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 چکيده 
ای از ادبیّات عامّه، پیوند خود را با تاریخ و دین حفظ عنوان شاخهها بهها و قصّهافسانه

اند.  فراهم آورده   های تاریخی و دینیاند و بستری مناسب برای بازآفرینی شخصیّتکرده

نوشتار مجموع ایرانیقصّهچهار جلدی  ی  هاین  به شیو  های  تحلیلی    -توصیفی  یهرا 

ها پرداخته  کاررفته در این قصّهدینی به-های تاریخیمطالعه نموده و به بررسی شخصیّت 

یافته می است.  نشان  پژوهش  شخصیّتهای  این  که  سیدهد  در  از ها  داستان  ونه 

اند. اشخاص و اعالم تاریخی و شیرازی، نمود یافتهانجوی  های ایرانیقصّه   یهمجموع

علی)ع(،   سلیمان)ع(، حضرت  از: حضرت  عبارتند  بسامد  ترتیب  به  ما  نظر  مد  دینی 

شیطان، اسکندر، حضرت خضر)ع(، پیامبر اسالم)ص(، حضرت عبّاس)ع( و حضرت  

جلو از  یکی  خدا  اولیای  و  ائمّه  پیامبران،  بارز شخصیّت هزکرّیا)ع(.  یاریگر های  های 

شوند و  ها در تقابل نیروی خیر و شر ظاهر میاند. اغلب، این شخصیّتقهرمانان قصّه

دهند.  است، قهرمان را یاری می  هایی که ضدّقهرمان برای قهرمان ایجاد کردهدر چالش
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ال که  در این بین، حضرت سلیمان)ع( به سبب ارتباط با موجودهای فراواقعی و سوررئ

قصّه در  پررنگ  حضوری  پربسامدترین پیوسته  از  او  به  منسوب  اشیای  و  دارند،  ها 

هایی نظیر شهادت حضرت زکرّیا)ع( یا  ها هستند. داستاننیروهای یاریگر قهرمانان قصّه

پسند عامّه  و  بینش  با  مطابق  نظیر طلب آب حیات  ماجراهایی  اسکندر در  شخصیّت 

 اند.  بازآفرینی شده

تاریخی، شخصیّت شخصیّت   ی كليدی:هاواژه ی  های عامیانههای دینی، ضدّقهرمان، قصّههای 

 ایرانی، قهرمان. 

 

 . مقدّمه 1

ی هر ملّتی بر نیازهای بنیادین بشر نهاده شده  گیری فرهنگ و ادبیّات عامّهاساس شکل

ها  داستانویژه  های زیادی در موادّ فولکور، بهاست؛ همین موضوع  موجب وجود شباهت 

توان ها را می ها و قصّهویژه افسانهدر نواحی مختلف جهان شده است. ادبیّات عامّه و به

های مختلف تلقی کرد. نمای زندگی مردم در زمانی تمامی اندیشه، تخیّل و آیینه نماینده

های تاریخی و دینی ازآنجاکه ادبیّات با تاریخ و دین پیوندی ناگسستنی دارد، شخصیّت

ای برجسته و ها هم شاخهها و قصّه هم در ادبیّات جایگاه خاصّ خود را دارند. افسانه

ادبیّات فولکلور هستند که زمینه از  را  ی ظهور شخصیّتمحبوب  دینی  تاریخی و  های 

 سازند. فراهم می

شخصیّتقصّه     بازآفرینی  برای  مناسب  بستری  اسطورهها  دینی  های  و  تاریخی  ای، 

ها و کارکردهایشان، از دنیای اسطوره،  ها با حفظ یا تغییر ویژگیشخصیّت  هستند. این

ها  ازآنجاکه افسانه  یابند.گذرند و در فرهنگ و ادبیّات عامّه حضور میتاریخ و ادیان می

های دینی و تاریخی هستند، پرسش  ها یکی از بهترین منابع بازآفرینی شخصیّتو قصّه

ی  های عامیانههای دینی ـ تاریخی در قصّهشخصیّت  اصلی پژوهش این است که کدام

 های عامیانه ایرانی نمود دارند؟ ها در قصّهیابند؟ چرا این شخصیّتایرانی نمود می
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 پژوهش  ی ه. پيشين1.1

های بسیاری با رویکردهای مختلف،  تاکنون پژوهشگران و فولکلورشناسان در پژوهش

قصّهجنبه از  متنوّعی  کردههای  های  بررسی  را  ازجمله:عامیانه  و  عرفانی  اند؛  بیضایی 

  ی ه شدبندی ی طبقههای عامیانه »بررسی نظام باورها در قصّه  یه( در مقال1394رحیمی)

اند؛ سپس با رویکردی  بندی کردهشناسی و طبقههای عامیانه را تیپ از قصّه  ایرانی« تعدادی

  اند. ذوالفقاری ها را استخراج و تحلیل نمودهقصّهشناختی، باورهای مندرج در آن  روان

  ی هفارسی« چهل داستان عامیان  یه های عامیان»ساختار پیرنگ در قصّه  یه( در مقال1393)

پیرنگشان طبقه و  انواع طرح  لحاظ  از  را  نتیجهمنثور  براساس  است.  کرده  این  بندی  ی 

های بلند، پیرنگی  خطّی و داستان  های کوتاه و بلند عامیانه، طرحی پژوهش، اغلب داستان

داستانزنجیره  دارند.  متلای  مدوّر  طرحی  نیز  عاشقانه  پلّکانیهای  ساختاری    دارند.   ها 

بندی انواع خویشکاری تولّد قهرمان در  »طبقه  یه ( در مقال1392ممتاز و حسینی)شکیبی

بندی انواع حکایت  بقهشناختی به طهای پریان« با رویکرد روانهای عامیانه و قصّهداستان

  ی ه( در مقال1388اند. برفر)ها مطالعه کردهروی آورده و نوع تولّد قهرمانان را در قصّه

قصّه»پری از  شماری  نباتی«  اسطورهزادگان  دیدگاه  با  را  پریان  روشهای  با  های  ای 

به این نتیجه  ها  آوری کرده و با بررسی قواعد حاکم بر این قصّهای و اسنادی جمعکتابخانه

دارپنداری طبیعت  جان یهها تخیّل بشر دربارای این داستانرسیده است که منشأ اسطوره

افشاری)  مقال1382است.  در  )نشانه  یه (  قطره  اسطور»اعجاز  از  در    یه هایی  نباتی  ایزد 

ل  فارسی را از منظر تبدی  ی ه های عامیانهایی از قصّهفارسی(« نمونه  یههای عامیان داستان

ای را از تخیّل عصر  های اسطورهاین داستان  یه خون به گیاه بررسی کرده  و ریش  یه قطر

 کشاورزی بشر دانسته است.     

کوشیده     نوشتار  این  نگارندگان  که  آنجا  به  تا  که  درخوری  و  متناسب  پژوهش  اند، 

و به کارکرد    های عامیانه پرداخته باشدهای تاریخی و دینی در قصّهبررسی نمود شخصیّت

حاضر بر آن بوده است تا با   یهها توجّه کرده باشد، یافت نشد. مقال ها در بافت قصّهآن

مطالع به  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  از  جلدی    یه مجموع  یهاستفاده  های  قصّهچهار 



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 220

 

های تاریخی ـ دینی بپردازد و سعی داشته  از منظر بازآفرینی شخصیّت  ی ایرانیعامیانه

تا   شخصیّتاست  این  کارکرد  و  قصّهنقش  این  در  را  بکاود.ها  مجموع   ها    ی ه این 

در طی دو دهه به همّت های عامیانه است که  ای ارزشمند از قصّهچهارجلدی، گنجینه 

ی ادبیّات و فرهنگ عامّه از سراسر  شیرازی و یاری تعدادی از پژوهشگران حوزهانجوی

آوری شده است. همچنین تمام گردآورندگان  معی خود مردم جایران و با همیاری گسترده

آوری موادِّ فرهنگ  های علمی جمعی آموزش و آشنایی با اصول و شیوهها، دورهاین قصّه

 (. 454_451ب: 1393شیرازی،  اند)رک.انجویعامّه را دیده بوده

 

 ها تاریخی در قصّه  -های دینی. شخصيّت2

پدیده  از  اجتماعیبسیاری  مذهبی ،  های  اخالقی،  قصّهافسانهدر  و...    تاریخی،  و    ها ها 

تاریخی و مذهبی هم جایگاه در کنار تاریخ و مذهب، شخصیّت اند.  یافته انعکاس   های 

سو ریشه در  هایی که از یکاند. شخصیّتخود را در ادبیّات رسمی و فولکلور حفظ کرده

هایی که تاروپود  ند و در قصّهتخیّل مردم  ی هتاریخ و مذهب دارند، از سوی دیگر پرورد

تاریخ و مذهب  شوند؛ ازایندهند، بازآفرینی میآن را خود مردم تشکیل می روست که 

ادبیّات دارند؛ به بینی اسالم به  ویژه »در میان ملّتی که جهاننقش بسزایی در فرهنگ و 

