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  نامه حمزههاي مايهساختارشناسي بن

*

  )انگيز و كرامتهاي عياري، عاشقانه، شگفتمايهنبا تكيه بر ب(

  

زادهغالمحسين غالمحسين
  

  دانشگاه تربيت مدرسزبان و ادبيات فارسي دانشيار 

حسن ذوالفقاري
* 

  

  دانشگاه تربيت مدرسزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  فاطمه فرخي

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده

اي  هاي عاميانـه  قصهمشهور ادب فارسي و فرهنگ اسالمي و جزء اولين           يكي از آثار     نامهحمزه

هـاي    در زمـان يهـاي متعـدد   از اين اثر نگـارش  . شده است  نقّالي اجرا مي   است كه به صورت   

هـا   ها متفاوت است؛ زيرا اين نسخه يك در جزئيات با ديگر نگارش    مختلف وجود دارد كه هر    

 نقّالي، از حافظة خـويش      هاها را پس از سال     يك از آن   ن هر اند و نقّاال  از روي هم نوشته نشده    

 شهرت و محبوبيت بسياري     قصهاين  . اندو بنا به سليقة خود و مخاطبانشان به نگارش درآورده         

 قوت و غنـاي     ها و مضامين بسياري براي    مايهن از ب  نامهحمزهراويان  . بين مسلمانان داشته است   

اري،    هايي متنوع از انـواع داسـتان  مايهبه همين دليل، بن .انداي آن كمك گرفتهافسانه هـاي عيـ

كار رفته است كه كمتر در يك داستان تمام اين عناصـر            انگيز وكرامت درآن به     عاشقانه، شگفت 

. آيد و سبب شهرت آن شده است      شمار مي  هاي كتاب به  اين ويژگي از ارزش   . توان يافت   را مي 
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  اژدهاكشي، پيشگويي،از جملهشود؛ ر ادبيات جهان نيز ديده ميد قصة حمزههاي مايهبرخي بن

  . زوالتني، كوري و بازيابي بينايي و نعمت بيرويين

انگيـز، كرامـت و عاشـقانه،       هـاي حماسـي، شـگفت     مايـه ، بـن  نامـه حمـزه : هاي كليـدي    واژه

  .شناسي ساختار

 مقدمه. 1

 يكـي از    قـصه ايـن   . اسـت جزء آثار حماسي ادب فارسي و فرهنگ اسـالمي           نامهحمزه

 شـده  هايي است كه به صورت نقّالي اجرا مـي        قصههاي بسيار كهن و جزء اولين        داستان

خوانان تغيير و تحول بسيار پيدا كـرده و  قصه در زبان نقّاالن و در طول تاريخ هم   . است

 در كـشورهاي گونـاگون و       قـصه ايـن   . هـاي مختلفـي از آن پديـد آمـده اسـت            روايت

 داسـتان ،  حمزه قصة اميرالمؤمنين ،  قصة حمزه  از قبيل هاي متعدد    مختلف به نام   هاي زمان

  . خوانده شده است اسمارالحمزهو  قراناميرحمزة صاحب

هـا در جزئيـات       داده شـده و تمـام آن       قصهها به يك نگارش اين      يك از اين نام    هر

 متـون  ويـژه   اصيل بـه هاي عاميانة يكي از خصوصيات داستان   . ندا  ماجراها با هم متفاوت   

هـا   قابله با يكديگر نيست؛ زيرا نسخه     هاي گوناگون آن قابل م    نقّالي، اين است كه نسخه    

هـا بـه هـم      خههـاي تمـام نـس      شوند و با آنكه حوادث و صـحنه       ياز روي هم نوشته نم    

ها و  چيني ها، شعرها، مقدمه  ها، توصيف كالم از نظر اجمال و تفصيل، تكيه      شباهت دارد، 

يك  ال هر ها روايت، نقّ      پس از سال  . ها هر نسخه با نسخة ديگر تفاوت دارد         آرايي صحنه

همچنـين  . نوشـته اسـت    مـي   بـر اسـاس محفوظـات ذهنـي خـويش          ها را از اين نسخه  

هـاي    هاي عربي، فارسي، اردو و سـاير زبـان         به زبان  قصههاي گوناگوني از اين       نگارش

: 1383محجـوب،   (اليا و اندونزي در دست است       هاي ما قارة هند و حتّي زبان    رايج در شبه  

1142-1143(.  

بعضي آن را مربوط بـه      :  وجود دارد  قصهنظرهاي متفاوتي در مورد زمان تأليف اين        

. داننـد  عـصر گوركانيـان مـي    دورة صفويان، بعضي قبل از صفوي، و برخي قرن دهم و

هاي   اين اثر در زمان    هاي متفاوت   گارش ن  ناشي از  قصهاختالف نظر در زمان تأليف اين       

هـاي      هم ادغام شـده و نگـارش       هاي متفاوت در    چون بعدها اين نگارش   . مختلف است 
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. هـا نـشان داد  تـوان بـراي آن   دست آمده است، زمان دقيقي را نمي       ها به  جديدتري از آن  

هاي پنجم تا هفـتم، حـاكي       هاي صرفي و نحوي و زباني رايج در متون قرن         البته ويژگي 

نه در دورة صفويه؛ اگرچه     ودة نثر كتاب در همين دوران شكل گرفته است          است كه شال  

  . از آن پديد آمده است) رموز حمزه( در دورة صفويه نگارش جديدي شايد

هاي متفاوتي وجود دارد؛ به اين دليل       دربارة هويت حمزه و اصل اين اثر نيز ديدگاه        

زه عموي پيـامبر   يكي در مورد حم   : كه ابتدا دو داستان وجود داشته است      
)ص(

 و ديگـري    

عدها اين دو داسـتان بـا يكـديگر درآميختـه و            و ب ) امير خوارج سيستان  (حمزة خارجي   

ولي شخصيت حمـزه در ايـن روايـات فقـط اسـمش را از               . داستان واحدي شده است   

حمزه عموي پيامبر
)ص(

 دو شخـصيت واقعـي،   بر اسـاس اي است و حمزة افسانه  گرفته

و  هـزار و يـك شـب      هـاي    داستان بر پاية ني و حمزة خارجي، و      يعني انوشيروان ساسا  

 بـراى   قـصه تـرين    ترين و معروف    رايج حمزهة  قص .هاي پارسي شكل گرفته است     افسانه

   . عصر صفوى بودهايخانه نقل در قهوه

 در دست است    طرازاالخباركتابي به نام     تذكرة ميخانه از عبدالنبي فخرالزماني مؤلف     

 قصة حمـزه   ، از جمله  قصهاز تأليف آن، شرح آداب و ترتيب خواندن         كه مقصود اصلي    

 و تحقيـق در پيـشينه و        قـصه مؤلف بخش مهمي از مقدمة كتاب را به شرح اين           . است

نـدگي  پردازان در ز  قصهدر روزگار مؤلف اين كتاب،      . تحوالت آن اختصاص داده است    

 تـا جـايي كـه بعـضي از ايـن            انـد  نقش عظيمي داشـته    ويژه پادشاهان   اجتماعي مردم به  

كردنـد يـا بـا     ها انتخاب مي  قصههاي فرزندان خود را از روي پهلوانان اين         پادشاهان نام 

از فـصل پـنجم ايـن كتـاب كـه           . كردنـد  را عـوض مـي     قصههاي عاطفي مسير    مداخله

 تـوران و   در ايـران و   قـصه  در زمـان مؤلـف، ايـن         يـابيم   ترين بخش اسـت، درمـي      مهم

  .)357: 1380شفيعي كدكني، (شده است  نقّالي مي زبان فارسيهندوستان به

ن پايـه رسـيد      آ  هخوانان و شنوندگان ب    قصه قةو عال   حمزه قصةشهرت و محبوبيت     

 اسـت  دهآمـ صـفوى   ة  هاى دور  ها و تاريخ   در تذكره   حمزه ةقصنقّاالن   كه نام گروهى از   

شده   خوانده مي  نيز) 906ف( نوايي در دربار امير عليشير    قصه اين. )357 :1383محجوب،  (

الـدين    مورد عالقة جـالل نامه حمزهخواندن و بازگو كردن     . )479 /1: 1349 واصـفي، ( است

ولي دانشمندان و علماي عصر با اين كتـاب             ؛بود )1014-949( اكبر پادشاه گوركانى هند   
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ل ابهـري از    فاض از جمله دانستند؛  هايي را بدعت مي    و چنين كتاب   چندان موافق نبودند  

را  اي قـصه اگر كسي اسـتماع نمايـد   « است استاد خود محقّق كركي عاملي روايت كرده 

خـوان را پرسـتيده و        قصهاند، هم      بسته ،شهداالكه بر حمزه، عم پيغمبر آخرالزّمان و سيد       

 يك از    محجوب معتقد است هيچ    ).1510/ 3 :1378صفا،   (» ....هم شيطان را عبادت نموده    

گيتـي   را در ميان مـسلمانان سراسـر       قصة حمزه اي عاميانه شهرت و محبوبيت      ه داستان

  .)847: 1383(نيافته است 

  در آن  هاي متفـاوت و متنـوع     مايه بن ،قصهترين دليل شهرت اين     رسد مهم نظر مي  به

افـراد  شـده اسـت و شـنوندگان نقّـالي هـم         نقل گفته مـي    قصهاز آنجا كه از اين      . است

هـاي   مايـه  براي جذب شنوندگان بيشتر از بن      قصه نقّاالن اين    د، راويان و  انمتفاوت بوده 

مند بـه    اي متناسب با ذوق خود و عالقه      ده تا هر شنون   كردند   مي متنوع در اين اثر استفاده    

ايـن  .  جذب شود  قصه به اين    )انگيز و كرامت  عاشقانه، عياري، شگفت   (هر نوع داستاني  

اي آن شده     و هم باعث غني شدن بار افسانه       قصهين  كار هم سبب شهرت و محبوبيت ا      

  .است

  پيشينه و روش تحقيق . 2

  هند و انـدونزى،     تا �������� دنياي اسالم از قلب جز     سراسركتابي پرآوازه در     نامهحمزه

 را با شوق و رغبـت فـراوان بـه    قصه اين  اين مناطقنانامسلم .بوده استجاوه و مااليا    

ي لتحقيقـات مفـص   دربـارة آن    شناسـان     شـرق  ،روازاين .نداهندخوا ى خويش مى  زبان ملّ 

هايى كه از آن   را با ترجمه   قصة حمزه فارسى   هاى مختلف عربى و     و نسخه  اند  انجام داده 

در ايـن زمينـه   هـايى   اى و مااليـايى وجـود دارد، سـنجيده و كتـاب      هـاى جـاوه    به زبان 

 De Roman van Amir Hamza موسـوم بـه    ون رونكـل كتاب از جمله ؛اند پرداخته

 هـاى   بحـث  ، عـالوه بـر آن     .هاست  پژوهشقبيل   ترين اين  يكى از معروف  كه  ) 1895(

