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-1مقدمه
در تمام دوران معنای قصهها از برخورد قهرمانان نیک سرشت با شخصیتهای شریر
پدید میآید که باعث آفرینش حوادثی در قصهها میشوند؛ بنابراین در قصههای عامیانه
نیز همانند سایر قصهها این تقابل بین قهرمان و شریر وجود دارد و قهرمان شخصیت
تحسینبرانگیزی است که دارای برخی از آرمانهای بشری است و به مثابۀ انسانی برتر
است که در مقابل او شخصیت شریری قرار دارد که نقش او به هم زدن آرامش خانوادۀ
خوشبخت و ایجاد یک نوع خرابکاری است .در داستانهای عامیانه بر اساس نظریۀ پراپ
شمارۀ خویشکاریها و اعمال اشخاص قصه محدود است .این خویشکاریها عناصر بنیادین
قصه هستند که جریان عملیات قصه بر روی آنها ساخته شده است.
بر این اساس میخواهیم با بررسی کتاب قصههای تازه از کتابهای کهن مهدی
ادبیات کهن ایران دارد و باعث
آذریزدی که قصههای ساده شدهای است که ریشه در ّ
آشنایی کودکان با هویّت ملّی و ایرانی آنها میشود ،به این مسئله پاسخ دهیم که نقش و
کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در آثار مهدی آذریزدی چگونه است.
 .2بحث و یافتههای تحقیق
 -1-2تعریف قصه:

1

تعریفی که برای قصه در «فرهنگ اصطالحات ادبی جهان» تألیف جوزف شیپلی آمده،
چنین است:
«قصه به هر داستان منقول چه شعر و چه نثر گفته میشود .از نظر شکل ،خصوصیتی
روایتی دارد و برای سرگرم کردن نقل میشود ،مثل « قصههای کانتر بوری» اثر جفری
چاسر» (میرصادقی.)44 :1390 ،
 -2-2تعریف خویشکاری 2یا نقش ویژه:

اهمیتی که در مسیر کنشهای
پروپ نقش ویژه را «کنش یک شخصیت بر اساس
ّ
1 - tale

2 - Function
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حکایت دارد» میداند (احمدی.)145 :1393 ،
قوانین پروپ:

 -۱خویشکاریهای اشخاص قصه عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل میدهند،
و از اینکه چه کسی آنها را انجام میدهد ،و چگونه انجام میپذیرند مستقل هستند آنها
سازههای بنیادی یک قصه میباشند.
 -2شمارۀ خویشکاریهائی که در قصههای پریان آمده محدود است (پراپ.)53 :1392 ،
 -3توالی خویشکاریها همیشه یکسان است (همان -4 .)54 :همۀ قصههای پریان از جهت
ساختمان از یک نوع هستند(همان.)56 :
 -۳-۲شخصیتهای اصلی و فرعی در قصهها
 -۱-۳-۲قهرمان 1و نقش او در قصهها

معنای قصهها از برخورد خوبیها با بدیها پدید میآید ،قهرمانهای خوب و نیکسرشت
با نیروهای اهریمنی و شخصیتهای شریر میجنگند و حوادث قصهها را میآفرینند بعد
رشتههای حوادث بر حسب ترتیب توالی زمان موجب آفرینش قصهها میشود (میرصادقی،
 .)58 :1390در قصهها قهرمان وجود دارد و در داستانها ،شخصیت اصلی یا به عبارت
دیگر ،شخصیت تحسینانگیزی که دارای برخی از آرمانهای بشری است قهرمان نامیده
میشود (همان.)60 :
-۲-۳-۲شریر 2و نقش او در قصهها

نقش او به هم زدن آرامش خانوادۀ خوشبخت ،ایجاد یک نوع مصیبت ،خرابکاری و یا
وارد آوردن صدمه و زیان است .شخصیت شریر قصه ممکن است اژدها ،دیو ،دزد ،ساحره و
یا زن پدر و همانند آنها باشد .به این ترتیب ،شخصیت شریری داخل داستان میشود .وی
ممکن است پیاده ،دزدانه یا ح ّتی از راه هوا بیاید ،ا ّما همین که آمد مشغول کار میشود
1 - Hero

2 - Villain
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(پراپ.)63 :1392 ،
 -۳-۳-۲یاریگر و نقش او در قصهها

قهرمان یا از کسی عاملهای جادویی را دریافت میکند یا از کمک یاورانی برخوردار
میشود .در برخی موارد یاریگر و عامل جادو یکی است ...در تعداد اندکی از قصهها قهرمان
خود به تنهایی و به یاری هوش و ذکاوت یا نیروی جسمانی خویش بر مشکل غلبه میکند
(خدیش .)88 :1391 ،قهرمان پس از آن که عامل جادوئی را به دست آورد ،به استفاده از
آن میپردازد ،یا اگر عامل به دست آمده موجودی جاندار است ،کمکهای او تحت فرمان
قهرمان مستقیماً مورد استفاده قرار میگیرد (پراپ.)106 :1392 ،
 -۴-۲نقش و کارکرد داستانی قهرمانان ،شریران و یاریگران در قصههای مهدی آذریزدی

