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Theoretical Background 

Magical myths are a variety of oral fictions that have been common 

throughout history and have continued until recent decades. These 

myths have a relatively short volume that contain a narrative from the 

early years of the hero's life to his marriage and the organization of his 

life. In the course of narrating these myths, extraordinary acts, 

supernatural beings, or magical events play a special role. One of the 

most frequently seen characters in Iranian legends is Darvish. Darvish 

enters a scene of magical fairy tales, performs some self-damnation, 

and often leaves the scene again. Darvish usually appears suddenly in 

the beginning or middle of the story (Propp, 2018, p. 222). 

In myths, Darvish has special abilities and can cure infertility and 

become aware of the unseen, or find the king's pain medication using 

Ramel and astrolabe. Darvish's character is usually manifested in fairy 

tales with a special appearance and delegation, and although the 

description of the appearance of the characters in the enchanted 

legends is less visible, the text of the legend provides little information 

to the audience. This information sometimes includes enumerating her 

appearance, and sometimes refers to Darvish's clothing and what she 

has with her. 
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What has been done so far about Darvish's personality has been on the 

characteristics of Darvish, the cover, the tools, behavior of Darvish, 

the concept of true Dervishes and their meritorious qualities, but so far 

no, research has been conducted examining the characteristics of 

Darvish's personality in magical myths. 

Research Objectives and Questions 

In this paper, we have tried to answer the following questions about 

the function of Darvish in myths. 

1. What are the characteristics of Darvish character in fairy tales? 

2. What is the function of Darvish's character in fairy tales? 

3. What is Darvish's two-face personality in terms of mythical 

perspective? 

Data collection 

To investigate the character of Darvish in this paper, these legends 

have been analyzed to establish a link between the magical mythology 

and a view of the mythological infrastructure of Darvish's character 

and its manifestation in legends. The statistical population of this 

study consists of thirty myths from the following books: 

Myths of the South (Jahazi, 2002), 2. What Did Gol-e-Spruce do 

(Anjoy Shirazi, 2013) and three other volumes of this collection 3. 

Legends of Khorasan (Khaza'i, 2003) 4. Mashdi Glynn Khanum (Alul 

Sutton, 1997) 5. Legends of the North (Mir Kazemi, 1994) 6. Legends 

of Azerbaijan (Behrangi and Tabrizi, 1998) 7. Fifteen Legends of 

Rural Legends of Iran (Koohy Kermani, 1954) 

Analysis & Discussion 

If we classify Darvish's role in magical myths based on the self-

damnation that Vladimir Propp enumerates in his structural 

classification, it can be said that Darvish's most important self-help in 
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these myths is to assist in the birth of the hero, to inform, to place bets, 

to mediate, to return to help the hero, to deceive, to be evil, to 

witchcraft, and to pursue the hero. 

Darvish's self-help 
Darvish's presence in most cases occurs after the need arises in the 
legend. Most of these myths are about a man and woman who do not 
have children, and when they are very upset, Darvish suddenly 
appears in the story and helps them to have children by giving them 
apples or other solutions. The children whose Darvishes give birth are 
heroes of the legend. In some instances, Darvish had the will of the 
man (often the king) without eyes and fulfilled a wage. But in a 
number of studied examples, Darvish makes a condition for the baby's 
father in exchange for his miraculous grace. Perhaps Darvish's dual 
face can also be examined from the perspective that he is the help he 
conditions for the hero or that the hero must make this etiquette aid in 
order to get it properly and thoroughly. 

In most cases, some factors help Darvish to meet his condition. In 
fact, sometimes his conditioning has unpleasant consequences, and 
sometimes he will not receive any help until his condition is met. 
Darvish may also put the character in a position to inevitably act on 
the condition that he has. 

The main vicious self-help in the story is evil (Propp, 2018, p. 97). 
In most myths, the wicked Darvish does not appear at the beginning of 
the myth, but at first, it manifests itself as benevolent and helpful. 
After the hero is accompanied by him, a hero's agent is aware of his 
wickedness. 

In some myths, in addition to Darvish Yarigar and The Vicious 
Darvish, we find a kind of Yarigar Darvish who has a positive 
personality, but in part, the legend seems to have a vicious and 
negative role. Of course, at the end of the story, this misunderstanding 
is resolved and Darvish acts in favor of the hero of the legend. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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If we want to search for Darvish and his special functions in 

mythology, we should point out the role of similar forces in assisting 

fertility, including Anahita, Far, and Forough for sale and Wyo. The 

duality of Darvish, on the one hand, and his relationship with fertility 

and the birth of a child on the other hand, are the reminiscent of the 

Andrai i.e. Wai or Wyo in Iranian mythological narratives, which 

dominate both the ranks of Ahurai and evil beings and drove or 

mobilized them (Avesta, 1991, vol. 1, p. 455).  
It seems that the Darvish tradition, on the one hand, is a kind of 

Tashba to people from the lower classes of society, and on the other 
hand, it is associated with Wyo worshipers. Holding tools such as 
Tabarzin and crutches, which are symbols of weapons of war, playing 
a role in the baroque of the characters, as well as the swing of 
Darvish's character among good and evil, are the reminiscent of 
members of the Men's Association in Iran who have been linked to the 
gods of Mehr and Wyo (and Anahita). 
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و چهرۀ دوگانۀ او در « درویش»شخصیت  ایهای اسطورهویژگی

 های سحرآمیز ایرانیافسانه
 

 2، فاطمه مسعودی1*زهرا دهقان دهنوی
 

 (99/16/4111 پذیرش: 01/44/4099)دریافت: 

 چکیده

شود درویش است. درویش های سحرآمیز ایرانی دیده میهایی که در افسانهیکی از شخصیت
داند ها و مشکالت را میهای خاصی دارد. وی درمان برخی بیماریسحرآمیز توانایی در افسانۀ

ویژه در که به بر درویش یاریگرها عالوههای پوشیده آگاهی دارد. در افسانهو از برخی دانش
شود. ها دیده میتولد قهرمان و راهنمایی او نقش دارد، نوعی درویش شریر نیز در افسانه

کند. گاه ها نوعی جادوگر است که برای ازبین بردن قهرمان تالش میدرویش شریر در افسانه

نوعی نیز ممکن است درویش درواقع موجود پلیدی نباشد، اما در بخشی از داستان با ایجاد 
نظر برسد که درواقع خیرخواه صورت مقطعی شخصیتی منفی بهابهام دربارة نیات خود به

رسد چهرة دوگانۀ نظر میقهرمان است. هدف از این پژوهش نشان دادن این نکته است که به
ای دارد و شخصیت درویش با برخی خدایان ایران باستان ای زیرساختی اسطورهدرویش افسانه

 وایو، آناهیتا و مهر پیوند دارد.  همچون ایزد

 های سحرآمیز، افسانۀ عامیانه، اساطیر ایرانی، اسطوره.درویش، افسانه های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1

شود نوعی از داستان یا قصه است که از نظر معنی افسانه نامیده می آنچه در زبان فارسی

فساییدن )همچنین  لغاتی همچوناصطالحی، جنبۀ جادویی آن یعنی ارتباط با 

فسانیدن(، به معنی مسحور و مجذوب کردن و فسون، افسون، به معنی تسخیر ارواح و 

(. افسانه را 09ص.  جهانداری،ترجمۀ ، 4991مارزلف، جادو نیز مدنظر است )

، 4094قنواتی(، ))جعفری « اندترین گونۀ ادب شفاهی دانستهمشهورترین و مردمی»

اند. )امیدساالر و در آن شمرده، وجود تخیل و اغراق وجه ممیز آن را ( و051ص.