ری ادبیّات  گیشکلی بسیار عمیق در آن نفوذ کرده است و حتّی تا روزگار ما نیز در شکل

ها منتقل  ها، نسلفرهنگ و آداب آن  یه عنوان گنجینبینی بهکند و این جهانایفای نقش می

بی و  ندارد که موضوعشده  تعجب  مانده است؛ جای  باقی  دیرباز  مانند  از  های مذهبی 

:  1389دهد«)سیپک،توجّهی از تکامل ادبیّات فولکلور آنان را تشکیل میهای قابلبخش

های عامیانه نیز بازآفرینی  ها و قصّههای دینی ـ تاریخی در افسانهابراین شخصیّت(؛ بن101

 یابند.های خود را میشوند و کارکردها و ویژگیمی

)ضدّقهرمان(    ها دو سیمای خیر)قهرمان و یاریگرانش( یا شرهای قصّهاغلب شخصیّت     

های  چهره  یهچرخند. همن میهای قهرماناها هم »بر حول محور کنش را دارند و قصّه

افکنی، برای کمک به قهرمان در به سامان  دیگر اهمیّت ثانویه دارند و برای تدارک گره
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این جز  و  گرفته  عهده  به  که  تکلیفی  بهرساندن  )دالشو،کارمیها،  . (98:  1364روند« 

اخالقی«    های عامیانه »برتری انکارناپذیر اصول های مشترک قصّهازآنجاکه یکی از ویژگی

:  1387محجوب،   )رک.  شوندهای بسیار درنهایت پیروز می است، قهرمانان با وجود چالش

»قهرمان قصّه برخالف اسطوره تنها نیست،  ها  ها و رفع آن(. در رویارویی با چالش118

(.  22: 1366 مندند« )دالشو،طبیعی بهره بلکه یارانی دارد و آنان غالباً از استعدادهای فوق

این نیروهای یاریگر و راهنما در هیأت حکیم، طبیب، روحانی، معلّم استاد، پدربزرگ یا   

 (.111:  1390یونگ، )رک.  شوندهرگونه مرجعی در شرایط سخت قهرمان ظاهر می

اند  ها، اعتقادات مذهبی، ساده و صادقانه و عامیانه بیان شدههای عامّه و »افسانهدر قصّه    

تاریخی    –های دینی  (. شخصیّت17:  1366رموز نیستند« )درویشیان،  و دارای پیچیدگی و

قصّه در  که  میهم  در چهرها  ظاهر    یهآیند،  خیر  نیروهای  و  قهرمان  یاریگر  و  راهنما 

و یازده روایت    هایش را برطرف سازد. بررسی مجموع دویستشوند تا قهرمان چالشمی

عامیانهقصّهچهار جلدی    یه از مجموع اهای  درنشان می  یرانیی  که  دو    چهل  دهد  و 

ها را  این نوشتار آن  ه اند که ما در ادامتاریخی نمود یافته  -های دینی  روایت، شخصیّت

 کنیم. بررسی می 

 

 . حضرت سليمان)ع( 1.2

بنی بزرگ  پیامبران  از  داوود)ع(،  حضرت  فرزند  سلیمان)ع(  که  حضرت  است  اسرائیل 

خداوند حکومت    ی هبود. او به اراد  بسیاری را در اختیار او قرار دادهخداوند دانش و اسرار  

آورد که در آن جن، انس، پرندگان، باد و... همه زیر فرمان و در تسخیر    دستوسیعی را به

 (. 54: 1348؛ زمانی،239: 1386او بودند)رک.بستانی،

شخصیّت      پربسامدترین  از  سلیمان)ع(  دینی  حضرت  در  تاریخیِ  ـهای  نمودیافته   

هاست که یا خود او یا اعمال و گاه ابزارهای خاصّ منسوب به وی در شانزده داستان  قصّه

شوند. از شخصیّت حضرت سلیمان)ع( در دو داستان »مرد ماهیگیر« و »مرغ  ساز می قصّه

شود؛ در یک داستان، حضرت سلیمان)ع( دیوی را در یک خُم زندانی  سخنگو« یاد می
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شود. داستان »مرد ماهیگیر«  ر داستانی دیگر در قالب راهنمای قهرمان حاضر می کند و دمی

بیند که مُهر حضرت سلیمان)ع(  ماجرای صیّادی است که یک خُم خسروی را در تور می

گوید که آید. دیو به او میبر آن نقش بسته است. بعد از بازکردن در خُم دیوی بیرون می

او را برای مجازاتش در خُم اسیر کرده است: »سر  نهصدسال پیش حضرت سلیمان)ع(  

خُم را باز کرد دید یک دودی از خُم به آسمان باال رفت. ... دیو نعره کشید و تعظیم کرد: 

یا حضرت سلیمان گناه مرا ببخش! صیّاد بیچاره گفت: من حضرت سلیمان نیستم. دیو  

-ام« )انجویانی شدهگفت: نهصدسال است که به دست حضرت سلیمان در این خُم زند 

خواهد صیّاد را بکشد، صیّاد با زیرکی دیو را  (. هنگامی که دیو می33الف:  1394شیرازی،

خورد که اگر صیّاد او را  کند. دیو به حقّ حضرت سلیمان سوگند میدر خُم گرفتار می

آورد و دیو به سوگندش  شود، صیّاد او را از خم بیرون مینجات بدهد، خدمتگزارش می 

 (.36-34ماند )همان:فادار می و

رود. قهرمان این  در روایت دوّم، »مرغ سخنگو«، هم از حضرت سلیمان)ع( سخن می    

شود و به او  رو میبو است. در راه با سیمرغ روبهرنگ و هفتداستان به دنبال گل هفت

سلیمان پیغمبر کمک  توانم با تو بیایم. تو باید از  گوید: »من تا دم باغ دیو بیشتر نمیمی

بند است. تا سه دفعه باید اسم سلیمان را  بگیری. این را هم بدان که مرغ سخنگو طلسم

بار  (. قهرمان هم با سه86ب:  1393شیرازی،ببری و مرغ سخنگو را قسمش بدهی« )انجوی

کند و مرغ  دادن مرغ سخنگو به حضرت سلیمان)ع( طلسم مرغ سخنگو را باطل میقسم

 (. 89- 88آید )همان:سخنگو به خدمت قهرمان درمی

 . اشيای منسوب به حضرت سليمان)ع( 1.1.2

های  های قرآنی است. در قصّهانگیزترین قصّهداستان حضرت سلیمان)ع( یکی از اعجاب 

 )رک.  شود تا حکومت دینی و الهی اوعامیانه بیشتر از حکمت بشری سلیمان)ع( یاد می

  )یاحقّی،   های سلیمان در ادب فارسی زبانزدند«ضاف و منسوب( و »م71:  1381ستّاری، 

ها آمده است گروهی از جنیّان برای حضرت سلیمان)ع( معبدها،  (. در روایت474:  1394

( و »منطق  185:  1380  بالغی،  )رک.  کردنددرست می  ...  ها وها، ظروف غذا، دیگتمثال 
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شود و از آن  وی را نیز شامل می   رمزی تنها خاصّ هیکل سلیمان نیست؛ بلکه متعلّقات

های قرآنی آمده که  (. در قصّه31:  1381ویژه سلیمان و خاتمش« )ستّاری،  اند بهجمله

ی گداختن آهن و دیوان در زمان سلیمان)ع( ساختن گرمابه، آسیاب، آهنگری و وظیفه

 (.  285:  1386بریدن سنگ از کوه را بر عهده داشتند)رک.نیشابوری، 

بارز و  اندر داست      اشیای منسوب به حضرت سلیمان )ع( نمودهای  های عامیانه هم 

که  برجسته سوررئال  و  فراواقعی  موجودات  با  )ع(  سلیمان  حضرت  ارتباط  دارند.  ای 

قصّه در  پررنگ  دیگر  پیوسته حضوری  از سوی  است.  تأثیرگذار  امر  این  در  دارند،  ها 

به  ضدّقهرمان  دیو  همچون  شریری  موجودهای  شمارمیموجودات  این  اغلب  آیند. 

قصّه آغاز  در  دارند.  اختیار  در  را  سلیمان)ع(  به حضرت  منسوب  اشیای  ها،  فراواقعی، 

به ادامه،  در  امّا  ندارند؛  قهرمانان  به  تعلّقی  سلیمان)ع(  به  اشیای حضرت  پاداش  عنوان 

سازند و شوند یا قهرمانان این اشیا را از دست نیروهای شرور خارج میقهرمانان داده می 

شوند. پس از اینکه در طول حوادث داستان، این اشیا به دست قهرمان  ها می صاحب آن

شوند؛ برای نمونه داستان  کارگرفته می هایش بهرسند، در خدمت رفع موانع و چالشمی

ای است که به دنبال کوه قاف است.  »یوسف شاه پریان و ملک احمد« ماجرای شاهزاده

رسد و قوش که »رئیس تمام پرندگان عالم« است به او قول یاری  در راه به یک قوش می

پرندگان را صدا  گوید: من محلّ کوه قاف را نمیدهد: »قوش میمی امّا فردا تمام  دانم 

پرسم. فردا صبح که شد، قوش کتاب حضرت سلیمان را باز کرد و وردی  زنم و می می

 (.236ب: 1394،شیرازیخواند و تمام پرندگان حاضر شدند« )انجوی 

در داستان »آکچلک« هم اشیای حضرت سلیمان)ع( کارگشای مشکالت قهرمان است.      

