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چکیده
باب انسان و جهان، معموالً با تغییـر شـکل در فرهنـگ و ادبیـات     ها به عنوان بینش انسان بدوي دراسطوره

هـاي  پاي اساطیر و افسانهردتوانمیاز جمله متون ادب فارسی است کهنامهکنند. مرزبانها بازتاب پیدا میملت
-از مرزبـان » داستان شهریار بابل با شـهریارزاده «هاي اساطیري مایههده کرد. در این مقاله بندر آن مشاکهن را

ها و مراسم آشناسازي (پاگشـایی)  نامه بررسی شده است. فرض نگارندگان بر این بوده است که این داستان آیین
ن، قابل تطبیق بودن این داسـتان بـا   سازد. مبتنی بر ایدة مذکور و با تحلیل محتوایی داستارا در خود نمودار می

مراسم آشناسازي اثبات شده است؛ همۀ اجزاء و مراحل مراسم آشناسازي از قبیل انزوا، جداسازي، بردن نوآمـوز  
توان در داستان مذکور مشـاهده کـرد.   به بیشه (شکارگاه)، آزمون سخت (شکنجه)، باال رفتن از درخت و ... را می

الگویی دیگر نیز در متن وجود دارد که در ارتباط با مضمون اصلی (آشناسـازي)  کهنن وبراین عناصر نمادیافزون
اند.هستند و بر این اساس تحلیل شده

.نامهمرزبانخارجی،روحانزوا،آشناسازي،مراسماسطوره،: هاهکلیدواژ
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مقدمه- 1
سرگذشتی قدسی و مینـوي  نقل کنندة «اسطوره به عنوان بینش انسان بدوي دربارة انسان و جهان 

(الیـاده،  .»اي است که در زمان اولین، زمان شگرف بـدایت همـه چیـز، رخ داده اسـت    راوي واقعه؛است
یک دارد و برداشت مشـترك  اي از بازگویی است که با آیین بستگی نزدگونه«) به بیان دیگر 14: 1386

)213: 1385(سرکاراتی، » .کندمیجمعی و شاید ناآگاهانۀ گروهی از مردمان را منعکسذهن دسته
هـا بازتـاب یافتـه و    هاي مختلف در فرهنگ و ادبیات ملتها، معموالً با تغییر شکل و به گونههاسطور

اي دارد و اسطوره در هر زمان شکل و نقش و کاربرد ویـژه «دهند. از این رهگذر، به حیات خود ادامه می
فیایی و در میان مردمان گونـاگون ممکـن اسـت دسـتخوش     در جریان زمان و در مرزهاي متفاوت جغرا

اي بپذیرد و در جریان یـک تغییـر تـدریجی ناآگـاه یـا از روي یـک       هاي تازههایی شود و نقشدگرگونی
اي ماننـد افسـانه، داسـتان    هـاي تـازه  هاي جدیدي پیدا کند و به شـکل دگرگونی بنیادي و عمدي گونه

(همان)» .دحماسی، تمثیل یا نقل عامیانه درآی
-اند، در طـول زمـان  هاي ویژة دینی و مذهبی نخستینگر آیینکننده و گزارشها که توجیهاسطوره

. انـد گر شـده هاي پیشینیان جلوهها و افسانهدر قصهـهاییها و دگردیسیاحیاناً با دگرگونیـ هاي مدید
نـد و بـر اثـر تحـوالت مـادي و      ااعصار کهنايرفته روایات اسطورهبازماندة تباهی گهامبنا افسانهبر این

اي خـویش را از دسـت داده و بـه صـورت     معنوي جامعه و پدید آمدن عصر دین، نقش مقدس اسـطوره 
هـاي تهـی از تقـدس، در گذشـته همـراه      اند. بسیاري از این افسانهروایاتی غیرمقدس در جوامع بازمانده

هـا، بـه صـورت روایـات     سبب فراموشی تدریجی آن آیـین اند که به هاي مقدسی بودهناپذیر آیینجدایی
هـاي جـادویی، روایـات عامیانـه و بچگانـه و سـرودهاي       شفاهی به زندگی خود ادامه داده و بـه داسـتان  

)375: 1384اند. (ر.ك: بهار، فولکوریک تبدیل شده

نامهمرزبان-2
ـ رد توجـه نگارنـدگان بـوده اسـت    مقاله، تحریر سعدالدین وراوینـی آن مـو  که در اینـهناممرزبان

آمیز است که به شیوه کلیله و دمنه از زبان وحـوش  هاي حکمتمشتمل بر حکایات و تمثیالت و افسانه
و طیور و دیو و پري فراهم آمده است.

تـوان در  ها را مـی اند و ردپاي اسطورهساخت اساطیرينامه داراي ژرفهاي مرزبانحکایتتعدادي از 
نامه نثر از جمله مرزبانمتونهاي ایران پس از اسالم و کرد؛ دکتر معین بسیاري از منظومهآنها مشاهده

داند و بر این باور است که منشاء بسیاري از مطالـب  هاي پیش از اسالم در پیوند میرا با روایات و افسانه
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) 43: 1387اشـرفی،  (بـه نقـل از پارسـا و   .توان در ادبیـات پـیش از اسـالم پیـدا کـرد     این کتاب را می
همچنین برخی آن را یادگاري از ایران عهد ساسانی دانسته و ردپاي اعتقادات آیین زرتشتی و فرهنـگ  

)1389دهند. (ر.ك: رضایی، بابل را در این اثر نشان می
هاي اخیر مقاالت زیادي در باب تحلیل اساطیري متـون نوشـته شـده و در آنهـا آثـاري از      در سال

قاله در این موضوع نوشـته  نامه نیز دو مسیک و معاصر نقد و بررسی شده است. دربارة مرزبانادبیات کال
بمـاه و بهـرام   هاي اساطیري ـ آیینی داسـتان خـرّه   مایه) به تحلیل بن1387پارسا و اشرفی (شده است؛

بـار پـنجم   هـاي خورمـاه، گاهن  هاي ایـن حکایـت بـا یکـی از جشـن     مایهاند و به ارتباط بنگور پرداخته
اي جشـن را از قبیـل   هـاي اسـطوره  اند و نشـانه (مدیاریم) که جشن دهقانان در ایران است، اشاره کرده

فروپاشی نظام اجتماعی، حضور عناصر مربوط به کامرانی و در نهایـت نکـاح مقـدس کـه تحقـق عینـی       
) حکایـت  1392ی (اکبـري و روسـتای  چنـین علـی  اند. همبررسی کرده،زایش دوباره گیتی و انسان است

هـاي سـفر و   مایهاند و ضمن اشاره به بناي بررسی کردهـ اسطورهغالم و بازرگان را از دیدگاه ساختاري
اند.اي آشناسازي و میرنوروزي تطبیق دادهبازگشت از سفر، آن را با کهن الگوهاي اسطوره

» ریار بابـل بـا شـهریارزاده   داسـتان شـه  «هاي اسـاطیري  مایهنگارندگان در این تحقیق به تحلیل بن
هـا و نمادهـاي آشناسـازي    هـاي ایـن داسـتان بـا آیـین     مایـه اند؛ فرض بر این بوده است که بنپرداخته

ند.االگوییي به کار رفته در آن نمادهاي کهن(پاگشایی یا تشرّف) مطابقت دارد و نمادها

هاي اساطیري داستان شهریار بابل با شهریارزادهمایهبن- 3
شوند. سپس به تحلیل نمادهاي این بخش، ابتدا کهن الگوهاي به کار رفته در داستان بررسی میدر

شود و در نهایت تفسیر متن براساس کهن الگوها و نمادهـاي توضـیح داده   الگویی متن پرداخته میکهن
گیرد.شده، صورت می

کهن الگوها1- 3
سـت. ایـن اسـطوره بـه مـردي      اهـا ترین اسطورهیجبه اعتقاد یونگ، اسطوره قهرمان راالف) قهرمان:

هایی در قالـب اژدهـا، مـار، دیـو، ابلـیس پیـروز       بسیار نیرومند و یا نیمچه خدایی اشاره دارد که بر بدي
الگوي قهرمان هم براي فردي کـه  ) کهن112: 1387(یونگ، رهاند.شود و مردم خود را از تباهی میمی
اي کـه نیـاز بـه تثبیـت و هویـت      مفهوم دارد و هم براي جامعـه کوشد شخصیت خود را کشف کند،می

) قهرمان در طی مراحل مختلف زندگانی خود به کارهاي خاصی براي رسیدن 164(همان: جمعی دارد.
شود:ها معموالً به سه صورت زیر ظاهر میزند و در ادبیات و اسطورهبه هدفی خاص دست می
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گیـرد  بخش، سفري طوالنی را در پیش میان منجی و رهاییقهرمان به عنووجو (کاوش):جست-1
پاسخ را حل کنـد و بـر موانـع    که در آن باید کارهاي ناممکن انجام دهد؛ با هیوالها بجنگد، معماهاي بی

سخت غلبه کند تا پادشاه را نجات دهد یا کشور را از خطر برهانـد و احتمـاالً بـا شـاهزاده خـانم ازدواج      
کند.

