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 چکیده

است که به انسجام و توالی روایت، کمک  کشیبیوهترین مباحث رمان یمفهوم قربانی از محور
شناسان مختلفی به بررسی موضوع قربانی در فرهنگ اقوام مختلف کند. اسطورهشایانی می

عل کردن را برابر با فتوان به میرچا الیاده اشاره کرد که قربانیاند که از آن جمله میپرداخته
داند. وی معتقد است هیچ چیز بدون فدا شدن یا قربانی کردن، آفرینش و الزمة حیات می

شمار آورد. در ای معاصر از آیین قربانی به توان نمونهرا می کشیبیوهشود. داستان آفریده نمی
کردن بره به جای دختر باکره، قلی و قربانیشدن هفت پسر حضرتتوالی قربانی ،کشیبیوه

کند. در بررسی حاضر، نگارندگان با ای آیین قربانی را تداعی میای از تفکر اسطورهنمونه
آوری و تنظیم نظریات عمدة میرچا الیاده دربارة رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی ابتدا به جمع

اند و سپس عناصر آیین قربانی آفرینش، قربانی و کمال آغازین پرداختهمفاهیمی چون اسطورة 
اند تا ضمن تبیین نظرات الیاده، میزان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده کشیبیوهدر روایت 

را نیز مورد ارزیابی قرار دهند. نتیجة بدست آمده در این پژوهش  کشیبیوهانطباق آن با روایت 
های آفرینش تجّلی جدال میان اسطوره کشیبیوهموضوع انجامید، که روایت شدن این به روشن

 و باروری است.
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 55/15/1999تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه
انسانِ ناایمن در برابر هستی ناشناخته و جهان پیرامونش، در مسیر آگاهی، 

ها و شان، نیکینیروهای قادر بر طبیعت و حیات داشتنگههایی را برای روش

و همچنین به منظور کسب رزق و  ها و دفع شرّدور داشتن بدی برایخداوند و 

 ةتوان از جملکردن را میهایی نظیر قربانی و نثار. آییناندروزی بیشتر آزموده

 هایی دانست.چنین روش

ها یا هر چیز و خوراکی کردن، میوهپیشینیان برای برپاداشتن رسمِ نثار

ماهیت آیین چنانچه به ( 1)اند؛داشتهارزشمندی را به پیشگاه خدایان تقدیم می

کردن در نظر  توان نوعی از نثاریین را نیز میدقت نگریسته شود، این آ قربانی به

و  منظور دفع شرّ  ب بیشتر به خداوند و گاهی بهگاه برای تقرّ گرفت. آیین قربانی

گرفته صورت میک تبرّ و افزایش رزق و روزی، کردن نیروهای اهریمنی دور

 کردنقربانی  برایگاو و گوسفند یا پرندگان  است. حیوانات مختلف مانند

شمار  احشام امری رایج به شدنکه امروزه نیز قربانیاند، همچنانشدهانتخاب می

 ةدور 1ها از جمله در اوپساالیرهنگکردن انسان در برخی فآید. ردپای قربانیمی

 ةها نظیر فرهنگ هند پیش از دوردر سایر فرهنگ ورایج بوده است؛  شرک

شده جای او قربانی می شده و حیوانی بهآخر آزاد می ةگوتمه، انسان در لحظ

دست پدرش، برای فرونشاندن  به5ژنیشدن افیقربانی (571: 1992 )الیاده .است

نیز  2آیسخولوس 3اورستیا ةگاناز سه 9آگاممنون ةنامخشم طوفان، در نمایش

 الیاده (27: 1999) .شاهدی دیگر از باور قربانی انسانی در دوران باستان است

 (5).کندارائه می 6های زراعیکردن انسان در فرهنگ شواهد متعددی از قربانی

(1955 :159-155) 

                                                           

1. Uppsala     2. Iphigenia 

3. Agamemnon    4. Oresteia 

5. Aeschylus    6. Agrarian 
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جای انسان، سنتی دیرینه دارد که ه ذبح احشام ب ادیان ابراهیمی نیز ةدر شاخ
 به موضوع قربانی اشاره شده قرآن کریمتا به امروز پابرجا مانده است. در 

ق( در داستان زندگی حضرت جای اسماعیل )اسحاه جایگزینی قربانی ب (9)است.
 (1ة )تصویر شماردهد. میبشری را نیز نشان  ة)ع(، نمادی از تحول اندیشابراهیم

 
 پترزبورگ روسیه(آرمیتاژ، سن ة)تابلوی نقاشی اسحاق در مذبح اثر رامبراند نقاش هلندی، موز. 1تصویر 

 

ها و با توسل به آیین قربانی، اندیشه ترتیب، انسان در مسیر تکاملاین به
 است.  تعدیل نموده مندصورت نظام های خود را بهدغدغه

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

الیاده، پرداختن به موضوع مشخصی مانند قربانی از نظر  گستردگی آثارتوجه به  با

 مستقلی مطرح باشد، و از آنجا که ةعنوان موضوع مطالع تواند بهوی، خود می

 یمطابقت آن با اثر و ادهیدر آراء ال یقربان نییدربارة آ یمطالعة مورد نیاز ا شیپ

لذا طرح موضوع مذکور و سپس تحلیل آن صورت نگرفته است،  یکشهویب رینظ

نظر مطالب را از نقطه ، اولویت و ضرورت طرحکشیبیوهدر روایت رمان 

 .سازدآشکار می نگارندگان
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 پژوهش ةپیشین

توان است، را می حاضر مورد بررسی واقع شده ةمطالع ةعنوان پیشین آثاری که به
عنوان  به بررسی مفهوم قربانی بهبه دو دسته تقسیم کرد: یک دسته از این آثار 

 ؛قربانی ةاسطور، (1970)توان به مصطفوی اند، که میپرداختهاسطوره و آیین 
، (1993) عباسیانیآزادی ده ؛«قربانی از روزگار کهن تا امروز» ،(1922)لسان 

اشاره کرد که در آثار  ،«رمزگشایی آیین قربانی در اسطوره، عرفان و فرهنگ»
اشاره به سابقة قربانی در اساطیر ملل مختلف، تالش برای مزبور، ضمن 

توان آثاری را دیگر، می ةرمزگشایی از این آیین نیز صورت گرفته است. در دست
مطالعة حاضر  صورت موردی به موضوعاتی مرتبط با قرار داد که به مورد نظر

قربانی در آثار بهرام  اسطورة» (،1996) دریاکناری و حسینیوهابی اند:پرداخته
 از این نوع به« ضحاک ماردوش ةتحلیل تطبیقی اسطور» ،(1993)قائمی  ؛«بیضایی

سنت کهن قربانی برای خدایان ماردوش  ةآید که در مقالة اخیر به رابطشمار می
یک از آثار مزبور به نظرگاه میرچا الیاده جهان زیرین پرداخته است. در هیچ

هم از این نظر مورد بررسی واقع  کشیبیوهای نشده و رمان دربارة قربانی اشاره
 است. نشده

 

 بیان مسئله و مبانی نظری

این  ةشناساناسطوره ة، ضرورت مطالعکشیبیوهای و رمزی رمان اسطوره ساختار
کند. با دقت در روایت رمان مزبور و در عین حال توجه به متن را ایجاب می

