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 چکیده

های عامیانه های رایج در قصّهمایهدرد و دردمانگری از بن

تری از مفاهیم درد و درمان است. شناخت آنها درک عمیق

های درد و سازد. برای شناخت تجّلینزد عامّه آشکار می

انجوی  یرانیهای اقصّهدرمانگری در مجموعۀ چهار جلدی 

. استتحلیلی بهره برده شده  -شیرازی از شیوۀ توصیفی

های درمانگران در قصّه که دهندهای پژوهش نشان مییافته

های های انسانی و شخصیّتعامیانه در دو دستۀ  شخصیّت

های درمانگری نیز ای جای دارند. شیوهای و افسانهاسطوره

ی، درمان مبتنی بر فراواقع -ند از: درمان جادوییاعبارت

درمانی. با وجود عامیانه و روان -پزشکی، درمان سنّتی

در روانشناسی نوین، این روش « قصّه درمانی»تازگی دانش 

بین های عامیانه هم نمود دارد. در اندیشۀ خوشدر قصّه

ها دردهایی که در عالم واقع درمانی ندارند، با حاکم بر قصّه

های فراواقعی و ای و روشانهای و افسدرمانگران اسطوره

ای از درمانگران پذیرند. طبیبان تنها دستهجادویی درمان

خورند و داروهایی هستند که گاهی در درمان شکست می

 -کنند. وجود درمانگران جادوییفراواقعی تجویز می

ی گذارد، حتها بدون درمان نمیصّهفراواقعی دردی را در ق

زا باشد. این اندیشۀ امیدبخش اگر شخصی کور مادرزاد و نا

و یاریگر گویای دغدغه و آرزوی داشتن سالمتی بشر و 

 حفظ همیشگی آن است.

 های ایرانی.درمانگران، روش درمان، قصّه درد، :هاکلیدواژه
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Abstract 

Pain and distress are common themes in folk 

tales. Pains, therapists and therapists have 

many different shapes, forms, and ways to tell 

stories.A descriptive-analytical approach has 

been used to identify the manifestations of pain 

and therapy in a four-volume collection of 

Iranian stories of Anjavi Shirazi and pain 

forms, therapists, and therapies have been 

extracted, classified and analyzed. The findings 

of the study indicate that therapists fall into the 

folk tales of both human and mythical and 

mythical personalities. Therapies also include: 

medical-based therapy, traditional folk 

therapy, and psychotherapy. Despite the 

novelty of "storytelling" knowledge in modern 

psychology, this method is also present in folk 

tales. In the optimistic sense of the stories, the 

pains that are untreated in the real world can be 

treated with mythical and mythical therapists 

and supernatural and magical techniques. 

Physicians are the only group of therapists who 

sometimes fail to receive treatment and 

prescribe supplements. The existence of 

magical-transcendental healers does not hurt in 

stories without treatment, even if one is blind, 

sterile, and infertile. This hopeful and 

supportive thought expresses the concern and 

desire to maintain and maintain human health. 
 

Keywords: Pain, Therapists, Therapeutic 

Methods, Iranian Tales. 
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همواره بشر خواهان سالمتی و تندرستی است و 

از  .های او در زندگی استسالمتی یکی از دغدغه

برای حفظ سالمتی و یا به دست آوردن دوبارۀ  ،رواین

درد و کوشد. یی مختلف میهاها و روشآن به شکل

اند. دردها و م پیوستهه درمان، دو عنصر مهم و به

های عامیانه مشغولی تمام طبقات قصّهها دلبیماری

های انواع درد، درمانگری و روش ،رو. از ایناست

-ها و قصّههای رایج در افسانهمایهدرمان، یکی از بن

تۀ اندیشۀ ها از نمودهای برجسهای عامیانه است. قصّه

-هایی کهن هستند که حاصل خیالآدمی و روایت

های درد آیند. مفهوممی شمار پردازی جمعی بشر به

 هاست وهای رایج در قصّهمایهو درمانگری نیز از بن

نمودها، درمانگران و  الی بافت روایی آنهاهدر الب

 .های درمانگری مختلفی داردروش

 

 پیشینۀ پژوهش

یی به بررسی جایگاه طبّ عامیانه و هاکنون پژوهشتا

  از جمله: .های درمانگری نزد عامّه پرداخته استروش

طب عامیانه در »( در مقالۀ 1394نائبیان و همکاران )

نقش و جایگاه طب مردمی و عامّه  ،«ایران عهد ناصری

را در نظام درمانی عهد ناصری بررسی کرده و عوامل 

ا وجود ورود طب گرایش مردم به طب عامیانه را ب

 اند.نوین فرنگی معّرفی کرده

طب و درمان »( در مقالۀ 13۸6رضایی نورآبادی )     

درمان های فی شیوه، به معر«عامیانه در بین قوم لک

-ۀ مردم پرداخته و روشهای مختلف نزد عامبیماری

های درمانی را ابتدایی، طبیعی، مختصر و محدود 

 ارزیابی کرده است.     

جادو پزشکی در »( در مقالۀ 1379دماوندی )     

های درمانگری جادویی با فی شیوه، به معر«شاهنامه

 پرداخته است.                 شاهنامهمحوریّت شخصیّت سیمرغ در 

 -سیمرغ و جادو »( در مقالۀ 1366خسروی )     

های درمانگری سیمرغ را با جنبه ،«پزشکی )شمنیسم(

های درمانگری سی کرده و جلوهشمنی برردهای آیین

 را کاویده است.                                شاهنامههای سیمرغ در داستان

اسفندیار، زال، سیمرغ و »( در مقالۀ 1366همو )      

-مایهپیوند جادو و پزشکی را در بن ،«پزشکی -جادو

های اساطیری کاویده و داستان رستم و اسفندیار را با 

پزشکی سیمرغ و زال بررسی کرده  -جادو محوریّت

 است.

