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  )مقالة پژوهشي(

  و اروپا رانيا انهيعام اتيمطلوب در ادب يزنانگ يقيتطب يبررس
و » مار شاه«در دو افسانة  ييگذر تكامل زناشو يمطالعة مورد

 »ديو و دلبر«

  2مال الله و *1اصغر كالنتر يعل

  چكيده
 يها دهندة كنش و واكنش حيسبب و توض الگوها ها و كهن نمادبا استفاده از  انيپر يها و داستان يمحل يها افسانه
دو افسـانة  بـه   يقـ يتطب و با رويكرد روايت ليو تحل يفيمقاله به روش توص نيا. ندا يك جامعه گروهي درو  فردي

ال پژوهش آن است كـه در دو  ؤس .پردازد يم يرانياز فرهنگ ا» مار شاه«و  يياز فرهنگ اروپا »بايزشت و ز«مشابه 
ـ  يبـه زنـانگ   يدخترانگ يزن در عبور از گذر تكامل كمال مطلوبِمنزلة  هب يزي، چه چشده مطالعهروايت  واسـطة   هب

ازدواج  نيـي و تب نلزيجان ه يدر آرا» گذر« نبه پاسخ، با استفاده از مضمو دنيرس يشده است؟ برا نييازدواج تب
 وضـعيت  ،اي هـاي اسـطوره   اساس نظر جوزف كمبل دربارة سير تكاملي قهرمـان  رب »زناشوييگذر تكامل « ةمثاب هب

تكامـل   دهـد  يپـژوهش نشـان مـ    جينتا. است  هشد ليتحلو  مطالعهدر مرحلة گذر زناشويي قهرمان زن دو افسانه 
صـورت   ويـ د يبا موجود لوصا وواسطة عشق  هب يبه زنانگ يدخترانگ تيگذر از وضع» و دلبر ويد«قهرمان داستان 

امـا در داسـتان   . رسـد  يو داستان به انتها مـ  شود يعاشقانه آشكار متجربة پس از ش پنهان يقيحق يِيباياست كه ز
نقطه، آغاز فرايند تكامل  نيو ا شود يآشكار م ويد يِانسان تيكه ماه رديگ يشكل م يزمان عشق و وصال »مار شاه«
  .شود و حفظ عشق و ازدواج اهميت اصلي و كمال نهايي معرفي مي است ينقش مادرپذيرش  يعني زن يينها

  كليدواژگان
  يتكامل گذر، لگو ا كهن، مار شاه ،تكامل جنسيتي، ديو و دلبر ،هيانعام اتيادب
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 مقدمه و بيان مسئله
 ةسرشارند كه از گذشت ييالگوها و كهن ني نماد مياز مفاه انيپر يها و داستان يمحل يها افسانه

بـه   نيشـ يالگوها از اجـداد پ  كهن. اند انسان حفظ شده يجمع و يدور تا امروز در ناخودآگاه فرد
سبب و  الگوها نكه. كنند يمشترك را القا م ييو در ناخودآگاه افراد معنا افتهيهاي بعد انتقال  نسل
 .)61: 1396 ،بـاالزاده ( نـد ا جامعـه  كيافراد  يو جمع يانفراد يها دهندة كنش و واكنش حيتوض

 يو مل يقوم تيفرهنگ و هو ةدهند از عناصر شكل يكي لكلورواسطوره در كنار افسانه، حماسه و ف
 ياطالعات تواند يسو م كياز  الگوها كهن ةدربار قيو دانش دق يمطالعه و كسب آگاه. استجوامع 
ما بگذارد و از  اريكهن در اخت يها در مورد باورها، تابوها، آداب و اعتقادات اقوام و فرهنگ گسترده

به  يمحل يها افسانه. شناسانه كمك كند شناسانه و مردم جامعه يها ليتحل ةبه توسع گريد يسو
و  يميتعل اتيجمله اركان ادب از نيمضام انيالگوها در ب و استفاده از كهن نيزبان نماد شتنعلت دا

  .روند يار مها به شم ها و تمدن فرهنگ ةدر هم يآموزش اجتماع يابزارها نيبهتر
 جـاد يدر مضـمون ا  يمتنـوع  يو بسـترها  هـا  هيال انه،يهاي عام افسانه نيو نماد يليزبان تمث

 يدر هر گروه سن يمعنو شدو ر يهوشبهرة  ،يكه افراد جامعه با توجه با هر سطح آگاه كرد يم
 يهـا  فرهنگ يمحل يها در داستان. رنديگ  مختلف بهره ييمعنا يها هياز سطوح و ال توانستند يم

را  يمشـترك  ايمعنـ  رسـد  ينظر مه دست آورد كه ب همشابه ب كامالً ييها افسانه توان يمختلف، م
هـا،   آن يـي روند روا يررسب نيالگوها و همچن ها و كهن جزء نماد به جزء لياما با تحل ،كنند يالقا م

هـا در   مـتن  ريدر تفس يا عمده يها توجه، تفاوت درخوركه با وجود مشتركات  شود يمشخص م
  .دكن يرو م هها روب آن فرهنگ يها و تفاوت فيگر را با ظرا خاستگاه هر اثر وجود دارد كه پژوهش

اروپـا و   از »بـا يزشـت و ز «دو افسـانة مشـابه    يقـ يتطب ليـ و تحل يمقاله با هدف بررس نيا
 نيـ دو داستان، ا انيشباهت م رغم بهپژوهش آن بوده كه  يةانجام شده و فرض رانياز ا» مار شاه«

روايـت  ال پـژوهش آن اسـت كـه در دو    ؤسـ . سـتند يمشـابه ن  هيما دو اثر در ساحت معنا و درون
 يبـه زنـانگ   يدخترانگـ  يكمال مطلوب زن در عبور از گذر تكامل منزلة هب يزيچه چشده  مطالعه

 گانـة  هـاي سـه  »گـذر «بـر   هيـ به پاسـخ، بـا تك   دنيرس يبراشده است؟  نييواسطة ازدواج تب هب
گرفتن از نظر جوزف  با وام »زناشويي يگذر تكامل« ةمثاب هازدواج ب نييتب و نلزيهجان  شدة اشاره

مـورد   در مرحلـة گـذر زناشـويي   دو افسانه داستان زن  اي، هاي اسطوره كمبل در تكامل قهرمان
 نيبا ا مرتبط يالگوها و نمادها آن دسته از كهن يو بررس نييقرار گرفته و با تب ليمطالعه و تحل

 مقاله بـه روش  نيا. است  ها استخراج شده و عناصر مشترك و متفاوت آن ريتصاو دادها،يگذر، رو
ة ويبـه شـ  مـورد نيـاز   و مطالـب   رفتـه يانجـام پذ  يقـ يتطب و با رويكـرد  روايت ليو تحل يفيتوص

حاصـل از فرهنـگ عامـه در     يها تفاوت افتني يپژوهش در پ نيا. اند شده يگردآور يا كتابخانه
به خـوانش نمادهـا و   » مار شاه« ةو افسان »دلبر و ويد«مشابه  انهيعام ةافسان ود ييهاي معنا هيال

  .پردازد يالگوها م كهن
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  قيتحق ةنيشيپ يبررس
 اتيـ و تجرب يرا بـه تجربـة حسـ    راز ا،ؤيـ اسطوره، رفصل دوم كتاب خود، ) 1399( ادهيال رچايم

در فصـل  ) 1395( ونـگ يستاو وكارل گ. است  اختصاص داده ييابتدا يها انسان انيدر م يعرفان
 )بـا يهمچون زشت و ز(الگوها  جاودانه و كهن يبه بحث نمادها شيها انسان و سمبولدوم كتاب 

چـون ازدواج   يبه مباحث شرق باستان ريزن در اساطدر كتاب ) 1396( برتيس سهيال. پردازد يم
در ) 1396(فـن فـرانتس    زييلـو  ـ  يمـار . پردازد يشرق باستان م خيتار و سهم زنان در اسطوره و

 ريـ مربوط به تعب يها يبه تئور انيپر يها در قصه موسيو آن مايو ان انيپر يها قصه ريتعبكتاب 
 انيـ پر يهـا  داسـتان  يشـناخت  روان يهـا  روش زيو ن ها تيشخص يپيتا آرك ليلو تح انيپر ةقص

بـه   زنـان  يشناسـ  و روان يا اسـطوره  ينمادهـا در كتاب  )1397(بولن  نودايش. ورزد يمبادرت م
 يشفاه يها داستانكتاب . پردازد يناخودآگاه زنانه م يبانوان در كنش و رفتارها زديا يالگو كهن

