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 چكیده
ای است که از عناصر خیالی و غیر واقعی در آن بهه عنهوان   فانتزی در لغت به معنی وهم و خیال است و در ساختار ادبی گونه

است و با پناه بردن به نیروی تخیل، رویا، خواب و خیال سهعی  شود. آثاری که از واقعیت به دور ی اصلی استفاده میمایهدرون
انگیز و نا آشنا را قانونمند جلوه دهد. خور و بیابانک به عنوان یکی از نواحی سرزمین کهن و متمدن ایران دارد، تصویر شگفت

ههای  وم نیستند، اما بعضی از قصهه های عامیانه پربار و غنی است اگر چه نویسندگان و روایت کنندگان این آثار معلاز نظر قصه
مندی از عناصر تخیل حال و هوای گذشته، شیوه زندگی، طرز تفکر و گرایش فکهری  ی این منطقه توانسته است با بهرهعامیانه

 ی فانتزی دهد، انواع فانتزی را معرفی کنهد، این دیار را به خوبی نمایان سازد. این پژوهش بر آن است، تا نخست نظری درباره
ی ها بپردازد تها حاصهل کهار را بتهوان بهه همهه      ی آنپردازانهی آهو، به استخراج عناصر فانتاستیک و خیالسپس با تحلیل قصه

 های خور و بیابانک تعمیم داد. داستان
 

 ی عامیانه.: فانتزی، انواع فانتزی، تخیل، رئالیسم جادویی، قصههای کلیدیواژه

 
   مقدمه

اصفهان مرکز بخش وسیع خور و بیابانک است که تا پایان عهدد ااجاریده ایدال و یدت را     خور از توابع استان 
 نامیدند.جندق و بیابانک می

های اوستایی و کهال به فراواندی  خور مرکز بخش جندق و بیابانک که فرهنگی گرانبار دارد و در گویش آن واژه
بیاباندک همدراه اسدت . بیاباندک روسدتای       گویند. ندام جنددق بدا   شود. و مردم جندق را گندشی مییافت می

(gemdeshi  )( بیاضه است که در فاصله ده فرسنگی جنوب شرای خور ارار دارد و صورت درست آن )بیداهه
 است.   

ایدال  »گفتند و بنا به نوشته اعتمادالسلطنه در مدرآت البلددان   در دوره ااجاریه جندق و بیابانک را ارای سبعه می
 (.20: 1385یغمایی،«)ایراج -گرمه  -مهرجان  -اردیب  -بیاهه) بیاضه(  -خور  -فرخی  اراء عبارت بودند از:

ی اوسان و اوسانه است. در فرهنگ مردم بیاباندک زمدان   گویند، همان واژهگویشوران خور، اصه را اوسانگ می
ریسدون)  و چدی اصه گفتال شب و مان اصه گفتال محل دیدارهای شبانه و دیدارهای شبانه آیرون )شب نشینی( 

ها بده  ی اصهی عامیانه جمع آوری شده است که در همهاصه 46ی خور و بیابانک چرخ ریسان( بود. در منطقه
 شود.عناصر فانتاستیک دیده می
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های عامیانه خور و بیابانک به همدراه عناصدر فانتاسدتیک    نویسنده سعی دارد در ایال مقاله انواع فانتزی در اصه
های سیر فكدری مردمدان گتشدته را بده     واسطه، وااعیتها هر کدام زبان مستقیم و بیفسانهمشخص نماید، ایال ا

صورت شفاهی تا زمان ما انتقال داده است و ایال ادبیات شفاهی و غیر رسمی که در محاورات مردم شكل خود 
را در ادبیدات پیددا   را پیدا کرده است نیازمند است که دوباره بازنگری و بازنویسی شود و جایگاه وااعی خدود  

 کند.  
ای مدرن در ادبیات کودکان ایران، نمایشی از پیوند تنگاتنگ ایال گونه ادبی بدا  سرنوشت فانتزی به عنوان گونه»

دهنده رابطه متال و زمینه متنی است. فدانتزی در دنیدای پیشدرفته نشدانگر دوره رشدد      زمینه اجتماعی آن و نشان
 (.  495: 1384محمدی،  «)ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است

تواند از راه ادبیات داستانی مخاطب خدود را تغییدر دهدد آ دار     آگاه است که میفانتزی سفر به درون ههال نیمه
-ای توصیف کرد. در دنیای فانتزی میشود در فانتزی به صورت اصهآور، جادویی و رویایی را میوهمی ترس

کدار  » کنندد. دهند و مانندد مدا زنددگی مدی    العاده انجام میارقتوان به موجوداتی برخورد نمود، که کارهای خ
گونده  ساختار دنیای فانتزی با جهان وااعی ما متفاوت است، اما ساکنانش زنان و مردانی مانند خود ما هستند، آن

. شدود کنند. دنیای فانتزی دنیایی است که هر غیر ممكنی در آن ممكال مدی کنیم آنان زندگی میکه ما زندگی می
-شود، چرا که فراتر از جهان وااعی مدا را نشدان مدی   گرایانه برخورد میپس به ایال ترتیب با دنیای فانتزی وااع

