
 

 

 هانيعام بلند يها امبران در قصّهيپ

  حسن ذوالفقاري

 ت مدرّسيدانشگاه تربمركز تحقيقات زبان و ادبيّات فارسي ار يدانش

 بهادر باقري

 يدانشگاه خوارزمزبان و ادبيّات فارسي ار يدانش

 (59 تا 77از صفحة)

 92/59/59:تاريخ پذيرش ،59/55/59: تاريخ دريافت

 دهكيچ

متر بدان پرداختهه دهد ،   كه تا به حال كانه يمنثور عام يها داستانة جستي برها يژگياز و يكي

 ياريد بسيبازتولا يرار و كت يعني، امبرانيپ يها داستان يهاالگو كهنبا آنها  وند ژرف و معناداريپ

امبران در يه پ آفريني نقشسه نوع  ن حوز ،يا  در .ستهايامبران در متن آنپ يزندگ يدادهاياز رو

 ،آنهان  يفرعه  يهها  امبران در رونهد داسهتانن نقهش   يه فعّال پ ينيآفر  نقش: دود ي  مديداستان د

قهرمانان داستان از  ةاستفادهمچنين . امبرانيمربوط به پ يها ه داستانيدب ييماجراها يبازساز

ت قهرمهان  يامبران به قهرمانان در عالم خواب و هدايپ رساني ياريامبران، يپ يها ها و ابزار سالح

ان يه راو .ونهد اسهت  ين پيا  از ييها آنان بودن، نمونه ةردكامبران و نظرياز پ يكيط توسّ ا ددمني

ن يه ا  از بهر  برد  وآنها  ها، ازالگو كهنن يا  فراوانو دهرت  جذّابيّت بهتوجّه  انه، بايعام يها قصّه

نهان را در  ار و بهار آ كه و  يش داد آسا به قهرمانان داستان خو ي و معجز نيد يرنگ و بوهم ، را 

 يشهتر يب هويّهت خهود دهأن و    يهها  قصّهه به اند و هم  ش داد ينما يد رسوالن الهييادامه و با تأ

مههمّ   ن موضهوع يه ا يبه بررس ه،انيد  داستان بلند منثور عامهف ةعن مقاله با مطاليا  .اند د يبخش

 .پرداخته است

 .عامّه ادبيّات، امبرانيداستان پانه، يعام يها داستان: هاي كليدي هواژ
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مقدّمه .   

دهود كهه بهه      هاي كهنهي االهالم مهي     قصّه»انه به يعام قصّة، يفرهنگ اصطالحات ادبدر 

صورت دفاهي يا مكتوب در ميهان يهق قهوز از نسهلي بهه نسه  ديگهر منتقه  دهد  و          

هاي مكتوبي كه موضوعات آن   هاي پريان تا قصّه  ي از اساالير بدوي، قصّهمتنوّعهاي   گونه

تهوب، بخهش   كم يهها  قصّهه عهالو  بهر    .(972: 5779داد، ) «اسهت  فرهنگ قوميبرگرفته از 

تهوب  كرميغ يهها   يه ف و تمثيها و لطها  مت  و ها يانه را افسانهعام يها از داستان  يميعظ

 يهها  نه نق  دد  و بهه نسه   ينه به سيهموار  س يدفاه ادبيّاته در كدهند  ي  مكيتش

و  كننهد   سرگرز و تخيّلي يها  تيرواتماز به  ،هانيعام يداستان ادبيّات. د  استيرس يبعد

نهار ادب  كا منثهور در  يه توب كه در قالب نظم و نثر به صورت مكدود   يآموزند  االالم م

يانهه،  عام يهها   قصّهه ا يه  يداسهتان  ادبيّاتج يرا يها  قالب. ان مردز رواج دارديدر م   يرسم

 ادبيّهات . اسهت  نقه  آواز  ،ه، نقه  فياسطور ، حكايت، مت ، مث ، داستان مث ، لط ،افسانه

و  ،نگهارش، مخاالبهان   قه محتهوا و ممهمون، سهب   كاند  يدسته آثار  انه آنيعام يداستان

 .ج بادديان مردز رايو در معامّه  پسند  آن باب ة  ارائكد

و  يهنهر  و يركه ف و يات ارزدهمند زبهان  االّالعه ران سردهار از  يا  ةانيعام يها داستان

. هاسهت  ن داستانيا  در خالل ينيد يهاالگو كهنن ابعاد، بازتاب يا  از يكي. است يفرهنگ

ه وجهه  كه و موضهوعات عادهقانه    يو دالور يو حماسه  يننهدگ ك كرد سهرگرز اركنار كدر 

ربهاز و  يران، از ديه ا  ةانه يعام يداسهتان  ادبيّهات جهان اسهت، در   يها رمانس تماز  كمشتر

 ةدر عرصه  يگها  خاصّه  يجا ي،عيو ده  ينه يم ديه مفاهه كو قاجار   يدر عصر صفو ويژ  به

 ةن گونه يه ا  بسهامد مهمّ و پر ز از وجو ين ينيرد دكارك كرد  ه دا يپ ياسيو سملّي  فرهنگ

هها،   ندرنامهكندر در اسه كاسه حتّهي   ها ن داستانيا ن قهرمانا. بود  است ادبيّاتپرمخاالب 

 ةجسهت ، ههدف بر ييايه دن  وي مادّي ها دن به هدفيو رس يباز و عشق يعالو  بر جنگاور

ن ين و آسمان و دين زميداستان ب ين اسالز است و فمايدارند و آن گسترش د يگريد

داننهد و   يامبران ميپ ةردكان، قهرمان داستان را نظريسندگان و راوينو. زند يا موج ميو دن

 توان گفهت  يقت ميدر حق. نندك يم آفريني نقشامبران ي، پقصّه يها از صحنه ياريدر بس

 يمكمسهتح م، په  ارتبهاط   يقهد  يريو اساال ينيد يپربها ةنياز گنج گيري بهر  گونه اين 

 گونهه  ايهن  ش يها و گسهتر  ه هم باعث احكانه است يعام ادبيّات با  ينيد  يرسم ادبيّاتن يب 
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جهه جهذب   يسهط  داسهتان و در نت   ياسهت و ههم در ارتقها    ينه يدو  ياخالق يها آموز 

 .دته استدامهمّي  ردكاركمخاالب، 

هاي هنري  ماية آفرينش ويژ  ماجراهاي پيامبران، از ديرباز دست آن، بههاي قر داستان

ويهژ  دهعر فارسهي، از جههات       ادبيّهات و بهه  . ايران دد  است فراواني در فرهنگ و تمدّن 

جز داستان حمرت يوسف كه كهامال  در   به. ها بود  است اين داستان گوناگون، تحت تأثير 

ههاي مربهوط بهه پيهامبران بهه اختصهار و بها  كهر          سورة يوسف آمد  است، تماز داستان

 .هاي گوناگون قرآن كريم پراكند  است هايي مستق ّ در سور  صحنه

. ههاي بسهيار دارد   و تفهاوت   هاي عادّي و عرفي انسهاني دهباهت   هاي قرآني با قصّه قصّه

