
  

  

  

  

  

  1نهاي فرهنگ باستاني در ادبيات كودك ايرا جلوه

 

  شكوه حاجي نصراهللا

  

  

  مقدمه

. شود ميعنوان بخشي از آن، بررسي   يك سيستم، و افسانه بهةمثاب  ادبيات شفاهي به،در اين نوشتار
كه ادبيات شفاهي چگونه و براساس چه   مشخص خواهد شد، با بررسي تكويني،نخست

 و ، به ارتباط ادبيات شفاهي با ادبيات كودكان پرداخته،در بخش دوم. است  هنيازهايي شكل گرفت
 جستجوهاي موجود در ادبيات كودكان را، در فرهنگ ايران باستان  مايه  برخي از بنة ريش،در ادامه

هاي آفرينش ادب شفاهي به كاركردهاي   از انگيزهگيري كنيم و سرانجام در بخش پاياني با بهره مي
  .شود  در زمان گذشته و حال توجه ميافسانه
 برآمده ٢»كهن الگوهاي«رو ارزشمند است كه به شناخت  اين پرداختن به فرهنگ باستاني از  

تخيل و باورهايي كه در سرزمين ايران نه تنها در همه گونه . شود تخيل جمعي نياكان، منجر مي
 زندگي ايالتي، روستايي ةردم، در دايرمة ها بلكه در زندگي روزمر  از جمله افسانه،ادبيات شفاهي

هاي رفتاري و پيوند آن با  از سويي با شناسايي ريشه. دهند و شهري به حيات خود ادامه مي
  .است  كند بر منطقي استوار بنا شده  انسان هر آنچه ميكهيابيم  زندگي تاريخي، درمي
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  سير تكوين ادبيات شفاهي

.  مختصري از تاريخ اجتماعي انسان بازگو كنيمدهي بايبراي تعيين تاريخ تكوين ادبيات شفا
 شناسان تاريخ زندگي بشر را برحسب پيشرفتهايي كه در توليد وسايل زندگي حاصل شده جامعه

  ٣.كنند  توحش، بربريت و تمدن تقسيم ميةاست به سه دور 
 ةحدوددم تا شامگاه در م ي خوراك از سپيدهجستجودر دوران توحش، انسان ابتدايي در   

. كرد يافت در دهان خود و كودكان فرو مي پيمود و خوردنيهايي را كه مي ها را مي زيستي خود، راه
 آوايي را ةدر اين دوران، زبان دور. دادند بريده سر مي زده آواهايي نامفهوم را بريده آنها وحشت

غارها پناه برد و براي  توحش، انسان ابتدايي از سرما به ة در پايان دور با گذر زمان،.گذراند مي
  .او تجربه و باورهاي خود را با زبان به نسل بعدي منتقل كرد. مين خوراك به شكار پرداختأت

م، ادامه . سال پ٣٠٠٠ يا ٥٠٠٠و تا شد م، آغاز . سال پ١٢٠٠٠دوران بربريت در حدود   
ايان و تكامل در اين دوران با پيدايش فرهنگ كشاورزي و يكجانشيني و رام كردن چهارپ. يافت

اين زبانها .  انساني نيز تكامل يافت و زبان گفتاري رشد بيشتري يافتةابزار زيستي، زبان و انديش
چنان  زمان هم .وجود آمد با رشد زبان گفتاري، فرهنگ شفاهي به. تا پايان اين دوران ادامه يافت

وجود   دوران خط بهدر اين.  سال پيش، انسان به عصر تمدن قدم گذاشت٥٠٠٠حدود . سپري شد
  . زبان نوشتاري آغاز شدةآمد و دور

  

  )يگانگي انسان ابتدايي با جهان پيراموني (باورهاي مقدس انسان ابتدايي

 با گذشت زمان، انسان از غريزه .همساني داشت طبيعت پيراموني خويش با انسان ،در آغاز
 ياو به وحدت شخص. شود عقالني مي ش با رشد مغزش، واكنشهاييعني. شود تاحدودي دور مي

آغاز اين  در. يابد برابر جهان پيرامون خويش مي  ناچار خويشتن را در.شود ميو متفكر خودآگاه 
احساس، هنوز ضعيف و ناتوان بود، زيرا انسان هنوز با دنياي جانوران و گياهان يكي بود و 

 ساخت ابزارها و ذر زمان، با گ.، با جهان پيرامون خويش وحدت يابدتا با اين همسانيكوشيد  مي
 بود، وي را از طبيعت اش منظور بهبود زندگي  فعاليت مغزي او بهة كه نتيج،ساختهاي انسان دست
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اما او ايمني خود را در بازگشت به طبيعت و حفظ . كرد اي دور و دورتر مي و قيود قومي و قبيله
  .دانست اي مي قيود قومي و قبيله

، كه از سويي او را چون جانوران وابستة ريزي و عقالنيوجه غيعني رشد جفت متضاد،   
 از شد تعالي متمايزي كرد و از بعدي ديگر سبب رشد مغزي و خردورزي او مي طبيعت مي

هاي طبيعت و ايجاد ارتباط  ستايش پديده .است   بشري ايجاد كردهةاعتقادات و آيينها را در جامع
شان و برانگيختن مهر و لطف آنان از طريق برپا جادويي با ايشان و دور كردن قهر و خشم اي

  ٤.است  داشتن آيينها، از نخستين مراحل ارتباط عقالني انسان با جهان پيراموني او بوده
  

  اسطوره در باور انسان ابتدايي

ها از باورها، آيينها، مكانهاي مقدس و پيروان شكل  دكتر مهرداد بهار بر اين باور است كه اسطوره
 خاصي از تطورات ةاسطوره دربرگيرندة باورهاي مقدس انسان است كه در مرحل. اند گرفته

 .گردد گيرد و باورداشت مقدس همگان مي  شكل مي، عصر جوامع ابتدايي، يعني دراجتماعي
سبب وجود عناصر مشترك در پيرامون و   اقوام، بهةوجود عناصر مشترك و همسان در اساطير هم

هاي مشترك واكنشهاي رواني انسان و برخورد و   اجتماع و زمينهدرون انسان، يعني طبيعت و
 خلق هستي، ايزدان، انسان و ةاساطير هر قوم دربار. پيوند با جهان خارج از اراده و وجود ما است

 ساختارهاي ةكنند اساطير توجيه. گويد خويشكاري ايشان، و سرانجام انسان و هستي سخن مي
 حتي در ،ها  اسطوره٥.ترفتاري و اخالقي هر جامعه ابتدايي اسها و الگوهاي  يينآاجتماعي، 

آور  بشري و وقايع شگفت  ايزدان، موجودات فوقةترين شكل خود، از روايتهاي مقدس دربار ساده
  .اند انباشته
گري   زرتشتيةهاي ايراني برخي مربوط به دوران كافركيشي و برخي متعلق به دور اسطوره  

  ٦.دعراب به حيات خود ادامه دادنهستند كه پس از يورش ا
هاي طبيعي  شخصيتهاي پديده... و  چون سيمرغ، اژدها، پري، ققنوس يشخصيتهاي ذهن  

  .اند اي انسان فالت ايران سربرآورده هاي كهن، از باور اسطوره در قصه ... چون ماه، باران، باد و
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  جادو در باور انسان ابتدايي

ن طبيعت را به سود خويش در اختيار گيرد و از طريق برگزاري كوشيد تا جريا انسان ابتدايي مي
كار بردن افسون و طلسم سعي در به فرمان درآوردن ابر و باد و مه و خورشيد و فلك و  آيينها و به

منظور دفاع   جادو را نيز، به،هاي شكارچي ويژه قبيله  به،در باور انسان ابتدايي. جانور و گياه داشت
 غارهاي كهن ة نقشهاي موجود بر ديوار٧.تگرف كار مي  بهآن دست يافتن به در برابر شكار و

ساخت پيكركهاي الهه باروري محصول فرهنگ كشاورزي . نمايشي از باور انسان شكارگر است
حقيقت  است و در   آن داشتهةكهن در منطقة آسياي باختري، نقشي جادويي براي سازنده يا دارند

  ٨.ين پيكركها قادر بود بر مردم، بر طبيعت و بر خود الهه اعمال نفوذ كندانسان ابتدايي به ياري ا
 فعاليتهاي او همراه بود، الفاظ نيز ذاتي جادويي ةدر زندگي انسان ابتدايي چون جادو با هم  
 ريشه در ،گيرد برابر قهرمان قرار مي  پريان، آزموني كه درةي نام در افسانجستجوكنش . داشتند

  .اين باور دارد
 چون نخودي و كنشهاي جادويي، اشياي جادويي ، و مصنوع انسانزسا شخصيتهاي دست  

مكانهاي جادويي چون باغ نارنج و ترنج، دژ جمشيد و گشتارهاي  ... چون ديگ جادويي، انگشتر،
 همگي ،شخصيتي با نيروي جادو چون تبديل انسان به پرنده، گياه به جانور، به شيء و عكس آن

  . انسان باستاني به جادو داردريشه در باور
  

  توتم در باور انسان ابتدايي

او . ل بودئهاي طبيعي نوعي خويشاوندي قا يدهانسان ابتدايي ميان خود و جانوران و گياهان و پد
 داشت و ميبنابراين آنان را بزرگ . كنند پنداشت كه جانوران و گياهان زندگي را را ارزاني مي مي

