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چکیده
بنمایههای اساطیری در قصههای عامیانۀ مردم بختیاری و کهگیلو یه و بو یراحمد نمود بارزی دارند .در این
پژوهش و با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه فرهنگ و ادبیات عامه در پژوهشها ،به بررسی و تحلیل
بنمایههای اساطیری در منتخبی از قصههای عامیانۀ مکتوب در بین مردم بختیاری و کهگیلو یه و بو یراحمد
پرداخته شده است .این پژوهش به شکل بنیادی ،بر پایۀ مطالعات کتابخانهای و به روش تحلیل محتوای
ُ
کیفی انجام شده است .در این پژوهش ،سی قصه از قصههای محلی این اقوام؛ از جمله اوسانههای لردگان،
افسانههای چهارمحال و بختیاری ،افسانههای بختیاری ،بخارای من ایل من و طنز و حماسۀ بو یراحمدی
انتخاب گردیده و بررسی و تحلیل شده است .نتیجۀ این پژوهش نشان میدهد که مهمتر ین بنمایههای
اساطیری در این قصهها ،موضوعاتی چون حضور دیوان و پر یان ،اسب بالدار ،کوه ،پیکرگردانی انسان به
حیوان ،توصیف ،موجودات خارقالعاده و  ...است .همچنین بسیاری از بنمایههای اساطیری رایج در
قصههای این اقوام ،بازمانده از اساطیر ایران باستان است که نمونههای مشابهی نیز در شاهنامۀ فردوسی
دارد.
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 .1مقدمه
بنمایههای اساطیری از دیرباز تاکنون جایگاه مهمی در قصههای عامیانه داشته و دارند و این قصهها
سرشار از بنمایهها و جلوه های اساطیری ازجمله کوه ،درخت ،پرنده ،اسب ،دیوان و ...هستند (ر.ک:
هینلز .)236 :1393،چنانکه اشاره شد ،کوه ،اسب بالدار ،حیوانات سخنگو ،کبوتر ،پریان ،دیوان و
پیکرگردانی از مهمترین مبانی اساطیری در قصههای عامیانه به شمار میروند.
 .1-1بیان مسئله
در این پژوهش هدف آن است تا با استفاده از قصهها و افسانههای محلی و قومی ،به بررسی جایگاه
موضوع بنمایههای اساطیری در منتخبی از قصههای عامه بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد بپردازیم.
گفتنی است که ادبیات شفاهی مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد به علت موقعیت محیطی خاص
ازجمله کوهستانی بودن منطقه و صعبالعبور بودن بعضی راههای آن ،کمتر در معر دگرگونی یا
آمیختگی فرهنگی قرارگرفته است؛ به همین لحاظ از اصالت و دستنخوردگی خاصی برخوردار است
(ر.ک :آسمند و خسروی 7 :1377،و احمدیان .)29 :1387،دلیل انتخاب قصههای این مردم نیز همین موضوع
بوده است .همچنین میتوان به این موضوع اشاره کرد که فرهنگ بومی آنان سرشار از بنمایههای
اسطورهای است که ضمن ریشه داشتن در فرهنگ ایران باستان ،امروزه نیز با همان سبک و سیاق
گذشته پویا و زنده است و بهوسیله مردم این نواحی برپا داشته میشود (ر.ک :بختیاری 56 :1362،و آسمند
جونقانی .)47 :1380 ،در این پژوهش ،به بررسی و تحلیل بنمایههای اساطیری ازجمله کوه ،درخت،
پریان و ...در منتخبی از قصههای مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد میپردازیم .سپس نمونههای
مشابه اساطیری این مردم را که در شاهنامه فردوسی نمود دارند ،ذکر و تحلیل میکنیم .اهمیت چنین
پژوهشهایی در این است که از طریق آنها میتوان به بسیاری از آدابورسوم ،باورها ،ارزشها و
بایدونبایدهای صاحبان این افسانهها و قصهها پی برد.
1ر .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،بنیادی و از حیث گردآوری دادهها ،بر پایۀ مطالعات کتابخانهای و
به روش تحلیل محتوای کیفی انجامشده است؛ زیرا پژوهشگر دادههای پژوهشی خود را دربارۀ
بنمایههای محلی و اساطیری با تحلیل آنها در منتخبی از قصههای عامۀ مردم بختیاری و کهگیلویه و
بویراحمد ،از منابع و اسناد کتابخانهای ،جمعآوری کرده است.
در این پژوهش و در گام نخست ،موضوع موردنظر با اهداف منطقی و علمی ،انتخاب و در گام
دوم ،با بررسی ادبیات ،منابع و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش ،مؤلفههای متناسب با انواع بنمایههای
اسطورهای در منتخبی از قصههای عامۀ مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد شناسایی شد .در گام
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سوم ،با اتخاذ رویکرد پژوهش مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی ،ویژگیها و مقولههای مربو به
انواع بنمایههای اساطیری در قصههای منتخب پژوهش ،استخراج و در نهایت ،با ادغام و تلفیق
مقولههای مشابه ،مؤلفۀ مناسب تحلیل ،استنتاج و مفهومسازی گردید .ابزار گردآوری دادهها،
یادداشتبرداری ّ
سنتی (ر.ک :صادقی فسایی و عرفانمنش )75 :1394،در ارتبا با بنمایههای اساطیری در
منتخبی از قصههای مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد است .شیوۀ گردآوری دادهها بهصورت
کتابخانهای بوده است.
در این پژوهش ،پس از مطالعۀ قصههای مکتوب موجود در فرهنگ بختیاری و کهگیلویه و
ُ
بویراحمد؛ از جمله کتابهای «اوسانههای لردگان» از جهانبخش تهماسبی« ،افسانههای
چهارمحالوبختیاری» از علی آسمند و حسین خسروی« ،افسانههای مردم بختیاری» از کتایون
لیموچی« ،بخارای من ،ایل من» از بهمنبیگی و «طنز و حماسه بویراحمدی» از عبدالله ولدی
جهانآباد ،به بررسی آن دسته از قصههایی که بهنوعی ،بنمایههای محلی مختلف مربو به موضوع
پژوهش را نشان میدهد ،پرداخته شده است .در این پژوهش ،سی قصۀ زیر بررسی گردیده است:
«آهوبچه»« ،زن زیبا و شکارچی»« ،بیگ سور»« ،سیب سرخ»« ،آمن قره»« ،هفتخواهران»،
«هفتبرادران»« ،پسر خوشبخت»« ،کرهاسب سیاه»« ،ماهتیتی»« ،پیرزن و کدو»« ،خرس و زن
بیچاره»« ،دستهگل قهقهه»« ،دو خواهر»« ،پادشاه و هفت پسرش»« ،کالغ»« ،حسن ماهیگیر»،
«خیر و شر»« ،سر اره پا تیشه»« ،هفتبرادر و یک خواهر»« ،گرزه و دیزه»« ،دختر موطالیی»،
«االزنگی و تمتی»« ،سه پسر و یک دختر شاه»« ،دیو هفتسر»« ،مثل روباه و دالو»« ،االزنگی»،
«االزنگی و ِجیرنال»« ،آل» و «درخت وول».
در روش پژوهش ،محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی ـ محتوایی دادههای
متنی از طریق فرایندهای طبقهبندی نظاممند و طراحی الگوهای شناختهشده دانست (ر.ک :ایمان:1388،
 .)172تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران اجازه میدهد اصالت و حقیقت دادهها را به گونۀ ذهنی؛ ولی
با روش علمی تفسیر کنند.
1ر .3پیشینۀ پژوهش
با توجه به بررسیهای انجامشده و جستجوهای کتابخانهای در مجالت و پایگاههای معتبر علمی ،در
مورد بنمایههای اساطیری در قصههای عامۀ مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد ،مطالعات و
پژوهشهایی انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
«.1باور بالگردانی در قوم بختیاری» از محمود آقاخانیبیژنی و همکاران که در دوماهنامۀ فرهنگ و
ادبیات عامه ،سال  ،5شمارۀ  ،14خرداد و تیر  ،1396صص 49ـ 67به چاپ رسیده است .در این
پژوهش ،نویسندگان به بحث و تحلیل موضوع آیین قربانی در فرهنگ قوم بختیاری پرداختهاند و
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بنمایههای آیین قربانی ازجمله بریدن سر حیوان در نوک کوه و کنار آبها ،مالیدن خون بر سر و
صورت و ...اشارهکردهاند.
« .2سیمای پری و زنان پریوار در قصههای عامیانۀ هرمزگان» از بدریه زارعی که در مجلۀ
پژوهشهای فرهنگی هرمزگان ،شمارۀ  6و  ،7پاییز و زمستان  ،1392صص  1ـ  26چاپ شده است.
نویسنده در این پژوهش بدین نتیجه رسیده است که پری بهعنوان موجودی فرازمینی یا ماورایی از
طریق اسطورهها به فرهنگعامه و بهویژه قصههای عامیانه راهیافته است .در قصههای عامیانه مردم
هرمزگان ،پری در رهگذر سیر تحول و پیکر گردانی عقالنی و خردگرای اساطیری ،جلوهای زمینی و
باور پذیر یافته است و به دختری زیبارو و پریچهره تبدیلشده است و سیمای دوگانۀ پری؛ یکی
زیبایی و دلفریبی و دیگری ،پایان تلخ و مرگ ،ازجمله خویشکاری پریان در قصههای عامیانۀ مردم
هرمزگان است.
« .3نشانههای سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامه» از سجاد آیدنلو در مجلۀ پژوهشهای ادبی،
شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1382صص 7ـ ،36پژوهش دیگری در این زمینه است .نویسنده در این
پژوهش ابتدا به معرفی شخصیت افراسیاب و نظریات گوناگون دربارۀ این شخصیت پرداخته است و
سیر تحول این شخصیت و نمادهای مربو به آن را به نمایش میگذارد .اینکه افراسیاب به هیأت باد
درمیآید یا در آب پنهان میشود و ...نشان از پیکرگردانی شخصیت اسطورهای به شمار میرود.
« .4بازتاب باورهای اساطیری رستنیها در شاهنامۀ فردوسی» از سید کاظم موسوی و غالمحسین
مددی که در مجلۀ زبان و ادبیات فارسی ،سال  ،18شمارۀ  ،17بهار  ،1389صص 161ـ 192چاپ شده
است .نویسندگان در این پژوهش ،به موضوع رستنیهای گیاهی از خون انسان در شاهنامۀ فردوسی
اشارهکردهاند .آنان به این نتیجه رسیدهاند که در آغاز و باورهای اساطیری ،انسان و نبات یکی هستند و
انسان تبار(نژادی) نباتی دارد که بازتاب این موضع را میتوان در شخصیتهای چون کیومرث ،فریدون
و سیاوش مشاهده کرد.
« .5بنمایههای اسطورهای مربو به پرندگان در افسانههای لری» از سودابه کشاورزی و همکاران در
دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه ،سال  ،7شمارۀ  ،27مرداد و شهریور  ،1398صص 73ـ 96چاپ
شده است .نویسندگان پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که پرندگانی چون عقاب ،سیمرغ ،کالغ ،جغد،
قو ،کبوتر و گنجشک با خویشکاریهایی مثبت لری حضور دارند که این مسئله نشاندهندۀ محبوبیت
این پرندگان در میان مردم لرزبان است.
« .6تبیین و تحلیل بنمایههای اساطیری در قصۀ «درخت زندگی» از عظیم جبارهناصرو که در
دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه ،سال  ،8شمارۀ  ،31فروردین و اردیبهشت  ،1399صص 97ـ،119
به چاپ رسیده است .نویسنده در این پژوهش ،به مسئلۀ ثبت و نقد قصۀ «درخت زندگی» در منطقۀ
کوهمره سرخی فارس پرداخته است .وی همچنین به محورهای اصلی این قصه ازجمله مسئلۀ زایش،
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اشاره به درخت انار و همچنین انجیر بهمنزلۀ نمادهای باروری ،گذر قهرمان و همراهانش از شش
خوان برای بازگشت به خانه و حضور ایزد سروش بهعنوان یاریگر پرداخته است.
« .7بررسی بنمایههای اساطیری در افسانۀ سیستانی نهنگ بور و شهزاده» از سید مهدی رحیمی و
همکاران در نشریۀ ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،سال  ،16شمارۀ  ،58پاییز  ،1397صص
93ـ 125چاپ شده است .نویسندگان در این پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که داستان «نهنگ بور و
شهزاده» ،یکی از داستانهای عامیانه سیستانی است که ازلحاظ بنمایههای اساطیری از غنای
بسیاری برخوردار است و این امر بهنوبۀ خود ،لزوم توجه بیشتر به فرهنگ بومی و داستانهای عامیانۀ
سرزمین سیستان را نشان میدهد.
« .8بررسی بنمایههای اساطیری در دارابنامه طرسوسی» از امیرعباس عزیزیفر که در نشریۀ
متنشناسی ادب فارسی ،سال ،7شمارۀ ( 4پیاپی  ،)28زمستان  ،1394صص 101ـ 118چاپ شده
است .نویسنده در این پژوهش ضمن معرفی و شیوۀ تأثیرپذیری دارابنامه طرسوسی بهنقد اسطورهای
و مباحث مربو به آن در این اثر میپردازد و نتیجه میگیرد که اساس این قصه بر تأثیرپذیری از روایات
ایرانی است و مهمترین نکتۀ آن ،اشاره به ازدواج با محارم(خویدوده) است؛ هرچند که از پیامبران
سامی نیز نام برده است.
جستجوهای علمی ،موضوعها و پژوهشهای مرتبط نشان میدهند که تاکنون در مورد بررسی و
تحلیل بنمایههای محلی و اساطیری در منتخبی از قصههای مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد
پژوهشی مستقل صورت نگرفته است .همچنین انجام این پژوهش میتواند راهگشای مطالعات
مربو به شناخت اساطیر ایرانی و موضوعات آن در حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی در این زمینه باشد.

