اند و گروهي ديگر، توسط جادوگر، اين خاصيت را به گروهي در ذات خود جادوئي
 ةزارها را به دو دستشايد بتوان اين اب. آورند تا در جادو مورد استفاده قرار گيرنددست مي

  :كلي تقسيم كرد
شامل حيوانات، گياهان و اشياء :  ابزارهايي كه خود خاصيت جادويي دارند-    الف
آيد و جواب  به سخن مي،كتابي كه اگر سر بريده را بر روي آن بگذارند:  از قبيل؛جادويي

وهرهايي كه  اسب پرنده، عصا و گ؛شود زورقي كه ناگاه ظاهر مي؛دهداالت را ميؤس
شهر كه در ة  بوقي بر درواز؛دهد طاووسي كه زمان را نشان مي؛اندهاي خاص داراي طلسم
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هايش، در ها يا ميوهدرختي كه شكوفه؛ كندصورت وجود دشمن، اهل شهر را آگاه مي
گياهان ضد رنجوري و پيري، ماراني عجيب و سخنگو كه از ؛درخشندشب چون چراغ مي
  ...شوند وهايي كه باعث تغيير جنسيت ميچشمه. ندهمه چيز آگاهي دار

ابزارهايي كه جادويي : يابند ابزارهايي كه در دستان جادوگر خاصيت جادويي مي-     ب
اي، خاصيت عزيمه     يا به واسطة افسوني، وردي يا  اما در دستان توانمند جادوگر نيستند

 و كوزه و طاس، جاروب پرنده، آب، خاك، خاكستر، كاسه: مانند؛ يابندجادويي مي
 ...آتش، آتشدان و بخور، اشكال هندسي و

  آب، گياه، حيوان-2-5-1    

هايي هستندكه بدون حضور يك  در شمار معدود دسته،    شايد بتوان گفت اين سه گروه
  :اندجادوگر، در ذات خود جادويي

ها و آب راض و ناخوشي امةالنسا، آب از بين برندالزهرا، چشمة عين چشمة عين:  آب
  . رشدةتسريع كنند

-ژگي بسياري بر اين باورند كه آب، داراي وي.     آب، ماية حيات و سرشار از فوايد است

-اي جوشان باشد از خصايصي چون شفادهي، روشناييتواند، چشمههايي ويژه است و مي

در كتاب . ياهااي براي برآوردن آمال و آرزوها، رووسيله. بخشي و پاكيبخشي، جان
دربارة چشمة حيات كه ) 19:60 و اشعياء2ـ1:22، مكاشفه يوحنا 14ـ4:2سفر تكوين(مقدس

نهري . از زير تخت فرمانروايي خداي اورشليم جاري است، سخن به ميان آمده است
حيات يابد و هر ذيهايش شفا مي ريزد، آبدرخشنده چون بلور كه چون به دريا مي

ه داخل آن شود، زنده شود و اين نهر از هر جايي كه جاري شود،  در هر جايي ك،خزنده
هايشان هيچ زمان  رويند، برگدرختاني كه در دو سوي اين نهر مي. همه چيز زنده شود

. هايشان مداوم خواهند بود و در هر ماه، ميوة تازه خواهند آوردشوند و ميوهپژمرده نمي
  .ها خواهد بود بيماريهايش عالج هاي آن براي خوراك و برگميوه

  ، گياه اكسير)راه رفتن روي آب( گياهة، افشر)گياه جوان كننده(الشباب شجره:گياه
نماد تندرستي و ) درخت زندگي(گياهي كه خاصيت درماني داشته : الشباب    شجره

اند اما كردهاي بارز از هستي را آشكار مي جنبه،هاي آنميوه، برگ و شاخه. سعادت است
درختي شفابخش كه . ها، شيرة دروني درخت جريان داشته استر همة اين جنبهد
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در كنار آن، در كتب عهد باستان، از . آوردو درمان روح را به ارمغان مي) بينش(بينايي
 با عنوان ،از اين گياه. شدگياهي نام برده شده كه نوشيدن شيرة آن باعث جاودانگي مي

هوم در «. اولين گياهاني بوده كه بر روي زمين روييده استهوم سپيد ياد شده است و جزو 
 با عنوان ، كتاب مقدس برهمنان، نام دارد و همان گياهي است كه در وداها* هئُومه،اوستا
ها بسيار مقدس بوده است و از نام گياهي كه نزد آريايي.  از آن ياد شده است�سومه

- العاده ايجاد ميرآور بود و مستي فوقشد كه سكعصاره و فشردة آن، شربتي درست مي

"دوراوشَه"اي كه بدان صفت كرد و خاصيت درماني داشت به گونه
يعني دور كنندة ، �

  )343، 1363رضي،(» .زداي داده شده بودمرگ يا مرگ
باور اينكه گياه جوان :     در برابر نظرية ياد شده، ديدگاهي ديگر نيز  قابل بررسي است

نگي بخش هم مانند آب حيات، معني عرفاني رسيدن به تكامل را دارد كه كننده و جاودا
زدن شخص با (ها و مصائب بسياري را پشت سرگذاشت براي رسيدن به آن، بايد سختي

اي، نشانة تحمل مشكالت براي رسيدن به كمال شايد هم به گونه). تركه براي جوان شدن
  .ل عمر و حتّي زندگي جاودانمطلوب است و شايد تنها، آرزوي رسيدن به طو

تراود كه اگر آن را به اي برون ميدر كشور چين معتقدند كه از سروي شيره«: گياهة    افشر
رستگار (» .تواند بر روي آب راه برود و آناهيتا چنين كاري كرد مي،كف پاي خود بمالند

  )125، 1383فسائي،

ها وجود داشته   ديرباز در ميان انسان    آرزوي حركت بر روي آب يا پرواز در آسمان، از
معجزات پيامبران اقوام مختلف، اين آرزوها بيشتر شده ة هايي دربار است و با وجود داستان

