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Literature review 

Little research has been done on the impact of folk tales on children's 

development. But, no research has been done on the serial and 

sequential stories and the need to plot them in order to affect the 

intellectual and mental development of children has not been 

investigated. 

Objectives, questions, and assumptions 

In this article, according to Bruno Bettelheim's theories and focusing 

on one of the series stories, "The Old Woman", one of the folk tales of 

Lorestan (Farhvashi, 2018, vol. 3, p. 121), the following question was 

pursued: what advantages makes it possible to consider series and 

chain stories in the development of the child from different aspects? 

The premise of this article is that series stories, due to their special 

structure, repetitive and conscious, and compared to today's stories, 
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have an impact on the development of children's verbal and imaginative 

intelligence and the transference of concepts symbolically. 

The main discussion 

Through series stories, children learn about the cultural heritage and 

society at large, and understand their myths and symbols of thought. 

The most important functions of chain and series stories can be 

discussed in the following order. 

Entertaining and enjoyable 

Series tales as one of the types of folk tales carry with them the 

possibility of talking animals and natural phenomena that are 

humanized and the objects that come to life as well as the repetition of 

some verses. Words and sentences have the ability to quickly attract 

the children's attention and the child enjoys hearing them. 

Strengthen verbal intelligence 

Chain and series stories are suitable for children aged 3 to 7 years. 

Hearing such stories would increase the child's vocabulary. This is 

because some sentences, clauses, and words are repeated over and 

over again, and the special rhythm that exists in these stories causes 

the child's mind to be engaged with words. 

The chain of creation 

In the story of "The Old Woman" and other series stories, the 

connection between the components of the story is a sign of the best 

system and the unique association and connection of the universe. By 

understanding this fundamental issue, the child becomes aware of this 

glory and the continuity of the components, and realizes that he is in 

this chain of existence, a chain in which there is not the slightest bit of 

disorder or anomaly. 
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Animism 

In the story of 'The Old Woman', the child is accompanied by a fox 

like a human being, and in a circular roundabout, he talks about 

animals and natural phenomena, and that these animals or phenomena 

are spoken of as humans. This does not surprise the character, because 

in the child's mind, all phenomena or animals are equal to humans. 

According to Bettelheim, the child does not know a definite boundary 

between objects and living things; in a child's imagination, it is not 

only animals that feel and think; but the stones are also alive. Hence it 

is easy to believe that objects that were previously silent begin to 

speak (ibid., p. 58). 

A fusion of imagination and reality 

In the story of the "The Old Woman", the reality of the world and its 

creation is indirectly presented to the child in an imaginary way. 

Bethelheim believes that the story, after taking the child to the world 

of wonders, finally brings him back to reality in a very convincing 

way. Upon hearing these stories, the child realizes that these stories 

are unreal but not untrue (Bettelheim, 2013, pp. 76, 79, 90). As we see 

in the story of the "The Old Woman", the child imaginatively 

accompanies the fox to find his tail in a long circular tour, and of 

course in this imaginary tour with the amazing reality of the creation 

world, it encounters a special order and coherence and coordination. 

Acquiring a common identity 

In the story of 'The Old Woman', we see that all dynasties depend on 

each other to meet their needs. Therefore, by hearing this story, the 

child understands the connection of the members of the society and 

learns that every member of the society, from animals to natural 

phenomena, has a role in meeting the needs of the society, and without 

them, a defect occurs. This connection and chain participation reflects 
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the common identity of all beings and entrusts children with the 

practice of collectivism as well as the development of an active and 

community-oriented personality. 

Symbolic cognition of the universe 

The story of the "The Old Woman" contains deep concepts of the 

process of creation with a symbolic expression that answers many 

questions of children. "Children, like the great philosophers, seek 

answers to eternal questions," says Bettelheim. The child asks himself: 

Who am I? Where did I come from? How was the world found? Who 

created humans and animals? What is the meaning of life? 

Folk tales and fairy tales have answers to these urgent questions 

that the child can understand only by hearing the story (Bettelheim, 

2013, p. 59). The decipherment of the symbolic words in the story of 

'The Old Woman' leads us in a wonderful way to the process of 

creation of nature and man, with a special order and connection. 

Designing religious and philosophical themes 

In the story of 'The Old Woman', deep meanings are presented in 

simple language and childish expression. In this story, we see the great 

Quranic concepts related to creation and resurrection in simple 

language. 

In this story, we see the great Quranic concepts related to creation 

and resurrection in simple language. Also, in this story, we can see 

philosophical concepts such as the argument of causality and the 

argument of order in a primitive and childish way. 

Conclusion 

Chain stories, by developing the child's personality and collective 

identity, prepare him to communicate with others and participate in 

the acquisition of a common identity, and by designing moral and 
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value rules as well as emphasizing and insisting on following them, 

children take on a worldview, a shared identity, an active personality, 

and an active nature. The analysis of 'The Old Woman' story showed 

that this kind of storytelling evokes a sense of childish suspense and 

expectation and makes the child eager to hear the next stages of the 

story, and puberty and intellectual development, before thinking 

affects the child's cognition and perception. Teaching the chain-linked 

folk tales in educational centers and explaining the explanatory and 

interpretive variables governing their structure and context is the 

specific suggestion of this article. 
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 در رشد فکری کودکان «وارزنجیر»های کارکردشناسی قصه

 نظریات برونو بتلهایم تأکید بربا  

 («پیرزن» قصۀ موردی )تحلیل

 

 2*یب، محمد خسروی شک1فرمعصومه یاسمی
 (71/12/4111پذیرش: 72/10/4111)دریافت:  

 چکیده

کالمی همچنین هوش ذهنی و  های، ظرفیتتوانایی آن را دارند تا فرایند رشدعامه های قصه

های قصه»های عامه با عنوان به بررسی نوعی از قصه . در این مقالهوسعت ببخشندکودکان را 

با روش  های عامیانۀ لرستان،، از قصه«پیرزن»ۀ شود و برای نمونه قصپرداخته می« زنجیروار

 است که فرض مقاله اینگیرد. پیشو البته کیفی موردبررسی قرار می تحلیلی ـ توصیفی

را برای شنیدن  اوانگیزند و حس تعلیق و انتظار کودکانه را برتوانند می ی زنجیروارهاقصه

 و فکری بسطبلوغ و  ری، فرایندبا این شگرد ساختاکنند و عدی قصه مشتاق بحلقۀ 

در  موجود نظم و توالی شکلی و البته محتواییببخشند. شناسی کودک را سرعت تشناخ

و شرکت در پذیری جامعه، های اجتماعیمهارت شود تا کودکوار موجب میهای زنجیرقصه

 ،قتفرایندهای تجریدی چون خل ها،در این قصه. فرایند کسب هویت جمعی را تمرین کند
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همچنین نظام احسن و عِلّی حاکم بر جهان، به صورتی زنجیروار و باورپذیر در آفرینش و 

ها بیش از هر چیز بر ضرورت آشنایی کودک با فرایند گیرد. این قصهاختیار کودک قرار می

های جمعی، کسب هویت مشترک، تقویت روحیۀ تعاون و همکاری مشارکت در کنش

گرا برای ز آنجاکه پرورش و تقویت روحیه و بسط شخصیت جمعاجتماعی، تأکید دارند. ا

در مراکز  های زنجیروارگونه از قصهاین شایسته است کهکودکان اهمیت زیادی دارد، 

 متولیان آموزش و پرورش قرار گیرد. ةدبستانی و دبستانی مورداستفادپیش

 شد کودکان. ، نماد، رزنجیروارهای های عامیانه، قصه: قصهکلیدی هایهواژ

 مقدمه .1

های ادبیات و فرهنگ عامه است. ترین بخشو عمیق تریناز گسترده عامههای قصه 

اند و های ارزشمند فرهنگی در تمام جوامع بشری رواج داشتهگنجینه منزلۀبهها این قصه

گوید: های عامیانه میعمرشان به قدمت عمر بشر است. سیما داد در تعریفی از قصه

صورت شفاهی یا مکتوب شود که بههای کهن گفته میهای عامیانه به انواع قصههقص»

(. 771 .، ص4724 )داد، «در میان اقوام گوناگون از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است