کتاب قصههای تازه از کتابهای کهن مجموعۀ کاملی از ده دفتر است که موضوعات
داستانهای آن به طور کلّی تعلیمی و پند آموز است .در این کتاب در دفترهای خیر و
شرکه یک داستان از هفت گنبد نظامی گنجهای است و حق و ناحق که برگرفته از یک
داستان از کتاب سیاست نامۀ خواجه نظام الملک است و همچنین در دفترهای بچۀ آدم
«حی بن یقظان» اثر ابن طفیل است و مرد و نامرد که یک داستان
که ریشۀ آن داستان
ّ
برگرفته از کتاب هزار و یک شب است و بافندۀ داننده که یک قصه از جامع الحکایات
دهستانی است ،موضوعات پندآموز آنها از زبان انسانها مطرح شده است و قهرمانان و
شریران در این دفترها از نوع انسانها هستند .در ارتباط با خیر و شر ،قهرمان خیر است
خیر و مهربانی است و همیشه به فکر آسایش و آرامش مردم است و با وجود این
که انسان ّ
که به خاطر یک جرعه آب چشمانش را از دست میدهد ،در نهایت به دلیل خوشقلبی و
خوب بودنش به همه چیز دست مییابد و با تمام دردسرهایی که شر برای او درست کرده
او را میبخشد .از لحاظ نقش شریر در اینجا شر همانند انسانهای شروری میماند که مانع
آسایش و آرامش دیگران هستند .برای همین به خاطر کینهای که از دوران بچگی از خیر
به دل دارد با اغواگری کاری میکند که با خیر همسفر شود تا بتواند تالفی گذشتهها را
بکند و زمانی که خیر تشنه است زهر خود را میریزد و او را نابینا میکند و به او جرعهای
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آب هم نمیدهد و کولهپشتی و دو جواهری را هم که خیر همراه خود دارد با خود میبرد
و او را در بیابان رها میکند .هر چند در نهایت اعمال شرارت بارش گریبانگیر او میشود.
از لحاظ یاریگر کرد بزرگ و دخترش که آدمهای انسان دوستی هستند با کمک درخت
«دارو برگ» چشمان خیر را معالجه میکنند و همچنین حاکم شهر و وزیرش که آدمهای
با انصافی هستند بعد از مداوای دخترشان به کمک خیر به او مقامی میدهند که این کار
باعث ماندن خیر در آن شهر و دیدن شر میشود و همچنین کردی که شر را به سزای
عملش میرساند و گوهرهای خیر را از او پس میگیرد در اینجا نقش یاریگر را ایفا میکند
(آذریزدی .)41 -5 :1390 ،در ماجرای حق و ناحق ،قهرمان مرد کاسبی است که مبلغی پول
به یکی از امیران معتصم میدهد و او همانند آدمهای سادهلوحی میماند که زود گول
حرفهای دیگران را میخورند و حرفهای امیر را که دربارۀ خودش و سرمایهاش میزند
باور میکند و فکر میکند میتواند از طریق امیر پول بیشتری به دست آورد؛ بنابراین
مدت معینی در اختیار امیر قرار میدهد .از لحاظ نقش شریر
تمام سرمایهاش را در طی ّ
در اینجا ما با دو شریر مواجه هستیم .وکیل امیر که آدم چاپلوس و موذی است که امیر
را راهنمایی میکند تا بتواند با فریبکاری پولی را که نیاز دارد از مرد کاسب قرض بگیرد.
امیر هم که آدم ظالم و پولپرستی است فقط به فکر منافع خودش است ،برای همین بعد
از قرض گرفتن پول با اغواگری میخواهد هر طور شده پول مرد کاسب را ندهد .از لحاظ
یاریگر پیرمرد درویشی که آدم خیرخواه و مهربانی است ،وقتی صدای مناجات مرد کاسب
را میشنود واسطهای میشود که او بتواند در نهایت به کمک پیرمرد چادر دوزی به حقش
برسد .پیرمرد چادر دوز هم که همیشه حرف حق میزند به امیر پیغام میدهد که حق
مرد کاسب را بدهد و امیر از ترس این که پیرمرد ماجرا را برای قویتر از او تعریف کند
پول مرد کاسب را به او پس میدهد و نشان میدهد که حرفی تأثیرپذیر است که حرف
حق باشد (همان .)39 -5 :در قضیۀ بچۀ آدم ،قهرمان بچۀ آدم است که همانند آدمهای عاقل
و باهوشی میماند که همه چیز را زیر نظر دارند .برای همین با زیر نظر داشتن کارهایی
توجه به
که حیوانات در جزیره انجام میدادند و همچنین با دیدن عوامل طبیعی و با ّ
تجربههایی که کسب کرده بود توانست کارهای زیادی را یاد بگیرد و سرانجام هم بعد از
نجات پیدا کردن از جزیره یکی از دانشمندان نامدار روزگار خود شد و با این کار ثابت کرد
که هیچ وقت برای آموختن دیر نیست .از لحاظ نقش شریر حیواناتی مانند سگ که به
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بچۀ آدم و آهو حمله میکند و همچنین گرگ که به آهو حمله کرد و در نهایت او را خورد
و دیگر حیوانات درنده همانند آدمهای ظالم و خودخواهی میمانند که برای منافع خود
به کسی رحم نمیکنند .از لحاظ یاریگر ماده آهو با مادری کردن برای بچۀ آدم و مراقبت
از او-تا این که بچۀ آدم کم کم بزرگ شود -و همچنین سرنشینان کشتی باری با ارتباط
برقرار کردن با بچۀ آدم و کمک کردن به او و در نتیجه پیدا کردن خانوادهاش نقش یاریگر
را ایفا میکنند (آذریزدی .)73 -5 :1390 ،در داستان مرد و نامرد ،قهرمان ابوصیر است که
همانند آدمهای ساده و درستکاری میماند که زود گول حرفهای دیگران را میخورند.
برای همین همیشه حرفها و دروغهای دوستش ابوقیر را باور میکند .هر چند در نهایت
مثل هر انسانی که در زندگی درستکار و خوش قلب است ،موفق میشود .او هم روز به
روز زندگیاش بهتر از قبل میشود .از لحاظ نقش شریر ابوقیر همانند آدمهای دغلباز و
مکاری میماند که فقط به فکر منافع خود هستند؛ بنابراین برای رسیدن به اهدافش از
هیچ حقه و دروغی دریغ نمیکند ،ا ّما با این وجود سرانجام به سزای عملش میرسد و تمام
دروغهایش نزد قاضی برمال میشود .همچنین در اینجا حاکم شهر هم مانند آدمهای ظالم
و خودخواهی میماند که فقط به فکر منافع خود هستند و زمانی که حرفهای ابوقیر را در
مورد ساختن کارگاه رنگرزی میشنود ،به حرفهای رئیس رنگرزها اهمیتی نمیدهد که
میگوید اگر ابوقیر در کارگاهی کار کند ،باعث فتنه میشود و فقط به فکر منافع خودش
است تا نزد مردم عادل جلوه کند و ح ّتی زمانی که ابوقیر به دروغ دربارۀ دشمنی ابوصیر
با حاکم صحبت میکند ،بدون این که کام ً
ال دربارۀ این موضوع تحقیق کند به ناحق او
را مجازات میکند .از لحاظ یاریگر کاپیتان کشتی که ابوصیر و ابوقیر سوار آن بودند آدم
عاقل و دانایی است که وقتی ابوصیر در کشتی کار میکند و میبیند آنها با خود توشۀ
راه نیاوردهاند به آن دو غذا میدهد تا به شهری برسند و هنگامی که فکر میکند زندگی
ابوصیر فدای حسادت و بدخواهی شخص دیگری شده از روی انسانیت تالش میکند
تا او را از مرگ نجات دهد تا حقیقت معلوم شود و در نهایت هم باعث میشود ابوصیر
زنده بماند .دربان کاروانسرایی که ابوصیر و ابوقیر در آن شهر اتاق گرفته بودند زمانی که
میفهمد ابوصیر بیمار است به کمک او میآید و سرانجام هم به عنوان شاهد در جلسۀ
محاکمۀ ابوصیر حاضر میشود و به این ترتیب به او در زنده ماندنش کمک میکند.
همچنین صالح که صاحب کارگاه آهنگری و شمشیرسازی است وقتی از ماجرای ابوصیر
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باخبر میشود ،با گفتن حقیقت به کاپیتان که ابوقیر خنجرها را از او خریده و حاضر شدن
به عنوان شاهد در جلسۀ محاکمۀ ابوصیر به او کمک میکند تا زنده بماند .حاکم هم
در قسمتی از داستان با دادن سرمایه و ساختن حمام و کارگاه صابون سازی به ابوصیر
کمک میکند تا زندگی خوبی درست کند و در نهایت هم وقتی گناهکار بودن ابوقیر به او
ثابت میشود ،ابوصیر را به همکاری خود بر میگزیند و از این طریق نقش او از یک شریر
قصۀ بافندۀ داننده ،عامر که از طرف مأمون
تبدیل به یک یاریگر میشود (همان .)78 -5 :در ّ
به اهواز فرستاده شده تا به شکایات مردم رسیدگی کند ،نقش قهرمان را ایفا میکند و
همانند انسانهای ناجی میماند که باعث امنیت و آرامش مردم هستند .برای همین وقتی
به بصره میرسد خسارت اموال پیرمردی را جبران میکند که راهزنان اموال او را برده
بودند و عامر با او در سفر آشنا شده بود و در نهایت هم با کمک همان پیرمرد به شکایات
مردم رسیدگی میکند و حاکم نافرمان اهواز را دست بسته به نزد خلیفه میفرستد و از
روی اخالص و صداقت به مردم خدمت میکند .از لحاظ نقش شریر حاکم اهواز حاکمی
ظالم و مستبد است که فقط به فکر منافع خودش است؛ بنابراین به مردم ظلم میکند و
به نام خلیفه پولهای بسیاری به زور از مردم میگیرد .مأمون هم حاکمی ظالم و مستبد
است که فقط به فکر منافع خودش است و زمانی که نامۀ شکایت مردم خوزستان به دست
او میرسد تنها برای حفظ آبروی خود به وزیرش دستور میدهد که کسی را انتخاب کند
تا به شکایتش رسیدگی شود .وزیر مأمون که مشاور حاکم است ،او هم مانند مأمون در
درجۀ اول تنها به فکر مقام خودش است .برای همین او که از سلیقۀ خلیفه آگاه است و
نسبت به کارگزارانش شناخت کامل دارد عامر را به عنوان یکی از کسانی که باید به اهواز
فرستاده شود معرفی میکند .از لحاظ یاریگر بافندۀ داننده [پیرمرد] که آدم خیرخواه و
متوجه میشود که شغل عامر چیست در
حقشناسی است وقتی به کشتی عامر میرود و
ّ
بسیاری از امور به عامر کمک میکند تا این که خودش هم به سروری و ع ّزت میرسد
(آذریزدی.)38 -5 :1390 ،
در دفترهای ده حکایت و پنج افسانه که برگزیدهای از منابع کهن ایرانی است ،از زبان
حیوانات پند و اندرزهایی به کودکان داده شده ،بنابراین قهرمانان و شریران نیز در این
دفترها اغلب از نوع حیوانات هستند.
در دفتر ده حکایت در ماجرای کالغ و کبوتر ،قهرمان کبوتر است و همانند آدمهای
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صادق و راستگو در برابر حرفهای کالغ تنها حقیقت را میگوید و ح ّتی زمانی که برای
تنبیه کالغ میگوید النهای که در آن نشسته برای خودش است ،باز در نهایت حقیقت
ماجرا را میگوید .از لحاظ نقش شریر کالغ همانند آدمهای حقهباز و دروغگو با داد و فریاد
بیهوده و گفتن حرفهای دروغ دربارۀ کبوتر میخواهد کاری کند که آبروی همۀ کبوترها
را جلوی بقیۀ مرغها ببرد .از لحاظ یاریگر هدهد که مرغ دادگر است ،در این میان ابتدا
حق را به کبوتر میدهد که نیک نامتر است و دروغ نمیگوید ،ا ّما در نهایت وقتی کبوتر
ماجرای اصلی را برای او تعریف میکند با تدبیر کاری میکند تا بدون این که کبوتر رسوا
شود ،کالغ النهاش را پس بگیرد (همان .)10 -5 :در مورد خر دردمند و گرگ نعلبند ،خر
نقش قهرمان را ایفا میکند و برعکس همیشه نقش آدمهای عاقل و زیرکی را ایفا میکند
که به جای تسلیم شدن در برابر گرگ چارهای میاندیشد و با تدبیر خود را از دست گرگ
نجات میدهد .از لحاظ نقش شریر گرگ همانند انسانهای طمعکار چون به خوردن
همان یک خر که در صحرا دیده قانع نیست گول حرفهای خر را میخورد و با این کار
باعث میشود که هم خودش آسیب ببیند و هم نتواند همان یک خر را به دست آورد.
از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر
میپردازد (همان .)15 -11 :در رابطه با هوسهای مورچهای ،قهرمان مورچه است و همانند
آدمهای نادان و خودخواهی میماند که وقتی چیزی را بخواهند به هر قیمتی که شده
باید به دست بیاورند و در این راه هم به نصیحت کسی گوش نمیدهند و در نهایت هم
گرفتار میشوند .از لحاظ نقش شریر مگس همانند آدمهای مکار و دغلباز وقتی میفهمد
که مورچه میخواهد به کندوی عسل برود به ظاهر برای مورچه دلسوزی میکند و او را
تا نزدیک کندو میبرد .از لحاظ یاریگر در اینجا مورچه بالدار همانند انسانهای دلسوز و
خیرخواه میماند ،برای همین مورچه را نصیحت میکند که داخل کندوی عسل نرود و
قصۀ شیر و
زمانی هم که مورچه آنجا گرفتار میشود او را نجات میدهد (همان .)۱۸-۱۶ :در ّ
سگ ،قهرمان شیر است که همانند آدمهای عاقل و زیرک میماند؛ بنابراین گول حرفهای
سگ را نمیخورد و با او کشتی نمیگیرد؛ چون میداند با این کار مورد سرزنش شیرهای
دیگر قرار میگیرد .از لحاظ نقش شریر سگ همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند
که فقط به فکر منافع خود هستند ،برای همین هر طوری شده میخواهد با شیر کشتی
بگیرد تا از این طریق او را پیش حیوانات دیگر تحقیر کند و خودش را بزرگ جلوه دهد.
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از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر
میپردازد (آذریزدی .)21 -19 :1390 ،در مورد گنجشک و فیل ،قهرمان گنجشکی به نام
کاکلی است که همانند آدمهای دلیر و از جان گذشته به گنجشکها میگوید ما به جای
فرار از دست کارهای فیل باید از حق خودمان در برابر دشمن دفاع کنیم و سرانجام هم
گنجشکها به کمک قورباغهها فیل را به سزای عملش میرسانند .از لحاظ نقش شریر فیل
همانند آدمهای ظالمی که انصاف ندارند و به کسی رحم نمیکنند ،جوجههای گنجشکها
را موقعی که میخواهد لب رودخانه برود زیر پای خودش از بین میبرد .از لحاظ یاریگر
قورباغهها با بردن فیل تا لب یک چالۀ بزرگ به گنجشکها کمک میکنند تا از دست
کارهای فیل راحت شوند (همان .)27 -22 :در قضیۀ دو کبوتر ،قهرمان کبوتر نامهبر است
که همانند آدمهای عاقل و زیرک که مراقب همه چیز هستند ،با دیدن نشانههایی مثل
صیادی در آنجا دام گذاشته بنابراین گوش به
نخ ،سبزه و دانه در وسط بیابان میفهمد که ّ
حرف همسفرش[کبوتر هرزه] میدهد و به آنجا نمیرود .از لحاظ نقش شریر کبوتر هرزه
مثل آدمهای نادان و خودخواهی میماند که به حرف کسی گوش نمیدهند و در نهایت
صیاد و نخ هم در بیابان به
همکاری را که میخواهند انجام میدهند و به دام میافتندّ .
کمک قدری سبزه و دانه همانند انسانهای دغلباز و مکاری که به فکر منافع خود هستند
به اغواگری کبوتر هرزه و دیگر مرغها میپردازند تا آنها به دام بیفتند .از لحاظ یاریگر در
اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان:
 .)32 -28در داستان شیر و گرگ و روباه ،قهرمان روباه است و همانند انسانهای عاقل
و زیرکی میماند که مراقب همه چیز هستند؛ بنابراین برای این که بتواند جان خودش
را نجات دهد از خیر سهم خودش از شکار میگذرد و همه را به شیر میدهد .از لحاظ
نقش شریر شیر همانند آدمهای ظالم و مستبدی میماند که به کسی رحم نمیکنند
و در نهایت هم همه چیز را بدون در نظر گرفتن دیگران برای خود میخواهند .گرگ
هم مانند آدمهای نادانی میماند که با کارهایی که از روی نادانی انجام میدهند باعث
بدبختی خود و دیگران میشوند .برای همین ناخواسته شکارها را طوری تقسیم میکند
که خوشایند شیر نیست و همین امر باعث کشتهشدن خودش میشود .از لحاظ یاریگر
در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان:
 .)35 -33در ماجرای پلنگ و آدمیزاد ،گربه نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای
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مظلومی میماند که مورد ظلم واقع میشوند .برای همین او هم مانند خیلی از حیوانات
