سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان در افسانههای لری
سودابه کشاورزی ،1زرینتاج واردی ،2محمود رضایی دشتارژنه

9

(دریافت 8937/81/9 :پذیرش)8931/4/8 :

چکیده
یکی از الیههای درخور پژوهش در قصههای فولکلور ،بررسی بنمایۀ اساطیری مربوط به
پرندگان در افسانه است .پرندگان از گذشتههای دور آنقدر برای انسان اهمیت دارند که حتی
در اساطیر اقوام و ملل مختلف نیز حضور داشتهاند .در این مقاله با روش تحلیل محتوا به
بررسی بنمایههای اسطورهای پرندگان در افسانههای لری پرداختهایم .منظور از افسانههای
لری ،افسانههایی است که در استانهای لرنشین چهارمحال و بختیاری ،لرستان و کهگیلویه و
بویراحمد گردآوری شدهاند .هدف از این پژوهش در وهلۀ نخست پیبردن به خویشکاریهای
پرندگان در افسانههای لری و در مرحلۀ بعد نشان دادن تأثیرپذیری جایگاه پرندگان از باورهای
اسطورهای است .در این جستار دالیل دگردیسی نقشهای برخی از پرندگان در افسانههای
لری در مقایسه با باورهای اساطیری بررسی شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که از
مجموع  841افسانۀ لری در  41افسانه پرندگانی همچون عقاب ،سیمرغ ،کالغ ،جغد ،قو ،کبوتر
و گنجشک با خویشکاریهایی مثبت لری حضور دارند که این مسئله میتواند نشاندهندة
محبوبیت آنها در میان مردم باشد .همچنین گفتنی است که باورهای اساطیری ،باورهای دینی
و شرایط بومی نیز بر جایگاه و خویشکاری پرندگان تأثیر داشته است.
واژههای کلیدی :ادبیات عامیانه ،افسانههای لری ،اسطوره ،بنمایه ،پرندگان.
 .8دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز (نویسندة مسئول)
 .2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
 .9دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.

∗sodabehkeshavarzi@gmail.com
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دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

قصههای عامیانه بخشی از کهنترین میراث فرهنگی هر ملت بهشمار میآید که
بهخوبی ،آداب و رسوم و عقاید و سنتها و آرزوها و تخیالت تودة مردم را بازگو
میکند .قصههای عامیانه به «قصههای کهنی اطالق میشود که بهصورت شفاهی یا
مکتوب در میان یک قوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است» (ذوالفقاری.)79 :8934 ،
افسانههای عامیانه را میتوان از ابعاد و الیههای گوناگونی بررسی کرد .یکی از الیههای
درخور پژوهش قصههای فولکلور ،بررسی بنمایۀ اساطیری در افسانه است .اسطوره
دین و بینش انسان ابتدایی بوده است ،البته بینشی که بیشتر جنبۀ شهودی و نمادین دارد
و از قوانین علمی متأخر به دور است (اسماعیلپور .)97 :8912 ،ژاله آموزگار ()4 :8974

معتقد است «اسطوره واکنشی است از ناتوانی انسان در مقابله با درماندگیها و ضعف
او در برابر برآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیرمترقبه» .سرکاراتی نیز معتقد است
اسطوره پنداشتهای مشترک انسانها در دورانی معین ،دربارة هستی ،گیتی ،انسان،
خویش ،بیگانه ،آفاق و انفس است که به شکل داستان بازگو شده است (سرکاراتی:8911 ،

 .)31پرندگان از گذشتههای دور بهسبب ظاهر و آواز خود نظر انسان را به خود جلب
کردهاند و آنقدر برای انسان اهمیت داشتهاند که در اساطیر اقوام و ملل مختلف حضور
دارند.
اسطورهها دارای بنمایههایی هستند که به ادبیات رسمی و عامیانه نفوذ کردهاند.
بنمایه ،8درونمایه ،شخصیت یا الگوی معینی است که بهصورتهای گوناگون در
ادبیات و هنر تکرار میشود (داد )11 :8978 ،و از طریق تکرار ،معنایی خاص مییابد یا
بر معنی و تأثیر خاصی تأکید میکند .بهدلیل رواج باورهای اسطورهای میان مردم،
افسانههای عامیانه مأمن بنمایههای اساطیری است ،بهصورتی که برخی از افسانهها از
اسطوره گرفته شده یا به گونهای ،اسطوره در آنها تأثیر نهاده است .از اینرو در این
مقاله به بررسی بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان در افسانههای لری پرداخته
میشود .این پژوهش به محققان کمک میکند تا بتوانند به تبیین قواعد و اصول مربوط
به تغییر و تحوالت اساطیر بپردازند.
هدف از پژوهش حاضر این است که دریابیم بنمایههای اسطورهای کدام یک از
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 .1مقدمه

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

افسانه تا چه حد با باورهای اساطیری منطبق و همسوست .خواننده با مطالعۀ این مقاله
درمییابد اسطورهها فقط متعلق به دیروز و مردمان گذشته نیستند؛ بلکه برخی از
باورهای اسطورهای مربوط به بعضی پرندگان با وجود گذر زمان در افسانههای لری
جاری است.
 .2پیشینۀ پژوهش
تاکنون پژوهشی دربارة بنمایههای اساطیری مربوط به پرندگان در افسانههای عامیانه
لری انجام نشده است؛ ولی آثاری در ارتباط با این موضوع به رشتۀ تحریر درآمده
است؛ ازجمله:
« .8باز در ادب و ادبیات» (قدمگاهی :)8919 ،نتایج بهدست آمده از این مقاله نشاندهندة
این است که باز سپید در ادبیات نمودار قدرت ،بلندنظری ،زیبایی ،خجستگی و
فالنیک است .در ادبیات عرفانی نیز نفس را از جهت تأدیب و تربیت به باز تشبیه
کردهاند.
« .2بررسی تصاویر شعری بلبل در ادبیات فارسی» (نبیلو :)8934 ،در این پژوهش به
بررسی تصاویر شعری بلبل در آثار  01شاعران پرداخته شده است .در شعر این
شاعران ،بیش از  741تصویر متنوع از بلبل دیده میشود که از این میان رابطۀ بلبل و
گل ،بلبل و بستان ،بلبل و ناله ،بلبل و قمری ،بلبل و زاغ و زغن ،بلبل و چمن و
بلبل و عشق در شعر آنان بهترتیب ،بیشترین بسامد را دارد.
« .9سرودخوان قبیلۀ بیداری؛ واکاوی نشانهای پرندة سپندگون خروس در آسمان ادب
پارسی» (مقیسه :)8930 ،این مقاله به بررسی نقش خروس در ادبیات رسمی و عامیانۀ
کشور میپردازد؛ ولی به بررسی نقش خروس در افسانههای عامیانه پرداخته نشده
است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که از خروس به نیکی یاد شده است و آن را
دارای پنج منش از منشهای پیامبران دانستهاند؛ ازجمله شناخت اوقات نماز ،غیرت،
جوانمردی ،دالوری ،وفاداری به همسر.