ژان . اوسـت  يدانيم قيپانزده سال تحق ةده، ثمركر يگردآور) 1398(فالح  يلع ناد كه، مازندران
شرق و غرب و  يها ها و فرهنگ ملتة را با مطالع ها فرهنگ نمادكتاب ) 1388(و گربران  هيشوال
دامـاد در   وانيح«عنوان  با يا در مقاله) 1399( يكرم نيحس محمد. اند كرده ريتحر رانيا ژهيو به

همكـاران   زهـرا دهقـان و  . اسـت  ارائـه داده  را  يدياطالعات مف »رانيمردم ا يها افسانهفرهنگ 
 زيسـحرآم  يهـا  معشـوق در افسـانه   تيشخصـ  و فـرا  يا اسـطوره  يها يويژگ« ةدر مقال) 1400(
. انـد  ها پرداختـه  معشوق در آن گاهيجا ليتحل زيو ن يرانيا ةعاشقان يها داستان ليبه تحل »يرانيا

بـه مراحـل مختلـف گـذر و تكامـل و       هـاي گـذر   نييآداب و آدر كتاب ) 1399(ان يمحمد اسد
در ) 1397(فـر و همكـاران    يعبدالرسـول حسـن  . ها پرداخته است و داستان رياطدر اس يدگرگون

ـ » و هند رانيهاي ازدواج در ا نييآ يشناخت مردم يبررس« ةمقال  ةبه ابعاد نگاه دو فرهنگ به مقول
  .استي كرده بررس ازدواج نظر افكنده و آن را

  چارچوب نظري
 در. است  سود جسته »ينقاط اشتراك نسب«دوران،  لبريژ يقيمطالعات تطبوة ياز ش پژوهش نيا
 نيمضـام  دوران معتقـد اسـت  . شـود  يجو مـ و جست ريتصاو اي نينقاط مشترك مضام ،وهيش نيا

 داستاندو  يدر روند كل .)3: 1963، دوران( برخوردارند نينماد يشكل هم يثابت از نوع شيكماب
آستانة گـذر   توان يمعالوه بر آن، . كرد  سفر قهرمان و مراحل تشرف قهرمان را مشاهده توان يم

 خوانـد  يبـا الهـه مـ    داريد ةرا مرحل آن) 189ـ143: 1398( را با آنچه كه كمبل زناشوييتكامل 
ذكر اسـت كـه    شايانالبته . شناخت و وعده همراه است ،با جادو ،الهه داريد رايز، دانست يكسان
ـ  زن سفر در. دارد قهرمان ـ تفاوت با سفر مردم يتماهي ـ قهرمان با الهه در سفر زن داريد ةمرحل

مواجهـه بـا    ،دامـاد مطـرح اسـت    ويد اي داماد وانيكه مبحث ح هايي داستان در ويژه قهرمان، به
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بـا   داريـ در مرحلة د و قهرمان ـ مرد يراكه ب يصورت در. وجود دارد رشياز پذ و امتنا قيترس، تعل
 آنچـه  ،ياز طرفـ . دهـد  روي ميالهه  از سوي رشيو درخواست پذ اقيمواجهه با شور و اشت ،الهه

قهرمـان پـس از    ــ  در سـفر زن  ،)107ــ 61: همان(خواند  يم ها آزمون ةرا مرحلة جاد كمبل آن
از مرحلـة   شيقهرمان پـ ـ  مرد يآزمون برا ةكه جاد يصورت در .دهد يرخ م داماد ايجفت  رشيپذ

 يريدر زبـان تصـو  ) 143: همـان ( از نظر كمبل. شود يآغاز م او يجوو جست رمالقات با الهه و د
تـا   دآيـ  ياسـت كـه مـ    يقهرمـان كسـ  اما شناخت،  توان  ياست كه م يتياسطوره، زن نماد تمام

از  يتيو مـاه  تيـ فيشـناخت ك  ،»ويـ د«دختـر بـا    داريـ د )204 :1395( ونگيزعم  بهو  بشناسد
تفـاوت   ،نيبنـابرا  .اسـت   خود نداشـته  يدبعد وجو نياز ا اي تجربهدر گذشته  است كه خويشتن
 ــ  زن يو بـرا  و جـدا از خـود   گـر يد يتمـاهي  شـناخت  قهرمـان،  ـ مرد يبا الهه، برا داريمرحلة د
  .است شيخو ياز ابعاد درون يشناخت بعد ،قهرمان

 ،رانيـ ا ريشناخت اساطاو در كتاب . است يمتك نلزيه يپژوهش بر آرا نيدر ا» گذر«مفهوم 
 يمعرفـ  يبشـر  يگـذر در زنـدگ   دوره يـا سـه  منزلـة   هرا ب) يريپ( ، بلوغ، مرگ)يخردسال( تولد

 يتكـامل  ونـد يبه گذر ازدواج و پ ر،يتجرد اساط يضمن نف مجزا يدر بخش ،گريدي از سو. كند يم
كنندة سرنوشت محسـوب   نييتع گذر يها آستانه). 112: 1398 نلز،يه( پردازد يمرد م زن و نيب
از چهـار  . انـد  بـوده  تيـ راهمپ اريها در جوامع كهـن بسـ   و سالمت از آن حيو عبور صح شوند يم

ــ   اما گـذر ازدواج . است يخارج از كنترل و ارادة انسان آستانة گذر، سه مرحلة تولد، بلوغ و مرگ
اسـت كـه او    يبشـر  يـ تنها گـذر زنـدگ   مقدر است يامر انهيعام ياز باورها ياريچند در بس هر
 نيـي آن را تع تيفيو ك يچگونگ باشد و با ارادة خود  به صورت فعال در آن نقش داشته تواند يم

اسـت كـه بافـت و سـاختار      يگـر يبه مشـاركت د  ازمنديو ن ياجتماع ،يرونيب يامر ازدواج. كند
  .بخشد يو تداوم م دهد ياجتماع را شكل م

خـوانش   يدر راسـتا  شپژوه نيدر ا انهيدو افسانة عام يقيتطب يبررس ريهدف و تمركز و س
داسـتان   ريدر تفسـ  ونـگ ي يو الگـو بـوده   زناشـويي تكامـل   آستانة گذر ينمادها و كهن الگوها

 يدگاهيـ د »بـا يزشـت و ز «خـود از داسـتان    ريدر تفسـ  ونگي. است شده دنبال  »بايزشت و ز«
 نيدختر در ا تيشخصة را به تجربة ناشناخت ويد تينداشته و ماه بايزشت و ز دبه تضا سميدوآل

بـه تضـاد    زني »مار شاه«داستان  تر قيدق يدر بررس. )204: 1395 ونگ،ي( داده است ميگذر تعم
دختـر در تقابـل بـا     رشيترس و عدم پـذ  و مرسي يداماد با دختر نمـ  وانيو شر در تقابل ح ريخ

  .دهد روي مي و ناآشناجديد  ةت تجربيماه لدلي به مار، شاه
 مـورد نظـر بـوده    ونـگ ي يهـا، آرا  مربوط به تكامل داسـتان  ميو مفاهالگوها  كهن يدر بررس

روان خـود و   يطـوالن  اريبسـ  يتكـامل  از يناشـ  صياز خصـا  يا ختهيرا آم ياو انسان امروز. است 
بـه   يانيموضـوع را كمـك شـا    نيـ مرتبط با ا يها و پژوهش داند يم شياو با نمادها يختگيدرآم

ـ   كنـد  يمـ  يتلقـ  ييهـا  هياصالح نظر  ليـ قبا ايـ  ميمـردم قـد  ة ژيـ و هـا نمادهـا   آن يمبنـا  ركـه ب
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  ).138: 1395 ونگ،ي( ندارند يامروز يزندگ يدگيچيبا پ يارتباط چيند و ها مانده عقب
مـوارد   ءجـز ي فرهنگـ  نيحضـور ناآگاهانـه مضـام    انـه، يعام يها داستان ريدر خوانش و تفس

او معتقـد اسـت   . گـران اسـت   كننده نگاه پژوهش دييمورد، تأ نيبوده و نظر فرانتس در ا رفتهيپذ
روان  تـر  يا هيـ پا يالگوها ،تر پرداخته ساخته و يا اسطورهة يما افسانه و هر نوع دست اياسطوره «

 نيمضـام  انيـ پر ةدر قصـ  يول. دهند يدر دسترس ما قرار م يفرهنگ نيمضامة چيرا از در انانس
روان را بـه طـور    يا هيـ پا يالگوهـا  انيپر ةقص ،رو نيا از. خورد يآگاهانه كمتر به چشم م يفرهنگ
فـرانتس،  ( »آن قصـه اسـت   حيتوضـ  نيخـود بهتـر   انيپر ةقص كي. كند يمنعكس م يتر روشن
مـوارد حـائز    اتيـ بـه جزئ  تـوان  يم انهيعام يها و داستان انيپر ةقص خوانشبا ). 26ـ25: 1396