كهداز حاصه     هاي قرآني همه حقّ و صدم و راست و درست است و هيچ المث  قصّه  في

هاي عمهد    گرايانة بشري، فرم هاي واقعي و واقع   و برساخته نيست، امّا با داستانتخيّ

ههاي قرآنهي جهز آنكهه تخّيه  را  نهدارد، اغهرام و االنهاب و          المث  در داستان  في. دارد

حتّهي  . هاي ادبي و نظاير آن نيهز را  نهدارد   سازي زماني و مكاني و الرح و توالئه  زمينه

اي از  لي و تسلس  ظهاهري نهدارد و غالبها  تلميحهات بهه گودهه      هاي قرآني، توا داستان

گونهه تلميحهات و    اين آيد و  زندگي و سوان  عمري انبياي الهي در چند آيه به عم  مي

 .(592: 5777، خرّمشاهي)ادارات در سراسر قرآن كريم گسترد  است 

و هم بها   دّسمقهاي متفاوت كتاب  هم با روايت ،هاي پيامبران در الول تاريخ داستان

هاي مختلف درآميخته و رنگ و بهويي   ملّتاي  هاي تاريخي و افسانه دخصيّتها و  داستان

 .اي پيدا كرد  است افسانه

 ييهها  قهرآن دهاو و بهر     يها قصّهسندگان در گذر زمان، به يان و نومورّخاز  ياريبس

گفتهه   «يّاتليائاسهر »ي بهه آن  دناسه   تيه ه در علهم روا كرا  ييها تيروا اند و سلسله  داد 

ران با يا آوران  حتّي پادداهان و ناز هك يالور  ختند، بهيقرآن درآم يها دود، با داستان يم

و  ينبه  يايه افتندن به عنوان مثال، زرددت بها ارم ي  رابطه ياسرائ يامبران و داهان بنيپ

 ار وياسهفند )« كندر پندادهتند ن را همهان اسه  يا  والقهرن يو ... ياس خَلط ددخمر با ال

 .(3: 5735طرفان، يب

ر يران، تحهت تهأث  يه ا ورود اسالز به  يها ن سد يران، از نخستيا منظوز و منثور  ادبيّهات 

  يمختلف تلم يها سان گونه نيبود  و از آن پربار دد  و بد يقرآن يها ها و داستان آموز 

ا يه هها و   هيه ما هاي عاميانه، نقش مبران در داستانايپ.   گرفته استكد يفارس ادبيّاتدر 

 .ه تا به حال بدان پرداخته نشد  استكدارند  يا ژ يو يردهاكارك
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 يقتحق ةنيشيپ .2

در  پرسهت  حميهد يهزدان   و وان دمسيامبران در ديداستان پتاب كدر  انيپورنامدار يتق

و  يفارسه  ادبيّهات  ، قرآن و بازتهاب آن در  يامبران در تورات، تلمود، انجيداستان پ تابك

ا در ادب يه اس داسهتان انب كه بهه انع  ي  در ادب فارسه يمسه  ةچههر ب تها كان در يه قمر آر

در  (ع)يهامبران پ يليو تمث يريتصو يها دخصيّت»ن مقاالت يهمچن. اند  پرداخته يقالسك

امبران و قصه  قهرآن در   يه پ ةچههر »و ( 92-23: 5779)م م تهال يركه  ةنودت« يادب فارس

 ةنودهت « امبرانيه داسهتان پ »و  (925-925: 5799)نهژاد   انزابهي  رضا ةنودت« يفارس ادبيّات

بهه سرگذدهت    يد بها نگهاه  يجمشه  ةاسهطور »و  (595-521: 5777)خرّمشهاهي   نيبهاءالد

امبران را در ادب يه داسهتان پ  يهمگه ، (71-5: 5739)مدرّسي  فاالمه ةنودت« يمان نبيسل

ن مقالهه،  يه بهه موضهوع ا   يهق و نزدعامّه  رد ادبيكبا رو. اند  رد كوجو   جست يهن فارسك

 :چند مقاله نودته دد  استفقط ا  ظاهر

ي بها نگهاه   (29-93: 5739) «عامّهه  يخمهر در باورهها  » ةدر مقاله ميردهكرايي   محمّد

 ردّ» ةدر مقاله  دوسهت  يهنمحسن مو  عامّه، يامبر را در باورهاين پيدناسانه، نقش ا مردز

ي هها   نقهش زرددهت را در جنبهه   ( 57-59: 5739) «عامّهه ادهو زرتشهت در فرهنهگ     يپا

 يالگوهها   هنكبازتاب گوناگون  يها  ديو  ةنيدر زم. اند  ناگون فرهنگ عامّه بررسي كرد گو

ة گستردة مورد توجّه اين مقاله، در حوزي عامّه ها  افسانهدر امبران يپ يها و داستان ينيد

 .استصورت نگرفته  ينون پژوهشتا ك

 قيروش تحق .3

انواع  ،ريز ةانياستان عامدانزد  داس است و بر اس يليتحلروش تحقيق مقاله، توصيفي ه  

، اسهكندرنامة منثهور  : نهد ك يم يامبران را بررسيم پيرمستقيم و غيمستق يها آفريني نقش

، نامههة بييمههي داراب، اميرارسههالن نامههدار، حسههين كههرد دبسههتري، اسههكندر و عيّههاران

 قصّهة ، رنامهه خاو، از بلهور جمشهيد و حمّه   ملق، نامدار ةديروي، الملق  الجمال و بديع  بديع

 ،جنيدنامهه  ،نامه حمز  ،خاور و باختر ،داهزاد  هرمز ،(نامه  آفرين نوش)گوهرتاج  آفرين نوش

 .مختارنامه ،نامه ابومسلم
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 انهيعام يها قصّهدر  امبرانيپ. 4

ايهن   و  دريامبران بهه سهه ده   يه ه پكه م يابيه  يانهه درمه  يعام يها ق داستانيدق يبا بررس

. 9ن ههاي قصّهه   ن به عنهوان يكهي از دخصهيّت   امبرايپ. 5 :اند رد ك ينيآفر  نقشها  داستان

 .امبرانيپ ياز حوادث زندگ يكي ينيبازآفر. 7ن قصّهامبران در ياز پ يا وجود نشانه

 قصّه يها شخصيّتاز  یكيامبران به عنوان يپ. 4. 

 امبران به قهرمانانيپ ياری .4. . 

ا در عهالم  آنهان يه   .ساز دارنهد   ودتو سرن يجدّ يامبران حموريها، پ از داستان يدر برخ

ة آنهان  ار فروبسهت كه نهد و گهر  از   يآ يمه  يا سهاا  و يقهرمان  ياريا در خواب به يواقع و 

 .نديگشا يم

 در عالم واقع. 4. . . 

