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Abstract:  
Metamorphosis is one of the key issues in myth and mythological stories in 
which a creature physically changes and temporally or permanently losses its 
formal shape, as well as its recognized and natural formation to reach 
perfection or suffer a deficiency; thus, gaining a new shape. Metamorphosis 
sometimes constructs a part of the creature, becomes eternal, young or 
vulnerable, or finds a synthetic structure comprised of the human and animal 
features, and lives contrary to its basic nature. In this study, with regards to 
the significance of the issue under consideration and the status of culture and 
folk literature, different types of metamorphosis in the popular culture and 
literature of the Bakhtiary and Kohkiloye-and-Boyer-Ahmad people are 
investigated. Going through various kinds of human metamorphosis to an 
animal, a tree, a bird, heavenly bodies, and vice versa, we shall be concerned 
with analyzing their literary representations and mythological aspects of 
different types of metamorphosis among the Bakhtiaries and Kohkiloye-and-
Boyer-Ahmad people. This study is conducted fundamentally based on the 
library and field study using qualitative content analysis. Upon investigating 
various sources and analyzing literary and mythological representations of 
different kinds of metamorphosis, it may be indicated that the most 
important types of metamorphosis in the cultural and belief system of these 
people subsume the metamorphosis of human to animals such as bear, wolf, 
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tiger, and turtle. As a result of committing sinful actions, humans are 
metamorphosized into a tree. 

Keywords: The popular culture; the Bakhtiari tribe; Kohkiloye-and-Boyer-
Ahmad; mythological themes; metamorphosis. 

Research Background 

Reviewing authenticated academic journals and websites as well as library 

resources, we found no reliable scholarly work on metamorphosis in the folk 

culture of Bakhtiari and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad people. On this 

basis, the present study is one of the first, if not the first, attempt that takes 

into account this critical issue.   

Aims, questions, assumptions 

In this study, we shall examine the manifestations of different types of 

metamorphosis in folk culture and anecdotes of Bakhtiari and Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad people. On this account, the major objectives of this 

research includes investigating and analyzing various types of 

metamorphosis from human being to animal, plant, bird and vice versa. 

Moreover, their representation in culture, belief, and folk literature such as 

local poems, proverbs, and the anecdotes of Bakhtiari and Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad people are investigated. The significance of this study lies in 

the fact that examining the representation of metamorphosis may throw light 

on the rituals, beliefs, values, and regulations of those who have devised 

such myths and stories.  

Results and discussion  

According to the library-based findings, the most important types of 

metamorphosis in the culture and beliefs of the Bakhtiari and Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad people can be categorized as follows: 

One of the salient stories represent the metamorphosis of a human being 

to a turtle in the culture and beliefs of the Bakhtiari and Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad people. In this narrative, God metamorphosed a woman into a 

turtle because she disobeyed Him. Putting a pan one her back and a baking 

pan beneath her stomach, God metamorphosed her into a turtle. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature                
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 8, No. 33  

 July, August & September 2020 

 

95 

 T. M .U. 

A pork is also a metamorphosed human being. The story is that "he 

refuses to pay attention to the guest and the man asks God to change him 

into a ferocious animal. Then, God metamorphosed him to a pork". The story 

of the bear is also the same. Moreover, tiger and rabbit were also of those 

human beings who were metamorphosed for their committing sinful actions.   

Of the most important instances of human to animal changes is the 

metamorphosis of a fairy into a human who defrauds other humans at the 

gardens, streams, and ponds at night.  

Besides animals, birds are also metamorphosed in the culture and beliefs 

of the Bakhtiari and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad people. Cuckoo amongst 

the Bakhtiaris, or Gapi-Gapu amongst the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

people are two examples of birds that were firstly human and then were 

metamorphosed into birds because they beg God in order to have relief in the 

life. Also, birds such as Jaze, Titek, and Gow-Gow are some other 

metamorphosed animals.  

So far as the metamorphosis of the celestial bodies is concerned, there are 

stories about the moon and the sun amongst the Bakhtiaris and the 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad people. The moon was a boy and the sun was 

a girl who were metamorphosed for their sinful deeds.  

The most important instances of the metamorphosis of a human into a 

tree amongst the Bakhtiari and the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad people are 

a plant called Chevil and Kardah (growing from human's bloodshed), 

human's brain to an oak tree for committing robbery, Gesha Khashkha for 

drinking wine. The most important instance of metamorphosis of a tree into 

a human or an angle can be seen in the story about the metamorphosis of the 

Hawthorn tree to a pretty woman.  

Conclusion 
In relation to the folk culture and stories of the Bahtiari the Kohgiluyeh and 
Boyer-Ahmad people, this study aim to investigate the metamorphosis of 
human to animal, tree, celestial bodies, birds and vice versa. These stories 
help us figure out the values, beliefs and obligations embedded in these 
anecdotes. Most of these anecdotes are related to the metamorphosis of a 
human to an animal, a bird, and celestial bodies. This happens as a 
consequence of committing a sinful action that masks a man with the 
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heinous features of an animal, some examples of which are: behaving badly 
with others (pork and bear), cannibalism (tiger), being ungrateful to God 
(turtle), betrayal (rabbit), drinking wine (Khashkhash), fratricide (Gogu), 
naughtiness (Jaze and Titek), helping someone for robbery (Kaji-pati) and 
robbery (oak tree). Through metamorphosis, many of human beings are 
changed into animal, bird, tree and celestial bodies. In these stories, the 
people are indirectly given heinous characteristics so as to emphasize the 
educational and ethical aspects of the narrative.     

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 یاریبخت مردم یهاداستان ودر فرهنگ  یکرگردانیپ یهاهیمابن
 راحمدیبو و هیلویکهگو  

 
 3ینظر لیجل 2یمعصوم محمدرضا 1روستا فرشته

 
 (9311/ 5/ 7: رشیپذ 9318/ 95/ 52: افتیدر)

 چکیده
 آن در که است یااسطوره یهاو داستان ریدر اساط یاز موضوعات محور یکی یکرگردانیپ

 جهت در را خود ةشدشناخته و طبیعى ساختمان ظاهرى، شکل و دهدیم شکل رییتغ یموجود
 نیا .دیآیدرم تازه صورتىبه و دهدیم دست از نامحدود یا محدود مدتى به کمال، یا نقص
 گوناگون ترکیبى یهاصورتبه یا و شودیم شامل ار موجود آن وجود از بخشى گاهى تنوع

 توجه با و پژوهش نیا در. کندیم زندگى خود طبیعت خالف و دیآیدرم... و یاهیگ ،یوانیح
 انواع لیتحل و یبررس به ها،پژوهش در عامه اتیادب و فرهنگ گاهیجا و موضوع تیاهم به
. میپردازیم بویراحمد وگیلویه که و یاریبخت مردم ۀعام ادب و فرهنگ در یکرگردانیپ

 و یآسمان اجرام پرنده، درخت، وان،یانسان به ح یکرگردانیانواع پ یضمن بررس ن،یهمچن
. این میکن یو بررس لیرا تحل هاآن یریاساط یهاجنبه و یادب یهاتا نمود میبرآن بالعکس،
 یفیک یمحتوا تحلیل وشربهو  یدانیـ م یاکتابخانه مطالعات یۀبر پا یادیبن شکلبهپژوهش 

 وکهگیلویه و  یاریدر قوم بخت یکرگردانیانواع پ لیتحل و یاز بررس پس .است شده انجام
 یکرگردانیپ مردم، نیا باور و فرهنگ در یکرگردانیانواع پ نیترمهم گفت توانیم بویراحمد

 زیو نـ  گناه انجام لیدلبه ـ پشتالکچون خرس، گرگ، پلنگ و  یواناتیانسان به ح

                                                                                                                   
 یاسوج، ایران.اسالمی، دانشگاه آزاد ، اسوجیواحد  یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو. 9

 (مسئول ةسندینو) یاسوج، ایراناسالمی،  آزاد دانشگاه، اسوجی واحد یفارس اتیو ادب زبانگروه  اریاستاد. 5
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 نیدر ا یکرگردانیپ یاز نمودها یاریبس ن،یبلوط و... است. همچن درختبه  انسان یکرگردانیپ
 ۀشاهنامدر  یمشابه یهانمونه که است باستان رانیا فرهنگ در یکرگردانیپ ةبازمانداقوام، 
 دارد. زین یفردوس

 ،یریاساط یهاهیمابن ،بویراحمد وکهگیلویه  ،یاریقوم بخت ،عامهفرهنگ : یدیکلی هاواژه
 .یکرگردانیپ

 مقدمه. 1
 کهن یهاملت اساطیر در مختلف یماهایس به موجودات شکل تغییر یا یکرگردانیپ

 آن، موجببه. رودیم شماربه هاآن بودن العادهخارق و انگیزىشگفت عامل تریناصلى
 هانآ با که اشیایى و اشخاص یا طبیعى یماورا یروهاین ۀلیوسبه موجودى هر