هايي چون راه رفتن خضر نبي يا اليشع با كمك رداي ايليا بر روي آب، بدون  داستان. است
 از II ،13:2ر شهرياران د«.  از زمرة اين حقايق و معجزات است،آنكه پاهايشان تر شود

شود و اين معجزه اليشع با عبور از رود رودان بدون تر شدن پا و به كمك رداي ايليا ياد مي
 ،بدين سان. پردازد بدان ميII ،8:2اي است كه ايليا در شهرياران همانند معجزه،معجزه 
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 II ،15:2 شهرياراندر. تملك رداي ايليا نه تنها نشان پيامبري كه تداوم معجزات ايليا است
  )217 :1378گري، (» .گري رداي ايليا با پيوند وي با پسران انبيا پيوند داردقدرت معجزه

سنگ (اكسير، اكسير اعظم، سنگ كيميا، عنصر پنجم، سنگ كيمياگري:     گياه اكسير، نام
سرخ، رنگ شقايق، : رنگ و خصوصيات اكسير . *، گرد فالسفه، حجر الفالسفه)الجورد

داراي قدرت تبديل فلزات .  رنگ ياقوت يا لعل سرخ، زرد درخشان و گاه تلفيقي از همهبه
 گذشته از آنكه ،حجرالفالسفه«. كم ارزش به طال و شفاي مريضان و طوالني كردن عمر
-  مثالً مي؛انگيز ديگري نيز داشتداراي قدرت تبديل فلزات به طال بود، خواص حيرت

تر از حد طبيعي آن د و عمر را بسيار طوالنيها را شفا ده توانست بيماري
  )206 :1377گلسرخي، (».نمايد

 مشابه ةهايي كه دربارة اكسير آمده است، يك نكتدر تمامي داستان:     مكان گياه اكسير
آيد كه از دسترس عموم و حتي آفتاب به اكسير از گياهي خاص بدست مي. شوديافت مي

مجوس «. اي آن بيان شده، هيچ مطابقتي با يكديگر ندارنددور است اما بقية صفاتي كه بر
صنعت كيميا درست نشود مگر به گياهي كه او در مكاني برويد كه ابر بر وي سايه : گفت

هزار و (» .نيندازد و اين كوه است كه ابر را دو نيمه كند و آن گياه در قّلة همين كوه است
  )795 :1382يك شب، 

: در حكايت حسن بصري و نورالنسا آمده است: ز گرد اكسير    در توصيف ساخت طال ا
اي بياورد و در آن چيزي مانند آنگاه عجمي دست به گوشة دستار برده، ورق، پيچيده«

حسن . كحل اصغر بود و مقدار نيم درم از آن در بوته بريخت و حسن را دميدن فرمود
 را بديد از غايت فرح، عقلش چون حسن او. دميد تا آنچه در بوته بود، زر خالص شدهمي

برفت و شمشة طال گرفته، به آب انداخت چون سرد شد، او را به محك زد، ديد كه زري 
  )791و792 :همان(» .خالص و گران قيمت شد

نياز     كيميا و كيمياگري، امري وراي علم و دانش معمولي انسان است و افراد پاك و بي
آنان اين توان را دارند كه در اصل هر چيز تغيير . ندياباز تعلّقات دنيوي به آن دست مي

اگر گروهي از افراد . ايجاد كنند و از آن در راه كمك و ياري به ديگران استفاده نمايند

                                                 
*
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 در  وبدطينت، به اين آگاهي برسند كه بتوانند طالي خالص را با كمك اكسير بسازند
كيمياگري واقعي، به مراتب «. شود همان اكسير، وسيلة از بين رفتن و مرگشان مي،نهايت

 زيرا تبديل عنصري به عنصر ديگر، با مهارت صرف به دست  واالتر از صفت و علم بود
الزمة اين .  براي رسيدن به مرحلة تسلط كافي نيست،آيد و دانش نيز به خودي خودنمي
ر خواهد  فضيلت اخالقي است و تنها هنگامي كه بشر به اعلي درجة كمال برسد، قاد،امر

-يوحناي قديس را يك كيمياگر محسوب مي. هاي طبيعت را به كار گيردبود، شگفتي

هاي قيمتي  هاي ساحل را به طال و سنگ  توانسته بود شن،داشتند زيرا بنا به روايات بيزانسي
  ) 190 :1377گلسرخي،(» .مبدل كن

  رخ، مار:     حيوان

- جادويي و بزرگ كه براساس برخي نوشتهاي است پرنده،    رخ، هما، آذرخش يا سيمرغ

شود و اگر پير باشد، دوباره جوان ها، هر كس از گوشتش بخورد، موهاي سپيدش سياه مي
قدرت جادويي اين پرنده چنان باالست كه حتي از پرهايش، براي التيام جراحات . شودمي

نايي درمانگري سيمرغ هاي ايراني نيز سخنان بسياري دربارة توا در داستان. شداستفاده مي
هاي  هاي رودابه پس از تولد رستم، تا مرهم گذاشتن بر زخماز بستن زخم. بيان شده است
در آفريقاي جنوبي مردم «. در مبارزه با اسفنديار) تركيبي از پر سيمرغ و شير(رستم و رخش
 ،وردست كه هر كس از گوشت و پوستش بخ اايپرنده       اند كه آذرخش بر اين عقيده

 )400 :1383رستگار فسائي،(» .دست آوردهه دواي بسياري از دردها را ب

  شودنمي     ها و مذاهب، مار به عنوان حيواني مطرود شناخته  در بسياري از تمدن:     مار
 در نشان پزشكي از ،بلكه مار حيواني است مقدس و دواي بسياري از دردها و به همين دليل