های  رسد تا چالشدر طول داستان انگشتر حضرت سلیمان)ع( به دست قهرمان قصّه می

او را از میان بردارد. این داستان، ماجرای پسری است که دختر شاه پریان را از دست دیو  

می بهدهد.  نجات  را  سلیمان)ع(  حضرت  انگشتر  هم  پریان  او پادشاه  به  پاداش  عنوان 

نماز حاجت و  می با خواندن  که  این است  انگشتر حضرت سلیمان)ع(  بخشد. ویژگی 

همقسم سلیمان)ع(  حضرت  میحاجت  یهدادن  برآورده  را  صاحبش    سازد های 
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  شود پادشاه و سرانجام پادشاه می آکچلک با داشتن این انگشتر، دامادِ    (.100-99)همان:

ها آمده است که »دلیل حکومت سلیمان بر جنّ و انس وجود  در روایت  (. 100)همان:

 (.334:  1371انگشتری سلیمان بود« )شمیسا، 

در داستان »کچل و سفره و ترکه و انگشتر حضرت سلیمان)ع(« چند شیء منسوب به    

  ی ه ه پاس خدمتش، از »شاه ماران« سفرحضرت سلیمان)ع( وجود دارد. قهرمان قصّه ب

دادن به عشق حضرت سلیمان)ع( پر از  گیرد. این سفره با قسمسلیمان)ع( را پاداش می

شود که عصای حضرت سلیمان)ع( را  رو میشود؛ سپس قهرمان با درویشی روبهغذا می

با سوگند به حضرت سلیمان)میدستدر دست دارد. عصا را هم به ع(  آورد. عصا هم 

می ازبیناژدهایی  را  درویش  قهرمان،  فرمانِ  به  و  بهمیشود  و  قهرمان،    اینبرد  ترتیب، 

شود. در پایان داستان هم انگشتر  صاحب دو شیء از اشیای منسوب به سلیمان)ع( می

سه    ی هدادن انگشتر سر و کلّکند. با تابحضرت سلیمان)ع( را پیدا و به انگشت خود می

گویند: »ما غالمان حضرت سلیمان هستیم. هرکس  ها به او میشود. زنگینفر زنگی پیدا می

شویم؛ هر امری داشته باشد، انجام  این انگشتر را در انگشت کند و تاب دهد، ما حاضر می 

(. قهرمان با داشتن این اشیا به قدرت و ثروت  349ب:  1393شیرازی، دهیم« )انجوی می

راند. جدول زیر اشیای منسوب به حضرت  گذ رسد و به خوشی روزگار میزیادی می

 دهد. نشان می  ی ایرانیهای عامیانه قصّهسلیمان)ع(، کارکردها و بسامدشان را در  

 شیء  یهكار ویژ بسامد  نام شیء 

 رساند.هم زدنی شخص را به مقصد دلخواه میبهدرچشم 7 سلیمان یهقالیچ

 کند.رنگارنگ میسفره را پر از غذاهای  5 سلیمان  یهسفر

 سازد. های صاحبش را برآورده میحاجت  یههم 4 انگشتر سلیمان 

 سازد.ها پنهان میشخص را از دیده 3 کاله سلیمان 

 دهد.شخص نشان می یههرکس و هرچیز را به اراد 2 کتاب سلیمان 

 دهد.شخص نشان می یههرکس و هرچیز را به اراد 1 سلیمان  یهآین

 کند. مرده را زنده می 1 سلیمانجام 

 َکنَد. به فرمان صاحبش سر هرکس را بخواهد از جا می 1 شاخ نفیر سلیمان
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 َکنَد. به فرمان صاحبش سر هر س را بخواهد از جا می 1 عصای سلیمان

 شود.هرچه از غذاهای داخل آن برداری، تمام نمی 1 کشکول سلیمان 

 آن، دیوی را در خُمره اسیر کرده است. حضرت سلیمان با  1 مُهر  سلیمان 

 

 . حضرت علی)ع(2.2

  های شاخص تاریخ و دین اسالم است که با صفاتی نظیر حضرت علی)ع( یکی از چهره 

است    و... شناخته شده   شجاعت و دلیری، زهد و تقوای الهی، فتوّت و جوانمردیعدالت،  

پربسامدترین  404:  1371)رک.شمیسا، از حضرت سلیمان)ع(  (. حضرت علی)ع(، پس 

داستان حضور دارد. شخصیّت یا نام    دوازدههاست و در  شخصیّت دینی ـ تاریخی قصّه 

شود. ها بازتابی از پیر خردمند است که یاریگر قهرمانان میحضرت علی)ع( در این قصّه

داستان این  بیشتر  قهرم در  یاد  ها،  علی)ع(  از حضرت  مشکالت  با  مواجهه  در  قصّه  ان 

گیرد؛ برای نمونه در داستان »دختر شهر چین«، قهرمان در راه با چند  کند و مدد میمی

سازد. قهرمان  شود و با مدد از نام حضرت علی)ع(، دیوها را مغلوب میرو میدیو روبه

را به زمین زدم، شما باید مرا تا    گیریم، اگر من شما گوید: »با هم کشتی میبه دیوها می

حدود شیر ببرید و اگر شما من را زمین زدید، مرا بخورید. بعد با هم کشتی گرفتند و 

پسر اوّل نام مبارک علی)ع( را یاد کرد و بعد هم کاغذی را که پیرمرد نورانی به او داده 

  (.186ب: 1393 شیرازی،بود، خواند و دیوزاد را به زمین زد« )انجوی

شود؛ بلکه قهرمان  ها، تنها به یاد و نام حضرت علی)ع( اکتفا نمیای از نمونهدر پاره    

گیرد. حضرت علی)ع( هم شخصاً  شود و از او مدد میرو مییاریگر، روبه  ی هبا این چهر

مردان«،  لنگو« از »شاه  محمّد و دیو یکرساند؛ برای نمونه داستان »ملکقهرمان را یاری می

یاد می علی)ع(،  گفتگو میحضرت  قهرمان  با  که  درماندگیشود  برای  و  اش چاره  کند 

محمّد این کار را کرد  اندیشد؛ حضرت امیر فرمود: »ای جوان کمر خودت را ببند. ملک می

مانی و پس از  و پس از آن، حضرت فرمود: هرکجا که درماندی، بگو یا علی که درنمی

(. قهرمان هم به نبرد با دیو  168الف:  1393شیرازی، « )انجوی این حرف حضرت غیب شد
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کند، سوار بر  رود تا دختر پادشاه را نجات بدهد. قهرمان حضرت علی)ع( را یاد میمی

گوید: »هر آنکس که موالش حیدر بود/ چه پرواش از  شود و به دختر پادشاه میاسب می 

تا تو را آزاد کنم و دل پدر و مادرت را    امدیو و خیبر بود؛ من به کمک آقایم، علی، آمده

 (.  170خوشحال« )همان:

های حضور حضرت علی)ع( در قالب  داستان »محبّت علی« نیز یکی دیگر از نمونه     

قهرمان قصّه با یاریگر خویش است.    یهپیر راهنماست. این داستان نمودی از حبّ دوطرف

ی  بخشد. در ادامه حضرت موالیش میاش را در راه  پسری به اسم عبّاس نصف دارایی

کند و هر سه چالش به یاری حضرت  داستان، پادشاه سه چالش برای عبّاس ایجاد می

خواهد تا قصری وسط  شود؛ برای نمونه بار سوم پادشاه از قهرمان میعلی)ع( برطرف می

خور. موال علی  گوید: »غصّه ن بیند. پیرمرد به او میدریا بسازد. عبّاس باز هم پیرمرد را می

وقت ای. آنکه تو عمر خود را به محبّت علی گذراندهآید؛ چونهر کاری، از دستش برمی

حضرت علی نظر کرد و قصری با شکوه از زبرجرد و جواهرهای گوناگون، آراسته وسط 

کنند  بینی می(؛ سپس حضرت علی)ع( پیش86الف:  1394شیرازی،دریا ظاهر شد« )انجوی

 (.86رود)همان:میدر این قصر ازبین که پادشاه ظالم

 

 . شيطان 3.2

بهدر کنار شخصیّت  تاریخی، شیطان  و  دینی  ها  عنوان شخصیّتی ضدّ دین در قصّههای 

قرآنی، شیطان دشمن    یهحضور دارد. نام دیگر شیطان، ابلیس است و »بنابر آیات کریم 

: 1386ماند« )خزائلی، میانسان است و تنها از اغوای بندگان مخلص خدا عاجز و ناتوان 

گیرد  (. ازآنجاکه شیطان مظهر فریبگری، انحراف و فساد است، در تضاد با دین قرار می80