های درمان ا تاکنون در نوشتاری انواع درد، شیوهام     

است.  دهشهای عامیانه بررسی نو درمانگری در قصّه

بندی فی انواع درد و دستهکوشد با معراین نوشتار می

های درمانگری، نحوۀ تأثیر آرزوها و اندیشۀ عامّه شیوه

 های عامیانه بررسی کند.ردهای قّصهرا در درمان د

 

 روش تحقیق

تحلیلی،  -مقالۀ حاضر با استفاده از روش توصیفی

ها و نمودهای درد و درمانگری را در مجموعۀ جلوه

)گردآوری ابوالقاسم  های ایرانیقصّهچهار جلدی 

-انواع درد، روش .انجوی شیرازی( مطالعه کرده است

انگر را بررسی های درمهای درمانگری و شخصّیت

پیوند درد و درمان را در تا است  کرده و سعی داشته

 های عامیانه بررسی کند.های حاکم بر قصّهاندیشه

 های عامیانهدرد و درمانگری در قصّه

از انواع برجسته ادبیّات عامیانه به ها ها و قصّهافسانه

دیرپایند و از لحاظ قدمت و دیرینگی  .آیندشمار می

مشخص در گذشته دارند و تا به امروز بر زمانی نا



 31 و دیگران رانیمحمّد ای / های عامیانۀ ایرانیهای درمانگری در قصّهپژوهشی در باب شیوه 

 

ترین قدیمی»( در حقیقت 375: 1376)بهار،  .جایند

-ترین ترشحات و تراوشمیراث فرهنگی بشر، کهن

. «هاستهای دستگاه عصبی و روانی آدمی افسانه

ها و ها، افسانهاسطوره (1/164: 13۸7)محجوب، 

عت طبیّ»های عامیانه حاصل ترکیب تصاویری از قصّه

ها های ایرانی، قصّهاسطوره»است و « تخّیل»و « مادی

العاده هایی کهن هستند که موجوداتی خارقو داستان

ها که از شوند. این اسطورهو ماورائی را شامل می

های اند، دیدگاهای ایران برجای ماندهگذشتۀ افسانه

کنند که در آغاز به آن تعلّق ای را منعکس میجامعه

در تعریف  ،رواز این( 3: 1376)کرتیس، «. اندداشته

قصّه، در لغت، به معنی حکایت »توان گفت: قصّه می

و سرگذشت است و در اصطالح، به آثاری گفته 

العاده بیشتر شود که در آنها تأکید بر حوادث خارقمی

هاست. در قصّه ها و شخصیّتاز تحوّل و تکوین آدم

الّساعه قرار لقیا حکایت، محور ماجرا بر حوادث خ

د و در واقع، نآورها را به وجود میدارد. حوادث، قصّه

آنکه د، بیندهرکن اساسی و بنیادی آن را تشکیل می

های قصّه، ها و آدمدر گسترش و بازسازی قهرمان

  (44: 1376)میرصادقی، .«دننقشی داشته باش

ای از تجربیّات و های عامیانه، مجموعهقصّه

-ر قالب اندیشۀ عاّمه همه جا به چارهتفکّرات بشر د

های پردازد. درمانگری دردها، یکی از جلوهجویی می

دردها و  ،بنابراین .هاستجوییاین تجربیّات و چاره

هایی هستند که در مایهجویی در امر درمان از بنچاره

شوند. با تبیین دردها، ها مطرح میبافت قصّه

وان با اندیشۀ مردم تهای درمان میدرمانگران و روش

عاّمه، آرزوها و امیال آنان آشنا شد. در ادامه به انواع 

های درمانی آنها پرداخته درمانگران، دردها و روش

 شود.می

 

 درمانگران. 1

روایت از مجموع  42نمونه( در  66طیف درمانگران )

ظهور پیدا  و روایت جامعۀ آماری بررسی شده 211

د که با ـیف متنوّعی هستنکنند. این درمانگران طمی

-ان میـهای گوناگون دردهای جسمانی را درمروش

ران ـند: درمانگهستکنند. این درمانگران دو دسته 

 ای.افسانه -ای ورهـگران اسطـانـی و درمـانـانس

 

 . درمانگران انسانی1-1

های انسانی درمانگرند و ها شخصّیتگاهی در قصّه

هایی سازنده ا شخصّیتکنند. آنهدردها را درمان می

شوند و درد را از هستند که در قالب یاریگر ظاهر می

-برند و یا برای از میان برداشتن درد راهنماییبین می

ها به ترتیب کنند. این شخصّیتهای الزم را بیان می

 -ند از: طبیب و حکیم، درویش، راهنمااعبارت

 قهرمان، عامّۀ مردم، قهرمان و خود بیمار.

های طبیب پرتکرارترین چهرۀ درمانگر در قصّه     

-حکیم، حکیم همچونهایی عامیانه است و با عنوان

برای نمونه  .شودباشی، پزشک و طبیب از او یاد می

پادشاه حلب « گل به صنوبر چه کرد»در روایت اوّل 

رود. پادشاه ایران بر اثر داروی بیهوشی از حال می

. «او را به هوش بیاورندها باشیحکیم»دهد دستور می

  (394 /1 :1393)انجوی شیرازی، 

در بین درمانگران تنها گروه طبیبان هستند که       

برای نمونه در  .شوندگاهی از درمان دردها ناتوان می

حکیمان « شاهزاده ابراهیم و شاهزاده اسماعیل»داستان 

پادشاه ناخوش »در درمان ناخوشی پادشاه عاجزند: 

)انجوی . «ها دوا و درمان کردند فایده ندادشد. حکیم

  (95: 1355شیرازی، 
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-درویش یکی دیگر از درمانگران انسانی در قصّه      

هاست که اغلب با روشی جادویی و فراواقعی دارد. 

ها و های جادویی و درمانگری در افسانهپیوند روش

های کهن ایرانی در افسانه»ها ناگسستنی است و  قصّه

ر یک هیئت بخشی دگی قدرت و جادو و درمانآمیخت

)مختاری، . «ه بوده استآیینی همواره مورد توج

درویش در هیئت قدرتی جادوانه با یک  (177: 1369

 .کندها را درمان میسیب جادویی، ناباروری در قصّه

شاهزاده ابراهیم و شاهزاده »برای نمونه در داستان 
 های بسیار ازنپادشاه پس از دوا و درما« اسماعیل

ا درویش سیبی جادویی شود، امدار شدن ناامید میبچّه

درویش »کند: دهد و مشکلش را حل میبه پادشاه می

اش درآورد و به پادشاه داد و یک سیب سرخ از توبره

کنی. نصفش را گفت: این سیب سرخ را نصف می

دهی زنت خوری و نصفش را هم میخودت می

ماه و نه روز و نه ساعت خداوند  بخورد. ... بعد از نه

)انجـوی . «و دادـای دوقلـادشاه دو پسر زیبـبه پ

 (۸7-۸۸: 1355شیـرازی، 

گاهی باورهای رایج در میان مردم به خواصّ       

درمانی موادّ غذایی موجود در طبیعت، سبب تجویز 

خوّاص عسل،  مانندهاست؛ آنها برای درمان بیماری

ننه عسل شفای »گوید: خدا میگونه که مادر کدهمان

 (104: 1353)انجوی شیرازی،   .«هفتاد مرضه

شناسان هم در شناساندن راه گاهی حتّی ستاره     

« شاه و پسر»برای نمونه در داستان  .درمان مؤثّرند

شود و پزشکان از معالجۀ او ناتوان پادشاهی کور می

 شناسان بهروزی یکی از ستاره»شوند، تا اینکه می

دربار شاه رسید و طالع شاه را دید و گفت: عالج 

 .«های شاه خاک کف پای دختر شاه روم استچشم

پادشاه هم قهرمان  (200 /1 :1393)انجوی شیرازی، 

را برای آوردن خاک کف پای دختر پادشاه روم به 

فرستد. قهرمان با کشیدن خاک کف پای مأموریت می

 .کندرا بینا میدختر پادشاه روم در چشم پادشاه او 

خاک کف پای دختر پادشاه روم چنان  (202همان: )