هاي دشواري را از سر بگذارند و قهرمان باید آزموننوآموزي یا تشرف یا آشناسازي): پاگشایی (-2
آور را تحمل کند تا از مرحلۀ کودکی و جهل و نادانی عبور کند و به بلوغ فکري وظایف سخت و شکنجه

و اجتماعی و معنوي برسد و براي مردم خود کارساز شود. پاگشایی در بیشتر موارد شـامل سـه مرحلـه   
اي اسـت از کهـن الگـوي    جدایی (رهسپاري)، تغییر و دگرگونی و بازگشت است و مانند جسـتجو گونـه  

مرگ و تولد دوباره.
این نوع قهرمان باید با ایثارگري، فداي قوم و قبیله و مملکت خود بشـود تـا   بالگردان (فدایی): -3

: 1383آزادي برسند. (گرین و دیگران، کشور و قوم او از رنج، خشکسالی، ستم و... رها شوند و به رفاه و
)157-156: 1386فر، ؛ شایگان116

» پاگشـایی «تلقی شده است و کارکردهاي او با مرحلـۀ  » قهرمان«در این پژوهش، شهریارزاده نمود 
اي قهرمـان،  سـفر اسـطوره  «نویسد: (آشناسازي) قابل تطبیق است. کمپبل در مورد این نوع قهرمان می

و تکریم الگویی است که در مراسم گذار به آن اشاره شده است: جدایی، تشرّف، بازگشـت؛  معموالً تکرار 
کشـد و سـفري   توان آن را هستۀ اسطورة یگانه نامید. یک قهرمان از زنـدگی روزمـره دسـت مـی    که می

روکنـد. در آنجـا بـا نیروهـاي شـگفت روبـه      هاي ماوراءالطبیعه را آغاز میآمیز به حیطۀ شگفتیمخاطره
یابد. هنگام بازگشت از این سفر پررمز و راز، قهرمان نیـروي آن را  شود و به پیروزي قطعی دست میمی

)40: 1392(کمپبل، » دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند.

رسد به خاطر صغَر سن فرزند، برادر خود را به قـایم مقـامی   وقتی اجل پادشاه بابل فرا میب) انزوا:
د، به شرطی که وقتی فرزندش به سن بلوغ رسید، پادشاهی را به او واگـذار کنـد؛ اگرچـه    کنمنصوب می

شود اما با توجه به موارد مشابه در علت پادشاه نشدن پسر پادشاه بابل کم سن و سال بودن او عنوان می
توانـد  میاي اي مواجه هستیم و بیان چنین علت سادهرسد با آیین ویژهمناطق مختلف جهان به نظر می

هاي بعدي بوده و در مرحله انتقال اسطوره و تغییر شکل آن به افسانه اتفاق افتاده باشـد. معمـوالً   افزوده
ها پیش از آغاز حرکت و عمل براي یافتن خود یـا بـراي انجـام کـاري     قهرمانان پسر یا دختر این قصه«

عملـی، انـزوا، خـواب و شـرایطی     یکارستان براي دیگري، که آن نیز به نوعی اثبات خویشتن است در بـ 
وار گیرند... این انفعال پیش از حرکت تعیین کننده زندگی جوان، فرصتی است مراقبـه نظیر آن قرار می
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) بتلهـایم  147-146: 1391(امیرقاسمی، » اش آماده کند.تا او را براي اقدام سخت مرحلۀ جدید زندگی
هاي عمده زنـدگانی  در دگرگونی«رسد که این نتیجه میها به شناسی این نوع قصهدر مقام تحلیل روان

هـاي فعـال و آرام هـر دو نیـاز     آمیز از دست نرود به دورانهاي رشد موفقیتمثل بلوغ براي آنکه فرصت
رسـد وقتـی   گرایی که به ظاهر همچون انفعال (یا زندگی را به خواب گذراندن) به نظـر مـی  است. درون

گذرد که وي هیچ توانی براي نی درونی چنان مهمی در درون شخص میآید که فرایندهاي ذهپیش می
)282: 1392(تبلهایم، » فعالیت بیرونی ندارد.

گرایی ناشی از تقدس آنها و تابوي لزوم تمـاس نداشـتن ایـن گونـه     رسد این انزوا و درونبه نظر می
د و زمـین و هـوا را در بـاور    افراد با خورشید و زمین بوده باشد. امیر قاسـمی محافظـت شـاه از خورشـی    

)123: 1391داند. (امیر قاسمی، تاریخی تقدس و الوهیت شاه می
جیمز فریزر با تحقیق دربارة این موضوع در مناطق مختلف جهان از جمله ژاپن، آفریقا، مصر، ایرلند 

هـا بـا زمـین و    و... به تقدس داشتن پادشاهان و شاهزادگان و... اشاره کرده و بر لزوم عدم تماس پـاي آن 
اي که در اینجا بایـد مـورد توجـه قـرار داد آن     دومین قاعده«نتابیدن خورشید بر آنها تأکید کرده است: 

است که خورشید نباید بر شخص مقدس و متبرك بتابد. این قانون را میکادو و راهب اعظم زاپوتک هـر  
شایسـتگی حملـش را داشـت و نـه     دانستند که نه زمینکردند. راهب اعظم را خدایی میدو رعایت می

خورشید که بر او بتابد. میکادو نیز اجازه نداشت در فضاي باز ظاهر شود و خورشید را داراي آن منزلـت  
دانستند که بر امپراتور بتابد. بومیان گرانـادا در آمریکـاي جنـوبی، کسـانی را کـه بایـد فرمـانروا یـا         نمی

داشـتند کـه گـاهی    زمان طفولیت چندین سال در انزوا نگـه مـی  شدند، اعم از مرد یا زن، از میفرمانده
». شـد دیدند و گرنه جبروتشان زایل مـی کشید و در این مدت حتی خورشید را نمیهفت سال طول می

)226-215؛ همان: 705-704: 1388(فریزر، 
پسـر  رسـد بـه پادشـاهی نرسـیدن     با توجه به این توضیحات و جنبه اساطیري داستان، به نظر مـی 

پادشاه بابل در خردسالی، در اصل ناشی از انزواي آیینی براي اثبـات خویشـتن و کسـب آمـادگی بـراي      
مرحلۀ جدید زندگی بوده است. همچنانکه دانه براي رشد و باروري مجبور است مدتی تـاریکی زمـین را   

توان دلیل منطبق میپایه، کم سن و سال بودن را که در قصه به آن اشاره شده است، نتحمل کند. براین
بر اسطوره در به پادشاهی نرسیدن دانست.

آشناسازي که از آن به پاگشـایی، تشـرف، گـذار، نوآمـوزي و سرسـپاري نیـز تعبیـر        ج) آشناسازي:
ها و فنون شفاهی اشاره دارد که مراد از آنها ایجـاد راهکارهـاي قطعـی در    به طور کلی بر آیین«شود می

) این آیین بیانگر تغییـري اساسـی در   10: 1368(الیاده، » د آشنا شده است.وضع مذهبی و اجتماعی فر
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یابـد و فـرد   زندگی و موقعیت اجتماعی نوآموز بوده است که بعداز گذراندن آزمـونی دشـوار تغییـر مـی    
شود.دیگري می

رفته مخصوصاً آشناسازي سن بلوغ براي تمام جوانان قبیله الزم و اجباري بوده است و فرد براي پذی
هاي سخت آشناسازي را پشت سرگذارد. الیـاده دربـاره   شدن در جمع افراد بالغ ناگزیر بوده است آزمون

هاي روحی در تـاریخ بشـریت اسـت و    ترین پدیدهآشناسازي یکی از مهم«نویسد: اهمیت آشناسازي می
شـود.  نیـز مـی  گردد بلکه شامل کل حیات انسـان  عملی است که نه تنها شامل حیات مذهبی فردي می

ورت یعنی صورتی که بایسـتی  بواسطه آشناسازي است که در جوامع نخستین و باستانی انسان بدین ص
)26(همان: ».رسد...امعه به حیات روحانی میآید انسان به سبب سهیم شدن در فرهنگ جمیبشود در

دان در آن تـا  سازي زمین مقدس، جـایی کـه مـر   آماده.1مراسم آشناسازي شامل مراحل زیر است: 
بردن آنها به بیشـه یـا گـرد    .3جداسازي نوآموزان از مادرانشان. .2مانند. هنگام جشن در انزوا باقی می

انجـام اعمـال   .4شـود.  هاي مذهبی به آنان آموخته مـی آوردن آنها در اردوگاهی مجزّا که در آنجا سنت
از ). بعد28(همان: اوقات کندن موي سر.دندان، بعضی معینی بر روي نوآموزان؛ از قبیل ختنه، کشیدن

رود که معناي رمزي آن صعود به آسمان و دیدار با خدایان است.این مراحل، نوآموز از درخت باال می
آیین آشناسازي یا سرسپاري بیانگر مردن و باز به دنیا آمدن است؛ این آیین در تمام اشـکال پـیش   

: 1388(ر.ك. فضـایلی،  مرگ تا تولد دوباره مشترك است.تاریخی تا تاریخی خود در اسطورة واحدي از
در تحقیق حاضر، جدا شدن شهریارزاده از خانواده به وسیله شهریار (عمویش) و بـرده شـدن بـه    )183

شکارگاه و مجازات شدن (کور شـدن چشـمان) و ... کـامالً منطبـق بـا مراسـم آشناسـازي اسـت و بـر          
ارد. گذاساطیري بودن این داستان صحه می

