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و تابستان، اولي، شمارهپنجمسال )9پياپي(93بهار

در درنگي بر ظرفيت )نامه ابومسلم درآمد داستان بلند پيش( جنيدنامههاي فانتزي

 ∗∗يداله جاللي پندري∗عباسيسكينه

 دانشگاه يزد
 چكيده

و نامـه ابومسلمداستان بلند)prologue(درآمد، پيشجنيدنامه ، پرداختـي خيـالي

فانتاستيك از زندگي جد ابومسلم خراساني اسـت كـه در آن عناصـري از دنيـاي

و جهـاني را آفريـده  و ناقالن كهن همراه شده واقعي با عناصر خيالي پردازندگان

و دستيابي به فرديت، با محور قهرمانان حماسي است كه در آن ايده ي فرايند رشد

ميو تاريخي، به تصوير كشيد ي حاضر، پس از معرفي نـوع ادبـي در مقاله. شوده

و بيان اهداف فانتزي ي سازي با استفاده از متون كهن، عناصر اصلي سازنده فانتزي

و تحليل روان دسته جنيدنامهفانتزي انـد اين عناصر عبـارت. اند شناختي شده بندي

و شخصيت: از و درون ساختار متناقض و دينـيي حما مايـه پردازي متقابـل . سـي

به حاصل كار نشان مي و آشفته دهد كه با علت تناسب كامل ذهن نامنظم ي كودك

هـاي بخشيدن بـه آشـفتگي ساختار متن يادشده، اين ابزار بهترين وسيله براي نظم

و حركت ذهني آن .ها از كودكي به بلوغ است دروني

و نوجوان، تقابنامه ابومسلم:هاي كليدي واژه و تضاد، فانتزي،، ادبيات كودك ، جنيدنامـهل
و بلوغ .فرايند رشد

 مقدمه.1

و پركاربردترين قالب يكي از مهم)Fantasy(فانتزي هاي داستاني است كـه دنياهـاي ترين
و قهرمانـان انسـاني تيپيـك يـا گيري از حوادث خـارق شگفت را با بهره و خيـالي العـاده

دو. كند تا ابعـادي جديـد از واقعيـت را آشـكار سـازد فراانساني بازسازي مي فـانتزي بـه
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مي دسته و مدرن تقسيم اي؛ فـانتزي عـام گونـه)138: 1385هروزكيـا،ب: نـك(شودي عام
و قديمي پيوند دارد؛ نويسنده ي اين نـوع ادبـي، گـاه بـراي خلـق است كه با عناصر كهن

و عناصر داستان دنياي خيالي و افسانه اش، از قهرمانان هـاي قـومي يـا فولكلـور هاي كهن
در كند؛ ازاين استفاده مي و آگاهي و زمينه رو، اين آثار براي كسب دانش ي فرهنگ، تاريخ
و جامعه بينش روان : 1،1994كـارلين: نـك(شناختي كهن منبعـي مناسـب هسـتند شناختي

در؛ اما در فانتزي نو پيش)159 و نويسـنده ساختي از شكل تخيلـي مـاجرا وجـود نـدارد
ي قبلي نيست؛ بلكـه تخيـل بـه او القـا وجوي تخيل با زمينه ارتباط با مخاطب، در جست

).26: 2،2000آنراولز:نك(دشو مي
عنوان ابزار پردازش فانتزي عام، هميشه طالب قهرمان است؛ قهرمـاني تخيالت عامه، به

و نشانه. خوب يا بد اي كـه بـاوجود اي بشري اسـت؛ جامعـهي جامعه اين قهرمان معرف
حق دشمني و ازآنجاكه و اشتباهات خود، همواره، به مبدأ قدسي نزديك بوده است يقـت ها

و بشري آميخته به يكديگر بوده هـا اند، در شخصيت داسـتاني نيـز همـين ويژگـي قدسي
هـاي تكامـل ذهـن ترتيب، ضـرورت اينبه).18: 3،1378گريمال:نك(يافته است تجلي 

هايي ويژه، به پرداخت معين از يك داستان حول شخصيتي معين گراييـده قومي، در دوره
به«؛است و واقعي اسـت كـه اما در زمان نياز وجود قهرمان، اين شخصيت فردي تاريخي

مي براساس نياز زمان، اسطوره » شود تا رسالتي بنيادين را در رهبري مردم بر عهده گيرد اي
).54: 1391ابراهيمي المع،(

به اسطورهاي يابنـد،ي پهلـوان بازتـاب مـي گونه كردن افراد تاريخي كه در متون ادبي
مي از پيش پرداختهمطابق با الگويي  بـه پهلوانـان گيرد؛ اين پهلوانـان بـا توجـه شده انجام

وي آنان ازنظر چگونگي تولد، اعمال رو، همه شوند؛ ازاين حماسي كهن ساخته مي ورفتـار
به حتي جنگ و سالح شبيه يكديگرند؛ ي عامـه اسـت كـه بـه ديگر، اين حافظـه بياني افزار

و و فـرد تـاريخي را بـه اعتبـار مـي شخصيت تاريخي دوران جديد معنـا صـورت بخشـد
مي آورد كه نمونه پهلواني درمي و افعال مثالي را تكرار .كند هاي ازلي را تقليد
و نوجوانان بحث بسـيار اسـت؛ي فوايد يا زيان درباره هاي اين نوع ادبي براي كودكان
ور اسـت كـه شـروع پرداز اين حوزه، بر اين بـا، نخستين نظريه)م.ق348تا427(4افالطون
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بنابراين اولـين كـار مـا نظـارت بـر سـاخت«: آموزش كودكان بايد براساس داستان باشد
و افسانه حكايت و ردكردن موارد غير رضايت ها و مـادران. بخش است ها ما از پرسـتاران

هايي را كه مورد تأييد ماست، بـراي كودكانشـان تعريـف خواهيم خواست كه تنها داستان
هايي كه منظري نادرست از واقعيت در ذهن كودكان ايجـادس بايد از شرّ داستانپ. ...كنند
شد مي ترها بايد اين قـدرت تشـخيص را داشـته باشـند كـه يـك نيز بزرگ. كند، خالص

و. تواند معناي تمثيلي يك داستان را از معناي لغوي آن تشخيص دهد كودك نمي مـادران
و پرسـتاران نبايـد كودكــان را بـا داسـتان  هــاي شـيطاني ارواح كـه بــه اشـكال گونــاگون

و اين داستان. وغريب در شب سرگردانند، بترسانند عجيب ها غيـراز تـوهين بـه مقدسـات
و جبون بار مي ).38: 1334افالطون،(» آورد خدايان، كودكان را بزدل

و موضـع را برگزيـد)م1778تا1712(1دوهزار سال بعد، روسو او. نيز همـين ديـدگاه
بي ندن فانتزي را براي بزرگخوا مي ساالن دانست؛ اما معتقد بود كودكان تنها بايـد بـا زيان

آن هـا دنيـايي را بـه تصـوير مـي واقعيت سروكار داشته باشند؛ زيرا فانتزي كشـند كـه در
مي ها براي منفعت انسان و دروغ مـي طلبي چاپلوسي گوينـد؛ همچنـين، نمـايش ايـن كنند

اس گونه دنياها به و خيانـت شخصـيت اي هـاي داسـتان را تحسـينت كه كودك، شـرارت
).66: 1384پايور،:نك(كند مي

2شـناختي ماننـد مكتـب فرويـد هـاي روان دنبال ظهـور مكتـب از اوايل قرن بيستم، به

اي كاوانـه، بـاز هـم نظريـات روان)م1961تـا 1875(3و شاگردش يونگ)م1939تا1856(
ا درباره و ساختار ذهن نسان ازسوي ايـن انديشـمندان ارائـه شـد كـه نظريـاتي طبيعت

داشـتن والدينشـان، كرد؛ فرويد بر اين باور بود كه كودكان باوجود دوست پيشين را رد مي
را. ها تصاويري تنفّرزا دارند در درون خود از آن ناميـد كـه4»ي اديپ عقده«او اين تصوير

به عموماً در قصه مي» غول«و» ديو«و» ساحره«شكل ها ي اديـپ عقـده. شـود نمايش داده
تـر دوران رشـد، مشكل بزرگ دوران كودكي است، مگر آنكه كـودك در مراحـل ابتـدائي

هاي اديپي، واقعيـت گريزناپـذير زنـدگي كـودك خردسـال كشمكش. متوقف مانده باشد
و او كامالً درگير اين كشمكش سـال بـه بـاال، كودكان بزرگتـر، حـدود پـنج. هاست است

