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 مقدّمه -1

است؛  ی(، در زبان فرانسوsymbole)سمبول و برابر زیرازآم یهااز واژه یکینماد، 

و  وسهت  یبهه ههپ پ   یکهه بهه م نه    دیآیم«  sumballein»یونانی ۀاز واژ symboleلغت »

بهوده اسهت،    یشهناتت و بازشناسه   یبرا یادر اصل نشانه sumbalonصال است. هر اّت

 ،ی)سهّتار ..«رندیچون برادر بدانند و بپذ ند،باش دهیاز آنچه را كه هرگز ند مهین کی ی نی

دهنهده  ظاهرکننده و نشان ی نی، «فاعل» یدهخدا، نماد به م نا مةنا( در لغت9ص ،1611

بهه کهار   « ما ُوضع له ریغ»واژه عمدتًا در   یا د،یو مظهر واقع شدن است. در دوران جد

نشهانه و عممهت    ی نها گهاه در م  یو حّت یاست ار ،ییکنا یهارفته است و غالبًا با نقش

 (613ص ،1631 ،یاست مال شده است.)قباد

هها و  از افسهانه  یاز ابتدا که م رفهت بشهر  »سرشار از راز و رمز است. شهینماد هم

نمهاد   فیه و فلسفه بهه تهود گرفهت تهاکنون، ت ر     هیقالب فرض ی نیفراتر آمده  ریاساط

 (جاهمان).«مانده است. یهمچنان چند پهلو و ناگشوده باق

-است و اغلب صهاحب  عیگسترده و وس اریبس زین یماد از نظر اصطمحن فیت ر

اند؛ چنانکرده فیت ر شیتو یو سازگار با قلمرو کار ژهیو یدگاهینظران، نماد را از د

متفهاو  از نمهاد    یفه یو... هر کدام ت ر بانیشناسان، ادشناسان، فمسفه، اسطورهکه روان

است کهه:    یو آن ا مشترک وجود دارد وجه کی فیت ار  یا ةه در هماند؛ البّتارائه داده

و  دهیپوشه  یداللهت دارد؛ م نه   دیه نمایچه ظاهر آن مآن یورا ،یو مفهوم ینماد بر م ن

 کشف شود. دیپنهان که با

 یاهها یو رؤ هها شهه ینمادها از روزگار که  شکل گرفته و در تفّکهرا ، اند  یبرت

در نمهاد گنجانهده    یرازنهاک  یو م ان هاشهیاست اند یهیاند، بدمانده یاقوام گوناگون باق

و چهه   شهه یچند نماد، بهاور، اند  ای کی یظاهر یم نا یدر فراسو توانیشده است و م

کهه    یگونهاگون و باورهها   یم هان  دةیه کهه زائ  ییمادها. نافتیکه  را  یابسا اسطوره

دارند؛  وندیپ  یسرزم کیفراتر از  ای  یسرزم کیروان مردم  ایقوم  کیهستند، با روان 
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بلکه  ،نمادها را در مکان و زمان تاص دانست لیقب  یا شیتوّلد و زا توانینم  ،یبنابرا

 محکپ و که . یاانههستند با پشتو یاشهیتود اند یبه تود یینمادها  یچن

زبهان اسهطوره    لهة دارد و در واقهع بهه منز   یاژهیو گاهیجا رینماد در اساط  یبنابرا

یابهد. از  چه درنمهی یابد و آنچه ترد درمیای است میان آنجاودانه طةنماد واس»است. 

اینرو، بهتری  زبان برای بیان اساطیر، زبان نماد است نه مفاهیپ عقلی. هر انسهان در ههر   

گونه كه آن حقیقت جاودانه كهه نمهاد نمایشهگر    بخشد، بدی نو می بیدوره به نمادها قال

( نمادهها  119ص ،1611 )سّتاری،.«شودن است، هر بار به صورتی تازه به ما عرضه میآ

تاص را به ذه  القا کند  یم ن کینماد ممک  است  کیو رازها هستند.   یآبست  م ان

داده اسهت؛ بهه عبهار      یتود جا ط را در ب یگوناگون پیو مفاه ینماد م ان کیو گاه 

تضهادها   ندةاند. نماد نشان دهشده دهیچیگوناگون و رازناک در قالب نماد پ یم ان گر،ید

ها و حماسهه اسهت.   هها، قّصافسانه ر،یاساط یایدر دن ی یو ماوراءطب ی یطب یوندهایو پ

 .کندیم ریو تفس ییو تضادها را شناسا وندهایپ  یاست که ا یدانش ینمادشناس

 آلدهیه ا یهها تجّله  لوسهمب »است اسطوره و نماد پیوندی ناگسستنی دارند.  یهیبد

هها  و اسطوره یقوم از جوامع بشر کی ایدوره و  کی یمطلق انسان یهاو ارزش قیحقا

و اسطوره در کنهار   سمبول ةگونه است که دو مقول  یو ا سمبول شیدایپ یبرا یازهیانگ

اسهطوره   یوسهتگ یضم  پ توانیم  یبنابرا (9ص ،1631 دادور،)..«کنندیم دایپ یهپ م ن

 شهة یاز ر  myth ةانهد واژ گفتهه  یب ضه . »رفتیپهذ  زیه و نماد، گذار اسطوره به نمهاد را ن 

mutus یدر مورد امور یمفهوم تاموش  یگنگ و تاموش است و ا یکه به م ن دیآیم 

 یشهدن انیه جز از راه نمهاد ب  نذا  و سرشتشا یکه به اقتضا کندیم دایپ یمصداق و م ن

 (  9ص ،1611 ،ی)سّتار..«ستندین

مختلف، مشترک باشند؛  یها یدر سرزم توانندیاسطوره م ینمادها که یضم  ا  

و  یهسههتند کههه از ناتودآگههاه تبههار یینمادههها یکبههارگیاسههطوره بههه  ینمادههها» رایههز

بهه   شهان، یو گشهودن رازها  ایگزارش اسطوره و رؤ ی. براندیآیبرم یجم  یناتودآگاه

 (116ص ،1633 ،ی)کّزاز.«با زبان نمادها آشنا بود. دیبایناچار م
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 یو رمهوز نهفتهه، بهرا    پیاست مربوط به کشهف مفهاه   یدانش ینمادشناس  یبنابرا

حضهور   ا ی ه فرهنهگ، هنهر و ادب   ر،یشناتت بشر از تودش. از آنجا که نمادها در اساط

و  لهه یکل بیطب یة، که در باب برزو«مرد در چاه»  ینماد لیمقاله تمث  یف  ال دارند، در ا

 .شودیم یدمنه آمده است، بررس

 لهأمس انیب -1-1

هسهتند کهه بهه     ییهها از اسطوره یغن یانهیصاحب گنج ران،یهند و ا یها یسرزم

 یو فکهر  یفرهنگه  ،یخیتهار  نةیشه یپ لیه و به دل کنندیم انیب را یژرف پیزبان نماد، مفاه

تهود را در ههر دو تمهد ن حفه       گهاه یجا  یآثار دو سرزم یو هند، ب ض رانیمشترک  ا

کهه   یاز آثهار  یکه یبرتوردارنهد.   یاژهیه و تی ه از اهم   یمردم دو سرزم انیکرده و در م

اسهت؛  « و دمنهه  لهه یکل» دهد،یو هند را نشان م رانیمشترک ا یو فرهنگ یخیتار نةیشیپ

 مة، در پنج باب در دست است. ترج«تنترهپنجه»و به نام  یو دمنه هند لهیاصل کتاب کل

 یابوالم هال »از اسهت نثهر مصهنو     یهها نمونهه   یکه در شمار او ل« و دمنه لهیکل»مشهور 

از  دیه در صدد تقل یگروه یب د از و»است که  «یمنش دید ب  عبدالحمنصراهلل ب  محم 

آن را بهه نظهپ    یهجر 113سال در  ایاز شاعران قرن هفتپ گو یطوس یآن برآمدند. قان 

کهرد. ابوالفضهل    یسه یبازنو «یلیانوار سهه »آن را به نام  یواع  کاشف  یو مّلاحس دیکش

 ،ی)سهبحان .«کهرد.  ریه دوبهاره تحر « دانش اریع»در قرن دهپ آن را به نام  زین یدکن یضیف

مهة  یاسهت در ن « و دمنهه  لهیکل»از  یاکه ترجمه زین «یدپایب یهاداستان( »66ص ،1631

محم هد به  عبهداهلل    »و تو سط  «یغاز  یالد  فیاتابک موصل س»دوم قرن شش به فرمان 

در  وانها  یست کهه ح ا یو دمنه اثر لهی( کل32ص ،1611 ،ینوشته شد.)البخار «یالبخار

     ینه یآفردر آن نقهش  وانها  یکهه ح  ییهها ها و داسهتان تیحکا. »کنندیم ینیآفرآن نقش

       مدیششهپ قبهل از مه    یهها آن بهه سهده   ةاسهت و سهابق   یانوا  ادب  یترپیاز قد کنندیم

چهه   ،یمهز ر یهها ها)چه داستانداستان  یدر ا وانا ی( ح1ص ،1633 ،ی)تقو..«رسدیم

 لیه شهوند. تمث تود ظهاهر مهی   یظاهر ی( گاه فراتر از م نایو اتمق یلیتمث یهاداستان

و  رانیه نه تنها در ا شود،یو دمنه، نقل م لهیدر کل بیطب ةیکه از زبان برزو« مرد در چاه»
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برتهوردار اسهت بلکهه از     یاژهیه و گاهیاز جا ها یسرزم  یمجاور ا یها یهند و سرزم

و در رمهان   افتهیراه  یغرب ا ی به ادب»دارد و  یاست که شهر  جهان ییهاتیجمله حکا

 (1ص ،1639 ،ی)باقر.«آمده است ز،ین« Barlamm&Josaphatبرالم و جوسافت=»

 ی، در په «مهرد در چهاه  » لیعناصر تمث  ینماد نهیشیگذرا به پ یحاضر با نگاه مقاله

 سؤاال  است که:  یپاسخ بد

کهه  و    ینمهاد  ةپشهتوان  ی، دارا«مرد در چاه» لیذکر شده در تمث ینمادها ایآ -1

 ؟است رانیهند و ا  یدر دو سرزم یریاساط

به عبار   کند؟یتود مطابقت م  ینماد نةیشیمذکور، با پ لینمادها در تمث ایآ -3 

 نشهان ینماد نةیشه یمطابق پ -عناصر گریو د وانا یمانند ح -لیکنش عناصر تمث ایآ گرید

 هست؟

 قیتحق تّیض ورت و اهم -1-2

ا است که از جها  مختلف مورد پژوهش قرار گرفته اسهت؛ ام ه   یو دمنه اثر لهیکل

جهدا از   شهود؛ یل تصهو ر مه  از آن است که در نظر او  شیب یزیاثر چ  یا یراز ماندگار»

 یآن، که سراسر کتاب را بهه صهورت   یو داستان ییروا وةیو ش یاجتماع ،یاتمق تی اهم

از  یفرماست کهه روزگهار  بر آن حکپ یکهن یاداعتق ا ی جّذاب درآورده است، تصوص

(  بها وجهود   16ص ،1636 )محم دزاده،.«ما بوده است. یرانیاجداد هندوا یاصل یباورها

انجهام گرفتهه اسهت؛ پهرداتت  بهه      « و دمنهه  لهیکل»که در مورد  یاگسترده یهاپژوهش

 ،یبهر مشهترکا  فکهر    دیتأک ضم رسد، تا به نظر می ینیز ضرور یقیتطب یهاپژوهش

اثهر    یه ا تی ه و محبوب یو هند، راز ماندگار رانیا یدو تمد ن باستان یفرهنگی و اجتماع

 بیش از پیش آشكار شود. 