ها و اساطیر عامیانه، شیطان نقش مهمّی  خورد. »در افسانهو به این شکل با دین پیوند می

افسانه این  دارد.  بوبه عهده  فراوان همراه  و خرافات  با موهومات  نوعاً  بین  ها  در  و  ده 

(. شیطان در چهار  4:  1369های عامّی توهمّات بسیاری پدید آورده است« )ناصری، توده

کند. در دو داستان با سحر و فریب در خدمت  داستان با دو رویکرد متفاوت ظهور می
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مردی  شخصیّت ماجرای  مرد خسیس«  و  »شیطان  نمونه  برای  است؛  قصّه  مخرّب  های 

رود و او را بخشد. شیطان هم به نزدش میراه شیطان می  خسیس است که پنج قران در

شوم و  کنم و قاطری میگوید: جادو میآورد. شیطان میدست کند تا پولی بهوسوسه می

خرد؛ امّا بعدش  آید و قاضی او را میتو مرا به قاضی بفروش. شیطان به پیکر االغی درمی

اصلی  پیکر  به  برمیدوباره  شیطان    (.269- 267ب:  1394رازی،شی گردد)رک.انجویاش 

کند که به دروغ بگوید قاضی پول او را گرفته است. بار مرد خسیس را وسوسه میاین

گوید: »تو از توپ و تشرهای قاضی نترس. اگر مردم دور و بر تو و قاضی شیطان می

امروز که  جمع شدند، تو بگو من چهارهزار تومان پول داشتم، پیش قاضی امانت گذاشتم.  

رفتم امانتم را پس بگیرم، میگه همین چهارصد تومن بوده و فقط همین چهارصد تومن را  

می  حاال  )همان: داده.  بگیرد«  پس  هم  را  تومن  چهارصد  این  مرد  270خواهد  هم  حاکم   .)

دهد؛ »اّما مرد خسیس با اینکه شیطان و کارهایش  داند و حق را به او می خسیس را غریب می 

ها را برداشت و خوشحال به  ها چشم بپوشد. پول خود دیده بود، نتوانست از پول چشم را به 

 )همان(.  شیطان نکند«  ی ه آبادی خود برگشت. خداوند هیچکس را گرفتار وسوس 

ای در پیوند است. در باورهای اساطیری ایرانیان  ای ـ افسانهجادو با باورهای اسطوره     

ج و  است  درستی  و  راستی  دشمن  و جادو  ستمکاران  دیوان،  پریان،  کنار  در  ادوگران 

بودن سحر و    (. اهریمنی581:  2،ج1382گیرند)رک.اوستا، گناهکارانِ اغواگر و... قرارمی

پردازند و جادوگری  هم کسانی که به تعلیم سحر می  قرآنجادو بر کسی پوشیده نیست. در  

ب است و فریبکاری کار  شوند؛ چون کار ساحران اغوا و فریکنند، شیطان خوانده میمی

است او 10بقره/)رک.شیطان  مدد  به  و  دارد  ارجمند  مقامی  ساحران  نظر  »در  شیطان   .)

می  را  کارها  )یاحقّی،بسیاری  داد«  انجام  همان79:  1394توان  که شخصیّت(.  های  گونه 

ر  رسانند، شیطان هم با دروغ و فریب یاریگ ها را یاری میرفتار در قصّهدینی قهرمانان نیک

هاست؛ برای نمونه داستان »به راه شیطان«، ماجرای مردی قمارباز  نیروهای شرور در قصّه

گوید که رود و به او میدهد. شیطان هم نزد قمارباز میاست که در راه شیطان صدقه می

شود و آیم و تو مرا به دشمنت بفروش. قمارباز هم وسوسه می من به پیکر االغی درمی
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با پیکرگردانیمی  این کار را انجام به پیکرهای  دهد؛ سپس شیطان  های متعدّد از قاطر، 

دهد. مرد  گو جلوه مینام را دروغآید و آن مرد خوشگربه، کمانچه و مارمولک درمی

 (. 172-170ب:  1394شیرازی،)رک.انجوی   رسدقمارباز هم با این حیله به مقداری پول می

اینجاست که در دو نمونه، رابط مهمِّ ظهورِ شخصیّت شیطان در قصّه   ی هنکت        ی هها 

گوید:  فریبکاری شیطان و انسان معکوس است و یادآور این زبانزد کنایی است که می

دهد!«. روایت دوّمِ »کچل و شیطان« ماجرای گاوبانی است  »فالنی شیطان را هم درس می

گوید که در مقابل یادگرفتن  گاوبان به شیطان میدهد.  که با زیرکی شیطان را فریب می

دهد؛ »شیطان وقتی که افسونش را برای کچل  افسون از شیطان، رمزی را به او یاد می

تعریف کرد، از کچل خواست که رمزش را بگوید. کچل رفت و سیرکو ]هاون چوبی[ 

بارد، لخت و  چوبی را آورد و به شیطان گفت: این هم رمز من است. وقتی که باران می

هایم  گذارم. دیگر رختهایم را داخل این سیرکو چوبی وارنه میشوم و رختعریان می

شود. شیطان بیچاره یک آه سرد از سینه کشید و گفت: ای وای! کچل مرا با  خیس نمی

( مرد گاوبان هم از افسونی که  304الف:  1393شیرازی، شیطنتم فریب داد« )انجوی  یههم

 (.  306-305اش ازدواج کند)همان:کند تا با دختر موردعالقه استفاده می بود، یادگرفته

 

 . اسکندر 4.2

بیست مقدونی  فیلیپ  پسر  میاسکندر  پیش  قرن  باعظمت  وچهار  دولت  و  زیست 

ای از اسکندر وجود دارد و  تاریخی و افسانه  یههخامنشیان را از هم فروپاشاند. دو چهر

ادبیّات فارسی هم داستان او رّفی می»اسکندری که در روایات و قصص مع کنند و در 

(. این  124:  1394کلّی با آنچه تاریخ مدّعی است، تفاوت دارد« )یاحقّی،مطرح است، به

به چهرهتاریخی کم  یهچهر بدل میافسانه  -ای  ای اسطورهکم  شود؛ ای در ذهن مردم 

جهانی دارد. این افسانه    آب حیات او شهرتی  یهرفتن به ظلمات و چشم  یهچنانکه افسان

های هندوکش)در افغانستان امروزی(  فرسای اسکندر و سپاهیانش به کوهدر سفر طاقت 

های  اند و در کتابتر آن را نقل کردهوتاب هرچه تمام ریشه دارد که همراهان او با آب
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رفتن وی به    یه صورت افسانبه  رمان اسکندرتاریخی هم آمده است تا سرانجام در کتاب  

ترین منبعی است که به (. این کتاب قدیمی188: 1364ظلمات درآمده است)رک.صفوی،

با    یهافسان  اسکندر  روایت،  این  در  است.  پرداخته  حیات  آب  طلب  در  اسکندر  رفتن 

شود. پیرمردی  جوان خود در طلب آب حیات به ظلمات روانه می   ی هسیصدوشصت ندیم

ها از  رسند، اسبشود. به ظلمات که میها همراه میا آنکنجکاو هم در هیأت جوانان ب

تاریکی حرکت نمی پیرمرد، مادیانشدّت  راهنمایی  با  امّا  از جلو میکنند؛  را  و  ها  برند 

رسند، آشپزِ  آب حیات می یهکنند. هنگامی که به چشمها حرکت میها به دنبال آناسب

شود. او ماجرا را  و ماهی زنده می   شوید ای را در چشمه میشده اسکندر، ماهی خشک 

دهد تا اینکه  دارد. اسکندر به راه خود ادامه میکند و کمی از آب چشمه برمیپنهان می

گویند که زمینی که بر آن آیند و به زبان یونانی به او میسه پرنده به صورت انسان درمی

خواهد داشت. به این ترتیب  ای از آن ن روند، تنها به خداوند تعلّق دارد و او بهرهراه می

در قرن پنجم میالدی به سریانی ترجمه    رمان اسکندرماند. این روایت از  اسکندر ناکام می

 (.186- 185شود)همان:شده، بعد از آن به عربی نیز ترجمه می

  - و متون پهلوی  شاهنامهمتفاوت دارد؛ در    یهایرانیان دو چهر  یه اسکندر در اندیش     

قصّ مأخذ  کتاب    یه چون  اسکندراسکندر  است  رمان  کالیستن  ویرانگر،     -از  اسکندر 

شود؛ امّا نظامی  کاخ هخامنشیان توصیف می  یه شاهنشاهی ایران و سوزانند  یزندهبراندا

مند را توصیف  دهد، شاهی آرمانی و فرهارائه می  نامهاقبال تصویری که از اسکندر در   

برای  می ملّی  قهرمانی  که  بهکند  (.  211:  1336سن،آید)رک.کریستنشمارمیایرانیان 

تنها چهر با سیمایی اسطوره تاریخی   ی هاسکندر  ها  ای در قصّهافسانه  –ای  ای است که 

ها، همواره راهنما و تاریخی حاضر در قصّه  –های دینی یابد. دیگر شخصیّت حضور می

ای  د؛ امّا اسکندر که تنها چهرهها هستن قصّه  یههای سازندیاریگر قهرمانان و شخصیّت

اسطوره سیمایی  با  شخصیّتش  بازآفرینی  در  دارد،  چهرافسانه   -ای  تاریخی  دو    ی های 

کند؛ اسکندر یا پادشاهی است که به خواهش پیرمردی،  متفاوت در چهار داستان پیدا می

کار  طمع  دارد یا پادشاهیپذیرد و موانع آن دختر را از سر راه برمیعشق دخترش را می 
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آغاز می را  عمر جاودان، سفری دشوار  دنبال  به  که  داستاناست  این  پایان  در  ها،  کند. 