آن زدن اين كشمكش وشند تا با واپسك مي و يا حل از ها ها ازطريق رشددادنشـان خـود را
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بِرهانند مي. اين وضعيت بيند كـه بـا پـدر يـا مـادر خـود، بسـته بـه كودك نه تنها خواب
آن جنسيتش، ازدواج كرده است؛ بلكه دربـاره  كـردن نقـل. كنـد بـافي نيـز مـي هـا خيـالي

و قهرمانانشان موجوداتي ايـن هايي كه اساسي فانتزي دار قصه انـد بـراي كـودك، گونـه ند
ويـژه كودك، بـه. آموزد ها را در زندگي واقعي به او مي1چگونگي رهاشدن از شرّ اين تابو

از هرچيز به تصاويري نمادين نيازمند است كه به او اطمينـان از چهارسالگي تا بلوغ، بيش
به دهد مشكالت اديپي را دراين.شدوخوشي حل خواهد خوبي اش باره، بايد ابتـدا كـودك

از پايان خوش ماجرا مطمئن كرد؛ زيرا تنها در اين صورت اسـت كـه او شـهامت تـالش 
: نـك(ي اديپـي خواهـد يافـت كشاندن خـود از عقـده نفس را براي بيرون توأم با اعتمادبه

 ). 104: 1368يونگ،
و روسـو، معتقـد بـود)م1990تـا 1903(2برونو بتلهـايم بـرخالف نظريـات افالطـون

ي هايي كه نزديك به زندگي واقعي هستند، بيشتر ممكـن اسـت كـودك را دربـاره داستان
ي الزم براي تشخيص چيزي را كـه ممكـن واقعيت دچار سردرگمي كنند؛ كودكان تجربه
. ذير باشـد، ندارنـدپ تواند غيرواقعي، اما امكان است واقعي، اما غيرعادي باشد، از آنچه مي
سرعت تفاوت آن را با دنيـاي واقعـي تشـخيص ارزش فانتزي در اين است كه كودكان به

مي مي و عقايـد بـازي كنـد دهند؛ همچنين، فانتزي به كودك اجازه درمقابـلِ. دهد با افكار
و فشارهاي زندگي روزمره، اين داستان و دلگرمي هستند مشكالت لـذت. ها نوعي تسلّي

).53: 1386بتلهايم،:نك(ها براي كودكان است دستاوردهاي بزرگ قصه نيز، از
و تا بلوغ هم4انگار نيز معتقد است ذهن كودك زنده)م1980تا1896(3ژان پياژه است

مي زنده مي. ماند انگار باقي و آموزگار به او و مادر و گويند كه اشيا نه حس مـي پدر كننـد
آنبهنه عمل؛ اما هرقدر هم كه كودك  ها وانمـود كنـد حرفشـان را بـاور خاطر خشنودي
هـاي كودك كـه درمعـرض آمـوزش. داند حق با اوست كرده است، در عمق وجودش مي

آن» درك درست«عقالني ديگران است،  خود را در عمق روحش، يعني جايي كه عقل بـه
مي دسترسي ندارد، دفن مي كـ كند؛ اما فانتزي و ودك را از تواند ايـن درك را شـكل دهـد
گردنـد؛ بنـابراين چـه ازنظر كودك، جانوران آزادانه گرد جهـان مـي. وجود آن آگاه سازد

كه ها را در جست ها بتوانند قهرمان قصه تر از اينكه همين حيوان چيزي طبيعي وجوهايش،
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مي او را به دوردست ازآنجاكه كودك خودمدار است، انتظار دارد. كشاند، راهنمايي كنند ها
كـه گونـه ران از چيزهايي حرف بزنند كه واقعاً برايش پرمعنا هسـتند؛ درسـت همـان جانو

و هـاي پريـان حـرف مـي حيوانات قصه زننـد؛ پـس كـودك اطمينـان دارد كـه حيوانـات
و قهرمانان قصه عروسك مي ها و احساسـي شـبيه بـه او دارنـد هاي پريان او را درك كنند

و رونسن:نك( ).57: 1،1362سينگر

ي تحقيق پيشينه.2

و آشنايي بـا ايـن گونـه پيشينه يي ادبـي در ايـران، بـه ترجمـهي مطالعه در باب فانتزي
و افسانه هاي عاميانه افسانه ش، توسـط 1320هاي هانس كريستين اندرسن در سـالي ملل

و علينقي وزيري بازمي با تشـكيل كـانون پـرورش فكـري. گردد كساني چون مهري آهي
و نوجو ش، به كوشش بزرگاني چون احسان يارشـاطر، مهـدي 1344انان در سال كودكان

و صمد بهرنگي آثاري متنوع در اين زمينه خلـق شـد   آذريزدي، زهرا خانلري، مهرداد بهار
و روزبهاني،:نك( و)94و93: 1391محمدي و مطالعـه و گسترش فانتزي ؛ اما شكوفايي

وي آن، در سال پژوهش درباره پـس از جنـگ، بـا. روي داد70ي دهههاي پس از جنگ
و منتقدان،  و سكون نسبي، نويسندگان ي ادبـي متوجه اين گونهتر بيشبرقرارشدن آرامش

.شدند
و مدرن، حاصل تالشي فانتزي دو دسته نـويس در ايـن نويسـندگان فـانتزي هاي عام
مـ: دوره بود و بـايدر نوع اول، نويسنده آگاهانـه از عناصـر ادبيـات كهـن اسـتفاده كنـد

و نوجوانان پديد مـي بازآفريني داستان آورد؛ امـا هاي گذشته، دنيايي نوين را براي كودكان
را كوشد گونه در نوع مدرن، نويسنده بدون توجه به ادبيات كهن، مي اي ديگر از واقعيـت

و به روح انساني نزديك كه حقيقي و بررسـي در حـوزه. تـر اسـت، ارائـه دهـد تر ي نقـد
اي چشـمگير يافـت هاي فـانتزي در ادبيـات كهـن، در مطالعـات فارسـي، پيشـينه ظرفيت
و بررسي فـانتزي نمي هـاي مـدرن، در مطالعـات فارسـي شود؛ اين در حالي است كه نقد
. بسامد داردتر بيش

و انديشــه ي مخاطبــان پــيش از دوران رشــد از آنجــا كــه ادبيــات كهــن بــراي ذهــن
به خودآگاهي قوم، خلق شده است، ازنظرِ شيوه به هاي ي عنـوان خصيصـه كارگيري تخيل،

1. Singer & Revenson 
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و بازنگري است و ويژگـي استخراج اين شـيوه. برتر فانتزي، داراي قابليت بازبيني هـا، هـا
و پردازندگان فانتزي بههاي كودكان ي پـيش از رشـد آگـاهي، عنوان جامعـه نوجوانان را،
مي براي بازآفريني و مناسب نسل جديد آماده .كند هاي نوين

بهي گونهبا اين توضيح، دليل آشناكردن ضمني كـودك بـا اسـاطير كهـن، فانتزيِ عام،
و سـاختگي مـرتبط بـا دنيـاي اثـر نيـز خواهـد شـد؛ سبب لذت بردن او از دنياي فانتزي

بنابراين، كودك با برقراري پيوند بـا دنيـاي گذشـته، بـدون آمـوزش مسـتقيم، بـا تـاريخ، 
و اسطورهي قومي پيشينه و ادبيات ملي خو وفرهنگي و بـا كمـك ايـند آشنا مـي اي شـود

و ديني در ذهـنش فـراهم مـي  در ايـن. گـردد دنياي ساختگي، مقدمات درك هويت ملي
عنوان يك فانتزي عام، براسـاس الگـوي حركتـي، بهجنيدنامهاز بررسي ساختار مقاله، پس

مي قهرمان، اجزاي سازنده و تقابل بررسي پن شود، تا اليهي اين نوع ازنظرِ تضاد هـان هـاي
.شناسي رمزگشايي گردد متن ازنظرِ روان

 جنيدنامهساختار فانتزي.3

ي نسـب ابومسـلم اسـت كـه دربـاره1ي پريـان روايتي فانتاستيك از نـوع قصـه جنيدنامه
در اين قصـه،. نوشته شده است،)137مقتول به سال(خراساني، بهزادان پسر ونداد هرمز

را كه براسـاس تخيـل عبدالمطلب منذربن اسدبن سيدجنيدبنابوحفص كوفي، ماجراي سفر 
مي راويان آفريده شده است، براي هارون و اين قصه، شرح پهلواني.كند الرشيد روايت هـا
اوي سيدالشهدا، معيار پهلواني او، حمزه.دلباختگي سيدجنيد، جد ابومسلم، است عمـوي