  .برد ي فرهنگ پ كيدر  تياهم

  قيتحق شناسي روش
 يبـه بررسـ   تحليل روايت و با رويكرد تطبيقـي وة يو در آن به ش دارد يفيك تيماه پژوهش نيا

. انـد  شـده  يگـردآور  يا كتابخانـه  ةوياطالعات بـه شـ  . پرداخته شده است شده مطالعهي ها نمونه
 نينمـاد جانشـ  . اسـت  نيـي تب ازمنديپژوهش است كه در ابتدا ن نيدر ا يديكل يمفهوم »نماد«

ــه شــكل مياز مفــاه يبرخــ شــده كــه مقــدر كــالم اســت ــور  ياز آگــاه افتــهي رييــتغ يرا ب عب
 تيهر چند نماد در ذهن. واقعه است هر شراكت فعال در ياينماد، گو). 402: 1،1952پورتو(دهد

ـ  انگريـ بوده و ب يمبتن تيبر واقع، جود دارد). 2و سـبب   ينگـر  كمبـود ژرف . اسـت  ينـ يع ةتجرب
 رامـون، يپ طيدر ارتباط افـراد بـا محـ   . )111: 2،1951ويرث( وددرك نش قاًيعم زيچ چيه شود يم

كه افراد شـناخت كامـل از    شود يم تيموقع اي) يخودآگاه فرد(» من« نيجانش ينماد در صورت
افـرد از   يدرمانـدگ  ايـ  يسرگشـتگ  ينماد به علت القـا  ينيجانش. نداشته باشند تيموقع خود و

 يجــوو شــده در جســت الهــام يپاســخة دهنــد بلكــه نشــان ،ســتين يشــناخت كــاف نداشــتن
 عيدر وقـا  يشـناخت  استروس بـا مطالعـات مـردم    يكلودلو) 3،1966:239جامپو( هاست ناشناخته

از قواعـد   يا مجموعـه  تـوان  يفرهنگ را م همةكه  ديگو يسخن م نياز وجود نظام نماد يفرهنگ
هنـر،   ،يروابط اقتصاد ،ازدواج يها نييقواعد، زبان، آ نياول ا فيبه حساب آورد و در رد نينماد

  ).475: 1967، 4الپالنش و پونتاليس( دارند يعلم، مذهب جا

                                                        
1. Porot 
2. Wirth 
3. Champeaux 
4. Laplanche and Pontalis   
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  ها خالصة داستان
 ،يياروپـا  يافسـانة محلـ   م،يشناسـ  يمـ  زيـ ن» دلبر و ويد«كه آن را با نام  ،»بايزشت و ز«افسانة 

 يدست آوردن گل رز خاصـ  هب يپدر برا. كند يگل رز م ياست كه از پدر تقاضا يداستان دختر
سه مـاه   بخشش مرد يبرا واليه. شود يوارد م ييواليبه محدودة ممنوع ه كه دختر تقاضا كرده

او پـس  . رود يم وينزد د ييتنها نجات پدر به يدختر برا. دهد يبازگشت و مجازات م به او فرصت
بازگشت  يتقاضا وياز د ،شود يپدر مطلع م يمارياز ب ياما وقت. ديآ يخوشش م والياز ه ياز مدت

 كنـد  يم اموشخواهران عهد خود را فر دياما به علت تمه. كند ياو را م ماريموقت به نزد پدر و ت
او  يبـه سـو   ،شـود  يموضـوع مطلـع مـ    نيـ دختـر از ا  يوقتـ . رديگ يدر خطر مرگ قرار م ويو د
جـادو و طلسـم باطـل    ، بيـ ترت نيبـد . رهانـد  يرا از مرگ مـ  ويو با ابراز عشق خود، د شتابد يم
  .گذرانند يرا با دختر م يخوش يسال زندگ انيو سال گردد يم باز يانسان ةبه چهر ويد شود، يم

. كنـد  مـي  1مدخال ددخالداستان دختري است كه از پدر درخواست گياه » مار شاه«افسانة 
بخشش بـه   يبرا واليه. شود ميمار وارد  پدر براي اجابت درخواست دختر به محدودة ممنوع شاه

او . رود يمـار مـ   نزد شـاه  ييتنها نجات پدر به يدختر برا. دهد يمرد فرصت بازگشت و مجازات م
دختـر  . دهـد  يخود را به او نشان مـ  يانسان و يواقع ةمار چهر شاه نكهيمكدر است، تا ا ناراحت و

 يبـا فخـر بـه سـو     يدادن خوشـبخت  اش، جهت نشـان  سرمست از شانس خوب و وصال فرخنده
مار مجبور به ترك  و شاه نديربا يمار را م حسادت تاج شاه ليخواهران به دل. گردد يم  واده بازخان

راه  شـود  يمجبـور مـ   نـزد معشـوق   بازگشت يدختر برا. شود يم انيپر يايآنجا و بازگشت به دن
دختـر  . كنـد  لـه مقاب انيپر ةخانواد يها برود و با جادوها و طلسم انيپر يايرا تا دن يسخت اريبس

 يو به وصـال ابـد   ودش روزيها پ بر تمام ترفندها و طلسم شود يموفق م ريبا صبر و مشقت و تدب
  .مار برسد شاه

  تبيين نمادهاي تكامل زناشويي در دو داستان
كـه در ادامـه بـه بررسـي آن      ارائـه شـده   1نمـودار دو داستان در  زناشوييتكامل  ينمادها

  .شود پرداخته مي

                                                        
 ).194: 1396شمسي، (ددخال مدخال به معناي سرنوشت است  .1
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  )نگارندگان(» مار شاه«و » ديو و دلبر«هاي عاميانة  مراحل تكامل زناشويي داستان. 1نمودار

  جدايي
. و گسسـتن از مرحلـة ثبـات اسـت     »ييجـدا «بـه تكامـل،    دنيرسـ  يبـرا  يمرحلة اساس نياول
سـرآغاز سـفر و   ي واالتـر و تـرك خانـة پـدر     يزيخواستن چ ،يكودك يها يكندن از وابستگ دل
  .مل استبه تكا دنيرس ساز نهيزم

  از پدر جدايي
منزلـة   به توان ياز پدر را م يدور دختر بالغ يبرا. كند يپدر قصد سفر م ،»و دلبر ويد«در افسانة 

 نوازانة پـدر  احساسات كودك گريد. دانست ديجد يازهاين دليلدادن احساسات مردانه به  دست از
در داسـتان  . فرزندش است يبرا خأل نيجبران ا يو او در پ ستيدختر بالغ ن التيتما يگو پاسخ

. اسـت فـراش خـود    ديدر شرف تجد اتيروا يو در برخ ، پدر در تدارك ازدواج پسرش»مار شاه«
 يو پـدر در پـ   كنـد  يثر را حس مـ ؤم ةمردان يرويفقدان ن ييجدا نيبه علت ا داستان نيدختر ا

پـدر از   ييجـدا ، سـفر سـمبل   »و دلبـر  ويد«در داستان . ديآ يدخترش برم ياحساس جبران خأل
توافق نظـر دارنـد؛    يو سلوك درون ريسمبل سفر به س ريگران در تعب گرچه پژوهش. ستدختر ا

را  »و دلبـر  ويد« ةسفر پدر در افسان يكه معنا ميرس يم ييرهايتر به تعب موشكافانه ياما با بررس
 يغنـ  اريبسـ  رسف ييمعتقدند نمادگرا) 587ـ586: 3، ج1388( و گربران هيشوال. سازد يم اتريگو

 اسـت و آن  يمركز معنو كيو كشف  يآرامش و جاودانگ قتيحق يوجو جست يو اغلب به معنا
ـ  يو حتـ  ديـ جد يا بـه تجربـه   ازيـ و ن يدرون يرييبه تغ قيعم ليانگر مبيرا   ةاز آن، نشـان  شيب

جهـان، سـفر نمـاد     اتيـ در سراسـر ادب . داننـد  يتازه م يها افق يجوو منجر به جست ييجا جابه

مراحل تكامل زناشويي داستان هاي 
عاميانه ديو و دلبر و شاه مار

جدايي

جدايي از پدر
درخواست دختر

)قلمرو هيوال(مكان ممنوعه 
مهلت جبران و جزا

مواجهه
مالقات با هيوال
راز و طلسم

بازگشت به خانة پدريبازگشت
ابراز عشقپذيرش
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و  ويـ پدر داسـتان د . ستياز خود ن زيجز گر يزيخود چ ناست كه در بط ييجوو حادثه و جست
 يياز اندوه جـدا  او. چاره است يجوو بوده و درجست يناراض يدختر پدر و ةرابط تيفياز ك دلبر

از خـودش،   زد؛يـ گر ينام آن را ندانسته و هرگز ندانسـته از چـه مـ    يهرگز روح آدم«. زديگر يم
   .)144: 2،ج1،1940بودلر( »از سفر ميريگ يم كه فرا ي، دانشتلخ يدانش