شناسی الیاده نظام اسطوره رسدنظر می شناسان، بهرویکردهای متفاوت اسطوره
، قابلیت تفسیر و تبیین این آفرینش بنیان گذاشته شده ةکه با محوریت اسطور

شواهد و مستندات متعدد، به  ةبا ارائ و اجزای رمزی آن را دارد. الیادهروایت 
نیز  کشیبیوهکند؛ موضوعی که در تأکید می آفرینش و قربانی رةمیان اسطو ةرابط
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آفرینش و  ةمیان اسطور ةبر این اساس ابتدا به طرح رابط .قابل بررسی است
به تفسیر  تکیه بر مبانی نظری بخش ابتدایی الیاده و سپس، با ةقربانی در اندیش

 پردازیم.می کشیبیوهم قربانی در رمان مفهو
 

 سؤال پژوهش

 :که هستیم پرسشدر این پژوهش در پی پاسخ به این 
انسان امروزی و به موازات آن در آثار ادبی معاصر  ةآیا مفهوم قربانی در اندیش -

 جایگاهی دارد؟ 
 است؟ترین عناصر آیین قربانی با توجه به مطالعات میرچا الیاده کدام مهم -

ای ناظر بر رمان اسطوره ةترین اندیشعنوان محوری توان بهآیا از قربانی می -
 یاد کرد؟ کشیبیوه

 شوند؟نمایان می کشیبیوهآفرینش و باروری چگونه در  ةدو اسطور -

 

 آفرینش و قربانی ةاسطور

مفهوم گی با تنگاتن ةمنشأ خلقت و کیفیت آن، رابط ةهای اولیه دربارانسان باور
تبیین  آفرینش ةرا با تأکید بر اسطور ایقربانی دارد. الیاده بنیان نظام اسطوره

ای که فهم اجزای آن، ارتباط مستقیمی با دقت در ساختار هکند؛ اسطورمی
متعددی از جمله در اساطیر  مللِ های قربانی دارد. در اساطیر آفرینشِآیین
 (62: 1992 پور)اسماعیل. آیدپدید می نبردی ازلیجهان در پی قربانی یا النهرین، بین

اساطیر، در قالب موجودی است که  ةنظر در این سلسل مورد در واقع، قربانی
. با توجه به این باورها، شودپاره و سپس اجزای آن، در پیرامون پراکنده میپاره

دن موجودی شتواند جز از طریق فداآفرینش نمی»رسد که به این نتیجه می الیاده
کیهانی، یا ایزدبانوی مادر یا زن  ةک غول دو جنسی خاستگاهی، یا نرینزنده ی
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 ةلهاو  بیرل ضمن طرح اساطیر چینی (175: 1955)« .ای روی دهدجوان اسطوره
کال )مک (3)کند.قطعه کردن موجود اشاره میبه برپایی کیهان از طریق قطعه 1گوازن

 (525 -529: 5، ج1959 و دیگران

های بدوی، میان انسان خاستگاهیِ کشت گیاهان یا غالت در ةردر اسطو
عنوان مثال،  شود. بهشدن برای آفرینش مشاهده میقطعهمضمون فداشدن و قطعه

ز بدن قطع عضو شده و مدفون ا»نو،  ةرام، یکی از جزایر گیندر اساطیر سَ
ن ناشناخته بودند، ای نیمه خداست، گیاهانی که تا آن زماکه دوشیزه 5هاینوول

 (67-65 :1، ج1992 )الیاده( 2)«.رویندهای گیاهی میویژه غدهبه

 

 قربانی و کمال آغازین

است که الیاده ضمن اشاره به  موضوعی قربانی هاینوزایی آیین ةتأکید بر جنب

کند. او معتقد است در هر عمل قربانی، های ملل مختلف به آن اشاره میاسطوره

شونده و کننده، قربانیگیرد و نوعی اتحاد میان قربانیرمزی شکل می ةتولد تاز

 ـ شودنظر او قربانی میبرای جلبکه  ـ ایآید و قربانی با الههکیهان پدید می

داند؛ را قربانی می (7)دیکشیتا 9(6)در تفسیر دیکشیا و راجاسویا، شود. الیادهیکی می

 ةمجموعصورت مختصر ـ ر راجاسویا کننده است. دزیرا قربانی خود قربانی

ی محوری دارد؛ زیرا مانند نیز پادشاه نقش ـ های ساالنه، به منظور حیات عالمآیین

 -579 :1، ج1992) .شوداو به یک معنی با کیهان متحد می (5)3شروتا، ةکنندقربانی

575) 

های مربوط به عالوه بر اتحاد میان عناصر دخیل در قربانی با کیهان در آیین

ای قربانی و در واقع تجدید حیات عالم، موضوع باروری در اساطیر جایگاه ویژه

                                                           

1. Nuwa    2. Hainuwele 

3. Dikśa & Rajasuya  4. Śrauta 
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باروری  1آفرینش تأکید دارد؛ از نظر فریزر ةدارد. در مقابل نظر الیاده که بر اسطور

آفرینش با  ةواقع، قربانی عالوه بر اسطور در (60: 1990 )کوپ .کلید اسطوره است

موجب  کنندگان، عمل قربانیباور قربانیباروری نیز مرتبط است. در  ةاسطور

عنا که گویی مرگ بذری است که در شود؛ به این ممی باروری و حیات دوباره

کند و به حیات خود ادامه شود و دوباره رشد میمادر کاشته میـ  زمین ةسین

ای گونه خدای مرگ، خدای جنسیت نیز هست؛ به»کمبل معتقد است: دهد. می

که خدایان، یکی پس از دیگری و در آن واحد، خدای مرگ و زاد و ولداند. 

بقای بشری را تضمین  ةآورد که ادامای را به وجود میقربانی کردن، چرخه

می با زایش ارتباط مستقی به این معناست که مرگاین گفته  (171: 1950)« .کندمی

تابناکی که با برپایی  ةشدن و به تبع آن با جنسیت دارد. تصور گذشتو متولد

کند، یابد و انسان بدوی را وارد زمان ازلی میهای قربانی بار دیگر حیات میآیین

دهد. این اسطوره با تکیه بر محور تصور دوری کمال آغازین را شکل می ةاسطور

آفرینش را به موازات آیین قربانی مطرح  ةع اسطورتباهی، بار دیگر موضو ـ کمال

 کند. می

جهان  ةو آیین را کوششی برای شروع دوبارکل اسطوره » میرچا الیاده

مادی گرفتار آید. از  ةپیش از آنکه به دام تجرب ،که در آغاز بوددانست، چنانمی

ه زمان ها و رجوع بای بدویان، معادل بازگشت ریشهاسطوره ةاین لحاظ، تجرب

ها همیشه در انسان (60: 1990 )کوپ« .ای بهشت گمشده استاسطوره

شان برای رسیدن به تالش خود هستند. هر بار که «کمال آغازین»وجوی جست

« بازآفرینی ادواری» گیرند.ماند، دوباره آن را از سر مینتیجه میبی این هدف

برد که کار میه ب هاییتعبیری است که الیاده برای تفسیر مجموعه آیین

کردن طعم بازگشت به زمان آغازین، خود را مقید برگزارکنندگان آن برای تجربه
                                                           

1. James Frazer 
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ها مناسبتی میان رمان و اسطوره نظر الیاده از (56 :1953)الیاده . دانندبه انجام آن می

این قرار که اساطیر در قالب رمان، سعی دارند تا باورهای دیرین  برقرار است؛ به

 (99: 1993 )الیاده .های مدرن تثبیت کنندضمیر انسانرا در 

 