1383محجـوب،  (انـد   دادهانتـشار  سـيايى آّ تحقيقاتة  در مجلـ رهين با ال ديگرى در  مفص :

.  مورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت     ،چنان كه شايسته است    در ايران آن   قصهاما اين   . )131

 نامـة حمزهرفـي   به مع » ترين كتاب مصور فارسي    ، بزرگ نامه  حمزه«ي با مقالة    مهدي غرو 
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پوريـا ماهرويـان    . آن را ارزيابي كرده است    ) نقّاشي(هاي هنري   مصور پرداخته و ارزش   

 مـصور   نامـة حمـزه هـاي   به سـبك و روش نقّاشـي      » نامهحمزههاي  افسانه«نيز در مقالة    

و حـسن ذوالفقـاري در    نامة زبان و ادب فارسـي شدانمهران افشاري در . پرداخته است 

 تـا كنـون   امـا   . انـد  پرداختـه  نامـه حمزهذيل همين مدخل به معرفي      نامة ادب عامه    دانش

  . هاي اين اثر صورت نگرفته است مايه پژوهشي دربارة بن

شناختي است كه در جهت نـشان        روش تحقيق در اين مقاله، بررسي موردي و گونه        

 ،در اغلـب مـوارد    . هـاي خـاص ايـن اثـر انجـام شـده اسـت                ويژگـي  ها و   دادن ارزش 

انـد     كرده ته و به اثر يا آثار مشابهي اشاره       نگاهي هم به روش تطبيقي داش      نويسندگان نيم 

 بـه تـصحيح     نامـه حمزه بر اساس اين پژوهش   . كار رفته است   ها به مايه در آن   كه اين بن  

 قسمت تقسيم شده كه     69ح شعار به    در تصحي  قصة حمزه . جعفر شعار انجام شده است    

پردازي سنتي،  در آغاز هر داستان به شيوة داستان      . ها به هم مرتبط است     همة اين داستان  

مايه و طرح فشردة داستان آن فصل       با عنواني بلند، وقايع همان بخش را آورده كه درون         

ي گفتـه    نقّـال  ها در يـك مجلـس      يك از اين بخش    اين احتمال وجود دارد كه هر     . است

  . شده است مي

  هاي داستاني مايهبن. 3

هـا، اشـخاص،     عناصر ساختاري، معنايي از نوع كـنش       :انداز  عبارت هاي داستاني مايهبن

وار بـدل     تيپيك و نمونه    كه بر اثر تكرار به عنصري      اه  قصهمضامين، مفاهيم و نمادها در      

ب تكرارشـوندگي،   و اغلـب بـه سـب      يهـا در موقعيـت روايـي خاصـ        مايـه بن. شوند مي

 موجـب بـسط حجمـي آن،    قـصه يابند و حضورشان در اي مي   برجستگي و معناي ويژه   

. )22: 1388نـسب،   پارسا(شود   مي قصهماية  زيبايي روايت و تقويت جاذبة داستاني و درون       

آفريننـد و   نمايي، حركتي داستاني مي   ها عالوه بر صفت تكرارشوندگي و برجسته      مايهبن

ها ممكن است در يك يا چند     مايهبن. )26همـان،    (ر حركتي داستاني مؤثرند   كم د  يا دست 

 دوره يـا    هـا، يـا در آثـار داسـتاني يـك          اي خـاص از داسـتان     زمان، يا در گونه    هم قصه

هاي يك قوم يا اقـوام متعـدد حـضور يابنـد             هاي مختلف و در مواردي در داستان        دوره

  . )23همان، (
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شناسـي  بنـدي و گونـه      تواند در طبقـه   كه مي مايه اين است    نهاي مطالعة ب  يكي از فايده  

مندي از   هاي سنتي فارسي اغلب در بهره     تانرو است كه داس    آن اين از . داستان مفيد باشد  

تـوان   ميهايشان،  مايه را با توجه به نوع بن      هاداستان. ها اشتراكات بسيار دارند   مايهدرون

تقسيم كرد  » حماسي«و  » كرامت«،  »عاشقانه«،  »يزانگشگفت«هاي  به انواعي چون داستان   

  .)27همان، (

  نامهحمزههاي مايهبنانواع . 4

  انگيز يا پريانهاي شگفتمايهبن. 1-4

هـا   قـصه در ايـن    . دهـد   انگيـز تـشكيل مـي       ها را نقل وقـايع شـگفت        اساس اين داستان  

رنـدة عجيـب، شـهر      يـا، كـوه، پ    ، پري، چاه، ديو، در    هايي چون گنج، طلسم، جنّ     مايه بن

هـاي   قـصه هـاي   مايـه   تـرين بـن   از مهـم  . كـاربرد دارد  ... اي، موجودات عجيب و    افسانه

گنج، طلسم، ديو، پـري، چـاه، سـفر دريـايي و موجـودات              قصة حمزه   انگيز در    شگفت

  . توان نام بردعجيب را مي

گاه قهرمان داستان بعد از شكستن طلـسم يـا كـشتن موجـودي              : گنج يافتن . 1-1-4

كند؛ ولي   اتّفاقي آن را پيدا مي     به طور يابد و گاه    غيرطبيعي مانند اژدها به گنج دست مي      

مايـه    چهاربـار ايـن بـن      قصة حمزه در  . آيدوجود مي  به دنبال آن حوادث و مشكالتي به      

، گنج جمشيد در    )79(، گنج باغ مهتر سليمان      )52(گنج يافتن بخت جمال     : شود ديده مي 

به در مورد اول    . )164( و گنج مقام حضرت آدم در سرنديب         )534(طلسمات جمشيديه   

در سـه مـورد ديگـر از ابتـدا          . كند اتفاقي بخت جمال با كندن خشتي گنج پيدا مي         طور

اند و بعدها با شكستن طلـسم        ا اجازة استفاده از آن را نداشته      گنج وجود داشته است؛ ام    

  .يابند ا اجازة اولياي حق به گنج دست ميي

از هـاي عاميانـه طلـسم شكـستن وجـود دارد؛            در اكثر داستان   :شكني طلسم .2-1-4

 قصة حمـزه  در  . بوستان خيال  بيش از همه در       و حمزهرموز،  ارسالنامير،  نامهداراب جمله

يكـي طلـسمات جمـشيد و ديگـر شكـستن طلـسم             : دو مورد شكستن طلـسم هـست      

 مورد، قهرمان پـس از      در هر دو  . راه شكستن هر دو طلسم يكي است      . زردهشت جادو 

  :يابدشكستن طلسم به گنج دست مي
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اند و باالي آن گنبد، خروس سپيد راسـت          تمام اين طلسم بر سر گنبد دخمه بسته       

آن خروس را به يك تير در زمـين         اگر  . كنداند كه در گشت است و بانگ مي       كرده

حـده    لـي اند، تمام طلسم شكسته شود، و اگر از يك تير آن خروس از گنبـد ع               غلت

  ).534(نشود همان تير بازگردد و بر سينة تيرانداز چنان زند كه از پشت برون كند 

 به جـادو    ها   آن هايي از هاي عاميانه صحنه  در بيشتر داستان   :جادو/ جادوگري. 3-1-4

  .اميرارسالنو سمك عيار ، فيروزشاه قصة از جمله؛  داردو جادوگري اختصاص

گردانيدن ماهيت و صـورت واقعـي اشـيا بـه امـري             جادو عبارت است از تغيير يا       

اسـت كـه    ) افـسون و افـسونگري    (جادو در شاهنامه يا مثبت      . حقيقي يا خيالي   غير

توانـد بـه اژدهـا تبـديل        آموزاند و ايزدي است؛ مثالً فريدون مـي       سروش آن را مي   

ادو آموزاند و نارواست؛ مانند افراسياب كه به ج       شود؛ يا منفي كه اهريمن آن را مي       

: 1383رستگار فسايي،   (بارد  شود و باران و برف بر لشكر ايران مي          در سنگ نهان مي   

277.(  

 و مغـضوب    كـار   گنـاه جادوگري كار حرام اسـت و جـادوگر          سمك عيار در داستان   

هـم جـادويي و جـادوگري كـاري          قصة حمزه در  . )54: 1364خانلري،  (درگاه الهي است    

  :گيرنددشمنان حمزه از آن بهره ميمنفي و اهريمني است كه بعضي از 

مرزبان زردهشت يك جادوي را گفت خود را به صورت يك مركب سازد با زين               

نظير سـاخت،   و لگام مرصع به فرزندان حمزه نمايد و آن جادوي خود را اسبي بي             

در آن  ... آن اسب جادوي لطيف را بديد     ... ن عمر بن حمزه دنبال آهو دوانيد      ب سعد

شـد   رد، اسب در هوا رفـت، چـون بلنـد مـي    قدري ركاب ك. ر شداسب جادو سوا 

تيغ بركشيد و بـر گـردنش زد، اسـب در           . ست ا پهلوان دريافت كه اين اسب جادو     

 .)542(زمين افتاد 

برد كه   طلسمات از سران لشكر جادو نام مي      هم در سرزمين    ) 573( يجاي ديگر در  

 ساحره اسـت  غايت ها كه بهاية آنهاي رخ جادو و فرخ جادو و ددو دختر هستند به نام   

هـاي بـاد و     آيد و مشغول سحر است؛ به اين ترتيب كه شيشه          و عقب لشكر جادوان مي    

هـوش    بـا بـي    عمراميهسرانجام  ... كندباران و آتش و آب را نشانده است و جادويي مي          

  . )575(گرداند ها را به خودشان برميكردن و كشتن دايه، جادوي آن
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 موجودي است لطيف، بسيار زيبا و از عالم غيرمرئـي           ،ري در اساطير  پ :پري. 4-1-4

 پريان جنس مؤنـث جـادو هـستند كـه از            اوستادر  . فريبد كه با جمال خود انسان را مي      

باختـة    پريان دل . طرف اهريمن مأمورند تا پيروان مزديسنا را از راه راست منحرف كنند           

و بـا آبـستني و زايـش سـروكار دارنـد            كننـد   هـا را افـسون مـي      شوند و آن   پهلوانان مي 

هـاي   تـاب  و كشـاهنامه هاي مربوط بـه پـري در       از مجموعه اشاره  . )18: 1350سركاراتي،  (

يد كه در ايران دورة اسالمي،      آهاي عاميانه چنين برمي   ها و داستان  ديگر فارسي و افسانه   

نداشته شده كه   شتي به صورت زن اثيري بسيار زيبا پ       برخالف باور پيروان آيين زرت     پري

 بـه سـبب سودرسـاني بـه مردمـان و            ؛ حتي گاهي  از نيكويي و حتي فرّ برخوردار است      

  .)15: 1380قنبري جلودار، (گيرد زيبايي، مقابل ديو و اهريمن قرار مي

 هـزار اسـت و  90تعدادشـان  .  موجوداتي ضد ديـو هـستند  هم پريان  قصة حمزه  در  

سل دارند و سـاكن شهرسـتان زريـن در كـوه            پادشاهي به نام ازرع و وزيري به نام سال        