اختيار او قرار  دانست كه نياكان ابزار و آتش را در انسان ابتدايي ميديگر،   سويي از. كرد نيايش مي
 كار و زندگي را به او آموختند و همين نياكان هستند كه نه ةدادند، پدر و مادران بودند كه شيو

با گذشت زمان مفهوم . ندنك از آنها پشتيباني ميهم فقط در دوران زندگي، حتي پس از مرگ 
دادند، درهم  بان با مفهوم جانوران و گياهاني كه به انسان غذا و ساير وسايل زندگي مينياكان نگاه

 ةشمار رفت و قبيل بخش يك گروه به  و حياتأآنگاه توتم اصل و منش. وجود آمد آميخته و توتم به
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شناسان  پي تحقيقات قوم الزم به ذكر است كه در. آن را گرامي داشت و پاسداري و نيايش كرد
  ٩.تترين شكل سازمان ديني اس  توتميسم، نه يك شكل عمومي جهاني و نه كهن كهت شدثاب

 ، ابتدايي انساِنپرستي جانورِي  توتمة از دور، اساساً،هاي مربوط به كرامت جانوراني افسانه  
 اين ١٠.گيرد  گردآوري خوراك كه گوشت جانوران غذاي اصلي است، سرچشمه ميةيعني دور

 گذشت زمان و از دست دادن تقدس، به افسانه راه يافتند و به شخصيتهاي جانوران توتمي با
  .اي بدل شدند افسانه
كنش . گيرد هاي كهن ايراني، ماده گاو نقش مادر كودكان رانده شده را برعهده مي در افسانه  

ايزد مهر با وجود . دارد) ميترايسم(سپردن كودك رانده شده به گاو، ريشه در آيين مهرپرستي 
 زيرا با اين كنش مقدس بركت و نعمت به زمين ؛ فراوان به گاو، مجبور به كشتن او استةعالق

كه .  بعد از آسمان، آب، زمين و گياه است، هرمزدة پنجمين آفريد، گاو،از سويي. شود ارزاني مي
بنابراين حضور گاو در .  جانوران و گروهي از گياهان استأ، منش»گاو يكتا آفريده«اين گاو 

 كشاورزي، زمين و آب و گياه و ةدر دور .هاي كهن ريشه در عنصر مينوي و اهورايي دارد افسانه
پرستي گياهي روايتهاي  پس توتم. يابند گردش فصلها در زندگي انسان باستان اهميت ويژه مي

 ١١.دشون پديدار مي) جشن بهاري(گر و مراسم جشنهاي نوزايي يگوياي تبديل انسان و گياه به يكد
 ة، نخستين زوج انساني، از بوت»مشيانه«و » مشي«كند كه در ايران باستان  چنان رشد مي اين باور آن

. اند پرستي گياهي سر برآورده هاي كهن توتم شخصيت گياهي در افسانه .شوند  ريواس آفريده مي
 نارنج ةدر افسان. دهد ها گياه شفادهنده، شخصيت قصه را از مرگ حتمي نجات مي در اين افسانه

دچار شود و در سراسر قصه، او چندين بار،   دخترك زيبارو از نارنج و ترنج متولد مي،و ترنج
 انسان، آب و ةدر اين قصه رابط. شود مي ، از نوع گياه به انسان و انسان به گياه،گشتار شخصيتي

  .است  گياه در بافتي جذاب تصوير شده
  حياتي داشتهة توتم در زندگي انسان ابتدايي جنباسطوره، جادو وكه توان گفت  بنابراين مي  

انسان باستاني . سان زندگي آييني مردم باستان از ميان اين باورهاي مقدس سر برآورد بدين. است 
بخشي قرار داشت، آرزوها و  در فالت ايران با اجراي آيينهايي كه بر محور باروري و بركت

كم  با گذشت زمان كم. كرد  خويش درخواست مين پيراموةنيازهاي خود را از دنياي ناشناخت
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 انساني و پديد آمدن ةباورهاي آييني و مقدس اين انسان بر اثر تحوالت مادي و معنوي جامع
اي در  صورت روايتهاي غيرمقدس و افسانه عصر دين، نقش مقدس خويش را از دست دادند و به

  .جوامع باقي ماندند
  

  هاي ايراني  افسانهأمنش

 نه تنها زادگاه بسياري از مناسك و نمادهاي آييني و عقيدتي، باورها و رسوم مربوط ،رانفالت اي
سبب موقعيت  وان، مهر، سوشيانت و ديگر باورهاي كهن الگويي قومي است، بلكه بهربه ز

تاريخي، جغرافيايي، زبان و حضور اقوام گوناگون كوچنده، مهاجم و بومي، گذرگاهي فرهنگي نيز 
  :هاي ايراني عبارت است از  افسانهأمنشكه توان گفت   بنابراين مي١٢.است  بوده
  ؛گراي اوليه، ساكنين بومي فالت ايران و ايزد بانوان اي و طبيعت  باورهاي اسطوره-
  ؛ پدر نخستين، زروان ايزد-
  ؛ آيين مهرپرستي و ديگر باورهاي آريايي كه با كوچ آرياييها به فالت ايران آمد-
  ؛گذاري تمدن ايراني هنگ آريايي با فرهنگ ساكنين بومي و پايه آميختگي فر-
به ) هاي منسوب به زردشت سروده(گري و تمايل قطعي گاثاي زردشت   باورهاي زردشتي-

 دين و پديدار شده آنان ةيكتاپرستي كه سبب بيرون راندن مجموعه روايات اساطيري كهن از حيط
  ؛زمين شد در ادبيات حماسي ايران

  ؛ مانويتةشة نور و تاريكي در انديش اندي-
 جستجوها و تواريخ فارسي و عربي  توان آن را در شاهنامه  كه مي، اساطير ايراني بعد از اسالم-

  .كرد
سازد كه باورهاي انسان باستاني در  پژوهشي در سرزمين ايران، اين حقيقت را آشكار مي  

 مردم به ة بلكه در زندگي روزمر،ها جمله افسانه از ،فالت ايران نه تنها در همه گونه ادبيات شفاهي
  .دهند حيات خود ادامه مي
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  ادبيات شفاهي

گفتن را براي بيان احساس و انديشه و تخيل  ثار ادبي هنگامي پديد آمد كه آدمي سخن آنخستين
به  ادبيات شفاهي شد كه سينه به سينه از نسلي ةاين نخستين گفتارها پايه و ماي. كار برد خود به

 ةوسيل  در روزگاران كهن، باورهاي مقدس، آيينها و روش زندگي قوم به١٣.تنسل ديگر انتقال ياف
 ةراوي اين باورهاي مقدس در بافت جامع. يافت افراد خاصي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي

  .باستاني همواره شخصيتي مركز توجه بود
ها، با هدف انتقال آداب و  ومي و افسانهآيد كه داستانهاي ق از سندهاي تاريخي چنين برمي  

رسوم و آيينهاي قوم و بزرگداشت پيروزيهاي قوم، از نسلي به نسل ديگر و براي ترويج اخالق 
 نه تنها ،ها اين روايتكه توان گفت   مي،رو اين از.  تعالي قوم شكل گرفتبرايموردنظر قبيله 

احساسات، باورهاي مقدس و رفتارهاي مردم نيز  افكار، ةكنند دهنده و تقويت  بلكه سازمان،بيانگر
  .اي موثر براي پيوند قوم در گذر زمان بود وسيلهديگر،  از سويي ١٤.اند بوده

ادبيات شفاهي، از زماني كه آدمي توانست از خط و نوشتن براي ثبت گفتار و پيام و انديشه   
ش بسته بر لوحهاي گلي و صورت ادبيات مكتوب، يعني سخن نق و احساس خود استفاده كند، به

  ١٥.دسنگي و چوب و استخوان و مانند آنها، درآم
 ةوسيل  نخست به،شود پژوهشگران بر اين باورند كه آنچه امروز ادبيات مكتوب ناميده مي  

كردند،  سومريها، كه نزديك به پنج هزار سال پيش در بخشي از سرزمين امروزي عراق زندگي مي
 سال پيش تمدنهايي درخشان ٥٠٠٠ها، مصريها و عبرانيها نيز، كه از حدود آشوريها، بابلي. پديد آمد
رودان، شمال آفريقا و خاور مديترانه تشكيل داده بودند، از بنيانگذاران ادبيات مكتوب  در ميان

 در متون مصري، چيني، سومري باستان، سانسكريت و اوستايي شماري از ١٦.دآين  شمار مي به
كه   توجه داشته باشيم، تا زمانيداما باي. شود هاي داستاني يافت مي ها يا قطعه هاي كهن قصه نمونه

 تمدنهاي بزرگ و ، متون مقدس،رو اين از.  شفاهي بودكتابت عموميت نيافت، ادبيات عمدتاً
در  كه بعدها بخشهاي عمده و اساسي ادبيات ملي از آنها فراهم آمده، ،هاي حماسي منظومه

 در ،رو اين  از١٧.تاس   روايت و حفظ شده، و سينه به سينه نقلطور شفاهي بههاي متمادي،  سده
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جمله در ايران نقاالن و خنياگراني وجود دارند كه   آن سراسر جهان و نيز مناطق آسيايي از
  ١٨.دكنن هاي شفاهي را روايت مي حماسه

  