 یکشبیوهتحلیل قربانی در 

 همسرانشدن دهد که باعث قربانیرخ می یحوادث کشیبیوهدر رمان 

شود. این روند تا انتهای داستان می ـ شخصیت زن محوری داستانـ خانم خوابیده

شدن مردان خانواده، که پس از قربانی شودمیاین قرار برادامه دارد و در نهایت، 

 بالگردانی ةچرخنیز گرفتار  ،ناز، دختر جوان باکره و تنها وارث خانوادهعجب

شود و به این دور خاتمه دهد. مرگ در این داستان، نماد تولد و زندگی دوباره 

کمال » ةاسطور ةکنندانی دارند که به نوعی تداعیورسیری دَ ،است. حوادث

قربانی انسانی از  ةسفید، چرخ ةشدن برّاست. در پایان داستان با قربانی «آغازین

شود. آغازی بر ایستد و زندگی به شکل دیگری، دوباره آغاز میحرکت باز می

 ها دارد. یک پایان که خبر از هجرتی اجباری از موطن و خاطره

رخوردار است که مخاطب سیر روایت در سراسر رمان از ابهامی چند جانبه ب

کند. گویی مخاطب را در تشخیص روشن علل اتفاقات داستان، دچار تردید می

پای راوی با رخدادها، پیش اعتقاد دارد و هم 1میلکنیز به باورهای مردمان 

های رمزی و برد. جنبهرود و تنها در روشنای روایت، پی به علت حوادث میمی

 انجامد.ام بیشتر روایت میای داستان نیز به ابهاسطوره

ترین رسد. مهمنظر می حیات الزم به ةکردن برای ادامن داستان، قربانیدر ای

کند، دهی روایت کمک میگیری روند داستان و جهتعناصری که به شکل

                                                           

1. Milak 
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اینک پس  اژدها و غار. آب و چشمه، مار وخواب، عبارت است از تولد و مرگ، 

م و تأثیر آن در بررسی و تحلیل هر یک از این مفاهی، به و مسئله از طرح مقدمه

 شود.پرداخته می روند کلی داستان

 

 تولد و مرگ

قاتلی  قتل است. آنکه هشت مورد  دهدیدوازده مرگ رخ م ،یکشوهیب رمان در

و در آخر داستان،  رساندیرا به قتل م دهیاژدر، هفت همسر خوابموهوم یا 

. کندیباز م قتل اژدر و گرفتن انتقام همسرانشگره داستان را با  ده،یخواب

 اناول مرگ همسر ةدست :کرد میبه دو دسته تقس توانیرا م تیروا یهامرگ

دوم مرگ  ةمرتبط است و دست «نیکمال آغاز» ةکه با موضوع اسطور دهیخواب

 «یینوزا»و « مجدد نشیآفر» ةکه به موضوع اسطور دهیخواب «ةتولد دوبار»اژدر و 

و هم  «نیکمال آغاز» ةها هم با اسطورمرگ یتمام هرچند شود؛یممربوط 

ها در مرگ نیا یتمام رایز شوند؛یم ری، تفس«تولد مجدد»و  «یینوزا» ةاسطور

توأمان بودن مرگ و زندگی در این  .افتندیهدف اتفاق م کی یراستا و برا کی

فعل  ةشینکته که ر نیا (9)اعتناست. قابل نیزشناسی واژگان اساطیر در ریشه

 ادآوریکردن، همراه است؛ و قطع دنیبر یفعل ةشیبا ر یدر زبان فارس دنیآفر

است که در آن  ینیچ اتیگوازن در روا ةاسطور رینظ ینیآغاز یهااسطوره

 بدان اشاره شده نیاز ا شیو پ شودیپشت، شروع مکردن الکتکهبا تکه نشیآفر

 است.

داستان است و  های انسانیشخصیت مرگ نیاول، که «بزرگ»زمان مرگ  در

ها مرگ یکه نشان از توال دهدیرخ م یاتفاقات رسد،یرازآلود به نظر م اریبس

جذب زندگان به  یها در پمرده ،یاقوام بدو از یبرخ دگاهید یدارد؛ بر مبنا
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 ةلیوس که خود را به یاساس، انسان زنده، تا زمان نیبر ا. »اندشیعالم خو

شود؛ یمواجهه با مرگ رها نم یاز آب، از مردگان جدا نکند، از نگران ییامجر

و در سمت مقابل رودخانه دفن  ریشان را در جزااقوام، مردگان نیلذا ا

 است یحال در نیا (69: 1977 )صدقه« .تا آب، مرگ را به قتل برساند اند؛کردهیم

داستان  یهاتیشخص گاهقتلکه بل ؛ستیآب مانع مرگ ن یکشوهیبرمان که در 

 .شودیم

نشدن جسد او، دفن کردن دستمال دایدر آب رودخانه، پ «بزرگ»شدن کشته

 ،یپس از مرگ و یطوالن یمدت یآلود بودن چشمه براخون نیو همچن یخون

 . میشاهد آن هست تیدارد که در کل روند روا یمتوال یهانشان از مرگ

 ینوع توانیرا م آقایلاست. مرگ پ آقالیداستان، پ انیاز قربان گرید یکی

حفظ  یشدن در نظر گرفت. او که از نسل گذشته است، جان خود را برایقربان

بتواند  یتا نسل بعد ردیبم دیبا ینسل: »دیگوی. کمبل مکندیفدا م دخترش یزندگ

 (175: 1950)« .وارد شود

اژدر را در  دهیخواب نکهیتا ا کندیم دایداستان ادامه پ یها تا انتهامرگ روند

کند؛  دایشدن در همانجا خاتمه پیتا روند قربان آوردیکوه از پا در م یباال یغار

از نو  لک،یبه نقل مکان از م میدخترش و تصم یبه جا یاهسپس با ذبح کردن برّ

مان با ما هایبه شرطی که خاطره تهمه جا، جای ماس: »سازدیخود را م یزندگ

 (905: 1993 یخانی)عل« .نیایند

دانند را مشابه روییدن گیاهان می در اساطیر ملل مختلف، مرگ و تولد دوباره

ترتیب،  این اند. بهزندگی زراعی بشر نخستین قلمداد کرده ةکه این تمثیل را نتیج

طبیعت است. عالوه بر  ةه، برداشتی از چرخالگوی مرگ و آفرینش دوباردو کهن

قرار  تیروا یهاها و قتلدر چرخة مرگ زین اناتویح ،یانسان یهاتیشخص

 یاکه دسته یدر شب لک،یو پسرانش در م یقلحضور حضرت ی. در ابتدارندیگیم
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علیخانی ) ،به قتل رساندند زیاز دزدان، قصد ربودن گله را داشتند، سگ گله را ن

 .شودمیهمین قتل مقدمة اتفاقات ناگوار بعدی  (79: 1993

 

 خاکسپاری

شویم که اکثر قریب به اتفاق رو میهایی از تدفین روبهبا نمونه کشیبیوهدر رمان 

به جز ـ نمادین دارند. از هفت همسر خوابیده که به قتل رسیدند  ةها جنبآن

ها را به خاک شش تن آن ـ دهدکه مرگش در انتهای داستان رخ می «کوچک»

به جای و  که از او نعشی باقی مانده بود بود «امان»در این میان فقط  ؛ البتهسپردند

 همسران خوابیده، اشیایی را به صورت نمادین دفن کردند.   جسد سایر

 

