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  »مروسفرة وه«رمزپردازي در داستان 

مشاه يزداز ادبيات شفاهي و فولكلور خطة خر 
1

   

  

زاده آزاده پشوتني
*   

  تربيت مدرسدانشگاه اسي ارشد پژوهش هنر كارشن

  رامين اخوي جو 

  كارشناس موسيقي سازهاي ايراني از مؤسسه آموزش عالي هنر شيراز

  چكيده

هاي شفاهي و ادبيات فولكلور بومي و ديني هر قومي داراي رنگ و بويي از اعتقـادات                   داستان

ها  خاص خود را در اين داستانردازي و ساختار اجتماعي و فرهنگي آن است و در نتيجه نمادپ

سـفرة  داسـتان   . گذارد تا بتواند هويت ملي و فرهنگي خـود را اسـتمرار بخـشد             به نمايش مي  

گر آمال و آرزوها و فرهنگ اين گروه كوچـك             متعلق به زرتشتيان خرمشاه يزد، و بيان       وهمرو

گزاري از   ه منظور سپاس  شود كه بيشتر ب   در كنار اين داستان، سفرة نذري و آييني برپا مي         . است

اين داسـتان قـومي در سراسـر        . است) صاحب نذر (خانه    پروردگار براي برآوردن نذر صاحب    

 با فرهنگ فولكلور آن همگـام اسـت و           و ايران، با رنگ و بوي قومي و بومي خاص هر ناحيه          

عروس مارتوان به قصة در اين باره مي. هاي كهن اين افسانه دارد نشان از خاستگاه  
1

دامادي  و 

كه مار است  
2

پـسوخه و كوپيـد    «اين افسانه در فرهنگ غربي در قالب عشق         .  اشاره كرد  
3

رخ » 

  .كند نمايان مي

شـرط  . اي است كه به مـار سـفيدي بـدل شـده اسـت               شده  قهرمان داستان، شاهزادة طلسم   

شكسته شدن اين طلسم، ازدواج و تشكيل زندگي مشترك است كـه آن هـم بـا سـپري شـدن               

هاي قويِ نمادپردازي     اين داستان داراي اليه   . پذير است    و رازداري همسر مار امكان     هفت سال 

تـالش  . هـاي بـسياري دارد      هاي كهن در فرهنگ و ادبيـات ايـران همـساني          است و با اسطوره   

                                                 
*1

 pashootanizadeh@gmail.com:  نويسندة مسئول

 /�١  14/2/90:تاريخ پذيرش    11/8/89 :تاريخ دريافت
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هاي رمـزي نهفتـه در اعمـاق داسـتان       اين جستار در جهت كشف و آشكارسازي اليه        نويسندة

  .استسفرة وهمرو 

  .مار، رمزپردازي، خرمشاه يزدتران، ، ادبيات شفاهي، دخسفرة وهمرو:  كليديهاي واژه

  مقدمه. 1

زمان با اطعـام افـراد نيازمنـد در      كه رنگ و بوي آييني دارند و هم     ييهادر اغلب داستان  

 يطبيعـ   يست، يافتن عنصر ماورا    همراه ا  جهت رفع بال، برآورده شدن آرزو يا اداي نذر        

 در جهـت حفـظ   ها  داستانگونه  اينهاي كدام از شخصيت  هر.  است رپذي  امكان آساني  به

 اصـل  هـم از ايـن       سفرة وهمـرو  داسـتان   . گيرند شكل مي   خود هاي دروني و رمزي    اليه

.  شكل گرفته است   يطبيع  ي نيروهاي ماورا   آن به كمك    نيست و رمزپردازي قويِ    امستثن

  : گونه آمده است ن ستاري ايارتباط معنايي رمز و اسطوره با اديان در نوشتار جالل

گر معنايي است كه جز بدان وسيله يعني جز به            كه بيان (صفت ذاتي و ماهوي رمز      

در قلمـرو ديانـت و عـالم قداسـت و ماوراءالطبيعـه،             ) شدني نيست   زبان رمز، بيان  

وضوح محسوس و مشهود است و بيهوده نيست كه زبان اساطير كه بـا اديـان و                   به

تنگ دارند، همواره زباني رمزي است و به گفتة ميرچا اليـاده،            مذاهب پيوندي تنگا  

البتـه مقـصود ايـن      . در حكم تبلـور آن اسـت      ) اسطوره(رمز، دنبالة تجلّي قداست     

شود، بلكه عمدة مـرام     نيست كه رمز تنها در عالم قداست و مابعدالطبيعه يافت مي          

به سرشتشان با رمز بنا ) دو عنصر عمدة عالم قداست(اين است كه اسطوره و آيين    

  ).27: 1372( و ذاتي دارند» وجودي«پيوندي 

  )وهمن روز (سفرة وهمروداستان . 2

سـنبل، سوسـن و      هـاي    به نـام    با سه دختر خود     كشاورزي اي دوردست مرد  در دهكده 

ذراندنـد و بـا مـرگ       گدستي روزگـار مـي      در فقر و تنگ    دختران. كرد زندگي مي  نيلوفر

 ةرفتـ  دسـت ز در غـم همـسر از      پدر ني .  شده بودند  زده ها و غم   بيش از پيش تن    مادرشان،

شـان را پوشـانده    خود ميلي به كار كردن نداشت؛ گويي غبار غم و اندوه سراسر زندگي            

 هم پدر و هم دختران هـر روز صـبح،           .باري ادامه داشت    گونة ماللت   شان به     زندگي. بود
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خاستند و   كسالت از بستر برمي   همگام با اولين پرتوي تابان خورشيد و بانگ خروس با           

 مـرد دهقـان     ،در يكي از اين روزهـا     .  تا روز را به شب آرند       بودند اي به دنبال راه چاره   

 ن كـار  در حـي  .  و مزارع رفـت    ها   گياهان هرز به باغ     هرس هميشه برخاست و براي   مثل  

هـم؟  د  چه هر روز تن به اين كار مي        ايرآخر ب : كرد   اين سؤال را زمزمه مي      با خود  مدام

شـود؟ ايـن كارهـا جـز      مگر از اين زندگي جز اندوه و فقـر بـسيار چيـزي عايـدم مـي         

 و با تن خسته و بـسته        دهند   مي اي دارد؟ اندك دستمزدي    فرسودگي و ناتواني چه فايده    

  ! ديگر هيچشود و صرف خريد قرصي نان ميز هم فقطاين درآمد ناچي. كنند رهايم مي

 امـا بـا     كـرد؛  با خود تكـرار مـي      ها را    آن د هر روز  پيرمر.  تازگي نداشت  ها  اين سؤال 

  آن روزش هـاي  زمزمـه  امـا . درسـي  ي آرام، صدايي كه هرگز به گوش كـسي نمـي          يصدا

 گـويي . شـد    رسا بيـان مـي     ي بسيار وزين و با صداي     اي   هر كلمه  شباهت به نطق نبود؛    بي

ـ   بـرايش  و را ديوانه خطاب كننـد     اديگر ترس از آبرو و يا اينكه مردم          . ايي نداشـت   معن

دل مرا بشنود و كمكم كند و راه نجات          دردِ چرا كسي نيست كه صداي    : پيرمرد بانگ زد  

هاي سـفيد مـار      فلس. برآوردمار بسيار زيبايي سر   ها  را نشانم دهد؟ ناگهان از ميان سبزه      

  پيرمرد از زيبايي آن مار خشكش زده بود و جالـب اينكـه   .درخشيد در نور خورشيد مي   

بخيـر مـرد      صـبح «:  بود، مـار گفـت     شكه محو تماشاي    طور     همان .ترسيد  نمي  هم از آن 

دانـم كـه شـغل       مـي .  كمـك كـنم    خواهم به تو     را شنيدم و مي     تو هايمن حرف . دهقان

تـر هـرس    كنم تا سريع   مي ت كمك روز ام .گيري   مي باري داري و دستمزد ناچيزي     مشقت

 امـا   . بگيـري  سـتمزد بيـشتري    و د  نـيم  سركـشي ك    ديگر كني و بتوانيم با هم به چند باغ       

 مـرد دهقـان كـه    »پذيري؟آيا كمك مرا مي. گويم ميآن را  شرطي دارم كه در پايان روز       

 ناباورانه سري در    زده و   كرد چنين چيزي حقيقت داشته باشد با چشمان بهت         گمان نمي 

هـاي هـرز      مار با نيروي جادويي خويش تمام مزرعه را از علـف           .د تكان داد  جهت تأيي 

آنجا هم نيروي جادويي مار تمام كارهـا را         . رد و با پيرمرد راهي مزراع ديگر شد       پاك ك 

  . انجام داد و دهقان اُجرت خوبي دريافت كرد

. گو  مار سخن  روز بود و مرد دهقان منتظر شنيدن شرطِ       پايان   نشاني از    غروب آفتاب 

ام و   بـا صـدايي آر     . جمـع شـد    كرد و در چشمانش قطـره اشـكي       نگاهي  مار به پيرمرد    