هدا  کند. گاه شخصدیت محدوری ایدال فدانتزی    دهد. در جهان فانتزی عناصر غیر وااعی در دنیای وااعی نفوه می
های فانتزی را از اصه کهدال جددا   ه شخصیتچها گاه حیوانات و گاه موجودات فرا وااعی هستند ولی آنانسان
های چند بعدی روبرو هستیم که حتی واتی انسدان  هاست در فانتزی ما با شخصیتکند، تک بعدی نبودن آنمی

(.تخیل در ساخت فانتزی نقش 23-13: 1385تالكیال،«) های گوناگون او هستندنیستند، نمادی از انسان و ویژگی
شود، از نوع تخیل روزانه اسدت. اگرچده فدانتزی از محتدوی     تزی خودآگاه آفریده میاما از آن جا که فان»دارد. 

شود  اما تخیل زبدان گفتگدو بدا خدود در بیدداری و      رویاها به شكل یادآوری و خاطره ، به فراوانی استفاده می
زی هم ترکیبدی  خواب است . تخیل با خود به شكل مكالمه ما به شكل دیداری و یا ترکیبی از ایال دو است. فانت

 ای و هم تخیل تصویری است. از تخیل مكالمه
. آرام بخدش و تدنش زدا   2. نیروی خدقق و سدازنده دارد.   1های خاص دارد که عبارتند از: تخیل چند ویژگی

توان . با تخیل می5. نیروی عاطفی یا عاطفه زا و لتت بخش دارد.4. دارای نیروی عشق و زندگی است.3است. 
. تخیل، نیروی اندیشه و آرزوهای نیاکدان مدا را   7. نیروی کشف و اختراع دارد. 6و مكان گریخت. از جبر زمان

 (.85-84-83: 1379)غفاری، « کندهای الگویی کهال در ما زنده میدر االب
هدای  توان دانست که ایدال داسدتان  های جال و پری از ادیم در میان آدمیان رواج داشته است، اما دایقاً نمیاصه
ها به دور از هیاهوی زندگی ماشینی با صفا و صدمیمیت  یلی از چه زمانی آغاز شده است، آن زمان که انسانتخ

های زندگی با هم شریک بودند و به دور از مزاحمدت  ها و شیرینیکردند و در تلخیدر کنار یكدیگر زندگی می
هدای خیدالی کده از درونشدان     با گفتال اصهنشستند، وار میهای نفتی حلقههای خیره کننده در کنار چراغ مپ

هایی که با کمی دات و تأمل، هر یدک بیدانگر حدواد     رساندند، افسانهگرفت شب را به صبح میسرچشمه می
 شاد و دردناک آن روزگار بود.  

فانتزی زبان هنری است که تک تک اجزای آن در عالم وااعی وجود دارد، واتی ایال اجزا در کنار یكدیگر ارار 
» تواند باشدد. کند، دنیایی که نه هست و نه میتر وارد میگیرند ما را به دنیای فراتر و شگفت انگیزتر و لطیفمی

هاست برای نمایش و تبییال مفاهیم عالی بشر، به یک معنا، همه ادبیات داستانی فانتزی روایتی از دنیای غیرممكال
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«) شدود ضوعی است، که به کمدک داسدتان تصدویر مدی    نوعی فانتزی و تخیل است. فانتزی شكلی از اغراق مو
 (.138: 1385بهروز کیا،

هدای  هدا، بهده  ها نامحدود است و اغلب شامل مدواردی چدون:آدم کوتولده   مایه فانتزی نیز، مانند موضوع آنبال
ی آن، جدی و یا طنزآمیز است. در فانتزی منطقی ویدژه حداکم اسدت،    مایهعجیب، فانتزی سازگار با نوع درون

 (.92: 1389الهی،نعمت«) شودی منطق ویژه ان نقد و ارزشیابی میبنابرایال هر فانتزی بر پایه
 . ربط و پیوند فانتزی و تخیل  2

ی اصلی فانتزی تخیل است، تخیل از مرزهدای وااعیدت   یكی از عوامل مهم در فانتزی تخیل است، زیرا جوهره
، زیرا او تنها موجودی است کده دارای تخیدل اسدت. منشدا     رود و یا ایال تخیل نتیجه ههال آدمی استفراتر می

ی تخیل تصویرهای ههنی است که در ههال ی اصلی و مایههای آدمی است. هستهتخیل عواطف، امیدها و ترس
ی ناخودآگداه،  ی خودآگاه، همان تخیل روزانه و آگاهانه است. تخیدل در حدوزه  گردد تخیل در حوزهنمایان می

در کار آفرینش فانتزی،  بت خود بده خدود تصدویرهای    » و رویاهای ما است. از جهاتی دیگرهمان تخیل شبانه 
گیرد که فعالیتی ههنی در بازسازی، آفرینش، شود. تخیل خقق هنگامی شكل میههنی منجر به تخیل خقق نمی

