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and Tracing its root in the Myths of Ancient Elam 
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Introduction 

Research Background 
Research has been written about One Thousand and One Nights, but 
no independent research has been done on the story of the "Queen of 
Snakes". Shahmaran has been the subject of four studies so far; 
Masroor and Rahbar have analyzed Shamaran in general (2019). 
Shokrpour and Azizi Yousefkand have studied the myth of Shamaran 
based on the travel pattern of the hero theorized by Campbell (2020). 
Namvar Motlagh and Azizi Yousefkand have analyzed the myth of 
Shamaran based on Jung's theory (2020). Chupan has studied this 
myth based on the theories of Propp and Jung (2021). The present 
study is the first study that has been able to find and study the Iranian 
background of the story of "Queen of Snakes" and its connection with 
the myth of Shamaran and the role of Shamaran myth in the formation 
of this story and shows that this myth is one of the culture elements of 
ancient Iranian civilization. 

Goals, questions, and assumptions 
Folk ideas have a foundation which is rooted in an ancient culture 

(Homayouni, 1978, p. 89). It is necessary to study the folklore and 
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ancient myths to discover the mysteries of civilizations and cultures, 

and to know their attitude towards the world and life, and the impact 

they have had on the thought and life of the modern man. The purpose 

of this study is to investigate the relationship between the story of the 

"Queen of Snakes" and the myth of Shamaran, and to find their 

mythological roots according to their main elements. 

The present study tries to answer these questions: What is the 

connection between the story of "Queen of Snakes" and the 

Shamaran? What is the role of Shamaran myth in making the story of 

"Queen of Snakes"? In which civilization is the root of this story and 

myth based? 

Discussion  
One Thousand and One Nights is one of the most important human 

literary and cultural works. One of the most fascinating stories of One 

Thousand and One Nights is the story of "Queen of Snakes" and 

Haseb Karim al-Din. A young man named Haseb Karim al-Din goes 

to a cave with his friends following an incident. There, Haseb is 

trapped in a well by the betrayal of his friends and goes underground, 

where he meets a creature called "Queen of Snakes", half of whose 

body is a beautiful girl and the other half is a snake. This acquaintance 

causes love between the two and after many adventures, it ends with 

the killing of the snake queen and Haseb becoming rich. From time 

immemorial until now, among the Iranian Kurdish people, a mythical 

story called "Shamaran and Tamasb" has been narrated from 

generation to generation, the main structure of which is exactly like 

the main structure of the story of "Queen of Snakes" and Haseb. The 

status of Shamarans is so sacred to the Kurds that for his pleasure, 

they offer a special dish to Shamarans and cook soup for him. Traces 

of this myth can be found in the cultural elements of the first all-

encompassing Iranian civilization, namely the Elamite civilization 
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Conclusion 

The result of this research shows that the story of "Queen of Snakes" 

and Haseb Karim al-Din has Iranian roots and is based on the myth of 

Shamaran. These parts were added to it later. The roots of this myth 

are found in the mythology of Elam. The snake is sacred in this 

civilization and has a special connection with groundwater, wisdom 

and wealth. All these cases are manifested in the character of 

Shamaran. Shamaran is an Elamite animal lord who was killed to 

serve humans. Animal lords have been in the service of humans, and 

their killing has been to help humans. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0410 خرداد و تیر، 44، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.44.1.6 
 

 مارانِ ملکۀ داستان گیریشکل در شاماران کردی اسطورۀ نقش

 آنان اساطیری ریشۀ شناسایی و شبهزارویک

 *0جمشیدبیگی رعنا

 (01/10/0410 پذیرش: 62/10/0411 )دریافت:

 چکیده

 میان در ماران،شا نامبه مار بدن و زن سر با موجودی اسطورة تاکنون، دور بسیار هایسده از

 با در میان مردمان غرب ایران همواره اسطوره این به احترام. دارد وجود کرد ایرانی قوم

 فرهنگی و ادبی همم آثار از یکی که شبهزارویک کتاب در. است بوده همراه ایویژه هایآیین

 داستان به بسیار که دارد وجود الدینکریمحاسب و ماران ملکۀ نامبه داستانی است زمینمشرق

 از بسیاری تردیدبی. هستند اساطیر یادآور نیز داستان دو این عناصر. است شبیه شاماران

 این اصلی هدف. دارند ژرفی پیوند کهن اساطیر با عامیانه هایفرهنگ و باورها ها،داستان

 مشترک ریشۀ یافتن و شاماران داستان گیریشکل در شاماران اسطورة نقش بررسی پژوهش

 رواییفرمان و انسان ـ مار که داستان و اسطوره این اصلی هایمایهبن بر تکیه است. با دو این