47

Downloaded from cfl.modares.ac.ir at 10:41 IRDT on Saturday September 21st 2019

پرندگان در افسانههای لری بازتاب یافته است و اینکه خویشکاری پرندگان در این

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

تصویرگری شاعرانۀ این پرنده در متون ادب رسمی پارسی بدین نتیجه رسیده است
که عقاب پادشاه پرندگان و مظهر بلندپروازی ،دالوری ،ربایندگی و بلندهمتی است.
ناصرخسرو عمر کوتاه او را نتیجۀ بدخویی و ستمگری وی میداند.
« .1نقد و بررسی تأثیر شعر غربی در شعر«مرگ قو»ی حمیدی شیرازی» (اکرمی و دهقانی،

 :)8939در این مقاله گفته شده است قو در ادبیات کالسیک فارسی کاربردی ندارد و
از طریق آشنایی با ادبیات غربی است که مضامین مربوط به این پرنده به ادبیات
فارسی وارد شده است.
« .0تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی» (امیدعلی و بایقوت :)8930 ،از نتایج
این مقاله میتوان چنین استنباط کرد که برخی از مضمونپردازیهای خاقانی با
کبوتر ـ که متأثر از عقاید و باورهای عامیانه است ـ نشان از جایگاه مثبت این پرنده
دارد؛ بدین صورت که «با حرم در ارتباط است ،همچون در داستان حضرت نوح
نامهرسان است و کشتن آن ثواب دارد» (امیدعلی و اصغری بایقوت.)02 -08 :8930 ،

« .7نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میالدی ،با نگاهی به ادب فارسی»
(علوی :)8910 ،در این پژوهش نویسندگان به بررسی بازسازی نماد پرنده در اشعار
برجستۀ شاعران شهیر فرانسوی و ادب پارسی پرداختهاند .یافتههای پژوهش بیانگر
آن است که در اشعار ادبیات فرانسه و فارسی جلوههای زیباشناختی پرندگان و
توانایی پرواز ،آوای دلانگیز ،و چشمان نافذ پرندگان موجب برتری آنان در میان
همۀ موجودات و توجّه شاعران به آنها شده است.
« .1تطور بنمایۀ «کالغ» از اسطوره تا فرهنگ عامه» (پارسانسب و معنوی:)8932 ،

نویسندگان در این مقاله به بررسی کالغ در افسانههای عامیانه نپرداختهاند؛ بلکه
چگونگی حضور کالغ در ادبیات فارسی با تکیه بر قصههای کهن ادب رسمی
(مانند مرزباننامه ،کلیلهودمنه ،فرائدالسلوک ،مثنوی معنوی ،بهارستان جامی و  )...و
همچنین ادبیات عامیانه اعم از باورها ،کنایات و ضربالمثلها مطالعه شده است.
آنها به این نتیحه رسیدهاند که کالغ شخصیتی دوگانه دارد؛ گاه شخصیتی مثبت
دارد و گاه نیز نقشهایی منفی دارد (پارسانسب و معنویی.)14 -19 :8932 ،
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« .4عقاب در اسطوره و ادبیات» (قدمگاهی :)8919 ،مؤلف در این مقاله با نگاهی به

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

«کالغ» و ویژگی های او در متون عرفانی و دینی و امثال و حکم اشارههایی شده و
طی یک نتیجهگیری کلی مشخص شده که کالغ در ادب فارسی شخصیتی منفور و
منفی است .البته انگشتشمارند مواردی که به چشم دیگری به او نگریستهاند و
صفات پسندیدة سحرخیزی ،توکل و دالوری را به او نسبت دادهاند.
« .81مرغ شُو در باورهای کهن مردم جنوب کرمان» (جعفری قریه و احمدی زادهکهن،

 :)8930بستر پژوهشی این مقاله باورهای کهن مردم جنوب کرمان است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که مرغ شو در باور مردم جنوب کرمان درواقع ،پرندهای
اسطورهای است که با گذشت زمان و تغییر فرهنگهای گوناگون از شکل ایزد شر
به مرغ شو تبدیل شده است (جعفری قریه و احمدیزادة کهن.)98 ˚ 91 :8930 ،

« .88سیمرغ در ادبیات عامیانۀ ایران» (رویانی :)8930 ،بستر پژوهشی این مقاله شامل
افسانههای لری نیست .در این مقاله به شفابخشی سیمرغ ،ویژگیهای جادویی پر
او ،ایستادگیاش در برابر دیو و اژدها اشاره شده است.
 .3روش پژوهش
نگارندگان در این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی جایگاه پرندگان در افسانهها
و تأثیرپذیری آنها از باورهای اساطیری مربوط به پرندگان پرداختهاند؛ بدین صورت
که ضمن ارائۀ توصیفی از جایگاه پرندگان در افسانههای لری به تحلیل چگونگی
تأثیرپذیری آنها از باورهای اسطورهای پرداخته شده و همچنین دالیل دگردیسی
جایگاه پرندگان در افسانهها به نسبت باورهای اساطیری بیان شده است.
 .7تجزیه و تحلیل دادهها
در این قسمت نقش و خویشکاری پرندگان در افسانههای لری بررسی شده و با
باورهای اساطیری تطبیق داده شده است .همچنین افسانههای لریای که پرندگان در آن
حضور دارند معرفی و در پایان میزان حضور هر کدام از پرندگان در قالب نمودار
مربوط بسامد حضور پرندگان در افسانههای لری مشخص شده است.
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« .3کالغ در ادب فارسی» (تاجبخش و فرجیقرقانی :)8911 ،در این جستار به بازتاب واژة

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

عقاب نزد ایرانیان همواره مورد توجه بوده و نشان تمام خدایان آسمان و نماد قدرت و
توانایی بوده است
عقاب در آثار دینی زرتشتیان همیشه مورد تکریم بوده است .در اوستا از مرغ سئن

یاد شده و چنین مینماید که سئن همان سئنۀ سانسکریت یعنی عقاب است .بی-
تردید بسیاری از مرغان اسطورهای که از آنان یاد شده مرغان اسطورهای چون
سیمرغ ،هما ،وارغن ،چموش ،نمودی از عقاباند ،مستقیم یا غیرمستقیم با عقاب
پیوند دارند

(هینلز.)418 :8979 ،

دال را در فرهنگهای فارسی عقاب گرفتهاند (پورداوود .)233 :8911 ،در چهارمحال و
بختیاری ،لرستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز دال را همان عقاب میدانند .دال در افسانۀ
«بُووَقش (جغد)ها و شاه خورشید» از استان لرستان بهعنوان یکی از شخصیتهای
داستانی حضور دارد .خالصۀ این افسانه بدین شرح است:
دیوها خود را به شکل جغد درآوردند و به شهر شاپور حمله کردند .آنها همۀ
خروس های شهر را کشتند و به درون قلعۀ محکم شهر رفتند .دیوها روزها میخوابیدند
و شبها بیدار بودند و به عیش میپرداختند .فقط یک خروس زنده مانده بود که خبر
حملۀ دیوها را به کبوتر رسانید .کبوتر به دال طالیی اطالع داد .دال طالیی نیز به
پهلوانخورشید پری از خود داد و او را روانۀ شهر کرد .پهلوانخورشید ـ که روزها
بیدار بود و شبها میخوابید ـ به شهر رفت ،در قلعه را گشود و پر دال طالیی را
سوزاند .دال طالیی به همراه لشکریانش به قلعه آمد و هنگامی که جغدها در خواب
بودند آنها را اسیر کردند و پهلوانخورشید را بهعنوان شاه شهر شاپور برگزیدند
(بیرانوند.)800 -801 :8932 ،

این افسانه متأثر از آیین میترائیسم است ،در آیین میترا از عقاب بهعنوان یک نماد
کمال برای عالیترین سیر مرحلۀ عرفانی یاد شده است .مدارج روحانی در آیین میترا
هفت درجه یا هفت منصب و مقام است :نخست مقام کالغ که آن را پیک نیز میگفتند،
دوم مقام کری فیوس یا پنهان و پوشیده ،سوم مقام سرباز ،چهارم مقام شیر ،پنجم مقام
پارسی ،ششم مقام خورشید ،هفتم مقام پدر یا پدر پدران .در آیین میترایی مقام پیر یا
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 7ـ  .1عقاب

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

مقام عقاب بود (رضی.)174 -179 :8918 ،

در افسانۀ «بُووَقش (جغد)ها و شاه خورشید» چند گزاره مطرح شده است که ما را
به ارتباط دال و ایزد مهر رهنمون میکند .این گزارهها عبارتاند از:
.8

دال طالیی به کمک پهلوانخورشید میشتابد.