ماوراء طبیعی بودن، جادویی بودن و حضور »همچنین و ( 041، ص.4094ذوالفقاری، 

در پیوند است « های غیرطبیعی ]... و با[ ماهیت سنتی و رواییموجودات و رویداد

مثیلی، سحرآمیز ها از نظر مضمون به انواع مختلف تافسانه(. 91، ص.4091دیش، )خ

شوند. برای افسانۀ سحرآمیز یا افسانۀ پریان چهار )پریان(، پهلوانی و عاشقانه تقسیم می

پروری، رهایی، بازیابی خویشتن )درمان( اند از خیالاند که عبارتویژگی درنظر گرفته

 (.949، ص.4099 ،رضوی شیوا ترجمۀ، 4911 و تسلی )بتلهایم،

اند. دربارة رابطۀ ها مرتبط دانستهبسیاری جهات با اسطوره های سحرآمیز را ازافسانه

های نمایشگر دانش رازآموزی تمدن»افسانه و اسطوره باید درنظر داشت که اساطیر که 

اند که همانا اعتقاد به تناسخ و کثرت و اند، بر عقیده و ایمان دیگری استوار شدهقدیم

قصۀ پریان را باید  (.490، ص.4066 ،، ترجمۀ ستاری4091 )دالشو،« تعدد حیات است

های اقوام ابتدایی و جوامع پیش از های باستانی و نیز با اسطورههای تمدنبا اسطوره

از جنبۀ » (. همچنین919ص.، 4091 ،ایبدره ترجمۀ، 4961پراپ، طبقات مقایسه کرد )

های قصهاش با اسطوره یکی است. ]...[ شناختینظری قصۀ پریان بر بنیادهای ریخت
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)لوی « آورند و در دیگری عکس اینشمار میپریان را در یک جامعه اسطوره به

 (.11، 66، ص.4014 ،ایترجمۀ بدره، 4916 استروس،

اند که توجه به آنان در طول های سحرآمیز از انواع ادبیات شفاهی داستانیافسانه

ها حجمی نسبتاً ین افسانههای اخیر نیز ادامه داشته است. اتاریخ رایج بوده و تا دهه

های ابتدایی زندگی قهرمان تا ازدواج و سامان کوتاه دارند که حاوی روایتی از سال

العاده، موجودات ها اعمال خارقیافتن زندگی اوست و در جریان روایت این افسانه

در این مقاله برای بررسی های سحرآمیز نقشی ویژه دارند. ماورائی یا حوادث و اتفاق

ها مراجعه شده است و کوشش شده با برقرار کردن خصیت درویش به این افسانهش

ای شخصیت های سحرآمیز و اساطیر، نمایی از زیرساخت اسطورهپیوندی میان افسانه

ها ترسیم شود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از سی درویش و تجلی آن در افسانه

 افسانۀ زیر است:

. 9(، 491ـ449، صص.4094)جهازی، های جنوب انهافساز کتاب « درویش. »4

، 4099)انجوی شیرازی،  گل به صنوبر چه کرداز کتاب « برگ مروارید»

. 1(، 911ـ914)همان، صص. «محمد و دیو یک لنگوملک. »0(، 496ـ494صص.

الف،  4091)انجوی شیرازی،  گل بومادراناز کتاب « گیستیغ و چلجان»

« مرغ سخنگو. »6(، 015ـ011)همان، صص.« سبز نقارهگربۀ . »5(، 994ـ995صص.

حیلۀ . »1(، 411ـ419، صص.4090)انجوی شیرازی،  دختر نارنج و ترنجاز کتاب 

. 9(، 010ـ999)همان، صص.« لت خروسی. »9(، 999ـ990)همان، صص.« درویش

)همان، ...« نیمه . »41(، 090ـ041)همان، صص.« نیمه ... اسب سوار»

...« مشابه نیم . »49(، 009ـ005)همان، صص.« یک پرکی. »44(، 005ـ090صص.

« کچل و سفره و ترکه و انگشتر حضرت سلیمان. »40(، 010ـ009)همان، صص.
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از کتاب « شاهزاده ابراهیم و شاهزاده اسماعیل. »41(، 019ـ015)همان، صص.

سنگ . »45، (499ـ460ب، صص.4091)انجوی شیرازی،  عروسک سنگ صبور

های افسانهاز کتاب « شلوارپریزاد چهل. »46(، 099ـ091صص. )همان،« صبور

)همان، « دختر حور و پری. »41(، 400ـ494، صص.4099)خزاعی،  خراسان

 مشدی گلین خانماز کتاب  «4درویش و دختر پادشاه چین». 49 (،914ـ460صص.

)همان،  «9درویش و دختر پادشاه چین». 49(، 61ـ64، صص.4016)الول ساتن، 

از  «گل و سنبل». 94(، 445ـ444)همان، صص. «حاتم طایی». 91(، 61ـ65صص.

دختر درزی و ». 99(، 51ـ11، صص.4010)میرکاظمی،  های شمالافسانهکتاب 

(، 54ـ11، صص.4011)بهرنگی و تبریزی،  های آذربایجانافسانهاز کتاب  «پادشاه

. 95(، 414ـ96)همان، صص. «نخودی». 91(، 69ـ65)همان، صص. «گواذان». 90

درویش و میومیوخانم و دختر ». 96(، 940ـ944)همان، صص. «پرندة آبی»

(، 991ـ919)همان، صص. «گل و سیناور». 91(، 911ـ911)همان، صص. «غازچران

از  «درویش جادوگر». 99(، 996ـ949)همان، صص. «شاهزادة حلوافروش». 99

، 4000هی کرمانی، )کو های روستایی ایرانپانزده افسانه از افسانهکتاب 

 (.15ـ14)همان، صص. «کچل گاوچران و دختر کدخدا». 01(، 99ـ95صص.

 . پیشینۀ تحقیق2

( به شرح 4094) «درویش، کلیات»پور در مقالۀ درویش، ابراهیم موسی شخصیتدربارة 

پژوهشی های درویش پرداخته است. گئو ویدن گرن در کتاب و بررسی برخی ویژگی

صورت خاستگاه پوشش، ابزار و رفتار درویشان را به دلق صوفیاندر خرقۀ درویشان و 

های هندواروپایی بررسی و ردیابی کرده است و بهار مختاریان در تطبیقی در فرهنگ

( دنبالۀ بحث ویدن گرن را در ارتباط با انجمن 4090تحشیه و تعلیقی بر همان اثر )
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در  و دیگرانفرزانه گشتاسب ست. مردان هندواروپایی و در فرهنگ ایرانی نشان داده ا

مفهوم (، 4091« )بررسی مفهوم درویش راستین در متون فارسی میانۀ زردشتی»مقالۀ 

اند. های شایسته و بایستۀ درویش در متون پهلوی را تشریح کردهدرویش و ویژگی

های درویش و ویژگی (، شخصیت4099« )درویش» یاحقی در مقالۀو  جعفری )قنواتی(

های تاکنون پژوهشی که به بررسی ویژگیاند. ر ادب شفاهی بررسی کردهاو را د

 های سحرآمیز پرداخته باشد انجام نشده است.شخصیت درویش در افسانه

 . معرفی شخصیت درویش 3

درویش در حوزة لغت، به معنای خواهنده، گدا، فقیر، مسکین و ...؛ در حوزة عرفانی، 

در فرهنگ مردم، سخنور و »پوش است و خرقه و ابه معنی سالک، عارف، صوفی، پارس

گیر را گویند ]...[ که تن را سالم و تندرست ]درست[ نگه دارد با رضای خاطر و معرکه

ای باشد که گونههای دیگران غبطه نخورد، بلکه با خود بهاز غم آزاد باشد و به داشته

، ذیل 4099و یاحقی،  )جعفری )قنواتی(« بگوید ثروتمند با منِ درویش برابر است

شمارد و نمی به وضع خود خرسند و راضی است، توانگران را خوار»درویش  درویش(.

وجود درویش  (.450، ص. 4091)گشتاسب و همکاران، « ها متواضع استبه آننسبت

، 4060نزد برخی از متمایالن به عرفان، وجودی قدسی و منشأ برکت است )عوفی، 

  (.019ص. 

نیز  õŠفارسی میانه است و گونۀ  õŠدرویش حاصل تحول  واژة فارسی

ترجمۀ ، 4950 )ویدن گرن، است که در این متون آمده ادامۀ صورت اوستایی 

، به معنی سوگواری، نالیدن، شیون «دریویکَه» اوستا(. در 00، ص. 4090 ،مختاریان

است )وندیداد، دایی آمده کردن، زاری کردن و همچنین به معنی فقر و ناداری و گ

اند که وحشی بوده و در آن (. برخی دریویک را نام قومی دانسته945/ص. 4، ج.4016
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در زبان سغدی  (. اصطالح 941/ص. 4، ج.4016زیستند )وندیداد، مناطق می

Ôصورت میانه به WŠ(K)  حفظ شده که در متون بودایی سغدی به معنی راهب

 (. 05ص. ، 4090 ،ترجمۀ مختاریان، 4950 دن گرن،)ویگرد است )دوره

مربوط به کسی است که در پرستاری از « دریگو بیو واستارم»عبارت  اوستادر 

(. مطابق با مهریشت 415/ص. 4، ج.4011، اوستاکند. )درویشان، زرتشت را یاری می

خواند اری میبهره مانده باشد، مهر را به یدرویش پیرو دین که از آنچه از آن اوست بی

(. در سروش یشت هادُخت سروش اَشَوَن بهتر از هر کس، 010/ص. 4)همان، ج.