و هنرنمايي سـيدجنيد اسـت كـهي شكا اوج داستان، صحنه.، است)ص(و عموي پيامبر ر
و ناسزا گفته است، مي .كُشد در آن حريف را، كه به حمزه طعن

و زاده شـود؛ پـري مـي»رشيده«يي داستان، او دلباخته در ادامه اي كـه جهـاني دلبسـته
مي. عاشق او هستند و به مغرب پس از حوادثي، رشيده ناپديد مي شود سيدجنيد. افتد زمين
و وقايعي روبه در جستجوي او، مي با حوادث رو شود كه پيش از اين حمزه با آن روبـه رو

و موجودات فراطبيعي ديگر. شده است و ديو و رشيده گاهي اسير جادو در اين مسير، او
و زنگيان مـي پايان، فيل همچون دوال از. شـوند گوشان، شياطين درنهايـت، آنـان بـا گـذر

آن ماجراهايي شگفت، به وصال يكديگر مي مي رسند؛ سپس و در آنجا ها به خراسان روند
مي پدر ابومسلم، .آيد عبدالرحمن، به دنيا

1. Fairy Tales 
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كند كه حمزه، پيش از او طـي سيدجنيد در سفر طوالني خود، همان مسيري را طي مي
هـايي كسـوت خـود ربـوده، بـه مكـان كرده است؛ البته سيدجنيد، گوي سبقت را از پيش

ب مي و كينـه حال همه جا سخن از دالوري بااين. رودرود كه حمزه نتوانسته ي هـاي حمـزه
همچنين او در اين مسير، كره اسب اشـقر ديـوزاد، اسـب. دشمنان اسالم نسبت به اوست

.آورد حمزه را نيز به دست مي
ميبراين افزون و موجودات عجيب و)ص(شـود؛ امـا پيـامبر، رشيده بارها اسير ديوها

دل)س(حضرت فاطمه ي كفـر خواهـدي ريشـه يل كه او مادر ابومسلم، سـوزاننده، به اين
و مي : سيدجنيد در اين سفر طـوالني، همراهـاني نيـز دارد.رهانند بود، او را شفاعت كرده
و مختار كمان و قاضي شيبوي عيار حضور اين اشـخاص در طـرح تكـاملي. شريح ابن گير

).161-159: 1380 طرطوسي،:نك(قصه بسيار مؤثر است 
در ادبيـات داسـتاني كهـن مـا، در ايـن اسـت كـه شخصـيت جنيدنامه،ي رزش قصها

و به طيـف قهرمانـان افسـانه ابومسلم را از ملموسات تاريخي بيرون مي بـرد؛ اي مـي كشد
بنابراين، با آفريدن نژادي آميختـه؛)35:همان(آيد تنهايي برنميبه نامه ابومسلمامري كه از 
مي هاي سلسله شخصيتي براي ابومسلم او را مانند ديگر وآدم از پري . دهدي ايراني جلوه

و رفتاري كـودك، داراي سـاختار نمـاي جنيدنامه1نحو فانتزي با توجه به درك ذهني
مي كه قهرمان بزرگ معنا اين است؛ به2نزديك و اشخاص ديگر قصه در جايگـاه نمايي شود

و كوچك مي) اهميتبي(شده مينياتوري نحو فانتاستيك، ايجاد تصاوير كاركرد. گيرند قرار
و تنـاقض در پرداخـت نمادهـا شـكل آرام بخش است كه با استفاده از كنشِ ثابت تكـرار
پي. گيرد مي رنگ قصه، سـبب ايجـاد كشـش الزم بـراي مخاطـب كـودك اين ابزارها، در

اجراي اين الگـو سـفر بهترين سازه براي. سازي در اجزاست است؛ چراكه اساس آن تقابل
و دستيابي به تجربه، درطول مسـير، سـاخته شـده است كه بر پايه ي جدايي از معصوميت

پيبه. است و ين اثر را بر ذهـن كـودكتر بيشها رنگ فانتزي، گزينش شخصيت جز طرح
و حيوان ها، نيمه انسان خواهد داشت؛ اشيا، حيوانات، نيمه و قهرمانان شـگفت اهريمنـي ها

كشمكش قهرمـان.ي كه حضورشان تابع تخيل پردازنده است، بسيار بااهميت هستندايزد
و شكسـت  آن با اين اشـخاص و آرام)شـانو نـه نـابودي(هـا دادن شـدن، سـبب تعـديل

مي تقابل و نوجوانان و ذهني كودكان .شود هاي دروني

1. Syntax Fantasy 
2. Close up 
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مخ مايهي مهم ديگر، هماهنگي درون نكته اطبـان اسـت؛ي فانتزي با ذهن اين گروه از
و تلفيق آن بـا رويكـرد ملـي،. ديني دارد مضموني حماسي جنيدنامه بافت اسالمي اين اثر

را بافتي را به وجود آورده است كه با توجه به شخصيت پردازي متن، تقابل ذهني كـودك
و پس از بلوغ سامان مي و رو، ضمن آگاه دهد؛ ازاين پيش كردن كودك از ماجراي تاريخي

آن ديني حضور و نبرد هـا بـا دشـمنان نامسـلمان، ايـدئولوژي ائمه در كنار شيعيان ايراني
مي داشتن آيين نگه دادن اقوام بيگانه را با زنده شكست و باورهاي اصيل ملي نشان و ها دهد

و سبب لذت بردن كودك از قدرت فراطبيعي قهرمان درمقابـل انـواع ضـدقهرمانان زمينـي
ازسفر قهرم. شود فرازميني مي گـذارد، نظر اثري كه بر ذهن كـودك مـي ان را براي مبارزه،

و تقابل ذهني كودك پيش مي و تضـاد) دوران معصوميت(از بلوغ توان در دو بخش تضاد
.بررسي كرد) دوران تجربه(از اين دورانو تقابل ذهني او پس

و تقابل ذهني كودك پيش.3-1 )معصوميت(از بلوغ تضاد

در. فانتزي، تقابل قهرمانان جايگاهي ويژه دارددر خلق اشخاص در اين پرداخت، كـودك
آن دنياي قهرمانان سهيم مي و با مي ها همذات شود و. كند پنداري ذهنيـت كـودك خـاص

و بـي دربرابر واقعيت) انسان بدوي(عام  او بـراي گشـودن. نظـم اسـت هاي جهان، آشفته
و تـرس را پديـد آورده اسـت، هاي رواني موجود در ذهن خود كه احساس گره حقارت
هـا بخشي به واقعيت شدن از اين آشفتگي، به فكر نظم رو، براي رها يابد؛ ازاين اي نمي چاره
هاي متضـاد يـا متقابـل كردن آن به پاره دادن جهان در ذهن كودك با تقسيم سامان. افتد مي

م«همراه است؛ همچنين،  ي پريـان كانيزم قصـه مكانيزم ذهن كودك در اين رابطه همچون
و روابط علت عمل مي در كند؛ در اين دو عرصه، منطق ومعلولي جايي نـدارد؛ چيـزي كـه

و شگفت مورد دنياي ناخودآگاهي كه كهن كم ترين و رخ ترين ماننـدترين حـوادث در آن
و مكـان مشـخص يـا سلسـله. دهد، صادق است مي ي منطقـي اين رونـد، در بنـد زمـان

به كننده نيت تعيينرويدادها كه عقال در هميني آن است، نيست؛ دليل است كه همـه چيـز

»ي پريـان سـراغ داريـم ذهن او يا خوب است يـا بـد؛ همچـون آن چيـزي كـه در قصـه 

).43: 1،1997فرانتس(

1. Franz  
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آن. انگيز اند يا وحشت خواه هاي پريان يا نيك قهرمانان قصه ها نيز يـا موجودات عجيب
يا انسان را مي و ميبلعند هـا اساس وجود قهرمـان در ايـن نـوع داسـتان. كنند به او كمك

و واكـنش بعدي است؛ بنابراين، كودك كـنش تك آن هـا آسـاني درك كنـد؛ هـا را بـه هـاي
و دوگانـه بخشيدن به احساسي ادبي كودك را در نظم همچنين، اين گونه اش هاي پيچيده

.رساند ياري مي
و دوم از درگيـري قهرمـان بـا: شـود، سه سفر ديـده مـي جنيدنامهدر طرح سـفر اول

به ضدقهرمان بر سر شكار گور آغاز مي و تا آوردن ابـزار جـادويي در سـرزمين دست شود
و بـا سفر سوم نيز با نبرد او با ديـوان جـادوگر شـروع مـي. يابد بيد حمزه ادامه مي شـود
مي)ع(مالقات خضر نبي . رسد به پايان