دارند و در  تی اهم  رانیکه در هند و ا یو عناصر وانا یح  ینماد نةپشتوا یبررس

یااسهطوره  یهها آنها که بها کهنش   یهاکنش یو برت کنندینقش م یفایا« و دمنه لهیکل»

دو   یبه  شهتر، یبه شهناتت اشهتراکا  ب   تیمطابقت دارد، قابل توجه است و در نها شان

 رانیه و دمنهه را در ا  لهیکل رشیاز رموز پذ گرید یکیو  شودیمنجر م رانیتمد ن هند و ا
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در  ،یونهد یها در هند کاشته شد و سهپ  نههال پ  داستان  یتخپ ا» رایز سازد،یآشکار م

جالب و  یهاتیاز حکا یکی( 11ص ،1611 کهر،ی)ش..«دیبارور گرد رانیا ییایکشور آر

از زبان او نقل شهده   بیطب یةاست که در باب برزو« مرد در چاه» تیحکا ز،یتأم ل برانگ

آن پرداتتهه اسهت.     ینمهاد  یهها به ذکر جنبهه  ان،یدر پا بیطب یةکه برزو یلیاست، تمث

 یبهودن نمادهها   دارشهینمادها دارند، تا بر ر  یکه  ا ةنیشیپ یدر بررس ینگارندگان س 

 نهه و درتهت و..،   وانها  یح  ینماد پشتوانه یورزند. با بررس دیتأک لیذکر شده در تمث

کهه  اجهداد    یهها از بهاور  یبلکه به برت شودیگرفته نم دهیاثر ناد یمیت ل یتنها محتوا

 .شودیاثر من ک  شده است، اشاره م  یما که در ا یرانیهندوا

 قیتحق نةیشی: پ1-3

و مباحه    یباشهناتت یز ،ییگهو هقّصه  دگاهیاست که اغلب از د یو دمنه، اثر لهیکل

 ییهها یبررسه  زیه ن یاو اسهطوره  ینمادشناسه  دگاهیاز د اند،ستهیبدان نگر یو بمغ یادب

 یااسهطوره  ینمادشناس»نگارنده با عنوان  مةنا انیبه پا توانیانجام شده است. از جمله م

کوشش طیبهه گلسهتانی   به  ،(1633) «رانیهند و ا ریاساط یو دمنه بر مبنا لهیکل وانا یح

و دمنهه را مهورد    لهه یکل ا یه از حکا یکه یکه  ییهاپژوهش گریاشاره کرد. از د حتکنی

 موارد اشاره کرد:  یبه ا توانیقرار داده است، م یبررس

 ی( فرانک جهانگرد؛ که بنا بر نمادشناسه 1692، )«بوف و زاغ تیحکا ینمادشناس»

 تیه در حکا ران،یه هنهد و ا  ریاسهاط  یکه در پژوهش مذکور، صور  گرفته است، رد پها 

 بوف و زاغ قابل مشاهده است.

-عنوان مقاله ،(1693«)دمنهو لهیپادشاه و برهمنان در کل تیحکا انهیالگوکه  نقد»

پادشهاه و   تیه موجهود در حکا  یالگوهها کهه   یاست که فرانک جهانگرد، با بررسه  یا

 آن اشاره کرده است. یریاساط یها ییباورها و آ یبرهمنان، به برت

و  لهه یاز کل یله یتمث یبهرا  ییمأتذ بهودا  کی»با عنوان  یادر مقاله یصریق پیابراه

 ییرا بهودا  لیه و منشأ تمث پردازدیم« مرد در چاه» لیتمث نةیشیپ ی( به بررس1632« )دمنه

 .داندیم
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 یو بررس یشناسشهیبه ر ز،ی(  ن1639«)در چاه زانیمرد آو» لةدر مقا ،یباقر یمهر

را از  لیه تمث  یه ا یکهزاز   یالد  رجملیم نکهیپرداتته است. ضم  ا تیحکا  یا نةیشیپ

و  دانهد یم  ،یج  یی، نقل کرده و منشأ آن را در آ«از سراسر جهان  یادیمتون مقد س بن»

 .پردازدیآن م یبه بررس ،(1631) « یج  ییو آ بیطب یةبرزو»با عنوان  یادر مقاله

 یشناساسطوره دگاهی( با د1631«)رسول ماه»با عنوان  یادر مقاله یمحم درضا ترک

ارتباط ماه و آب و ترگوش پرداتته  یکرده و به بررس یرا بررس« قمر مةچش» تیحکا

 است.

و  ری(  بهاب شه  1636،)«و دمنهه  لهه یمهر در کل  ییآ» لةدر مقا زیاسداهلل محم دزاده ن

کرده و کشهته شهدن گهاو توسهط      یمهر بررس  ییو گاو در آ ریگاو را بر اساس نقش ش

 دانسته است.   ییترایم  ییگاو در آ یرا نماد قربان ریش

 و هند انجام گرفته  است:    رانیا رینمادها و اساط نةیدر زم ز،یها نپژوهش یبرت

 یها و نمادهابر اسطوره یدرآمد»به  دیباستان با رانیا یو نمادها ریاساط نةیدر زم

اشاره کهرد   یابوالقاسپ دادور و الهام منصور فیتأل (1692) «و هند در عهد باستان رانیا

تا اواتر  انیو هند، از زمان هخامنش رانیا یهاو شناتت نمادها و اسطوره یکه به بررس

تهها گوپتهها در هنههد پرداتتههه و  هیههحکومههت مور رةو دو رانیههدر ا انیحکومههت ساسههان

 رانیه و... را در ا دیمار، گاو، آب، تورشه   یمشترک نماد یهاو جنبه یمشترکا  فرهنگ

 کرده است. یو هند م رف

  انیه م  یه جانوران انجام شده اسهت کهه از ا   یدر مورد نمادشناس زین ییهاپژوهش

اشهاره   «یعبدالّلهژهیمن» فیتأل ،(1631) «یجانوران در ادب فارس مةنافرهنگ»به  توانیم

 یهها یپهرداز  ریو تصهو  الیه ت زةجانوران در حو یشناسییباینقش ز یکرد که به بررس

در  آنهها  گهاه یجهانوران و جا  یواژگهان  شهة یبه ر عموه برآن ویشاعرانه پرداتته است، 

اشهاره   ریاسهاط  یو برته  انیصهوف  یهها و داستان یقصص قرآن  ،یاحاد ،یریمتون تفس

 یدر مهورد برته   یاطّلاعهات  زیه ن رانیه در ا یریاسهاط  یهها فرهنهگ  گریکرده است. در د

 فها  یتأل زیه ن یجهانوران در سهطج جههان    ینمادشناسه  نةی. در زمشودیم افتیجانوران 
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تهألیف  (1633) «یسهّنت  یفرهنهگ مصهو ر نمادهها   »انجام گرفته است، از جمله:  ید د مت

 «فرهنگ نمادهها »، «هال  مزیج»تألیف  (1632) «نمادها یافرهنگ نگاره» ،«کوپریسیج»

 ، و... « هیژاک شوال ژان» اثر ( 1631)

مهرد در  » لیه عناصر تمث  ینماد نهیشیپ یبه بررس ،یذکر است تاکنون پژوهش قابل

 ریاسهاط  یو دمنه بهر مبنها   لهیکل وانا یح ینمادشناس» مةنا انینپرداتته است. در پا« چاه

 لیه تمث  یه ا  ینمهاد  نةیشیحاضر، پ لةبح  آغاز شده است؛ ام ا در مقا  یا ،«رانیهند و ا

و درتهت و   وانها  یح  ینماد نةاساس، ابتدا پشتوا  ی. بر اشودیم یبه طور کامل بررس

یمه         مذکور  لیدر تمث آنها لیو سپ  به تحل کندیم یو هند بررس رانیچاه را در ا

 .پردازد

 

 بحث -2

 :شودیمرور م« مرد در چاه» لیتمث تیاز روا ییهادر آغاز، نمونه

 م د در چا  لیتمث -2-1

 امی ه آن دانسهت  قهدر ا   جهة یآمده است کهه نت  یلیتمث ب،یطب یةباب برزو انیدر پا  

 که: ایدن یاست، لّذا  ظاهر یدر نجا  نف  و ترک لّذا  ظاهر دنیو کوش یزندگ

ت در آن بست و مهم ا  آتر  را مهمل گذاشت، همچون آن مرد هرکه هم »...   

و  ختیآو یدر چاه شت یو به ضرور ، تو ختیاشتر مست بگر شیاست که از پ

  یقرار گرفت. در ا یبر جا هاشیبود و پا دهییآن رو یدست در دو شاخ زد که بر باال

گذاشته  رونیکه سر از سوراخ ب دبر سر چهار مار بو یهر دو پا ست،یبهتر بنگر انیم

  دهان گشاده و افتادن او را انتظار دیسهمناک د ییبودند. نظر به ق ر چاه افکند اژدها

و او  دندیبریم پیها داآن شاخ خیب دیو سف اهیکرد. به سر چاه التفا  نمود؛ موشان سیم

 شیپ جست،یم یقیو تمص تود را طر دیشیاندیم یریمحنت تدب  یا یدر اثنا

در حمو   یاز آن به لب برد، از نوع یزیچ افت،یشهد  یو قدر یاتانهزنبور شیتو

او بر سر چهار مار  یکه پا دیشیآن، مشغول گشت که از کار تود غافل ماند و نه اند
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 غیبل ها جدِّشاخ دنیو موشان در بر ندیاست و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آ

که شاخ بگسست در کام اژدها افتاد  و چندان افتییراه نم دانب یو البته فتور ندینمایم

برابر نور عقل او بداشت تا  کیراه داد و حجاب تار یغفلت  یبدو چن ریحقو آن لّذ  

 در دهان اژدها افتاد. صیحر رةچایها بپرداتتند و بشاخ دنیموشان از بر

و  اهیو س دیرا بدان چاه پر آفت و مخافت مانند کردم و موشان سپ ایپ  م  دن

 دنیگردان یبر فان شانیها به شب و روز که ت اقب اشاخ دنیبر بر شانیمداومت ا

 یکه عماد تلقت آدم عیآجال مقصور است، و آن چهار مار را به طبا بیجانوران و تقر

 دنیزهر قاتل و مرگ حاضر باشد و چش دیآ کتدر حر آنهااز  یکیاست و هر گاه که 

را  یآدم ار،یآن اندک است و رنج و تب ت آن بس دهیکه فا یجهان  یآن را به لذا  ا

و اژدها را به  گرداند؛یبسته م یو راه نجا  بر و داردیاز کار آتر  بازم هودهیب

از آن چاره نتواند بود و چندان که شربت مرگ تجر   افتد و  لیتأو چیکه به ه یمرج 

و هول و تطر و  وستیپ دیبدو با نهیهر آ دیآ رفتهیپذ هیصلوا  اهلل عل ییحیضربت بو

 (11-13صص ،1631 ،یمنش«)مت سود ندارد...توف فز  او مشاهد  کرد آنگاه ندا

حادثهه را در شهام    آمده است و شاعر محهلّ  زین یغزنو ییسنا «ةاحلقیق ةقحدی» در

 ذکر کرده است:

 ران به چههرامهرفته بودنههد اشت  شههام        تیکه در وال یدیآن شن 

 یمک نادانههههکههههرد قصد ه  یهههابهههانیت در بهشتهههر مهس

 تهاشتر مس دیدویمههه شَیاز ِپ   اشتر جست شههینادان ز پمرد 

 دهید یاهههرا در آن پن شت یتو  دهید یچاه شهیمرد در راه تو

 اههرا در چ شهیمهرد بفکند تو  ه ناگههاهههزد چهشتر آمههد به ن

 کههرد یافهدر شک زین هایپههها            ها را به تار زد چون ورددست

 بهاز کرده دهان دیجوان اژدها د    دیههرهگههچههو بندر تهه چههه 

 مهار یاش تفته جفتهههر پ ریز  هههاریبس ینتهههب ههد مح ههدید

 اهیس ریو آن دگر چو ق دیآن سپ  جفت موش بر سر چاه کی دید
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 اه مهههرد جوانهتا در افتد به چ  تهههاربنهان  خههیب هدنهدیبریمهه

 ٭٭٭

 فیلط  یههزان ترنجب یاندکههه  فیتار نح یهههادر گوشه دید

 وف شد فرامههوششهتر آنگم  لههّذ  آن بکهههرد مدهههوشش

 (129ص ،1633 ،یی)سنا                                                                          

 بیطب ةیرا که برزو ینینماد یهاهمان جنبه ت،یدر ادامه حکا ز،ین یغزنو ییسنا

 آورده، ذکر کرده است.

 لیتمث  یو دمنه، هم لهیاز کل «یمحم دعبداهلل بخار» مةترج ،یدپایب یهادر داستان

 :شودیم دهیتفاو  د یبا کم یو اشارا  اتمق

رود و دست در  یو در چاه زدیبگر یزیچ پیاز ب یکه مرد افتپیمثال چنان »... 