هـاي انسـان، از آغـاز    ترین آرزوها و خواسـت یکی از مهمد) مرگ و تولد دوباره (نوزایی یا باززایی):
مرگی و زندگی جاوید بوده است؛ این آرزو به اشکال مختلف در نقاط مختلـف جهـان   حیات تاکنون، بی

هـا  هـاي انسـان  از تـالش هایی ها و نمونهبروز یافته است. جستجوي آب حیات، درخت زندگی و... نشانه
مرگی است.براي جاودانگی و بی

کهن الگوي مرگ و تولّد دوباره از مسائلی است که ذهن انسان را از آغاز خلقت مشغول کرده اسـت.  
ایرانیـان از  » نوروز«اند هاي باستانی بیانگر مفهوم تولّد دوبارهبسیاري از مراسم و آیین» الیاده«به اعتقاد 

دانـد و مـرگ و تولـد    همچنین حاالت ماه را دال بر مرگ و تولد دوباره مـی » الیاده«است. بارزترین آنها 
در نگرشی که بر اثر مشاهده احوال ماه ساخته و پرداخته شده، مرگ «کند. ها را با آن مقایسه میانسان

رار و بـه  همه بشریت امري ناگزیر است. همچنانکه سه شب تاریک ماه یا س» ادواري«یک فرد و نابودي 
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باشد به همان ترتیب نیـز، هـم مـرگ آدمـی و هـم      ماه امري ناگزیر می» تولد دوباره«دنبال آن طلوع یا 
مرگ بشریت هر دو به طور یکسان، براي احیا و زایش مجددشان ضروري است. هریک از صـور هسـتی،   

شـود  داده فرسوده میپاید به ناچار توان خود را از دستاز هر سنخ که باشد به صرف اینکه هست و می
و براي ترمیم توان و قوت خود الزم است ولو براي یک لحظه هم شده دوباره به نامتعین ازلی بپیوندد و 

(در سـطح  » آشـوب ازلـی  «به وحدتی که از آن صادر شده بازپس سپرده شود؛ به عبارت دیگر، باید بـه  
ها)، به (در مورد کشت دانه» تاریکی«)، به (در سطح اجتماعی» لهو و لعب«بند و باري و کیهانی)، به بی

» عنصر آب (در مراسم غسل تعمید در مورد انسان و غرق قاره اطلس در مورد تاریخ و الی آخر) بپیوندد.
) به باور الیاده، زمان با هر زایش نوینی، در هر سـطح کـه باشـد احیـا و تجدیـد      99-98: 1384(الیاده، 

مایانگر شناختی از هستی است که از تأثیر زمان و صیرورت و دگرگونی شود و این بازگشت جاودانه نمی
)99مبرّاست. (همان: 

بحـث  » والدت مجـدد «نیز در کتاب چهار صورت مثالی درباره کهن الگـوي  » یونگ«افزون بر این، 
نـه  والدت مجدد فرایندي نیست که به طریقی بتوان مورد مشـاهده قـرار داد.   «کرده است؛ به اعتقاد او 

توان آن را اندازه گرفت و وزن کرد و نه از آن عکـس برداشـت. والدت مجـدد کـامالً دور از دریافـت      می
است و فقط به طـور غیرمسـتقیم و از   » روانی«حواس است. در اینجا با حقیقتی سروکار داریم که صرفاً 

ید، بـه آن اقـرار دارد و   گوطریق احکام شخصی به ما انتقال یافته است. انسان از والدت مجدد سخن می
)67: 1368(یونگ، » پذیریم.از آن لبریز است و ما آن را به صورت امري به قدر کافی واقعی می

دانـد کـه آن را   داند و بنیان آن را بر چیـزي مـی  ها میاو والدت مجدد را جزو اعتقادات اولیه انسان
دو دسته اصلی تجربیات » دگرگونی درونی«و» استعالي حیات«خواند. به اعتقاد او می» صورت مثالی«

)68والدت مجدد هستند. (ر.ك. همان: 
اند؛ براي هایی براي کهن الگوي تولّد دوباره نشان دادههاي ملل مختلف، مصداقدر اساطیر و داستان

نمونه، رفتن یونس به شکم ماهی، نشانه مرگ او و بیرون آمدنش نشانه زایـش دوبـاره اسـت. یـا رفـتن      
حاب کهف درون غار و بیرون آمدنشان از آنجا نیز بیانگر همـین مفهـوم اسـت. رفـتن سـیاوش درون      اص

هایی از کهن الگوي چنین افتادن یوسف به چاه و بیرون آمدنش همگی نمونهآتش و بیرون آمدن او، هم
اند.مرگ و تولّد دوباره

ی است که در محلّی چون بیشـه بـر   هاي سختاما مرگ و تولّد دوباره در آشناسازي عبارت از آزمون
هـاي سـخت،   تـرین انگـاره شـامل ختنـه، آزمـون     برجسـته «شود و به اعتقـاد الیـاده   نوآموز تحمیل می

)248: 1386(الیاده، » ها، یعنی مرگ نمادین و پس از آن رستاخیز است.شکنجه
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نهـا نشـان دهنـده    در آشناسازي مرگ نوآموز بیانگر بازگشت به وضع جنینی است... این مطلب نه ت
تکرار نخستین آبستنی و نخستین زادن جسمانی از مادر است، بلکه بازگشت موقتی به کیفیت معنـوي  

دهد کـه دوبـاره زادن را در پـی دارد و    و پیش کیهانی را نیز (که شب و ظلمت نماد آن است) نشان می
)84-83توان آن را به آفرینش جهان مانند کرد. (ر.ك. همان: می

مسئولیتی او و تبدیل شدنش بـه آدم دیگـري   رمزي مردن نوآموز، مرگ کودکی، نادانی و بیمعناي
ـ یعنی نـوزایی ـ یافـت    در همه جا نماد پردازي مرگ به مثابه زمینۀ هرگونه تولد روحانی «است؛ چون 

ط انسـان  ها، مرگ به معناي فرا رفتن از شرایط دنیوي نامقدس است. شرایشود. در تمامی این زمینهمی
) در مرحلـۀ  195: 1382الیـاده،  »(طبیعی که نسبت به دین، نادان و نسبت به امر روحانی، کـور اسـت.  

شود و داوطلب به تـدریج  شود و پس از آن تولد دوباره آغاز میمرگ جدایی از زندگی گذشته محقق می
برد.به واقعیت وجودي خودش پی می

هاي او رده شدن شهریارزاده به شکارگاه و در آوردن چشمبا توجه به این توضیحات، در تحقیق ما، ب
(مجازات سخت) و فرورفتن در تاریکی و رهایی یافتن او نمودي از مرگ و تولد دوباره خواهد بود.

هاي شخصیت است و بـه اعتقـاد یونـگ، در    ترین کهن الگواز برجسته» پیردانا«هـ) راهنما یا پیردانا:
روح «شـود  ب، روحانی، معلّم، استاد، پدربزرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر میرویاها در هیأت ساحر، طبی

شـود کـه بصـیرت، درایـت، پنـد      به صورت مرد، جنّ و یا حیوان همواره در وضعیتی ظـاهر مـی  » مثالی
ریزي و امثال آن ضروري است و کسی الزم است تا با تأملی از سر بصیرت عاقالنه، اتخاذ تصمیم و برنامه

بکر و به عبارت دیگر کنشی روحی بتواند او را از مخمصه برهاند اما چـون بـه دالیـل درونـی و     یا فکري
بیرونی قهرمان خود توانایی انجام آن را ندارد معرفت مورد نیاز براي جبران کمبـود بـه صـورت فکـري     

ور پیـر  ) بـا ظهـ  188: 1368کنـد. (یونـگ،   مجسم یعنی در قالب همین پیر دانا و یاري دهنده جلو مـی 
تـوان انجـام   شود تا عملیات خود را که بدون یاري گرفتن ناتوانی اولیه قهرمان جبران شده و او قادر می

انـد کـه   هاي الهی در حقیقت تجلی نمادین روان کامـل آن را نداشت، به سرانجام برساند... این شخصیت
خویشتن فاقـد آن اسـت. (یونـگ،    » من«بینند که تر دارند و نیرویی را تدارك میتر و غنیماهیتی فراخ

1387 :164(
هاي یاري شود که در این صورت به اعتقاد یونگ نماد کششگر میگاه پیردانا به شکل حیوانی جلوه

در مراسم ) 268(همان: کنند.آیند و به نوعی ما را رهبري میاي است که از ژرفاي ناخودآگاه میدهنده
هـاي مهـم در الگـوي ازلـی     ایـم؛ از شـاخص  وم راهنما یا پیردانا مواجهآشناسازي یا سرسپاري نیز با مفه

شود بلد یا راهنما است. راهنمایـان، هـادي ارواح در   ها نشانی از آن دیده میسرسپاري که در همه نحله
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اند. گاه اشیاء، حیوانات یا اشخاص دیگـري بـه نیابـت    سفر از زمین به آسمان یا از زمین به جهان زیرین
) راهنما، پـس از پشـت سرگذاشـتن    192: 1388شوند. (فضایلی، در مراسم سرسپاري حاضر میراهنما
شود که اگر به صـورت  هاي سخت روح ـ معموالً به شکل حیوان ـ بر نوآموز ظاهر می  ها و آزمونریاضت

