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چكيده
يكي از ويژگيهاي برجستة داستانهاي منثور عاميانه كه تا به حال كمتر بدان پرداختهه دهد ،
پيوند ژرف و معنادار آنها با كهنالگوهاي داستانهاي پيامبران ،يعني تكرار و يا بازتوليد بسياري
از رويدادهاي زندگي پيامبران در متن آنهاست .در اين حوز  ،سه نوع نقشآفريني پيهامبران در
داستان ديد ميدود :نقشآفريني فعّال پيهامبران در رونهد داسهتانن نقهشههاي فرعهي آنهان،
بازسازي ماجراهايي دبيه داستانهاي مربوط به پيامبران .همچنين استفادة قهرمانان داستان از
سالحها و ابزارهاي پيامبران ،ياريرساني پي امبران به قهرمانان در عالم خواب و هدايت قهرمهان
يا ددمن توسّط يكي از پيامبران و نظركردة آنان بودن ،نمونههايي از اين پيونهد اسهت .راويهان
قصّههاي عاميانه ،با توجّه به جذّابيّت و دهرت فراوان اين كهنالگوها ،از آنها بهر برد و از ايهن
را  ،هم رنگ و بوي ديني و معجز آسا به قهرمانان داستان خويش داد و كهار و بهار آنهان را در
ادامه و با تأييد رسوالن الهي نمايش داد اند و هم به قصّههههاي خهود دهأن و هويّهت بيشهتري
بخشيد اند .اين مقاله با مطالعة هفد داستان بلند منثور عاميانه ،به بررسي ايهن موضهوع مههمّ
پرداخته است.
واژههاي كليدي :داستانهاي عاميانه ،داستان پيامبران ،ادبيّات عامّه.

. Zolfagari_hasan@yahoo.com

1

 / 87ادب فارسي ،دورة  ،3شمارة  ،2پایيز و زمستان  ، 312شمارة پياپي 2

 .مقدّمه
در فرهنگ اصطالحات ادبي ،قصّة عاميانه به «قصّههاي كهنهي االهالم مهيدهود كهه بهه
صورت دفاهي يا مكتوب در ميهان يهق قهوز از نسهلي بهه نسه ديگهر منتقه دهد و
گونههاي متنوّعي از اساالير بدوي ،قصّههاي پريان تا قصّههاي مكتوبي كه موضوعات آن
برگرفته از فرهنگ قومياسهت» (داد .)972 :5779 ،عهالو بهر قصّههههاي مكتهوب ،بخهش
عظيمي از داستانهاي عاميانه را افسانهها و مت ها و لطهايف و تمثيه ههاي غيرمكتهوب
تشكي ميدهند كه در ادبيّات دفاهي هموار سينه به سينه نق دد و بهه نسه ههاي
بعدي رسيد است .ادبيّات داستاني عاميانه ،به تماز روايتهاي تخيّلي و سرگرزكننهد و
آموزند االالم ميدود كه در قالب نظم و نثر به صورت مكتوب يها منثهور در كنهار ادب
رسمي در ميان مردز رواج دارد .قالبهاي رايج ادبيّات داسهتاني يها قصّههههاي عاميانهه،
افسانه ،اسطور  ،حكايت ،مت  ،مث  ،داستان مث  ،لطيفه ،نقه  ،نقه آواز اسهت .ادبيّهات
داستاني عاميانه آن دسته آثارياند كه محتهوا و ممهمون ،سهبق نگهارش ،مخاالبهان ،و
دك ارائة آن باب پسند عامّه و در ميان مردز رايج بادد.
داستان هاي عاميانة ايران سردهار از االّالعهات ارزدهمند زبهاني و فكهري و هنهري و
فرهنگي است .يكي از اين ابعاد ،بازتاب كهنالگوهاي ديني در خالل اين داستانهاسهت.
در كنار كاركرد سهرگرزكننهدگي و حماسهي و دالوري و موضهوعات عادهقانه كهه وجهه
مشترك تماز رمانسهاي جهان اسهت ،در ادبيّهات داسهتاني عاميانهة ايهران ،از ديربهاز و
بهويژ در عصر صفوي و قاجار ه كه مفاهيم دينهي و دهيعي ،جايگها خاصّهي در عرصهة
فرهنگ ملّي و سياسي پيدا كرد ه كاركرد ديني نيز از وجو مهمّ و پربسهامد ايهن گونهة
پرمخاالب ادبيّات بود است .قهرمانان اين داستانها حتّهي اسهكندر در اسهكندرنامههها،
عالو بر جنگاوري و عشقبازي و رسيدن به هدفهاي مادّي و دنيهايي ،ههدف برجسهتة
ديگري دارند و آن گسترش دين اسالز است و فماي داستان بين زمين و آسمان و دين
و دنيا موج ميزند .نويسندگان و راويان ،قهرمان داستان را نظركردة پيامبران ميداننهد و
در بسياري از صحنههاي قصّه ،پيامبران نقشآفريني ميكنند .در حقيقت ميتوان گفهت
اينگونه بهر گيري از گنجينة پربهاي ديني و اسااليري قهديم ،په ارتبهاط مسهتحكمي
بين ادبيّات رسمي ديني با ادبيّات عاميانه است كه هم باعث احيها و گسهترش ايهنگونهه
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آموز هاي اخالقي و دينهي اسهت و ههم در ارتقهاي سهط داسهتان و در نتيجهه جهذب
مخاالب ،كاركرد مهمّي دادته است.
داستان هاي قرآن ،به ويژ ماجراهاي پيامبران ،از ديرباز دستماية آفرينشهاي هنري
فراواني در فرهنگ و تمدّن ايران دد است .ادبيّهات و بهه ويهژ دهعر فارسهي ،از جههات
گوناگون ،تحت تأثير اين داستانها بود است .بهجز داستان حمرت يوسف كه كهامال در
سورة يوسف آمد است ،تماز داستان ههاي مربهوط بهه پيهامبران بهه اختصهار و بها كهر
صحنههايي مستق ّ در سور هاي گوناگون قرآن كريم پراكند است.
قصّههاي قرآني با قصّههاي عادّي و عرفي انسهاني دهباهت و تفهاوتههاي بسهيار دارد.
فيالمث قصّه هاي قرآني همه حقّ و صدم و راست و درست است و هيچكهداز حاصه
تخيّ و برساخته نيست ،امّا با داستانهاي واقعي و واقعگرايانة بشري ،فرمهاي عمهد
دارد .فيالمث در داستان ههاي قرآنهي جهز آنكهه تخيّه را نهدارد ،اغهرام و االنهاب و
زمينهسازي زماني و مكاني و الرح و توالئههاي ادبي و نظاير آن نيهز را نهدارد .حتّهي
داستانهاي قرآني ،توالي و تسلس ظهاهري نهدارد و غالبها تلميحهات بهه گودههاي از
زندگي و سوان عمري انبياي الهي در چند آيه به عم ميآيد و اينگونهه تلميحهات و
ادارات در سراسر قرآن كريم گسترد است (خرّمشاهي.)592 :5777 ،