 هایافتهی. شودمی بررسی آن ریشۀ هستند، هاآب کنار و زیرزمین در او زیستن و مارها بر او

 ملکۀ داستان که دهدمی نشان است شده انجام تحلیلی توصیفی ـ شیوة به که پژوهش این

                                                                                                                   
 ، زاهدان، ایرانادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوی دکتری زبان و . 0

Ranajamshidi268@Gmail.com 
http://www.orcid.org/0000-0002-9127-6787 
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 که عیالم دین و اساطیر در اسطوره این و است شده ساخته شاماران اسطورة براساس ماران

 حیوانات ارباب انواع از یکی و دارد ریشه است، ایرانی باستان هایتمدن ترینمهم از یکی

 .است عیالمی

 عیالم مار،انسان  ،شبهزارویک ماران، ملکۀ ماران،اسطوره، شا عامه، ادبیات: های کلیدیواژه

 باستان.

 مقدمه. 1

دهندة بسیاری ترین آثار ادبی و فرهنگی بشری است که بازتابیکی مهم شبهزارویک

ای اسالم، هتمدن است. زمینها، اساطیر، باورها و شیوة زندگی مردمان مشرقاز فرهنگ

مؤثر  شبهزارویکگیری ای در شکلرودان و مصر، هر کدام به اندازهایران، هند، میان

و  تدوین تاریخ و شبهزارویکداستان یا نویسندگان مجموعه نویسندهاند. بوده

 این با ایرانیان آشنایی. نیست مشخص ،است دست در اکنون که شکلیبه گردآوری آن

 .گرددبازمی قاجار زمان به کتاب تازة شکل

 اشارة به بنا و قاجار محمدشاه زمان در و هاافسانه رونق عهد در شبهزارویک

 و شد ترجمه فارسی به تازی از تبریزیطسوجی عبداللطیف توسط میرزا بهمن

 همچنین. کرد انتخاب یا سرود هاییمعادل اشعارش برای اصفهانی سروش

 کتاب، ترجمۀ سالِ هفت مدت در تا افتی فرصت نیز الملکصنیع میرزاابوالحسن

 که متعددی هایچاپ و هاگزیده هاخالصه. کند تصویرسازی را آن از مجالسی

 اندکرده برداشت طسوجی ترجمۀ از غالباً است دست در شبهزارویک از اکنونهم

 (.۳۷. ص ،0۷۳2 ثمینی،)

 «الدینکریمحاسب و نمارا ملکۀ» داستان ،شبهزارویک هایترین داستانپرکشش یکی از

 با و روددر کوه می غاری به دوستانش همراه به الدینکریمحاسب نامبه جوانی. است

 راه زمین زیرِ به گونهشود. اینمی که درون غار است، گرفتار چاهی آنان در بدسگالی
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 نیم و زیبا دختری بدنش از نیمی که ماران ملکۀ نام به موجودی با آنجا در و یابدمی

 شدن ثروتمند و ماران ملکۀ شدن کشته با آشنایی شود. اینمی آشنا است، مار دیگرش

 نامبه ایاسطوره کرد ایرانی قوم میان در که است زیادی هایقرن. پذیردمی پایان حاسب

دلیل نیرنگ دیگران آن که جوانی به اصلی سازة که است شده نقل نسلبهنسل شاماران

 شود، کامالً ماننددر آنجا با موجودی با سر زنانه و بدن مار آشنا می افتد وبه چاهی می

تمدن  از ارزشمند میراثی اصلی داستان ملکۀ ماران است. فرهنگ و اساطیر کردی، سازة

که در بسیاری موارد هنوز اصالت کهن خود را حفظ اند ایران فالت کهن مردمان

 است. نزدیک ایرانی، اقوام دیگر فرهنگ به کردی فرهنگ اند.کرده

 توسط زیادی هایتالش مختلف، هایزبان به عربی از شبهزارویک ترجمۀ آغاز از

 گرفته انجام آن هایداستان ریشۀ و پیشینه شناسایی مستشرقان، برای ویژهبه پژوهشگران

 و ترجمه عربی هایشب عنوان با را شبهزارویک اروپایی، مترجمان از برخی است.