از پیش تعیدیال شدده   جایی ایال تصویرها در جهت هدفی بهو  جا سازی، انتخاب، تغییر، دگر دیسی، حتفارینه
 (.6: 1378محمدی،«)انجام شود

 . انواع فانتزی  3
هدا در  مایه، شخصیت و نقدش شخصدیت  محمدی، حاجی نصراهلل، ورزی فانتزی را بر اساس طرح، لحال، درون

 ها و به انواع مختلف تقسیم کردند:گروه
اصلی در ایال آ ار جانوران هستند ها عموماً راوی نویسنده است. شخصیت . فانتزی جانوری: در ایال داستان1.3

-که نویسنده، با مشاهده زندگی و نیازهای کودکان و بر اساس تخیل جان پندار کودک، به گسترش داستان مدی 

تواند با شخصیت داسدتان  شود و به سادگی دختر و پسر کوچولو  میدر ایال آ ار جنسیت نیز طرح نمی» پردازد.
پندداری و احسداس مشدابه را تجربده     رباغده کوچولدو هدم هات   یعنی خرگوش کوچولو خدرس کوچولدو، او  

 (.76: 1383حاجی نصراهلل،«)کند
هدای  هدا و داسدتان  فانتزی پریان، ریشه در افسدانه (:» پریانی  -های کهال) جادویی . فانتزی با عناصر داستان2.3

هدای  ای برگرفته از داسدتان ها و اشیها، کنشکهال دارد. در مجموعه مورد بررسی، راویان با استفاده از شخصیت
( 81همان:«)کهال که با تخیل فردی راوی در هم آمیخته شده است، دنیای تخیلی داستان را طرح ریزی کرده اند

 توان نام برد .ی هاله خوانساری را میبا ترجمه« جادوگران»ی برای نمونه مجموعه
شدوند  ها به موجوداتی جاندار تبدیل میاسباب بازی های فانتزیگونه از داستانبازی : در ایال. فانتزی اسباب3.3

 (.78همان:«) به عنوان نمونه از آدم برفی مهربان یاد کرد » و نقش اصلی را در داستان بر عهده دارند.
نمونه خوب ایدال فدانتزی درخدت    ». فانتزی گیاهی : در ایال نوع فانتزی، شخصیت اصلی داستان گیاه است. 4.3
مهدی شجاعی است. در ایال داستان روایتگر آن، اول شخص یعنی درخدت افدرا شخصدیت    ی سید ترجمه« افرا

 (.  78همان:«)اصلی داستان است
ی نثدر  کند یا با سبک و طریقههای موجود استفاده میها و اسطورهای: از حماسه. فانتزی حماسی یا اسطوره5.3

های توان داستانی فانتزی حماسی میتریال نمونهاز شناخته شده» کندی آن، داستان جدیدی را تعریف میمشابه
 (.  168: 1378محمدی،«)برادران شیردل را نام برد
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ای بدا فدانتزی دارد بده ویدژه     . فانتزی تمثیلی: فانتزی تمثیلی چون جنبه رمزگرایی دارد، پس ارتباط گسترده6.3
رمزگرایدی و نمادهدا جدز    » د گفت کده  شناسانه است. به طور اساسی بایکه بیشتر از نوع تخیل هستی تخیل آن

ی استفاده از رمزهدا و نمادهدا در فدانتزی    گونه فرمول ااطعی برای اندازهاساسی هر فانتزی اصیل است، اما هیچ
 (.  166همان: «)های تمثیلی استتریال فانتزیوجود ندارد. شازده کوچولو از برجسته

-نده به تصویرسازی آنهه ممكال است در آیندده رخ دهدد مدی   در ایال نوع فانتزی، نویس» نگر:. فانتزی آینده7.3

حداجی نصدراهلل،   «)توان ندام بدرد  ی پرویال جلوه نژاد میی آخر دنیا با ترجمهی ایال فانتزی دریاچهپردازد.نمونه
1383 :88.) 
ر یدا  هایی است جهان فراتد . فانتزی خواب و رویا: فانتزی خواب و رویا به طور مشخص آن گروه از فانتزی8.3

« آلیس در سدرزمیال عجایدب   »شود، مانند پایان داستانمواعیت فانتاستیک در چارچوب خواب بیان و توجیه می
: 1378محمددی،  «)است هر آنهه در روایت وجود دارد در پایان داستان، در دنیای خواب به واوع پیوسته است

180) 
هدایی اسدت کده مشدكقت جوامدع      ی فانتزیگونه گر یا هشدار دهنده ازگر : فانتزی آگاهی. فانتزی آگاهی9.3

 (.180همان: «)ی فانتاستیک هشدارگر استاصه« ی باران مرگاصه» کند.بشری را در االبی فانتاستیک ارائه می
گونه از فانتزی انسان را به برگشت به گتشته و یا رفتال به آینده نشدان  . فانتزی سفر در زمان یا مكان : ایال10.3
هدای  زی سفر زمان، یعنی گسست در زمان حال، حرکت شخصیت به زمان گتشته و آینده و یا شكلفانت»دهدمی