 .2تحلیل بنمایههای محلی و اساطیری در منتخبی از قصههای عامه مردم بختیاری و
کهگیلویهوبویراحمد
قصه را میتوان آینۀ تمامنمای هر قومی دانست« .قصه ،نمودار قسمت مهمی از میراث فرهنگی هر
قوم و ملتی است و ارزشهای سنتی ،زمینههای فرهنگی ،روانشناختی و همچنین حوادث و سوانح
اجتماعی جدید در آن انعکاس پیدا میکند .تحقیق و مطالعه در قصههای ملل از طرفی بهاینعلت مهم
است که بتوان به برداشتهایی از زندگی که مبنا و پایۀ آن قصههاست پی برد و از جانب دیگر ازآنرو که
بتوان به کشف روابط بین فرهنگها نائل آمد و بر آن پرتو افکند»(مارزلف .)15 :1376،قصههای عامیانه
بخشی از ادبیات عامیانه به شمار میروند و ادبیات عامیانه نیز بهنوبه خود بخشی از دانش مردمی یا
فرهنگعامه است؛ بنابراین قصههای عامیانه به «قصههابی اطالق میشود که بهصورت شفاهی یا
مکتوب در میان هر قوم از نسلی به نسل دیگر منتقلشده است»(داد .)374 :1385،همچنین یکی از
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عرصههای آسان و کمهزینه انتقال آدابورسوم ،سنتهای دیرین و میراث فرهنگی گذشتگان به
فرزندان و نسلهای آینده ،قصه و قصه است که این پیوند در گونههای شفاهی ادبی عامه نمود بیشتری
دارد (ر.ک :پاینده.)62-57 :1389،
در این پژوهش و با توجه به اهمیت موضوع قصههای عامه ،به تحلیل مهمترین بنمایههای محلی و
اساطیری در منتخبی از قصههای عامۀ مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد که بر اساس مطالعات
کتابخانهای صورت گرفته است ،میپردازیم.
2ر .1دیوان (االزنگی) و پریان
ازجمله بنمایههای محلی و اساطیری در قصهها ،حضور دیوان است .آنها موجوداتی خاص و یا
موجوداتی شناختهشده با ویژگیها ،صفات و ظاهری خاص هستند .دیوها علیرغم داشتن ماهیتی
ناشناخته ،میتوانند به سیمای انسان درآیند و هدف آنها بیشتر ،ضربهزدن یا آسیب رساندن به انسان
است.
یکی از موجوداتی که در قصههای عامیانه مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد نمود فراوانی دارد،
دیو االزنگی است .قابلیت تبدیلشدن به انسان و دوباره بازگشت به سیمای نخستین خود را دارد .در
این نوع از قصهها ،دیوهای نفرتانگیز و وحشتناک ،سبب آزار انسان میشوند و حتی انسان را ربوده و
او را میخورند« .سخن گفتن از قصرهای نهفته در کوه و بیابان ،گنجهای بادآورده که بیانگر کهنترین
آرزوهای مردم سادهدل جهان است از دیگر ویژگیهای این نوع قصهها به شمار می-
رود»(زرینکوب.)920 :1333،
در قصۀ «هفتبرادران» و برای فریب دادن خواهر برادران ،االزنگی خود را به شکل جوانی زیبارو
درمیآورد .جوانی و بهخصوص جوان پانزدهساله که شکل آرمانی سن در اندیشۀ ایرانی است .در ایران
باستان ،آدمی در  15سالگی به سن قانونی میرسد و  15سالگی سن آرمانی را در ایرانزمین مینمایاند
که نمونههای آن را در اوستا و در پیکرگردانی ایزد بهرام به سیمای جوان  15ساله میبینیم یا آنکه مشی
و مشیانه در هنگام بیرون آمدن از گیاه ریباس (گیاه روییده از نطفه کیومرث با  15شاخه) به سیمای
جوان  15سالهای مینمودند(ر.ک :کریستینسن.)71 :1393،
االزنگی بدین طریق تالش میکند تا دختر را فریب بدهد و نمیتواند« :وقتیکه هوا تاریک شد،
االزنگی خودش را به شکل جوانی زیبارو درآورد و در خانه را زد .دختر با ترسولرز پشت درآمد .جوان
از پشت در گفت :من از طرف برادرانت آمدهام و برایت انگشتر آوردهام ،انگشتت را از الی در بیرون کن
تا دستت کنم .دختر انگشتش را از در برد .االزنگی آنقدر خون او را مکید که دختر بیهوش شد و به
زمین افتاد( »...آسمند و خسروی .)44 :1377،همین موضوع در قصۀ «هفت برادر و یک خواهر» نیز تکرار
شده است با این تفاوت که االزنگی به سیمای انسان درمیآید و خود را پیک معرفی میکند« :االزنگی
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که چاره ای نداشت به دختر کلکی زد و گفت :در رو باز کن .من یه پیکم ،از طرف داییات اومدم و یه
نامه و یه انگشتر برات آوردم( »...تهماسبی کهیانی.)120 :1391،
نکتۀ مهم دیگر در این داستان ،چرایی نام االزنگی است .درواقع ،دیوان همیشه در ادبیات فارسی
دارای گنجهای بیشماری هستند و ما در برخی از داستانهای ذکرشده در این پژوهش شاهد این
موضوع هستیم .همچنین راوی این داستان عامیانه ،مرد ثروتمند را که با ترفند ثروت مردم را از آن خود
ً
میکند به عنوان دیو توصیف کرده است .معموال دیوها ،موجودات بیخرد و نگهبان آب و گنج هستند
که همیشه ثروتمند بودهاند(ر.ک :واحددوست92 :1387،؛ میهندوست19 :1355،ـ .)20در داستان «گرزه و دیزه»،
االزنگی دارای ثروت فراوانی است که در ابتدای داستان از زبان خود بیان میشود« :اآلن هم کلی
گوسفند ،بز و ثروت دارم» .و درنهایت خانواده گرزه به آن دست مییابند« :گوسفندان و بزهای
االزنگی را برای خودشان برمیدارند» (تهماسبی کهیانی.)110 :1391،
ً
عالوه بر این و با توجه به بینش اساطیری ،دیوان معموال با جادو در پیوندند (ر.ک :هینلز .)56 :1393،در
داستان «گرزه و دیزه» نیز االزنگی با خواندن ورد ،به سیمای زن مو بلند و نیز به سیمای واقعی خود
تغییر قیافه میدهد؛ «یکباره دیزه سحرش را خواند و به االزنگی تبدیل شد و با دهانش تخمهای گرزه
را کند و به دنبال فامه و دخترانش به راه افتاد و یکباره دیزه رسید و خودش را مثل اولش کرده
بود»(تهماسبی کهیانی .)115 :1391،همچنین دیوان آدمخوار معرفی میشوند .در داستان «گرزه و دیزه» نیز
به این صفت االزنگی بهعنوان یک دیو اشارهشده است« :دید داخل خانه آدم بدن تکهتکه زن و مرد را
به چوب درخت آویخته و از گوشتشان میبرد و کباب میکند و میخورد .نگاه کرد دید عمهاش اینک
االزنگی است»(همان .)116 :موضوعات حضور االزنگی و ویژگیها آن؛ ازجمله داشتن مال فراوان،
حضور در شب ،زورگویی و آدمخواری در قصههای دیگر مثل دیو هفتسر ،االزنگی ،االزنگی و تمتی
و االزنگی و ِجیرنال نیز تکرار شده است.
در شاهنامۀ فردوسی نیز دیوان ،موجوداتی بیخرد و نگهبانان آب و گنج معرفی شدهاند .در داستان
هفتخوان رستم و در خوان ششم ،کنارنگ دیو نگهبان آب معرفی شده است:
که پهنای او بر دو فرسنگ بیش
کز او بگذری ،رود آبست پیش
اوی
همه نره دیوان بفرمان
اوی
کنارنگدیوی ،نگهبان
(فردوسی،1393،ج.)218 :1