، شایست نشایست(. به نقل از 099/ص. 4گیرد )همان، ج.درویشان را در پناه خود می

 باید بخشی از گوسفند قربانی به آمرزش و نگهبانی درویشان اختصاص یابد )وندیداد،

نحو ق با یسنا گاو و اسب و هوم کسانی که آنان را به( و مطاب4614/ص. 0، ج.4016

، 4011،اوستاکنند )درست قربانی و نذر نکنند و به ارزانیان عطا نکنند، نفرین می

/ص. 0، ج.4016(. ارزانیان مترادف درویشان دانسته شده است )وندیداد، 451/ص. 4ج.

4611.)  

 های سحرآمیز. درویش در افسانه4

شود درویش است. های ایرانی دیده میفراوانی در افسانهی که بههاییکی از شخصیت

ها را های سحرآمیز شده، برخی از خویشکاریای از ماجرای افسانهدرویش وارد صحنه

شود. معموالً درویش پس از آغاز کند و غالباً باز از صحنۀ ماجرا خارج میاجرا می

 ترجمۀ، 4961شود )پراپ، داستان ظاهر میطور ناگهانی در داستان یا در میانۀ ماجرا به

تواند درد های خاصی دارد و میها توانایی(. درویش در افسانه999، ص.4091 ،ایبدره

نازایی را درمان کند و بر غیب آگاهی پیدا کند یا با استفاده از رمل و اسطرالب داروی 

ها خاص در افسانهکند. شخصیت درویش معموالً با ظاهر و هیئتی درد شاه را پیدا 



 و همکار زهرا دهقان دهنوی _____________________ ...و چهرة دوگانة « درویش»شخصیت  ایهای اسطورهویژگی

44 

 

چشم تر بههای سحرآمیز کمها در افسانهیابد و اگرچه توصیف ظاهر شخصیتتجلی می

دهد. این خورد، اما متن افسانه اطالعاتی اندک را در اختیار مخاطب قرار میمی

های ظاهری اوست و گاه نیز به لباس درویش و اطالعات گاه شامل برشمردن ویژگی

 شود. اشاره میآنچه با خود دارد 

ها اغلب ظاهری متفاوت با مردان عادی دارد. نورانی و پاکیزه درویش در این افسانه

عصا )ی حضرت سلیمان(،  های ظاهری اوست و اوبودن، ریش انبوه و بلند از ویژگی

تاج لباس درویشی بر تن دارد و نیم کشکول، شاخ نفیر و بوق و منشای در دست دارد.

گذارد. ظاهر، نوع پوشش، لوازم و ابزار، رفتار و نقش یا هزاده میدرویشی بر سر شا

 بندی کرد.توان بدین نحو طبقهکارکرد درویش در سی افسانۀ منتخب این پژوهش را می

 هاهای ظاهری و اخالقی و کارکرد درویش در افسانه: ویژگی1جدول 

Table 1: Physical and moral characteristics and function of the dervish in 

the tales 

 کارکرد رفتار لوازم و ابزار پوشاک ظاهر افسانه

گردی در دوره کندپول قبول نمی    . درویش4

وجوی جست

 حقیقت 

نشان دادن داروی      . برگ مروارید9

 چشم حاکم

تیغ و . جان0

 گیسچل

خودداری از قبول    

 پول/

 ناپدید شدن

کمک به باروری 

ا دادن زن شاه ب

سیب/ درمان جان

 تیغ

کمک به باروری      . مرغ سخنگو1

 شاه با دادن سیب
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کمک به باروری      . حیلۀ درویش5

شاه و اسبان او با 

دادن سیب/ شرط 

 گذاشتن

برای شراکت در 

تملک فرزند/ 

تالش برای کشتن 

 فرزند شاه

کمک به بارور      . لت خروسی6

شدن هفت زن 

 حاکم با سیب

مه ... اسب . نی1

 سوار

کمک به بارور     

شدن تاجر با 

ای ارزن/ کیسه

راهنمایی قهرمان 

پس از به جا 

آوردن شرایط 

 الزم

کمک به بارور      . نیمه ...9

شدن پادشاه با 

 سیب

کمک به بارور      . یک پرکی9

شدن پادشاه با 

 سیب

. مشابه نیم 41

... 

کمک به بارور     

شدن پادشاه با 

 سیب
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. کچل و 44

 سفره و ...

عصای حضرت   

 سلیمان

گر و حیله

 بدجنس

دشمنی با کچل و 

کشته شدن به 

 دست او 

. شاهزاده 49

ابراهیم و 

شاهزاده 

 اسماعیل

ریش بلند و 

 انبوه

 آواز خواندن/  

پول  گردی/دوره

 رقصیدن گرفتن/

 

کمک به بارور 

شدن پادشاه با 

سیب/ بردن یکی 

از فرزندان مطابق 

 با شرط/

طلسم کردن/ 

تالش برای کشتن 

شاهزاده و 

درنهایت کشته 

 شدن به دست او

. سنگ 40

 صبور

عبور کردن       

حضرت خضر در 

 لباس درویش 

گویی پیش 

سرنوشت سخت 

 دختر

. پریزاد 41

 شلوارچهل

نشان دادن داروی       

 بیناشدن چشم شاه

. دختر حور 45

  و پری 

رمل و     

اصطرالب/ 

 کتاب/ تبرزین

   

. درویش و 46

دختر پادشاه 

 4چین

 لباس درویشی/ 

 تاجنیم

حق دوست  کشکول 

 کشیدن

کمک به باروری 

شاه با دادن سیب/ 

گذاشتن شرط 

شراکت در تملک 

فرزند/ درمان 

جنون دختر شاه/ 
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تظاهر به کشتن 

دختر/ بیرون 

راندن مار از بطن 

 دختر با ساطور

. درویش و 41

دختر پادشاه 

  9چین

ک به باروری کم     

 شاه با دادن سیب

 

 . گل و سنبل 49

 

رد کردن صدقه/     

درخواست دیدار 

 با حاکم

کمک به باروری 

پادشاه/ شرط 

گذاشتن/ دخالت 

گذاری در نام

 فرزند

. دختر درزی 49

 و پادشاه

کمک به باروری     

زن و مرد با دادن 

 سیب

به در خانه رفتن/       گو. اذان91

 گدایی کردن

 

دم در آمدن/ گل     . نخودی94

 موال گفتن

 کمک به باروری

 کمک به باروری داخل شدن     . پرندة آبی99

. درویش و 90

 میومیوخانم و ...

دم در آمدن و     

قصیده خواندن/ 

مال و دولت 

فراوان داشتن/ 

 مرتکب قتل شدن

 

. گل و 91

 سیناور

دم در آمدن/ غذا     

 گرفتن
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. شاهزادة 95

 فروشحلوا

کمک به باروری  دم در آمدن   

 زن با دادن سیب

. درویش 96

 جادوگر

 پیرمرد

 نورانی

بوق/ منشای/  شوال

شاخ/ نفیر/ 

 کشکول

 

در بارگاه آمدن/ 

 هو حق کشیدن

کمک به باروری 

 شاه با دادن سیب

. کچل 91

گاوچران و 

 دختر کدخدا

 جادوگری     

. گربۀ سبز 99

 نقاره

درویشی    

ردن/ )گدایی؟( ک

دریافت فیض 

 )هدیه یا پول(

گزارش دادن 

وجود دختر زیبا 

در خانۀ مرد 

 چوپان به شاه

محمد . ملک99

 و دیو یک لنگو

 کشکول/  

 سفره/

 شاخ نفیر/

 

دادن وسایل خود  

در ازای شمشیر 

محمد/ به ملک

محمد با شاخ ملک

نفیر جادویی سر 

 از تنش جدا کرد.