انهه،  يعام يها خمر در داستان. اور قهرمان استيها و   ها و افسانه  قصّهر محبوب يخمر پ

ر مربهوط بهه خمهر گها  بها      ي، اسهاال يدب فارسه در ا. دارد ينقش پررنهگ و پربسهامد  

رد  و كه دا يه و خمر رابطه پ( ندر با جازك  ارتباط اسيبه دل)جم  ة جازباري درها افسانه

 .(25: 5779تالم، ) يافته استات مربوط به جم اقتران يگا  با روا

 نامهه  حمهز   در و دهتابد  به ياري عمرو ضهيمري عيّهار مهي    خمر (91: 5932) خاورنامهدر 

و وي . ي اوستمراح  ددوار زندگي و نبردهاتماز راهنما و مردد حمز  در  (217 :5727)

 هموار  از دستگيريحمز   و نقش دارندمان الزّ عپريان براي پرورش بدي هدايت درالياس 

زنهي   ،اصفياي باصهفا همچنين  ...(.و 971 و 919: همان) دود برخوردار ميخمر راهنمايي  و

و حمز  را  يابد اين داستان حمور مي  در ،به مادري خواند  است او را (ع)كه حمرت خمر

بهر   دهود و  مهي اي  سوار اسب پرند  جنيد ،دنامهجنيدر  .رساند ميبراي عبور از دريا ياري 

 نهزد بهدر   را بهه دههر سهنه    ويخمهر  . كند آيد و با خمر نبي مالقات مي مي دكوهي فرو

عفريتهان،   ةوسهيل  ت را بهه مدّ ساله و الوالنيصد هاي را  ،داستان نانقهرما. برد رديد  مي

 :7 ج، 5732الرسوسهي،  ) پيماينهد  در يق ساعت مي ،خمر يارياسبان پرند ، پريان و يا به 

297). 
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خمهر بهه او العهاز    . نهد يب  يخمر را م ،قافكو  حمز  در  ،(971: 5727) قصّة حمز در 

د، كه تر  ياسب حمهز  مه   يه پاك يزمان .ديگو  يم يو را به ويوجود د يها  دهد و نشانه  يم

 .اندازد  ياسب او م يدود و به دست خود نع  در پا  يخمر ظاهر م

 در عالم خواب. 4. . .2

  ررّكه م يهها  هيه ما  ان داستان و ح ّ مشهك  آنهان، از بهن   امبران در خواب قهرمانيحمور پ

 بخهوا  دنيه د (933: 5727) اسهكندرنامة منثهور  در  نمونهه،  يبهرا  هاستن گونه داستان نيا

و در  (151، 959همههان، ) (ع)  خههواب حمههرت آدزكدههدن مشهه و حهه ّ (ص)رزكههايمبههر يپ

 ياريه و دن خهواب حمهرت آدز   يه د (512، 75 ،92 ،97: 5779) الملهق   الجمال و بديع  بديع

 يرحمهان  يهها  خهواب  (519و  512: 5727) نامهه  حمهز  در  .رار دد  اسهت كت يگرفتن از و

 راآنهها   نهد و يآ يمه قهرمانهان  به خهواب   امبرانياز پ يرخبآنها  ه دركدهد  يرو م يفراوان

رون آمهد،  يه ب يتخته  يقدد  است،  كآسمان چا ه درِكد يدر خواب د»: نندك يارداد م

 :د و گفهت يه حمهز  خوران يرقدح دربت به ام پيرْشسته است و آن ن يرين تخت پيا  يباال

آدز، ) يهامبر پ چههار  ،هيّه ام عمهر  .«از  ش تو آمد يبه تشو، (ع)يامبريپ مِيمنم ابراه !ي فرزندا 

ن يهمچن .دنك يم يداز درخواستك د و از هرنيب يبه خواب مرا  (سليمان ،اسماعي  ،ابراهيم

ن يدهد تا بتواند او را از ب ينشان م حمز و را به يات سمندون ديآب ح (ع)ميحمرت ابراه

دود و او را بها   يفتار مبه دست پاددا  روز گر سيُد جنيد ،جنيدنامه در .(215همان، )ببرد 

 ه ازكه  ييدعها با ند و يب يمرا در خواب  (ص)محمّدحمرت  ،سيُد جنيد .برد يخود به روز م

م، يابهراه  ،محمّهد م، حمهرات آدز، خمهر،   يديه ه دكه چنان .نهد ك يفرار مه  ،دآموز يم شانيا 

 :5732الرسوسهي،  ) يندآ يقهرمان داستان م ياريو خواب به  يداريمان در بيسل ي ،اسماع

 .(592 :7 ج

 امبرانيپ يدرمانگر .4. .2

ه خهود  كه رد يگ يقرار م ين مر  و زندگيش بكشاكو  يگا  قهرمان در چنان وضع بحران

ا يه نهد و درد  كدخالت  يبرتر و آسمان ييرويد نيد و بايار فروبسته را بگشاكتواند گر   ينم

 .ندكارش را درمان كد زخم جان

دادهته اسهت و    ييعامه  جهادو   ي،ماريب ز اقواز و مل  ه ي ااريمانند بس كهن ه ان يرانيا نزد 

در . (573: 5775، آبهادي  نجهم ، نقه  از  يدماونهد ) ي آوردد به جادوگر رويدفع آن با يبرا
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 ينه ييئهت آ يه يهق ، در يبخش ييقدرت و درمان و جادو يختگي، آميرانياكهن  يها افسانه

 ي اوسهت بخش كرد درماناركبا  دون، توأزيفر يقدرت پادداه. بود  استتوجّه  هموار  مورد

 (.همان :ينق  از مختار ي،دماوند)

انه، معموال  قهرمان گرفتار يعام يها در داستان. استمهمّ  زيمرغ نيس ينقش درمانگر

ا بها تمهاس بها لبهاس     يند و يب يرا در خواب م (ع)االهار ائمّةا يامبران و ياز پ يكيداستان، 

بهر اثهر    يها پهس از مهر     ،دهود  يان ممقدّساز  كيي ةرديا نظركامبران، درمان ياز پ يكي

 .رديگ يم يا امبران، جان دوبار ياز پ يكي ةمعجز

 در عالم واقع. 4. .2. 

ان يه خمر، زخمو دهد  يرا دفا محان ومجر ،امبريپ ةجام (33، 25، 21: 5932) خاورنامهدر 

 بها  خمهر  (953 :5727) نامهه  حمهز  در  .(91همان، )ند ك يرا درمان مه  عيّارازجمله عمرو ه 

 كخها  اچشهمان بزرجمههر به    و دهد يم دفارا و ، احمز  يها گذادتن بر  سبز بر چشم

 زرنقهي  ةدهفا يهافتن عهال و اللحه     ،نامهه  ابومسلمدر  .(999همان، )د دو ينا ميبامبر يپ يپا

در  .ر دهد  اسهت  كه   (755: همهان ) (ع)يابومسلم به دست عل و (922 :9 ج، 5732الرسوسي، )

اسهكندرنامة  ادهار  دهد  و در    يمانيمرهم سهل به  (593 :5975) گوهرتاجرين آف نوش ةقصّ

آمهد   م يماران بهه دسهت حمهرت ابهراه    يب يددن مردگان و دفا زند  (93: 5727) منثور

 .است

 در خواب. 4. .2.2

 هكه و قهرمهان   دههد  يندر را دفا مك، اسميحمرت ابراه ،(73: 5737) اسكندر و عيّاراندر 

 ةچشهم ، مختارنامهه در . (952همهان،  ) ابهد ي يميي خهود را بهاز  ناياست، بم يابراه ةردنظرك

 ةدهد  پاي قطهع  نامه ابومسلمدر  .(559: 5731 ،يواعظ هرو)دهند  است دفا (ع)وبحمرت ايّ