 از بسیاری باوربه که درحالی اند،کرده معرفی عربی کتابی عنوانبه جهان در

 شبهزارویکگیری پژوهشگران، نقش فرهنگ و ادب عامه و اساطیر ایرانی در شکل

ویژه دربارة آن به ،شبهزارویککتاب  دربارة هاست. پژوهشتر از دیگر فرهنگپررنگ

الزم است. با  و بااهمیت بسیار  بوی ایرانی دارند ووهایی که رنگدسته از داستان

توان فرهنگ و گذشتۀ کهن ایران را بهتر ، میشبهزارویکهای ایرانی شناسایی داستان

فرهنگ اقوام ایرانی در ساخت تمدن بشری را نیز بیشتر به  شناخت، و نقش سترگ

 جهان شناساند.

 و رانما ملکۀ داستان پیشینه و ریشۀ شناسایی راستای در گامی پژوهش حاضر

ها پاسخ دهد که چه پژوهش  تالش دارد به این پرسش الدین است. اینحاسبکریم

وجود دارد. نقش اسطورة شاماران در  ماران واسطورة شاماران ملکۀ میان داستان یارتباط
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 ساخت داستان ملکۀ ماران چیست و ریشۀ این داستان و اسطوره در کدام تمدن است.

 «است گرفته مایه کهن، فرهنگ یک از که است ایشالوده دارای عامیانه هایاندیشه»

 شناخت برای عامیانه و اساطیر کهن باورهای و فرهنگ بررسی(. 01. ص ،6۳۷2 همایونی،)

و نگرش آنان به جهان و زندگی، و  هاها و فرهنگو کشف بسیاری از رمز و رازهای تمدن

 و ضروری هستند. گشااند، راهتأثیری که بر اندیشه و زندگی انسان امروزین داشته

 . شیوۀ پژوهش1ـ1

 و موردمطالعه شبهزارویک کتاب از ماران ملکۀ داستان نخست پژوهش، این انجام برای

 با انجام رسید و در پایانتحقیقاتی به شاماران دربارة اسطورة سپس گرفت، قرار بررسی

 و موردتحلیل و شد شناسایی اندبرآمده آن از  که خاستگاهی آنان، اصلی عناصر به توجه

 .است توصیفی ـ تحلیلی انجام شده پژوهش به شیوة این گرفت. قرار بررسی

 پژوهش پیشینۀ .2

اما  شده، نوشته بسیاری هایپژوهش آن، هایداستان برخی و هزارویکشب دربارة

 شاماران اسطورة .است نگرفته انجام مستقلی پژوهش تاکنون ماران ملکۀ دربارة داستان

 است: بوده پژوهش چهار موضوع تاکنون

 اسطورة تحلیل و بررسی» عنوان با پژوهشی( 0۷10)رهبر  ایلناز و مسرور شیالن

است.  متفاوت حاضر پژوهش با که اندداده انجام «مهاباد مکریان منطقۀ در شاماران

 .اندپرداخته شاماران شخصیت کلی تحلیل نویسندگان در این پژوهش به

 اسطورة تحلیل و بررسی» (0۷11)یوسفکند  عزیزی علیرضا و رشکرپو شهریار

 این تأکید و تکیه. اندداده انجام را «کمبل جوزف قهرمان سفر الگوی براساس شاماران

 .است بوده او ماجرای و تیماسب شخصیت بر پژوهش
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 براساس موکریان منطقۀ از شاماران اسطورة در الگوهاکهن تحلیل و بررسی» مقالۀ

 .است یوسفکند عزیزی علیرضا و مطلق نامور بهمن نگاشتۀ( 0۷11) «یونگ آرای

 «شاماران کردی داستان از الگوییای ـ کهناسطوره خوانشی» مقالۀ در چوپان سیران

  .است کرده بررسی یونگ و پراپ هاینظریه براساس را اسطوره این( 0411)