یا چهره است  آزمند  یا همچنان شخصیّتی  به خود میاسکندر  در یک  ای حکیم  گیرد. 

ی  های قصّه، به شیوهداستان هم اسکندر حضوری ندارد و تنها از زبان یکی از شخصیّت

 شود. اره میاو اش داریمملکت

شود و اسکندر  داستان »بمونی و اسکندر« ماجرای دختری است که عاشق اسکندر می     

آورد. اسکندر  سرگذاشتن موانع، به همسری خود درمیهم دخترِ پیرمرد را پس از پشت

ویژگی قصّه ظهور میبا  این  در  قهرمان،  یاریگری  و  راهنمایی  که  کند؛ همانهای  گونه 

انگیز، صورت خیال   مردمان و ادب داستانی ایرانی و ترکی و عربی و... به  »اسکندر در یاد

نوع اعالی  مَثَل  است«  انسانی  بسته  نقش  کرامت  و  جوانمردی  و  فرزانگی  و  دوستی 

بمونی است که می95:  1380  )ستّاری، نام  به  داستان، دختری  این  قهرمان  با  (.  خواهد 

برایش چارهکندر میاسکندر ازدواج کند. پدر بمونی به قصر اس تا اسکندر  جویی  رود 

ات  ای به پیرمرد داد و گفت: وقتی به خانههای او را شنید، حوله کند: »اسکندر وقتی حرف 

رسیدی، یک روز چهارشنبه حوله را توی آب تر کن و اونو توی درگاه حیاط فشار بده  

شه و وقتی صدای  نی می وقت هوا طوفاات میشه یه قصر بلند. اونتا آبش بریزه. بعد خونه

رعدوبرق بلند شد، دخترت را حاضر کن تا او را پیش من بیاورند؛ امّا مواظب باش کسی  

)انجوی خان73الف:  1393شیرازی،نفهمد«  از  را  حوله  هم  همسایه  دختر  پیرمرد    یه(. 

 ی هشود. بمونی آواررود و همسر او میدزدد و به جای بمونی به قصر اسکندر میمی

شود و سعی دارد که خود را به اسکندر برساند؛ امّا هر بار دختر همسایه سعی  ها میبیابان

رساند و ببرد. پس از چندسال بمونی خود را به اسکندر میای ازبینکند او را به شیوهمی

کند. هنگامی که »حقیقت  هایی را که دختر همسایه به او روا داشته، تعریف میماجرای ظلم

سکندر معلوم شد ـ که این همان دختری است که زمانی پدرش به قصر آمده بود برای ا

هایش را توی  خواست او کمکش بکندـ اسکندر خیلی خشمگین شد؛ زن و بچهو می

حصیر پیچید و آتش زد. به دستور او پدر و مادر دختر را که از دوری دخترشان کور شده  



 231          سحر یوسفی/ی ایرانی های عامیانهتاریخی در قصه -های دینینقش و کارکرد شخصیت

    

 

های سال به  که زن اسکندر شده بود و سال بودند، پیدا کردند... آمدند پیش دخترشان  

    (.75خوشی و سعادت زندگی کردند« )همان:

در دو داستان، اسکندر به طمع عمر جاودان در طلب آب حیات است؛ امّا در پایان      

»اسکندر و آب حیات« اسکندر چهر به خود میحکیمانه   یه داستان  این تری  در  گیرد. 

کند. پدر یکی از همراهان اسکندر  ه جوان، سفری را آغاز میداستان اسکندر به همراه سپا

آن با  به ظلمات میشود. آنها همراه میپنهانی  تا عاقبت  رسند.  ها هفتادسال در راهند 

ریزند و اسبان  کنند؛ امّا با راهنمایی پیرمرد مسیر غار را کاه میاسبان در غار حرکت نمی

آب حیات است.   یهیک چشمدانند کدامد و نمیرسن افتند. به چند چشمه میبه راه می

ها در هرکدام  ها بیندازد، ماهیگوید که چند ماهی خشک در چشمهپیرمرد به پسرش می

خواهد از آب  که اسکندر میآب حیات است. هنگامی    یه زنده شدند، آن چشمه، چشم

تا جاودانه شود، خارپشتی او را از این کار منع می گوید: به او می  کند وحیات بنوشد 

»سالم ای اسکندر ذوالقرنین، آب حیات مبارکت باد! اسکندر خوب نگریست، دید غیر  

از یک ززه)جوجه تیغی( جاندار دیگری وجود ندارد؛ ناچار پرسید: این تو هستی که مرا  

زنی؟ گفت: بله، منم که آب حیات نوشیدم ولی به این صورت درآمدم؛ گویا این  صدا می

ارزد. اش نمیکردن با این وضع به عمر جاودانه به من ارزانی شده ولی زندگی  عمر جاودانه

  شیرازی، ای نظیر من داشته باشی، آب را بنوش«)انجویخواهی عمر جاودانهحاال اگر می

با شنیدن نصیحت219الف:  1394 اسکندر هم  نوشیدن آب حیات  (.  از  های خارپشت 

به پای درختان مرکّبات و نخل و سرو و کاج   دهد که »آب راپوشد و دستور میچشم می

 بریزند و از آن به بعد با زحمات اسکندر به سبزی جاودانه رسیدند« )همان(.

در داستان مذکور اسکندر که ذوالقرنین خوانده شده، سرانجام بر حرص و آز خود     

شود.  می   پایانشکند؛ امّا در داستان »آب حیات و بختک« مغلوب آز و طمع بیغلبه می

در این داستان اسکندر به طمع آب حیات و جاودانگی با سپاه بسیار به سمت ظلمات  

تلف می می لشکریانش  از  بسیاری  اسبان حرکت  روند.  در غار ظلمات  بر  وقتی  شوند. 

راهنما مینمی از ظلمات  برای عبور  اسکندر  پدر  به سراغ پدرش  کنند،  »اسکندر  شود: 
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تا اسبها  رفت. پیر گفت: مادیان آنرا جلو بکشید  به دنبال  ها بروند. همین کار را  ها 

کند و (. سپس اسکندر مشک خود را از آب حیات پر می220کردند و نتیجه داد« )همان:

درختی می از  را  را سوراخ میآن  امّا کالغی، مشک  آن میآویزد؛  از آب  و  نوشد.  کند 

نوشد. سپاهیانِ اسکندر برای  را میآب    یهماندغالمی هم که در آن نزدیکی است، باقی 

مجازات غالم »بینی و گوش او بریدند؛ امّا چون آب حیات خورده بود، نمرد و زنده ماند  

کالم اینکه،    یهافتد... خالصها میصورت بختک و شوه)شبح( درآمد که روی جوانو به

د و بختک شد  فقط دو نفر جاندار توانستند آب حیات بخورند که یکیش آن غالم سیاه بو

پایین رفت و عمر   از گلویش  و همیشه هست؛ دوّمیش هم کالغ است که آب حیات 

پیدا کرد. ولی اسکندر حریص هیچ تا  پانصدساله  نیامد و گرفتار مرگ شد  چیز گیرش 

پر کند«)همان(. را  تنها    خاک گور چشمش  او،  ناکامی  و  به آب ظلمات  رفتن اسکندر 

سرگرم بلکهحکایتی  نیست؛  می  کننده  داستان  بیاین  حرص  در خواهد  را  انسان  پایان 

  بیگدلی،   )رک.  وفایی دنیا را به اسکندرصفتان یادآوری کندسیمای قهرمان نشان دهد و بی

1369  :228.) 

 

 . خضر)ع( 5.2

الهی  )ع(حضرت خضر اولیای  از  شخصیّت  و،  از  برجستیکی  که    یههای  است  دینی 

شناسند  ای میگونهمفسّران، محدثان، عرفا و صوفیه به حسب حال و مقام خود، او را به

نظر دارند. در تاریخ زندگی پیامبران  حال همه در راهنمابودنش اتّفاقشناسانند؛ بااینو می

تعالی او را کرامت کرده  آمده است که خضر)ع( را »یسع خواندندی که علم بسیار خدای

)پورابراهیم، بودی«  خبر  چیزی  را  او  خواهدبودن  که  علمی  هر  از  (. 338:  1388  بود. 