 :2 ج ،5732الرسوسهي،  ) ابهد ي يبهبهود مه   (ص)محمّهد دن خواب حمرت يدمشقي با د ةبرفتم

در  (ع)يديهدن حمهرت عله    ةر بهه واسهط  اابومسلم در جنگ با نصر سهيّ  يها زخمو  (592

كه زبهانش را  ه ديباباف   يدفا يافتن يحيهمچنين  .(35 :9 جهمهان،  ) ابدي ي، بهبود مخواب

بينها دهدن    ،(29 :7 جهمهان،  )در خهواب   (ع)يبا ديدن حمهرت عله   ه  ار اسلم بريد  بودسيّ

حمهد  ا چشهمان و  (933 :5 جهمهان،  )در خهواب   (س)چشمان حليمه با ديدن حمرت زههرا 

 .(992 :9 جهمهان،  ) بينهد  را در خواب مي (ع)اماز حسين ابومسلمْ وقتي ،زمجي و غندة نائب
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مختار، قاضي و سهعد مصهري بها ديهدن خهواب       و (992: همان)اسد مجروح  ،جنيدنامه در

خهوردن از چها     آببهه  ههم   نامهه  ابومسهلم در  .(797: 5همان، ج ) ابندي بهبود مي (ص)پيامبر

بنهابراين  . (795: همهان )اسهت  ادهار  دهد     درمان بيماريك و ي تبرّبرا (ع)حمرت يوسف

 ازائمّهة االههار ه    و  (ص)محمّهد  و (ع)وبايه   و (ع)مو ابراهي ،در عالم واقع (ص)دو محمّ (ع)خمر

نقهش درمهانگري بهراي قهرمانهان     ه   (س)و حمرت زهرا (ع)اماز حسين و (ع)علياماز جمله 

 .نندك ايفا مي داستان را در خواب و رؤيا 

 راا دشمن یقهرمان ، امبرانياز پ یكيت یهدا. 4. .3

ت يو ههدا  ييو ارداد قهرمانان از سهو  ياريها،  امبران در داستانيپي مهمّ ها گر نقشياز د

وستن به ساا  يپ يشان برايا ت دادن به يّردن آنان و مأموركمسلمان  ي از ددمنان يابرخ

ن نقش يا بارها  (ص)محمّدو  (ع)يسيع و (ع)ميراهاب و (ع)خمر و (ع)آدز. قهرمان است يو اردو

هها   اسكندرنامهه در يما  ن بنيا  بسامد. نندك يفا ميا و خواب قهرمان داستان،  يداريرا در ب

 .شتر استيب نامه حمز و 

 در عالم واقع. 4. .3. 

اد  دهاهز  د دريآ يحمز  م ن و ارداديتلق يخمر برا، (...و 919و  999 :5727) نامه حمز  در

 .دود يمسلمان م ،(ع)امبريپ ي از ساا  داز به دست خمرپهلوانهم  ديرويه

 در عالم خواب. 4. .2.3

امبران، يه پخهواب  دن يه از ساا  ددمن بها د  يافراد ،(57، 73: 5727) اسكندرنامة منثوردر 

، 212، 722، 932همهان،  ) (ع)يسيعو  (ع)ميخواب حمرت ابراهدن يد دوندن مث  يمسلمان م

دود و عقد دههربانو را   بيند و مسلمان مي  را مي (ع)خواب حمرت عيسي ينْگسبكت .(217

 جالهب  ةته كن .بنهدد   مهي  محمّدبا عبدالحميد و ساس دختر اسكندر را با پسرش سلطان 

ن اسهالز  يه قهرمهان را بهه د  ه   (ع)يسه يعه حتّهي  امبران  يه پ ةه همه كه ن اسهت  يه ا توجّهه  

 اسكندر و عيّهاران در  .(192، 173، 192، 173ان، هم) (ع)خواب حمرت آدزو يا . خوانند يفرام

 و (591: 5737 ،اسكندر و عيّاران) (ع)خواب حمرت آدز كرار دد  استنن مسئله بارها تياهم 

 .(793همان، ) (ع)يسيحمرت ع و (933، 591، 19همان، ) (ع)ميحمرت ابراه

بخهش   نهد  و آراز ده ها يا حكم الهاز غيبي را دارد يا دارويهي دهفا   خواب، جنيدنامه در

را  (ص)قهرمان مرد در خواب، پيامبر. رساند مياست كه قهرمانان را در الول داستان ياري 
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ههاي   دوند، يها زخهم   وقتي از خواب بيدار مي .را (س)بيند و قهرمان زن، حمرت فاالمه مي

 توانند با آن بهر ددهمن غلبهه    دود كه مي يابد و يا دعايي به آنها تلقين مي آنها بهبود مي

خهواب ديهدن مختهار، پيهامبر را     : يابند ميرفتة خود را باز كنند و يا اميد و آرامش ازدست

خواب ديدن جنيد، پيامبر را و يهاد گهرفتن    ،(957 ،957، 222 ،237، 239، 959، 797همان، )

در  .(935همههان، )را  (س)خههواب ديههدن ردههيد ، حمههرت زهههرا ،(999همههان، )دعههايي از او 

آيهد و آنهها را    به خهواب برخهي از كهافران مهي     (ص)بارها پيامبر (...و 92، 3: 5932) خاورنامه

 (591 :5739) حسهين كهرد دبسهتري   در  .دارد وامهي  (ع)كند و بهه يهاري علهي    مسلمان مي

 .دود ياريگر ميراسماعي  مي ايشان،  بيند و به دستور ميرا در خواب  (ص)پيامبر ،بهزادخان

و  (ع)حمهرت خمهر   اامّه  ،كنهد خودكشهي   گيهرد  ميمحمّد در كو  خمر تصميم  احاجيملّ

يا بود  يها در عهالم   ؤمعلوز نيست در ر البتّه ندود منصرف ميبيند و  را مي (ع)حمرت علي

 .(922: همان) عواق

 قهرمان در خواب يعقد دختر برا. 4. .4

از  يكهي ا يه امبران بهه خهواب دختهر پاددها      يه از پ يكيها، معموال   از داستان يا در دسته

از  يكهي نهد و بهه عقهد    ك ياو را مسهلمان مه   يهد و آ ينامدار ساا  ددمن مه  يها تدخصيّ

  يكهي  يه اسهتن ن موضوع از دو جهت قاب  توجيا  .آورد يدالوران و قهرمانان مسلمان درم

 يو جهدّ  يجنگهاور  يف فمها ي، به تلطينيو د يدرع البتّهعادقانه و  ييجاد فمايا ه كنيا

ن دختهران بهه سهاا  قهرمهان،     يه ا وسهتن  يبها پ  هكه نيا گهر  ينهد و د ك يمه  قمه كداسهتان  

ا يست دادن كد يدختر از نفو  و قدرت خود برا. دود يجاد ميا  يار وكدر  ييها شيگشا

ت او دفهاع  يّاندتابد و از حقّ يقهرمان م ياريبه  برد و يددمن بهر  م يردن اردوكم يتسل