كه  ست ي اازدواج رسم«. پدر در تدارك ازدواج است ،»مار شاه«) يمازندران( يرانيا ةدر افسان
. طالب بكـارت اسـت   ن،ييآ كياعتبار  و تيثيعنوان ح به. كند يرا مراقبت م ينقل و انتقال زندگ

 ليابـزار و وسـا   رنـده، يوصلت فقـط گ  نيكه مرد و زن در ا. است يزندگ ياله يازدواج نماد اصل
: 1ج، 1388و گربـران،   هيشوال( »است يدر زندگ سيتقد يها نييازدواج موجد آ. هستند يانتقال
 نيـ تنهـا از ا  نـه  »مـار  شاه« ةپدر در افسان. دشو يمحسوب م اتيح ديتجد يازدواج به نوع .)123

 خـودش  ايپدر با تدارك ازدواج پسر . كنندة آن است ديتشد بلكه مشوق و زد،يگر يگذر دختر نم
به دنبال نقش زنانة  ديو با ستا  يزندگ ديفصل تجد كه وقت گذر و دهد يم دختررا به  اميپ نيا

  .ابديبرادر ب ايرا در پدر  آن تواند يخود برود و نم

  درخواست دختر
در ارتبـاط بـا    ييدر نمـادگرا  اهانيگ«. كند يم اهيگ كي يدر هر دو داستان، دختر از پدر تقاضا
و  يزنـدگ  ةمرحلـ  نيو در حكم اول كنند يخود را حمل م ةاصل مذكر و نماد رشد هستند، تخم

، 4ج :همـان ( »هسـتند  ياتيـ ح يرويـ بـدون توقـف ن   انيو جر يمئدا يشيبه طور خاص، نماد زا
درخواسـت گـل    .است ديدرخواست دختر از پدر گل رز سف »و دلبر ويد«انة در افس). 797ـ796
 يدر برخـ . )204: 1395 ونگ،ي( ندندا يم يدامن حفظ پاك نيدر ع نينو يزندگ ةمثاب را به ديسف

 زيـ كمال تام و تمام بدون نقص و ن ةسرخ نشان گل«. خواهد يم يسرخ دختر از پدر گل ت،ياز روا
جه اول تولد در يسرخ و رنگ آن نمادها گل. هست زين يقلبنماد عشق، احساس . نماد گل است

 نيـ ا). 746و 744: 4ج ،1388و گربـران،   هيشـوال (» هسـتند  يباطن يبه راه يدوباره و سرسپار
زنانه و  يافتگي رشد د،يجد ةدخترانه به مرحل ةگذر از مرحل ينمادها درخواست دختر را در تمنا

  .دارد يم انيرا ب گريد ياز نوع يعشق ةتجرب
در . كنـد  يمـ » ددخال مدخال«به نام  ابينا ياهياز پدر درخواست گ »مار شاه«دختر افسانة 

در . كنـد  يدرخواست مـ  ،ستا ي جاودانگ رياكس يكه حاورا، هومه  ايهوم  اهيگ ،اتياز روا يبرخ
سـوم   ايآن هوم  ياصل ةصحبت شده است كه ماد يمعجون جاودانگ از اوستاها و كتاب  ودا گير

و  662: همـان ( بخشد يم يخود را حفظ كرده و قهرمانان را جاودانگ گاهيجا ها است و در افسانه
 انهيو مشـ  هيشـاخه، مشـ   دو اهيگ نيا. دارد يكوه واسير اهيدرخواست گ گر،يد يتيدر روا). 663
ـ  نـه، يبا بخش نر نهيبخش ماد ونديكه با پ ياهيگ كند؛ يم يرا تداع يرياساط مـادر نسـل    نياول

                                                        
1. Baudelaire 
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 تيـ گذر از دوران طفول افسانه نيدرخواست دختر در ا). 91: 1398 نلز،يه( شود يبشر شمرده م
تـداوم خـود را    گونـه  نيـ باشـد و ا  ندهيزا خواهد ياو م. خود است ةنقش زنانه و مادران رشيو پذ
  .دكن نيتضم

  درخواست دختر ـ ييجدا. 1جدول
 ليتمث اي نماد ريتفس ليتمثاينماد داستاندرمصداق  داستان

 و ويد
  يدامن پاكحفظ نيح عشق در يتمنا ديسفرزگل  رز گل درخواست  دلبر

  يقلب احساس عشق، نقص، بدون وتامكمال قرمزرزگل

   اهيگ درخواست  مار شاه
  سرنوشت مدخالددخالاهيگ
  يجنس ونديپ ازدواج، ،يبارور يكوهواسيراهيگ
  اتيح ديتجد ،يجاودانگ هومهايهوماهيگ

 )هيوالقلمرو (مكان ممنوعه 
ممنوعـه  ي قلمـرو . شـود  يم يدار حفظ و نگه ناكمال ايكه توسط مالك  نديرا گو يا طهيح قلمرو

ـ    . واردش شـود  سـت يمجاز ن ياست كه كس ييدرواقع قلمرو اجابـت   ه دليـل امـا پـدر داسـتان ب
. اسـت  ويـ به شـكل د  واليه كيگل در محدوده و قلمرو . دشو يمنطقه م نيدختر وارد ا ةخواست
 ةنشـان  ويـ د«. شـود  يم وياو و د ونديسبب پ، اجابت درخواست دختر، ناخواسته ياناچار بر پدر به
زمـان و مـرگ اسـت،     يا او نماد اسـطوره . مسخ و استحاله است گاهيكور و درنده و در جا يقدرت
 .)296 :3ج ،همـان ( »از مخلوقات را متصرف شود تا او را جاودان كنـد  يكيذات حق  نكهيمگر ا

دختـر   .اسـت ناآشنا و ترسـناك   يدختر، موجود يمرد و برا يهوانو ش يزيش غرسمبل بخ ويد
مرد ناآگاه اسـت   يزياز كنش غر ن،يشيپ ةبه سبب عدم تجرب ،زنانه ةورود به مرحل ليتما رغم به
و  ديامر سبب ترس، ترد نيهم. دينما يم المنظر هياو ناشناخته و گاه كر يبخش از مرد برا نيو ا

  .شود يمردانه م زيغرا بخش اي وياجتناب دختر از د
  

  ممنوعه ساحتبا  مواجههـ  ييجدا. 2جدول
درمصداق   داستان

  ريتفس  نماد داستان

وويد«
 قلمرو  ويد قصرورود به  »دلبر

  .ستين آن به ورود به مجاز پدر كه يميحر  ممنوعه
نيسرزمورود به  »مار شاه«

 مارشاه
وويد«

 يجنس التيتما رتمنددق وآور  ة ترستجرب  واليه  ويد »دلبر
 مارشاه »مارشاه«  دختر كي يبرا

  
  



  1401پاييز  ،3، شمارة 14، دورة فرهنگ و هنرزن در   428

 يواليـ ه يناچار بـه قلمـرو   دختر بهة اجابت خواست ي، پدر برا»مار شاه« يدر افسانة مازندران
و  ادهيـ ال«. دهـد  يمارگون قرار م يواليبا ه ونديو ناخواسته دختر را در معرض پ رود يمارشكل م

 رايـ ز ،دانند يها، مار را ارباب زنان م سنت نياند و در ا ها سخن گفته سنت تيكراپ بارها از عموم
دختـر  ). 84 :5 ج ،همان(» زن است يندگيمتضمن تداوم نسل و زا بوده و نماد آن يمظهر بارور
. زدياميـ بـا او ب  زنانه و مادرانـه  تر افتهي تكامل ةورود به مرحل يتا برا شود يمواجه م نهيبا عنصر نر

  .رديرا با ترس و اكراه بپذ والگونيه ةعنصر مردان شود يشناخت سبب م نداشتنِ گرچه

  جبران و جزا مهلت
دختـر  . كنـد  يآن م ريو درواقع دختر را درگ شود ميممنوعه   يدو داستان وارد قلمرو پدر در هر

كه بـا   امعن نيبه ا. وقت دارد تا تاوان بدهد يقلمرو خبر دارد و پدر فقط مدت نياكنون از وجود ا
مقدمات گذر سالمت دختـر را  ي ظرف مدت ديورود به قلمرو ممنوعه و شناساندن آن به دختر، با

ناسالم از بلوغ بـه   يوگرنه ممكن است دختر در معرض خطر و گذر ؛كند ايمه يبلوغ به زنانگ از
  .رديقرار گ يزنانگ

  مواجهه
و  هـا  تيـ شـناخت از موجود . اسـت  ريناپـذ  اجتنـاب  يامـر  در گذر تكامـل  ديدج ييايدن با» مواجهه«