 نوشيده شود، ،شودمي    اي كه از بدن مار گرفته اگر شيره. نقش مار استفاده شده است
احاطه ... شود و شخص بر تمام علوم از قبيل طب، سيميا، كيميا ودل، خانة حكمت مي

 بدن مار خورده شود، باعث سالمتي و تندرستي و از بين ةاگر گوشت پخت. يابدكامل مي
-فهمند و مياگر آب دهانش را بنوشند، زبان تمام حيوانات را مي. شودن بيماري ميرفت

بشر از «. توانند با تمامي حيوانات سخن بگويند، به آنها فرمان دهند يا از آنها ياري جويند
دانسته و اين اعتقاد ناخودآگاه، با انتخاب هاي دور، مار را عامل و حافظ سالمتي ميگذشته

براساس اعتقاد ياد شده، مار قدرت . وان نشان پزشكي تاكنون حفظ شده استمار به عن
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ازدياد طول عمر، تقويت بنية بيمار، زنده كردن مرده، ايجاد قدرت باروري و رويش 
  )173و172 :1383صالحي،(» .موهاي بدن و خنثي كردن سموم را داشته است

  ا، وسايل و ابزار جادوييانسان نما، حيوان نم  شامل :اشياي جادويي-2-5-2     

- ابزاري به ظاهر جادويي بودند كه به دست حكيمان و بزرگان ساخته مي:نماها    انسان

 مردم .شد نمي   شدند اما به افراد عادي از چگونگي عملكرد آنها هيچ گونه اطالعاتي داده
جادويي و گاه هاي  هايي هستند كه با قدرت بر اين باور بودند كه اين ابزارها، انسان

ها و دشمناني كه از آن سوي شوند تا ابزاري باشند براي نابودي غريبهشيطاني ساخته مي
هايي هاي هزار و يك شب، مجسمهنماهاي داستانانسان. آيندها و مرزهاي آنها مي آب

هستند با شكل و ظاهر انسان براي راهنمايي، نابودي يا اخطار در محافظت از چيزي 
 ، شخص مسين با بوق)راهنما(، سوار مسين )نابود كننده(سوار مسين: شامل ؛ارزشمند

نگهبان اين ابزارها، با كمك آب، باد و ديگر عناصر طبيعي (، غالمان سنگي)اخطار دهنده(
نماها، محافظاني دائمي، بدون نياز به استراحت و غذا بودند كه براي انسان. كردندكار مي

يك ،جوبري «. شدنديا براي راهنمايي مردم ساخته مي  مهمها و اشخاص محافظت از مكان
دهد در مورد االسرار توضيحاتي مياست و در كتاب خود كشف) يابگنج(مطالب 

آنها ةشود كه هم مشخص مي، اما بعد از خواندن كتاب اندابزارهايي كه در ظاهر جادويي
 چگونه شمشيرهاي لحيم شده به دهد كهاو در كتاب خود توضيح مي. اندبرخواسته از علم
 به حركت در ،هايي وصل شده است نوك سيم بهاي كههاي جيوهها با لولهبازوان مجسمه

  . آيندمي
مقدار زيادي . هاي خودكار آدمكش مقابله كند مطالب اغلب ناچار بود كه با دستگاه    ... 

مكانيكي ابتكاري كه با قوة هاي يونانيان باستان در ساختن وسايل و افزارهاي  از مهارت
هاي ميانه رسيده بود و مهندسان كردند، به مسلمانان سدهها يا فنرها كار ميباد، آب، وزنه

مسلمان نيز به ساخت و پرداخت آالت و افزاري براي نشان دادن زمان، ريختن نوشابه و 
خودكاري به قدرت هاي نواختن موسيقي ادامه داده بودند اما در باور عوام، چنين دستگاه

كردند و عقيدة شايع آن بود كه شاهان و جادوگران عهد باستان، براي حفظ جادو كار مي
» .گماشتندهاي خودكار جادويي را به كار ميهاي مخفي، دستگاهو حراست ازگنجينه

  )222و 221 :1389ايروين، (
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ي مختلف گاه مثبت و گاه نماها، با كابردهاي اشيائي هستند همانند انسان:    حيوان نماها
  .اسب پرنده، اسب آبنوس، طاووس: شامل. منفي

. اسبي از جنس آبنوس كه قابليت پرواز كردن و فرود آمدن دارد:     اسب آبنوس و پرنده
ها دربارة چگونگي عملكرد، ساخت و به پرواز درآمدن حيوانات  در بسياري از كتاب

،  بودنداسباني كه ابزار. ري داده شده است توضيحات بسيا،زيباي ساخته از چوب آبنوس
آمدند و بر زمين ها به پرواز در مي هايي در دست انسانوسايلي مكانيكي كه توسط اهرم

شدند تا وسايلي ابزارهايي كه به وسيلة حكيمان و دانشمندان زمان ساخته مي. نشستندمي
در كتاب هزار و يك . مهمهاي باشند براي حمل و نقل آسانتر و امن تر افراد و شخصيت

آيد كه با كمك علم و نه جادو ساخته شده و اي سخن به ميان ميروز دربارة وسيله،
  . كندحركت مي

اي است گردونه«: نويسد اين ابزار چنين مية    صاحب كتاب هزار و يك روز، دربار
ي در كار  در اين دستگاه سرّ و جادوي.كه توسط آن از دست راهزنان در امانيد راحت

كنم و براي به پرواز نيست؛ حّتي از افسون و كلمات سحرآميز و سيميائي هم استفاده نمي
نتيجة ،  طلسمي وجود ندارد بلكه حركت و پرواز اين دستگاه ،درآوردن اين صندوق

من در دانش حركت ماده و . شودنيرويي است كه باعث به حركت درآوردن آن مي
هاي ديگري بسازم كه توانم دستگاهر دارم و با علم خود مي تخصص و تبح،خواص نيروها