.2

پهلوانخورشید روزها فعالیت میکند و شبها میخوابد.

.9

دیوها روزها میخوابند و شب بیدار میشوند.

.4

پهلوانخورشید ،پری از دال طالیی سوزاند.

ایزد مهر در اوستا بهصورت روشنی آسمان پس از صبح صادق و قبل از طلوع
خورشید است که بعدها به دلیل مجاورت با خورشید ،مهر به خورشید نیز گفته
شده است .انتخاب نام خورشید برای پهلوانی که در هنگام روز به نبرد با دیوان شبکار
میرود ،نشاندهندة آن است که پهلوانخورشید دوستدار روشنایی است .از طرف دیگر
حضور دال (عقاب) برای نابودی دیوها بعد از تالش و تکاپوی پهلوانخورشید
(بهعنوان سمبل خورشید) در نبرد با دیوها بهخوبی نشاندهندة بازتاب باورهای
میترائیسم در این افسانه است؛ زیرا همانطور که قبالً گفته شد ششمین مقام از مراحل
هفتگانۀ آیین مهرپرستی خورشید و آخرین مقام ،مقام عقاب (دال) است .در این
افسانه نیز دال طالیی بهعنوان آخرین ضربه سبب نابودی دیوان میشود؛ بدین صورت
که پهلوان خورشید راه قلعه را میگشاید و دال طالیی نیز بهعنوان تکمیلکنندة این نبرد
وارد صحنه میشود و ظلمت دیوان را از شهر محو میکند .هنگامی که زردشت از
اهورامزدا راه چاره را در برابر از بین بردن جادوی جادوگران و سحرِ ساحران جویا
میشود:
آنگاه اهورامزدا چنین گفت ای زردشت! پری از مرغ وارَغَن بزرگ شهپر بهدست
آوری و آن را بر تن خود بمالی و با آن پر جادوی دشمن را ناچیز کن .کسی که
استخوانی یا پری از این مرغ دلیر با خود دارد ،هیچ مرد تخمهای (دلیری) او را از
جای به در نتواند برد و نتواند کشت .آن پر مرغکان مرغ بدان کس یاری برد و
بزرگواری و فر بخشد .آن کس که این پر با اوست همه از او بترسند ( ...پورداوود،
 :8977بند .)91-90-91
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پدر با اسناد عقاب نیز شناخته میشود .به این معنی که نهاییترین مقام ارتقایی میترایی،

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

خود داشته باشد ،بر مشکالت چیره خواهد شد ،متبادرکنندة سیمرغ و کارکیایی او در
شاهنامه و متون حماسی است .پر دال در افسانۀ «هرمز و دال طالیی» از استان لرستان
نیز خاصیت درمانبخشی دارد.
در افسانۀ «بُووَقش(جغد)ها و شاه خورشید» ویژگی خاص پر سیمرغ در شاهنامه ـ

که بعد از سوزندان پر از سوی زال ،سیمرغ ظاهر میشد ـ به دال طالیی نسبت داده -
شده است ،در افسانۀ «دختر دال» از استان لرستان نیز دال حضوری مؤثر دارد .در این
افسانه خویشکاری دال بهدلیل بزرگ کردن دختر دال با نقش سیمرغ در پرورش زال
شباهت دارد .به دلیل آنکه شخصیت اصلی داستان ـ دختر دال ـ توسط دال پرورش
یافته ،دختر دال نامیده شده است .همچنین درختی که دال بر آن آشیانه دارد درختی
معمولی نیست؛ زیرا هر وقت دختر بگوید «چنار سرزیر» چنار او را به پایین میآورد و
هرگاه بگوید «چنار سرباال» او را به باالی درخت میبرد .نزدیکی درخت به رودخانه و
ویژگی خاص درخت نیز یادآور درخت همهتخمه و درمانگرِ ویسپوبیش در اوستا است
که متعلق به سیمرغ است .در رشنیشت بند  87میخوانیم:
اگر هم تو ای رشن اشو در باالی آن درخت سیمرغ که در وسط دریای فراخکرت
برپاست آن (درختی که) دارای داروهای نیک و داروهای مؤثر است و آن را
ویسپوبیش (همه را درمانبخش) خوانند و در آن تخمهای کلیۀ گیاهها نهاده شده
است ما تو را به یاری میخوانیم! (همان.)179 ،

همانطور که مشاهده شد برخی از ویژگیهای پرندة اسطورهای سیمرغ مثل احضار
شدن او از طریق سوزاندن پر و یا پرورش دادن زال از دوران نوزادی به دال نسبت داده
شده است .کارکرد دال در افسانههای «بُووَقش(جغد)ها و شاه خورشید» و «دالطالیی و
هرمز» بهدلیل آنکه دال در جبهۀ نیروی خیر مقابل دیو قرار میگیرد کارکردی پهلوانی
است .در افسانۀ «دختر دال» خویشکاری دال ،یاری دادن شخصیت محبوب افسانه
است؛ چون دال ،دختر را از نوزادی بهعنوان دایه پرورش میدهد .عالوه بر افسانههای
مذکور در افسانۀ لری «شاهعباس و کریم دریایی» نیز دال یاریگر شخصیت داستان
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چنان که مشهود است هم درمانگری پر مرغ وارَغَن و هم اینکه هر که پر او را با

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

دارد که اسامی آنها در این قسمت آورده شد.
گفتنی است نقش و کارکرد عقاب در افسانههای لری با خویشکاری این پرنده در

حکایتهای فارسی متفاوت است .آنگونه که بررسیهای تقوی در کتاب حکایتهای
حیوانات در ادب فارسی نشان میدهد عقاب در حکایت «عقابها و سمندران»،
«کبوتران و عقاب» و «حکایت عقاب» شخصیتی ظالم و کوتهفکر دارد (تقوی،810 :8970 ،
 210و .)271

 7ـ  .2سیمرغ

در اوستا سیمرغ یکی از پرندگان مقدس و آسمانی است که به دیدار اهورامزدا میرود.
در گزیدههای زاداسپرم بخش  29بند  2سیمرغ نیز همانند آدمیان از اهورامزدا دین
میپذیرد و اهورامزدا برای بزرگداشت این پرنده سفارش میکند .خویشکاریهای
سیمرغ در افسانههای عاشقانۀ لری عبارتاند از :نزاع با مار و اژدها ،یاری رساندن به
قهرمان افسانه ،احضار شدن سیمرغ با سوزاندن پر و درمانبخشی پر سیمرغ.
سیمرغ در افسانۀ «علیشیرزا و علیمیرزا» از استان کهگیلویه و بویراحمد بهعنوان
شخصیتی یاریگر حضور دارد .علیشیرزا برای جلب محبت سیمرغ به نبرد با اژدهایی
میرود که جوجههای سیمرغ را از بین میبرد .اژدهاکشی در این افسانه متأثر از آیین
مهر است؛ زیرا تا ظهور زرتشت ،اژدهاکشی یکی از نشانههای آیین مهری است« .در
مراسم مهری ،پیر یا مرشد در نمایشی آیینی ،اژدها را با گرز خود میکشت» (بیدمشکی،