( در 182: 1378محمددی، «)های زمان اسدت ای از فانتزیمتفاوتی از ایال سه محور زمان باغ نیمه شب توم نمونه
ی درختدی  خانده  مجموعده تدوان، از  ای از ایال فانتزی مدی کند. نمونهفانتزی سفر در مكان که در مكان سفر می

 سحرآمیز نام برد.
ها کودکان نقدش  های کارآگاهی است، اما با ایال تفاوت که در ایال داستان. فانتزی کارآگاهی: همان داستان11.3

افتدد،  فضایی هم که در آن رخدادهای جنایی و پلیسی اتفاق مدی »گیرند.کارآگاه یا کمک کارآگاه را برعهده می
جعفدر  »هدا  یا کارآگاه بهده « نقی سلیمانی»ی است. در ایال زمینه در ایران چند نویسنده مثلگاهی وااعی یا خیال

 (.185: 1378محمدی، «) اندهایی از فانتزی کارآگاهی را منتشر کردهبا جمعه و کارآگاهان نمونه« ابراهیمی
گونده  بدر روی ایدال   ی فدانتزی اسدت کارپژوهشدی   فانتزی علمی تخیلی زیرگونه:» . فانتزی علمی تخیلی 12.3

تخیلدی بده طدور مشدخص      -هدای علمدی   گیرد، داستانفانتاستیک، عمدتاً طور مجزا صورت گرفته است و می
توان یكی از مشدهورتریال آ دار ایدال فدانتزی را جندگ      های علمی و تخیلی فانتاستیک است. میترکیبی از یافته

 (.184نام برد)همان:« ستارگان
شود در نوع اول نویسنده بدون فانتزی تاریخی خود به چند گونه تقسیم می» ای : . فانتزی تاریخی اسطوره13.3

کندد.  ی ایال بنا مدی گتارد و داستان را بر پایهدست بردن در تاریخ، فرض را بر وجود جادو و ماوراءالطبیعه می
فرض نماید. در نوع دو  ای وجود جادوگران را در دوران تفتیش عقاید یا در زمان ژاندارکمانند آن که نویسنده

تواندد  شود. نویسدنده مدی  موجود ایال عوامل باعث دگرگونی تاریخ و در وااع به وجود امدن یک دگر جهان می
های تاریخی ما در نظر گیرد و آن داسدتان را نقدل   های اجتماعی نسبت به یكی از دوراندگر جهانی با مشابهت

هدای هدزار و یدک شدب     توان در داسدتان ع فانتزی تاریخی را میهایی از هر دو نونماید. جالب است که نمونه
 (.64: 1384ورزی، «)یافت
هایی اختصاص دارد که در جهان فروتدری نقدش فدانتزی را برعهدده     به آدمک و توله»ها : . فانتزی آدمک14.3

 (.  178: 1378محمدی،«)ای از ایال گونه فانتزی استی شناخته شدهدارند. فانتزی ارض بگیران نمونه
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فانتزی شمشیر و جادوگری ماجرای جادویی یا فانتزی است که بر اسداس  :» . فانتزی شمشیر و جادوگری 15.3 
ماجراهای جادویی و نبردهایی که عمدتاً به شكل نبردهای کهال که در آن استفاده از ابزارهای ایال گونه فدانتزی  

گونده  گیدرد ایدال  ر و سپر و اسب است، شكل مدی های فانتزی فراتری. جنگ یک شی مثل شمشینیز از زیر گونه
ی تارت یا بدون در نظر گرفتال تفسدیرهای  شود. مجموعههای فانتزی فراتری محسوب میفانتزی نیز از زیر گونه

 (.174همان: «)های ممتاز از ایال گونه فانتزی استتمثیلی بر آن، یكی از نمونه
تدوان  هدای مشدهور آن مدی   مورد نوجوانان است که از نمونده طرح ایال نوع داستان در :». فانتزی نوجوان 16.3
 (.179همان:«)های هری پاتر، جادوگر شهر اٌز، نارنیا را نام بردکتاب
-گردد و عناصر فانتزی را شكل می. فانتزی عاشقانه : طرح ایال نوع داستان در روابط عاشقانه اهرمانان می17.3

 (.182همان:«) های فانتزی باشدر کدام از زیر سبکتواند جزئی از هدهند. فانتزی عاشقانه می
پیونددد کده   فانتزی اهریمنی زیرسبكی است با عناصر ترس، اما در دنیایی به واوع می». فانتزی اهریمنی : 18.3

-تدر ندی  ای و شمشیر و جادو شباهت دارد. فانتزی اهریمنی با جدرتت زمان و مكان شبه فانتزی حماسی اسطوره

ری در آن از جایگاه خاصی برخوردار است ترس به صورت ماوراءالطبیعه به تصدویر کشدیده   گباشد که وحشی
 (.174همان:«)افتدشود و لزوماً در دنیای مخصوص خودش اتفاق نمیمی
های خور و بیابانک را به هفت عنوان فانتزی تقسیم کرد که عبارتند از : فانتزی جدادویی، فدانتزی   توان اصهمی