هـا را بيـرون     بعد از تصاحب شهرشان به دست ديوان، به كمك حمزه ديو          . قاف هستند 

همچنين حمزه بـا اسـماء پـري، خـواهرزادة شـاه            . گيرند مي  كنند و شهر خود را پس       مي

 پريـان . )261(شـود    صاحب دختـري بـه نـام قريـشي مـي            از او  كند و پريان، ازدواج مي  

گيرنـد و بـه      فرزند حمزه را كه پدربزرگش به دريا انداخته است، از آب مي            ،الزمان بديع

 پريان سبزپوش در راه برگشت از كوه قـاف بـه            همچنين. كنندسفارش خضر بزرگ مي   

رسانند، بلكه كمك نيـز     تنها آسيبي نمي     نه نامه حمزهپريان  . كنندخانه، به حمزه كمك مي    

  . كنند مي

گـر،   رو، شـاخدار، حيلـه   هـا موجـوداتي زشـت     روايات، ديـو  بر اساس  :ديو. 5-1-4

انـد و در      دستستمكار و سنگدل و با نيرويي عظيم هستند كه در انواع افسونگري چيره            

ان كار  زيانارامنه ديوان را    . )202: 1375ياحقي،  (آيند  هاي دلخواه درمي  ها به صورت  داستان

. داننـد  ال و اغلب داراي دو يا سه يا هفت سر مـي       با كوهستاني، زمخت و ابله، بسيار بلند     

. )132: 2535سـن،     نيكريـست  (گيرندكار مي  جاي سالح به     ها را به  آنان سنگ آسيا يا صخره    

بـرد   نيش ديو نام مـي  جا از اره هاي متفاوتي دارند؛ در يك در اين داستان نيز ديوان چهره 

برد و در جـاي  كند و به آسمان ميمياي حمزه را بر گردن خود سوار كه همچون پرنده  

جـا ديـوان     در همـه قـصه در ايـن  . كنـد   يـاد مـي  سر دست هفت ديگر از سمندون هزار  
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ان هم به كمـك حمـزه       پري. كنندرف مي تند كه سرزمين پريان را تص     موجوداتي پليد هس  

جز ايـن، گويـا ديـواني هـم         . كشدگيرند و حمزه همة ديوان را مي       مي  شهر خود را پس   

پـس پريـان    « : هنگام بازگشت حمزه از كـوه قـاف        اند؛ مانند   ند كه در خدمت پريان    هست

آن ديـوان چهارپـاي بـر سـرگرفتند و در پـرواز             . امير بر آن بنشست   . چهارپايي آوردند 

  .)258( ».ديوان ديگر چهارپايي را و آن ديو پريان را بديدند... شدند

يكـي در قـاف،     :  اشاره شـده اسـت     بار به واژگونه بودن رفتار ديو      دو قصة حمزه در  

ش حمـزه را    ا  كنـد، او در ازاي آزادي     نيش ديو را از صندوق آزاد مي        كه حمزه اره    زماني

گيرد به حمزه   گيرد تا از قاف بيرون ببرد؛ اما بعد از اينكه در آسمان اوج مي             به گردن مي  

  : گويدمي

خت، من در حقّ تو نيكويي      اي بدب : بگو تا تورا بر كوه زنم و يا بر دريا؟ امير گفت           

اي ديـو باژگونـه     اي نادان، نـشنيده   : ديو گفت ! كردم تو در حقّ من چرا بدي كني؟       

 اكنون حكم كن كه تـو را كجـا بـزنم          ! شبهه او بدي كند   باشد، اگر نيكويي كني بي    

)274 .(  

  . )290(افتد  اتفاق ميعمرمعديو بار ديگر شبيه اين مورد براي 

نـيش   ها مانند سموم ديـو، اره     م خاص آن  لفظ ديو و زماني از اس      گاه از    قصهدر اين   

هاي زندگي ديوان، چاهي است كه      يكي از محل   قصة حمزه در  . شوداستفاده مي ... ديو و 

بـويي   همچنين بايد ديوان موجودات بد    . آيد و باغي كه حوض دارد     از آن دود بيرون مي    

آينـد و   ن زرين هـستند بـه آنجـا نمـي         باشند؛ چون پريان تا زماني كه ديوان در شهرستا        

  . )254(گويند ما طاقت بوي ديوان نداريم  مي

چـشم     بـه   ازدواج ديو با پري    ، يك مورد خاص    در  فقط .كندديو با پري ازدواج نمي    

وحمزه پري را بـه زبـان       «:  اسب حمزه به نام اشقر ديوزاد است        آن،  كه حاصل  خورد  مي

ـ    (نصح رام كرد كه با ديو         ايـن ازدواج را حـضرت       .)275(» .ازدواج كنـد  ) واره نـيش دي

  . سليمان پيشگويي كرده بود

آسياسـنگ  ها بـا دو  بعضي از آن.  سالح ديوان براي جنگ با حمزه، آسياسنگ است   

ر دو   يـك زخـم بزنـي؛ چـون اگـ           بايد ها اين است كه به آن      هم راز مرگشان . جنگند مي

خورنـد، بـه    هميشه وقتي يك زخم مـي     ،  ور اين از. شوند  زخم بزني، دوباره تندرست مي    
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) سـر  دستان هفت  سمندون هزار (البته ديوي   . كنند يك زخم ديگر بزند    حمزه التماس مي  

  .)469( هم هست كه راز مرگش از بين بردن آب حياتش است

.  چاه مسكن ديوان است    ،هاي پريان انگيز و افسانه  هاي شگفت قصه در   :چاه. 6-1-4

  زنـدگي او   ه از آن دود بيرون آيد، نشانة وجود ديـو و محـلّ            نيز چاهي ك   قصة حمزه در  

دهـد،  هاي عميق؛ زيرا يكي از لوازمي كه خـضر بـه حمـزه مـي               چاه ويژه   به )255(ست  ا

. شـود  تر مـي   شود، كمند هم بزرگ   چه عمق چاه بيشتر مي     است كه هر  » كمند افريشمي «

رود و     بـه چـاهي مـي      برد، سـر    را مي »  جادو زردشت«كه حمزه سر مادر     همچنين وقتي   

 زنـدگي   دهـد چـاه محـلّ        كه ايـن نـشان مـي       )572(كند   جادو را پيدا مي    يشتدختر زرت 

  . جادوگران نيز است

اگرچـه نـام خـود را از كـوهي در شـمال ايـران گرفتـه اسـت،            : كوه البـرز  . 7-1-4

هـاي ايـن     ا به كوه قاف هم داده شده با كوه        خصوصيات و صفات اساطيري آن كه بعده      

البـرز در   . )79: 1374پورنامـداريان،   (كوه البرز هيچ ارتبـاطي نـدارد          رشته از جمله  جهان و 

 كوهي است كه در چهار نقطة دنيا يعني هند، بلخ، فارس و قفقاز وجود داشـته                 شاهنامه

البرز در خـاور اسـت و انوشـيروان از دسـت           قصة حمزه در  . )289: 1375كريمـان،   (است  

. رود حمزه نيز بـه دنبـال سـپاه انوشـيروان بـه آنجـا مـي          . شودحمزه به آنجا پناهنده مي    

كنـد و بـه        از دست اميرحمزه از قاف فرار مـي        ديو هم   سر نرّه    هفت  دستان سمندون هزار 

 زندگي ديوان و پريـان اسـت، هـم           كه محلّ  ،عكس قاف  نتيجه، البرز به  در  . رود  آنجا مي 

  . ت زندگي آدميان و هم جايي براي مخفي شدن ديوان اسمحلّ

هـاي زمـين را      كه به گمان پيشينيان، سراسـر خـشكي       نام كوهي است    : قاف. 8-1-4

در كـوه قـاف هـيچ آدمـي زنـدگي      . هاي آسمان بر آن نهاده شده است     فراگرفته و كناره  

. در باورهاي مردم، قاف بلندترين كوه اسـت و كـسي را بـه آنجـا راه نيـست                  . كند مين

ن كوه طلـسم شـدند و بـا ظهـور سوشـيانت در              كيخسرو، بيژن، گيو و بهرام گور در اي       

: 1378بهـار،  (اي نيز در اين كـوه اسـت    جايگاه سيمرغ اسطوره  . زنندركاب او شمشير مي   

قاف جايي غير از البرز است؛ مكاني است كه شهرسـتان زريـن در              قصة حمزه   در  . )436

) ديـو  ههـزار نـرّ  90عفريت با (ندگي پريان و ديوان  زاين شهرستان محلّ .  قرار دارد  جاآن

همچنـين  .  زندگي سـيمرغ نيـز اسـت       قاف محلّ . بوده است كه آنجا را تصاحب كردند      
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جايي است كه براي آمدن از آنجا به روي زمـين بايـد از هفـت دريـا گذشـت؛ هفـت                      

سـران،    زندگي اهريمنان، گاوسران، طوق    همچنين قاف محلّ  . دريايي كه همه آب نيست    

  . كند زاد هم در آنجا زندگي نمي است و هيچ آدميهاي ديگر سران و ناشناخته سگ

دريا و گذشتن از آن جزء موانع دشواري است كه بـر سـر راه               : سفر دريايي . 9-1-4

در جـايي از    . مايـه نيـز اسـتفاده شـده اسـت         از اين بن   قصة حمزه در  . قهرمان قرار دارد  

در بازگشت از   . )189(گذرند   انديب، حمزه و افرادش از دريا مي       در مسير راه سر    داستان

گذرد؛ اما همة ايـن درياهـا       كوه قاف نيز حمزه به همراه اصفياي باصفا از هفت دريا مي           

يكي درياي آب، دوم درياي آتش، سوم درياي دود، چهارم دريـاي خـون،              : آب نيستند 

   ).280(پنجم درياي جوش، ششم درياي قلزم و هفتم درياي محيط 

ه   از عناصر اساطي  : سيمرغ. 10-1-4 اسـت كـه در ادبيـات فارسـي بـه            ري قابل توجـ 

هاي متعددي حضور يافته و در حماسة ملي ايران نقش بزرگي را بر عهـده داشـته                  گونه

ـ   اش مي است؛ زيرا زال را در آشيانه      هـا    د بـار خـانوادة زال را از گرفتـاري         پرورانـد، چن

. )41: 1372مـرزي،  سلطاني گـرد فرا   (كند  گري و طبابت مي   دهد و پيشگويي، چاره    نجات مي 

هاي متـضاد اقـوام ايرانـي       ها و تلقي   و تبلوري از انگاره    اي پيچيده و مبهم   سيمرغ پديده 

يابـد، موجـودي    كه با خاندان زال و با حماسـه ارتبـاط مـي             ، هنگامي شاهنامهدر  . است

كه از نظرگاه نهاد سياسي و دينـي و يـا موضـع اسـفندياري يـا                    وقتي ؛ اما مقدس است 