)202وار باشد، نشان دهنده او به عنوان هادي ارواح خواهد بود. (ر.ك. همان: پرنده یا پرنده
کنند و راه به دست آوردن بینایی و غلبـه  زاده را راهنمایی میرا که شهریار» پریان«در این داستان، 

توان نمودي از راهنما یا پیردانا برشمرد.دهند، میبر شهریار بابل را به او نشان می

در میـان اقـوام مختلـف   » جیمـز فریـزر  «بنابه تحقیـق  و) روح خارجی (جادوي محافظت از روح):
هاي گوناگونی براي محافظت از روح از طریق بیرون آوردن و قرار دادن در جاي دیگر وجـود دارد.  روش

هاي کشورهایی چون هند، کـامبوج، یونـان، الئـوس، ایتالیـا، اسـالو، روس،      او با مطالعه در باورها و قصه
؛ او در ایـن مـورد   صرب، مغول و... انـواع جادوهـاي محافظـت از روح را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت       

آنکـه سـبب   توانست به طور موقت از بدن جـدا شـود بـی   به اعتقاد مردمان ابتدایی، روح می«نویسد: می
مرگ گردد... اگر فقط بتوان امنیت روح را در ضمن غیبتش تضمین کرد دلیلی ندارد که روح تـا مـدت   

محاسبۀ امنیت خودش بخواهد که نامحدودي به غیبتش ادامه ندهد. در واقع انسان ممکن است صرفاً با
تواند حیات را به طور انتزاعی چون امکان پیوستۀ روحش هرگز به بدن باز نگردد. انسان وحشی که نمی

تـوان دیـد و لمسـش کـرد تـوي      داند که میاحساس کردن تصور کند آن را شیء واقعی و محدودي می
اش کرد. به این ترتیب چندان لزومـی  کهتدارش کرد و در دستش گرفت یا تکهظرفی گذاشت یا جریحه

ندارد که حیات در درون تن آدم باشد ممکن است از بدنش بیرون باشد و هنوز از طریق نوعی همسازي 
نامد آسیبی ندیـده اسـت   یا کنش از دور او را زنده نگه دارد. تا زمانی که این شیء که او جان یا روح می

خـورد، اگـر نـابود شـود صـاحبش      بینـد صـاحبش لطمـه مـی    صاحب آن سالم خواهد بود؛ اگر آسیبی ب
توان در توضیح آن گفت که آن شیء مادي که جان یا روح است اعم از اینکه در بدن باشد میرد. میمی

یا بیرون آن، یا لطمه دیده و یا نابوده شده است. اما ممکن است طوري شـود کـه اگـر جـان یـا روح در      
دیدن وجود داشته باشد، بنابراین انسان بدوي در چنـین شـرایطی   داخل بدن است بیشتر امکان آسیب

دهد و قصدش این است که کند و براي سالم ماندن در جاي مناسبی قرار میروحش را از بدن خارج می
)769: 1388(فریزر، ». پس از رفع خطر آن را دوباره به بدن خود بازگرداند

خود را در آنجا و بیرون از بـدن خـود نگـه دارد، بـا     تواند روحجاهایی که شخص با سحر و جادو می
هـاي مرتفـع و   ها و گیاهان مختلف، پرندگان و سایر حیوانـات، مکـان  ها عبارتند از: درختتوجه به قصه

اشیاء.
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هاي اقوام مختلف به برخی از آنها اشاره کرده است؛ از قبیـل جعبـه   در مطالعه بر روي قصه» فریزر«
گذاشـت یـا در یـک قصـه     جنگ، روحش را از بدن خارج کرده در داخـل آن مـی  که شاه سیالن هنگام 

هاي بزرگترین بلوط کرمی وجـود  خوانیم: توي باغی سه درخت بلوط سرسبز است و زیر ریشهروسی می
میرم یا در یک قصه مغولی روح در بدن مـار قـرار داده شـده    دارد. اگر آن را پیدا کنند و بکشند من می

هاي آفریقاي جنوبی به قرار گرفتن روح در بدن اسب آبـی یـا افعـی سـیاه اشـاره شـده       است یا در قصه
)791-770است... (ر.ك. همان: 

گوینـد در فـالن خارسـتان    با توجه به این توضیحات، در تحقیق ما، اینکه پریان به شـهریارزاده مـی  
بتوانـد مـار را بکشـد، کشـتن او و     گزبنی وجود دارد که مار اژدهایی در آن آرامگاه دارد اگر شهریارزاده 

تواند ناشی از این اعتقاد باشد.کشتن شاه بابل یکی خواهد بود، می

نمادهاي کهن الگویی2- 3
براي اگر نه کل، بخش اعظم نوع بشر معنایی مشـترك  «نمادهاي کهن الگویی نمادهایی هستند که 

اي معینی چون پدر آسـمان و مـادر زمـین،    یا بسیار مشابه دارند. واقعیت قابل اثبات آن است که نماده
شان از هایی تکرار شده است که فاصلهنور، خون، باال ـ پایین، محور چرخ و غیره بارها و بارها در فرهنگ 

لحاظ زمانی و مکانی چنان زیاد بوده که احتمال تأثیر متقابل آنها در طول تاریخ و رابطه علّی بـین آنهـا   
)162: 1383و دیگران، (گرین » اصالً وجود ندارد.

اي است بنابراین نمادهـاي  مایه اسطورهنامه داراي بنبا توجه به اینکه داستان شهریارزاده در مرزبان
اي متن اي (کهن الگویی) را دارند بلکه، براي تفسیر اسطورهبه کار رفته در آن نیز قابلیت تفسیر اسطوره

توجه به این نمادها ضرورت دارد.

ها و نمادهاي دربارة مراسم آشناسازي که در کتاب آیین» الیاده«بنابه تحقیق شکارگاه:الف) شکار و
شده است. اما در داستان مورد مطالعـه  آشناسازي مطرح گردیده؛ این مراسم معموالً در بیشه برگزار می

دانی بـا بیشـه   دهد که البته در معناي نمادین تفـاوت چنـ  نامه، ماجراها در شکارگاه رخ میما در مرزبان
ندارد. در فرهنگ نمادها آمده: شکار یک امتیاز الهی است و دنبـال کـردن رد پـاي حیـوان، جسـتجوي      

رسد. در این کتاب، ضمن اشاره به جایگاه شکار در بـین اقـوام مختلـف،    راهی است که به ذات اعظم می
چنین هم» نشانه بقاي جوانی بود.ها و شکار براي فراعنه، آزمون ارزش«خوانیم: در مورد فراعنه مصر می

شکار به معناي خالی کردن زمین لم یزرع از حیوانات وحشی و ظهور عـالم غیـب دانسـته شـده اسـت.      
) با توجه به این توضیحات که درباره شکار و با اسـتناد بـه   73-71: 4، ج 1385(ر.ك. شوالیه و گربران، 
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ن جایگاه رمزآمیز خداوند دانست و با توجه به وجود توافرهنگ نمادها، مطرح گردید، شکارگاه را هم می
توان گفت مثل بیشه مرکز زندگی و سرچشـمۀ تجدیـد حیـات و نـوزایی اسـت ؛ بـه       درخت در آنجا می

گردد.همین جهت مراسم آشناسازي یا نوزایی شهریارزاده در آنجا برگزار می

هـاي  مطـرح شـد در آیـین   همچنانکـه در مبحـث مـرگ و تولّـد مجـدد     ب) چشم و کور کردن آن:
آشناسازي شکنجه و مجازات بیانگر تجربه مرگ آیینی است و با توجه به اینکه در فرهنگ نمادها چشم 

شـود  القا کننده مفهوم زیبایی، نور، مردم، زندگی و جهان دانسته شده که از آنجا زندگی و نور صادر می
تواند نشانه مرگ آیینـی  ین کور کردن چشم می)، بنابرا521-520: 1384، 2(ر.ك. شوالیه و گربران، ج 

و گرفتن زندگی از انسان باشد. عالوه بر این، نابینایی کامل عالمت بصـیرت اسـت و در زمینـۀ عرفـانی،     
) افزون بر این، در 522نشینی درونی و کشف و شهود است. (ر.ك. همان: چشمان بسته به مفهوم گوشه

نویسـد:  در این مورد مـی » الیاده«از مراحل این مراسم است. هاي آشناسازي نیز بستن چشم یکیآیین
هاي متفاوتی در مورد پرهیز از نگاه کردن نیز وجود دارد. آشنایان فقـط بـه نگـاه کـردن بـه      ممنوعیت«

دارنـد و  زمین میان پاهایشان مجاز هستند آنان همیشه در مدت آشناسازي با سري خم شده گام برمـی 
)48: 1368(الیاده، » ت.چشمانشان نیز بسته اس

کور کردن چشمان او نماد مرگ آیینی و دست یافتن بـه بصـیرت   پایه، در داستان شهریارزاده،براین
اي اسـت کـه قـبالً تجربـه آن را نداشـته اسـت و       براي رسیدن به تولّد مجدد و راهیابی به زنـدگی تـازه  