. سـت  ا  من به آنچه قول دادم عمل كـردم، حـاال نوبـت تـو              !اي دهقان «: ملتمسانه گفت 
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از .  شـام ببـر    ة بخـر و سـر سـفر       نـان و غـذا و مقـداري نمـك         امشب براي دخترانـت     

ترين دخترت بپرس كه آيا حاضر است با من ازدواج كند و اگر از تو پرسـيد كـه                    بزرگ

 از گـزش مـن     ذكـر نـام خـدا      به او بگـو بـا        ،تواند از گزش من درامان باشد      چگونه مي 

 سـال  سرو تناور و كهن     كنار درخت  .ابي باغ  همين درفردا صبح زود به     . ماند محفوظ مي 

با شنيدن اين سخن از زبان      » .را از دخترت بشنوم    منتظرت هستم تا جواب خواستگاري    

! عجيبـي  ة خواست چه:  شد و در دل گفت     رتپاي پيرمرد غرق در تعجب و حي       ، سرتا مار

اصـالً چـه كـسي      . برد شك گمان به ديوانگي من مي       بي ،اگر اين را با دخترم مطرح كنم      

كند كه ماري بتواند حرف بزند و تازه به من هم در كارهاي مزرعه و باغ كمك                  باور مي 

  .از مار خداحافظي كرد و راهي خانه شد. كند؟ اما چون قول داده بود، پذيرفت

اول نـان و    . داد كرد و مرحله به مرحله انجام مي       بود فكر مي  در راه به آنچه مار گفته       

در بدو ورود، به رسـم هميـشه دختـر بـزرگش بـه              . د و به خانه رفت    غذا و نمك خري   

هـاي لذيـذ     مد و خسته نباشي بگويد كه با انبوه خـوراكي         ا در آمد تا به پدر خوش      ةآستان

ي؟ پيرمرد لبخنـدي زد     ا  هجا آورد ها را از ك    پدر اين :  شد و قبل از هر چيز پرسيد       رو  روبه

دو دختر ديگـر هـم      . دستمزد كار امروزم خوب بود چون نيروي كمكي داشتم        : و گفت 

 گرفتنـد و بـه       از پـدر   ها را در رسانده بودند، خوراكي   ة  كه در آن لحظه خود را به آستان       

 از او تر با تعجب به پدر نزديك شـد و         اما دختر بزرگ  .  كنند  را آماده  مطبخ بردند تا شام   

 مار سـخني نگفـت و خـستگي را بهانـه     دهقان هم طبق گفتة  . دخواست كه بيشتر بگوي   

  . دخترش مطرح كند مار را ازخواستگارية شام، كرد تا در فرصتي مناسب، بعد از سفر

اي كرد كه مبني بر      پدر به دختر بزرگش اشاره    .  شام چيده و سپس برچيده شد      سفرة

تـر مـشغول پـاك كـردن         دو دختر كوچـك   . و پدر بود  بيان صحبتي محرمانه ميان دختر      

 و  داشـت  پـرده از راز آن روز بر       ،آوري ظروف بودند كه پـدر در خلـوت         سفره و جمع  

وانـه   پـدرش را دي    ،دختر عصباني شـد و بـا پرخـاش        . بيان كرد موضوع خواستگاري را    

   اگر مار مرا بگزد چكار كنم؟:د و از پدر پرسدرك خطاب 

جز ندامت پدر كه چرا نادانـسته شـرايط مـار را            چيزي نبود    اين خواستگاري    ةنتيج

 شـب را بـا      ر تمـام  كشاورز پي  . جواب منفي دختر به خواستگاري مار       نيز  و  بود پذيرفته
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 يا بـا دادن جـواب منفـي          و اين كابوس كه يا ديوانه شده و اوهام بر او غلبه يافته است            

  . شدريدخترش به مار، مار چه انتقامي از او خواهد گرفت، سپ

 را بـه     دخترش  تا هم جواب منفي    رفت در باغ صبح روز بعد، پيرمرد با اضطراب به        

  دخترش پيرمرد جواب  .مار بدهد و هم از اينكه مجنون نشده است اطمينان حاصل كند           

مرد دهقـان  : مار گفت. رو شد روبه با لطف و محبت مار ،د و با كمال تعجب  دارا به مار    

پيرمرد با خـود    . هد خود عمل كردي و با او راهي مزرعه شد         گزارم كه به ع    از تو سپاس  

دوسـت  «: از مـار پرسـيد    .  باشـد  مكن اسـت   م  چيزي انديشيد كه دليل همراهي مار چه     

 مـار بـا     ».آيي؟ دخترم كه به پيوند با تـو راضـي نـشد            خوبم چرا امروز به كمك من مي      

ين دخترت خواستگاري   آيم تا در پايان روز از دوم      امروز هم مي  «: لحني محترمانه گفت  

د كه شايد دومين دختر هم دسـت رد بـه            يادآوري كر   ولي به مار   ؛ دهقان پذيرفت  ».كنم

 .ش رفـت خوبي پـي  مانند روز اول كارها به   ن روز هم    مار پذيرفت و دومي   . اش بزند  سينه

 با دختـرش در      ماجرا را  دهقان.  دهقان خواستگاري كرد   ة روز مار از دختر ميان     پاياندر  

پـدر عزيـزم چـه كـسي بـا مـار            : گونه پاسخ داد   ندومين دختر با نرمي اي    . ذاشتميان گ 

خوريد يـا اينكـه ديگـر        دهم؟ اگر از من دل    ن كار را انجام      كه من اي    است ازدواج كرده 

سري مار   خانه بروم اما مرا به هم       اين  از  تا خواهيد من در خانه باشم، به من بگوييد        نمي

نحـوي غـصه را از دل دختـرك          ش را بوسـيد تـا بـه        ساكت شد و دختر    پدر. نياوريددر

  .بزدايد

امروز هم  «: مار گفت . روز بعد به باغ رفت و داستان را براي مار تعريف كرد           دهقان  

 ».شما مرا به همسري بپذيرد    سومين   كنم به اُميد آنكه دختر     شما را كمك و همراهي مي     

ستم تـا شـايد     يـ مـولي ن   مع ي مـار  خترت بگو كه من سلطان مار هستم و       اما به آخرين د   

شب هنگام پـدر    . دهقان قبول كرد و روز سوم هم چون دو روز قبل سپري شد            . بپذيرد

 ،با آخرين دخترش موضوع خواستگاري سلطان مار را مطرح كرد و در كمـال نابـاوري               

  . شنيدجواب مثبت تر  از دختر كوچك

 تا براي   خواست ، پيرمرد پاسخ مثبت دخترش را به مار رساند و از او           صبح روز بعد  

مار با شنيدن اين خبر بـسيار شـاد شـد و بـه دهقـان                . جشن عروسي خود را آماده كند     

پيرمـرد  . اش را بـه زحمـت نينـدازد       كه براي برگـزاري مراسـم، خـود و خـانواده           گفت
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خواهي براي دختر عزيزم جشن عروسي برگذار       سلطان مار مگر نمي   «: زده پرسد  تعجب

گيرم اما همه چيز با قدرت جادويي مـن          بهترين مراسم را مي    البته كه «: فت مار گ  »كني؟

  ».آماده شده است

همان شب جشن عروسي بزرگي در دهكده برپا شد و دختر كوچك دهقان به عقد               

تمام اهالي روستا از اينكه چگونه مرد دهقان چنين كاري كرده است            . دمسلطان مار درآ  

 دختر سوم پـس از     .اش پرداختند   هوادند و به شماتت و مالمت دهقان و خان        دمتعجب ش 

شده است كه به شـكل و        اي طلسم   شاهزاده واقع او  دريافت كه در  ازدواج با سلطان مار     

شود كه او همسري اختيار كند و       اما اين طلسم زماني باطل مي     . شمايل مار درآمده است   

ر در حين گذشت اين هفت سـال، مـار هـ          .  زندگي مشترك داشته باشد    هفت سال با او   

شـد و تمـام      كرد و براي همسرش به صورت شاهزاده ظـاهر مـي            مي اندازي پوست روز

نبايـد از راز سـلطان مـار        كـس      هيچ اما   .كرد مي فراهم   اوه را براي    امكانات زندگي مرفّ  

. يافـت  دست مي  عمر جاودانه  شد تا هفت سال سپري شود و پس از آن، مار به             مي آگاه

ـ        . آغاز شد زندگي مشترك مار و دختر دهقان         ةمار در انظار عموم با همان ظاهر مارگون

ظـاهر  بند به دور دسـتان نيلـوفر          قالب كمربند به دور كمر و يا انگشتر و دست          خود در 

تـا هفـت سـال      بـست     كار مـي     براي رازداري به   دخترك هم تمام تالش خود را     . شد مي

  . سپري شود

تـر بـه زنـدگي     اهر بـزرگ  و شادي داشتند تا آنكه دو خـو   خوب ها با هم زندگي    آن