 اسهتن  (ع)ثيو د (ع)ميابراه و (ص)امبريپ ةن نقش بر عهديا ،ها اين نوع داستاندر . كند يم

يهد  آ يپرستان م به خواب دختر پاددا  بت (ص)امبريپ (91: 5932) خاورنامه در ،نمونه يبرا

 نامهه  حمهز   در .آورد يمه كر اسالز دراز سرداران لش يكيند و به عقد ك ياو را مسلمان م و

آن، ه در كه د نه يب يمه را  (ع)ثيخهواب حمهرت ده    ،ورنهگ كخواهر اورنگ و  (599 :5727)

را  (ع)ميخهواب حمهرت ابهراه    زهر ْ .دنيگز يملندهور بر ياو را به همسر (ع)ثيحمرت د

خهواهر   .(953: همهان ) آيهد  درمي يمقب  حلب يو به همسردود  ميمسلمان يند پس ب يم

نهد و  ك يمحمز  را آزاد  و ددو يممسلمان  (ع)ميخواب حمرت ابراهدن يبا دبرز يفر قارون
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سهبكتكين خهواب    ،(722: 5727) اسهكندرنامة منثهور  در  .(733: همهان )د دهو  يمهمسر او 

دختهر  دود و دهربانو را با عبدالحميد و ساس   يمسلمان م و بيند  يرا م (ع)يحمرت عيس

 .دنك  يمعقد  محمّد اسكندر را با پسرش سلطان

 قصّهامبران در ياز پ يا وجود نشانه. 2.4

 امبرانيابزار و سالح پ. 2.4. 

و  ييجهادو  گهر و   ابزارههايي معجهز   و  اسهلحه هها،   از داسهتان  يمانان برخه پهلوانان و قهر

ي ، مان، داوود، اسهماع يث، سهل يآدز، ده  همچهون  دارنهد  يامبرانيه رسان از روزگار پ ياري

ه آنهان را  كه ن حهال  يافزارها در ع ين ابزارها و جنگا . زرددت اسحام، صال ، هود، خمر،

و  ينه يد يآنان را رنگه  يها ودشكت نبردها و يّند، مأمورك ير ميناپذ كستتن و د يينرو

 يگها  راو . سهازد  مهي امبران يه دار را  و روش پ راثيه زند و قهرمانان داستان را م يم ياله

قهرمهان   يمهورد نظهر را بهرا    يا ابزارهها يه و  اسلحهامبر، يا چند پي يقه كند ك يد مكيتأ

ي به دست قهرمان برا هم واردم يدر برخ .اند يعه نهاد به ود ...(و حمز  واسكندر )داستان 

 ينهد و خطرهها  كرا بااله    ييهها  اللسهم  كند ود تالش يبا مقدّس يها عهين ودياآوردن 

م، ينه يب يها م ه در داستانكامبران يپ مقدّس ياين اديا  از يبرخ. را به جان بخرد يفراوان

فش، تخت، تهار مهو،   ك ، ي  و حمايك، جاز، هيجنگير، لباس غيلباس جنگ: ند ازا عبارت

، آب يم، خرقه، بازوبند، انگشهتر لَامه، عَمان، اللسم، لوح، عمّيسل ةچيتاج، خاتم، عصا، قال

 . ...يات، نان، سرمه، اسبح

عمرو  (59 ،59 ،13 ،12، 11، 91، 99 ،99 ،21 ،27 ،29 ،25، 75 ،73 ،77: 5932) خاورنامهدر 

 يبهه سهو   عيّهاري خون يا دهب يه  يجاسوسه  يگها  بهرا   داستان، هرعيّار مشهور  ي،مريض

 .دهد يم  كد رييتيزد و ير يرا بر سر خود م (ع)جاز حمرت آدز رود، يرگا  ددمن مكلش

ندر اسهت و در  كار اسه يه امبران در اختيه و ابزار پاسلحه  (922: 5737) اسكندر و عيّاراندر 

  يهه  و حمايكههمنههد آصههف، هك، يزر  داوود از جملهههن فههراوان داردر يثأاو تهه يروزيههپ

تخهت   ،خهود ههود   ال كه صهال ،   ةش اسهحام، مهوز  كمرتهر ك، يماني ، عقهرب سهل  ياسماع

نار آن، تخت كو در ( 792، 937، 925، 52: همان)است  يمانيتخت سل ه منظورْك يديجمش

دهال و  ن يهمچنه  .(925 و 11: همهان )اسهت   ،ندركاسه  عيّهار م، يق بهه نسه  ه متعلّه كهدهد 

 اسهكندرنامة منثهور  در  .(797 و 997: همهان )ههود   ةمطهار و  (722: همان) مانيدستمال سل
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ندر كاسه  يروزيه باعهث پ  (ع)حمهرت آدز  يچند تهار مهو  از  يبرخوردار (919، 959: 5727)

 (937: همهان ) يمانيسهل  ةچه ي، قاليمانيسهل  ي، عصها يماني، خاتم سليمانيتاج سل .دود يم

ن يهمچنه  .(775، 729، 91: همهان )نهد  ك يتهن مه   يينقهرمان را رو ،(ع)اسباب و سالح داوود

لهوح  ، (593: همهان ) يمبر بافته دد يث پياز ديّا  ه درك يليمند، (51: همان)اللسم زرددت 

ات يه آب ح ،(232: همهان )مان يانگشهتر حمهرت سهل   ، (235، 523، 75: همهان )و اسم اعظم 

نيهز بهه چشهم     (937 و 939: همهان )دهود   يه خمهر داد  و تمهاز نمه   كه  ينان ،(979: همان)

وان و يه شهد و د ك يمه در چشهم   يمانيسهل  ةسهرم  ي كهه قهرمان همچنين است. خورد مي

 .(931: همان)ند يب يرا مزادان يپر

آن اسهب   ،گيهرد و از بهاغي   را مهي  (ع)حمز  از كمانگري، كمان اسهحام  ،نامه حمز در 

بهه دسهت    ،انهد  به ارث گذادته وي هايي را كه اجدادش براي زر  و سالحنيز و  (ع)حمرت

 .بهرد  همهة آنهها را از بهين مهي     (ع)گد و به كمهق حمهرت خمهر   جن با ديوان مي. آورد مي

 ةمهوز  ،(ع)داوود ةزر  تنهگ حلقه  ، (ع) پيراهن اسماعيبراي رفتن به ميدان نبرد،  همچنين

 ،(32: همهان ) (ع)اسهحام  كمربند، (...و 991 ،257 ،775 ،922: 5727) (ع)خود هود ، كال (ع)صال 

در همهة  دهود   يادآوري مهي  پوددن را مي (912 ،977 ،979 ،935 ،919 :همهان ) (ع)كمند خمر

نيهز  . انهد  اين پيامبران، ابزار و وساي  جنگي خويش را براي حمهز  بهه ارث نههاد     ،موارد

به جا گذادته  ويباغ براي  ةدر حجر (ع)كه حمرت اسحاميابد  دست ميگنجي  حمز  به

دمشيرهاي حمرت  دمشير زمرّدنگار، يكي ازهم  اميرارسالن نامداردر  .(32 :همان) است

 ،نامهه  ابومسلمدر  .(713 و 719 :5773، الممالق نقيب) در اختيار اميرارسالن است ،(ع)سليمان