  ادبيات شفاهي در ايران

هاي  اگوني است كه در اين سرزمين در دورهادبيات شفاهي در ايران بيانگر فرهنگ اقوام گون
هاي قومي در فالت ايران مربوط   تكوين اين قصهةاز لحاظ تاريخي، دور. اند مختلف ساكن بوده

 كه سينه به سينه ،اي است كه در آن هنوز خط پديد نيامده و جامعه با فرهنگ شفاهي به دوره
اي شباني،   كه احوال قوم را همچون جامعهمحتواي اين ادبيات،. كند يابد، زندگي مي انتقال مي

نخستين . تواند مؤيد فرهنگ شفاهي آنان باشد كند، مي نشين و سرانجام روستايي گزارش مي كوچ
هاي مقدس و قومي  اي از قصه توان داشت به مجموعه ترين ادبيات ايران مي تصوري كه از باستاني

گرفته  ايي و فرهنگي خراسان باستان شكل مي جغرافيةدر مجموع گردد كه در خاور ايران و برمي
  دست ما رسيده و با روايتهاي گوناگون و افزونيها و كاستيهاي بسيار از خالل قرون و اعصار به

  ١٩.تاس
كه كاربرد  هرچند. شد طور عمده در دوران اشكانيان و ساسانيان مكتوب مي ادب شفاهي به  

 اين ادبيات شفاهي همانا ةريش. غاز شده بودخط بسيار پيش از آن و از زمان هخامنشيان آ
گري   زرتشتيةهايي هستند كه برخي مربوط به دوران كافركيشي و برخي متعلق به دور اسطوره

  ٢٠.دهستند كه پس از يورش اعراب به حيات خود ادامه دادن
  

  با ادبيات شفاهي 21 آيينةرابط

او . هاي طبيعي، همه و همه جان دارند پنداشت كه جانوران، گياهان و پديده انسان ابتدايي مي
 و بر اين باور بود كه اين گفت يد، آب، گياه و جانور سخن ميهمچون كودك با ماه، خورش

اين انسان براي چيرگي بر محيط خويش و رهايي از وحشت و . فهمند سخن او را مي ها پديده
بتدايي از راه برپاداشتن آيينها، با  انسان ا،سان بدين. كوشيد، اين جان را به تصرف درآورد هراس مي

 ارتباط عقالني خود را با ةهاي طبيعت و ايجاد ارتباط جادويي با آن، نخستين مرحل ستايش پديده
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درآميختند تا آنجاكه هم  باورهاي مقدس انسان ابتدايي و آيينها كامالً با. جهان پيراموني آغاز كرد
در باور زرتشتي، اجراي درست آيين ارزش و . دنكن  تبيين و توجيه مي، را پشتيبانيهمديگر

. كند آيين منبع مؤثري است كه هم ايزدان و هم مردمان را ياري مي. نيرويي در خود و از خود دارد
را ) ديو خشكسالي(تواند اپوش  تا قربانيهايي به او تقديم نشود، نمي) ايزد باران(كه تيشتر  چنان

  ٢٢.دوجود آور بخش را به شكست دهد و آبهاي زندگي
. منظور برآوردن نيازهاي اساسي قوم شكل گرفتند آيينها بهكه توان گفت   مي،سان بدين  

 آوازها و آهنگها و گفتارهايي اي هستند كه به راهكارهاي خلِق تشريفات آييني، كنشهاي ساده
بهايي شوند، كه درآغاز بازتا اي محسوب مي اند كه همه، بازسازي رفتارهاي طبيعي تبديل شده

نحوي  بودند كه در موقعيتهاي مشابه، يعني به حكم الزامات و ضرورتهاي زندگاني طبيعي، به
 با تقليد كردارهاي ايزدان و يا ، انسان كهن بر اين باور بود كه٢٣.دان خودجوش برانگيخته شده

ي مقدس تواند با زمان ازل تكرار نمونه و مثال ازلي مقدس يعني اسطوره در سرودهاي آييني، مي
اي در قوم از نسلي به  سط افراد ويژهوگاه اين آيينها، اين باورداشتهاي مقدس قوم ت  آن٢٤.دپيوند ياب

  .نسل ديگر منتقل شد
 بنياد جشنهاي آييني در ايران باستان توان اين سؤال را طرح كرد كه محض نمونه مي  

هنگام آفرينش جهان كه در   زدا بهاهورا م. است  چيست؟ جشنهاي آييني را اهورا مزدا بنياد نهاده
دليل بود   همين   پنج روز به استراحت پرداخت و به، در هر نوبت،پنج نوبت انجام گرفت، در پايان

رو انسان باستاني با برگزاري اين آيين با دوران  اين از. كه جشنهاي آييني مزدايي شكل گرفت
  .يافت  ارتباط مي،آغازين، زمان آفرينش

 كه فالت ايران بخشي از آن ،ينهاي انسان باستاني در آسياي جنوب باختريبرگزاري آي  
اين باور و . بخشي داشت است، ريشه در آرزوي جاودانه و ترس از مرگ و باروري و بركت

  .درخواست از هستي، ساخت اصلي ادبيات شفاهي در سرزمين ايران را شكل داد
 ابتدا از راه آيينها و اجراي ، انسان باستانيعميقة  اسطوره، غريز كهتوان گفت بنابراين مي  

ها به  ها و افسانه گاه كه از تقدس فرو ماند در درون قصه آداب و مراسم و مناسك زنده ماند و آن
  .حيات خود ادامه داد
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  ادبيات شفاهي و پيوند آن با ادبيات كودك

هاي روايي دوره به دوره،  ادبيات شفاهي شامل افسانه، الاليي، ترانه، متل، مثل، تصنيف، لطيفه
.  آن مشخص نباشد، استةكلي هر نقل و شعري كه گوينده و سرايند طور هزليات، چيستان و به

شناختي است كه بر بستر باورهاي انسان كهن شكل  ادبيات شفاهي عميقاً داراي ويژگيهاي مردم
 ادبيات كودك و عنوان بخشي از آن، سرآغاز فرهنگ مردم و ادبيات شفاهي به. است  گرفته

 ادب باستاني درآمدي بر آفرينش آثار ،از سويي. ايران، بوددر نوجوان در سراسر جهان، از جمله 
هاي متفاوت ادبيات  با توجه به ساخت روايي و تنوع روايتها در گونه. است  ادبي جديد بوده

عنوان نمونه  به. ازشناخت عناصر فرهنگ شفاهي را در آنها بتوان يقين مي  ها، به ويژه قصه شفاهي به
 كه ريشه ،هاي آييني چون عاقبت خوش در افسانه  روايت در سرزمين ايران زير تأثير جنبهةگون

  .است  در باورهاي زرواني و نيز زردشتي متأخر دارد، قرار گرفته
ي دليل سينه به سينه، زبان به زبان و تأثير از حوادث و اتفاقهاي محل با وجود تعبير روايت به  

كند و  هاي متفاوت ادبيات شفاهي از جغرافياي وجودي خويش پيروي مي و تداخل متنها، گونه
 از. شود هاي متفاوت روايت در ادبيات شفاهي ديده مي  جوهر آييني اسطوره در گونهةيقين ساي به

 نماد و رمز ، يعني كشفساخت آن آسايد و در ژرف  مخاطب در روساخت قصه دمي مي،رو اين
   .پردازد  ميملو تأ تجوجسبه 

 عاطفي گفته وسبب روايت شفاهي كه از دل مردمان ساده   به،زبان در ادبيات شفاهي  
توان متمايز  اي و محلي نمي  منطقهةوجه آن را از زبان رايج محاور هيچ  به،، ساده استشود مي
اين دو قطب . ت زبان در ادبيات شفاهي سرزمين ايران، از ساختي دوقطبي برخوردار اس٢٥.دكر

  .يابند  با واژگان خاص معنا مي، كه ريشه در تفكر ايراني دارد،خير و شر
 كه برآمده از ناخودآگاه جمعي است، شكل ، تخيلي آيينيةتخيل در ادبيات شفاهي بر پاي  
اين تخيل آييني براساس نيروي تخيل جمعي قوم در پاسخ به نيازهاي جماعت در . است  گرفته

در دوران باستان، بسياري از تصويرهاي دنياي واقعي . آيد رهاي آنان به حركت درميآيينها و باو
 انسان ابتدايي دست به ، پر درد و رنجةدر اين هنگام. براي قوم، ناشناخته، هراسناك و دردآور بود

او به ياري تخيلي آييني با نيروي همگاني قوم پا به دنياي شگرف فراطبيعي گذاشته و . آفرينش زد
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 اين تخيل جمعي قوم از ،با گذشت زمان. ناپذير را آفريد در اين دنياي جاودانگي، ايزدان شكست
شخصيت جادويي با كنش جادويي و وسايل جادويي به ياري قهرمان افسانه . ها سربرآورد افسانه

د و دهد تا با آن قدرت انجام كنشهاي جادويي را داشته باش او به قهرمان شيء جادويي مي. آيد مي
بتواند با گذر زمان و مكانهاي شگفت و جادويي آرزوهاي مردم قوم را در اين تصويرهاي تخيلي 

  .در اين بخش نگاهي مختصر به افسانه خواهيم داشت. برآورده كند
  

  هاي افسانه در ادبيات كودك گونه

  

  هاي اساطيري افسانه

 ةها و هرچيز ديگر كه در حوز بها، كوهها آفرينش انسان، گياهان، حيوانات، رودها، آ در اين افسانه
 گاو ةميان چهر  آن از. است  شناخت انسان كهن بود و هرچه براي او مقدس يا پليد بود، آمده