 خواب

 اریوجود داشته، بس ایرؤ تیماه ةدور دربار یهاکه از گذشته یدیافکار و عقا»

 یگروه و دانندیروح م یواقع اتیرا تجرب ایرؤ یامتنوع و متفاوت است. عده

: 1955 )پارسا و گل اندام «.دانندیم یپرو جن و  ثیارواح خب ای یرا الهام اله ایرؤ

99) 
که در اکثر اتفاقات  یاگونه هدارد؛ ب یدیکل یعنصر نقش نیرمان ااین  در

 ةهای داستان از جمله خوابیده را آماداست که شخصیت الهام وعی ازداستان، ن

بینی حوادث در پیش هم مخاطب حتی بهو  کندیممواجهه با اتفاقات آتی داستان 

کند. پیوند میان خواب و حوادث تلخ داستان، در عبارتی در ضمن یکی کمک می

 )علیخانی« .خواه مرگ استخانه ،خواب»خانم آشکار است: های خوابیدهباز خوا

1993 :50) 
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مورد فکر و  نیچند نیده خواب وجود دارد و همچن بیرمان قر نیا در

، طول روایتدر  یها، به نحوهست که هر کدام از آن زین دهیخواب یپردازالیخ

خواب  تیاست که نشان از اهم دهیداستان، خواب یاصل قهرماننام . شوندیم ریتعب

 گذاری خوابیده، به این نام نیز در داستان آمدهدلیل نام در سرنوشت او دارد.

گل، مادر خوابیده، با نذر و نیاز آرزوی داشتن فرزندی را دارد. در است: ننه

این سفر که فکر کردی نطفه »کند: بیند که به او امر میخواب مردی نورانی را می

در پی خواب،  (39: 1993 یخانیعل)« . این بچه باید خوابیده دنیا بیاید.بخوابافتاده، 

 .شودگونه انتخاب میشود و اسم خوابیده، اینده میخانة امامزاگل پابند مریضننه

ای که در ای در تقابل با شخصیت خوابیده است؛ نکتهگونه این نام به (جاهمان)

نومت خوابیده و خودت »آشکار است:  نیز خانم، مادرشوهر خوابیدهنقل قشنگ

 (27، 16)همان: « .ایستاده

از براعت  یآن را نوع توانیکه م شودیدر ابتدا با خواب آغاز م تیروا

کوزه را در که هفت ندیبیشب خواب مهفت دهیاستهالل دانست. خواب

و پر از رگ و خونابه  یکوزه، آب خون ندر هنگام پر کرد. زندیچشمه مهفت

کشته  «بزرگ»، ه. در ادامشکنندیها مکوزه نیا یتمام در نهایت نیز و گرددیم

تازه آغاز ماجراست و ماجراها خواهد  نیکه ا دانستیم» دهیو خواب شودیم

 اهچشمهو در در خواب،  دهیکه خواب یخون (103: همان) «.خیتار نیداشت از ا

 افتد. دارد که در ادامه اتفاق می های متوالیها یا قتلمرگنشان از  ندیبیم

 رفته ینیچواسیکه به ر ندیبیخواب م دهیخواب ،از داستان یگریقسمت د در

خود و  ةاند، چهرکه از کمر به هم وصل شده واسیر ةدو ساق یاست و بر رو

به دست  واسیر نیخواب، ا ة. در ادامندیبمی را ـ بزرگـ اش مرد مورد عالقه

 (95: همان) .شودیو به اعماق دره پرتاب م شودیکنده م شهیاژدر از ر
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ستون  کیبا  یواسیر ومرث،یک ةاز تخم ،یپهلو تیرواو  بندهشن تیروا به
[ از آن انهیو مش ی]مش« مهالنه»و  «یمهل»که » دییو دو شاخه و پانزده برگ رو

 تیبر روا هیبا تک سندهینو (57: 1967 یپهلو تیروا ؛51: 1969 ی)دادگ« .آمدند دیپد
 . بنددیکار مه خود ب تیدر روا یت خوابئیازدواج، آن را به ه نینخست یااسطوره

 ریکه در آن، در مس میشویمواجه م یبا خواب ت،یاز روا یگریدر بخش د
 نشاندیرا پشت خود م دهیو خواب شودیم یاژدر مبدل به قاطر ،یرفتن به عروس

 ،یخواب، عروس ریدر تعب (50 همان:) .شوندیه پرت مبه درون درّ تیو در نها
)همان: « .است یقاطر نماد نابارور»و  (296: 1992 یریو ش ی)ذوالفقاراست  منیبد

 .میبریم یها با حوادث داستان پخواب نیبه ارتباط ا داستان ةدر ادام (569
)علیخانی  .ندیبیم دهیاست که خواب ییهاخواب گریاز د زین هاکبک خواب

؛ آنجا که درویش و داداش، در داستان است یو منطبق با حوادث آت (129: 1993
 (507 )همان: ،یابندبود را می آقا پنهان کردهپیلها، تفنگی که پی یافتن دام کبک

کار مار فقط با تفنگ »دانست: مایة نابودی اژدرمار میآقا آن را تفنگی که پیل
شود و جمعیت آن گل نیز، آسمان پر از کبک میدر مرگ ننه (197 )همان:« .بربیاید

در  یثرؤمها نقش خواب نیا (552 )همان: .دانندگل میبودن ننهرا نشان از عزیز
با  قیتعل ایداستان در ذهن مخاطب دارد. گاه هول و هراس  عیوقا ریخط س میترس

وقوع  زا شیخواننده پ تیو گاه ذهن شودیبه خواننده منتقل م دهیخواب یهاخواب
که  یانهیزمشیحوادث داستان است؛ چراکه بر پ ینیبشیاتفاقات قادر به پ

به فعال کردن مخاطب به  یامر به نوع نیا کند،یم هیتک سازدیها فراهم مبخوا
 .انجامدیم تیروا ندیاز فرا یعنوان بخش

 

 آب و چشمه

ای دارد. های گوناگون و چندگانهنیز مانند بسیاری از عناصر اساطیری، جنبه آب

های مربوط به طوفان باروری و اسطوره ةدر اسطورو  آفرینش ةدر اسطورآب 
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 ءٍ یمِنَ الْمَاءِ کلَّ شَ»آمده است: قرآن کریم ای دارد. در حضور برجسته ،آغازین