داستان هاي پيامبران در الول تاريخ ،هم با روايتهاي متفاوت كتاب مقدّس و هم بها
داستانها و دخصيّتهاي تاريخي و افسانهاي ملّتهاي مختلف درآميخته و رنگ و بهويي
افسانهاي پيدا كرد است.
بسياري از مورّخان و نويسندگان در گذر زمان ،به قصّههاي قهرآن دهاو و بهر ههايي
داد اند و سلسلهروايتهايي را كه در علهم روايهتدناسهي بهه آن «اسهرائيليّات» گفتهه
ميدود ،با داستانهاي قرآن درآميختند ،بهالوريكه حتّي پادداهان و نازآوران ايران با
پيامبران و داهان بنياسرائي رابطه يافتندن به عنوان مثال ،زرددت بها ارميهاي نبهي و
خمر با الياس خَلط دد ...و يا والقهرنين را همهان اسهكندر پندادهتند» (اسهفنديار و
بيطرفان.)3 :5735 ،

ادبيّهات منظوز و منثور ايران ،از نخستين سد هاي ورود اسالز به ايهران ،تحهت تهأثير
آموز ها و داستانهاي قرآني بود و از آن پربار دد و بدينسان گونههاي مختلف تلمي
در ادبيّات فارسي دك گرفته است .پيامبران در داستانهاي عاميانه ،نقشمايهههها و يها
كاركردهاي ويژ اي دارند كه تا به حال بدان پرداخته نشد است.
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 .2پيشينة تحقيق
تقي پورنامداريان در كتاب داستان پيامبران در ديوان دمس و حميهد يهزدانپرسهت در
كتاب داستان پيامبران در تورات ،تلمود ،انجي  ،قرآن و بازتهاب آن در ادبيّهات فارسهي و
قمر آريهان در كتهاب چههرة مسهي در ادب فارسهي بهه انعكهاس داسهتان انبيها در ادب
كالسيق پرداختهاند .همچنين مقاالت «دخصيّتهاي تصويري و تمثيلي پيهامبران(ع) در
ادب فارسي» نودتة كهريم تهالم ( )92-23 :5779و «چههرة پيهامبران و قصه

قهرآن در

ادبيّات فارسي» نودتة رضا انزابهينهژاد ( )925-925 :5799و «داسهتان پيهامبران» نودهتة
بهاءالدين خرّمشهاهي ( )595-521 :5777و «اسهطورة جمشهيد بها نگهاهي بهه سرگذدهت
سليمان نبي» نودتة فاالمه مدرّسي ( ،)71-5 :5739همگهي داسهتان پيهامبران را در ادب
كهن فارسي جستوجو كرد اند .با رويكرد ادب عامّه و نزديهق بهه موضهوع ايهن مقالهه،
ظاهرا فقط چند مقاله نودته دد است:
محمّد ميردهكرايي در مقالهة «خمهر در باورههاي عامّهه» ( )29-93 :5739بها نگهاهي
مردزدناسانه ،نقش اين پيامبر را در باورهاي عامّه ،و محسن ميهندوسهت در مقالهة «ردّ
پاي ادهو زرتشهت در فرهنهگ عامّهه» ( )57-59 :5739نقهش زرددهت را در جنبههههاي
گوناگون فرهنگ عامّه بررسي كرد اند .در زمينة ديو هاي گوناگون بازتاب كهنالگوههاي
ديني و داستانهاي پيامبران در افسانههاي عامّه در حوزة گستردة مورد توجّه اين مقاله،
تا كنون پژوهشي صورت نگرفته است.
 .3روش تحقيق
روش تحقيق مقاله ،توصيفي ه تحليلي است و بر اساس دانزد داستان عاميانة زير ،انواع
نقشآفرينيهاي مستقيم و غيرمستقيم پيامبران را بررسي ميكنهد :اسهكندرنامة منثهور،
اسههكندر و عيّههاران ،حسههين كههرد دبسههتري ،اميرارسههالن نامههدار ،دارابنامههة بييمههي،
بديع الجمال و بديع الملق ،ديروية نامدار ،ملقجمشهيد و حمّهاز بلهور ،خاورنامهه ،قصّهة
نوشآفرين گوهرتاج (نوشآفريننامه) ،داهزاد هرمز ،خاور و باختر ،حمز نامه ،جنيدنامهه،
ابومسلمنامه ،مختارنامه.
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 .4پيامبران در قصّههاي عاميانه
با بررسي دقيق داستانهاي عاميانهه درمهييهابيم كهه پيهامبران بهه سهه دهيو در ايهن
داستانها نقشآفريني كرد اند .5 :پيامبران به عنهوان يكهي از دخصهيّتههاي قصّههن .9
وجود نشانهاي از پيامبران در قصّهن  .7بازآفريني يكي از حوادث زندگي پيامبران.
 . .4پيامبران به عنوان یكي از شخصيّتهاي قصّه
 . . .4یاري پيامبران به قهرمانان
در برخي از داستانها ،پيامبران حموري جدّي و سرنودتساز دارنهد .آنهان يها در عهالم
واقع و يا در خواب به ياري قهرمان يا سهاا وي مهيآينهد و گهر از كهار فروبسهتة آنهان
ميگشايند.
 . . . .4در عالم واقع
خمر پير محبوب قصّهها و افسانهها و ياور قهرمان است .خمر در داستانهاي عاميانهه،
نقش پررنهگ و پربسهامدي دارد .در ادب فارسهي ،اسهاالير مربهوط بهه خمهر گها بها
افسانههاي دربارة جازجم (به دلي ارتباط اسكندر با جاز) و خمر رابطه پيهدا كهرد و

گا با روايات مربوط به جم اقتران يافته است (تالم.)25 :5779 ،

در خاورنامه ( )91 :5932خمر به ياري عمرو ضهيمري عيّهار مهيدهتابد و در حمهز نامهه
( )217 :5727راهنما و مردد حمز در تماز مراح ددوار زندگي و نبردهاي اوست .وي و
الياس در هدايت پريان براي پرورش بديعالزّمان نقش دارند و حمز هموار از دستگيري
و راهنمايي خمر برخوردار ميدود (همان 919 :و  971و .)...همچنين اصفياي باصهفا ،زنهي
كه حمرت خمر(ع) او را به مادري خواند است ،در اين داستان حمور مييابد و حمز را
براي عبور از دريا ياري ميرساند .در جنيدنامه ،جنيد سوار اسب پرند اي مهيدهود و بهر
كوهي فرود مي آيد و با خمر نبي مالقات ميكند .خمهر وي را بهه دههر سهنهبهدر نهزد
رديد ميبرد .قهرمانان داستان ،را هاي صدساله و الوالنيمدّت را بهه وسهيلة عفريتهان،
اسبان پرند  ،پريان و يا به ياري خمر ،در يق ساعت ميپيماينهد (الرسوسهي ،5732 ،ج :7
.)297
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در قصّة حمز ( ،)971 :5727حمز در كو قاف ،خمر را ميبينهد .خمهر بهه او العهاز
ميدهد و نشانههاي وجود ديو را به وي ميگويد .زماني كه پاي اسب حمهز مهيتركهد،
خمر ظاهر ميدود و به دست خود نع در پاي اسب او مياندازد.
 .2. . .4در عالم خواب
حمور پيامبران در خواب قهرمانان داستان و ح ّ مشهك آنهان ،از بهنمايههههاي مكهرّر
اينگونه داستانهاستن بهراي نمونهه ،در اسهكندرنامة منثهور ( )933 :5727ديهدن خهواب
پييمبههر اك هرز(ص) و ح ه ّ دههدن مش هك خههواب حمههرت آدز(ع) (همههان )151 ،959 ،و در
بديع الجمال و بديع الملهق ( )512 ،75 ،92 ،97 :5779ديهدن خهواب حمهرت آدز و يهاري
گرفتن از وي تكرار دد اسهت .در حمهز نامهه ( 512 :5727و  )519خهوابههاي رحمهاني
فراواني رو ميدهد كه در آنها برخي از پيامبران به خهواب قهرمانهان مهيآينهد و آنهها را
ارداد ميكنند« :در خواب ديد كه درِ آسمان چاك دد است ،يق تختهي بيهرون آمهد،
باالي اين تخت پيري نشسته است و آن پيرْ قدح دربت به اميرحمهز خورانيهد و گفهت:
اي فرزند! منم ابراهيمِ پييامبر(ع) ،به تشويش تو آمد از» .عمهر اميّهه ،چههار پيهامبر (آدز،