  .)74: 1369مختاري، ( اهريمني است  موجوديشود، نگريسته ميگشتاسبي 

شوند و فقط بـه      از درون تهي مي    شاهنامهعناصر اساطيري در متون اساطيري بعد از        

: 1375پورنامـداريان،   (نماينـد   آميز صوري است كه اساطيري مي     هاي اغراق كمك توصيف 

 و نيرومندي، چنان ذليل شده       خواجوي كرماني، با همة بزرگي     نامة سامسيمرغ در   . )153

ه         خواهد تا ارقم  گويد و از او مي    است كه سام را ثنا مي      هـاي او را      ديو را كه سه بـار بچـ

كند كـه يـار و يـاور فرزنـدان     در مقابل، سيمرغ هم با سام عهد مي      . خورده است بكشد  

  . )181 و 184(سام باشد 

ر جايي ديگر بـه تيـر حمـزه    آيد و دجا سيمرغ به ياري حمزه مي   يك قصة حمزه در  

گيرد و براي گـرفتن سـالح و كـين          بار سيمرغ حمزه را به پشت مي        يك .سپاردجان مي 

كنـد و حمـزه او را     برد و بار ديگر در دريا به او حمله مـي          خواستن به بارگاه دشمن مي    
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هـايش    ، سيمرغ به پاداش نجات جوجـه      قصة حمزه  در نگارش جديدتر  . )277(كشد  مي  

. دهد تا هنگام بروز مشكل بر آتش بگـذارد        ژدها، چند پر خود را به حمزه مي       از دست ا  

گـذارد و سـيمرغ حاضـر       حمزه هنگام عبور از هفت دريا، پر سـيمرغ را بـر آتـش مـي               

  .گذراند شود و او را از هفت دريا مي مي

سايه بينـدازد، او را       كه كس آفريني است كه بر سر هر      مرغ سعادت : هماي. 11-1-4

 خوانيم كـه هـر    يشت دربارة اين پرندة شكوهمند و آييني مي         در بهرام . كند ند مي سعادتم

كس پر يا استخواني از اين پرنده را با خود داشته باشـد، هرگـز دچـار آسـيب و زيـان                      

نخواهد شد؛ چه اين مرغ از فرّي برخوردار است كـه چـون كـسي از آن نـصيبي بـرد،                     

هاي عاميانه وقتي پادشـاه     قصهدر  . )124: 1369ر،  مزداپو(انجام خواهد شد     بزرگوار و نيكو  

 براي انتخاب جانـشين،     ،يا فرمانروايي جانشين معيني نداشته باشد، پس از درگذشت او         

نشست او را به    كس مي  اند و اين مرغ بر سر يا شانة هر        داده  را به هوا پرواز مي    » هماي«

نيـز در شـهري ناشـناخته كـه          قـصة حمـزه   در  . )14مهـدويان،   (انـد   گزيدهپادشاهي برمي 

، يكـي از يـاران      عمرمعـدي  بر سـر     دهند و او  ، هماي را پرواز مي    پادشاهش مرده است  

  .)285(شود  پادشاه مي به اين ترتيبنشيند و حمزه، مي

از اين   المخلوقات  عجايبو   وامق و عذرا  گويا نخست در داستان     : دوالپايان. 12-1-4

ه      . )نامه، ذيل دوالپـا   لغت(موجود سخن به ميان آمده است        مـرد  » پـا دوال«در فرهنـگ عامـ

. دوش كنند   خواهد او را قلم   نشيند و از رهگذران مي    اي است كه كنار راه مي     خورده سال

 پاهايي به درازي سه گز و همانند مـار از شـكم             ،گاه رهگذري او را بر شانه بگذارد       هر

حال رهگذر ناچار اسـت كمـر        ايندر  . پيچدآيد و گرد كمر رهگذر مي     دوالپا بيرون مي  

ن يكريـست (تواند از شـرّش رهـا شـود         به خدمت دوالپا ببندد و فقط با مست كردن او مي          

اي نزديــك ســرانديب در جزيــره ،قــصة حمــزه در .)124: 1356؛ هــدايت، 12: 2535ســن، 

  با مست كردن دوالپـايي كـه دور  عمراميهكنند و دوالپايان حمزه و افرادش را گرفتار مي     

  .)162(كند  كشد و دوستانش را نيز از شرّ دوالپايان رها مياو پيچيده است، او را مي

 و پاي كوتاه است و كُند حركت     اين حيوان شبيه به مار و با دست        :سمندر. 13-1-4

شـود و چـون از آن بيـرون آيـد،           سوزد و در آن پنهان مـي      سمندر در آتش نمي   . كند مي

نيـز جـانوري اسـت كـه پوسـتش مـانع             قـصة حمـزه    در   .)150: 1378هـدايت،   (ميرد   مي
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خوانـدة خـضر     حمزه در راه بازگشت از قاف به اصفياي باصفا، مادر         . شودسوختنش مي 

گويد از جانوران بـاغ تعـدادي را شـكار كـن و بكـش و از             اصفيا به حمزه مي   . رسد يم

: ويـد گ پرسـد، اصـفيا مـي      حمزه علّت را مـي     وقتي. پوستشان لباس و كفش درست كن     

  . )283(» .هركه پوست ايشان در خود پيچد و در آتش درآيد، آتش در او كار نكند«

 قـدر از آن     بخشد كـه هـر    كيد هندي جامي به اسكندر مي     : زوالنعمت بي . 14-1-4

اي جـادويي    آمارين نيز سفره  . )110: 1383رستگار فسايي،   (رسد  نوشد، به پايان نمي    آب مي 

زئـوس روزي يكـي از      . )122: 1376شاميسو،  (شد  پر مي لخواه  بود كه از هر غذا و طعام د       

هاي بزي را شكست و به امالته       شاخ
1

اي كه   ر ميوه در آن شاخ خاصيتي بود كه از ه       .  داد 

شد و اين شاخ به شاخ امالته يـا شـاخ نعمـت مـشهور شـد                  پر مي  ،كردامالته هوس مي  

دم هنگام رفـتن بـه سـرانديب،         در مقام حضرت آ    قصة حمزه در  . )175/ 1: 1356گريمال،  (

. )164(نوع خـوردني موجـود اسـت     دهد كه در آن از هر     مي عمراميهحضرت زنبيلي به    

كه مهمان دشـمن بودنـد و نبردشـان            زماني ويژه  خواستند، به  م مي ها هر زمان كه طعا      آن

 تـشنگي شـدن،     همچنين در مسير يونـان و گرفتـار       . گرفتند سره نشده بود، طعام مي      يك

عمـر مـشكي را از ايـن        . دشو و با زدن عصا بر زمين آب جاري مي        شود    ظاهر مي  پيري

خورند و همچنان مـشك آب       آب مي   آن  سپاهش از  كند و حمزه و همة افراد       آب پر مي  

  .)199(دارد 

 اونوپيـون  در اساطير يونان، وقتي كه    : نابينايي و بازيافتن بينايي   . 15-1-4
2

 اوريـون را    

ز كارگاه هفائيستوس  كند، اوريون ا   كور مي 
3

شـود   درنگ بينـا مـي      رود و بي     به آفتاب مي   

ــدا مــيدر اســاطير آفريقــا يكــي از پادشــاهان ي. )655/ 2: 1356گريمــال، ( خواســت  وگان

 مجرد گذشتن از نهردامنة تپه كور شـد و          ساختماني بر فراز تپة مقدس بوا بسازد؛ اما به        

در داسـتان حـضرت    . ا بازيافـت  ردرنـگ بينـايي خـود       وقتي كه تپه را تـرك كـرد، بـي         

يوسف
)ع(

، يعقوب 
)ع(

ها گريسته و نابينا شده بود، با بوي پيراهن          كه از فراق يوسف سال     

كه كـاووس و سـپاهيانش        در داستان كاووس هم زماني    . يوسف بينايي خود را بازيافت    

در مازندران به دست ديو سپيد نابينا شدند، رستم با چكاندن خون جگر ديـو سـپيد در                  

در دو مورد بـه      قصة حمزه در  . )99-98: 1383رستگار فسايي،   (چشم كاووس او را بينا كرد       

بار مزدك حكيم حمزه و همـة يـارانش را بـا آميختـه               يك: مايه اشاره شده است   اين بن 
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؛ بار ديگر به دستور انوشـيروان چـشمان         )513 (كندكردن داروي كوري با سرمه كور مي      

آورند به اين دليل كه مانع او از خوردن هريسة بختك نـشده             بزرگمهر را از حدقه درمي    

گردد؛ در مورد اول با ماليـدن  ميها بردر هر دو مورد دوباره بينايي به چشم   . )522(است  

دهد و در مورد دوم با بستن خاك پاي پيـامبر          برگ سبزي كه خضر به حمزه مي      
)ص(

 بـر   

  .چشم بزرگمهر

  هاي حماسي و عياري مايهبن. 2-4

سـاختار  . جنگـد    ملّي يا مذهبي با دشمن مـي       ي هدف ها قهرمان براي    ين گونه داستان  در ا 

هاي فـراوان و رفتارهـاي عيـاري تـشكيل            درپي و دالوري  ها را مبارزات پي    اين داستان 

  پوشي، بيهـوش  توان به اژدهاكشي، مبدل   ها مي قصههاي اين   مايهترين بن  از مهم . دهد  مي

  . ، سفر و راهزني اشاره كردكردن، كمندافكني

 بخواهند تغيير شكل    آساني و هر گاه كه     عياران براي آنكه بتوانند به     :پوشيمبدل. 1-2-4

تن بـه    هنگام رف  عمراميه. )296: 1383محجوب،  (شوند  دهند، نظركردة يكي از پيغمبران مي     

 در خواب از حضرت اسماعيل  سرانديب در مقام حضرت آدم،    
)ع(

گيـرد كـه   اي مي توبره

ي كـه بخواهـد     كـس   در قالب هر    به وسيلة اين توبره     فرد .آيدهايي بيرون مي  از آن چهره  

 گاه لباس مبـدل       حمزه هيچ  قصهدر اين   . )164(گويد    زبان سخن مي   360آيد و به      درمي

عمراميه خود را به شـكل درويـشان        . كند  پوشد، فقط عمراميه لباس مبدل به تن مي         نمي

، مطبخيـان   )407(، پيري عاقـد     )194(، دايه   )190(گر   ، بازي )184(، بهرام   )184(، شبان   )76(

  . آورد  درمي)243( و زابليان )253(، بختك )329(، چاوشان )575(، جادو )519(

در بـاب  .  داروي بيهوشـي اسـت  ،يكي ديگر از لوازم عيـاري    : بيهوش كردن . 2-2-4

هـا را     ايـن دارو مـشكل    . يب شـده اسـت    هاي عج بافي آن تعبيرها و خيال     كاربرد دارو و 

. دانـداز دان ميـسر نيـست، از پـاي مـي         كند و پهلواناني را كه شكستشان در مي        آسان مي 

 اسـتفاده   جمعـي   با كافران يا مدافعان دژ و در كشتار دسته          از اين دارو در مواجهه     اغلب

ـ         راا براي بيهوش كردن يك نفر، ايـن كـ         ام. كردند  مي   انجـام  ي شـب هنگـام و از راه بين

گـاه داروي بيهوشـي را در شـراب          قـصة حمـزه   در  . )1000-999: 1383محجوب،  (شد   مي

كــه داروي   زمــاني. ريزنــد  مــي)216 و 195، 154( و گــاه در غــذا )575 و 553، 186، 183(
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 بـه آن    قـصه  كه در ايـن      -زندكند، عالوه بر اينكه فرد نامفهوم حرف مي       بيهوشي اثر مي  

  .شود  هم كه حركت نكند بيهوش نميماني تا ز-اشاره شده است

يدنـد و اميـر شـسته بـود، از حكيمـان          تعزيز چون دانست كه جملة پهلوانـان غل       ...

