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پیش گفتار

نمودار  و  نسل هاست  بین  ارتباطی  فاکتورهای  و  عوامل  محکم ترین  از  عامیانه  قصه های 
قسمت مهمی از میراث فرهنگی انسان هاست؛ این قصه ها حاصل خالقیت مردمی است که 
پدیدآور این گونه از فرهنگ مردم بوده اند که از گذشته های دور در محافلشان رایج بوده و 
اکنون چون گنجینه ی ارزشمندی در دسترس ما قرار گرفته و به عنوان امانتی مهم و بی نظیر 
به دست ما سپرده شده است. در این راستا یکی از راه های حفظ این امانت داری جمع آوری 
و مکتوب نمودن این قصه هاست. چراکه هرچند در گذشته این امانت داری شفاهی و سینه به 
سینه نقل می شده ولی اینک در این دنیای ماشینی که دیگر از محافل قصه گویی خبری نیست 
یکی از راه های ارزشمند در این زمینه بر سینه ی کاغذ کشیدن آن قصه هاست؛ قصه هایی که 
از روزگاران دور سینه به سینه می گشته و تاریخ طوالنی را با خود به همراه دارند و در واقع 
اندیشه ی افکار جمعی مردمی هستند که پیش از ما می زیسته اند. و پاسدار این گنجینه از 

فرهنگ ارزشمند و گرانبهای ما بوده اند.

متأسفانه امروزه روز به روز از تعداد کسانی که قصه ها را سینه به سینه نقل می کرده اند 
کاسته می شود از اینرو بر ما فرض است تا این قصه ها را با تدوین و گردآوری به مردم پس از 
خود تحویل دهیم و رسم امانت داری و جوانمردی را رعایت کنیم تا مردم ما به خاطر داشتن 
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چنین هویت ارزشمندی از فرهنگ،که قصه ها نیز یکی از گونه های ارزشمند و مهم آن است 
تا به خود ببالند و احساس افتخار و غرور نمایند. 

افسانه های محلی مردم هرمزگان است  از قصه های و  این مجموعه که سومین دفتر  در 
نیز تعدادی از قصه ها و افسانه های رایج در هرمزگان که از گذشته های دور در سینه فرهنگ 
دوستان و اهل ذوقان بومی به یادگار مانده بود با پژوهشی میدانی جمع آوری شد هر چند 
هدف ما ثبت و ضبط این قصه ها بود و ما در این اثر  قصه ها را از منظر تیپ و ساختار بررسی 
ننمودیم چرا که بر این باوریم که باید اول جلوی ضرر را گرفت و قصه ها را از خطر نابودی و 
زوال نجات داد و بعد در مرحله ی بعد به بررسی قصه ها پرداخت در واقع پس از جمع آوری 
این قصه ها به عنوان مجموعه و گنجینه ای در اختیار پژوهشگران بعدی قرار خواهد گرفت و 
قصه ها به لحاظ محتوا و موضوع در آینده نیز قابل بررسی است؛ اما وای از آنروزی که افراد 
کهن سال و کاردیده و سرد و گرم چشیده ی روزگار که در سینه ی خود حامل فرهنگ شفاهی 
ما هستند از پیش ما رخت سفر بربندند و این همه گنجینه ی ارزشمند را با خود به دل خاک 

ببرند در آن موقع دیگر افسوس چاره درد نخواهد بود.

در پایان مراتب سپاس خود را از تمامی مردم خوب هرمزگان که مرا در تدوین و جمع آوری 
این امانت )دفتر سوم از قصه ها و افسانه های مردم هرمزگان( یاری رسانند اعالم می دارم.

سهراب سعیدی
تابستان 1388 کهن دیار میناب



 یادداشت مؤلف:
)سهراب سعیدی(

قصه به عنوان بخش مهمي از فرهنگ هر قوم، در گذشته بیشتر از ابزارهاي تعلیم و تربیت 
به شمار مي رفت، کودکان با گوش دادن به قصه ها و خواندن و بازگویي آن عواطف و احساسات 
خود را لطیف مي نمودند وهمین طور قصه خواني سبب گسترش گنجینه ي لغات و رشد قوه ي 

تکلم او شده است و به اندیشه ي کودک نظم منطقي مي دهد.