 و دهدیم دست از را خود ةشدشناخته و طبیعى ساختمان ظاهرى، شکل اند،مربوط
 و سرها مانند کند؛یم تغییر او وجود از بخشى نیز، گاهى. دیآیدرم تازه صورتىبه

 شودیم ناپذیرآسیب یا جوان شود،یم جاودانه کند،یم پیدا اضافى یهاچشم و هادست
 کند،یم پرواز شود،یم ناپدید د،یآیدرم حیوان ـ انسان ترکیبى یهاصورتبه یا و

 آب در خود طبیعت خالف یا و رودیم زمین اعماق به ،شودیم بزرگ یا کوچك
 (.58 ـ 52: 9388 ،ییفسا رستگار) کندیم زندگى

 آن اتیو ادب یشناسمردم به یاریبسکمك  نیزمرانیا مردم ۀعامفرهنگ و ادب  شناخت
 در یکرگردانیپ به پژوهش نیا در لیدل نیهم به. کندیم یمل اتیادب در شدهگم یهاو حلقه
انتخاب مردم  لیدل. میپردازیم بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم ۀعام ادب و فرهنگ

 یدانیم یبررس که است آنحاضر  پژوهش انجام یبرا بویراحمد وکهگیلویه و  یاریبخت
که با وجود گذشت  دهدیاست، نشان م مانده یقبا نخوردهدست هنوز که یمناطق در

 بافت العبور،صعب یهاوجود کوهستان لیدلبه مناطق نیافراوان، فرهنگ مردم  یهاسده
 دچار ترکم و کرده حفظ را خود یۀاول شکل همچنان کهن یهاباور و یریاساط

 کرد شارها موضوع نیا به توانیم ن،یهمچن(. 92: 9389 ،یقنبر) است شده یدگرگون
 در داشتن شهیر ضمن که است یااسطوره یهاهیمابن از سرشار آنان یبوم فرهنگ که

 و است زنده و ایپو گذشته، اقیس و سبك همان با زین امروزه باستان، رانیا فرهنگ
(. 77: 9381،یآسمند جونقان ؛23: 9335 ،یاری)بخت دارندیم برپارا  آن ینواح نیا مردم
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 یهاداستان و فرهنگ در یکرگردانیپ انواع لیتحل و یپژوهش، به بررس نیدر ا ن،یبنابرا
 از یکرگردانیانواع پ لیو تحل یبررس. میپردازیم بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم
 یبوم اتیو بازنمود آن در فرهنگ، باور و ادب بالعکس و پرنده اه،یگ وان،یح به انسان

 از بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم یهانداستا و هامتل ،یازجمله اشعار محل
 است آن در هاییپژوهش چنین اهمیت. رودیم شماربه پژوهش نیا اهداف نیترمهم
 بایدونبایدهای و هاارزش باورها، رسوم، و آداب از بسیاری به توانمی هاآن طریق از که

 پی برد. هاقصه و هاافسانه این صاحبان

 پژوهش روش. 2
 مطالعات یۀپا بر هاداده یگردآور ثیح از و یادیبنحاضر از نظر هدف،  پژوهش روش

انجام  افتهیساختار یهامصاحبه و یفیک یمحتوا لیروش تحلبه و یدانیـ م یاکتابخانه
 ها،هیمابن لیتحل و هاداده یگردآور در پژوهشگر که صورت نیا به ؛شده است

 و یاریبخت اقوام از یافراد با مصاحبه از ،یاکتابخانه اسناد و منابع بر عالوه
 .است کرده استفاده زین احمد ریبو و هیلویکهگ

 تفسیر  درمحتوای کیفی  ،یادر روش پژوهش کتابخانه :یاکتابخانه روش
مند و طراحی بندی نظامهای متنی از طریق فرایندهای طبقهمحتوایی داده ـذهنی 

تحلیل محتوای کیفی به (. 975: 9388 مان،ی)ا تاس یمناسب روش ،شدهالگوهای شناخته
ولی با روش  ،ذهنی ۀها را به گوندهد اصالت و حقیقت دادهاجازه می پژوهشگران

تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای  ن،یهمچنعلمی تفسیر کنند. 
رت محتوای آشکار صوبه اندها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهانرود و تمعینی متون می

 (.972 ،آزماید )همانمی
 و چهارمحال یهااستان یروستاها در شتریب یدانیم یهامصاحبه: یدانیم روش

آن  یهانمود و یکرگردانیپانواع  ةدربار بویراحمد وکهگیلویه  و خوزستان ،یاریبخت
 یشهرها و هاشهرستان یکوهستان یروستا 72به  انپژوهشگر ،ابتدادراست.  شدهانجام 
(، لردگان، فالرد، اردل، کوهرنگ بویراحمد وکهگیلویه مارگون، رستم ) راحمد،یدنا، بو

و  دارند یشتریکه قدمت ب)خوزستان( ـ  مانیمسجدسل وملك باغ ذه،یا ،(یاری)بخت
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مصاحبه با  یو ط ندـ سفر کرد است مانده ینخورده باقها دستآن کهنهنوز بافت 
 در یکرگردانیپ انواع بازنمود ةدربار راخود  یدانیم یهاداده مناطق، نیخوردگان اسال

 پژوهشگران. ندکرد یآورجمع بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم باور و فرهنگ
 ةدربار شدندیمُال خوانده م ای ندداشت یمینفر( که سواد قد 53) شدهییاز افراد شناسا

ها با درختان، العکس و ارتباط آنجانوران و درختان به انسان و ب لیتبد یچگونگ
 .کردند ضبط را شدهمصاحبه افراد گفتار. دندیپرس سؤاالتی واناتیو ح هاانسان اهان،یگ
 یهاتمام مصاحبه ادامه،در. است بوده قهیدق 31 تا 51 نیب هامصاحبه زمان نیانگیم

به  یحمدرایبو و یاریبخت یلر شیو از گو ندکرد یشونده را کدگذارافراد مصاحبه
 انواع و پژوهش موضوع یو مطالب مهم و مرتبط با چگونگ ندبرگرداند یزبان فارس

 یهاداده مرحله، نی. پس از اتمام اندکرد یبردارادداشتیرا  آن ینمودها
 .کردند لیتحل را شدهیآورجمع

 پژوهش ۀنیشی. پ3
 یهاتیسا و تمجال در یاکتابخانه یهاجووو جست شدهانجام یهایبررس به توجه با

و  یاریمردم بخت ۀدر فرهنگ و ادب عام یکرگردانیدرمورد پ تاکنون یمعتبر علم
 از یبرخ اما است؛ نگرفته انجام ییهامطالعات و پژوهش ،بویراحمد وکهگیلویه 

 اقوام گرید فرهنگ باستان، رانیا فرهنگ در یکرگردانیپ ینمودها بازتاب به هاپژوهش
 :شودیم اشاره هاآن به که اندختهپردا یفارس ادب متون و

 ،(9381) ییفسا رستگار منصور از «هنر و اتیادب در یکرگردانیپ یهااسطوره». 9
 به پژوهش نیا در سندهینو. 37 ـ 37 صفحات ،33 و 32 ةشمار ،هنر ماه کتاب ۀمجل

 ارائه را عرصه نیا پژوهشگران اتینظر سپس پردازدیم اتیادب و اسطوره انیم وندیپ
 باکمك یعنی م،یرمستقیغ طوربه ریاساط ظهور یبرا یمحل را اتیادب سپس یو. دهدیم

 نیمیس ازجمله شاعران اشعار از ییهانمونه به سندهینو ادامه،در. داندیم استعاره
 .کندیم اشاره یپر یکرگردانیپ درمورد یبهبهان
 یزارع هیبدر زا «هرمزگان ۀانیعام یهاقصه در واریپر زنان و یپر یمایس». 5

. 53 ـ 9 صفحات ،7 و 3 ةشمار ،هرمزگان یفرهنگ یهاپژوهش ۀمجل ،(9315)
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 یماورائ ای ینیفرازم یموجود یپر که است دهیرس جهینت نیبد پژوهش نیا در سندهینو
 در. است افتهی راه عامه یهاقصه ژهیوبه و عامه فرهنگ به هااسطوره قیطر از که است
 و یعقالن یکرگردانیپ و تحول ریس رهگذر در یپر هرمزگان، مردم ۀعام یهاقصه

 چهرهیپر و بارویز یدختر به و افتهی ریخردپذ و ینیزم یاجلوه ،یریاساط یخردگرا
 ازجمله مرگ و تلخ انیپا و یبیفردل و ییبایز ،یپر ۀدوگان یمایس. است شده لیتبد
 .است هرمزگان مردم ۀعام یهاقصه در انیپر یشکاریخو