 ة؛ زیرا آب زنده یا بکر که در حیطجهانی است ةقداست چشم» (90 /)انبیاء« یحَ

رشد  ی کیانی اساسی بود و بدون آن باروری وهای بشری، اولین مادّهواقعیت

« .چشمه خارج شد و چشمه نماد مادری است ةموجودات ممکن نبود، از دهان

یونگ چشمه را نماد و تصویر روح محسوب » (329: 1992 )ذوالفقاری و شیری

 )شوالیه و گربران« .داشته و مبدأ زندگی درونی و نیروی معنوی به شمار آورده است

 هستی است.  ةدهندلبه تعبیر قدما آب یکی از چهار عنصر تشکی (257: 1975

 ةیو ما بخشاتیح ییاز سو م؛یرو هستآب روبه یژگیبا دو و یکشوهیبدر 

در  یطور که راو. همانکندیارتزاق مردم روستا را فراهم م ةیمای است. بارور

است؛ هم زن و هم  داستان، به آب آوردن دختران از چشمه اشاره کرده یجایجا

کننده است و و تباه رانگریسو، و گریهستند. و از د یآّب، هر دو نماد بارور

آب را ضمن به قتل  یژگیو نیا یکه راو برد،یرا در کام خود فروم زیچهمه

 نیاست. ا گذاشته شیدر چشمه، به نما دهیشدن همسران خوابیقربان ایو  دنیرس

عنصر، در کل  کیبودن یدو ساحت ای، و و شرّ ریخ یرویدو ن نیتقابل و تضاد ب

چالش و جدال  ةه عرصرمان را ب نیشده است و ا انیمتفاوت ب یهارمان، با جنبه

 یروین یابیو کام یروزیبا پ تیاست که در نها بدل کرده و شرّ ریخ یرویدو ن نیب

مطرح کرد که  زیرا ن هیفرض نیا توانیم ن،یا عالوه بر رسد؛یم انیبه پا ریخ

 است. یو بارور نشیآفر ةجدال دو اسطور ییبازنما ،یکشوهیب

را نات است؛ زیئی کامعتقد است آب مبدأ جهان آفرینش و مبنای تجلّ  الیاده

صور بالقوه و پیوند با آب، همواره متضمن  ةهم ةهمیشه نامیه است و در برگیرند

در باورها و  ،نقش عنصر آب در آفرینش (159 :1993الیاده ) .تجدید حیات است

عنوان مثال در هند در دوران پیش  بهشود؛ صورت نمادین مشاهده می ها بهآیین

 (579 :1، ج1992 )الیاده (10).شویمباره مواجه می با مراسم آیینی در این از گوتمه
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. مرگ افتدیدر رودخانه اتفاق م ده،یهمسران خواب یمرگ تمام در داستان

جذب مردگان  یباشد برا یامقدمه تواندیجسد او، م ننشددایدر آب و پ «بزرگ»

 یها در آب وجود دارد به نوعتا مدت ،«بزرگ»که پس از مرگ  یخون .شتریب

باز هم ادامه خواهد  ندهیاست که در آ ییرهایاز اتفاقات و مرگ و م یانشانه

 داشت.
شکوفان را نابود  یهاخسارت بزند و ببلعد، تندباد و باران تاک تواندیآب م»

حالت،  نیموهن خواهد داشت. در ا یگونه است که آب قدرتنی. بدکنندیم

از  دیکه نبا ابدیدست  یکوکارانیبه ن تواندیاما نم کند،یم هیگناهکاران را تنب

ها آب نیاست؛ ا هکارانگنا یمرگ فقط برا یهابزرگ بترسند. آب یهاآب

 یهمچون آتش، برا تواندیم زی. آب نشودیبدل م اتیبه آب ح کوکارانین یبرا

 (13-12: 1975 و گربران هی)شوال «.دیبه کار آ یگناهیآزمون ب

 زیبه همان اندازه ن بخشد،یم دیجد یاست و زندگ بخشاتیح نه که آبگوهمان

 دیسف ةبرّ دهیداستان خواب یدر انتها .دکن اتیباشد و سلب ح رانگریو تواندیم

 گونهنیتا ا کندیم یناز را به دستان خود دخترک در لب همان چشمه قربانعجب

 اش دست بکشد.کردن افراد خانواده یخشم چشمه فروکش کند و از قربان

آب، زهدان »: توان استناد کرد کهمی الیادهارتباط زن و آب به این نظر  دربارة

 نیزآب  (195 :1993الیاده )« .امکانات بالقوه وجود دارند ةعالم است که در آن هم

یعنی  ؛ایروایت اسطوره نماد آغاز آفرینش و باروری است و پیوند میان دو کالن

 .سازدآفرینش و باروری را برقرار می

ها و در افسانه مار و آب نیز باید به این نکته اشاره کرد که ةرابط ةدربار

ضبط  ةکنند که ابرها را در حیطکایت میاز ماران و اژدهاهایی ح»اساطیر متعددی 

: همان)« .سازندبرند و جهان را سیراب میاختیار خود دارند، در آبگیرها بسر می و

ها های معتقد بدانمارها در فرهنگ»که آب و مار رمز زایایی هستند، چنان (179

اژدها و ـ  قهرمان بر مار ةها، با غلبهای مخالف آنر فرهنگبا قبول قربانی د
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 )قائمی «.آمدندشمار می پیوند با زایایی زمین بهرهایی باروری، در هر دو حال در 

1993 :95) 

کوزه بر لب آنکه که خوابیده خواب شکستن هفت بعد از در ابتدای داستان

آنکه برای آب سر جوی  آید خوابش را پیش ازبیند، دلش نمیچشمه را میهفت

این کنش خوابیده، بازتابی از این  (12 :1993 )علیخانی .بگوید «بزرگ»بگوید، برای 

اگر کسی خواب بدی ببیند و خواب بدش را برای رودخانه یا هر »باور است که 

« .شودرود و باطل میآب جاری دیگر تعریف کند، اثر بد خواب از بین می
 (299: 1992 )ذوالفقاری و شیری

شود که می رو عنصر باروری تلقیآب در اغلب اساطیر، نماد زن است؛ از این»

است. « تولد دوباره»نماد زایایی و باروری و  آب (53 :)همان« .بخشدزندگی می

شویم، زندگی رو میهروب هر بار، که با مرگ یکی از همسران خوابیده در آب،

شود. این سیر خوابیده گویی با ازدواجی دیگر، دوباره از اول شروع می

 همیشه در جریان است.  شونده و دوری مانند مسیر رودخانه،تکرار

 

 مار/ اژدها

آید. در بعضی موارد های فارسی به شمار میاسطوره ةاژدها یکی از عناصر عمد

ها و شود و در افسانهای مستقل تبدیل می)مثل ضحاک( خود به اسطوره

های دیگر ادبیات فارسی نیز حضوری فعال دارد. چندگونگی نقش اژدها اسطوره

بین انواع آن در متون حماسی مختلف و رفتارهای متفاوت  های فراوانو تفاوت

نماید که با احتیاط بیشتری به این اسطوره نزدیک شد. و گاه متناقض آن، الزم می

در متون « اژدهاک»، و «اژدرها»، «اژدر»های متعدد مانند ها و مصداقاژدها با تلفظ

و همچنین به معنای است و به معنای ماری عظیم با دهان فراخ و گشاد  آمده

 (2: 1979 )رستگار فسایی .است دالور و شجاع بکار رفته
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است که تا  یعیمافوق طب یمار چشمه، موجود ایاژدها  ،یکشوهیب در رمان