 کند.ای دارد که کور را بینا میخاصیّت درمانگرانه

 .کندگاهی قهرمان قصّه به تنهایی درمانگری می      

شاهزاده ابراهیم و شاهزاده »برای نمونه در داستان 
دارویی سیاه رنگ متعلّق به دیو است. این « اسماعیل

ا قهرمان های کشنده است، امرای درمان زخمارو بد

گیرد: همین دارو را در درمان چشم نابینا هم به کار می

شاهزاده اسماعیل یادش آمد که آن داروی سیاه رنگ »

را بردارند. گفت: مادرمان به قدری در فراق تو گریه 

هایش کور شده. از این دارو بمالیم تا کرده که چشم

 (.  99: 1355جوی شیرازی، ان)  .«بینا شود

هایی هم وجود دارد که خود بیمار اقدام به داستان     

خندۀ »برای نمونه در داستان  .کنددرمان خویش می

هر »ا شود، امدرد شدیدی مبتال میدختری به دل« ماهی

چه طبیب آوردند، هیچ حکیمی نتوانست او را معالجه 

اشت، کند. شبی که دخترک از درد شکم خواب ند

گشت دستش دست به دیوار گذاشته بود. در مطبخ می

ای که گرد جمجمه در آن بود، خورد و به کیسه

ندانسته برداشت و به خیال خودش دوایی است که 

پدرش درست کرده. دست در کیسه کرد و یک مشتی 

. «از آن را ریخت دهنش و فوری درد دلش ساکت شد

 (169: 1353)انجوی شیرازی، 

 

 ایافسانه –ای انگران اسطوره. درم2-1

های انسانی ای از موارد درمانگران شخصّیتدر پاره

ای و نیستند و باید ماهّیت آنها را در عناصر اسطوره

بیماری و درمانگری ای جست. از آنجا که در افسانه



 33 و دیگران رانیمحمّد ای / های عامیانۀ ایرانیهای درمانگری در قصّهپژوهشی در باب شیوه 

 

نزد ایران کهن عوامل جادویی نقش مؤثری دارند 

مهمی که  (، یکی از مسائل114 /1 :1375آبادی، )نجم

خورد، ارتباط درمانگری عاّمه با آن گره خورده می

)سرنا،  .درمانگری با اعمال جادویی و ماورائی است

های روش درمانگری شخصّیت(. 140-139: 1363

ای به شیوۀ فراواقعی و جادویی افسانه -ایاسطوره

های عامیانه به ترتیب است. این درمانگران در قصّه

قهرمان،  -های فراواقعیتند از: شخصیّاعبارت

 زاد، کبوتر، عقاب و قوچ. سیمرغ، پری

ا گاهی کنند، امانگران درد را درمان میاغلب، درم     

ها تنها واسطۀ درمانند و عمل درمانگری این شخصیّت

در «. جانِ دیو» ، ماننددهندرا خودشان انجام نمی

قهرمان شیشۀ عمر دیو را به دست « دختر دیو»داستان 

اگر »گوید: آید و میبه سخن می« جان دیو»آورد و می

دهم. مرا نکشی در عوضش دختر سلطان را به تو می

های درخت را که عالج نابیناهاست و چشم این برگ

. «دهمکند، به تو میدهد و بینا مینابینا را شفا می

قهرمان هم با به دست  (171: 1355)انجوی شیرازی، 

های نابینای خواهرانش را بینا مها چشآوردن این برگ

 (171همان: ) .کندمی

ای دیگری افسانه -ایسیمرغ موجود اسطوره     

است که با کارکرد درمانگری در اساطیر، حماسه و 

با  شاهنامه ای دارد. سیمرغ درافسانه نمود برجسته

-گری و درمانکارکردهای راهنمایی، یاریگری، چاره

سیمرغ  (74: 1369تاری، مخ) .یابدبخشی نمود می

پزشکی »شناسد و درمانگری است که دردها را می

-ها و ... چیرهماهر است که در بهبود بخشیدن به زخم

 (73: 1372)سلطانی گردفرامرزی، . «دست است

ای ها با جلوهسیمرغ در چند داستان از مجموعۀ قصّه

«. باغ سیب»از جمله در داستان  .شوددرمانگر ظاهر می

داستان مذکور، سیمرغ قهرمان را بر پشت خود در 

شود، کند. هنگامی که غذای سیمرغ تمام میسوار می

-هان سیمرغ میبُرد و در دقهرمان گوشت پایش را می

شود که این گوشت، گوشت ه میاندازد. سیمرغ متوج

دارد. هنگام آدمیزاد است و آن را در دهانش نگه می

گوشت را از زیر سیمرغ »جدایی قهرمان و سیمرغ 

زبانش بیرون آورد و چسباند به ران ملک محمّد و 

  (210 /1 :1393)انجوی شیرازی، . «فوری خوب شد

واسطۀ ارتباط با »پریان در باورهای اساطیری       

-بین و غیبارواح و درمانگر و شفابخش و پیش

اند که دارای تمام قوا و ملکاتی شده آموزانی دانسته

. «اندنون فوق تعارف خوانده شدههستند که تاک

ها نیز ها و قصّهگاهی در افسانه (247: 1366)دالشو، 

برای نمونه در داستان  .شودبا چهرۀ درمانگر ظاهر می

ا آید، امرمان از کاسه درمیهای قهچشم« گل خندان»

کنند: ها در قالب کفتر، قهرمان را درمان میپریزاد

ن را دیدند، خیلی های گل خنداکفترها وقتی چشم»

خوشحال شدند. فوری یکی از کفترها آمد آب دهانش 

های گل خندان انداخت و یکی از را جای چشم

شده را گذاشت زیر های خشککفترها هم چشم

وقت آنها را  زبانش تا خوب خیس برداشتند. آن

ای اوّلشان و یک وردی هم آوردند گذاشتند ج

ن از اوّلش هم ، به امر خدا چشمان گل خنداخواندند

-55 /2 :1393)انجوی شیرازی، . «تر شدبهتر و روشن

های جدول زیر بسامد درمانگران را در قصّه (54

 دهد:عامیانه نشان می
 

 های عامیانهبسامد درمانگران در قصه .1جدول 

 فراوانی نام درمانگر

 %33 طبیب

 %22 قهرمان -موجودات فراواقعی
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 %17 درویش