  )306 و305 :1377بريماني،(» .بهتر از اين كار كند
اند كه اكنون ها، ابزارهايي كامالً شناخته شده ساعت.  زمان استةنشان دهند: خروس   

 ها يا ديگر وسايل نشان دهندة بدون ساعت. جزو وسايل اصلي زندگي روزمرة مردمند
در گذشته، . شوندها در انجام كارهايشان دچار مشكالت بسياري مي زمان، همة انسان

ها ابزارهايي مكانيكي  رسيدند اما اكنون، ساعتها وسايلي جادويي به نظر مي ساعت
بعضي زنگي ساده . هاي مختلف و متفاوتي دارند ها و طرحساختة دست بشرند كه شكل

  جايگزين زنگ شده، گروهي ديگر، صداي حيواناتزنند، دردارند، بعضي آهنگ مي
در ميان اين «. زنندگروهي، همچون خروسِ حكايت هزار و يك شب، بال و پر مياست و

اند و انواع صندوقچه، خروسي است كه استادان صاحب صنعت، از يك دانه لعل تراشيده
هاي است از تحفهاي كار برده، هر آينه اين تحفهه ها در جوف آن ب ها و صنعتتعبيه
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كه تا حال عديل و نظير ندارد و ديدة بوقلمون چرخ، چنين تحفه را مشاهده  روزگار، چنان
نكرده و در مخزن تصرّف هيچ يك از خواقين عالي مقدار در نيامده، هر صنعتي كه در 

چون آفتاب و ماه .  در اين خروس موجود است،باشدوقت ساعت و اسطرالب و تقوبم مي
 به بانگ ،فرمايند، اين هر دو بال بگشايد و در ساعت تحويل نوروزه برج نقل مياز برج ب

  )360 :1373تركمان فراهي،(» .درآيد و ديگر صنايع غريبه نيز بدان موجود است
نما، انگشتر و خاتم، گوهر، شمشير و تيغ، جهان: شاملوسايل و ابزارهاي جادويي؛     

 ة، بوق، كحل، روغن، خرجين طلسم، تاج، خمرتعويذ، عصا، كتاب، لوح، پيراهن پر
در .  نهر آبة، جارو و بادزن پرنده، پودر سرخ جاري كنند)تازدكه چون اسب مي(سفالين

  :شوداين بخش به چند مورد از ابزارهاي نام برده اشاره مي
در . جادوست) جام،گوي(ة آيين، يك جادوگرهايترين ابزار يكي از مهم: نماجهان    

 ةنما، آيين گيتية جم، آيينة آيينهايي چونبا نام) جام،گوي(آيينه  اين ،دب فارسيآثار ا
نما، جام بين جمشيد، جام اسكندر، جام گيتينماي كيخسرو، جام جهاناسكندر، جام جهان

آيد، يكي از اين هاي جادو، نامي به ميان ميجم گره خورده است و زماني كه از آيينه
ها به دليل خاصيت جادويي كه داشتند، به صاحب ها و جاماين آيينه. درسها به ذهن مياسم

دادند كه تمامي هفت اقليم و گاه دنياهاي ديگر را مشاهده كند و از خود اين توانايي را مي
تواند بر مناطق تحت اگر آيينه از آنِ حاكمي باشد، با كمك آنها مي. اسرار غيب آگاه شود
  . تسلطش حكمراني كند

براي . ها، با آفتاب ارتباط داشته باشدنمايي اين آيينهرسد كه قدرت جهان به نظر مي   
ها توسط دانش و اين آيينه. جستندياري مي) مهر(استفاده از آن بايد از پرتوهاي خورشيد

سليمان نبي، جمشيد، كيخسرو و اسكندر، جزو كساني . خرد دانشمندان ساخته شده است
نما داشتند و به وسيلة آن، تمام قلمرو خود را ك آيينه يا جام جهانبودند كه هر كدام ي

اي، دشمني قصد آسيب رساني داشت، كردند و اگر در گوشهمشاهده و از آن محافظت مي
نما كه تعلق به جمشيد دارد، جامي است جام گيتي. رفتندبراي دفع آن، به آن سوي مي

با .  در آن موجود است،تي غيب دو عالمنما كه مانند لوح محفوظ، همه چيز حجهان
. توان زير نظر داشت كه در دو جهان وجود دارد مي را هر چيز،نگريستن در اين جام

يافت بر اوضاع و احوال مملكت آگاهي مي. نمودمي  جمشيد از همين ويژگي جام استفاده 
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 : برومند سعيد ازنقل به مضمون. (كردو كشور را بر مبناي عدالت و مساوات رهبري مي
1367 ،16(  
 وجود انگشتر و خاتم جادويي، با داستان  كهشايد بتوان گفت: انگشتري و خاتم    

انگشتر و خاتمي كه اسماء اعظم بر آن حك . استزندگي حضرت سليمان گره خورده 
- مي    بود ودست آوردهه شده بود و با داشتنش، توانايي حكومت بر جن و انس را  ب

سرايي دربارة  بر داستان بوده استوجود چنين خاتمي، دليلي. مه فرمان براندتوانست بر ه
هاي صاحبان انگشتري  ها و فرمانهايي جادويي با خادماني فرمانبركه تمامي خواستهخاتم

 درون خود ،هايي كه نيرويي جادوييرساندند، يا خاتمرا بدون چون و چرا به انجام مي
ن نامرئي كردن افراد، حكومت بر انس و جن و حتي كشتن  نيروهايي چو؛نهفته داشتند

  . دشمنان
ها، با داستان غول چراغ جادو و غول انگشتري در داستان     حقيقت اين انگشتري

.  دو غول كه چون خادمان انگشتري فرمانبرند است؛عالءالدين و چراغ جادو گره خورده
سر به مهر زمان سليمان، داراي ريشه واحد هاي شايد بتوان اين دو ابزار جادويي را با كوزه