(، 9385) دنلویآ سجاد از «شاهنامه در ابیافراس یریاساط سرشت یهانشانه». 3
 یمعرف به پژوهش نیا در سندهینو. 33ـ7 صفحات ،5 ةشمار ،یادب یهاپژوهش ۀمجل

 نیا تحول ریس و پرداخته تیشخص نیا ةدربار گوناگون اتینظر و ابیافراس تیشخص
باد  ئتیبه ه ابیافراس نکهی. ااست اندهینما به را آن به مربوط ینمادها و تیشخص

 یااسطوره تیشخص نیا یکرگردانیپ انگریب ،و... شودیم پنهان آب در ای دیآیدرم
 .است
 یموسو کاظم دیس از «یفردوس ۀشاهنام در هایرستن یریاساط یباورها بازتاب». 7

 ،97 ةشمار ،98 سال ،یفارس اتیادب و زبان ۀمجل(، 9381) یمدد نیغالمحس و
از خون  یاهیگ یهایرستن موضوع به پژوهش نیا در سندگانینو. 915ـ  939 حاتصف

که در آغاز و  انددهیرس جهینت نیا به آناناند. کرده اشاره یفردوس ۀشاهنامانسان در 
دارد که بازتاب  ینبات یهستند و انسان تبار)نژاد( یکیانسان و نبات  یریاساط یباورها

مشاهده  اوشیو س دونیفر ومرث،یچون ک ییهاتیشخص در توانیرا م موضوع نیا
 کرد.

که تاکنون  دهندیم نشان مرتبط یهاپژوهش و هاموضوع ،یعلم یجوهاوجست
 و هیلویکهگو  یاریبخت مردمدر فرهنگ و باور  یکرگردانیپ لیو تحل یدرمورد بررس

 یکار نیپژوهش درصدد انجام چن نیمستقل صورت نگرفته و ا یپژوهش راحمدیبو
 است.
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 و هیلویکهگ و یاریبخت مردم ۀعام ادب و فرهنگ در یکرگردانیپ ینمودها لیتحل. 4
 راحمدیبو

 را راحمدیبو و هیلویکهگو  یاریمردم بخت باور و فرهنگ در یکرگردانیپ انواع نیترمهم
 نیبد توانیم است، گرفته صورت یدانیم یهامصاحبه و یاکتابخانه مطالعات اساس بر که

 :کرد یبندمیتقس شرح

 وانیح به انسان یکرگردانیپ. 1ـ  4
 ن،یباور و همچن فرهنگ، در وانیانسان به ح یکرگردانیمعروف پ یهاداستان از یکی

دو  ،. البتهاستپشت الک ،بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم یمحل یهاداستان
پخت و یت که نان ماس ینخست از زن تیپشت وجود دارد: روادرمورد الک تیروا
کند، او را با نان  زیتم خدا یسوشده ازفرستاده یهاپارچه با را پسرش نکهیا یجابه
 نیبد را او و داد قرار شکمش ریپز را در زکرد و خداوند تاوه را بر پشت او و نان زیتم

 (.51، 7، 2، 9 ی)کدها درآورد شکل
آمد، برای  او ۀخانه مهمانی به زنی در حال پختن نان بود کاست:  نیدوم چن تیروا

را بر روی خود ( tave)نشست و تَوه ( tavesi)نان به مهمان ندهد، بر روی تَوسی  نکهیا
پشت شد بخل زن او را نفرین کرد، بعد از آن زن الک لیدلگذاشت. مرد مهمان به

 .دارد رواج شترینخست ب تیذکر کرد که روا دیبا ،(. البته98، 93، 3 ی)کدها
  یعنی گناه، كی انجام لیدلبه زن یکرگردانیپ از پشتالک از تیروا نیتنخس

 او فرمان از نکهیا لیدلبه را زن خداوند تیروا نیا در. دارد تیحکا نان به یحرمتیب
 مسخ پشتالک به شکمش، ریز در پزنان و او پشت بر تاوه گذاشتن با کرد، یسرپپچ

 آن با وقت هر و است یمنف یموجود مردمان، نیا نیب در پشتالک» آنکه جالب. کرد
(. در 51، 98، 7 ی)کدها «برندیم نیازب را موجود نیا ،یشوم ۀنشان به شوند،یم روروبه
 مردم نزد مهمان معموالً. است زن بودن سیخس لیدلبه پشتالک مسخ دوم تیروا
 نان مهمان به نکهیا لیدلبه زن و دارد ییباال اریبس مقام بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت
 تیروا همانند زین شدن مسخ ةنحو. کندیم مسخ پشتالک به را او خداوند دهد،ینم

 . است نخست
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این  شوجود آمدنپیدایش و چگونگی به ةشده است و دربارگراز نیز انسان مسخ
 داستان رایج است که

 یسوبه او نیز مردی است که در حال بریدن موی بزهایش بود، دید مرد سیدی
خود را پنهان  بزها یچیزی به مهمان ندهد به زیر مو نکهی. او برای ادیآیاش مخانه

او آمد با عصای خود بر او زد و از خداوند  ۀبه خان که یکرد. مرد سید هنگام
شکل گراز درآورد تبدیل کند، خدا نیز او را به یاخواست که او را به موجود درنده

 (.95، 91، 3، 7، 5 ی)کدها
 بهرام زدیا از ینماد وانیح نیا که است نیا گفت گراز درمورد توانیآنچه م

 ایزد شت،یبهرام با توجه به متنست. اوستا شتیبهرام در( یروزیجنگ و پ ی)خدا

  یتک به که یزدندانیت گراز صورتبه وانیح شکل در خود ئتیه نیبهرام در پنجم
و  اوصاف(. 83: 9313 نلز،یشود )هیم ظاهر است زورمند و نیشد و خشمگکُیم
 اشاره او یدرندگ و خشونت به یهمگ است، آمده کتاب در این گراز یبرا که یهاییژگیو

-یب نماد ییسو است. او از ضیضدونق حیوانات بیشتر همانند گراز نمادین یدارد. معنا
 دیگر،  یسو از و دارد گرایش یخودکش به که است یغیرمنطق یاانگیزه و یباک
 ۀشاهنام در (.378: 9388 ،گربران و هیاست )شوال یگسیختگلجام و یبندوباریب یمعنابه

 با نشان گراز است: درنگیسپ( یرانیدرفش گرازه )از پهلوانان ا زین یفردوس
 گراز کریپ دست،یسپ یدرفش

 

 به باال دراز ن،یسرش ماه زرّ 
 

 گفت کو را گرازه است نام نیچن
 

 ابد لگام!نت رانیکه از جنگ ش 
 

 ( 583ـ  589/ 9: 9313 ،ی)فردوس 

پهلوان،  نی( ا713: 9388 زر،ی)فر یتوتم خانوادگ کهآن است  انگریموضوع ب نیا
طور به طایفه قبیله و هر یبرا بلکه ،جنسیت یرو از توتم نه گراز است. معموالً وانیح

 را محترم یخاص وانیح یایفهطا اینکه لیدل ،یابد. بنابراینیم انتقال مرد یا زن ارثی ازطریق

 به بسته فرد طایفه هر حیات که استوار است عقیده این بر نامد،یم آن با را خود و داردیم

 شدن نابود یا حیوان شدن آن کشته ۀنتیج فرد آن مرگ و است گیاه یا وانیاز ح یخاص نوع

 بود. خواهد خاص گیاه آن
تورخ . »شودیر به گراز نیز دیده متبدیل انسان بدکا ۀدر اساطیر سلتی نیز نمون

 شد. بدلپادشاه ستمگری بود که به گراز « توویت
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مکتوب سلتی  یهانیرومند و ثابتی که در سراسر نخستین اسطوره یهایکی از رشته
 منشأیی تواندیشده است که محضور دارد، مفهوم حیوانات جادویی طلسم

باشند که  ییهایافته یا انسانرشکلداشته باشند. شاید خدایانی تغیی ماوراءطبیعی
. موجوداتی ازقبیل تورخ اندشده لیعنوان انتقام یا مجازات به حیوانات تبدبه

 (.85ـ  89: 9373توویت، پادشاهی ستمگر به گراز تبدیل شد )گرین، 
گراز و دیگر حیوانات و پرندگانی  ،بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردمبه اعتقاد 

اند که بوده ییهاها، انسانآن ۀاند و منشأ هم، در آغاز انسان بودهشودیم ذکر هادامکه در 
گراز و دیگر  نکهیاند؛ یعنی امختلف ازجمله گناه کردن به حیوانات تبدیل شده لیدالبه 

ها با مسخ انسان به آن اند و آغاز آفرینش آندر آغاز وجود نداشته شدهانیجانداران ب
 شده است.ع حیوانات و... شرو

مرد فرارکننده از »وجود آمدن خرس مانند گراز است با این تفاوت که هداستان ب
او آمد و بر اثر  ۀبوده است که سید به خان شیمهمان در حال بریدن پشم گوسفندها