به رشد  و  آشنا مي شوند  زندگي  و مسایل  با مشکالت  از طریق قصه هاست که  کودکان 
اجتماعي مطلوبي دست مي یابند؛ همچنین قصه ها در ساخت شخصیت هاي »خوب«و »بد« 
با هم درگیرند و کودک با توجه و دقت در گفتار وکردار این شخصیت ها به خوبي مي تواند 
درست بودن یا نادرست بودن سخنان و اعمال آنها را درک کند و نکته هاي مهمي بیاموزد. از 
آنجا که اغلب، قهرمان خوب قصه هاي کودکان، در پایان قصه کامیاب مي شود، کودک از طریق 
غریزه تقلید و همانندسازي تحت تأثیر شخصیت قهرمان داستان قرار گرفته، از گفتار و کردار 
او تقلید مي کند عالوه بر آن گوش دادن به قصه ها در سنین کودکي، یکي از راههاي انس با 

کتاب و ایجاد شوق و عالقه به مطالعه در کودک به شمار مي رود.

شنیدن وخواندن افسانه ها و سایر انواع قصه ها، اندک اندک کودکان و بزرگساالن را قادر 
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مي کنند،  توصیه  پژوهشگران  آنچنانکه  اگر  بنویسند.  و  بسازند  قصه  خودشان  که  مي سازد 
بگویند،  براي کودک خود الالیي بخوانند و قصه  یا حداکثر 9 ماهگي،  از 6 ماهگي  مادران 
وي خواهد توانست از حدود 4 سالگي در مورد اتفاق هایي که برایش پیش آمده قصه بگوید 
و داستان بسازد و یا قصه هاي ساده اي را که قباًل شنیده بازگو کند. طبیعي است که هر قدر 
خواهد  بیشتري  مهارت  قصه ها  کردن  بازگو  و  ساخت  در  باشد،  شنیده  قصه  بیشتر  کودک 
بر  باید عالوه  براي غني ساختن زندگي کودک قصه  داشت. به عبارت دیگر، مي توان گفت 
سرگرم کردن و تحریک کنجکاوي، تخیل او را نیز بر انگیزد و به او کمک کند تا فهم و ادراک 
خود را باال ببرد و عواطف خویش را منظم سازد. عالوه بر این، قصه باید با نگراني ها و آرزوهاي 
کودک هماهنگ شود تا کودک بتواند به مسائل و مشکالت خود پي ببرد و در همان حال، 

راه حل هایي براي مسائلي که وي را پریشان مي سازد، بیابد. 

وگرایش  تفکر  قدیم، طرز  مردم  زندگی  و هوای گذشته، شیوه ی  قدیمی حال  قصه های 
فکری آنان را نمایان می سازد، این افسانه های کهن و عامیانه داستان های زیبا و دل انگیز و 
اندیشه های ژرف و خیال لطیف و ذوق  از  باریک  اندرزهای سودمند و نکته های  از  مشحون 

سرشار مردم است.

قصه ها و افسانه ها در فرهنگ مردم یک منطقه آینه ی تمام نمای عالیق،احساسات، رنج ها، 
دردها، شادی ها، پیروزی ها، امیدها و در کل درون مایه ی یک ملت است؛ این قصه ها در بین 
توده ی مردم رایج بوده آن ها خود قصه ها را پرداخته و بازگو کرده اند، از این رو قصه ها عمری 
به قدمت خود انسان ها دارند، مردم با قصه ها و افسانه ها پند می آموزند و راه و رسم زندگی و 

طرز رفتار با مردم را فرا می گیرند. 