دیگر مورد آزار و اذیت آدمها قرار میگیرد .از لحاظ نقش شریر در اینجا مرد روستایی و
صاحبخانه همانند آدمهای دغلباز و مکاری میمانند که فقط به فکر منافع خود هستند
و با ترفند و حیله به آزار و اذیت حیوانات میپردازند و آنها را اسیر و ذلیل خود میکنند.
از لحاظ یاریگر پلنگی که گربه در کوهستان با او برخورد میکند میخواهد به یاری گربه
بیاید ،ا ّما پلنگ هم گول حرفهای آدمیزاد را میخورد و گرفتار قفس میشود (آذریزدی،
 .)42 -37 :1390در ارتباط با شیر و آدمیزاد ،قهرمان شیر است که همانند آدمهای مظلومی
که مورد ظلم واقع میشوند و مانند خیلی از حیوانات دیگر مورد آزار و اذیت آدمها قرار
میگیرد و گول ترفندها و حقههای آدمیزاد را میخورد و گرفتار میشود و در نهایت هم
سر و تنش به وسیلۀ آدمیزاد میسوزد .از لحاظ نقش شریر در اینجا همانند داستان پلنگ
نجار مثل آدمهای دغلباز و مکاری میماند که فقط به فکر منافع خود
و آدمیزاد مرد ّ
هستند و با ترفند و حقه به آزار و اذیت حیوانات میپردازند و آنها را اسیر و ذلیل خود
نجار موافق آزار و اذیت حیوانات است و در نهایت
نجار هم همانند خود ّ
میکنند .شاگرد ّ
هم با مکر و حقه خودش را از دست شیرها نجات میدهد .از لحاظ یاریگر سه تا شیری که
میخواهند به کمک شیر سوخته بیایند تا او بتواند از مرد نجار انتقام بگیرد ،نقش یاریگر
قصۀ خر و گاو ،قهرمان گاو است و همانند آدمهای
را ایفا میکنند (همان .)59 -43 :در ّ
سادهلوحی میماند که زود گول حرفهای دیگران را میخورند .برای همین حرفهای
قصاب بسپارند باور میکند و
خر را که به او میگوید تو را میخواهند به بهانۀ بیماری به ّ
دوباره مجبور به انجام کارهای خسته کننده میشود .از لحاظ نقش شریر مرد روستایی
همانند آدمهای ظالم و خودخواهی میماند که به کسی رحم نمیکنند؛ بنابراین او هم در
اینجا به حیوانات خود رحم نمیکند و با آزار و اذیت و ترساندن آنها آنقدر از حیواناتش
کار میکشد که خسته میشوند .خر هم همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند که فقط
به فکر منافع خود هستند و زمانی که میبیند مجبور است کارهای گاو را هم انجام بدهد و
ترفندی را که به گاو یاد داده تا استراحت کند برای خودش فایدهای ندارد ،با اغواگری گاو
را میترساند تا بر سر کار برود و دیگر صاحبش کارهای گاو را به او نسپارد ،هر چند موفق
نمیشود .از لحاظ یاریگر خر در ابتدا نقش یاریگر را ایفا میکند و به گاو میگوید که چه
کاری باید انجام دهد تا صاحبشان او را به صحرا نبرد و استراحت کند (همان.)59 -55 :
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در دفتر پنج افسانه در داستان روباه و بزغاله ،قهرمان بزغاله است و همانند آدمهای
سادهلوحی میماند که زودگول حرفهای دیگران را میخورند و باعث دردسر خود میشوند
برای همین او هم حرفهای روباه را دربارۀ شیر باور میکند و پیش شیر میرود ،ا ّما در
نهایت گرفتار میشود .از لحاظ نقش شریر روباه همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند
که فقط به فکر منافع خودشان هستند؛ بنابراین وقتی میبیند که شیر از فیلی شکست
خورده شروع به اغواگری میکند و طوری وانمود میکند که گویی از شکست خوردن شیر
خبر ندارد و در نهایت با شیر قرار میگذارد که با زبان خوش حیواناتی را نزد او بیاورد تا
بتواند شکار کند و زمانی که میبیند ،بزغالهای از گلهاش دور شده با اغواگری او را وسوسه
میکند تا نزد شیر بیاید .شیر هم همانند آدمهای ظالم و خودخواهی میماند که برای
رسیدن به اهداف خودشان به کسی رحم نمیکنند و زمانی که بزغاله را میگیرد ،هر چه
بزغاله التماس میکند او را رها نمیکند.
از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر
میپردازد (همان .)13 -5 :در ماجرای زبان خروس ،پیرمردی که زبان حیوانات را میداند
قهرمان است و همانند آدمهای صادق و راستینی میماند که هرگز در زندگیشان دروغ
نگفتهاند و حاضر است به خاطر اینکه دروغ نگوید جانش را هم از دست بدهد .از لحاظ
نقش شریر خر و گاو پیرمرد همانند آدمهای نادانی میمانند که باعث دردسر خود و دیگران
هستند؛ بنابراین آنها هم ناخواسته و از روی نادانی با دعوا کردن با هم و بحث بر سر کار
کردن و گفتن این که صاحب ما تنبلپسند است ،باعث خندۀ پیرمرد و بعد هم دردسر
او میشوند .زن پیرمرد هم همانند آدمهای بدبین و بددل میماند که حرف کسی را باور
نمیکنند .برای همین هر چه همسرش به او میگوید که خندهاش به او ربطی ندارد حرف
پیرمرد را باور نمیکند و با این کار در نهایت باعث باطل شدن دعا میشود .از لحاظ یاریگر
حضرت سلیمان با برآورده کردن خواستۀ پیرمرد و شرطهایی که برای او میگذارد کاری
میکند که پیرمرد راستگو راز دانستن زبان حیوانات را هیچگاه فاش نکند .همچنین خروس
با گفتن این که پیرمرد چه کاری باید انجام دهد که هم دروغ نگفته باشد و هم زنش دیگر
علّت خنده را نپرسد به او کمک میکند که جانش را از دست ندهد (آذریزدی.)26 -14 :1390 ،
در رابطه با موشها و گربه ها ،قهرمان مهراز است .او موشی است که همانند آدمهای عاقل
و زیرکی میماند که مراقب همه چیز هستند و در اینجا او فرمانروای باهوشی است که در
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کارهای مهم با وزیران خود مشورت میکند و بعد از شنیدن پیشنهادهای آنها منطقیترین
و صحیحترین راه را انتخاب میکند .از لحاظ نقش شریر گربهها همانند آدمهای ظالم و
خودخواهی میمانند که به کسی رحم نمیکنند؛ بنابراین آنها هم هیچگاه به موشهای شهر
رحم نمیکنند و مانع آسایش آنها میشوند .از لحاظ یاریگر وزیران مهراز که از موشان دانا
و با تجربهای هستند ،همیشه با راهنماییهایی که به مهراز میکنند به او کمک میکنند
که راهحل هر مشکلی را پیدا کند (همان .)41 -27 :در قضیۀ کبوتر و بوتیمار ،قهرمان کبوتر
است و همانند آدمهای سادهلوحی میماند که زود گول حرفهای دیگران را میخورند.
برای همین او هم در اینجا گول حرفهای روباه را میخورد و باور میکند درختی که بر
روی آن آشیانه دارد برای روباه است .از لحاظ نقش شریر روباه همانند آدمهای دغلباز و
مکاری میماند که فقط به فکر منافع خودشان هستند؛ بنابراین کبوتر را فریب میدهد و به
او میگوید درخت برای من است تا کبوتر یکی از جوجههایش را به عنوان گرو به او بدهد تا
یک روز مهلت داشته باشد که در آنجا بماند ،ح ّتی زمانی که بوتیمار را میبیند به اغواگری
میپردازد تا بتواند او را هم به چنگ آورد .از لحاظ یاریگر در اینجا بوتیمار همانند آدمهای
عاقل مرغی احتیاط کار و صالح فهم است و زمانی که دلیل ناراحتی کبوتر را میفهمد به او
کمک میکند و با آوردن ماهی که داخل شکم آن زهر ریخته و دادن آن به کبوتر که ماهی
را به جای جوجهاش به روباه بدهد باعث از بین رفتن روباه میشود (همان .)51 -42 :در قصۀ
شغال رنگی ،بچه شغال قهرمان است و همانند آدمهای عاقل و زیرکی میماند که مراقب
همه چیز هستند .برای همین با زیرکی تمام و آوردن دالیل منطقی گول حرفهای شغال
ترسو را نمیخورد .از لحاظ نقش شریر شغال ترسو همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند
که فقط به فکر منافع خود هستند؛ بنابراین وقتی از ترس شنیدن صدای شیر از خانه بیرون
نمیآید و روباه بعد از کمی جستوجو به او میگوید شیری در ّتپه نبوده ،شروع میکند به
اغواگری تا روباه نفهمد که او اشتباه کرده و ح ّتی زمانی که به خاطر این موضوع دمش را از
دست میدهد و رنگی میشود شغالها را فریب میدهد و طوری وانمود میکند که گویی نظر
کرده است؛ هر چند در نهایت به سزای عملش میرسد .روباه هم در اینجا همانند آدمهای
نادانی میماند که باعث دردسر خود و دیگران میشوند و ناخواسته با گفتن حقیقت و این
که شیری در ّتپهها وجود ندارد ،باعث دردسر شغال و دروغ گفتن او میشود .از لحاظ یاریگر
در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (آذریزدی،
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.)61 -52 :1390
در دفتر قصهها و مثلها که نمونهای از مثلهای قصهدار است ،پندهایی از همین طریق
به کودکان داده شده است و قهرمانان و شریران در این دفتر اغلب از نوع انسانها هستند.
در مورد فوت کاسهگری ،قهرمان استاد کوزهگر است که همانند آدمهای عاقل و زیرکی
میماند که مراقب همه چیز هستند .برای همین موقعی که میبیند شاگردش با خودخواهی
تمام میخواهد او را رها کند ،یکی از اسراری را که الزمۀ ساختن کاسههای سفالی شفاف
است که در اصل همان فوت کوزهگری است به شاگردش یاد نمیدهد تا او مجبور شود
مدتی نزد استادش برگردد .از لحاظ نقش شریر شاگرد کوزهگر همانند آدمهای ظالم
بعد از ّ
و خودخواهی میماند که فقط به فکر منافع خود هستند؛ بنابراین برای به دست آوردن
درآمد بیشتر تصمیم میگیرد کارگاه جداگانهای بزند و هر چه استادش از او میخواهد که
او را دست تنها نگذارد قبول نمیکند و از آن جا میرود .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری
وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)18 -13 :در یک
کالغ  -چل کالغ ،عمو رجب نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و زیرکی
میماند که مراقب همهچیز هستند .برای همین به خاطر عبرت گرفتن زنش تصمیم
میگیرد که دروغی بسازد و به او سفارش کند که به کسی نگوید تا اگر آن را گفت و معلوم
شد ،خودش از کاری که کرده پشیمان شود تا با این کار دیگر حرفهای خانه به بیرون
سرایت نکند .از لحاظ نقش شریر زن عمو رجب همانند آدمهای نادانی میماند که باعث
دردسر خود و دیگران میشوند و با شاخ و برگدادن به حرفها و گفتن آنها به دیگران
باعث دردسر میشود و سرانجام هم با گفتن دروغ عمو رجب به دیگران و یک کالغ چهل
کالغ شدن آن باعث رسوایی خودش میشود .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد
و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)22 -19 :در ماجرای از این
ستون به آن ستون فرج است ،شخص بیگناهی که به عنوان قاتل نزد حاکم برده میشود
نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند انسانهای مظلومی میماند که بیجهت مورد ظلم
واقع میشوند و چون نمیتواند دلیلی بر بیگناهی خود بیاورد محکوم میشود؛ هر چند
در آخرین لحظه با تقاضایی که از جالد میکند و از او میخواهد او را از ستونی که بستهاند
به آن ستون مقابل ببندند ،همین امر باعث نجات او میشود .از لحاظ نقش شریر حاکم
همانند انسانهای ظالم و مستبدی میماند که به کسی رحم نمیکنند؛ بنابراین بدون
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دلیل حکم اعدام شخص بیگناه را صادر میکند .از لحاظ یاریگر در اینجا قاتل با اعتراف
کردن به گناهش و گفتن حقیقت باعث میشود که حکم اعدام شخص بیگناه لغو شود و
حاکم هم با گفتن به موقع این موضوع به جالد باعث نجات شخص بیگناه میشود و نقش
قصۀ بیله دیگ
او از یک شریر تبدیل به یک یاریگر میشود (آذریزدی .)26 -23 :1390 ،در ّ
بیله چغندر ،کارگر آذربایجانی نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و
زیرکی میماند که وقتی میبیند رفیقش دربارۀ ساختن دیگ مسی بزرگی در اصفهان
اغراق میکند به روی خودش نمیآورد ،ا ّما برای این که تالفی کرده باشد مثل خود او
شروع میکند به اغراقگویی و میگوید در شهر ما هم یک نوع چغندر به اندازۀ گنبد یک
مسجد به عمل میآید و در نهایت به زبان محلی به او میگوید بیله دیگ بیله چغندر .از
لحاظ نقش شریر کارگر اصفهانی همانند آدمهای الف زن و گزافهگو میماند و شروع
میکند به اغراقگویی و ساختن حرفهای عجیب و غریب دربارۀ شهرش که باور کردن
آنها سخت است .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی
به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)29 -27 :در مورد یک خشت هم بگذار بر در دیگ ،مادر
شوهر نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و زیرکی میماند که مراقب همه
چیز هستند و هر حرف و نکتهای را زیر نظر دارند .برای همین وقتی میفهمد که عروسش
میخواهد هر طوری شده ناشیگری خودش را در آشپزی مخفی کند با گفتن این که بعد
از ریختن روغن روی برنج خشت خامی را بر در دیگ قرار بده و بعد روی آن آتش بریز تا
برنج دم بکشد به او درس عبرتی میدهد تا خودپسندیاش را کنار بگذارد .از لحاظ نقش
شریر عروس همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند که فقط به فکر منافع خود هستند؛
بنابراین با وجود این که آشپزی بلد نیست برای این که مادر شوهرش نفهمد طوری وانمود
میکند که همه چیز را میداند و زمانی که پلوها پر از خاک و شن میشود پیش شوهرش
میرود و با اغواگری همۀ تقصیرها را گردن مادر او میاندازد؛ هر چند سرانجام با آمدن
مادر شوهرش به سزای عملش میرسد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و
قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریرمیپردازد (همان .)33 -30 :در مثل میان همۀ
پیغمبرها جرجیس را پیدا کرده ،خروس نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای
عاقل و زیرک وقتی خودش را گرفتار روباه میبیند ،برای نجات خود میخواهد کاری کند
که روباه با گفتن نام یکی از پیغمبرها دهانش را باز کند و فرار کند؛ هر چند در نهایت به
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خواستهاش نمیرسد .از لحاظ نقش شریر روباه همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند
که فقط به فکر منافع خود هستند .برای همین با حیلهگری از میان تمام پیغمبرها نام
جرجیس را میبرد تا با این کار هم درخواست خروس را انجام داده باشد و هم دهانش را
باز نکرده باشد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به
مبارزه با شریر میپردازد (همان .)36 -34 :در رابطه با نه خانی آمده نه خانی رفته ،مرد میوه
فروش نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و زیرکی میماند که میدانند
چه کاری باید انجام دهند؛ بنابراین با این که میداند صفر قلی که مرد سادهدلی است آدم
پولداری نیست با این وجود او را صفرقلی خان خطاب میکند تا مجبور شود با تمام پولش
خربزه بزرگی بخرد و درس عبرتی برای او باشد تا دیگر ادعای خانی نکند .از لحاظ نقش
شریر صفرقلی همانند آدمهای مکار و دغلبازی میماند که به فکر منافع خود هستند .برای
همین با وجود زندگی ساده در بعضی کارها آنقدر اسراف میکند که پیش مردم طوری
جلوه کند که آدم پولداری است .هر چند سرانجام مجبور میشود با خوردن تمام خربزهای