بر کنار  یها هر دو پازند که بر سر چاه رسته بود و به قو  از شاته یدو شاخ درتت

سر بر کرده و  یاچاه از هر گوشه  یاز ا ندیچاه استوار کند. چون نگاه کند چهار مار ب

 یکیو  اهیس یکیدهان باز کرده و دو موش  ندیب ییاژدها هکرده و در ق ر چا یآهنگ و

و مرد بدان مشغول که  ندیآساینم چیکه ه برندیدو شاخ را م  یو ا ستادهیدرا دیسپ

به توردن آن   ،یپر انگب ندیب یاها زنبورتانهتود را چگونه رهاند. ناگاه بر آن شاته

ها را ببرند و او را در دهان مشغول گردد و از آن ماران و آن دو موش که ناگاه شاته

 غافل شده  و در همان غفلت مانده، تا آنگاه که همک گردد. ،اژدها به سر کنند

چهار   یگوناگون و ا یهاپرآفت رنگ رنگ و بم یرا به چاه ایپ  مانند کردم دن

را  یگردد در همک گشاده شود و زندگان رهیچ یطبع را به چهار مار که هر گاه که طب 

که  اهیو شب را  به  موش س دیو روز را به آن موش سپ دهیبه آن دو شاخ سر بر کش

تبر از اصمح حال یتبر و آن غفلت را که مرد را بیب دو مر برندیعمر او م یهاشاته

 ،ی)البخار.«داند.یو انجام آن از آغاز نم راندیکه م هایها و توشدارد،  و ح تود باز

 (19-32صص ،1611

 صور  آمده است که:  یبد ییبا منشأ بودا لیتمث  یا ،یطرف از
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 یو از ا کردندینهاده بود و چند نگهبان دنبالش م زیبه گر یتطاکار که پا یمرد»

در آن چاه رود و تود را  ،یچاه رةوایدر د دهییرو یهاتا به کمک تاک دیکوشیم رو

 . پ  چاره افتدیدر ته چاه م ییهایرفت ، چشپ او به اف   ییپا یپنهان دارد در اثنا

که بازوانش  ی. پ  از چندزدیاویب یتاک تةحف  جان از شا یکه برا  یجز ا ندیبینم

 ندیبیه را م اهیس یکیو  دیسف یکیدو موش ه  خته،یمرد گر افتند؛یهپ از تاب و توان م

و به دام همک  هایاو به کام اف  شدیم دهیتاک بر تة. اگر شاجوندیتاک را م تةکه شا

که هر  ندیبیسر تود م یباال ییکندو نگرد،یحال چون به باال م  یافتاد. در ایم

و با  بردیم ادیهمه هول و بمها را از  ختهی. مرد گردیچکیاز آن م یچندگاه قطره عسل

 . چشدیلّذ  از آن عسل م

و  ندیتا عذاب بب شودیاست که زاده م یاز کس هیمرد تطاکار کنا ت،یحکا  یدر ا

ها به آن است. تاک الیام مةبا ه یاشاره به ت  آدم هاینگهبانان و اف . ردیبم ییدر تنها

طول زمان و  اهیس یکیو  دیسف یکیبشر است. مراد از دو موش،  یتداوم زندگ لةمنز

است که درد و  ی. عسل، اشاره به لّذا  جسمانهاستلشب و روز و گذر سا یتوال

 (121ص ،1631 )رجب زاده،..«بردیم ادیاز  یو سرگرم بیگذرا را به فر یرنج سالها

 است:    یشهر  دارد، چن  یِج  ییکه در آ یلیتمث صةتم

که  رسدیم یریتا به درتت تناور انج زدیگریم  یتشمگ لیف شیاز پ یمرد

 یافتد و به هر سختمی ی. چشمش به چاهندیبب توانستیرا با چشپ نمآن یبلندا یانتها

 ری. ام ا در زشودیم زانیدارد و در چاه آوینگه م یهند ریانج یهاشهیتود را با ر است

 یمیعظ اهیس تونیمار پ زیچاه ن یو در انتها لولندیم پکه در ه ندیبیرا م ییمارها شیپا

هستند که  ییهاشهیر دنیمشغول جو دیو سف اهیدو موش س شودیبود. ناگهان متوجه م

تود را به تنه درتت  زین  یتشمگ لیمرد تود را با چنگ زدن در آن نگه داشته بود. ف

 یهاو قطره شودیم دااز شاته ج یعسل یبر اثر تکان تنه درتت، کندو د،یکوبیم

   زنبورها،  شی. با وجود نرسدیو به دهان او م لغزدیو م افتدیعسل بر سر مرد م
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 توردن عسل، از همه  اقیمرد به اشت  ،یتشمگ لیمارها و ف د،یو سف اهیس یهاموش

 (311ص ،1633 اده،ی.)الماندیآنها غافل م

 ییهاین ای شهیو ر یو رستگار یینماد مرگ، درتت نماد رها لیف ل،یتمث انیپادر

 اند.شده یم رف یزندگ یهاکه مرد تود را با آن نگه داشته سال

 لیتمث هیکه شب شودینقل م یتی، حکاامهابهارات یحماس مةدفتر او ل منظو در

ندة دهلیفوق دارد. ام ا چند عنصر تشک یهاتیبا حکا ییهاچه تفاو مذکور است. اگر

از  اتشابه دارد. در مهابهارات ا یحکا  یدرتت و چاه، با ا تةموش، شا ی نی تیحکا

( jaratkaru«)جرتکار»به نام یکه مرد شودینقل م «کسو  پوران»به نام  یزبان برهمن

و اصًم  دیکشیم اضتیو ر کردیعباد  م اریو عباد  مانند برهما بود. او بس یدر بزرگ

 :توردیط ام م مرتبهکیروز  ستیب ایبا زنان صحبت نداشت و هر هجده 

-که پدرش و پدر پدرش درون آن چاه دست به بوته دیرس یروز به سر چاهکی»

که در  دیگفت: شما چه کسان . اودیجویآن بوته را م خیو موش ب اندختهیزده و آو یا

ما  پیعالپ رفت  یو چون از ا پیانمودهیپ عباد  میکه دا پیگفتند: ما کسان د؟یافتیچاه م

و او ترک همه پیندار یفرزند« جرتکار»از  ریجهت که ما به غآناز برند،یرا به دوزخ م

هفت پدران او  که فرزند نداشته باشد تایو کس کندینم دایپ یکرده است و فرزند زیچ

ما همه از  شد،یحاصل م یکه او را فرزند کردیم یرا عذاب باشد. اگر آن فرزند ما کار

 یو به ما مهربان یپرسیکه ما را م یکسهتدا تو چ دةبن ی. اپیشدیعذاب تمص م  یا

. کنپیم دییچه شما بفرماجرتکار، حاال هرپیاو گفت: م  فرزند گناهکار شما ؟یینمایم

هرنو  که حاصل شود. جرتکار گفت: به یتو پسر بک  که از یگفتند که تو کار شانیا

 یتا تورا فرزند یبخواهزن دیبایسازم. گفتند: مفرزند حاصل قیطرهمانبه دییشما بفرما

ندارم،  یعمج چیشما هتة شود. گفت: م  شرط کرده بودم که زن نخواهپ حاال از گف

 (19ص ،1613 )مهابهارا ،. «شوم...-ینوم که گناهکار مکه سخ  شما را نش توانپینم

و روح  شودیم «کیآْست»به نام  یو صاحب پسر کندیسرانجام جرتکار ازدواج م

 . شوندیپدر و پدربزرگش از عذاب رها م
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است؛ ام ا  امذکور، مهابهارات لیتود اشاره کرده که مأتذ تمث مقالةدر  یباقر یمهر

 یباقر یکه مهر یشد، اشاره نکرده است. داستان انیب  یاز ا شیبه داستان جرتکار که پ

 شود:یآغاز م  یچن کند،یترجمه و نقل م

و  عی. ناگهان تود را در جنگل وسستیزیبزرگ م یایدن  یبود که در ا یبرهمن»

و ددان  رانیکه از هر سو با ش ی. جنگلافتیدرنده بود  وانا یپر از حکه  یادورافتاده

       بلند  یوحوش با صدا  یا یبودند احاطه شده بود و همگ لیکه مانند ف یگرید

از ورود به  Yama مهی یبود که حت یوف. چنان جنگل مخدندیکشیو ن ره م رندیغریم

قلب برهم  به لرزه افتاد...چون وارد جنگل شد پا  یجنگل  یچن دنی. از ددیهراسیآن م

پوشانده شده  ییهابود که سر آن با شاته یجنگل چاه  یبه فرار گذاشت...در ا

 دةوردر هپ گره ت یهادر آن چاه افتاد و در توشه شیسرگردان یبود...برهم  در اثنا

را  یاثهجال پیعظ  یسهمگ یحال اژدها  یماند...در ا زانیکرد و در چاه آو ریها گعلف

افتاد که شش  یرنگاهیس یغول آسا لیچاه چشمش به ف نةدها کیو نزد دیدرون چاه د

بود  زانیافتاد و مرد که در چاه آو ریحال شانه عسل به ز  یسر و دوازده پا داشت...در ا

که مرد  ییهاب  شاته اهیو س دیاز موشان سپ یشد...ت داد لبه توردن عسل مشغو

 (11ص ،1639 ،ی)باقر....«دندیجویبود م زانیبدان آو

آمده است،  لیتمث  یکه در ا یو نباتات وانا یپ  از مرور موارد مذکور، ح اکنون

 لیتمث  یانتخاب عناصر مذکور در ا ایآ پیابیتا در شودیم یبررس ینمادشناس دگاهیاز د

آنها   یگزیرا هپ جا یگریجانداران د توانیم ایداشته است  یمحکم  ینماد ةپشتوان

 کرد؟

 ینمادشناس -2-2

  انیا  یدنبور در اساط -2-2-1

گرفته شده  vawžaka ییاوستا شةیزنبور از ر ژةوا»گفت:  دیزنبور، با ژةوا درباره

شده است. صور   wasp یسیو در انگل vespaبه صور    یواژه در الت  یاست. ا

 ،1631 ،ی)عبدالّله.«است. دهیبوز و زنبور گرد یاست و به فارس wabzزنبور،  یپهلو
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 « یکپت انگب»آمده است: زنبور عسل را  «رزنبو» واژه لیدهخدا ذ ة( در لغت نام111ص

 یمنیزنبور در گروه حشرا  اهر ،یزرتشت ری. در اساطندیگو زین« َبرَمر»و « برمور»و 

مورد  در یچند یهاداستان رانیو سودمند است. در ا دیمگر زنبور عسل که مف ؛است

عسل و عسل  رزنبو دیکشف و تول ،«االتبار یز»زنبور عسل وجود دارد به عنوان مثال: 

، «نوروزنامه»در  ؛(61ص ،1616 ،یزی)گرددهدینسبت م وانیرا در زمان طهمورث به د

 (19ص ،1633 ام،ی شود.)تیکشف عسل به هوشنگ نسبت داده م

 هند  یدنبور در اساط -2-2-2

زنبور عسل  دینمایم یهیندارد، آنچه بد یاهند، زنبور حضور برجسته ریاساط در

که    ییدر آ پیری. اگر بپذشمارندیزهر آن را مهلک م ،یو از طرف دانندیرا سودمند م

و در  شدندیس شمرده ممقد   ت،یقوا و موجودا  سودمند طب ،یرانیاقوام هند و ا

 ،1611  ،یو منفور بودند)م  مضر   تیطب بخشانیز یقوا ک،ین یقوا  یبرابر ا

آنها ندارند  یدر زندگ یزهر کشنده که سود یدارا یگفت زنبورها توانی(، م111ص

 اند.منفور بوده جهیو در نت جزو موجودا  مضر  ز،ین

 م د در چا  لینقش دنبور در تمث لیتحل -2-2-3

آن اشاره نشده است و   ینماد بة، به حضور زنبور و جن«مرد در چاه» تیحکا در

 چیآمده است. مرد بدون ه انیکه همان کندو است، سخ  به م« زنبورتانه»تنها از 

موضو ، عدم وجود   یاز جانب زنبورها، به توردن عسل مشغول است که ا یمزاحمت

به  ها،ینیج لیدر تمث  گری. از طرف دکندیم یزنبور را در زنبورتانه به ذه  تداع

 ةجنب چیا هام  کنند،یوجود زنبور در زنبورتانه اشاره شده است که به مرد حمله م

آزار مرد در  یبرا یزنبورها را موجب شین توانیو تنها م دهیآن ذکر نگرد یبرا ینینماد

از  یبردارهرهب یدارد که حّت  یبتوان گفت اشاره به ا دیتوردن عسل دانست، شا  یح

 . ستین یو سخت بیبدون آس ز،یکار ن انیو غفلت از پا ایلّذا  دن
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  انیا  یشت  در اساط -2-2-4

  یبار از شتر نام برده شده است. ا  یچند ها،شتی ژهیوب ،ییمتون اوستا در

 (133، ص1611 ،ی)رض.«است.شده دهیشتر نر نام ی نی(uštra«)اوْشْتَره»در اوستا  وانیح

را  یکی رایو چرا ارزنده. ز یشتر دو َسرِده)گونه( است: کوه»بندهش آمده که  در

. در ندیکوهانه و دو کوهانه گو کیرا به دشت. باشد که  یکیداشت  و  دیبه کوه شا

 (91ص ،1619 ،ی)فرنبغ دادگ.«است.  یچرا ارزندگان شتر مهمتر انیم

 زدیکالبد ا  یاست که: چهارم  یا یرانیا ریشتر در اساط رةدربا گریبارز د تةنک  

  ی( بنابرا31ص ،1636 )آموزگار،..«کوبدیم  یبهرام، شتر سرمست است که پا بر زم

 ایهمراهند  زدانیکه با ا یواناتیح رایدانست؛ ز وندیبا تشپ و جنگ در پ توانیشتر را م

 . گرندیکدی ا ی تصوص یبرت گریدر واقع تداع کنند،یمدر قالب آنها ظهور  زدانیا

توار، است مبارک، پرمنافع، اندک یوانیشتر ح: »المخلوقا بیدر عجا  یهمچن

، «فرهنگ نمادها»در  زین «هیشوال» (119ص ،1611 ،ی)طوس.«قانع، متواضع و باقو  .