 ةپارچه  زكهه ا كنهد   درسهت مهي  تبري سي مني از فهوالدي   مسلمْوبا رايب خردك آهنگرْ

بهراي  او همچنهين  . خروج كند (ع)بيت برضدّ ددمان اه است، تا  (ع)ي والفقار حمرت عل

و خرقهه و بازوبنهدش از خواجهه     (ص)رسهول حمهرت   ةامه و عمّ (ع)علم اماز حسينگرفتن 

 .(592 :5 ج، 5732الرسوسي، ) رود  به دمشق و خراسان مي ،فم 

 امبرياز نسل پ شخصيّت. 2.2.4

وان يه از د يركناگههان لشه  . رسهد  يو  بلور مكبه  (ع)يعلحمرت  (77: 5932) خاورنامهدر 

 درآنهها   .است مانيال  از نژاد سلك يندا  زرّ رداردان هاللكه سرسند  ياز را  م رفتار يقن

از  ههم يكهي   (255، 255: 5727) اسهكندرنامة منثهور  در . سهتند يا يمه  اركوان بهد يمقاب  د
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 و ديآ يبه جنگ با اسكندر م (ع)خمر نبي ةلندهور نبيرو  است يث نبيد ةرينبقهرمانان، 

ب حمهرت  ي، نايز داهرو پرين يرويهداهزاد  د در .دود  خورد و مسلمان مي  دكست مي

 .(577: 5737، نامدار ةيرويد) است (ع)مانيسل

 امبرانيبازمانده از دوران پ يها انكم .3.2.4

 (ع)مانيه معموال  در زمان سهل كادار  دد   ييها ها به بناها و اللسم از داستان ياريبس رد

پنههان در آن   ةنيه گنجند و بكد ياللسم را م كند و يساخته دد  و قهرمان آن را فت  م

آن و  ةو حجر (ع)مانيباغ حمرت سل، (32 :5727) نامه حمز نمونه، در  يبرا يابدن يدست م

همچنهين  . آن نودته دد  بودبر خ حمور حمز  يتار (ع)مانيدر زمان سله ك يتخته سنگ

 (ع)مانياللسم سهل پر از رسد،  يبه آن م (72: 5932) خاورنامهدر اف يّه صك يا ر يجزاست 

گرفتهار اللسهم    و رود يه مه يّندركددها  بهه اسه   يجمش، نامة بييمي داراب در .ر استيو د

را بهه دسهت    (ع)يمان نبيند و گنج سلك يرا آزاد م اوروزدا  يف ،دود يچهاردنبه م ةريجز

اللسهم دهد     (ع)يمان نبه يچهاردنبه به دسهت سهل   ةريجز .(7295: 5735 بييمى،) آورد يم

 .(971و  773: همهان )دود   ادار  مي مصر در (ع)يمان نبيدان سلزنز به ين .(793: همان)است 

 ابهد ي يدست مه  (ع)مانيگنج حمرت سلبه و ند كد يرا ماللسم  ، ابومسلمْنامه ابومسلمدر 

بهرآورد    يبهرا  (ع)اعتقاد به خواندن نماز در مسجد خمهر ز ين .(799 :5، ج 5732الرسوسي، )

ازجملهه  آنجها  در و نمهاز خوانهدن    يبمهذه  يهها  ناكه م تاريز. (299: همان)ددن حاجت 

آب خهوردن از چها     .(795: همهان ) (ع)عقوبيحمرت  قودك ،(ع)ميحمرت مر ةخان عبادت

 ،دههر صهفا   ،اميرارسالن نامهدار ر د. (همان) يماريدرمان بو  كتبرّ يبرا (ع)وسفيحمرت 

اللسهم قلعهة    ،آن حمهرت  اسهت كهه   (ع)سرزمين پريزادان، از بناههاي سهليمان پييمبهر   

هزارالام سهليمان   و (225 :5773، الممالق نقيب) رارسالن بسته استباران را به ناز اميسنگ

آفرين  نوش (527 :5737) ن گوهرتاجآفري نوشقصّة در . (717 :همان)كه آخر كو  قاف است 

ادهار    (ع)نهمچنين بهه اللسهم سهليما    .در درياي محيط زنداني است (ع)ندر قصر سليما

 (ع)بلور حمهرت سهليمان   ازِحمّ اللسمِ باغِهم به  جمشيد ملق در .(539 :همان) دد  است

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

كه يق دسهتش از   گردانند، درحالي ت وي در دهرها ميبه وصيّبنا را  اسكندر تابوت (527

بهرد و او را   تش را بهه درون تهابوت مهي   دسه  ،(ع)در قهدمگا  حمهرت آدز   نرون استآن بي
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قلعهة  نيز  .ادار  دد  است (ع)تربت آدززيارت  بهضمن اينكه . ساارند همانجا به خاك مي

رود  به قاف مي (ع)پس از فوت آن حمرت شوك كه از سليمان به جا ماند  است و ديتبرّ

هري كهه در  ده و اللسم حمرت زرددت  (51: 5727) اسكندرنامة منثورو در  (595 :همان)

اعتقاد بهه حاجهت گهرفتن بها      و (279، 72 :همان)زمان سليمان از الال و نقر  ساخته دد  

 :همهان )غس  كهردن   (ع)عبادت كردن و در چشمة سليمان و چه  چهاردنبه روز  گرفتن

 .خورد به چشم مي (991

 امبر بودنيپ ةردكنظر. 4.2.4

صهورت   79امبران اسهت و بهه   يپ ةردركعيّار، نظم ينس ،(927: همان) اسكندرنامة منثوردر 

م يابراه كردةنظره ك ين قهرمانيهمچن .ديگو يزبان سخن م 79دهد و به  يافه مير قييتي

 .(93: همان) است (ع) يخل

 امبرانيپ يحوادث زندگ ينیبازآفر .3.4

انهد و آن را در   نويسندگان و يا راويهان،  وم بيشهتري نشهان داد     ،ها در برخي از داستان

انهدن   رد هاي مربوط به پيامبران مطرح ك ويژ  داستان بازآفريني ماجراهاي ديني و به قالب

كننهد كهه آدهكارا الگهوبرداري از      بدين معنا كهه قهرمهان داسهتان را وارد مهاجرايي مهي     

نسهبت   (ص)از زندگي پيامبر اكرز. رويدادهاي مهمّ و مشهور زندگي يكي از پيامبران است

دايد نويسندگان و راويهان،  . ها كمتر استفاد  دد  است ين داستانا به ديگر پيامبران، در 

پهردازي،    اند و در حهوزة داسهتان   هاي اجتماعي و ديني مسلمانان خبر دادته تاسيّاز حسّ

بيشهترين  . انهد  بهراي قهرمانهان خهود رقهم زد      (ص)نقش كمتري به تقليد از پيامبر اسالز

صهورت گرفتهه    (ع)و موسي (ع)ابراهيم و (ع)مانبازآفريني داستاني از ماجراهاي زندگي سلي

 :دود ترينِ اين موارد ادار  مي در اينجا به مهمّ .است

 نامه ردنكپاره . 3.4. 