 باعـث جـدايي مـار و        تا  كشيدند هر دو با هم نقشه    .  كردند خواهر كوچكشان حسادت  

 بـراي آنكـه     خـواهر جـان   :  گفتند روزي به خواهر كوچكشان   . خواهر كوچكشان شوند  

 بايد در خلوت از همسرت بپرسي كه از چه چيزهايي متنفر            ،زندگي بهتري داشته باشي   

ات فـراهم      غصه و دعوا را در زنـدگي زناشـويي         ة بريزي و ماي   شاست تا مبادا در غذاي    

 بـا  را كـه دو خـواهرش گفتـه بودنـد     خواهر كوچك هم در اولين فرصـت آنچـه          . كني

 متنفر اسـت و اگـر روزي         سير ةدود سوخت  كه از    گفت مار   .ان گذاشت ميسلطان مار در  

ـ     هـاي بـدنش سـياه     فلـس اين دود را احساس كند، ابتدا رنگ         ي ئشه نـامر   و بـراي همي

 با ديدن   شنيدند،  وگوي مار و نيلوفر را مي       گفت  در  از شكاف   كه دو خواهر هم   .شود مي

  .دااُفت، اتفاق  و آنچه نبايد از راز مار آگاه شدند مار به شاهزاده،بدل شدنِ
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تـرش    دو خواهر بزرگ  نكه به سفارش  جا، شاد از اي     خبر از همه   بي تر  خواهر كوچك 

ـ      ،همسرش خبردار شده است   عمل كرده و از روحيات        نـزد دو     پـدري  ة بـه سـوي خان

 خود  ةبازگشت به خان  يابد و عزم      اما در خانه هيچ كس را نمي      . اُفتدبه راه مي  خواهرش  

 و نيـز آشـكار       مار با همـسرش    وگوي  گفت دو خواهر كه شاهد      ،در همين اثناء  . كند مي

مـار  .  دود كنـد و بـسوزد      دهند تـا  جاق خانه قرار مي    ا  روي ر را  سي ، بودند شدنِ راز مار  

ي ئ و سـپس نـامر     دهد  مي تغيير رنگ    مار سياه سفيد با استشمام دود سير سوخته ابتدا به         

  .شود مي

شـود و     مـي  رو  ، روبـه  نيلوفر با ورود به خانه با شادي دو خواهرش، سنبل و سوسن           

 از  هـا را   ن  آ شود و   مي شوم دو خواهر     ةناگهان متوجه نقش  . يابد اثري از همسر خود نمي    

خـورد   ساليان سال غصه مي   . يابد  مي خورده قرباني و فريب   خود را    نيلوفر. راند خانه مي 

 گردد تا اينكه پس هفـت سـال سـرگرداني در بيابـان، بـه              ها به دنبال مار مي    و در بيابان  

در بيابـان جويـا     را  اش  صـوفي از دختـر دليـل سـرگرداني        . رسد و شاگردش مي   صوفي

 ،اگر تمام بيابـان را پـر از مـار كـنم           «: گويد به نيلوفر مي   ،تانپس از شنيدن داس   . شود مي

 دختـر جـواب   »همه مار تشخيص دهي و پيدا كني؟ تواني مار خودت را از ميان اين      مي

كند و دختـرك   زدني پر از مار مي     مه به ستاد صوفي تمام بيابان را در چشم      اُ. دهد آري مي 

  رازش را  شـدن مار از همسرش دليل فـاش       . طلبديابد و از او پوزش مي     مار خود را مي   

 همـسرش قربـاني     يابد  مار هم كه درمي   . كند  پرسد و نيلوفر تمام داستان را بازگو مي        مي

 طلـسم مـار شكـسته    به اين ترتيـب، . كند نيرنگ دو خواهرش شده است با او آشتي مي 

 بـر اثـر      هم رگ  در مقابل، دو خواهر حيله     .دآي زاد درمي  ت آدمي ئ شاهزاده به هي    و شود مي

  .شوند  گل سوسن و سنبل بدل ميةنفرين مار به دو بوت

   داستاني نمادپردازي اجزا.3

  اسامي دختران. 1-3

هـا مظهـر و        گل  نام اين  هر يك از  .  سوسن و نيلوفر اسامي دختران كشاورز است       سنبل،

 اهـورامزدا كـه در ديـن       ةجاودانان مقدس و صفات برجست     ( است   امشاسپندان  از نمادي

   :)اند ي يافتهرتشت تجلّز
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   ؛ گل ياسمن سپيد← )ل حيوانانموكّ(بهمن 

   ؛ گل مرزنگوش←) ل آتشموكّ(ارديبهشت 

  ؛)ريحان(اسپرهم   گل شاه←) ل فلزاتموكّ(شهريور 

  ؛ گل فرنجشمك←) ل زمينموكّ(سپندارمزد 

و ان شدن روز امـرداد  زم در گذشته، هم ( گل چمپه يا چمپك← )ل گياهانموكّ(امرداد  

  ؛)اندگفته هم مي]اشاره به گل نيلوفر [ را جشن نيلوفري]جشن امردادگان[ماه امرداد 

ـ   ان   گل سوسن و ستاره تشتر همراه و كمك خرداد امشاسپند          ← )ل آب موكّ(خرداد    دان

  .)1141: 1351، عفيفي(

 سـنبل بايـد     دربارة اما   .ارتباط گل سوسن و نيلوفر با اسامي دو خواهر مشخص شد          

هاي اصلي اسـت كـه در      مار يكي از نشانه    ،در آيين مهر  . از دين مهر ارائه كرد    شواهدي  

سوسـن،   .)126: 1377 هينلـز، (خزد   عنوان مالزم او مي     در كنار مهر به    هاي شكار آن    صحنه

 يـاحقي، ( نوعي با مـار پيونـد دارنـد        لوفر هركدام به  و ني ) ريحان /اسپرهم(سنبل، سپرغم   

1388 :737(.  

  ر ماييزيبا. 2-3

 ي نمـاد   و شـده    پرستش مي  اي گسترده به طور  اين جانور خزنده     ،از ادوار پيش از تاريخ    

 از همان روزگاران نخـستين، بـه پرسـتش           مار . بوده است  ديني با مفاهيم وسيع و متنوع     

بنا به نوشـتة كتـايون مزداپـور و بـه نقـل از               .)93: 1380 هـال، (خورشيد وابستگي داشت    

جادو است و   ) حشره و جانور موذي و اهريمني     ( خرفستر   گويند «: پهلوي بندهشكتاب  

 اهريمنـي و    :قـول هـست     تناقضي كه در ايـن نقـل       ».مار جادوتر، اما او را كشتن نگويد      

ة سو و از سوي ديگر منـع دينـي كـشتن آن، كـشاكش و فـرآورد                 جادو بودن مار از يك    

پـرداز آدمـي      سـطوره  كاركرد ذهـن ا    ةكاركردِ دو وجه مهم و بنيادين را از انديشه و شيو          

 بـا نقـش بنيـادين مـار، بـا           ي عالوه بر آن، اساطير    .)204: 1378 مزداپور،(كند   بازنمايي مي 

 نقـش مـار در باورهـاي زرتـشتيان          . دارد باورهاي كيش زرتشتي انطباق ناقص و ناتمام      

هنوز قداست خـود را     ) وهمرو/ وهمن روز (يني بهمن امشاسپند    ي آ ةويژه سفر  ايران و به  

 داستاني و   ز نقش مار صبغة   گاهي ني . خوردين پيوند مي  ي نگاه داشته است و با آي      نحو  به
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 حركـات و     و  و گويـاي اعتقـادات و باورهـاي انتزاعـي،          گيـرد     مـي اي بـه خـود       انهافس

  .)208ن، هما( پيچيده است ينيِيرفتارهاي آ

 بـود و بعـد از ملعـون شـدن ابلـيس هـم بـا او                 بهشت) در باغ ( دربانانمار يكي از    

 ،داسـتان اين  در  .  رفت  و حوا  نزد آدم  ،دهان مار   قرار گرفتن در    با  ابليس .دوستي داشت 

 گـاه گو بودن مار به دهان مار و جاي         سخن . اشاره شده است   به درباني بهشت توسط مار    

اما نقش ابليس را دو خـواهر       .  در مقام آدم است     هم  و پيرمرد دهقان   داللت دارد شيطان  

تـوانيم   حـوا در نظـر بگيـريم، مـي        همان   را) نيلوفر(ر دختر سوم    اگ. ندكنحسود ايفا مي  

 و  بپنـداريم  خـواهران    ي بشر، در حكـم خدعـة      انتقام شيطان را مبني بر فريب دادن ابنا       

و بـر   ا رانده شـدن حـوا از بهـشت و نـزول             ، مار را براي يافتن  ي خواهر سوم    دگر بيابان

  . تعبير كنيمزمين

 و  نيكوتر صورت نبـود   د مار بر صورتي بود كه از آن         گوين«: مار زيباترين جانور بود   

جـانوري  و   گزاران بهشت  خدمت مار در اصل يكي از       اينكه» .چهار دست و پاي داشت    