 .)824 :8919همچنین ظهور مهرپرستی در ایران بالفاصله پس از افول استیالی مار و
اژیدهاک رواج مییابد که نشان انتقال قدرت از اهریمن به خداوند مهر است .در
حماسۀ بزرگ ایرانیان نیز برپایی جشن مهر و آغاز مهرپرستی به فریدون نسبت داده
شده است« .او پس از پیروزی بر ضحاک (اژیدهاک) و به بند کشیدن او در کوه البرز،
این جشن را بنا نهاد» (شریفیان و غفوری .)897 :8917 ،سرکاراتی نیز معتقد است «گونۀ
اساط یری اژدهاکشی محتوای دینی و آیینی دارد و اغلب با رویدادهای کیهانی ،با
معتقدات مربوط به آفرینش و رستاخیز مرتبط است» ( .)897 :8917بر این اساس میتوان
گفت ریشۀ اصلی نزاع سیمرغ و اژدها در این افسانه نیز متأثر از مفهوم تقابل اهورایی و
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است .بنا بر مطالب ذکرشده عقاب در  4افسانۀ لری بهعنوان شخصیت داستانی حضور

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

شکست دادن شخصیتهایی منفی مانند مرد فالخنی ،مرد کماندار ،مرد نفس آتش و
اژدهاست.
این درونمایه که پهلوانی بهکمک سیمرغ میشتابد و اژدهایی را میکشد که قصد
خوردن جوجه یا تخم سیمرغ را دارد در سامنامه نیز آمده است:
مـ ـرا نـــام سیمـــــرغ کـــرده خـــدای

همــان شــاه مرغـــانم ای پــاک رای

بدین چنگ و منقار و ایـن پـرو و بـــال

که گویی نـدارم بـه گیتـی همــال

ولــیکن مــرا دشــمنی هســـت سخـــت

که لرزانم از بیم او چـون درخــت

بــــــه فرمـــــــان دادار پروردگــــــار

یکــی بچــه آرم بــه ســالی هــزار

ولیـــــکن ازیـــن ارقـــــم بـــد لقـــا

برآیــد بــه جــادو چــــو نــر اژدهــا

سه نوبت مرا بچـه خـورده سـت پـیش

نتـابم بــدان جـادوی تیــره کیــــش

اگـــــر دشـــــمنم را درآری ز پـــــای
کــنم بــا تــو پیمــان و عهــد درســت

بــــه فرمــــان دادار فرمــــانروای
کــزو برنگــردم چــو عهــد درســت

کـــه نیکـــی نمـــایم بـــه پیونـــد تـــو

بــوم بنــده در پــیش فرزنــد تــو

ســتایش کــنم مــر تــو را شــب و روز

پــس از پــاک یــزدان گیتــیفــروز
(خواجوی کرمانی)427 :8932 ،

نکتۀ دیگری که سیمرغ را در افسانههای «علیشیرزا و علیمیرزا» و «یک وجب قد
و چل گز ریش» به آیین مهری مربوط میکند انتقال قهرمانان افسانه توسط سیمرغ از
زیر زمین یا جهان تاریکی به روی کرة زمین یا دنیای روشنی است .خالصۀ افسانۀ «یک
وجب قد و چل گز ریش» از استان لرستان بدین شرح است:
دیو ،دختر پادشاه را میرباید و با او ازدواج میکند .دختر از دیو صاحب فرزند
پسری به نام گُنِله میشود پادشاه (پدربزرگ گنله) از شجاعت گنله خوشش میآید و او
را به چین میفرستد تا دختر پادشاه چین و ماچین را برایش بیاورد گنله به همراه سه
پهلوان بر سر چاهی میرسند که دختر در آن بود .گنله داخل چاه میرود میبیند دختر
اسیر دیوی است .دیو را میکشد و دختر را با طناب باالی چاه میفرستد .سه پهلوان به
محض دیدن دختر عاشقش میشوند؛ به همین دلیل وقتی که گنله در حال باال آمدن از
چاه است طناب را پاره میکنند .گنله در چاه بر پشت قوچ سیاهی میافتد ،قوچ سیاه او
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اهریمنیِ سیمرغ و اژدهاست .علیشیرزا شخصیت قهرمان افسانه است که درصدد

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

حمله به جوجههای سیمرغ داشت محبت سیمرغ را به خود جلب میکند .به همین
دلیل سیمرغ او را بعد از هفت شبانهروز به جهان روشنایی میبرد (درویشیان و خندان،
.)020 -081/83 :8910

در این افسانه بهطورمستقیم به دسترسی سیمرغ به جهان روشنی اشاره شده است:
« حاکم که مجذوب سخنان و اعمال پهلوانی گُنِلَه شده بود ،گفت« :فقط سیمرغ میتواند
تو را از سرزمین سیاه به جهان روشن ببرد» (همان.)024 ،

مهر نیز خدای روشنی است که با اهریمن و تاریکی در جدال است و اولین
روشنایی قبل از طلوع خورشید ،ایزد مهر است که نشان پایان یافتن شب و تاریکی
است.
در افسانههای «علیشیرزا و علیمیرزا»« ،سه برادر» و «یک وجب قد و چل گز
ریش» مدت زمانی که طول میکشد قهرمان داستان بهوسیلۀ سیمرغ به روی زمین یا
جهان روشنی برسد ،هفت روز است .هفت عددی است که در آیین مهرپرستی نماد به
کمال رسیدن است .همان طور که قبالً ذکر شد مدارج روحانی در آیین مهرپرستی هفت
مرحله است .در این افسانهها نیز برای رسیدن به جهان روشنایی باید هفت شبانهروز
بگذرد .بنابراین در افسانههای مذکور ،اسطورة سیمرغ با باورهای مهرپرستی آمیخته
شده است ،در حالی که افسانهها کارکردی پهلوانی ـ عاشقانه دارند.
خویشکاری دیگر سیمرغ در افسانۀ «علیشیرزا و علیمیرزا» درمانبخشی اوست.
چنین خویشکاری سیمرغ بهدلیل مجاورت با درخت ویسپوبیش در اساطیر است.
خویشکاری دیگر سیمرغ در افسانهها سوزاندن پر سیمرغ و احضار اوست؛ در افسانۀ
«حاتم براه» از استان لرستان سیمرغ چنین خویشکاریای دارد .در شاهنامه نیز زال هر
وقت بهکمک سیمرغ نیاز داشت پر او را میسوزاند.
عالوه بر افسانههای مذکور در افسانههای لری «سه برادر»« ،ملکجمشید و
چهلگیسوبانو»« ،حاتمبراه»« ،گندلآقا و ده گز باال و بیست گز باال و سی گز باال»« ،گل
به صنوبر چه کرد» و افسانۀ «هات و نههات» نیز سیمرغ بهعنوان یاریگر قهرمان
نقشآفرینی میکند .در افسانۀ کردی «دختر پادشاه و پسر درویش» و افسانۀ آذربایجانی
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را به جهان تاریکی میبرد .در آنجا نزد سیمرغ میرود و با کشتن اژدهایی که قصد

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

این تفاوت که در این افسانهها سیمرغ بعد از چهل روز قهرمان را به سرزمینش میبرد.
 7ـ  .3کالغ