جنياني كه پس از آزادي از اسارت چندين هزار ساله، براي تشكر از كسي كه به . دانست
آنها كمك كرده، با برآورده كردن آرزوهاي او، سعي در تشكر از ياري دهنده خود 

شتر در چراغ يا انگ) غول(برآورده كردن يك يا سه آرزو، كاري است كه جن. دارند
  .شود آنچه در داستان جوذر ماهيگير نيز ديده مي؛دهدعوض آزادي انجام مي

تا زماني كه حكمران نشان .     انگشتري ابزاري مهم در حكمراني و فرمانروايي بر مردم بود
-ترسيدند و از او فرمان مي همگان از او ميداشت،را با خود ) انگشتري(حكومتش

- زماني كه پادشاه انگشتري را گم كند يا از دست بدهد، ديگر هيچاما ) خادم انگشتر(بردند

 ملك بهر كس كه خشم .اين انگشتر، طلسم است: قبطان گفت«. برد نميكس از او فرمان
لشكريان از بيم . درحال، سر او از تن جدا شود.  سوي او به اين انگشتر اشارت كند،گيرد

  )917 :1382 يك شب، هزار و(» . ملك را طاعت كنند،اين انگشتري
 مي  سعي ، كه بسياري در گذشته استداشتن بال و يا ساختن آن، آرزويي : پيراهن پر    

 خياالت ة از سويي، شايد بال و پرهاي پرنده، ساخته و پرورد.ندخشبتحقق بكردند تا به آن 
 .اندداراي بال) جنيان و فرشتگان(افرادي باشد كه باور داشتند موجودات ماورائي
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 از جايي به جايي ،ها را با همين نيروي خود كردند و گاه انسانموجوداتي كه پرواز مي
:  شاهدي است بر اين ادعا،متن زير. كردندجا ميه بردند و يا وسايلي را جابديگر مي

 عقل و هوش آنها رابطة . داراي عقل و هوش هستند، بسته به انواع مختلفشان،جنيان«
  به طوري كه آن نوع از اجانين كه داراي عقل و هوش سرشاري ردمعكوس با پروازشان دا

 از توانايي ذاتي پرواز برخوردار نيست و آن نوع كه از توانايي پرواز سريع برخوردار ،ستا
  )  65: 1380اشرف،(» .از عقل و هوش نوع اول برخوردار نيست،است 

كرد و همه ناصر طبيعي كار مياي مكانيكي بود كه با عبوق نيز احتماالً وسيله :    بوق
  .كردند، به جزظاهرش ، از چشم مردم مخفي مي راقسمت هاي مكانيكي آن

 به آب و غذا از  باشد كه هر زمان نياز  خرجيني جادويي، داراي خادم:خرجين طلسم    
شود و محدوديتي در تعداد يا مقدار آن وجود ندارد و هر فرماني را درونش خارج مي

هايي است كه  جادويي، شايد وابسته به داستان) سفره(باور وجود خرجين. دهدانجام مي
-افرادي كه هميشه تهيدستان و افراد بي. شده استدربارة پيامبران و بزرگان ديني بيان 

شد و به آنچه افرادي كه از جانب خداوند، به آنها وحي مي. كردندبضاعت را اطعام مي
دانستند بنا به كردند و مي غذاهايشان را ميان همه تقسيم مي،د باور داشتن،فرمودخداوند مي

شوند و از خورند، سير ميقولي كه پروردگارشان به آنان داده است، همة گرسنگان مي
 اليشع، گرسنگان بسياري را سير 44ـ42، 04 شهرياران IIبه روايت «. شودغذايشان كم نمي

 يعني بيست قرص نان جو ،ي مرد خدا خوراك نوبرو كسي از بعل شليشه آمده برا ]  كردمي
به مردم بده تا بخورند زيرا خداوند چنين : پس او گفت. ها در كيسة خود آوردو خوشه

 پيش ايشان گذاشت و به ،پس. كه خواهند خورد و از ايشان باقي خواهد ماند: گويدمي
  ) 211 :1378گري،(» . خوردند و از ايشان باقي ماند،موجب كالم خداوند

 زياد شدن ةهايي دربار  داستان؛ها بيشتر در ميان مسيحيان رواج داشته است     اين داستان
همگي بر ...  روغن، تبديل آب به شراب و ةيك سبد نان، افزون شدن و پايان نيافتن ذخير

آن وقت اندراوس گفت كه اينجا پسري است كه پنج نان و «. نوازي اشاره داردسنت مهمان
 يسوع در جواب فرمود كه جمع را .شودي دارد و ليكن ميان اين جمعيت چه ميدو ماه
نام خدا و نان ه  آن وقت يسوع فرمود ب. پنجاه پنجاه و چهل چهل، نشستند مردم، پس؛بنشان

 به شاگردانش داد و شاگردان به آن جمع ، نان را شكسته، پس؛را گرفته خداي را خواند
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 :آن وقت يسوع فرمود.  همه خوردند و سير شدند. كرددادند و به دو ماهي هم چنين
را پر  * پس دوازده قفه. شاگردان آن خردها را جمع نمودند، پس؛باقيمانده را جمع كنيد

  )188 :1382قزل باش،(» .كرد
توان به ديگر ابزارهايي كه خاصيتي شبيه به خرجين جادويي دارند، مياز:آمارين    

، شاخ آمالته يا شاخ )شدخواستي پر مياز هر آنچه مياي جادويي كه سفره(آمارين
- از آن پر مي،كرد اي ميشاخي كه زئوس به آمالته داد و هر زمان كه او هوس ميوه(نعمت

- جامي كه كيد هندي به اسكندر بخشيد و هر چقدر از آن مي(، جام آب اسكندر)شد

  .نيز اشاره كرد) رسيد به پايان نمي،نوشيدند
، هر كس  استهايي آمدههايي كه دربارة چنين خرجين بر اساس نوشته    از سويي،