نکتۀ مهم دیگر در داستان «سه پسر و یک دختر شاه» که جنبۀ تعلیمی نیز دارد ،نشان دادن دزدان در
ً
قالب دیو است .معموال در زندگی عشایری مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد ،دیو ،آل ،جن و پری
نمود بارزی دارد و در قصهها و متلها و حتی برخی از اشعاری که مادران برای کودکان خود
ً
میخوانند ،بازتاب دارد .دیوان ،موجودی ناشناختهاند و معموال بسیار زشت و بدهیکل معرفی
میشوند و بر اساس شاهنامه ،دیوان موجوداتی پلید و اهریمنی هستند که مبارزه با آنها نمودی
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چشمگیر دارد (ر.ک :آیدنلو .)198 :1388،دلیل این کار از سوی راویان قصه نیز این است که کودکان خود
را از انجام کارهای زشت بازبدارند؛ برای همین امر و در این قصه ،دزدان خزانۀ شاه دیو معرفی
میشوند« :یک پیرزنی گفت :شب هفتتا دیو میآیند و خزانه شاه را میبرند و ما اآلن برای همین
ناراحتیم» (لیموچی .)23 :1385،همچنین دلیل دیگر در تشبیه دزدان به دیوان ،برای این است که دیوان
منفورند و اگر شخصی چنین عملی را انجام بدهد ،از دیدگاه اجتماعی جایگاه خود را ازدستداده و
منفور میشود.
در فرهنگ ایران باستان ،عالوه بر دیوان بهعنوان موجوداتی اهریمنی ،هرگونه ارتبا با دیگر
موجودات اهریمنی همانند پریان نیز امری نکوهیده به شمار میرفته است .پریان از سویی مثبت و با
نقشهایی همچون زیبایی ،باروری ،پیوند با آب و ناحیههای سرسبز و از سوی دیگر منفی است که
«سعی در گمراه کردن جوانان و پهلوانان دارد که سرانجام این پیوند ،آوارگی ،مرگ و گزند
است»(سرکاراتی .)6 :1350،این موجودات در شاهنامه و با دو سیمای مثبت و منفی در داستان رستم و
سهراب ،سیاوش و بیژن و منیژه نمود یافتهاند .در اندیشۀ مردمان بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد نیز
همین ویژگیهای مثبت و منفی وجود دارد .از سو یی زیبارو هستند و از سوی دیگر جوانان را فریب
داده و درنهایت به آنان آسیب میزنند.
در قصۀ «آمن قره» ،وی دختر شاه پریان میشود و از او خواسته میشود تا برای ازدواج با دختر،
آزمونهایی را پشت سر بگذارد و خواستههای دختر را برآورده کند .یکی از این آزمونها ،آوردن آیینهای
بزرگ است که در دست دیوی به نام دالرام و در باغی در زیر چاهی است .آمن قره به سر چاه میرود و
سپس با راهنمایی دیو دیگری ـ که زندانی است ـ به باغ راه مییابد .در آنجا سنگهای بسیاری را میبیند و
وقتی دلیل آن را از دیو جویا میشود؛ دیو میگوید که اینها عاشقان دختر شاه پریان بودهاند ،و در اینجا اسیر
و سپس به سنگ تبدیلشدهاند« :این نگهبانها ،روزگاری عاشق دختر شاه پریان شدند و وقتی برای آیینه
دالرا میآمدند نمیتوانستند آن را ببرند و سنگ میشدند .تو هم اگر نتوانی ،سنگ میشود و اینکه بگذار
دالرا بخوابد و بعد سراغ آیینه برو( »...تهماسبی کهیانی .)150 :1391،چنانکه در نمونۀ ذکرشده میبینیم،
آمنقره ،شیفتۀ زیبایی دختر شاه پریان ـ که خود پری است ـ شده است و آزمونی را پشت سر
میگذارد .چنین آزمونی بنمایه اسطورهای دارد .همچنین به مسئلۀ جادوگری در این داستان اشاره
شده است که مرتبط با دیوان و پریان است.
نمونۀ دیگر حضور دیوان در داستانهای عامه مربو به عشایر بویراحمدی ،قصۀ «آل» است .در این
قصه ،زلیخا پس از به دنیا آوردن چندین دختر و ناراحت شدن از داشتن دختران ،سرانجام پسری به دنیا
میآورد .هرچند وی در هنگام زایمان از دنیا میرود؛ اما قابله و دیگر زنان خانه زلیخا را ترک نمیکنند؛ زیرا
معتقدند که آل میآید و بچه را با خود میبرد« :پیرزن خطر را دریافت و با صدایی که در گلویش شکست،
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گفت :آل( »...بهمنبیگی .)31 :1368،چنانکه میبینیم در این داستان نیز به موضوع آسیب رساندن دیوان به
انسان اشاره شده است.
2ر .2کوه
کوه در اسطورهها جایگاه بارزی دارد و همواره انسانها برای تأمین امنیت خود در مواقع گوناگون به آن
پناه میبرند .بر اساس اندیشه اسطورهای ،کوه جایگاه خدایان است و حتی قربانی برای خدایان نیز در
نوک کوهها انجام میگیرد (ر.ک :مصطفوی .)66 :1369،دلیل این کار ،نزدیکی کوه به آسمان است .این
موضوع را میتوان در اوستا و قربانی برای ایزد مهر بهوسیله پادشاهان و پهلوانان مشاهده کرد .این
رسم امروزه نیز در فرهنگ مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد رواج دارد (ر.ک :آقاخانیبیژنی و
همکاران . )65 :1396،عالوه بر این ،کوه نماد استقامت و پایداری و همچنین گوشهگیری بوده است (ر.ک:
کوپر.)318 :1392،