و  های عامیانه پرداختهپژوهشگران و محققان زیادی به تحقیق در حوزة قصه امروزه

شک یکی از نتایج مهم چنین تحقیقاتی این یاند. بهدست آوردانگیزی بهنتایج شگفت

های مختلف، اهمیتی حیاتی های عامیانه برای رشد فکری کودکان از جنبهاست که قصه

های عامیانه، بیان و زبانی در جهت ارتباط و و ضروری دارند. بیان و زبان قصه

مکانی و فرهنگی های زمانی، وابستگی کالمی است که توانایی آن فراتر از محدوده

ولی ابزاری برای تبادل  ،ها سرگرمی بودهکُنش این قصه»گوید: می 4است. فیشر

ها در اند. این قصهها، احساسات، افکار و تخیالت مشترک فرهنگی نیز بودهدانش

-7112 ،فیشر)« شناخت اجتماعی و پرورش نظریه در ذهن کودکان نقش کلیدی دارند
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های عامیانه، فقط برای معتقد است که ما قبالً به قصه نیز 7(. دالشو92 ص. ،7119

گردیم، به اما اگر از قصه به اسطوره باز ،کردیمویژه برای کودکان نگاه میسرگرمی به

های عامیانه انواعی (. قصه72 .، ص4901 دالشو،) شویمکشف اسرار حقیقت نائل می

پرداخته است و  ایرانی مکتوب ۀهای عامیانبندی قصهبه تقسیم 7دارند. اولریش مارزلف

شناسی ، به تیپهای عامیانه مشخص کردهمپسون برای قصهاهایی که تدر ذیل عنوان

 1«های مسلسلقصه»های عامیانه را با عنوان ها پرداخته است و یک نوع از قصهآن

ها برای این نوع از قصه« وارزنجیر»شاید بتوان گفت عنوان است. معرفی کرده 

پیوسته و در همهای زنجیر بهها چون حلقهگونه قصهزیرا ساختار این ،ر باشدتمناسب

کودکان با  قۀعالردت موشدّها که بهکنند. این قصهجهت پیام و رسالتی واحد عمل می

سال است، از نظم، پیوستگی و استحکام خاصی برخوردارند. رضا رهگذر  2تا  7سنین 

 ۀهایی که در جریان پیوستها یا افسانهقصه دارد کهمیها ابراز دربارة این نوع از قصه

شوند و هریک از آن بندها شامل یک ماجرای ساده مشابه و خود به بندهایی تقسیم می

 البته وابسته به ماجرای بند قبلی است. در انتهای هر ماجرا نیز یک یا چند جمله تقریباً

های همراه با تکرار، ها را قصههاین نوع افسان دلیلشود. به همین ثابت تکرار می

های ظاهری مثل ها با ویژگیقصه (. این779 ، ص.4727 اد،د)ح اندگذاری کردهنام

تکرار بعضی بندها و سادگی و روانی در بدایت امر، مخاطب کودک را به خود جذب 

ظاهر  دلیلهایی شاید بهبندی مارزلف، چنین قصهوجود اینکه در تقسیمکنند. بامی

ای جدا از ها و نظم ظاهری در طبقهآهنگین و ویژگی تکراری بودن بندهایی در آن

اند، اما از بسیاری از جهات همچون نمادین بودن و اتفاقات های پریان، واقع شدهقصه

ها علیرغم مفید بودن رسد این قصهنظر میهای پریان هستند. بهعادی شبیه به قصهغیر

ها شود به برخی از آنمختلف که در این مقاله تالش می هایبرای کودکان از جنبه
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، «گیرگنجشک بهانه»های زنجیروار مانند در برخی از قصه اند.شود، مورد توجه نبودهاشاره 

فرایند پیوستگی اعضای جامعه و همکاری و تعاون مشهود است و همچنین این قصه با 

نفع اعضای جامعه ضات درونی خود بهدهد تا بر تعاردرمانی کودک را یاری میروش قصه

ها در فرایند یادگیری و پرورش ذهنی کودکان نادیده گرفتن و حذف این قصهغالب شود. 

دهندة عدم آگاهی این مراکز از کارکرد و کاربرد این پتانسیل دبستانی، نشانو پیش یدبستان

  فرهنگی موجود، در جهت باروری، تربیت و سلوک ذهنی کودکان است.

 پژوهش سؤالروش و . 1 ـ1

دار را بر رشد کودک و دنباله وارهای زنجیرقصه تأثیرکنیم که ما در این مقاله تالش می

های مختلف، بررسی کنیم. به این منظور ابتدا به مرور اجمالی نظریاتی از از جنبه

از  ،«پیرزن»یعنی مسلسل  هایقصه یکی از ۀو ارائ 0اندیشمند برجسته، برونو بتلهایم

پردازیم و با روشی می( 474/ص. 7.ج ،4792وشی، )فره لرستان ۀهای عامیانقصه

این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه امتیازاتی باعث کیفی به  و البته تحلیلیـ توصیفی 

های مختلف، مهم و را در رشد کودک از جنبه وارسلسل و زنجیرهای مشود تا قصهمی

توجه به باهای مسلسل ین مقاله این است که قصهفرض اگذار بدانیم؟ پیشتأثیر

های عامیانه یکی از انواع قصه منزلۀبه، هاآن ۀو آگاهانتکرار ، پرساختمان خاص

برای رشد هوش کالمی و تخیلی کودکان و انتقال مفاهیم  ،های امروزیبه قصهنسبت

 هستند. ترها بسیار مناسببه صورت نمادین به آن

 حقیقرویکرد نظری ت .2

شناسی تربیتی و رشد، تحصیل روان ۀبرونو بتلهایم از شاگردان فروید است که در زمین

گیری ها در رشد و شکلآن تأثیرو عامیانه و پریان های کرده است. وی دربارة قصه
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افسون هایی مانند ای انجام داده است و کتابشخصیت کودکان، مطالعات گسترده

یف کرده است. درک مفهوم زندگی، هستی و کشف راز و در این زمینه تأل هاافسانه

های انسان، در طول زندگی از کودکی تا پیری، رمزهای آفرینش همواره یکی از تالش

پی درک چیستی خلقت و سنی بسته به رشد و تکامل خود در بوده است. انسان در هر

 ةتی دربارسؤاالآفرینش و رازهای آن است. کودکان با ذهنی تازه و نورس، همواره با 

هایی که امروز شوند. بتلهایم عقیده دارد که در داستانهستی و آفرینش و خدا مواجه می

حال آنکه این  ،شودل هستی اجتناب میئویسند، عمدتاً از این مسانبرای کودکان می

ما  ۀمسائل برای رشد ذهنی و درک موقعیت و همچنین تعادل روانی و فکری هم

های نمادین آشنا د. کودکان بیش از هر چیز نیاز دارند با صورتاهمیت حیاتی دارن

نشیب های دراز و پرفرازوهای عمیقی را که از دورانهای عامیانه بینششوند. قصه

توان آن را به هیچ شکل دیگری اند؛ میراثی که نمیآورده ، گرداست هستی انسان مانده

، ترجمۀ 4929 )بتلهایم، ختدسترس برای کودک آشکار ساچنین ساده یا قابل

(. بتلهایم با ابراز نارضایتی از حجم و تعداد انبوه 74، 2 ص.، 4797زاده، شریعت

این اند و به این دلیل که های امروزی که با عنوان ادبیات کودک نگارش یافتهکتاب

کنند، به توصیف کودک را از درک معنی زندگی به صورت عمیق دور میها کتاب

ها در فرایند بلوغ فکری و کالمی های عامیانه و ضرورت آنمثبت قصه هایویژگی

گیرد به قدری ها میمعناهایی که کودک از این قصه گوید:پردازد و میکودکان می

بخشند که هیچ کتابی های متنوعی، هستی کودک را غنا میاند و با چنان روشمتفاوت

ها در زندگی کودک دارند، ای را که این قصهتواند سهم فراوان و چندگانهتنهایی نمیبه

و  رفته معناهایی هم آشکارهای عامیانه با نقل مکررشان رفتهها قصهشرح دهد. طی قرن

زمان سخن سطوح شخصیت انسان هم ۀبا هم توانستند هم پنهان، منتقل کردند و
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، بلکه آثار هنری شکل و ساختمان ادبی آگاهانه و متمایزیتنها یکها نهاین قصهبگویند. 