 همكـاري بـا     ، تنها گناه او    مار جايگاه وااليي داشته و     آيد كه  مين بر  چني  است، بوده زيبا

بـا كمـك    گـزاري بهـشت،      مار در مقـام خـدمت      ).38: 1385 تاواراتاني،( است    بوده ابليس

 مطابقـت دارد؛ يعنـي بـاغ بـا بهـشت و كمـك مـار بـا                   سلطان مار بـه دهقـان در بـاغ        

سـفرة  عنصر زيبايي مار در داستان آفـرينش و داسـتان           . ش شباهت دارد  ا  گزاري خدمت

  .مشترك استهم  وهمرو

  فلس سفيد و خواستگاري مار. 3-3

به اين  . اندزاد دانسته يرمعمولي و پري   سبا را موجودي غ    ة بلقيس، ملك  ،ها قصهدر بعضي   

 پيچيـده   يبيند كه بر مار سـفيد     ترتيب كه پدر بلقيس روزي در شكارگاه مار سياهي مي         

 چـون بـه     .رهاندشتابد و او را مي     به كمك مار سفيد مي     .و قصد هالك او را دارد     است  

پـسر مهتـر    ... نمـ : گفت... مردي ديد در ميان خانه ايستاده نيكوروي      ... «: رسد خانه مي 

 مـرا   :گفـت ... پريانم و من آن مار سفيدم كه تو مـرا از دسـت آن مـار سـياه برهانيـدي                   

  .)1012: 1381عبداللهي، ( » .... به تو دهماگر خواهي تا او را به زني...  استخواهري
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 پـري از موجـودات اهريمنـي        ،هاي پهلوي  در ادبيات ديني فارسي ميانه و در نوشته       

 كه بخواهد نمـاد و پيكـر   وقتتواند هر  مياو.  جادو برخوردار است كه از نيروي   است

هاي ديگر درآيد تا پهلوانان را بفريبد و دام و دهشن مـزدا              ه جامه  و ب  هدخود را تغيير د   

 پـري   ،از سوي ديگـر   .  شبيه است  بسيار به جنّ   پري). 1: 1350 سركاراتي،(را آسيب رساند    

هاي مربـوط بـه      اشاره مجموعةاز  . ي شده است   معرف ي ديگر ةدر ادبيات فارسي به گون    

هـاي عاميانـه چنـين      هـا و داسـتان     ديگـر فارسـي، افـسانه      هاي  باو كت  شاهنامهپري در   

 پـري بـه صـورت زن اثيـري بـسيار زيبـا پنداشـته                ، اسالمي ةآيد كه در ايران دور     برمي

و گـاه بـه      بـوده  برخـوردار     از زيبايي و نيكويي و حتي فرّ       اين زن اثيري  .  است شده مي

 در مقابـل ديـو و اهـريمن قـرار           ،شا  ش به مردمـان و زيبـايي      ا  سبب بهي و سودرساني   

را  پـري شـباهت پـري         اثيري بودنِ  آنچه گفته شد،  با توجه به    . )2همان،  ( رفته است گ مي

عنـوان جـنس     بـه » پـري « ياد كردن از      اما .كند  بيشتر مي  ، كه از جنس آتش است     ،با جنّ 

كه پـيش از    ؛ چرا  دقيق نيست  -اند  ان نيز چنين كرده   پژوهشگر اگرچه برخي    -مؤنث جنّ 

 از آنجـا    . متفاوت ياد شده است    كامالًبا ديدگاهي     از پري   پس از آن،   هاي  يا دوره اسالم  

گرچـه متعلـق بـه       - شكل گرفتـه    اسالمي هاي  دوره نذري آن در     ةكه اين داستان و سفر    

  . شده استدانسته نث جنّؤ پري م-زرتشتيان است

در نيـز   فرهنـگ معـين   در. اسـت ) جنّ( مذكر پري ةه به اين داستان، مار گون با توج 

تواند با    و مي  )249( ، مؤنث جنّ  موجودي متوهم و نامرئي؛ جنّ    :  است آمدهتعريف پري   

. كنـد   با سومين دختر دهقان ازدواج مي      مار هم در اين داستان    . انسان خاكي ازدواج كند   

ـ ... «:  به صورت مار گزارش شده اسـت  شكل پري تغييردر يك مورد ديگر نيز   ان و پري

و گروهي از ايشان اندر ميان مردمان باشند بـر صـورت سـگان و مـاران                 ... اند  سه گروه 

برانگيـز   موجودي عجيب و سؤال   در فرهنگ ايراني، پري      .)1012: 1381عبداللهي،  ( ».روند

هـاي ايرانـي از آن       رهتوانيم بگوييم كه در اسطو      بدانيم، مي   و اگر آن را مؤنث جنّ      است

 روح و يـا     العـادة  خـارق  هـاي  نمـاد قـدرت    صاحب جادو است و   پري،   .استياد شده   

آن  تواند تغيير شكل بدهد و در يـك       پري مي . رود  شمار مي    به ل تخي  طرّارانة هاي تظرفي

هاي انسان در سـاختن     شايد پري قدرت  . باالترين آرزوها را به ثمر برساند يا تغيير دهد        

   .)218 :1387شواليه، (ق برساند هايي است كه نتوانسته است عيناً به تحقّ نامهذهني بر
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 اعـراب بـه ايـران آمـد و پـيش از آن،              هاي مرتبط با آن به وسـيلة        و داستان اما جنّ   

هاي مربـوط بـه       قصهورود   ةكوب دربار  زرين.  نبود نزمي  در فرهنگ ايران    از جنّ  سخني

  :گويد  به ايران ميجنّ

انـد و ايـن       جا با خود بـرده      ه داستان جنّ را اعراب و مسلمانان همه       شك نيست ك  

هـا در بـاب       هايي كـه خـود آن     جا و در بين هر قوم تازه با داستان         ها در هر  داستان

: 1380 الري،( اند، به هم آميخته و صورتي ديگر گرفتـه اسـت            ديوان و پريان داشته   

31(.   

 از مـار  اي گونـه كـه  اشـاره كـرد     توان به جانّ      و رنگ سفيد مي     ارتباط مار و جنّ    ةدربار

 ها جـنّ   عرب.  است  جنون و جنّ   ةخانواد  هم و) پوشانيد(جانّ از فعل جنّ     . سفيد است 

 ة بـا واژ    جـنّ  ، در فرهنگ اسالمي   .)12: 1385 تاواراتاني،(دانند  و مار را از يك خانواده مي      

 از فرشـتگان از جـنس       وهيه مطابقت دارد و در روايات اسالمي به گر         و اجنّ  جانّ، جنّ 

:  آمده اسـت   ة الرحمن  سور ة، در پانزدهمين آي   در مورد آفرينش جنّ   . شود  مي آتش گفته 

گـاهي ايـن    .  از مارج آفريده شده اسـت       ظاهراً جنّ  ».هاي آتش آفريديم   جن را از زبانه   «

انـد و اينكـه خداونـد         دانسته سياهي يا آتش مخلوط با دود      آتش همراه با     ةكلمه را زبان  

  . گونه آتش آفريد  را از ايننّج

  همان مـار سـفيد     ،كه به احتمال قوي   اشاره شده   در اين داستان به سفيدي فلس مار        

از تبديل شدن سـلطان مـار       همچنين. خوانند  مي  جنّ ة و اعراب آن را جان از ريش       است

 يـاد شـده      استشمام دود برخاسـته از سـير سـوخته          آن بر اثر    نامرئي شدن  به مار سياه و   

ـ   پـيش   براي شنونده  ،ذكرشده و شواهد    ة پانزده سورة الرحمن   با توجه به آي   . ستا  ةزمين

در . شـود   يـا فرشـته فـراهم مـي         به عامل جـنّ    قصهتوجهي براي تبديل مار        قابل ذهني

رؤيت تنها يك تعين موقت از روح اعظم نـامرئي علّـي غيرمـادي،                مار قابل  نمادشناسي

 پـس نـامرئي    .)330: 1379كـوپر،   (اصل حيات است     قواي طبيعي و روح يا       ةصاحب هم 

كاوش در باورهاي ديگر    . دارد مفهومي نمادين    ،كلّ بدنة داستان  در   رؤيت شدن مار قابل  

فـاش كـردن    «: رسـد   به اين نتيجـه مـي      ،دربارة اين خزندة خطرناك كوير، با اين اعتقاد       

ن طـور كـه پـس از         هما .)212: 1387مزداپور،  (» .شود چنين رازي موجب زوال بركت مي     

 ، مـار بـه نـشانِ      ) است كه در پوست مار جـاي دارد         اي  مار شاهزاده (فاش شدن راز مار     
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تـوان بـه    مـي خانـه   نذر صاحبهمچنين دربارة. شودرود و ناپديد مي بركت از خانه مي  