شود؟ حكيمان گفتنـد تـا حمـزه از جـاي     چه كنيم كه حمزه بيهوش نمي   : پرسيدند

عزيز مصر فرمـود تـا چنـد پهلوانـان بـا سـالح مقابـل            . نجنبد هرگز بيهوش نشود   

يـد و   الحال در زمين غلت   امير خاستن گرفت تا يكي مشت زند، في       اميرحمزه شدند   

  ). 217(بيهوش شد 

و نـزد افـراد     «: راه ديگر بيهوش كردن، پروردن مويز طايفي با داروي بيهوشي است          

» .ها دادن است   ه به داروي بيهوشي را به خورد آن       مورد نظر مويز خوردن و مويز پرورد      

 شـب بـه بـالين آمـدن و          ،شيوة ديگـر  . عمراميه است اين شيوه خاص    . )520 و   184،  80(

  :)520 و 436  ،245(بيهوش كردن از راه بيني است 

اميرحمزه قدري خواب كرد كـه عمـر دررسـيد و مـشتي داروي بيهوشـي كـشيد،                  

خواست تا نزديك امير رود، در دل گذرانيد شايد كه عرب بيدار شود و مرا دست                

پهلـوان دم دركـشيد، داروي در       . بيني امير بـرد    پس داروي در تفك نهاد، پيش     . آرد

  ). 511(دماغ رفت، امير عطسه زد و بيهوش شد 

هـاي    برد كه فقط در يكي از نگارش      هوش كردن خاصي نام مي    روش بي محجوب از   

نسخة خطي كتابخانة گنج بخش مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان به             (نامه  ابومسلم

ه شده و آن، آغشتن دستمال به داروي بيهوشي و افكندن           به آن اشار  ) 1465/890شمارة  

 حـتم   بـه طـور   نظر    سرا توقع دارد فرد مورد    البته داستان . آن در راه طعمة خويش است     

شبيه اين  . )1002: 1383محجوب،  (اين دستمال را بردارد و صورت خود را با آن پاك كند             

روي بيهوشـي در ميـان راه       هـاي دا   چنـد گـل    عمراميه«:  آمده است  قصة حمزه مورد در   

هـاي عجيـب افتـاد، برداشـت و      كلبات عيار در اثناي راه دويدن نظرش به گل    . انداخت

هـوش آوردن     در همة موارد بيهوشي، براي به      ).386 (».عطسه زد، بيهوش شد   .. بوي كرد 

روغـن  «: شـده اسـت     فرد از چكانيدن روغن بادام و سركة كهنه در بيني فرد استفاده مي            

  ). 553 (».و سركة كهنه در بيني چكانيد، درحال عطسه زد، هوشيار شدبادام 
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ير دارد و سـالح بـر آن        ناپذ تن كسي است كه بدني آسيب     رويين: تنيرويين. 3-2-4

وجه مشخصة  . ست كردگي و درامان بودن از بالها     تني همچون نظر   رويين. كارگر نيست 

ـ      شستكدام با    ها اين است كه هر     آن تـن   آسـا رويـين   طـرزي معجـزه       هوشوي در آبي ب

 است و سـرانجام، همـان نقطـه          مانده پذيريك آسيب  اي هم از بدن هر    اما نقطه . اند شده

بردارند؛  هاي جهان چندين تن به اين صفت نام       در افسانه . گيردهم مورد اصابت قرار مي    

چون زيگفريد قهرمان حماسة آلماني نيبلونگن     
4

اي  آشيل يـا اخيلـوس قهرمـان افـسانه        ،  

  كنايــه از آرزوي بــشر بــرايتنــي رويــينانديــشة. يونــان و اســفنديار شــاهزادة ايرانــي

كيومرث هم در روايات كهن ايراني      . مرگي و عمر جاويد است    ناپذير ماندن و بي    آسيب

: 1375يـاحقي،   (تني اسـت    بدني آهنين و فوالدي دارد كه به معناي برخورداري از رويين          

هـا و    هـا و اوراد و معجـون      رخـي از افـسون     نيز قهرمان بـا ب     هاي چيني در داستان . )219

افتـد   گونـه سـالحي بـر بـدن او كـارگر نمـي             شـود و هـيچ    تن مي شرابي خاص رويين  

تن به نام سربرهنة تبسي و ديوانـة        از دو شاهزادة رويين    قصة حمزه در  . )361: 1370ناس،(

 اينكه زخم گرز و تيغ       و ها آن تني چگونگي رويين   از ؛ البته )505 (شود   مي تبسي نام برده  

 از زوبـين پـوالد      قـصه همچنـين در ايـن      . شود   سخني گفته نمي   افتدها كارگر نمي  بر آن 

دارد و سرانجام با ريخـتن قلـع        زخم برنمي  ي كه با هيچ سالح    شود   مي نام برده ) رويين(

  .)508( شود  كشته ميداغ در دهانش

اسـت كـه در اسـاطير و ادبيـات ملـل      اي جانوري افـسانه  اژدها: اژدهاكشي. 4-2-4

اژدهـا تجـسدي از     . ها وكاركردهاي مشابه وصف شده اسـت      گوناگون تقريباً با ويژگي   

، غاصـب و محتكـر آب، خـداي زمـين، سـرور دنيـاي زيرزمينـي و نگهبـان                    اصل شـرّ  

 پهلوان در يكي از ماجراهاي خود بـا اژدهـا پيكـار    ).180: 1357هندرسـن،   (هاست   گنجينه

  شـاهنامه  در).140: 1351بهـار،  (هاي پهلواني شده است  اين امر جزئي از حماسهكند و   مي

از نبرد قهرمانان با اژدها بارها ياد شده است؛ فريـدون، گرشاسـب، رسـتم و اسـفنديار                  

 ،كـشان   از مـشهورترين اژدهـا     .)12: 1379 رسـتگار فـسايي،   (همه نبردهايي با اژدها دارنـد       

النهرين باستان و زئوس در يونـان باسـتان           اساطير بين ضحاك در هندوستان، مردوك در      

  :بلعدهاي دور همه چيز را مي اژدها از راه).297: 1383همو، (است 
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گذشـت، موازنـة    كرد و دم مي    اژدهايي بود كه بعد از هفتم روز سر غار بيرون مي          

گرفـت دار و درخـت و       شد، چون دم مي   گرفت و دود بر مي    يك فرسنگ آتش مي   

درون دهـان   ... زاده و مواشـي   و چرنده و خزنده و حيوانات دشتي و آدمي        خاشاك  

  ). 411... (رفتاژدها مي

كـرد و دم    اژدهـا سـر از غـار بيـرون مـي          « :كـشد  از دهان اژدهـا آتـش زبانـه مـي         

. هم در آن وقت آن اژدها دم دركشيد       ... گرفت  گذاشت، موازنة يك فرسنگ آتش مي      مي

   :كشد حمزه اين اژدها را مي). 411 (».ن تاريك شدچندان دود گرفت كه تمام زمي

هم در آن وقت آن اژدها دم دركشيد چندان دود گرفت كه تمـام زمـين تاريـك      ... 

اميرحمزه . شد و جملة چيزها كه در يك فرسنگ بود سوي آن اژدها دويدن گرفت 

 چون نزديك دهان رسيد، صمصام و قمقام چنان گـزارد تـا دم            . رفتنيز دويده مي  

اژدها برسيد، بعد تير كشيد مار را بكشت، اژدها تپيدن گرفـت، بعـد ديـري جـان                  

زيـد،   بعـد بـاد و     ديد،دود ديگر چندان برآمد كه امير در تاريكي آن هيچ نمي          . بداد

د پراكنده شد، اميرالمؤمنين حمزهدو
)رض(

  ).411(...  سالمت برون آمد

قهرمان اصلي اين   . اري، سفر است  هاي عي قصههاي  مايهترين بن  از مهم  :سفر. 5-2-4

كه نوجوان است به دنبال قافلة خراج به يمـن           زماني: ، حمزه، هميشه در سفر است     قصه

كنـد؛ بعـد از آن بـراي گـرفتن             سفر مـي   )167(  و سرانديب  )113(رود، بعد به مداين     مي

 به كوه   شود؛ سفرهايي نيز     مي )218( و روم    )216(، مصر   )211(ساله راهي يونان     خراج سه 

 دارد و خـاور و      )223( و به بادية اختر      )447 (، چين )457(، البرز   )484(، فرنگ   )248(قاف  

  . نورددمي باختر را در

  خـويش  رفتن قهرمان داستان به كشوري دوردست و پنهان كردن نام و نسب اصلي            

 ، از عناصر بسيار   يز براي نشان دادن گوهر ذاتي خود      انگ  و دست زدن به كارهاي شگفت     

، قـصة فيروزشـاه   ،  سمك عيار اين عنصر را در     . انه است يامهاي ع  در داستان  مهم و رايج  

ترين كتابي كه در آن براي نخستين  گويا قديم . بينيمنيز مي   اميرارسالن  و هزار و يك شب   

اسـت   فردوسـي شـاهنامة   سـرايي حماسـي اشـاره شـده،         بار به اين عنصر مهم داسـتان      

ه به دنبال شكاري بـه بـاغ هـروم          كه حمز    نيز زماني  قصهن  در اي . )1013: 1381محجوب،  (

 سعد شـامي بـرادر حمـزه        -خورد كه از او شكست مي     -رسد، ابتدا خود را به هروم      مي
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رود، خـود را سـعد شـامي          يبعد از آن نيز كه با هروم به ديار خرسنه مـ           . كند  مي معرفي

كـه    ژدهـاي آنجـا، زمـاني     پس از ازدواج با دختر شاه خرسنه و كـشتن ا          . كندمعرفي مي   

، اسم خـود    ا اصرار شاه براي آشكار كردن هويت خود       خواهد به سپاه خود برگردد ب      مي

  .)411(كند را فاش مي

كمند از سالح عياران است كـه بـه مـدد آن از ديـوار قـصرها،                  :كمندافكني. 6-2-4

سـمك در   . آورندزير مي ها به   اند از بام  روند يا آنچه را كه ربوده     ها باال مي  ها و برج   قلعه