از لحاظ تقابل و تناسبي كه با كيومرث دارد از برجستگي خاصي » گاو يكتا آفريده«نخستين يا 
 ة عمدةقام خود را همچون يك نشانبرخوردار است و بعدها نيز همواره در اساطير ايراني م

) پس از آسمان، آب، زمين و گياه( مادي هرمزد ةاو پنجمين آفريد. است  فرهنگي حفظ كرده
  ٢٦.تاس

 ةاند و از روايتهاي مقدس دربار  انباشته،ترين شكل خود  حتي در ساده،ها هاي اسطوره افسانه  
تي متفاوت با مانهاي آغازين، با كيفيي كه در زآور ايزدان، موجودات فوق بشري و وقايع شگفت

. است يا در آينده رخ خواهد داد   آن انجاميدهة كه به خلق جهان و ادار،اند داده زمان عادي ما رخ
رخدادهاي پس از مرگ و . اند سان، زمان آغازين و زمان پسين دو عصر اساطيري ويژه بدين

  ٢٧.دسي قرار دارسرنوشت انسان از آن پس نيز در كنار اين دو مبحث اسا
 ة آفرينش، ايزدان باستاني و ايزدان تحول يافتةنمون  آغاز آفرينش، پيشةدر اساطير ايران دربار  

كم اساطير  با ورود فالت ايران به دوران تاريخي، كم. است ميان آمده  به ادوار بعدي سخن 
ساطير ايران بعد از اسالم  مانوي و ا- اوستايي و اساطير پهلوي-گراي اوليه، اساطير گاهاني طبيعت

جنس اين . شود رو مي ههاي اساطيري، مخاطب با تخيل فلسفي روب در افسانه .به افسانه وارد شدند
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ي چرايي جستجوگونه تخيل در  ها و تمثيلها و كنشها در اين استعاره. شناختي است تخيل، هستي
هاي گوناگون زندگي بشر،  وره پرسشهاي انسان در دةهاي اساطيري از زمزم افسانه. هستي هستند

اين . هاي اساطيري بيانگر يك دنياي مينوي است بنابراين هر تصوير تخيلي در افسانه .سرشارند
 يابي به بيان عقالني جهان باز نوع نگاه به هستي، كودك مخاطب را چون انسان ابتدايي از دست

گرايانه از هستي، كودك جان  مايت اين تصورات ح.كند  از سويي امنيت او را تأمين مي ودارد نمي
رمز سرشت او  و بخشد و پرده از راز انتها التيام مي  بيةپندار را، چون انسان ابتدايي در اين گستر

  .دارد، زيرا اساطير نمايشي مصور از كمبودهاي اوست برمي
  

  هاي توتمي افسانه

آوري   گردةايي يعني دور توتم جانوري انسان ابتدةافسانه با شخصيت جانوري، اساساً از دور
 در افسانه ٢٨.دگير خوراك كه گوشت جانوران غذاي اصلي انسان ابتدايي است، سرچشمه مي

گاه  آن. كشد  خود را ميةاي پسرخواند  نامادري با كمك شوهرش در توطئه٢٩»بلبل سرگشته«
ور پسر، به خواني از گ پس از چندي بلبل آوازه. كند خواهر پسرك، استخوانهاي او را دفن مي

يابد و   به پسرك دگرديسي ميره بلبل دوبا، داستانپاياندر . گيرد كشد و انتقام مي بيرون پر مي
شاهزادگان  «ة در افسانديگر ةنمون. كند سالهاي سال با خواهرش به خوبي و خوشي زندگي مي

 زمين آمد و  سيمرغ از آسمان بهرسيده بود كهناز به سن هفت سالگي   ملك. است٣٠»بلخ و بخارا
ناز  سيمرغ نگاهبان اجراي تقدير شاهزاده ملك.  مهربان او شدةآسمان برد و داي  او را گرفت و به

اين قصه ريشه در . نقش سيمرغ در اين قصه يادآور نقش او در داستان زال و رستم است. است
  .باورهاي توتمي دارد

  
  هاي حماسي افسانه

ي نوع بشر دارد و بخشي از موقعيت و كاركرد ذهني اقوام هاي حماسي ريشه در قهرمانيها افسانه
هاي مختلف  گونه ذهنيت آييني، آرزوها، گرايشها و آرمانهاي گروه به بياني در اين. نماياند را مي

  .آيند اجتماعي قوم، به تصوير درمي
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اي است كه كشمكشها، گرايشها و تنشهاي   ميان اسطوره و تاريخ هر قوم گسترهةحماس  
 از گرايشهاي عاطفي انسان  به بياني، اگر اسطوره. نماياند ني، احساسي، روحي و آرماني را ميعقال

حماسه اين . شود تري نزديك مي گويد، حماسه به شناخت عقالني در شناخت جهان سخن مي
حماسه نه ازلي است و نه . ه استتر بودن انسان حماسي به تاريخ دريافت ويژگي را از نزديك

  ٣١.يتاريخ واقعمحدود به 
رو  ه با سنتهاي اجتماعي، رفتاري و اخالقي قوم روبييها اسطورهبا ها چون  در حماسه  
اي تنيده   در عمل، مجموعه،دو كلي از اسطوره جدا دانست و گاه اين بهآن را توان   نمي،هستيم

 است؛ دنيوي هاي حماسي بيانگر يك معناي  هر تصوير تخيلي در افسانه٣٢.آورند درهم را پديد مي
رزوم، كنش اصلي حماسه، . است  دنيايي كه در مرز ميان دنياي اسطوره و دنياي خاكي قرار گرفته

ويژه هويت ملي در كودك و نوجوان است زيرا كنش در حماسه امري  سبب بيداري هويت، به
  .فردي نيست، بلكه عمومي است

 پهلواني ةحماسگروه اول، : كند  ميبندي هاي حماسي را در دو گونه بخش مهرداد بهار افسانه  
 جنگاوران ة اين آثار معروف دوراني واقعي است كه تنها طبق. استكهن، از اوستا تا شاهنامه

. اند عهده داشته  خويش را بهةسلط  حفظ و حراست قوم و گسترش سرزمين زيروظيفةارتشتار 
 جوامع بدوي است، در تمركز جادوگري و طبابت و فرمانروايي در يك تن، كه از خصوصيات

 طبيب جلوه - موبد-صورت شاه تر خود، به يافته صورت تكامل اساطير پهلواني ايران، اغلب به
توان در جمشيد، فريدون، كيخسرو و ديگران در شاهنامه  هاي مختلف آن را مي كند كه نمونه مي
  ٣٣.ددي

ن مردماثار عموماً از ميان قهرمانان اين آ. است پهلواني عاميانه - روايات عياري،گروه دوم  
اين ويژگي اجتماعي معرف تعلق اين روايات به دوران ايجاد شهرها و شهرنشيني در . بازارند

اين ساخت اجتماعي ظاهراً از اواخر . فالت ايران و پديدآمدن زندگي شهري به گرد بازار است
 معروف در اين گروه سمك ةنمون. شود ويژه با رونق راه ابريشم، آغاز مي  و به،دوران هخامنشي

داستان .  زبان عموماً نثر و تا حدودي عاميانه است، برخالف گروه اول، در اين گروه٣٤.تعيار اس
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 كاوه مردي بازاري، ؛گونه روايت پهلواني عاميانه را دارا است  مشخصات اينة آهنگر نيز همةكاو
  ٣٥.تعاصي عليه شاهي ستمگر، خواهان شاهي عادل چون فريدون اس

اين . هاي حماسي است  اصلي افسانهةماي  نخستين بن، پرستش ايزد پدرةتجسم اسطور  
 ،سبب پيري عبارتي ترس از مرگ به  به، زندگي جاويد و رستاخيز از دل مرگةاسطوره با انگيز

با .  پدرساالري پديدار شدةجايگاه اين ايزد پدر نخستين در آسمان بود و در جامع. ابداع شد
 باستاني به عصر حماسي، ايزد پدر نخستين و ديگر ايزدان همراه ة با رسيدن جامعگذشت زمان و

  .رزمند گذاري كيان ملت مي شوند كه براي پايه او به شاه و پهلوانان حامي او بدل مي
اند كه در   آور آن قوم بوده ايزدان اساطيري برخي از اقوام، در اصل نياكان و فرمانروايان نام  

 انسان حماسي ةر اثر تحولي كه در روايات و باورهاي پيرامونشان راه يافته، از مرحلطي دورانها، ب
 خدايي را ،عكس ايزدان اساطيري دوران گذشته  به،در گروهي ديگر. اند به جهان ايزدان راه يافته

اند و در گروه فرمانروايان و پهلوانان  نهادند و از عالم اساطير به جهان حماسه فرود آمده فرو
  ٣٦.دان بزرگ و آغازين قوم خويش قرار گرفته

  

  هاي پريان افسانه

دهي ذهن  ها هستند كه براي سامان اي مهم از افسانه  گونه،شناختي  با كاركرد روان،هاي پريان افسانه
 امنيتي را كه از سوي محيط نبوِدها آشفتگي و  اين افسانه. مخاطب از ويژگي خاصي برخوردارند

الزم به يادآوري . دارد شود، از ميان برمي  حيات رواني كودك به او تحميل ميپيراموني و همچنين
شود كه   آموزشهاي غيرمستقيمي به كودك داده مي،ها گونه افسانه  اينةاست كه در شكلهاي پيچيد