کوه در اساطیر« ،نماد مرکز جهان است که از طریق آن محور قطب میگذرد و در دربارۀ آن اژدهاهای
نیروهای کیهانی میگذرند» (همان .)318 :کوه ،بلندترین نقطۀ زمین بهعنوان مرکز ،قلۀ بهشت ،جایگاه تالقی،
در ابرهای آسمان و باالی زمین و به باالترین نقطه میرسند که ارتبا با خدا(یان) را نشان میدهند.
در قصههای «خرس و زن بیچاره»« ،آهوبچه»« ،زن زیبا و شکارچی»« ،هفتبرادران»« ،کرهاسب
سیاه»« ،ماهتیتی»« ،پادشاه و هفت پسرش»« ،خیر و شر»« ،هفتبرادر و یک خواهر»« ،االزنگی و
تمتی»« ،دیو هفتسر»« ،مثل روباه و دالو»« ،االزنگی»« ،االزنگی و ِجیرنال»و «درخت وول» به
عنصر کوه بهعنوان نمود اسطورهای اشاره شده است .در برخی از قصههای ذکرشده ،کوه بهعنوان
جایگاه دیوان معرفی شده است .در قصه «آهوبچه» و «درخت وول» ،پناهگاه و نماد استواری است.
این موضوع را در قصه خیر و شر نیز میبینیم.
2ر .3حیوانات نمادین و اسطورهای (شیر ،کالغ و)...
یکی از موضوعات مربو به بنمایههای محلی و اساطیری در قصههای منتخب پژوهش ،حضور حیوانات
و سخنگفتن آنهاست .در این قصهها ،حیوانات همانند انسان سخن میگویند و حتی رفتاری انسانگونه
دارند .در قصۀ «سیب سرخ» ،این موضوع را در رابطۀ بین دختر زیبا و شیر میبینیم .در این داستان ،دختر
خالکوب تالش میکند تا دختر زیبا را از بین ببرد و خود ،زن پسر پادشاه شود؛ به همین دلیل به بازی
مشغول میشوند و دختر خالکوب ،دستان دختر زیبا را به درختی میبندد و خود به خانه برمیگردد .در
نزدیکی غروب شیری به دختر نزدیک میشود؛ اما دختر با او سخن میگوید« :دختر زیبا تنها و سرگردان
مانده بود که نزدیک غروب شیری آمد و میخواست او را بخورد .دختر با گریه گفت :ای شیر! چند روز
دیگر عروسی من است ...ترا به خدا مرا نخور .شیر قبول نکرد( »...آسمند و خسروی .)23 :1377،در این
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قصه ،شاهد سخنگفتن دختر با شیر بودهایم که موضوع اسطورهای بودن شیر را بر ما آشکار میکند.
شیر در اساطیر ،نماد قدرت به شمار میرود .همچنین «شیر مقتدر ،سلطان ،نماد خورشید و بهغایت
درخشان ،سلطان حیوانات و سرشار از فضایل و رذایل ناشی از مقامش است»(شوالیه.)111 :1388،
همچنین بهموجب نمادشناسی ،شیر نماد «غرور و درندهخویی مخرب» (هال )63 :1390،و نمودی از
قدرتهای دوزخی ارائه میشود (ر.ک :کوپر)242 :1392،؛ به همین دلیل دختر را میخورد .در شاهنامۀ
فردوسی و در داستان هفتخوان رستم و اسفندیار نیز شاهد حضور نمادین شیر هستیم که هر دو
ُ
پهلوان ،شیرکشی میکنند تا بتوانند به هدف خود دست یابند.
در قصۀ «آمن ق ِره» نیز شاهد سخن گفتن شیر هستیم .وقتی آمن ق ِره میخواهد از کنار شیر فرار
کند ،خار را از پای شیر درمیآورد و خود در پشت سنگ بزرگی پنهان میشود« :شیر از خواب پرید و
نعرهای زد و بنا کرد به لیسیدن پاش و هی میگفت :کی بود که جرئت کرده به من نزدیک بشه؟»
(تهماسبی کهیانی .)146 :1391،پساز آنکه درد پای شیر آرام میگیرد ،آمن قره به نزدیک او میرود و ضمن
معرفی خود ،به او میگوید :که من بودهام که خار را از پای تو بیرون آوردم .ماجرای عشق خود به دختر
شاه پریان را برایش تعریف میکند و از او میخواهد تا برای دختر پیغام بفرستد و شیر نیز چنین
میکند .در این قسمت ،شیر در سویۀ مثبت خود؛ یعنی نماد قدرت و برتری نمایان شده است.
در قصۀ «هفتخواهران» ،این موضوع را در رفتار گربۀ سخنگو میبینیم« :گربه گفت :نمکی مرا با خودت
ببر شاید روزی به دردت بخورم( »...آسمند و خسروی .)96 :1377،پسر پادشاه که بهعنوان مرد ،به ماهیت
نمکی و خواهرانش شک دارد ،تالش میکند تا با اجرای نقشهای آنها را فریب دهد؛ اما گربه که بهطور
مخفیانه به اتاق پسر پادشاه رفته است ،از نقشه باخبر میشود و پیش از آنکه پسر پادشاه آن را عملی کند،
ً
نقشه را برای نمکی تعریف میکند« :اما نمکی قبال بهوسیله گربه از نقشه پسر پادشاه و مادرش باخبر شده
بود و در بین راه به خواهرهایش سفارشهای الزم را نمود( »...همان .)97 :در نمونۀ دیگر از همین قصه نیز
باز گربه است که خواهران نمکی را از نقشۀ پسر پادشاه آ گاه میکند« :پسر پادشاه همین کار را کرد؛
ولی باز هم گربه ،دخترها را از نقشهها خبردار کرد» (همان .)97 :موضوع سخنگفتن گربه را در قصۀ
«هفتبرادران» نیز میبینیم« :مبادا با گربهای که به این خانه میآید ،حرف بزنی یا از عسلی که میآورد
بخوری( »...همان .)43 :در اینجا اشاره شده است که گربه سخنگو است و میتواند همانند انسان
سخن بگوید.
در قصۀ «هفتبرادران» نیز شاهد این موضوع هستیم .در این قصه ،کالغ با دختر سخن میگوید و در
ازای راهنمایی دختر به هدفش ،از او درخواست خوراک میکند .در این قصه کالغ با دختر سخن میگوید و
جنبهای از بنمایههای اساطیری و سخنگفتن پرندگان را به ما نشان میدهد« :کالغی آمد سر چشمه و
شروع کرد به قارقار کردن .دختر مقداری کشک به کالغ داد و برایش درددل کرد .کالغ هم او را بر بال خود
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گذاشت و رفت و رفت تا رسید به سرزمینی که هفت برادر در آنجا زندگی میکردند( »...همان .)42 :چنین
بنمایهای در قصه «هفت برادر و یک خواهر» نیز تکرار شده است.
کالغ در اساطیر ایرانی و بهویژه در آیین مهری ،نماد پیک است .کالغ همچنین منادی است و در اساطیر
پیام پروردگار را به میترا میرساند و درواقع نقش مرکور را دارد که پیک خدایان بوده است .همچنین نخستین
مرحله از آیین تشرف مهری به شمار میرود (ر.ک :ورمازرن .)171 :1393،در قصههای مذکور نیز کالغ
راهنماست و شخصیت را بهسوی هدف راهنمایی میکند که این موضوع مفهوم پیک بودن کالغ را روشن
میکند.
در افسانۀ «ماهتیتی» ،شاهد حضور خرسی هستیم که رفتاری انسانگونه از خود بروز میدهد .در این