که خریده از آرزویش صرفه نظر کند و با این کار طوری وانمود کند که در آن جا نه خانی
آمده نه خانی رفته .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی
به مبارزه با شریر میپردازد (آذریزدی .)38 -37 :1390 ،در ماجرای لعنت به کار دستپاچه،
پدر بچهای که تازه به دنیا آمده نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای سادهلوحی
نجار
میماند که زودگول حرفهای دیگران را میخورند .برای همین مدام گول حرفهای ّ
نجار
را میخورد و امیدوار است که گهوارهای برای پسرش درست کند .از لحاظ نقش شریر ّ
همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند که فقط به فکر منافع خودشان هستند؛ بنابراین
هر بار که پدر بچه به دنبال گهواره یا بیعانۀ آن میآید به اغواگری میپردازد و مدام وعدۀ
ساختن آن را میدهد تا این که بچه بزرگ میشود و در نهایت هم به او میگوید لعنت به
کار دستپاچه .از لحاظ یاریگر در اینجا مادر پسر بچه که مادری مهربان و دلسوز است
موقعی که پسرش بزرگ میشود و صاحب فرزندی میشود و نیاز به گهواره پیدا میکند
با گفتن ماجرا ،او را آگاه میکند تا بلکه از این طریق بتوانند حق چندین سالۀ خود را از
نجار پس بگیرد (همان:
نجار بگیرند و در نهایت هم پسر موفق میشود که پول بیعانه را از ّ
ّ
قصۀ رطب خورده منع رطب چون کند؟ مادر کودک بیمار نقش قهرمان را
 .)41 -39در ّ
ایفا میکند و همانند مادران مهربان و دلسوز میخواهد هر طوری که شده کاری کند که
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کودک خردسالش خرما نخورد .از لحاظ نقش شریر کودک خردسال همانند بچههای شرور
و لجبازی میماند که گوش به حرف بزرگترها نمیدهند .برای همین گوش به حرف
مادرش نمیدهد و با وجود این که خرما برای او ضرر دارد ،مدام خرما میخورد .از لحاظ
یاریگر حضرت رسول(ص) وقتی کودک را نزد او میآورند ،برعکس مادر کودک با زبان خوش
دلیل این را که چرا نباید خرما بخورد ،به کودک میگوید و او هم میپذیرد ،البته ایشان
این نصیحت را روزی به کودک میکنند که آن روز خودشان خرما نخورده باشند و به مادر
کودک میفرمایند چون دیروز خودم خرما خورده بودم شایسته نبود دیگران را از خوردن
خرما منع کنم (همان .)43 -42 :در داستان هنوز دو قورت و نیمش باقی است ،حضرت
سلیمان نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای سخاوتمندی میماند که به فکر
همه هستند؛ بنابراین یک روز تصمیم میگیرد که همۀ مخلوقات خدا را مهمانی بدهد و
زمانی که ماهی بزرگی در حال خوردن همۀ خوراکها است ،حضرت سلیمان با سخاوتمندی
تمام میگوید ،چون دعوتش کردیم باید او را سیر کنیم .از لحاظ نقش شریر ماهی بزرگ
همانند انسانهای طمعکار و خودخواهی میماند که هیچ گاه سیرایی ندارند و همه چیز
را برای خود میخواهند .برای همین با وجود خوردن تمام خوراکها هنوز دو قورت و
نیمش باقی است .از لحاظ یاریگر در اینجا مورچهای که دانا و زیرک است ،به حضرت
سلیمان کمک میکند و به او میگوید ران ملخی را به دریا بینداز و نام آن را هم آب
گوشت بگذار و اگر چه گوشتش به همۀ مهمانان نمیرسد ،ا ّما آب گوشتش به همه خواهد
رسید و از این طریق همه مهمانان پذیرایی میشوند (همان .)46 -44 :در مورد حکایت
موشه است و قالب پنیر ،قهرمان موشها هستند و همانند آدمهای سادهلوحی میمانند که
زودگول حرفهای دیگران را میخورند .برای همین با این که گربه دشمن آنهاست ،ا ّما
چون شنیدهاند آن گربهای که میخواهند پیش او بروند خوش انصاف است و چون پایش
شکسته است ،نمیتواند خطری برای موشها داشته باشد ،آن حرفها را باور میکنند و
قالب پنیرشان را پیش او میبرند تا تقسیمکند .از لحاظ نقش شریر گربه همانند آدمهای
دغلباز و مکاری میماند که فقط به فکر منافع خودشان هستند و زمانی که موشها قالب
پنیر را پیش او میبرند ،با اغواگری تمام آن را میخورد و بعد از آن برای این که بتواند
خود موشها را به چنگ آورد به آنها که با هم دعوایشان شده میگوید بیایید تا شماها
را آشتی بدهم ،هر چند موفق نمیشود .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و
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قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (آذریزدی .)50 -47 :1390 ،در مثل ما
پوستین را ول کردیم ،پوستین ول نمیکند ،شخص بینوایی که به داخل رودخانه میرود
همانند آدمهای طمعکاری میماند که به فکر سود بیشتری هستند .برای همین بدون این
که دقت کند تا بفهمد روی آب چیست برای این که بتواند بدون هزینه کردن لباس گرمی
تهیه کرده باشد ،داخل آب میرود تا آنچه را که شبیه پوستین است به دست آورد .از
لحاظ نقش شریر مردم همانند آدمهای نادانی میمانند که باعث دردسر خود و دیگران
هستند؛ بنابراین با نشان دادن چیزهایی که تصور میکردند روی آب است باعث دردسر
شخص بی نوا شدند .خرسی را هم که سیالب با خود آورده و شبیه پوستین است ،همانند
آدمهای ظالم و خودخواهی میماند که فقط به فکر منافع خود هستند و زمانی که در حال
غرق شدن است برای نجات خود به دست و پای شخص بی نوا میچسبد و شخص بی نوا
که نمیتواند از دست او رهایی پیدا کند به مردم میگوید ما پوستین را ول کردیم،
پوستین ما را ول نمیکند .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به
تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)52 -51 :در قضیۀ دارد کفشش را پیدا میکند،
کدخدا نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای سادهلوحی میماند که زودگول
حرفهای دیگران را میخورند .برای همین وقتی نوکرش به دروغ به او میگوید که کارش
همیشه حساب دارد ،حرفهای او را باور میکند و همین امر باعث میشود پیش مهمانانش
رسوا شود .از لحاظ نقش شریر نوکر کدخدا همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند که
فقط به فکر منافع خود هستند؛ بنابراین برای این که بتواند خودش را زرنگ جلوه بدهد
شروع به اغواگری میکند و به دروغ این اطمینان را به کدخدا میدهد که کارش حساب
دارد؛ هر چند در نهایت وقتی کدخدا او را به دنبال کاری میفرستد و نمیتواند به موقع
آن را انجام دهد بهانه میآورد که هنوز راه نیفتادهام و دارم کفشم را پیدا میکنم .از لحاظ
یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد
(همان .)55 -53 :در ماجرای شتر دیدی ندیدی ،فردی باهوش نقش قهرمان را ایفا میکند
و همانند آدمهای عاقل و زیرکی میماند که همه چیز را زیر نظر دارند .برای همین او هم
با دیدن نشانههایی در صحرا میفهمد که شتری از آن جا عبور کرده و همین امر باعث
دردسر او میشود .از لحاظ نقش شریر شتردار همانند آدمهای ظالم و خودخواهی میماند
که به کسی رحم نمیکنند و هر چه شخص باهوش به او میگوید که شتری را ندیده حرف
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او را باور نمیکند و فکر میکند که او شترش را دزدیده و با چوب دستیاش شروع به کتک
زدن او میکند و زمانی که شتردار میفهمد که او بیگناه است به فرد باهوش میگوید
کتکهایی که خوردی نوش جانت تا دیگر برای کسی غیبگویی نکنی و شتر دیدی،
ندیدی .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه
قصابی که استخوان
با شریر میپردازد (آذریزدی .)57 -56 :1390 ،در مثل استخوان الیزخمّ ،
ریزهای در چشمش رفته نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای سادهلوحی میماند
که زودگول حرفهای دیگران را میخورند .برای همین وقتی کحال هر روز به او میگوید
که باید به اینجا بیایی؛ با وجود این که درد چشمش بهتر نمیشود ،حرفهای او را باور
میکند .از لحاظ نقش شریر کحال همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند که فقط به
قصاب در نمیآورد و با حیله
فکر منافع خود هستند؛ بنابراین استخوان ریزه را از چشم ّ
قصاب پیش او بیاید تا بتواند از او پول دوا و درمان و همچنین
کاری میکند که هر روز ّ
نیم من گوشتی را که برای هدیه پیش او میآورد ،بگیرد .از لحاظ یاریگر پسر کحال که
قصاب را میبیند به او کمک میکند تا چشم او
آدم خیرخواه و خوبی است وقتی چشم ّ
خوب شود و دیگر نیازی نباشد که هر روز به آن جا بیاید (همان .)59 -58 :در داستان هر
چیز که خوار آید ،یک روز به کار آید ،مرد روستایی که با پسرش از دهی به ده دیگر
میرود ،نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و زیرکی میماند که مراقب
همه چیز هستند؛ بنابراین بر اساس تجربههایی که در زندگی کسب کرده میداند که نعل
آهنی بیارزشی که بر روی زمین افتاده زمانی به کار آنها خواهد آمد ،برای همین آن را بر
میدارد و میفروشد و با پول آن مقداری گیالس میخرد و همان گیالسها باعث رفع
تشنگی پسرش در راه میشود و با این کار به پسرش درس عبرتی میدهد که بفهمد هر
چیز که خوار آید ،یک روز به کار آید .از لحاظ نقش شریر پسر همانند آدمهای نادان و کم
تجربهای میماند که به نصیحت کسی گوش نمیدهند و زمانی که در ظاهر میبیند آن
نعل تکه آهنی بیارزش و شکسته است ،قبول نمیکند آن را بر دارد .از لحاظ یاریگر در
اینجا یاریگری وجود دارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان:
 .)63 -62در ارتباط با صاحب غنیآباد ،پیرمرد دهاتی نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند
آدمهای عاقل و زیرکی میماند که مراقب همه چیز هستند .برای همین وقتی شوخی و
بیاحترامی جوانان را در صحرا میبیند ،شروع میکند به تعریف کردن از خودش و دارایی
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که در ده دارد و بعد از ناهار خوردن به آنها میگوید سعی کنید همه را صاحب غنی آباد
فرض کنید ،ا ّما من جز این لباس کهنه در این دنیا چیزی ندارم و به آنها درس اخالق
میدهد تا بفهمند همه الیق احترام هستند .از لحاظ نقش شریر جوانان همانند آدمهای
الکی خوشی میمانند که به کوچکترین بهانهای خوشحال میشوند و زمانی که پیرمرد
دهاتی را میبینند شروع به شوخی و بیاحترامی میکنند .از لحاظ یاریگر در اینجا
یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان.)67 -65 :
در دفتر اصل موضوع که شامل سیزده حکایت است و برگرفته از کتاب «مقاالت شمس
تبریزی» است ،هر حکایت در بردارندۀ پند و عبرتی مفید است که اغلب به زبان انسانها
بازگو شده است؛ بنابراین قهرمانان و شریران آنها نیز اغلب انسانها هستند .در قصۀ اصل
موضوع ،شتر نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و زیرکی میماند که
مراقب همه چیز هستند؛ بنابراین زمانی که قاطر از او میخواهد که عیبش را به او بگوید،
در ابتدا قبول نمیکند و میگوید کسی طاقت شنیدن انتقاد را نخواهد داشت و وقتی
میبیند قاطر حاضر به پذیرفتن عیبش نیست ،با زیرکی تمام دلیل اصلی بد راه رفتن او
را اختالفی که در طرز نوشتن دو کلمۀ استر و اشتر است مطرح میکند .از لحاظ نقش
شریر قاطر همانند آدمهای مغرور و خودپسندی میماند که عیب خودشان را نمیپذیرند
و هر طوری که شده میخواهد تقصیر بد راه رفتنش را به گردن عامل دیگری بیندازد و
خودش را بی عیب نشان دهد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود
به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (آذریزدی .)10 -5 :1390 ،در ماجرای جواب مطابق
سؤال ،حکیم نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و زیرکی میماند که
مراقب همه چیز هستند .برای همین چون میداند هر کاری نمیتواند کار هر کسی باشد
با زیرکی تمام برای انتخاب جارچی و خبر رسان که حاکم شهر از او خواسته ،پرسشنامهای
تهیه میکند تا هر کسی که مطابق سؤال جواب بدهد ،به عنوان صاحب این شغل انتخاب
شود .از لحاظ نقش شریر کارخواه همانند آدمهای مکار و دغلبازی میماند که فقط به
فکر منافع خودشان هستند و زمانی که در آزمون حکیم قبول نمیشود ،چون به آن کار
احتیاج دارد ،دیگر به عواقب آن نمیاندیشد که اگر از عهدۀ انجام آن بر نیاید باعث دردسر
میشود و با اغواگری هر طوری شده میخواهد آن کار را به دست آورد .از لحاظ یاریگر در
اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان-11 :
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 .)15در قضیۀ شاخ شتر ،قهرمان دوست شخص پرحرف است و همانند آدمهای عاقل و
زیرکی میماند که مراقب همه چیز هستند و برای این که بتواند به دوست پرحرفش درس
عبرتی داده باشد ،در مجلسی که صحبت از ماهی است از دوستش دربارۀ نشانی که بر سر
ماهی است ،میپرسد و او با جوابی که میدهد ثابت میکند که هم ماهی را نمیشناسد
و هم شتر را از گاو نمیتواند تشخیص بدهد .از لحاظ نقش شریر شخص پرحرف همانند
آدمهای نادانی میماند که باعث دردسر خود میشوند .برای همین یک روز در مجلسی
که دربارۀ ماهی بحث میکردند ،شروع میکند به صحبت کردن و در نهایت دربارۀ نشانی
که بر سر ماهی است میگوید امروز نمیتوان آن را همانند شاخ شتر در نظر گرفت و با
این حرف باعث میشود که حاضرین به او بخندند و رسوا شود .از لحاظ یاریگر در اینجا
یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان.)18 -16 :
در داستان گنج ،حاکم نقش قهرمان را ایفا میکند و فردی دادگر و عادل است که وقتی
میفهمد مرد روستایی گنجی پیدا کرده و راستش را گفته به او پاداش میدهد و وقتی
هم که میبیند مرد روستایی با دادن گنج آسوده شده و راز آسایش را فهمیده پاداش او را
دو برابر میکند .از لحاظ نقش شریر مرد روستایی همانند آدمهای سودجویی میماند که
فقط به فکر منافع خود هستند؛ بنابراین بدون در نظر گرفتن این که آن سکههای قدیمی
که از زیرزمین پیدا کرده آثار تاریخی است و برای خزانه است ،فقط به این فکر است که
آنها را برای خود بردارد و در نهایت هم وقتی غالمان او را نزد حاکم میبرند ،چون در راه
بیاختیار دربارۀ گنجی که پیدا کرده با خود حرف میزند ،مجبور میشود رازش را آشکار
کند .از لحاظ یاریگر غالمان حاکم که آدمهای عاقلی هستند ،حاکم را از کارهایی که مرد
روستایی انجام داده و حرفهایی که دربارۀ گنج زده مطلع میکنند تا در نهایت حاکم هم
متوجه گنجی که مرد روستایی پیدا کرده بشود و آن را به خزانه برگرداند (آذریزدی:1390 ،
 .)23 -19در حکایت تخم مرغابی ،قهرمان مرغ است و همانند مادران مهربان و دلسوز چون
نمیداند دوتا از جوجههایش در اصل جوجه اردک هستند وقتی آنها میخواهند داخل
آب بروند با جوجههایش صحبت میکند تا هر طوری شده مانع رفتن آن دو به داخل آب
شوند .از لحاظ نقش شریر همسایه همانند آدمهای دغلباز و مکاری میماند که فقط به