 شتر آورده است.  رةرا دربا فا یتوص  یشتر، هم ةواژ لیذ

 )نام(درتشت با شت  وندیپ -2-2-4-1

 وانا یح  یبشر، ا یو رمه در زندگ انیچهارپا نقش مهپ  لیدور، به دل ةگذشت در

 وانا ،یح ینام مردم با نام برت ،یاند. در موارده و گاه مقد س بودهسودمند، مورد توج 

مورد  وانیح دةیو فا تی است که نشان از اهم شدهیم بیمانند گاو، اسب و شتر ترک

 دهید زین یو مذهب یم نو یهاتی نام شخص ان،یم  یا رگذشتگان دارد. د ینظر در زندگ

. دانندیم دونینام او را با شتر در پ شمندان،یاز اند یاریاز جمله زرتشت، که بس شود؛یم

 .Frزولستر) ،یسی( دانشمند انگلBailey) یلی( اسقف سالفورد، بCasartelli)یکازارتل

Zolzerیشناس آلمان( شرق، (جکسونJacksonدانشم )یبو ،یسیانگل ند (M. Boyce )

 .دانندیهستند که نام زرتشت را مرتبط با شتر م یو... از جمله کسان یسیمستشرق انگل

 (13ص ،1631 ،یانی)آشت
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 « شتر زرد دةدارن» یاز صاحب نظران نام زردشت را به م ن یبرت  یبنابرا

 .اندرفتهیپذ

 هند  یشت  در اساط -2-2-5

 Jaina ینیدر منشأ ج یاست و حّت امدهین لیتمث  یاز شتر در ا یگرچه در هند، نام

 پیهپ تواه لیف یکه در مبح  ب د به نمادشناس- کندیم فاینقش شتر را ا لیآن، ف

-لیتوج ه شود. در شما زیبه نقش شتر در هند ن دینمایاز لطف نم یام ا تال -پرداتت

ها هپ، شتر در ارتباط نگاره  یام ا در هم شودیم دهیدهندو، شتر به ندر   یهاینگار

 (11ص ،1631 ه،یبا مرگ است.)شوال

-ابانیبا وجود ب رایدارد؛ ز یادیز تی اهم ا،یآس رةگفت شتر در قا دیبا یطور کّل به

از گوشت  یبوده است. از طرف هاابانیب  یمرکب در ا  یشتر بهتر ،یو طوالن اریبس یها

 یوانیاعراب، ح انیشود. شتر بخصوص در میاستفاده م زین وانیح  یا ریو پوست و ش

 .شودیو سودمند محسوب م دیمف

  انیا  یدر اساط لیف -2-2-6

در متون » کهیندارد. به طور یاحضور برجسته ران،یا یهاو افسانه ریدر اساط لیف

آمده  انیسخ  به م «لیپ»از  یبه کار نرفته است ام ا در متون پهلو لیف ژةوا ،ییاوستا

 یرینبوده است در متون اساط رانیا  یسرزم یبوم ل،یکه ف لیدل  یبد دیاست، شا

که  دیآیبرم یمتون پهلو( ام ا از 133ص ،1631 ،یالّلهعبد«)است. امدهین لیاز ف یسخن

 اریبس یتفّکر در متون پهلو  یا یهااست. نشانه شدهیمحسوب م یمنیاهر یوانیح لیف

 ردیبگ لیاز جپ تواستند تا گوسپند را بکشد و در عوض پ وانیترد، د ینویاست؛ در م

 (16ص ،1613 ،یل.)تفّضرفتیاو نپذ یول

 یمنیاهر وانا یشده است ام ا از م دود ح یم ر ف یمنیاهر یوانیح لیف گرچه

را رام کرد و از  لیکه ف یکس  یلاو  ،یرانیا ریطبق اساط»او را رام کرد.  توانیکه م ستا

( 69ص ،1616 ،یزیگرد«)بود. دونیبهره برد، فر یجنگ لةیوس زیآن به عنوان مرکب و ن

تا آن دهد،یتود را از دست م یمنیاصل اهر وانیح  یا یدر دوران ساسان کهیبه طور
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 ،یلتفّض«)است. یقدر  و پادشاه نةنشا دیسپ لیپ»بابکان،  ریاردش مةجا که در کارنا

 (163ص ،1632

 لیف رةچندان دربا ران،یکه در ا دیرس جهینت  یبه ا توانیچه گفته شد، مبنابر آن

 که یو با ا طلبدیم یتاص ستگاهیست که زا یوانیح لیف راینشده است ز ینمادپرداز

و تنها پادشاهان و  ستین رانیاو در ا ستگاهیا زام  افتیآن را  توانیم رانیا  یدر سرزم

از لوازم نشان  یکی ل،یوجود ف کهیرا داشتند؛ به طور لیف ینگهدار ییتوانا ان،یدربار

ست: گرچه ا یادآوریالزم به  که یبوده است. ضم  ا یدادن قدر  و شوکت پادشاه

 وانیح  یکه ا جیا به تدراست ام  شدهیمحسوب م یمنیاهر وانا یاز ح ران،یدر ا لیف

 تود را از دست داد. یمنیاهر بةرا رام کردند، جن

 هند  یدر اساط لیف -2-2-7

 لیف  یسرزم  یدر هند است. در ا شتر،یاو ب ستگاهیاست که ز یواناتیاز ح لیف

 اریدر هند بس لیف رةارتباط دارد. دربا یکه با قدر  و پادشاه ستیوانیح شتر،یب

 شده است. ینمادپرداز

 : سدینویم لیف رةدربا «وارنررک »

 انیو دربار ارانیدر شرق مورد احترام بود... با شهر وانیح  یو استحکام ا قدر 

به نام  یلی، سوار بر فآسمان اریشهر ندرایهندو آمده که ا یهاداشت. در افسانه وندیپ

  یترد ا زدیکه ا« گانشه»به نام  لیاست با سر ف یزدیو ا شودی( مairavata)«راواتایآ»

      یهمچن برند؛یبدو التجا م یزیاز انجام هر کار تهو رآم شیکه اغلب پ ستیجهان

 (111ص ،1633 وارنر،«)سوار است. لیکه جهان بر پشت ف پنداشتندیم

زا را باران یابرها» دانند؛یمرتبط م یزیترا با باران و حاصل لیهندوستان، ف در

 .«دندیپاشیم آب یزیحاصلخ االهه ،«یلکشم»آنها به کردندیمتصو ر یآسمان دیسف منیف

و نشان از  است ( از طرفی آفرینش فیل در اساطیر هند جالب توج ه33ص ،1632 )هال،

را  (vivsavat« )ویْوَسَو »كه صن تگر آسمان،  ستروایت ا»تقدس ای  حیوان دارد. 
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ها از ای  بخش اضافی هستی یافتند شكل داد و بخش اضافی آن را به زمی  افكند و فیل

 (62ص ،1636 )ایون ،« و بدی  دلیل است كه بخشی از سرشت فیل آسمانی است.

 لیبودا و ف وندیپ -2-2-7-1

  یو نماد کیبا شتر مرتبط است؛ ارتباط نزد ران،یکه نام زرتشت در ا گونههمان

عقل  ت،ی را نماد حاکم منی: فسدینویم« هال مزیج» جالب توج ه است.  ز،ین لیبودا با ف

-یم یتّلق کسانیآنها را با بودا   یدانستند و بنابرایم یو روان یاتمق یرویو ن  یسمط

  ،یآتش دیبا مروار لیف  یکند. همچنیحمل م لیبودا را ف ییگدا سةکا یف... از طرکردند

را  لیکه ارتباط بودا با ف گرید تة(  نک36ص ،1632 هال،«)از هفت گنج بودا است. یکی

( مادر بودا، قبل از توّلد او، mahmaya)«ایمهاما»داستان توّلد اوست:  دهد،ینشان م

گرفت و باردار شد و بط  او به شکل  یجادر بطنش  دیسف یلیکه ف ندیبیتواب م

 ( 313ص ،1636 ون ،یدرآمد.)ا  یبلور یُدرج

 م د در چا  لیدر تمث لینقش شت  و ف لیتحل -2-2-8

آن  یو برا کندیبه مرد حمله م ،یمست لی، به دل«مرد در چاه» تیدر حکا شتر

بودا، از  لیو تمث «یدپایب یهاداستان»در  که یذکر نشده است. ضم  ا ینینماد بةجن

 یطوالن یهاابانیب یکه دارا ییها یدر سرزم وان،یح  یاست. ا امدهین انیبه م یشتر نام

 کی چیاست که در ه دهیعق  یبر ا «یمؤّذن یمحم دعل»دارد.  یترهستند حضور برجسته

که به مرد حمله کند نام  یتاّص وانیاز ح -یو چه عرب ییچه منشأ بودا -هالیاز تمث

 ،یاست که قبل از نصراهلل منش یکس  یشاعر قرن ششپ او ل ییبرده نشده است و سنا

 لیدر تمث ،ی( به هر رو31ص ،1631 ،یمذکور اضافه کرده است.)مؤّذن لیشتر را به تمث

نقل کرده  یباقر یکه مهر ،مهابهارا  لیآمده است. در تمث انیسخ  به م لیاز ف ،ینیج

 لیو ددگان به ف ریش ت،یحکا یوجود دارد، در ابتدا یجالب توج ه یهانکته ،است

که شش سر و  ندیبیرا م یاهرنگیس لیچاه، ف یبرهم ، باال یاند و از طرفشده هیتشب

حادثه در  محلِِّ  یعدد دوازده اشاره به زمان داشته باشد(. همچن دیپا دارد )شا هدوازد

مرگ احاطه شده است جنگل  یةکه برهم  با سا یمکان گریجنگل است؛ به عبار  د
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  یباشد وهمچن «سوارلیف مهی» ی نیمرگ،  زدیا ادآوری تواندیم ییفضا  یاست؛ چن

  یمرگ در جنگل باشد. ا یتدا مه،ی اب Savitri یتریسو ییارویداستان رو ادآوری

 (163ص ،1636 ون ،ی)ا.هند شهر  دارد ریداستان در اساط

ذکر   یاز ا شیکه پ یاست. با توج ه به نمادشناسشدهو دمنه، شتر ذکر لهیکل در

از  شتریب ،در هند رایدانست، ز یرا منطق لیف یشدن شتر به جا  یگزیجا توانیشد، م

  ،یعرب نش یها یو سرزم رانیو در ا شدیبه عنوان مرکب قدرتمند استفاده م لیف

    مذکور، شگفت  وانیدو ح ستگاهیقدرتمند و راهوار بود. با توجه به ز یشتر مرکب

شتر  ،ییایآس یها یسرزم گریمرد در چاه، از هند به د لیاگر در انتقال تمث دینماینم

تود سودمند و با توج ه به ارتباط   یدر سرزم وانیشود. هر کدام از دو ح لیف  یگزیجا

را  لیف رانیا ریام ا در اساط د؛انبوده زیمقد س ن دیتود، شا پیاز بزرگان اقل یکیآنها با 

و مرگ بوده  یکیو در هند، شتر مرتبط با تار دانستندیم یکیو مرتبط با تار یمنیاهر

گفت: آوردن دو  دیو شتر، ذکر شد؛ با لیف یکه برا ینینماد نةیشیاست. با توج ه به پ

ار جالب یبس راند،یکه مرد را به سمت مرگ م یمذکور، به عنوان عامل قدرتمند وانیح

 توج ه است.