افسانه ،ماهتیتی گوسفندان را برای چرا به کوه میبرد و خود مشغول چیدن گیاهان دارویی میشود .او
ناخواسته سر از غاری درمیآورد که با خرسی مواجهه میشود .خرس او را گرفته و در غار زندانی میکند:
«ماهتیتی هم سرگرم چیدن علف و گیاه بود و همینطور رفت و رفت تا رسید دم یک غار .یهو یک خرس
بزرگی اونو گرفت و برد توی غار و یه سنگ بزرگ هم گذاشت دم غار و ماهتیتی رو حبس کرد» (تهماسبی
ِ
کهیانی .)294 :1391،عالوه بر این ،پس از فرار کردن ماهتیتی از غار و رفتن به خانه پدریاش ،خرس به
دنبال او میگردد و حتی او را صدا میزند« :خرس ناراحت شد و توی کوه دنبال اون میگشت و هی
صداش میزد که ماهتیتی خانوم کجایی؟ /داد میزنم بیایی /بچه گرسنهش شده /دردونه تشنهش
شده( »...همان .)295 :سخن گفتن و فریاد کشیدن در جستجوی شخص گمشده ،رفتاری انسانی است
که در این قصه به خرس نسبت داده شده است و همین نکته موضوع اسطورهای بودن او در این قصه را
تأیید میکند .همچنین دزدیدن دختر بهوسیله خرس (که نمودار مرد است) و سپس زندگی کردن با او
نشاندهنده یک نوع ازدواج ربایشی بوده است که در گذشته در بین مردم بختیاری مرسوم بوده است.
ازدواج ربایشی بهنوعی نقد ازدواج سنتی است که در آن دختر و پسر به میل خود طرف دیگر را انتخاب
ً
میکنند که این موضوع معموال موردنظر مردم ایل و بزرگان نیست .ازدواجی با شکلگیری نهادهای
ً
اجتماعی جدید و تحوالت فکری انسان مدرن تقریبا از بین رفته است و یا شاید شکل جدیدی به خود
گرفته باشد (ر.ک :بهنام15 :1352،ـ .)16در این قصه ،به حمایت از زنان پرداخته شده است و خرس نماد
مرد است و درنهایت ،خانوادۀ دختر بر خرس (یا مرد) پیروز میشوند .سخن گفتن حیوانات با انسان را
در رفتار گرگ ،پلنگ و شیر با پیرزن در قصۀ «کدو و پیرزن» و روباه با پیرزن در قصۀ «مثل روباه و دالو» نیز
میبینیم (ر.ک :تهماسبی کهیانی.)306 :1391 ،
در قصۀ «خیر و شر» با دو کبوتر؛ یکی سبزرنگ و دیگری سفیدرنگ سر و کـار داریـم کـه قهرمـان؛ یعنـی
خیر را در رسیدن به هدف راهنمایی میکنند« :یهو دید دو تا کفتر ،یکی سبز و یکی سـفید اومـدن سـر شـاخه
درخت نشستن .تو همین حین ،کفتر سفید به کفتر سبز گفت :ای خواهر! کفتـر سـبز گفـت :جـون خـواهر!
کفتر سفید گفت :این جوون چشمهاشو از دست داده و این دختر داره براش گریه میکنـه ،درمـون اون چیـه؟
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کفتر سبز بهش گفت :چشمهای این جوون درمون میشه به شرطی که ایـن دختـر چنـدتا بـرگ تـازه از همـین
درخت بچینه و با آب فالن چشمه مخلو کنه و بعد از جوشاندن برگها از چند قطـره از آب اونـا بریـز تـوی
چشمهاش تا بینا بشه( »...تهماسبی کهیانی327 :1391،ــ .)328درنهایت دختر همین کار را انجـام مـیدهـد و پسـر
بیناییاش را به دست میآورد .نکتۀ دیگر در این قصه ،اشاره به باور عامیانه دربارۀ کبوتر است که از زبـان پـدر
دختر مطرح میشود« :پدرش گفت :اون کفترها فرشته الهی بـودن و حکمتـی تـوی ایـن کـاره» (همـان.)328 :
چنانکه میبینیم در خصوص مسئلۀ اساطیری کبوتران ،عـالوه بـر سـخنگفـتن کبـوتران کـه درواقـع ،عملـی
انسانی است ،چگونگی منشأ و بهنوعی خلقت کبوتر را نیز مطرح کرده است.
موضوع ذکرشده در شعر روایی «قصه شهر سنگستان» اخوانثالث نیز ذکرشده است .در ایـن شـعر روایـی،
دو کفتری که بر روی شاخه سدر کهنسالی نشستهاند ،قهرمان را در رسیدن بـه هـدفش راهنمـایی مـیکننـد.
همانندیهای بسیاری میان این قصه و شعر قصۀ شهر سنگستان وجود دارد و ازجمله میتـوان بـه حضـور دو
کفتر ،خوابیدن قهرمان در زیر شاخه درخت ،سخنگفتن کبوتران و نشان دادن مسیر درست به قهرمان اشـاره
کرد .نابینا بودن جوان در زیر شاخه درخت که بهنوعی بیانگر ،خـواب اسـت ،نشـاندهندۀ فضـایی نمـادین و
اسطورهای است .خوابیدن یا همان نابینا بودن جوان ،نمودی از مرگ اوسـت و شـفایافتن او بـه معنـای
زندگانی و رستگاری است؛ چون به اعتقاد الیاده« :پیکی که انسان را از خواب بیدار میکند درعینحال
آورنده زندگانی و رستگاری برای اوست» (الیـاده« .)133 :1386،خوابیـدن جـوان در زیـر سـایۀ درخـت،
نشانۀ «معرفت و آ گاهیبخشی» است که در بسیاری از تمدنها ازجملـه هنـدوان رواج دارد و بـودا در
زیر سایۀ درخت انجیر به آ گاهی و حقیقت دست یافت» (صادقی و آقاخانی بیژنـی .)152 :1395،در گفتار پـدر
دختر به یک باور عامیانه اشاره شده است که فرشـتگان مـیتواننـد در قالـب کبـوتر خودنمـایی کننـد.
درواقع ،کبوترانی که بر روی شاخۀ درخت نشستهاند و در مورد جوان و دربارۀ اینکه او کیست؟ از کجـا
آمده و چرا و چگونه به اینجا افتاده است؟ با هم بحث میکنند ،نمودی از کهنالگوی «پیر دانا» هستند
(ر.ک :یونگ)127 :1368،؛ این نمود زمانی ظهور میکند که قهرمان بهتنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد و
او میآید تا با بصیرت ،آ گاهیبخشی ،پند عاقالنه و امثال اینها قهرمان را یاری سازد .و ایـن پیـر دانـا
«گاهی به شکل حیوانی جلوهگر میشود» (همان .)127 :در این قصه« ،پیر دانا» به شـکل کبـوتران بـروز
یافته است و سرانجام راه چاره را برای شفا یافتن چشمهایش به دختر مـیآموزنـد .همچنـین پرنـده بـا
پرواز در آسمان ،با نیروهای مافوق طبیعی ارتبـا دارد و از جهـان دیگـر خبـر مـیآورد و از همـین رو
است که رد بسیاری از داستانها ،قهرمان خفته رد پای درختی و به دلیل شنیدن عمدی یـا غیرعمـدی
دو پرنده با هم خبر بسیار باارزشی دربارۀ سرنوشت خود میشنود (ر.ک :مختاریان.)115 :1392،
نکتۀ قابلذکر دیگر در این قصه ،چرایی چشمه است .چشمه در اساطیر ،نماد روشنی و بهطورکلی
آب ،رمز تولد دوباره است (ر.ک :شوالیه و دیگران .)138 :1382،یونگ ،چشمه را تصویری از روح بهعنوان
منشأ زندگی درونی و انرژی روانی میداند و به نظر او نیاز به این چشمه زمانی قوت میگیرد که زندگی