 راسخ به یاعتقاد میلک، . مردمشودیآن نم دنیموفق به د یآخر داستان کس

که در آن  یمرگ ره ایو  ندیدارند و هر اتفاق ناخوشاالجثه وجود ماری عظیم

 .دهندیچشمه نسبت م یرا به اژدها افتدمیچشمه اتفاق 

ها، اژدر چشمه است. از آن یکیچشمه وجود دارد که نام هفت تیروا نیا در

با اژدها  یداستان، به صورت محسوس نیقهرمان ا و ضدّ یمنف تینام اژدر، شخص

که  میبریم یموضوع پ نیداستان به ا انیو اژدرمارِ اژدر چشمه ارتباط دارد. در پا

جز خودِ اژدر که در  یکس دهیاژدرمار، همان اژدر است و قاتل همسران خواب

 .ستین کند،یم یداستان با اژدها برابر

 گریکدی بیمفهوم، مار و انسان، متضاد، مکمل و رق کیدر »گفت  توانیم

داستان، چه از لحاظ  نیدر اگونه که همان (977: 1992 یریو ش ی)ذوالفقار« ،هستند

؛ حتی دارد یادیاژدر با مار، مشابهت ز ،یو رفتار یو چه از لحاظ روان یاسم

 )علیخانی .«رفتازش در می کشیها، وزهمثال ماردیده»خوابیده با دیدن اژدر، 

که  داندیم یردامار را مهره ،یلیتحل یشناسنظر رواناز نقطه ونگی (91: 1993

 فشیاست که در توص یو ظلمان کیتار یتجسد روان»تر است، تجسد روان پست

حال به  نیو در ع ستیمار ن کیتر از و ساده تریعاد زیچ چیگفت، ه توانیم

 (همانجا) «.یسادگ نیحتا با وجود ا ست،یروان ن یبدتر از مار برا زیچ چیه نیقی

 است.نوعی، تجسد روانی پست در روایت  نیز به اژدر پسرخالة خوابیده

اژدها،  ةشدن تلقی گذشتگان درباررای روشنبر پیوستگی اژدها و مار، ب بنا

عنوان  ناگزیر از توجه به اساطیر و باورهای پیرامون مار هستیم؛ چراکه از مار به

های مربوط به آفرینش و باروری، کنند. مار در اسطورهصورت عینی، اژدها یاد می

مرگی، سحر و یات، جاودانگی و بیحهمچنین در باورهایی نظیر تجدید

تنها در روایات  ای دارد. این حضور نههای جادویی، حضور برجستهقدرت
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است؛ از تصویر مار  ها نیز تکرار شدهمکتوب یا شفاهی که در غالب پیکرنگاره

ها و تا نقوش گلدان (5ة )تصویر شمار ،شودمیترا قربانی میدر پای گاوی که توسط 

طور فرد مار بر دوش که ضحاک همین پیچیده،هایی با مارهای بهمجام

همه نشان از اهمیت این موجود در باورهای آید؛ ر میشما ترین آن بهمعروف

 باستانی پیشینیان دارد. 

 
 (لندن ا،یتانیبر ةنر. موزگاو کردنیدر حال قربان ترایم سی. )تند5ة شمار ریتصو

 

است که این  های عناصر اساطیری، نقش دوسویه و گاه متفاوتیاز ویژگی
گیرند. از آن جمله، اژدها و مار است که هم در اساطیر آفرینش خود می عناصر به

کهن  ةمایبراساس یک بن»شویم. و هم اساطیر رستاخیزی، با آن مواجه می
بزند و  مان دست به تباهیزالاید در آخرشده بدهاک به بند کشیدهژهندواروپایی ا

 (525: 1995 زاده)قلی« .کار نابودی نهایی خود را حتمی سازد با این
مرگ  ةز در بیان رستاخیز، روایتی دربارنی (53-13، بند9)فصلیسن در زندبهمن

تنها در میان اساطیر  آفرینش، نه ةمار در اسطور (565 :)همان .است دهاک آمدهیژا
النهرین و در گناه آغازین آدم و حوا؛ بلکه در خاور دور نیز حضور دارد. در بین
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 ریتصوضمن  5شویم. بیرلمواجه می 1،بوساساطیر چین با فوزی، قربانی خاک
، اری، با صورت انسان و دم مار استکه در هیبت گونیای نج تصویر فوزی
کند: فوزی، با نگریستن به رامون آن اشاره میپی ةبه اسطور (9ة )تصویر شمار

ها یاد داد که از تار عنکبوت برای شکار تنید، به انسانعنکبوتی که تار خود را می
اولیه )گوازن( نخستین  ةآفرینند ةکنار اله در»و ماهیگیری استفاده کنند. فوزی 

« .این ازدواج بود ها نمادآن ةبافتهای درهمدم آمدند وشمار می زوج آسمانی، به
 (539: 1959 کال)مک

 
زوج  نیدر دست، در کنار گوازن: نخست یبا پرگار یاز فوز یریتصو یمینگارة قد کی. )9شمارة تصویر 

 (یآسمان
 

و  دهیهمسران خواب یو نقش مار و اژدها در نابود یکشوهیب تیبا دقت در روا

و  نشیآفر یهاقائل به حضور اسطوره توانیم ،یبعد یهاآن ازدواج یدر پ

است.  زین اتیح دیمار نماد تجد نکهیصورت توأمان بود؛ ضمن ابه  یزیرستاخ

گوناگون دارد و  یمعان و هاشیشکل مار گرا»ناظر بر شکل مار است.  شهیاند نیا

. دهدیشکل م رییکه تغ است یاست. مار جانور اتیح دیها تجدآن نیتراز مهم

در دوران  نیریجهان ز یقیالهة فن دةیدداشت که در حوا، به  لیمات 9گرسمان

                                                           

1. Fuxi: Prostrate victim    2. Birrell,Anne 

3. Gressman 
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 گریجانب د( 175: 1993 ادهی)ال« بنگرد. افته،یصورت مار تشخص باستان، که به 

 دیاست، چون تجد مرگیاست. مار ب یو جاودانگ یمرگیب اتیح دیتجد شةیاند

 ،یاعتبار، مار بخشندة بارور نیبد»ماه است؛  یو قوا روهایو از ن کندیم اتیح

 رسدینظر م به (169)همان: « است. یجاودانگ ی( و حتیآموزبی)غ ییدانا

 یعنوان نماد پزشک مار به ریاست که تصوباورها، سبب شده  نیمجموع ا

 ( 3شمارة  ری)تصوشود.  اختهشن

 

 
 (یکادوسه نماد علم پزشک ایاسکوالپ ). 3 ةشمار ریصوت

 

است: در وجه نخست نماد  یدو وجه یمار موجود» ز،ین یشناسنشانهدر علم 

و رمز و  ینابود ت،یو فساد، شهوان در وجه دوم نماد شرّ ناب، و یرویو ن یانرژ

. افتی توانیم منیمار را در اهر یوجه منف ةنمون (163: 1950 نی)گور «.راز است

مرد  ای چلپاسه مار شکل به را عوض کند و شیصورت ظاهر تواندیم من،یاهر»

عنوان  نیز، مار به کشیبیوهچنانچه در  (51: 1996 نلزی)ه« .ظاهر شود یجوان

ظاهر  کسوت اژدر، قاتل همسران خوابیده نابودگر همسران خوابیده و هم در

فنالند و هند  ،یناویآلمان، اسکاند ران،یا یهاوجه مثبت مار در فرهنگشود. می
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 ها،کرنگارهیچون پرچم، پ ییایمار بر اش رین تصاوبستاست. نقش مطالعه شده

دارد. وجه  انینیشیمثبت مار نزد پ ةیو سو تیها، مُهرها و... نشان از اهمگلدان

  (10).شودیمشاهده م زین یواژه در زبان فارس نیا یشناسشهیمار در ر ةوگاند

نیز موضوع، قابل  هاهای جاری و سرچشمهپیوستگی میان مار و اژدها، با آب
کنند کایت میشمار، از ماران و اژدهایی حو اساطیر بی هاافسانه»اعتنایی است. 