(. در روایتی دیگر آمده 53، 59، 3 ی)کدها «نفرین او مرد بخیل به خرس تبدیل شد
به همین دلیل خداوند نیز  ،است کردهیم یراخالقیه کار غخرس آدمی بوده ک»است که 

 بوده یکچل دختر خرس»: است نیچن سوم تیروا(. 8، 2 ی)کدها «او را مسخ کرد
  خدا از لیدل نیهم به ابد؛ی حضور افراد نیب در توانستهینم یکچل لیدلبه که است

 نیا بر باشد، دیناپد ممرد چشم از شتریب که کند لیتبد یوانیح به را او تا خواهدیم
 (. 93 ،3 ی)کدها «کرد لیتبد خرس به را او خداوند اساس

گراز  ن،یخرس و همچن یکرگردانیپ دوم و نخست یهاتیروااز  توانیآنچه م
 بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم فرهنگ در ینوازکرد، موضوع مهمان افتیدر

 رایز ؛است داشتهواال و ارزشمند  یفرهنگ شهیقوم ذکرشده هم دودر  یمهماناست. 
متعلق به  یلخوب آنان است و چون معتقدند که ا یاربس یاتاز خصوص ینوازمهمان»

 یری،)مش «دانندیم برکت و ریخ یۀما شهیمهمان را هم ین،است. همچن یلافراد ا ۀهم
 خود بدبختی و روزیتیره سبب را مهمان به احترامیبی هرگونه بنابراین،(. 591: 9375

 شدهذکر ۀ. دو نمونرنجانندنمی خود از را مهمانی هرگز دلیل همین به و دانندمی
 ارزشی زن برای بلند موی داشتن لرها بین در. است موضوع همین بیانگر یخوببه

 بویراحمد، وو کهگیلویه  یاریبخت یشدر شعر گو معموالًو  شودمی محسوب اخالقی
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 و روین قدرت، ات،یح نماد» سر یمو ژهیوبه و موشده است.  یفتوص یارزن بس یمو
 قوم بین در زن هایزیبایی از یکی ن،یبنابرا(. 372: 9315)کوپر،  «است سر یاتیح مادة
 تواندنمی باشد، بهرهبی دلیلی هر به نعمت این از که زنی و است بلند موی داشتن لر،
 که دانندمی نفرین یا ریبیما نوعی را زن بودن کچل معموالً و یابد حضور اجتماع در

 به را او تا خواهدمی خداوند از کچل دختر دلیل همین به. است نحسی و شومی نشانۀ
 رهایی موییبی از ناشی عذاب و رنج از طریق بدین تا کند تبدیل خرس نامبه حیوانی

 با کوه در خرسی اگر» اینکه بر مبنی دارد وجود اینکته مردمان، این اعتقادات در. یابد
 (.3 کد)  «رساندنمی او به آسیبی و کرده شرم او از کند، برخورد زنی

بود. فصل  یاپلنگ در آغاز زن حامله»شرح است:  نیبدپلنگ  یکرگردانیداستان پ
شان مرده بود و او کوچ بود و زن چیزی برای خوردن نداشت. خری در نزدیکی خانه

گوشت خر را بخورد؛ اما در هنگام مجبور شد که برای رفع گرسنگی خود، مقداری از 
خوردن گوشت، شوهرش او را دید. از شرم شوهر، از خدا خواست که او را از 

(. بر اساس 51، 2 ی)کدها «صورت پلنگ درآوردشوهرش پنهان کند، خدا نیز او را به
وجود زن به نکهیدلیل ابه، پلنگ یاریو بخت بویراحمد وکهگیلویه مردم اعتقاد برخی از 

 (.3)کد  رساندیده است، به زنان آسیب نمآم
. کردیشرح است: زنی بود که به شوهرش خیانت م نیبد زیخرگوش ن یکرگردانیپ

 (.55، 1خداوند او را به خرگوش تبدیل کرد )کد  ،بنابراین

 انسان به وانیح یکرگردانیپ. 2ـ  4
  بویراحمد ویه کهگیلوو  یاریبه انسان در قوم بخت وانیح یکرگردانیپ نیترمهم از
سارها در شب ها و چشمهباغ در انسان بیانسان و فر به یپر یکرگردانیپ به توانیم

که  ماستیسخوش و زبانچرب یوانیح اصل در یپر که معتقدند آنان. کرد اشاره
 یو چشمان مونیبه م هیشب باًیتقر یاباالتنه اما ست؛یمعلوم ن یروشنبهآن  تیماه

(. 97، 97 یمانند اسب است )کدها یقو یهابز با ران هیشب اشتنهنییآهومانند دارد و پا
مادران به فرزندان خود مشهود است که اعتقاد دارند در هنگام  حتیمورد معموالً در نص نیا

 واناتیحکه از  انیپر رایعبور کنند؛ ز هاشهیب و سارهااز کنار چشمه دیغروب و شب نبا



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33، شمـارة 8 سال  

111 

. دهندیم بیو جوانان را فر ندیآیدرم بارویز یزنان یمایهستند در شب به س یعیرطبیغ
 پدرانشان جنگ به سپس و کنندیم بزرگ را شانیهابچه آنان،با  زشیبعد از آم ن،یهمچن

  لیتبد انسان به شب در که هستند انیپر از زین گوزن و آهو که معتقدند آنان. فرستندیم
 (.97، 97 ی)کدها شوندیم

 از یبخش در و گذشته در که هستند ییاوستا (pairikâ) کایریپئ ةبازماند انیپر
: 9389 ،ی)رض شدندیم پرستش یبارور زدبانوانیا ۀمنزلبه یشرق رانیا یهانیسرزم
، «رستم و سهراب» یهاو در داستان شاهنامه(. در 91: 9313 ،ی؛ سرکارات237

و  ژهیو من اوشیدر سما نه،یتهم بیترتبه «زال و رودابه»و  «ژهیو من ژنیب» ،«اوشیس»
 همکاران، و یژنیبیآقاخان) شوندیظاهر م یپر یشکاریرودابه با خو زکانیکن ن،یهمچن
 آنان، با شاه مقدس ازدواج در که اندبوده یبارور زدبانوانیا اصل در انیپر(. 91: 9317
 نی(. در د989: 9388 زر،ی)فر افتییم گسترش شهر در نینماد صورتبه برکت
 انیوجود آورد، پربه رانیکه زرتشت در ا یو تحول ینظام اخالقبا توجه به و  یزرتشت

  لیتبد یمنف موجودات به و یمعرف دیپل یهااز مظاهر شر و از بوده یکیسان هب
 به. دارند آنان کردن گمراه در یسع جوانان، یاغوا با و( 237: 9389 ،یرض) شوندیم

 انیپر که است نیا بر اعتقاد بویراحمد ویلویه کهگ و یاریبخت مردم باور در لیدل نیهم
که چرا آنان  نجاستیا پرسشاما  برند؛یم نیب از را آنان و دهندیم بیفر را جوانان

پاسخ  افتد؟یم اتفاق سارهاچشمه و هادر شب و در کنار باغ انیعمل پر نیمعتقدند که ا
 در انیپر حضور. کرد جووجست یرانیا یریاساط ۀشیاند در توانیرا م پرسش نیبه ا

دور دارد و  ۀنشان از الهه بودنشان در گذشت با،یز یهاقصر ای و سرسبز یهازارشهیب
شاهان  یهاتقدس از معابد به کاخ نیا یزرتشت نیخواندن آنان در د یسپس با منف

 شاه دختر نه،یتهم لیدل نیهم به. استمکان داده  رییآنان تغ یبایز نیسرزم ایدشمن 
 شیخو اوش،یس مادر ای( 535/ 9: 9313 ،ی)فردوس کندیم یزندگ پدر کاخ در نسمنگا

 گنج از پر کاخ در زین ژهیمن و( 317/ 9 :)همان دارد فراوان یهاگهر و است وزیگرس
 (.377ـ  373/ 9 :دارد )همان اریبس زکانیو کن کندیم یزندگ
 ،گور، آهو و گوزنتجسد آنان در قالب  ان،یاز عناصر مربوط به ساختار پر یکی

 در که( 937: 9313 نلز،ی)ه «است مختلف یهائتیشدن در ه انینما»همان  یعنی
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 «ژهیو من ژنیب»و  «اوشیس»، «رستم و سهراب»ازجمله  یفردوس ۀشاهنام یهاداستان
 (:اوشیمادر س فیمثال، توص یبرا) میموضوع هست نیشاهد ا

 
 (.312/ 9: 9313 ،ی)فردوس

زال و »مرتبط است. در داستان  راحمدیو بو یاریبا اعتقادات مردم بخت ینوعو به
شده است رودابه مطرح  زکانیکن یازسو زیدر قالب آهو ن یشدن پر نهیکریپ «رودابه
 (.991 ،)همان

