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مقدّمه
ادبیّات هر قوم و ملّتی ـ منظوم و منثور و با هر مضمون و محتوایی که باشد ـ
حضوری پررنگ و تاریخمند در گسترة ذهن و زبان مردم آن قوم دارد .این حضور
گاه فراگیرتر میشود و شکلی جهانی به خود میگیرد .از اینرو ،نقش سرودها و
سروادها با درونمایههای حماسی ،غنایی (عرفانی و عاشقانه) ،تعلیمی ،تاریخی،
اجتماعی ،فلسفی و مانند آن را در ادبیّات فاخر نباید کمرنگ انگاشت .ادبیّات
کودک و نوجوان با پیشینة کمتر شناختهشدة خود در این حوزه با تکیّه بر همین
تنة تنومند ،رفتهرفته جوانه زده و شاخ و برگ پیدا کرده است .شعر کودک و نوجوان
در هیئت الالییها ،متلها ،قصّهها و حکایتها ،مثلها و ...منعکسکننده باورهای
اساطیری ملّتهاست و در جابهجایی بُنمایههای فرهنگی ـ اجتماعی نقشی کلیدی
دارد.

اسطورهها ،چیستی و چرایی
موضوع آفرینش نخست و راز و رمز حیات جاویدان و پرسشهایی از این دست،
بسیار اساسی و تقریباً همزاد بشر بوده و همواره ذهنهای کنجکاو را به خود
مشغول کرده است .با توجّه به اینکه انسان همواره به دنبـال موجـودی متافیزیکی
و یا ماورای طبیعی و خـالقی مطلق است ،با کاوش و کنـد و کاو و تصوّر و ایجـاد
موجـودات مافـوق طبیعی هر بار جـوابی محدود به این پرسشهای نامحدود خـود
داده است .انسان هنگام رویارویی با جهان پیچیده و با نگاه وهمناکی به رویدادهای
ناگهانی ،طبیعت نااستوار ،وحشی و حادثه خیز ،دچار تصوّرات و تخیّالتی در ذهن
و زبان میشود که در نتیجه به کشف نمادها و کهنالگوها 3میپردازد .اسطورهسازی
1. Archetype
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و اسطورهپردازی از دالیل رویآوردن به نمادپردازیها و جستوجوی مظاهر هم
شده است و بشر در مرحلة پروراندن رابطة خود با اسطورهها ،در پی یافتن مظاهر

خصلتها و خُلق و خوی خود در بین اسطورهها بوده است .گیلگمش ،ایلیاد و
ادیسه ،انهائید 3،بیوولف 1،شاهنامه و ...زاییدة همین مرحلة اسطورهپردازیاند .با
عنایت به همین موضوع است که دیوان ،اژدهایان و ارباب انواع ،هر کدام به عنوان
نمادی قرار میگیرند؛ چرا که در اصل ،اسطوره پهنة نمادهاست.
فرهنگهای لغت و قاموسهای فارسی و عربی ،اسطوره را با افسانه ،قصّه،
حکایت و حتّی سخن باطل و پریشان مترادف دانستهاند( .دهخدا  ،3185ذیل واژه
«اسطوره»)

در اصل اسطوره« :کلمهای است عربی که از واژة یونانی هیستوریا 1به معنی
جستوجو ،آگـاهی و داستـان گرفته شده است .بازمانـدة این واژه در زبـان
انگلیسی ،استوری 5به معنای داستان و حکایت است و در زبـان فرانسه ،تـاریخ
و حکایت معنی میدهد .در بیـانِ مفهوم اسطوره در زبـان اروپایی از باز ماندة
واژة یونانی میتـوز 4و میث 5به معنی شرح و قصّه استفاده شده است( ».آموزگار

 )1 :3184بر اساس تعریف فرهنگ اصطالحات ادبی آبرامز و در اسطورهپژوهی،
اصطالح اسطوره به عنوان نشانه و یا مدلولی برای داستان و یا طرح و هسته به
کار میرود که حقیقی یا تصنّعی و ساختگی باشد( .آبرامز)313-311 :3583 2

کاربرد واژة «میثه اوخته» و«میث اوخته» در اوستا در معنای «گفتة دروغیـن و
سخنِ ناراست» میتواند به عنوان نخستین ریشة فارسی مفهوم داستانی اسطوره و
افسانه باشد( .مقدّم  ) 85 : 3142نویسندگان و پژوهشگران اسطوره را یکی از
2. BeoWulf
4. Story
6. myth

1. 2. Eneid
3. historia
5. mytos
7. Abrams
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گونههای ادبیـّات شفاهی و تألیفی به شمار آوردهاند و بر این باورند که بشر
دورههای اسطورهزیستی و اسطورهپردازی را پشت سر گذاشته است و با ورود به
جهان مدرن ،به دورة اسطورهزدایی پا گذاشته است و بنا بر گفتة ویکتور هوگو
(.3851-3844م) سه دورة افسانة اوّلیّه ،باستان و جدید یا همان ادوار اسطوره،
حماسه و درام را تجربه کرده است( .ر.ک .حاتمی و نصر اصفهانی 325 :3188؛ سیّدحسینی

 ،3125ج )135-115 :1هر چند اسطورهها را منبع پیدایش افسـانهها دانستهاند ،ولی
اسطورهها با افسانهها تفاوت دارند و در اصل مهمترین بخش فـرهنگ باستـانی و
تـاریخی بشرند.
به طور کلّی اساطیر در سه محور اندیشگی الف) چگونگی جهان خدایان،
دشمنان ایشان و جهان مادّی و معنوی؛ ب) داستانهای حماسی و نیز برخی قصّهها
و افسانهها؛ پ) مسائل مربوط به پایان جهان و زندگی پس از مرگ بحث میکنند.
(ر.ک .بهار  :3121پارة نخست ،متنها و یادداشتها)35 :