گونـه   بـه دو   قصة حمزه كمند انداختن در    . )62: 1364خانلري،  (همتاست  اين فنّ استاد بي   

بار در   انداختن كمند در كنگرة قصر و بارگاه و باالرفتن از آن كه اين مورد دو              . 1 :است

) 143(كه حمزه شب اول ديدارشان به قصر مهرنگار           مورد اول هنگامي  :  آمده است  قصه

 كه حمزه با مقبل براي آزاد كردن انوشيروان به بارگـاه             است رود و مورد ديگر وقتي      مي

گونة ديگر كمند در حلق يكديگر انداختن در نبردهاست         . 2 .)373(شود    شداد راهي مي  

مثل كمند افكندن مقبل لندهور      بيشتر از اين نوع است؛     قصة حمزه كه كمند انداختن در     

، حمزه و بهمـن در      )427 (، حمزه و قيماز خاوري در حلق يكديگر       )380(در حلق شداد    

  .)215( در گلوي قيصر روم عمرمعديو ) 333(حلق يكديگر 

خطـر   يكي دور و بـي :  قهرمان وجود دارد   همواره دو راه بر سر راه     : دوراهي. 7-2-4

در بيشتر موارد، قهرمـان راه نزديـك و پرخطـر را انتخـاب      . و ديگري نزديك و پرخطر    

 حمزه و   ،راهي اول  در دو . راهي اشاره شده است     به دو جا     در سه  قصة حمزه در  . كند مي

 تـرس از حملـة پلنـگ        شاندر راه نزديكـ   . رسندراهي مي  افرادش در مسير مداين به دو     

رود و پلنـگ را     حمزه راه نزديك را مـي     . هست و راه ديگر امنيت دارد، ولي دور است        

خطـر اسـت و راه         يك راه دور و بي     : در مسير يونان است    راهي ديگر  دو. )112(كشد   مي

گويد  بند، به دروغ مي    راهنماي حمزه، قارن ديو   . ديگر نزديك است و سه روز آب ندارد       

 راهياز اين دو  با ظاهر شدن پير، حمزه و لشكرش      سرانجام  . دارداين راه يك روز آب ن     

ه و افـرادش بـه دنبـال        كـه حمـز      در مـورد سـوم هنگـامي      . )197(كننـد     نجات پيدا مـي   

  در راه  رسـند كـه    راهـي مـي     بـه دو   روند، در مسير  كوهستان نزد بهمن مي   انوشيروان به   

هـيچ آبـاداني وجـود      » راسـتا «اند و در راه     تمام دشت و بيابان را مورچگان گرفته      » چپا«
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كـه    وجوي او و زماني     بعد از جست  . فرستدحمزه ابتدا عمراميه را به راه چپ مي       . ندارد

  . )314(رسند روند و سرانجام به مقصد ميشود، به راه راست ميها ميگرفتار مورچه

عمراميـه راهزنـي    .  عياران غارت و راهزنـي اسـت       يكي از كارهاي  : راهزني. 8-2-4

، )168(، صحنك زريـن     )74(، كفش معلم مكتب     )70(هاي زرين   وي بت . عيار است  تمام

  . دزدد را مي)244(هاي آرد و برنج والهاي پخته و ج ديگ)168(تاج لندهور 

  هاي عاشقانهمايهبن. 3-4

 كـه خـود     قصهترين عشق   عميق. عشق است  قصة حمزه هاي مؤثر در    مايهيكي از درون  

هـا   شود، عشق حمزه به مهرنگار است كه قهرمان بعد از سال            باعث حوادث بسياري مي   

عـشق  : قـصه  ديگر عـشق در ايـن        موارد. )308(رسد   مشكالت بسيار به او مي      تحمل و

، عشق زوبـين بـه      )210(، عشق گاوبان به دختر مقدم       )58(سالحدار به دختر القش وزير      

بـن حمـزه     ، عشق توربانو بـه عمـر      )493(، عشق خواجه به خواهر هروم       )380 (مهرنگار

  . )261( و عشق اميرحمزه بر اسماي پري )368(، عشق گلفهر خواهر زوبين به عمر )346(

 تصوير، خواب و يا خود معشوق را        عاشقْ: ها چنين است    اغلب، ساختار اين داستان   

 پـس   امـا . تواند به معشوق دست يابد       نمي  كه گيرد   او قرار مي   موانعي بر سر راه   . بيند  مي

ها عشق نقطـة      در اين داستان  . يابد  از تحمل مشكالت و رفع موانع به معشوق دست مي         

هـا   قـصه در ايـن    . هـا بـر سـر راه عـشق اسـت             جنگ مركزي است و حوادث عياري و     

هايي چون سفر، عاشق شدن با شنيدن صدا، عاشق شدن با ديدن چهره و رقابـت        مايه  بن

عشقي، ربودن معشوق، جنون عاشق، صحراگردي عاشق، شكار، مجلـس بـزم و تـرك                

  .رود كار مي وطن به

ز روي تصوير يكـي از       عاشق شدن ا   :عاشق شدن با ديدن تصوير يا شنيدن صدا       . 1-3-4

زد بوده   هاي ايراني است و در دوران پيش از اسالم نيز زبان          وقايع بسيار رايج در داستان    

شـود،   ترين مأخذي كه در آن داستان عاشق شدن با ديدن تصوير مطرح مـي            قديم. است

 اسدي توسي است كه در آن دختر شاه زابلستان با ديدن تـصوير جمـشيد        نامةگرشاسب

 طبيعي است كه اين كتاب از روي مĤخذ بسيار كهن ايـران             .) به بعد  26(شود  ميعاشق او   

 اين  55در داستان   : مايه آمده است  نيز اين بن   قصة حمزه در  . آمده است درباستان به نظم    
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خـواهر هـروم    (صـاحب جمـال     سر عاشـق و شـيداي دختـري          بازرگاني به پيرانه   قصه

ش بينـد و خواسـتار    ا در دست بازرگـان مـي      حمزه تصوير اين دختر ر    . شود مي) بردعي

  . )493(گيرد شود و سرانجام او را به زني مي مي

پـوش، دختـر      رابعة پالس  قصة حمزه در  . شنودگاه عاشق فقط صداي معشوق را مي      

ود و صورت امير را بـر خـود         شحمزه عاشق او مي   نيدن صداي امير  پادشاه خرسنه، با ش   

. )402(كنم    صورت پيدا شود من او را قبول مي        با اين اگر كسي   : گويدكند و مي   نقش مي 

  . )435(شود  ميششنود و عاشقمردي حمزه را مي آذرانگيز نيز آوازة جمال و جوان

هاي عاشقانه بين عـشّاق بـر سـر معـشوق رقابـت             در داستان  :رقابت عشقي . 2-3-4

قـصة  در  . كنـد شود و با معشوق ازدواج مـي       پيروز مي  نبايسرانجام قهرمان بر رق   . است

  بـين  از جملـه  هم بر سر عشق مهرنگار بين افراد مختلف رقابت عـشقي هـست؛               حمزه

 كـه   )302( اوالد مرزبـان و بـرادر اوالد مرزبـان بـا حمـزه                ميـان  و) 225(زوبين با حمزه    

  . )308(كند شود و با مهرنگار ازدواج مي  پيروز مينبايسرانجام حمزه بر رق

 عاشق، معشوق خـود را از دسـت بدهـد يـا از او دور                هرگاه: جنون عاشق . 3-3-4

شـود، حمـزه از     كه مهرنگار كشته مي      زماني  هم قصهدر اين   . شودافتد، دچار جنون مي   

  . )381(شود  روز ديوانه مي21  اوعشق

هاي عاشقانه، عيـاري و     هاي مشترك بين داستان   مايهشكار يكي از بن    :شكار. 4-3-4

در داستان حمزه   .  دارد هاي عاشقانه برجستگي بيشتري     ر داستان انگيز است؛ اما د   شگفت

، )81( اسـت    قـصه عالوه بر مواردي كه شكار امر عادي و تفريحي معمول بين پهلوانان             

براي مثال بعد از پايان يافتن زمان ماتم براي رستم، حمزه           . گاه براي رفع مالل نيز است     

بينم، سوار شويد، گشت كنيـد و شـكار       مي اي فرزندان و ياران، شما را ملول      «: ويدگ  مي

؛ يا زماني كه رابطـة حمـزه و مهرنگـار تيـره             )542(» .بياريد تا حزن از دل شما كم گردد       

گويـد انـدوهگين نباشـند و بـه           اند، حمزه به ياران خود مـي      شود و يارانش ناراحت     مي

زماني كـه  : آيد گاه در شكار حوادثي براي قهرمان و يارانش پيش مي. )303(شكار بروند  

هزار سوار، حمزه   4 رود، گستهم با طرح توطئه و با      حمزه به دعوت گستهم به شكار مي      

الزمان پسر حمزه نيز به دنبال شكار آهـويي در            ؛ همچنين بديع  )133(كند  گير مي  را غافل 

  .)542(شود رود و ناپديد ميآب فرومي
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ر پيروزي بـر دشـمنان و نيـز         از ه ، حمزه بعد    قصهاين   در سراسر : مجلس بزم . 5-3-4

: شـود  كند و اين گزارة قـالبي تكـرار مـي         پا مي   از شنيدن خبر خوش مجلس بزم بر       پس

هاي زرين گـردش در     ساق مروق   طعام درآوردند و بخوردند و برداشتند و ساقيان سيم        «

مـي حجـاب از     : آواز چنگ و ناي و دف و بربط بنواختند         گردش آوردند، مطربان خوش   

، 207،  216،  225،  285،  298،  307،  356( ».چشم ساقي بادة احمـر گرفـت      / برگرفتچشم مردان   

  ....) و86، 87، 97، 105، 122، 159، 181 ،191

هـاي عاشـقانه، عاشـق بـه طلـب معـشوق يـا              قـصه در اغلـب    : ترك وطن . 6-3-4

آوردن معـشوق بـه     دسـت  كنـد و بـراي بـه        هاي او شهر و ديار خود را ترك مي         خواسته

دست آوردن مهرنگار بـه       نيز حمزه براي به    قصة حمزه در  . رود اي مختلف مي  هسرزمين

 پدر مهرنگار او را براي گرفتن لندهور بـه سـرانديب           از جمله رود؛   سفرهاي طوالني مي  

   ).سفر. نك(فرستد  يا براي ستاندن خراج به يونان، رم و مصر مي)163(

  هاي كرامت مايهبن. 4-4

  گونـة بـزرگِ  چنـدين ها به كرامت. استصوفيه   ميراث   ازماندةاغلب ب هاي كرامت   قصه

، شـنيدن نـداي غيبـي، پيـشگويي،         تصرّف در طبيعت  ،  اخبار از غيب، اشراف بر ضماير     

ق رؤيا در عالم واقع، دعا و اجابت دعا، ديـدار           ق امري در آينده، خواب ديدن، تحقّ      تحقّ