  : اشاره كرد) يزد( كوير ةاعتقادات مردم خط

هايي هست و   ن مار در خانه   اي. مار سفيدي هست كه از خوبان و از ما بهتران است          

 خود وي صـاحب اصـلي خانـه    بخشد، اما به ساكنان آن بركت و غناي ناگهاني مي   

 بنابراين، كسان ديگري به ايـن خانـه         زودي ساكنان خانه را خواهد پراند       است و به  

   .)213همان، ( پايد نقل مكان خواهند كرد و كسي ديرزماني در آن نمي

 بـار   زيـان ر  يثتـأ  به   ،سياه به مار سفيد در داستان پدر بلقي        مار س  ة داستان حمل  ،در ضمن 

   .شباهت نيست دود سياه بر مار سفيد بي

   نمك.4-3

مرگـي، فـسادناپذيري، پايـداري، وفـاداري،          نمك به معناي زندگي، بـي      ،در نمادشناسي 

ايـن  رسـد در    نظـر مـي     امـا بـه    .)366: 1379كـوپر،   ( استجان، خرد و معرفت و دوستي       

 بيـان شـود، مـار سـعي داشـته            اينكه خواستگاري پس از صرف غذا      تأكيد بر با   داستان،

 خريـداري نـان،   ويـژه كـه دربـارة      كند؛ به گير  نحوي دهقان و دخترانش را نمك      است به 

مرگي در نماد نمك به همان عنـصر نـاميرايي و           بي. كند  مينمك و غذا به دهقان اصرار       

  .گردد جاودانگي بازمي

  نام خدا. 5-3

  : ت داردنام خدا در اين بخش از داستان با داستان مار در كشتي نوح مطابقذكر 

تو : نوح جواب داد  . مار نزد نوح آمد و به او گفت كه مرا بردار و اندر كشتي گذار              

ام كـه   من تو را ضمان كرده    : مار گفت . دارم كه سبب مضرت و درد باشيد      را برنمي 

كنم و اكنون از بهـر آن اسـت كـه      چ زيان ن  هر كه تو را ياد كند بر من، من او را هي           

او را هـيچ    ... سالم علي نـوحٍ فـي العـالمين       : كس از رنج ايشان بترسد و بخواند      هر

   .)1011: 1381عبداللهي، (زيان ندارد 

 از عالمت نبوت رسول اكرم     و روايات، اخبار   بر اساس 
)ص(

كه هرگز مار او را     اين است    

 بـا  ،ان هم در جواب دختر اول به خواسـتگاري مـار      در داست  .)1012همان،  (نگزيده است   
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:  پاسخ دختر هم ايـن اسـت       »اگر مار مرا بگزد چكار كنم؟     «: شويم  رو مي    روبه اين سؤال 

  .امان خواهي بودگاه از گزند مار در  آنخدا را بخوان

  :  داردپيوندي دوستانهدر حكايات صوفيان، معموالً مار با مردان حق 

اهيم خواص در سفري بودم، جايي رسيديم انـدر او مـاران            حامد اسود گويد با ابر    

چون بامداد برخاسـت و برفـت مـن بـازو           ... گفت خداي را ياد كن     ...بسيار بودند 

گفتم تو ندانستي كه اندر وطاء مار بوده        .  از وطاء فرو اُفتاد    حلقه بسته برفتم؛ ماري   

  .)1014، همان(... تر از دوش است؟ گفت هرگز شبي نبوده است بر من خوش

حلقـه   . خداوند بـوده اسـت      ترس از   گزند نرساندن مار به صوفي،      دليل حكايتاين  در  

 )خـواهر سـوم   (ه شدن مار به دور دسـت نيلـوفر          شدن مار به دور دست صوفي به حلق       

است ماري  از   ابراهيم و بيابان پر      ة ماران در قص   بسياريِ  در ، شباهت ديگر  .داردشباهت  

  .شود  مي آشكار استاد صوفيةكه به اراد

  باغ و سرو. 6-3

 حتـي در زمـستان نيـز سـبز          ؛ن راه ندارد، سـرو اسـت      ه آ  درختي كه مرگ ب    نماد زمينيِ 

بـه همـين   . )11: 1384 طهوري،(شود  درختان نميةماند و دچار خواب يا مرگ هر سال        مي

) درخت مـار   (»الحيه  �شجر« يا   )8 سالمي،( »الحيات  �شجر«ها سرو را      است كه عرب   دليل

در ديـن    .)737: 1388يـاحقي،   ( مار هم هـست      ، زيرا معتقدند هر جا سرو هست      ؛نامند مي

كه اسـامي سـه       گونه   همان ؛)194: 1376 بهار،( مظهر ايزد مهر است    اين درخت    ،زرتشت

 هميـشه   ايـن درخـت   . درخت سرو نماد اهورامزداست    .رددختر با دين مهر مطابقت دا     

ـ     سرو.  است كنايه از بهار    و ،طراوتسبز و با   ح و مثبـت زنـدگي       مفـرّ  ة مظهـري از جنب

هاي مـذهبي ايـران بـا درخـت سـرو احاطـه و محـصور         رو هنوز هم مكان    ازاين ؛است

  .)74: 1382 احمدي،( شوند مي

 كـه  نامـد   مي آن را درختي بهشتي  و كند   مي  به نوعي از سرو اشاره     اوستازرتشت در   

    جاودانـه خواهـد بـود      ،ا بچـشد   آن ر  ة و هر كـس ميـو      ش خرد رَبرگش دانش است و ب  

معروف است كه كشتي نوح     .)24: 1359 عدوي،(
)ع(

  بنـا  . از چوب سرو ساخته شده اسـت       

 .)395: 1385سازان،  چيت( آمد   در ناميرا  زرتشت پس از مرگ به هيئت سروي        نيز به روايتي 
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را  سـرو    آنان.  ايرانيان در باب ناميرايي و جاودانگي سرو بسيار جالب است          هاي  انديشه

 سـرو را در     هـا   آن. كنـد دانـستند كـه بـدن را از فـساد حفـظ مـي             به نيرويي مجهز مـي    

  سياه  و شاخ و برگ    مرد  ميكردند،  وقتي درخت سرو را قطع مي     . كاشتند ها مي  گورستان

 در فرهنگ ايراني و در تخت جمشيد ظـاهراً مظهـر             سرو .آمد شمار مي  آن نماد مرگ به   

 كه به سياه شدن بـدن       داستان از   آن بخش  .)www.linkestan.com(زندگي طوالني بود    

مـرگ درخـت و   .  سياه شدن درخت سرو هنگام مـرگ مطابقـت دارد  با ،دارداشاره  مار  

هـاي ايـران     شواهدي تـاريخي از انديـشه     .  نيستي است  يادآور  هر دو،  ،ي شدن مار  ئنامر

 ، كـورش  از جملـه   ان پادشـاه  ةهنگـام تـشييع جنـاز      مبني بـر اينكـه    باستان وجود دارد    

. كردنـد  ي پشت جنازه حمل مـ     ند و آورد  درمي  را از ريشه   يكنندگان درخت سرو   تشييع

در مراسم تدفين جنـازه اسـتفاده شـود، بـه     ي عنوان نماد زندگ اين رسم كه از درخت به   

 و بـه     شـد  يساز بازم سوگواري تاسوعا و عاشورا       صفويه، در مراس   ةمرور زمان در دور   

 به صورت يكـي از رسـوم        امروزه هم  .دونم    رخ   )رخت سرو ه د يبش(م  لَ ع شكل نمادينِ 

 درخت سرو نماد جنس نـر     ). 119: 1378 انصاري،( مده است آ دين اسالم در   ينمادين اصل 

  هـم  تـاك  و يـا      درخت خرمـا   .مطابقت دارد   با خواستگاري مار از دختر دهقان      است و 

  .نماد جنس ماده در ايران باستان بوده است

 و بـسياري    شاهنامهتقديس آن نيز معروف است و ذكر آن در          داستان سرو كشمير و     

 است كه زرتشت درخـت سـروي در         گونه  داستان اين  . است آمدههاي تاريخي     از كتاب 

 .»ده بود كـه كمنـد بـر گـرد آن نگـشتي            چنان كهن ش  «كشمير كاشت كه به قول دقيقي       

ـ       نامه نوشت تا آن    ، حاكم خراسان  ،عبداللّه بن متوكل عباسي به طاهر     ة را قطع كنند و تن

 درهم بدهند   هزار50 ايرانيان حاضر شدند  . آن را براي پوشش طاق كاخي به بغداد ببرند        

هنگام افتادن درخت،   .  ولي طاهر نپذيرفت و درخت را بريد       ؛تا اين درخت بريده نشود    

 سال زندگي كرده بـود      1450 گويند آن سرو تا آن روز        . كاريز خلل يافت    و زمين لرزيد 

پـرواز پرنـدگاني كـه در    از  آسمان ، هنگام قطع آن.تازيانه بود 28ة انداز  آن به ةنو دور ت  

شتر بـار كردنـد و       1300هاي اين سرو بزرگ را بر        شاخه. شد گرفته بودند سياه     آن النه 