فهمد و از این لحاظ هیچ شکل هنری ای نیز هستند که کودک معنایشان را مییگانه

(. بتلهایم همچنین معتقد است 41و  47 ،1 .، ص)همان رسدها نمیدیگری به پای آن

، کودک بیش از دلیلبه همین  کند و دقیقاًکه زندگی بیشتر مواقع کودک را سردرگم می

صتی نیاز دارد تا بتواند در این دنیای پیچیده خود را بشناسد. برای آنکه دیگران به فر

درون و  ۀها خانهایی است تا به کمک آنقادر به چنین شناختی باشد، او نیازمند اندیشه

اساس آن در زندگی خود نظمی ناآزمودة خود را سامان دهد و بر ذهن خام، ساده و

 6یابد. چنانکه شیلرمیانه به این مهم دست میهای عاایجاد کند. کودک از طریق قصه

شد، معنایی به های پریانی که در کودکی برایم نقل میدر قصه»گوید: شاعر آلمانی می

 .(1ص.  ،)همان «آموزد، وجود داردتر از آن حقیقتی که زندگی میمراتب عمیق

 تحقیق پیشینۀ. 1

کان، تحقیقات اندکی صورت گرفته های عامیانه برای رشد کوداهمیت قصه تأثیردربارة 

ای تحلیل قصه»ۀ علی حیدری در مقال شود:ها اشاره میکه در اینجا به تعدادی از آن

عامیانه ورود  صۀقرسد که به این نتیجه می (4797) «شناسی یونگمبنای روانلکی بر

و  کند. رجبی همدانیصحیح کودک را به دنیای بلوغ جنسی، از راه کنایه، فراهم می

( 4796) «پروری کودکانای ایرانی پریان ابزاری برای فکرهافسانه»ۀ همکارانش در مقال

لیپمن  ۀاساس نظریایرانی بر هایاند که آیا افسانهبه بررسی این مسئله پرداخته

بررسی فرایند » ۀهای کودکان هستند؟ همچنین نگارندگان مقالگوی برخی اندیشهپاسخ

( به این نتیجه 4792) «بر نظریات بتلهایم تأکیدشل با  آهوی ۀبلوغ کودکان در قص

های پریان این توانایی را دارند که مشکالت فرایند بلوغ کودکان اند که قصهدست یافته

های نهایت حل کنند. دربارة قصهمستقیم مطرح و درل و با بیانی غیرشکلی مخیرا به
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بر رشد فکری و ذهنی  ثیرتأها در جهت دار و ضرورت طرح آنمسلسل و دنباله

 کودکان، تاکنون پژوهشی انجام نشده است.

 پیرزن گزارش قصۀ. 1

مردم استان لرستان رایج عامۀ که در میان  داردنباله و وارهای زنجیراز قصه «پیرزن» ۀقص

مکتوب کرده است،  لرستان ۀهای عامیانداستانوشی آن را در کتاب بوده و بهرام فره

 شود.نقل می

 ۀریخت و گوشتوی سفال می ،دوشیدرزنی سه بز داشت. هر روز شیرشان را میپی 

آمد برد. چند روز بود که پیرزن وقتی به خانه میگذاشت و گله را به چرا میخانه می

اند. یک روز گله را به چرا نبرد و پشت سکوی در خانه دید که شیر را خوردهمی

پیرزن گرزی  .ا باز کرد و رفت تا شیر بخورددرازی آمد در رایستاد. دید روباه دُم

دُم روباه الی در ماند.  ؛بست روباه فرار کرد. پیرزن در را ،برداشت تا خواست بزند

دهم باید گفت پیرزن! دم من را بده! پیرزن گفت: دُمت را نمیبریده هی میروباه دم

ه هرچه گریه و زاری ای بیاوری تا دمت را بدهم. روباچه شیر تا حاال از من خوردههر

کرد پیرزن دمش را نداد. روباه سر گذاشت به کوه و کمر. دید چهار تا بز آنجاست. 

پیش بزها رفت و گفت: بزها کمی شیر به من بدهید ببرم برای پیرزن تا دُمم را بدهد. 

دهیم. برو برایمان برگ درخت بیاور تا بخوریم و شیر گفتند: ما شیر مفت به کسی نمی

ها بدهیم، تو شیر را به پیرزن بدهی و پیرزن دُمت را بدهد. روباه پیش درختبه تو 

بدهم به بزها، بزها شیر  ،ها تو را خدا کمی برگ بدهید به منرفت و گفت: ای درخت

ها گفتند: ما برگ بدهند به من، من شیر را بدهم به پیرزن. پیرزن دُمم را بدهد. درخت

برگ  ،هایمان زیاد بشودای ما بیاور بریز پای ما تا برگدهیم. برو آب برمفت به تو نمی

به تو بدهیم بدهی به بزها، بزها شیر بدهند به تو تا بدهی به پیرزن، پیرزن دُمت را به تو 

ها گفتند: برو لب چشمه. رفت لب چشمه. دید بدهد. گفت: از کجا آب بیاورم؟ درخت

ادی ببرند. گفت: ای دخترها! تو را به ها را پر از آب کردند که به آبسه تا دختر مشک
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ها برگ به من بدهند ببرم برای بزها، ها. درختخدا آب به من بدهید ببرم برای درخت

بزها شیر به من بدهند ببرم برای پیرزن، پیرزن دمم را بدهد. گفتند: ما آب مفت به تو 

انگشتر بیاورم؟  ۀانگشتری بیاوری. گفت: از کجا حلق ۀدهیم تا نروی برایمان حلقنمی

دانیم خودت فکری بکن. روباه رفت و رسید به یک آبادی. زرگری آنجا گفتند: ما نمی

ای به من بده ببرم برای دخترها، دخترها آب بدهند ببرم برای بود گفت: ای استاد! حلقه

ها برگ بدهند ببرم برای بزها، بزها شیر بدهند ببرم برای پیرزن، پیرزن ها. درختدرخت

مرغ برایم دهم. برو تخممفت به کسی نمی ۀم را به من بدهد. استاد گفت: من حلقدم

تا  به تو بدهم. روباه رفت و رفت تا رسید به یک آبادی. دید سه چهاررا بیاور تا حلقه 

ها گفت: چه کار کنند. یکی از مرغاند و دارند دانه جمع میمرغ و خروس جمع شده

خواهم که بدهم به استاد تا حلقه بدهد برای دخترها، میمرغ از شما داری؟ گفت: تخم

ها برگ بدهند ببرم برای بزها، بزها شیر ها، درختدخترها آب بدهند ببرم برای درخت

دهیم. برو مرغ مفت به تو نمیمرغ گفت: ما تخم بدهند ببرم برای پیرزن تا دمم را بدهد.

وباه گفت: دانه از کجا بیاورم. گفتند: مرغ به تو بدهیم. ردانه برای ما بیاور تا تخم

ها تو را به خدا دانه بدهید زاری رفت و گفت: ای گندمدانی. روباه به گندمخودت می

مرغ بدهند بدهم به استاد، استاد حلقه بدهد بدهم به ها تخمها، مرغبدهم به مرغ

رم برای بزها، ها برگ بدهند ببها، درختها، دخترها آب بدهند ببرم برای درختدختر

ها گفتند ما هنوز سبزیم و دانه بزها شیر بدهند ببرم برای پیرزن تا دمم را بدهد. گندم

ایم به آب نیاز داریم. به درگاه خدا دعا کن که بارانی بیاید ما رشد کنیم گندم نگرفته

بلندی و به درگاه خدا چند  ۀبدهیم و آن وقت دانه به تو بدهیم. روباه رفت باالی تپ

روز باران وجود آمد و باران شروع به باریدن کرد. دو شبانهروز دعا کرد. ابری بهشبانه

بعد روباه گندم را برداشت آورد  .ها سبز کردند، خوشه گرفتند و دانه گرفتندزد و گندم

مرغ دادند برد برای استاد، استاد حلقه داد برد برای دخترها، ها تخمها، مرغبرای مرغ

ها برگ دادند برای بزها، بزها شیر دادند ها، درختدادند برد برای درختدخترها آب 
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 وشی،)فره ما هم به سر رسید ۀبرد برای پیرزن و پیرزن هم دمش را به او پس داد. قص

 (.474/ص. 7.ج ،4792

/ ص. 4.، ج4792وشی، )فره «گیرگنجشک بهانه»هایی دیگر مانند این قصه و قصه

و ... با  (762، 7)همان، ج« کک به تنور»( ، 779همان، ص. ) «کک و مگس»( ، 719

بر استان لرستان، در دیگر مناطق ایران البته با ساختاری زنجیروار و مسلسل، عالوه

های زنجیروار مثل تعدادی از قصه شناسیاختالفاتی اندک رایج هستند. مارزلف به تیپ

و ... « اقامۀ دعوا با عروس»، «کندسوسکه عروسی میخاله»، «کنی؟چرا این کار را می»