 بلكه تنها افرادي كه  شايستگي داشتن آن و آگاهي يافتن از چگونگي عملكرد آن را ندارد
اين گونه ابزارها، . يابند كه از سرّ آن آگاهي يابندآگاه از برخي اسرارند، اين اجازه را مي

من التماس نمودم كه ... «.  استفاده از آن را ندهندةنااهالن اجازمحافظاني نيز دارند تا به 
 از چه جهت منبع چنين ،ها كه شبيه جلد مارند مرا آگاه كن كه آن كيسه،براي رضاي خدا

خاموش باش كه اينها داخل اسرار است و همه كس قابل دانستن اين : گفت. نعمتهايند
  )180 :1373تركمان فراهي،(» .اسرار نباشد

  
 ): هاي جادوباطل كننده(ها  ضد طلسم -2-5-3

السحر، سحر يا جادويي كه براي خنثي كردن يا تضعيف  يا باطل    ضد طلسم و باطل كننده
السحر همان سحر است با همان در حقيقت، باطل. رودجادويي كه اتفاق افتاده به كار مي

گاهي براي باطل كردن يك . ك مثبت براي انجام يك عمل نيةخصوصيات اما با پيش زمين
. كنددر اين حالت، سحر خود به خود عمل نمي. سحر، كافي است تا عملي انجام نگيرد

گاهي يك فرد عادي كه توسط . گيردالسحر هميشه توسط ساحر و جادوگر انجام نميباطل
  . دهد اين عمل را انجام مي است،ساحري آموزش ديده

                                                 
*
 آوندي شبيه كدو كه از برگ خرما باشد 
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ردي براي در امان ماندن خود از ساحر بدطينت، ناگزير  سحر، در مواة    يك باطل كنند
 است تا خود جادوگر را سحر كند تا از بد او ايمن باشد وگرنه ساحر و جادوگر، همان

كند تا ديگر نتواند كند، باطل كننده را نيز سحر و جادو ميگونه كه ديگران را جادو مي
- ، دختر شبان، به پير چنين مي»زالپير و غ«در حكايت . سدي مقابل اعمال خالف او باشد

اجازت دهي كه به جادو ... با من عهد كن كه اگر من از اين گوساله سحر بردارم، «: گويد
خون دختر عم خود را بر تو : گفتم. كنندة او جادو كنم و گرنه از بد او ايمن نخواهم بود

هزار و يك (» . غزالي كرداو نيز دختر عم مرا به جادو... پس .  آنچه داني بكن؛حالل كردم
 )25 :1382شب، 

 :شوند به چند دسته تقسيم مي،هاي حكايات هزار و يك شب    باطل كننده

 جادوگران، براي باطل كردن سحر و جادو، در بيشتر موارد، از :باطل كنندة انفرادي    
-  به كار برده ميبه همين دليل ا به تنهايي. كنندهايي با قدرت باال استفاده ميباطل كننده

ترين و پر كاربردترين آنها به تالوت كردن قرآن، بر زبان آوردن نام  از مهم. شوند
  .توان اشاره كردمي... پروردگار و بزرگان ديني و 

ها براي باطل  يكي از بهترين و مؤثرترين راه:     قرآن خواندن يا بر زبان آوردن نام خدا
اين امر جزو .  جادوگران، از محيط زندگي استها وكردن سحر يا دور كردن عفريت

اعمالي است كه در حال حاضر نيز كاربرد باطل كننده ها دارد و حتي گاهي، افراد در زمان 
، داستان » نحاسةمدين«داستان . خوانندقرآن مي... تنهايي، براي غلبه بر ترس و وحشت و 

دگاني طلسم شده و زير حمايت  مر؛شهر مردگان و زنداني بودن مردگان در اين شهر است
هاي   كه جذابيت استديوان و محصور در حصارهاي شهر و يا داستان جهان خاكي

- كند و مانعي بزرگ در راه رستگاري آدمي ميمي    ظاهري آن، همه را به خود جذب 

شود، ياد خدا و زمزمه كردن در هر دو حالت، آنچه باني نجات اين جان از طلسم مي. شود
هايي براي رهايي از بند ديواني كه باعث اسارت بشر در كالبد  نام. ي نام اوستهميشگ

 در نهايت در بند ، نفساني شويةاگر آنقدر مشغول خواست. اندخاكي خود و دنياي خاكي
 در آن تنها  ودنيايي كه هيچ راه گريزي از آن نيست؛شوي و اسير دنياي مردگانمي

 به ،رت آنچه به دليل اشتباهات و خوشي آني خودند، حسماي شخص باقي ميحسرت برا
  .راحتي از دست داده است
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 هر گاه قهرمان .هاي ايراني هم آمده است     استفاده از نام پروردگار در بيشتر داستان
رود و حقيقت وجودي راند، جادوي جادوگر از بين ميداستان، نام پروردگار را بر زبان مي

 ، رستم با زن جادوةيكي از اين موارد در خان چهارم، مقابل. ودشجادو و جادوگر، برمال مي
شود آنجا كه رستم، در تاريكي شب و در دل بيابان با زني روبرو مي. كامالً مشهود است

زن جادوگر خود را در سيماي ميگساري جوان درآورد و به نزد رستم آمد اما چون رستم «
 ياد كرد، سيماي زن جادوگر، بگشت و جامي شراب به وي داد و از خداي نيكي دهش

سياه شد و رستم دريافت كه وي اهريمن است و او را در بند كشيد و از وي خواست تا 
پيري زشت و پليد نمايان شد و رستم او را چهرة واقعي خود را بنمايد و زن به صورت ژنده

  )246 :1383رستگار فسائي،(» .كشت
 اسماء خداوند و ائمه و بزرگان ديني هستند كه ،يقت در حق،اسماء اعظم:     اسماء اعظم