 پريان مفهومهاي ة از افسانيشكودك مخاطب به تناسب دلبستگيها و نيازها. در زندگي كاربرد دارد
هاي پريان بيانگر يك معناي رازآموزانه   هر تصوير تخيلي در افسانه٣٧.دكش يرون ميگوناگون ب

اين تصويرها . كند است كه با زبان نمادين همزمان به ذهن خودآگاه و ناخودآگاه مخاطب نفوذ مي
 و او را دارد ود، از ميان برميش  كه از طرف محيط به كودك تحميل ميآشفتگي و عدم امنيتي

آموزد تا براي كشف  سازد و به او مي ف هويت و استعداد ذاتي خود رهنمون ميسوي كش به



 

  

  ادبيات ايران150

آنها هرگز كسي قادر به تحصيل هويت خويش نيست،  خويش از پيكارهاي پرخطري كه بي
  .نهراسد
هاي  هاي بنيادي افسانه مايه  ايراني پرستش ايزد بانوان باروري يكي از بنةتجسم اسطوردر   

  بخشي و باروري زمين به  بركتة پرستش ايزد بانوان باروري با انگيزةسطورا. پريان ايراني است
آنان در . جايگاه اين ايزد بانوان در زمين بود. غذايي ابداع شد  سبب بي عبارتي ترس از مرگ به

 باستاني به تاريخ، ايزد بانوان ةبا گذشت زمان و با رسيدن جامع. جامعه مادرساالري پديدار شدند
  .ها چهره گشادند شخصيتهاي ياريگر مقدس و يا پليد با قدرت شگفت در افسانهدر قالب 

 محتواي ةگويند كه نمايند  و نماد با ما سخن ميههاي پريان با زبان اشار ها و افسانه اسطوره  
 ةاين نمادها همزمان به ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه مخاطب، به هر سه جنب. ناخودآگاه است

و همچنين به نيازهاي مخاطب به آرمانهان ) super ego(و فراخود ) ego(، خود )iid(نهاد : ذهن
  ٣٨.دكنن خطاب مي) ego-ideals(خود 
هايي  گروه جبراني با زيرةاي جانوري، افسانه افسانه: هاي ديگر افسانه عبارت است از گونه  

ريشه ... و ت كه از نيازها و كمبودهايي چون خوراك، جفت، پوشاك، مسكن، آزادي، عدال
  . كوتاه ممكن نيستةكه بررسي آن در اين مقال... و هاي طنز  گيرند، افسانه مي
  

  عناصر ساختار در اسطوره، حماسه و قصهةمقايس
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  قصه  حماسه  اسطوره  عناصر ساخت

اي از  زمان بسيار كهن در هاله  زمان ازلي  زمان
  ابهام فرو رفته است

  زمان نامشخص در گذشته

  مكان نامشخص  مكان مشخص  مكان ازلي  مكان

شخصيت اسطوره پيش از   شخصيت
 آفرينش ةنمون تولد در پيش
او انسان . است  وجود داشته
اي از  او آميزه. فاني نيست

قهرمان . گيتي و مينوي است
اسطوره در زندگي جاويدان 

شكل ديگر  بهشتي به
او موجودي . آيد درمي
  .بشري است فوق

ص شخصيت اسطوره نام خا
نام پدران و مادران و . دارد

ديگر شخصيتهاي مهم 
به . اسطوره مشخص است

بياني هر اسطوره داستان 
  .قهرمان معيني است

تولد شخصيت حماسه، 
. تولدي در همين جهان است
پهلوانان حماسه همان ايزدان 
هستند كه بر اثر تحوالت 

اجتماعي و فكري، دگرگون 
و به انسانهاي زميني با قدرت 

بنا بر . اند تبديل شدهشگرف 
اين شخصيت حماسه به 
محدوديت تاريخي نزديك 

اي از انسان  شده است و آميزه
اساطيري و انسان خاكي 

نام شخصيتهاي . است
  .حماسي مشخص هستند

زميني ) پريان(شخصيت قصه 
است و براي ابد با شادكامي 
در روي زمين و در ميان ما 

كند به بياني او  زندگي مي
  .يني استموجودي زم

شخصيت افسانه نام مشخص 
او يك دختر، يك . ندارد

 فرزند، ترين شاهزاده، كوچك
ترين برادر است و اگر  جوان

به نامهايي اشاره شود كامالً 
روشن است كه اسامي عام 
يا وصفي هستند چون حسن 

كچل، بنابراين افسانه 
ة برخالف اسطوره دربار

  .تواند باشد هركس مي

ره در نخستين روايت اسطو روايت
دوران زندگي انسان ابداع 

اين روايت از . است  شده
 متقابل طبيعت و ذهن ةرابط

انسان ابتدايي ريشه گرفته 
است و امكان وقوع آن براي 

  .كس ديگري وجود ندارد

روايت حماسه، روايت 
پيدايش و تكوين قوم و ملت 
است كه حول جنگي بزرگ 

. دهد و واحد روي مي
ماسه در بنابراين روايت ح

مرز ميان اسطوره و تاريخ 
  .قرار دارد

روايت افسانه، روايت 
ترين رخدادها  شگفت

صورت رخدادي معمولي  به
حوادثي كه در . هر روز است

دهد، اغلب  ها رخ مي افسانه
غيرعادي و بسيار نامتحمل 

اما مخاطب فكر . است
كند براي او هم ممكن  مي

اي رخ  است، چنين حادثه
  .دهد
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  بيان ساده و روان  بيان پراغراق  زي و تمثيليرم  زبان

  قهرمان   پهلوان-شاه  ايزدان  محور

  خويشكاري اصلي
ايجاد سالمت اجتماعي و   تقويت عنصر مليت  تبيين جهان

  فردي

  

  هاي كهن در ادبيات كودك مايه بن

، مايه، تصوير خيال انديشه، عمل، موضوع مايه يا موتيف در ادبيات عبارت است از درون بن
وضعيت و موقعيت، صحنه، قضا و رنگ يا كلمه يا عبارتي است كه در اثر ادبي واحد و يا آثار 

 ها نهفته  موتيف در ادب باستاني ايران در مضمون دوقطبي قصه٣٩.دشو ادبي گوناگون تكرار مي
در اين دو قطب موجودات فراطبيعي، جانوران شگفت، اشياء جادويي، نيروي جادويي، . است 

ها در ادبيات كودكان، در  مايه اين بن. شود شاهده ميم... و هاي جادويي، مكانهاي جادويي گشتار
  .شود كار گرفته مي هاي متفاوت به گونه
 شخصيت، جادو، پيشگويي، ٤٠ چون گشتاريهاي مايه  در ادبيات كودكان، بن، فانتزيةدر گون  

 دو داستان ،نمونهبراي . الت ايران داردجود دارد كه ريشه در باورهاي انسان ابتدايي در فو... و 
 مهاجرت قوم ، دربارة از محمدرضا يوسفي را،»شير سفيد يال«و »  بليناس جادوگرةافسان«فانتزي 

  .خوانيم آريايي و ايجاد ملت ايراني مي
  
  هاي ايراني  ديو در افسانهةماي بن

ن كهن قبل از ورود آرياييها  كه فالت ايران بخشي از آن است از دورا،در اساطير آسياي باختري
اين ساخت حتي در تثليث زوران نيز .  ايزد و ضد ايزد رايج بودةبه فالت ايران، ساخت دوگان

ها و ديوها با سرازير شدن بخشي از   فرهنگ هندو ايراني يعني اسطورهةايزدان دور. غالب بود
ها و ضد ايزدان يعني  عني اسطوره ي،اقوام آريايي به فالت، زير تاثير اين ساخت دوگانه به ايزدان

صورت   نمادي مشخص به، يعني ضد ايزدان، با گذشت زمان نيروي ديوان٤١.د تغيير يافتن،ديوها
 ،و از آنجا. اهريمن يا تاريكي پيدا كرد و به ثنويت مزديسنا و نور و تاريكي مانويت وارد شد
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برابر ديوان و تورانيان  زمين در شاه ايران ايراني در حضور نهاد پهلوانان ياريگر ة در حماستدريج به
  .هاي كهن ايراني راه يافت ها به قصه پديدار شد و در گذر زمان از حماسه

مايه از بقاياي  شود كه اين بن هاي كهن ايران ديو با كنش نيك نيز ديده مي در برخي از قصه  
 ياريگر رحمان و ٤٢»نماشهربانو و ملك رح «ةدر افسان: »١ «ةنمون. فرهنگ هندو ايراني است
هنگام  در. رحمان و شهربانو از كودكي نامزد بودند. اي ديوان هستند شهربانو، شخصيتهاي افسانه

شهربانو و رحمان در قصر ديوان، .  رحمان، پدر شهربانو او را به زور شوهر دادةغيبت چندسال
همان شب براي آن دو عروسي ديوان و پريان ولوله برپا كردند و در «. يابند يكديگر را باز مي

ملك  «ةدر افسان: »٢ «ة نمون٤٣.»دگرفتند و تا عمر داشتند به خير و خوشي روزگار گذراندن
دختر » فرمانرواي ديوان«طي حوادثي . شود  سومين دختر به راي پادشاه از شهر اخراج مي٤٤»نديوا