 %9 قهرمان -انیهای انسشخصیّت

 %9 سیمرغ

 %5 عامّۀ مردم

 %5 پریزاد

 %4 قهرمان

 %3 بیمار

 %3 سایر موجودات فراواقعی

 

 های درمانروش .2

های عامیانه اغلب موقّت است و درد در قصّه

-های مختلفی دردها را درمان میدرمانگران به شیوه

ند اها به ترتیب عبارتهای درمان در قصّهکنند. روش

ز: درمان جادویی و فراواقعی، طبابت مبتنی بر ا

 درمانی.عامیانه و روان -پزشکی، درمان سنّتی

 

 درمان جادویی . 1-2

مواجهه شدن انسان  ها در شیوۀویژگی امیدبخشی قصّه

شکل که با وجود آن هاقصّهر افتاده است. با درد هم مؤث

های مشترکی ا ویژگیگیرند، امیکسانی به خود نمی

-ها دیده میها در اغلب این قصّهد و این ویژگیدارن

ها، مـدها، بیـها بازتاب امیقصّه» ،رو. از اینشوند

ها و... مردم ا، خوشبختیـهیـها، بدبختمـها، غادیـش

 (427 /2 :1393)انجوی شیرازی، . «میهن ماست

های امیدبخش جایی ندارند. درمان در قصّهدردهای بی

، عالجی هم برای آن هست. اگر دردی وجود دارد

در آن »درمانگری در باورهای عامیانه در چارچوبی که 

های ماورائی و معجزات جایگاه واالیی دارند، قدرت

اگر دردی  (70: 13۸۸)متین، . «شودتعبیر و تفسیر می

های های پزشکی و سنّتی فراتر رود، روشاز درمان

نمونه  برای .شوندبخش میجادویی و فراواقعی درمان

قهرمان با « ملک محمّد و پادشاه یک لنگو»در داستان 

یک شود که از خاصیّت جادویی رو میهمرغی روب

دانست میوۀ زاد میاگر آدمی»گوید: درخت چنین می

این درخت برای چه چیزی خوب است، حاال دیگر 

این درخت میوه نداشت. ... اگر کسی کور باشد میوۀ 

چشمش بکنند، روشن  این درخت را بکوبند و در

قهرمان  (175 /1 :1393)انجوی شیرازی، . «شودمی

بیند گردد و میدارد، به وطنش بازمیاین میوه را برمی

چشم پدرش از بس گریه کرده، نابینا شده است. 

همان: ) .کندقهرمان با همین میوۀ درخت او را بینا می

1۸7)  

های هم قهرمان با چالش« شهرزاد»در داستان       

-رو میهمتعدّد، یاریگران و ضدّقهرمانان مختلفی روب

یکی از یاریگران فراواقعی قهرمان « کله خشک»شود. 

شیرزاد دید کله خشک حاضر است. ... گفت: »است: 

شیرزاد به حرف من گوش کن. ... مادرت فالن زن 

باشی پدرت آنقدر گریه کرده است که از تهمت حرم

دهم. به رویی به تو میکه چشمش کور شده است، دا

 .«شودریزی، خوب و سالم میچشم مادرت می

 (171 /2 همان:)

ها و غم و درد نداشتن فرزند، یکی از دغدغه      

هاست. درمان این درد در های مردم قّصهناراحتی

ها نزد درویشی است که اغلب با سیبی جادویی قصّه

مرد » برای نمونه در روایت پنجم .شودبخش میدرمان

ا کند، امـمردی با سه زن ازدواج می« خاکسترنشین

-ه او میـشی بـشود. دروییـدی نمـاحب فرزنـص

-هر دردی داری بگو به من دردت را دوا می»گوید: 

-ام و هیچکنم. مرد گفت: من تا به حال سه زن گرفته

شوند. درویش سه سیب به مرد کدام صاحب اوالد نمی
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ها باید یکی از آنها را داد و گفت: هر یک از زن

ها با خوردن سیب هر سه زن (339)همان: . «بخورند

 (340همان: ) .شوندصاحب فرزند می

 

 . طبابت و پزشکی2-2

-طبیب، حکیم و پزشک از دیگر درمانگران در قّصه

های طبابت مبتنی بر های عامیانه هستند که با روش

« ه برادرس»کنند. در داستان پزشکی دردمندان را دوا می

بیند و ت آسیب میوزیری با افتادن در چاه به شد

حکیمان مخصوص شاه او را در چند مرحله درمان 

باشی[ ها را خبر کردند. ... ]حکیمباشیحکیم»کنند: می

هایش را شست و بست. بعد از چند روز دوباره خم

دردش ساکت شد. پادشاه دستور داد که وزیر را به 

ها مدام در باشیند و حکیمباالی قصر خودش ببر

 (3۸9 /1 همان:) .«کنارش باشند

ن هم قهرمان با فرورفت« شهرزاد»در داستان      

ا با کمک طبیب شود، امخنجری در کتفش زخمی می

طبیب آینه گرفت و معاینه کرد و گفت: »شود: مداوا می

آید. من این این جوان فعالً نمرده است. نفس او می

کنم. ... طبیب مشغول روز خوب میجوان را به چهل 

 (161 /2همان: ) .«طبابت شد سی و نه روز تمام

 11های پزشکی و طبابت )هنگامی که درمان     

های رسد، طبیبان هم درماننمونه( به نتیجه نمی

شهر »برای نمونه در داستان  .کنندجادوانه تجویز می
-یطبیبان از درمان درد چشم پادشاه ناتوان م« زنان

کند، شوند، تنها دوایی که چشم پادشاه را درمان می

پزشکی آمد و »است: « شهر زنان»دارویی جادویی در 

گفت: دوای درد چشم شاه در شهر زنان در قصر شاه 

زنان است. اگر کسی باشد آن دوا را بیاورد و شاه در 

 /1همان: ) .«شودچشمش کند، چشمش خوب می

197) 

 