 شب ینوعو به ایرؤ آنان با خواب، وندیپ ان،یپر یکرگردانیمربوط به پ گریپاسخ د
معموالً در شب در کنار  یپر ،بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم فرهنگ در. است

آنان را دارد. از  بیو قصد فر بنددیم جوانان و مردان بر راه هاچشمه و هازارشهیب
 شتینیفرورد در که استیآنان با خواب و رؤ وندیپ زین اوستادر  کایریپئ یهایژگیو

 مسلط مردم بر بد یهاخواب یاری به هایآمده است. پس پر اوستا( 917، بند 57 ة)کرد
 به و کندیم اغفال را گرشاسب یتیخنثائ یپر گونههمان دهند؛یم بشانیفر و شوندیم

 یهاباور در تاکنون اوستا دوران ۀافسان نی. اسازدیم دچارش یخودیب و بد خواب
 (.238: 9389 ،یرض) است مانده یباق توده فرهنگ و عامه

 پرنده به انسان یکرگردانیپ. 3ـ  4
 وکهگیلویه  و یاریبخت مردم فرهنگ و باور در زین پرندگان وانات،یح بر عالوه

kaĵ)تی چی بَمرغ کَ ای. فاخته اندشده یکرگردانیپ بویراحمد ӯ  batӯ) یاریبخت قوم در 
gā) گَپو یگَپ ای pi gā pū) یپرندگان ازجمله بویراحمد وکهگیلویه  مردم فرهنگ در 

تا او را به  خواهدیم خدا از خود خواهش به سپس و است بوده انسان ابتدا در که است
 ةخود آسوده شود. پرند یاز رنج زندگ قیطر نیکند تا بتواند بد لیتبد گرید یموجود

ها را شیر گوسفندان و بزغاله که یاش شد. هنگامکچی بتی دختری بود که عروس عمه
شیر را به  که ی؛ اما هنگامدیرسینظر مسبب کف روی شیر، شیر زیاد بهبه دیدوشیم

اش به او تهمت زد که شیر را از ، عمهشدیفرونشستن کف، شیر کم م با بردیخانه م
. دختر که از این مسئله در رنج بود، کردیو بدین سبب او را اذیت م زدیریروی عمد م

 است مهتر در از نیچن یشکار  دلبرست یآهُو اگر ست،ا گوزن
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اش راحت شود، تبدیل کند تا از دست عمه یاه پرندهاز خدا خواست که او را ب
که  یبت یچکه صدای مرغ ک رسدینظر مکچی بتی تبدیل کرد. به ةخداوند او را به پرند

شدن این افسانه  سبب ساخته ،9«یکچی بتی کف بی مف ب»شبیه به این جمله است 
 (.91، 93، 91 یشده است )کدها پرنده نیا یگردانکریدرمورد پ

است؛ برای مثال در  شده دهیدیگر د هایانسان به پرندگان نیز در ملت یکرگردانیپ
 «شدندبه درنا مجازات می شدن لیو حسود با تبد نتیزنان بدط»سلتی  هایاسطوره

 دلیلبه ،«شاهمراقب» نامبه پادشاهی نیز چینی هایاسطوره در یا( 73: 9373)گرین، 
مردم صدای شبگرد  که ی. هنگامشودمی تبدیلش( )خفا شبگرد به وزیرش، به خیانت
 (.39: 9387شاه است )بیرل،  مراقب روحِ گویندمی شنوند،را می

. این دو پرنده اندشده یکرگردانیهستند که پ یجازه و تیتك ازجمله پرندگان ةپرند
بیاموزند.  ها راتا زبان آن رفتندیروان مکوچ یهانیز در آغاز دو پسر بودند که بر سر راه

بز شل  ،زدندر حال سوت ید که چوپانوشیمو هنگامی بیدار  بردیتیتك را خواب م
وت آن چوپان را یاد گرفت؛ اما جازه ستیتك تنها صدای  ،. بنابراینبردیمخود را 

 ی، برادر خود را بیدار نکرد تا او صداهایسبب بدجنسهزاران صدا را یاد گرفت و به
آن دو را  دیها را فهمزمانی که به خانه آمدند و مادرشان ماجرای آن یاموزد.نگوناگون را 

ها را به این دو پرنده تبدیل کرد عبرت دیگران شوند. خداوند هم آن ۀنفرین کرد تا مای
 (.55، 97)کد 

این پرنده بدین  نشیآفر و یکرگردانیپاست. داستان  (gōw gōw) ووگُگُ گرید ةپرند
گوسفند مشغول بود.  دوفروشیهمراه برادر خود به کار خرگونه است: مردی بود که 

ناشناس در  یشکلهتر خود را بترساند، بکه برادر کوچك خواستیبرادر بزرگ م یشب
، فردی که در سر راه او قرار گرفته کندی، برادر کوچك که فکر مردیگیسر راه او قرار م

« وو گُگُ»ر خود را کشته است فهمید براد کهیو وقت کشدیاست، دزد است، او را م
 و از خدا  شودیم نیاندوهگ و شرمسار خود کار از سپس. کندی)برادرم برادرم( م

جرم  از یناش یروان ـ یروح فشار از بتواند تاکند  لیتبد یاپرنده به را او تا خواهدیم
 (.92، 8، 3 ی)کدها کندیگو گو تبدیل م ةاو را به پرند زی. خدا نابدی ییرها
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 یآسمان اجرام به انسان یکرگردانیپ. 4ـ  4
 در دیخورش و ماه به مربوط ییهاداستان ،یآسمان اجرامبه  انسان یکرگردانیپ درمورد

دختری  ،وجود دارد. ماه پسر و خورشید بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم نیب
ل شدند، این باور که این پسر و دختر چگونه به ماه و خورشید تبدی باره نیبود. در ا

 وجود دارد:
روزی مادر این پسر و دختر )خواهر و برادر( در حال پختن نان بود که این دختر 

ها که از دستشان ناراحت شده بود، سیلی کردند. مادر آن یاحترامیو پسر به نان ب
 یهااین لکه ،یاریو بخت کهگیلویه و بویراحمد مردمبر صورت پسر زد ـ به اعتقاد 

جای سیلی خمیری مادر بر صورت پسرش است ـ و آن  شودیکه در ماه دیده م
ها را به ماه و خورشید ، آنشاننفرین مادر ۀجیدو را نفرین کرد، خداوند در نت

 (.91، 97، 93 یتبدیل کرد )کدها
. در شوندیصورت پسر و دختر دیده مدر اساطیر ملل مختلف خورشید و ماه نیز به

ماه  ةچهر یها. لکهگرندیکدی ةدادزن و مرد و دل ،ز ایران خورشید و ماهنقاط مختلفی ا
صورت او کشید آلود خود را بهاثر دست خورشید است که از روی حسادت دست گل

 (.23: 9313 نلز،ی)ه

 درخت به انسان یکرگردانیپ. 1ـ  4
عامه  و فرهنگ اتیادب ر،یتاکنون سبب شده است تا در اساط ربازیاز د اهیدرخت و گ تقدس

است که بشر از ابتدای  یدرخت یکی از مظاهرگوناگون آن اشاره شود.  یهاجلوه هب
عنصری مقدس  ۀمنزلباز بهو از دیر است کردهیم شیستا را آن هموارهخلقت 

به روزگار  اهینگرش انسان به درخت و گ نیترکهن ست.ه ومورداحترام بوده 
. گرددیبازم هیها در تغذدرختان و بوته ۀشیو ر وهیاز م یریگخوراک و بهره یگردآور

و  زندیم وندیو اسکان، انسان را با درخت پ یگسترش کشاورز ،یدر عصر نوسنگ»
 یدرخت گشن و باالبلند ،یهانیکهن اقوام مختلف درخت ک ریاست که در اساط نیچن

 عوام یهاوربا در(. 38: 9381)کوپر،  «دارد نیزم در شهیاست که فراز آن آسمان و ر
 که دارد وجود اهانیگ و درختان ةدربار ریپذلیتحل یاعتقاد و یعلم ۀجنب دو معموالً

 یخواص یدارا یعلم نظر از نباتات. باشد کهن یهاباور از یبازتاب تواندیم موضوع نیا
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اشاره  ییدارو تیخاص یعنی ،هاآن نیتربه مهم توانیم که هستند مختلف البته، و دیمف
 سوزاندن و اهانیها داشته و دارد. معموالً گانسان یبرا یاریبس یاتیارزش ح کرد که

 ییگندزدا را انسان اطراف طیمح یاگونهمؤثر هستند و به اریهوا بس یسازپاک در هاآن
 اهیگ ةدربار( شتی)هوم اوستاو  انیرانیا یریاساط یهاباور در را شهیاند نیهم. کنندیم
 ؛559/ 9: 9313 س،ی)بودارد  ییو گندزدا یبخشدرمان ،ییدارو تیخاص که «هومه»
 دارد ییزدایآلودگ تیخاص زین اسپند هوم، بر عالوه. میکنیم مشاهده (17: 9313 نلز،یه
 میکنیم مشاهده شاهان یبارخواه نییآ در و شاهنامه در را آن یکاربرد ۀنمون و