ضرورت و پیشینة پژوهش
زبان و ادبیات غنی فارسی نمونههای برجستهای از انواع ادبیات عامّه و عامیانه و
از جمله متلها در خود جای داده است و از این حیث ،ظرفیت برجستهای دارد.
نیاز به پژوهشهای اینگونه در معرّفی و تبیین و تفسیر و چند و چون آنها بسیار
ضروری به نظر میرسد .تالشهایی که فضل اهلل مهتدی (صبحی) ،علی اشرف
درویشیان ،منصور رستگار فسایی در مجموعه قصّههای شاهنامه (ج  )3-8و
دیگران در جمعآوری افسانههای کهن ،قصّهها و متلها و یا قصّههای از متون متقدّم
به زبان ساده برای استفادة امروز انجام دادهاند ،از این منظر ستودنی است .چنانکه
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پیش از آن در ادبیّات غرب ،امثال شارل پرو 3و برادران گریم 1اقدام به جمعآوری
قصّهها و افسانهها کرده بودند .گاهی نیز در ادبیّات مقایسهای و یا ادبیّات مقابلهای
نشانههایی از اقتباس ،اشتراک و نیز شباهتهایی از این نمونه متلها با قصّهها و
افسانههایی از مجموعة برادران گریم به چشم میخورد .همچنانکه در اشتراکات
و اصل و منشأ داستانهایی مانند هزار و یک شب و داستانهای بید پای و  ...خلط،
ابهام و مانند آن دیده میشود .اگر چه در زمینة اسطورهپژوهی و حضور اسطورهها
در آثار ادبی پژوهشهای با ارزشی صورت پذیرفته است ،امّا در این مورد خاص؛
یعنی وابستگی اسطوره و متلها کاری انجام نشده است .به همین دلیل این پژوهش
بر آن است به این سؤال اساسی پاسخ دهد :آیا بین متلها و به طور کلّی ادبیات
عامّه و شفاهی کودک و نوجوان با اسطورهها رابطة معناداری وجود دارد؟ و یا
اینکه جایگاه و ارزش آثار ادبی ذکر شده از این منظر کجاست؟
از آنجایی که یزد از سرزمینهای باستانی ایران است و در فرهنگ عامّه آن نیز
نمادهای اساطیری فراوان وجود دارد و همچنان هم تداوم دارند ،در این پژوهش
به شرح اسطورهشناختی دو روایت معروف و رایج از متل «دویدم و دویدم» در یزد
و تحلیل نمادهای اسطورهای آن پرداخته میشود.

اسطورهها و ادبیّات منظوم و منثور
جدای از مباحث علمی اسطـوره ،بستـر دیگر یعنی باور عامّه نیز قابل بررسی است.
از باور و دیدگاه عامّه ،اسطوره معادل الگو ،اسوه و نمونه است که با پژوهشهای
محقّقان تفاوت دارد .از نگاه مردم اسطوره چون واقعی و مقدّس است ،سرمشق
2. Jakob and Wilhelm

1. Shales Perrault
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میشود و در نتیجه تکرارناپذیر هم میگردد ،زیرا همانند یک الگو عمل میکند.
نویسندگان و شاعران نیز گاهی از اسطورههای خاصّی بهره میبرند که به اسطوره
در همین معنای عام نزدیک است.
تقی وحیدیان کامیار در بررسی منشأ وزن شعر فارسی ،شعر عامیانه را شعر
کسانی میداند که نه مکتب رفتهاند و نه مدرسه و دانشگاه؛ شعر کسانی که خواندن
و نوشتن نمیدانستهاند و از وزن و قافیه بیخبر بودهاند و در عین حال شعرشان
جوشش دل است و با بیان درد و احساس ،هم محتوا و تصویرش خودجوش است
و هم وزن و قافیهاش .اتّفاقاً نویسنده ،سرودههای کودکان بلخ را با وزن کمّی و
طبیعی ـ که خود از ذات زبان نشئت گرفتهاست ـ در زمرة اشعار باقیماندة دارای
وزنِ کمّیِ زبان فارسی به شمار آورده است)23-21 :3155( .

از دیدگاه پروین سالجقه در مبحث ذهنیّت اسطورهای شعر کودک و نوجوان
در از این باغ شرقی ،پیوند این دو یعنی شعر کودک و نوجوان و ذهنیّت اسطورهای
را میتوان در چهار محور :آنیمیسم 3یا جاندار انگاری ،تشخیص 1یا
شخصیّتبخشی ،همذاتپنداری 1و عکسالعمل حسّی طبیعت تجزیه و تحلیل کرد.
( )151-121 :3182در بررسی جنبههای اسطورهای متل «دویدم و دویدم» ـ آنگونه
که در ادامه خواهد آمد ـ هر چهار مورد وجود دارد.
در فرهنگ عامّة اقوام و ملّتها نیز عناصر اساطیری حضوری چشمگیر دارند و
مردم متناسب با ذهنیّت اساطیری خویش ،متناسب با هدف اصلی فرهنگ عامّه ـ
که انتقال پیام به مخاطب است ـ آنها را زیر الیههایی از گفتار خویش پنهان
کردهاند و بازشناسیشان نیاز به شناخت ساختار اسطورهها دارد .یکی از انواع ادبی
عامّه ،متل است که کارکردی کودکانه دارد.