فکر منافع خودشان هستند و زمانی که به تخم مرغ احتیاج دارد وقتی میبیند مرغ خانگی
که کرچ شده مشغول دانهخوردن است ،او را طوری غافل میکند که بتواند دو تا از تخم
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مرغها را بردارد و به جای آن تخم مرغابی بگذارد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود
ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)25 -24 :در رابطه با
هندی و هندی تر ،رهگذری که از راستۀ دست فروشان عبور میکند ،نقش قهرمان را ایفا
میکند و همانند آدمهای سادهلوحی میماند که زودگول حرفهای دیگران را میخورند.
برای همین حرفهای فروشندۀ شمشیر را دربارۀ هندی بودن شمشیرهایش باور میکند و
یکی از آنها را از او میخرد و زمانی که آن را امتحان میکند ،متوجه میشود که فروشنده
سرش کاله گذاشته است .از لحاظ نقش شریر فروشندۀ شمشیر هندی همانند کاسبان
دغلباز و مکاری میماند که فقط به فکر منافع خود هستند و زمانی که رهگذر از او دربارۀ
شمشیر هندی میپرسد شروع به اغواگری میکند و مدام از شمشیرهایش تعریف میکند
و با این کار رهگذر را مایل به خریدن شمشیر میکند .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری
وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)28 -26 :در
ماجرای سفرۀ بزرگ ،پیرمردی که بزرگ قوم مردم آبادی است نقش قهرمان را ایفا میکند
و همانند آدمهای عاقل و دانا میماند .برای همین وقتی سوار جنگی ،نزد او و عدهای از
مردم آبادی میآید که هر کدام سفره خودشان را باز کرده بودند و میخواهد آنها را به
زور وادار کند که با هم همسفره شوند ،پیرمرد با او مقابله میکند .از لحاظ نقش شریر
رئیس سواران جنگی آدم ظالم و مستبدی است که به زور مردم آبادی را وادار میکند
که با هم همسفره شوند .از لحاظ یاریگر مسافری که بعد از رفتن سوار جنگی نزد مردم
آبادی میآید آدم عاقل و زیرکی است که در ابتدا مثل خود مردم آبادی سفرۀ خودش را
باز میکند و بعد با آوردن دالیل منطقی آنها را قانع میکند که سفرهشان را با هم یکی
کنند و از این طریق به آنها کمک میکند (همان.)32 -29 :
قصۀ مهمان عزیز ،مش رمضان نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای
در ّ
سادهلوحی میماند که ناخواسته باعث دردسر خود میشوند؛ بنابراین زمانی که از ده به
شهر میآید تا به خانۀ دوست شهریاش برود وقتی نزدیک خانۀ او میرسد و در آن جا
هیچکس را نمیشناسد به جای این که خودش را معرفی کند ،چون انسان سادهای است
تمام کارهایی را که برادر دوستش به او میگوید انجام میدهد و در نهایت هم آن شب
به مسافرخانهای میرود .از لحاظ نقش شریر آقای خانه و برادرش همانند آدمهای نادانی
میمانند که باعث دردسر دیگران میشوند .برای همین شبی که قرار است مش رمضان
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به خانۀ دوست شهریاش برود ،آقای خانه ناخواسته و از روی نادانی آن شب به جای آن
که زود به خانه بیاید تا مش رمضان را به خانوادهاش معرفی کند مثل همیشه دیروقت به
خانه میآید و باعث دردسر دوستش میشود .برادرش هم وقتی مش رمضان را میبیند
چون او را نمیشناسد تصمیم میگیرد از او کار بکشد و در نهایت هم او را از خانه بیرون
میکند .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه
با شریر میپردازد (آذریزدی .)35 -33 :1390 ،در قضیۀ خبرچین ،خلیفه نقش قهرمان را ایفا
میکند و حاکمی عاقل و زیرک است که مراقب همه چیز است و زمانی که خواجهاش نزد
او میآید که میرآخور را پیشش بدنام کند ،متوجه قضیه میشود و دستور میدهد که او
را به زندان بیندازند .از لحاظ نقش شریر خواجه همانند آدمهای مکار و دغلبازی میماند
که فقط به فکر منافع خودشان هستند؛ بنابراین چون میداند خلیفه از خبرچین خوشش
میآید و برای آن پاداش میدهد ،تصمیم میگیرد که خودش را پیش خلیفه عزیز کند.
برای همین نزد خلیفه میرود و شروع به اغواگری میکند و دربارۀ میرآخور بد میگوید تا
از این طریق بتواند پاداش بگیرد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان
خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)38 -36 :در ماجرای هستههای گناه،
قاضی نقش قهرمان را ایفا میکند و حاکم عادل و دادگری است که به حق حکم میکند
و ک ّفاشی را که در بازار باعث مرگ ب ّقالی شده و همچنین همسایگان را که در این اتفاق
بیتقصیر نبودند به کیفر اعمالشان میرساند.
از لحاظ نقش شریر ب ّقال ،ک ّفاش و همسایهها همانند آدمهای نادانی میمانند که باعث
بدبختی خود و دیگران میشوند .ب ّقال هر روز با انداختن هستۀ خرمایی به سمت ک ّفاش
باعث ناراحتی و عصبانیت او میشود و در نهایت هم همین کار او باعث میشود ک ّفاش با
کیسۀ هستههای خرما که هر روز آنها را جمع میکرد به سر او بزند و بمیرد.
ک ّفاش هم میتوانست به جای این که ظلم ب ّقال را تحمل کند از او شکایت کند تا
باعث دردسر خودش نشود و زودتر از دست کارهای ب ّقال راحت شود .همسایهها هم با
خندیدن خود و بی طرفی خود ناخواسته رضایت میدادند که ب ّقال به ک ّفاش ظلم کند و
در نهایت این کارشان باعث شد که ک ّفاش اختیار عقلش را از دست بدهد و مرتکب قتل
شود .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با
شریر میپردازد (همان.)45 -39 :
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در داستان بتپرست ،مردی که قرار است عازم سفر شود نقش قهرمان را ایفا میکند و
همانند آدمهای بد دل و ترسویی میماند که باعث دردسر خود میشوند .برای همین چون
اهل محل از جواهری که او خریده خبر دارند و میترسد که دزد به سراغش بیاید تصمیم
میگیرد آن را در جای امنی پنهان کند و سرانجام آن را طوری پنهان میکند که ح ّتی
خودش هم جای آن را فراموش میکند .از لحاظ نقش شریر در این داستان شریری وجود
ندارد .از لحاظ یاریگر خشتی که مرد در قبرستان زیر سرش میگذارد به خواب او میآید
و به مرد میگوید جای جواهر را به شرطی میگویم که مرا به شهر ببری و بگردانی تا عزیز
شوم و بعد با بردن نام طناب و چوب در خواب به او یادآوری میکند که جواهرش را کجا
مخفی کرده است .پس از آن مرد هم خشت را همه جا با خودش میبرد و همین امر باعث
میشود که مردم به او بگویند ،نکند آخر عمری با این کار بتپرست شدی (همان.)52 - 46 :
قصۀ جنگ تنوری ،مادر کودک نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند مادران مهربان
در ّ
و دلسوز میماند و زمانی که شب کودکش میخواهد به کوچه برود به او گوشزد میکند
که شب وقت بازی کردن در کوچه نیست و ممکن است به وسیلۀ سگی به او آسیب برسد.
از لحاظ نقش شریر کودک خردسال همانند بچههای شرور و لجبازی میماند که گوش
به حرف بزرگترها نمیدهند؛ بنابراین وقتی به کوچه میرود و سگ قوی هیکلی را در
آنجا میبیند از ترس به خانه بر میگردد و در تنوری مخفی میشود و بعد از آن شروع
میکند به تهدید کردن سگ .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود
به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (آذریزدی .)53 :1390 ،در حکایت اخالص ،پیامبر
که شخصی با اخالص و صادق هستند نقش قهرمان را ایفا میکنند و زمانی که یکی از
یارانشان بعد از چهل روز عبادت برای اعتراض نزد ایشان میآید که چرا نمیتواند سخنان
حکمت آمیز بگوید پیامبر به او میفهماند که چون ّنیتش را خالص نکرده بود نمیتواند
سخنان حکمت آمیز بگوید .از لحاظ نقش شریر شخصی از یاران پیامبر همانند آدمهای
طمعکار و خودخواهی میماند که فقط به فکر منافع خودشان هستند .برای همین به طمع
این که او هم بتواند همانند یکی از یاران پیامبر سخنان سنجیده بگوید که از او یاد شود
چهل روز تمام عبادت میکند و روزه میگیرد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود
ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان.)55 -54 :
در دفتر هشت بهشت که شامل هشت اثر منظوم است ،تنها حکایت «نادر و پیر دهقان»
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مأخذ آن معلوم است و برگرفته از مجموعۀ لطائف شکوهی مراغهای است و همچنین تنها
در این حکایت است که قهرمان و شریر آن هر دو از نوع انسان هستند و چهار حکایت
پایانی آن نیز در این دفتر به صورت مناظره نوشته شده است که قهرمانان و شریران آنها
نه از نوع انسانها و نه از نوع حیوانات هستند .در ماجرای گربه و موش ،قهرمان بچه
گربه است و همانند آدمهای باهوشی میماند که همه چیز را زود یاد میگیرند؛ بنابراین
تمام شیوههای مادرش را برای شکار موش خیلی زود یاد میگیرد و در نهایت با اغواگری
میتواند موشی را شکار کند .از لحاظ نقش شریر در اینجا شریری وجود ندارد .از لحاظ
یاریگر مادر بچه گربه مثل هر مادر مهربان و دلسوزی با راهنمایی کردن بچهاش و با گفتن
چند تا از شیوههای خودش هر آن چه را که برای شکار موش الزم است به بچهاش یاد
میدهد (همان .)12 -6 :در رابطه با بلبل و بچهاش ،قهرمان بلبل است و همانند مادری
مهربان و دلسوز ،وقتی میبیند جوجهاش نمیتواند پرواز کند و ناامید شده او را دلداری
میدهد و میگوید هر کاری وقتی دارد و به او میفهماند که پرواز نکردنش عیب و بدبختی
نیست .از لحاظ نقش شریر و یاریگر در اینجا شخصیت شریر و یاریگری وجود ندارد (همان:
 .)17 -13در داستان نادر و پیر دهقان ،قهرمان پیرمرد دهقان است و همانند آدمهای
صادق و راستگویی میماند که هیچگاه دروغ نمیگویند .برای همین به نادرشاه صادقانه
جواب سؤالهایش را میدهد و همین راستگویی در نهایت باعث نجات جان او میشود.
از لحاظ نقش شریر جارچی خبرگذار ظالم و خودخواه پادشاه است که فقط به فکر منافع
خودش است و زمانی که بر اساس دستور نادرشاه به ده میرود برای این که بتواند شخص
بیریا و حقیقتگویی را پیدا کند مردم ده را تهدید میکند و میگوید حکمی که من
دارم همراه با تیغ و شمشیر است و کار با جان است .پادشاه هم که فردی ظالم و مستبد
است وقتی پیرمرد دهقان را میبیند به او میگوید اگر دروغ بگویی از تو انتقام آن را
میگیرم ولی اگر راست بگویی پاداش میگیری و از او سه بار سؤالهای سختی میپرسد
تا صداقت یا عدم صداقت او مشخص شود .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد
قصۀ
و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (آذریزدی .)25 -18 :1390 ،در ّ
طوطیانه ،جوجه طوطی نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای نادانی میماند
که باعث دردسر خود میشوند؛ بنابراین یک روز از روی خامی و نادانی به دنبال دانهای
میرود و به دام میافتد و در آنجا وقتی همدمی همانند خودش را میبیند حرفهای او
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را یاد میگیرد و تکرار میکند و باعث دردسر خود میشود .از لحاظ نقش شریر شکارچی
و شخص خریدار جوجه طوطی همانند آدمهای دغلباز و مکاری میمانند که فقط به فکر
منافع خودشان هستند .شکارچی با به دام انداختن جوجه طوطی و فروختن او فقط به
فکر منافع مادی خود است .شخص خریدار هم چون به این فکر است که بتواند با به
حرف درآوردن جوجه طوطی سودی ببرد یک روز کاری میکند که طوطی بتواند همدمی
همانند خودش را که حرفهای طوطیانه نمیزند ،ببیند و از او حرفهای زیادی یاد بگیرد.
از لحاظ یاریگر مادر جوجه طوطی همانند مادران مهربان و دلسوز جوجهاش را نصیحت
میکند تا گرفتار دشمن نشود و اگر هم در بند گرفتار شد دلقک دیگری نشود و وقتی
میبیند که جوجهاش در دام افتاده و حرفهایی را تکرار میکند به او گوشزد میکند که
این حرفهای بیگانه آینهدار است (همان .)29 -26 :در قضیۀ لحاف  -کرسی ،آتشی که زیر
کرسی قرار دارد نقش قهرمان را ایفا میکند و همانند آدمهای عاقل و داناییمیماند که
کمتر حرف میزنند و بیشتر عمل میکنند .از لحاظ نقش شریر لحاف و کرسی همانند
آدمهای مغرور و خودپسند هستند و مدام از خودشان و کارهایی که میتوانند انجام بدهند
برای هم تعریف میکنند و هر کدام از آنها میخواهد خودش را باالتر از دیگری نشان
بدهد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با
شریر میپردازد (همان .)31 -30 :در رابطه با قوری و سماور ،قهرمان سماور است و همانند
آدمهای عاقل و دانا میماند .برای همین با آوردن دالیل منطقی به قوری میفهماند که
از او ایرادهای بیخودی میگیرد .از لحاظ نقش شریر قوری همانند آدمهای ایرادگیر
میماند و مدام از کارهایی که سماور انجام میدهد ایراد میگیرد و طعنه میزند و با این
کار میخواهد کارهای او را بیارزش جلوه دهد .از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود
ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان .)33 -32 :در ماجرای
خودنویس و مداد ،قهرمان مداد است و همانند آدمهای عاقل و دانا میماند؛ بنابراین با
آوردن دالیل منطقی به خودنویس ثابت میکند که هنور هم ارزش دارد و ح ّتی همه مداد
را بیشتر از خودنویس قبول دارند .از لحاظ نقش شریر خودنویس همانند آدمهای مغرور و
خودپسند میماند و مدام از مداد و کارهایی که انجام میدهد ایراد میگیرد و از خودش
تعریف میکند و با این حرفها میخواهد مداد را بیارزش نشان دهد .از لحاظ یاریگر در
اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد (همان:
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 .)37 -34در داستان کوزه و آب ،قهرمان آب است و همانند آدمهای عاقل و دانا میماند.
برای همین با آوردن دالیل منطقی به کوزه ثابت میکند که ارزش خودش بیشتر از اوست.
از لحاظ نقش شریر کوزه همانند آدمهای مغرور و خودپسند میماند و مدام پیش آب از
خودش تعریف میکند و با این حرفها میخواهد بگوید ارزش کوزه بیشتر از آب است.
از لحاظ یاریگر در اینجا یاریگری وجود ندارد و قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر
میپردازد (آذریزدی.)39 -38 :1390 ،
 -3نتیجهگیری
فلسفۀ درونی بیشتر داستانهای مهدی آذریزدی پند و عبرت و به طور کلی موضوعات
تعلیمی است بر این اساس بیشتر قهرمانان داستانها از نوع آدمهای عاقل و زیرک و
همچنین آدمهای ساده و درستکار هستند که با زیرکی و سادگی خودشان پندی را به
مخاطب میدهند و قهرمانان و شریران در کتاب «قصههای تازه از کتابهای کهن» بیشتر
از نوع انسان هستند و اغلب شخصیتهای آنها تکراری نیست؛ هر چند تیپ آن شخصیتها
در خیلی از موارد یکسان است و در دفترهایی که قهرمانان و شریران آنها از نوع حیوانات
است بیشتر حیوانات از نوع اهلی هستند .در ارتباط با یاریگران در
داستانهای مهدی