قصه به عنوان بخش مهمي از فرهنگ هر قوم، در گذشته بیشتر از ابزارهاي تعلیم و تربیت 
به شمار مي رفت، کودکان با گوش دادن به قصه ها و خواندن و بازگویي آن عواطف و احساسات 
خود را لطیف مي نمودند وهمین طور قصه خواني سبب گسترش گنجینه ي لغات و رشد قوه ي 

تکلم او شده است و به اندیشه ي کودک نظم منطقي مي دهد. 



15 مقدمه

ترانه ها ساخته و پرداخته ی ذهن  و  مانند الالیی ها، دوبیتی ها  به  افسانه ها هم  و  قصه ها 
آدمیان گمنام و بی نام و نشان است و سینه به سینه منتقل شده تا امروز به دست ما رسیده 
مقابل چشم  در  را  مردمان  قدیم  زندگانی  از  وسیع  وافسانه ها صحنه هایی  قصه ها  این  است 
نادانستنی ها  و  را می بینیم  نادیدنی ها  پرده ی آن قصه ها  را در پس  ما  و  ما روشن می کنند 
لبریز است  از درون  را می آموزیم؛ چرا که قصه، قدیمی ترین میراث فرهنگی بشر است که 

وحرف ها و حکایاتی ارزشمند برای ما دارد.

درونمایه قصه ها

باورهای  و  اعتقادها  به مکتب خانه،  این قصه ها کامال آشناست؛ مانند: رفتن  درون مایه ی 
وجود  دست نایافتنی،  چیزهای  به  مردم  رسیدن  امنیت،  قصه ها،  در  چیستان  طرح  عامیانه، 
موجودی  که  درنج  و  جادوگران  نیرنگ  و  افسون  و  جادو  و  قصه ها، سحر  در  اجنه  و  دیوها 
افسانه ای است که همواره مردمان را اذیت می کند، این درنج بسیار وحشتناک است و خود 
را شبیه هر چیزی درمی آورد و به صورت زن و یا به مثل موجودات دیگری ظاهر می شود که 

بسیار مردم آزار و ستمگر است.

از جمله موضوعات دیگر قصه های این مجموعه، ازدواج دختر پادشاه با پسر فقیر و پسر 
پادشاه با دختر فقیر یا بالعکس است؛ در این قصه ها دختران در انتخاب همسر مختارند و اگر 
دختر شاهزاده باشد حتی خود هم به خواستگاری پسر می رود و همسرش را انتخاب می نماید.

موجودات وهمی در قصه ها: از این موجودات در قصه های مردم هرمزگان مملوداس یا 
ملوداس )مریم داس( است این موجود همیشه به هیات زنی آراسته به تمام زیورهای ممکن 
را آزار می رساند؛ نوع دیگری  آنان  او هستند و  و معطر درمی آید که فقط مردها مورد نظر 
از این اجنه جهله به گند است که بسیار بلند قامت بوده بطوری که در قصه ها پاهایش در 
زمین وسرش در آسمان است؛ از موضوع های دیگر قصه های مردم هرمزگان امداد نیروهای 
اهورایی است که به کمک مردم می آیند و نیروهای اهریمنی را از بین می برند، در بعضی از این 
قصه هاآتش در نزد دیوان نگهداری می شود وآن دیوان بدین ترتیب آدمیان را اسیر می کنند 
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که در این راستا در مبارزه ی آدمیان با دیوها، حیوانات انسانها را یاری می رسانند، پایان همه ی 
نیروهای اهورایی در مقابل نیروهای اهریمن پیروز می شوند.

در این قصه ها هفت عدد مقدسی است، قهرمان بعضی از قصه ها حیوانات هستند، که این 
حیوانات با آدمیان سخن می گویند و گاهی از مواقع آنها را از خطر با خبر می سازند، رسیدن 
اینجانب،  که  دیده می شود  قصه ها  این  در  نیز  و طال(  )گنج  مرتمانی  یا  مرتبانی  به  فقیران 
سهراب سعیدی، در مقاله ای جداگانه به معرفی و بررسی قصه ها و افسانه های مردم هرمزگان 

پرداخته ام.