بنمایههای اساطیری در منتخبی از قصههای بختیاری و(...ص ---)108-85فرشته روستا و همکاران 97 

فرد در معر خشك شدن قرار گیرد؛ بنابراین جوان که از همهجا و همهچیز ناامید شده و دل بر مرگ
نهاده به توصیه کبوتران باید برگ درختان را در آب چشمه بشوید تا زندگی دوباره بیابد .نابینا شدن او،
مرگی نمادین و شفا یافتنش بهوسیله برگ درخت و آب چشمه نیز رمزی برای تولد دوباره است (ر.ک:
یونگ.)65 :1389،

2ر .4اسب و اسب بالدار
با توجه به اهمیت اسب در زندگی عشایری ازجمله بارکشی در هنگام کوچ ،استفاده از آن در میدانهای
ُ
جنگی ،مراسم عروسبران و کتلبندی آن در مراسم سوگواری (ر.ک :اماناللهی بهاروند136 :1360،؛ مشیری:1391،
25ـ )27و همچنین توجه به جذابیت و گیرایی قصهها ،آن را سخنگو و دانا معرفی میکنند.
حضور اسب دانا در قصۀ «کرهاسب سیاه» مشهود است .وی هم سخن میگوید ،هم از غیب خبر دارد و
هم رفتاری انسانگونه از خود بروز میدهد .در این قصه ،زنبابای مراد تالش میکند تا مراد را به توسل به
مکر و حیله از بین ببرد که موفق نمیشود و شکست میخورد .نامادری مراد ابتدا به او دل میبندد و
مراد که جوان پاکدامنی است ،این خواسته او را رد میکند و همین موضوع سبب ناراحتی و آزار و
اذیت مراد از سوی نامادری میشود .رفتارهای نامادری مراد بهجایی میرسد که میخواهد مراد را
بکشد« :زن پلید پادشاه که ناکام مانده بود ،دیگه کینه پسر پادشاه را به دل داشت و میخواست هر طور
زن پادشاه گذشت و آخر سر یه روز
بازی ِ
شده اونو سر به نیست کنه ...خالصه روزها از قصۀ هوس ِ
اون نقشه کشید که تو غذای شاهزاده ،سم بریزه و اونو بکشه( »...تهماسبی کهیانی .)268 :1391،اما مراد با
کمک کرهاسب سیاه از این مهلکه جان سالم به درمیبرد و از آنجا فرار میکنند .این موضوع یادآور فرار
سیاوش از دست دسیسهچینیهای نامادریاش سودابه بعد از بیتوجهی سیاوش به خواسته نامعقول
نامادریاش است.
کرهاسب سیاه تنها موجودی است که از دلبستن نامادری مراد به او خبر دارد و از آنجا که مراد با او
دوست است ،به کمک وی میشتابد و او را از نقشههای نامادری مراد آ گاه میسازد« :کرهاسب سیاه
یه شیهه کشید و رفت پیش پسر و کرهاسب سیاه اونو از نقشه شوم زن بابا ،باخبر کرد و بهش گفت:
نامادر یت توی غذات سم ر یخته و امروز برو پیش پادشاه غذا بخور(»...همان .)268 :حضور نامادری در
این قصه ،بهنوعی بیانگر جنبه منفی کهنالگوی مادرمثالی است؛ ولی حضور اسب سیاه و دریایی و
حمایتها ،چارهاندیشیها و راهنماییها او به مراد مظاهر مثبت مادر مثالی را تداعی میکند (ر.ک:
روحانی سراجی و همکاران228 :1397،ـ .)229ازجمله ویژگیهای دیگر اسب دریایی ،پرواز کردن وی است:
«کرهاسب سیاه هم گفت باد .یهو از اینطرف دریا پرید و رفت اون طرف(»...همان .)269 :نکتهای که
یادآور اسب بالدار در اساطیر کهن است .این موضوع را در شاهنامه فردوسی نیز میبینیم .وقتی
کیخسرو بر اسب سیاوش مینشیند ،اسب چون باد به هوا میپرد و گیو به خیال آنکه اهریمن به
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سیمای اسب ،کیخسرو را ربوده است ،به وحشت میافتد (فردوسی،1391،ج .)428 :1ابیات شاهنامه نشان
از آن دارد که ما با اسبی با ویژگیهای خاص سروکار داریم؛ اسب بالدار و «نپرداختن فردوسی در
ً
شاهنامه به ویژگی اسب (اسب بالدار) احتماال بیشتر برای عقالنی شدن داستانهاست؛ چراکه این
داستانها پیوند خود را با باورهای مردم کمکم ازدستداده بودند و خردهخرده جنبۀ عقالنیتر به آنها
دادهشده است»(مختاریان.)118 :1392،
نکتۀ دیگر در خصوص کرهاسب سیاه ،دادن چند تار موی خود به مراد است« :یکی اینکه چندتا مو
از من می کنی تا هر وقت توی تنگنا گیر کردی یکی از اونا رو آتیش بزنی و من به کمکت بیام» (همان:
 .)270این مسئله عالوه بر یادآوری حضور سیمرغ در شاهنامه در داستان رستم و سهراب ،همانندی
میان مو و پر را در اساطیر نشان میدهد .اسب یکی مهمترین نمادهای فرهنگ و اساطیر ایرانی و
ً
بعضا هندواروپایی است (ر.ک :همان .)115 :اسب موجود در قصۀ «کرهاسب سیاه» ،اسبی غیرزمینی و
شگفتانگیز است ،او سخنگو و سخنشنو است و درواقع ما با اسبی با نقش بغانه (مقدس) روبهرو
هستیم .با آتش زدن موی او میتوان او را حاضر و فرمان کارهای شگفتانگیز داد؛ بهگونهای که در
شکار ،جمعآوری خوراک و حتی رسیدن به شاهزاده خانم مراد را یاری میکند .نکتۀ دیگر در خصوص
ً
این اسب ،موضوع آتش زدن موی او است که آتش زدن پر پرنده مقدس را یادآور میشود و معموال
ً
موضوعی آشنا و پرتکرار در قصههای عامیانه و اساطیری است .کرهاسب سیاه ،معموال با نیروهای
مافوق طبیعی در ارتبا است؛ پرواز کردن وی بر سطح دریا این موضوع را تأیید میکند و ارتبا وی با
آب و آیینهای کهن اسطورهای را بیشتر بر ما نمایان میسازد .رنگ سیاه این اسب به این دلیل است
که با جهان دیگر و بهویژه جهان دریایی در ارتبا است و کهنترین شواهدی که به مسئله اسب و آب
در فرهنگ ایران باستان اشاره دارد ،تیشتریشت اوستا (بندهای 18ـ )22است« :ای سپیتمان زرتشت!
ِتشتر رایومند فرهمند در سومین ده شب ،کالبد استومند پذیرد و به پیکر اسب سپید زیبایی با گوشهای
زرین و لگام زرنشان در فروغ پرواز کند ...در برابر او ا ُپوش دیو به پیکر اسب سیاهی بدر آید؛ اسبی
کل با گوشهای کل ،اسبی کل با گردن کل ،اسبی کل با دم کل ،یک اسب گر سهمناک» (اوستا:1392،
 .)89در این یشت ،ایزد تیشتر با پیکر گردانی در قالب اسب سفیدرنگ بهعنوان نماد بارانآوری با
اپوشه ،دیو خشکسالی در قالب اسبی سیاهرنگ به مبارزه میپردازد و درنهایت نیز پیروز میشود؛
بنابراین پیکر گردانی اسب و یاریرساندن آن به انسان بنمایهای آشنا در فرهنگ اساطیری ایرانی است.
در قصۀ «پسر خوشبخت» ،اسب دانایی وجود دارد که هم سخن میگوید و هم رفتاری انسانگونه دارد.
شاهزاده به دنبال دختری زیبارو میگردد تا با آن ازدواج کند .از ویژگیهای موردعالقۀ شاهزاده ،این است که
دختر موردعالقهاش باید موهایی بلند داشته باشد .روزی شاهزاده خانم به لب دریا میرود و شنا میکند .تار
مویی از وی در آب رها میشود و اسب دانا متوجه این موضوع میشود و به شاهزاده کمک میکند .وی با
شیهه کشیدن تالش میکند تا تار مو را به شاهزاده نشان دهد .شاهزاده نمیتواند آن را پیدا کند و درنهایت
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اسب دانا خودش تار مو را از آب بیرون میکشد« :یک روز همینطور که اسبش داشت لب دریا آب
میخورد ،تار موی زن پسر خوشبخت [شاهزاده خانم] را دید و بنا کرد به شیهه کشیدن .شاهزاده اومد و هر
چه در آب نگاه میکرد؛ چیزی نمیدید تا اینکه اسب دانا ،خودش تار مو را از آب بیرون کشید و شاهزاده آن
را دید( »...تهماسبی کهیانی.)242 :1391،
2ر .5درخ
بشر از ابتدای خلقت همواره درخت را ستایش کرده و از دیرباز بهعنوان عنصری مقدس ،مورد احترام
قرار داده است .کهنترین نگرش انسان به درخت و گیاه ،به روزگار گردآوری خوراک و بهرهگیری از
میوه و ریشه درختان و بوتهها در تغذیه بازمیگردد (ر.ک :کوپر.)68 :1380،
بنمایههای اساطیری مربو به گیاه و درخت در فرهنگ و قصههای مردم بختیاری و
کهگیلویه وبویراحمد بازتابی از اساطیر کهن ایرانی است که در ناخودآ گاه جمعی این قوم تا به امروز
بنمایه اصلی خود را حفظ کرده است .رویش گیاه از خون یا نطفۀ انسان را میتوان در قصۀ آفرینش
انسان در باورهای اساطیری ایرانی (ر.ک :کریستینسن )17 :1393،و قصۀ سیاوش در شاهنامه فردوسی
(فردوسی،1393،ج )48 :1نیز مشاهده کرد.
ازجمله قصههایی که در آن به موضوع درخت و بنمایههای اساطیری آن؛ یعنی آفرینش انسان از
درخت و بالعکس آن اشاره شده ،قصۀ «سیب سرخ» است .در این قصه ،دختر زیبا فریب دختر
خالکوب را میخورد و در بیابان تنها میماند .شیری به سمت او میرود و دختر از شیر میخواهد تا او
را نخورد؛ اما شیر قبول نمیکند .درنهایت دختر زیبا به شیر میگوید که وقتی مرا میخوری مواظب
باش که قطره ای خون از من روی زمین نریزد .در هنگام خوردن دختر ،قطره خونی از او بر روی زمین
ً
میریزد و فورا یک نی سبز میشود« :وقتی شیر او را خورد ،یک قطره خون به زمین ریخت و از آن
یک نی سبز شد( »...آسمند و خسروی .)23 :1377،در ادامه ،روزی پسر پادشاه به کوه میرود و نی را
میچیند ،از آن نیلبک درست میکند و مینوازد .دختر خالکوب که این وضعیت را میبیند،
خشمگین میشود و نی را از شاهزاده میدزدد ،آن را میسوزاند و خاکسترش را در باغچه میریزد .از
خاکسترها درخت اناری میروید .در هنگام چیدن انارها ،دانه در داخل محل نگهداری آردها (تاپو)
میافتد و دوباره تبدیل به دختر زیبا میشود« :از آن خاکسترها ،یک درخت انار رویید .وقتی انارها را
چیدند یک دانه انار از آنها توی تاپوی آرد افتاد .وقتی زن خالکوب رفت آرد بردارد ،دید یک نفر
دستش را نیشگون میگیرد .تعجب کرد ...دید که همان دختر ز یبا آنجا نشسته ...از شدت ترس
بیهوش شد( »...همان.)24 :
در قصۀ «سیب سرخ» ،به موضوع آفرینش و چرایی تقدس درختانی ازجمله نی و انار اشاره شده
است که عالوه بر نمادگرایی این دو درخت ،بهنوعی مسئلۀ گیاهتباری انسان را نیز مطرح میکنند.
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«نی» ازجمله گیاهان اسطورهای و دارای کارکرد ویژه و عرفانی است« .نی» در برخی از اسطورهها،
نشانۀ پیدایش و همچنین مظهر ستون کیهان است .در برخی از روایات اساطیری نماد حاصلخیزی نیز
است .از این نمادها و نشانهها میتوان راهی به این باور جست که «نی» ،گیاه زندگی است و با پیدایش
و آفرینش در پیوند است (ر.ک :شوالیه و گربران،1388،ج478 :2ـ« .)488نی» در نگاه عرفانی جایگاه
شایستهای دارد« .نی نهتنها بهعنوان یکی از آالت موسیقی قدیمی؛ بلکه بهعنوان وسیلهای برای سخن
گفتن با معبود ،برای دمیدن راز و درد در آن بسیار شناخته شده است» (امیرقاسمی.)138 :1391،
در اساطیر ایرانی ،انار «نماد باروری است» (اکبری115 :1394،؛ هال )283 :1390،و همچنین «نماد اوالد و
اعقاب بسیار است .در یونان باستان ،انار یکی از مختصات هرا و آفرودیت بوده است .در ُرم تاج سر
عروسان از شاخههای انار ُبن فراهم میشده است .در هند نیز زنان برای برطرف کردن نازایی ،آب انار
مینوشند» (شوالیه و گربران .)250 :1388،شاخههای درخت انار در مراسم برسم نیز اهمیت ویژهای دارند
که در اوستا نیز به این موضوع اشاره شده است« .برسم» که همان شاخۀ مقدس زرتشتیان است از
ترکۀ انار درست میشود .در اسطورههای ایرانی ،دانههای انار عامل رویین تنی اسفندیار میشود (ر.ک:
کزازی،1394،ج  .)183 :7اندیشۀ گیاه تباری انسان در اسطورهها ،مفهومی استوار است .انسان اولیه،
درخت را منشأ پیدایش و آفرینش بشر میدانست .این مفهوم در بسیاری از اسطورههای آفرینش
مربو به اقوام کهن بهصورت پراکنده و گسترده است« .اساطیر پراکنده و گستردهای سرچشمۀ نژاد
آدمی از درخت را وصف میکنند» (وارنر .)564 :1386،اینکه انسان ،تبار گیاهی دارد ،باوری جهانی نزد
انسان اولیه است .در ایران باستان نیز باور بر این بود که همۀ انسانها از گیاهی به نام «ریباس» پدید
آمدهاند .این عقیده به صورتهای گوناگونی روایت شده است (ر.ک :هینلز23 :1393،ـ25؛ کریستینسن:1393،
17؛ یاحقی81 :1386،؛ باجالن فرخی207 :1392،ـ.)208