  انیا  یمار در اساط -2-2-9

 «ُاوَدرو ْتْهراس»با صفت  یگاه «یَاه» تیو در سانسکر «یاژ»مار در اوستا » 

(udarŏ-thrasa ،آورده شده )َتشَوئَو»با صفت  یرونده و گاه شکپ یبر رو ی نی» 

(khshvaệwa) ص  ،1632 پورداوود،«)ُچست و چابک. ایرونده زودتزنده و تند ی نی

که  و به تبع  ریدارند. مار در اساط مشترک  ینماد یهاجنبه بًای( مار و اژدها، تقر193

از  یکه به عنوان جانور یمار کند؛یجلوه م زیبه دو شکل کامًم متما آن در متون متأّتر،

 واژدرها...  که به اژدها، یاو مار اسطوره ردیگیم یجانوران در گروه ترفستران جا

( 1231ص ،1639 آمده است.)دوستخواه،ضح اک، پادشاه ستمگر در أ یسرانجام به ه

  یب یزیدشوار است و گاه تما اریمار از اژدها بس کیدو جنبه، تفک  یا یختگیبنابر آم

 . ستیآنها ن
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  یحضور دارد و از نظر نماد ها یاغلب سرزم ریاست که در اساط یواناتیاز ح مار

طرف  کیو هپ مثبت است. از  یمنف یاچهره یهپ دارا ی نی ،یدو وجه وانا یجزو ح

توّلد و  گریآن، تداع یاندازپوست گریآور است و از طرف دزهرناک مار مرگ شین

 است. یجوان

محسوب  یو نامطلوب دارد و دشم  آدم یمنف یامار جلوه ،یرانیا یهادر داستان

در  شهیر د،یعقا  یا شکیمربوط به ضح اک است. ب یهاآن، داستان ة. نمونشودیم

انوا    یتر یمار از سهمگ ،ییدر اعتقادا  اوستا رایدارد؛ ز ییاعتقادا  که  اوستا

 ،1633 دارد.)پورداوود، یاریه است و کشت  آن پاداش بسیجانوران موذترفستران ه

 (613ص

 عذاب گناهکاران در دوزخ لةیبه عنوان وس مارقرآن  ریاز کتب تفس یاریدر بس

 یدر مورد مار و مجس پ کردن آن در دوزخ برا یدگاهید  یشده است. ام ا چن یم ر ف

در  یگرشکنجه یمارها  یتر از قصص قرآن دارد. چنکه  یاگناهکاران، سابقه فریک

فراز  ییجا»نامه آمده:رافیارداو 19شده است. در فرگرد  فیتوص زین «نامهرافیارداو»

آمد و  رونیاندر شد و از دهان ب منگاهیمانند به نش ریت یکه چون مار یآمدم روان مرد

 یدر متون فارس»(16ص ،1613 ،یفیعف«)ستدند. یهمه اندام او هم گر،یماران د اریبس

اند و از عذاب کافر در س اد ، ماران دوزخ به ماران گور مبدل شده یایمیهمچون ک

(احتمال دارد 31ص ،1666 ،یغزال«)شده است. ادیگور  ا یاز عقارب و ح زیگور و ن

   یو همچن یکیوتار  یارتباط او با تاک، جهان فرود ی نیمار،  یستیز یهایژگیو

را ه عذاب گناهکاران در دوزخ  ینقش  یآور او، باع  شده که چنزهر دردناک و مرگ

 .دهندو گور ه به او نسبت 

 ،یرانیا یهااشاره شده که: در داستان «یجانوران در ادب فارس مةنافرهنگ»در   

 یو آن در داستان کودک شودیمثبت ظاهر م یمهربان و نقش یامورد مار با چهره کیدر 

 :برندیاو را نزد شاه م یبزرگمهر است که وقت

 تهوردن وتواب بهود مةکهجا آب بهود                   چو هنگا ییجها هدنهدیرس
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 دم بهرزدندبخوردند و  یزید                  چو چنههدهفرود آم یههدرتت ریبههه ز

 بهه چههر دهیچادر اندر کش یکی    بوزرجمهر                هیبخفت انهدران سهها

 بهود هاریکه با او به راه انهدرون   بهود                   داریب هیهنوز آن گههرانمهها

 هدیکه آن چادر از تفته انهدر کش                   دیار دههم یکی ههسیرد و پنگه ک

 درتهت یرم سواو ن شیسخت                 شد از په دییببو شیتها بهه پا ز سهر

 (   111ص ،1631 ،ی)فردوس                                                                      

او، آنجا را  یسر تا پا دنییو پ  از بو رساندیبه بزرگمهر نم یبیآس چیمار ه

او  یاقبالواق ه را بر توش  ی. همراهان بزرگمهر ارودیدرتت م یترک کرده و به سو

( با توج ه به ارتباط تواب، ناتودآگاه و مار و 1213ص ،1631 ،یحمل کردند.)عبدالّله

صحنه در شاهنامه   یگوناگون، ا یها یسرزم ریدر اساط تتارتباط مار با در  یهمچن

و پ   شودیم کیه او نزدکه بزرگمهر در تواب است مار ب یدر تور تأمل است. زمان

با عقل و ترد  ر،یمار در اساط گر،ی. از طرف درودیاو به طرف درتت م دنیاز بوئ

بزرگمهر ظاهر شد،  کنارکه در  ینکته درنگ کرد: مار  یبتوان بر ا دیمرتبط است، شا

 آن مرد باشد.  ینماد و تجس پ ترد و بزرگ

 یمار دارا ،ییترایم  ییو در آ یزرتشت  یاز د شیکه در دوران پ رسدیبه نظر م

به جا مانده، او  یهانگارهو سنگ ریکه در تصاومثبت بوده است. چنان یانقش و چهره

که  شودیمشاهده م ترا،یگاو توسط م یقربان ری. در تصوستترایم ژةیاز همراهان و یکی

که مار قصد دارد با زهر  انددهیعق  یبر ا یمار به طرف تون گاو در حرکت است. برت

که  ،«یهاشپ رض»از پژوهشگران، از جمله  یتود تون گاو را آلوده سازد؛ ام ا برت

او تون : »سدینویمهر انجام داده است، م  ییآ ةدربار یگسترده و ارزشمند قا یتحق

 یو برکت و فزون ریو موجب ت سدو توّلد بر یتا بارور شود و به آبستن سدیلیگاو را م

مار از همراهان اوست.  ترا،یعروج م ریدر تصو  ی( همچن691ص ،1631 ،یرض«)د.شو

و  ا یبه عنوان موجود مرتبط با ح زین رانیاستنباط کرد که مار در ا توانیم بیترت  یبد
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در  یمارپرست شیک که یمثبت داشته است. ضم  ا یمطرح بوده است و نقش ،یزندگ

 (333ص ،1631 هپ وجود داشته است.)بهار، ممیع

دارد،  یدو وجه بةجن یاست که در نمادشناس یواناتیچون مار از ح یهر رو به

 یزندگ بةبتواند حامل هر دو جن زین یرانیاقوام هند و ا انیاگر در م ستیدور از ذه  ن

است.  افتهیبازتاب  زیها نداستان یدر برت ،یدو وجه بةجن  یو مرگ باشد. چن یبخش

و  یو دمنه، هپ با کنش مرگ آور لهیزرگر در کل و احی س تیبه طور مثال، مار در حکا

شفابخش به زرگر(، ظاهر شده  ی)دادن دارویگرو درمان یبخش ا یهپ با کنش ح

 است.

 هند  یمار در اساط -2-2-11

در  رسدیمربوط به مار وجود دارد. به نظر م یهاافسانه ها، یسرزم مةدر ه بًایتقر

انوا  مار و  ر،یگرمس یکه در نواح لیدل  یاست؛ بد شتریها بافسانه  یگرم، ا ینواح

از  یدر برت .شودیمتضاد مطرح م بةمار با دو جن ز،یاست. در هند ن شتریت داد آنها ب

مرد ازدواج  کیمار مؤّن  با  کیدارند و گاه  یها نقش مثبتمار ،ااتمهابهار یهاداستان

-32صص ،1ج ،1613 نام.)مهابهارا ،  یبه هم یبا مار« جرتکار»مانند ازدواج . کندیم

که  شودیاز دوران که ، مشاهده م ماندهیباق یها یو تند ریدر تصاو  ی( همچن19

مشغول رام  ایو گانشه، مار با تود دارند و  شنایکر شنو،یو وا،یمانند ش انیاز تدا یبرت

 دةمارها، رسانن ریها، تصونگارهسنگ ای ریتصاو یهستند. در برت یاژدرمار ایکردن مار 

  اژدرمار، که  کیبر سر  شنایرام کردن و رقص کر  یاست مانند تند یتاص پیمفاه

هپ  ریتصاو یرتتشپ و غضب باشد. در ب ،یمنیاهر یروهاینماد تسّلط بر ن تواندیم

 قرار دارد.  انیتدا یمار بر سر و دوش و موها

در هند وجود داشته است،  یپرستمار شیه است که از دوران که ، کتوج  انیشا

به  ییمتأّتر هندو یهاو در اسطوره ختیمهاجپ درآم یهاییایآر  یبا د»ها که ب د

 ،1633 وارنر،«)ماند. یباق« ناگاها»مار به نام  کریبا پ یزدیامهیصور  باشندگان ن
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امروزه  یمار)ماناسا(، وجود دارد. حّت یبانوزدی( هنوز هپ در بنگال، پرستش ا166ص

 آور است.مورد توج ه و شگفت اریارتباط مردم هند با مار بس زین

هپ در  ییها، گاه نقش مثبت دارند، ام ا از مارمهابهاراتاها در ذکر شد که مار  

موارد،  یدر برت شوند؛یتطرناک ظاهر م اریآمده است که بس انیمهابهارته سخ  به م

. رندیگیقرار م انیو در مقابل تدا شوندیشر محسوب م یهاروین وجز یسم  یهامار

 یمنیموجودا  اهر«)اسوراها»و اژدرماران به عنوان  مارانها، گروه که در داستانچنان

هستند  یجاودانگ ةبه نوشاب یابیدست یبرا ان،یدر هند(، اغلب در تقابل و جنگ با تدا

 ،1631 ون ،یتلق کرده است.)ا یهند یهاو حماسه ریرا در اساط ییامر ماجراها  یو ا

 (312ص

    ظاهر  زین یتشک ویدر نقش د رانیهند و ا ریاژدها در اساط ایمار  ،یاز طرف

 یبخشا ینقش مار در تضاد با ح  یا ی نی. کندیم یریباران جلوگ زشیو از ر شودیم

در  ز،یدر هند ن  یمار از نظر نماد گر،یاوست. به عبار  د ا یح دیو تجد یو بارور

 ویبا د ندرایا زةضاد است. به طور مثال، مبارمّت ةبدو جن یاست که دارا یجانوران فیرد

 (163ص ،1662 ارشاطر،یدارد.) ینشان از تقابل باران و تشک «یاه»و  «ترهیور»

 م د در چا  لینقش مار در تمث لیتحل -2-2-11

مرتبط   یریدارد و با مرگ و جهان ز یمنف یا، مار جلوه«مرد در چاه» تیحکا در

تر ترسناک یبرا دیمرگ و شا گریآور و تداعاست. در واقع حضور مار در چاه، ترس

است  یچهارگانه آدم عیچهار مار، نماد طبا ل،یتمث  یمرگ است. در ا رةجلوه دادن چه

 یزهر قاتل و مرگ حاضر باشد و اژدها مرج  دیآ تا در حرکهاز آن یکیو هر گاه که 

چهار مار نماد  زین یدپایب یهااز آن چاره نتواند بود. در داستان لیتأو چیاست که به ه

 زیبودا ن لیگردد، در همک گشاده شود. در تمث رهیچ یچهار طبع است که هر گاه طب 

 آن دارد. الیام با همه یاشاره به ت  آدم هایاف 

تود،   ینماد نةیشیمذکور، مار مطابق با پ لیگفت: در تمث توانیاساس م  یبر ا 

طرف، مارها را نماد  کیمردگان آمده است؛ از  یایارتباط با عذاب، مرگ و دن ی نی
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هپ  ،یآدم عیطبا رایز کند،یم یبودن مار را به ذه  تداع یدانست ، دو وجه یطبع آدم

 و هپ در صور  اتتمل در آنها، عامل مرگ اوست.  ا یعامل ح

نماد آب، آتش، تاک و هوا است؛  ها یاکثر سرزم ریمار در اساط گر،یطرف د از

    است که از دهان او آتش تارج یها، اژدها به صور  موجوداز انگاره یاریدر بس

آتش در  )داستان هوشنگ و کشفرانیا ریآتش در اساط شیدایپ . در داستانشودیم

اغلب،  رایمار با تاک مرتبط است ز گرید رف. از طدیمار را د یرد پا توانیشاهنامه(، م

وجود دارند که  ییمارها  یهستند. همچن  یو مرتبط با جهان فرود ینیزم ریز انیتدا

مار با عنصر آب  که ی( ضم  ا33-191صص ،1631 .)دادور،کنندیم هیفقط از هوا تغذ

 هستند.)دوبوکور، ایآب و در یمثال در هند، ماران فرمانروا یمرتبط است. برا زین

مار نماد آب و » ،یمیقد یهابا توج ه به نقش مار بر کوزه زین رانی( در ا11ص ،1636

 یمار به نوع شودیمشاهده م  ی( بنابرا333ص ،1631 )بهار،.«است. یترد و جاودانگ

 با چهار عنصر مرتبط است.