آذریزدی میتوان گفت بیشتر از نوع انسان هستند و در مواردی نیز حیوانات و اشیاء به
یاری قهرمان داستان میآیند .در بعضی از داستانها همانند داستانهای مرد و نامرد ،از
این ستون به آن ستون فرج است ،همپوشانی نقشهای شریر و یاریگر وجود دارد ،ا ّما
تنها در حدود نیمی از داستانها قهرمان به کمک یاریگر به اهداف خود میرسد و در
این راه در مواردی یاریگران با استفاده از عوامل جادویی به کمک قهرمان میآیند و در
بقیۀ داستانها قهرمان خود به تنهایی به مبارزه با شریر میپردازد .به طور کلی میتوان
گفت در اغلب موارد قهرمانان داستانها شخصیتهای تحسینبرانگیزی که دارای برخی از
آرمانهای بشری و همچنین اصیلزادگی باشند ،نیستند و بیشتر به یاری عوامل بیرونی به
اهداف خود میرسند و در بیشتر داستانها قهرمانان حالت ساده و یکسانی دارند که کمتر
دگرگونی مییابند و اغلب دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگونی میشوند که در برخی
موارد هم در داستان شکست میخورند و یا در کاری هم موفق نیستند و همچنین در اکثر
موارد شریران داستانها حالت ساده و یکسانی دارند که کمتر دچار دگرگونی میشوند.
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جدول نقش و کارکرد داستانی قهرمانان ،شریران و یاریگران
در داستانهای مهدی آذر یزدی

