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مقدمه

آداب و رسوم و ادبیات شفاهی ثمره و دستاورد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
حیات جمعی یک ملت از بدو پیدایش تا اکنون آن است که مأمن آن را در هیچ جایی، جز یاد 
و خاطر نیکان و نیاکان بشری نمی توان سراغی گرفت. اما امروزه که یاد و خاطره ی گذشته و 
تجربه هویت و فرهنگ زبان و گویش تحت تأثیر پدیده هایی چون جهانی شدن، همشکلی و 
برهنگی )برهنه شدن از سرمایه فرهنگی( دستخوش فراموشی شده است. بر محققان دلسوز 
و فرهیخته ملی بومی فرض است که به حفظ این گنجینه عظیم دانش بپردازند و با مکتوب 
کردن آن ضمن فراهم نمودن امکان شناخت هر چه بیشتر هویت ملی، منطقه ای و جهانی، از 

آن به عنوان فاکتوری تأثیرگذار فراهم آورند.

اما قصه ها و افسانه ها به عنوان بخش مهمي از فرهنگ هر قوم، درگذشته 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 کودك 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« 
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با هم درگیرند و کودك با توجه و دقت در گفتار وکردار این شخصیت ها به خوبي مي تواند 
درست بودن یا نادرست بودن سخنان و اعمال آنها را درك کند و نکته هاي مهمي بیاموزد. از 
آنجا که اغلب، قهرمان خوب قصه هاي کودکان، در پایان قصه کامیاب مي شود، کودك 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 راه هاي  انس با 

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

شنیدن وخواندن افسانه ها و سایر انواع قصه ها، اندك اندك کودکان و بزرگساالن را قادر 
مي کنند،  توصیه  پژوهشگران  آنچنان که  اگر  بنویسند.  و  بسازند  قصه  خودشان  که  مي سازد 
بگویند،  براي کودك 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 قبال شنیده بازگو کند. طبیعي است که هر قدر 
خواهد  بیشتري  مهارت  قصه ها  کردن  بازگو  و  ساخت  در  باشد،  شنیده  قصه  بیشتر  کودك 
بر  باید عالوه  براي غني ساختن زندگي کودك قصه  داشت. به عبارت دیگر، مي توان گفت 
سرگرم کردن و تحریک کنجکاوي، تخیل او را نیز برانگیزد و به او کمک کند تا فهم و ادراك 
خود را باال ببرد و عواطف خویش را منظم سازد. عالوه بر این، قصه باید با نگراني ها و آرزوهاي 
کودك هماهنگ شود تا کودك بتواند به مسائل و مشکالت خود پي ببرد و در همان حال، 

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

در بین اهالی هرمزگان افسانه های و قصه های مختلفی، نقل می گردد. بیشتر این افسانه ها 
نظیر  مناسبی  فرصت  که  اوقات  گاهی  و  شده اند  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  قصه ها  و 
شب نشینی پیش آید افراد مسن تر آنها را برای بقیه تعریف می کنند. به همین سبب »قصه« 

تحت عنوان »گپ شوgape svow« یعنی صحبت شبانه شناخته می شود.

قرار است: قصه ها معموال، جمله هایی  این  از  اما درونمایه ی قصه های عامیانه هرمزگان   
ابتدائی، میانی و پایانی دارند. اغلب قصه ها با عبارات می گویند، یک روزی، یک نفری بود، یک 
پادشاهی بود و روز و روزگاری شروع می شوند. و در پایان قصه ها با عبارات گپ ما به یه خشی 
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عاقبت به یه جا رسی، یا قصه ی ما برشت برشت، مرده ی ما کنج بهشت! به پایان می رسد.

 قصه های هرمزگان مانند همه ی قصه ها دارای فهرستی ثابت از اشخاص دست اندرکارند با 
نقش های تیپیک خود که از اسباب و لوازم ثابت و بدون تغییر آن به شمار می روند. قهرمان 
اختصار جوان  به  داستان ها  است که در جریان حوادث  پادشاه(  )پسر  اصلی شاهزاده  نوعی 
برادر  دو  که  حالی  در  است،  پادشاه  پسر  کوچک ترین  یا  سومین  معموال  و  می شود  نامیده 
بزرگ تر نقش های منفی به عهده دارند. این قهرمانان به ماجراهایی دست می زنند، بر دیوها و 
عفریت ها پیروز می شوند، از عهده ی انجام دادن وظایف برمی آید و از این رهگذر سرانجام به 
شاهزاده خانم محبوب خود می رسند. نقش پسر تاجر، شکارچی و غیره هم که پس از انجام 
دادن ماجراها با شاهزاده عروسی می کند و خود شاه می شوند نیز نظیر و موازی همین پسر 
پادشاه است. یک قهرمان شایان توجه کچل است که اغلب شغل چوپانی دارد. کچل در ابتدای 
قصه اغلب موجودی است مطرود که یا تپل است یا ترسو و در هر حال تنگدست و فقیر. هر 
چند که بر حسب اوضاع و احوال ظاهری هیچ نمی توان منتظر اقدامات پهلوانی از طرف او 
بود، به محض اینکه از او انجام دادن اقدامی خواسته می شود، با به کار بردن حیله و زیرکی، 
هفت خطی، بی باکی و جسارت. از این طریق است که او هم مانند پسر پادشاه مشکل ترین 
وظایف را انجام می دهد و سرانجام اغلب با شاهزاده خانم عروسی می کند و در نهایت شاه 
می شود. یک شخصیت اصلی دیگر که مخالف قهرمان داستان است، شاه است. صفات بد و 
نامطلوبی به وی نسبت داده می شود همچون حسد، غرور و ستمگری یا حداقل اینکه قدرت و 
توانایی آن را ندارد که خود عقیده و رأیی ابراز کند. بلکه باید گفت او به تبعیت از حرف های 
زیرگوشی، نجواها و بدگویی های زیردستان و مشاوران خود و بیش از همه وزیرش حکومت 
می کند و قضاوت او همیشه بر حسب ظواهر امور است. در بعضی از قصه ها پادشاه به شدت 
تحقیر می شود. در قصه ها بدون هیچ استثنا مشاغل کلیه ی قشرها ذکر می شود؛ اما نقش های 
به  از نظر اجتماعی  یا کاسب که  تاجر  از اهمیت بیشتری برخوردار است.  چوپان و خارکن 

طبقه ی متوسط تعلق دارد، اغلب دارای خصایص منفی و نامطبوع است.

از سایر مشاغل در قصه با مختصر قضاوتی درباره ی ارزش های آنها یاد می شود. بیشترین 
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یا  نافرزندی  او نمود پیدا می کند،  فردی که در قصه های هرمزگان رنج می بیند و مشکالت 
پیش زاده است. درویش مردی است تهیدست و مومن، اغلب در سیر و گشت  که رابطه ی 
خاصی با خدا دارد و این امر باعث شده است که وی اغلب به عنوان مددکار  و یا حداقل به 

عنوان واسطه وارد ماجرا شود. 

در پایان امید می رود قصه ها و افسانه های کهن این کتاب اطالعات مفید و ارزنده از آداب 
و رسوم مردم روزگاران گذشته استان هرمزگان در اختیار خواننده قرار دهد و سبب شود بداند 

نیاکانش در گذشته چگونه فکر می کردند و چه آداب و رسومی داشته اند.
 

سهراب سعیدی
تابستان 1388 میناب