  .است  ها نداشته و مملوس از آن يواقع يآگاه ايتجربه  چيه قبالً ـ قهرمان كه زن يديجد يها تيموقع

  با هيوال مالقات
 يرانسـان يو موجود غ والينزد ه حفظ جان پدر يبرا يرغبت يدر هر دو داستان، دختر با ترس و ب

 يبعـد  ةمرحله و سرنهادن دختر به مرحل كيگذر از  بيانگر دو داستان قسمت از هر نيا. رود يم
ذهن، بـا غلبـه    تر ميقد يةال كي ايگو«. است ي،نقش زنانگ رشيو پذ ونديازدواج، پ يعني ي،زندگ

كنـد،   روان بروز ميقد يمحتوا نيا يوقت. رو مرد و نه دنباله سازد يها زن م احساساتشان از آن بر
تقابـل   دو داسـتان در  دختر در هر). 201: 1395 ونگ،ي( »ممكن است زن جوان آن را پس بزند

ناشـناخته، دچـار احساسـات متنـاقض      ييواليـ ه رشيو امن پـدر و پـذ   دغدغه يب گاهيحفظ جا
زن  يجنسـ  اليـ ام. پردازنـد  يهم به تقابـل مـ   با ييو هرا يسيآرتم يالگو دو كهن ييگو. شود يم

 ابـد ي يو تكامـل نمـ   شـود  مـي ماند، سركوب  يجاودان ةكه باكر سيهمچون خود آرتم ،يسيآرتم
زن بـه وصـلت و    التينمودار تمـا  يگريد زياز هر چ شيهرا ب يالگو اما كهن). 83: 1397بولن، (

 بدون وصـلت بـا مـرد نـاقص اسـت      يالگو قدرت دارد، زندگ ن كهنيكه ا يدر زن. است ييزناشو
و اجتناب  ونديپ ليبه حفظ خود در تقابل با تما ليتما توان يم ،داستانهر دو  در). 187 :همان(

  .را مشاهده كرد) نهينر يوانيح زيغرا( والياز ه
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 نيتنهـا سـهمگ   نه واليه ،يخالف تصور قبل كه بر ابندي يدرم واليمواجهه با ه درهر دو دختر 
به خود  و،يبه د يمهرورز يريبا فراگ بايز«. و جذاب است زيانگ جهات شگفت يبلكه از برخ ،ستين
. دشو يآگاه م است يكه ناكامل و شهوان يوانيشده در قالب ح پنهان يِو از قدرت عشق بشر ديآ يم
دختـر در  . دهـد  يغلبه بـر تـرس را مـ    ةو به دختر اجاز شود مي يواقع يا سبب رابطه دهيپد نيا

  ).204: 1395 ونگ،ي( »كند يخود را كشف م ةزنان يها واكنش ونما،يمواجهه با انسانِ د
ـ ياست كـه در داسـتان ا   نيا »و دلبر ويد«و  »مار شاه«داستان  نيعمدة ب يها از تفاوت  ،يران

با او  شود، يمار خارج م شاه ييواليه نيكه از پوست يزاديپر يپس از مواجهة دختر با چهرة انسان
 وزكـه هنـ   بنـدد  يمـ  يو عهد وفـادار  مانيپ ويبا د يزمان »بايز« كنيول بندد؛ يم يوفادار مانيپ

ـ  و گذشتة او كامالً يانسان تيو از ماه دهياو را ند يانسان ةچهر در  ،بيـ ترت نيبـد . اسـت  خبـر  يب
وضوح  نما را به وينقش زنانه و قبول انسان د رشيدختر در پذ يريپذ ، انعطاف»و دلبر ويد«افسانة 
از رابطه و  ريغبه  يا ها و رابطه كه شناخت تفاوت ديآ يبرم نيچن باياز افسانة زشت و ز. ميشاهد

ـ يامـا در افسـانة ا   كنـد،  يم تيكفا ينقش زنانگ رشيدر پذ يعشق پدر  تيـ از ماه يآگـاه  ،يران
و اكـراه و عـدم    كنـد  يمـ  قيو تشـو  بيـ خود ترغ يعهد زنانگ رشياست كه زن را به پذ يانسان
  .ميشاهدگون مرد داستان  شدن چهرة انسان انيرا تا نما رشيپذ

  
  واليـ مالقات با ه مواجهه. 3جدول

  ليتمث اي نماد ريتفس  ليتمث اي نماد  داستان در مصداق  داستان
 عشق، ةتاز ةتجرب يبرا بيامر مه ازترس  با مواجهه  ويد با مالقات  ويد با دختر مالقات  »و دلبر ويد«

  مار با مالقات  مار با دختر مالقات  »مار شاه«  و تكامل يزنانگ

  و طلسم و جادو راز
  گرفتـه  قرار يجادوگر نيمعرض نفر است كه در ييبارويشاهزادة ز »و دلبر ويد«در داستان  ويد

شـاهزاده   يكـه ذات انسـان   اسـت؛ چنـان   يشدگ مسخ »و دلبر ويد«جادو در داستان  ريتعب. است
 نيـ در ا. اسـت   دهشـ پنهـان   يزيـ و غر يشـهوان  يهـا  پشت جلوه و مسخي وانيح اليواسطة ام هب

و از  كنـد  انيـ شـاهزاده را نما  يچهـرة انسـان   تواند يم تحول نيتر يمتعالمنزلة  به شقداستان، ع
  .است نهياز وجود عنصر نر يجادو و طلسم بخش» مار شاه«داستان  در .برهاند يشدگ مسخ
  

  ـ طلسم، جادو مواجهه. 4جدول
  ليتمث اي ادمن ريتفس  لياتمثي نماد  داستان در مصداق  داستان

  شده جوان طلسم  »و دلبر ديو«
  طلسم و جادو

  مسخ جوان توسط غرايز و اميال
  يانسان تيماه از زيغرا نبودن جدا  مار نيپوست  »مار شاه«
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ـ  مردانـه  زيـ و غرا ستيخود جدا ن ييجادو نياز پوست ويمار مانند د شاه و  تياز شخصـ  يجزئ
 ييواليو دختر صورت ه كند يمارگون را حفظ م ةچهر داستان انيمار تا پا شاه. او هستند تيهو

ثر أمتـ  توان يرا م يرانيا يدر داستان محل تيوضع نيا. رديپذ يم اش يزاديپر تيكنار هو او را در
مردان در شـرق باسـتان بـه سـبب برخـورد      «. دانست يشرق نيريد يها يالگو و كهن رياز اساط
از عشق و فرزنـد آوردن سـخن    ياخالق ديترد ايگونه وسواس  چيبا مسائل، بدون ه يزيغر كامالً

كـه  را  يزيـ غرا ايـ  ييجـادو  نيمار پوست شاه ،يرانيا ةدر افسان). 82: 1396 برت،يس( »گفتند يم
  .كند يانكار نم شود يدختر مة و تكامل زنان يباعث بارور

  يپدر ةبازگشت دختر به خان: بازگشت
نظـر انـداختن    تيموقع. پردازد يم نيشيپ يايو دن ديجد يايدن ةسيزن به مقا يمحور تيشخص

. شـود  يقلمداد م »بازگشت«ينوع ن،يشيپ يها در حفظ داشته يو سع نيشيپ يقهرمان به زندگ
به شكستن  ترك موقت نياگر ا دانند يدخترها م. كند يرا ترك م واليدر هر دو داستان، دختر ه

كـه اكنـون عشـق     ،دختـر  »و دلبـر  ويد«در داستان . نابود خواهد شد واليشود، ه يمنته مانيپ
 گردد يم باز، شده ماريدختر ب يكه از دور ،پدر يخود را كشف كرده، به سو نينو تيو هو ديجد

در افسـانة  . را بـه اثبـات برسـاند    يرا به او بازگرداند و تداوم عشق پدر و دختـر  يپدر گاهيتا جا
 تيـ او سرخوش از شناخت ماهبلكه . ستين يپدر گاهيدادن جا جهت پس دختربازگشت  ،يرانيا

 نجـا يدر ا. شـود  يمـار دور مـ   اجتمـاع از شـاه   نيو تحس دأييت افتيدر يخود و همسر، برا ديجد
. ميتفـاوت نگـاه بـه ازدواج در دو فرهنـگ متفـاوت را شـاهد       يمعنادار وجود دارد و نوع يتفاوت
ـ م حبا تر د،ينقش جد دليلبه  »و دلبر ويد«دختر افسانة  كه يحال در  شـود،  يرو مـ  هخواهران روب

 يدو افسانه، دختر در قصـر  در هر. رديگ يمورد حسادت خواهران قرار م »مار شاه«دختر داستان 
شـوهر   يدلبر هنوز صورت انسان. كنند يم ياست، زندگ ديانگر اصالت مرد جدبي واقع كه در ،بايز