راهنمایی خضر)ع(، ماجرای همراهی خضر و موسی است و »از آیات، احادیث    یهنمون

برمی تفاسیر  است«  و  فرموده  آگاه  و حکیمانه  پنهانی  امور  بر  را  که خداوند خضر  آید 

 (.  44: 1386دامغانی، )مهدوی
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تاریخی در    –های دینی  حضرت خضر)ع( پس از حضرت علی)ع( از دیگر شخصیّت

در باورهای اسالمی،  .  یابدهاست و در دو قصّه با کارکرد یاریگری قهرمان حضور میقصّه

دهد؛ امّا در باورهای »عامّه  خضر مردم گرفتار را در خشکی و الیاس در دریا یاری می

اند و نجات خود را چه در دریا و چه در خشکی از خضر  لیاس را فراموش کردهکلّی ابه

(. در باورهای اسالمی و نیز باورهای عامیانه خضر پیری  210:  1386خواهند« )خزائلی، می

ها را حفظ کرده  های عامّه هم این ویژگیرسان است. او در قصّهآگاه و راهنمایی یاری

گاهی و تدبیر خضر)ع( در داستان »سه برادر« است. در این  ای از یاریگری، آاست. نمونه 

کشد. او دو برادر را  داستان، دختر پادشاهی است که هرکس را در کشتی مغلوب کند، می 

کشد؛  گیرد و او را میبرد. برادر سوم از دختر پادشاه انتقام میپس از شکستشان از بین می

پسر را پیدا کند؛ امّا حضرت خضر)ع(    یه ا خانفرستد ت سپس پادشاه با فریب، پیرزنی را می

رساند: »فوری خضر پیغمبر قضیّه را به پسر گفت، پسر دوید به  به قهرمان قصّه یاری می

طرف پیرزن و گفت بیا تا بیشتر گوشت شتر به تو بدهم. پیرزن گفت: نه. پسر پیرزن را  

(. داستان »جونور  407الف:  1393شیرازی،بغل زد و برد در حیاط او را کشت« )انجوی 

هاست. این داستان ماجرای  اُرگَنج و ابراهیم« نمودی دیگر از حکمت خضر)ع( در قصّه

فرستد.  بازگشت میپسری شکارچی به نام ابراهیم است که داروغه او را به مأموریتی بی

آید:  هنگامی که ابراهیم در این چالش درمانده است، حضرت خضر)ع( به یاری او می

خضر رو به خواب دید و خضر به او گفت: فرداصبح که بلند شدی، میری پیش  »حضرت  

فرستی و تو دلت  تا صلوات میداروغه و میگی که حاضرم برم. ... وقتی رفتی بیرون سه

هند و در اونجایی که سیب و به هست«   یه میگی یا حضرت خضر، منو ببر هفت پَر کن

چال208-207ب:  1393  شیرازی، )انجوی در  در  (.  را  خضر  ابراهیم،  هم  باز  دیگر  شی 

(.  212- 211دهد)همان:آوردن مرغ سخنگو را به او نشان میدستبیند که راه بهخواب می

آید و او را راهنمایی حضرت خضر)ع( در چالش دیگری باز هم به خواب قهرمان می

 (.216-215رساند)همان: کند و یاری میمی
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 پيامبر)ص(  .6.2

ترین شخصیّت جهان اسالم است. پیامبر)ص( در بافت داستان »یک  حضرت محمّد مهم

ها، شخصیّت  گردو بنداز بیاد« و »روایت اوّل »عباس دوُس« حضور دارد. در این داستان

قصّه   است. قهرمان  بسنده شده  نامشان  به ذکر  تنها  و  ندارد  ایشان خویشکاری خاصّی 

کند: »کچل خدا  پیامبرش را یاد میخواهد یک ستون را نصف کند، خدا و  هنگامی که می

)انجوی گذاشت«  میدان  به  قدم  و  کرد  شاد  را  محمّد  حضرت  و  کرد  یاد   شیرازی،را 

های  بسامد نسبت به سایر شخصیّتگفت علّت این حضور کمتوان(. می 322الف:  1393

حضرت محمّد)ص( و جایگاه ایشان ریشه دارد. این    یه تاریخی در تقدّس ویژ  –دینی  

ها که بر اساطیر و  رو در بافت قصّهها ندارد؛ ازاینازایی در اساطیر و افسانهت مابهشخصیّ 

 شود.ها استوار است، بازآفرینی نمیافسانه

 

 حضرت عبّاس)ع(  .7.2

ی حضرت عبّاس)ع( فرزند حضرت علی)ع( و یار و همراه دالور و وفادار برادر در واقعه

ستوده   فتوّت و  تقوای الهی  ،شجاعت و رشادت ایثار،  فداکاری،عاشوراست که با صفات  

از شخصیّتشودمی دیگر  یکی  عبّاس)ع(  دینی  . حضرت  قصّه  -های  در  های  تاریخی 

گاهی  خوردن پیوند دارد.  کند و با مضمون قسم عامیانه است که در یک قصّه تجلّی می 

کنند. در  اثبات حقانیّت و صدق دعوی خود سوگند یاد می در فرهنگ عامّه، مردم برای  

از قسم میان سوگندها، قسم ائمّه  و  به خدا، رسولش  ازآنجاکه  خوردن  رایج است.  های 

ی مردم دیندار دارد، قسم به حضرت عبّاس  ای نزد عامّهحضرت عبّاس)ع( جایگاه ویژه

قداستی ویژه، نزد مردم  و    های مرسوم است. این قسَم اعتباری شایاننیز یکی از قسم

دارد؛ نظیر زبانزد معروف »دُم خروس و قسم حضرت عبّاس«. داستان »مار و دهقان« هم 

های عامیانه است. این داستان، ماجرای  تجلّی قداست این سوگند در باورهای عامّه و قصّه

  شود. عهدی و شکستن سوگند همراه میخوردن به حضرت عبّاس)ع( است که با بیقسم

خواهد اجازه بدهد  شود و از او میرو میماری در فرار از دست دشمنانش با دهقانی روبه
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می قسم  عبّاس)ع(  حضرت  به  مار  شود.  پنهان  شکمش  در  رفتن  تا  از  بعد  که  خورد 

امّا بعد گفت: به یک شرط   بیاید: »دهقان اوّل ترسید  بیرون  از شکم دهقان  دشمنانش، 

توی شکمم که حضمی بری  قسم  گذارم  و  کرد  قبول  مار   ... باشد.  ما  میان  عبّاس  رت 

(. هنگامی که مار حاضر نیست بیرون بیاید و به  252الف:  1394شیرازی، خورد« )انجوی

شود. دهقان  بخش و یاریگر دهقان می عهدش وفا کند، حضرت عبّاس)ع( در داستان چاره

اال گناه من چیه که  گوید: »ای حضرت عبّاس من تو را شاهد گرفتم حبا درد و رنج می

خواد منو هالک کنه؟ هنوز حرف دهقان تمام نشده بود که دید یک جوان  این مار می

که سوار بر اسبی بود و شمشیر دو دَمی به  کشید، درحالینورانی نور از صورتش تتق می 

های  کمر داشت و نقابی به چهره زده بود، حاضر شد و گفت: ای مرد دهقان نترس. از برگ

آ از درد شکم و مار خشک  تا  بخور  با کف دست خرد کن و  کُنار مقداری  ن درخت 

شود: »بعد از چند دقیقه  ها آسوده می(. مرد با خوردن آن برگ252راحت بشوی« )همان:

تکّه به خانهمار  آسوده  و  راحت  دهقان  مرد  و  بیرون ریخت  دهانش  از  و  اش  تکّه شد 

 (.253کرد« )همان:برگشت و برای حضرت عبّاس گوسفندی قربانی 

 

 . حضرت زكریّا)ع( 8.2

اسرائیل است که در پیری به حضرت زکریّا)ع(، پدر حضرت یحیی)ع( و از پیامبران بنی

ها و  نیست، امّا بسیاری از کتاب  قرآنو    انجیل رسد. »موضوع قتل زکریّا در  شهادت می

ی دور در ادب فارسی  هااند و از این راه، نام او از گذشتهقصص اسالمی آن را نقل کرده

داستان    تلمود سهندرینو    اقاداهای » (. در کتاب424:  1394نیز وارد شده است« )یاحقّی،

  کنند، مسطور است« )خزائلی، شدن زکریّا شبیه به آنچه در قصص اسالمی نقل میکشته

تاریخی حاضر در    -های دینی  (. حضرت زکریّا)ع( یکی دیگر از شخصیّت351:  1386

آمده  قصّه و عنکبوت«  »جیرجیرک  داستان  در  فرزندش  و  او  کشتن  ماجرای  که  هاست 

آید: »آنگاه جهودان قصد کشتن او  ماجرای کشتن زکریّا چنین می األنبیاءقصصاست. در 

بگیرند،   که  خواستند  بیافتند.  را  او  روزی  تا  بود،  گریخته  ایشان  از  چندگاه  کردند.  را 
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ن درخت او را پذیرفت و شکاف درخت فراز آمد. بگریخت و در درختی پنهان شد، و آ

گویند طیلسانش پدید بود از آن شکاف، جهودان بدیدند، بدانستند که در آنجاست. ارّه  

- 312:  1386  برنهادند و درخت را از باال به دونیم کردند همچنان با زکریّا« )نیشابوری،

به    (. در یکی از تفسیرها هم آمده است که جهودان تهمت حضرت313 مریم)س( را 

ای  شود؛ امّا ابلیس گوشهگریزد و در درختی نهان میحضرت زکریّا)ع( زدند. زکریّا)ع( می

  کنند ها هم با ارّه درخت را دو نیم میدهند. آنها نشان میاز ردای زکریّا )ع( را به آن

ت که  (. در روایتی دیگر از داستان زندگی پیامبران هم آمده اس 227:  1375مهدوی،  )رک.