آشکار دارد.  ینمود زین عامهدر فرهنگ  مسئله نیا(. امروزه 338/ 9: 9313 ،ی)فردوس
در نذر  ،کهگیلویه و بویراحمد و یاریبخت مردم فرهنگ در را درخت تقدس گرید ۀجنب
 نیبد که میکنیم مشاهده درختان زانیآو یهاشاخه به پارچه یهاو بستن تکه ازیو ن

 به نكیا. طلبندیم یاری خود حاجات شدن برآورده در مقدس درختان از گونه
کهگیلویه  و یاریبخت مردم فرهنگ در درخت به انسان یکرگردانیپ یهانمونه نیترمهم

 :میپردازیم و بویراحمد
 روندیدالو( به کوه م ای) رزنیپ كیقرار است که دو پسر  نی: داستان بر الیچو اهیگ

  پرت نییپا به)کَمَر(  کوه از هابچه از یکی. کنند دایپ ییدارو اهیگ مادرشان یبرا تا
 کوه سمتبه روستا یاهال. کندیو مادرش را خبردار م دیآیبه خانه م گری. پسر ددشویم
 یخوشبو اهیگ رزن،یپ پسر خون از که نندیبیم رسند،یم جنازه محل به یوقت و روندیم

 کرده شیرو واسیر( 91، 97، 92، 99 یها)کد هامصاحبه از یبرخ در البته،و  لیچو
 همراه اندوه و حزن ینوع با که است مشهود زین یمحل اشعار در هیمابن نیا. است
 :است

ـ ر مِـنِ  شَـم یر میُگَرَ لِیچَو مُو  زهی

 

ـ ریپَرمَـه ا  بَـرُم یباد ا ایباد ا    زهی

 

Mo chavile garayom risham mene rizom  / Bad eya bad ebarom parema 
erizom.  

زار دارم. در شن شهیرخوشبو( در کوه هستم که  اهیگ ی)نوع لیچو ة: من سبزبرگردان
 .زندیریمن م یهابرگ هنگام نیا در. بردیو مرا با خود م دیآیباد م

 بُمیغـر  کُـه  مِن هیِبِ بو تو لیچَو وَ

 

  بُمیکُ نصـ  یمحض خاطرم شاد لیوَ چو 
 

  (58: 9389 ،ینی)حس
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Va chavil to boo beye men ko gharibom/ va chavil mahz xāteroom shādi ko 
nasibom. 

 یشاد و کن یعطرافشان هستم، بیغر نجایا که من خاطربه تو! لیچو اهیگ یا: برگردان
 .کن بمینص

و  یاریدر فرهنگ مردم بخت واسیر ای لیچو یخوشبو اهیانسان به گ یکرگردانیپ
 نیا یجمع ناخودآگاه در که است یرانیا کهن ریاساط از یبازتاب بویراحمد وکهگیلویه 

 ۀنطف ای خون از اهیگ شیرو. است کرده حفظ را خود یاصل یۀمابن امروز به تا قوم
 سن،نیستیکر) یرانیا یریاساط یهاباور در انسان نشیآفر داستان در توانیم را انسان
مشاهده کرد.  زین (78 /9: 9313) یفردوس ۀشاهنامدر  «اوشیس»و داستان  (97: 9383
 اسپندارمزد با او ۀنطف ومرثیک مرگ با. ستا واسیر نامبه یاهیگ از نینخست انسان تولد
صورت به انهیو مش یمش شود،یم یدارنگه نیزم دل در که سال چهل از پس و زدیآمیدرم

 نیآنان بود ـ از زم یسالگساقه و پانزده برگ داشت و نشانۀ پانزده كیـ که  واسیر اهیگ
ششان بود و از نظر رشد و منظر که دست آنان بر دو یاگونه(؛ به973: 9372)بهار،  دندییرو
: 9383 ،ییصورت انسان درآمدند )رضابه اهیبودند. بعد هر دو از صورت گ وستهیپهم به

 وکهگیلویه و  یاریمردم بخت یاشعار محل شتریاست که معموالً در ب لیدل نی(. به هم21
( است لینند چَوما واسیبه ر هیشب اهانیگ گرید ای) واسینام ربه یاهیسخن از گ ،بویراحمد

 به انسان( و  اهیگ یکرگردانیاست )پ شده دهیآفر اهیآن است که انسان از گ انگریب که
 ةواژ تکرار ن،یبنابرا. دارد یکشاورز ۀجامع و یرانیهندوا ریاساط از برگرفته یاهیمابن
 یاهاسطور یباور مردم، نیا یمحل اشعار در مقدس اهیگ نیا به انسان نژاد رساندن و واسیر

 یبر باور تبار نبات یدییأو ت مانده یناخودآگاه آنان باق در اهیگ ینگیبه سپند اعتقاداست که 
 و مردم نیا یکشاورز و یپروردام ،یشکارگر ۀبا توجه به ساختار جامع انسان است که

در ناخودآگاه و فرهنگ آنان همچنان  العبور،صعب یهاکوهستان در شانیزندگ محل
 است. مانده یباق

 صدق زین (Čārda) نام کاردَهبه یاهیگ ةدربار ل،یچو اهیداستان ذکرشده درمورد گ
 نامبه یاهیگ هاآن خون از و رندیمیم رزنیپ پسر دو هر که تفاوت نیا با تنها کند،یم

 به دارد، وجود کوه در کارده نامبه ییدارو اهیگ که شنودیم رزنیپ. کندیم رشد کارده
 پرت کوه از دو آن و فرستدیم کوه به کارده کردن دایپ یبرا را رانشپس لیدل نیهم
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 یپا در پسرانش که ندیبیم رود،یم کوه به هاآن کردن دایپ یبرا رزنیپ یوقت. شوندیم
، 99 ی)کدها است کرده رشد کارده اهیگ پسرانش جسد کنار درو  اندمرده و افتاده کوه
91.) 

. دارد وجود ییهاها داستانانسان به آن یکرگردانیپ از درختان و گرید یدرمورد برخ
 بلوط درخت چند ةدربار یداستان فالرد، ۀمنطق یبابااحمد یروستا در یاامامزاده در

 :نکهیا بر یمبن دارد وجود
 سرقتبه را امامزاده لیوسا و هاپول و زنندیم امامزاده به دزد چند شب كی در
 درخت به لیتبد هاآن و کندیم نینفر امامزاده وند،ریم باال کوه از یوقت. برندیم

 یجار آن از خون شود، دهیچ درختان آن از یبرگ اگر نكیا. شوندیم بلوط
 (.53)کد  شودیم

 نشده یدزد هاامامزاده از وقت چیه گرید یدانیم یهامصاحبه طبق نکهیا جالب ۀنکت
 نیا. است دشوار اریبس انانس یبرا امامزاده یباال در درخت چند به دنیرس. است

 مانند ییکارها انجام مانع داستان نیهم وجود و دارد دیتأک یاخالق ۀنکت بر یکرگردانیپ
 .شودیم یدزد

« خشخاش اهیگ»در داستان  توانیرا م اهیانسان به گ یکرگردانیاز پ گرید ۀنمون
 وویه کهگیل و یاریبخت مردم اعتقادات و یدانیم یهامصاحبه طبقمشاهده کرد. 

بود، چون مُرد، از ناف او گیاه خشخاش  یخوارخشخاش مرد شراب اهیگ ،بویراحمد
 مشابه خوارخشخاش از ناف مرد شراب اهیگ دنیی(. رو93، 97، 1 یید )کدهایرو
: 9387 ،یقهیبلخار) است( یهند ةنابودکنند ی)خدا شنویو ناف از لوفرین گل شیرو
 (.399: 9311 هال،؛ 12

 در «دال دختر» ۀافسان در توانیم را درخت به انسان یکرگردانیپ یهاازجمله داستان
. کرد مشاهده بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت مردم یمحل یهاداستان و فرهنگ
 : که شودیم تیروا گونهنیا داستان

 و شد باردار ملکه یروز. شدینم فرزند صاحب که بود یاملکه کهن روزگاران در
 یسگ. کرد پرتاب قصر از رونیب به را خونلخته پادشاه. آورد ایدنبه خونلخته كی

-لخته. خورد را پادشاه فرزند سگ: زد ادیفر یزکیکن و گرفت دهان به را خونلخته

 هاکوه در که بزرگ یا]پرنده دال. شد لیتبد تخم كی به و افتاد سگ دهان از خون
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 را نامش و شد زاده بایز یدختر تخم آن از و برد خود ۀالن به را تخم[ دارد مسکن
. کندیم تصاحب را او یرزنیپ ۀلیح با و شد دال دختر عاشق شاهزاده. گذاشت انار
 یسوهایگ و دیشیاند یالهیح کارطمع زیکن. رفت چشمه به زشیکن با اناربانو یروز