از  ظاهر شدن غذا     . حاتم طایی01

غیب برای او و 

 حاتم/

 راهنمایی حاتم

توان به مدح علی گفتن )جهازی، ها میازجمله رفتار و منش درویش در افسانه

(، 451دوست گفتن )همان، ص.(، حق499، ص.4099؛ نیز خزاعی، 440، ص.4094

(، 090، ص.4019(، دعانویسی )میرکاظمی، 461ب، ص.4091آواز خواندن )خزاعی، 

م و دریافت پول با شعر خواندن یا با آواز )رباعی(خواندن )جهازی، توجه مردجلب
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( 460ب، ص.4091؛ نیز انجوی شیرازی، 60، ص.4016؛ الول ساتن، 440، ص.4094

و گاه اذعان  (69، ص.4090کند )انجوی شیرازی، اشاره کرد. گاه درخواست پول می

( و 11، ص.4019کاظمی، زند )میردارد که گدا نیست و از پذیرفتن هدایا سرباز می

جا( )همان« مشغول درویشی شد»ها گفته شده که درویشی همچنین در یکی از نمونه

کردن همان ذکر و آواز و درخواست پول است. گاه نیز « درویشی»که احتماالً منظور از 

 (.11، ص.4000داند و درواقع جادوگر است )کوهی کرمانی، درویش اسم اعظم را می

 های سحرآمیزهای درویش در افسانه. خویشکاری4

هایی که والدیمیر های سحرآمیز را براساس خویشکاریاگر نقش درویش در افسانه

ترین توان گفت مهمبندی کنیم میبندی ساختارگرایانۀ خود برشمرده طبقهپراپ در طبقه

ط ها یاریگری در تولد قهرمان، خبرگیری، شرهای درویش در این افسانهخویشکاری

گری، بازگشت برای کمک به قهرمان، فریبکاری، شرارت، جادوگری و گذاشتن، میانجی

ها در جای خود و در ارتباط با تعقیب قهرمان است که به هریک از این خویشکاری

  چهرة خیر یا شر درویش اشاره خواهد شد.

 های سحرآمیز. یاریگری شخصیت درویش در افسانه1ـ4

گیرد. اغلب این ارد پس از بروز نیاز در افسانه صورت میحضور درویش در بیشتر مو

که بسیار  شوند و زمانیها دربارة زن و مردی است که صاحب فرزند نمیافسانه

شود و با دادن سیب یا راهکار دیگری اند، ناگهان درویش در داستان حاضر میناراحت

روزی پادشاه در آینه دید » کند. در افسانۀ حیلۀ درویشبه فرزنددار شدن آنان کمک می

هایش سفید شده، با خود گفت افسوس پای من به لب گور رسیده، اما جانشینی ریش

)انجوی « افتدندارم؛ فردا که از دنیا بروم تاج و تخت سلطنت من به دست بیگانه می
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پادشاهی بود، « »4درویش و دختر پادشاه چین »یا در افسانۀ  (990، ص.4090شیرازی، 

نداشت. یه روزی اصالح کرد، آینه رو گرفت، نگاه کرد، بنا کرد گریه کردن. وزیر  اوالد

کنید؟ گفت چرا گریه نکنم، پنجاه سال از عمر من رفته و خدا گفت قربان چرا گریه می

 (.64، ص.4016)الول ساتن،  «یه اوالد به من کرامت نکرده

لت »اند. مانند افسانۀ هشود قهرمان افسانفرزندانی که درویش موجب تولدشان می

حیلۀ »(، 419، ص.4090)انجوی، « مرغ سخنگو»(، 999، ص.4090)انجوی، « خروسی

« نیمه ... اسب سوار»(، 999)همان، ص.« لت خروسی»(، 990)همان، ص.« درویش

مشابه »(، 005)همان، ص.« یک پرکی»(، 090)همان، ص....« نیمه »(، 041)همان، ص.

ب، 4091)انجوی، « شاهزاده ابراهیم و شاهزاده اسماعیل»، (009)همان، ص....« نیم 

درویش و »(، 64، ص.4016)الول ساتن، « 4درویش و دختر پادشاه چین» (،460ص. 

(، 11، ص.4010)میرکاظمی، « گل و سنبل»(، 69)همان، ص.« 9دختر پادشاه چین

ان، )هم« نخودی»(، 11، ص.4011)بهرنگی و تبریزی، « دختر درزی و شاهزاده»

، 4000)کوهی کرمانی، « درویش جادوگر»(، و 944)همان، ص.« پرندة آبی»(، 91ص.

درویش « مرغ سخنگو»در افسانۀ هایی شگفت دارند. این نوزادان اغلب ویژگی(. 95ص.

زن پادشاه دوقلو دو تا بچه زایید یک پسر و »واسطه آن دهد که بهسیبی به پادشاه می

های دختر هم زر و یک طرف نقره بود، دندانیک دختر. موی سر پسر یک طرف 

 (. 451، ص.4090)انجوی، « اینجی)مروارید( بود

زاد چهل پری»(، افسانۀ 494، ص.4099)انجوی شیرازی، « برگ مروارید»در افسانۀ 

( 469)همان، ص.« دختر حور و پری»( و افسانه 499، ص.4099)خزاعی، « شلوار

دست آوردن کند و راه بهداستان حضور پیدا می درویش پس از نابینا شدن پادشاه در

کند که سوار فردی مرد را راهنمایی میاسب...« نیمه »دهد. در افسانۀ دارو را نشان می
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راهش این است که چند روز متوالی صبح زود دم در خانه بیرون »برای رفع مشکلت 

و چارة کار تو را نشان آید راه عالج توی کوچه بنشینی و هیچ حرفی نزنی. درویشی می

رسد و ( تا اینکه روز سوم درویش از راه می041، ص.4090)انجوی شیرازی، « دهدمی

 جا(.گوید )همانچارة کار را به مرد می

رسد که درویش در مسائل مربوط به باروری دانشی ویژه دارد نظر میدرمجموع به

اده شدن قهرمان داستان کمک کند، تواند به زیا به نیروهایی ویژه دسترسی دارد. وی می

که پیش از او پدر و مادر قهرمان قدرت باروری نداشتند. همچنین، درویش توان درحالی

تواند قهرمان را در مسیر ها مانند نابینایی را دارد. او همچنین میدرمان برخی بیماری

 سفرش یاری و راهنمایی کند.

 . شرط گذاشتن2ـ4

داشت و شرط و یش خواستۀ مرد )اغلب پادشاه( را بدون چشمها درودر برخی از نمونه

شده درویش در ازای لطف های بررسیکند. اما در تعدادی از نمونهمزدی برآورده می

گذارد. شاید چهرة دوگانۀ درویش را از این گونۀ خود شرطی برای پدر نوزاد میمعجزه

گذارد یا قهرمان شرط می منظر هم بتوان بررسی کرد که او یاریگری است که برای

جا آورد. همچنین گاه قهرمان باید برای دریافت درست و کامل این یاری آدابی را به

جا های او نیز آدابی را بهدست آوردن راهنماییقهرمان باید برای دیدار با درویش و به

لزم این ، دیدار با درویش مست«سوار... اسبنیمه»آورده باشد. برای نمونه در افسانۀ 

است که قهرمان چند روز متوالی صبح زود دم در خانه بنشیند و هیچ حرفی نزند 

 (. 041، ص.4090)انجوی شیرازی، 

در مواردی که پدر و مادر آدابی را که درویش به انجام آن برای تولد فرزند امر کرده 

های دیگر بچه سو باشود که ازیکدرستی اجرا نکنند، معموالً قهرمانی متولد میاست، به
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های خاصی دارد. برای دیگر ویژگینوعی معیوب است و ازسویمتفاوت است و به

خورند، اما هایشان را کامل می، هفت همسر مرد سیب«لِت خروسی»نمونه در داستان 

خورد. بعد از نه ماه خورد و نصف دیگر را خروس میها نصف سیب را مییکی از زن

یک پسر آوردند و آن یکی که نصف سیب را خورده بود شش نفرشان زاییدند یکی »

« یک نصف پسری زایید مانند یک لِتِ خروس بود و اسمش را لت خروسی گذاشتند

نیمه ... »(، افسانۀ 090)همان، ص....« نیمه »( و نیز افسانۀ 999، ص.4090)انجوی، 

افسانه قهرمان  ( و جالب اینکه همین پسرهای نیمه049)همان، ص.« سواراسب

 شوند.می

های خاصی شوند، قهرمان با ویژگیطور کامل اجرا میگاهی نیز با اینکه آداب به

صورت طبیعی نیست و قهرمان از تبدیل چیزی شود. ضمن اینکه گاه تولد بهمتولد می

شوند و مرد ، نخودها تبدیل به بچه می«نخودی»آید. برای نمونه در افسانۀ وجود میبه

شود. برند و آن که باقی مانده قهرمان داستان میها به جز یکی را ازبین مینیا زن همۀ آ

زن سیب را « »دختر درزی و شاهزاده»(. در افسانۀ 96، ص.4011)بهرنگی و تبریزی، 

« خورد و مدتی بعد زد و آبستن شد، اما پس از نه ماه یک دانه کدو حلوایی زایید

ای ارزن به زن و مرد درویش کیسه« سب سوارنیمه ... ا»در افسانۀ  (.11)همان، ص.