 يبهرا را ندر كاسه  ةنامه   دعهوت  افر،كه دها    ،(125 ،122، 992: همهان ) اسكندرنامة منثوردر 

 .استپرويز به خسرو  (ص)امبريپنامة ادآور يه ك ،ندك يپار  م به اسالزوستن يپ

 ن اوكندو در آتش اف (ع)ميراهاب. 2.3.4

در آن لحظهه   يو. دهود  يند  مكدر آتش اف عيّار مينس، (919 :5737) اسكندر و عيّاراندر 

 ،دهد  يرا نجات م ميند و آن حمرت، نسك يدود و نذر م ي  ممتوسّ (ع)يمابراهبه حمرت 
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حمهرت  داسهتان   (937 :5727) نامهه  حمهز  گذدتن اصهفيا و نسهوختن وي در   ا از آتش ي

را  (237 :9 ، ج5733، فردوسهي ) اوش در دهاهنامه يو داستان س (13-17: 95 قرآن،) (ع)ميابراه

 .آورد  ياد ميبه 

 يريفرزنددار شدن در پ. 3.3.4

يا دهخ   فرزنددار ددن پاددا   دادتن فرزند و سرانجازْ يآرزو ،ها  از داستانتعدادي در 

ادآور داسهتان  يه ، يريه در دوران پ خهاصّ  يا دارويه و  كيخهورا  دعا، نامدار بر اثر معجز ،

 در .سهت (ع)ايّه ركا داستان زي يريدار ددن همسرش در دوران پو فرزند (ع)ميحمرت ابراه

بهه   يعابد. دود يپاددا  دمشق صاحب فرزند نم ،(579: 5737) گوهرتاج آفرين نوش قصّة

ها صهاحب   رش با خوردن آن گندزپاددا  و همس. دهد ياض دو دانه گندز به او ميّاسم ف

سلطان سهنجر، پاددها  عهادل     ،(9: 5779) الملق عالجمال و بدي عبديدر  .دوند يم يدختر

بهه   كيودكه ها انتظار، همسهرش   پس از سال. بدهد يمصر، آرزو دارد خداوند به او فرزند

دههر   در ،(29: 5727) دهاهزاد  هرمهز  در  .نهنهد  يمه  قالمله  عيآورد و نامش را بد يا ميدن

بهه بارگها  پاددها      يشيدرو يروز. ندارد يه فرزندكند ك يم يزندگ يپادداه ،اسالمبول

د و او را هرمز ناز يآ يا ميبه دن يپسر .دهد يآمدن فرزند م ةدود و پاددا  را مژد يوارد م

فرزنهد   يآرزو ،نيچه  پاددها   ،اختهر  ملهق ، (به بعد 5553: 5722) خاور و باختردر  .نهند يم

كهه بها ازدواج بها دختهر دها       دههد   يبه او مژد  م عابد .رود  مي يغار در يعابد نزد .دارد

ز بها دختهر پاددها  خراسهان     يه ن ،اب كپاددا   ،قموسيال .فرزند خواهد دد يدارا دمشق

يكههي از مههاران،  ةكههدار بهها مليههه بهها دكههد يههآ  يا مههيههنههد و جانشهها  بههه دنك يازدواج مهه

 .آورد  يمها را به وجود   ن سرنودتيزتريانگ دگفت

 كيودكندن او در كو به آب اف (ع)يموس .4.3.4

اسكندر و در . استدر آب قهرمان ن كنداف، يا  و اسطور  يحماس يها  رم عادتاز خَ يكي

ه سرگذدت يه دبكدود   يآغاز م يانداختن نوزاد هما آب داستان با به ،(57 :5737) عيّاران

 كودكه گذادهتن   يماجراهم  (553: 5727) اسكندرنامة منثوردر  .است (ع)يحمرت موس

، (55: 5737) اسهكندر و عيّهاران  در . رار دهد  اسهت  كه ت يو ندنكا افيدر صندوم و در در

صهندوم بهه آب    يهق از ددهمن بها    يدور يدها  و دختهر دهبرنگ را بهرا     و دختر تاتار

 .اندازند  يم
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 ایافتن دركش ةو معجز (ع)يموس. 8.3.4

در  و ،ا گذدهتن او يه صهفا و از در ي باايآب زدن اصهف عصا بهر   ،(937 :5727) نامه حمز ر د

بهه  دد   غرم جواهرات افتادنو  (ع)يعلا به دست يددن در كافته، د(552: 5932) خاورنامه

 .است (ع)يموسبا عصاي   ين ددن هكافتادآور دي ،ددمندست 

 بدل شدن عصا به اژدها ةو معجز (ع)يموس. 4.3.4

خهود بهه خهود از غهالف      ،(ع)يموسه  يمانند عصا (ع)يلع والفقار ، (97: همان) خاورنامهدر 

 .شدك يمهم اژدها را ساس دود و  ي  ميبه اژدها تبد و شدك يافران را مك و ديآ يمدر

 يم ماهكو ش (ع)ونسی. 9.3.4

از  يدور يدها  و دختهر دهبرنگ را بهرا     و دختر تاتهار ، (521: 5737) اسكندر و عيّاراندر 

 .بلعهد   يبه امر خدا مه  يا  ياندازند و صندوم را ماه  يصندوم به آب م يقچنگ ددمن با 

ادآور داسهتان حمهرت   يه  ،راصهندوم  ماهي دن يبلعز ين (55: 5727) اسكندرنامة منثوردر 

 .است (ع)ونسي

 ندن اوكو به چاه اف (ع)وسفی. 1.3.4

ن تانهداخ   و ، يرومه  ةدهاهزاد  ،هيرويده  كيِودكداستان  ،(555: 5737) داهزاد  ديرويهدر 

 ةه را بهه بهانه  يرويدوي . است (ع)وسفيه داستان يامال  دبك ،در چا را او ادرش، ارچه، بر

ان يه انهدازد و در بازگشهت، بهه پهدر و دربار     يبهرد و در چها  مه    يار با خود به صحرا مكد

 .را خورد  است كودك رْيديق د يگو يم

 ردن مردگانك ة زندهو معجز (ع)يسيع .1.3.4

 .ندك يدد  را زند  م ة دفنمرد ،(ع)يسيهمچون ع (ع)يعل ،(525: 5932) خاورنامهدر 

 و سلطنت او (ع)مانيسل. 3.4.. 

ه در پشهت  كه دهود   يف ميتوص يپادداه كندرْاس، (975: 5، ج 5737) اسكندر و عيّاراندر 

 ،قهت يدر حق .زن اوستيراارسطو  و جنگند يم شيدالوران برا ومقدّز جنگ نشسته  خطّ

تمهاز   يگهران بهه نهاز و   يتهالش د  ةه ثمركاست  يبخت خوشدخصيّت منفع  و اسكندرْ 

. بهازد  يعشق مه نرد نودد و با زنان  يامبر نامرس  است، دراب ميپ يقه كنيا  دود و با يم

ف يرد هم و يدگشا يداستان را م يها د و گر يآ ينبرد م ةاو خود به صحن ،ا در جلد دوزامّ

ن يه ا  از ييدر جها . نامنهد  يم يمان ثانيرا سل ه اوك يا گونه يرد، بهگ يقرار م (ع)يمان نبيسل
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لوح را بهه   ،مينس .دود يم وع ايس با نظر بدان، مطك ه هركد دار لوحي از زبرجدداستان، 

ا يبه درآن را نوس، يشنهاد جاليرد و به پيگ ياو را ملوح  ،وي  ديعزرائولي  ،آورد يدست م

 .سترامان ينگشتر سلاديو، ندن كا افيه به دريدب ،رين تصويا  .اندازد يم

 يمانسل ةپرند ةچيقال. 3.4.  