ابراهيم ،اسماعي  ،سليمان) را به خواب ميبيند و از هر كداز درخواستي ميكند .همچنين
حمرت ابراهيم(ع) آب حيات سمندون ديو را به حمز نشان مي دهد تا بتواند او را از بين
ببرد (همان .)215 ،در جنيدنامه ،سيُد جنيد به دست پاددا روز گرفتار ميدود و او را بها
خود به روز ميبرد .سيُد جنيد ،حمرت محمّد(ص) را در خواب ميبيند و با دعهايي كهه از
ايشان ميآموزد ،فرار مهيكنهد .چنانكهه ديهديم ،حمهرات آدز ،خمهر ،محمّهد ،ابهراهيم،
اسماعي  ،سليمان در بيداري و خواب به ياري قهرمان داستان ميآيند (الرسوسهي:5732 ،
ج .)592 :7

 .2. .4درمانگري پيامبران
گا قهرمان در چنان وضع بحراني و كشاكش بين مر

و زندگي قرار ميگيرد كهه خهود

نميتواند گر كار فروبسته را بگشايد و بايد نيرويي برتر و آسماني دخالت كنهد و درد يها
زخم جاندكارش را درمان كند.
نزد ايرانيان كهن ه مانند بسياري از اقواز و مل ه بيماري ،عامه جهادويي دادهته اسهت و
براي دفع آن بايد به جادوگر روي آورد (دماونهدي ،نقه از نجهمآبهادي .)573 :5775 ،در
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افسانههاي كهن ايراني ،آميختگي قدرت و درمان و جادوييبخشي ،در يهق هيئهت آيينهي
هموار مورد توجّه بود است .قدرت پادداهي فريدون ،توأز با كاركرد درمانبخشي اوسهت
(دماوندي ،نق از مختاري :همان).

نقش درمانگري سيمرغ نيز مهمّ است .در داستانهاي عاميانه ،معموال قهرمان گرفتار
داستان ،يكي از پيامبران و يا ائمّة االهار(ع) را در خواب ميبيند و يا بها تمهاس بها لبهاس
يكي از پيامبران ،درمان يا نظركردة يكي از مقدّسان ميدهود ،يها پهس از مهر

بهر اثهر

معجزة يكي از پيامبران ،جان دوبار اي ميگيرد.
 . .2. .4در عالم واقع
در خاورنامه ( )33 ،25 ،21 :5932جامة پيامبر ،مجروحان را دفا ميدهد و خمر ،زخميهان
ه ازجمله عمرو عيّار ه را درمان ميكند (همان .)91 ،در حمهز نامهه ( )953 :5727خمهر بها
گذادتن بر

سبز بر چشمهاي حمز  ،او را دفا ميدهد و چشهمان بزرجمههر بها خهاك

پاي پيامبر بينا ميدود (همان .)999 ،در ابومسلمنامهه ،دهفا يهافتن عهال و اللحهة زرنقهي
(الرسوسي ،5732 ،ج  )922 :9و ابومسلم به دست علي(ع) (همهان )755 :كهر دهد اسهت .در

قصّة نوشآفرين گوهرتاج ( )593 :5975به مرهم سهليماني ادهار دهد و در اسهكندرنامة
منثور ( )93 :5727زند ددن مردگان و دفاي بيماران بهه دسهت حمهرت ابهراهيم آمهد
است.
 .2.2. .4در خواب
در اسكندر و عيّاران ( ،)73 :5737حمرت ابراهيم ،اسكندر را دفا ميدههد و قهرمهان كهه
نظركردة ابراهيم است ،بينايي خهود را بهازمييابهد (همهان .)952 ،در مختارنامهه ،چشهمة
حمرت ايّوب(ع) دفادهند است (واعظ هروي .)559 :5731 ،در ابومسلمنامه پاي قطهعدهدة
برفتمة دمشقي با ديدن خواب حمرت محمّهد(ص) بهبهود مهييابهد (الرسوسهي ،5732 ،ج :2

 )592و زخم هاي ابومسلم در جنگ با نصر سهيّار بهه واسهطة ديهدن حمهرت علهي(ع) در
خواب ،بهبود مييابد (همهان ،ج  .)35 :9همچنين دفا يافتن يحيي ديباباف ه كه زبهانش را
سيّار اسلم بريد بود ه با ديدن حمهرت علهي(ع) در خهواب (همهان ،ج  ،)29 :7بينها دهدن
چشمان حليمه با ديدن حمرت زههرا(س) در خهواب (همهان ،ج  )933 :5و چشهمان احمهد
زمجي و غندة نائب ،وقتي ابومسلمْ اماز حسين(ع) را در خواب ميبينهد (همهان ،ج .)992 :9
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در جنيدنامه ،اسد مجروح (همان )992 :و مختار ،قاضي و سهعد مصهري بها ديهدن خهواب
پيامبر(ص) بهبود مييابند (همان ،ج  .)797 :5در ابومسهلمنامهه ههم بهه آبخهوردن از چها
حمرت يوسف(ع) براي تبرّك و درمان بيماري ادهار دهد اسهت (همهان .)795 :بنهابراين
خمر(ع) و محمّد(ص) در عالم واقع ،و ابراهيم(ع) و ايهوب(ع) و محمّهد(ص) و ائمّهة االههار ه از
جمله اماز علي(ع) و اماز حسين(ع) و حمرت زهرا(س) ه نقهش درمهانگري بهراي قهرمانهان
داستان را در خواب و رؤيا ايفا ميكنند.
 .3. .4هدایت یكي از پيامبران ،قهرمان یا دشمن را
از ديگر نقشهاي مهمّ پيامبران در داستانها ،ياري و ارداد قهرمانان از سهويي و ههدايت
برخي از ددمنان يا مسلمان كردن آنان و مأموريّت دادن به ايشان براي پيوستن به ساا
و اردوي قهرمان است .آدز(ع) و خمر(ع) و ابراهيم(ع) و عيسي(ع) و محمّد(ص) بارها اين نقش
را در بيداري و خواب قهرمان داستان ،ايفا ميكنند .بسامد اين بنمايه در اسكندرنامههها
و حمز نامه بيشتر است.
 . .3. .4در عالم واقع