عاشقانه، فانتزی مسخ و تبدیل انسان به حیوان و برعكس آن، فانتزی جال و انسان رویدا انددیش و یدا    اساطیری 
هدای عامیانده خدور و    های شاخص در اصههای کهال، فانتزی جانوری تمثیلی. پس فانتزیفانتزی با عناصر اصه

 گونه تعریف نمود:توان ایالبیابانک را می
 بیابانک   های خور و. انواع فانتزی در اصه4

-های ایال شهرستان، رگده های عامیانه شهرستان خور و بیابانک دانسته شد که در اصهبا بررسی شماری از اصه

 شود.های فانتزی دیده می
ی ایال فرض گتارد و اصه را بر پایه. فانتزی اساطیری : فانتزی است که فرض را بر وجود ماوراءالطبیعه می1.4

 (.109:  1378) طباطبایی، --پادشاه نیمه کوی کند. مانند اصهبنا می
. فانتزی جادویی : جادو، محور اینگونه فانتزی است. ایال نوع فانتزی بر اساس ماجراهدایی جدادویی شدكل    2.4
 (.67( گنجشكک) همان:115گیرد. مانند اصه پادشاه ارس)همان: می
هدا نقدش اساسدی    ماوراءالطبیعی و جدادویی در آن . فانتزی اساطیری جادویی : فانتزی است که موجودات 3.4

 (.93ی مادیون دیو و پسر پادشاه)همان:دارند. مانند اصه کره
گدردد و موجدودات   . فانتزی اساطیری عاشقانه : طرح ایدال ندوع اصده دور روابدط عاشدقانه اهرمدان مدی       4.4

 (.121ی دختر تنبل)همان:ماوراءالطبیعه در آن آشكار هستند. مانند اصه
ای است که بر ا ر جدادو انسدان بده حیدوان بده      . فانتزی مسخ و تبدیل انسان به حیوان و برعكس آن : گونه5.4

 (.35ی آهو)همان:شود. مانند اصهانسانی، بنا بر مواعیت و فضای داستان تبدیل می
داختال بده شخصدیت   های کهال :  در ایال نوع با پر. فانتزی جال و انسان رویا اندیش یا فانتزی با عناصر اصه6.4

ی نمكدو ،  آورد. مانند اصده های فراطبیعی در اصه فضای فراتری و فانتاستیک به وجود میاجنه و پری و کنش
 (.125ااش مهره) همان: 

ی ها اصو ً جدانوران هسدتند کده راوی بدا مشداهده     . فانتزی جانور تمثیلی: شخصیت اصلی در ایال فانتزی 7.4
پردازد و بر دو نوع است یدا  ر اساس تخیل جان پندار کودک به گسترش اصه میزندگی و نیازهای کودکان و ب



 1396 بیرجند اسفند -فارسی  نهمیال همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات/      6

دهند  یا نه تنها بر اساس سخنگویی جدانوران، بلكده بدر    جانورانه محض که جانوران کارهای اساسی انجام می
نخددو ،  ی ندیم  گیرد. مانند اصده ی انسانی که به وجه اجتماعی توجه دارد شكل میهایی از رابطهاساس تمثیل

 (.45خاله سوسكو، گنجشكک)همان:
 شود.های مردم خور و بیابانک پرداخته میدر اینجا برای نمونه به تحلیل یک اصه از اصه

شود تا ههال مخاطب با فضای اصه  و سیر روایت آشنا گردد و بعد بده تحلیدل   ی اصه آورده میدر زیر خقصه
شود که در آن د یل فانتزی بودن اصده را شدرح   ای آغاز میپردازد. در اسمت تحلیل با مقدمهمختصر اصه می

هدا و فضدای فانتاسدتیک    ها، شخصدیت ساز اصه در سه بخش تحت عنوان کنشدهد و سپس عناصر فانتزیمی
 کند.تحلیل می

 ی داستان آهو. خقصه5
یكدی پسدر بدود.    یكی بود یكی نبود غیر از خدا هیهكی نبود. کشاورزی بود که دو بهه داشت یكدی دختدر و   

ی کاری مجبدور شدد   ها بیمار شد و مرد. شوهرش به خاطره مشغلهزندگی بسیار خوبی داشتند. از اضا مادر آن
 کرد.ها را اهیت میزن بگیرد. و زنی که انتخاب کرد بسیار بدجنس بود و بهه
همسدرش بده او    شود موضوع را با زنش مطرح کرد.روزها گتشت و کشاورز دید که هر روز وضعش بدتر می

گفت شاید کا را جادو کرده باشند. باید نزد رمال برویم تا جادویمان را باطل کند. زن بددجنس ابدل از اینكده    
شوهرش نزد رمال برود، به رمال پول داد و گفت واتی شوهرم نزد تو آمد به او بگو برای اینكه کارت روبده راه  