البته با تفاوتی در عنوان  7177 ةپیرزن را با تیپ شمار ۀپردازد. مارزلف، قصمی

لرستان آمده، موش های مشخص کرده است. در عنوان قصه به جای روباه که در قصه

، ترجمۀ جهانداری، 4921 )مارزلف، «دهددست میموش دم خود را از»ذکر شده است؛ 

 (.709، ص. 4796

، ترجمۀ 4929 بتلهایم،) هایی دارد بس متعدد و پرمعناعامیانه الیه قصۀهر 

 ۀ(. ما در مجال اندک این مقاله با تجزیه و تحلیل قص42ص. ، 4797زاده، شریعت

عناوین  باها و گذاری آن در رشد کودکان، از برخی جنبهتأثیر ةدربار« پیرزن»

های مسلسل، رشد کالمی با استفاده از قصه بخش بودن،کنندگی و لذتسرگرم

های های مسلسل، درآمیختگی تخیل و واقعیت، آموزش مهارتپیوستگی و نظم در قصه

های مسلسل، آموزش فرایند خلقت و آفرینش و طرح اجتماعی، جاندارپنداری در قصه

 نظام احسن هستی در پوشش ساختاری زنجیروار و همچنین حضور نمادها و نیز طرح

 پردازیم.مفاهیم مذهبی و فلسفی، می

 . بحث و بررسی1

تواند روحیه و شوند که میهای عامیانه یکی از ابزارهای کارآمد آموزشی تلقی میقصه

طور کلی انسان از کودکی به طلبی کودکان و نوجوانان را اقناع کنند.کنجکاوی و پرسش

ت و کودک همواره با این حس دنبال کشف و درک علت و چرایی اتفاقات اطراف اسبه
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گویی به این حس کودکانه را های زنجیروار و مسلسل، مسیر پاسخشود. قصهبزرگ می

های عامیانه توانایی شنیداری و تقویت توجه شنیداری بر این قصهکنند. عالوههموار می

ماعی را میراث فرهنگی و البته اجت دهند و از این طریقکودکان را نیز تبدیل و ارتقا می

کنند. همدلی و های اندیشگانی خود را درک میها و سمبلبینند و اسطورهآموزش می

گویی هموارتر فرهنگی از مسیر قصه ۀآموزش و پرورش، وفاق و مصالح هماهنگی،

های عامیانه توان از طریق قصهراحتی میهای خانوادگی و اجتماعی را بهاست و ارزش

های زنجیروار و مسلسل را ترین کارکردهای قصهداد. مهمبه کودک و نوجوان انتقال 

 بحث و بررسی قرار داد.ترتیب زیر موردتوان بهمی

 بخش بودنکنندگی و لذتهای زنجیروار؛ سرگرم. قصه1ـ1

بسیار  اول برای جذب مخاطب کودک، ۀکننده بودن در مرحلجذاب بودن و سرگرم 

کنندگی های عامیانه فراتر از سرگرمقصهاز های پررمز و رچند که پیاممهم است. هر

خوبی و هاست، اما کودک هنگامی که از شنیدن قصه لذت ببرد، طبیعتاً پیام قصه را بهآن

 ةپردازان حوزاعتقاد دارد که بسیاری از تئوری 2سادگی لمس خواهد کرد. ماتسوییبه

بودن آن است و به  بخشکودکان، لذت ۀکودک بر این باورند که بهترین کیفیت در قص

کار دارند باید متوجه های کودکان سرونحوی با کتابهمین دلیل تمام کسانی که به

 کننده باشدباشند که کتاب قبل از آموزنده بودن یا در صورت آموزنده بودن، سرگرم

های ترین وجوه قصهجعفر محجوب یکی از مهممحمد (.426، ص 4921 ،ماتسویی)

 ۀذهن بشر از دو جنب از آنجایی کهوی معتقد است که  .داندمیعامیانه را سرگرمی 

ــ فرماست است و تا روزی که عواطف بر طبع بشر حکم ادراکی و عاطفی ترکیب شده

 492ص. ، ص4727 )محجوب، برداز گفتن و شنیدن افسانه لذت می ــ یعنی تا ابد

سبب به های عامیانه،قصهیکی از انواع  منزلۀبههای مسلسل و زنجیروار قصه .(492ـ

شوند و انگاری میهای طبیعی که انسانگویند و پدیدهوجود حیواناتی که سخن می

شوند و نیز حالت ریتمیک و تکرار بعضی بندها و همچنین اشیایی که جاندار می
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کلمات و جمالت، این ویژگی را دارند که مخاطب کودک را سریع به خود جذب کنند 

ترین توجهپیرزن، دُم روباه که جالب ۀابتدای قص ها لذت ببرد. درنآ و کودک از شنیدن

افتد و این خود ماجراهایی به شود و به دست پیرزن می، قطع میاستقسمت بدنش 

خواهد ببیند آیا روباه شنود و میگیرد و میدنبال دارد و البته کودک قصه را پی می

، کودک را به شنیدن و ش بودن این قصهبخآورد یا خیر؟ و لذتدست میدُمش را به

هم  ۀ هنرهای بزرگهای عامیانه همچون همکند. از نظر بتلهایم قصهتوجه ترغیب می

ای که بریم و جاذبهها میاین قصه آموزند و لذتی که از خواندناند و هم میبخشلذت

ود قصه شود؛ یعنی از خاول از کیفیت ادبی آن حاصل می ۀکنیم در وهلاحساس می

ای که مستقیماً با شیوهبا توانایی ویژة خود، این کار را به هنری و آن هم یاثر منزلۀبه

، 4797زاده، ، ترجمۀ شریعت4929 بتلهایم،) دهدکند، انجام میکودک ارتباط برقرار می

 (.62 ،47 ص.

 های زنجیروار؛ تقویت هوش کالمی . قصه2ـ1

سال مناسب هستند. کودک با  2تا  7ودکان سنین های زنجیروار و مسلسل برای کقصه 

آنجایی که برخی جمالت، ة واژگانش بیشتر خواهد شد. ازهایی دایرشنیدن چنین قصه

ها هنگ و ریتم خاصی که در این قصهآشوند و ضرببندها و واژگان مرتب تکرار می

ونه حقیقت این گژگان شود. درشود که ذهن کودک درگیر واوجود دارد باعث می

ها در شوند و این عامل سبب ماندگاری این قصهها گاهی به شعر نزدیک میقصه

جاست که کنیم بههایی را برای کودکان نقل میشود. وقتی چنین قصهکودک می ۀحافظ

از کودک بخواهیم که او هم قصه را برایمان تعریف کند؛ چنان که بتلهایم معتقد است 

آن بر ذهن کودک  تأثیرای کودکان تکرار کنیم تا هایی را برالزم است چنین قصه

( و در این تکرارها کودک با واژگان و جمالت جدید و 21)همان، ص.  ماندگار باشد

شود تا تکرار بندهای قصه باعث میها آشنا شده است. تکرار ترجیعکار بردن آنبه ةنحو
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غلب ساده و و موسیقی حاصل از آن برای کودک جذاب باشد. جمالت کوتاه و ا

ها ارتباط راحتی با آنهای عامیانه باعث شده است تا کودکان بتوانند بهتکراری در قصه

بینیم یک بند تکراری بین روباه و پیرزن می ۀکه در قصبرقرار کنند و اُنس بگیرند. چنان

ست و این بند با ظهور هر موجود یا پدیدة گووها موضوع گفتموجودات و پدیده

 شود.تر میالنیجدید، طو

 آفرینش ۀهای زنجیروار؛ زنجیر. قصه1ـ1

پیوسته دارند با آغازی معین و ماجرایی که به سوی همهای عامیانه ساختاری بهقصه

هم ( و این به24)همان، ص.  رودحلی خشنودکننده در پایان داستان پیش میراه

بینیم. در ذهن کودک وضوح میهای مسلسل و زنجیری بهپیوستگی و نظم را در قصه

چیز اغلب چنان ای از تصورات غالباً نامنظم نقش بسته است و همهخردسال مجموعه

اما برای اینکه کودک از این  ،ها در توان او نیستمغشوش است که نظم بخشیدن به آن

تر بلکه نیرومندتر به عالم گذار در عالم خیال نه شکست خورده و ضعیفوگشت

(. نظمی که در 26 .)همان، ص به اندکی نظم و ترتیب نیاز استواقعیت بازگردد 

های ذهن کودک کمک شود در جهت سامان دادن به آشفتگیهای مسلسل دیده میقصه

های مسلسل، پیوستگی میان اجزای قصه، و دیگر قصه« پیرزن» قصۀبزرگی است. در 

با درک این نظیر هستی است. کودک نشان از نظام احسن و معاشرت و وصلت بی

یابد که او میگیرد و درموضوع بنیادین، در جریان این شکوه و پیوستگی اجزاء قرار می

نظمی و ناهنجاری در آن ای از بیای که ذرههستی قرار دارد؛ زنجیره ةدر این زنجیر

 زنجیرة»توان آن را گذارد که میای را به نمایش میزنجیره« پیرزن»وجود ندارد. داستان 

 کنید.مشاهده می 4مورد بحث را در شکل  نام نهاد. نظم زنجیروار قصۀ« ینشآفر
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 خدا ابر