 (ع)مانيحمهرت سهل   ةچه ياز قال ،دبيق هزارورا  شتر از يو ب يو عرب يفارس يها  قصّهر د

 ةسهور  71 يهة   آيه ن انتساب بهه دل يا ايگو. برد  است  يجا م ه باد آن را به هركاد دد  ي

جها   م تها بهه امهرش بهه ههر     يردكر فرمان او هم باد را مسخّ   دارد مايه تصركصاد است 

 ،تيه لقها بها چههار عفر    كه فرّوبه عشق مل اميرارسالن نامدار. ي روان دودبه آرام ،بخواهد

تهان  يرونهد و روز سهوز، عفر   يروز بر ههوا مه   سه دبانه. دود يجان م بن كت جانممل ةروان

 .(229 :5773، الممالق نقيب) گذارند ين ميبر زم يوهك ةتخت را بر قلّ

 اتيآب ح يوجو و جست (ع)خضر .2.3.4 

ات و دسهت  يه آب ح يجهو و ندر و جستكاس يماجرا ،منظوز و منثور يها ندرنامهكدر اس

 .است (ع)داستان خمر يني، بازآفريافتن و از دست دادنشا يبدان و  يافتن وين

 هف و پنهان شدن آنان در غاركاصحاب  .3.3.4 

ي او بهه ا ن خهدا   .دود يرار مكتفيه حن محمّد ياصحاب كهف برا داستان ،مختارنامهدر 

 .(722 و 729: 5731 ،يواعظ هرو) دود يپنهان م يدر غار (عج)تا زمان ظهور اماز زمانتعالي 

 جهينت

ر يران، تحهت تهأث  يه ا ورود اسهالز بهه    يهها  ن سد يران، از نخستيا  منظوز و منثور ادبيّات

 ادبيّات  در يمختلف تلم يها گونهبود  و از آن پربار دد  و  يقرآن يها ها و داستان آموز 

 يردهها كاركا يه ها و  هيما ، نقشانهيعام يها امبران در داستانيپ.   گرفته استكد يفارس

و مههمّ   انه، بخهش يعام يها استاند. ه تا به حال بدان پرداخته نشد  استكدارند  يا ژ يو

 ي وادبه  ي وزبهان ات االّالعه از  يشورند و منبع سردهار كهر  ةاز فرهنگ عامّ يهقاب  توجّ

ر و يها، تحهت تهأث   از جنبه ياريها در بس ن داستانيا . دوند يمحسوب م يركو ف يفرهنگ

 يكهي . ي ه هستند حماس يي،، غنايميتعل ادبيّاتجمله  ازه و فاخر    يرسم ادبيّاترو   دنباله

 يهها  و داسهتان  ينه يد يهاالگو كهن باآنها  وندي، پيريرپذين تأثياي ها ا گونهيها  جنبهاز 

 .استامبران يپ
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آنهها   و  دريامبران بهه سهه ده   يه ه پكه م يابي يانه درميعام يها ق داستانيدق يبا بررس

 :اند كرد  آفريني نقش

شهتر مهوارد،   يدر ب :ساز و یاریگر قهرماان داساتان    نقش فعّال و سرنوشت. الف

كننهد   يم ياري ا در خواب، قهرمان داستان رايا در عالم واقع و ي ائمّة االهار،ا يامبران و يپ

ند و او را بهه  يآ يبه خواب ددمن م همچنين. كنند يم ييو نبرد راهنما يرا در زندگاو  و

آنهان را درمهان    ةشهند ك يهها  خواننهد و دردهها و زخهم    يقهرمان فرام يارين اسالز و يد

آورند و  يروند و او را به عقد قهرمان درم ياز ساا  ددمن م يبه خواب دختريا . نندك يم

 .دارند ي  ميگس يو ياريبه 

از قهرمانهان داسهتان،    يبرخه  :هاي غيرمستقيم پياامبران در داساتان   نقش. ب

ي ، اسهحام،  مان، داوود، اسهماع يث، سليآدز، د يآسا  هاي ياريگر و معجز  ها و ابزار حسال

تههن و  يههينه آنههان را در برابههر ددههمن، روكههار دارنههد يههرا در اخت زرددههت هههود، خمههر،

 ةردكه نظر ند و گها  قهرمهانْ  ا امبرانيها از نس  پ دخصيّتاز  يبرخ. ندك ير ميناپذ كستد

هها وجهود داردن از    مبران بهر داسهتان  ايه ر پياز تأثهم  يگريموارد د. امبران استياز پ يكي

يها  مانهد  و   يامبران بهاق يداستان، از دوران پ يها ها و صحنه انكاز م ياريه بسكنيا جمله 

 .دود يآن برخوردار م يها نهيابد و از گنجي يها دست م قهرمان بدان اللسم آنهاست كه

 ييها صحنه ،ها از داستان يدر برخ :بازآفریني ماجراهاي پيامبران در داستان. ج

مثه  در آتهش    ،دد  است يبازساز يامبرانيپ يمختلف و مشهور زندگ يماجراهاهمانند 

و  (ع)يدهدن موسه   كنهد  آب اف، در يسال هنكشان در يا  دار ددنو فرزند (ع)افتادن ابراهيم

، در چها   (ع)يسه يردن مردگهان بهه دسهت ع   كه بهه مهار، زنهد      يو ي  دهدن عصها  يتبد

 ةچه ي، قال(ع)ونسيه رفتن  يم ماهك، در دشبرادران حسودبه دست  (ع)وسفيددن  كند اف

 .(ع)ات و خمري، آب ح(ع)مانيسل

و  ير جهدّ حمو يبرخ. ستيسان ن يقها  امبران در داستانيپ ينيآفر  چندوچون نقش

 .(ع)ونسيه مثه    تري، اي يهرنگ و حاد كمنقش  يو برخ ،(ع)ميمث  ابراهي دارند تر پررنگ

ا و سهلطنت و  يه ن و دنيه م مربهوط بهه د  يو جمع ددن مفاه (ع)مانيز سليرازانگ دخصيّت

ههاي   ز آنان چهر ، ا(ع)رگذار خمريزند  و تأث دخصيّت، و (ع)در وجود آن حمرت يامبريپ

 ه ازكه  يگهر يد برانگيهز   تأمّ ةتكن. برساخته استعامّه  در ادب ينيآفر  مناسبي براي نقش
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  امبريه پ ،ز زرددهت يا نهاچ يمرنگ كو  يا هيار حاديد، نقش بسيآ ين پژوهش به دست ميا 

م يقهد  يو فرهنگه  ينه يد ةجامع كاندة توجّه دهند هاست كه نشان ين داستانا  در ي،رانيا

 .ن تواند بودييآ ن يايران به ا 
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