: 1382 وشي، فره( متوكل عباسي كشته شد      ،كه به بغداد رسيدند      اما هنگامي  به بغداد بردند؛  

سال اسـت     مالقات مار با دهقان كنار درخت سرو تناور و كهن          محلدر داستان هم    ). 90
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ـ  �شـجر . همـساني دارد با ناميرايي سرو زرتـشت    ) پوست انداختن (و ناميرايي مار      هالحي

عالوه .  در ايجاد نمادپردازي مؤثر است     ،است ديگر سرو     كه از اسامي    هم )درخت مار (

سـالي درخـت سـرو بـا توصـيفات            داستان متوكل عباسي در ذكر تناوري و كهن        ،بر آن 

  . مشابهت داردسفرة وهمرو داستان

 بهـشت، مـزارع خوشـبختي، بهتـرين سـرزمين و            ة نماينـد  ،در علم نمادشناسي   باغ  

 درخـت زنـدگي     ، ايرانيان قبل از اسـالم     ةدر انديش  .)48: 1379كوپر،  (مسكن ارواح است    

اري از  بـاغ در بـسي    عنـصر   . شود  آشكار مي در مفهوم ديگري همچون بهشت نيز       ) سرو(

 دئـه زه  - بهشت يا پرديس يـا پئيـري       - به باغ  ، ديني ايران  هاي  قصهمضامين اوستايي و    
4

 

 بـاغ    سـنت مزدايـي،    بـر اسـاس   ). 164: 1383مددپور،  (در فارسي باستان تعبير شده است       

كه در ميان طبيعت زميني و دنياي آرماني        ؛ چرا  به عالم باالست   بهترين مكان براي اتصال   

جويي به ملكوت و از سـوي ديگـر           سو اتصال  واقع شده است؛ از يك    » شني ازلي رو«ما  

  .)59: 1377 كوركيان،(مكاشفت درون خويش 

 كه آن را درخت بهشتي و متصل بـه دانـش و             - سرو دربارةاز تشابه سخن زرتشت     

 سـرو و     گفـت  تـوان   با درخت معرفتي كه بهشت جايگاهش اسـت، مـي          -داند خرد مي 

  .يرمرد در داستان، تلميحي از بهشت و درخت ممنوعه استقرارگاه مار و پ

   عدد سه و هفت.7-3

 كـه   يچيز  هر .اي براي معنوي و روحاني كردن است       واسطه ، عدد ،ايدر تفكر اسطوره  

ـ           با اعداد مرتبط شود و هر      نوعي به ي را  چيزي كه در خودش شكل و قدرت عدد خاص

 بلكـه   ؛نيستاهميت    بي معمولي و    ،يني د -اي د، وجودش براي آگاهي اسطوره    كننمايان  

ـ     . كند اي پيدا مي    ارتباطش با آن عدد خاص، مدلول كامالً تازه        دليل   به ي هـر عـدد خاص

 در عـصر    .)231: 1387 كاسـيرر، (اي از نيروي جـادويي احاطـه شـده اسـت             گويي با هاله  

ـ        بيان نتيجه در و   ، اعداد ة عدد سه پايان رشت    ،باستانيفرهنگ   ت مطلـق   گـر كمـال و كلي

 عـدد سـه وجـود داشـته اسـت و پـس از آن بـه                  ،قبل از اسالم   .)240همان،  (ده است   بو

صورت منات 
5

 مقدس  ة به صورت سه باكر    اين ايزدبانو . استدرآمده  گانه   ايزدبانوي سه  
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ايتاب
6

، عزّي 
7

 و منات  
8

سـه ايزدبـانو و همراهـي        .)24: 1379 كوپر،( نشان داده شده است      

  . سه خواهر همخوان است با،رمار با ايزدبانوي كبي

  با ماهيتي توصيفي بيايد    قصهگاني ممكن است در جزئيات مربوط به افراد          سه ةپديد

كاري و سرتاسر    هاي جفتي، گروه خويش   كاري هاي فردي، خويش   كاري  يا در خويش   و

ماننـد سـه    (شـكل    نواخت و يك   تكرار ممكن است با توزيعي يك     . ها واقع شود   حركت

 يا به صورت تراكمي     )سه بار خواستگاري مار از دختران     سه سال خدمت و     كار دشوار،   

شـود و يـا دو بـار         ظـاهر    قصهدر  ) سومين دختر در داستان   و   تسومين كار و مأموري   (

  در.)51: 1368پـراپ،   (نجامـد    منفي داشته باشد و فقط در سومين بار به پيـروزي بي            ةنتيج

 اما سومين خـواهر مـار را بـه          ؛دهندنفي مي  هم دو خواهر اول به مار جواب م        قصه اين

  .پذيردهمسري مي

  سه در حد    مثلث در هندسه، بازتابي از مفهوم بنيـادي روح، نفـس و              عدد و در حد 

ـ   سـه   سـيرهاي   در حـد   اگر. سازد  جسم است كه تمام آفرينش را مي        روح در نظـر     ةگان

ـ                صـفات   ترتيـب  هگرفته شود، يادآور اعمال نزول، عروج و بسيط عروضي اسـت كـه ب

 ســه نخــستين عــددِ. )48: 1379اردالن، ( دهــد  را نمــايش مــيانفعــالي، فــاعلي و خنثــي

 است و ثالوث   »همه«ة   واژ ةدربرگيرند
9

 زيرا شـامل آغـاز، ميـان و پايـان          ؛ يعني عدد كل   

 را  هـا   جهان يعني آسمان، زمين و آب      ةگان  طبيعت سه  ر است و  گي نيروي سه عالم  . است

 يعني تولد، زندگي و مرگ؛ آغاز،       ؛شامل بدن، جان و روح     عني انسان  سه ي  .گيرد  دربرمي

كـه   چرا ؛نمايـد  سه عدد آسماني است كه جان را مي       . ميان و پايان؛ گذشته، حال و آينده      

چهار مظهر بدن است، جمع اين دو با هفت و شكل هفتگان           
10

شـود    مقـدس برابـر مـي      

ـ ، با عدد سه برابـر اسـت  ارد كه اين داستان سه خواهر وجود د     در .)24: 1379 كوپر،( ك  ي

 هفـت سـال زنـدگي       س از پسـ  شـود،   مي چهار   ها  جمع آن كه   - پدر سه خواهر   -دهقان

  :نويسد مي اعداد اين توالية دربار كاسيرر.شود  مي يادمشترك مار و نيلوفر

 كيهاني آن   -پس از اعداد يك و دو و سه، عدد چهار است كه مقام و اهميت ديني               

همين تقدسي را كه براي اعداد يـك، دو، سـه و چهـار              . د است بيش از همه مشهو   

تقـدس عـدد هفـت از       . شـوند تر براي هفت قائـل مـي        با درجة بس عالي    ،اندقائل
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 النهرين به همة درجات ساطع شـده اسـت         ترين گهوارة فرهنگ بشري در بين       كهن

)1387 :233(.   

دارد، سـپس    دربـر  را) 4(و چهارگـان محـسوسات      ) 3(گان روحاني   عدد هفت، سه  

 و) 6 (رقم هفـت، نمـودار زنـدگاني جـسماني        . شود  آفريدگان را شامل مي     همة )3+4(

در اديـان ابراهيمـي، مـدت       . )76: 1389 نورآقايي،(است  ) 6+1= 7(پيوسته به حيات الهي     

 .)77همـان،   ( زنـدگي ابـدي اسـت        ةخلقت شش روز به طول انجاميده و روز هفتم نشان         

 از آن جملـه در      ؛هـاي هـستي نمـودي شـگرف دارد         ز عرصـه  عدد هفت در بـسياري ا     

بـر حـسب    انواع وجـود    .  دارد اي كهن   پيشينه فرهنگ و تمدن ايراني      درهاست كه    رنگ

 كه به عدد هفت منتهي      - انحصار شمارش زمين و آسمان هم      . است شمارش، هفت نوع  

 در تمـدن    .)94: 1382شـكاري نيـري،     ( اشـاره دارد   وجود   ةگان  به مراتب هفت   - است شده

 معنـوي و جهـاني      ، اجتمـاعي  ، فرهنگـي  مسائل عدد هفت در بسياري از       ،اسالمي ايران 

هاي انـساني را هـم در حـصار          انگيز است كه زيباترين انديشه    بسي شگفت . داردتجلّي  

 عـالوه بـر     ،گانـه  هاي هفـت    در بسياري موارد با رنگ     ها  اين انديشه . بينيم عدد هفت مي  

هفـت  : شده است عجين و تأويل    ،  هاي هنر اسالمي  ر عرصه فرهنگ و معارف اسالمي د    

بـر   هفت آسمان يا گنبد خضرا، آفرينش هستي و موجـودات در هفـت روز                روز هفته، 

 طواف به دور كعبه، هفـت بـار سـعي        ه دوزخ، هفت مرتب   ة آيات قرآن، هفت طبق    اساس

گـام  بين صفا و مروه، انداختن هفت عدد سنگ در رمي جمرات در مناسك حج، هفت                

ـ   سير و سلوك عرفان، مراحل هفـت       ه باطني قرآن، هفت مرحل    اينوراني، هفت معن   ة گان

معراج حضرت رسول اكرم   
)ص(

ژه ويـ  صة هنـر بـه    هايي در عر    هفت توان از   همچنين مي . 