 باران کشتزار 

 دانۀ گندم مرغ

 تخم مرغ مردزرگر

 حلقۀ انگشتر دختر

 آب درخت

 برگ درخت بز

 شیر پیرزن

Figure 1: of the chain of creation 
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تواند کودک را با نظام هستی آشنا کند می است شده که در باال نشان داده یازنجیره

ها نشان تعاون و همکاری میان موجودات است. این تسلسل در قصه ةدهندکه نشان

همان رسالت و غایت  دهد که هدف از آفرینش، قرارگرفتن در این زنجیره است کهمی

تعالی مقدر  ها یا موجودات تقدیر شده است.سعادتی است که برای هریک از پدیده

نظر گرفته شده است و هریک از موجودات هستی همان هدفی است که از خلق آن در

شود تا ماهیت های دیگر متصل میای از نظام احسن هستی به حلقهزنجیروار هر حلقه

، در 4 شکلتوجه به باآفرینش آن موجود در این نظام همکاری و تعاون، شکل بگیرد. 

یر کشیده شده است که به کودک نشان دهد که احیای کمال تصومذکور، نظامی به قصۀ

آفرینش  گرفتن در زنجیرة و تعادل وجودی، مشروط به درک و همچنین شرکت و قرار

های مسلسل که کودک را به شکلی منظم، با زنجیرة یکی دیگر از قصه و هستی است.

« گیرجشک بهانهگن»کند، قصۀ مسلسل آشنا می «تعاون و همکاری»و زنجیرة  2«رنج»

 شود.نمایش داده می 7و  7در شکل  های آن نیزاست. با ذکر این قصه، زنجیره

اش افتاد توی یک گنجشک بود رفت توی درّه. یک زنگوله هم به گردنش بود؛ زنگوله  

های درّه را بسوزان تا من ها گم شد. رفت پیش آتش گفت: ای آتش! بیا علفعلف

آید آتش گفت: من چرا این کار را بکنم؟ یک نفر می دا کنم.ام را پیبتوانم زنگوله

گفت: ای رودخانه! بیا  .برد برای گوسفندان. گنجشک رفت پیش رودخانهها را میعلف

هایش را روی آتش را خاموش کن. رودخانه گفت: به آتش چه کار دارم؟ کسی دست

دخانه را بخورید! آب رو ۀکند. رفت پیش گاوها و گفت: ای گاوها! همآن گرم می

آید و دست و صورتش را توی آب گاوها گفتند: چه کار داریم به رودخانه؟ کسی می

شوید. گنجشک رفت پیش بار آرد و گفت: ای بار آرد! بیا برو روی دوش گاو. آن می

را گیرد و با او زمین آید و از آن شیر میبار آرد گفت: چه کار دارم به گاو؟ کسی می
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ها بارهای آرد را سوراخ کنید. ها و گفت: ای موشرفت پیش موشزند. شخم می

کند. ها نان درست میآید و از آنها گفتند: چه کار داریم به بارهای آرد؟ کسی میموش

ها چه ها را بخورید. گفتند: با موشها! بیایید موشها و گفت: ای گربهرفت پیش گربه

ها دنبال کن تا موش برود بار و موشکار داریم؟ رفت پیش سگ و گفت: ای سگ بر

آرد را سوراخ کند، بار آرد بیفتد روی گاو و گاو برود آب رودخانه را بخورد و 

ام را پیدا ها را بسوزاند تا من زنگولهرودخانه آتش را خاموش کند و آتش هم علف

 ها؟ گنجشک هم غمگین و ناراحت از آنجا رفتسگ گفت: چه کار دارم به گربهکنم. 

 (.719/ص. 4ج.، 4792وشی، )فره

 

 

 

 زنجیرة رنج: 2شکل 

Figure 2: the chain of suffering 
 

 نشان داده شده است. 7محور در شکل تعاون و همکاری جمع ةزنجیر نه

 

 

 
 

 زنجیرة تعاون :1شکل 

 Figure 3: Cooperative Chain 

 های زنجیروار؛ جاندارپنداری . قصه1ـ1

 عامیانه، هایقصه از گونهاین در ست.پویا و جاندار ایقصه مقاله این در مذکور قصۀ

 با بودن انسان مشخص مرز و گشایندمی انسانی کُنش و گووگفت به زبان طبیعی مظاهر
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 گشایندمی زبان هستی ارکان ۀهم گویی و ریزدمی فرو طبیعی عناصر دیگر و حیوانات

 و جاندارپنداری این بابند.می ادارمعن تعادلی و تساوی همدیگر، با ارتباط در و

 که دهدمی نشان و دارد وجود عامیانه هایقصه اغلب در طبیعی مظاهر به بخشیروح

 با را هستی هایناشناخته از خود بیم و ترس تا است بوده تالش در همواره انسان

 نآ از ترس و تنهایی حقیقتدر دهد. نشان هاآن با انگاریذاتهم و جاندارپنداری

 راه این از و کند وادار انسانی کُنش و گووگفت به را حیوانات انسان تا است شده باعث

 عنصر که عامیانه هایقصه در بخشد. تخفیف را آن از ناشی ترس و خود تنهایی

 عناصر با بهتری تعامل و ارتباط تواندمی کودک مخاطب دارد وجود جاندارانگاری

. سازد توانمند و فرهیخته را خود تخیل و جانبی هوش مسیر این از و کند برقرار هستی

برگشتی وشود و در رفتدر قصۀ پیرزن، کودک با روباه همانند یک انسان همراه می

شود و از اینکه این حیوانات یا کالم میهای طبیعی هموار با حیوانات و پدیدهدایره

ی برای او سؤالای هیچ کند و جگویند، تعجبی نمیها همچون آدمیان سخن میپدیده

 با انسان برابر هستند. از نظر ها یا حیواناتزیرا در ذهن کودک، تمام پدیده ،نیست

شناسد؛ هر چیزی که زنده باشد بتلهایم کودک مرز مشخصی بین اشیا و جانداران نمی

ها و حیوانات چه ، درختهافهمیم که سنگها. اگر ما نمیحیاتی دارد شبیه به ما انسان

ایم. به نظر ساز نساختهها همگویند از این روست که خودمان را چنانکه باید با آنمی

، طبیعی است که از اشیایی که کنجکاوی او را خواهد جهان را بشناسدکودک که می

، انتظار دارد که مدار استانگیزند انتظار پاسخ داشته باشد و از آنجا که کودک خودبرمی

همانطور که کودک با  ؛برایش پرمعنا هستند انوران از چیزهایی حرف بزنند که واقعاًج

زند. در تصور کودک، تنها حیوانات نیستند حیوانات واقعی یا عروسک خود حرف می

توان این استدالل می اند. بنابرها هم زندهبلکه سنگ ،اندیشندکنند و میکه احساس می
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)همان،  اند شروع به حرف زدن کنندخاموش بوده ایی که قبالًراحتی باور کرد که اشیبه

 (.02ص. 

 های زنجیروار؛ درآمیختگی تخیل و واقعیت. قصه1ـ1

علوم شناختی با تحلیل فرایند ادراک ذهنی انسان معتقدند که ترکیب واقعیت و تخیل 

و  شکلی از آگاهی ةبردارندل، درتخی در معرفت وآگاهی افراد نقش اساسی دارد.