گذرانید تا  »زکریّا)ع( بیشتر اوقات خود را به عبادت خدا و پند و اندرز بزرگان خدا می

وقتی که به دستور پادشاه جبّار آن روزگار، فرزندش یحیی)ع( را به شهادت رساندند،  

المقدّس پنهان گشت. زکریّا)ع( از ترس پادشاه از شهر خارج شد و در یکی از باغات بیت

در تعقیب او وارد باغ شدند. درختی در آنجا بود و زکریّا میان آن درخت  مأموران شاه  

صورت انسان درآمده بود، به کنار آن رفت و پنهان شد. مأموران به راهنمایی شیطان که به

درخت آمدند و با ارّه آن درخت را دونیم کردند و زکریّای پیغمبر وسط درخت دونیم 

   (.238- 237: 1388شد« )پورابراهیم،

شدن حضرت زکریّا)ع( و فرزندش  در داستان »جیرجیرک و عنکبوت« ماجرای کشته     

عامّه    یه آید. در این داستان، ماجرای شهادت حضرت زکریّا با تغییراتی مطابق سلیقمی

عامّه هستند    یهبازآفرینی شده است. دشمنِ  زکریّا)ع( در این قصّه، مادر و دختری از طبق 

همسر خود    یه ن هم معلوم نیست. در روند داستان مردی به خواستشاکه علّت دشمنی 

گوید که کشتن حضرت زکریّا)ع( یا  خواهد با این دختر ازدواج کند. مادر به دختر میمی

پرسد  رود و از او می پسرش را شرط ازدواج قراردهد. آن مرد نزد حضرت زکریّا)ع( می

کند.  زکریّا)ع( او را از این کار منع می که این دختر بر او حالل است یا حرام. حضرت  

خواهد که زکریّا)ع( یا پسرش را بکشد. کند. دختر از او میاما مرد با دختر ازدواج می

  (. 121ب:  1394شیرازی، )رک.انجوی  کشدکند و پسر زکریّا )ع( را میمرد هم قبول می 

برد: »در تی پناه میکند و به درخخواهد حضرت زکریّا)ع( را بکشد. او فرار میسپس می



 237          سحر یوسفی/ی ایرانی های عامیانهتاریخی در قصه -های دینینقش و کارکرد شخصیت

    

 

ی  هشکاف درخت خودش را پنهان کرد و شکاف درخت به امر خدا به هم آمد؛ امّا گوش 

تا   بودند  با آن مرد آمده  بیرون ماند. چندنفری که  عبای آن حضرت از شکاف درخت 

کنند، اثری از زکریای  رسند، هرچه به اطراف نگاه میحضرت را بکشند، چون به آنجا می

این وقت کول کاپیس ]جیرجیرک[ روی شاخپیغمبر نمی در  آواز    یه بینند.  به  درخت 

البدان  می است.  درخت  داخل  حضرت  که  فهمیدند  دشمنان  مجیک.  مجیک  خواند: 

]عنکبوت[ که دید جیرجیک به دشمنان فهماند که حضرت زکریّا توی درخت هست،  

. جیرجیرک به آواز عبای آن حضرت را با تارهایش پوشاند  ی هآنقدر تار تنید که گوش

بردند که حضرت زکریّا داخل درخت مخفی  خواند؛ این بار دشمنان کامالً پیبلند آواز می

وقت درخت را با ارّه بریدند و حضرت را از داخل درخت بیرون آوردند.  شده است. آن

فرمود  حضرت زکریّا به جیرجیرک نفرین کرد، امّا عنکبوت را دعا کرد و به مردم سفارش  

دارد« )همان: او گناه  را نکشند، زیرا کشتن  او  برخالف    (. 122- 121که  داستان  این  در 

شود و داستان به شدن زکریّا)ع( توصیف نمیکشته  یههای قصص قرآنی، صحنروایت

 رسد.پایان می

 

 گيری . نتيجه3

تاریخی    های دینی وهای ظهور و بروز عناصر و شخصیّتها یکی زمینهها و قصّهافسانه

اند. این  مهیّا کرده  های تاریخی و دینیهستند و بستر مناسبی برای بازآفرینی شخصیّت

به ترتیب بسامدشان عبارتند از:    های ایرانیقصّهچهارجلدی    یه ها در مجموعشخصیّت

حضرت سلیمان)ع( )شانزده داستان(، حضرت علی)ع( )دوازده داستان(، شیطان )چهار  

اسکندر   )دو داستان(،  پیامبر)ص(  داستان(،  )دو  خضر)ع(  حضرت  داستان(،  )چهار 

این   داستان(.  )یک  زکریّا)ع(  حضرت  و  داستان(  )یک  عبّاس)ع(  حضرت  داستان(، 

  ها بازآفرینی ها در قصّهآنی  هاند و مطابق با سلیق ها در تخیّل مردم پرورش یافته شخصیّت

های برجسته است که با پیروزی  مایهز بنها یکی ااند. تقابل نیروی خیر و شر در قصّهشده

های خود یاریگران و  روی قهرمانان قصّه برای عبور از چالشنیکی همراه است؛ ازاین
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های  شخصیّت  یهراهنمایانی دارند. پیامبران، ائمّه و اولیای خدا یکی از نمودهای برجست

قهرمانان هستند و آن راهنیاریگر  نیروهای شرور  مقابل  را در  یاری  مایی میها  یا  کنند 

قصّهمی در  بررسیرسانند.  حضرت  های  و  خضر)ع(  حضرت  علی)ع(،  حضرت  شده، 

سبب ارتباطی که  عبّاس)ع( این کارکرد را دارند. در میان این اولیا، حضرت سلیمان)ع( به

با موجودات و اشیای سوررئال دارد، غیرمستقیم و با اشیای منسوب به او حضوری پررنگ  

قصّه میهدر  دست  ا  به  سلیمان)ع(  حضرت  به  منسوب  اشیای  داستان  روند  در  یابد. 

قصّه آنمی  قهرمانان  و  یاری  رسد  موانع  رفع  و  شرور  نیروهای  بر  پیروزی  برای  را  ها 

رساند. پیامبر)ص( تنها در یک قصّه از این مجموعه حضور دارد و در همین یک قصّه می

است شده  بسنده  ایشان  نام  ذکر  به  فقط  بههم  این  نظرمی.  به  احترام  ازآنجاکه  رسد، 

ی جایگزینی و جانشینی با عناصر اساطیری  شخصیّت بزرگ در بین خاصّ و عام اجازه

ازایی در اساطیر  دهد و همانندی در میان عناصر اساطیری ملل مختلف ندارد )مابهرا نمی

شود. داستان شهادت حضرت  ها هم بازآفرینی نمی همتا در قصّهندارد(، این شخصیّت بی

زکریّا)ع( نیز با تغییراتی در مقایسه با قصص قرآنی دستخوش دگرگونی و بازآفرینی شده 

هاست که دو سیمای متفاوت دارد؛ تاریخی نمودیافته در قصّه  یهاست. اسکندر تنها چهر

ماند.  ی یا پادشاهی یاریگر قهرمان است یا پادشاهی آزمند که در پی حیات جاودان ناکام م

ها نمود یافته و  صورت مخرب در قصّهاز گفتمان دینی است که به  هشیطان هم تنها چهر

رساند؛ امّا برخالف تصوّر رایج، در  با فریبکاری و نیرنگ، به افراد شرور قصّه یاری می

                            خورد!هایی خودش فریب آدمی را مینمونه

      

شخص  فهرست  زیر  دینی  يّتجدول  در    –های  را  مجموعهسی تاریخی  از  داستان  ی ونه 

 دهد:، نشان میشيرازیانجوی های ایرانی قصّه

ی  شماره  نام قصّه  نام شخصيّت 

 جلد 

ی  شماره 

 صفحات 

 89-82 2 روایت دوّم مرغ سخنگو   حضرت سلیمان)ع( 

 42_31 3 مرد ماهیگیر  حضرت سلیمان)ع( 
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 187- 167 1 دیو یک لنگو محمّد و ملک اشیای سلیمان)ع(