2. personification

1. animism
3. impathy
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متل چیست؟
متل داستان یا افسانة بسیار کوتاهی است به شکل موزون و به عبارت دیگر روایتی
کوتاه و ساده است که به صورت آهنگین بیان میشود .مخاطب متل کودکان در
گروه سنّی پایین هستند.
«متلها قصّههای کوچک خوشایند و حکایتهای خرافی و یا داستانهای
غیرواقعیاند که بیشتر قهرمانان آنان جانوران ،دیوان و پریاناند و برای سرگرمی
و خوشایند کودکان گفته یا نوشته شوند( ».دهخدا  ،3185ذیل واژه «متل») در حالیکه
فرهنگها در کنار معنای افسانه ،داستان کوتاه ،مثل سائر برای متل ،آن را با متلک
(متل +ـَـ ک) در معنای حرف مفت و مزخرف ،نیشدار و مانند آن قرار دادهاند،
گروهی آن را همان مثل میدانند که کم کم به متل تبدیل شده است( .محمّدی و
قایینی  ،3155ج)41 :3

فرهنگنامة کودکان و نوجوانان متل را بیان کوتاه و سادة ماجراهایی دانسته
است که به دنبال هم بیایند .بیشتر متلها وزن و گاهی قافیه دارند و بعضی از
کلمهها و جملهها در آنها تکرار میشود .متل نیز چون الالیی از زمانهای بسیار
دور به ما رسیده است .متلهای روزگاران کهن چون الالییها سرایندگان شناخته
شده ندارند( .میرهادی و جهانشاهی ،3121ج)354 :1

از دیدگاه واژهشناسی و مفهوم لغوی ،وجه مشترک در معانی فوق از کلمة متل،
همان شکل و حالت قصّه و خرافه یا متفرقه بودن آن است ،امّا از دیدگاه اصطالحی
و مفهوم خاص ،متل داستان کوتاهی است که با مضامین لطیف و سرگرمکننده ،گاه
به صورت شعر و زمانی با نثری موزون برای کودکان و نوجوانان خوانده میشود.
«شخصیّت (قهرمان) متلها بیشتر حیوانات و مظاهر طبیعت و در برخی موارد انسان
میباشد .متلها ضمن سرگرم ساختن کودک دارای مضامین تربیتی و اجتماعی نیز
هستند .کودک با شنیدن متل با طبیعت اطراف خویش انس میگیرد و از همان ابتدا
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با سرزمین مـادری و آیین و عرف محیـط خویش آشنا میشـود( ».ر.ک .وکیلیان
)5 :3182

کودکان از شنیدن متلها لذّت میبرند .گویی متل متنی ادبی است که مانند دیگر
متون ادبی ،لذّتهای نهفتهای دارد .روالن بارت 3،فیلسوف و نشانهشناس فرانسوی،
لذّتهای یک متن را دو نوع میداند :یکی آنکه از آن به عنوان لذّت یاد میکند و
دیگری آنچه آن را «کیف» یا «شعف» مینامد .از نظر او ،این دو نوع لذّت را در دو
نوع متن میتوان یافت« .متن لذّتبخش :متنی که ارضا میکند ،پر میسازد و
سرخوشی به همراه میآورد ،متنی که از فرهنگ بر میخیزد و از آن نمیگسلد.
تمرینی از خواندن که با آرامش توأم است  ...متن شعفآور ،متنی حاکی از فقدان
است .آرامش خواننده را به هم میزند (تا جایی که به بیحوصلگی آشکار وی
نینجامد) ،پیشفرضهای تاریخی ،فرهنگی ،روانی خواننده ،یکپارچگی تمایالت،
ارزشها و خاطرات او را بر میآشوبد و رابطة او را با زبان به بحران میکشاند.
متن شعف آور لذّت از امر غریب را پیشنهاد میکند .این متن خالف توقع خواننده
پیش میرود و او را از آنچه قبالً با آن مأنوس بوده ،میرهاند( ».به نقل از نودلمن و
رایمر )335-331 :3185

متون ادبیات کودک و نوجوان معموالً طرحهای آشنا و مأنوس را به شیوهای
ساده دنبال میکنند و معناها و پیامهای نسبتاً صریح و روشنی دارند .هدف آنها
غالباً احساس آرامش و درک زیستن در این دنیا چون بزرگساالن است .چنین
نگرشی با شکل و صورتهای خاص در دراز مدّت ،لذّت متن را از کودک میگیرد
و شعفی در او ایجاد نمیشود .باید راههایی را بیاموزد که از آن طریق ،متن به
خواننده اجازه میدهد شخصیّتها و حوادثی ندیده در عالم واقعیّت را تجسّم کند
یا دربارة مفاهیمی ـ که قبالً به آنها توجّه نکرده باشد ـ فکر کند .به عبارت دیگر:

)1. Roland Bsrthes (1980-1915
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«واکنش یک کودک به یک شعر بر اساس تجربههای محدود او از زندگی و ادبیات
ممکن است از بعضی جهات سادهتر از واکنش بزرگساالن آشنا به همان شعر
باشد ،امّا از جهات دیگر ممکن است واکنشهای پیچیدهتری داشته باشد که همین
پیچیدگی و واکنش متفاوت میتواند به معناهای محتمل متنها بیفزاید و از این
طریق در کل به غنای ادبیات منجر شود( ».به نقل از نودلمن و رایمر )331 :3185

معرّفی کوتاه متل دویدم و دویدم
دویدم و دویدم یکی از متلهای منظوم زبان فارسی و مورد عالقة مردم و اقوام
مختلف و بهویژه کودکان ایرانی است .از این متل ـ که بر اساس یک دستهبندی،
متلی «زنجیرهای ،با ساختاری منسجم و داستانگونه» است و تضادّ و کشمکش
درونی و بیرونی در آن نسبت به بسیاری از این نمونهها کمتر دیده میشود ـ
روایتهای متعدّد و با اختالف در لغات ،ترکیبات و حتّی آغاز و پایان وجود دارد.
(ر.ک .خسرونژاد )313 :3181برای نمونه برخی از نسخهها ،پایانی عاشقانه دارد/...« :
کالم افتاد تو تاقچه /رفتم خانه حاجی رشید /حاجی رشید آب میکشید /نون و
پنیر پیشم کشید /نخوردم و نخوردم /میلم به دخترش کشید» در صورتیکه در
نسخهای متعلّق به مردم کاشان پایانبندی به صورت است« :رفتم خونه مال رضی/
مال رضی آب میکشید /نون و پنیر پیشم کشید /نخوردم /دویدم و دویدم»
صبحی مهتدی نسخههای زیادی از این متل در اختیار داشته است .در بیشتر
نسخهها به جای «مال به من کتاب داد»« ،مال به من قرآن داد» آمده است.