در حمز نامه ( 999 :5727و  919و ،)...خمر براي تلقين و ارداد حمز ميآيد در دهاهزاد
ديرويه هم پهلواني از ساا داز به دست خمر پيامبر(ع) ،مسلمان ميدود.
 .2.3. .4در عالم خواب
در اسكندرنامة منثور ( ،)57 ،73 :5727افرادي از ساا ددمن بها ديهدن خهواب پيهامبران،
مسلمان ميدوندن مث ديدن خواب حمرت ابراهيم(ع) و عيسي

( ع)

(همهان،212 ،722 ،932 ،

 .)217سبكتگينْ خواب حمرت عيسي(ع) را ميبيند و مسلمان ميدود و عقد دههربانو را
با عبدالحميد و ساس دختر اسكندر را با پسرش سلطان محمّد مهيبنهدد .نكتهة جالهب
توجّهه ايهن اسهت كهه همهة پيهامبران ه حتّهي عيسهي

( ع)

ه قهرمهان را بهه ديهن اسهالز

فراميخوانند .و يا خواب حمرت آدز(ع) (همان .)192 ،173 ،192 ،173 ،در اسكندر و عيّهاران
هم اين مسئله بارها تكرار دد استن خواب حمرت آدز(ع) (اسكندر و عيّاران )591 :5737 ،و
حمرت ابراهيم(ع) (همان )933 ،591 ،19 ،و حمرت عيسي(ع) (همان.)793 ،
در جنيدنامه ،خوابها يا حكم الهاز غيبي را دارد يا دارويهي دهفادهنهد و آرازبخهش
است كه قهرمانان را در الول داستان ياري ميرساند .قهرمان مرد در خواب ،پيامبر(ص) را
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ميبيند و قهرمان زن ،حمرت فاالمه(س) را .وقتي از خواب بيدار ميدوند ،يها زخهمههاي
آنها بهبود مي يابد و يا دعايي به آنها تلقين ميدود كه ميتوانند با آن بهر ددهمن غلبهه
كنند و يا اميد و آرامش ازدسترفتة خود را بازمييابند :خهواب ديهدن مختهار ،پيهامبر را
(همان ،)957 ،957 ،222 ،237 ،239 ،959 ،797 ،خواب ديدن جنيد ،پيامبر را و يهاد گهرفتن
دعههايي از او (همههان ،)999 ،خههواب ديههدن ردههيد  ،حمههرت زهههرا(س) را (همههان .)935 ،در
خاورنامه ( 92 ،3 :5932و )...بارها پيامبر(ص) به خهواب برخهي از كهافران مهيآيهد و آنهها را
مسلمان ميكند و بهه يهاري علهي(ع) وامهيدارد .در حسهين كهرد دبسهتري ()591 :5739

بهزادخان ،پيامبر(ص) را در خواب ميبيند و به دستور ايشان ،ياريگر ميراسماعي ميدود.
ملّاحاجيمحمّد در كو خمر تصميم ميگيهرد خودكشهي كنهد ،امّها حمهرت خمهر(ع) و
حمرت علي(ع) را ميبيند و منصرف ميدودن البتّه معلوز نيست در رؤيا بود يها در عهالم
واقع (همان.)922 :
 .4. .4عقد دختر براي قهرمان در خواب
در دستهاي از داستانها ،معموال يكي از پيهامبران بهه خهواب دختهر پاددها يها يكهي از
دخصيّتهاي نامدار ساا ددمن مهيآيهد و او را مسهلمان مهيكنهد و بهه عقهد يكهي از
دالوران و قهرمانان مسلمان درميآورد .اين موضوع از دو جهت قاب توجيه اسهتن يكهي
اينكه ايجاد فمايي عادقانه و البتّه درعي و ديني ،به تلطيف فمهاي جنگهاوري و جهدّي
داسهتان كمهق مهيكنهد و ديگهر اينكهه بها پيوسهتن ايهن دختهران بهه سهاا قهرمهان،
گشايشهايي در كار وي ايجاد ميدود .دختر از نفو و قدرت خود براي دكست دادن يا
تسليم كردن اردوي ددمن بهر ميبرد و به ياري قهرمان ميدتابد و از حقّانيّت او دفهاع
ميكند .در اين نوع داستانها ،اين نقش بر عهدة پيامبر(ص) و ابراهيم(ع) و ديث(ع) اسهتن
براي نمونه ،در خاورنامه ( )91 :5932پيامبر(ص) به خواب دختر پاددا بتپرستان مي آيهد

و او را مسلمان ميكند و به عقد يكي از سرداران لشكر اسالز درمهيآورد .در حمهز نامهه
( )599 :5727خواهر اورنگ و كورنهگ ،خهواب حمهرت دهيث(ع) را مهيبينهد كهه در آن،
حمرت ديث(ع) او را به همسري لندهور برميگزيند .زهر ْ خهواب حمهرت ابهراهيم(ع) را
مي بيند پس مسلمان مي دود و به همسري مقب حلبي درميآيهد (همهان .)953 :خهواهر
قارونفريبرز با ديدن خواب حمرت ابراهيم(ع) مسلمان ميدود و حمز را آزاد ميكنهد و
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همسر او مي دهود (همهان .)733 :در اسهكندرنامة منثهور ( ،)722 :5727سهبكتكين خهواب
حمرت عيسي(ع) را ميبيند و مسلمان ميدود و دهربانو را با عبدالحميد و ساس دختهر
اسكندر را با پسرش سلطانمحمّد عقد ميكند.
 .2.4وجود نشانهاي از پيامبران در قصّه
 . .2.4ابزار و سالح پيامبران
پهلوانان و قهرمانان برخهي از داسهتانهها ،اسهلحه و ابزارههايي معجهز گهر و جهادويي و
ياريرسان از روزگار پيهامبراني دارنهد همچهون آدز ،دهيث ،سهليمان ،داوود ،اسهماعي ،
اسحام ،صال  ،هود ،خمر ،زرددت .اين ابزارها و جنگافزارها در عين حهال كهه آنهان را
رويينتن و دكستناپذير ميكند ،مأموريّت نبردها و كودشهاي آنان را رنگهي دينهي و
الهي مي زند و قهرمانان داستان را ميهراثدار را و روش پيهامبران مهيسهازد .گها راوي
تأكيد ميكند كه يق يا چند پيامبر ،اسلحه و يها ابزارههاي مهورد نظهر را بهراي قهرمهان
داستان (اسكندر و حمز و )...به وديعه نهاد اند .در برخي موارد هم قهرمان براي به دست
آوردن اين وديعههاي مقدّس بايد تالش كند و اللسهمههايي را بااله كنهد و خطرههاي
فراواني را به جان بخرد .برخي از اين ادياي مقدّس پيامبران كه در داستانها ميبينهيم،
عبارتاند از :لباس جنگي ،لباس غيرجنگي ،جاز ،هيك و حماي  ،كفش ،تخت ،تهار مهو،
تاج ،خاتم ،عصا ،قاليچة سليمان ،اللسم ،لوح ،عمّامه ،عَلَم ،خرقه ،بازوبند ،انگشهتري ،آب
حيات ،نان ،سرمه ،اسب. ...
در خاورنامه ( )59 ،59 ،13 ،12 ،11 ،91 ،99 ،99 ،21 ،27 ،29 ،25 ،75 ،73 ،77 :5932عمرو
ضيمري ،عيّار مشهور داستان ،هر گها بهراي جاسوسهي يها دهبيخون عيّهاري بهه سهوي
لشكرگا ددمن ميرود ،جاز حمرت آدز(ع) را بر سر خود ميريزد و تييير دك ميدهد.
در اسكندر و عيّاران ( )922 :5737اسلحه و ابزار پيهامبران در اختيهار اسهكندر اسهت و در
پي هروزي او ت هأثير فههراوان داردن از جملههه زر داوودي ،كمنههد آصههف ،هيك ه و حماي ه
اسماعي  ،عقهرب سهليماني ،كمرتهركش اسهحام ،مهوزة صهال  ،كهال خهود ههود ،تخهت
جمشيدي كه منظورْ تخت سليماني است (همان )792 ،937 ،925 ،52 :و در كنار آن ،تخت
هدهد كه متعلّهق بهه نسهيم ،عيّهار اسهكندر ،اسهت (همهان 11 :و  .)925همچنهين دهال و