. شود  باغ ديوان ميةختر ملكآنگاه د. كند رانده شده را به قصر خويش برده و با او ازدواج مي
 نه روز و نه دقيقه پسري  وشود و پس از نه ماه مدت زيادي سپري نشده بود كه ملكه حامله مي

اين خانواده زندگي خوب و خوشي داشتند و . نام نهادند» ديوان«آورد كه او را ناظرالدين  دنيا مي به
  .به سالمت از سر گذراندندرا ماجراهاي بسياري 

  
  هاي ايراني  پري در افسانهةماي بن

هاي ايراني در اصل يك ايزدبانو   پري در افسانهةماي يون مزداپور بر اين باور است كه بنكتادكتر 
شد، ولي بعدها در اثر  آوري زردشت ستايش مي هاي كهن و پيش از دين  كه در زمانهه استبود

آوري و نوكيشي و رواج ارزشهاي  ين مانند دگرگونيهاي اجتماعي، د،هاي گوناگون عوامل و انگيزه
 ؛صورت موجود زشت و اهريمني پنداشتند  كه با آيين زردشت به ميان آمد، پري را به،اخالقي تازه
 ، نزديك داشتة كه با كامكاري و باروري و زايش رابطيهاي عنوان الهه  ديرين پري بهةولي خاطر

  ٤٥.تاس  ها منعكس شده ههمچنان در ذهن ناخودآگاه مردمان باقي مانده و در قص
  .ها هستند آور نيكي و بر ضد پليدي پريان پيام» سيب خندان و نار گريان «ة، در افسان»١ «ةنموندر 
رو  هفرسنگي شهر با دختركي روب  شاهزاده در هفت،»درويش زرنگ «ة، در افسان»٢ «ةنموندر 
دختر براي . برد ا خود به شهر مينشاند و ب شاهزاده اسير زيبايي شده، او را ترك اسب مي. شود مي
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 ٤٧.د كه هر سه شرط، نشان از دوري دخترك از آتش دار٤٦گذارد زندگي با شاهزاده سه شرط مي
روز تكيده و الغر و  ، شاهزاده روزبهازدواجپس از . كند سرانجام شاهزاده با دخترك ازدواج مي

درويشي از راه . ر آفتاب نشستاي د  گوشهدرروزي شاهزاده از شهر بيرون رفت و . شد زرد مي
 است در قالب آدميكه زادي  درويش شاهزاده را از شر پري. رسيد و ناراحتي او را پرسيد

 آتش نمادي از باورهاي زردشتي ،در اين افسانه. كند آگاهاند و سرانجام مشكل وي را حل مي مي
آتش در ( پري با آتش ، قصهپاياناما در . كند از اين آتش اجتناب مي) همسر شاهزاده(پري . است
مايه ريشه در باورهايي دارد كه با آيين زردشت به  اين بن. شود ، يعني آيين زردشت نابود مي)تنور

  .شود ميان مردم آمد و جاي پاي آن در اين افسانه ديده مي
  

  گذار  آيينةماي بن

 مردان ةرگجانان بالغ به  ورود جوةاي، دربار با توجه به اهميت و ارزش جوان بالغ در زندگي قبيله
ظاهراً از وجود تبرزين در گورهاي مردان و . است  ايي وجود داشته كه به راز آميخته بودهينهآي

توان استنباط كرد كه چون جواني به سن  جوانان بالغ هندواروپايي، در دوران پيش از تاريخ، مي
شايد بتوان گفت . برد تا به گور مي و آن را با خود كرد است، تبرزيني دريافت مي  رسيده بلوغ مي

اي از همان آيين كهن باشد كه در آن بلوغ سني به بلوغ فكري  تبرزين درويشان ايراني بازماندهكه 
  ٤٨.تاس  است ولي نماد بلوغ همچنان تبرزين باقي مانده  تبديل شده

 بوده كه كمر به سالگي، رسم  در سن پانزده) هندوايراني(آيد كه در دوران آريايي  نظر مي به  
كستي به ميان بستن از مراسم كهن اقوام آريايي .  آغاز فرخنده شباب باشدةميان بندند تا نشان

عالوه بر ايرانيان در ميان قوم ديگر آريايي يعني . گويند جمشيد رسم كستي بستن نهاد. است
ودند كه با اين عمل، مردمان باستان بر اين باور ب. است  هندوان نيز رسم كستي بستن رواج داشته
  ٤٩.دمان كالبد جوان از نفوذ ضد ايزدان، محفوظ مي

كه هر  چنان. است  در سنت مزديسنا نيز اين رسم به دوران پيش از زردشت نسبت داده شده  
 كستي را بايد سه بار ٥٠.درا بر ميان بند) بند دين(سالگي كستي   فرد زردشتي مكلف است از پانزده

  .است) پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك(سبب سه اصل مزديسنا  و اين نيز بهبه دور كمر بندند 
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با ديو ) تشتر(در نبرد ايزد باران . كيد بسيار بر جوان پانزده ساله استأدر اساطير زردشتي ت  
 ،خيزد  كند و به ياري هرمزد برمي  باران، طلوع مية، هرگاه ستارة تشتر، فرشت)اپوش(خشكسالي 

 ةصورت جواني پانزده ساله با قامت بلند و اندام توانا و چشمان درشت و چهر ا بهنخست خود ر
اين باور  ٥١.دبار كند و از ابرها باران مي روز در آسمان پرواز مي آورد و مدت ده شبانه تابنده درمي

اي ه  و همچنين گونه،هاي كهن گذار و رسيدن به بلوغ، در افسانه  آيينةماي آييني را در قالب بن
گذار قهرمان با انجام آزمونهاي  در ادبيات كودكان آيين. شود ادبيات كودك، مشاهده ميديگر 

  .پذيرد صورت ميدشوار، 
  
   اژدها ديرپاترين توتم در نزد هندوايرانيانةماي بن

معناي ماري  دارد، به» اژدهاك«و » اژدها«، »اژدر« كه در فارسي صورتهاي ديگر چون ، اژدهاةواژ
نام اژدها در . اند كاران را هم گفته گ، با دهان فراخ و گشاده و پادشاه ظالم و ضحاكباشد بزر

در فارسي . است  شده» ضحاك«اين نام در اساطير ايراني . هاي اهريمني است اوستا جزء پديده
 اژدها ، در ادبيات پهلوي٥٢.تاس  معني ضحاك آمده معني اژدها و هم به هم به» اژدهاك«دري نيز 

شود و پس از هزار سال فرمانروايي بد،  تازد، بر جمشيد پيروز مي  است تازي كه به ايران ميمردي
شود و در پايان  دست وي در كوه دماوند زنداني مي خورد و به سرانجام از فريدون شكست مي

گاه، گرشاسب او را از ميان  برد و آن گردد و به نابودي جهان دست مي جهان از بند رها مي
  ٥٣.دارد برمي
روايات گوناگون اژدهاكشي در ايران باستان، در سه گروه اساطيري، حماسي و افسانه ديده   

 اساطيري اژدهاكشي، محتواي ديني و آييني دارد و اغلب با رويدادهاي كيهاني، با ةگون. شود مي
 ،يوي اهريمنيگونه از اسطوره، ايزد با د در اين. باورهاي مربوط به آفرينش و رستاخيز، ارتباط دارد

ستيزد و در اثر چيرگي بر او، آبها، رها   آبها، ميةاژدهافش است و بازدارند كه مارپيكر و
اين نبرد ايندره با ورتره در طي زمان، .  اژدها استة نبرد ايزد ايندره با ورتر، نمونه٥٤.دشون مي

 ة اسطور٥٥.تاس  ن ساختهايندره با كشتن ورتره، آبها را روا. شود هرساله و گاه هرروزه تكرار مي
 اژدها بر ،در حماسه. است  خود گرفته   فردوسي آرايش كامالً حماسي بهةاژدهاكشي در شاهنام
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كشد، دختران يا زنان  بندد، شاه را مي او آب و باران را بر هفت كشور مي. شود ايرانشهر چيره مي
خشكسالي و تنگي . رسد  فرا ميدوران تاريك سرزمين ايران. شود  شاه مي،ربايد و خود او را مي

 پهلواني كه از ظلم ة شاهزاددر اين ميان،. شوند مي آشوب كند و مردمان دچار ميبر زمين بيداد 
. كشد خيزد و او را به بند مي پا مي شود، به  در ميان مردمان بيگانه و شبانان، بزرگ مي،اين اهريمن

اين اسطوره در .  از افسانه و حماسه استاي  كه آميزهاست فريدون و ضحاك ة، افسان آنةنمون
 ةاين زمين. است  جاي مانده هاي متفاوتي مثل گرشاسب، اسفنديار تا بهرام چوبين به افسانه

پرداخته، آنچنان در ذهن مردم ايران جاي گرفته كه گاه  اساطيري حماسي با بنياني از پيش
 و سرانجام اين اژدها در جايگاه اند  كرده كهن بازگوةرويدادهاي تاريخي را نيز در قالب اين افسان

  .هاي ايراني پديدار شد شر در افسانه
  
  »سه برادر «ةماي بن

اين خدا سومين برادري است كه . است   وجود داشته»تريته«در اساطير هندوايراني خدايي با نام 
 تشنه شدند، به چاهي رفتند و چون بنا به روايتي، سه برادر در بياباني مي.  از آب آفريده بود»اگني«