هاي آشناسازي مرسوم است.تواند نمودي از چشم بستن باشد که در آیینچنین کور کردن میهم

ز ناخودآگاه است و همانند آب مفهوم باروري و نیروهـاي بـالقوه و   شب تصویري اج) شب و تاریکی:
میـرد و بـه   ) در مراسم آشناسازي، نوآموز با مرگ آیینـی مـی  518: 1389تکثیر را با خود دارد. (سرلو، 

یابد. مرگ آشناسازي با نمادهاي تاریکی یا شـب کیهـانی، رحـم زمینـی،     صورت انسان جدیدي تولد می
شود؛ با این توضیح که فرو رفتن در تاریکی نشـانه  دریایی و امثال آن نشان داده میکلبه، شکم هیوالي 

دربـاب معنـاي نمـادین تـاریکی و شـب در      » الیاده«مرگ و بیرون آمدن از آن بیانگر تولد دوباره است. 
. این شوندنوآموزان براي نخستین بار با مورد ناآشناي ظلمت روبرو می«آشناسازي، بر این باور است که 

اند نیست ـ شبی که از وجود ستارگان، ماه، آتش  ظلمت همچون ظلمت شب که تاکنون دیده و شناخته
کامالً تاریک نیست ـ اما این ظلمتی مطلق و ترسناك است که توسط موجودات مرموز مستولی شـده و   

بـر ایـن نکتـه، مهـم     کند... تأکید ها القا میباالتر از همه وحشت نزدیک شدن خدا را با غرّش چوبدستی
است که نخستین عمل قطعی مراسم بر تجربه مرگ اشاره دارد... جهان مادرانه، جهـان کفرآمیـز اسـت.    
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نهند جهان مقـدس اسـت. میـان ایـن دو جهـان قطـع ارتبـاط        جهانی که نوآموزان به درون آن گام می
دس بر تجربه مرگ داللـت  آید. گذشتن از جهان کفرآمیز و گام نهادن در جهان مقمداومی به وجود می

)27: 1368(الیاده، ». کند، این گذشتن براي به دست آوردن حیات دیگري استمی
نامه نیز شهریارزاده به عنوان نوآموز تاریکی شـب را بـه عنـوان    در داستان مورد مطالعۀ ما از مرزبان

یابد.ست میکند و با بیرون آمدن و رهایی از آن به تولّد مجدد دمرگ آیینی تجربه می

ایم که یکی از آنهـا  در داستان شهریارزاده با دو معناي نمادین و اساطیري درخت مواجهدرخت:د)
».بخشیخاصیت شفادهی و درمان«است و دیگري » دانش و معرفت و آگاهی بخشی«

در داستان مورد مطالعه ما، شهریارزاده وقتـی از درخـت   بخشی درخت: دانش و معرفت و آگاهی-1
رویـد و سـر بـر آسـمان     یابد. درخت به سبب اینکه از زمین میرود، به اشراق و آگاهی دست میاال میب

ساید، نماد سیر انسان به آگاهی و فرزانگی است. اعتقادات مذهبی درباره درخـت، از جملـه دانـش و    می
سـالگی  36در » وداب«ها رواج دارد، چنانکه مطابق عقیدة هندوان بخشی آن، در بسیاري از تمدنمعرفت

» درخـت دانـش  «هنگامی که زیر درخت انجیري نشسته بود به حقیقت رسید و نام این درخـت بعـدها   
هم سرچشـمه  » بو«یا درخت » بودهی«ها، درخت به زعم بودایی) «188: 1385گردید. (ر.ك. زمردي، 

ن درخت خـرد بـود   پاي همی» ساکیامونی بودا«زندگی براي همه موجودات است و هم درخت فرزانگی. 
هاي آن بنشیند. زیر همین درخت که تصمیم مهمش را گرفت که تا رسیدن به مقام فرزانگی، زیر شاخه

کـه  » گـارا «و » راتـی «، »تانـا «و سـه دختـرش   » مـا را «بود که او با پشت سرگذاشتن وسوسه و تهدید 
خواندند، به فرزانگی نایـل  هاي بهاري میهاي پیجان درختی جوان و پربرگ بودند و ترانههمچون شاخه

ها، طنـین آواي خـدایان را   کردند که در زمزمه برگ) بعضی اقوام ادعا می39: 1388(پورجعفري، » آمد.
کردنـد. (دوبوکـور،   گویی مـی دادند و غیبها از آینده خبر میشنوند. این اقوام با شنیدن صداي برگمی

1387 :22(
با راهنمـایی مهتـر پریـان و بـا مالیـدن بـرگ درخـت بـر         شهریارزادهبخشی:شفادهی و درمان-2

شـهریارزاده ...برگـی از آن درخـت برگرفـت و بـر چشـم مالیـد.        «یابـد:  چشمانش بینایی خود را باز می
بخشـی، شـفادهی و   ) اعتقـاد بـه جـان   1376:97وراوینـی، »(هردودیده او چون دو چـراغ افروختـه شـد   

ها به درخت زندگی است؛ در اساطیر اقـوام مختلـف تـالش    نکنندگی درختان ناشی از اعتقاد انساجوان
گمـش، قهرمـان   شـود ماننـد گیـل   مرگی دیده میبراي دستیابی به درخت زندگی جهت جاودانگی و بی
شود. بـراي پیشـینیان خاصـیت درمـانی گیاهـان      بابلی. البته در اکثر موارد قهرمان با ناکامی مواجه می
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نزدیک شدن بـه  «اند. در اعتقاد برخی اقوام خدایان آنها را کشف کردهناشی از این باور است که نخست 
» درخت و لمس کردنش همچون لمس زمـین، فرخنـده و مبـارك، نیـروبخش و مایـه بـاروري اسـت...       

) بنابر رسمی در اسکاندیناوي کودکان و بزرگساالن بیمار با عبور از حفـرة درختـی   291: 1389(الیاده، 
همـه  «گردد؛ یعنی مسأله به اصل جایگزین بودن زندگانی و نیرو در نباتات باز میشوند و این درمان می

هاي نما و خردپسند نمونهاین گیاهان اعجازآمیز و طبی و دارویی نسخه بدلها یا روایات ضعیف و عقالنی
کند، گیاه بخشـندة جـوانی، گیـاه درمـانگر همـۀ     اساطیري هستند یعنی گیاهی که مردگان را زنده می

)292(همان: ». هابیماري
هاي آشناسازي، باال رفتن از درخت جزو مراسم ویژه است. تصور بر این است کـه محـور یـا    در آیین

درخت در مرکز جهان قرار دارند و نوآموز به هنگام آشناسازي خویش یا در جلسۀ شـفادهی جـادوگر از   
بـا خـدایان یـا نیروهـاي آسـمانی بـراي       رود و هدف از این صعود همیشه دیـدار  درخت یا محور باال می

رسیدن به سعادت است. داوطلب براي رساندن خویش بـه سرچشـمۀ امـر مقـدس، بـراي تغییـر وضـع        
وجودي خویش و براي همسانی با نمونۀ اولیه انسان مذهبی و جادوگر شدن به طور نمادین بـه آسـمان   

)155-154: 1368رود. (الیاده، می

هـا یـا در   ها و سیالبها، نزدیک گودالها و روایات عامیانه بر روي کوهفسانهپریان که در اهـ) پریان:
هـاي  شـوند، نمـادي از قـدرت   ها ظاهر مـی ها و چشمهها، نزدیک غارها یا در کنار رودخانهاعماق جنگل

نـد  اهاي طرارانه تخیل هستند که در تکامل تدریجی روان آدمی قرار گرفتهالعادة روح و یا ظرفیتخارق
شوند بـه عبـارت دیگـر    و از تطابق با واقعیت شروع شده و تا پذیرش خود در چارچوب شخصی ختم می

)218-221: 2، ج 1384کنند. (ر.ك. شوالیه ـ گربران، پریان آرزوهاي سرکوفتۀ ما را برآورده می
خشندة مال و شود که یکی از آنها این است که پریان بلوفلر دالشو براي پریان چند کارکرد قایل می

دهـد تـا در   خواسته، نمایشـگر رمـزي راهنمـا و آموزگـاري اسـت کـه نظرکردگـان خـود را یـاري مـی          
-246: 1386ناپذیر است، نفـوذ کننـد. (لـوفلر دالشـو،     ناخودآگاهی خویش که سرچشمۀ معارف تمامی

کند.و صدق میکنند. همین الگ) در داستان شهریارزاده نیز آنجا که پریان، او را  راهنمایی می247

ترین درخت آن منطقه، تا حدودي به سرو و درخت گز، درخت بومی سیستان و رایجو) درخت گز:
انـد  کاج ماننده و همیشه سبز است. گزهاي کهن و تنومند در جنوب ایران حکم چنار را داشته و مقدس

یـن درخـت را محـل ارواج و    بندند و مردم برخی از روستاهاي جنوب، اها به آن دخیل میزادهو در امام
توانـد  هـاي رمزنـاکش مـی   این درخت نمادین با همه سـویه ) «35: 1376دانند. (ر.ك. شمیسا، اجنّه می
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(واحـد دوسـت،   ». نماد درخت کیهانی باشد، این درخت از دیرباز در میان ایرانیـان مقـدس بـوده اسـت    
1387 :347(