 اشخاص قصه.3-1-1

: كننـد آفريني مـي، با توجه به مكان فانتزي، سه دسته قهرمان نقشجنيدنامهي بلند در قصه
آن اند كـه مـيي نخست قهرمانان مثبت دسته .1: هـا را بـه سـه گـروه تقسـيم كـرد تـوان
و قاضـي اصـلي هايي كه نقش انسان و سيدجنيد، شـيبوي عيـار، مختـار شـان تـرين پذيرند

، خضـر)ع(ي سيدالشـهدا، حمـزه)ع(، علـي)ص(پيـامبر ياريگران مقدس مانند.2هستند؛ 
هـاي فراواقعـي زنـدگي پريـان كـه در سـرزمين.3و فرشتگان؛)س(، فاطمه زهرا)ع(نبي
ماننـد حنطلـه، پادشـاهان(انـدي دوم ضـدقهرماناني هسـتند كـه يـا انسـان كنند؛ دسته مي

و شام و آفاقيو در سرزمين)نامسلمان روم، مغرب، مصر ميهاي واقعي يا زندگي و كنند
خـوار، شـياطين رو، زنگيـان آدم مانند ديوان زشت(حيوان هستند نيمه انسان موجوداتي نيمه
و زنان جادوگر گوشان، دوال هولناك، فيل درو در مكان) پايان، بوزينگان هـاي زيرزمينـي،

مي جزيره كـ هـايي شـگفتي سوم نيز، فراانسان برند؛ دسته هاي دوردست، به سر ه در انـد
مي. هاي فراواقعي سكونت دارند سرزمين . گيرند مردان جادوگر در اين گروه قرار

سيدجنيد قهرمان محوري قصه است كه در سفر آفاقي خود نبردي طوالني بـا حنطلـه،
و شام دارد قيصر روم، شاه گوساله و حاكم مصر و شـيبو. پرستان مغرب و مختـار قاضـي

و جدالي طوالني نيز با نيمهآن.ندجنگ نيز با همين ضدقهرمانان مي و انسـان ها درگيري هـا
و زنان جادوگر دارند حيوان نيمه هـا، مرغزارهـا، جايگاه اين ضدقهرمانان، درياها، بيابان. ها
آن ها، قلعه مغاك و و قصرهاسـت ي كشـتي، خـود را بـه آنجـا وسـيله هـا پيـاده يـا بـه ها
.رسانند مي
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و منفـي، ازي، در خلق اين نوع شخصـيتسي فانتزي شناسانه هدف روان هـاي مثبـت
ترتيب، او بـار ديگـر بـه اينبه.ي كودك است از بلوغ در ذهن آشفته بازسازي دوران پيش

مي محدوده ر، برخالف گذشـته، كـودكي منفعـل نيسـت كـهبا گذارد؛ اما ايني آشفتگي پا
دهند، بپذيرد؛ بلكه يي كه به او بخواهند، انجام دهد يا هر ابزار جادو هرچه ياريگران از او 

آن آمـوزد كـه بايـد بـا پيشـامدها روبـه مي و مسـئوليت هـا را بـر عهـده گيـرد؛ رو شـود
و حادثـه، در اختيـار همين به دليل، در اين مرحله، انواع ابزار جادويي، متناسـب بـا مكـان

بي. گيرد كودك قرار مي و درت هسـتند كـهق دشمنان انساني او در اين سفر، افرادي ناتوان
مي راحتي از صحنه يا به و يا دربرابر او سر تسليم فرود مـيي داستان حذف . آورنـد شوند

. شود اين ويژگي سبب درگيرشدن ذهن كودك با اشخاص دنياي كهن متن مي
و مادري پري متولد شده اسـت تـا. رشيده قهرمان ديگر قصه است او از پدري انسان

ي سـيدجنيد بـا درگيـري اوليـه. هاي خيالي هموار سازد زمينراه ورود سيدجنيد را به سر
هـاي او بـا هـدفي كشـمكشي قصـه، همـه حنطله بر سر شكار گور است؛ اما در ادامه

مي دست به ي از اسـتحاله رشيده نيز، مانند قهرمانان ديگر، پـس. گيرد آوردن رشيده صورت
و در انتظـار سـيدجنيد مـي عنوان عقل قهرمان، در پايان سـفر دوم متوقـف شيبو، به شـود
به. ماند تا اكسير شفابخش را از سرزمين جادوگران بياورد مي  رشيده، در آغاز قصه، ظاهراً

دهـد كـه او بـا ساخت روايي اثر نشان مـي كند؛ اما درنگ بر ژرف سود سيدجنيد عمل مي
و خويش تي كشمكش كاري مبتني بر تزوير، در ميانه زيركي و وجـه عوامـل ها قرار گرفته
در اين قصه، شخصـيت مركـزي نـه سـيدجنيد. سوي خود كشانده است متضاد قصه را به

و نه پريان ياريگر؛ نيمه و هيوالكش او انسـاني زيباروسـت، شجاع است، نه ياران ديوكش
راي قصه، تا ابومسلمِ صـاحب وجوي ازدواجي پايدار با قهرمان شايسته در جست الـدعوه
باوجود عجز زنانه، با استفاده از ابزارهايي جادويي كه در جدال با ديـوان او،. به دنيا آورد
و يا ياري به دست مي و نقـب ها، زمين، بيابان گرفتن از پريان پرنده، در آسمان آورد هـا هـا
مي به جست به وجوي قهرمان و سير حوادث داستان را سـوي پايـان دلخـواه خـود پردازد

م مي و بلند استي قصه شترك همهكشاند؛ پاياني كه ويژگي هـاي ها سـالآن«: هاي كوتاه
ي ايـن قهرمـان، رشـيده، قلـب تپنـده.»وخوشي دركنار هـم زنـدگي كردنـد خوبي سال به
و نيمه است؛ همه جنيدنامه و آدمي و پري دل انساني مردان قصه، اعم از جن ي سـپرده ها،
اوي جالب ديگر درباره نكته. اويند بهي رشيده، پيروزي و نيرنگ، بر نماد، عنوان نماد مكر

و شجاعت است يي عشـق رشـيده صـورت غلبـه، بهجنيدنامهي اين امر در قصه. قدرت
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پري بر سيدجنيد شجاع ترسيم شده است كه به نظر نگارنده، بـه مخاطبـان كـودك خـود،
مي به مي ويژه دختران، نشان و قدرت دهد و انديشه، بر زور . غلبه كـرد توان با نيروي مكر

و آرماني دارد اين نوع غلبه با مكر قهرمان زن، بيشتر جنبه در.ي آرزويي حضـور رشـيده
آورد تـا از درون عنوان قهرماني شگفت، اين امكان را براي كودكان فـراهم مـي داستان، به

.نيافتني قصه سهيم شوند خود در دنياي دست
ي بخشي از شخصـيت نماينده هاي انساني حاضر در قصه نيز، هريك، ديگر شخصيت

آن قهرمان اصلي و نيمه انسان هاي مياني نيمه ها هستند كه به سرزمين اند؛ زيرا و حيوان ها ها
كاربرد اين قهرمانـانِ مكمـل در قصـه، عـاملي«. كنند، نه قهرمان اصلي جادوگران سفر مي
نـين،؛ همچ)42: 1376محمـدي،(» دادن شخصيت محوري قصه است جهت پررنگ جلوه

و مختار(ها اين شخصيت و شيبو مي) قاضي ي نيروهاي ناخودآگاه كـودك توان نماينده را
در ايـن ميـان،. رو شـود تـا بـه پيراسـتگي برسـد دانست كه بايد با خطرهاي بسيار روبـه

هاي سرزمين هاي شيبوي عيار بسيار درخور توجه است؛ او زبان ساكنان همه كاري خويش
و هنگام را مي و زبـاني داند و لبـاس رويارويي با مشكالت قادر است خود را به هر رنگ
مي. درآورد ي تسلط قهرمان بر اميـال خـود باشـد كـه در اغلـب دهنده تواند نشان اين امر
شدن شـيبوي عيـار بـه زاغ، استحاله). 127: 1386بتلهايم،:نك(هاي پريان نمود دارد قصه
خي پيش كه در مرحله چنان ي مـردان عطار، سردسـتهي حبيب گانه هاي هفتاناز رفتن به

و او را از ادامه جادوگر عالم، اتفاق مي ي دهنـده شـك نشـان دارد، بـيي سـفر بـازمي افتد
ي صـعود قهرمـان بـه است؛ زيرا در مرحله بودن اين شخصيت است؛ او نماد عقل نمادين