، 4090شوند )انجوی شیرازی، ها تبدیل به بچه میدهد که سپس ارزنمی

 (.090ـ041صص.

آورند. دنیا نمیکه چهل زن و چهل اسب شاه فرزندی به« حیلۀ درویش»در افسانۀ 

به چهل  دهد که نیمی از آن را به چهل اسب و نیم دیگر رادرویش سیبی به شاه می

گردم به روم سر یک سال برمیمن می»گذارد که همسر خود بدهد و این شرط را می

)انجوی شیرازی، « ها را به من بدهیشرط آنکه یکی از اوالدها و یکی از کره اسب
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گوید (. در افسانۀ شاهزاده ابراهیم و شاهزاده اسماعیل درویش می990، ص.4090

برم. یک گردم یکی از پسرها را میسال دیگر برمیشرط من این است که من پانزده »

(. نکتۀ قابل توجه اینکه 461ب، ص.4091)همو، « پسر مال من و یکی هم مال تو

درویش در شرط خود بسیار ثابت قدم است. پادشاه در اغلب موارد ابتدا شرط درویش 

ای درویش به شیوهجا نیاورد یا پذیرد، اما بعد به دنبال حیلتی است تا شرط را بهرا می

کند به درویش طال و جواهر بدهد، اما را منصرف کند. حتی در مواردی شاه سعی می

اگر پادشاهیت را هم »گوید کند و میدرویش بر شرط و خواستۀ خود پافشاری می

 جا(.)همان« بدهی ممکن نیست

اه ، درویش سیبی به پادش«درویش و دختر پادشاه چین»در دو روایت از افسانۀ 

که نوشته به من بدهی. اگه دختر بود بده به من. اگه پسر به شرطی »گوید دهد و میمی

(. درویش 64، ص.4016)الول ساتن، « بود، چارده ساله که شد یه سال بدتش به من

شود بچه پسر گردد و وقتی متوجه میبعد از نه ماه، زمانی که فرزند شاه دنیا آمده برمی

جا(. در این گردد تا پسر را با خود ببرد )همانسال دیگر بازمی گوید چهاردهاست، می

برد با او گذارد. او پس از اینکه پسر را با خود میافسانه درویش شرط دیگری نیز می

دست آوردند در پایان صفر نصف کنند و سهم هر کند که هرچه در این سفر بهشرط می

گوید آورند درویش میچین را با خود می که دختر پادشاهای باشد. حتی زمانییک نیمه

، «حیلۀ درویش»(. همچنین، در افسانۀ 69باید دختر را نیز نصف کنیم )همان، ص.

سال مال  سال مال او باشد و یککند که یک درویش به شرطی به تولد نوزاد کمک می

به این ، درویش سیب را «پرندة آبی»(. در افسانۀ 95، ص.4000پادشاه )کوهی کرمانی، 

سال بچه را روی زمین نگذاردند وگرنه بچه را  دهد که تا یکشرط به پادشاه می

 (.944، ص.4011نخواهند دید )بهرنگی و تبریزی، 
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های توان گفت در تمام موارد درویش بدون قیدوشرط به شخصیتبنابراین، نمی

نفع ین شرط بهگذارد. ممکن است اها شرط میکند، بلکه گاه برای آنافسانه کمک می

هرحال وجود شرط ای از سوی درویش باشد. بهها باشد یا خواستهخود شخصیت

کتابی وحسابحدوحصر و بیتواند مؤید این نکته باشد که درویش منبع یاری بیمی

های دیگر افسانه نیکی کند و کمک گرفتن از او هم دریغ به شخصیتنیست که بی

ها نشود، ممکن است به شخصیتهای درویش انجام رطعواقبی نداشته باشد. چنانچه ش

های غیرعادی آسیبی وارد شود و یا امری شگفت رخ دهد و مثالً فرزندی با ویژگی

 دنیا بیاید. به

 جا آوردن شرط . لزوم به1ـ2ـ4

تواند او را گوید که درویش نمیبیند میپسر پادشاه که پدر را غمگین می در یک افسانه

گی، من بدون رضایت تو دو قدم راست می»دهد: ت ببرد. درویش پاسخ میبدون رضای

« برم با خودم که تو از عقب من گریه کنیبرم. به شرطی تو رو میتو رو با خودم نمی

کنان پشت برد که پسر گریهکار می( و در انتها نیز ترفندی به60ص. ،4016ساتن،  )الول

عکس دختر به شاهزاده و عاشق کردن اوست  رود. این ترفند نشان دادنسر او می

که پادشاه قرارش با درویش را زمانی « درویش و دختر پادشاه چین»جا(. در قصۀ )همان

گوید که پسرش مرده است، بچه بیمار و بدحال گذارد و به او دروغ میزیر پا می

درویش شود شود دوباره دست به دامن افتد. شاه مجبور میشود و در بستر مرگ میمی

درویش در ازای لطف ...« نیمه»(. در افسانۀ 69تا فرزندش شفا یابد )همان، ص.

خواهد؛ یعنی وقتی کنیزان از درویش برای اوالددار شدن وار خود دستمزد میمعجزه

)انجوی شیرازی، « توانماگر انعام خوبی بدهند می»گوید خواهند، میزنان شاه دعا می

 (.090، ص.4090
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جا آورده کنند تا شرط او بهع در اغلب موارد عواملی به درویش کمک میدرمجمو

جا نیاوردن شرط او عواقب ناخوشایندی دارد و گاه نیز تا شرط او شود. درواقع گاه به

جای آورده نشود کمکی از سوی او دریافت نخواهد شد. همچنین، ممکن است به

ناچار به شرطی که او گذاشته عمل درویش شخصیت را در موقعیتی قرار دهد که به

 کند.

 شریر بودن شخصیت درویش  .3ـ4

 ترجمۀ، 4961های شریر در داستان شرارت است )پراپ، ترین خویشکاریاصلی

ها شرارت خود را در ابتدای (. درویش شریر در اغلب افسانه91، ص.4091 ،ایبدره

دهد. پس از سازد، بلکه در بدو امر خود را خیرخواه و یاریگر نشان میافسانه ظاهر نمی

سازد. شود عاملی قهرمان را از شرارت او باخبر میان داستان با او همراه میکه قهرمآن

در افسانۀ شاهزاده ابراهیم و شاهزاده اسماعیل، پس از اینکه درویش شاهزاده ابراهیم را 

آید. نزدیک شاهزاده غلتد و میبا خود برد، در میانۀ راه شاهزاده دید سنگی از دور می

این درویش نیست. این دیو »ده دید بر پهلوی سنگ نوشته است: که رسید ایستاد. شاهزا

در  (.466ب، ص.4091)انجوی شیرازی، « است، جادوگر است، مواظب خودت باش

شاهزاده و درویش آمدند و رسیدند نزدیک کوهی. »نیز « درویش جادوگر»افسانۀ 

یرمرد به نزدیک دهنۀ غار کوه شاهزاده به یک پیرمرد نورانی برخورد کرد و آن پ

خواهد ببرد در این غار شاهزاده گفت ای جوان این درویش جادوگر هست و تو را می

، «کچل گاوچران و دختر کدخدا»افسانۀ در  (.91، ص.4000)کوهی کرمانی، ...« کوه 

  (.15شود )همان، ص.کشد و ظاهر میدرویش همانند دیو تنوره می

شود جادوگر ی که در نقش شریر وارد میبینیم درویشها میکه در این افسانهچنان 

درویش و میومیو خانم و »زند. در افسانۀ یا دیو است و اعمال جادویی نیز از او سر می
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گذارد. گیرد و در جعبه میای را می، درویش با جادو هوش عده«دختر غازچران

 ای گذاشت و آمد باالیشب درویش پا شد و هوش همه را گرفت و توی جعبهنصف»

( یا در افسانۀ 996)همان، ص.« سر دختر. دختر دادوفریاد راه انداخت، کسی بیدار نشد

، 4000درویش کتاب جادو دارد )کوهی کرمانی، « کچل گاوچران و دختر کدخدا»

گیرد و ( و از همین کتاب است که کچل جادوگری و تغییر شکل را یاد می15، 11ص.