شود که که فرایند درک شناخت است که به ملزومات بیرونی نیازمند نیست و باعث می

تخیل کودکان بسیار قوی و  ةتری، به مخاطب انتقال یابد. قوو مسافت کم با واسطه

های عامیانه برای کنار آمدن با این تخیالت ی که ارتباط و خوانش قصهطوربهپویاست 

واقعیت جهان و خلقت آن « پیرزن»قصۀ ثری دارد. در ؤم ها، نقشو لذت بردن از آن

داستان »فیشر  ۀشود. به گفتغیرمستقیم با شکلی خیالی برای کودک مطرح می طوربه

ت مهم سؤاالکه به معنا، چرا ،های عامیانه به مصورسازی نیازی نداردخوب مانند داستان

(. بتلهایم معتقد است: 04. ، ص4729ـ 4722 )فیشر، «گرددذهنی و قدرت تخیل باز می

ها کنند. این خألهای بزرگی را که در ادراک کودک وجود دارد پر میخأل تخیالت،

عامیانه پس از آغاز های های مناسب است. قصهناشی از ناپختگی تفکر و نبود آگاهی

گذارها، هر واما این گشت ،رودگونه میخود به درون رویدادهای خیال زمینی و سادة

ناقص  ــ یا ؤکودک یا ر ــ برخالف ذهن ناآموختۀ هم دراز باشد، فرایند قصه قدر

ای ها برد، در پایان او را به شیوهماند. قصه پس از آنکه کودک را به دنیای شگفتینمی

آموزد که در گرداند. این امر به کودک چیزی را میبخش به واقعیت باز میبسیار اطمینان

بیش از هر چیز به دانستن آن نیاز دارد؛ اگر مدتی مقهور تخیل این مرحله از رشد خود 

خود شده باشد اهمیتی ندارد، البته به شرط آنکه همیشه در بند آن نماند. کودک با 

 اما غیرحقیقی نیستند ،اندها غیرواقعییابد که این قصهها به شهود درمیشنیدن این قصه
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بینیم در چنان که می(. 91، 29، 26ص.  ،4797زاده، ، ترجمۀ شریعت4929 بتلهایم،)

گذار وشود تا در یک گشتخیالی با روباه همراه می طوربهکودک  «پیرزن» ۀقص

گذار خیالی با واقعیت ووار و طوالنی دُمش را پیدا کند و البته در این گشتدایره

 . ودشرو میهروببا نظم و پیوستگی و هماهنگی خاصش،  انگیز جهان آفرینش شگفت

 های زنجیروار؛ کسب هویت مشترک. قصه1ـ1

انسان موجودی اجتماعی است. عمل هر فردی در اجتماع در حق سایر افراد جامعه 

 محوریهای عامیانه بر محور فرایند فردیت و قهرمانتأثیر مثبت یا منفی دارد. بیشتر قصه

اما  ،گیردرد توجه قرار میانسانی مو ۀالگویی برتر در جامع منزلۀبهتکیه دارند و قهرمان 

های عامیانه و پریان، این است که خالف اکثر قصههای مسلسل برجالب در قصه ۀنکت

اند و رفتار هم پیوستهحقیقت تمام اعضای قصه بهبینیم و درها نمیقهرمانی در این قصه

ر گوید: دمی 2گذار است. جوزف کمپبلتأثیرهر کدام در زندگی و حیات دیگر اعضا 

در تک تک افراد نیست، بلکه در اجتماع است.  ــ کمال انسان ــ شکل زندگی، تمامیت

اش های هستیاگر فرد تصمیم بگیرد از اجتماع ببُرد، فقط ارتباط خود را با سرچشمه

قطع کرده است. اگر انسان بتواند دیدگاه خود را گسترده کند طوری که این موجود 

تر تر و باشکوهتر، محفوظتر، متعالیگاه خود را بزرگگیرد، آنبرفردی را هم درورا

نماید. چقدر هم کوچک باشد، در جامعۀ انسانی ضروری میخواهد یافت. نقش او هر

، ترجمۀ خسروپناه، 4919 )کمپبل،باشد شوند انسان مفید وظایف اجتماعی باعث می

وار برای سلسلهموجودات  ۀبینیم که هممی «پیرزن»(. در قصۀ 720ـ727، صص. 4792

اند. بز برای تولید شیر به برگ درخت نیازمند است و رفع نیاز به همدیگر وابسته

درخت برای تولید برگ به آب نیاز دارد مرغ برای تولید تخم مرغ به گندم نیازمند 

کودک با شنیدن این قصه پیوستگی  ،است. مزرعه برای تولید گندم به باران. بنابراین
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آموزد که هر کدام از اعضای جامعه، از کند و میبه هم درک می اعضای جامعه را

های طبیعی همه در رفع نیازهای اجتماع نقش دارند و بدون حیوانات گرفته تا پدیده

آید. بنابراین، هر کسی در جامعه باید نقش خود را هر چند ها نقص پیش میوجود آن

تماع پیش نیاید. این پیوستگی و درستی انجام دهد تا خللی در اجکوچک هم باشد به

موجودات است و تمرین  ة هویت مشترک همۀدهندمشارکت زنجیری، نشان

محور را بر کودکان تکلیف گرایی و همچنین بسط شخصیت کنشگر و جمعجمع

 قصۀپیوستگی اعضای جامعه،  ةهای مسلسل با این شیوکند. یکی دیگر از قصهمی

ه را مارزلف با نام عزاداری نمونه معرفی کرده زنجیروار کک و مگس است. این قص

این قصه به کودک  .(701، ص. 4796، ترجمۀ جهانداری، 4921 مارزلف،) است

اعضای جامعه به هم وابستگی دارند و غم و ناراحتی برای هر  که همۀکند یادآوری می

 موجودی غم و عذاب دیگر موجودات را به دنبال دارد. کودک با شنیدن این قصه

 یابد. دوستی را درمیاحساس همدلی و نوع

خواستند از رودخانه عبور کنند. کالغ پرواز کرد و کک و کک و مگس و کالغی می

برد. آب کک را برد. مگس ت نداریم، آب ما را میئمگس گفتند: ای رفیق! ما دل و جر

و بر سرش خاک ریخت. کالغ رفت نشست روی گوسفندی بال و پر خود را به هم زد 

پرپر شد. گفت: مگس خاک بر سر، کالغ پرپر، کک را آب برد. گوسفند هم دُم خود را 

س خاک بر ، مگپربرید و رفت لب چشمه و پوزه را به آب گذاشت و گفت: کالغ پر

چشمه چرک و خون شد. کفتاری آمد آب  گوسفند دم بریده، کک را آب برد.سر، 

گفت: وای کالغ پرپر، مگس خاک  بخورد گفت: تو که آب پاک و شفاف بودی! چشمه

بر سر، گوسفند دم بریده، چشمه چرک و خون. کفتار سرگشته و حیران شد و رفت 

پیش گاو. گاو گفت: ای کفتار تو که سالم بودی! کفتار گفت: وای مگس خاک بر سر، 
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کالغ پرپر، گوسفند دم بریده، چشمه چرک و خون، من ناراحت و سرگشته، کک را 

آلود است . د خود را ناقص کرد. دهقان دید گاو سر و دوشش خونآب برد. گاو ز

گفت: ای گاو! چه شده؟ گاو گفت: ای وای مگس خاک بر سر، کالغ پرپر، گوسفند دم 

بریده، چشمه چرک و خون، کفتار ناراحت و خسته، گاو سر و دست شکسته، کک را 

 وی سرش و رفت خانهآب برد. دهقان پیر هم بیلی دستش بود، از فرط ناراحتی زد ت

 (.779 /ص.4، ج. 4792وشی، فره)

 های زنجیروار؛ شناخت نمادین هستی . قصه1ـ1

های عامیانه مفاهیمی ژرف و عمیق دارند که این مفاهیم در پشت کلماتی نمادین قصه

ها فهمد که این قصههای پریان آشناست میاند. از نظر بتلهایم، کودکی که با قصهنهفته

، ترجمۀ 4929 بتلهایم،) گویند نه به زبان واقعیات روزمرهنمادها با او سخن میبه زبان 

(. نماد همواره نمایش چیزی از معنی است که در اثر پیوند 29 ص. ،4797زاده، شریعت

ای عمیق میان فرد و اجتماع آید و رابطهوجود میق انسان و محیط او بهالناخودآگاه خ

از طبیعی  ه هر امری اعمدهد ککند. تاریخ نماد نشان میو طبیعت اطراف او ایجاد می

یا مجرّد مثل اعداد، اشکال هندسی، عقاید  هامثل سنگ، فلز، گل، درخت، حیوانات، کوه

، 4729، ترجمۀ فضایلی، 4916 )شوالیه و گربران، تواند ارزشی نمادین پیدا کندو ... می

ایی از هرگونه ناپختگی، سنگدلی و (. نمادها بیانگر نیاز انسان به ره70/ ص. 4ج.