شماره دفتر/
داستان

قهرمان

نام داستان

شریر

تیپ قهرمان
خیر :انسانهای شر
خیر و مهربان
ّ
که به فکر
آسایش و آرامش
همه هستند.

1-1

خیر و شر

خیر

2-1

حق و ناحق

مرد کاسب

مرد کاسب:
آدمهای
سادهلوح که زود
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.

3-1

بچۀ آدم

حی بن یقظان
(بچۀ آدم)

حی بن یقظان
(بچۀ آدم):
آدمهای عاقل و
باهوش که همه
چیز را زیر نظر
دارند.

4-1

مرد و نامرد

ابوصیر

ابوصیر :آدمهای ابوقیر و حاکم
ساده و درستکار
که زود گول
حرفهای
دیگران را
میخورند.

تیپ شریر

یاریگر

عامل جادو

شر :انسانهای کرد بزرگ
شرور که مانع و دخترش-
آرامش و آسایش کردهای دیگر-
دیگران هستند .حاکم و وزیر

درخت دارو برگ

امیر و وکیلش

امیر :امیران ظالم پیرمرد درویش
 پیرمردو پولپرست
که فقط به فکر چادردوز
منافع خود
هستند.
وکیل امیر:
وکیلهای
چاپلوس و موذی
که فقط به فکر
موقعیت خود
هستند.

-

سگ ،گرگ و
حیوانات درنده

سگ ،گرگ و ماده آهو-
حیوانات درنده :سرنشینان
آدمهای ظالم کشتی باری
و خودخواه که
به کسی رحم
نمیکنند
ابوقیر :آدمهای کاپیتان -دربان
دغلباز و مکار کاروانسرا-
که فقط به فکر حاکم -صالح
منافع خود
هستند.
حاکم :آدمهای
ظالم و خودخواه
که فقط به فکر
منافع خود
هستند.

شربتی که
داروی خوابآور
در آن ریخته
بودند.

-
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شماره دفتر/
داستان

قهرمان

نام داستان

5-1

بافندۀ داننده

عامر

6-1

کالغ و کبوتر

کبوتر

شریر

تیپ قهرمان

تیپ شریر

حاکم اهواز و
عامر :انسانهای حاکم اهواز،
ناجی که باعث مأمون و وزیرش مأمون :حاکمان
ظالم و مستبد
امنیت و آرامش
که فقط به فکر
مردم هستند.
منافع خودشان
هستند.
وزیر :مشاوران
حاکمان
کبوتر :آدمهای کالغ
صادق و راستگو

کالغ :آدمهای
حقهباز و دروغگو

6-2

خر دردمند و
گرگ نعلبند

خر

خر :آدمهای
عاقل و زیرک که
چاره هر کاری را
پیدا میکنند.

گرگ

گرگ :آدمهای
طمعکار

6-3

هوسهای
مورچهای

مورچه

مورچه:
آدمهای نادان
و خودخواهی
که به نصیحت
کسی گوش
نمیدهند.

مگس

مگس :آدمهای
مکار و دغلباز

6-4

شیر و سگ

شیر

شیر :آدمهای
عاقل و زیرک

سگ

سگ :آدمهای
دغلباز و مکار
که به فکر منافع
خود هستند.

6-5

گنجشک و فیل کاکلی

6-6

دو کبوتر

کبوتر
نامه بر

کاکلی :آدمهای فیل
دلیر و از جان
گذشته
کبوتر نامهبر:
آدمهای عاقل
و زیرک که
مراقب همه چیز
هستند.

کبوتر هرزه،
صیاد و نخ

فیل :آدمهای
ظالم که به
کسی رحم
نمیکنند.
کبوتر هرزه:
انسانهای نادان
و خودخواه که
به حرف کسی
گوش نمیدهند.
صیاد ونخ:
آدمهای دغلباز
و مکار که به
فکر منافع خود
هستند.

یاریگر

عامل جادو

پیرمرد

-

هدهد

-

-

مورچۀ بالدار

-

-

-

-

قورباغهها

-

-

-
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شماره دفتر/
داستان

قهرمان

نام داستان

روباه

تیپ قهرمان

شریر

روباه :آدمهای
عاقل و زیرک
که مراقب همه
چیز هستند.

شیر و گرگ

۶-۷

شیر و گرگ و
روباه

۶-۸

پلنگ و آدمیزاد گربه

۶-۹

شیر و آدمیزاد

شیر

شیر :آدمهای
مظلومی که
مورد ظلم واقع
میشوند.

گربه :آدمهای صاحبخانه و
مرد روستایی
مظلوم که
مورد ظلم واقع (آدمیزاد)
میشوند.

تیپ شریر

یاریگر

عامل جادو

شیر :آدمهای
ظالم و مستبد
که به کسی
رحم نمیکنند.
گرگ :آدمهای
نادانی که باعث
بدبختی خود و
دیگران میشوند.

-

-

صاحبخانه و
مرد روستایی
(آدمیزاد):
آدمهای دغلباز و
مکار که فقط به
فکر منافع خود
هستند.

پلنگ

-

مرد نجار و
شاگردش:
آدمهای دغلباز و
مکار که فقط به
فکر منافع خود
هستند.

سه تا شیر

-

۶-۱۰

خر و گاو

گاو

مرد روستایی
گاو :آدمهای
سادهلوح که زود و خر
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.

مرد روستایی:
آدمهای ظالم که
به کسی رحم
نمیکنند.
خر :آدمهای
دغلباز و مکار
که فقط به فکر
منافع خود
هستند.

خر

-

۷-۱

روباه و بزغاله

بزغاله

بزغاله :آدمهای روباه و شیر
سادهلوح که زود
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.

روباه :آدمهای
دغلباز و مکار
که به فکر منافع
خود هستند.
شیر :آدمهای
ظالم و خودخواه
که به کسی
رحم نمیکنند.

مرد نجار و
شاگردش

-

-
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شماره دفتر/
داستان

نام داستان

قهرمان

۷-۲

زبان خروس

پیرمرد

۷-۳

موشها
و گربهها

مهراز

۷-۴

کبوتر و بوتیمار کبوتر

بچه شغال

شریر

تیپ قهرمان

پیرمرد :آدمهای زن پیرمرد و
صادق و راستین خر وگاو
که هرگز دروغ
نمیگویند.

مهراز :آدمهای
عاقل و زیرک
که مراقب همه
چیز هستند.

گربهها

کبوتر :آدمهای روباه
سادهلوح که زود
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.

۷-۵

شغال رنگی

۸-۱

فوت کاسهگری استاد
کوزهگر

استاد کوزهگر:
آدمهای عاقل
و زیرک که
مراقب همه چیز
هستند.

۸-۲

یک کالغ -چل عمو رجب
کالغ

عمو رجب:
آدمهای عاقل
و زیرک که
مراقب همه چیز
هستند.