 سنّتی و عامیانه. 3-2

های های سنّتی و عامیانه، یکی دیگر از روشوشر

هاست. معمواًل اشخاص پیر و باتجربه کارامد در قصّه

برای نمونه در روایت  .گیرنداین روش را به کار می

گونه شده ایندرمان پوست زخم« حسن کچل»سوم 

از بس بار از او کشیده بودند، تمام »شود: ذکر می

سفیدهای محل پوستش زخم شده بود. از ریش

پرسیدم که چه کارش کنم؟ گفتند: باید پوست گردوی 

)انجوی  .«سوخته شده به آن بمالی تا خوب شود

 ( 1۸۸: 1353شیرازی، 

« شاهزاده ابراهیم و شاهزاده اسماعیل»در داستان       

فایده ها بیا درمان حکیمشود، امهم پادشاه ناخوش می

درد پادشاه  گوید: دوایاست. سرانجام پیرزنی می

 (95: 1355)انجوی شیرازی، . «گوشت آهو است

پادشاه »یابد: پادشاه با خوردن آبگوشت آهو بهبود می

آبگوشت را خورد و خیلی خوشش آمد و گفت: تا 

حاال آبگوشتی به این خوبی نخورده بودم. پادشاه صبا 

 (96)همان: . «به صبا )فردا به فردا( حالش خوب شد

 

 درمانیروان. 4-2

-ها دو نمونۀ متفاوت به چشم میدر درمان بیماری

توان از آن به روش خورد که با اندکی مسامحه می

امروزه تعداد  به سبک عامّه یاد کرد.« درمانیروان»

ه از قصّم بتلهای برونو از جمله درمانگراناز روانزیادی 

و داستان برای کمک به حل مشکالت مردم استفاده 

درمانی بر این ای داستانی به روانرویکرده»و  کنندمی

ها در چگونگی رفتار و هکید دارد که قصّأنکته ت
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یوسفی ) .«دنکنری ایفا میثّؤهای ما نقش متواقعیّ

ه استفاده از قصّ ،رو( از این16: 13۸9لویه و همکاران، 

-یک فن درمانی در روان ۀبه مثاب« درمانی قصّه»و 

محورهایی است که یکی از درمانی فردی و خانوادگی 

بر آن متمرکز رویکردهای داستانی در روانشناسی 

  (16)همان:  .است

های عامیانه روشی بدون در قصّه« قصّه درمانی»      

استفاده از داروهای طبیبان و یا داروهای فراواقعی 

است و تنها با گفتن قصّه الل بودن دختر پادشاه درمان 

قهرمان با استفاده « مطیع و مطاع»شود. در داستان می

-الل بودن دختر پادشاه را درمان می« درمانی قصّه»از 

گوید: نشیند و میقهرمان در برابر دختر حاکم می .کند

خواهم دختر پادشاه را به حرف می« گل قالی»از 

کند و در بیاورد. گل قالی هم داستانی را تعریف می

حاال از »: پرسدپایان داستان، سؤالی از دختر پادشاه می

خواهم: ای دختر سلطان که پشت پرده نشسته می

خواهم ببینم گذشت داماد بیشتر بوده دختر سلطان می

 (121: 1353)انجوی شیرازی، . «یا گذشت دزدها

گذشت داماد بیشتر بود. »دهد: دختر پادشاه جواب می

. «همۀ حاضران مجلس حرف زدن دختر را شنیدند

-از هم قهرمان حاضر میدر شب دوّم ب (121)همان: 

ای از شمعدان که به سقف )سایه« گل الله»شود و از 

خواهد داستان دیگری تعریف کند تا دختر افتد( میمی

پادشاه به حرف بیاید. در پایان داستان باز هم پرسشی 

ای دختر الل بگو ببینم حاال این دختر »شود: مطرح می

لطان به تعلّق به کدام یک از پسرها دارد؟ دختر س

سخن درآمد.  ... از آن شب به بعد دختر به حرف آمد 

گویی عناصر قصّه (122)همان: . «و زبانش باز شد

گویی گل قالی و گل الله( در درمان فراواقعی )سخن

  .افتددختر الل مؤثّر می

گویی روش دیگری در گو در کنار قصّهوگفت     

ر داستان درمانی و درمانگری بدون دارو است. دراون

آزار به گیر و مردمنی بدخلق، ایرادز« خجه چاهی»

شود تا آسایش حکم کدخدا در چاهی انداخته می

مردم آبادی بازگردد. ماری در آن چاه وجود دارد که 

آید. قهرمان مار را از چاه با وجود زن به ستوه می

دهد و از آن به بعد مار با قهرمان حرمت نجات می

-ارد. مار به گردن دختر پادشاه میددوستی را نگه می

کند. بار دوّم پیچد و با آمدن قهرمان، دختر را رها می

آنها هم »پیچد: مار به گردن دختر یکی از بزرگان می

-در پی عالج کوشیدند و هر چه طبیب آوردند عالج

مار با  (53 /1: 1393)انجوی شیرازی،  .«پذیر نشد

ا به قهرمان کند، امن باز هم دختر را رها میدیدن قهرما

دهد اگر یک بار دیگر او را ببیند هالکش هشدار می

این دفعه هم به پاس آبرو و دوستی بود که »کند: می

باز شدم، بدان و آگاه باش که پیشۀ من همین است، 

زنم که کلک اگر دفعۀ بعد بیایی چنان به کف پایت می

به » بار سوم مار (53)همان: . «)کرک( سرت را باد ببرد

گردن یکی از دختران کالن و بزرگان پیچید و آنها 

همان: ) .«پذیر نشدبرای معالجه هر چه کوشیدند عالج

ضعف ( این بار قهرمان با درایت تمام از نقطه53 /1

کند و با با گفتن یک دروغ مصلحتی مار استفاده می

رو هدهد. قهرمان با مار روبدختر گرفتار را نجات می

ام که تو من نیامده»گوید: اب به او میشود و خطمی

که فی مابین ما برقرار  باز شوی، ولی از طریق دوستی

ام تا تو را خبر دهم که خجه چاهی از چاه است، آمده

گردد، تو بیرون آمده است و شهر به شهر دنبال تو می

خواهی باز نشو. ... مار هم که خواهی باز شو میمی

عّطلی باز شد و تا چشم کار این خبر را شنید بدون م

در این نمونه  (54)همان: . «کرد پا به فرار گذاشتمی
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گویی ساده و در عین حال مؤثّر وهم قهرمان با گفت

های دهد. جدول زیر بسامد روشدختر را نجات می

 دهد:های عامیانه را نشان میهای موفّق در قصّهدرمان
 

های ق در قصّههای موفّ های درمانبسامد روش. 2جدول 

 عامیانه

 فراوانی روش درمان

 %71 جادویی

 %19 پزشکی

 %7 عامیانه –سنّتی 

 %3 درمانیروان

 