روایتهای کوتاه شده و بیشتری هم در دست است که در کتاب متلها و
افسانههای ایرانی به آنها اشاره شده است که همه تقریباً مضمون مشترکی دارند.
در عین حال که بنا بر مکان جغرافیایی مورد استعمال این متل ،نکات و مالحظات
اقلیمی یا واژهها اندکی تفاوت دارند .این تفاوتها گرچه در نگاه نخست در حدّ
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بعضی واژگان یا نحوة روایت و یا ورود بعضی عناصر به متن متل باشد ،امّا تأمّل
در همین موارد هم در شناخت بنمایههای اساطیری گرهگشا است .روایت فضل
اهلل مهتدی (صبحی):
«دویدم و دویدم /سر کویی رسیدم /دوتا خاتونی دیدم /یکیش به من آب داد /یکیش
به من نون داد /نون را خودم خوردم /آب را دادم به زمین /زمین به من سبزه داد/
سبزی را دادم به بزی /بزی به من پشکل داد /پشکل را دادم به نانوا /نانوا به من آتش
داد /آتش را دادم به زرگر /زرگر به من قیچی داد /قیچی را دادم به درزی /درزی به
من قبا داد /قبا را دادم به مال /مال به من کتاب داد /کتاب را دادم به بابام /بابا دو تا
خرما داد /یکیش خوردم کرمو بود /یکیش خوردم تلخ بود /رفتم به بابام گفتم /:یک
خرما دیگر خواستم /زد تو کُالم /کالم افتاد تو باغچه /سرم پرید تو تاقچه /رفتم به
خانه قاضی /جُستم سه تا نیم غازی /یکیش دادم به پنبه /یکیش دادم به دنبه /گربه
به دنبه افتاد /سگ به شکنبه افتاد /پیرزن که آنجا بود /کُری به خنده افتاد( ».مهتدی
)11 :3182

از آنجایی که یزد از سرزمینهای باستانی ایران است و در فرهنگ عامّه آن نیز
نمادهای اساطیری فراوان وجود دارد و همچنان هم تداوم داشتهاند ،به شرح
اسطورهشناختی دو روایت از این متل معروف که در یزد رواج دارد و تحلیل
نمادهای اسطورهای آن میپردازیم.

روایت اوّل با عنوان :دویدم و دویدم
«دویدم و دویدم /سر کوهی رسیدم /دوتا خاتونی دیدم  /یکیش آبم داد /
یکیش نونم داد /نونشا خوردم /آبشا دادم به کُرتُک /کرتک به من علف داد/
علفا دادم به گیدُک /گیدُک پشکل به من داد /پشکال دادم به تنو  /تنور به من
کماج داد /کماجا دادم به مال /مال به من کتاب داد /کتابا دادم به خدا /خدا
کلید هفت در بهشت به من داد /این درا واکردم هیچکه نبود /اون درا واکردم
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هیچکه نبود /در سوم که واکردم /دیدم مرغ و خروس داشتن آش خمیر
مخوردن /گفتن بسم اهلل /گفتم نوش جون /گفتن بسم اهلل /گفتم نوش جون/
بار سوم که گفتن بسم اهلل /یکی لقمه برداشتم هیچی نگفتن /لقمه دوم که
برداشتم /هیچی نگفتن /لقمه سوم که برداشتم /نشک زدن پشت دستم /کالم
افتید باال بونشون /رفتم بردارم /دیدم یکی کیسه اشرفی افتیده /یکیش دادم
آتیش خریدم /یکیش دادم پنبه خریدم /یکیش دادم گربه خریدم /یکیش دادم
سگ خریدم /یکیش دادم شکمبه خریدم /یکیش دادم تولی خریدم /آتیش به
پنبه افتید /سگ به شکمبه افتید /گربه به تولی افتید /ماما پیرک چاه افتید»
(وکیلیان )35-15 :3182