صد گونة اصلي و فرعي بـراي       سي) 1386(شهبازي  . دوشميتقسيم  االرض  با اوليا و طي   

 . ده استكرهاي كرامت شناسايي قصه

قـصة  هاي خاص   يكي از شخصيت  : اشراف بر ضماير و خبر دادن از گذشته       . 1-4-4

نامة مـورثي پـدر كـه كـسي قـادر بـه              با خواندن كتاب جاماس    او. بزرگمهر است  حمزه

بزرجمهر به  «: دهدبر مي كند و از گذشته خ    خواندن آن نيست، بر ضماير اشراف پيدا مي       

گـر گفـت كـه بـا         به بريان «). 56 (».دزديها مي اي و غله  خباز گفت با انباردار يكي شده     

به سـالحدار گفـت تـو عاشـق دختـر           «. )56(» .دزدياي و گوسپند مي   بان يكي شده   گله

  ).58 (».القش هستي

 زئوس به تيرزياس   ،در اساطير يونان  : پيشگويي. 2-4-4
5

داده بود كـه     اين قدرت را     

آپولو نيز چون به كاسـاندر دختـر پريـام      . )900/ 2 :1356گريمال،  (آينده را پيشگويي كند     
6
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بينـد     كودك چوپـاني تـا بـرزين را مـي          نامه  بهمندر  .  آموخت دل بست، به او پيشگويي    

گـوي و دو      اي سـخن  در داستان اسكندر هـم چـشمه      . گويد درستي بازمي  اش را به   آينده

راي هنـد نيـز     . دهنـد اش خبر مي    خوار به او از مرگ و نابودي        گوشت درخت نر و مادة   

: 1383رسـتگار فـسايي،     (دانست و سرانجام خـسروپرويز را پيـشگويي كـرد             پيشگويي مي 

 نيز فردوسي از زبـان سـيمرغ آينـدة رسـتم و اسـفنديار را پيـشگويي                  شاهنامهدر  . )103

  .كند مي

شگويي القش وزيـر كـه تـا چهـل روز بـر             پي: انداز  عبارتقصة حمزه   هاي  پيشگويي

؛ بزرجمهر به پادشاه گفت چه خواب ديـده         )52(بخت جمال گران، بلكه بيم جان است        

؛ بزرجمهر وجود دشمن در ملك عرب را براي انوشيروان          )61 (است و تعبير آن چيست    

گويد اين فراش دين محمد و صاحب       ؛ بزرجمهر در مورد حمزه مي     )63(پيشگويي كرد   

گويد اين چراغ لـشكر حمـزه باشـد پيـك           ؛ در مورد عمراميه مي    )65(شور باشد   هفت ك 

؛ پيشگويي بزرجمهر كه حمزه به قصد هجده روز رفت ولي هجـده             )65(... محمد عربي 

بـه  ) حمـزه (زاد   ؛ پيشگويي اينكه شهرستان زرين به وسيلة آدمي       )251(سال خواهد ماند    

 در مورد حمزه كه بعد از مرگ مهرنگار         ؛ پيشگويي بزرجمهر  )249(رسد    دست پريان مي  

؛ پيشگويي مهتر سليمان مبني بر اينكه از پـشت ديـو   )381( روز ديوانه خواهد بود    21تا  

، 260، 217، 147،  59( و موارد ديگر  ) 275(شود  شود كه حمزه بر آن سوار مي      اسبي پيدا مي  

  . )446  و448، 521، 512، 389

تقريبـاً  . ها خـواب اسـت       مهم و كليدي داستان    يكي از عناصر   :رؤيا/ خواب. 3-4-4

د آي  پيش از رخ دادن به خواب قهرمانان مي         هميشه حوادث اصلي حماسه    توان گفت  مي

در برخـي مـوارد   .  كلمة خواب آمده است    در اين داستان دوازده بار    . )554: 1373سرامي،  (

  طـي  كند، سپس يبيند و فراموش م   ابي مي اولين بار قباد شهريار خو    . ستگشا خواب راه 

ايـن  . )59(گويـد   شود و تعبير خواب را مـي      ماجرايي پاي بزرجمهر به دربار قباد باز مي       

بيند نه    اين تفاوت كه انوشيروان خواب مي      اجمال آمده است با     نيز به  شاهنامهخواب در   

 . قباد

ه بيند بيگان حمزه خواب مي  : ها رؤياي صادقانه هستند   اي از خواب   دسته قصهدر اين   

انـد و   ، بـه سـپاهش شـبيخون زده   )93(كنـد  گرفته اسـت و خـراب مـي   فرامكه را  گرد
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زنـد    حمزه ميان درياي خون دست و پـامي        بن  و عمر  )350(اند    پهلوانانش مجروح شده  

ي از   ديگر گروه. )374(غلتد  بيند حمزه در خاك مي    عمرامية زمري هم خواب مي    . )369(

آيـد، اوليـاي   كلي براي حمزه و افرادش پيش مـي وقتي مش . گشا هستند  مشكل ها  خواب

  در ايـن مـوارد     .كننـد هـا را حـل مـي      آيند و مشكالت آن   حق به كمك او و يارانش مي      

بيننـد يـا بـوي        شوند، خود را معطر مـي     كه حمزه و افرادش از خواب بيدار مي          هنگامي

اين . )568 و 218،  165(فهمند كه خواب روحاني بوده است       كنند و مي   مشك استشمام مي  

  :اند ها بر سه دسته خواب

بعـد از مـرگ مهرنگـار، حمـزه خـواب ابـراهيم             : بيندهايي كه خود حمزه مي    خواب. 1

پيغمبر
)ع(

خوراند و وعدة زنـان بيـشتري بـه او          بيند كه قدحي شربت به او مي       را مي  

 بـار زخـم    در نبرد با سمندون هزاردستان ديو، وقتي ديو بعـد از هـر            . )381(دهد   مي

پيغمبرگردد، حمزه ابراهيم      خوردن دوباره سالم برمي   
)ع(

بيند كـه بـه     را در خواب مي    

آن آب را تلف كن تا آن ديو      ...بر حصار است  ورانآب حيات اين ديو     «: گويد  او مي 

در طلسم زردهشت جادو، حضرت ابراهيم در خواب چگونگي         . )469(» .كشته شود 

  .)568( آموزد  ميشكستن طلسم را به حمزه

آيد و او را به ازدواج بـا حمـزه يـا             مي ي زن ي كه يكي از اولياي حق به خواب       موارد. 2

بينـد    خواب مـي    در خواهر اورنگ و كورنگ شيث پيغامبر را      : دهديارانش وعده مي  

زهـره  . )155 (دهدگرداند و وعدة فرزند پسري به او مي       لندهور مي » جفت«كه او را    

پيغمبربانون خواب ابراهيم    
)ع(

كنـد و بـا       بيند كه او را حالل مقبـل حلبـي مـي          ا مي ر 

ابراهيم پيغمبـر  خواهر قارن   . )218(كنند  كمك مقبل حمزه و يارانش را آزاد مي       
)ع(

را  

او را مسلمان كرد و گفت برو حمزه را از بند خالص كـن و               «بيند كه     در خواب مي  

 ».خواهـد كـرد   تو حالل حمزه باشي و خداي تعالي تورا از او فرزندي نرينه روزي              

)388( .  

در راه رفتن به سرانديب در مقام حضرت آدم، وقتي عمراميـه گـنج              : خواب عمراميه . 3

زماني كه از حضرت آدم ميـراث    تارود  از آنجا نميگويد مي، با خود  بيندآنجا را مي  

خوابـد و حـضرت آدم، ابـراهيم، اسـماعيل و سـليمان را در                او در آنجا مـي    . نگيرد

حضرت آدم زنبيلـي بـه او       : دهنديك از اين اوليا چيزي به او مي        هر. ندبيخواب مي 
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دهـد   اي مـي    موجود است؛ ابراهيم به او وسـيله       دهد كه در آن از هرنوع خوردني       مي

دهـد كـه از آن      اي مـي  روز راه را در يك روز برود، اسـماعيل تـوبره            كه چهل شبانه  

 360شود و بـه     واهد ظاهر مي  آيد و فرد در قالب هر شخصي كه بخ        چهره بيرون مي  

اي  نكته. )164 (دهدآن مقام را به او مي      گويد؛ سليمان هم تمام جواهر    زبان سخن مي  

 قهرمان و ياوران قهرمان     شود اين است كه هميشه    كه از همة اين موارد برداشت مي      

 خواب در ايـن      در نتيجه  بينند؛واب نمي گاه دشمنان حمزه خ   بينند و هيچ      خواب مي 

  .امري معنوي و روحاني است قصه

 ،كنـد   بـا او ديـدار مـي       قـصه يكي از اوليايي كه بارها قهرمان        :ديدار با اوليا  . 4-4-4

هاست و در فرهنگ عامة ايران سـيمايي        ها و افسانه  قصهخضر پير محبوب    . خضر است 

او نگهبـان دريـا و حـامي        . )12: 1382ميرشـكرايي،   ( مذهبي پيدا كـرده اسـت        -اياسطوره

كنــد  نشــستگان اســت و بيــشتر مــردم بــر ايــن باورنــد كــه در آب زنــدگي مــي شتيكــ

ت كه گفته شـده او در آب زنـدگي   مواردي اس قصة حمزهدر  .)180: 1382كراسنوولسكا، (

انـدازد، اسـما و   او را در آب مـي ) پـسر حمـزه  (الزمان    زماني كه پدربزرگ بديع   : كند مي

گويد اين فرزنـد    شود و به اسما و قريشي مي      يكنند؛ خضر ظاهر م   قريشي او را پيدا مي    

كند او را بزرگ كنند و بعد به سـپاه پـدرش بفرسـتند و او را    حمزه است و سفارش مي 

 يكـه حمـزه بـا عمرمعـدي از شـهر        زمـاني  دوم اينكـه .)463(گذارد الزمان نام مي   بديع

مرمعـدي در   ع. بيننـد  ر كنـار دريـا صـندوقي مـي        رونـد، د    ناشناخته به سمت لشكر مي    

گيرد و قصد كـشتن   را ميعمرمعديآيد و  كند، ديوي از آن بيرون مي      صندوق را باز مي   

دوبـاره ديـو را     (كند  شود و به او كمك مي     ظاهر مي ) خضر(او را دارد كه پيري نوراني       

  . )290() اندازد در صندوق مي

شـود و بـه        مـي  گرد ظـاهر  اي مبدل مثل درويش يا دوره      در باور عامه، خضر با قيافه     

زمـاني كـه حمـزه و       . رسـاند   ها را به آرزوهايـشان مـي       و آن  كند  ها كمك مي   كرده گم راه

روند، در مـسير يونـان بـه راهـي          افرادش براي گرفتن خراج به يونان و روم و مصر مي          

گويد ايـن راه      دروغ مي   بند، به راهنماي حمزه، قارن ديو   .  كه سه روز آب ندارد     رسند  مي