ه در پایان ماجراهایش مار اژدهایی را کـه در درخـت   نامه، شهریارزاددر داستان مرزبانز) مار اژدها:
رسد.میرد و خودش به پادشاهی میکشد و با کشتن او شهریار بابل نیز میگز آرامگاه دارد می

رویارویی پهلوان و اژدها یک زمینۀ اساطیري جهانی است، نوعی نمودگار و انموذج ذهنـی اسـت،   «
میرد، تا دوبـاره زاده شـود   شود، میي تاریک نفس آدمی زاده میاي است دیرین که در ژرفاپندار ـ نگاره 

) اسطوره اژدها کشی که در روایات مختلف 237: 1385(سرکاراتی، ». و چون بت عیار به شکل دگر آید
شناسـنان  شود طبق نظر برخی اسطورهبه پهلوانان گوناگونی در ایران و سایر نقاط جهان نسبت داده می

ي طبیعت است که در این صورت قهرمان نماد ایـزد خورشـید خواهـد بـود و اژدهـا      نمود اساطیري قوا
نمادي از شب یا یخبندان زمستانی یا آسمان ابرآلود؛ و کشته شدن اژدها به وسیله قهرمان بیان نمادین 

زاده اما، کشته شدن مار اژدها بوسیلۀ شهریار. رسیدن فصل بهار و غلبه خورشید بر شب و زمستان است
نامه بیانگر یک رسم آیینی است کـه در آن پهلـوان و اژدهـا، یادگارهـایی از عناصـر نمایشـی       در مرزبان

هاي نوروزي هستند. مطابق این آیین در جوامع ابتدایی شـاهی کـه دورة معینـی    مراسم بهاري و جشن
دي پـس از  هـاي بعـ  شـد و در دوران سلطنت کرده بود در نبرد تن به تن با شاه نو برگزیـده کشـته مـی   

هاي بهاري به صورت ستیزه پهلوان بـا اژدهـا بـه نمـایش     برافتادن این آیین، مراسم پیشین را در جشن
)247آوردند. (ر.ك. همان: درمی

به اعتقاد یونگ نیز، ستیزه منِ خویشتن با سایه در اندیشه انسان بدوي به صورت مبارزة قهرمان بـا  
دها را بیـان نمـادین تکـوین شخصـیت انسـان و دسـتیابی او بـه        یابد و کشتن قهرمان، اژاژدها نمود می

اسـت. (ر.ك. یونـگ،   فردیت و شناخت خویش است و نوعی اعالم استقالل و رهایی یافتن از سلطۀ مادر 
اما آرامگاه داشتن مار اژدها در درخت گز رمزي از هستی و حیـات اسـت؛ بـه طـور     ) 175-176: 1387

شود و مار بدین سبب کـه هـر سـال    میرد و در بهار زنده میان میکلی درخت بدین سبب که در زمست
تعبیـر  » درخت زندگی«این درخت را به » الیاده«باشند. اندازد بیان نمادین زندگی دوباره میپوست می

اش کند تا انسان (قهرمان) را از نزدیک شدن به آن و خوردن میـوه کند و مار را نگهبان آن تصور میمی
مرگی و جاودانگی باید با هیوال (مـار) بسـتیزد و بـر او چیـره     هرمان براي دستیابی به میوه بیبازدارد و ق

پیکار با هیوال به وضوح معنایی راز آموزانه دارد؛ انسان باید (با دادن امتحانـاتی) ثابـت کنـد کـه     «گردد. 
ژدها یا مارچیرگی یابد به تواند بر امرگ شدن را به چنگ آورد، آنکه نمیتواند قهرمان شود تا حق بیمی

)277: 1389(الیاده، ». درخت زندگی دست نخواهد یافت
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تواند رمز دستیابی شهریارزاده بـه فردیـت و شـناخت    نامه نیز کشتن مار اژدها میدر داستان مرزبان
چنین بیان رسیدن به جاودانگی به خاطر دستیابی به خویش و استقالل و رهایی از سلطۀ مادر باشد هم

کشی.رخت باشد براساس اسطورة تولد مجدد؛ نیز رسیدن به پادشاهی براساس اسطورة شاهد

تحلیل داستان شهریار بابل با شهریارزاده3- 3
خالصۀ داستان: در سرزمین بابل پادشاهی بوده است که به هنگام فرا رسیدن اجلش به علت اینکـه  

کند به این شرط که چون فرزندش بـه سـن   میفرزندش کم سن و سال بوده برادرش را قایم مقام خود 
شود و پادشـاهی را  کم بزرگ میرشد برسد پادشاهی را به او واگذار کند. بعداز مرگ پادشاه، فرزند او کم

خواهـد بـا از میـان برداشـتن     کند. اما برادر شـاه دوسـت نـدارد پادشـاهی را رهـا کنـد و مـی       طلب می
بـرد و در  نابراین روزي بـه قصـد شـکار بـرادرزاده را بـا خـود مـی       اش به پادشاهی ادامه دهد. ببرادرزاده

گردد. چـون  آورد و او را در آنجا رها کرده به خانه برمیشکارگاه در یک جاي خلوت چشمان او را درمی
رسـد، از بـیم درنـدگان بـه     گردد که دستش به درختی میشود شهریارزاده دنبال پناهگاهی میشب می

آیـد و پریـان دور او جمـع    مهتر پریان که در زیر آن درخت نشستن گاه داشته میرود. باالي درخت می
گویـد: امـروز شـهریار بابـل     کنند که یکی از پریان میشوند و باهم دربارة اتفاقات روزگار صحبت میمی

ر گوید: اگر شهریارزاده لختی از برگ این درخت بـ چنین بالیی بر سر شهریارزاده آورده. مهتر پریان می
آورد و در فالن خارستان درخت گزي است که مار اژدهـایی در  اش را به دست میچشمش بمالد بینایی

آن آرامگاه دارد چون طالع والدت مار و شهریار هر دو یکی است اگر شهریارزاده مـار را بکشـد شـهریار    
مالـد و  شـمش مـی  هاي درخت بـر چ شنود از برگمیرد. شهریارزاده وقتی این سخنان را میبابل هم می

کشد بـا  رود و مار را میآید و میشود از درخت پایین میآورد و چون صبح میاش را به دست میبینایی
رسد.میرد و شهریارزاده به پادشاهی میکشتن مار شهریار بابل نیز می

ست و مـا  ها و مراسم آشناسازي اهمچنانکه قبالً ذکر شد ماجراهاي این داستان قابل تطبیق با آیین
پردازیم.بر این اساس به تحلیل آن می

هاي عامیانه، قهرمانان پسر یا دختر براي اثبات خویشتن مدتی در انزوا، ها و قصهدر اساطیر و افسانه
گیرند تا خود را براي ورود به مرحلۀ جدید زندگی که بسیار سـخت و  خواب و شرایطی نظیر آن قرار می

گرایـی در ایـن دوره آنقـدر    درون» تبلهـایم «شناسی و بـه اعتقـاد   دگاه روانمهم است آماده کنند. از دی
ماند.کند که فرصت و توانی براي فعالیت بیرون باقی نمیاهمیت پیدا می

دانـد کـه نبایـد بـا زمـین و      گرایی را ناشی از تقدس این افراد مینیز این گونه انزوا و عزلت» فریزر«
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باشد بـه  می» انزوا«توجه به اینکه اولین مرحلۀ مراسم آشناسازي نیز خورشید تماس داشته باشند؛ و با
رسد که به پادشاهی نرسیدن شهریارزاده نیز باید ناشی از ایـن انـزواي آیینـی بـوده باشـد تـا او       نظر می

آمادگی الزم را براي ورود به مرحلۀ جدید زندگی به دست بیاورد و دلیل ذکر شده در داستان (کم سـن  
هاي بعدي باشد که در مرحلۀ انتقال اسطوره و تغییـر شـکل آن بـه افسـانه     ودن احتماال افزودهو سال ب

است و از میـان مراحـل   » قهرمان«اتفاق افتاده باشد. شهریارزاده، در این داستان نمودي از کهن الگوي 
کـه در ایـن   تحول و رستگاري، کارکرد او با مرحلۀ (آشناسازي یا نوآموزي یا تشرف) قابل تطبیق اسـت 

آور را تحمل کند تا از مرحلۀ کـودکی و خـامی   مرحله، قهرمان باید یک سلسله وظایف سخت و شکنجه
عبور کند و به بلوغ فکري و اجتماعی برسد.  