گانـه   و هنرهاي هفـت   ) در خط و تزيين   ( مراحل هفت قلم     ة كه واسط   نام برد  رنگ هفت

رش در شـناخت     تبح ة نظامي را به واسط    كه  اي  نهگو  ؛ به تا هفت گنبد يا هفت پيكر است      

انـدازهاي   ها و يا نقـاش چـشم       ، شاعر رنگ  ها  هاي آن  ها و توصيف شگرف ويژگي     رنگ

  .)97همان، (اند   كالم شناختهةعرص

سـياه و سـفيد و      .  رنگ نافذ است   ، مفهوم كلي  رنگ در   ة هفت  مجموع  سنتي، به طور 

 چهـار   اند كه در حد    سرخ، زرد، سبز و آبي    ل   گروه سه رنگ اول مكم     در حد  سندل فام 

رنـگ را تـشكيل       هفـت  بنـدي عـالي    ، گروه  كلي به طور ها   اين. شوند دوم تلقي مي   رنگ
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ـ          عهد عتيق  در   .)48: 1379اردالن،  (دهند   مي د  هم داستاني آمده است كه بر عدد هفت تأكي

  : دارد

خداوند به نوح  
)ع(

يرا كه در اين عصر     به كشتي درآي تو و تمام خاندانت؛ ز       :  فرمود 

تو را در حضور خود صادق ديدم و از تمام حيوانات طاهر به جفت خود از نـر و                   

 دو بگيـر   انـات غيرطـاهر از نـر و مـادة او دو           هفت بگيـر امـا از حيو       اش هفت   ماده

  .)27: 1385 تاواراتاني،(

   پوست انداختن و جاودانگي.8-3

جنس مذكر و رنگ    از  اط آن با مار،     در بخش معرفي سرو و ناميرايي آن و همچنين ارتب         

 معناسـت    ايـن  اما ناميرايي يا جاودانگي نفس به     . سخن گفته شد   هنگام مرگ     سرو سياه

 بدن، با حفظ صفات مقوم ذات فردي خود، براي هميـشه بـاقي           نابوديكه نفس پس از     

شـكل   به دو     است كه معموالً   الگويي اساسي  كهن ،جاودانگي. )475: 1370 صليبا،(ماند   مي

  :شود ظاهر مي

زمان انـسان    نقص و بي    وضعيت سعادت بي   بازگشت به بهشت؛  : ز از زمان   گري .الف

  .پيش از سقوط تراژيك به دامان فساد و فناپذيري

 انـسان بـا     ؛پايـان  ايي بي مضمون مرگ و بازز   : ريوري عرفاني در زمان دو      غوطه .ب

 ، فـصول  ةويژه چرخـ    و به   ابدي طبيعت  ةتسليم شدن به آهنگ اسرارآميز و وسيع چرخ       

  .)166: 1380گورين، (يابد به نوعي جاودانگي دست مي

 هم ماري كه از بهشت رانـده شـده   ؛ در داستان مشخص است هر دو نوع جاودانگي   

 با نو شدن فصول و       كه اندازي مار   را دارد و هم عمل پوست      جاو آرزوي بازگشت به آن    

 ماننـد   ،انـدازي ادواري خـود      مـار بـا پوسـت      .چرخش ادواري طبيعت هماهنگ اسـت     

). 93: 1380 هـال، ( بنابراين نماد مرگ و تولد دوباره است         كند؛ تجديد حيات مي   دخورشي

 تجديد حيات مار به صورت گل نيلوفر و درخت سـرو نمايـان              ،در نمادشناسي گياهان  

مرگـي را از     گمـش هـم مـار گيـاه بـي          گيل ة در اسطور  .)197: 1385 ايوبي خلفي، (شود   مي

، تاواراتـاني (شـود    مرگي و تجديد حيات مار مـي        باعث بي   گياه ربايد و اين   گمش مي  گيل

1385 :17.(   
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مرگ، رفت تا چـارة جـاودانگي را از او     گيل گمش نزد اونته پيشتيم، تنها انسان بي       

اونته پيشتيم او را مأيوس كرد؛ ولي راه يافتن گياه جـواني دوبـاره را بـه او                  . جويد

: 1381پاكبـاز،   (  پس از طي سي منزل به اين گياه معطر رسـيد           گمشگيل. نشان داد 

اما ماري بوي گياه را شنيد و پيش خزيد و تمام گياه بخورد و هـم درجـاي                   .)996

گمـش دريافـت كـه      گـاه، گيـل     آن .)1005: 1381عبـداللهي،   ( پوست كهنه بينداخت  

  .)996: 1381پاكباز، ( جاودانگي نصيب او نيست

  بند كمربند يا دست .9-3

ها چنبره زده يـا دور   هاي آن در دستاغلبمار مالزم ايزدان مؤنث و مادر كبير است و          

ماري كه دور زن حلقه زده باشـد، زنـي كـه مـادر               .)329: 1379كوپر،  (ها پيچيده است     آن

است و با او پيونـد      ) خورشيدي(نمايانگر مار شمسي    ،  كبير يعني ايزدبانوي قمري است    

  مظهر گـردش ابـدي     ،بند مار به شكل كمربند يا دست      .)جا  همان( كند  يبرقرار م نر و ماده    

 پـيچش مـار بـه دور دسـت          .)331همـان،   ( تسلسل و تجديـد حيـات اسـت          ها و   دوران

 در متن داسـتان ديـده       ، تجديد حيات  ش به نشان  ا  اندازي و پوست ) رمادر كبي (همسرش  

  .شود مي

  سير . 10-3

 اسـت ) وجه تشابه دود و بو است     ( آذرخش    و سير به صورت نمادين، محافظ جادويي     

مـار  سير از    غيرمستقيم به محافظت جادويي      اي  گونه  در اين داستان به    .)366: 1379كوپر،  (

و نـامرئي   دهد    مي را از دست     اش    ، مار حفاظ جادويي    شده است كه با سوختن آن      اشاره

و يا فرشـته    ) پريمذكر   ( جنّ ة لغوي آن از واژ    ةعنصر نامرئي شدن مار با ريش     . شود مي

  . هماهنگي تام دارد، از بهشتش مار در داستان رانده شدنبودنِ

  )سياه و سفيد شدن(خصلته مار دو .11-3

ها از اخـتالف و       رنگ ةداند و معتقد است بقي     دو رنگ اصلي مي     سياه و سفيد را    ارسطو

ورت مادي  تجلّي رنگ در ص   ). 94: 1382شكاري نيري،   (اند    اين دو رنگ پديد آمده     تركيب
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 نمود آن   ،هاي عرشي و زميني است كه در مواردي        هاي آن در عرصه    و در نور از قابليت    

 ةدر مـاد  امـا   هاست؛   كه سفيدي در نور، وجود تمام رنگ       چرا ؛در تضاد با يكديگر است    

هـاي رنـگ     رنگ سياه از تركيـب گونـه  ة اما ماد.بود رنگ استندهندة   نشانرنگ سفيد   

  .)98همان، (شود  حاصل مي

 در وجه نخست نمـاد انـرژي و         : است  مار موجودي دووجهي   ،شناسيعلم نشانه  در

ت، نـابودي و رمـز و راز اسـت     و فـساد، شـهواني    در وجه دوم نماد شـرّ     و   ،نيروي ناب 

در زبـان   » مـار «. يكـي اسـت   » مـردن « مار بـا     ةدر زبان فارسي ريش   . )164: 1380گورين،  (

نيـز  » ميراننده و كشنده  «ي  ا به معن  mâra. است mâra و به زبان سانسكريت      mârپهلوي  

مـادر يـا بـن و       ( زاينده   ، و  ميراننده و كشنده   :ا دارد  دو معن   مار اما در زبان فارسي   . است

 مار هـم عامـل       مار متضاد هم هستند؛     دوم  و ي اول ا معن  كه جالب است ).  چيزي ةشالود

 : از هم جداسـت    و كلمه  اين د  ةريشرسد    نظر مي     بهالبته  . نيستي و هم عامل هستي است     

ريـشه بـا مـادر و        هممار، و در معناي دوم      ريشه با مرگ، مرد و بي       هم اولمار در معناي    

 .)12: 1385 تاواراتاني،(ماده است 

است و زنـدگي    ) به عربي  (»الحي« مار،   . زندگي است   تداعيِ مار ،در ديدگاه اسالمي  

 آنچــه  وكننــده نــي زنــدهيع از اســماء اعظــم خداســت؛  الحــي يكــي.»الحيــات«يعنــي 

اي كـه    ي زنـده  ا به معن  ؛رودكار مي  القيوم به  عنوان اسم اعظم حي    و به بخش است    زندگي