در بيابـان پيـري     . فرسـتد وجوي آب مي   اميه را به جست   حمزه عمر . ندارديك روز آب    

 كنـد   بـراي حمـزه ايجـاد مـي        اي شود و با زدن عصا بر زمين چشمه       يسبزپوش ظاهر م  
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پـوش اسـت، احتمـال دارد         اگرچه اسم پير نيامده، با توجه به اينكه سبز          در اينجا  .)199(

شـوند، خواجـه خـضر پيـدا           كـور مـي    كه حمزه و يارانش     همچنين زماني . خضر باشد 

  .)519(»  ....پهلوان بينا شد و. برگ سبز بر دست كرده بر چشم ماليد«: شود مي

شود و پهلـوان     جنگد، خضر بارها ظاهر مي    يوان مي وقتي اميرحمزه در كوه قاف با د      

هاي  نهدهد و نشا   خضر به او طعام مي    . بيندر را مي  حمزه در قاف خض   . كندرا هدايت مي  

. آيد و باغي كه حـوض دارد      چاهي كه از آن دود بيرون مي      : گويدجود ديو را به او مي     و

همچنـين در   . )255 (شوددهد كه با عمق چاه بلندتر مي      مي» افريشمي«خضر به او كمند     

اي فرزند ديو را همين يك زخم بايد زد، دوم زخم نزنـي             «: گويدمبارزه با ديو به او مي     

 - اشـقر ديـوزاد    -ني كـه پـاي اسـب حمـزه        همچنين زمـا  . )257(» .كه او تندرست شود   

  . )276(اندازد  ميد و به دست خود نعل در پاي اسبشو خضر ظاهر مي،تركد مي

گونه كه جادو خاص است، دعا هم خـاص قهرمـان           همان :دعا و اجابت آن   . 5-4-4

د؛ پدر حمـزه    شواي با نذر و دعا شروع مي      گونه   به  قصههم ابتداي    قصة حمزه در  . است

 كـسي جرئـت     ،كند كه به او فرزندي بدهـد كـه بـا وجـود او             به درگاه خداوند دعا مي    

 خداونـد حمـزه را بـه        شـود و  دعـا اجابـت مـي     . ض به خانة خدا را نداشـته باشـد        تعرّ

كـه حمـزه بـا مـشكلي         جاي داستان زمـاني    عالوه بر اين در جاي    . دهد عبدالمطلب مي 

كنـد و خـدا نيـز       دارد و به درگاه خداوند تضرّع مي      ميشود، دست به دعا بر    رو مي   روبه

 اوليـاي حـق بـه ديـدار يـا           در اكثر مـوارد يكـي از      . كنددعا و خواستة او را اجابت مي      

  . كنندآيند و مشكلش را رفع و دعايش را اجابت مي خوابش مي

  گيرينتيجه

ـ   هاي شـگفت  هاي متنوعي از داستان   مايهبن قصة حمزه در  . 1 اري، عاشـقانه و    انگيـز، عي

د؛ بـه همـين     شـو  يافت مي  قصهها كمتر در يك     مايهاين بن . كار رفته است   كرامت به 

. هاي متفاوت است    د مختلف با سليقه   مورد توجه افرا  ، و   به فرد  اي منحصر قصهعلت  

هـا در ادبيـات جهـان       هايي از آن  كار رفته است كه نمونه     هايي به مايه بن نامهحمزهدر  

تنـي، كـوري و بازيـافتن بينـايي و          مانند اژدهاكشي، پيـشگويي، رويـين     وجود دارد؛   

  . زوال نعمت بي
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انگيـز يـا    هاي شگفت   قصههاي  مايهبن: شامل اين موارد است    قصة حمزه هاي  مايهبن. 2

، پـري، چـاه، ديـو، سـفر دريـايي، كـوه و موجـودات                پريان چون گنج، طلسم، جنّ    

 چون اژدهاكشي، سفر و رفتارهاي عياري چون        هاي عياري قصههاي  مايهعجيب؛ بن 

هـاي    قـصه هـاي   مايـه كردن، كمندافكني، دزدي و راهزنـي؛ بـن        پوشي، بيهوش مبدل

عاشقانه چون سفر، عاشق شدن با شنيدن صدا، عاشق شدن با ديدن چهره و رقابـت              

هـاي   يـه ما شق، شكار، مجلس بزم، ترك وطن؛ بـن       عشقي، ربودن معشوق، جنون عا    

، شـنيدن نـداي غيبـي،       شـراف بـر ضـماير     ااخبـار از غيـب،      ي كرامت چون    ها قصه

ق رؤيا در عالم واقع، دعا، اجابت       ق امري در آينده، خواب ديدن، تحقّ      پيشگويي تحقّ 

...  سردار، پهلوان، شاه، وهايي از قبيل آزادكردن      گره   ستاندر اين دا  . دعا و ديدار اوليا   

ري و با تـدبير و نيرنـگ و بـه دسـت عيـاران             هاي عيا   نه از راه جنگ، بلكه با روش      

  .شود گشوده مي

  ها نوشت پي

1. Amalthee 
2. Oenopion 
3. Hephaistos 
4. Nibelungen 
5. Tiresias 
6. Priam 

  منابع 

 طهوري: تهران. با تصحيح حبيب يغمايي. نامه گرشاسب). 1354. ( اسدي توسي-

بـه كوشـش اسـماعيل      . امة زبان و ادب فارسي    دانشن. »نامه  حمزه«). 1386. ( افشاري، مهران  -

 .751ص. فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. 2چ. سعادت

 . توس: تهران. اساطير ايران). 1351. ( بهار، مهرداد-

 .توس: تهران. پژوهشي در اساطير ايران). 1378 (ــــــــــــ -

. فصلنامة نقد ادبـي   . »...كردهـا و  ها، كار تعاريف، گونه : مايه  بن«). 1388. ( پارسانسب، محمد  -

 .41-7ص. مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس. 5ش. 2س

 .پژوهشگاه علوم انساني: تهران. 2چ. ديدار با سيمرغ). 1374. ( پورنامداريان، تقي-



 231                       نامه حمزههاي  مايه                    ساختارشناسي بن   12 و 11ة شمار/ 3سال 

 . آگاه: تهران. شهر سمك). 1364. ( خانلري، پرويز-

 .دنياي كتاب: تهران. 2ج. مهنا سام). 1386. ( خواجوي كرماني-

. المعارف بـزرگ اسـالمي     �مركز داير . دانشنامة فرهنگ مردم  . »نامه حمزه«.  ذوالفقاري، حسن  -

 .زير چاپ. نامه مدخل حمزه

 .توس: تهران. اژدها در اساطير ايران). 1379. ( رستگار فسايي، منصور-

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : رانتهـ . پيكرگرداني در اساطير  ). 1383( ـــــــــــــــــــ   -

 .مطالعات فرهنگي

. )هـاي شـاهنامه   شناسي داستان   شكل(از رنگ گل تا رنج خار       ). 1373. ( سرامي، قدمعلي  -

 .علمي و فرهنگي: تهران. 2چ

 .مبتكران: تهران. سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايران). 1372. ( سلطاني گرد فرامرزي، علي-

 . كتاب فرزان: تهران. 2چ. مهنا حمزه). 1362. ( شعار، جعفر-

نامـة    ارج. »گـويي در ادب فارسـي     قـصه اصـول هنـر     «). 1380. ( شفيعي كدكني، محمدرضا   -

 .360-351ص. تهران. به كوشش پرويز رجبي. شهرياري

در متون عرفاني منثور تا آغاز قـرن        ( هاي كرامت  قصهبندي  طبقه ).1386. ( ايرج ،شهبازي -

 . به راهنمايي محمدرضا شفيعي كدكني.  دانشگاه تهراننامة دكتري پايان. )هفتم

 .فردوس. تهران. 7چ. تاريخ ادبيات در ايران). 1378. (اهللا  ذبيح صفا،-

 .8دورة  . هنر و مـردم   . »ترين كتاب مصور فارسي     نامه، بزرگ   حمزه«). 1348. ( غروي، مهدي  -

 .34-31ص. 85ش

نامـة دورة     پايـان . ساطير ايرانـي بـا جـن      سنجش پري در ا   ). 1380. ( قنبري جلودار، اصغر   -

 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.هاي باستاني فرهنگ و زبانكارشناسي ارشد 

ترجمـة ژالـه    . چند چهرة كليدي در اساطير گاهشماري ايراني      ). 1382. ( كراسنوولسكا، آنا  -

 .ورجاوند: تهران. متحدين

ترجمـة احمـد    .  در روايات ايراني   كار  زيانآفرينش  . )2535. ( سن، آرتور امانوئل    ني كريست -

 .اني، مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايراندانشكدة ادبيات و علوم انس: تبريز. طباطبايي

سـازمان   : تهران .به كوشش علي ميرانصاري   . پژوهشي در شاهنامه  ). 1375. ( كريمان، حسين  -

 .اسناد ملي ايران، پژوهشكدة اسناد



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                232

: تهـران . ج2. ترجمة احمـد بهمـنش    . فرهنگ اساطير يونان و روم    ). 1356. (ير گريمال، پي  -

 .اميركبير

. 2چ. كوشـش حـسن ذوالفقـاري     بـه  .ادبيات عاميانة ايران  ). 1383. ( محجوب، محمدجعفر  -

 .نشر چشمه: تهران

 .آگه: تهران. اسطورة زال تبلور تضاد و وحدت در حماسة ملي). 1369. ( مختاري، محمد-

 .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران. ناشايستشايست ). 1369. (ن مزداپور، كتايو-

 .2-1ص. 14. نشرية تمبر. »ايمرغان افسانه«.  مهدويان، وحيده-

 .12ص. 56-55ش. كتاب ماه هنر. »خضر در باورهاي عامه«). 1382. ( ميرشكرايي، محمد-

با ويرايش  . صغر حكمت شيرازي  ا  ترجمة علي . تاريخ جامع اديان  ). 1370. ( ناس، جان لوير   -

 .انتشارات و آموزش انقالب اسالمي: تهران. 5چ. پرويز اتابكي

 و  ك  س   م .بـه كوشـش الكـساندر بلـدورف       . الوقايع  بدايع). 1349. (الدين محمود  واصفي، زين  -

 .) 5 زرگ  ب ري  س ون ت اور، م  خ ل ل  م ي ار ادب  آث ه ل س ل س(

: تهـران . گردآورنده جهـانگير هـدايت    . نگ عاميانة مردم ايران   فره). 1378. ( هدايت، صادق  -

 .نشر چشمه

 .جاويدان: تهران. 2چ. نيرنگستان). 2536 ( ـــــــــــــــ-

ترجمة . هايش  اساطير باستاني و انسان امروز، انسان و سمبول       ). 1357. ( هندرسن، جوزف  -

 .اميركبير:  تهران.ابوطالب صارمي

  . سروش: تهران. 2چ. فرهنگ اساطير و اشارات داستاني). 1375. ( ياحقي، محمدجعفر-

 