، »مـار  شـاه «برخالف دختر افسانة  ،او. است يخود راض دينقش زنانه و جد زدر دل ا اما ده،يرا ند
ـ يدختر افسـانة ا  ياما ازدواج برا. كند يو با افتخار مطرح نم يرا به صورت عموم تيرضا نيا  يران

 ريتفس نيا ،يرانيزن ا يخيتار ستيز يبررس. شود يمحسوب م يو باعث سربلند نديخوشا يامر
 گـر  انيـ نما ده در كـاوش شـوش  ش افتياسناد ) 166: 1396( برتيس يبه گواه. كند يم دييرا تأ

 ةاز جامعــ يرومنـد يآثـار ن  ياز بقـا  ياسـت كــه حـاك   يردهيو شـ  ينقـش مـادر   زن در شيكـ 
 يبـه زن قـدرت و برتـر   ي و بارور شيزا ييتوانا ،يدر دورة مادرساالر. استگذشته  يمادرساالر

 ادهيـ ال. بـود  اتيـ ح ديو تجد يجهت بارور نيـ زم مادر يآمادگ ةابمث وصلت زن با مرد به. داد يم
 افـت ي يبـر كشـاورز   يمبتنـ  يهـا  در فرهنگ نيـ زم معتقد است نماد مادر) 221ـ220: 1398(
مـورد   اريبسـ  يحضور زن در جوامع كشـاورز  ن،يزن و زم يا اسطوره يكساني ليو به دل شود يم

 يبا كـار كشـاورز   يو عمل جنس نيزن با زم انيم ينينماد يجوامع، همگون نيدر ا. است ميتكر
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 ياسـتقالل و فراغـت از نقـش پـدر و دختـر      يدو داستان، شـاهد نـوع   هر ريبا تفس. وجود دارد
و  غيـ و در يناگسستن يوابستگ يبه نوع »و دلبر ويد« ةنقش در دختر افسان نيا هرچند م؛يهست

هـا و   نيز با اذعان بـه اينكـه حماسـه   ) 427: 1400(مقدم  سقايان و صحاف .شود يافسوس بدل م
تـايپي   اي و آركـي  يران به دليل خاستگاه تاريخي و فرهنگي از مفاهيم عميق اسطورههاي ا افسانه

كننـد كـه طيـف     الگوي مادر يا مادر ازلي را داراي جايگاهي ويـژه معرفـي مـي    برخوردارند، كهن
  .گيرد بر مي وسيعي از نمادها و عناصر طبيعي و مجازي را در

 
  پدر خانة به دختر بازگشت ـ بازگشت. 5جدول

  ليتمث اي نماد ريتفس  ليتمث اي نماد  داستان در مصداق  داستان

كردن هيوال و  ترك  »و دلبر ويد«
  بازگشت به خانه

  ناراحتي پدر از جدايي ماريبپدر
ازدختريپرستار

  يپدر گاهيجا بازگرداندن پدر

بازگشت به خانه به   »مار شاه«
  همراه هيوال

   يغرور و سرافراز احساس يفروشفخر

 و عالقه واعتماد دادن دست از  تاج شدن ربوده
 اعتبار

  )ابراز عشق(پذيرش 
به  واليه ليبا ابراز عشق دختر و تبد »و دلبر ويد«داستان . گردند يبازم والهايه يسو دخترها به
 يبايز«، »و دلبر ويد«مانند  يياروپا يها برخالف افسانه. ابدي يم انيپا، شاهزاده يعنياصل خود، 

ان يسـال  و عاشـق و معشـوق   رسـد  يمـ  انيكه با وصال به پا ،»يدبرفيسف«و  »ندراليس«، »خفته
عاشـق و   دنيبـا رسـ   ،يرانيا يها افسانه شتريدر ب كنند، يم يزندگ يو خوش يهم به خوب سال با

 ديمار با داشتن شاه يبرا »مار شاه«دختر افسانة . شود يشروع م يا تازه يمعشوق به هم، ماجراها
ـ يا نگفره در. بودن او ناخشنودند زاديرو شود كه از آدم هقدرتمند روب انياز پر يا خانواده با  ،يران

رشـد و   يو بـرا  ي داردتـر  ابعـاد گسـترده  ي به زنـانگ  يدختر جهت عبور از دخترانگ يريپذ نقش
به  ينقش زنانگ رشيپذ ،يغرب يها در افسانه. شود مودهيپ ياديمراحل ز ديباي نقش زنانگ يتعال
و  افـت يدر ،ينقـش زنـانگ   يرشد و تعـال  تيو نها) از پدر ريغ( گريد يمرد تيهو رشيپذ يمعنا

فرسـا   طاقـت  اريبس يمراحل يوار و ط آزمون »مار شاه«افسانة  اما اثبات عشق در. ابراز عشق است
 فرساسـت  طاقت سخت و ياتفاق، بلكه راه كينه يي زناشو ونديكه پ آموزد يو او م شود يانجام م

 حمـل ت مـن ياسـت كـه بـه     يخوشـبخت  يو ثمرة آن زندگ دارد ازيوان نافر يخودگذشتگ به ازو 
  .شود ياو و همسرش ساخته م يبرا ها يدشوار
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  عشق افتيـ در رشيپذ. 6جدول
  ليتمثاي نماد ريتفس ليتمثاينماد داستاندرمصداق  داستان

 »و دلبر ويد«

  اميدي نا ويدمرگةآستان استيصال ديو
  رضايت به پيوند ابدي دختراشك بازگشت، ابراز عشق

 احساس كردنانيع و عشق به اعتراف  دختر ةبوس  بوسيدن ديو
  عاشقانه

شكستن طلسم و چهرة
 انساني ديو

ونديپ،طلسمشكستن
 يابد

رهايي از غرايز حيواني، ايجاد پيوند به 
  واسطة عشق

  »مار شاه«

شدنبيغ،خانهيرانيو  مار از دست دادن شاه
  رفتن اعتماد، فروپاشي زناشويي بين از مار

تالش دختر براي ترميم
 پيوند

سفر دختر براي يافتن
  استحكام، تالش، تقال مارشاه

ورود به دنياي جادو و   ورود به دنياي همسر
 پريان

سعي در شناخت دنياي ديگري و درك 
 همسر

آمدن بر مشكالتفايق
شناخت متقابل، درك متقابل، استحكام  هاي پريان طلسمشكستن  همراه همسر

 رابطه
  

 .اسـت  يزنانگ يبه نقش متعال دنيرس يبرا ابزار و مقدمه يعشق فقط نوع ،يرانيدر افسانة ا
 زيـ و ن فرهنـگ، ارزش  نيـ كردن دختران جامعـه از ا  آگاه يبراي رانيا »مار شاه«داستان  ،نيبنابرا
  .كنند يم فايا ار ياجتماع ةدارند است كه نقش نگه ييتابوها

كه اشـاره بـه آن بـه     ستي اگريد ةلئمس ،دامادـ  وانيح اي دامادـ  ويدر د يسيدگرد ايحلول 
 بـه انسـان   ويـ از د يسـ يدگرد ،»و دلبـر  ويد«در افسانة . رساند يدرك مضمون دو افسانه مدد م

در  ونـد يتكامـل پ  تيـ غا يابراز عشق به نوع. دهد روي مي» ابراز عشق«با  براي هميشهبار و  كي
پـاداش قهرمـان در    يبه نـوع  افسانه نيدر ا يسيو دگرد شود يمحسوب م يياروپا يافسانة محل

 داريـ د ةدر مرحلـ  .شويم رو مي با دگرديسي روبه بارها »مار شاه«در داستان  اما. سفر است يانتها
در . انـد يخـود را بـه دختـر بنما    حقيقـي  تيـ تا ماه دآي يم رونيمار ب نپوستي از مار شاه ،با الهه
 مانند اژدها و درخـت  يسيشاهد چند دگرد زين) 271ـ225: 1398 كمبل،(يي دوفرار جا ةمرحل

 انگريـ از ملزومـات بقـا و ب   »مار شاه«در داستان  يسيدگرد. مهستي دختر در هم و مار هم در شاه
  .دشو مي محسوب ها تيو موقع طيدر شرا يريپذ و انعطاف يابعاد مختلف درون

  ها ها و تفاوت ها و نگاه تطبيقي به شباهت تحليل يافته
هايي دارنـد   ها و تفاوت شباهت» مار شاه«و  »و دلبر ويد«گونه كه مشاهده شد، دو داستان  همان

ادبـي صـورت پذيرفتـه     ها در ساية يك يا چند مؤلفـة پيشـيني غيـر    گيري آن كه در بيانگر شكل
ها در فرهنگ و تـاريخ مخـتص بـه هـر داسـتان ريشـه        اين مؤلفهرسد  در ابتدا به نظر مي. است
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 زيـ غرا يةعنصـر مردانـه در سـا    يشدن سـاحت انسـان   در هر دو افسانه شاهد پنهان. داشته باشد
طلسـم  منزلـة   مرد به يو شهوان يزي، حالت غر»و دلبر ويد«در افسانة . ميهست يو شهوان يوانيح