 ملکۀ داستان ایرانی ۀکه توانسته پیشین است پژوهشی نخستین روی،پیش پژوهش

 در شاماران اسطورة ماران، و نقشاسطورة شا و ماران ملکۀ داستان میان ماران، و ارتباط

 فرهنگ و دین از اسطوره، این کند مشخص را بیابد و بررسی و داستان این گیریشکل

 .است گرفته سرچشمه ایرانی باستانی تمدن کدام

 الدینکریمحاسب. خالصۀ داستان ملکۀ ماران و 3

 درگاه به فرزنددارشدن برای نداشت فرزندی که یونانی حکیمی: گویدمی شهرزاد

 به فرزندش آمدن دنیابه از شد. حکیم  پیش پذیرفته دعای حکیم .کردمی دعا خداوند

 را او نام بود پسر فرزندم اگر مرد، خواهم زودی به من: گفت همسرش

 الدینکریمحاسب را فرزندشان نام زن و رفت ادنی از حکیم. بگذار الدینکریمحاسب

 و آوردمی هیزم رفت ومی کوهبه کشانهیزم همراه و شد برومند جوانی پسر،. گذاشت

. گرفتند پناه غاری در کشانهیزم و حاسب و گرفت سختی باران روزی. فروختمی

یی که از زمین صدا زد، ازمی زمین به آرامآرام را اشتیشه غار از ایگوشه در حاسب

 چوبی ایتخته تا پرداخت زمین کندن است. به آن خالی زیر که فهمید خاستبرمی

 و کردند باز را در بود، دری آن زیر در. کندند را از جای تخته شکنانهیزم شد، نمایان

ها را مشک بیاوریم، مشک برویم، شهر به که گفتند شکنانهیزم. یافتند عسل از پر چاهی

 حاسب. کنیم پخش هم بین را آن پول و بفروشیم و ببریم بازار به کنیم و پر عسل از

 و عسل از مشک پرکردن در پیوسته شکنانهیزم. دهممی نگهبانی چاه از من گفت
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 کرد پیدا را عسل چاه که کسی نخستین گفتند خود با شکنانهیزم روزی. بودند فروختن

 را او پس نداریم، رهایی وی دست از بخواهد را عسل فروش درآمد اگر بود حاسب

. بمیرد آنجا تا ببندیم را چاه سپس و کند جمع را عسل بقیۀ تا بفرستیم چاه به

 و ما گرفت سختی باران رفتند و گفتند حاسب مادر نزد سپس. کردند چنین شکنانهیزم

 گرداند بازش تا رفت آن دنبال به وی گریخت، حاسب درازگوش بردیم، پناه غاری به

 .درید را هانآ و کرد حمله هاآن به گرگی اما

. او افتاد کنار به بزرگی کژدم ناگاه گریست،چاه گرفتار بود و می حاسب درون

 آن کاردی با. دید روشنایی و کرد نگاه بود افتاده آن از کژدم که شکافی به حاسب

 و یافت اهر دهلیزی به دریچه از و رفت آن درون به گشود، ایدریچه و کند را شکاف

 آن کنار که رسید ایدریاچه به تا رفت درون به حاسب. شد باز ناگاه در. رسید دری به

 بود، زیادی هایکرسی آن پیرامون که گوهر به آراسته تختی و سبز زبرجد از بلندی تل

 هر روی بر و شد بیدار سروصدا از. خوابید و رفت تخت باالی به حاسب. داشت قرار

 حاسب بودند. بسیاری کوچک مارهای دریاچه درون. دید بزرگی یاربس مارهایی کرسی

 که بود طبقی آن پشت بر و بود استر مانند که دید بزرگی مار تا رفت راه ساعتی ترسان

 آن در گفت،می سخن و بود زادهآدمی مانند آن سر و درخشیدمی سفیدی از که ماری

 هاکرسی برفراز که مارهایی از یمار. کرد سالم شد نزدیک حاسب به مار. داشت جای

 مارِ برابر در مارها. گذاشت هاکرسی از یکی روی به را انساننیمه مار و آمد بودند

 از ماران ملکۀ. مارانم ملکۀ که نترس من از گفت حاسب به مار. کردند سجده انساننیمه

 نزدم تگف ماران ملکۀ. داد را پاسخش حاسب و پرسید حاسب ماجرای و زندگی و نام

 از بارها چندی از پس. پذیرفت حاسب. بگویم برایت امدیده هاشگفتی از آنچه تا بمان

 اشخانواده نزد تا بفرستد زمین روی به مارها از یکی کمک به را او خواست ملکه
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 رویمی گرمابه به بازگردی زمین روی به اگر گفتمی و پذیرفتنمی ملکه اما بازگردد،