ها پشت در بودند و ایال کنی. رمال همیال کار را انجام داد. بههها را چال هایت را بكشی و سر آنشود باید بهه
ی آبی ها را شنیدند و خیلی ترسیدند و از ترس فرار کردند و به صحرا رفتند. آفتاب غروب به کنار چشمهحرف

رسیدند، واتی که خواستند از آب چشمه بخورند؛ دختر یادش آمد که مادرش گفته هر که از آب ایدال چشدمه   
هاش را از کندار  ها آب را نخوردند و حرکت کردند. در راه پسر یادش آمد گیوهشود.آنبه آهو تبدیل میبخورد 

های خدواهرش را از  هایش را بردارد چشمش به آب ز ل و شفاف افتاد حرفچشمه برنداشته؛ برگشت که گیوه
 درآمد یک آهوی خیلی اشنگ. توانست ازآب چشمه خورد و در ایال لحظه پسر به شكل آهویییاد برد و تا می

ی آبی رسیدند. دختر گفت بهتر است، که شدب را اینجدا بمدانیم. مدال     هوا در حال تاریک شدن بود که به برکه
شد خوابم و تو در اطراف برکه علف بخور. صبح پسر پادشاه سوار بر اسب از کنار برکه رد میروی درخت می

اشق دختر شد. و به او التماس کرد که با او ازدواج کند ولی دختدر  ناگهان دختری زیبا را با ی درخت دید و ع
ابول نكرد. پسر پادشاه به زن جادوگر شهرشان متوسل شد، پیرزن اول داد ک دختر را برایش بیاورد و دختر بدا  
یک شرط زن پسر پادشاه شد؛ شرطش ایال بود که همیشه آهو که برادرش بود همیشه همراهش باشد. پسر ابول 

کردند، تا اینكه پیرزن مكار و جادوگر به او حسادت ورزیدد.  ها خوشبخت در کنار یكدیگر زندگی میو آن کرد
خواهم تو را بشویم و او را روی در چاهی نشاند و آب بر روی سدرش  یک روز در غیاب پسر پادشاه گفت: می

آمد پیرزن جادوگر خودش را به شكل  ریخت تا اینكه در چاه باز شد و دختر در چاه افتاد. واتی پسر پادشاهمی
گونده شدده   زن او درآورد، ولی چروک دستانش را نتوانست از بیال ببرد. شدوهرش گفدت چدرا دسدتانت ایدال     

بدرم.  است؟پیرزن جواب داد از دوری تو. پسر پادشاه گفت دیگر هر وات خواستم جایی بروم تو را با خودم می
خواست هر جور شدده آهدو را بكشدد، بندابرایال     کرد. پیرزن مكار می بنابرایال خود را به جای پسر پادشاه االب

خودش را به مریضی زد و به حكیم رشوه داد که پیش پسر پادشاه بگوید که جگر آهو برایش خوب اسدت. بده   
ایال ترتیب حكیم نیز جگر آهو را برایش تجویز کرد. چند نفر رفتند و آهو را آوردند که او را بكشند و تندور را  

ال کردند که بعد از کشتال آهو جگر را برایش کباب کنند.همیال که خواستند آهو را بكشند گفت مال تشنمه. روش
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خواهند او را بكشند؛ آب بدهند.آهو آمد لب چاه و شروع کرد با خواهرش حدرف بزندد.   باید به حیوانی که می
ظده اصداب افتداد و مدرد و     خواهرش از ته چاه گفت الهی اصاب بمیره الهی کاردشون بشدكنه. در همدیال لح  
های ابلدی را تكدرار کدرد و    کاردش شكست. تنور هم خراب شد. دوباره یک اصاب اوردند آهو دوباره حرف

هدای  رفت سر چاه و شروع کرد به درد دل کردن با خواهرش پسر پادشاه که با ی سر آهو ایستاده بود، حدرف 
اه بیرون آورد و دسدتور داد کده پیدرزن جدادوگر را     کرد، صدای زنش را شناخت و زن  را از چاو را گوش می

 بكشند.
 . تحلیل مختصر اصه:1.5

شدود،  یابیم که وجود عواملی از ابیل پیرزن جادوگر، انسانی که به آهو تبدیل میی آهو، در میبا نگاهی به اصه
ن از عدواملی  سخال گفتال اهو مردن اصاب هنگام کشتال آهو یا یک دعا، تبدیل شدن پیرزن به یک دختدر جدوا  

-کشد و به فانتزی بودن ایال اصه کمک میاست که ایال اصه را از جهان فروتری یا وااعی یا فانتاستیک با  می

 کند.
 ی آهو:. عناصر فانتزی ساز در اصه2.5

 شود.ها و فضای اصه پرداخته میها، شخصیتساز که عبارتند از : کنشدر زیر به عناصر فانتزی
 ها:الف( کنش

های فانتاسدتیک در فدرا   تریال ویژگی کنشبرجسته» شود:ها پرداخته میغاز ایال اسمت ابتدا به معرفی کنشدر آ
-شود. هر کنشی که از عهدهطبیعی بودن و یا غیر عادی بودنشان است. در یک فانتزی، سه گونه کنش یافت می