دست  رسيدند و تريته از چاه آب كشيد و به برادران داد، اما دو برادر، براي آنكه مايملك او را به
تريته به درگاه . اي را بر چاه نهادند و از آنجا رفتند آورند، او را به چاه افكندند و چرخ گردونه

  .آنان او را رها ساختند ايزدان نيايش برد و
، سه »١ «ةنمون: شوند هاي ايران پديدار مي رادر به شكلهاي گوناگون در افسانه سه بةقص  

 كه نزد پدر محبوب است، دارند اما ،تر را تر قصد جان برادر كوچك برادر شاهزاده، دو برادر بزرگ
 كه برادر ،، سه برادر»٢ «ةنمون. رسد شود و به شاهي مي تر پيروز مي  برادر كوچكةدر سرانجام قص

عهده دارد و سبب پيروزي قطب  آيد، اما اوست كه نقش قهرمان را به نظر ابله مي تر به ككوچ
  .شود نيكي بر قطب بدي مي
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   گاوةماي بن

شود و  عنوان ياريگر قهرمان، چونان عنصري مينوي و اهورايي ديده مي ها به حضور گاو در افسانه
 فريدون، نبرد او با ضحاك گويي نبرد ة افساندر. ريشه در باور انسان باستاني در فالت ايران دارد

روست كه فريدون براي اين نبرد گرزي نو  اين از. زا با اژدهاي نيستي است گاو پرمايه و بركت
باور مينوي به هستي گاو، ريشه . ريزد كه سر گاوميش دارد و به گرز گاوسر مشهور است طرح مي

گاوي .  گاو ياريگر قهرمان است٥٦»د پيشاني سفيگاو «ةنمونه در افسان. در آيين مهرپرستي دارد
پدر   زنر آزادچار كه ،پسر.  را دارد،پيشاني سفيد نقش مادر اين كودك رانده شده، قهرمان قصه

. مكد و از شاخ چپ او كره  و چيزي براي خوردن ندارد، از شاخ راست گاو عسل مياست
 گاو، در آيين ةصه، همانا نقش بركت بخشندسفيد در اين ق  گاو پيشانيةدهند بنابراين نقش خوراك

  .مهرپرستي است
  
  »رويش گياه از خون قهرمان «ةماي بن

آيين سياوش پيش .  خون او، يادآور آيين سياوش استزشدن قهرمان و رويش گياه ا داستان كشته
از ورود آرياييها به سرزمين ايران و پديداري آيين زردشت، با باورهاي بوميهاي ساكن فالت 

آيين سياوش، ريشه در يكي از آيينهاي مادرساالري در آسياي . ايران، درهم آميخته شده بود
كشند و   داستان سياوش نيز او را چون ايزد شهيدشونده ميپاياندر . باختري و مديترانه دارد

با وجود دگرگوني آيين سياوش در ساختهاي اجتماعي . شود ريزند و گياه سبز مي خونش را مي
 در ٥٧.تگمان سياوش نماد يا ايزد نباتي اس  و سربرآوردن آن از درون داستان، بيمتفاوت
شدن قهرمان و سربرآوردن گياه از خون او   كنش كشته، چون نارنج و ترنج،هاي جادويي افسانه

زندگي دوباره قهرمان پس از مرگ، در قالب كنش گشتاري شخصيت، يعني . شود ديده مي
شود و از خون او گياه  قهرمان كشته مي. شود  ديده مي، و گياه به قهرماندگرديسي قهرمان به گياه

صورت يك  كند و او به دوباره فرزند خود را زنده مي) الهه زمين(مادر ديگر، به بياني . رويد مي
  .آورد گياه درمي
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مايه به نوعي تقليد از آيين مرگ خداي گياهي است كه ريختن خون او بر زمين  اين بن  
  .ويش و پرباري گياهان خواهد شدسبب ر

  
  شده   كودك راندهةماي بن

زال را . اند ك او را به البرزكوه بردهااي است كه از بيم ستمگري ضح فريدون، كودك رانده شده
كيخسرو در . دهد نهد و سيمرغي او را پرورش مي هنگام تولد، پدرش بر البرز كوه مي به

كورش را به چوپاني . شود س از افراسياب به شبانان سپرده ميدليل تر شود و به زمين زاده مي توران
. فرستند اردشير بابكان را به اجبار اردوان، از فارس به نزد وي مي. دهند تا وي را بكشد مي

  پهلوان به-هاي كهن، شاه افسانه. شود شاهپور، پسر اردشير نيز در كودكي دور از پدر پرورده مي
  .افتند دور مي ار خويش بههنگام كودكي، از شهر و دي 

  
  هاي ايراني تولد شخصيت قهرمان در افسانه

او در . شود  شده متولد مي  كهن ايراني كيست؟ او در بستر آرزوهاي سركوبةقهرمان قص
در سرانجام قصه بر و كند  او از مرزها و موانع دشوار گذر مي. ي زندگي جاودانه استجستجو

انيان پيروزي نهايي از آن اهورامزدا است و با رونه كه در باور زگو همان. شود نيروي شر پيروز مي
 قهرمان افسانه براي ،هاي ايراني  در افسانه،گردد پيروزي اهورا بر اهريمن نظم به جهان بازمي

  . اهريمني استةمضمون حركت در اين راه مبارز.  راه دشواري را طي كنددرسيدن به سعادت باي
 پهلوان ،رستم. او براي نابودي نيروهاي پليد زاده شد. ايراني است هندومايندره ايزد اقوا  

 از پهلوي مادر به گيتي آمد و چون او در كودكي پهلواني ،عصر حماسي نيز چون ايزد ايندره
 ايزد ايندره در قالب رستم پديدار ،در سرزمين ايران در عصر حماسيديگر كند به بياني  مي
يابيم كه بر نيروهاي شر  عنوان قهرمان افسانه باز مي  رستم را به،يسرانجام در عصر تاريخ. شود مي

  .شود پيروز مي
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  تحليل كاركردي ادبيات شفاهي

توان،  هاي متفاوت شفاهي را در مقياس زيرسيستمها و در سطح تمام سيستم مي كاركرد گونه
ذشته و حال و حتي تأثير ادبيات شفاهي در زمان گبه توان  در تحليل كاركردي مي. بررسي كرد
براي تعيين كاركرد افسانه، . كرديمكاركرد افسانه توجه به در اين بخش فقط . دكرآينده توجه 

  :شود پردازي بررسي مي هاي افسانه انگيزه
 كه از ،)Folklore(ي از فرهنگ عامه ئعنوان جز هاي كهن به پژوهشگران بر اين باورند كه افسانه

 زمين، ةاست، لبريز از باورها و آيينهاي انسان باستاني دربار  تقل شدهروزگاران دور نسل به نسل من
آسمان، خورشيد، ماه، ستارگان، گياهان، دنياي جانوران، انسان و موجودات فرا انساني چون ايزدان 

با بازخواني و تحليل . و ايزدبانوان، ديوان و پريان، جانوران شگفت و كنشهاي جادويي است
توان عقايد، باورها، رسوم، مناسبات  هاي متفاوت ادبيات شفاهي مي در گونه) Motif(ا ه مايه نقش

.  كردجستجو پيش از تاريخ و عصر تاريخي ةتوليدي و روابط اجتماعي اقوام و ملل را در گستر
هاي اين فرآيند را  توان انگيزه بنابراين با توجه به كشف ظرفيت دروني ادبيات شفاهي است كه مي

  :دريافت
هاي جهان مادي، ستايش جهان مادي، ستايش نيروهاي   تبيين جهان مادي، در تبيين ناشناخته-١

  .هاي طبيعت از جايگاه ويژه برخوردارند به پديده) تشخص(دهي  فراطبيعي و همچنين شخصيت
  . بزرگداشت كهن الگوها و انتقال اين آداب از نسلي به نسل ديگر-٢
  . به نسل ديگرهاي قوم از نسلي  انتقال تجربه-٣
فرآيند خلق ادبيات شفاهي سبب التيام حس فرودستي قوم .  نيازهاي رواني و سازماندهي ذهني-٤
 ةبرابر بالياي طبيعي، برابر هجوم دشمنان به سرزمين محبوب قوم، در برابر نژاد و يا طبق در(

لتيام حس فرد ، ا)باروبري سرزمين محبوب قوم و بيم از مرگ فرادست درون قوم، در برابر بي
شده،   در برابر رقيب عشقي، در برابر رقابت خواهر و برادري، در جايگاه كودك رانده(فرودست 

 ةنمون. شد و پايان دادن به نزاع و كشمكشهاي اجتماعي طبقاتي مي) هنگام عدم توانايي جسمي  به
 سال ٣٥٠٠ مربوط به هايي كه كاركرد پايان دادن به كشمكشهاي اجتماعي طبقاتي را دارند، افسانه

در مصر دوران باستان سه . اند ها آفريده ها را بردگان مصري بر ضد فرعون اين افسانه. پيش است
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اي به فرمان فرعون مأمور  گويان حرفه نواز و دشنام  جادوگر، شاعران روايتگر چنگ-گروه كاهنان
ها با پندار برابري    اين افسانه.ها براي حفظ تعادلهاي رواني جماعت بودند نشر و رواج اين افسانه

فرودستان با فرادستان، از راه پست و خوارمايه شمردن فرادستان، درصدد التيام جماعت فرودست 
  .هاي حكومت فرعون حفظ شود بود، تا پايه