 درد و درمانگری. 3

روایت جامعۀ  211روایت از مجموع  42دردها در 

کنند. گاهی در یک آماری بررسی شده ظهور پیدا می

 داستان بیش از یک درد وجود دارد و زمینه برای بروز

شود. این دردها به های درمانی مختلف فراهم میشیوه

ند از: ناباروری، زخم و پارگی گوشت، اترتیب عبارت

نابینایی، ناخوشی، بیهوش شدن، درد شکم، از کاسه 

-درآمدن چشم، درد چشم، درد کمر، زایمان، استخوان

درد، نرمی استخوان، شکستن کمر، پیچیدن مار دور 

هایی از این دامه به نمونهگردن و الل بودن. در ا

ها، شیوۀ درمانگری و درمانگران آنها پرداخته بیماری

 شود.می

-درد در قصّهناباروری پرتکرارترین  ناباروری:      

ا با حضور یک درویش یا های عامیانه است، ام

دعانویس و سیب به روشی جادویی و فراواقعی عالج 

« دون آهنیدن»برای نمونه در داستان  .کندپیدا می

شود، یکی از نزدیکان دار نمیپادشاهی است که بچّه

داند. درویش شاه عالج او را درویشی دعانویس می

دهد: نویسد و سیبی به او میبرای پادشاه دعایی می

ام. نصف آن را پادشاه و من به این سیب دعا خوانده»

نصف دیگر را زن پادشاه بخورد. ... چند ماهی گذشت 

)انجوی  .«ن پادشاه فهمید که باردار شدهتا آنکه ز

  (172: 1355شیرازی، 

های ارزن در یک نمونه هم درویش با دادن دانه       

کند. دار شدن او را حل میبه مردی مشکل بچّه

این کیسۀ ارزن را »گوید: درویشی نورانی به مرد می

ات. شب که خواستی بخوابی به بگیر و برو توی خانه

هایی که آرزو داری، دانۀ ارزن زیر سرت شمارۀ بچّه

هایت هشوی بچّبگذار و بخواب. صبح که بیدار می

اش صاف ا از آنجا که عقیدهاند. ... امپهلویت نشسته

های درویش پیدا نکرده بود، نبود و ایمانی به حرف

قیدانه کیسۀ ارزن را پهلوی حرف او را اهمیّت نداد. بی

وز ـب رفت. صبح زود هنمتکای خود گذارد و به خوا

 نهایت ود که از سر و صدای بیـواب بـخ

 (31۸ /2 :1393)انجوی شیرازی،  .«ه بیدار شدبچ

ها با ها در قصّهزخم زخم و پارگی گوشت بدن:      

قهرمان و عاّمۀ مردم به  -پزشک، موجودات فراواقعی

های طبابت، جادویی و سنّتی و عامیانه ترتیب به روش

شاهزاده »برای نمونه در داستان  .شونددرمان می
پیرزنِ دیو روغن سیاهی « ابراهیم و شاهزاده اسماعیل

هاست. این دارو جانی دوباره که دارد، درمانگر زخم

وقتی شاهزاده ابراهیم در چاه افتاد »دهد: به قهرمان می

مثل یک لنده )گلوله( گوشت بود که به ضرب و زور 

 .«یاه او را زنده کردآمد. آن داروی سنفسش درمی

 ( 99-100 /1همان: )

در درمان پارگی گوشت بدن نیز قهرمان بر بال      

سیمرغ، عقاب و یا قوچ سوار است و با تمام شدن 

دهد، بُرد و به آنها میود میغذایش از گوشت پای خ

خورند و با روشی ا موجودات یاریگر گوشت را نمیام
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 .کننددهان خوب میفراواقعی آن را سرجایش با لعاب 

یوسف شاه پریان و ملک »برای نمونه در داستان 

کند: ای درمانگر ظهور پیدا میقوش با چهره« احمد

قوش از زیر زبانش گوشت ران ملک احمد را بیرون »

آورد و با لعاب دهانش به جایش چسباند تا خوب 

قوش مانند  (15۸: 1353)انجوی شیرازی، . «شد

اب قابلّیت درمانگری با آب دهان زاد و عقسیمرغ، پری

مضمون آب دهان شفابخش »گونه که را دارند، همان

: 13۸4)مسکوب، . «ها بسیار به کار رفته استدر قصّه

201) 

قع دردی است که نابینایی در عالم وا نابینایی:     

-اندیش و پرامید قصّهن خوشـا ذهدرمانی نـدارد، امـ

ا ـهای متعدّدی بتد را در شخصیها درمان این در

ـت. ی جسته اسـادویی و فراواقعـای جـهروش

ن ـه کمک ایـان بـرارئال، قهرمـهای فتشخصیـ

های انسانی درمانگر این ها و شخصیّتشخصّیت

قهرمان دو « دیو دختر»برای مثال در داستان  .دردند

-برگ« جانِ دیو»ا در پایان داستان خواهر نابینا دارد، ام

-دهد که چشم را بینا میرمان نشان میهایی را به قه

ها پیش دو خواهر رفت. از برگ»کند. قهرمان هم 

کوبید و به چشم آنها مالید و هر دو تا بینا شدند. ملک 

احمد را در آغوش گرفتند و و بوسیدند و با خوشحالی 

)انجوی شیرازی، . «بینیمفریاد زدند: ما همه جا را می

1355 :171)  

ه ظالم هم پادشا« شاه و پسرش»داستان  در پایان      

ا کبوتری از ماجرای زندگی کند، امفرزندش را کور می

-شود و با آوردن برگی پسر را بینا میقهرمان آگاه می

های پسر مالید. کبوتر نر برگی آورد و به چشم»کند: 

 (202 /1: 1393)انجوی شیرازی،  .«پسر شفا پیدا کرد

ی هاها با روشدر قصّهبیهوشی  بیهوش شدن:      

پسر شاه »ا در داستان شود، امپزشکی طبیبان درمان می

هایی ای با روشافسانهای و موجودات اسطوره« پریان

پسر « گل عمرِ»جادوانه درمانگرند. در این داستان، 

شود. شود و او هم بیهوش میپادشاه پریان چیده می

« تشکست و بس»پریان تنها راه عالجش را دوای 

های بسیار دوا را به دانند. قهرمان پس از دشواریمی

تن شاهزاده را با »گردد. سپس آورد و بازمیدست می

دوای شکست و بست مشت و مال دادند. شاهزاده 

 (74 /2همان: ) .«ای کرد و بلند شدعطسه

ها بیمار درد شکم را خودش در قصّه درد شکم:      

د و یا اینکه این درد با کنبا روشی فراواقعی درمان می

 .شودهای سنّتی و راهنمایی قهرمان عالج میروش

مردی نورانی « مار و دهقان»برای نمونه در داستان 

های خشک از برگ»گوید: شود و به بیمار میظاهر می

آن درخت کُنار )سدر( مقداری با کف دست خشک 

. «کن و بخور تا از درد شکم و شرّ مار خالص شوی

شخص بیمار با همین  (16۸: 1353شیرازی،  )انجوی

شود. درخت سدر نیز یکی از درختان روش درمان می

ترین اثر داروشناختی مقّدس در ادیان الهی است و مهم

 برگ آن هم قابض بودن و مقّوی معده است.