چنین  هرگز که خوردمی سوگند حاسب. میرممی من برسد ایانپ به تو غسل چون و

 روزها. نیست بندپای پیمان به زادهآدمی زیرا کنم،نمی باور هرگز گفت ملکه. کندنمی

 اشخانواده دوری از حاسب روز یک. گفت بسیاری هایحکایت ملکه و گذشت

. کنی راموشف پیمان برسی خود شهر به چون دارم بیم گفت ملکه. گریست سخت

 ماری به ملکه گاهآن. کرد نخواهد چنین هرگز که کرد یاد سختی سوگندهای حاسب

. گذاشت زمین روی بر و برد را حاسب مار. ببرد زمین روی به را حاسب که داد دستور

 ثروتمند بازرگانانی عسل پول با که کشانهیزم. رفت خود همسر و مادر نزد به حاسب

 جبران به را خود اموال از نیمی هاآن از کدام هر. پرداختند یجویچاره به بودند شده

 درازی روزگار. شد ثروتمند و بازرگان وی و دادند حاسب به بودند کرده که ستمی

 پاس به گفت دوستش گذشت،می دوستش گرمابه در از حاسب روزی .گذشت

. نروم گرمابه به عمرم همۀ که امخورده سوگند گفت حاسب. بیا امگرمابه به ماندوستی

 به زور به را او کارکنانش و ایمرد گرمابه . پذیرفتنمی او و کردمی فشاریپا دوستش

 گرمابه به وزیر و چند مرد ناگهان ریخت، سر بر آب ایکاسه حاسب. بردند گرمابه

 حال در که داد نشان حاسب به را سلطان وزیر،. بردند سلطان پیش را حاسب و آمدند

 حاسب. کن درمان را سلطان داد، خواهیم تو به بخواهی هرچه گفت وزیر. بود مرگ

 دانیمی تو تنها را آن داروی گفت وزیر. دانمنمی طب اما هستم، نبی دانیال فرزند گفت

 نزد که مردی آمده کتاب در گفت وزیر. کردمی انکار  حاسب. است ماران ملکۀ که

 شکم. شودمی سیاه او شکم رود گرمابه به راگ شناسدمی را او و است بوده ماران ملکۀ

. کرد راهنمایی ماران ملکۀ سوی به را آنان ترس از حاسب. بود سیاه کردند نگاه را او

 گشوده دری. بیا بیرون ماران ملکۀ ای گفت و خواند اورادی و رفت چاه درون به وزیر
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 رعد چون فریادی و آمدمی آتش دهانش و چشم از که فیل بزرگی به ماری و شد

 ماران ملکۀ آن میان بود که گوهر به آراسته زرین طبقی وی پشت بر. آمد بیرون داشت

 پیمان به که کرد سرزنش را حاسب. شد روشن جاهمه رویش روشن پرتو از که بود

 شفا سلطان تا شوم کشته که است بوده این تقدیر و نیست ایچاره ولی نبودی، وفادار

 که آنگاه. بکشد مرا بگو رسیدیم که وزیر خانۀ به گفت اسبح به پنهانی ملکه. یابد

 گوشت اول چربی هرگاه گویدمی تو به بارگذاشت مسین دیگ در مرا گوشت وزیر

. ماندنمی دردی و رنج هیچ تو بدن در که بنوش و بریز ایشیشه در و بگیر را آن درآمد

 در که دردی تا بنوشم را آن تا گذار کنار برایم ایشیشه در آمد بیرون چربی که دوم بار

 وزیر برای را نخستین چربی که باشد یادت حاسب گفت ملکه. شود خوب است کمرم

 گوشت. شود هادانش همۀ خزانۀ وجودت تا بنوش خودت را دوم و چربی گذار کنار

 رخ ملکه هایگفته این همۀ رسیدند که وزیر خانۀ به. شود خوب تا بده سلطان به نیز را

 آگاه هادانش و هازبان همۀ به نوشید چون حاسب. مرد نوشید را اول شیشۀ تا زیرو. داد

. صص/ 6.ج ،0۷01 طسوجی،) کرد خود وزیر را حاسب و. یافت شفا نیز سلطان. شد

0021-062۷.) 

 . خالصۀ اسطورۀ شاماران و تِیماسب4

 کوه به سلع یافتن برای با دوستش همراه روزی است، بوده خونیک جوانی که تیماسب

 به دارد همراه که چاقویی افتد. وی بامی چاه به دوستش نیرنگ با رود. تیماسبمی

حفره که بیرون را  از کند.می ایجاد ایحفره آن در و پردازدمی چاه ةدیوار کندن

 هنگامی که .رودمی خواب به آنجا در و خزدمی غار درون به بیند،می غاری نگرد،می

 سویش به و انددوخته او به چشم که بیندمی خود پیرامون در مار ارانهز شودمی بیدار

پس  کشت خواهند را او ماران که است مطمئن و ندارد ماندن زنده به امیدی آیند اومی
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 انسان بدنش از نیمی که زیبا بسیار دختری کندمی باز که چشم بندد،می را هایشچشم