، اما به دیگر موجدودات نسدبت داده   است هر کنشی که در توانایی انسان باشد« کنش طبیعی»آید ی انسان برمی
های طبیعی و خارج از توانایی انسان و واوع ان غیر ممكدال  هر کنشی که فراتر از کنش« کنش غیر طبیعی» شود
 (.  221: 1378است) محمدی، « کنش فرا طبیعی» باشد

ده شدده اسدت.   در ایال اصه از هر سه نوع کنش یعنی کنش طبیعی، کنش غیر طبیعی و کنش فرا طبیعی بهره بدر 
ها، وجدود پیدرزن مكدار،    نزد رمال رفتال مرد برای بهبود کار و بار، روی درخت خوابیدن دختر، فرار کردن بهه

 آید.ی انسان بر میافتادن زن پسر پادشاه در چاه، کنش طبیعی است. چون ایال رفتارها از عهده
هدا در تدوان انسدان    د چون ایال کنششوحرف زدن آهو، به عنوان خبر رسان یک کنش غیر طبیعی محسوب می

 است اما به دیگر موجودات نسبت داده شده است.
های فرا طبیعی است چون خدارج از  تبدیل شدن یک انسان به آه، تبدیل شدن زن پیر به یک زن جوان، از کنش

 گیرد.ای صورت نمیتوانایی انسان است و در دنیای وااعیت چنیال رابطه
 ها:ب(شخصیت
ی جهدان وااعدی کده ماهیدت     های انسانی صاحب و سازندهشخصیت:» ها در فانتزی عبارتند از تانواع شخصی

آیند که دارای ماهیت غیر انسانی هسدتند.  های غیر انسانی از المروی جهان فراتری میانسانی دارند و شخصیت
غیر انسدانی از جهدان   های روند و گاه شخصیتهای انسانی از جهان وااعی به جهان فراتری میگاهی شخصیت

گدترد و فاادد   هایی است که فقط در جهان فراتدری مدی  آیند که مورد اخر، فانتزیفراتری به جهان وااعی  می
 (.285:  1378همان: «) های انسانی استشخصیت
شدود و  های اصلی ایال اصه هم انسانی و هم غیر انسانی هستند و از عنصرهای مهم اصه محسوب میشخصیت
های متفاوت باعث جتابیت اصه شده است کده راوی بدرای بداز پرورانددن ایدال اصده از       شخصیت وجود ایال
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هدای ندیم انسدان و ندیم جدادو مانندد زن جدادوگر،        های انسانی مانند دختر و پسر پادشاه، شخصدیت شخصیت
 های غیر انسانی جانوری مانند آهو.شخصیت
 ج( فضا:

دهد و با پرداختال امقً وااعی است که در دنیای فروتر رخ میگردد فضای کفضایی که در ایال اصه توصیف می
های غیر انسانی فراطبیعی) فضا را به سوی جهدان فراتدری( فضدای    های فرا طبیعی و حضور شخصیتبه کنش

دهد و راوری با خقایت خود ایال دو فضا را در هم تنیدده ،و اصده را در   فانتاستیک که در دنیای فروتر رخ می
 داده است. دل آن جای

هدای  هدا و کدنش  ی آهو را توصیف کرده است از فضای وااعی آغاز شده و با کاربرد شخصیتجهانی که اصه
فراطبیعی توانسته است پس از سیر در فضای فراتری و فانتاستیک مجدد به فضای وااعی بازگردد و اصده را در  

 آن فضا خاتمه دهد.
زند و چگونه پسر پادشداه بدا   به سخال گفتال نیست، چگونه حرف می یابیم که آهویی که اادراز ایال اصه در می

هدای  کند، اعمال و رخداد و رفتارهایی که در اصهادرتی که دارد چگونه بدخواه مسیر عشقش را سرکوب می
وااعی موجود نیست در ایال اصه چگونه باور پتیر شده است. در ایال روایت، هر کنشی، کنش پیش از خدود و  

شود و پدل ارتبداطی دنیدای    کند، به ایال دلیل است که باور کردن آن ممكال میرا توجیه منطقی میبعد از خود 
هدایی کدارکردی جدادویی    هایی که در ایال اصه بیشتر موجود است از نوع کدنش گردد. کنشفروتر و فراتر می

حضور داشدتند   هایی که در اصهی اصه نقش اساسی دارد. شخصیتگیری بنمایهاست چون ایال کنش در شكل
هدای  های دنیای کهال و برگرفته از اندیشه آدمی در جهان حاضر است در ایال اصه از گونده تلفیقی از شخصیت

تر اسدت و تخیدل   فانتزی جانوری، جادویی، سفر، عاشقانه استفاده شده است که فانتزی جادویی در آن پر رنگ
 است.سازنده در ایال اصه از نوع تخیل شی جادویی و تخیل کنشی 

کند تدا بدا   ها رابطه برارار میگتارد و بیال آنها را با نیروی تخیل کنار هم میها و پدیدهههال راوی اصه مفهوم
هدای فدانتزی در اصده    بیان اصه خود با کمک تخیل و جادو تصویری را خلق کند و بتواند با طرح کردن گونه

 حیرت و شگفتی خواننده و شنونده را بیشتر کند.
 