 به و دیپوش را او یهالباس و زد یکور گره را آن و بست دیب درخت به را اناربانو
 ایدنبه بچه تازه: گفت زکیکن د،یپرس را اشچهره رییتغ لیدل شاهزاده. برگشت صرق

 خون قطره دو و خورد را اناربانو یزخم یریش. استکرده  رییتغ امچهره و آوردم
. شد بزرگ اناربانو فرزند. دییرو آن از ین ۀشاخ دو و دیچک نیزم بر اناربانو از

 یلبکین آن از و دیچ را بود دهییرو رشماد خون از که ییهاین از یکی یروز
 دختر من گفتیم و کردیم باز زبان ین گذاشت،یم دهان به را آن هرگاه. ساخت

 از بعد. زد آتش و گرفت پسر از را ین زکیکن...  بودم الل]کوه[  کمر تو. بودم دال
 زکیکن سوانیگ تا داد دستور و شودیم معلوم پادشاه یبرا داستان قتیحق یمدت

 .ببندند اسب دم به را یچهاردماغ و چهارچشم
 پرورش هیشب دال ۀلیوسبه شاهزاده دختر افتنی پرورش میکنیم مشاهده چنانکه

  مشاهده را ین به شاهزاده یکرگردانیپ ن،یهمچن. است مرغیس ۀلیوسبه زال افتنی
 خوش یانیپا رکاطمع یهاانسان دارد، وجود یاخالق یانکته زین داستان نیا در. میکنیم

 .شودیم مجازات تیدرنها زین زکیکن چنانکه ندارند؛

 انسان به درخت یکرگردانیپ. 1 ـ 4
 لیدر داستان تبد توانیم را فرشته ای انسان به درخت یکرگردانیپ ۀنمون نیترمهم

 و یاریبخت مردم(. 1در شب مشاهده کرد )کد  بارویز زن( به سهیدرخت زالزالك )س
  برابر هاانسان یزندگ با را درختان اتیح و یزندگ ارزش راحمدبوی وکهگیلویه 

انسان است.  یزندگ یبا نابود یآنان مساو یکه اعتقاد دارند نابود یاگونهبه دانند؛یم
سبب  یرفتن کشاورز نیکه ازب ردیگیآنان سرچشمه م یکشاورز یاز زندگ شهیاند نیا

 دنیحفظ درختان، اعتقاد دارند که بر یو برا لیدل نیآنان است؛ به هم یزندگ ینابود
 یاعتقاد نیبا شکستن اندام انسان است. چن یشکستن هر شاخه از درخت مساو ای

 نیا از یاشاخه ی( وجود دارد: اگر شخصسهیس یدرخت زالزالك )در زبان لر ةدربار
 نشان یاعتقاد نیچن. ردیگیم درد دندانش بشکند، را آن دست با ای ببرد اره با را درخت
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 بیفر را جوانان و ندیآیم رونیب زالزالك درخت یمایس از شب در انیپر که دهدیم
 . شوندیم لیو در روز دوباره به درخت زالزالك تبد دهندیم

 هامصاحبه از شدهاستخراج یکدها و هامقوله :1 جدول

Categories and codes extracted from interviewsTable 1:  
 یهامؤلفه

 ۀشدابانتخ
 پژوهش

 یهامقوله ۀنمون
شده از استخراج

  هامصاحبه

 مرتبط  یکدها

 به انسان یکرگردانیپ
 وانیح

-نخست الک تیروا. 9

 پشت

 پشتالک دوم تیروا. 5
 گراز. 3
 خرس. 7
 پلنگ. 2

9 ،2 ،7 ،51 
5 ،3 ،98 

9 ،5 ،7 ،3 ،91 
3 ،2 ،8 ،59 

2 ،3 ،51 
 

 وانیح یکرگردانیپ
 انسان به

به زنان و  انیرپ لیتبد .9
تجسد آنان به آهو و 

 گوزن 

97 ،97 

 به انسان یکرگردانیپ
 پرنده

 یبت یکچ مرغ. 9
 تكیت و جازه. 5
  گَوگَو. 3

11 ،13 ،18 
14 ،22 

3 ،9 ،11 
 به انسان یکرگردانیپ

 یآسمان اجرام
 91، 97، 93 دیخورش و ماه. 9

 به انسان یکرگردانیپ
 درخت

 واسیر ای لیچو .9
 کاردَه. 5
 به دزدان لیتبد. 3

 اثر در بلوط درخت
 امامزاده نینفر
 . خشخاش 7

92 ،91 ،997  
9 
99 ،91 

53 
1 ،97 ،93 

 درخت یکرگردانیپ
 انسان به

درخت  لیتبد. 9
( به زن سهیزالزالك )س

 در شب  بارویز

1 
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 جهینت. 1
 روش با و یاکتابخانه یوجوهاجست به توجه با و یکرگردانیپ موضوع ۀمطالع از پس
 وکهگیلویه  و یاریبخت مردم از افتهیساختار یهامصاحبه انجام و یفیک یمحتوا لیتحل

 پژوهش، یهاداده لیاز منابع گوناگون در تحل گرفتنی اری از پس ،نیهمچن ،بویراحمد
 وان،یانسان به ح یکرگردانیپ یچگونگ شدهانیب هایداستان که گفت نیچن توانیم

 مردم یهاعامه و داستان ان و بالعکس را در فرهنگپرندگ ،یدرخت، اجرام آسمان
 ها،ارزش از توانیم گونه نیبد که دهندیم نشان بویراحمد وکهگیلویه  و یاریبخت

 .برد پی هاقصه این به باورمندان درمیان هاونبایددیبا و باورها
رام پرنده، درخت و اج وان،یانسان به نوع ح یکرگردانیمربوط به پ هاقصه شتریب

 اثر در که است مذمومی هایانجام گناه و صفت ۀجیعمل در نت نیاست و ا یآسمان
(، خرس و)گراز  گرانید به یاحترامیب و مهمان با بد برخورد ازجمله هاآن انجام

(، دیخورش و ماهپشت، )الک خدا از یناسپاس و نعمت کفران)پلنگ(،  یمردارخوار
 ی)گوگو(، بدجنس ی، قتل و برادرکش)خشخاش( یخوارشراب)خرگوش(،  انتیخ

 هاانسان از بسیاری( بلوط)درخت  یدزد و( یبت ی)کج یدزد تهمت(، تكیت و)جازه 
 هایقصه در ،لیدل نیهم به. اندشده لیتبد یپرنده، درخت و اجرام آسمان وان،یبه ح

 نیا و اندشده نهی مذموم هایصفت از بسیاری از افراد غیرمستقیم صورتبه مذکور
دارند. در داستان  یو اخالق یتیترب ،یآموزش ۀجنب ییهاقصه نیچن که رساندیمنکته 

 شده است.  ینه یکارطمع از زین «دختر دال»
 به و است ینوازمهمان ،بویراحمد وکهگیلویه و  یاریمردم بخت انیمهم در م ۀمسئل

به نسبت حرمتیبی ،ینبنابرا .دارند یاریبس ارزش هاآن میان در مهمان و نان لیدل نیهم
به گراز  ییدختر و پسری به خورشید و ماه و مردها پشت،الک به زن تبدیل سببها، آن

 هم هاقصه نیا که است قیطر نیبد آن یاخالق و یآموزش ۀجیو خرس شده است. نت
 درموردو هم بدین گونه پاسخی  اندداشته حذر بر نان به احترامیبی از را مردم

 در  ،همچنین. اندیافته خرس و گراز خورشید، ماه، پشت،الک شآفرین چگونگی
 نواحی، این مردم میان در که را یهایشغل از یهاینمونه توانمی یکرگردانیپ یهاداستان

 گوسفندان شیر دوشیدن و نان پختن. داد نشان است، داشته اختصاص مردان یا زنان به
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 گوسفندان و بزغاله موهای بریدن و گوسفندان بردن چرا به و است زنانه کارهای
به چگونگی روابط بین اعضای  توانمی هاقصه این از برخی در. است مردانه کارهای

وجود آمدن عروس و مادرشوهر در داستان چگونگی به نیبدب ۀخانواده پی برد. رابط
 تا اندشده نهی خیانت و زناکاری از شوهر و زن. است آشکار یخوبکچی بتی به ةپرند

 پلنگ به خورد،می خر گوشت از شوهر فقر لیدلبه که زنی نشوند، تبدیل حیوان به
 و یاریبخت مردم انیم در یکرگردانیپ به مربوط یهاداستان ،نیهمچن. شودمی تبدیل