بو يابيِ پيش مراحل خويشتن ي سـفر ده است؛ اما در مرحلهاز بلوغ، ابزاري مناسب براي او
جويي، پرحرفي، زاغ نماد بهانه. آيد قهرمان براي دستيابي به تماميت خويش، به كار او نمي

و كندپايي  طـور هـا، بـه ايـن ويژگـي).427: 1387و همكاران،1شواليه:نك(است دزدي
ي ايـني توجـه ديگـر دربـارهي شايسـته نكتـه. شـود كامل، در شخصيت شيبو ديده مـي 
ميآببهي او به زاغ هنگام دست شخصيت، اين است كه استحاله  دهد؛ او بـه كردنش روي

چنـين. دليل فراموشي يـا هـر چيـز ديگـر اين علت حرز را از خود جدا كرده است، نه به
مي رويدادي و تابوي شـب را، در قصه، شـيبو،. ادراري كودكـان تعبيـر كـرد توان به ترس

عنوان بخشي از ناخودآگاه شخصيت محوري اثر، همان مسير تكامل را پيموده است؛ اما به

 
1. Chevallier 
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هايش، جادوگر بزرگ را شكسـت دهـد؛ پـس،ي نگراني قدرت آن را ندارد كه سرچشمه
مر بايد بهانه و آلـودگي حله وجود داشته باشد؛ او از خيساي براي توقف او در اين شـدن
و درصـورت روي لباسش مي دادن چنـين ترسد؛ ترسي كه در برخي كودكـان وجـود دارد

و رونسـن،(دهنـد پيشامدي، آن را به فـردي ديگـر نسـبت مـي  ايـن).67: 1362سـينگر
ا، بهجنيدنامهي فرافكني، در قصه سـت؛ البتـه صورت جداكردن حرز از خود بازتاب يافته
پايان نيز بازتاب يافته اسـت كـه كاري دوال ادراري كودكان در خويش تابوي ترس از شب

. در ادامه از آن سخن خواهيم گفت
مي مختار قهرمان ديگر قصه است كه در جزيره اين كنش. كند هاي هولناك، اژدهاكشي

سب جنيدنامههايي مانند سازي قصه حماسي، از اهداف فانتزي ب ايجـاد احسـاس است كه
و وطن عدالت پورخـالقي:نـك(شـود دوستي در خواننـده مـي خواهي، شجاعت، پايداري

و ).68: 1389جاللي، چترودي
مايـه، پـرداختن بـه نبـرد قهرمـان بـاي درون يكي از وظايف اصلي فانتزي در حـوزه

به حيوان ها يا نيمه انسان نيمه و تـوانهطور غيرمستقيم سبب افزايش اعتمادب هاست كه نفس
مي هويت عنـوان انسـاني، بـه حكمت وجـود قهرمانـان نيمـه).69: همان(شود يابي كودك

و گوتيك، در فانتزي عوامل وحشت دادن نقـص انسـاني ها، اين است كه بتوان با نمايش زا
و سيه. شان را يادآوري كرد هاي رواني ها، نقص آن خـوار چردگي سياهان زنگـي آدم زشتي

و هول هاي نفوذناپذير قصه النه دارند، دست كه در قلعه پايـاني كـه انگيز دوال وپاهاي دراز
و دائم خود را در كثافـت بر گردن هركس سوار شوند، خالصي از آن هـا ها ناممكن است

و خـوش هاي دراز موجوداتي احمق كه راحت برند، گوش فرومي گـذراني ويژگـي طلبـي
و سرانجام، بوزينگان برجسته و همـواره در تملـك شان است ي كه از خود اختياري ندارند
به هستند، همگي بيانگر نقصي در روان كودك ديگران ي قهرمانان قصه ترتيب، غلبه اين اند؛

به هاي دروني بر اين موجودات، نمودي است از چيرگي كودك بر كاستي ديگـر، بياني اش؛
كو هاي كابوسناك، نمودي از آشفتگي اين چهره ميدكهاي ذهني تواننـد پيامـدهايي اند كه

و شـياطين هايي مانند آرزوهاي خشم ناگوار براي او داشته باشند؛ آشفتگي آميز كـه ديـوان
و خوش اند، راحت نمايندگان آن گذارنـد، گوشـان بـه نمـايش مـي كه گلـيم گذراني طلبي

و نداشتن استقالل عمل كـه دوال  و پايـان بـه تصـوير مـي وابستگي و تقليـد عـدم كشـند
. استقالل انديشه كه در سيماي بوزينگان بازتاب يافته است
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آن قهرمانان مقدس اغلب حضوري خيال وخيـال هـا در خـواب گونـه در قصـه دارنـد؛
و با بخشـيدن نيروهـاي فراواقعـي، قهرمـان را در ادامـه قهرمانان حضور مي ي سـفر يابند

و خواب يكي از ويژگي. كنند راهنمايي مي ور رؤيا ود به ساحت فانتزي است كـه در هاي
و توجه به امدادهاي الهي در نگاه كودكان اين قصه، سبب برجسته شدن مفهوم نظركردگي

ــان مــي. شــود مــي ــه خــواب قهرمان و پــس از گوشــزدكردن خطاهايشــان، ائمــه ب ــد آين
آن وقوع به و)ص(نظـر، پيـامبر ازايـن. دهنـد هـا بشـارت مـي پيوستن رويدادي مثبت را به
و او را در پيمـودن مسـير از ديگران در خواب سيدجنيد حضـور مـي بيش)ع(علي يابنـد

مي)س(حضرت فاطمه. كنند سفر به سرزمين ديوان هدايت مي و نيز به خواب رشيده آيـد
ي ايـن بـانوي وسـيله دهـد؛ همچنـين، رشـيده بـه به او تولد پسرش، ابومسلم، را مژده مي

پس.يابد ارجمند از دست ديوان نجات مي و از گذشتن از مسيرهاي رشيده، در پايان قصه
و درست در همين زمان است كه اسير كراس دشوار، بر خود شيفته مي و زنـش شود ديـو

به مي و گيسويش زن گردد مي دست مي. شود ديو بريده از بروز چنين مشكلي تواند نمادي
ب  و عـاطفي، بـاوجود بلـوغ جسـماني، را«. اشـد نرسيدن رشيده به بلوغ فكري ايـن دوره

مي دوره و اعمال ناپختـه1هاي نامند كه سبب درجاماندگيي رخوت ي او بـه قهرمان است
ي هر كودكي، مانند رشيده، بايـد دوره.)66: 21930،بنديكت(» شود اين دوران مربوط مي

و خواسته خوشي كودكي را كه در آن همه بهي آرزوها و مادر برآورده وسيله هايش ي پدر
و در مسير رشد، ميان مي در عواطف افسـارگريز بـزرگ هاي درگيريشود، رها كند سـالي

شـود كـه او زماني بزرگ مـي. اي، هرچند منفي، در نوسان باشد سوي هر تجربه حركت به
و به منِ كمال اين : 1386بتلهـايم،:نك(يافته دست يابد گونه تضادهاي دروني را حل كند

و ازدستكي فراموش مرحله). 268 و خودشـيفتگي ردن دعا دادن آن در زندگي سيدجنيد
آني آغاز دوره دهنده رشيده، نشان ي فـانتزي، شـدهي تجربـه در اين نمونه. هاستي بلوغ
.آموزد كه بايد همواره به خوبي گرايش داشته باشد كودك مي

آن. زنان جادوگر قصه درتقابل با قديسان هستند قهرمانـان ها ايجاد مشكل بـراي كنش
آن اينبه. است مي ترتيب، يا مي ها را گمراه و يا ابزارهـاي جـادويي كنند، يا به اسارت برند

»3نهـاد«گريـزِ هاي جامعـه اين گروه نمادي از گرايش. آورند آنان را از چنگشان بيرون مي

1. Fixation  
2. Benedich  
3. Id  
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و بايد مطيع يـا در بنـد شـوند . هستند كه در آخرين بخش سفر دوم قهرمان حضور دارند
و غادقه مهم روانهشي تـرين ضـدقهرمانان اين زنان اصلي. ترين زنان جادوگر هستندو زهرا
آن قصه مي ها روبه اند كه قهرمانان با ها، مانند پريان، قدرت افسـونگري دارنـدآن. شوند رو
هـاي گونـاگون درآينـد؛ البتـه گـاهي نيـز توانند براي ارضاي ميل خـود، بـه شـكلو مي
ميي متضاد عملكرد و قهرمان را ياري هـاي جنبـه«. كنند؛ اما اغلب با او در سـتيزند دارند