روایت دوم با عنوان :رفتم به باغ کاکا
«رفتم به باغ کاکا /انار چینون کاکا /کاکا رسید گوشم برید /خونشا دادم به
کُرتُک /کرتک علف به من داد /علفا دادم به بزک /بزک پشکل به من داد/
پشکال دادم به تنور /تنور کماج به من داد /کماجا دادم به مال /مال کتاب به
من داد /کتابا دادم به خدا /خدا کلید هفت در بهشت به من داد /این دری
رفتم هیچکه نبود /اون دری رفتم هیچکه نبود /در سوما که واکردم /دیدم
مرغ و خروسکا دارن نون آش مخورن /گفتن بسم اهلل /گفتم نوش جون/
گفتن بسم اهلل /گفتم نوش جون /دفعه سوم که گفتن /دست کردم ورداشتم
یکی لقمه /دیدم خیلی خش بود /یکی دیه لقمه ورداشتم و دیدم خیلی خش
بود /لقمه سوم که ورداشتم ،نشک زدن پشت دستم /کُالم افتید رو بون
مسجد /رفتم بردارم /دیدم یکی کیسه اشرفی افتیده /حاال یک پول دادم سگ
خریدم /یه پول دادم شکمبه خریدم /یک پول دادم گربه خریدم /یک پول
دادم توله خریدم /یک پول دادم و آتیش خریدم /یک پول دادم پنبه خریدم/
یک پول دادم و چاه خریدم /یک پول دادم ماما پیرک خریدم /حاال /سگ به
شکمبه افتید /گربه به توله افتید /آتیش به پنبه افتید /مامان پیرک چاه افتید/
نصف دلش در افتید( ».روایت شفاهی)
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این روایتها ـ اگرچه در ابتدای امر خیلی مشابه به نظر میرسند ـ برای بیان
تفاوتها و همچنین اثر بخشی موارد متفاوت از منظر بنمایههای اساطیری است
که اتّفاقاً برجستگی هم دارند .افزون بر این ،پاسخ به باوری نادرست در فرهنگ
عامّه است که بنابر آن ،گروهی میپندارند این داستانها بر اساس اندیشههایی
سست و عاری از تأمّل و تفکّر بنا شده است و به دنبال آن ،بخش گستردهای از
فرهنگ عامّه را خرافی ،پوچ و بیمعنا میدانند .پژوهشهای حوزة ادبیات تطبیقی،
ساختارشناسیهای زبانی قصّههای عامیانه ،تحلیل و تفسیرهای درونمایهای و
نگاهی فلسفی تحلیلی به نوع ادبی ،نشان از پیچیدگیهای زبانی آن در فرهنگ عامّه
دارد و بر همین اساس ،متل گونههای این فرهنگ در این مقاله با ساختارهای
اساطیری تطبیق داده شده است.

بررسی بُنمایههای اساطیری متل دویدم و دویدم
ادبیات کودک و نوجوان و به تَبَع آن ،متلها و گونههای مشابه ،قابلیّتهای بسیار
در پوشش انواع عناصر زیباییبخش و خیالی دارد .پیوند با اسطوره ،رمز ،کهنالگو،
جاندارانگاری و  ...نمونههایی از آن است .اگر چه متن مورد نظر از دیدگاه
اسطورهپردازی بسیار غنّی است ،امّا نگارندگان در تحلیل و بررسی آن ،تنها به تبیین
و تفسیر چند بُنمایه پرداختهاند و از پژوهشهای انتقادی دیگر در این زمینه و
موضوعات مشابهِ این نوع ادبی استقبال میکنند.
همانگونه که مشاهده میشود ،داستان با حضور دو خاتون و به عبارتی دو مادر؛
یعنی نمادهای معصومیت ،آغاز میشود و با پدر یا همان مظهر صالبت و تجربه به
فرجام میرسد .به بیان دیگر از عشق و بخشش (بیتوقع و چشمداشت) آغاز
میگردد و با عقل و خرد ورزی (اقتدار توأم با توقع) پایان مییابد .شاید بنابر
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روایت چند نسخه ،با عشق آغاز میشود و با عشق هم پایان مییابد .وجود کتاب
و کنار آن ،نقش پدر ،میتواند به قانون و ضابطه و یا همان خردورزی و رسیدن از
معصومیّت نخستین در دیدگاه کودک فطری و کودک بدون گناه ،در نظریة کودک
پیش جامعهشناسی به تجربه و تعامل در کودک جامعهشناسی اشاره داشته باشد.
برای همین است که کودک در معصومیت ادامهدار خود ،کتاب یا قرآن را از مال
میگیرد و به پدرش میدهد.
اینکه روایت با ترکیب شخصیّتهای انسانی ،حیوانی و نباتی در کنار هم ادامه
مییابد و با بده بستانهای راوی و دیگران ،به صورت ساده و صمیمی گسترش
پیدا میکند ،خود نشان از ارتباط نزدیک و اشتراکات بسیار این عناصر با هم دارد.
افزون بر این ،وجود علف یا سبزه ،خرما ،بُزی و  ...نیز نشان از دو طبقه نخستین
اساطیر؛ یعنی قشر و طبقة کشاورز و دامدار و مناظرة همیشگی بین آنان است.

بنمایة ثنویت «دوگانگی اساطیری»
آنگونه که اشاره شد دو روایت معروف در استان یزد از این متل ،تفاوتهایی
هرچند اندک با هم دارند .روایت در همان ابتدا با «دویدن و رفتن و به سرکوه یا
به باغ رسیدن» آغاز میشود و دوخاتون ـ هم که بدون هیچ چشمداشتی آب و نان
میدهند ـ در آغاز نقشی کلیدی و محوری دارند .در ادامة متل ،هر کدام در ازای
خدمت یا بخشش خود ،چیزی از راوی طلب میکند؛ یعنی آب را به کُرتُک میدهد
تا کرتک علف بدهد یا علفا را به گیدُک میدهد تا گیدک هم پشکل بدهد و به
همین صورت ادامه مییابد.
در روایت دوم «رفتن به باغ کاکا و بریده شدن گوش و ریختن خون در باغچه»
نقش محوری پیدا کرده است و نشانههای باورهای اساطیری در همان آغاز
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جلوهگرند .در روایت اوّل ،دو خاتون نشانههایی از ثنویت و دوگانگیاند که بنمایة
بسیاری از اسطورههاست .یکی از دو خاتون ،آب و دیگری نان میدهد .نان و آب
در تقابلاند و تضادّ مفهومی دارند .نان نشان از جسم مادّی دارد و خوردنی و در
عین حال زودگذر و پایانپذیر است و در این روایت خورده میشود و نیست
میگردد .امّا آب ،مایع و رونده است و همراه برکت ،آغازی است که موجب حیات
آتی میشود .گویا کلّ حیات از این مادّه سرچشمه دارد .پس در این متل چنین
بنمایة اساطیری نیز جاری میشود و در کُرت یا زمین قطعهبندی شده میرود تا
علفی از زمین بروید و این رویش خود سرآغازی بر آفرینشهای ذهنی در
ماجراهای متل باشد و ادامه پیدا کند.