 ۀایستایی بیش از اندازه و رهایی از هر گونه محدودیت در روند رشدش به مرحل

کنند و از تر هستند. این نمادها محتویات ناخودآگاه را فراهم مییافتهتر و تکاملعالی

، 4722یونگ، ) ندشویابند و در آنجا به نمودهای فعال تبدیل میآنجا به خودآگاه راه می

دربردارندة مفاهیمی عمیق از فرایند خلقت و آفرینش با بیانی « پیرزن» قصۀ(. 776ص. 

  گوید:های کودکان است. بتلهایم میگوی بسیاری از پرسشنمادین است که گویا پاسخ
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های ازلی و های بزرگ به دنبال یافتن پاسخ به پرسشکودکان همچون فیلسوف

ام؟ جهان چطور پیدا پرسد: من کیستم؟ از کجا آمدهود میابدی هستند. کودک از خ

ها را آفریده؟ منظور از زندگی چیست؟ پیداست که شده؟ چه کسی انسان و حیوان

صورت انتزاعی، بلکه از زاویۀ ارتباطی که با خود او ها نه بهاو دربارة این پرسش

هایی های عاجل پاسخهای عامیانه و پریان برای این پرسشاندیشد. قصهدارند می

، ترجمۀ 4929 بتلهایم،برد )ها پی میدارند که کودک فقط با شنیدن قصه به آن

 (. 09ص. ، 4797زاده، شریعت

انگیزی به فرایند نحو شگفتپیرزن، ما را به ۀرمزگشایی از کلمات نمادین در قص

شود. ای رهنمون میآفرینش و خلقت طبیعت و انسان، با نظم و پیوستگی ویژه

ترین توجهی که به کیفیت آفرینش و ایجاد گوید: کهنطور که محجوب میهمان

(. 477، ص. 4726 ها و اساطیر است )محجوب،صورت افسانهطبیعت و انسان شده به

در این زنجیرة داستانی به رمزگشایی از کلمات نمادین به ترتیب از باال به پایین 

علل هستی در قله و نوک این زنجیرة داستان آفرینش العلت منزلۀبهپردازیم: خداوند می

ای به باال است و روشن است که با ارادة او جهان آفرینش خلق شده است. روباه از تپه

ها. این رود تا از خداوند درخواست کند بارانی نازل کند برای رویش و رشد گندممی

یعنی خودآگاهی « من» باال رفتن به قول یونگ، صعود ناخودآگاه به نظرگاه واالی

(. خداوند دعای روباه را اجابت 171، ص. 4722 )یونگ، کندفزاینده را نمادین می

بر تفسیر بناشود. از نظر نمادین و گیرد و باران نازل میکند و ابری آسمان را فرا میمی

های کنند و نقش ابر، ابرها پردة نازکی هستند که دو طبقۀ عالم را از هم جدا میعرفانی

جمله باران مادی، وحی های باروری، ازساز و نمادگرایی آن به تمامی سرچشمهباران

 / صص.7، ج.4729 )شوالیه و گربران، پیامبرانه و مظهریت خداوند وابسته است

 برای .دانندپیوند زمین و آسمان می ةباران را میو شناسی غالباً(. در دانش اسطوره77ـ71
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، شدآب پاک  ۀوسیلآمده است پس از آنکه همه چیز به ئوزیاسرار مذهب النمونه در 

و این « شودبارور » و از زمین خواسته شد تا « باران ببارد»از آسمان خواسته شد تا 

« راه حل»یک  منزلۀتوان باران را بهترتیب میپیوند مقدس خدایان بود با یکدیگر. بدین

گندم سبز  ۀبا بارش باران مزرع (.171، ص 4722)یونگ،  به معنای لغوی آن دانست

شوند. تمامی تمامی غالت به گندم ختم می» گوید:می 9دهد. اکهارتشود و دانه میمی

گندم سمبل خالق  ۀ(. دان799)همان، ص  «جواهرات به طال و تمامی مخلوقات به انسان

برای تولید بذر است. گندم همچنین سمبل خوشبختی، زندگی، فراوانی و عالمت 

شد. در سنت حیات پرستش می ۀمای منزلۀبهورزی در پاییز است. در بین اعراب کشا

برترین غذا با خود به همراه  منزلۀبهعرب، هنگامی که آدم از بهشت رانده شد، گندم را 

 ۀ(. پس گندم بشارتی است برای مای427، ص. 4790 ، ترجمۀ بقاپور،4967 )جابز، آورد

برد تا از او ینش. روباه گندم را برای مرغ میحیات و سبب زندگی در جهان آفر

مرغ بگیرد. در باورهای اساطیری برخی اقوام در موقع مرگ کسی مرغی را پای در تخم

 کندکنند و اعتقاد دارند که مرغ روح متوفی را به خارج منتقل میمنزل قربانی می

رسمی در آفریقای ـ ـ(. قربانی کردن مرغ برای ایجاد ارتباط با مردگان 24 .، صهمان)

، ترجمۀ فضایلی، 4916 )شوالیه و گربران، از همین نمادگرایی برخاسته است ــ سیاه

(. مرغ نمادی است از خلقت جان و روح انسان توسط خداوند. 741 .، ص4729

گون مرغ این است که تخم را به آفرینش هستی و به گونهتخم ةنمادگرایی کلی دربار

ای مشترک در مرغ، نظریهدهد. تولد جهان از یک تخمباط میشدن تدریجی اشکال ارت

ها و بسیاری ها، اندونزیاییها، ژاپنیها، چینیها، هندوان، ویتنامی، مصریمیان یونانیان

بر  دانستند. بنامرغ میدیگر از اقوام است. در عهد باستان انسان اولیه را زادة یک تخم

)همان، صص.  اما خاستگاه تبار بشری است ،زین نیستآغاتخم، اعتقادات تبتی با اینکه 



 فر و همکارمعصومه یاسمی ______________________ ... در رشد فکری «وارزنجیر»های کارکردشناسی قصه

211 

 

دهند تا برای مرد مرغ را به روباه میها به پاس دریافت گندم، تخم(. مرغ777 ـ 777

زرگر ببرد. مرد جوان، نماد خود و تجدید حیات آن است؛ یک نیروی حیاتی خالق و 

 شودو ابتکار می چیز سرشار از زندگیای برای روح که به لطف آن همهمسیر تازه

فرستد. حلقه عالمت ای برای دختران می(. مرد زرگر حلقه799، ص. 4722)یونگ، 

پیوسته است و در مسیحیت همیک وصلت، یک عهد، یک اشتراک، یک سرنوشت به

ای است که به اختیار پذیرفته شده است. این حلقه با زمان و بستگی صادقانهنماد هم

(. پس حلقه نمادی است  77 ،49. ، ص4729 والیه و گربران،)ش کیهان در ارتباط است

صورت آداب گوید: اتحاد زن و مرد بهاز اتحاد زن و مرد با هم، چنانکه یونگ می

 نمادین ازدواج مقدس از همان آغاز در بطن اسرار ادیان باستانی قرار داشته است

عنصر نخستین  فرستند. آب(. دخترها برای درخت آب می492، ص. 4722 )یونگ،

است که همه چیز از آن آفریده شده است و بنابراین یک نماد باستانی برای زهدان و 

 .، ص4721، ترجمۀ بهزادی، 4942 )هال، باروری و همچنین نماد تطهیر و نوزایی بود

حقیقت نماد انسان رد خلقت نوع انسان است و درخت در(. حاصل پیوند زن و م490

شناسی آدمیان محسوب فرد نسببهمنحصر نمای انسان و انگارةتمام نۀیدرخت آ»است. 