ها، از اتفاقات،   اين نامة كنندهشوند تا دارنده يا استفادبر انگشترها و تعويذها حكاكي مي
ترين يكي از قديمي. ها در امان بماندحوادث، بالياي بد و ناگهاني، جادوها و طلسم

هاي اعظم، بر آن حك شده بود و او  ه نامالسحر، مهر حضرت سليمان بود كابزارهاي باطل
كرد و جنيان را به زير  حكومت مي  حيوانات و پرندگان و بر انس و جن،توسط همين مهر

هايي را كه  آن، خموسيلةه ب حّتي  وو به اطاعت وادارشان كرده بود. فرمان خود درآورد 
- ها نقش ميبر سر خماسماء اعظم كه . كرد مهر مي،جنيان را در آن محبوس كرده بود

 كه در حال حاضر مورد هايياز اسم. كردبست، توان انجام هر كاري را از ديوان سلب مي
توان اسامي پيامبر عظيم الشأن  و امامان معصوم و ائمة اطهار استفاده اكثريت افراد است مي

  .   را ذكر كرد
 براي ،اقع در بسياري از مو):باز كننده در يا مكان ممنوعه(    شخص خاص

جلوگيري از ورود افراد بيگانه به اماكن ممنوعه، آن مكان به نام شخص يا خود شخص 
در . شود تا فقط همان شخص خاص بتواند به مكاني وارد يا از آن خارج شودطلسم مي

همچون سسمي يا كنجد (اي خاصها با كلمه بسياري از مكان،حكايات هزار و يك شب
بدون اين كلمه يا شخص، . شود با وجود شخصي خاص گشوده مييا) در داستان علي بابا

  .هيچ شخص ديگري قدرت ورود به اين اماكن را ندارد
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كه در آنها فردي خاص، طلسمِ گشودن مكاني »جوذر ماهيگير«هايي چون     در داستان
ه اي از علوم مخفي يا علومي كه از ديد مردم عادي سحر و جادو بود، سخن باست، به گونه

جزو علومي بودند كه حكما و ... علوم اوائل، نجوم، رمل و اسطرالب و . آيدميان مي
. اكثر جادوگران نيز از اين علوم آگاهي داشتند. داشتنددانشمندان، بايد از آن اطالع مي

شايد جادوگر به باور مردم، همان دانشمند و حكيم بود كه تنها به دليل آنكه با كمك علم 
ست از راز و رمز آسمان و زمين آگاهي يابد و گاه حتي خبري از آينده دهد، تواننجوم مي

شد تا لقب ساحر و چيزي كه يك فرد عادي از درك آن ناتوان و عاجز بود، دليلي مي
  .جادوگر بر او نهند

هاي ورود  گوناگون و راهيهاة آيينهاي هزار و يك شب، بيان كنند    بسياري از داستان
 داراي درهاي ،گاهي اين غارهاي نمادين. به جرگة اهل آن مذهب بوديك نوآموز، 

-جادويي و نگاهباناني بود كه پاسدار گنجينه بودند و در صورتي قهرمان به گنج دست مي

 .داشتيافت كه توانايي باز كردن اين درها و خواب يا هالك كردن آن نگهبانان را 
تشرف در يك نوع جمعيت سري است كه ين ي يادآور آ،»جوذر«هاي زيرزميني  آزمون«

در آن شجاعت آمادگي براي مرگ و تمايل به ترك و طرد خانواده و بريدن همة قيد و 
هاي  شك ديگر آن است كه داستان آزمون. شودبندهاي اجتماعي از نوكيش خواسته مي

رويي براي روب،اي از هبوط به جهان ناخودآگاه روانشناختي سربسته جوذر را نمايش روان
 پيش از آنكه انسان به گنجينة بلوغ برسد، ،اندبا هيوالهايي كه در آنجا به انتظار نشسته

  )220  :1389ايروين، (» .بدانيم
هاي  كسي است كه بتواند از اين درهاي بسته بگذرد، مشكالت و سختي،    قهرمان حقيقي

 هالك كند و ،انددست   به ها را كه چون نگهباناني شمشير راه را تاب بياورد، هوا و هوس
يابد اما آن كسي كه نتواند اين موانع را آن زمان است كه به گنج سرشت و كمال دست مي

  . ندارد،شود چون استحقاق آنچه را به دنبالش است خود هالك مي،پشت سر بگذارد
.  طلسم و جادو استةيكي از قدرتمندترين ابزارهاي از بين برند آتش:     سوزاندن

از بين رفتن اين ابزار . بردهاي پرنده را از بين مي  قدرت جادويي و طلسم درون بال،شآت
در بعضي . شودمي   جادويي، باعث تضعيف دارندة آن، ناپديد شدن و حتي مرگ او 

 جلد مار در داستان سلطانْ ،براي مثال؛شوداي ديگر جايگزين آتش مي وسيله،ها داستان
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سوزاند، بالفاصله بعد از سوزد و شخصي كه اين پوست را مير مي با پوست پياز و سي،مار
اما گاهي با وجود سوزاندن  شود ناپديد مي،در همان زمان فرد طلسم شده و آن بيهوش 
بهره  تنها از داشتن آن موهبت بي وشود مالك آن دچار مشكل خاصي نمي،ابزار جادويي

خواستم كه با تو بگويم اين جامه ند من مياي برادر، به خدا سوگ: دخترك گفت«. شودمي
  )810 :1382هزار و يك شب، (» .بسوزان ولي شيطان از ياد من برد

رسد هنگامي كه نيروي شر، آن قدر قوي و  به نظر مي:هاي گروهي     باطل كننده
مخرّب باشد كه يك ضد طلسم، به تنهايي نتواند جلوي آن را بگيرد، از يك گروه از باطل 