چهارگانه  عیمرد در چاه و نماد طبا لیدر تمث -تصوصًا چهار مار–وجود مار  پ 

آن   یگزیجا یهر جانور کهیهوشمندانه و بسزا است؛ به طور اری، بسآنهاقرار گرفت  

چارگانه  عیطبا ای یت  آدم– ینینماد بةجن  یچن دةبازتاب دهن تواندیشود، نم لیدر تمث

 باشد. -او

  یجانوران مختلف، مار بهتر  یاز ب شودیتوج ه به آنچه ذکر شد، مشاهده م با

 است. نشینماد نةپشتوا ادآوریو کنش آن،  لیتمث  یحضور در ا یانتخاب برا

  انیا  یموش در اساط -2-2-12

اتذ  mušikaو  muška تیسنسکر ةشیم روف، از ر وانیح یموش به م ن واژة»

آمده است: موش را به  المخلوقا بی( در عجا1161ص ،1631 ،یعبدالّله«)شده است.

 ،ی)طوس..«یو موذ  یاست تس یجانور«. لکنوج» یو به هند ندیگو« فاره» یتاز

 (193ص ،1111
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کشت   و پاداش کشت  آن به اندازه« ترفستر»موش از انوا   سنان،یطبق باور مزد

منفور و  اریبس یموش جانور  ی( بنابرا93ص ،1619 ،یاست.)فرنبغ دادگ ریچهار ش

به نقل « باستان رانیفرهنگ ا»که در واجب بوده است، چنان یزرتشت روانیکشت  آن بر پ

ر دارند مغان از موش تنّف»است: ( آمدهیمدیم132-11یونانی دةسنی)نو «پلوتارتوس»از 

 (191ص ،1632 )پورداوود،.«و بر آنند که نزد تداوند هپ منفور است. کشندیو آن را م

است و دربرابر شدهبرده آز نام ویدر کنار د «یپرموش»نامبه یدر اوستا، از موجود

( سپ  در بندهش از  121ص ،1611 اند.)پورداوود،آب روان و درتتان بالنده آمده ر،یش

 ،یآمده است.)فرنبغ دادگ انیسخ  به م دیتورش کیتار مهیموجود به عنوان ن  یا

است که  یمنیآز از موجودا  اهر ویکه موش در کنار د دیآیبر م  ی( چن11ص ،1619

از   یکند. بنابرا یریجلوگ ر،یآب و ش یبخش ا یدرتت و ح یممک  است از بالندگ

 است. کین دگانیجمله دشمنان آفر

نة نشا اهیو س دیموش سف»آمده است که:  «وانیالح ةحیو»جالب توج ه است در 

 .«کندیاو داللت م یبر عمر طوالن ندیآنها را در تواب ب یروز و شب است و اگر کس

موش در تواب، »آمده است:  زیالمخلوقا  نبی( در عجا131، ص1632 )الدمیری،

 (193ص ،1611 ،یطوس«)زنند. یشب و روز بود که عمر را پ

که بر گذر زمان و عمر داللت دارد شناتته شده  یوانیموش به عنوان ح  یبنابرا

 عمر است: یهاشهیر دنیاو جو فةیاست که وظ یجهان را موش ییبوده است، گو

«                                                                                          عم ار یتو عمرو باش و تواه یتواه    جهان تورد   شیتوموشعمر تورا چون به»

 (   319ص ،1613)ناصرتسرو، 

است که با صفت  یاز جانوران یکیغافل ماند که موش،  دینبا زینکته ن  یاز ا 

 را به انسان  انیز  یشتریکه با ورود به انبار غّله، ب شودیشناتته م یانکاریو ز یدزد

. کشاندیم یانسان)توراک( را به نابود ا یعوامل ح  یتریاز اصل یکیو  رساندیم

جانور را در   یاست و مردم ا یو نابود یتباه گریداعموش، ت رسدیبه نظر م  یبنابرا

 . دانستندیمحصول تود واجب م یبقا یو کشت  او را برا ا یتقابل با ح
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 هند  یموش در اساط -2-2-13

هند است. در واقع، موش  انیاز تدا یکیهند، مرکب گانشه،  ریدر اساط موش

 ون ،یاست.)ا یآغازگر هر کار یتدا ،یو به طور کّل یسفر، م مار یهمراه تدا

مورد حضور برجسته دارد.   یهند، تنها در ا ریموش در اساط  ی( بنابرا133ص ،1636

 یگانشه، سرعت و چاالک یموش برا ت مرکوب قرار گرف لیاز دال یکی رسدیبه نظر م

  یمرکب ا کردند،یمسافران با نام گانشه، آغاز سفر م نکه،یآن باشد و با توج ه به ا

  یبتوان ا دیشا نکهی. ضم  اردیقرار گ زیبه عنوان نماد سفر ن تواندیهند م یتدا

و ساتت و ساز، بر  یآبادان یکرد که سوار شدن گانشه، به عنوان تدا انیرا ب هیفرض

 دانست. یرانیرام کردن و مهار و توانیموش را م

 م د در چا  لینقش موش در تمث لیتحل -2-2-14

 ا یح یآورده است، موش نماد گذر عمر و نابود بیطب یةکه برزو یلیدر تمث

شمو رةو دربا دهدیم جیآن را توض  ینماد یهاه، جنبهپ  از نقل قّص سندهیاست. نو

، به شب ]را[ هاشاخ دنیبر بر شانیو مداومت ا اهیو س دیو موشان سپ: »...سدینویها م

 مقصور است شانیآجال ا بیجانوران و تقر دنیگردانیبر فان شانیو روز که ت اقب ا

 (13ص ،1631 ،یمنش«)]مانند کردم[...

به  دیموش سپ زیو دمنه است، ن لهیاز کل یاکه ترجمه «یدپایب یهاداستان»در   

 از شب آمده است. ینماد اهیعنوان نماد روز و موش س

و  دیسف یکیمراد از دو موش، »...که: شودیمشاهده م زین« گفت بودا  یچن»در   

، 1631 رجب زاده،«)هاست...شب و روز و گذر سال یطول زمان و توال اه،یس یکی

 (121ص

ا در سه مأتذ ام  جود،یبوته را م خیموش ب کیکه  شودیمشاهده م مهابهاراتادر 

را  دیو سف اهیدو موش س زیذکر شده است. اگر در هند ن دیو سف اهیدو موش س گرید

، چندان شگفت مهابهاراتا تیموش در حکا کیوجود  پ،یروز بداننماد تجس پ شبانه
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است و گذر  گریسخ  از عالپ د مهابهاراتا درطور که ذکر شد همان رایز د،ینماینم

 شب و روز و عمر، م نا ندارد.

شب و روز و گذر عمر  یموش نماد توال ها،لیتمث  یکه در ا یلیدال  یاز مهمتر

و مداومت او  یوستگیپ دن،یموش در جو یشده است عموه بر سرعت و چاالک یم ر ف

پ  . ردیگیقرار م دیمورد تأک زیها نرنگ موش نکهیاست. ضم  ا یزیچ دنیهنگام جو

 است. نشینماد بةجنمطابق با  لیتمث  یدر ا زیکنش موش ن

  انیا  یدرخت در اساط -2-2-15

جستار را   یدارد، که ا یاژهیو گاهیجا ران،یا ا ی و هنر و ادب ریدر اساط درتت

مانند  ز،ین رانیتوج ه است، درتت در ا تةسی. ام ا آنچه شاستیمجال پرداتت  بدان ن

که  یو نو شدن است. از جمله درتتان یاز زندگ ینماد و مظهر ها یاز سرزم یاریبس

به هوم)گئوکرنه( و سرو اشاره کرد. در  توانیم اند،بودهمقد س و مورد توج ه  رانیدر ا

جزو درتتان  تونیو ز ریانار، انج ،سدرةاملنتهی ،یچون طوب یدرتتان زین یمتون اسمم

 36 ةسوره مبارك الرحمان به درتتان انار و ترما، در آی 13 ةکه در آیمقد سند. چنان

مبارك واق ه به درتت ِسدر، و در  هسور 33 ةسوره مبارك نبأ به درتتان انگور، در آی

 از سوره مبارك واق ه به درتت موز بهشتى اشاره شده است. 39 ةآی

 هند  یدرخت در اساط -2-2-16

برتوردار بود  یاژهیو تی درتت از اهم  ها، یسرزم گریمانند د زیهندوستان ن در

مربوط به تبار  دی. عقاگرفتندیمورد پرستش قرار م ییهااز درتتان در دوره یو برت

مردم هند  دیدر عقا» گریشود. به عبار  د-یهند مشاهده م ریانسان در اساط یاهیگ

و مخصوصًا تقد س درتتان  ینبات ا یانسان، ح انیم ینماد یانشان از وجود رابطه

که در هند مقد س بوده  ی( از جمله درتتان61ص ،1696 ،یآباد  یحس«)وجود دارد.

درتت  یةو شاگردان تود در سا روانیو انگور است. جلسا  بودا با پ ریاست، انج

. قابل شودیمشاهده م ریبودا در کنار درتت انج ریتصو ها،ینگارلیبود و در شما ریانج

( 32ص ،1636 شر،ی.)فرسدیاز بودا م شیبه زمان پ ریکه تقد س درتت انج ذکر است
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درتت  ژهیبا درتتان مقد س، بو زیو...( ن شنایکر شنو،یهند)مانند و انیاز تدا یبرت

 ( 111ص ،1631 ،ینینائ یو انگور، مرتبط هستند.)جمل ریانج

، Vilva لوای، وGoolarگوالر »که در هند تقد س دارند یگریجمله درتتان د از

  یحس«)Kalpaو درتت  Temala ، تماالAlgma ، آلماBanyan انی، بانSandal صندل

از  یرغپ وجود انوا  متنو ع یعل»( هستند. جالب توج ه است 61ص ،1696 ،یآباد

 یاز درتتان، در باورها یبرت یاو اسطوره یمذهب ا ی درتتان مقد س در هند، تجل

 ای یهانی.]از جمله[ درتت کاندافتهی یتربازتاب گسترده  یسرزم  یمردم ا یمذهب

 (61ص ،همان«)بودا(. ری)درتت تنویهیدرتت بود ،یواژگون، درتت زندگ

 کرد،یذه  بشر را به تود مشغول م وستهیکه پ یریجمله درتتان اساط از

وة یدوازده م ایده  یرا حاو یبودا درتت زندگ روانیبوده است. پ «یدرتت زندگ»

  یمقد س است، چن یرویو ن یرمز جاودانگ ی. درتت زندگدانندیشکل م دیتورش

آن را به  ها،یزانسیها و بو عرب هایرانیدارد و ا  یهرالّن یدر تمد ن ب شهیر یاهیدرونما