کالغ در میترائیسم پیامآور برگزیدة اهورامزداست .آسمان در این آیین ،بهصورت غاری
در نظر گرفته شده و میترا ـ که مظهر خورشید و روشنایی است ـ باید با کشتن گاوی
که در آن غار مسکن دارد ،ستارگان ،درختها و حیوانات و پدیدههای دیگر جهان را
از آن بیرون کشد .اهورامزدا کالغ را میفرستد که راه کشتن گاو را به میترا بیاموزد و در
این امر یاریاش دهد .به همین سبب از هفت مرحلۀ میترائیسم ،مرحلۀ اول که بیشترین
پیروان را دارد ،مرحلۀ کالغ نامیده شده است (کریستنسن.)820 :8919 ،

در افسانههای «بینار جهونشاه» از استان کهگیلویه و بویراحمد« ،هفت برادران» از
استان چهارمحال و بختیاری و «هفت برادر و یه دوو» از لرستان ،کالغ بهعنوان یکی از
شخصیتهای داستانی حضور دارد .این پرنده در هر دو افسانه کنش یکسانی دارد؛
بدین صورت که کالغ شخصیتهای اصلی افسانه را ـ که دختر هستند ـ از مکانی به
مکان دیگر منتقل میکند .این دختران از برادارن خود دور هستند و بهدلیل عالقۀ زیادی
که به آنها دارند با کمک کالغ نزد آنها میروند .برای تشریح این نکته خالصۀ افسانۀ
«بینار جهونشاه» ذکر میشود:
بینار جهونشاه از هفت برادر خود دور است .از کالغی میخواهد او را نزد
برادرانش ببرد .کالغ خواستۀ او را برآورده میکند و او را نزد برادرانش میبرد .برادرها
او را با آغوش باز میپذیرند .وقتی برادرها خانه نبودند دیو به سراغ دختر میآید و
خون او را میمکد .دختر بیهوش میشود .برادرها جسد بیهوش خواهرشان را نزد
طبیب بردند تا به هوش آمد ،سپس با نقشهای دیو را از بین بردند .برادر بزرگ نیز با زنِ
دیو ازدواج کرد .زنِ دیو به برادرانش گفت خواهرتان حامله شده است باید او را
سربهنیست کنید .آنها نیز دختر را به بیابانی بردند و او را رها کردند .پسر پادشاه او را
دید و عاشقش شد و با او ازدواج کرد (درویشیان و خندان.)142 -191/87 :8914 ،
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«ملکمحمد» سیمرغ به قهرمان افسانه یاری میکند و او را به مملکت خود میرساند؛ با

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

زیرِ زمین یا جهان تاریکی به جهان باال و روشنی منتقل میکند و بعد از آن گرهگشایی
در افسانه روی میدهد .ولی در افسانههایی که کالغ شخصیت اصلی را از مکانی به
مکان دیگر منتقل میکند ،گرههای افسانه بعد از حضور کالغ روی میدهد .همین
مسئله نشان میدهد کالغ در این افسانه تا حدودی متأثر از باورهای آیین مهری است؛
زیرا در آیین مهرپرستی نیز اولین مرحله از مدارج روحانی مرحلۀ کالغ است .همچنین
کالغ در آیین مهرپرستی راه کشتن گاو را به میترا نشان میدهد .در این افسانه نیز راه
رسیدن به هفت برادر را به دختر نشان میدهد .بنابراین خویشکاری یاریگری و
راهنمایی در هر دو افسانه حفظ شده است .کارکرد اسطورة کالغ در آیین میترا دینی
است؛ اما کارکرد کالغ در افسانۀ «بینار جهونشاه» یاریگری بینارجهونشاه برای
رسیدن به برادرانش است .عالوه بر افسانههای یادشده ،کالغ در افسانههای لری «گرگ
و روباه»« ،مورچه و کالغ» و افسانۀ «اسکندر و آب حیات و شویی» شخصیت حیوانی
یا پرندگی خود را دارد.
در افسانۀ «بابا خارکن» از استان فارس ،افسانۀ کردی «دختر پادشاه و پسر درویش»
و «کالغ و جفتیار» کالغ با قدرت مافوق طبیعی خود یاریگر قهرمان افسانه است.
 7ـ  .7خروس

خروس ازجمله پرندگان اساطیری در فرهنگ ایرانی بهشمار میآید که نمایندة ایزد
� 81؛ همو88 :8977 ،ـ  .)89در دفع نیروهای خبیث در
سروش است (پورداوود80 :8911 ،
شب ،سروش با پرندهاش خروس همراه است ( & Anklesaria, 1956: 203; Haug
.)West, 1872: 215

در افسانۀ «بُووَقُش(جغد)ها و شاه خورشید» نیز دیوها خود را بهشکل جغد
درمیآورند و دژ محکم شهر شاپور را فتح میکنند .در این نمونه نیز دیوها در پیکر

جغد همۀ خروسهای شهر را کشتند« :به روزگارانی نهچندان دور ،دیوها خود را به-

شکل «بُووَقُش» (جغد)ها درآورده و به شهر شاپور و دژ محکم آن حمله کردند و همۀ
خروسهای شهر را گرفته و کشتند» (بیرانوند.)801 :8932 ،
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در قسمت سیمرغ گفته شد که در برخی از افسانهها ،سیمرغ قهرمان داستان را از

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

خروسهای شهر را میکشند؛ زیرا خروس بشارتدهندة روشنایی است .در فرگرد 81
وندیداد نیز از خروس بهعنوان مرغی اهورایی و گماشتۀ ایزد سروش بر روی زمین نام
برده شده است که وظیفهاش بیدار کردن مردمان و دور نگهداشتن دیو بوشاسب است
(رضی .)322 :8911 ،از این رو ،کشته شدن خروسها به دست دیوان بنمایهای اسطورهای
است که در این افسانه راه یافته است.
در ادامۀ افسانه ،خروس از کبوتر میخواهد خبر حملۀ دیوان را به دال طالیی
برساند تا دال طالیی به آنها کمک کند .خروس در اینجا با مشارکت فعال در جنگ
دیوان با شاهخورشید و دال طالیی ،خویشکاری اسطورهای خود را دارد .در این افسانه
کارکرد حماسی اسطورة خروس حفظ شده است .نکتۀ دیگر این است که دوشمن
گیمن و ویدنگرن ایزد سروش را با اریارمنه تطبیق میدهند که درواقع به گونهای
همکار و دستیار مهر بوده است (موالیی .)044 :8911 ،در افسانۀ مذکور نیز همکاری و
دستیاری خروس با دال طالیی (نماد ایزد مهر) برای نابودی تاریکی و نیروهای
اهریمنی مشهود است.
خروس در افسانههای لری «پادشاه و هفت فرزندش»« ،تی لنگک»« ،کاکیک و
خروس» و افسانۀ «هرمز و دال طالیی» بهعن وان یاریگر قهرمان با نیروهای اهریمنی در
نبرد است .در افسانۀ «دو عروس» از استان مازندران و افسانۀ آذربایجانی«محمد چوپان»
نیز خروس شخصیت یاریگر است.
 7ـ  .7جغد

جغد در اساطیر پرندهای اهورایی است .در وندیداد از پرندهای به نام اشوزوشت نام
برده شده است که بارتولومه «اشو» را جغد میداند و معتقد است «اشوزوشت» به معنی
«محبوب اشو» است ( .)Bartholomae, 1904: 259در فرگرد  87بند  3وندیداد از این
پرنده هنگامی نام برده میشود که به مردم سفارش میشود بعد از کوتاه کردن ناخن و
دور ریختن آن نیایشی را خطاب به این مرغ بخوانند تا دیوان از این خردههای ناخن
دوری کنند و از آن برای خود سالح نسازند .به همین دلیل ناخنها به اشوزوشت
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دیو نیرویی اهریمنی است که دشمن روشنایی و بیداری است ،به این دلیل تمام