(. در قرون وسطی انسان را غالباً به درختی 72، ص. 4722)زمردی،  «شده استمی

درخت و  هایش با تنۀدرخت و تن و اندام کردند که سرش را با ریشۀوارونه تشبیه می

آن حاوی اکسیر  ۀرد و شاخگیت میئآن نش اند. زندگی از ریشۀهایش قیاس کردهشاخه

(. همچنین درخت نماد کیهان و منبع باروری و نماد 14)همان، ص.  طول عمر است

(. پس برگ 720، ص. 4721، ترجمۀ بهزادی، 4942 )هال، دانش و حیات جاودانی بود

شود. روباه درخت نمادی از دانش و خرد است که باعث حیات جاودانی برای بشر می

مادر جهان است.  بزبرد تا از او شیر بگیرد. در هند مادهبز می برگ درخت را برای
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 ۀتر، نشاننفع زمین و حتی دقیقرفته ماده بز ابزار فعل و انفعاالت آسمانی بههمروی

/ص. 7ج.، 4729، ترجمۀ فضایلی، 4916 )شوالیه و گربران، کشاورزی و رویش است

روزی برای انسان و طبیعت هستند  نماد حیواناتی که سبب برکت و منزلۀبه(. بز 97

راز تمامیت  ةمطرح است. همچنین این نکته که عدد بزها چهار است، خود دربردارند

هستی است. چهار بنیان تمام اعداد است؛ چهار جهت اصلی، چهار فصل و عناصر 

(. 66، ص. 4729، ترجمۀ جاللیانی، 4996 )اشلی،است آب، باد، خاک و آتش  ۀاربع

خیزی و همچنین شناخت و در عرفان، مانند یک راه نماد فراوانی، حاصل شیر طبیعتاً

رسید. شیر را مشروب جاودانگی، نماد زندگی و باطنی بود که سرانجام به جاودانگی می

/صص. 7ج. ،4729، ترجمۀ فضایلی، 4916 دانند )شوالیه و گربران،آگاهی می

همچنین نوشیدنی است که به انسان  نمادین غذا و طوربه(. بر این اساس شیر 449ـ446

 ،بخشد. پیرزن در این قصه نماد خرد انسانی استزندگی، آگاهی و جاودانگی می

شود. از نظر یونگ، چراکه در شروع داستان، پرسش و کاوشی خردورزانه را باعث می

های پریان است و بیانگر خرد ها و افسانهشدة اسطورهنماد شناخته رسانپیرزن یاری

 اگر از پایین، ۀ جالب توجه این است که(. نکت177، ص. 4722 )یونگ، اودانۀ زنانهج

داستان را بررسی کنیم اولین خلقت مربوط به پیرزن است که نماد خرد انسانی  زنجیرة

 است.

 های مذهبی و فلسفی مایههای زنجیروار؛ طرح نقش. قصه1ـ1

ها زیرا این قصه ،های مذهبی هستندمایههای عامیانه مملو از نقشگوید قصهبتلهایم می

شمار ترین بخش زندگی بهاند که مذهب مهموجود آمدهی بههایاغلب در دوران

 های مذهبی سروکار دارند، مستقیماً یا تلویحاً با مضمونرفت. به همین سببمی

(. محمدرضا سرشار معتقد است که 42 ، ص.4720، ترجمۀ بهروزنیا، 4929 )بتلهایم،
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بر آنکه باید با توجه به سن و سال و طرح مسائل و مفاهیم مذهبی و مجرّدات عالوه

قدرت درک مخاطب کودک صورت گیرد، بلکه باید با شکل بیانی جذاب، گیرا و قابل 

تر شدن و جذابیت بخشیدن به این گونه فهمحس و لمس همراه باشد. برای قابل

های قصه، قرآن، یعنی طرح مسائل در قالب ة، بهترین راه همان تقلید از شیومسائل

مالحظه  «پیرزن» قصۀ(. در 712، ص. 4727 )حداد، های تمثیلی استتمثیل و قصه

کنیم با زبانی ساده و بیانی کودکانه مفاهیم عمیقی مطرح شده است. مفاهیم عظیم می

م. در کنیقرآنی مربوط به خلقت و رستاخیز را در این قصه با زبان ساده مشاهده می

انگیزد و آن  و خداست آن که بادها را بفرستد که ابرها را»آمده است:  9 ۀفاطر آی ةسور

ابر را ما به شهر و دیار مرده برانیم و به بارانش زمین را پس از خزان زنده گردانیم و 

روم  ةسور 12 ۀهمچنین آی«. گونه استحشر و نشر مردگان هم به قیامت همین

فرستد که ابر را در فضا برانگیزد، پس به کسی است که بادها را می خدا آن»فرماید: می

تش تعلق گیرد در اطراف آسمان متصل و منبسط کند و باز متفرق گونه که مشیهر

 قطره از درونش بیرون ریزد و چون به )کشتزار وگاه باران را بنگری که قطرهگرداند؛ آن

بارد به یک لحظه آن قوم مسرور و صحرای( هر قومی از بندگانش که بخواهد فرو 

رسد ما در این داستان مفاهیم فلسفی مثل برهان نظر میهمچنین به«. شادمان گردند

فیشر  ۀتوانیم در شکلی ابتدایی و کودکانه مشاهده کنیم. به گفتعلیت و برهان نظم را می

های الی پیچیدگیهتوانند به کودکان کمک کنند تا از البها میهای سنتی و افسانهداستان

(. علیت 411، ص. 4729 ـ4722)فیشر،  داستان و زندگی، حساسیت فلسفی پیدا کنند

خوانیم. تمام که یکی را علت و دیگری را معلول می ءنوعی رابطه است میان دو شی

البته باید توجه  .جا که ضعف وجودی دارند نیازمند علت هستندموجودات عالم از آن

شود و نه هر معلولی. فالسفه نظام و تنها از علتی خاص صادر میداشت که هر معلولی 
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سر یکدیگر قرار های زنجیر که به ترتیب پشتترتیب علل و معلوالت را به حلقه

ند که آن علت شوها به علتی منتهی مینهایت علت و معلولاند. دراند، تشبیه کردهگرفته

(. در 497 ـ422، صص. 4760طهری،)م قائم به ذات است و قائم به علتی دیگر نیست

موجودات برای  ۀشود. هموار طبیعت به ما نشان داده میزنجیره ۀ، چرخ«پیرزن»قصۀ 

توانند نیاز خویش را تنهایی نمیوار به همدیگر وصل هستند و بهرفع نیازشان زنجیره

جود برآورده کنند و هر کدام از موجوداتی که در این قصه نقش دارند، علتی برای مو

نیاز از بی نهایت به خداوند کهموجود باالتر از خود هستند و در تر و معلولی برایپایین

 شوند. العلل هستی است، وصل میهر علتی و علت

 . نتیجه1

های مشهور در فرهنگ ، که از قصه«پیرزن»دار مانند قصۀ های مسلسل و دنبالهقصه

سشگری و کنجکاوی کودکان و بر تقویت و اقنای حس پرلرستان است، عالوه

نوجوانان، توانایی و انرژی کافی دارند که قبل از هر چیز، اصل بنیادین علت و معلول 

ها ها آشنا و مأنوس کنند. این قصهرا آموزش دهند و کودک را با خاصیت سببی پدیده

لحه توانند نظام احسن هستی و انتظام منطقی آن را در ذهن کودک تثبیت کنند و مصامی

ها را برای کودک به تصویر بکشند و همچنین او را و هماهنگی طبیعی میان تمام پدیده

، «پیرزن»برای مشارکت در کسب هویت جمعی و گروهی آماده کنند. قصۀ زنجیروار 

کند. بیم و ترس کودک را از آشنا می« تجزیه و تحلیل»کودکان را با پدیدة ذهنی 

کند و از طریق تشریح روابط ها کم میات و پدیدهه و ارتباط با دیگر موجودهمواج

نفس نتیجه با اعتمادبهشنا شوند و درشود تا کودکان با مفهوم استدالل آعِلّی، موجب می

بیشتری به درک، شناخت و ارتباط با اطراف و موجودات پیرامونی، روی آورند. 

شترک و همچنین های مابزاری مناسب برای بیان و ترویج ارزش زنجیروارهای قصه
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های اخالقی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی هستند. ها برای انتقال گزارهزبان مشترک انسان

گیری با اطراف و ها با بسط شخصیت و هویت جمعی کودک، او را برای ارتباطآن

با طرح قواعد اخالقی و ارزشی و نیز کنند و شرکت در کسب هویت مشترک آماده می

بینی، هویت مشترک، شخصیت فعال ها، به کودکان جهانتبعیت از آنو اصرار بر  تأکید

پردازی، گونه از قصهنشان داد که این «پیرزن»قصۀ بخشند. تحلیل و ماهیت کنشگری می

های بعدی انگیزد و کودک را برای شنیدن حلقهحس تعلیق و انتظار کودکانه را برمی

را  اندیشی، شناخت و ادراک کودککند و بلوغ و توسع فکری، پیشقصه مشتاق می

ها دیده کند. نظم و توالی شکلی و البته محتوایی که در این گونه از قصهثر میمتأ

های مهارت ۀهای ذهنی کودک، موجب توسعدهی به آشفتگیشود ضمن سامانمی

شود. پذیری او میجمعی و بسط ظرفیت جامعه ۀاجتماعی و همچنین تقویت روحی

زنجیری در مراکز آموزشی و پرورشی و تشریح  های عامیانۀس قصهآموزش و تدری

ها، پیشنهاد مشخص این متغیرهای توضیحی و تفسیری حاکم بر ساختار و بافتار آن

 مقاله است.
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