 ( 91ص ،1632 ،یاند.)پورتالقشرق دور برده

 م د در چا  لینقش درخت در تمث لیتحل -2-2-17

. اندیو زندگ ا یاز ح یبشر، نماد شةیدر تفّکر و اند وستهیپ اهان،یدرتتان و گ

 صدقه،.«)یاست از هست یریدر نو شدن، تصو شیتو تینهایدرتت به تاطر توان ب»

در تفّکر انسان وجود داشته  یریاز دوران اساط ینینماد بةجن  ی(چن111ص ،1633

 مةه ریاست و در اساط جهانشمول ،یو جوان ا یاست. درتت به عنوان نماد ح

در  یبخشبرکت انیو تدا یمربوط به درتت زندگ یهاوجود دارد. داستان ها یسرزم

 وندیپ ا یو ح یمحصول و زراعت هستند و با سبز اه،یدرتت، گ یکه تدا رهیاساط

 است. ا یبا ح اهیارتباط درتت و گ دةدهندارند ه نشان

 تةشا دنیاشاره شد که عمل موش در هر سه مأتذ مذکور، جو  یاز ا شیپ

 .داشته تا درون چاه سقوط نکندست که مرد به کمک آن تود را نگها درتتی
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-ذکر نشده است؛ ام ا در داستان یرمز بةدرتت جن تةشا یو دمنه برا لهیدر کل

 «د کردم[...]مانن دهیرا به آن دو شاخ برکش یو زندگان»...آمده است:  یدپایب یها

 «بشر است. یتداوم زندگ لةها به منزتاک» زیبودا ن پی(. در ت ال32ص ،1611 ،ی)البخار

 مرد است. ا یاز ح یرمز ریدرتت انج ،ینیج لی( و تمث121ص ،1631 زاده،رجب)

ط درتت توس  تةشا دنیروز و شب و جو یها نماد توالموش نکهیه به ابا توج 

مرد باشد که  یرمز زندگ تواندیدرتت م ز،یو دمنه ن لهیدر کلآنان، رمز گذر عمر است؛ 

نتوانست از قطع شدن آن و افتادن در کام اژدها  یبا غفلت و مشغول شدن به لّذ  آن

که مرد تود را با آن نگه داشته است  یابوته ای رتتد تةکند. به هر حال شا یریجلوگ

 ،یدارد. به هر رو وندیمرد پ ا یو ح یبا مرگ اوست، با زندگ یو قطع شدن آن مساو

  یدرتت شود و بتواند به ا  یگزیجا لیتمث  یدر ا تواندینم یاعامل نگهدارنده چیه

 کشد. ریرا به تصو ینماد زندگ ،یستگیشا

درتت و  تةشا  ی، قرار گرفت  مرد، ب«مرد در چاه» لیقابل تأم ل تمث اریبس تةنک

که  هستند. از  اریبس یهاانسان و درتت و مار، سه همراه از زمان ییمار است. گو

در  طانیشدن به درتت م رفت منع شد و ش کیکه انسان در بهشت بود و از نزد یزمان

مربوط به  یهاکه افسانه یرانده شد؛ تا زمان بهشتمار او را وسوسه کرد و او از  کریپ

 یهمراه  یا شمردند،یم یدرتت زندگ کرد و مار را نگهبان دایرواج پ یدرتت زندگ

 دهید یهمراه  یا ،یو هنر یو آثار ادب ها ییاز آ یاریکرد و هنوز هپ در بس دایادامه پ

مار آشکار است.  -تدرت -انسان یستیهمز یم نا»که  رفتیپذ دیبا دی. شاشودیم

توسط  یدرتت زندگ یها از نگهبان... و اسطورهدیآیبه دست م یبه سخت یجاودانگ

دست هب ینبرد انسان و مار برا  ی( بنابرا116ص ،1633صدقه، .«)ندیگویمار سخ  م

ها و است. در هند مارها با انسان ینییآ ینبرد -دیجاو یتصوصًا زندگ -یآوردن زندگ

درتت  ز،ین رانیا ری. در اساطجنگندیم یجاودانگ اهیآوردن گ ستبه د یبرا انیتدا

 یدمت د  یها ییآ اند،رفتهیپذ ریتأث یرانیا انیکه از اد ییهادر تمد ن»وجود دارد؛  ا یح

 .«کندیم یزندگ ا یدرتت ح یکیدارد که در نزد یاز مار تیوجود دارد که حکا
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درتت، انسان  ریمرد در چاه، تصو لیدر تمث دیآیبه نظر م ،ی(به هر رو116، ص)همان

 تواندیو مار قرار گرفته و نم یدرتت زندگ  یانسان ب ییو مار تکرار شده است و گو

بر تاک است  انیآدم همه یاز زندگ یلیتمث ر،یتصو  ی. اابدیدست  دیجاو یبه زندگ

 چاالک شب و روز غافلند. یهااز موش ،از آنها یاریکه بس

    انیا  یچا  در اساط -2-2-18

است. سقوط در  وندیمردگان و زندان در پ یایچاه با مرگ و دن ران،یا ریدر اساط

( 619ص ،1631 مردگان است.)بهار، یایچاه، نماد عذاب و مرگ است و چاه، م ر ف دن

برکت انیتدا یهااز داستان یاریاست، بس یمجد د و مت ال ا یبرآمدن از چاه، نشان ح

در چاه، که م مواًل  انیاز تدا یکیسقوط  ی نی. ستا یمضمون  یچن یدارا زیبخش ن

 گاهیکه جهان مرگ و جا  یشدن او در جهان فرود دیناپد ایاست  اهیگ-تدا کی

 ریز یایدن ایبخش است و برآمدن او از چاه برکت یمرگ تدا لةمردگان است، به منز

و بازگشت  د دمج ا یفصل بهار، نشان از ح ایهپ در زمان برداشت محصول آن ،ینیزم

 است.  یستینماد مرگ و ن  یچاه و جهان فرود  ،یبرکت دارد. بنابرا

در  ؛چاه به عنوان زندان وجود دارد مبنی بر استفاده از رانیا ریدر اساطشواهدی 

. دیضح اک را در آن به بند کش دون،یآمده که فر انیسخ  به م یاز چاه« نامه بیعجا»

ستفاده از چاه به عنوان زندان، قابل مشاهده است. ا ژه،یو من ژنیدر داستان ب  یهمچن

به چاه  ابیو توسط افراس ژهیعشق من  لیاست که به دل یرانیپهلوان و سردار ا ژنیب

داستان چاه   ی. در اآوردیم رونیاو را از چاه ب ژه،یمن یاریو رستپ به  شودیانداتته م

و 13ص ،1611 و م ر ف جهان مردگان دانست.)بهار، ینیزمریز ینماد زندگ توانیرا م

 ( 319ص ،1631 ،همو

ناتودآگاه و برآمدن  یایورود به دن یاحتمال داد سقوط در چاه، به م نا توانیم

 ،یتود در نمادشناس یاست و چاه به تود یبه شناتت و آگاه دنیرس یاز چاه به م ن

چاه اشاره شده  ةواژ لیذ« فرهنگ نمادها»است. چنانکه در  یبه آگاه دنیرس گریتداع
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و شناتت  یاست که به آگاه یانسان انگرینما ضم و در  یچاه نماد آگاه»است: 

 (131ص ،1631 ه،یشوال«)است. دهیرس

 یسرزم یآب مردم برت  یاست که در دوران که ، تأم  یا گریقابل تأم ل د تةنک

است؛ از  شدهیمختلف حفر م یدر نواح یادیز یهاحفر چاه بوده و چاه قیاز طر ها،

تدا از -انسان کی ایتدا  کیشود که برآمدن یها مشاهده ماز داستان یدر برت ،یطرف

 ها یاز سرزم یب ض ریدارد؛ در اساط یرا در پ یآوربارانو  یتشک ویچاه، مبارزه با د

شود و به یم  یها تأمرودتانه قیآنها از طر یو کشاورز یزندگ ازیکه آب مورد ن زین

 یهاکه داستان شودیدارند، مشاهده م یاکه فرهنگ رودتانه ییها یسرزم گریعبار  د

است؛ به   یآب آن سرزم  یتأم وةمطابق با نح زیآنها ن یبخشبرکت انیمربوط به تدا

قط ه بخش، قط ه برکت ی ،تدایریُاز کریمصر آمده است که پ ریعنوان مثال در اساط

و برکت را ه که  شودیو سپ  دوره به دوره زنده م شودیبه آب رودتانه انداتته م

  یرادرتت در کنار رود(ه به همراه دارد. بناب دنییرو دیاست)شا اهینشان آن آب و گ

ها، نه تنها نماد از داستان ینکته درنگ کرد که، وجود چاه در برت  یبتوان بر ا دیشا

 کی ریها و اساطآن در داستان تی ان مردگان و مرگ است بلکه از وجود چاه و اهمجه

 برد.   یپ  یسرزم آب آن  یو تأم یتوان به فرهنگ و نو  زندگیم  ،یسرزم

 هند  یچا  در اساط -2-2-19

مردگان  یایذه  انسان، مرگ و دن کیتار یهاهیذکر شد، چاه نشان ال چنانکه

 انگریموارد و برآمدن از چاه نما  یفرورفت  و سقوط در ا یاست. سقوط در چاه به م ن

وجود دارد که در  ییهاداستان زیدوباره است؛ در هند ن ا یو ح یبه تودآگاه دنیرس

 :«هیآپتتهیتر»است؛ از جمله داستان  مردگان یایو دن  یآن چاه نماد جهان فرود

دالور و برکت انی( و از گروه تدای)آسمانییفضا انیاز تدا (یی)ودا هیآپت تهیتر»

به نبرد  زی( است و او نindra)«ندرایا» هیشب اریجها  بس  یاست که از ا ییبخشنده ودا

(، که سه سر وشش چشپ višvarupa)«شوروپهیو» ی( و اژدهاvartra«)ورتره» یبا اژدها

ها و سومه)هوم( است. در اسطوره ،افشردن«تهیتر» یهایشکاریاز تو پردازد؛یدارد م
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او  گر،یبرادر سوم از سه برادر دانسته شده که دو برادر د «تهیتر»هند،  یب د یهاافسانه

. نام شودیظاهر م وداگیدر ر زی( نdvita) «تهیدو». نام برادر دوم افکنندیم یرا به چاه آب

است که  یکس  یندارد و سوم ییدر اوستا آمده که مقام تدا «تهیثر»به صور   «تهیتر»

از  ییدارو اهیهزار گاست که ده یبخشدرمان  یهوم را افشرده است و نخست اهیگ

 (116ص ،1633 زاده،یقل«)داشته است. افتیاهورامزدا در

 انیام ا تدا شودیتوسط برادرانش به چاه انداتته م «هیآپتتهیتر»چنانکه اشاره شد، 

(، از agni)یاست که اگن یبرادر  یسوم» هیآپتتهیآنجا که تر او را از چاه رها ساتتند. از

ه نماد برادران ةبه توطئ ( سقوط او در چاه ه13ص ،1611بهار،«)بود. دهیآب آفر

و برآمدن او از چاه، نشان باران و برکت دوباره است. از طرف  یآبیو ب یتشکسال

  یشود و ایم روزیو بر آنها پ جنگدیم ،«شوروپهیو»و « َورتَره» ،یتشک ویاو با د گرید

 است.  یآورنشان باران یروزیپ

 م د در چا  لیچا  در تمث لیتحل -2-2-21

مردگان  یایاست؛ چاه، با مرگ و دن یو زندگ ا یبر تمف درتت که نماد ح

 یاز کس هیذکر نشده است؛ ام ا مرد را کنا یچاه رمز یبرا ،ییدارد. در مت  بودا وندیپ

 ییمرگ و تنها محلِِّ  ی. بنابراردیبم ییو در تنها ندیتا عذاب بب شودیکه زاده م داندیم

 او همان چاه است.