مرد است كـه بـا ابـراز     يجدا از ذات انسان يزيچ ويد نيمطرح شده و پوست يشدگ مسخ يو نوع
در افسـانة  . شـود  يم انيخود نما يبه شكل انسان و سپس جلوة مردانه دشو يعشق دختر نابود م

بـوده   يوركنندگرنشانة قدرت با د،شو يم انيمار نما نيكه با پوست ،مرد يجنس زيغرا ،»مار شاه«
 تيـ و هواصـيل  از وجود  ئيوجود دارد و جز) زاديپر(جادو در مرد  نيا. ستيو جدا از ذات مرد ن

  .هاي دو داستان ارائه شده است شباهت 7در جدول .اوست
 

  دو داستان زناشوييمراحل تكامل  يها شباهت. 7جدول
  »مار شاه«و»دلبر و ويد« داستانمشترك درموارد حلهمرمصداق و نمود  حلهمر

  ييجدا

  .داردرادختر از شدن دور قصدينوعبهپدر پدرازييجدا

 از ياهيگ يمبلسبا را خود زناشويي تكاملگذردرخواستدختر  دختر درخواست
  .كنند يم طلب پدر

ممنوعه قدم  ياطهيح دختر به قلمرو و ةجهت اجابت خواستپدر  ممنوعه مكان
  .گذارد يم

  .مهلتي كه هيوال براي تاوان تعيين كرده است جزاوجبرانمهلت

 مالقات ممنوعهقلمرو در را واليه پدرجاننجاتيبرادختر  واليه با مالقات  مواجهه
  .كنند يم

  .در مورد طلسم و جادو دارند يرازواليههر دو طلسمجادووراز

 يپدر ةخانبه دختر واليه با كردنيسپريمدتازپس  يپدر ةخان به بازگشت  بازگشت
  .گردد يم باز

شكستنوعشقشدننايع  رشيپذ
  .واسطة عشق ها به  شكستن طلسم طلسم

  
 شـود،  يمشاهده م» مار شاه« و »دلبر و ويد« ةانيعام يها شناسانة افسانه نشانه ريآنچه با تفس

. زنانه اسـت  ةبه رشد و تكامل در مرحل دنيـ قهرمان به گذر از مرحلة دخترانه و رس دختر ليتما
شدن به مرحلة زنانـه اسـت و    تجربة عشق و وارد درخواست دختر صرفاً ،»دلبر و ويد«در افسانة 

ـ  يتكامل بعد» مار شاه«اما در افسانة . رسد يم انيداستان به پا مرحله نيمدر ه  ةواسـط  هدختر ب
بـا   ديـ ابتـدا با  مرحلـه  نيبه ا دنيرس يبرا ابدي ياو درم. ديآ يدست م هبودن ب گذر به مرحلة مادر

ة تفـاوت عمـد  . و تعامل برسد يو به سازگار ودانه و تمام متعلقاتش آشنا شناشناختة مرد يايدن
شكل تكامل زنانه و سبب  نيعشق را واالتر» دلبر و ويد«است كه افسانة  نيدر دو افسانه ا گريد

امـا در افسـانة    دانـد؛  يمـ  يو شـهوان  يوانيـ ح زيـ مردانـه از غرا  يسـاحت انسـان   ييو رها كيتفك
 نياز ا سناشناختة مردانه است و پ يايو ورود به دن ييآشنا يديالزم و كلعشق، ابزار » مار شاه«

هـاي ايـن دو    تفـاوت  8در جـدول . ابدي يادامه م يتكامل و تعال يبه سو يزندگ انيشناخت، جر
  .ارائه شده است داستان
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  دو داستان زناشوييمراحل تكامل  يها تفاوت. 8جدول
  »مار شاه«داستاندر  »دلبروويد«داستاندر حلهمرينمودها  همرحل

  ييجدا

سفردخترازپدرييجداعلت  پدر از ييجدا
  .است ازدواج دختر از پدر ييجدا علت .است

كوهي،  واسير،مدخال ددخال اهيگ  رز گل  دختر درخواست
  هومه

  دشت باغ ممنوعهمكان

  .است ماركي واليه .استويدكيواليه واليهبامالقات  مواجهه
  .دارد طلسم و جادو ييتوانا خود مار شاه .استشدهجادووطلسمويد طلسموجادووراز

پدرازيپرستاربازگشت براي  بازگشت به خانة پدر  بازگشت
 ماريب

دادن مسرت و نشانبازگشت براي 
  يفخرفروش

شدن عشق با بوسه وعيان  عشق شدن انيع  رشيپذ
 شكستن طلسم

سختي رسيدن به معشوق و اثبات 
  عشق

  
بـا   زن يمحـور  تيشخصـ  يتكـامل  ونـد يپ شـود  مشـاهده مـي   ،»مار شاه«داستان  ريدر تفس

. رديپـذ  يسـرانجام مـ   رشيبازگشـت و پـذ   ةگرفتـه بعـد از مرحلـ    شكل ييجو و ماجراجوو جست
از  تـر  دهيچيپ اريبس »مار شاه«داستان  زن در يمحور تيدر شخص يتكامل ونديمراحل پ رو، اين از

زن  تيشخصـ  يبه عشـق بـرا   دني، رس»و دلبر ويد«خالف افسانة  بر. است »و دلبر ويد«داستان 
 ونـد، يپـرورش پ  ت،يـ بلكـه شـناخت ماه   سـت؛ يكمـال ن  تيـ و غا تيـ ، نها»مار شاه«در داستان 
نكتـة  . سـت ا »مـار  شـاه «داستان تعليمي هدف  ،داريپا ياعتماد و اشتراك جاديو ا ونديمحافظت پ
 ي، شاهد تناقضات احساسـ »و دلبر ويد«در داستان  يبازگشت به خانة پدر ةدر مرحل ديگر آنكه

ـ   »مار شاه«اما در داستان . در قهرمان داستان هستيمزنانه  در  دختـر صـرفاً   ياز احساسـات درون
در  يتناقضـ  ان،و ما در طول داست شود يسخن گفته م مار شاه يچهرة انسان روشدن با روبهلحظة 

ـ يبه سبب مناسبات ب »مار شاه«عوض، دختر داستان  در. ميكن يماحساسات دختر مشاهده ن  يرون
فـراوان   يهـا  دچـار چـالش   مار شاهة خانواد يخانوادة خود و اعضا يبا اعضا يو ارتباطات اجتماع

آن را  هبلكـ  نـد، يب ينم يدرون يتنها امر را نه زناشوييتكامل » مار شاه«داستان رو،  اين از. شود يم
  .كند يم يو در ارتباط با اجتماع معرف يرونيب كامالً يامر

  بندي جمع
هـا   آموزش هنجارها به نسـل براي  يمهم اجتماع ياز ابزارها يكي يشفاه هاي افسانه و ها داستان

اي و نمـادين بـا    دو روايـت افسـانه  » مـار  شـاه «و » ديو و دلبـر «هاي  داستان. شدند يمحسوب م
مضمون هر دو داستان آمادگي قهرمـان  . اند متفاوتهاي بسيار از دو فرهنگ و جغرافياي  شباهت

نمادين براي عبور از ساحت دخترانگي با گذر از پيوند زناشويي، عشق و رابطة جنسي و ورود بـه  
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كمال مطلوب دو داستان براي نقش و وضعيت زنانه تفاوت معناداري دارد كه . ساحت زنانگي است
 يزيچه چ، شده مطالعهروايت كه در دو  آن بود ال پژوهشؤس. در فرهنگ دو جغرافيا ريشه دارد

شده  نييواسطة ازدواج تب هب يبه زنانگ يدخترانگ يمطلوب زن در عبور از گذر تكامل منزلة كمال هب
اي نامطلوب  ، پيوند و وصال با معشوقي كه حتي ممكن است چهره»ديو و دلبر«در داستان است؟ 

پيوند زناشويي » مار شاه«اما در داستان . رسد نتها ميداشته باشد غايت مطلوب است و داستان به ا
بودن كه » مادر«و » همسر«هاي جديد  گذري است براي ورود به زيست خانوادگي و ايفاي نقش

رو، عشق و وصال و پذيرش صورت ظاهراً نامطلوب پس از  اين از. در بنيان فكري شرقي ريشه دارد
تاريخ و جغرافياي زيستي انسان شرقي نگرشي . گيرد شدن چهرة باطني و انساني شكل مي پديدار