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

 .)101همچنین «بخشی از اوستا در زبان او آفریده شده است ،هنگامی که بخواند ،دیوان
از او گریزند و (در) آن جا بُنه نکنند و بدان روی( ،جغد) بُنه در بیابان کند و در
ویرانستان باشد تا دیوان آنجا بُنه نکنند» (دادگی.)819 :8903 ،

در افسانۀ «بُووَقُش(جغد)ها و شاه خورشید» دیوها به پیکر جغد درمیآیند و به شهر

شاپور حمله میکنند .پیکرگردانی دیو به جغد در این افسانه دو دلیل میتواند داشته -
باشد :نخست اینکه جغد بهدلیل شبرو و پگاهرو بودن بهعنوان نماد تاریکی در نظر
گرفته شده است و دیو -که خواهان گسترش تاریکی و ظلمت است ـ نزد مردم در
هیئت جغد تجسم شده است .دوم اینکه ممکن است در باورهای اسطورهای و آیینی
مربوط به جغد ریشه داشته باشد که در فرگرد  87بند  3وندیداد به آن اشاره شده است.
براساس فعل جملۀ «دیوها خود را بهشکل «بُووَقُش» (جغد)ها درآورده» بهنظر میرسد
دلیل دوم صحیح باشد؛ زیرا این فعل حاکی از عمل پیکرگردانی دیوها به جغد است.
ب ه احتمال زیاد به علت تقدس جغد ،دیوان خود را به پیکر آن درآوردهاند تا بهراحتی
بتوانند شخصیتهای افسانه را فریب دهند .در حکایتهای حیوانات در ادب فارسی
خالف افسانۀ مذکور جغد پرندهای کوتهفکر است که صاحببصیرتان را نیز با خود
قیاس میکند (تقوی.)941 ،948 :8970 ،

در افسانۀ «حضرت سلیمان و جغد کوچولو» از افسانههای مردم عرب خوزستان نیز
(ع)

جغد پرندهای عاقل و حاضرجواب است که سبب میشود حضرت سلیمان

به

پرندگان آسیب نرساند.
 7ـ  .7کبوتر

کهنترین روایات دربارة کبوتر به زمان حضرت نوح مربوط میشود .اسطورههای کهن
نشان میدهد که کبوتر را پیک ناهید نیز مینامیدند و مجسمههایی که از کبوتر در
خوزستان و جاهای دیگر ایران پیدا شده است همگی رمزی از ناهیدند (یاحقی:8911 ،
ذیل «کبوتر»).

در سه داستان در ارتباط با پیامبران اولوالعزم ،کبوتر و جایگاه او تبلور خاصی داشته
(ع)

است .این داستانها عبارتاند از :داستان حضرت نوح
74
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تقدیم میشود تا وی از آنها بهعنوان سالحی در برابر دیوان استفاده کند (رضی:8911 ،

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

حضرت ابراهیم

داستانها بهسبب خویشکاریاش پرندهای محبوب است.
در افسانههای لری «آه» و «پیرمرد خارکش و مرغ تخمطال» از استان کهگیلویه و
بویراحمد به خاصیت درمان بخشی درختی که کبوتر بر آن آشیانه دارد اشاره شده است.
بهنظر میرسد درمان بخشی درختی که کبوتر بر آن آشیان دارد متأثر از ویژگی
درمانکنندگی درخت ویسپوبیش باشد .در افسانۀ «هرمز و دال طالیی» کبوتر
خویشکاری پیغامرسانی دارد .او خبر حملۀ دیوان را به پهلوانهرمز میرساند .همچنین
به نظر میرسد تحت تأثیر داستان حضرت نوح (ع) ،کبوتر در این افسانۀ لری پیک
مخصوص خبررسانی به دال طالیی است؛ زیرا در افسانۀ «بُووَقش(جغد)ها و شاه
خورشید» خروس شهر به دنبال کبوتری میگردد تا خبر حملۀ دیو به شهر را به دال
طالیی برساند.
در افسانههای «ددوی فقیر و ددوی مالدار» از استان لرستان و «دو خواهر» از استان
چهار محال و بختیاری پرندة کبوتر قدرت مافوقطبیعی دارد؛ مثالً با چرخش دور خود،
قصری برای خواهر فقیر درست میکند و به نوزاد دختر تواناییهای خاصی میبخشد.
میتوان گفت کبوتر متأثر از داستانهای دینی بهعنوان پرندهای مقدس در افسانهها
حضور دارد و بهدلیل این تقدس ،گاه خویشکاری پرندة اسطورهای سیمرغ نیز به او
نسبت داده شده است .در حکایتهای حیوانات در ادب فارسی نیز کبوتر شخصیتی
مثبت دارد؛ بهصورتی که گاه قهرمانی رهبر و گاه قهرمانی مطیع و مظلوم است (تقوی،
.)281 ،810 :8970

عالوه بر افسانههای لری یادشده کبوتر در افسانههای «چشم انسان»« ،پادشاه
دلرحم»« ،دسته گل قهقهه»« ،هفت برادران»« ،ملکجمشید و ملکخورشید»« ،کرکچل
و سه کبوتر»« ،دیو پوشا و شهر شاپور»« ،ملکناز و خورشیدآفرین»« ،قنبر خوششانس»
و افسانۀ «خون برف» یاریگر قهرمان افسانه است .در افسانههای «بیبیناردونه» و «دو
عروس» از استان مازندران« ،دختران انار» از استان آذربایجان و افسانههای کردی «حیلۀ
تاجر»« ،محمد و مقدم» و افسانۀ «درویش» نیز کبوتر همین نقش را برعهده دارد.
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(ع)

و چهار مرغ و داستان حضرت محمد

(ص)

در غار ثور .کبوتر در

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

در افسانۀ «دختر پادشاه و پسر لر» از استان لرستان پرندة قو بهعنوان شخصیت داستانی
یاریگر حضور دارد .خالصۀ افسانه بدین صورت است:
پسر لر نزدیک جوی آب رفت تا مقداری آب بیاورد .در آنجا متوجه سوراخی شد
که هر چند دقیقه یکبار از آن قطرهای خون میچکید و به دانۀ شبچراغی تبدیل
میشد .پسر لر راه سوراخ در پیش گرفت و وارد قلعهچهای شد .در آنجا دختر زیبایی
را بر تخت دید که دیو سرش را از تنش جدا کرده بود .دیو را کشت و با دختر ازدواج
کرد .او با دانههای شبچراغی که کنار جوی آب جمع کرده بود ثروتمند شد .معمار
قصرش به پادشاه گفت پسر لر دو همسر زیبا دارد که الیق همسری شما هستند .پادشاه
نیز برای تصاحب همسران پسر لر او را احضار کرد و به او گفت باید نامهای برای پدر
و مادر پادشاه در دنیای دیگر ببرد .دختری که از دست دیو نجات یافته بود پسر لر را
نزد دو قو فرستاد تا از آنها یاری بخواهد .قوها نیز به پسر لر گفتند به پادشاه بگوید
آتش بزرگی روشن کند تا او وارد آتش شود و از این طریق به جهان دیگر برود .پادشاه
با خوشحالی این کار را انجام داد .وقتی پسر لر داخل آتش شد ،قوها او را از آتش
بیرون آوردند و نامهای ب ا خط پدر و مادر پادشاه به او دادند تا به پادشاه بدهد .در نامه
نوشته شده بود که پادشاه به دیدار پدر و مادرش برود .پادشاه نیز آتشی روشن کرد و
درون آتش رفت تا مانند پسر لر به آن دنیا برود؛ ولی در آتش سوخت .درنهایت پسر لر
بهجای پادشاه بر تخت شاهی نشست (درویشیان و خندان817/1 :8912 ،ـ .)839