و سـراپا بـد متضاد اين ضدقهرمانان تجسم دوباره ي مادرِ سراپا خـوب كـودك خردسـال
به بحران اديپي است كه يا به از صورت ويرانگريِ بـي صورت موهبت فوق بشري يا بهـره

بر)118: همان(» شود انسانيت توصيف مي هاي از رسيدن به خان اي نمونه، سيدجنيد پيش؛
مي اي هولناك، زهراي جادوگر، روبه گانه با ساحره هفت و بـه. شود رو او جنيـد را طلسـم

اي از مادرِ بحران اديپـي اسـت كـه قهرمـان بـا اين شخص جلوه. كند سوزاندن تهديد مي
مي) شيبو(گرفتن از عقل ياري و از سر راه برمـي شكست ي جـادوگر، شـيروانه. دارد دهد
مي ساحره مي اي ديگر است كه سيدجنيد او را و مسلمان از. كنـد بيند شـيروانه نيـز، پـس
و راه هاي او، همهي خواسته كردن همه برآورده هاي ورود به مراحل بعـدي ابزار فراطبيعي

 تـر بـيشي جادوگر هم، مادر دوران خردسالي جنيـد اسـت كـه غادقه. دهد را نشانش مي
توان اعتماد كرد؛ گيرد؛ اما به اين شخصيت نمي سفرهاي قهرمان به اميد يافتن او شكل مي

مي درواقع، او نمودي از اميدهاي دروغين است كه به را غلط به كودك اطمينان دهد كه او
و شخصيتي مستقل راهنمـايي مـي  را همـين كنـد؛ بـه در رسيدن به هستي دليـل، جنيـد او

ج مي و ابزارهاي از ادويي اهداكشد مي شده و نـي سوزاند؛ ايـن وسـيله سوي او را هـا دف
مي ها مانع نزديك هستند كه نواختن آن ي جادوگر نيز غادقه. شود شدن امور شر به قهرمان

از. از دوران اديپي است نمودي ديگر از مادرِ پيش تنها در همين مرحله است كـه قهرمـان
جـ اسب و سفيد پرنده كه ايـن ايـن. كنـد ادوگر بـه او داده اسـت، اسـتفاده مـي هاي سياه

و مسافت توانند در آسمان پرندگان حماسي كه مي هاي طوالني را در زماني ها اوج بگيرند
بسيار كوتاه طي كنند، نمادي از آزادي بسيار متفاوت هستند؛ آزادي از هر آنچه كـودك را 

و خيال ) ديوان(رست كه كودك از پدر هايي ناد در زمين پايبند كرده است؛ يعني تصورات
آن) جادوگران(و مادر و به خود دارد مي ها را بيند كـه بايـد شكستشـان صورت دشمناني
در اسب. دهد و سفيد پرنده نمـادي از اَبـرمنِ قهرمـان هسـتند كـه سـيدجنيد را هاي سياه

مي)ي جادوگران عالم شكست سردسته(تالش براي رسيدن به اهداف واال  .كنند ياري
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» سـاحره«هـا، بـا نمـادي يادآوري است كه مشكالت اديپي پسـران، در قصـه شايسته
مي. شود ترسيم مي خواهـد كند كه پدر تهديدي بـراي اوسـت؛ زيـرا مـي پسر اديپي حس

، در سـيمايتر بيشها، جاي او را در دل مادر بگيرد؛ اما مشكالت رواني دختران، در قصه
كه رشيده، عروس قهرمان قصه، همواره در طـول سـفر، روست شود؛ ازاين ديو نمودار مي

در).67: 1930بنـديكت،: نـك(شود در دست ديوهاي گوناگون اسير مي ايـن اشـخاص
و غيرواقعيتر بيشقصه  و شـگفت ين بار تأثير رواني را بر مخاطب دارند انگيزتـرين ترين

.قهرمانان هستند

 بخشيدن ابزار جادويي.3-1-2

شـود كـه چگونـه پيـداكردن هاي جادويي، شرح داده مـيي قصه نند همهدر اثر حاضر، ما
. كنـد شيئي جادويي كه ياريگران، بخشندگان آن هسـتند، زنـدگي قهرمـان را عـوض مـي 

به شخصيت آن هاي انساني قصه، انـدي بخـش ناخودآگـاه ذهـن قهرمـان ها كه نماينده جز
و قاضي( و مختار مي، او را در دستيابي به سالح)شيبو در هاي زميني ياري رسانند؛ البتـه،

برخي ابزارهـا، جنگـي. قصه، محلي براي استفاده از اين ابزارها در نظر گرفته نشده است
اي ايرانـي، كـه گـاه بـاعنوان عصـاي هستند؛ مانند گرز گاوسر جمشيد، پادشـاه اسـطوره 

و گاه بـاعنوان زره  از شمشـير تهمـورث ديوبنـد. اش از آن يـاد شـده اسـت جمشيد نيـز
و خنجـر سـام. افتد نخستين ابزارهايي است كه به دست قهرمان قصه مي زره بهـرام گـور

مي نريمان هم از سالح و همچـون محـافظي، همـواره، هايي است كه نصيب رشيده شـود
و اسـاطيري را پـرورش مايـه وجود ابزارهاي جادويي درون. همراه اوست هـاي تـاريخي

اي دوسـتي كـودك، آمـوزه زون بـر تقويـت احسـاس وطـن هـا افـ مايـه اين درون. دهد مي
و حرزگونـه. بخش براي او هستند لذت و قهرمانـان مقـدس گاهي نيز ابزارها، محافظ انـد

آن)ع( قصه، يعني پيامبران، ائمه، حمزه ها را بـه شخصـيت محـوري آمـوزشو فرشتگان،
مي مي و سوره. كنند دهند يا يادآوري و دعا چـوب بيـد«و نيـز»يدحد«و»يس«هاي ورد
وي اين حرزها هستند كه در يكي از مرحله ازجمله» حمزه هـاي سـفر بـه سـيدجنيد القـا

ي سـيدجنيد در سـفر بعـدي جلـوگيري از اسـتحاله» چوب بيد حمزه«. شوند بخشيده مي
و استحاله مي به شوندگان در سرزمين كند ايـن. گردانـد حالت اوليـه بـازمي هاي جادويي را

ايـن ابزارهـا بـراي تقويـت. براي او به يادگـار گذاشـته اسـت)ع(دويي را حمزهابزار جا
و اخالقي فانتزي مايه درون ميي ديني و معموالً اهداف ايدئولوژيكي ها به كار گرفته شوند

و:نك(و آموزشي دارند  ).69: 1389جاللي، پورخالقي چترودي
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و با ناپديدكردن قهرمان از پـيشدهكنن گاهي ابزارهاي جادويي نامرئي،جنيدنامهدر اند
كنند؛ براي نمونه، در آغـاز قصـه، هنگـامي روي كافران يا قهرمانان هولناك او را ياري مي
و راه را در خـواب مـي)ص(پيامبر شود، كه سيدجنيد در زندان قيصر روم گرفتار مي بينـد

مي نامرئي و ديگر مسلمانان زنداني را از ايشان : 1380طرطوسـي،: نـك(د آموز شدن خود
به). 251 ي او بـه دهنـده اند؛ اما ابزار انتقـال عنوان غذاي قهرمان معرفي شده برخي ابزارها

و دركنـار مراحل بعدي نيز هستند؛ سيدجنيد، در مسير حركت خود، به مرغزاري مي رسد
مي اي با مردي روبه چشمه مي شود؛ مرد خود را فرشته رو راهنمايي كند كه براي اي معرفي

او، ضمن يادآوري دعاي پيامبر، درخت انـاري. جد ابومسلم خراساني فرستاده شده است
مي را كه نفقه و حـرزي نيـز بـه سـيدجنيد. دهدي سيدجنيد است، به او نشان مـرد، انـار

و آن را نفقه مي مي بخشد  ها سـيب گونه قصه كلي، در اين طوربه. خواندي قهرمان در بيابان
نمادي از پستان مـادر اسـت كـه كـودك ازطريـق آن، نيـاز بـه برقـراري ارتبـاط را انارو
دل مي و نرسيدن به مرحلـه شناسد؛ اما سـالي اسـتي بـزرگ بستگي به آن، سبب گمراهي

مي).25: 2000، آنراولز:نك( و از او مـي در اين اثر، فرشته اناري به قهرمان خواهـد دهـد
عـروس خـود) شهواني(كند؛ اما سيدجنيد با عشق مادي كه در مواقع خطر از آن استفاده