نیز درویش کسی است که « ختر حور و پرید»کند. در افسانۀ با درویش مقابله می

 (.495، ص.4099زادی را بر دیوار نقاشی کرده است )خزاعی، تصویر پری

در  کند که به قتل برساند.رساند یا سعی میقتل میدرویش شریر یا شخصی را به

، درویش قصد دارد قهرمان افسانه را بکشد. در این افسانه بعد از «حیلۀ درویش»افسانۀ 

ها شود برای بردن یکی از دخترها و اسبدار شدن شاه میکه درویش موجب بچهاین

برد، اما قبل از اینکه او را به باغش ببرد، اسب به دختر ها را با خود میگردد و آنبرمی

کند )انجوی دهد که درویش قصد کشتنش را دارد و دختر با اسب فرار میهشدار می

« کچل و سفره و ترکه و انگشتر حضرت سلیمان»انۀ (. در افس991، ص.4090شیرازی، 

کچل گاوچران و »(. در افسانۀ 011کند )همان، ص.درویش کچل را به کشتن تهدید می

، 4000آید )کوهی کرمانی، ، درویش جادوگر درصدد کشتن کچل برمی«دختر کدخدا

ی اول ، درویش دخترها«درویش و میومیو خانم و دختر غازچران»(. در افسانۀ 19ص.

دنبال راهی برای کشتن دختر سوم است )بهرنگی و کشد و بهو دوم پادشاه را می

 (.994، 991، ص.4011تبریزی، 

ها فریبکاری است. در این خویشکاری های شریر در افسانهاز دیگر خویشکاری

اش را بفریبد تا بتواند بر او یا چیزهایی که به وی تعلق دارد، کوشد قربانیشریر می»

« حیلۀ درویش»(. در افسانۀ 99، ص.4091 ،ایبدره ترجمۀ، 4961)پراپ، « ست یابدد
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کند که دختر فرار میبرد و قصد کشتن او را دارد. زمانیدرویش دختر شاه را با خود می

کند دختر را بکشد )انجوی شیرازی، رود و با حیله سعی میدنبال انتقام میدرویش به

)بهرنگی « درویش و میومیو خانم و دختر غازچران»سانۀ (. در اف999ـ990، صص.4090

ای از نیز نمونه« کچل گاوچران و دختر کدخدا»( و افسانۀ 949، ص.4011و تبریزی، 

 (.11، ص.4000بینیم )کوهی کرمانی، های درویش را میفریبکاری

تعقیب قهرمان، کشمکش و تغییر شکل، شکست درویش یا مجازات نیز از دیگر 

های های درویش شریر است. خویشکاری تعقیب قهرمان را در افسانهیخویشکار

( و 995، ص.4011)بهرنگی و تبریزی، « درویش و میومیو خانم و دختر غازچران»

(. کشمکش و 19، ص.4000بینیم )کوهی کرمانی، می« کچل گاوچران و دختر کدخدا»

ه است که در این آمد« کچل گاوچران و دختر کدخدا»تغییر شکل نیز در افسانۀ 

در پایان  های مختلف هستیم.حیوان کشمکش شاهد تغییر شکل درویش به صورت

هایی که درویش شریر حضور دارد، درویش از قهرمان داستان شکست تمامی افسانه

وقتی »شود؛ مانند افسانۀ حیلۀ درویش که طبق آن خورد و کشته یا مجازات میمی

مان دوریش است. او را پیدا کرد و دستور قتلش را شاهزاده برگشت متوجه شد کار ه

کچل و سفره و ترکه و انگشتر »(. یا در افسانۀ 996، ص.4090)انجوی شیرازی، « داد

، 4000)کوهی کرمانی، « درویش جادوگر»( و افسانۀ 011)همان، ص.« حضرت سلیمان

ه ( درویش کشت19)همان، ص.« کچل گاوچران و دختر کدخدا»( و افسانۀ 99ص.

، پسر پادشاه سرانجام «درویش و میومیو خانم و دختر غازچران»شود. در افسانۀ می

 (.911، ص.4011اندازد )بهرنگی و تبریزی، درویش را به زندان می

گرد است که محل زندگی ها درویش فردی دنیادیده و دورهدر اغلب افسانه

ر است، محل زندگی او در هایی که درویش درواقع جادوگمشخصی ندارد. اما در افسانه
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قصری میان یک باغ بزرگ است که حتی رفتن به آنجا نیز آسان نیست و درویش، 

 برد. قهرمان را با چشمان بسته به آنجا می

درویش داخل باغ شد. ]...[ رفتند و رسیدند به یک چهارراه که یک قصر بزرگ در 

تاقی داخل شدند که تمام وسط آن چهارراه بود ... درویش در قصر را باز کرد به ا

های زیبا، تختخواب، فرش، پرده، همه چیزش اثاث آن از طال و نقره بود. چراغ

چنان بود که شاهزاده ابراهیم در قصر خودشان ندیده بود )انجوی شیرازی، 

 (. 466ب، ص.4091

، بابادرویش مال و دولت «درویش و میومیو خانم و دختر غازچران»در افسانۀ 

کچل گاوچران و دختر »( و در افسانۀ 949، ص.4011د )بهرنگی و تبریزی، فراوان دار

، 4000راه رسیدن به خانه درویش از میان چشمۀ آب است. )کوهی کرمانی، « کدخدا

انتهاست محل زندگی درویش در غاری بی« درویش جادوگر»(. در افسانه 11ص.

 (.99)همان، ص.

های افسانه را قصد کشتن شخصیتدرویش شریر در اغلب موارد جادوگر است و 

کمک کند. شخصیت بهفریبد و سپس قصد جان او را میدارد. او ابتدا شخصیت را می

خورد و برد، فریب او را نمیموجودات جادویی به ماهیت شریر درویش پی می

 برد.دهد و ازبین میدرنهایت او را شکست می

 . در ابهام بودن شخصیت درویش4ـ4

نوعی درویش بر درویش یاریگر و درویش شریر، بهها عالوهانهدر برخی افس

نظر خوریم که شخصیت مثبتی دارد، اما در بخشی از افسانه بهیاریگر برمی

رسد که درویش شریر و دارای نقش منفی است؛ البته در انتهای داستان این می

د. در این کننفع قهرمان افسانه عمل میشود و درویش بهتفاهم برطرف میسوء
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کند که در پایان هرچه با ها معموالً درویش در آغاز سفر با پسر شرط میافسانه

اند با هم تقسیم کنند. در پایان افسانه درویش شرط را به پسر دست آوردههم به

دست کند و پسر با رضایت کامل هرچه پول و شیء قیمتی بهیادآوری می

گوید این دختر را هم باید گاه درویش میکند. آناند به دو بخش قسمت میآورده

کند مانع او شود. اما حتی کند و سعی میبه دو نیم کنیم. پسر خواهش و تمنا می

دهد که درویش کند و رضایت میپوشی میهنگامی که پسر از حق خود چشم

کند. دختر دختر را برای خود ببرد باز هم درویش بر قرار پیشین خود اصرار می

جای اینکه دختر را به دو نیم کند برد، اما بهندد و شمشیر خود را باال میبرا می

زند. در این هنگام ماری که در بطن دختر شمشیر یا ساطور را به شکم دختر می

شود و درویش توانست موجب مرگ همسر او شود از بدنش خارج میبود و می

ی را با این چهرة دهد. چنین درویشدختر را صحیح و سالم به دست پسر می

مشاهده کنیم  9و  4های درویش و دختر پادشاه چین توانیم در افسانهدوگانه می

 (.15ـ64صص. ،4016)الول ساتن، 

 های سحرآمیز. دوچهره بودن درویش در افسانه4ـ4

ای از نظر ارتباطی که با قهرمان افسانه دارند مثبت یا منفی )یاریگر های افسانهشخصیت

گیرد و با او شوند. شخصیت منفی یا شریر در برابر قهرمان قرار میلمداد مییا شریر( ق

رسد تبدیل شدن یاریگر به نظر میکند. بهخیزد و یا قصد جان او را میبه مبارزه برمی

ها دیده ندرت در افسانهشریر یا وجود داشتن شخصیتی با نقش یاریگر ـ شریر به

آیند و یاریگر تحت شرایطی به خدمت آدمیان درمیها شود. گاه دیوان در افسانهمی

و گاه پادشاهی که در ابتدای افسانه «( پیشانیماه»شوند )افسانۀ قهرمان محسوب می
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دست آوردن عروس خود قصد جان پسرش یعنی نقش شرارت ندارد در ادامه برای به