 شيطاني گرفته يشود تا جلوي آن طلسم و جادوها با هم و در كنار هم استفاده ميدهكنن
 اشاره »الرّشيد و ابومحمد تنبلهارون«هاي حكايت كنندهتوان به باطل براي مثال، مي؛شود

كرد كه در آن از ابزارهايي نظير صندوق آهنين با چهار بيدق افراشته، طشتي پر از زر و 
  . يازده مار،ياد شده است و سفيددرون آن خروسي

هايي بودند كه براي محافظت و  جعبه،ها و صندوقچه ها صندوق:صندوق آهنين     
هاي  شان از جنس ها به نسبت كارايي صندوق.رفتند  به كار مينگهداري از وسايل مهم

ري از  براي نگهدا از انواع چوب تا انواع فلزات و جنس آهنين آن؛شدندمختلف ساخته مي
تر و قابل   از همه محكموسائل مهمي كه مي خواستند و دور از دسترس مهاجمان باشد،

   .اعتمادتر بود

در .ود براي راهنمايي اشخاص گوناگونعالمت و نشاني ب... علم، رايت، پرچم و :    بيدق
در . شتد، نشان از شكست و انهزام لشكريا سپاه دااافتمي ها اگر بيدقي بر زمين  جنگ

  . شكست و از ميان رفتن استة نشان،كايت مورد اشاره، بيدق فرو افتادهح

  و نماد روشنايي، بيدارية ديوان و جادوها وپرندة ياريگر سروش، دوركنند:خروس    
 جادو و ديو به ،اي كه خروس در آن باشدگويند در هر خانهمي. هوشياري زاهدانه است

اين .  دوربين و دوربيننده، تيزنگر فت است به معنايپرُـ درش، ص«. شودآن خانه وارد نمي
 در گزارش پهلوي . مذهبي براي خروس استي به عنوان يك صفت و لقب يا نام،در اوستا
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-  بدان جهت مي،بين يا دوربين كه صفت خروس استمعناي پيش.  آمده است*نيز پرُدرش

 بانگ ، ديوان، آگاه شده باشد كه اين مرغ از ورود و قصد و آهنگ ارواح بد و شرير و
صفت است . ؛ به معناي پيش بيني است�در پهلوي صورت پرُدرشيه. كند خروش مي،كرده 

» .شوند از قصد و نيت بد ارواح خبيث و ديوها آگاه مي،براي كساني كه از پيش
  )1648  :1376رضي،(

صه خروس سفيد را  خروس را و بانگ او را به وقت، خجسته دارند؛ خا،و اهل عجم...     «
و چون ...  ديوان در آن نيايند و ،گويند كه به هر خانه كه اين مرغ باشدو ايدون همي

 همواره خروه سپيد داشت و گفت ،اين خروه را بديده بود چون به زمين آمد) ع(پيغامبر 
و  بر اهل آن خانه جادوي كار نكند و ديوان از آنجا پرهيز كنند ،هر آنجا خروه سپيد باشد

برگرفته از حيات (. وصيت كرد اندر حديث خروه سپيد) ع(از بهر اين است كه پيغامبر 
  )1653 :همان،الحيوان اميري نوشته بلعمي 

 ،و از سويي جادوي سياه اند ة حامالن بدي،  شرارت و منتقل كنند، مارها از سويي:    مار
 مورد ، به عنوان موجودي مقدسمار در يونان قديم و روم باستان نيز«: نماد خير و خوبي ها

هاي كهن اي سرزمينها اعتقاد داشتند كه قهرمانان افسانهيوناني. احترام و ستايش بوده است
اين موجود مطرود از بهشت و قابل . اندكردهآنها قدرت خود را از اين جانور كسب مي

صالحي، (» . استاحترام انسان، هميشه مظهر سحر و افسون و از عجايب آفرينش بوده
 زندگي و مرگ، خير و شر، سود و زيان، ؛نماد مفاهيم دو سويه است ،مار)171  :1383

 الگوي تجديد ،به خاطر پوست اندازي. خرد و احساسات كور، نيش و نوش، زهر و پادزهر
در افسون و جادو نيز نقش مار ، غيرقابل انكار .زندگي دوباره و رستاخيز است   وحيات
،مارها همچون ساير خواص دوگانه اي كه دارا هستند ، گاه سحرآميزند بدين سبب . است

  .و گاهي به عنوان باطل كنندة سحر و جادو ، ايفاي نقش مي كنند
 نتيجه- 

  :شود فهرست وار بر شمرده مي،    در پايان، نتايج به دست آمده 

                                                 
*
 paro-dars 
†
 parodarših 
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   .هاي هزار ويك شب، جادو داراي انواعي مختلفي است در داستان-   الف
در ايران باستان، جادوگران همان مغان و عالمان مذهبي و ديني بودند كه از تمامي -   ب

جادوگري  بنابراين، ؛آگاهي داشتند... علوم زمان خود از قبيل طبابت، نجوم، حكمت و 
  . شدتوسط پيران اين جرگه آموزش داده ميمعموالً 
براي انجام جادوهايشان، در كنار هاي بسياري بودند و جادوگران، داراي توانايي-    ج

  .بردندبهره مي) ياريگران(هايشان از ابزارهايي خاصتوانايي
 براي ند و بسياري از اين ابزارهاي به ظاهر جادويي، ريشه در علم و دانش مردم داشت-    د

   .د اما در آن زمان ،بيشتر مردم از اسرار آنها آگاه نبودنشدندها ساخته مي محافظت از انسان
هايي دربارة پيامبران و بزرگان ديني و معجزات برخي از جادوها، برگرفته از داستان-    ه

. در مواردي نيز ريشه در آرزوها، باورها و اعتقادات مردم داشته است. آنها بوده است
  .هستند اجتماعي  وبعضي از اين جادوها، داراي زيرساخت تعليمي، اخالقي
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