 محيـي   ة واژ ،در مفهوم مورد نظر   .  وابسته نيست  حياتش قائم به ذات است و به ديگري       

 حيات است تا  اصلِ، از آن منظور اغلب ست و ارود كه يكي از اسماء الهي نيز         كار مي  به

بخـشد و   كه زندگي مـي    كند، آن  بخشد و هم حمايت مي    كه هم جان مي     آن : زندگي فقط

رنـه گنـون نيـز بـه همـين مطلـب اشـاره               .)332: 1379كوپر،  ( حيات است    نفسه اصلِ  في

شدت وابسته به مفهوم زنـدگي اسـت؛ در زبـان عربـي مـار،                 مار، به  نمادگرايي«: كند مي

در ضمن به زبان عبـري كـه بـا عربـي         .)61: 1387ه،  شوالي(» .الحياه است ،  الحيه و زندگي  

 ،در اين زبـان نيـز هماننـد عربـي         . ي خداي يكتاست  ا به معن  »يهوه«دارد،  پيوند نزديكي   

 تاواراتـاني، (شود، مربوط به زنـدگي و مـار اسـت             ساخته مي  »حي« ةهايي كه با ريش    واژه
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 اشـاره بـه     بقـره در  ة   سـور  36آيـة    در   مـار  ةشـد  كار و رانـده    خصلت فريب . )12: 1385

  . شدن آدم و حوا از بهشت آمده است همكاري با ابليس و رانده

مار برنجين موسيدر وصف 
)ع(

  :اند  آورده»سفر اعداد«ر  د

  بيابـان  قوم بر خدا و موسي گفتند كه ما را از زمين مصر چرا برآورديد تا آنكـه در                 

 خوراك خفيف مكروه    بميريم؛ زيرا كه نان نيست و آب هم نيست و طبع ما از اين             

است و خداوند مارهاي آتشين در ميان قوم فرسـتاد كـه قـوم را گزيدنـد و خلـق                    

ما خطا ورزيـديم؛    : قوم نزد موسي آمدند و گفتند     . بسياري از اسرائيل هالك شدند    

خدا را استدعا نما تا مارهـا را        . هاي ناشايسته گفتيم    زيرا كه به خداوند و تو حرف      

 جهت قوم استدعا نمود و خداوند به موسي فرمود كه مـار             از ما رفع كند و موسي     

شده كه بر او      شود اينكه هر گزيده   آتشيني بساز و بر سر تيري نصب كن و واقع مي          

موسي مار برنجيني ساخته بر سر تيـر نـصب كـرد و             . نظر افكند زنده خواهد ماند    

ار بـرنجين   چنين شد كه اگر مار كسي را گزيده بود به مجرد نگاه كـردن بـر آن مـ                  

  .ماند زنده مي

سـت و باعـث مـرگ       نكه مار بال  يكي اي : ، صفت دوگانگي مار آشكار است     ات آي  اين در

 تاواراتـاني، (شـود     بالگردان است و باعث بقاي حيات مـي        نكه مار  ديگر اي  شود؛  انسان مي 

 زيـرا    اسـت؛   هم مار در ابتدا تهديدي بـراي دختـران         سفرة وهمرو   داستان در. )26: 1385

آور   عامـل مـرگ     مار  يعني  اگر مار او را بگزد چكار كند؛       پرسد تر از پدر مي    بزرگدختر  

شـود و گـويي      و مي ا پس از ازدواج با دختر سوم، عامل شادي در زندگي             مار  اما .است

  . شود  مار كه حيات است هويدا مية پس دومين جنب؛كند او را دوباره زنده مي

  گيرينتيجه

  آميختـه  مردم زرتشتيان خطـة خرمـشاه يـزد       گ و اعتقادات     با فرهن  سفرة وهمرو داستان  

 يافتـه  هاي فـالت ايـران سـامان   اسطورهها، روايت ديني و    گيري از افسانه     با وام  است و 

 با   البته - از زبان مار    را  رانده شدن آدم و حوا و افسون شدنشان        ة قص ،اين داستان . است

 از .تداد گناه آغازين شكل گرفتـه اسـت  ها در ام نمادپردازي. كند مي بيان   -اغواي شيطان 

 در آيين زرتشت هم از گـل        . مار همبستگي تام دارد     اسامي دختران با   ديدگاه آيين مهر،  
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ياد شـده اسـت كـه شـايد در     ) مهين ايزدان(عنوان ياران امشاسپندان  لوفر و سوسن به   ني

اي مار از   ه ذكر سفيدي فلس  . خويي مار و سِمت درباني بهشت باشد       جهت تأييد فرشته  

شبيه است و   )  لغوي جان  شةبا توجه به ري    (اين جهت كه مار نماد مذكر است و به جنّ         

 دود سـير، رونـد داسـتان را رازآلـودتر و            استشمامتغيير رنگش از سفيد به سياه پس از         

گـر   هاي ايرانـي بيـان      سرو و باغ در انديشه     .كند  تر مي  پيوندش را با ماوراءالطبيعه محكم    

  شاهد در اين داستان نيز از همان ابتدا      . است) درخت ممنوعه (ت معرفت   بهشت و درخ  

هاي بعدي مار با مرد دهقـان در كنـار درخـت سـرو               ظهور مار در باغ هستيم و مالقات      

) سلطان مار (يعني بهشت با باغ، درخت معرفت با سرو، مار با مار سفيد             . گيرد شكل مي 

 حضرت آدم  حكم و دهقان در  
)ع(

دهند و در پايان، مـار و همـسرش          مي  داستان را شكل   

بـه تـصوير    )  خـاكي  ةكـر (در بيابـان    )  حوا  با اهريمن براي اغواي    مارداستان همكاري   (

 سپس مار حوا را و پـس از         فتبا پذيرش اينكه ابتدا شيطان مار را فري       . شوند كشيده مي 

ر و همـسرش در      ديدار مـا   بنابراين،. كارترند ؛ پس حوا و مار گناه     را فريفت آن حوا آدم    

نمـادي  ) سوسن و سنبل  ( تر دو خواهر بزرگ  .  روند طبيعي و منطقي داستان است      ،بيابان

ه و هفـت در رونـد       اعـداد سـ   . كننـد  را اغوا مـي   ) نيلوفر(كارند كه حوا     از شيطان فريب  

 ة آن، تقـدس و معنـاي ماوراءالطبيعـ    نزديك شدن داستان به اسـطوره طبيعي داستان، در  

  .كنند قش ميخوبي ايفاي ن به

  

  ها نوشت پي

 شـرط   سهزن  . گيردكند و او را به زني مي      اي را پيدا مي    دختر برهنه   بيابان اي در شاهزاده: عروس مار  .1

 ؛ند روشن ك مجبور شود چراغدختر هرگز خودش نبايد: پذيردكه همه را مي گذارد و مياپيش پاي 

در غير اين صـورت وضـع       . شودنور نزديك    به تن  ؛ بيندازد آتشهرگز نبايد مجبور باشد هيزم روي       

 )صـوفي (درويـش   شـود و در آخـر داسـتان بـا راهنمـايي             سالمت مزاج شاهزاده هر دم بدتر مـي       

  ).96: 1371، مارزلف(دهد  تغيير شكل ميماري كه زنش هر شب به يابد درمي

ه مـار اسـت      سوغات، قول ازدواج دختـري را بـه دامـادي كـ            در قبال دريافت  : دامادي كه مار است    .2

پوسـت  (آيـد     خـود درمـي    جلـد  داماد مار شب از      .آيد دختر مي   خواستگاري  به  مار داماد. دهند مي

، جلـد حيـواني مـار را    اغواي خواهران حـسودش زن مار به   . شود  مي  تبديل به جواني و   )اندازد مي
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 كفـش   جفـت  هفـت زن در طلب شوهر، ناگزير است تا    . شودناپديد مي نتيجه مار    سوزاند و در   مي

  .)98همان،  (يابد باز ميزن مار شوهر خود را. آهني را پاره كند

رشـك   كه آفروديته بر او      يي است در اساطير يوناني و رومي، پسوخه نام دختر زيبا        : پسوخه و كوپيد   .3

اما كوپيد  . را به سراغ وي فرستاد تا عشق جواني حقير را در دلش جاي دهد             ) اروس(و كوپيد   برد  

هـا را بـا ايـن زيبـاروي          كوپيد شب . خه شد و او را در كاخي دوردست پنهان كرد         خود عاشق پسو  

با اين حال، پسوخه يك شب پـس از         . اش ننگرد گذرانيد، ولي به او گفته بود كه هرگز بر چهره          مي

اي از روغـن داغ چـراغ بـر    قطـره .  او را ببيندة تا چهرچراغي را برافروختبه خواب رفتن كوپيد،    

كوپيد از نافرماني پسوخه به خشم آمد و از وي . چكيد و بيدارش كرد) ار بر تن داردجلد م(كوپيد 

  ).212: 1387 مزداپور،؛ 976: 1381 پاكباز، (جدا شد
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