دستمال سليمان (همان )722 :و مطهارة ههود (همهان 997 :و  .)797در اسهكندرنامة منثهور
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( )919 ،959 :5727برخورداري از چند تهار مهوي حمهرت آدز(ع) باعهث پيهروزي اسهكندر
ميدود .تاج سليماني ،خاتم سليماني ،عصهاي سهليماني ،قاليچهة سهليماني (همهان)937 :

اسباب و سالح داوود(ع) ،قهرمان را رويينتهن مهيكنهد (همهان .)775 ،729 ،91 :همچنهين
اللسم زرددت (همان ،)51 :منديلي كه در ايّاز ديث پييمبر بافته دد (همهان ،)593 :لهوح
و اسم اعظم (همهان ،)235 ،523 ،75 :انگشهتر حمهرت سهليمان (همهان ،)232 :آب حيهات
(همان ،)979 :ناني كهه خمهر داد و تمهاز نمهيدهود (همهان 939 :و  )937نيهز بهه چشهم
مي خورد .همچنين است قهرماني كهه سهرمة سهليماني در چشهم مهيكشهد و ديهوان و
پريزادان را ميبيند (همان.)931 :
در حمز نامه ،حمز از كمانگري ،كمان اسهحام(ع) را مهيگيهرد و از بهاغي ،اسهب آن
حمرت(ع) و نيز زر و سالحهايي را كه اجدادش براي وي به ارث گذادتهانهد ،بهه دسهت
ميآورد .با ديوان ميجنگد و به كمهق حمهرت خمهر(ع) همهة آنهها را از بهين مهيبهرد.
همچنين براي رفتن به ميدان نبرد ،پيراهن اسماعي (ع) ،زر تنهگ حلقهة داوود(ع) ،مهوزة
صال (ع) ،كال خود هود(ع) ( 991 ،257 ،775 ،922 :5727و ،)...كمربند اسهحام(ع) (همهان،)32 :
كمند خمر(ع) (همهان )912 ،977 ،979 ،935 ،919 :را ميپوددن يادآوري مهيدهود در همهة
موارد ،اين پيامبران ،ابزار و وساي جنگي خويش را براي حمهز بهه ارث نههاد انهد .نيهز
حمز به گنجي دست مييابد كه حمرت اسحام(ع) در حجرة باغ براي وي به جا گذادته
است (همان .)32 :در اميرارسالن نامدار هم دمشير زمرّدنگار ،يكي از دمشيرهاي حمرت
سليمان(ع) ،در اختيار اميرارسالن است (نقيبالممالق 719 :5773 ،و  .)713در ابومسلمنامهه،
خردك آهنگرْ براي ابومسلمْ تبري سي مني از فهوالدي درسهت مهيكنهد كهه از پارچهة
والفقار حمرت علي(ع) است ،تا برضدّ ددمان اه بيت(ع) خروج كند .او همچنهين بهراي
گرفتن علم اماز حسين(ع) و عمّامهة حمهرت رسهول(ص) و خرقهه و بازوبنهدش از خواجهه
فم  ،به دمشق و خراسان ميرود (الرسوسي ،5732 ،ج .)592 :5
 .2.2.4شخصيّت از نسل پيامبر
در خاورنامه ( )77 :5932حمرت علي(ع) به كو بلور ميرسهد .ناگههان لشهكري از ديهوان
نيقرفتار از را ميرسند كه سرداردان هاللدا زرّينكال از نژاد سليمان است .آنهها در
مقاب ديوان بهدكار مهيايسهتند .در اسهكندرنامة منثهور ( )255 ،255 :5727ههم يكهي از
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قهرمانان ،نبيرة ديث نبي است و لندهور نبيرة خمر نبي(ع) به جنگ با اسكندر ميآيد و
دكست ميخورد و مسلمان ميدود .در داهزاد ديرويه نيز داهرو پري ،نايب حمهرت
سليمان(ع) است (ديروية نامدار.)577 :5737 ،
 .3.2.4مكانهاي بازمانده از دوران پيامبران
در بسياري از داستانها به بناها و اللسمهايي ادار دد كه معموال در زمان سهليمان

( ع)

ساخته دد و قهرمان آن را فت ميكند و اللسم را ميدكند و به گنجينة پنههان در آن
دست مييابدن براي نمونه ،در حمز نامه ( ،)32 :5727باغ حمرت سليمان(ع) و حجرة آن و
تخته سنگي كه در زمان سليمان(ع) تاريخ حمور حمز بر آن نودته دد بود .همچنهين
است جزير اي كه صيّاف در خاورنامه ( )72 :5932به آن ميرسد ،پر از اللسم سهليمان

( ع)

و دير است .در دارابنامة بييمي ،جمشيددها بهه اسهكندريّه مهيرود و گرفتهار اللسهم
جزيرة چهاردنبه ميدود ،فيروزدا او را آزاد ميكند و گنج سليمان نبي(ع) را بهه دسهت
ميآورد (بييمى .)7295 :5735 ،جزيرة چهاردنبه به دسهت سهليمان نبهي(ع) اللسهم دهد
است (همان .)793 :نيز به زندان سليمان نبي(ع) در مصر ادار ميدود (همهان 773 :و .)971
در ابومسلمنامه ،ابومسلمْ اللسم را ميدكند و به گنج حمرت سليمان(ع) دست مهييابهد
(الرسوسي ،5732 ،ج  .)799 :5نيز اعتقاد به خواندن نماز در مسجد خمهر(ع) بهراي بهرآورد
ددن حاجت (همان .)299 :زيارت مكهانههاي مهذهبي و نمهاز خوانهدن در آنجها ازجملهه
عبادتخانة حمرت مريم(ع) ،كودق حمرت يعقوب(ع) (همهان .)795 :آب خهوردن از چها
حمرت يوسف(ع) براي تبرّك و درمان بيماري (همان) .در اميرارسالن نامهدار ،دههر صهفا،
سرزمين پريزادان ،از بناههاي سهليمان پييمبهر(ع) اسهت كهه آن حمهرت ،اللسهم قلعهة
سنگباران را به ناز اميرارسالن بسته است (نقيب الممالق )225 :5773 ،و هزارالام سهليمان
كه آخر كو قاف است (همان .)717 :در قصّة نوشآفرين گوهرتاج ( )527 :5737نوشآفرين
در قصر سليمان(ع) در درياي محيط زنداني است .همچنين بهه اللسهم سهليمان(ع) ادهار
دد است (همان .)539 :در ملقجمشيد هم به باغِ اللسمِ حمّازِ بلور حمهرت سهليمان