از آشناسازي قهرمان داراي سه مرحله جدایی، تغییر و بازگشت است. براین اساس شـهریارزاده بعـد  
شـود. بـدین   شود و به شـکارگاه بـرده مـی   مویش از خانه و مادر جدا میگذراندن مرحلۀ انزوا با توطئه ع

پیوندند. بنابه تحقیق الیـاده،  ترتیب مرحلۀ اول آشناسازي قهرمان که جدایی و حرکت است به وقوع می
توان شـکارگاه را همـان   نامه نیز میشود در داستان مرزباننوآموز، بعداز جدایی از مادر به بیشه برده می

تصور کرد که مرکز زندگی و سرچشمۀ حیات و نوزایی و جایگاه رمزآمیز خداوند است. در مرحلـۀ  بیشه
ها در آشناسازي هاي سخت جسمی و شکنجهشود. آزمونبعد مجازات و شکنجه آیینی نوآموز انجام می

بیانگر مرگ نمادین و بازگشت نوآموز به وضع جنینـی اسـت کـه معنـاي رمـزي آن جـدایی از زنـدگی        
کنـد و  مسئولیتی است که در این داستان با نابینا شدن شهریارزاده نمود پیـدا مـی  گذشته و نادانی و بی

هــاي آشناســازي، کــامالً بــا ایــن مرحلــه در مراســم آشناســازي تطبیــق دارد. عــالوه بــر ایــن در آیــین
ند، که نابینا کردن بندشود و چشم نوآموزان را میهایی در مورد پرهیز از نگاه کردن اعمال میممنوعیت

تواند نمودي از چشم بستن باشد.شهریار زاده می
شـود و بـه دنبـال آمـدن شـب و تـاریکی دنبـال        شهریارزاده بعداز نابینا شدن در شکارگاه رهـا مـی  

آن مسکین به بیغوله مسکنی «رود.رسد و از درخت باال میگردد که دستش به درختی میپناهگاهی می
)  شـب  1376:95وراوینـی، ».(بر درختی آمداز بـیم درنـدگان بـرآن درخـت رفـت     می پناهیدتا دست او 

تصویري از ناخودآگاه است و ظلمت نماد جهان دیگري اسـت، خـواه جهـان مـرگ باشـد خـواه جهـان        
جنینی. معموالً مرگ آشناسازي با نمادهاي تاریکی یا شب کیهانی، رحم زمینی، کلبـه، شـکم هیـوالي    

گـذرد و بـه   شود. جهان مادرانه جهانی کفرآمیز است بنابراین نوآموز از آن میمیدریایی و ... نشان داده 
نهد که گذشتن از جهان کفرآمیز و گام نهادن در جهان مقـدس بـر تجربـه مـرگ     جهان مقدس گام می

نامـه بـا   داللت دارد و براي بدست آوردن حیات دیگري است؛ این گذر و تجربه مرگ در داستان مرزبـان 
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و تاریکی بیان شده است. بدین ترتیب که شهریارزاده به عنوان نوآموز با فرو رفتن در تـاریکی  نماد شب 
کند.شب، مرگ آیینی را براي دست یافتن به حیات دیگر تجربه می

هـاي  رود؛ باال رفتن از درخت، جزو مراسم ویـژه آیـین  در تاریکی شب، شهریارزاده از درختی باال می
به هنگام آشناسازي خویش یا در جلسۀ شفادهی جاودگر از درخـت یـا محـور    آشناسازي است و نوآموز

رود تصور بر این است که درخت یا محور در مرکز جهان قرار دارند و نوآموز با صـعود از درخـت   باال می
کند و هدف از این صعود همیشه دیدار بـا خـدایان یـا نیروهـاي آسـمانی      گویی که به آسمان صعود می

به سعادت است. بر این اساس شهریارزاده براي تغییر وضع وجودي خویش و تجربۀ حیات براي رسیدن 
رود. او در بـاالي درخـت   دیگر و ارتباط با خدایان با صعود از درخت به صورت نمـادین بـه آسـمان مـی    

آوردیابد و تجربۀ دیدار با خویشتن و ارتباط با ناخودآگـاهی را بدسـت مـی   (آسمان) به اشراق دست می
درخت است کـه در  » بخشیدانش و معرفت و آگاهی«دانیم یکی از معانی اساطیري درخت، چنانکه می

ها رواج دارد؛ از جمله به عقیدة هندوان، بودا در زیر درخت انجیري نشسته بود کـه بـه   بسیاري از تمدن
لی خداونـد  گردید یا اینکه حضرت موسی (ع) تج» درخت دانش«حقیقت رسید و نام این درخت بعدها 

را به صورت آتش در میان درختی در کوه طور مشاهده کرد. در حقیقت، شهریارزاده با صعود از درخـت  
شود به اشراق برسد و با ناخودآگاه خودش ارتباط برقرار کند.و رسیدن به آسمان موفق می

ام پریان عـالم  است که شب هنگ» مهتر پریان«گاه زیردرختی که شهریارزاده از آن باال رفته نشستن
هـاي  کردنـد پریـان بـه عنـوان نمـادي از قـدرت      شدند و دربارة اتفاقـات روزگـار صـحبت مـی    جمع می

کنـد کـه قهرمـان بـه تنهـایی      هستند؛ این پیردانا زمانی ظهور می» پیردانا«العادة روح، نمودي از خارق
ریـزي و امثـال   تخاذ تصمیم و برنامـه آید تا با بصیرت، پند عاقالنه، اتواند کاري از پیش ببرد و او مینمی

و » خویشـتن اندیشـی  «هاي پریـان بـه منظـور بـرانگیختن     پیر قصه«آن، قهرمان را از مخمصه برهاند. 
جادویی الزم پرسد: چه کسی؟ چرا؟ از کجا؟ به کجا؟ و حتی اکثر اوقات طلسمتحریک قواي اخالقی می

ت کسب موفقیت که یکی از خصوصیات شخصـیت  دهد یعنی قدرت غیرمنتظره و نامتحمل را جهرا می
) ایـن راهنمـا (پیردانـا)    117-116: 1368(یونگ، » یکپارچه، خواه نیک و خواه بد، به طور یکسان است

هاي آشناسازي، هادي ارواح در سفر از زمین به آسمان یـا از  هاي مهم آیینکه به عنوان یکی از شاخصه
نمود یافته است کـه طبـق گفتـۀ    » پریان«نامه، به صورت بانزمین به جهان زیرین است در داستان مرز

راه چـاره را بـراي بدسـت آوردن    » مهتـر پریـان  «کنند و دربارة سرنوشت شهریارزاده بحث می» یونگ«
هـاي  آموزد. شهریارزاده با راهنمایی مهتر پریان، اندکی از بـرگ اش و کشتن شهریار بابل به او میبینایی

آورد؟ در اساطیر و اعتقـادات اقـوام مختلـف،    اش را به دست میمالد و بینایییدرخت را بر چشمانش م
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بخشی، شفادهی و جوان کنندگی دارند و نزدیک شدن به درخت و لمـس کـردن   درختان خاصیت جان
هـا بـه درخـت    دانستند که این اعتقاد نشأت یافته از اعتقادات انسـان آن را نیروبخش و مایه باروري می

زندگی است.
دهد بدین ترتیب که افزون بر این، مهتر پریان راه کشتن شهریار بابل را نیز به شهریارزاده نشان می

در فالن خارستان گزینی بدین صفت رسته است و مار اژدهایی در او آرامگاه دارد... طـالع والدت ایـن   «
کشتن او و مردن شـهریار  مار و آن شهریار هر دو یکی است. اگر شهریارزاده آن مار را تواند کشتن، پس

)96: 1376(وراوینی، ». بابل یکی بود
درخت گز به عنوان درختی مقدس و همیشه سبز مانند سرو و کاج در میان مـردم بعضـی منـاطق    

تواند نماد درخت کیهانی باشد و در برخی اسـاطیر  اي که میداراي اهمیت و جایگاه واالیی است به گونه
نامه، جایگاه و آرامگاه مار اژدهایی اسـت؛ در اسـاطیر معمـوالً از    داستان مرزبانها نقش دارد؛ درو افسانه

کنـد تـا انسـان    کننـد مـاري نگهبـانی مـی    شناسان آن را به درخت زندگی تعبیر میدرختی که اسطوره
اش بازدارد و قهرمان براي رسیدن به میـوه جـاودانگی   (قهرمان) را از نزدیک شدن به آن و خوردن میوه

ید با مار بستیزد و او را شکست دهد. پیکار با اژدها معنایی رمزي دارد با این توضیح که قهرمان باید با با
مرگی را دارد. افزون بـر ایـن درخـت و    موفقیت در این آزمون اثبات نماید که شایستگی جاودانگی و بی

میـرد و در بهـار   مستان میمار بیان رمزآمیز تولد مجدد و جاودانگی هستند؛ درخت بدین سبب که در ز
اندازد و ارتباط این دو باهم رمزي از هستی شود و مار بدین سبب که هر سال پوست میدوباره زنده می
و حیات است.

مار و شهریار یکی دانسته شده و کشتن مار باعث کشـتن شـهریار   اما اینکه در داستان طالع والدت
ادوي محافظت از روح ارتباط داشته باشد به این ترتیب کـه  تواند با مسأله روح خارجی و جشود، میمی

توانست به طور موقت از بدن جدا شود بدون اینکه سبب مرگ گردد. هاي بدوي روح میدر اعتقاد انسان
اي براي در امان ماندن روحشان، براي مدتی محدود یا نامحـدود بـا سـحر و جـادو آن را از     بنابراین عده

هاي مرتفع و و در درون درختان و گیاهان مختلف، پرندگان و سایر حیوانات، مکانکردند بدن خارج می
خواست به این افراد آسیب بزند باید محـل اختفـاي روح را پیـدا    کردند. اگر کسی میاشیا نگهداري می

بـا مطالعـه بـر روي    » فریـزر «شـد.  کرد و با از بین بردن آن شیء باعث کشته شدن صاحب روح میمی
هاي مختلف محافظت از روح اشاره کرده است.ها و مکانهاي اقوام مختلف به روشا و افسانههقصه

گذشته از این مسأله، نبرد بین قهرمان اساطیري و اژدها نمودار یک اندیشـه کهـن الگـویی اسـت و     
هاي اساطیري قواي طبیعت است که قهرمان نمود ایزد خورشـید اسـت و اژدهـا نمـودي از    بیانگر جلوه
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شب یا یخبندان زمستانی یا آسمان ابرآلود و غلبه قهرمان بر اژدها بیان نمـادین رسـیدن فصـل بهـار و     
غلبه خورشید بر شب و زمستان است.