ارتباط با جهان مردگان از طریق برافروختن آتش در این افسانه میتواند متأثر از
آتش اساطیری منسوب به ایزد بهرام باشد .آتش بهرام در جدالهای میان ایزدان و دیوان
برای بهدست آوردن روان پس از مرگ نیز از روان پشتیبانی میکند:
چون مردم درگذرند (= بمیرند) ،سه شب ،روان به نزدیک تن ،آنجای که او را سر
بود ،نشیند .آن {سه} شب از ویزرش دیو و همکاران وی بس حمله بیند و پشت همی
باز به آتش کند که آن جا افروخته است .از آن روی است که آن سه شب را تا روز،
آنجا که سر او بود ،آتش را به افروزش دارند .اگر آن آتش نیست پشت باز به آتش
بهرام یا آتشان همفروغ کند .اندر آن سه شب که تباهی و آشوب به تن رسد ،آنگاه او
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 7ـ  .4قو

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه______________________ سال  ،7شمـارة  ،27مرداد و شهریور 8931

امید نشیند که خون تازد (بهار .)990 :8918 ،بنابراین قو در این افسانه دارای خویشکاری
یاریگری به قهرمان افسانه (پسر لر) است و کارکرد آن با باورهای اساطیری آمیخته
است.
 7ـ  .7گنجشک

گنجشکها را نزدیکترین حیوان وحشی به انسان توصیف میکنند .در افسانۀ «ملک-
جمشید و ملکخورشید» از استان لرستان گنجشک نقشآفرینی میکند خالصۀ افسانه
به شرح زیر است:
ملکجمشید در کنار رودخانهای به گاوی میرسد ،گاو درون قلعهای میرود.
ملکجمشید هم به دنبال گاو میرود و در آنجا با دختر شاه پریان مواجه میشود.
دختر و ملکجمشید به هم دل میبازند؛ ولی چون پسر پادشاه چین نیز دلباختۀ دختر
است با کمک جادوگر مخصوص پسر پادشاه چین ،دختر از ملکجمشید جدا میشود.
دختر برای اینکه دست جادوگر به ملکجمشید نرسد به او عطر بیهوشی میزند و او را
در قلعه مخفی میکند .بعد از مدتی ملکخورشید ،برادر ملکجمشید ،متوجه گم شدن
ملکجمشید میشود ،به همین دلیل به دنبال او میرود و او را در قلعهای بیهوش پیدا
میکند .در همین حال جدال دو گنجشک توجه ملکخورشید را جلب میکند .یکی از
گنجشکها سرش کنده میشود ،گنجشک دیگر با پری سر او را به بدنش میچسپاند و
زنده میشود .ملکخورشید نیز با همان برگ ،ملکجمشید را به هوش میآورد
(درویشیان و خندان 212/84 :8912 ،ـ .)239

خویشکاری گنجشک در این افسانه متأثر از خویشکاری کالغ در داستان هابیل و
قابیل است؛ چنانکه در آیۀ  98سورة مائده کالغی به قابیل آموزش میدهد چطور هابیل
را دفن کند .این افسانه دو تفاوت عمده با داستان هابیل و قابیل دارد :نخست اینکه
گنجشک به شخصیت داستانی روش زنده گردانیدن انسان را آموزش میدهد نه روش
دفن انسان مرده را؛ دوم اینکه پرنده از کالغ به گنجشک تغییر کرده است؛ به عبارت
دیگر در این افسانه با وارونگی اسطوره روبهرو هستیم.
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را ایدون دشوار نماید که مردی را خانمانش برکنند .آن سه روز روان به بالین تن بدان

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

که کمر نگشته»« ،گدول»« ،درخت سیب» و افسانۀ «گنجشک و پیرمرد» شخصیتی مثبت
دارد که به قهرمان افسانه نیز یاری میرساند.
گنجشک در افسانههای «دختر نظر کرده» از استان مازندران و «پیرزن» از شهرستان
سروستان یاریگر قهرمان است.
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نمودار  :1بسامد حضور پرندگان در افسانههای لری

 .7نتیجه
از مجموع  841افسانۀ لری در  41افسانه پرندگان بهعنوان شخصیت داستانی حضور
دارند که با تحلیل نقش و جایگاه پرندگان و تطبیق آن با باورهای اسطورهای بدین
نتیجه رسیدیم که کبوتر در 92/01درصد افسانهها ،سیمرغ در  81/90درصد ،گنجشک
 84/21درصد ،کالغ در  82/24درصد ،خروس در 81/21درصد ،عقاب در 1/80
درصد ،قو و جغد در 2/14درصد افسانهها حضور دارد .خویشکاری مثبت و تقدسی که
کبوتر در باورهای دینی دارد سبب شده است کبوتر بیشترین حضور را در افسانههای
71

Downloaded from cfl.modares.ac.ir at 10:41 IRDT on Saturday September 21st 2019

گنجشک در افسانههای لری «روایت گنجشک»« ،دانانار»« ،جیکم جیکم سرگشته
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وجود داشته است به این پرنده نیز نسبت داده شود .این نکته نشاندهندة گسترش
باورهای دینی در برابر باورهای اساطیری مربوط به پرندگان است .پرندگان در افسانهها
 4نقش ایفا میکنند که گاه نیز یک پرنده چندین نقش ایفا میکند .نقشهای پرندگان
عبارتاند از:
الف) یاریگری قهرمان افسانه :عقاب با پرورش قهرمان افسانه از دوران نوازدی به
یاریگری قهرمان میپردازد و گاه نیز در نبرد با دیوان به پهلوان ـ قهرمان افسانه یاری
میرساند .سیمرغ بهعنوان نمادی از ایزد مهر در ن قش یاریگر قهرمان افسانه در نبرد با
اژدها درصدد گسترش نور و روشنایی است .کالغ تحت تأثیر باورهای اساطیری یا
آموزه های مهرپرستی به قهرمان افسانه برای رسیدن به آرزویش کمک میکند .کبوتر
پرندهای مقدس و دارای قدرتی مافوق طبیعی است و در نقش یاریگر قهرمان کارکرد
نجاتبخشی و هدایتگری قهرمان را دارد .خویشکاری قو با باورهای اساطیری مربوط
به آتش بهرام گره خورده است و کارکرد او یاری رساندن به پهلوان ـ عاشق در نبرد با
پادشاه ظالم است .گنجشک نیز در سختیها به قهرمان افسانه کمک میکند ،گاه نقش
آن نیز متأثر از باورهای دینی دربارة پرندة دیگری است.
ب) نبرد با نیروهای اهریمنی :عقاب در افسانههای لری متأثر از باورهای میترایی
با دیوان و تاریکی نبرد میکند .خروس (بهعنوان نماد ایزد سروش) با دال (نماد ایزد
مهر) در نابودی دیوها و نیروهای اهریمنی همکاری دارد .در افسانههای لری نیز مانند
اساطیر به دلیل دشمنی و نبرد جغد با دیوان باورهای مقدسی پیرامون این پرنده وجود
دارد به همین دلیل موجودات اهریمنیای چون دیوان برای فریب دادن شخصیتهای
افسانه به پیکر جغدها درمیآیند.
ج) درمانبخشی :سیمرغ تحت تأثیر عقاید زرتشتی از ویژگی درمانبخشی بهرهمند
است و پر او خاصیت جادویی دارد .عقاب نیز متأثر از سیمرغ و مرغ وارغن دارای
کارکرد درمانبخشی است .خاصیت درمانبخشی درخت آشیان سیمرغ نیز در
افسانههای لری به کبوتر نسبت داده شده است.
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لری داشته باشد تا جایی که باورهای اساطیری مثبتی که دربارة پرندة اساطیری سیمرغ