( ع)

هم ادار دد است (نقيبالممالق .)92 :5732 ،در پايان داستان اسهكندر و عيّهاران (:5737

 )527تابوت اسكندر را بنا به وصيّت وي در دهرها ميگردانند ،درحاليكه يق دسهتش از
آن بيرون استن در قهدمگا حمهرت آدز(ع) ،دسهتش را بهه درون تهابوت مهيبهرد و او را
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همانجا به خاك ميساارند .ضمن اينكه به زيارت تربت آدز(ع) ادار دد است .نيز قلعهة
تبرّك كه از سليمان به جا ماند است و ديوش پس از فوت آن حمرت(ع) به قاف ميرود
(همان )595 :و در اسكندرنامة منثور ( )51 :5727اللسم حمرت زرددت و دههري كهه در
زمان سليمان از الال و نقر ساخته دد (همان )279 ،72 :و اعتقاد بهه حاجهت گهرفتن بها
چه چهاردنبه روز گرفتن و عبادت كردن و در چشمة سليمان

( ع)

غس كهردن (همهان:

 )991به چشم ميخورد.
 .4.2.4نظركردة پيامبر بودن
در اسكندرنامة منثور (همان ،)927 :نسيم عيّار ،نظركردة پيامبران اسهت و بهه  79صهورت
تييير قيافه ميدهد و به  79زبان سخن ميگويد .همچنين قهرماني كه نظركردة ابراهيم
خلي (ع) است (همان.)93 :
 .3.4بازآفریني حوادث زندگي پيامبران
در برخي از داستانها ،نويسندگان و يا راويهان ،وم بيشهتري نشهان داد انهد و آن را در
قالب بازآفريني ماجراهاي ديني و بهويژ داستانهاي مربوط به پيامبران مطرح كرد انهدن
بدين معنا كهه قهرمهان داسهتان را وارد مهاجرايي مهيكننهد كهه آدهكارا الگهوبرداري از
رويدادهاي مهمّ و مشهور زندگي يكي از پيامبران است .از زندگي پيامبر اكرز(ص) نسهبت
به ديگر پيامبران ،در اين داستانها كمتر استفاد دد است .دايد نويسندگان و راويهان،
از حسّاسيّت هاي اجتماعي و ديني مسلمانان خبر دادتهاند و در حهوزة داسهتانپهردازي،
نقش كمتري به تقليد از پيامبر اسالز(ص) بهراي قهرمانهان خهود رقهم زد انهد .بيشهترين
بازآفريني داستاني از ماجراهاي زندگي سليمان(ع) و ابراهيم(ع) و موسي(ع) صهورت گرفتهه
است .در اينجا به مهمّترينِ اين موارد ادار ميدود:
 . .3.4پاره كردننامه
در اسكندرنامة منثور (همهان ،)125 ،122 ،992 :دها كهافر ،دعهوتنامهة اسهكندر را بهراي
پيوستن به اسالز پار ميكند ،كه يادآور نامة پيامبر(ص) به خسرو پرويز است.
 .2.3.4ابراهيم(ع) و در آتش افكندن او
در اسكندر و عيّاران ( ،)919 :5737نسيم عيّار در آتش افكند ميدهود .وي در آن لحظهه
به حمرت ابراهيم(ع) متوسّ ميدود و نذر ميكند و آن حمرت ،نسيم را نجات ميدهد،
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يا از آتش گذدتن اصهفيا و نسهوختن وي در حمهز نامهه ( )937 :5727داسهتان حمهرت
ابراهيم(ع) (قرآن )13-17 :95 ،و داستان سياوش در دهاهنامه (فردوسهي ،5733 ،ج  )237 :9را
به ياد ميآورد.
 .3.3.4فرزنددار شدن در پيري
در تعدادي از داستانها ،آرزوي دادتن فرزند و سرانجازْ فرزنددار ددن پاددا يا دهخ
نامدار بر اثر معجز  ،دعا ،خهوراكي و يها داروي خهاصّ در دوران پيهري ،يهادآور داسهتان
حمرت ابراهيم(ع) و فرزنددار ددن همسرش در دوران پيري يا داستان زكريّها(ع)سهت .در
قصّة نوش آفرين گوهرتاج ( ،)579 :5737پاددا دمشق صاحب فرزند نمي دود .عابدي بهه
اسم فيّاض دو دانه گندز به او ميدهد .پاددا و همسرش با خوردن آن گندزها صهاحب
دختري ميدوند .در بديعالجمال و بديعالملق ( ،)9 :5779سلطان سهنجر ،پاددها عهادل
مصر ،آرزو دارد خداوند به او فرزندي بدهد .پس از سالها انتظار ،همسهرش كهودكي بهه
دنيا مي آورد و نامش را بديعالملهق مهينهنهد .در دهاهزاد هرمهز ( ،)29 :5727در دههر
اسالمبول ،پادداهي زندگي ميكند كه فرزندي ندارد .روزي درويشي بهه بارگها پاددها
وارد ميدود و پاددا را مژدة آمدن فرزند ميدهد .پسري به دنيا ميآيد و او را هرمز ناز
مينهند .در خاور و باختر ( 5553 :5722به بعد) ،ملهقاختهر ،پاددها چهين ،آرزوي فرزنهد
دارد .نزد عابدي در غاري ميرود .عابد به او مژد ميدههد كهه بها ازدواج بها دختهر دها
دمشق داراي فرزند خواهد دد .اليقموس ،پاددا كاب  ،نيهز بها دختهر پاددها خراسهان
ازدواج م هيكنههد و جانشهها بههه دني ها م هيآي هد ك هه بهها دي هدار بهها ملك هة مههاران ،يكههي از
دگفتانگيزترين سرنودتها را به وجود ميآورد.
 .4.3.4موسي(ع) و به آب افكندن او در كودكي