بنمایة «گیاه پیکری»
در روایت دوم بُنمایة اساطیری دیگری حضور دارد« .در گیاهپیکری ـ که یکی از
بنمایههای مشترک در اساطیر ملّتهای مختلف است ـ زندگی انسان باید کامالً
خاتمه یابد تا همة امکان خلّاقیتش با تجلیّاتش پایان گیرند ،امّا اگر ناگهان در اثر
وقوع فاجعة قتل و پیشامد مرگباری گسیخته شود ،میکوشد تا به شکلی دیگر به
صورت گیاه و میوه و گل ادامه یابد( ».الیاده  )188:3125در تاریخ و فرهنگ ایران دو
نوع اساطیری آن ساختاری مشابه دارد :یکی گیاهی است از خون پهلوانی اساطیری
(ر.ک .اسالمی ندوشن 115 :3155؛ مسکوب  )23 :3143که دارویی و حیاتبخش است
و دیگری بلبلی است از استخوانهای مدفون شدة کودکی در باغچه (ر.ک .جعفری

قنواتی  )355 :3153که نمود حیوانی پیدا میکند و در ادامه شرح و بازگویی حکایت
ظلمی که بر او رفته است .در هر دو روایت ظلم و خونِ ناحق ریخته شده و
روییدن از خون وجود دارد ،امّا یکی گیاهی و دیگری حیوانی است .شاید

س  35ـ ش  41ـ پاییز  52ــــــــ اسطوره در متل کودکان (با نگاهی به متل دویدم و دویدم) 355 /

اشارهگونهای هم به موضوع مناظرة همیشگی دو بُعد مهمّ کسب و کار بشر نخستین؛
یعنی زندگی کشاورزی و زندگی دامداری داشته باشد .مناظرهای که در یکی از

نخستین آثار برجای ماندة مکتوب از زبان فارسی با عنوان سرود درخت آسوریک
مربوط به پارسی میانه وجود دارد .در عین حال ،اگر از خون سیاوشِ اساطیری،
گیاه سیاوشان میروید ،در این روایت نیز از خون راوی متل ،علف میروید و
ماجراها با آن ادامه پیدا میکنند .آب و خون عناصر کلیدی حیات انسان به شمار
میآیند .در این متل تکثیر حیات در بندهای بعد اتّفاق میافتد و پیوستگیهای
عناصر طبیعت و شخصیّتهای انسانی آشکار میشوند؛ چرا که «در بینش اساطیری،
بین افکار ،اشیاء و تصاویر نوعی همدمی سحرآمیز هست که باعث میشود جهان
اساطیری ،مانند رؤیایی عظیم جلوه کند در آن عرصه هر چیز ممکن است از هر
چیز دیگر پدید آید( ».شایگان )5:3183

بنمایة «اساطیری اعداد»
اعداد و شمارگان در اساطیر ،نشانههایی پُر راز و رمزند و در این میان اعدادی چون
یک و دو ،هفت و ترکیبات آن و چهل از جایگاه ویژهای برخوردارند و جز در
حضور برجستة اعداد در اسطورهها ،پای آنها به تاریخ ،مذاهب آسمانی و بشری،
فرهنگ و باورهای عامیانه ،تحلیل رموز عرفانی و تصوّف ،کالم ،طبیعیات و اجرام
و سیّارات و رموز دیگر هم کشیده شده است .تفسیر عدد از علوم رمزی است و
قدمت بسیار دارد.
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«در یونان باستان ارسطاطالیس 3مرجع هر چیزی را به آب نسبت داده است و
انکسیمندرس 1به جوهر نامحدود و انکسمانس 1به هوا نسبت داده است ،ولی
فیثاغورث 5اصل هر چیزی را به عدد ارجاع داده است .وی برای علم عدد و کیفیّت
شکلگ یری آن اهمّیّت قائل بود .او اعتقاد داشت علم عدد در دل آدمی کاشته شده
است و ارتباط با آن تنها نیازمند اندکی تأمّل و تفکّر است .اعتقاد مکتب فیثاغوریه
آن بود که همة پدیدههای طبیعت در واقع عددند و این اعدادند که ماهیّت اشیاء را
تشکیل میدهند] .در نتیجه[ نغمههای الهی و جهانِ طبیعت بر پایة عدد بنا شده است
چرا که انسجام طبیعت براساس عدد است( ».ر.ک .بهزادی )15-18 :3125

افزون بر این ،نزد اقوام و ملل باستانی و از جمله بابلیان ،هندوها و سنت
فیثاغورثی ( .455-455ق.م).
«عدد عبارت از یک اصل اساسی است که سراسر جهان عینی از آن ناشی میشود و
منشأ همة اشیاء و هماهنگی نهفتة جهان است .همچنین اصل اساسی جهان در تناسب
هنرهای تندیسگری و حجمی و در آهنگ ،موسیقی و شعر است .در فلسفة
کیمیاگرانه ،جهان اعداد برابر با جهان خرد است .اعداد به تنهایی کمی نیستند ،بلکه
حالتی کیفی دارند .از نظر افالطون اعداد عبارت از هماهنگی جهان است و ارسطو
معتقد است :عدد ،اصل و گویی جوهر همه چیز و تأثیرات و حاالت آن میباشد.
]ضمن ًا[ اعداد فرد نرینه و اعداد زوج مادینهاند( ».همان)