-ناخوشی بیماری رایج دیگری در قصّه ناخوشی:     

رمان آن هاست که حکیمان و یا عامۀ مردم به کمک قه

-ها روشکنند. درمان ناخوشی در قصّهرا درمان می

هایی طبّی و یا مبتنی بر باورهای عامّه نظیر خوردن 

گوشت آهو و شتر است. گاهی پزشکان در درمان 

. مانند کنندناخوشی عناصر جادوانه را تجویز می

به بدن، « پوست شیر به بار شیر شیِر شیر تو»مالیدن 

و سوار شدن بر « ن چهل کرهمادیا»سوار شدن بر 

های اخیر در نمونه«. گهوارۀ خود برو و خود بیا»
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زند تا با فرستادن ضدّقهرمان خود را به ناخوشی می

قهرمان به سفری پرمخاطره او را از بین ببرد. در این 

گردد و ضدّقهرمان ها قهرمان با پیروزی بازمینمونه

مثال در  برای .کنداش اعتراف میناچار به سالمتی

گونه ضدّقهرمان این« پسر کاکل زری»داستان 

کشد: ضدّقهرمان برای از بین بردن قهرمان نقشه می

خواست پسر زن بدجنس که مریض نبود، می»

خواهرش را از بین ببرد تا اینکه یک روز به حکیم 

گفت: که بگوید این مرض هیچ عالجی ندارد مگر 

ا شیِر شیر به هاینکه کسی پیدا شود و برود در کوه

پوست شیر به بار شیر بیاورد تا به بدن او بمالیم آن 

 (4 /2 :1393)انجوی شیرازی،  .«شودوقت خوب می

گاهی  درآمدن کاسۀ چشم و چشم درد:      

شود چشمان قهرمان را که ق میضدّقهرمان موف

ست، از کاسه دربیاورد. در این ا گناهدختری بی

ای ن هر دو به شیوهصورت، پریزاد یا خود قهرما

 .کنندها را سالم و روشن میجادویی و فراواقعی چشم

چشمان از کاسه « دختر گل بریز»برای نمونه در داستان 

شود: آسا خوب میای معجزهدرآمدۀ قهرمان به گونه

او آنها را در کاسۀ چشم خود هشت و به قدرت خدا »

)انجوی شیرازی، . «دیدروشن شد و همه چیز را می

1353 :21۸) 

ها طبیبان را به سمت درمان چشم درد در قّصه      

برای نمونه در داستان  .بردتجویزهای فراواقعی می

کرد. چشم پادشاهی درد می»خوانیم که می« شهر زنان»

شد. پزشکی آمد آمد، چشمش خوب نمیهر طبیبی می

و گفت: دوای درد چشم شاه در شهر زنان در قصر 

 (197 /1: 1393)انجوی شیرازی،  .«شاه زنان است

-شیشه»بیند: شود و میقهرمان هم وارد شهر زنان می

گوید دوای زنند. یکی میهای دارو دارند چشمک می

گوید دوای گوید دوای بینی و یکی میگوشم. یکی می

)همان: . «دردمگوید دوای چشمدردم و دیگری میدل

200) 

از شخصی « دخداگرگ و ک»در داستان  درد کمر:      

های سنّتی شود که درد کمر خود را با روشیاد می

ننه عسل شفای هفتاد مرضه. ننه مگه »درمان کرده است: 

یادت رفته که مشهدی عوض کمرش چند وقت درد 

توانست راه برود. چند مرتبه کرد که با عصا هم نمیمی

پیش حکیم رفت و خوب نشد تا آخر چهار سیر عسل 

. «گیر )نارگیل( خورد، خوب شدنعل با هشت مثقال

 (104: 1353)انجوی شیرازی، 

از دوای زایمان « دختر گل بریز»در داستان  زایمان:     

ای نشده، یفیّت این دوا اشارهشود. هر چند به کیاد می

آید که روشی جادویی در ا از درمانگران آن برمیام

سایل در این موقع سه زن از پریان با و»درمان دارند: 

الزم مثل دوای زایمان، خوراکی و رخت و گهواره 

)انجوی شیرازی، . «پیش زن آمدند و او را یاری کردند

1355 :217)  

حکیم مخصوص  استخوان درد و نرمی استخوان:     

نرمی استخوان وزیر را با « سه برادر»شاه در داستان 

انجوی شیرازی، ) .کندروش طبابت خود درمان می

این در حالی است که استخوان درد  (3۸۸ /1: 1393

به « زری و دختر دندون مرواریدپسر کاکل»در قصّۀ 

پیشنهاد حکیم با روشی فراواقعی همراه است. در این 

زند، مقداری داستان ضّدقهرمان خود را به ناخوشی می

خواهد بگوید که دهد و از او میپول به حکیم می

 .«ر گریونهدوای درد این زن سیب خندون و انا»

خواهد تا قهرمان را با ( ضّدقهرمان می2/127همان: )

ا به به سفری بدون بازگشت بفرستد، ام این کار
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رسد و ناخوشی دروغینش را ادامه مقصودش نمی

 دهد.نمی

اح با روش طبیبانۀ خود شکستن جر شکستن سر:     

کند. در داستان های عامیانه درمان میسر را در قّصه

اح به شکند. جرسر پیرزنی می« و مادرشوهردردانه »

حکیم و »هایی نیز دارد: توصیهضمن درمان بیمار 

اح سر پیرزن را بست و گفت: این جراح آوردند و جر

زن باید توی رختخواب بخوابد، حالش بد است. باید 

ازش خیلی مواظبت کنید و دور و برش هم نباید سر 

 (151: 1353)انجوی شیرازی، . «و صدا باشد

پیچیدن مار به دور گردن انسان و الل بودن از      

ها هستند که قهرمان دیگر دردهای ظهوریافته در قّصه

درمانی آنها را هایش با روش روانبا کمک راهنمای

کنند که پیش از این شرح این دو نمونه درمان می

ها جنبۀ درمانی ندارند. گذشت. همواره داروها در قصّه

از داروهایی مخّرب یاد شده است: در سه روایت 

آور و دارویی که چشم داروی بیهوشی، داروی عطش

کند. این داروها بدون ذکر جزئیات خاصّی را کور می

هم در خدمت نیروهای قهرمان و هم در دست 

نیروهای ضّدقهرمان هستند و سازنده یا مخّرب 

بودنشان بستگی به شخصیّتی دارد که از آن استفاده 

برای نمونه در داستانی ضدّقهرمان با دادن  .کندمی

شود چشم قهرمان را در آور موفّق میداروی عطش

( و یا در 394: همانمقابل مقداری آب معامله کند )