ها و به سبب نگهداري پرمشقت از عشق  مبناي آن خوشبختي همراه با سختي را شكل داده كه بر
. حاصل شده و تداوم آن رسيدن به ساحت ارزشمندتري را كه زايش و باروري است در پـي دارد 

ه همپاي داستان اروپايي و با جذابيت به روايت كه مشاهده شد، داستان ايراني عالوه بر اينك چنان
پردازد، با گذر از ساحت اولية معنايي افق بلنـدتري را دربرابـر قهرمـان داسـتان و      نقش زنانه مي

 يداستان محل. كند تر تبيين مي دهد و معناي عشق و خانواده را با نگاهي عميق مخاطب قرار مي
و  يتا ابد به خوب معشوق عاشق و وصالكه پس از ي غرب انيپر يها خالف داستان بر ي،راناي مار شاه
به معشوق تا رسيدن به خوشبختي  وستنياز پ پس كند مي انيوضوح ب به كنند، يم يزندگ يخوش

كه  يآموزش. ها برآمد آموخت و از پس چالش ياديمطالب ز مود،يپ يطوالن اريراه بس ديباواقعي 
ـ  يبـا داسـتان محلـ   مقايسـه  در  دهـد  يبه نسل بعد از خود م يرانيا يداستان محل  اريبسـ  يغرب

  .رسد ينظر مه تر ب كامل و تر يمنطق
عنوان  غرب از منظر تمدن بسيار زودتر از شرق در همان جايگاه به اهميت تبليغ فرهنگي به

بـي،  هاي غر هاي طوالني است كه رسانه مدت. رسيده است» سلطه«زمينة بسترساز تأثير و  پيش
ادبيات نمـادين و تعليمـي    كاركردجذابيت و با شناخت هاي جهان،  ترين فروشگاه مثابة بزرگ به

كـارتون و   در قالـب و  نمايو سـ  ونيـ زيماننـد تلو  اطالعـات  1سـويه  انتشـار يـك   ابزارهايتوسط 
گونـاگون   امـع در جو شـده  گـزينش  لكلـور وف يهـا  داستان ييو بازگو يابيدر باز يسع ،شنيميان

هاي مطلوب خود، زمينة سلطة فرهنگي، اقتصـادي   اساس ايدئال اند تا با تربيت مخاطبان بر كرده
هاي اخير، برخي كشورهاي شرق همچون كـرة   در سال. و سياسي بر جوامع هدف را فراهم كنند

جنوبي و چين با ارائة آثار سينمايي گام مهمـي در كسـب جايگـاهي مـؤثر در بـازار فرهنگـي و       
پوشيده نيست كه جايگاه فعلي ايـران اصـالً   . اند هان و حفظ هويت ملي خود برداشتهاقتصادي ج

هاي عاميانـة بـومي ايـران وجـود      نظر به عمق فرهنگي و جذابيتي كه در داستان. مطلوب نيست
ـ مشابهت داستاني يك افسـانة ايرانـي بـا     هاي اين پژوهش نمايد از منظر يافته دارد، ضروري مي
تـر   ـ به انجـام مطالعـات گسـترده    د جهاني و غناي معنايي داستاني نسبت به آننمونة مورد پسن

                                                        
1. broadcst 
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ماية متناسب با زيسـت بـوم و فرهنـگ كشـور دارد،      مشابهه و توليد محصوالت فرهنگي، كه بن
 2002در سـال   يسـن يد والـت يابـد كـه بـدانيم     توجه به اين نكته زماني اهميت مـي . اقدام شود

اي قديمي محلي است، با تفاوتي معنادار  را، كه اقتباسي از افسانه ندراليسقسمت دوم از كارتون 
تـا   واسـطة ازدواج  بهصرفاً كه  ابدي يدرم )ندراليس(زن  يمحور تيشخص ،در قسمت دوم .ساخت

 ديـ با مشـترك سـعادتمند   يزنـدگ  يبلكـه بـرا   ؛نخواهد داشـت  يخوب و خوش يآخر عمر زندگ
را، كه به  ديجد فينوع تعار نيا. را از سر راه بردارد يشمار يو موانع ب رديبگ ادي ياديز يزهايچ

ديگــر از  ياريدر بســپــردازد،  جويانــة جديــدي از جنســيت زنانــه مــي  معرفــي ســاحت كمــال
 و خفتـه  يبـا يز ،يشـنل قرمـز  ماننـد  ( يلكلـور محلـ  وف يهـا  برگرفتـه از داسـتان   يها يبازساز

تـر، در   مضمون با جذابيت و پيشينة غنـي پژوهش حاضر نشان داد اين . ميشاهد زين) يبرف ديسف
وجوهـاي   گنجينة ادبي سرزمين ايـران وجـود دارد و ضـروري اسـت بـراي شـناخت آن جسـت       

  .تري انجام شود گسترده
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  .مهر نوروز: تهران ،رانيا رياساط يريگ در شكل عتينقش طب). 1397( اؤيري، روزبهان ؛ابولقاسم دادور،
كتـاب و  : تهـران ، 19 ج ،رانيـ مـردم ا  يهـا  فرهنگ افسـانه ). 1386(خندان، رضا  ؛اشرف يعل ان،يشيدرو

  .فرهنگ
 يانسـان  و فـرا  يا هاي اسـطوره  يژگيو«). 1400( يمرتض ،فالح ؛داهللاي ،يپندر يجالل؛ زهرا ،يدهنو دهقان

ـ يا زيآم هاي سحر معشوق در افسانه تيشخص ، 9س، عامـه  اتيـ فرهنـگ و ادب  ةماهنامـ  دو ،»يران
  .168ـ129 ، ص39ش
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نامـة   الگـوي مـادر در نمـايش    هاي كهن بررسي جلوه«). 1400(مقدم، مينو  حامد؛ صحاف سقايان، مهدي
، 4، ش13 ، سزن در فرهنـگ و هنـر  ، »با تكيه بر آراي يونگ بارند هاي آسمان خاكستر مي اسب
  .435ـ413ص

  .پژواك فرزان: تهران ،يبهزاد هيرق ة، ترجمشرق باستان ريزن در اساط). 1396( لسهيا. برتيس
  .مهر ةسور: ، تهرانمازندران يها در افسانه يو پر ويچهرة د يبررس). 1396(فاطمه  ،يشمس
  .حونيج: ، تهران3، چ5 ،4 ،3 ،2 ،1 ج ،يليسودابه فضا ة، ترجمفرهنگ نمادها). 1388(گربران، آلن  ؛ژان ه،يشوال

  .90ـ85، ص 182ش ،اتيكتاب ماه ادب ،»انهيگرا الگو نقد كهن«). 1391(احسان  عباسلو،
  .وا وارش: ، آمل5 ،4 ،3 ،2 ،1 ، جمازندران يشفاه يها داستان). 1398( ينادعل فالح،
كـاربرد آن در   ةويو ش نهيو زم يا نقد اسطوره كرديرو ينظر يادهايو بن نهيشيپ«). 1389(فرزاد  ،يقائم

  .56ـ33، ص12و 11، ش 3س ،ينقد ادب يپژوهش يعلم ةنام فصل ،»يخوانش متون ادب
مـردم   يهـا  دامـاد در فرهنـگ افسـانه    وانيح يها قصه«). 1399( نهيسك ،يمراد ؛نيحس محمد ،يكرم

  .132ـ93 ، ص35، ش8 س ،عامه اتيادب فرهنگ و ةماهنام دو ،»رانيا
  .مركز: عباس مخبر، تهران ة، ترجمسفر قهرمان). 1398( كمبل، جوزف

  .توس: ، تهران2چ ،يجالل ستار ةترجم ،واريپر يها قصه يزبان رسم). 1386( تيدالشو، مارگر لوفر
 ةترجمـ  ،انيـ پر يهـا  در قصـه  موسيو آن مايو آن انيپر يها قصه ريتعب). 1396( يفن فرانتس، مار زيلوئ

  .شياند  مهر: تهران ،يدار سررشته يمهد
 ،يشـناخت  و اسـطوره  يعرفـان  اتيـ ادب ةنام فصل ،»انهيعام يها اسطوره و قصه«). 1391(فرزانه  ان،يمظفر

  .248ـ209، ص 28، ش8س
 ،ارشـد  يكارشناسـ  ةنامـ  انيـ ، پا»مازنـدران  يهـا  افسانه يا نشانه يبررس«). 1390( دهيسپ ،يمدن يمعاف

  .يو علوم انسان اتيادب ة، دانشكد)مركز بابل(نور  اميدانشگاه پ
  .چشمه: ، تهران22چ ،يژاله آموزگار و احمد تفضل ةترجم ،رانيا ريشناخت اساط). 1398(جان  نلز،يه
 .يجام: ، تهران10چ ه،يمحمود سلطان ةترجم ،شيها انسان و سمبول). 1395(ستاو وكارل گ ونگ،ي
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