به همین دلیل حتّی قربانی برای خدایان آسمانی با عدد فرد و برای خدایان
زمینی با عدد زوج همراه بوده است.
روایتهای معروف این متل از هیچ شروع میشوند و در ابتدای روایت نخست
از اوّل شخص مفرد گذشتة مصدر «دویدن» و در روایت دیگر ،از اوّل شخص مفرد
گذشتة مصدر «رفتن» استفاده شده است که هر دو نشان از تکاپو و جستوجو
)2. Anximander (610-547
4. Pythagoras

)1. Arstatals (384-322
3. Anxismans
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دارند .دویدن و رفتن برای یافتن آنچه نیست ،امّا دستیافتنی است .راوی فرد است
و بیتجلّی ،عقبهای هم ندارد .در روایت دوم راوی ،فردِ ناداری است که برای به
دست آوردن انار« ،از میوههای اساطیری» ،به باغ کاکا میرود .در نشانهشناسی
اسطورهها و بررسی دال و مدلولها در معماری باستانی ،هیچ و ناداری را با عدد
صفر نشان میدهند.
«صفر عبارت است :از عدم ،هیچ و تجلّی نیافتن و نشان بیکرانگی ،ابدی و فاقد
هرگونه کیفیّت یا کمیّت .در باور تائو (دائو) و تائوئیسم 3،صفر به عنوان خأل و
عدم نمادگرایی به کار گرفته میشود و در آیین بودایی 1نیز هیچی و پوچی را با
صفر نشان میدهند .در کابالیسم 1نزد عبرانیان ،صفر به منزلة بینهایت و روشنی
بیکران است .در باور اسالمی صفر عبارت از ذات الهی است .صفر تخم کیهانی
است و ماهیّتی دوگانه دارد و به صورت یک شکلِ واحدِ دو بخشی نشان داده
میشود .بخشهای دوگانه ،هم صعود و هبوط و تکامل و پیچیدگی را مجسّم
ق
می نمایند .در برابر عدد یک ،صفر فقط عدم و پوچی اندیشه ،راز نهایی و مطل ِ
غیر قابل ادراک را میرساند( ».بهزادی )15-18 :3125

بعد از آغاز از صفر ،نوبت دو خاتون میرسد؛ یعنی قهرمان دارایی پیدا میکند
و با ظهور جسم و روح ،دوگانهای پیدا میشود که آن خود از مراحل گیاهی یا
نباتی «علف» ،حیوانی «بز» و فرآیندی مادّی ،روانی با نشانههای تاریخمند یکی از
عناصر اربعة حیات «آتش و مظهر آن تنور» میگذرد تا به دانش و مظهر آن «کتاب»
برسد.
راوی از خدا کلید «هفت دروازة بهشت» را میگیرد ،از در سوم با دو همنشین
یعنی مرغ و خروس ـ دو جنس متضادّ مادّه و نر ـ آشنا میشود ،سه بار به خوردن
دعوتش میکنند ،بار سوم با زیادهخوری از خوانِ اضداد رانده میشود و به دنبال
2. Buddhism

1. Taoism
3. Kabbalism
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کثرتها روانه میشود؛ کثرتهای به هم پیوستهای که نشان از تکثّرات و بیکرانگی
جهان بیشمار است.
در ادامه سرمایهای پیدا میکند که در راه همین تکثّرات به هدر میرود و به
مرگ و نابودی منجر میشود .بعد از آن است که سگ به شکمبه میافتد و گربه به
توله .آتش در جان پنبه شعله میافکند و چاه ،مامای پیر را در خود میبلعد .در
اینجا نیز میتوان گذر و تأثیر و تأثّر اساطیر اقوام آریایی را مشاهده کرد .در اساطیر
یونان باستان ،خدایان اغلب فرزندان خود را میبلعند که از نمونههای آن ،رفتار
کرونوس 3است که جز فرزند ششم یا همان زئوس 1ـ که نجات پیدا کرد ـ فرزندان
دیگر خود را بلعید.
ترکیب و هماهنگی دو به دویی و چهارگانگی آن و ضرب این دو عدد ـ که به
عدد هشت میرسد ـ خود شگفتیساز است و جای تأمّل بیشتر دارد تا تطبیق
مفاهیم رمز آلود اعداد و ماجراهای حضور آنها در این اثر بهتر آشکار گردد.
عدد یک در اساطیر بر وحدت نخستین ،آغاز امور ،آفرینندة ازلی ،به محرّک
مجموعة امکانات ذات و هستیِ تقسیم ناشدنی و اصلی ،انفراد ،قیام و افزایش سریع
اشاره دارد و آن عدد ،اصلی است که منتج به ثنویت و دوگانگی میگردد و در
نتیجه به کثرت و وحدت نهایی میانجامد.
عدد دو در اساطیر ،ثنویت ،تناوب ،تنوّع ،کشمکش ،وابستگی و مغایرت ،وضع
ثابت ،قطبهای متضادّ و ماهیّت دوگانة بشر و آرزو را نشان میدهد .یک نقطه
است و دو مفهوم طول را در بر دارد.
سه عددِ کثرت ،نیروی آفریننده ،رشد و حرکت به جلو ،غلبه بر دوگانگی،
بیانکننده و ترکیبکننده است .عدد سه نخستین عددی است که کل و همه به آن
اختصاص یافته است و گروه سه چیز یا سه تن عدد تمامی است؛ زیرا از نظر
2. Zeus/ Jupiter