 196- 191 1 روایت اوّل برگ مروارید  اشیای سلیمان)ع(

 400- 394 1 روایت دوّم سه برادر)پسران پادشاه( اشیای سلیمان)ع(

 436- 429 1 روایت اوّل گل به صنوبر چه کرد  اشیای سلیمان)ع(

 455- 436 1 روایت دوّم گل به صنوبر چه کرد  اشیای سلیمان)ع(

 469- 456 1 روایت سوم گل به صنوبر چه کرد  اشیای سلیمان)ع(

 478- 470 1 چهره خانم( کرد)گلصنوبر چه چهارم گل به روایت اشیای سلیمان)ع(

 482- 478 1 روایت پنجم گل به صنوبر چه کرد  اشیای سلیمان)ع(

 174- 149 2 روایت نهم مرغ سخنگو)شهرزاد(  اشیای سلیمان)ع(

 256- 250 2 روایت هفتم دختر شهر چین  سلیمان)ع(اشیای 

 349- 345 2 کچل و سفره و ترکه و انگشتر حضرت سلیمان اشیای سلیمان)ع(

 104-97 3 آکچلک  اشیای سلیمان)ع(

 196- 187 3 مطیع و مطاع  اشیای سلیمان)ع(

 242- 231 3 احمد یوسف شاه پریان و ملک اشیای سلیمان)ع(

 99-95 1 روایت اوّل عباس دُوس حضرت علی)ع( 

 187- 167 1 محمّد و دیو یک لنگو ملک حضرت علی)ع( 

 331- 319 1 یک گردو بنداز بیاد حضرت علی)ع( 

 455- 436 1 روایت دوّم گل به صنوبر چه کرد  حضرت علی)ع( 

 82-69 2 روایت اوّل مرغ سخنگو حضرت علی)ع( 

 189- 182 2 روایت دوّم دختر شهر چین  حضرت علی)ع( 

 270- 256 2 گوش(روایت هشتم دختر شهر چین)پادشاه گلیمه حضرت علی)ع( 

 335- 323 2 کون( روایت سوم مرد خاکسترنشین)نیمه حضرت علی)ع( 

 390- 379 2 روایت اوّل دختر نارنج و ترنج  حضرت علی)ع( 

 89-75 3 محبّت علی حضرت علی)ع( 

 5043- 243 3 سس قباربی نگار و میبی حضرت علی)ع( 

 254- 253 4 ی آحسن قصّه حضرت علی)ع( 

 302- 299 1 روایت اوّل کچل و شیطان شیطان

 306- 302 1 روایت دوّم کچل و شیطان  شیطان
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 270- 267 4 روایت اوّل شیطان و مرد خسیس شیطان

 273- 270 4 روایت اوّل شیطان و مرد خسیس)به راه شیطان( شیطان

 75-71 1 بمونی و اسکندر  اسکندر

 219- 217 3 اسکندر و آب حیات  اسکندر

 220- 219 3 آب حیات و بختک  اسکندر 

 216-27 4 سه زن مکّار  اسکندر

 408- 404 1 روایت چهارم سه برادر)رند اصفهانی( خضر 

 219- 201 2 دخترشهرچین)جونور ارگنج و ابراهیم( چهارم روایت  خضر 

 99-95 1 روایت اوّل عباس دُوس پیامبر)ص(

 331- 319 1 یک گردو بنداز بیاد پیامبر)ص(

 254- 251 3 مار و دهقان  حضرت عباس)ع( 

 122- 121 4 جیرجیرک و عنکبوت  حضرت زکریا)ع( 
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Introduction 

Legends and tales as branches of folklore literature have always 

maintained their relationship with history and religion and provided an 

appropriate context for recreating religious and historical figures. In this 

research, the four volumes of Iranian Folktales have been subjected to 

a descriptive-analytical study in order to show the role and function of 

religious-historical figures in them. The four-volume collection is an 

invaluable treasure of folktales which are gathered by Anjavi Shirazi 

and other researchers in the field of folk culture and literature from 

around the country. 

The analysis of the 211 tales in this collection shows that 

religious-historical figures appear in 42 tales. These figures are Prophet 
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Soleyman [King Solomon], Imam Ali (the first Imam of Shiites), Satan, 

Alexander the King [Alexander of Macedonia], Khezr [Khidr], Prophet 

Mohammad, Hazrat Abbas [an important figure in Karbala] and 

Prophet Zechariah. 

 

Methodology, Review of Literature and Purpose of Study 

Folktales have been analyzed from various perspectives and approaches 

by many researchers; for instance, Beizaei and Rahimi (2015) in 

“Studying the system of beliefs in categorized Iranian folktales” have 

classified a number of folktales based on their types, and extracted and 

analyzed their system of beliefs from a psychological approach. 

Zolfaqari (2014) in “The structure of plot in Persian folktales” has 

categorized forty verse folktales based on their plots. Shakibi Momtaz 

and Hosseini (2013) in “Categorizing various types of the birth of 

heroes in folktales and fairy tales” uses a psychological approach to 

categorize the various types of births of heroes. Barfar (2009) in 

“Vegetable fairies” has collected a number of fairy tales from a 

mythological point of view and with the use of library and documentary 

methodology; and after investigating the conventions dominant in these 

tales, concluded that they originate from the imagination of the humans 

about nature’s animation. Afshari (2003) in “The magic of the drop: 

Signs of the myth of vegetable god in Persian folktales” has investigated 

the transformation of blood drops into plants in a handful of folktales 

and maintained that these mythological tales have roots in the 

imagination of the human beings in the agricultural period. 

The present study tries to investigate the manner of recreation of 

religious-historical figures as well as their roles and functions in the 
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four-volume collection Iranian Folktales using a descriptive-analytical 

method. 

 

Discussion 

These are the religious-historical figures in order of frequency of their 

appearance in the folktales: 

Appearing in 16 tales, Prophet Solomon is one of the most 

frequently appearing figures. His appearances in the tales are 

sometimes direct, sometimes through his actions and sometime through 

some tools associated with him such as rug, ring, hat, book, mirror, 

goblet, cane, kashkoul and stamp. 

Imam Ali is the second most frequently appearing religious-

historical figure in the folktales with 12 appearances. His character and 

his name signifies a wise old man who helps the tales’ heroes.  

Satan as an anti-religious figure appears in four tales with two 

different approaches and serves the villainous characters of the tales. 

The significant point about Satan’s appearance is that in two tales, it is 

actually Satan that is deceived by human beings. 

Alexander the King is the only historical figure who appears 

in the tales as a mythological-legendary person. The other religious-

historical figures function as guides and helps to heroes and 

protagonists of the tales; whereas Alexander, who is only a historical 

figure, appears in four tales with two different faces. 

Prophet Khidr is another religious-historical figure who 

appears in two tales functioning as a help to the hero. In Islamic and 

popular belief, too, he functions as a wise old man and a guide. 
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Prophet Mohammad appears in two tales in the collection. In 

fact, only his name is mentioned and he is not involved in the conflict 

of the tales. Prophet Mohammad is a holy figure and has a high status; 

therefore, he appears less frequently than the other religious-historical 

figures. Prophet Mohammad does not have a counterpart in myths and 

legends, and consequently, does not appear in folktales which are based 

on myths and legends. 

Hazrat Abbas’s presence in the collection is limited to one tale 

whose theme is associated with taking an oath. 

Prophet Zechariah and his martyrdom, along with his son’s, 

appears in one tale which is recreated according to the taste of the 

common readers. 

 

Conclusion 

Legends and tales provide a suitable context for the representation of 

religious-historical figures. These characters have been developed and 

completed in the imagination of the public and are recreated according 

to their wishes. The struggle between vice and virtue is a significant 

motif in the tales which results in the victory of virtue. The heroes of 

the tales have helpers and guides in order to overcome the challenges 

on their paths. Prophets, Imams and God’s servants are significant 

examples of helpers and guides for the heroes. In the tales investigated 

for this research, the three figures Imam Ali, Prophet Khidr and Hazrat 

Abbas fulfil this function. Prophet Solomon has a more prominent 

presence in the tales due to his ability to communicate with other 

creatures and supernatural beings. On the other hand, only the name of 

Prophet Mohammad is mentioned in the tales because he is so revered 
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among people that he is never represented beside mythological 

elements. The story of the martyrdom of Prophet Zechariah is recreated 

in one of the tales with some modifications compared to the text of the 

Holy Quran. Alexander the King as the only historical character has two 

different personalities in the tales: one the one hand, he as a king helps 

the hero of the tale; and on the other hand, he is a greedy king who has 

failed in his quest for eternal life. Satan is the only figure in the religious 

discourse whose presence in the story is associated with vice and 

destruction and helps the sinister characters with their deceptions.  

 

Keywords: religious figures, historical figure, anti-hero, Iranian 

folktales, hero 
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