پس به خواب مي و و انـار(از بيدارشدن، هـر دو ابـزار رود . دهـد را از دسـت مـي) حـرز
مي ازدست بي دادن انار به تواند نمادي از پايان دوران ديگـر، ايـن بياني گناهي قهرمان باشد؛
را نشـان» تجربـه«او بـه دورانو حركـت» معصـوميت«رفتن قهرمان از سـطح مسئله فرا

شدن پسران در خواب همـراه اسـت؛ رويـدادي كـه آغازشـدن دوران دهد كه با محتلم مي
 ). 263: 1378گريمال،:نك(دهد بلوغ را نشان مي

و وصيت مي گاهي ابزار جادويي در قالب لوح ي نامـه وصيت. شود نامه به قهرمان اهدا
اي تهمورث، شاه ديوبند اسطوره بهاي دليل لياقـت قهرمـان ران، يكي از اين اسباب است كه

: نـك(دهـد نامه روش پيروزي بر ديوان را به او نشـان مـي اين وصيت. شود به او داده مي
).439: 1380طرطوسي،

 كنـد؛ ابـزاري ماننـد هـا را باطـل مـي شـود، طلسـم گاهي ابزاري كه به قهرمان داده مي

كـاله شـود، اختن آن سـبب كـوري دشـمن مـي كـن، طبلـي كـه نـو دانِ سـحرباطل سرمه
علـم دشـمن كننده كننده، سنگ عجيب برطرف نامرئي و گـاهي ). همـان(شـكني تشنگي

شوند؛ مانند پرِ پريـان كـه سـوزاندن ابزارها براي احضاركردن ياريگران به قهرمان داده مي
مي آن، پري . آورد هاي راهنما را نزد قهرمانان
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 هاي قصه مكان. 3-1-3

آن در مكان . شـود ها عبور كنـد نيـز، تقابـل فانتاسـتيك ديـده مـي هايي كه قهرمان بايد از
و شام مكان قهرمانـان. هاي زميني سفر اول هسـتند شهرهاي طرطوس، روم، مصر، مغرب

و آگاهي ديگران از خانه خـارج مـي بي شـوند تـا از مكـاني كـه عامـل محروميـت اجازه
پيآن. هاست، بگريزند آن و گذشتن از بيابانها با و درياهـاي بسـيار مودن راهي طوالني ها

توانـد نمـادي از نفـس مـي) گمـراه(ايـن شـهر بـا شـاهان نامسـلمانش. رسند به روم مي
و بايد با بازدارنده خواه قهرمان باشد كه نمي زياده هـاي آن جنگيـد؛ توان در آن درنگ كرد

اَ اما فرار از آن جز به و شيبوي عيار، نمـاد ياري پيامبر، نماد نداي و راهنماي دروني، برمن
در تر نفـس تـن مـي هاي ابتدايي خواه، كه اغلب به گرايش عقل مصلحت و همـواره دهـد

و مكـان جزيره. پذير نيست شدگان است، امكاني ربودن گنج تسليم انديشه هـايي ديوان
ها نيز درياهـا، مكاندر ميان اين. هاي سفر دوم هستند انساني، مكان زندگي موجودات شبه

آن بيابان و آسمان قـرار دارد كـه قهرمـان بايـد از شـدن گـم. هـا عبـور كنـد ها، مرغزارها
مي، در بيابانتر بيشها، قهرمان و درياها رخ مرغزارهـا نيـز مكـاني بـراي اثبـات. دهـد ها

در انسـاني، هاي آنان، با موجودات شبه جنگتر بيشقدرت فيزيكي قهرمانان است؛ چراكه 
مي اينبه. گيرد آن صورت مي هاي مـادي را كـه جايگـاه اثبـات قـدرت توان مكان ترتيب،

و بدني قهرمان است، نموداري انتزاعي از كنارآمدن كودك با گره اش هـاي روانـي فيزيكي
و مكان و غلبه بر مشكالت درون آن را نماد غلبه دانست هايي كودك بر گره هاي خيالي

خــوار، انسـاني كـه ديـوان، زنگيـان آدمي ضـدقهرمانان نيمــه جزيـره. اش پنداشـت ذهنـي 
و شياطين ديگر ونيز خر دجال در آن سـاكن گوشان، دوال بوزينگان، فيل انـد، پايان، ابليس

.ددر اين گروه جاي دارن
و سـياه دستيابي قهرمانان به سوراخي كوچك، در بن نقب و زنـدان چـال ها هـا، راه هـا

دادن به اموري ناچيز، مانند يافتن ها اهميت در اين گونه فانتزي. ورود به دنياي مياني است
و تاريـك، بـه  سوراخي كوچك در زنداني بزرگ يا پيداكردن نردبان در بن چـاهي سـياه

ب مي راي انجامكودكي كه خود را و تسليم مـي دادن برخي كارها ناتوان و نااميد شـود، داند
و اطمينان مي و واقعـي او اهميـت دارنـد؛ ازايـن دهد كـه كاميـابي اميد رو، هـاي كوچـك

و نقـب چـال قهرمانان ايـن قصـه در بـن سـياه  و سـاحره هـا در هـاي ديـوان هـا همـواره
به جست رو آوردن نردبان دست وجوي از ايـن. شـن در عمـق تـاريكي هسـتند ها يا نقـاط

مي نمونه، مثال مي شود؛ از ميان اين نمونه هاي فراواني در قصه ديده رفـتن توان به پايين ها،
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و راهيابي آنان به گنج سياهان در قلعه و قاضي از يك نردبان در بن چاه ي جمشيد مختار
و، زنگـي آدم چـال جمهـون گرفتاري سـيدجنيد در سـياه ). 271: همان(اشاره كرد خـوار،
).307- 306: همان(هاي ديگر است اش با مكر نيز از نمونه رهايي

 حوادث قصه.3-1-4

، هسـتي مبتنـي بـر جنيدنامـه قهرمـان.ي فانتزي عام كودكانـه اسـت ترين حادثه سفر مهم
 را دربرابر آزمون)و ازآنِ خود دانستنِ شكار)ع(ناسزاگفتن به حمزه(كاميابي ضدقهرمانان

ي سـيدجنيد، دو تحـول سـاله جـدايي دوازده. گـذاردميي پدري دشوار رهاكردن خانواده
و تشـكيل خـانواده ترك خانه: بزرگ روحي را براي او به همراه دارد ي جديـدي پـدري

هم.اش هاي متضاد دروني كردن جنبه از يكپارچه پس زمان با ناپديدشدن عـروس اين ماجرا
ترديدي باقي نماند كه اين دو شخصيت براي رسيدن به يـك دهد تا براي مخاطب رخ مي

و قاضـي قـرار دارنـد كـه. كنند هدف سفر مي و مختـار در آن سوي فانتزي، شيبوي عيار
مي هم و رشيده به سفر وقتي كودك دريابد كه ايـن اشـخاص هـم. روند زمان با سيدجنيد

سف سفر كرده و ر قهرمانـان ديگـر بـراي اند؛ اما فقط سفر شخصيت محوري، آرماني است
مي يافتن اوست، راحت آن پذيرد تر و با چهـره كه هـايي متفـاوت در قصـه ها يكي هستند

.اند حضور يافته

پس.3-2 و تقابل در دوران )تجربه(از بلوغ تضاد

و يكپـارچگي شخصـيت اش مراحـل دشـوار تا اين بخش از قصه، قهرمان براي خوديابي
و بـه ها را تحمل كرده، با خطرها روبه است؛ او سختيرشد را پشت سر گذاشته  رو شـده

و اين پايـان خردسـالي اسـت  ي بعـد، قهرمـان كـه در مرحلـه.پيروزي دست يافته است
و نيمه و قـدرت دشمنان زميني و برخـي را مطيـع سـاخته و فرازميني را نابود كرده زميني

به فيزيكي خود را به اثبات رسانده، آماده در. اي جديـد شـود نهايي وارد مرحلـهت است تا
و هر لحظـه، بـهي انسان اين مرحله، جادوگر بزرگ حضور دارد كه سبب استحاله هاست

و شكلي متفاوت درمي ي مسـير نابودي اين جادوگر، تنها راه حركـت در ادامـه. آيد رنگ
و خالقيتش، بـه اسـتقبال خطرهـا. است يي كـه اكنون كودك قهرمان بايد، با تكيه بر خود

نابودي ديوان، در اين مرحلـه، بـه معنـاي اثبـات. يافتن بر زندگي است، برود سبب تسلط
و خضـر نبـي. مالكيت او بر هستي است )ع(تنها ياريگران قهرمان در پايان اين سفر پريان

. هستند
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در اين مسير از شمار قهرمانان، ابـزار. ساحت سفر سوم، سرزمين ديوان جادوگر است
ي ميجادويي، و حتي حوادث كاسته تـرين ضـدقهرمانان سـفر سـوم، بـزرگ. شود اريگران