يكي از خَرم عادتهاي حماسي و اسطور اي ،افكندن قهرمان در آب است .در اسكندر و
عيّاران ( ،)57 :5737داستان با بهآبانداختن نوزاد هماي آغاز ميدود كه دبيه سرگذدت
حمرت موسي(ع) است .در اسكندرنامة منثور ( )553 :5727هم ماجراي گذادهتن كهودك
در صندوم و در دريا افكندن وي تكهرار دهد اسهت .در اسهكندر و عيّهاران (،)55 :5737
دختر تاتار و دها و دختهر دهبرنگ را بهراي دوري از ددهمن بها يهق صهندوم بهه آب
مياندازند.
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 .8.3.4موسي(ع) و معجزة شكافتن دریا
در حمز نامه ( ،)937 :5727عصا بهر آب زدن اصهفياي باصهفا و از دريها گذدهتن او ،و در
خاورنامه ( ،)552 :5932دكافتهددن دريا به دست علي(ع) و افتادن جواهرات غرمدد بهه
دست ددمن ،يادآور دكافتهددن ني با عصاي موسي(ع) است.
 .4.3.4موسي(ع) و معجزة بدل شدن عصا به اژدها
در خاورنامه (همان ،)97 :والفقار علي(ع) مانند عصاي موسهي(ع) ،خهود بهه خهود از غهالف
درميآيد و كافران را ميكشد و به اژدها تبدي ميدود و ساس اژدها را هم ميكشد.
 .9.3.4یونس(ع) و شكم ماهي
در اسكندر و عيّاران ( ،)521 :5737دختر تاتهار و دها و دختهر دهبرنگ را بهراي دوري از
چنگ ددمن با يق صندوم به آب مياندازند و صندوم را ماهياي به امر خدا مهيبلعهد.
در اسكندرنامة منثور ( )55 :5727نيز بلعيدن ماهي صهندوم را ،يهادآور داسهتان حمهرت
يونس(ع) است.
 .1.3.4یوسف(ع) و به چاه افكندن او
در داهزاد ديرويه ( ،)555 :5737داستان كودكيِ دهيرويه ،دهاهزادة رومهي ،و انهداختن
برادرش ،ارچه ،او را در چا  ،كامال دبيه داستان يوسف(ع) است .وي ديرويه را بهه بهانهة
دكار با خود به صحرا ميبهرد و در چها مهيانهدازد و در بازگشهت ،بهه پهدر و درباريهان
ميگويد يق ديرْ كودك را خورد است.
 .1.3.4عيسي(ع) و معجزة زندهكردن مردگان
در خاورنامه ( ،)525 :5932علي(ع) همچون عيسي(ع) ،مردة دفندد را زند ميكند.
 . ..3.4سليمان(ع) و سلطنت او
در اسكندر و عيّاران ( ،5737ج  ،)975 :5اسكندرْ پادداهي توصيف ميدهود كهه در پشهت
خطّ مقدّز جنگ نشسته و دالوران برايش ميجنگند و ارسطو رايزن اوست .در حقيقهت،
اسكندرْ دخصيّت منفع و خوشبختي است كه ثمرة تهالش ديگهران بهه نهاز وي تمهاز
ميدود و با اينكه يق پيامبر نامرس است ،دراب مينودد و با زنان نرد عشق مهيبهازد.
امّا در جلد دوز ،او خود به صحنة نبرد ميآيد و گر هاي داستان را ميگشايد و همرديف
سليمان نبي(ع) قرار ميگيرد ،بهگونهايكه او را سليمان ثاني مينامنهد .در جهايي از ايهن
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داستان ،لوحي از زبرجد دارد كه هر كس با نظر بدان ،مطيع او ميدود .نسيم ،لوح را بهه
دست ميآورد ،ولي عزرائي ديو ،لوح او را ميگيرد و به پيشنهاد جالينوس ،آن را به دريا
مياندازد .اين تصوير ،دبيه به دريا افكندن ديو ،انگشتر سليمان راست.
 . .3.4قاليچة پرندة سليمان
در قصّههاي فارسي و عربي و بيشتر از را هزارويق دب ،از قاليچهة حمهرت سهليمان

( ع)

ياد دد كه باد آن را به هر جا ميبرد است .گويا اين انتساب بهه دليه آيهة  71سهورة
صاد است كه تصري دارد ما هم باد را مسخّر فرمان او كرديم تها بهه امهرش بهه ههر جها
بخواهد ،به آرامي روان دود .اميرارسالن نامدار به عشق ملكه فرّولقها بها چههار عفريهت،
روانة مملكت جانبنجان ميدود .سه دبانهروز بر ههوا مهيرونهد و روز سهوز ،عفريتهان
تخت را بر قلّة كوهي بر زمين ميگذارند (نقيبالممالق.)229 :5773 ،
 . 2.3.4خضر(ع) و جستوجوي آب حيات
در اسكندرنامههاي منظوز و منثور ،ماجراي اسكندر و جستوجهوي آب حيهات و دسهت
نيافتن وي بدان و يا يافتن و از دست دادنش ،بازآفريني داستان خمر(ع) است.
 . 3.3.4اصحاب كهف و پنهان شدن آنان در غار
در مختارنامه ،داستان اصحاب كهف براي محمّد حنفيه تكرار ميدود .او بهه ا ن خهداي
تعالي تا زمان ظهور اماز زمان

(عج)