 .دهدیم نشان را موجودات نیا نشیآفر یچگونگ بویراحمد وکهگیلویه 
 

 نوشتپی
1 kaĵӯ batӯ kaf bi mȏf bi 

 .عمه، خاله شیر کف بودن: برگردا

 منابع
 یاکتابخانه ـ الف

 .دیدوستخواه. تهران: مروار لی(. گزارش و پژوهش جل9315) اوستا -
 .یشهسوار: اصفهان. یاریبخت قوم در اتیادب خیتار(. 9381) یعل ،یجونقان آسمند -

 یهاداستان در انیپر یشکاریخو یالگو لیتحل(. »9317و همکاران ) محمود ،یژنیب یآقاخان -
 .58 ـ 1. صص 39. ش 93 د. ییادب غنا ۀنامپژوهش«. شاهنامه ییغنا

 .های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانیمبانی پارادایمی روش (.9388) محمدتقی ایمان، -
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم

 .ریاساط: تهران. یاریبخت خیتار(. 9335) خانیقلیعل ،یاریبخت -
 .افزاحسن: تهران. گل كی مکنون اسرار(. 9388حسن ) ،یقهی بلخار -
 نخست. تهران: توس. ة. پاررانیا ریدر اساط یپژوهش(. 9372بهار، مهرداد ) -

. تهران: 3 ـ 9 زاده. جیصنعت ونیهما ۀ. ترجمزرتشت شیک خیتار(. 9313) یمر س،یبو -
 گستره.

 .مرکز: تهران. رمخب عباس ۀترجم. نییچ هایاسطوره(. 9387) آن بیرل، -
: اسوجی. راحمدیبو وهیلویکهگ استان یشفاه اتیادب و یقیموس شعر،(. 9389) ساعد ،ینیحس -

 .هیفاطم
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و  ی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانریاساط در یکرگردانیپ(. 9388منصور ) ،ییرستگار فسا -
 .یمطالعات فرهنگ

 ـ 28 صص. 73 و 72 ش .هنر ماه کتاب. «انسان شیدایپ ریاساط»(. 9383) یمهد ،ییرضا -
75. 

 . تهران: سخن.7 ـ 9. ج باستان رانیا ۀدانشنام(. 9389هاشم ) ،یرض -

 .ی. تهران: طهورشکارشده یهاهیسا(. 9313بهمن ) ،یسرکارات -

. تهران: یلیسودابه فضا ۀ. ترجم2 ـ 9. ج هافرهنگ نماد(. 9388ژان و آلن گربران ) ه،یشوال -
 .حونیج

 مطلق. تهران: سخن.یخالق جالل شیرای. پ5 ـ 9 ج. شاهنامه(. 9313ابوالقاسم ) ،یفردوس -
 تهران: آگاه. .روزمندیکاظم ف ۀ. ترجمنیزر ۀشاخ(. 9388جرج ) مزیج زر،یفر -
 .لیا: شهرکرد .یاریبخت حکموامثال(. 9389) عباس ،یویعد یقنبر -

 یاافسانه خیتار در اریشهر نینخست و نانسا نینخست یهانمونه(. 9317) آرتور سن،نیستیکر -
 .چشمه: تهران. یتفضل احمد و آموزگار ژاله ۀترجم. رانیا

 .یعلم: تهران. یبهزاد هیرق ۀترجم .ینییآ یهانماد فرهنگ(. 9315) یس.یج کوپر، -

 .مرکز: تهران. مخبر عباس. سلتی هایاسطوره(. 9373) نیج راندایم گرین، -

 . تهران: سمت.نشینیجغرافیای کوچ(. 9375مشیری، سید رحیم ) -

. یبهزاد هیرق ۀترجم. غرب و شرق هنر در هانماد یانگاره فرهنگ(. 9311) مزیج هال، -
 .معاصر فرهنگ: تهران

. تهران: یفرخ باجالن نیمحمدحس ۀ. ترجمرانیا ریشناخت اساط(. 9313راسل ) جان نلز،یه -
 .ریاساط

 (انشوندگ)مصاحبه یدانیم منابع( ب
 .55بادمگان. کد  یدنا. روستا شهرستان. بویراحمد وکهگیلویه ساله.  22. نیغالمحس آراسته، -

 .53. کد یبابااحمد ی. فالرد. روستایاریبختوچهارمحال(. 73) برزو بابااحمد، -

 .5 کد. تاشار یروستا. ذهیا خوزستان،. ساله 71. برزو ،یبمان -

 .93 کد. گاهلیف ی. روستاراحمدی. شهرستان بوبویراحمد ویه کهگیلو. ساله 33. زیفا مرد،یپا -

 .95 کد. یرازیش یچَرام. روستا شهرستان. بویراحمد وکهگیلویه . ساله 71. نیحس پردل، -

 .7. کد شهیچهارب ی. روستامانیساله. خوزستان. مسجدسل 23البرز.  پور،یحاج -

 .93 کد. زالوک چشمه یتاروس. مانیساله، خوزستان، مسجدسل 72. ریزر سپاس، -
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 .3 کد. گندو آب یروستا. ملكباغ. خوزستان. ساله 77. عباس ،یسروستان -

 97 کد. ارهیب ی. شهرستان دنا. روستابویراحمد و. کهگیلویه ساله 32. عمران ،ییبایشک -

 .2 کد. ریرودز یروستا. ملكباغ. خوزستان. ساله 32. خداراه ،یرانیش -

 .8 کد. اشگفت دره یروستا. ذهیا خوزستان،. ساله 73. ادیزام ،یظفر -

 .9 کد. کوخدان یروستا. دنا شهرستان. بویراحمد وکهگیلویه ساله.  31. یعل عسکرپور، -

 .91موردراز. کد  ی. روستاهیلویکهگ شهرستان. بویراحمد و ¬کهگیلویه. ساله 89. عقوبی ،یغفار -

 .91 کد. شورگله یروستا. اردل. یاریبختوچهارمحال. ساله 71. یسوارعل سپاس، یقاسم –

 .92 کد. سرمور یروستا. سرخون. اردل. یاریبختوچهارمحال. ساله 75. گودرز سپاس،یقاسم -
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B) Field resources (interviewees) 

-  Arasteh, Gholam Hossein. 55 years old. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Dena 
County. Badamgan village. Code 22. 

-  Askarpour, Ali. 60 years old. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Dena County. 
Kokhdan village. Code 1. 

-  Babaahmad, Borzoo (73). Chaharmahal and Bakhtiari. Felard. Babaahmadi 
village. Code 23. 

-  Bemani, Borzo. 70 years old. Khuzestan, Izeh. Tashar village. Code 2. 
-  Ghaffari, Yaqub. 81 years old. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Kohgiluyeh city. 

Mourderaz village. Code 10. 
-  Ghasemispas, Goodarz. 72 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Ardal. 

Saekhoon. Sarmour village. Code 15. 
-  Ghasemispas, Sovarali. 70 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Ardal. 

Goleshur village. Code 19. 



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33، شمـارة 8 سال  

121 

-  Ghorbani, Safdar. 73 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Felard. Miankuh 
Felard. Gandab village. Code 3. 

-  Hajipour, Alborz. 56 years old. Khuzestan. Masjed Soleiman. Chaharbisheh 
village. Code 4. 

-  Karimi, Reza. 63 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Koohrang, Bazft. 
Darahendu Village. Code 20. 

-  Kazemi, Safarali. 70 years old. Khuzestan. Masjedsoleiman. Andica. Chehro 
village. Code 21. 

-  Kiani, Khanali. 55 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Ardal. Shalil village. 
Code 18. 

-  Mo'meni, Farajullah. 65 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Ardal. Landy 
village. Code 9. 

-  Mousavi Nazari, Seyedramadan. 76 years old. Khuzestan. Izeh. Chamrahian 
village. Code 14. 

-  Mousavi, Siamak. 65 years old. Chaharmahal and Bakhtiari. Lordegan. Bidleh 
village. Code 7. 

-  Nikabaqali, Gholam. 85 years old. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Sisakht city. 
Sarmahur village. Code 11. 

-  Pardel, Hussein. 70 years old. Kohgiloyeh and Boyerahmad. Charam city. 
Shirazi village. Code 12. 

-  Paymard, Fayez. 66 years old. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Boyer-Ahmad 
city. Filgah village. Code 16. 

-  Sarvestani, Abbas. 74 years old. Khuzestan. Baghmalek. Abgando village. 
Code 6. 

-  Sepas, Zarir. 75 years old, Khuzestan, Masjedsoleiman. Cheshmehzalouk 
village. Code 13. 

-  Shakibayi, emran. 65 years old. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. Dena County. 
Biyare village. Code 17. 

-  Shirani, rahkhoda. 65 years old. Khuzestan. Baghmalek. Rudzir village. Code 5. 
-  Zafari, Zamyad. 73 years old. Khuzestan, Izeh. Dare eshkafak village. Code 8. 

 
 