 یدپایب یهادر داستان شود؛یم یآفت م ر فپر یایو دمنه، چاه رمز دن لهیدر کل  

آمده است: « فرهنگ نمادها»گوناگون است. در  یپر از آفت و بمها یایچاه نماد دن زین

 برانگیز( تأم ل131، ص1631 ه،یشوال«)دانند.یدر تاور دور هنوز چاه را نماد دوزخ م»

 توانستیعذاب و مرگ است و چنانکه مرد م گاهیجا زین هالیتمث  یاست که چاه در ا

انه)موش،درتت،چاه( جهت هر سه نش  ی. به همافتییمتود را باز ا یح دیاز چاه برآ

دارد،  تی زمان و مرگ است که حتم ر،یاند. موش و چاه نشان تقدکرده دایپ یبار منف

از  یزگاهیگر چیدو امر محتوم)زمان و مرگ(؛ که ه انیاست م ا ینشان ح زیدرتت ن

 است. انیآدم همه دةتورسرنوشت رقپ  یآن وجود ندارد و ا
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 مهابهاراتا لیاد چا  در تمث ییرها -2-2-21

و  افتهیکه پدر و پدر بزرگ جرتکار، نجا   شودیمشاهده م مهابهاراتا لیتمث در

( پیرمستقیا از عذاب، )هرچند غهآن ییگفت، عامل رها توانی. مکنندیدر چاه سقوط نم

اجداد جرتکار از  ییسبب رها ک،یزن است که با ازدواج با جرتکار و تولد آست کی

  یمار مؤّن  است، چن کی  داستان همسر جرتکار یاگر چه در ا. شودیعذاب و چاه م

 وانیانسان و ح  یب یتفاوت ییکه گو دینمایم ی یهند چنان طب ریدر اساط ییهاازدواج

و موجودا  آن، مقد س   تیانسان با طب قینکته به ارتباط عم  ی. احتمااًل استین

 پیحامل مفاه ای گرددیبرم  تیتمام عناصر طب یو ش ور قائل شدن برا آنهاپنداشت  

 است.      ینماد

ه  زین انیانسان ه تدا ای انیمربوط به تدا یهاجالب توج ه است که در داستان  

ست آنهامجد د  ا یح لةبه منز زین آنهاو بازگشت  روندیو مرگ م یکیتار گاهیکه به جا

زن وجود دارد. آن زن  ،ینبات زدیا یهاداستان  یدر ا شهیهم»دارند.  یاله زنان نقش ف  

 ،1631 بهار،«)مجدد او نقش دارد. ا یبشود و در ح زدیمرگ ا  باع تواندیم مواًل م

 یبه م ن یچاه در زبان عبران»غافل ماند که  دینبا زینکته ن  یاز ا  ،ی( عموه بر ا619ص

و حضور به چاه افتادن   یب یارتباط دی( و شا131ص ،1631 ،هیشوال«)زن و زوجه است

 داشته باشد. ودچاه وج ژةوا یب د از آن، با م ن ایزن قبل  کی

شدن دو مرد در چاه،  ختهیمرد در چاه با داستان آو لیتمث انیم یوجود همانند با

 است: یضرور آنهاکه توجه به  شودیم دهید ییها، تفاو مهابهاراتادر 

مرد  کی ها،ینیج لیبودا، و تمث پیو ت ال یپا دیب یهاو دمنه، داستان لهیدر کل -1

 .اندختهیدو مرد در چاه آو مهابهاراتاو در 

رفته گریآمده است که پدر و پدربزرگ جرتکار مرده و به عالپ د مهابهاراتادر  -3

ام ا در سه  ند،یبیم گریعذاب  در عالپ د  یرا در ح آنهااند و در واقع جرتکار روح 

 است. یفان یایمرد، در دن یرعذاب و گرفتا گاهیجا گریمأتذ د

 بوته است. دنیکه در حال جو شودیموش اشاره م کیبه  مهابهاراتادر  -6



 __________________________________________________________________  
 13(، شماره 3149انزدهم )شكاوش نامه، سال      346

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 چهار مار وجود ندارد. ایعسل، اژدها و  ی،کندومهابهاراتا تیدر حکا -1

 متفاو  است. گریدو مرد در چاه با سه مأتذ د خت یآو لیدل -1

و دمنه،  لهیکل لیام ا در تمث ابندییم یی، دو مرد از عذاب رهامهابهاراتادر  -1

 .کندیگفت بودا، مرد در اثر غفلت به درون چاه سقوط م  یو چن یدپایب یهاداستان

 

 ی یگ جهینت -3

و  یدپایب یهاداستان ب،یطب یةبرزو لیگفت: در تمث توانیبنابر آنچه ذکر شد، م

 دةکننروز و شب و قطع ینمادهاها به عنوان انتخاب موش ،ینیج لیبودا، و تمث پیت ال

  یعذاب و مرگ وهمچن گاهیو چاه به عنوان جا یدرتت و درتت به عنوان نماد زندگ

 ست. آنهاو که    ینماد نةیشیپو مار بر اساس  لیکنش شتر و ف

که   اریبس یهادر زمان شهیآمده است، ر لیتمث  یکه در ا ینینماد یهاهبجن

  یچن یا تواندیموارد مذکور شود نم  یگزیجا یگرید اهیگ ای وانیدارند و اگر هر ح

 لیتمث  یکه  عناصر ا نةپشتوا دیاساس، با  یباشد. بر ا  ینماد یرمزها دةبازتاب دهن

  ینماد یهاتوج ه به جنبه گر،ی. از طرف ددانستآن  رشیو پذ یرا عامل ماندگار

 یو ماندگار رشیپذ لیاز دال گرید یکی ران،ی، در هند و ا«مرد در چاه» لیعناصر تمث

باورها و  یکیبرجسته و اشتراکا  و نزد ران،یآن را در ا هاتیو دمنه و حکا لهیکل

 .کندیم یادآوریرا  رانیهند و ا یااسطوره ینمادها

 

 و مآخذ منابع

 هاالف(کتاب

شهرکت   ،تههران ، و حکومت سنایزرتشت، مزد ،(1631)،  یالد  جمل ،یانیآشت -1

 انتشار. یسهام

، تهههران، چههاچ چهههارم ،تههاریخ ایههران باسههتان، (1636آموزگههار و دیگههران، ) -3

 سمت. انتشارا 
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 یمهان  مهة ترج ،از سراسهر جههان    یادیه متون مقد س بن، (1633)، رچایم اده،یال -6

 انتشارا  فراروان.  ،عّلامه یصالح

محمدحسهی  بهاجمن فرتهی،     ةاساطیر هند، ترجم، (1636ایون ، ورونیكا، ) -1

 اساطیر. ، نشرتهران

تصحیج پرویز ناتل های بیدپای، بهداستان، (1611) عبداهلل،دب البخاری، محم  -1

 توارزمی. ، انتشارا د روش ، تهرانتانلری و محم 

 چشمه. ، انتشارا از اسطوره تا تاریخ، تهران، (1631) بهار، مهرداد، -1

 بنیاد فرهنگ ایران. ، انتشارا اساطیر ایران، تهران، (1611) ، --------  -3

 اساطیر.، نشر فرهنگ ایران باستان، تهران، (1632) پورداوود، ابراهیپ،  -3

 .ریاساط ، نشرتهران ها،شتی، (1633) ،-----------  -9

 ،تهران ،، چاچ دومیبه کوشش بهرام فره وش سنا،ی، (1611) ،----------  -12

 ه تهران.انتشارا  دانشگا

 ، نشهر نگهاه، تههران   کیه هنهد در  ، (1631) محم درضها،  دیسه  ،ینینائ یجمل  -11

 .رازهیش

، ینهو یم یمجتبه  جینوروزنامهه، تصهح  ، (1633)، پیعمر ب  ابراه پیحک ام،ی ت  -13

 چشمه. ، نشرتهران ،دوم چاچ

 ها و نمادهایدرآمدی بر اسطوره، (1631) دادور، ابوالقاسپ والهام منصوری،  -16

 دانشگاه الّزهرا. ، انتشارا ایران و هند در عهد باستان، تهران

احلیوان ة حیو، (1633) الدمیری، كمال الد ی  محم د ب  موسی ب  عیسی،  -11

 .ةدارالكتب العلمّی ،بیرو  ،الطبعة االويل الكربي،

، چهاچ  یجمل سهّتار  ةزنده جان، ترجم یرمزها، (1636) ک،یدوبوکور، مون  -11

 مرکز.نشر  ،تهران ،دوم

انتشهارا    ،تههران  ،چاچ پهنجپ  )گزارش( اوستا،، (1639) ل،یدوستخواه، جل  -11

 .دیمروار
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 دهخدا. مةنالغت سةمؤس  ،دهخدا، تهران مةنالغت، (1611) اكبر،دهخدا، علی-13

 اساطیر. ، نشر، تهران، چاچ دو مچنی  گفت بودا، (1631) زاده، هاشپ،رجب -13

 بهجت. ، انتشارا آیی  مهر، تهران، (1631) هاشپ،رضی،   -19

 فروهر. ، انتشارا ، تهراناوستا یهافرهنگ نام، (1611) ،--------  -32

 ، انتشهارا  تههران  ،، چهاچ پهنجپ  ا ی ه ادب خیتهار ، (1631) ق،یه توف ،یسبحان  -31

 نور. امیپدانشگاه 

 توس. انتشارا  ،رمز و مثل در روانكاوی، تهران، (1611) سّتاری، جمل،  -33

 ةو ش ییع  ةقیق  حلا ةحدیق  ، (1613)، مجدود به  آدم  ابوالمجد ،یغزنو ییسنا  -36

 انتشارا  دانشگاه تهران.، تهران ،چاچ دو م ،یمدرس رضو جیتصح ،ةالطییق

 ،سههودابه فضههایلی، تهههران ةفرهنههگ نمادههها، ترجمهه، (1631) شههوالیه، ژان،  -31

 جیحون.انتشارا  

 دانشگاه تهران. ، انتشارا پنجاتنترا، تهران (، 1611) شیكهر، ایندو،  -31

بنگاه ، المخلوقا ، تهرانعجایب، (1611) احمد،طوسی، محم دب  محمودب   -31

 ترجمه و نشر كتاب.

 ،جهانوران در ادب پارسهی، تههران    مهة فرهنهگ نا ، (1631) عبدالّلهی، منیهژه،   -33

 پژوهنده.انتشارا  

(، رافنامهی)ارداویسهن یمزد  یهی بهشهت و دوزخ در آ ، (1613) پ،یرحه  ،یفیعف  -33

 چاپخانه دانشگاه مشهد.  

چهاچ  ، سه اد   یایه میک، (1666) ابوحامد محم د،  یالد   یز ،یتوس یغزال  -39

 .یچاپخانه مرکز ،، تهراندوم

، چهاچ دههپ   ،ژول مهول  جیشاهنامه، به تصهح ، (1631) فردوسی، ابوالقاسپ،  -62

 بهزاد.انتشارا   ،تهران

 توس. ، انتشارا بندهش ، گزارش مهرداد بهار، تهران، (1619) ،یفرنبغ دادگ  -61
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 یعسهکر  ةترجمه  ،ییبهودا  یو م مهار  ینگهارگر ، (1636)، یارابر  شر،یف  -63

 فرهنگستان هنر. ، انتشارا تهران ،ییپاشا

 كتاب پارسه.، انتشارا اساطیرایرانی، تهرانفرهنگ، (1633) زاده، تسرو،قلی  -66

 مركز. ، نشررؤیا، حماسه، اسطوره، تهران، (1633) كّزازی، میرجمل الد ی ،  -61

 یایه دن ، انتشهارا  االتبار، تههران  یز، (1616) ضحاک،ب یعبدالح ،یزیگرد-61

 کتاب.

  ،یبه کوشهش مههدتت م ه     ،یمقاال  م  ةمجموع ،(1611)، محم د  ،یم   -61

 . یم  ، انتشارا تهران

به کوشش مجتبی  ،كلیله و دمنه، (1631) نصراهلل منشی،ابوالم الیمنشی،   -63

 .امیركبیر ، انتشارا ، تهرانچاچ بیست و دو ممینوی، 

 یمههد  -ینهو یم یمجتبه  جیتصهح  ،ناصرتسهرو  وانید، (1633) ناصرتسرو،  -63

 انتشارا  دانشگاه تهران. ،محقق، تهران

 ادیه بن انتشهارا   ،تهران ،یاحمد تفّضل ةترد، ترجم ینویم، (1613)، ناشناس  -69

 .رانیفرهنگ ا

پور، ابوالقاسپ اسماعیل مةاساطیر جهان، ترج مةدانشنا، (1633) وارنر، رك ،  -12

 اسطوره. ، انتشارا تهران

 ،تههران  محم درضها جملهی نهائینی،    دی س ةمهابهارا ، ترجم، (1613) اسا،یو  -11

 طهوری.انتشارا  

 ةای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمفرهنگ نگاره، (1632) مز،یهال، ج  -13

 فرهنگ م اصر.انتشارا   ،رقی ه بهزادی، تهران

 ب(مقاالت
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