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پارسیان بررسي عناصر فانتزي (تخیل و جادو) در سھ گانھ ي 

 و من
 

ي پارسیان و  گانه وهش پیش رو، بررسی دو عنصر اساسی فانتزي، یعنی تخیل و جادو در سههدف از پژ
شناختی ژیلبر دوران بوده و جادو در مفهوم هر  ي دیدگاه تخیل هاي تخیل بر پایه من است. مبناي مؤلفه

ندي بندي جادوي سیاه و سفید و نیز جادوي تقلیدي و پیو گري شگفت و بر اساس تقسیم کنش و کنش
یابی از روش اسنادي استفاده شد.  کاوي از روش تحلیل محتواي قیاسی و براي داده بررسی و براي داده

هاي  ها و نمادهاي صورت ، جلوهپارسیان و منهاي  گیري تصاویر تخیلی داستان نتایج نشان داد، که در شکل
پردازي در  ین ریخت به شکل حیوانا .ویژه ریخت حیوانی بسامد باالیی دارند هي روزانه، ب زمانی منظومه

است. نمادهاي تاریکی پس از صورت زمانی حیوانی بیشترین  یلی هر سه اثر فراوان نمود یافتهتصاویر تخ
کنند. سقوط تخیلی نیز بیشتر به صورت  سهم را در القاي ترس قهرمان با تصاویري سیاه، تیره ایفا می

است. البته این  شان داده شدههاي جهنم در هر سه کتاب ن گیر و جلوه سرگیجه، میخکوب شدن، بهت نفس
تر وحشت و ترس، بیشتر به صورت ترکیبی و سوار بر یکدیگر  براي القاي فراوان ي منفی نمادهاي روزانه

هاي رایج نزد آرمان  ي دیدگاه ژیلبر دوران، زمان و مرگ از مقوله توان نتیجه گرفت، بر پایه اند. پس می آمده
ج در ي جادو نیز پس از جادوي شگفت رای آرین و نشانگر ترس و وحشت در ذهنیت او است. در زمینه

ها و ابزاري ویژه  ها، رفتار، مکان ي سفید در شخصیتها، نمودهاي جادوي سیاه اندکی بیش از جادو فانتزي
توان با معیارهاي جادوي تقلیدي و  پارسیان و من را نمی هاي شود. بسیاري از جادو و جادوگري مشاهده می
هاي دیگر جادو  ان زیاد نیستند. از گونهها چند هاي این دو در داستان یزر مطابقت داد و مصداقپیوندي فر

شود که  ها دیده می هایی در متن چون رؤیابینی و خواب، طلسم، ابزار و اعداد رازناك و جادویی  نیز نمونه
گیري از جادو و  توان با جادوي سیاه یا سفید در پیوند دانست. و سرانجام نویسنده با بهره هریک را می

ها، آنها را با تخیل فردي خود آمیخته  ها و فانتزي ز الگوي تخیل جادویی افسانهو نی هاي شاهنامه جادوکاري
  . است
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