 یرینتیجه گ
-هدایی مدی  بندیها و دستهبندی به گروهی خور و بیابانک از منظر فانتزی اابل طبقههای  منطقهالف( اغلب اصه

هدای  باشد مانند، فانتزی جانوری به خصوص فانتزی جانوری تمثیلی، با پند و اندرز همراه است، یعنی حكایدت 
-راوی به ااتضای اصه از حیوانات استفاده مدی  حیوانات شامل: موضوعات متنوع اخقای و تعلیمی  هستند که

هدای  توان فانتزی از نوع گیاهی و سفر را دید. اابل هکر است در روایتهای ایال منطقه میکند. البته در حكایت
ی خور و بیابانک اغلب اهرمان اصه، برای رسیدن به آرزوها و هدف خود دست به کارهای خارق العداده  منطقه
ها بسیار کاربرد دارد، فانتزی جدادویی  فانتزی اهرمانی است. فانتزی دیگری که در ایال روایت زند که از نوعمی

هایش که در عالم وااع حصولشان شتابد تا بر خواستهاست؛جادو با به کار گیری نیروی تخیل به یاری انسان می
هدای ایدال شهرسدتان نقدش     گویند و در اصده ای فانتزی جادویی میناممكال است دست یابد که به چنیال اصه

 های خور و بیابانک بسیار نمایان است  ای دارد. نوع دیگر فانتزی که در حكایتگسترده
هدا،  شود عبارتند از: کدنش سازی که از آن دریافت می ی خور و بیابانک عناصر فانتزیهای عامیانهب( در اصه
هدا  شوند و با همیال کنشهای طبیعی آغاز میها با کنشها و فضاهای فانتاستیک است. اغلب ایال اصهشخصیت
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هایی کده در  کنند. شخصیتهای فراطبیعی و غیرطبیعی غالباً در درون متال اصه رشد میرسند، کنشبه پایان می
شوند دارای ماهیت انسانی هستند و یا دارای ماهیت غیرانسانی. فضایی کده بدا آن اصده را    ها معرفی میروایت

هدای  های خور و بیاباندک شخصدیت  باشد. در روایتوااعی و آمیخته با فضای فراتر میکنند فضای توصیف می
ی ابداعی دارند و همیال موضوع اهمیت اصده را بیشدتر   شوندکه جنبهی تخیل راوی یافت میغیر وااعی بر پایه

ته اسدت در  های جادویی آن است که توانسهای خور و بیابانک شخصیتکند. یكی از کلیدهای فانتزی اصهمی
 های ایال استان ریشه بدواند و با دنیای فانتاستیک ارتباط برارار کند.اصه

هدای  های ایال شهرستان نهفته است بیشتر از نوع تخیل جادویی و کنشی است. در اصده پ( تخیلی که در اصه
یال استان با نیاز های اخور و بیابانک تخیل جادویی از اعتقادات و تفكرات کهال برخاسته است. تخیل در روایت

های ایال استان شدده اسدت. در   ی زندگی باعث تخیل در اصهی ادمی پیوند خورده است و مسائل روزمرهاولیه
آید ریشه در تفكرات کهال راوی دارد کده برخاسدته از تخدیقت    ها واتی از دیو صحبت به میان میایال حكایت

کند. جادو بدا بده کدار    خور و بیابانک پررنگ می هایمحض دیو و پری و غول اوست و نمود خود را در اصه
هدای  ای در اصهآید که نقش گستردههای ایال شهرستان میها به یاری راویان روایتگیری تخیل در ایال حكایت

 خور و بیابانک دارد.
ای های عامیانه خور و بیابانک بدر ت(با توجه به مطالب گفته شده باید دانست، که شگردهای موجود در روایت
هدا  ها با هم است که در ایال اصده پیوند دنیای وااعی با دنیای فانتاستیک همان کاربرد انواع فانتزی و ارتباط آن

های خور و بیابانک با کاربرد فانتزی جادویی، اساطیری، جدانوری، تمثیلدی و عاشدقانه    شود در روایتدیده می
هدای  شود غنای اصده رارار کرد، به ایال ترتیب فهمیده میتوان پیوندی بیال دنیای وااعی با دنیای فانتاستیک بمی

عامیانه هر منطقه در وااع بازتاب رشد و فرهنگ آن جامعه است که امروزه برای شناخت خلق و خو، طرز تفكر 
تدوان از  های فرهنگی و اجتمداعی مدی  های سنتی و رسیدن به آرزوهای نهفته و زمینهی زندگی و ارزشو شیوه
ها عقوه بر هدف ایجاد سرگرمی و تفریح و عنوان ارکان مهم پژوهشی استفاده کرد، زیرا ایال اصهها به حكایت

 باشد.نشاط و شادی باعث پند و اندرز دادن به شنوندگان و مخاطبیال خود می
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