ای دیگر قهرمان با داروی بیهوشی بر پادشاه نمونه

 (25 /2 :1393انجوی شیرازی، ) .شودحلب چیره   می

 

 گیرینتیجهبحث و 

های عامیانه ی و تندرستی بشر در قصّهدغدغۀ سالمت

های درمانی در قالب دردها، درمانگران و شیوه

درد توصیف شده است. دو عنصر مهم و بهم پیوستۀ 

های عامیانه مشغولی تمام طبقات قصّهو درمان، دل

گاهی ها در دو دسته جای دارند؛ . درمانگران قصّهاست

یاریگر  و  های انسانی در قالبها شخصّیتدر قصّه

عناصر گاهی هم کنند و راهنما دردها را درمان می

 ماهیّتی درمانگر دارند. ایای و افسانهاسطوره

های درمان جادویی و درمانگران دردها را به شیوه     

عامیانه و روان -فرارئال، طبابت و پزشکی، سنّتی
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کنند. درمان فرارئال و جادویی درمانی درمان می

های عامیانه است شکل درمان در قصّه پرتکرارترین

گاهی  هاست.که متأثر از ویژگی امیدبخشی قصّه

هایی طبیبان هم یا از روی ناتوانی در درمان، عالج

کنند و یا از روی طینت بد به منظور فرارئال تجویز می

ای را از بین بردن قهرمان دستور آوردن شیء جادویی

به دست آوردن آن کنند تا قهرمان در مسیر صادر می

های درمانی تنها شیوۀ از بین برود. در میان روش

درمانگری طبیبان است که گاهی در درمان ناتوان 

های است. از سویی با وجود تازه بودن دانش

دختری « درمانی قصّه»ای قهرمان با روانکاوی در نمونه

ای دیگر قهرمان بدون کند و در نمونهالل را درمان می

ویی تنها با گفتار درد دختری را بر اثر روش دار

 سازد.پیچیدن ماری به دور گردنش برطرف می

روایت( از مجموع  42)درصد  20دردها در       

شوند. گاهی در جامعۀ آماری بررسی شده ظاهر می

های یک داستان بیش از یک درد وجود دارد و با شیوه

ی، درمانی متفاوتی همراه است. ناباروری، نابینای

درآمدن کاسۀ چشم، چشم درد، زایمان، پارگی 

های جادویی و گوشت بدن و استخوان درد با روش

های شوند. زخم بدن با روشفرارئال درمان می

شود. بیهوش شدن و درمان طبابت و عامیانه عالج می

هایی طبّی و یا تجویز عناصر ناخوشی با روش

طبابت فرارئال است. نرمی استخوان و شکستن سر با 

شوند. های سنّتی درمان میحکیم و درد کمر با روش

های جادویی و سنّتی شیوۀ درمان درد شکم با روش

شود و عالج الل بودن و درد ناشی از ممکن می

-های روانپیچیدن مار به دور گردن را باید در روش

ها تنها جنبۀ درمانی جست. از طرفی داروها در قصّه

آور بودن، بیهوش با عطش درمانی ندارند و گاهی

کردن و یا کور کردن چشم جنبۀ مخرّب دارند. این 

داروها بسته به اینکه در خدمت کدام یک از نیروهای 

خیر و یا شر هستند، کارکردی سازنده دارند و یا به 

 رسانند.نیروهای خیر آسیب

 

 منابع

 و نارنج دختر(. 1393انجوی شیرازی، سّیدابوالقاسم )

 .چاپ سوم .امیرکبیر م. تهران:دو. جلد ترنج

ل. . جلد اوکرد چه صنوبر به گل(. 1393ــــــــــ )

 تهران: امیرکبیر. چاپ دوّم.

ـ     یهاهقصّ) صبور سنگ عروسک(. 1355)ـــــــــ

 ل.ی. تهران: امیرکبیر. چاپ اورانیا

. تهران: امیرکبیر. یرانیا یهاهقصّ (.1353)ــــــــــ  

 ل.چاپ او

پژوهشی در اساطیر ایران. جلد  (.1376هرداد )بهار، م

 م.اول و دوم. تهران: آگاه. چاپ دو

 های پریوار.زبان رمزی قصّه(. 1366دالشو، لوفر )

 ل.جالل ستّاری. تهران: توس. چاپ اوترجمۀ 

های مردم ایران )سفرنامۀ دیدنی(. 1363سرنا، کارال )

شر ا سمیعی.. تهران: نرضترجمۀ غالمکارال سرنا(. 

 ل.نو. چاپ او

سیمرغ در قلمرو (. 1372سلطانی گرد فرامرزی، علی )
 ل.تهران: مبتکران. چاپ او فرهنگ ایران.

های ایرانی. (. اسطوره1376کرتیس، وستا سرخوش )

 م.. چاپ دوترجمۀ عبّاس مخبر. تهران: نشر مرکز

شناسی در پزشکی: آشنایی انسان(. 13۸۸متین، پیمان )
تهران: سفیر  اردهال.  پزشکی. شناسی دربا انسان

 ل.چاپ او

(. ادبیات عامیانۀ ایران: 13۸7محجوب، محمّدجعفر )

ها، آداب و رسوم مجموعه مقاالت دربارۀ افسانه
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. به کوشش حسن ذوالفقاری. جلد اّول. مردم ایران

 .لران: چشمه. چاپ اوته

اسطورۀ زال: تبلور تّضاد و (. 1369مختاری، محمّد )
. تهران: نشر آگه. چاپ ۀ ملّیوحدت در حماس

 ل.او

ارمغان مور: جستاری در (. 13۸4مسکوب، شاهرخ )

 ل.. تهران: نشر نی. چاپ اوشاهنامه

. تهران: ادبیات داستانی(. 1376میرصادقی، جمال )

 .  چاپ سوم سخن.

تاریخ طب در ایران پیش (. 1375آبادی، محمود )نجم
ان. چاپ ل. تهران: دانشگاه تهر. جلد اواز اسالم

 سوم.

قصّه درمانی (. »13۸7یوسفی لویه، مجید و همکاران )

تعلیم و ، «پزشکی کودکانهای روانو اختالل
، ۸3، دورۀ هشتم، شمارۀ تربیت کودکان استثنایی

 .12-2۸صص 