بنمایههای اسطورهای مربوط به پرندگان  ________________________ ...سودابه کشاورزی و همکاران

های لری حضور دارد و تحت تأثیر داستان حضرت نوح (ع) پیک مخصوص خبررسانی
است.
یافتههای این پژوهش به محققان کمک میکند راحتتر اصول و قواعد سیر تحول
بنمایههای اسطورهای را دریابند.
پینوشت

1. Motif

منابع
 آموزگار ،ژاله ( .)8974تاریخ اساطیری ایران .تهران :سمت. اسماعیلپور ،ابوالقاسم ( .)8912زیر آسمانههای نور .تهران :افکار. اکرمی ،میرجلیل و مسعود دهقانی (« .)8939نقد و بررسی تأثیر شعر غربی در شعر «مرگقو»ی حمیدی شیرازی» .زبان و ادب فارسی (نشریۀ سابق دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز).
د  .07ش  .223صص .42 -29
 امیدعلی ،حجتاله و یوسف اصغری بایقوت (« .)8930تحلیل و بررسی تصویر کبوتر درشعر خاقانی» .پژوهشنامۀ ادب غنایی .د  .81ش  .21صص .70 -43
 بهار ،مهرداد ( .)8918پژوهشی در اساطیر ایران .چ  .4تهران :آگاه. بیدمشکی ،مریم (« .)8919مهر به هفتخوان رستم .».کتاب ماه هنر .ش  .71صص -821.884

 بیرانوند ،زلیخا ( .)8932افسانهها و باورهای عامیانه دربارة قلعههای لرستان با محوریت قلعۀفلکاالفالک .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .رشتۀ زبانهای باستان .شیراز :دانشگاه شیراز.
 پارسانسب ،محمد و مهسا معنوی (« .)8932تطور بنمایۀ «کالغ» از اسطوره تا فرهنگ عامه».فرهنگ و ادبیات عامه .د  .8ش  .8صص .32 -78
 پورداوود ،ابراهیم ( .)8911فرهنگ ایران باستان .چ  .8تهران :اساطیر. ــــــــــــــــــــ ( .)8977یشتها .تهران :اساطیر. -ـــــــــــــــــــ ( .)8911یسنا؛ بخشی از کتاب اوستا .تهران :اساطیر.
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د) خبررسانی :کبوتر متأثر از داستانهای دینی بهعنوان پرندهای مقدس در افسانه-
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 .02صص .40 -91
 تقوی ،محمد ( .)8970حکایتهای حیوانات در ادب فارسی .تهران :روزنه. خواجوی کرمانی ،کمالالدین ( .)8932سامنامه .تصحیح وحید رویانی .تهران :میراثمکتوب.

 داد ،سیما ( .)8978فرهنگ اصطالحات ادبی :واژنامۀ مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی واروپایی به شیوة تطبیقی و توضیحی .تهران :مروارید.
 دادَگی ،فَرنبَغ ( .)8903بندهش .گزارنده مهرداد بهار .تهران :توس. درویشیان ،علیاشرف و رضا خندان ( .)8912فرهنگ افسانههای مردم ایران .ج  1و .84تهران :کتاب و فرهنگ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)8914فرهنگ افسانههای مردم ایران .ج  .87تهران:کتاب و فرهنگ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .)8910فرهنگ افسانههای مردم ایران .ج  .83تهران:کتاب و فرهنگ.
 ذوالفقاری ،حسن ( .)8934زبان و ادبیات عامۀ ایران .تهران :سمت. رضی ،هاشم ( .)8918آیین مهر .تهران :بهجت. ـــــــــــ ( .)8911وندیداد .تهران :بهجت. رویانی ،وحید (« .)8930سیمرغ در ادبیات عامیانۀ ایران» .فرهنگ و ادبیات عامه .د  .1ش .80صص .811 -13
 سرکاراتی ،بهمن ( .)8911سایههای شکارشده .چ  .2تهران :طهوری. ــــــــــــــــ (« .)8917پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسۀ ایران» .شاهنامۀ فردوسی وشکوه پهلوانی :مجموعه سخنرانیهای سومین جشن طوس .تهران :سروش.

 شریفیان ،مهدی و رضا غفوری (« .)8917بازتاب مهرپرستی در شاهنامۀ فردوسی» .مطالعاتایرانی .ش  .84صص .840 -898
 کریستنسن ،آرتور ( .)8919نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهایایران .ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی .تهران :چشمه.
 علوی ،فریده (« .)8910نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میالدی ،با نگاهیبه ادب فارسی» .پژوهش زبانهای خارجی .ش  .97صص .71 -11
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 .4صص .817 -10
 مقیسه ،محمدحسن (« .)8930سرودخوان قبیلۀ بیداری؛ واکاوی نشانهای پرندة سپندگونخروس در آسمان ادب پارسی» .اندیشههای ادبی .س  .4دورة جدید .ش  .82صص -37
.821
 موالئی ،چنگیز (« .)8911سروش» .دانشنامۀ زبان و ادب فارسی .به سرپرستی اسماعیلسعادت .ج  .9تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 نبیلو ،علیرضا (« .)8934بررسی تصاویر شعری بلبل در ادبیات فارسی» .نشریۀ ادب و زباندانشگاه باهنر کرمان .س  .81ش  .97صص .202 -291
 هینلز ،جان راسل ( .)8979شناخت اساطیر ایران .ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی .چ .9تهران :چشمه.
 یاحقی ،محمدجعفر ( .)8911فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی .چ .8تهران :سروش.
Anklesaria, B. T. (1956). Zand-Akasih. Iranian or Greater Bundahishn:
Bombay.
Bartholomae. Ch. (1904). Altiranisches Wörterbuch. Strassburg: Verlag
von Karl J. Trübner.
Haug, M. & E. W. West (1971). The Book Of Arda Viraf. Amsterdam.
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Abstract
Analyzing mythical content analysis of myths is one of the most
important issues in the field of folk tales research. Birds are so
important to humans in the distant past that they have been present
even in the myths of different nations. In this research and by adopting
the content ˚ analysis research methodology, the authors have tried to
investigate mythical content of birds among Luri�
s myths gathered
around Chah�
rmahal and Bakhti�
ri, Kohgiluye and Boyer Ahmad and
Lorestan provinces. The objective of the current study is to analyze
the functions of birds on the one hand and the manner the mythical
beliefs can influence the birds�place on the other hand. In this
research and in comparison with mythological beliefs, the authors
have studied the reasons for the transformation of the roles of certain
birds in Luri�
s myths. The results showed that out of a total of 140
Luri�
s myths in 48 myths, birds such as eagle, Simorgh, crow, owl,
swan, pigeon and asparagus are present with positive functions among
Luri�
s myths which may indicate their popularity among the people. It
is worthwhile to mention that mythological and religious beliefs
alongside the eco system exert the great influence on the place and
function of the birds.
Keywords: Folk literature; Luri�
s myths; Myth; Content; Birds.
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