. (991ف، ص.ال 4091، انجوی شیرازی، «یسگتیغ و چلجان)»قهرمان افسانه را دارد 

قهرمان، در هر افسانه نقش قهرمان در ارتباط باشد یا با ضد که باپیرزن نیز بسته به این

، «خیالپسرک بی» ؛49ـ41، صص.4099 ، فقیری،«آهووک»یاریگر یا شریر را دارد. )

 .(54، ص.4091سادات اشکوری، 

برای جدا منزلۀ مفهومی اجتماعی درویش اغلب به دو نوع درویش داللت دارد. به

 کردن این دو نوع معنی از یکدیگر درواقع 

باید میان درویش دروغین در معنای کسی که با تظاهرات دینی یا عرفانی به 

های عرفانی تفاوت پردازد و صوفی یا سالک طریقتگری میگردی و دریوزهدوره

]...[  هایی چون درویش حقیقی،قائل شد. به همین دلیل معموالً پژوهشگران با واژه

گری، این دو معنا را گری با تظاهر به صوفیدر مقابل درویشی دروغین و تکدی

 (. 599ـ591، صص.4094پور، اند )موسیمتمایز کرده

های مثبتی به کمک قهرمان بر درویش یاریگر که با ویژگیها نیز عالوهدر افسانه

یر در افسانه ظاهر عنوان شرشویم که بهرو میآید با نوع دیگری درویش روبهمی

نیست  ها فردی عادی و معمولیشود. باید درنظر داشت درویش نوع دوم در افسانهمی

که به خصوصیات درویشی تظاهر کرده باشد، بلکه نوعی دیو یا جادوگر است که 

های خاص برای ازبین بردن های خاصی نیز دارد که با استفاده از این قدرتتوانایی

 د. کنقهرمان تالش می

از سوی دیگر ممکن است درویش درواقع موجود پلیدی نباشد، اما در بخشی از 

نظر صورت مقطعی شخصیتی منفی بهداستان با ایجاد نوعی ابهام دربارة نیات خود به

درویش و دختر »برسد که درواقع خیرخواه قهرمان است. برای نمونه درویش در افسانۀ 

رحم دارد که قصد جدا کردن پسر از ای بیهدر ابتدای افسانه چهر« پادشاه چین
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کند که قصد دارد دختر را نیز به دو اش را دارد و در انتهای افسانه نیز تظاهر میخانواده

شود قصد او راندن افعی از بطن دختر و بخشیدن نیم کند. اما در انتها مشخص می

 (.15ـ64، صص.4016دختر و دارایی مشترکشان به پسر پادشاه بوده است )الول ساتن، 

 ای شخصیت درویش و چهرۀ دوگانۀ او. زیرساخت اسطوره4

 جو کنیم باید به نقشوهای ویژة او را در اساطیر جستاگر بخواهیم درویش و کارکرد

 اوستانیروهای مشابه در کمک به باروری اشاره کنیم. دربارة کمک به باروری، در 

، 4011، اوستا) شودها( طلب میآناهیتا )آبه از هایی است کفرزندان نیک از خواسته

کند ها نیز به آبستن شدن زنان کمک میفرّ و فروغ فَرَوَشی .(040 ،991 ،911ص. /4ج.

( 111، ص.4، ج.همان) دارد تا نمیرندن مادران نگاه مییافته را در زهداو فرزندان هستی

. همچنین (119ص. /4، ج.نهما« )نان است که مرد انجمنی زاده شوداز فرّ و فروغ آ»و 

دست آوردن شوهرانی برزمند و جوان جمله نیازهایی که از وایو خواسته شده بهاز

 .(151ص. /4، ج.همان) سخن استانی دانا و هوشیار و خوشرفتار و نیز فرزندوخوش

دوچهره بودن درویش از سویی و ارتباط او با باروری و تولد فرزند از سوی  ویژگی

های اساطیری ایرانی است که بر ر ایزد اندروای یعنی وای یا وایو در روایتدیگر، یادآو

راند یا به تحرک ها را میهر دو صف موجودات اهورایی و اهریمنی تسلط دارد و آن

( یابدرسد )دست میی و اهریمنی میدارد و به هر دو نوع موجودات اهورایوامی

 باروری با او ارتباط و سویی از درویش بودن دوچهره ویژگی .(155ص. /4، ج.همان)

 هایروایت در وایو یا وای یعنی اندروای ایزد یادآور دیگر، سوی از فرزند تولد و

 و دارد تسلط اهریمنی و اهورایی موجودات صف دو هر بر که است ایرانی اساطیری

 هریمنیا و اهورایی موجودات نوع دو هر به و داردوامی تحرک به یا راندمی را هاآن

های بعدی دارای دو ر اندیشهوایو د .(155.ص /4.ج ،همان( )یابدمی دست) رسدمی
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اما در آغاز شخصیتی یگانه بود که از سیمایی دوگانه برخوردار شد و این  ،ستسیما

انگیز دلیل است که وایو از سویی نیکوکار و در همان حال شوم و نیرویی دهشت بدان

با مرگ پیوند دارد. وایو در اصل ایزد باد است که رحمی است که و شخصیت بی

روح گذرگاه او در میانۀ دو جهان )آسمان و زمین( یعنی در جهان روح نیک و جهان 

. همچنین (15، ص.4090، تفضلی و آموزگار ترجمۀ، 4991 )هینلز، خبیث قرار دارد

ند و جوان دست آوردن شوهرانی برزمجمله نیازهایی که از وایو خواسته شده بهاز

، 4011 ،اوستاسخن است )رفتار و همچنین فرزندانی دانا و هوشیار و خوشوخوش

ها نیز که فر و طور که سویی از وایو با مرگ ارتباط دارد، فروشیهمان .(151ص. /4ج.

کند، با ارواح درگذشتگان و جهان مردگان فروغ آنان به آبستن شدن زنان کمک می

 پیوند دارند.

بر باوری نظیر آنچه در درویشان در سنتی هندواروپایی بناظر ویدن گرن مطابق با ن

معرض تمسخر و ایران نیز مرسوم بود، خود را در میان درویشان مالمتی و قلندری

دادند و برای این منظور لباسی مشابه با پوشش بازیگران لوده و سرزنش مردم قرار می

تند دست و انبانی با خود داشوبکردند و کاله و چکشاورزان فرودست بر تن می

  .(56 ،99ـ94صص. ،4090 ،ترجمۀ مختاریان، 4950 )ویدن گرن،

ها را توان آناند که میهاییمطابق با نظر ویدن گرن درویشان همچنین دارای ویژگی

اروپایی دانست. انجمن مردان جوامع های مردان در جوامع هندوبه انجمنمربوط 

صورت گروهی متشکل از مردانی جنگجو که با هم به هندواروپایی انجمنی است

گردی و عیاری روزگار کنند. در امور رزمی مهارت دارند و از راه دورهزندگی می

ترجمۀ ، 4950 )ویدن گرن، ن ارتباط دارندگذرانند. این مردان با خدایان جهان زیریمی

یانی مانند مهر و آمیز خداهای تاریک و خشونتبه جنبه ،(11، ص.4090 ،مختاریان
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یا خدای رودرا یعنی خدای باروری و مرگ و خدای ( 11، ص.همانوایو نظر دارند )

( و برهنه یا دارای پوششی خشن 449، ص.4090کنند )مختاریان، دزدان را ستایش می

دست دارند )ویدن هایی مانند گرز و چوباند. این مردان با خود سالحو کبودرنگ

های جنسی های خود به کنش( و در آیین69ص. ،4090 ،تاریانترجمۀ مخ، 4950 گرن،

، همان) شودری دیده میتوجهی ویژه دارند. در انجمن مردان مناسک مربوط به بارو

نقش درویش در کنش جنسی یا آیین باروری نیز با کمک به باروری  .(69ص.