عالوه بر این همین همانندی در شاهنامه فردوسی نیز بهعنوان انگارۀ نسبشناسی و تبارشناسی گیاهی
فراوان به چشم میخورد:
نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت
نخوانم ز بیخ سیاوش درخت
(فردوسی،1393،ج .)154 :1

فرامرز گفت ای گو

شوربخت

منم بار

آن

خسروانی

درخت
(همان،ج .)174 :1

ازجمله قصههایی که به تقدس درخت و بنمایههای اساطیری آن اشاره کرده است ،میتوان به افسانۀ
«دختر دال» در فرهنگ و قصههای محلی مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد اشاره کرد .در این
افسانه ،زایش شاهزاده از نی را مشاهده میکنیم؛ بنابراین رساندن نژاد انسان به این گیاه مقدس در
قصههای محلی این مردم ،باوری اسطورهای است که اعتقاد به سپندینگی گیاه در ناخودآ گاه آنان
باقیمانده و تأییدی بر باور تبار نباتی انسان است که با توجه به ساختار جامعه شکارگری ،دامپروری و
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کشاورزی این مردم و محل زندگیشان در کوهستانهای صعبالعبور ،در ناخودآ گاه و فرهنگ آنان
همچنان باقیمانده است.
2ر .6بنمایههای پیکرگردانی
یکی از موضوعات محوری در اساطیر و قصههای اساطیری ،بحث پیکرگردانی یا همان تغییر شکل
موجودات به سیماهای مختلف است که اصلیترین عامل شگفتانگیزی و خارقالعاده بودن آنها به
شمار میرود .بهموجب پیکرگردانی ،هر موجودی میتواند شکل ظاهری و شناختهشده خود را از
دست بدهد و به صورتی تازه درآید .گاهی جاودانه میشود ،گاهی آسیبناپذیر میگردد و یا به
صورتهای ترکیبی انسان ـ حیوان درمیآید ،ناپدید میشود ،کوچك یا بزرگ میگردد ،به اعماق زمین
میرود و یا برخالف طبیعت خود در آب زندگی میکند (ر.ک :رستگار فسایی25 :1388،ـ .)28در قصههای
بررسی شده شاهد انواع پیکرگردانی در قصههای منتخب پژوهش هستیم.
یکی از موضوعات محوری در اساطیر ،مسئلۀ پیکرگردانی در قصهها و تبدیلشدن انسان به حیوان
است .این موضوع در قصههای عامیانه مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد نیز نمود دارد .در قصۀ
«آهوبچه» ،برکه ،جوی آب و چشمهای وجود دارد که هر کس از آب آن بخورد ،به ترتیب تبدیل به
ماهی ،پرنده و درنهایت آهو میشود .اگرچه در اینجا بحث محوری مسئلۀ آب است؛ اما قصه در ادامه
بر مسئله تبدیل شدن پسربچه به حیوانی به نام آهو تأکید ویژه دارد .پسربچه به همراه خواهر خود به
سمت برکه میروند .پسربچه میخواهد از آب برکه بنوشد که خواهرش مانع میشود؛ زیرا نوشیدن از
این آب سبب تبدیل شدن انسان به ماهی میشود .در ادامه به جوی آبی میرسند .پسربچه باز تقاضای
آب میکند؛ اما خواهرش مانع میشود؛ زیرا معتقد است نوشیدن از این آب ،سبب میشود برادرش به
پرنده تبدیل شود .درنهایت به چشمهای میرسند و دیگر پسربچه طاقت نمیآورد و از آب چشمه
ً
مینوشد که فورا به آهویی تبدیل میشود« :باز رفتند تا به یک چشمه رسیدند .پسر کوچولو دیگر
طاقت نداشت هر چه خواهرش گفت :این آب آهوها است اگر بخوری تو هم آهو میشوی گوش نکرد
و از آب آن چشمه خورد و آهو شد( »...آسمند و خسروی.)64 1377،
از نمونههای پیکرگردانی در قصههای مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد میتوان به قصۀ «زن زیبا
و شکارچی» اشاره کرد .در این قصه ،زن برادر شکارچی به دلیل دروغ گفتن به مار تبدیل یا مسخ
میشود .در اسطورهها میان زن و مار شباهت وجود دارد و آن اینکه هر دو با موضوع زایندگی و باروری
مرتبط هستند (ر.ک :هینلز89 :1393،ـ .)91همچنین از سوی دیگر مار موجودی اهریمنی در اساطیر ایرانی
است (ر.ک :اوشیدر )59 :1371،و به همین دلیل جنبۀ منفی زن؛ یعنی مکر و حیله که از ویژگیهای
شیطانی انسان به شمار میروند ،به مار تبدیل شده است.
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در قصۀ «بیگ سور» نیز که شاهد مسخ پسران هستیم .در قصۀ «بیگ سور» ،شخصیت پسر
باالتنهای انسان و پایینتنهای بز مانند دارد که او را به موجودات اسطورهای و افسانهای نزدیک
میکند.
عالوه بر حیوانات ،پرندگان نیز در باور و فرهنگ مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد دچار
پیکرگردانی شدهاند .در قصۀ «دستهگل قهقهه» ،شاهد مسخ دختران به کبوتر هستیم که نشاندهندۀ
فرشتهبودن دختر ازلحاظ پاکی و معصومیت است؛ زیرا کبوتر در ادبیات و فرهنگعامه و همچنین در
افکار و عقاید مردم و نیز شاعران ،نماد و سمبل پاکی ،معصومیت ،مظلومیت ،عشق ،شهادت و امثال
اینها است (ر.ک :محجوب.)1134 :1393،
در قصۀ «هفتبرادران» ،شاهد جادوگری و تبدیل شدن هفت کبوتر به هفتدختر زیبارو هستیم .این
کبوتران که در اصل دخترانی بودهاند ،بهوسیلۀ جادو به کبوتر تبدیل شدهاند؛ اما از دختر برادران میخواهند تا
با چیدن و آتش زدن یکی از پرهای هرکدام ،بدین طریق آنها را از طلسم رهایی بخشد .دختر برادران چنین
میکند و آن پس از آتش گرفتن پرهایشان به دخترانی زیبارو تبدیل میشوند« :هفت کبوتر بر روی بام
نشستند .دختر گفت :ای کاش این کبوترها هفتدختر زیبا میشدند و با برادرهایم عروسی میکردند .یکی
از کبوترها گفت :اگر از هرکدام ما یک پر بکنی و آتش بزنی طلسم ما شکسته میشود .دختر همین کار را کرد
و آن کبوترها هفتدختر زیبا شدند( »...آسمند و خسروی .)44 :1377،عالوه بر پیکر گردانی دختران به کبوتر و
بالعکس ،نکتۀ مهم در این داستان ،آتش زدن پر و باطل شدن جادو و طلسم است .نکتۀ مهم دیگر در این
داستان که با داستان رستم و اسفندیار شاهنامه همانندی بسیار دارد ،آتش زدن پر پرنده و سپس یاریرساندن
پرنده به دارنده پر است .نکتهای که خویشکاری سیمرغ را در یاریرساندن به زال و پسرش رستم برای ما
یادآور میشود .همچنین آتش زدن مو یا پر و سپس یاریرساندن به دارندۀ آن در قصۀ «کرهاسب سیاه» و
«حسن ماهیگیر» نیز قابلمشاهده است.
در قصۀ «دو خواهر» ،شاهد موضوع دیگری از پیکر گردانی پرنده کبوتر هستیم .در این قصه ،خواهر فقیر
در بیابان دچار درد زایمان میشود .شوهر تالش میکند تا شاید بتواند برای او کسی را پیدا کند .شوهر که
میرود سه کبوتر باالی سرش میآیند و به او کمک میکنند تا بچهاش را به دنیا بیاورد .در ادامه نیز با انجام
کارهایی ،برای آنها در دل بیابان چشمه و قصری آماده میکنند؛ همچنین بعد از خواندن ورد ،دختر در
هنگام گریه کردن ،اشکهایش به مروارید تبدیل میشوند« :سه کبوتر باالی سرش آمدند و به او کمک
کردند تا بچهاش را به دنیا بیاورد .زن احساس تشنگی کرد .یکی از کبوترها زمین را کند ...چشمهای
جوشید و زن را سیراب کرد .بعد کبوترها دور هم چرخیدند ،به این نیت که در آنجا یک قصر بزرگ ساخته
شود ...دوباره چرخیدند به این نیت که وقتی دختر گریه میکند مروارید از چشمانش بیرون بیاید»...
(آسمند و خسروی.)100 :1377،
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از دیگر بنمایههای پیکر گردانی در قصههای منتخب ،پیکر گردانی درخت به انسان است که در قصۀ
«سیب سرخ» میبینیم .در این قصه ،دختر زیبا پس از آنکه اسیر حیلههای دختر خالکوب میشود ،از
سیمای دانۀ انار به شکل نخستین خود بازمیگردد .در قصۀ «سر اره و پا تیشه» ،خواهر برادران به
موجودی اسطورهای شباهت دارد .وی باالتنهای ّارهمانند و پایینتنهای تیشهمانند دارد و همین موضوع
نشان از آن دارد که شخصیت پسر به نیمتنهای از چوب یا درخت تبدیل شده است؛ زیرا تیشه از چوب
درخت ساخته می شود و جنس آن در معنایی مجازی به عالقه جنسیت در معنای درخت بهکاررفته
است.
2ر .7توصیف حوادث خارقالعاده و حضور شخصی های ویژه
یکی از ویژگیهای اشخاص در قصهها ،داشتن ویژگیهای خاص و متفاوت با واقعیت است .در قصۀ
«دختر موطالیی» ،شاهد این موضوع؛ یعنی داشتن اندامهای خاص هستیم که در عالم واقع امکانپذیر
نیست و این موضوعات تنها در قصهها اساطیری قابلبحث و بررسی هستند .در این قصه ،دختر زیبارو که
اسیر پیرزن جادوگر شده است ،دارای موهایی بسیار بلند میشود که پیرزن برای باال رفتن از دیوار از موهای
دختر استفاده میکند« :جادوگر او را در یک قلعه بلند زندانی کرده بود و روزی یکبار از قلعه باال میرفت و
برای او غذا میبرد .کمکم موهای طالیی و زیبای دختر آنقدر بلند شد که دیگر پیرزن برای باال رفتن از
نردبان استفاده نمیکرد ...پایین قلعه دختر را صدا میزد و او موهایش را از پنجره آویزان میکرد .پیرزن
موهای او را میگرفت و باال میرفت(»...آسمند و خسروی .)147 :1377،این داستان ما را به یاد داستان
عاشقانه و حماسی شاهنامه؛ یعنی داستان زال و رودابه میاندازد .در آنجا نیز رودابه با موهایی بسیار بلند
توصیف شده است که زال بهوسیله آنها از دیوار باال میرود.
یکی دیگر از ویژگیهای اشخاص اساطیری ،داشتن سالحها و ابزارهایی است که برای دارندۀ آن ،قدرت و
ثروت میآفریند .این موضوع در قصۀ «پسر خوشبخت» مطرحشده است .در این قصه ،مرد روستایی جز
گربه و کفتر هیچچیز دیگری ندارد .همین موضوع ،زندگی کردن را برای او سخت کرده است .او هرروز به
زیر سایه درختی در نزدیکی روستا میرود و از نداشتن زندگی خوب غصه میخورد .ناگهان رهگذری از
آنجا رد میشود و دلیل غمگین شدنش را میپرسد .پس از آن ،چوبدستی جادویی را به او میدهد که با
زدن آن بر زمین ،هر چه را که طلب کند ،بهراحتی برایش مهیا میشود« :مرد رهگذر دلش به حالش سوخت
و چوب جادوگری بهش داد و گفت :هر وقت خواستی باهاش چندتا ضربه به زمین بزن اون وقت هر نوع
غذا طلب کنی ،فوری برات حاضر میشه» (تهماسبی کهیانی .)239 :1391،مرد روستایی عالوه بر چوبدستی،
صاحب کاله و مهره جادویی نیز میشود (همان .)240 :وی با انداختن کاله به آسمان ،بهراحتی محو
میشود و با انداختن مهره به هوا ،هر مخلوق مرده و زنده نیز در پیشگاهش حاضر میشود .پس از
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مرگ مرد روستایی ،این نشانه به پسرش به ارث میرسند و وی نیز بهوسیله همین وسایل از آزمونهای
دشوار پادشاه بهسالمتی عبور میکند و با دختر وی ازدواج میکند.
2ر .8حضور سیمرغ و ققنو

ً
یکی از معروفترین موجودات افسانهای در اساطیر ایران ،سیمرغ است که معموال «شاه پرندگان» نیز
نامیده میشود .این پرنده در سراسر شاهنامه ،دوست و حامی رستم و خاندانش است .در ارتفاعات
رشتهکوه البرز جای دارد و زال ،پدر رستم را در دامان خود پرورش میدهد (ر.ک :کرتیس.)28 :1390،
در قصۀ «پادشاه و هفت پسرش» ،شاهد حضور همین پرنده اسطورهای هستیم .در این قصه ،وقتی پسر
شل پادشاه در چاهی اسیر میشود ،امداد غیبی به او خبر میدهد که بهزودی چوپانی خواهد آمد و او را
نجات خواهد داد .پس از نجات یافتن پسر شل از چاه ،وی به سمت صحرایی میرود .ناگهان سر از خانه-
ای درمیآورد و میبیند که ماری قصد دارد تا جوجههایی را بخورد .وی به جنگ مار میرود و جوجهها را
نجات میدهد .وقتی سیمرغ سر میرسد و پسر شل را با گرز در کنار بچههایش میبیند ،خشمگین میشود؛
اما بچههای سیمرغ او را از این کار بازمیدارند .بنمایۀ اسطوره در این داستان ،عالوه بر سخن گفتن سیمرغ
و فرزندانش با پسر شل ،یاریرساندن سیمرغ به پسر شل است که او را به قصر پادشاه میرساند« :سیمرغ
برای پسر شل ناراحت شد و بهش گفت :حاال جوجههام تشنه و گرسنهاند .تو بایس براشون آب و غذا
بیاری تا من بهت کمک کنم و تو رو به قصر پادشاه برسونم .پسر شل رفت و با شکار و مشکی پر از آب
برگشت پیش سیمرغ ...و بعد پسر رو سوار خودش کرد و پر زد و رفت تا رسید نزدیک قصر پادشاه»...
(تهماسبی کهیانی.)70 :1391،

در قصۀ «وول» نیز بهنوعی به حضور سیمرغ نیز اشاره شده است .در این قصه ،وول عابدی است که از
دست مردم فرار میکند و به کوه دنا میرود .در آنجا سیمرغ او را پناه میدهد و وول همانجا میمانند .مردم
وول را نمییابند و در زمستان شاهد آتش گرفتن وول در دامنه کوه هستند .بر اثر سرما کسی نمیتواند به آنجا
راه یابد و بهار که میروند ،میبینند وول دوباره رشد کرده است .آتشگرفتن و رشدکردن از خاکستر خود،
بهنوعی یادآور مرغ افسانه ققنوس است و همچنین موضوع پیکرگردانی انسان به درخت را نیز نشان میدهد
(ولدی جهانآباد.)67 :1394،