همچنین کشته شدن اژدها به دست قهرمان بیان نمادین تکوین شخصیت انسان و دسـتیابی او بـه   
فردیت و اعالم استقالل و رهایی از سلطۀ مادر است.

نامه با توجه به محتواي اساطیري داستان و ا کشته شدن مار اژدها به دست شهریارزاده در مرزبانام
تواند بازمانده یک رسم آیینی باشد که در آن هر سال با فرارسیدن فصل بهار و تازه و زنده نتیجه آن می

طبق این آیـین در  نشست.شد و شاه جدید بر تخت میشدن طبعیت، شاه کهنه نیز بر کنار و کشته می
شد؛ بعدها با برافتادن ایـن آیـین، مراسـم    جوامع ابتدایی شاه قبلی در نبرد تن به تن با شاه نو کشته می

به صورت نبرد پهلوان با اژدها به نمایش درآمده است.
تواند رمز دستیابی شـهریارزاده بـه فردیـت و شـناخت     بنابراین در این داستان، کشتن مار اژدها می

و استقالل و رهایی از سلطۀ مادر در پایان مراسم آشناسازي و پاگشایی باشد چون هدف از ایـن  خویش 
مراسم، این است که فرد به شناخت خود دست یابد و تغییـري اساسـی در زنـدگی او بـه وجـود بیایـد؛       

لـد  همچنین بیان نمادین رسیدن به جاودانگی به خاطر دستیابی به درخت گز باشد براساس اسطورة تو
تر از همه رسیدن به پادشـاهی براسـاس   مجدد؛ زیرا که هم درخت و هم مار رمز جاودانگی هستند؛ مهم

کشـد و  کشی؛ چون شهریارزاده با کشتن نمادین مار اژدها در حقیقت شـهریار بابـل را مـی   اسطورة شاه
و دگرگونی را که رسد؛ سخن آخر اینکه شهریارزاده با کشتن اژدها مرحلۀ تغییرخودش به پادشاهی می

گذارد و با رسیدن او به پادشاهی، مرحلۀ بازگشت بـه وقـوع   یکی از مراحل آشناسازي است پشت سرمی
یابـد و قهرمـان   ماجرا با خیر و خوشی پایان میهاي عامیانهها و قصهپیوندد که مطابق معمول افسانهمی

شود.یگردد و براي کشور و مردم خود کارساز مپیروزمندانه بازمی

نتیجه- 4
هـا و نمادهـاي آشناسـازي (پاگشـایی، تشـرّف، سرسـپاري،       مایه اساطیري داستان تبیـین آیـین  بن

نوآموزي) است. قهرمان داستان، شهریارزاده است که مطابق مراسم آشناسـازي ابتـدا مـدتی را در انـزوا     
ن سخت (مجازات) ایـن مراسـم   شود و آزموگذراند سپس بوسیله شهریار بابل از خانه و مادر جدا میمی

گذارد و با افتادن در تاریکی و بیرون آمـدن  را که به صورت نابینا شدن او نمود یافته است پشت سر می
گذارد و با باال رفتن از درخت به صورت نمادین براي دیـدار بـا   از آن مرگ و تولد دوباره را پشت سر می

یابد و با نیروهاي آسمانی که در جا به اشراق دست میرود و در آنخدایان و کسب سعادت به آسمان می
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کنـد و  هستند ارتبـاط برقـرار مـی   » یونگ«اند و بیانگر پیرداناي این داستان به صورت پریان نمود یافته
شود براي درمان نابینایی خودش و کشتن شهریار بابل؛ که نهایتاً با کشتن مـار  بوسیله آنها راهنمایی می

پیوندند.رسد و مرحلۀ بازگشت به وقوع میخت گز آرامگاه دارد به پادشاهی میاژدهایی که در در
این داستان کامالً با اجزاء و مراحل مراسم آشناسازي از قبیـل انـزوا، جـدایی، آزمـون سـخت بـراي       

تکامل و تغییر نوآموز و باال رفتن از درخت و ... تطبیق دارد.
در آثـار متعـدد   » الیـاده «در شـاخه زریـن و   » فریزر«ه شباهت و همانندي این داستان با مواردي ک

اند بیـانگر قـدمت و دیرینگـی و اسـاطیري     ها و نمادهاي آشناسازي ـ توضیح داده خود ـ مخصوصاً آیین 
بودن داستان است.



133/هناممرزباندر»شهریارزادهبابابلشهریارداستان«اساطیريهايمایهبنتحلیل

منابع
ها و نمادهاي آشناسازي، ترجمه نصراهللا زنگویی، تهران: آگه.نامه)، آیین1386الیاده، میرچا، (-
)، اسطوره، رؤیا، راز، ترجمۀ رویا منجم، تهران: نشر علم.1382ــــــ ، (ــــ-
)، اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سرکاراتی، تهران: طهوري.1384ــــــــــ ، (-
اندازهاي اسطوره، ترجمه جالل ستاري، تهران: توس.)، چشم1386ــــــــــ ، (-
ادیان، ترجمۀ جالل ستاري، تهران: سروش.)، رساله در تاریخ 1389ــــــــــ ، (-
اي، تهران: نشر مرکز.هاي اسطوره)، دربارة قصه1391امیرقاسمی، مینو، (-
زاده، تهران: هرمس.ها، ترجمه اختر شریعت)، افسون افسانه1392بتلهایم، برونو، (-
)، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: آگه.1384بهار، مهرداد، (-
هاي اساطیري ـ آیینی داستان خرّبمـاه و بهـرام    مایهبن«)، 1387شرفی، ناهید، (پارسا، احمد و ا-

، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشـهد، سـال   »نامهگور در مرزبان
)52-41)، (صص 163(پیاپی 4، ش 41

یات، تهران: ثالث.شناسی هنر و ادب)، درآمدي بر انسان1388پورجعفري، محمدرضا (مترجم)، (-
)، رمزهاي زنده جان، ترجمه جالل ستاري، تهران: مرکز.1387دوبوکور، مونیک، (-
نامه زبـان و ادب  ، پژوهش»نامه یادگاري از ایران عهد ساسانیمرزبان«)، 1389رضایی، مهدي، (-

).68-47)، (صص 13(پیاپی 1، ش 4فارسی (گوهرگویا)، سال 
طبیقی ادیان و اساطیر، تهران: زوار.)، نقد ت1385زمردي، حمیرا، (-
هاي شکار شده (گزیده مقاالت فارسی)، تهران: طهوري.)، سایه1385سرکاراتی، بهمن، (-
)، فرهنگ نمادها، ترجمه مهرانگیز اوحدي، تهران: دستان.1389سرلو، خوان ادواردو، (-
)، نقد ادبی، تهران: دستان.1386فر، حمیدرضا، (شایگان-
)، طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار، تهران: متیرا.1376، (شمیسا، سیروس-
)، ترجمـه سـودابه فضـایلی، تهـران:     2)، فرهنـگ نمادهـا (ج  1384شوالیه، ژان و گربران، آلن، (-

جیحون.
)، ــــــــــــــــ ، ــــــ : ـــــــ .5ـــــ (جـــ)، ــــــــ1385ـــــــــــــــــــــــ ، (-
اي حکایـت غـالم و   تحلیل ساختاري ـ اسطوره «)، 1393ن و روستایی، میثم، (اکبري، نسریعلی-

، (صـص  33، ش 9شـناختی، سـال   ، فصلنامه ادبیات عرفـانی و اسـطوره  »نامهبازرگان در مرزبان
177-206.(

)، شاخه زرین (پژوهشی در جادو و دین)، ترجمه کاظم فیروزمند، تهـران:  1388فریزر، جیمز، (-
آگاه.

)، شبرنگ بهزاد، تهران: جیحون.1388ودابه، (فضایلی، س-



93پاییز و زمستان، 230، شمارة 67سال زبان و ادب فارسی، / 134

)، قهرمان هزار چهره، ترجمه شادي خسروپناه، مشهد: نشر گل آفتاب.1392کمپبل جوزف. (-
)، مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهري، تهران: نیلوفر.1383گرین، ویلفرد و دیگران، (-
ه جالل ستاري، تهران: توس.هاي پریوار، ترجم)، زبان رمزي قصه1386لوفلردالشو. م، (-
هاي اساطیري در شاهنامه، تهران: سروش.)، نهادینه1387واحددوست، مهوش، (-
نامه، به کوشش محمد روشن، تهران: اساطیر.)، مرزبان1376وراوینی، سعدالدین، (-
)، چهارصورت مثالی، ترجمـه پـروین فرامـرزي، مشـهد: انتشـارات      1368یونگ، کارل گوستاو، (-

س رضوي.آستان قد
هایش، ترجمه محمود سلطانیه، تهران: جامی.)، انسان و سمبل1387ـــــــــــــــــ ، (-