در غاري پنهان ميدود (واعظ هروي 729 :5731 ،و .)722

نتيجه
ادبيّات منظوز و منثور ايران ،از نخستين سد ههاي ورود اسهالز بهه ايهران ،تحهت تهأثير
آموز ها و داستانهاي قرآني بود و از آن پربار دد و گونههاي مختلف تلمي در ادبيّات
فارسي دك گرفته است .پيامبران در داستانهاي عاميانه ،نقشمايهها و يها كاركردههاي
ويژ اي دارند كه تا به حال بدان پرداخته نشد است .داستانهاي عاميانه ،بخهش مههمّ و
قاب توجّهي از فرهنگ عامّة هر كشورند و منبع سردهاري از االّالعهات زبهاني و ادبهي و
فرهنگي و فكري محسوب ميدوند .اين داستانها در بسياري از جنبهها ،تحهت تهأثير و
دنبالهرو ادبيّات رسمي و فاخر ه از جمله ادبيّات تعليمي ،غنايي ،حماسي ه هستند .يكهي
از جنبهها يا گونههاي اين تأثيرپذيري ،پيوند آنها با كهنالگوهاي دينهي و داسهتانههاي
پيامبران است.
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با بررسي دقيق داستانهاي عاميانه درمييابيم كهه پيهامبران بهه سهه دهيو در آنهها
نقشآفريني كرد اند:
الف .نقش فعّال و سرنوشتساز و یاریگر قهرماان داساتان :در بيشهتر مهوارد،
پيامبران و يا ائمّة االهار ،يا در عالم واقع و يا در خواب ،قهرمان داستان را ياري ميكننهد
و او را در زندگي و نبرد راهنمايي ميكنند .همچنين به خواب ددمن ميآيند و او را بهه
دين اسالز و ياري قهرمان فراميخواننهد و دردهها و زخهمههاي كشهندة آنهان را درمهان
ميكنند .يا به خواب دختري از ساا ددمن مي روند و او را به عقد قهرمان درميآورند و
به ياري وي گسي ميدارند.
ب .نقشهاي غيرمستقيم پياامبران در داساتان :برخهي از قهرمانهان داسهتان،
سالحها و ابزارهاي ياريگر و معجز آساي آدز ،ديث ،سليمان ،داوود ،اسهماعي  ،اسهحام،
هههود ،خمههر ،زرددههت را در اختي هار دارنههد ك هه آنههان را در برابههر ددههمن ،رويههينتههن و
دكستناپذير ميكند .برخي از دخصيّتها از نس پيامبراناند و گها قهرمهانْ نظركهردة
يكي از پيامبران است .موارد ديگري هم از تأثير پيهامبران بهر داسهتانهها وجهود داردن از
جمله اينكه بسياري از مكانها و صحنههاي داستان ،از دوران پيامبران بهاقي مانهد و يها
اللسم آنهاست كه قهرمان بدانها دست مييابد و از گنجينههاي آن برخوردار ميدود.
ج .بازآفریني ماجراهاي پيامبران در داستان :در برخي از داستانها ،صحنههايي
همانند ماجراهاي مختلف و مشهور زندگي پيامبراني بازسازي دد است ،مثه در آتهش
افتادن ابراهيم(ع) و فرزنددار ددن ايشان در كهنسالي ،در آب افكنهد دهدن موسهي(ع) و
تبدي دهدن عصهاي وي بهه مهار ،زنهد كهردن مردگهان بهه دسهت عيسهي(ع) ،در چها
افكند ددن يوسف(ع) به دست برادران حسودش ،در دكم ماهي رفتن يهونس(ع) ،قاليچهة
سليمان(ع) ،آب حيات و خمر(ع).
چندوچون نقشآفريني پيامبران در داستان ها يقسان نيست .برخي حمور جهدّي و
پررنگتري دارند مث ابراهيم(ع) ،و برخي نقش كمرنگ و حاديهايتري ،مثه يهونس(ع).
دخصيّت رازانگيز سليمان(ع) و جمع ددن مفاهيم مربهوط بهه ديهن و دنيها و سهلطنت و
پيامبري در وجود آن حمرت(ع) ،و دخصيّت زند و تأثيرگذار خمر(ع) ،از آنان چهر ههاي
مناسبي براي نقشآفريني در ادب عامّه برساخته است .نكتة تأمّ برانگيهز ديگهري كهه از
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اين پژوهش به دست ميآيد ،نقش بسيار حاديهاي و كمرنگ يا نهاچيز زرددهت ،پيهامبر
ايراني ،در اين داستانهاست كه نشاندهندة توجّه اندك جامعة دينهي و فرهنگهي قهديم
ايران به اين آيين تواند بود.
منابع
اسفنديار ،محمودرضا و الاهر بيطرفان (« ،)5735نگاهي به ابعاد عرفاني داستان موسي(ع) و خمهر(ع) در
قرآن» ،نامة الهيّات ،تابستان ،دمارة يازدهم.

اسكندر و عيّاران ( ،)5737تلخي

كلّيّات هفتجلدي اسكندرنامة نقّالي ،گهزينش و پيهرايش علهيرضها

كاوتي قراگوزلو ،تهران ،ني.
اسكندرنامة كبير ( ،)5757تهران ،چاپ سنگى.
اسكندرنامه (روايت فارسى كاليستنس دروغين) ( ،)5727چاپ ايرج افشار ،تهران.
انزابينژاد ،رضا (« ،)5799چهرة پيامبران و قص

قرآن در ادبيّات فارسي» ،نشهريّة دانشهكدة ادبيّهات و

علوز انساني تبريز ،تابستان ،دمارة صدوهجدهم.
بديعالجمال و بديعالملق ( ،)5779ادكوري ،احمد بن علي ،چاپ سنگي.
بييمى ،محمّد بن احمد ( ،)5735دارابنامه بييمى ،چاپ بي اللّه صفا ،تهران.
تالم ،كريم (« )5779دخصيّتهاي تصويري و تمثيلي پيامبران(ع) در ادب فارسي» ،كيهان فرهنگي ،مهر
و آبان ،دمارة صدوبيستونهم.
حسين كرد دبستري ( ،)5739تصحي ايرج افشار و مهران افشاري ،تهران ،چشمه.
حمز نامه ( ،)5727به كودش جعفر دعار ،تهران ،دانشگا تهران.
خاور و باختر ( ،)5722حسبالفرمودة داهزاد اليرلتكينميرزا ،البع مرتمي الحسيني البرغاني ،تهران،
چاپ سنگي.
خاورنامه ( ،)5932كاتب حسن بن محمّد هادم موسوي خوانساري ،تهران ،مصوّر.
خرّمشاهي ،بهاءالدّين (« ،)5777داستان پيامبران» ،بيّنات ،زمستان ،دمارة چهارز.
داد ،سيما ( ،)5779فرهنگ اصطالحات ادبي ،چاپ دوز ،تهران ،مرواريد.
دماوندي ،مجتبي (« ،)5775جادوپزدكي در داهنامه» ،زبان و ادب ،پاييز ،دمارة سيزدهم.
داهزاد هرمز ( 5727م) ،تصويرگر :محسن تاجبخش ،به دستياري ميرزا باقر كادهاني ،مبادهرت ميهرزا
علياكبر خوانساري ،تهران ،چاپ سنگي ،دارالطّباعة حسيني.
ديروية نامدار ( ،)5737به همرا قصّة نوشآفرين گوهرتاج ،قصّة عادقان قديمي ،تهران ،ورجاوند.
الرسوسي ،ابوالاهر ( ،)5732ابومسلمنامه ،به كودش حسين اسماعيلي ،تهران ،معين.
فردوسي ،ابوالقاسم ( ،)5733به كودش سيّد محمّد دبيرسياقي ،تهران ،قطر .
قصّة نوشآفرين گوهرتاج ( ،)5737به همرا ديروية نامدار ،قصّة عادقان قديمي ،تهران ،ورجاوند.
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محجوب ،محمّدجعفر ( ،)5739ادبيّات عاميانة ايران ،به كودهش حسهن والفقهاري ،چهاپ اوّل ،تههران،
چشمه.
ميرزا نيكناز ،حسين و محمّدرضا صهرفي (« ،)5735پيشهگويي در دهاهنامه» ،مطالعهات ايرانهي ،پهاييز،
دمارة دوز.
ميردكرايي ،محمّد (« ،)5739خمر در باورهاي عامّه» ،كتاب ما هنر ،فهروردين و ارديبهشهت ،دهمارة
پنجا وپنجم و پنجا ودشم.
ميرصادقي ،جمال ( ،)5731ادبيّات داستاني ،چاپ پنچم ،تهران ،سخن.
ميهندوست ،محسن (« ،)5739ردّ پاي ادو زرتشهت در فرهنهگ عامّهه» ،كتهاب مها هنهر ،فهروردين و
ارديبهشت ،دمارة پنجا وپنجم و پنجا ودشم.
نقيبالممالق ،محمّدعلي ( ،)5773اميرارسالن ،با مقدمة محمّدجعفر محجوب ،تهران ،مؤسّسة فرهنگهي
فردا.
نقيبالممالق ،محمّدعلي ( ،)5732ملقجمشيد و حمّاز بلور ،تهران ،ققنوس.
واعظ هروي ،عطاءاهلل بن حساز ( ،)5731مختارنامه ،تهران ،ققنوس.