و ديـو حضـور مـي ها با نشانه ها بيشتر در قصهآن. مردان جادوگر هستند . يابنـد هاي غول
در ). 133: 1،1389كمپـل: نـك(سرنهادن اين مردان، نمادي از آشتي بـا پـدر اسـت پشت

پس جنيدنامه به از عبور از هفت قهرمان عنـوان ترتيب بـا نـواختن طبـل، بـه خان جديد كه
و عنوان نابودگر خلقت، كوه سياه، بـه صداي زمان، درياي آتش، به عنـوان عامـل تـاريكي

و غادقه و بازدارنـده مادر سركوب(ي جادوگر ترس و ابـزارش همـراه) گـر و نـابودي او
ميتري عطار، بزرگ است، به قبر حبيب با نابودكردن ايـن فـرد،. رسدن مرد جادوگر جهان،

به نه تنها ديدگاه قهرمان درباره شـود؛ بلكـه عنوان جادوگري ويرانگر، اصـالح مـيي پدر،
و توانمند تبديل مي پس خود نيز به انساني بالغ از ايـن مـاجرا، ديگـر بـه كسـي گردد؛ او،

د. متكي نيست و نـه يـا خشـم بـه(ر حمايـت مـادر نه در ترس از ديو خواهـد زيسـت
به). كنندهي وابسته ساحره و دل اين ديو بزرگ، ضمن بهبود عقـل دست او با آوردن چشم
).37: 1386بتلهايم،:نك(، در آشتي با پدر خواهد زيست)شيبو(ي خودو انديشه

هـا مربيـانآن. پريان قهرمانان ياريگر اين سفرند كه درمقابـل جـادوگران قـرار دارنـد
پس رمان قصهقه و مي ها در قصه از شكست ساحره ها درمواقع خطر هستند يابند ها حضور
كيـانوسِ پـري. كننـد پريان در كـوه قـاف زنـدگي مـي ). 246: 2،1386دالشوا.لوفلر:نك(

آن مهم او بـه. كنـدي جادوگران يـاري مـي هاست كه قهرمان را در سرزمين سردسته ترين
دري بخشد كه كره سيدجنيد اسبي مي و بـراي قهرمـان اشقر ديوزاد، اسب حمـزه، اسـت

و دور از چشم ديگران پرورش داده شده است اين اسب، پرنده اسـت. زيرزميني ناديدني
ي ذهـن گذارد تـا جغرافيـاي خالقـهو مسيرهاي چندهزارساله را چندساعته پشت سر مي

و بـي«. كودك را ارضا رواني كند م اسب، تصويرگر زمان اسـت سـيرها را سـپري درنـگ
و قهرمان را به جست مي و جاودانگي مـي كند ). 137: 1389برفـر،(»بـرد وجوي شناخت

ين تأكيد اين بخش بر عبـورتر بيشكند حضور او در قصه، حس لذت را به كودك القا مي
و مكان است كه با نشانه . هاي جادويي ترسيم شده استي اسب از زمان
تـرين اسـت كـه در پايـاني)ع(پاياني سفر سوم، خضـري ياريگر سيدجنيد، در مرحله
او آخرين كسي است كه ابرمنِ قهرمان، سيدجنيد، را بـراي. بخش سفر قهرمان جاي دارد

 
1. Campbell  
2. Loeffler-Delachaux 
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پس رسيدن به خودآگاهي راهنمايي مي و دادن قدرت خود، در زمـاني از آن براي نشان كند
و قهرما كوتاه، او را از ديار ديوان نزد يارانش مي اشن را به عبادت در طول زندگيرساند

توصيه به عبادت، در ايـن مرحلـه، نمـادي از ). 448: 1380طرطوسي،:نك(خواند فرامي
. شـده اسـت دادن قهرمان از اشتباهاتي است كـه در دوران نـاآزمودگي مرتكـب مـي پرهيز

تـرين راهنمـاي جاويـد بشـري، بازگشت به دنياي خاكي قصه به راهنمايي خضر، بـزرگ
.بخش اين قصه استانپاي

به ازدواج با رشيده، مهم دنبال آن پدر ابومسلم خراسـاني ترين پاداش سه سفر است كه
و قاضي، پـس. شود متولد مي و مختار از بازگشـت ديگر قهرمانان انساني قصه، يعني شيبو

و سـپس از صـحنه قهرمان از سفر دوم، او را در نابودي حاكم سني شام ياري مي ي كننـد
ميقص سالي يا بلـوغ، طـي سـه فرايند فرارفتن قهرمانان از خردسالي به بزرگ.رونده كنار

و بـزرگ بـه» رشـيده«گر است؛ ها نيز جلوه سفر، حتي در نام آن و معنـاي رشـديافته شـده
مي. معناي سرباز كوچك استبه» جنيد« هـا از سـوي خالقـان رسد، انتخاب اين نام به نظر

. حكمت نباشد اثر بي

 گيري نتيجه.4

و يگانـه دادن بـه جهـان آشـفته سـامان بهترين ابزار براي كـردن طبيعـتي ذهـن كـودك
ــه ــل دوگان ــه اش، نق ــردن قص ــه ك ــه قص ــت؛ چراك ــراي اوس ــام ب ــانتزي ع ــاي ف ــاي ه ه
و مينياتوري دارند كه در آن قـدرت اسطوره تاريخي اي، مانند ذهن كودك، ساختي دوگانه

و كوچك دارن و ضدقهرمانان سيمايي ريز حضور ياريگران نيز.دمطلق ازآنِ قهرمان است
و اتحاد دروني است ها سـفري محوري اين نوع فانتزي سازه. سبب ايجاد احساس آرامش

و دوم، ســيدجنيد بــه ســه ســفر نســبتاً طــوالني مــيجنيدنامــهدر. اســت رود؛ ســفر اول
و سـفر سـوم دوران هاي دروني كودك پيشي كشمكش دهنده بازتاب از دوران بلوغ است

ميفراتر از خردس و دستيابي به تماميت فردي او را نشان ي اول، افكار در مرحله. دهد الي
و همهي قهرمان در پريان نيك آرزومندانه و خواسـتهي گرايش ذات بازتاب يافته هـاي هـا

و رفتار جادوگران به نمايش گذاشته شـده اسـت؛ همچنـين،  و منفي او در اعمال ويرانگر
غف ترس تنكودك از خشم، وابستگي، و شرارت مطلـق، بـه لت، در آسايي، تقليد ترتيـب،

و ديوان حريص، دوال سياهان آدم و خر دجال پايان، گليم خوار گوشان، بوزينگان، شياطين
و رشيده(انداختن قهرمانان زندان كه قصد به مي) سيدجنيد و آن را دارند ها را بـه كوشند تا
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و شـيبو،. نشان داده شده استكردن با فرزندان پليد خود وادارند، ازدواج و مختـار قاضي
آن به و هـا را مطيـع يـا عنوان نمايندگان دروني قهرمان، بايد با اين موجودات پليد بجنگند

و فرازمينـي،. نابود كنند شكست ضدقهرمانان قصه با يـاريگري اشـخاص مقـدس زمينـي
و مقاومـت در كـودك مـي  ؛ شـود ضمن ايجاد احسـاس لـذت، سـبب تقويـت شـجاعت

هاي ضمير ناخودآگاه كودك در قالب راهنماياني مقـدس، ماننـد پيـامبر، همچنين، خواسته
و قهرمانان اساطيري ايراني ظاهر شده كه همواره مراقب قهرمان او ائمه، بزرگان دين و اند

مي را در سختي آن ها ياري و تا قهرمان هست ؛)تـا قيامـت(ها نيز زنده خواهند بـود كنند
ن، براي كودك پيروز، دانستن اين قانون ضروري اسـت كـه تابوهـا نابودشـدني اما، درپايا

و اين خود اوست كه سازگاري بـا آن  او در سـفر سـوم بـا.هـا را آموختـه اسـت نيستند
و سردسته شكست آن دادن مردان جادوگر اش طلبيدن از ديگران، دستيابي ها، بدون ياريي

و اتكاي به خود را نشان و اينبه. دهدميبه استقالل ترتيـب، وابسـتگي كـودك بـه مـادر
پس پدرش، در سه سفر پيش و و تقابل از بلوغ هاي درونـي خـود، از آن با غلبه بر تضادها

و به هدف نهـايي از بين مي و بـه رود صـورت ازدواج اش كـه يكپـارچگي درونـي اسـت
مي مقدس سيدجنيد با رشيده .يابد نمود يافته، دست
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