 .3نتیجهگیری
پس از مطالعۀ موضوع بنمایههای محلی و اساطیری آن با توجه به جستجوهای کتابخانهای و با روش
تحلیل محتوای کیفی و در قصههای مکتوب مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد و پس از
یاریگرفتن از منابع گوناگون در تحلیل دادههای پژوهش ،میتوان چنین گفت که قصههای بیانشده،
بنمایههای محلی و اساطیری ازجمله کوه و ّ
تقدس آن ،دیوان و پریان و آسیب رساندن آنها به انسان،
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حیوانات اسطورهای ازجمله شیر ،کالغ ،کبوتر ،اسب و درخت و  ،...بنمایههای پیکرگردانی انسان
به حیوان و بالعکس و همچنین داشتن ابزارها و ویژگیهای خاص اشخاص اسطورهای قصهها را
نشان میدهند که بدین گونه میتوان عالوه بر ارزشها ،باورها و باید و نبایدها در میان باورمندان به
این قصهها ،به پیشینۀ اساطیری آنها نیز پی برد.
در قصههای بررسی شده ،به موضوع اسب و اهمیت آن در نزد مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد
اشاره شده است .در این قصهها اسب بالدار نیز توصیفشده است که خود یادآور پیشینۀ اساطیری آن
در اسطورههای ایرانی است که در شاهنامه در قالب اسب سیاوش نمود یافته است؛ هرچند جنبۀ
عقالنی داستانها ،این ویژگی را بسیار کمرنگ کرده است.
کوه ،جایگاه خاص و بارزی دارد و در قصههای بررسیشده ،بیشتر بهعنوان پناهگاه و منبع درآمد
برای مردم مطرحشده است .همچنین نوک کوه به آسمان؛ یعنی جایگاه خدا(یان) نزدیک است .عالوه
بر این ،کوه به عنوان جایگاه دیوان نیز معرفی شده است که بنمایههای اساطیری بسیاری در شاهنامۀ
فردوسی دارد .شیر ازجمله حیوانات اسطورهای است که به دو صورت مثبت (نماد قدرت برتر؛ آنجا
که فران غیرممکن را انجام میدهد و پیغام دختر را میبرد) و منفی (نماد دوزخی و ویرانگی؛ آنجا که
دختر را میخورد) مطرحشده است .سیمرغ ،ققنوس ،کالغ و کبوتر نیز بهصورت نمادین در این
قصهها نمود یافتهاند و راهنمای شخصیت برای رسیدن به هدفش هستند .همچنین به تقدس درخت و
جایگاه نی و انار اشاره شده است که بهنوعی پیشینۀ این دو را در اساطیر نشان میدهد .پیکرگردانی
انسان به حیوان از دیگر موضوعات بررسیشده در قصههای منتخب پژوهش است .در این قصهها
پیکرگردانی بر اثر انجام یک گناه صورت گرفته است .درواقع ،هدف از مطرح کردن این مبحث ،این
است که راویان این قصهها تالش میکنند تا بهصورت غیرمستقیم مردم را از انجام برخی کارها نهی
کنند .در مورد موضوع دیوان و پریان بیشتر با شخصیت االزنگی روبهرو هستیم .االزنگی نام دیو است
و این مسئله در زندگی ایلی و عشایری مردم بختیاری و کهگیلویهوبویراحمد نمود خاصی دارد.
ً
معموال دیوان در این قصهها دارای گنجهای بیشمار هستند و در شب ظاهر میشوند .همچنین
زشترو معرفی و توصیف میشوند .تمامی و یژگیهای تعریفشده در خصوص دیوان در قصههای این
مردم ،ریشه در بینش اساطیری مردم ایرانزمین دارد و همین اوصاف را در اوستا و همچنین در
شاهنامۀ فردوسی میبینیم .این موضوع میرساند که قصههای عامیانه ،بنمایههای اساطیری را حفظ
کردهاند و مطالعات آنها میتواند راهگشای بسیاری از مسائل حلنشده در ادبیات باشد .وجود
ابزارها و سالحهای خاص در قصهها نشان از ارتبا با عالم مافوق طبیعی دارد؛ این موضوع را
میتوان در آتشزدن پر یا موی حیوانی خاصی نشان داد و بهنوعی به صاحب دارندۀ آن سالح یا ابزار
کمکهای فراوانی میشود .همۀ این توصیفات بهنوعی آرزوهای دیرینه و برآوردهنشدۀ مردم و راویان
این نوع قصهها را نشان میدهد.
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 -4آقاخانیبیژنی ،محمود و همکاران« .)1396( .باور بالگردانی در قـوم بختیـاری» ،دوماهنامرۀ
فرهنگ و ادبیات عامه ،سال  ،5شمارۀ  ،14خرداد و تیر .صص 49ـ.67
 -5احمدیان ،بهرام .)1387( .پژوهشی دربارۀ ایل بختیاری ،تهران :آ گاه.
 -6اکبری ،پریسا .)1394( .آب در هنر دنیای باستان ،تهران :تیسا.
 -7الیاده ،میرچا .)1386( .چشماندازهای اسطوره ،ترجمـۀ جـالل سـتاری ،چـاپ دوم ،تهـران:
طهوری.
 -8اماناللهی بهاروند ،سکندر .)1370( .قوم لر ،تهران :آ گاه.
 -9امیرقاسمی ،مینو .)1391( .دربارۀ قصههای اسطورهای ،تهران :مرکز.
 -10اوستا .)1392( .گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه .چاپ هفدهم ،تهران :مروارید.
 -11اوشیدر ،جهانگیری .)1371( .دانشنامۀ مزدیسنا ،تهران :مرکز.
 -12ایمان ،محمدتقی .)1388( .مبانی پرارادایمی روشهرای تحقیرق کمری و کیفری در علروم
انسانی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 -13باجالن فرخی ،محمدحسین .)1392( .اسطوره و آیین ،چاپ دوم ،تهران :افکار.
 -14بختیاری ،علیقلیخان .)1362( .تار یخ بختیاری ،چاپ دوم ،تهران :اساطیر.
 -15بهمن بیگی ،محمد .)1368( .بخارای من ایل من ،چاپ اول ،تهران :آ گاه.
 -16بهنام ،جمشید .)1352( .ساخ های خرانواده و خویشراوندی در ایرران ،چـاپ دوم ،تهـران:
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 -17پاینده ،حسین .)1389( .داستان کوتاه در ایران ،جلد  ،1چاپ اول ،تهران :نیلوفر.
ُ
 -18تهماسبی کهیانی ،جهانبخش .)1391( .اوسانههای لردگان ،چاپ اول ،شهرکرد :نیوشه.
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 -19داد ،سیما ( .)1385فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران :مروار ید.
 -20رستگارفسایی ،منصور .)1388( .پیکرگردانی در اساطیر ،چاپ دوم،تهران :پژوهشـگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -21روحانی سراجی ،سید حسن ،خسروی ،حسین و همتـی ،امیرحسـین«.)1397( .کهنالگـوی
مادر مثالی در قصههای مشدی گلین خانم با تکیهبر نظریات یونگ» ،نشریۀ ادبیات عرفانی و
اسطورهشناختی ،سال ،14شمارۀ  ،52پاییز .صص 211ـ.247
 -22زرینکوب ،عبدالحسین .)1333( .مجلۀ سخن ،جلد  ،5شمارۀ  .12صص 920ـ.925
 -23شوالیه ،ژان و آلن گربران .)1388( .فرهنگ نمادها ،جلد 1ـ ،5ترجمه سودابه فضـایلی ،چـاپ
سوم ،تهران :جیحون.
 -24صادقی ،اسماعیل و آقاخانی بیژنی ،محمود .)1395( .بوطیقای شعر نو روایی معاصر ،چاپ
اول ،شهرکرد :دانشگاه شهرکرد.
 -25صادقیفسایی ،سهیال و عرفانمنش ،ایمان« .)1394( .مبانی روششـناختی پـژوهش اسـنادی
در علوم اجتماعی» ،راهبرد فرهنگ ،سال  ،8شمارۀ  ،29صص 61ـ.91
 -26فردوسی ،ابوالقاسم .)1393( .شاهنامه ،جلد 1ـ ،2پیـرایش جـالل خـالقیمطلـق ،چـاپ اول،
تهران :سخن.
 -27کرتیس ،وستا سرخوش .)1390( .اسطورههای ایرانری ،ترجمـه عبـاس مخبـر ،چـاپ هشـتم،
تهران :مرکز.
 -28کریستینسن ،آرتور .)1393( .نمونههرای نخسرتین انسران و نخسرتین شرهریار در ترار یخ
افسانهای ایران ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،چاپ پنجم ،تهران :چشمه.
 -29کزازی ،میرجاللالدین .)1394( .نامۀ باستان ،ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسـی ،جلـد ،7
چاپ چهارم ،تهران :سمت.
 -30کوپر ،جی.سی .)1392( .فرهنگ نمادهای آیینی ،ترجمه رقیـه بهـزادی ،چـاپ اول ،تهـران:
علمی.
 -31لیموچی ،کتایون .)1385( .افسانههای مردم بختیاری ،تهران :پازی تیگر.
 -32مارزلف ،اولریش .)1376( .طبقهبندی قصههای ایرانی ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،چـاپ
دوم ،تهران :سروش.
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 -33محجوب ،محمدجعفر ( .)1393ادبیات عامیانه ایران ،بـهکوشـش حسـن ذوالفقـاری ،چـاپ
پنجم ،تهران :چشمه.
 -34مختاریان ،بهار .)1392( .درآمدی بر ساختار اسطورهای شاهنامه ،چاپ دوم ،تهران :آ گه.
 -35مصطفوی ،علیاصغر .)1369( .اسطورۀ قربانی ،چاپ اول ،تهران :مؤلف.
 -36میهندوست ،محسن« .)1355( .پدیدههای وهمی دیر سال در جنوب خراسان» ،مجلۀ هنرر و
مردم ،شمارۀ  ،171تهران .صص 44ـ.50
 -37واحددوست ،مهـوش .)1387( .نهادینرههرای اسراطیری در شراهنامه ،چـاپ دوم ،تهـران:
سروش.
 -38وارنر ،رکس .)1386( .دانشنامۀ اساطیر جهان ،ترجمه ابوالقاسم اسـماعیلپور ،چـاپ سـوم،
تهران :اسطوره.
 -39ورمازرن ،مارتین .)1393( .آیین میترا ،ترجمه بزرگ نادرزاد ،چاپ هشتم ،تهران :چشمه.
 -40ولدی جهانآباد ،عبدالله .)1394( .طنز و حماسه بویراحمدی ،یاسوج :چویل.
 -41هال ،جیمز .)1390( .فرهنگنگارهای نمادها در هنر شررق و غررب ،ترجمـه رقیـه بهـزادی،
چاپ پنجم ،تهران :فرهنگ معاصر.
 -42هینلز ،جانراسل .)1393( .شناخ اساطیر ایران ،ترجمه محمدحسین باجالن فرخی ،چـاپ
چهارم ،تهران :اساطیر.
 -43یاحقی ،محمدجعفر .)1386( .فرهنرگ اسراطیر و اشرارات داسرتانی در ادبیرات فارسری،
تهران :فرهنگ معاصر.
 -44یونگ ،کارل گوستاو .)1368( .چهار صرورت مثرالی ،ترجمـۀ پـروین فرامـرزی ،چـاپ اول،
مشهد :آستان قدس رضوی.
 -45یونگ ،کارل گوستاو  .)1389(.انسان و سمبولهایش ،ترجمۀ محمود سلطانیه ،چاپ هفـتم،
تهران :جامی.