1. Kronos
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ارسطو شامل آغاز ،میان و پایان است .نیروی عدد سه همگانی است و ماهیّت
سهگانة جهان به عنوان آسمان ،زمین و آب به شمار میرود و در نهایت ،تولّد و
حیات و مرگ ،گذشته و حال و آینده ،با این عدد تفسیر و رمزگشایی میشود.
مثلّث اعتقادی زرتشتیان نیز سهگانهای است بر پایة پندار نیک ،کردار نیک و گفتار
نیک که موجب رهایی انسان میشود .مسلمانان هم در خلقت جهان ،بر مثلّث اتّحاد
آسمان و زمین و انسان معتقدند و موالید سهگانه یعنی جماد ،نبات و حیوان هم از
تأثیر آبای علوی یا پدران برین بر امّهات اربعه یا همان آخشیج چهارگانه به وجود
میآیند.
عدد چهار ،اصل و ریشة طبیعت جاودان ،چهار عنصر حیات ،چهار فصل سال
و چهار دورة سه هزار ساله در اساطیر زرتشتی و نشانة استحکام و موزونی ،چهار
جهت اصلی ،چهار ستون بدن انسان و چهار گوشه است .ضمناً در ایران باستان و
بر پایة آموزههای کتاب اوستا دورة آفرینش به چهار مرحله تقسیم شده است که
هر مرحله نیز سه هزار سال است .همچنین در اوستا طبقات و قشربندی مردم چهار
دسته است و در داستان جمشید از شاهنامة فردوسی هم  -با تفاوتهایی که در
نسخهها وجود دارد -به آنها اشاره شده است.
امّا در نشانهشناسی و نقش اعداد ،عدد هفت و مشتقّات آن ،از اهمّیّت واالیی
برخوردار است .محمّد معین در جلد اوّل مجموعة مقاالت ـ که مهدخت معین
گردآوری کرده است ـ مقالهای بسیار مفصّل به شمارة هفت و هفتپیکر نظامی
اختصاص داده است( .ر.ک .معین  ،3158ج)141-115 :3

عدد آسمانها و زمین ،اقلیمها ،افالک هیئت بطلمیوس ،درجات مردان در عرفان
و تصوّف ،وادیهای سیر وسلوک ،اقالم آرایش در سنت گذشتگان ،سینهای سفرة
نوروز ،روزهای هفته و بسیاری دیگر ،هفت است .همچنان که اهورامزدا و صفات
نیک ششگانة او «امشاسپندان یا آمشهسپنته» با اهریمنان یا صفات «انگره مینو»
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همواره در برابر هم قرار گرفتهاند .در دیگر اساطیر ایران عدد هفت تجلّی
سحرآمیزی دارد .اهورامزدا هفت صفت دارد :نور ،عقل نیک ،راستی و درستی،
قدرت ،تقوی ،خیر و فناناپذیری .مشی و مشیانه به عنوان نخستین زوج آفرینش
آدمی ،هفت جفت فرزند به دنیا میآورند و برای ادامة حیات آدمی روانه هفت
کشور میشوند .هفتمین آفریدة مقدّس و نیک هرمزد ،آتش است« .ابوریحان بیرونی
سفرة هفت سین را از زمان جم دانسته است و نقل کرده است :چون جمشید بر
اهریمن  -که راه خیر و برکت و بارش باران و سبز شدن گیاهان و نعمت و فراوانی
را بسته بود ـ پیروز شد ،دوباره خیر و برکت و نعمت باران و سبز شدن گیاهان
شروع شد و به همین جهت مردم گفتند« :روز نو» آمد و هر کس از مردم برای
تبرّک طشتی جو کاشت و این آیین بماند که در این روز گرداگرد سرای ،هفتگونه
غالت بر هفت استوانه میکاشتند و از آن روز حضور هفت حبوب ،هفت گردة
نان از هفت حبوب پخته شده ،هفت شاخة گیاه ،هفت خوشه ،هفت جام سپید،
هفت درهم سپید ،هفت شمع و هفت چیز ـ که مطلعشان با سین است ـ در خوانی
که گاه به هفت خوان (هفت سینی ،هفت قاب) میرسید ،در دورهای مختلف رواج
گردید( ».نقل از صفیزاده و ملکان  )153-151 :3181به این ترتیب و با حضـور این
اعداد ـ که تا اندازهای رمزگشایی شدند ـ متل مورد بحث را از غنیترین موارد
نزدیکی اسطوره به قصص عامیانة زبان و فرهنگ گوشه و کنار اقوام ایرانی به
حساب میآوریم.

نتیجه
متلها نوعی آفرینش هنری در قلمرو فرهنگ عامیانه و ادبیات کودک و نوجوان به
شمار میآیند .اگر چه در ابتدای امر ،نگاهی غیرانتقادی متل را با باوری خرافه و با
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واژگانی مبهم و نامشخّص و شکلی کودکانه به حاشیه میکشاند ،امّا در اصل این
نوع ادبی ،متنی لذّت آفرین و شعفآور است و گاهی هم در عین قرار داشتن بر
فراز عناصر زیباییبخش سخن ،نقاطی پیچیده ،رمزآلود و پایانی خیال برانگیز دارد
و افزون بر آن ،از جمله ساختارهای ادبی اسطورهپذیر به حساب میآید .ضرورت
بازشناسی و بازیابی همه جانبة متل با رویکردهای متفاوت محتوایی ،شکلی و
زیباییشناختی و حتّی تحلیلهای بین رشتهای جامعهشناختی ،روانشناسانه و مانند
آن در مورد متلها احساس میشود .در متل «دویدم و دویدم» و در ورای الیههای
سادة زبانی آن ،بنمایههای اساطیری ثنویت ،گیاهپیکری و تجلّی رمزآلود اعداد راه
یافته است که بر اساس تغییر و تحوّالت ،ادغام و شکستگی اسطورهها را میتوان
در آن باز نشانی کرد .بازیافت اندیشگی این بنمایهها و نشانهمندی آنها عالوه بر
دارا بودن ابعاد آموزشی به کودکان در حوزة شناخت جهان پیرامونی و تکثّر آن،
نشانهگذاری ذهنی و عاطفی در کودکان را انجام میدهد و به این طریق باورهای
فرهنگی و ظرافتهای زبانی را به آنها منتقل میکند.
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