به نوعی سالح  ندوانتود. همچنین تبرزین و عصا نیز میشهای افسانه دیده میشخصیت

که متناسب با شخصیتی معنوی باشند، پیوند آند که بیشتر از درویش به شمار آین

 دهند.جماعت درویشان با انجمن مردان را نشان می

یشت درویش مطابق با مهرتوان گفت از نظر ارتباط آیین درویشی با ایزد مهر می

همچنین سروش که تجلی ( و 010ص. /4، ج.4011، اوستاخواند )مهر را به یاری می

( درویشان را در پناه خود 446، ص.4090رود )مختاریان، شمار میجنبۀ نیک مهر به

 یشت درویش پیرو دین که از آنچه از آنِ( در مهر099، ص.4، .ج4011، اوستاگیرد. )می

در  .(010ص. /4ج. همان،) خوانده باشد، مهر را به یاری میبهره مانداوست بی

 گیردشان را در پناه خود میدُخت سروش اَشَوَن بهتر از هرکس، دروییشت هاسروش

 .(099ص. /4، ج.همان)

 . نتیجه4

های سحرآمیز ایرانی ظاهر هایی است که در بسیاری از افسانهدرویش یکی از شخصیت

ها از رساند. شخصیت درویش در افسانهشود و خویشکاری خاصی به انجام میمی

های خاص برخوردار است. وی گاه درصدد درمان دردی ناییها و توابرخی دانش

های ایرانی رسد درویش در افسانهنظر میآید و گاه بر علومی ویژه اشراف دارد. بهبرمی



 و همکار زهرا دهقان دهنوی _____________________ ...و چهرة دوگانة « درویش»شخصیت  ایهای اسطورهویژگی

44 

 

ای دوگانه )خیرـ شر( است و زمانی در مقام یاریگر و زمان دیگر در مقام دارای چهره

رد کمک به تولد قهرمان افسانه شود. خویشکاری درویش در بیشتر مواشریر ظاهر می

ها را فرزندی شخصیتدهد و مشکل بیاست. او در اغلب موارد راهکاری ارائه می

شده درویش در ازای کمک خود های بررسیکند. در تعدادی از نمونهبرطرف می

کنند گذارد و در بیشتر موارد عواملی به درویش کمک میشرطی برای والدین نوزاد می

 جا آورده شود. به تا شرط او

ها ممکن توان دو چهره دانست که او در افسانهشخصیت درویش را از آن روی می

نظر برسد. همچنین، است شخصیتی منفی و اهریمنی باشد که ابتدا شخصیتی مثبت به

نظر برسد درویش ممکن است در ابتدای افسانه شخصیتی مثبت باشد، در ادامه منفی به

ها خیرخواهی او مشخص شود. بنابراین، درویش در بعضی فاهمو بعد از رفع سوءت

های سحرآمیز شخصیتی مثبت و در بعضی نیز شخصیتی منفی دارد و همچنین در افسانه

کند تفاهمی که در میانۀ داستان تعمداً ایجاد میدلیل سوءها نیز بهتعدادی از افسانه

ای دوگانه در دارای چهره های منفی و مثبت و بدین ترتیبای از شخصیتآمیزه

 های سحرآمیز باشد.افسانه

اش با چهرة دوگانۀ ایتوان در زیرساخت اسطورهاین چهرة دوگانۀ درویش را می

رسد آیین درویشی از سویی نوعی تشبه به افرادی از نظر میایزد وایو مرتبط دانست. به

در ارتباط است. دردست  طبقات پایین جامعه بوده و از سوی دیگر با پرستندگان وایو

روند، ایفای شمار میداشتن وسایلی چون تبرزین و عصا که نمادهای سالح جنگی به

ها و همچنین نوسان شخصیت درویش در میان نیکی و نقش در زمینۀ باروری شخصیت

بدی، یادآور اعضای انجمن مردان در ایران است که با ایزدان مهر و وایو )و آناهیتا( 

 اند.هپیوند داشت
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 .امیرکبیر

. ا.س پژوهش (.1 ج. مردم، فرهنگ گنجینۀ) بومادران گل(. 4091. )ا.س شیرازی، انجوی

 . امیرکبیر: تهران وکیلیان،

 پژوهش (.9 ج. مردم، هنگفر گنجینۀ) ترنج و نارنج دختر(. 4090. )ا.س شیرازی، انجوی

 .امیرکبیر: تهران. وکیلیان. ا.س

. ا.س پژوهش(. 1 ج. مردم، فرهنگ گنجینۀ) صبور سنگ(. 4091. )ا.س انجوی شیرازی،

 .امیرکبیر: تهران وکیلیان.

 . گزارش و پژوهش ج. دوستخواه. تهران: مروارید.(4011) اوستا

 .داستان: تهران(. 4099) رضوی شیوا .ک ترجمۀ. افسون کاربردهای(. 4911) .ب بتلهایم،

 . به کوشش ا. بهرنگی. تهران: نوبهار.های آذربایجانافسانه(. 4011بهرنگی، ص.، و تبریزی، ب. )

 .توس: تهران(. 4014) ایبدره. ف ترجمۀ. پریان هایقصه تاریخی هایریشه(. 4916. )و پراپ،

. زیر نظر ک. موسوی مۀ فرهنگ مردم ایراندانشنا(. ادبیات شفاهی. 4094)قنواتی(، م. )جعفری 

 المعارف بزرگ اسالمی.ۀبجنوردی. تهران: مرکز دائر

المعارف ۀدائر( درویش. مندرج در تارنمای مرکز 4099جعفری )قنواتی(، م.، و یاحقی، م. )

 .<https://cgie.org.ir/fa/article/246615>بزرگ اسالمی. 

 تهران: مدبر. بوشهر(.های جنوب )افسانه( 4094جهازی، ن. )

 .فرهنگی و علمی: تهران .جادویی هایافسانه شناسیریخت(. 4019. )پ خدیش،
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 جان. های سبزوار(. مشهد: ماه)افسانه 9. ج های خراسانافسانه(. 4099خزاعی، ح. )

 .توس: تهران(. 4066) ستاری. ج ترجمۀ. هاافسانه رمزی زبان(. 4910) .ل. م دالشو،

 . تهران: هزار.های دهستان اشکورافسانه(. 4091ی، ک. )سادات اشکور

 . شیراز: نوید شیراز.های مردم فارسقصه(. 4099فقیری، ا. )

 .مجلس: تهران .ایران روستایی هایافسانه از افسانه هپانزد(. 4000. )ح کرمانی، کوهی

درویش راستین (. بررسی مفهوم 4091زاده بهتاش، ل. )پور، ن.، و حسینگشتاسب، ف.، حاجی

 .459ـ414، 491، ادبی جستارهایدر متون فارسی میانۀ زردشتی. 

 (. تهران: سروش.4014. ترجمۀ ک. جهانداری )های ایرانیبندی قصهطبقه(. 4991مارزلف، ا. )

شناختی، دینی و تاریخی (. تحشیه و تعلیقی بر پژوهشی در پیشینۀ جامعه4090مختاریان، ب. )

، گئو ویدن گرن، ترجمۀ ب. مختاریان. رقۀ درویشان و دلق صوفیانپژوهشی در خپوشاک. 

 . 414ـ91تهران: آگه. صص 

 . تهران: دانشنامۀ جهان اسالم. 41، ج دانشنامۀ جهان اسالم(. درویش، کلیات. 4094پور، ا. )موسی

 تهران: روزبهان. های شمال )مجموعۀ اوسانه بگو(.افسانه(. 4010میرکاظمی، س.ح. )

. به کوشش ج. شعار. تهران: سازمان جوامع الحکایات و لوامع الروایات(. 4060س.م. )عوفی، 

 انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

 (. مقدمه و گردآوری ه. رضی. تهران: فکر روز.4016) وندیداد

. ترجمۀ ب. مختاریان پژوهشی در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان(. 4950ویدن گرن، گ. )

 آگاه.(. تهران: 4090)

 .چشمه: تهران(. 4010) تفضلی. ا و آموزگار. ژ ترجمۀ. ایران اساطیر شناخت(. 4991. ) ج هینلز،

. والدیمیر های پریانهای تاریخی قصهریشه(. ساخت و صورت. 4916لوی استراوس، ک. )

 (. تهران: توس.4014ای )پراپ. ترجمۀ ف. بدره
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