  . كاركرد زيبايي شناختي-٥
  .است   سرگرمي و تفريح، اين كاركرد سبب ماندگاري افسانه در گذر تاريخ شدهة انگيز-٦

  :پردازيم ها در عصر حاضر مي ويژه افسانه حال به كاركرد ادبيات شفاهي به
  .شناختي مخاطب  برآوردن نياز زيبايي-١
هاي كهن كه  هاي كليدي و در تمثيالت قصه ها و واژه  كاركرد شناختي، از ميان رمزها، انديشه-٢

 اين ميراث در هرچند.  كردجستجوتوان زندگي مردم باستان را  داراي قدرتي سحرآميزند، مي
زدن اين تيرگيها و تغييرات، زندگي  است، بازهم با پس  هايي شده تهاجم زمان دستخوش دگرگوني

  .توان، بازخواني كرد جماعات و اقوام باستاني را ميا
  . تفريح و لذت كه با رشد عاطفي شخصيت مخاطب كودك همراه است-٣
هاي  قصه. رساند ي ذهني مخاطب كودك را به انجام ميده  سامانةشناختي وظيف  كاركرد روان-٤

پردازند بلكه  شگفت جادو به ساختن سرشت مخاطب از راه تشويق انتخاب ميان خوب و بد نمي
مخاطب همراه با قهرمان . توانند در زندگي پيروزي يابند ترينها هم مي دهد كه ضعيف به او اميد مي

در اين . شهود، استعداد تميز و تشخيص خويش استاين سفر كشف و . رود افسانه به سفر مي
 كه ،خيزد و در اين آگاهي رحمي به مبارزه برمي سفرها مخاطب در درون خويش با ظلم و بي

  .كند  ميجستجو سن بلوغ است، جايگاه خويش در هستي را ةالزم
  

  نتيجه

يابيم كه چگونه  ني، درميهاي كهن ايرا  قصه درملو تأ درون فرهنگ باستاني فالت ايران بهبا نگاه 
 ناخودآگاهي ة يعني در حوز،هاي وجودش ترين اليه هاي كهن، در ژرف كودك با شنيدن اين قصه

ادبيات . يابد شود، نضج و قوام مي  آن متجلي ميةنيجمعي كه ذهنيات ابتدايي قوم و نژادش در آي
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 ةدن، دو چيز متضاد، عامل بالقو كه برآمده از تخيل جمعي نياكان است، با در مقابل هم قراردا،كهن
اين نيرو در تمامي كنشهاي آدمي در تركيبي متضاد . پروراند نيروزاي هستي را در درون كودك مي

 هستي، از اين نيروي دروني، ةدهند اين جفتهاي متضاد، شكل. اند وجود آمده در برون و درون او به
  .اند برخاسته
 ،ها افسانه.  بخش مهمي از ميراث فرهنگي بشر استتوان گفت ادبيات شفاهي  مي،رو اين از  

 در گذر اسطوره به حماسه و از حماسه به تاريخ شكل ،عنوان بخش بزرگي از ادب باستاني به
 كه حاصل كاركرد ناخودآگاه بشر و تالش پنهان و ،پيچيدگي شگفت در بنيان اسطوره. ندا هگرفت
. است  ها منتقل شده يط زيست است، به افسانه فرد و قوم براي سازگاري با محيط و شراةپيوست
دهند تا بر تضادهاي  كنند، بلكه او را ياري مي  تخيل كودك را تقويت ميةها نه فقط قو افسانه

 اسطوره پس از افسانه شدن، بازهم سهم خود را در ،سان بدين. عميق رواني خويش چيره شود
  .نمايد زندگي انسان حفظ مي

 

 

  ها نوشت  يپ

    .است كه نگارنده در دست تهيه داردافسانه در ادبيات كودكان  نوشتار بخشي از كتاب اين. ۱
اي وجود دارد، كه از   يونگ بر اين باور است كه در درون ناخودآگاه شخصي يا فردي انسان، قلمروي ژرف گستره.۲

 قومي، قرارگاه تجربيات قومي ناخودآگاه. آن جمع است، جمعي كه فرد به آن تعلق دارد و آن ناخودآگاه قومي است
  .است كه در ذهن افراد و آحاد آن قوم، وجود دارد

  .۱۵ ص ،۱ج  ،تاريخ اجتماعي ايرانمرتضي،  راوندي، .۳
  . نقل به معني۳۴ -۳۳، ص جستاري چند در فرهنگ ايران ، مهرداد، بهار.۴
  .، نقل به معني۳۷۱، ص پژوهشي در اساطير ايران، ، مهرداد بهار.۵
  .۹۹ص ، هاي ايراني اسطورهوستا سرخوش، يتس،  كر.۶
  .۱۸۱نقل به معني، ص ، حماسه در رمز و راز ملي  محمد، مختاري،.۷
  .۴۴۶ص ، پژوهشي در اساطير ايران مهرداد،  بهار،.۸
  .۳۶۰، نقل به معني، ص  مهرداد، همان بهار،.۹

  .۱۲۳ ص ،شناسي هنر جامعه، .ح.  اپور،  آريان.۱۰
  .۱۲۴ همان، ص .۱۱
  .۱۶ و ۱۳، ص پژوهش عمومي فرهنگ عامه  محسن،دوست،  ميهن.۱۲
  .۱۱۲ص ، ۲، ج مقالة پيدايش ادبيات،  كودكان و نوجوانانة فرهنگنام.۱۳
  .۶ و ۵ ص ،نقل به معني ،گويي و نمايش خالق قصهديوپي،  چمبرز، .۱۴



 

  

  ادبيات ايران162

  .۱۱۲ كودكان و نوجوانان، ص ة فرهنگنام.۱۵
  .  همان.۱۶
  . ادبيات شفاهي از مير چاد اليادهة مقال۱۵۴ ص ،، نقل به معنيترئاين و اسطوره در تآيجالل،  ستاري، .۱۷
  .۶۵ ص ،نقل به معني، گويي دنياي قصهآن،  پلووسكي، .۱۸
  .۱۷ص ، ادب پهلوانيمحمد مهدي،  مؤذن جامي، .۱۹
  .۹۹ص ، هاي ايراني اسطوره  وستا سرخوش، كريتس،.۲۰
  .۱۷۳ص ، انشناخت اساطير اير  جان، هينلز،.۲۱
گيرد،   اساسي صورت ميالي است كه براي برآوردن نيازهايتوان گفت كه منظور سلسله اعم در تعريف آيين مي. ۲۲

  . اعمالي كه بايد بر طبق ضرباهنگي مطلوب انجام شود
  .۴۱ ص ،۳ج  ،آيين و اسطوره و ديگران، ، شارل كرنيي.۲۳
  .عني، نقل به م۷۶ص ،  ...جستاري  مهرداد، بهار،.۲۴
  .۴۰ص ، هاي ايراني بندي قصه طبقه  اولريش، مارزلف،.۲۵
  .، نقل به معني۳۷۱ص ، پژوهشي در اساطير  مهرداد، بهار،.۲۶
  .، نقل به معني۱۲۳ ص ،شناسي هنر  جامعه،.ح.  اپور،  آريان.۲۷
  .۲۷۵ص ، هاي ايراني ها و افسانه متلسيد احمد،  وكيليان، .۲۸
  .۱۰۵، ص هاي خواب اوسنهمحسن، دوست،   ميهن.۲۹
  .نقل به معني از پيشگفتار، حماسه در رمز و راز مليمحمد،  مختاري، .۳۰
  .، نقل به معني۷۶ص ،  ...جستاريمهرداد،  بهار، .۳۱
  .، نقل به معني۳۱ و ۳۰ همان، ص .۳۲
  . نقل به معني،۷۷، ص همان .۳۳
  .  همان.۳۴
  .، نقل به معني۷۷ و ۷۶ همان، ص .۳۵
  .  همان.۳۶
  .۶۵ص ، كاربردهاي افسونبرونو،  بتلهايم، .۳۷
  .۴۷ص ، نويسي  هنر داستانةنام واژه، )ذوالقدر( و ميمنت ميرصادقي ، جمال ميرصادقي.۳۸
  .ناميم  دگرديسي شخصيتها به شكلهاي گوناگون را گشتار شخصيت مي.۳۹
  .۳۹ ص ،، نقل به معنياديان آسيايي  مهرداد، بهار،.۴۰
  .۱۷، ص هاي خراسان دفتري از اوسانه :نه كليد محسن،دوست،    ميهن.۴۱
  .۲۱ همان، ص .۴۲
  .۳۰ همان، ص .۴۳
  .۲۹۱ص ، افسانة پري در هزار و يكشب  كتايون، مزداپور،.۴۴
دو ساله، اهل و نيا، هفتاد  راوي اين افسانه ربابه وهاب. ۱۱ -۱۵گيس، ص   چهلسمندرمحسن، دوست،   ميهن.۴۵

  .مشهد است
گاه در آتشدان هيزم  سوز روشن كند و هيچ شاهزاده از دخترك نخواهد كه برايش پيه: است سه شرط چنين .۴۶

  .گاه به تنور نزديك نشود نيندازد و شرط سوم اين است كه هيچ
  .، نقل به معني۳۲ ، ص ...جستاري چند  مهرداد، بهار،.۴۷
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  .۳۸۱ همان، ص .۴۸
  .ه معني، نقل ب۳۷۷ص ، مزديسنا و ادب پارسيمحمد،  معين، .۴۹
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