تیپ شریر
زن پیرمرد:
آدمهای بدبین
که حرف کسی
را باور ندارند.
خر وگاو:
آدمهای نادان
که باعث دردسر
خود و دیگران
هستند.

یاریگر
سلیمان و
خروس

گربهها :آدمهای وزیران و موشها
ظالم و خودخواه
که به کسی
رحم نمیکنند.
روباه :آدمهای
دغلباز و مکار
که فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

بوتیمار

عامل جادو
دانستن زبان
حیوانات

-

ماهی آغشته
به زهر

بچه شغال:
آدمهای عاقل
و زیرک که
مراقب همه چیز
هستند.

شغال ترسو و
روباه

شغال ترسو:
آدمهای دغلباز و
مکار که فقط به
فکر منافع خود
هستند.
روباه :آدمهای
نادان که باعث
دردسر خود و
دیگران میشوند.

-

-

شاگرد

شاگرد :آدمهای
ظالم و خودخواه
که فقط به فکر
منافع خود
هستند.

-

-

زن عمو رجب

زن عمو رجب:
آدمهای نادان
که باعث دردسر
خود و دیگران
میشوند.

-

-
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شماره دفتر/
داستان
۸-۳

نام داستان

قهرمان

از این ستون به شخص
آن ستون فرج بی گناه
است

شریر

تیپ قهرمان

شخص بیگناه :حاکم
انسانهای
مظلومی که
بیجهت مورد
ظلم واقع
میشوند.

تیپ شریر

یاریگر

حاکم :انسانهای قاتل  -حاکم
ظالم و مستبد
که به کسی
رحم نمیکنند.

عامل جادو
-

۸-۴

بیله دیک بیله
چغندر

کارگر
آذربایجانی

کارگر اصفهانی کارگر اصفهانی:
کارگر
آدمهای الف زن
آذربایجانی:
و گزافهگو
آدمهای عاقل و
زیرک

-

-

۸-۵

یک خشت هم
بگذار بر در
دیک

مادر شوهر

مادر شوهر:
آدمهای عاقل
و زیرک که
مراقب همه چیز
هستند.

عروس :آدمهای
دغالباز و مکار
که فقط به فکر
منافع خود
هستند.

-

-

۸-۶

میان همۀ
پیغمبرها
جرجیس را پیدا
کرده

خروس

خروس :آدمهای روباه
عاقل و زیرک

روباه :آدمهای
مکار و دغلباز
که فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

-

-

۸-۷

نه خانی آمده نه مرد میوه فروش مرد میوه فروش :صفرقلی
آدمهای عاقل
خانی رفته
و زیرک که
میدانند چه
کاری باید انجام
دهند.

صفرقلی:
آدمهای مکار
و دغلباز که به
فکر منافع خود
هستند.

-

-

عروس

8-8

لعنت به کار
دستپاچه

پدر بچه

پدر بچه:
آدمهای
سادهلوح که زود
گول حرفهای
دیگران را
میخورند

مادر و پسر

-

نجار

نجار :آدمهای
دغلباز و مکار
که فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

۸-۹

رطب خورده
منع رطب چون
کند؟

مادر

کودک خردسال کودک خردسال :حضرت
مادر :مادران
بچههای شرور رسول(ص)
مهربان و دلسوز
و لجباز که
گوش به حرف
بزرگترها
نمیدهند.

-
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نام داستان

قهرمان

شریر

تیپ قهرمان

حضرت سلیمان حضرت سلیمان :ماهی بزرگ
انسانهای
سخاوتمند که
به فکر همه
هستند.

۸-۱۰

هنوز دو قورت
و نیمش باقی
است.

۸-۱۱

حکایت موشه
است و قالب
پنیر

۸-۱۲

ما پوستین را ول شخص
کردیم پوستین بی نوا
ول نمیکند.

شخص بی نوا:
آدمهای طمعکار
که به فکر سود
بیشتری هستند.

۸-۱۳

دارد کفشش را کدخدا
پیدا میکند.

کدخدا :آدمهای نوکر
سادهلوح که زود
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.

موشها

موشها :آدمهای گربه
سادهلوح که زود
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.
خرس و مردم

شتردار

۸-۱۴

شتر دیدی
ندیدی

فرد باهوش

فرد باهوش:
آدمهای عاقل و
زیرک که همه
چیز را زیر نظر
دارند.

۸-۱۵

استخوان الی
زخم

قصاب

قصاب :آدمهای کحال
سادهلوح که زود
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.

تیپ شریر
ماهی بزرگ:
انسانهای
طمعکار و
خودخواه که
همه چیز را برای
خود میخواهند.

یاریگر
مورچه

عامل جادو
ران ملخ

گربه :آدمهای
دغلباز و مکار
که فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

-

-

خرس :آدمهای
ظالم و خودخواه
که فقط به فکر
منافع خود
هستند.
مردم :آدمهای
نادان که باعث
دردسر خود و
دیگران هستند.

-

-

نوکر :آدمهای
دغلباز و مکار
که فقط به فکر
منافع خود
هستند.

-

-

شتردار:
انسانهای ظالم
و خودخواه که
به کسی رحم
نمیکنند.

-

-

کحال :آدمهای
مکار و دغلباز
که به فکر منافع
خود هستند.

پسر کحال

-
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شماره دفتر/
داستان

قهرمان

نام داستان

شریر

تیپ قهرمان
پسر

۸-۱۶

هر چیز که خوار پدر
آید ،یک روز به
کار آید

پدر:آدمهای
عاقل و زیرک
که مراقب همه
چیز هستند.

۸-۱۷

صاحب غنی آباد پیرمرد

پیرمرد :آدمهای جوانان
عاقل و زیرک
که مراقب همه
چیز هستند.

قاطر

تیپ شریر

یاریگر

عامل جادو

پسر :آدمهای
نادان و کم
تجربه که به
نصیحت کسی
گوش نمیدهند.

-

-

جوانان :آدمهای
الکی خوش که
به کوچکترین
بهانهای
خوشحال
میشوند.

-

-

قاطر :آدمهای
مغرور و
خودپسند که
عیب خودشان را
نمیبینند.

-

-

کارخواه :آدمهای
مکار و دغلباز
که فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

-

-

-

-

۹-۱

اصل موضوع

شتر

شتر :آدمهای
عاقل و زیرک

۹-۲

جواب مطابق
سئوال

حکیم

حکیم :آدمهای کارخواه
عاقل و زیرک
که مراقب همه
چیز هستند.

۹-۳

شاخ شتر

دوست شخص
پرحرف

دوست شخص شخص پرحرف شخص پرحرف:
آدمهای نادان
پرحرف :آدمهای
که باعث دردسر
عاقل و زیرک
خود میشوند.
که مراقب همه
چیز هستند.

۹-۴

گنج

حاکم

۹-۵

تخم مرغابی

مرغ

حاکم :حاکمان مرد روستایی
دادگر و عادل

مرغ :مادران
مهربان و دلسوز

همسایه

مرد روستایی:
آدمهای سودجو
که فقط به فکر
منافع خود
هستند.
همسایه:
آدمهای دغلباز
و مکار که
فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

-

غالمان

-

-

/ 34

دوفصلنامة علمی -تخصصی زبان و ادبیات فارسی  /سال دوم  /شماره سوم  /بهار و تابستان ۹۸

شماره دفتر/
داستان

قهرمان

نام داستان

تیپ شریر

یاریگر

عامل جادو

تیپ قهرمان

رهگذر :آدمهای فروشندۀ
سادهلوح که زود شمشیر هندی
گول حرفهای
دیگران را
میخورند.

فروشندۀ
شمشیر هندی:
کاسبان دغلباز
و مکار که
فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

-

-

رئیس سواران
جنگی

رئیس سواران
جنگی :آدمهای
ظالم و مستبد

۹-۶

هندی و
هندیتر

رهگذر

۹-۷

سفرۀ بزرگ

پیرمرد بزرگ
قوم

پیرمرد بزرگ
قوم :آدمهای
عاقل و دانا

شریر

-

مسافر

۹-۸

مهمان عزیز

مش رمضان

آقای خانه و
مش رمضان:
آدمهای سادهلوح برادرش
که ناخواسته
باعث دردسر
خود میشوند.

آقای خانه و
برادرش :آدمهای
نادان که باعث
درد سر دیگران
هستند.

-

-

9-9

خبرچین

خلیفه

خلیفه :حاکمان خواجه
عاقل و زیرک
که مراقب همه
چیز هستند.

خواجه :آدمهای
مکار و دغلباز
که فقط به فکر
منافع خودشان
هستند.

-

-

۹-۱۰

هستههای گناه قاضی

بقال ،کفاش و
قاضی:
قاضیهای عادل همسایهها
و دادگر که
به حق حکم
میدهند

بقال ،کفاش
و همسایهها:
آدمهای نادان
که باعث
بدبختی خود و
دیگران میشوند.

-

-

-

-

۹-۱۱

بتپرست

مرد

مرد :آدمهای
بد دل و ترسو
که باعث دردسر
خود میشوند.

۹-۱۲

جنگ تنوری

مادر

کودک خردسال کودک خردسال:
مادر :مادران
بچههای لجباز
مهربان و دلسوز
و شروری
که گوش به
حرف بزرگترها
نمیدهند.

-

خشت

-

-
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شماره دفتر/
داستان

قهرمان

نام داستان

تیپ قهرمان

۹-۱۳

اخالص

پیامبر(ص)

پیامبر(ص):
آدمهای با
اخالصش و
صادق

شریر

تیپ شریر

شخصی از یاران شخصی از
یاران پیامبر:
پیامبر
آدمهای طمعکار
و خودخواهی
که فقط به فکر
منابع خودشان
هستند.

۱۰-۱

گربه و موش

بچه گربه

بچه گربه:
آدمهای باهوش
که زود همه
چیز را یاد
میگیرند.

-

-

۱۰-۲

بلبل و
بچهاش

بلبل

بلبل :مادران
مهربان و دلسوز

-

۱۰-۳

نادر و پیر دهقان پیرمرد

پیرمرد :آدمهای نادر شاه و
صادق و راستگو جارچی
که هیچگاه دروغ
نمیگویند.

۱۰-۴

طوطیانه

جوجه طوطی

جوجه طوطی:
آدمهای نادان
که باعث دردسر
خود میشوند.

شکارچی و
شخص خریدار

۱۰-۵

لحاف-کرسی

آتش

آتش :آدمهای
عاقل و دانا

لحاف-کرسی

۱۰-۶

قوری و سماور

سماور

سماور :آدمهای قوری
عاقل و دانا

یاریگر

عامل جادو

-

-

مادر بچه گربه

-

-

-

-

نادر شاه:
پادشاهان ظالم و
مستبد
جارچی:
خبرگذاران
پادشاهان

-

-

مادر جوجه
شکارچی و
شخص خریدار :طوطی
آدمهای دغلباز
و مکار که به
فکر منافع خود
هستند.

-

لحاف-کرسی:
آدمهای مغرور و
خودپسند

-

-

قوری :آدمهای
ایرادگیر

-

-

۱۰-۷

خودنویس و
مداد

مداد

مداد :آدمهای
عاقل و دانا

خودنویس

خودنویس:
آدمهای مغرور و
خودپسند

-

-

۱۰-۸

کوزه و آب

آب

آب :آدمهای
عاقل و دانا

کوزه

کوزه :آدمهای
مغرور و
خودپسند

-

-
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