برند و جهان ضبط و اختیار خود دارند، در آبگیرها بسر می ةکه ابرها را در حیط
س و چیز مقدّ ها و ماران، چون هرآب» (179: 1993 )الیاده« .سازندرا سیراب می
حال هم بخشند که در عینمعضله یا تناقض منطقی را واقعیت میهر رمز، این 

پیوستگی مار و آب، در هم این به (173: همان)« .خودند، و هم چیز دیگری
زمانی اتفاقات داستان، با طرح باورها پیرامون است. هم ، منعکس شدهکشیبیوه

ستین مرگ یا پی نخ کند. درگیری ساختار داستان کمک میشکل مار و آب، به

 آورد: را می «بزرگ»شدن ، خبر بلعیده«بزرگ»تر ، برادر کوچک«عطری» قتل

برد. دهنش ره باز طور گوسفندها ره هو میچشمه. همین بزرگ دوید سمت اژدر»
 برد ماالن ره. کرده بود و هو می

 چی بشده؟بزرگ 

 (55: 1993 )علیخانی« .ره همبزرگ 

بی زمستانی آقا، را که در شخوابیده صدای پدرش، پیلزمان با این واقعه، هم
چشمة عقبی یک اژدرماری توی اژدر»شنود: مشغول تعریف کردن است می

میلک هست، جدان ما بگفتن که وقتی بیدار بشود، ماالن ره هو ببرد و  رودخانة
 (55: همان)« . اش...هرچی که بیایه دم دهان تشنه

رازآلود مار  شود. این جنبةر داستان ظاهر میزآلود دای رمگونه مار به در اینجا
عنوان مثال در فرهنگ  بهاعتنایی دارد.  نیز، در اساطیر پیرامون مار حضور قابل

های عبری و عربی نیز چینی، مار منبع هرگونه قدرت جادویی است. در زبان
بته این ال است؛ های دال بر مار مشتق شدههای مبیّن سحر و جادو از واژهواژه
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که  آقاپیل (175: 1993 )الیاده .دانندپیوند ماه و مار می ةقدرت جادویی مار را نتیج
های آن دارد، اژدرمار و طلسم بیشترین شناخت را از مارها، مخصوصاً ظاهراً

 (153و  155: 1993 لیخانیع) .دانداژدرمار را حرص پنهان آدمیزاد می

است.  مورد تأکید واقع شده مختلفوجه نابودگر اژدها در اساطیر 
کاری اژدهایی است که نماد ترین شکل جنایت و خویش، سختکشیجوان»

« .رود. در اساطیر ژاپن نیز اژدها، خواهان قربانی انسانی استشمار می نابودی به
آن است که مار یا اژدهای حاضر  قابل تأمل در اینجا ةنکت (95: 1993قائمی ر.ک. )

های مطابقت بسیاری با روایت ،است ، که در آب پنهان شدهکشیوهبیدر رمان 
 پیرامون مار در اساطیر مختلف دارد.

 ةاژدها رمز ناباروری و سترونی است، برای ادام این موارد، عالوه بر همة
مار نماد »باروری و از سرگیری آن، باید آن را از بین برد. الیاده معتقد است: 

شکلی، و هاویه است. قطع کردن سر آن مساوی فعل نظمی، بیآشفتگی و بی
شکلی به آن چیزی است که دارای صورت آفرینش و گذر از حالت بالقوه و بی

توان به پایان کار اژدر را می این وجه نمادین و رمزی مار (37: 1990 )الیاده« .است
نسبت داد. مرگ اژدر یا همان اژدرمار، برابر با آفرینش و زندگی دوباره برای 

 خوابیده است. 

 

 غار

رخ  ،یدر کنار آب ایو  یهست که بر کوه انیرانیا یداستان خیدر تار یاکمتر واقعه»

 ییایرهنگ آرو ف نیو د خیتار ریناپذییجدا ینداده باشد. کوه و آب از اجزا

هنرمندان  یالهام برا گاهیکوه جا ز،ین یونانی ریدر اساط (165: 1959 ی)قرش« .اندبوده

کوه در عالم ظاهر، » با کوه است. یاز همجوار یناش هانشیاست و آفر

روان و محل  یهاآب ةسکونت و دفاع از خود، سرچشم یجا برا نیترمطمئن
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« .است بوده انیخدا گاهیجا یو در عالم معن شده،یها محسوب مدام یچرا
 (55: 1955 ینی)حس

 یااسطوره ةدل کوه قرار دارد، عالوه بر جنب در یاصورت دخمه غار که به

خواه هر کیش و جای برگزیده و دل غار»دارد.  یگوناگون یرمز یها، جنبهآن

اند آن جمله زایـش، زنـدگی پس از مرگ باور دارد، ازـ  آیینی است که به مرگ

ای نخستین گورهای دخمه و آتیسبلوو میترا و سی 5دیونیزوس 1،غارهای دمتر

 نیموضوع در خصوص د نیا (73: 1976 ی)ستار« .مسیحیان که به شهادت رسیدند

 کند؛یصدق م زین ـ شودیاصول آن شمرده م ةکه اعتقاد به معاد از جمل ـاسالم 

حضرت  یمعنو یزندگ ةمرحل نینخست نینمادعنوان مکان  چراکه غار حرا به

 .شودی)ص( شناخته ممحمد

و رحم مادر محل انجام دادن  یآشناساز ةکلب ةغار و کوه به منزل ان،یاد خیتار در»

 یسبه امور قد طیشرا نیو زاهدان تحت ا سانیبوده و قد هااضتیعبادات و ر

و والدت  ییغار را به نوزا یرمز ةجنب زین ونگی (90: 1955 ی)زمرد «.پردازندیم

  هد:دیداللت م
با نمـاد یـا صـورت مثـالی بطن مادر نزدیکی دارد و نزد همه اقوام،  ظر،از این ن»

ف بـه اسرار بوده است. رازآموزی عرفانی س رازآموزی و تشرّغار مکان مقدّ

ره بـه صورتی رمزی است. غار محل همواره متـضمن مـرگ و زنـدگی دوبـا

شود تا یعنـی آن گودال مخفی که انسان در آن محبوس می ؛است مجددالدت و

« .همان محل مرکزی یا مکان دگرگونی است پرورده و تجدید شود. غـار

(1965 :90-59) 

 ییوجود دارد که مأمن اژدر است؛ جا یغار ،رودخانه یدر باال ،یکشوهیب در
 ییجا کند،یم یخود را عمل یهاجستن در آن، نقشهدور از انظار که اژدر با پناه

با  دهیخواب ان،یو در پا ردیگیداستان از آن نقطه شکل م تیروا شیزاـ  که مرگ
                                                           

1. Demeter   2. Dionysus 
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. ردیگیرا دست م انشیو اطراف دخو یاطالع از آن، و غلبه بر اژدر، زمام زندگ
 است. وندیبا غار در پگونه این ت،یروا نیتولد و مرگ در ا ةسلسل

داستان قلمداد کرد. در  نیغار در ا ینیدو نماد ع توانیو کبوتر را م گرگ
سپس  رسد،یاز کوه و درون غار به گوش م ییصدا دهیخواب یاهایاز رؤ یکی

بعد از مرگ  گریدر بخش د (195: 1993)علیخانی  .شوندیظاهر م ییهاگرگ
متفاوت از  یو با کبوتران رودیاژدر م ةبه سمت کبوترخان دهی، خواب«داداش»

 (595: همان) .شودیچشمه مواجه ماژدر نییغار پا یهایچاهرکبوت
اژدر، به  بیدر تعق «زیعز»دارد.  ینمود بارز غار ز،ین «زیعز»داستان مرگ  در

خود هموار ساخته است، مواجه  یکه اژدر برا یریو با مس رودیسمت غارستان م
قتل برادرانش بود، از پا  یرا که درصدد حل معما «زیعز». اژدر شودیم

 (539 :)همان .آوردیدرم
 

 نتیجه

اسطوره و قربانی  ةگان پس از طرح مبانی اولیه دربارنگارند حاضر مقالةدر 
اثر یوسف علیخانی ذیل  کشیبیوهبراساس رویکرد الیاده، به تحلیل رمان 

اند. پرداختهو غار آب و چشمه، مار و اژدها  خواب، مصادیقی چون تولد و مرگ،

عنوان قربانی انتخاب  ناز تنها فرزند خوابیده، که در پایان داستان بهتولد عجب
است که  حالیافتد. این درشود، تنها تولدی است که در طول روایت، اتفاق میمی

هایی که برای م. مرگشویهای متعددی در طول روایت مواجه میقتل و با مرگ
 رسند.نظر می ی بهحیات ضرور ةقوام و ادام

ها است که در اسطوره ری و مرگ )قربانی( مثلث مفهومیآفرینش، بارو
 نیز کشیبیوهاست و این مثلث در  پیرامون آب، چشمه و رود شکل گرفته

 ،آب است. در واقع د. قربانگاه اصلی همسران خوابیدهدار قرارپیرامون آب 
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آب  کشیبیوه دانند، درگ میهایی که آب را مانع رسیدن مربرخالف فرهنگ
اما از آنجا که در پی هر  ،شدن همسران خوابیده استو ناپدیدگر مرگ تداعی

توان شود، میقلی برقرار میمرگ، پیوند جدیدی میان خوابیده و پسران حضرت
 نوعی نشان باروری تلقی کرد.  آب را آغازگر حیات و به

قهرمان بر  ةشود. غلبمحسوب می کشیهبیوقهرمان در مار نوعی ضدّمار یا اژدر
افتد و نیز می کشیبیوه مار، نشان باروری و زایایی زمین است، اتفاقی که در

از  کشیبیوهاژدر( در عنوان مأمن مار ) کند. غار بهخوابیده بر اژدر غلبه می
همچون سایر عناصر روایت در راستای  و ،ای برخوردار استاهمیت ویژه

است. نگارندگان،  شده گرفتهکاره های آفرینش و باروری و مرگ باسطوره
نیز در  اند. خوابولد دوباره تفسیر کردهخواهی خوابیده در غار را نوعی از تانتقام

های خوابیده مبتنی بر اتفاقاتی است کند. خوابای ایفا میداستان، نقش برجسته
جام و شود و این عنصر نیز به انسشدن همسران خوابیده میه منجر به قربانیک

 کند.توالی روایت کمک شایانی می

 توان بهرا می کشیبیوهقربانی در روایت  ةشواهد مزبور، اسطور ةبراساس هم
 های آفرینش و باروری تلقی کرد.ی جدال میان اسطورهعنوان تجلّ

 

 نوشتیپ

 ةبرقرار است و به نشانها، همچنان ز این رسم، در رسومات مربوط به عروسیهایی انشانه( 1)

 کنند.ک و افزونی رزق و روزی، بر سر عروس و داماد، سکه، پول، نقل و... نثار میتبرّ

-. ژزف.الآن است ةاز جمل 9ها،کدن زنان در میان آزتِکرهند و قربانی 5خوندهای 1مریای (5)

که  کند که در جوامع بدویمی قهرمان به این نکته اشاره ضمن پرداختن به اسطورة هندرسن،

کردن انسان از اهمیت نماید که قربانیشاخ قرمز است، چنین می سطح فرهنگ منطبق بر دورة

                                                           

1. Meriah    2. Khonds 

3. Aztecs 
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: 1997)یونگ . شودنمادین بسیار واالیی برخوردار است و همواره در تاریخ بشری تکرار می

171) 

-105 صافات/) (، حضرت ابراهیم)ع( و اسماعیل57 مائده/تان هابیل و قابیل )ضمن داس (9)
 (.196 بقره/( و )96 حج/(، )5،97 مائده/(، مناسک حج )101

آسا را پشت غولپاهای یک الک»آتش و طوفان و بازسازی آسمان،  پس از نجات جهان از (3)

 کال و)مک «.داردها برپا نگاه میاز آن ةزمین و آسمان را با استفاد ةکند و چهار گوشقطع می

 (525 -529 :5، ج1959 دیگران

های حیوانی و انسانی، آدم مراسم بلوغ، قربانی ـهای پر مسئولیت فعالیت ةهم آنکه جالب (2)
 .تین هستندتذکر و یادآوری قتل نخس ،در واقع ـ هاهای خاکسپاری و غیر آنخواری، آیین

 (65 :1،ج1992)الیاده 

، همان) .شدندهای هند پیش از گوتمه، نماد قربانی تلقی میدر آیین دیکشا و راجاسویا،( 6)

  (579 :1ج

 کند.دیکشیتا کسی که دیکشا )تشّرف( را اجرا می (7)
 (567 :1ج ،همان) .نامندمناسک رسمی قربانی در آیین ودایی را شروتا می(5)

مضارع  ةو ماد -a-brita یماض ةبا ماد afrin-: afritan رتصوبه  انهیم یدر فارس دنیآفر» (5)
a-brina- ةشیاز ر bri- ةشیاز ر زین یگرید است. وجه اشتقاق کردن آمدهقطع دن،یبر fri-  به

 (90 :1، ج1999 دوست)حسن «.اندآن در نظر گرفته یتوجه کردن و خشنود کردن برا یمعنا

به  -mark یشهی، از ر-marka*باستان  یرانیدر ا marg<به صورت  انه،یم یمرگ در فارس ماا»

 (5605 :3، ج)همان« .استها آمده دن در فرهنگبرنیکردن و از بکردن، نابودرانیو یمعنا

نشیند: او مظهر محور کیهانی هایش بر تخت میکردن دستکه با بلند تدهین پادشاه هنگام (9)

 یابد.و با آسمان تماس می ـ یعنی تخت و مرکز جهان ـشود است که در ناف زمین تثبیت می
 ـ که پادشاه مظهر آن است ـهای آغازین پیوند دارد که در امتداد محور کیهانی افشانی با آبآب

 (579 :1، ج1992 )الیاده .آید تا زمین را بارور سازداز آسمان پایین می

 -mar ةشیاز ر -maroraاند، باستان در نظر گرفته یرانیمار در زبان ا یکه برا یاسیق ةشیر (10)

 ،یتاواراتان (5261: 3، ج1999 دوست)حسن .زهرآلود و مهلکش( است شیسبب ن مردن )به
 یندگیاست و آن را با مادر و زا مار در نظر گرفته یبرا یدر زبان فارس یگریمفروض د ةشیر

 چندان موجه به یشناسشهیلحاظ ر به یو ریتفس نیا کهیدر حال (15: 1952) ؛است دانسته یکی
 .رسدینظر نم
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  .11-30. صص95

 تهران: نی. .9چ .عبداهلل کوثری ةترجم .آثار آیسخولوس ةمجموع. 1999. آیسخولوس
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