 آزارت نباش نگران: گویدمی دختر. بیندمی خود رویروبه است مار دیگرش نیمی و

 خواهم اینجا به دوباره است، فردا شاماران زمینم و نامم روی ماران شاهِ دهم! مننمی

 غرق که تیماسپ. بیندمی خود رویروبه را شاماران شودمی بیدار تاماسب که صبح. آمد

 و رازها تمام به آگاه که شاماران. ندارد  ترسی او از دیگر است شده شاماران زیبایی

 روزگاران دو هر. گویدمی تیماسپ برای تازه داستانی روز هر است، جهان هایدانش

 اشخانواده که برای گویدبه شاماران می تیماسب روزی. گذرانندمی هم کنار در خوشی

 پافشاری با اما کند،می مخالفت شاماران. برود آنان دیدن به خواهدمی و است تنگدل

 اینجا رخدادهای و او از کسهیچ برای که کندمی شرط وی با پذیرد ومی ماسبتا

 مار مانند نرود، زیرا آب درون به مردم چشم پیش گاههیچ و نکند بازگو چیزی

 خبر روزی. رودمی و پذیردمی تیماسپ. شودمی آشکار راز و کرد خواهد اندازیپوست

 هایدانش به آگاه که وزیر. است شده دچار سختی بیماری به پادشاه که رسدمی

 راه و است شاماران گوشت خوردن وی درمان راه تنها گویدمی است بسیاری

 تیماسپ. بیازمایند آب با را جوانان همۀ دهدمی دستور داندمی را شاماران به یابیدست

ی رود هنگاممی آب درون ناچار وی. کنندمی تهدید را او مأموران رودنمی آب درون

کنند که جای شاماران را بگوید. تیماسب ناچار می تهدیدش کندمی اندازیپوست که

 شاماران است بسیار غمگین رخداد این از تاماسب. شودمی گرفتار مارانشا پذیرد.می

. شود قربانی باید پادشاه تندرستی و بهبودی برای و نیست ایچاره گویدمی وی به

 آگاه رازها و هادانش همۀ به بخورد را من دم هرکس: یدگومی بلند آواز به شاماران

 بخورد را سرم هرکس. یابدمی شفا دردی هر از بخورد را بدنم هرکس. شودمی

. است کشنده دمش که گویدمی تیماسب به را واقعیت پنهانی شاماران. میردمی درنگبی
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 به را سر وزیر و را، بدنش گوشت پادشاه. خوردمی را دمش وزیر. کشندمی را شاماران

 هادانش همۀ به تیماسپ و شودمی درمان پادشاه. میردمی وزیر. دهدمی تیماسپ خورد

 .شودمی آگاه هستی رازهای و

 شاماران اسطورۀ و ماران ملکۀ داستان . خاستگاه5

 شبهزارویک هایخاستگاه تریناصلی از یکی را ایرانی تمدن پژوهشگران، از بسیاری

 این اولیۀ سرمشق کند می ثابت هزارویکشب، مترجمان از ماردوس دکتر». دانندمی

 دهشیری، ترجمۀ ،01۳0 شیبانی،) «هزارافسانه نام به فارسی است ای مجموعه کتاب،

 و هزارافسان که اعراب ندیمابن با پرداختن به سخنان  پینالت(. 046. ص ،0۷۳۷

 و سبک استادان که موقعی سپس و دکردن ترجمه عربی زبان به را ایرانی هایداستان

پرداختند.  هاآن تعدیل و جرح به شدند، مندعالقه هاداستان این به ادبی فصاحت

 که کندمی تأکید موضوع این بر دیگر گرانپژوهش نظرات وی با بررسی همچنین

 ای،بدره ترجمۀ ،0116 پینالت،)بودند  مندعالقه ایرانی هایداستان به قدیم از اعراب

که  شبهزارویکهای پژوهشگران برای آن دسته از داستان (.62-6۳. صص ،0۷01

 اند.بیان کرده متعددی هایریشۀ ایرانی دارند، ویژگی

 هاییویژگی چنین دارند، ایرانی منشأ که هاییموضوع شبهزارویک هایداستان در

 دگردیسی و مسخ حیوانات، زبان دانستن جادویی، اسب اعداد، در اغراق: دارند

 هزارویکشب هایداستان در... و مارها، مختلف هایداستان حیوان، به انسان

 هایداستان. دارند ایرانی ریشۀ هاآن از بسیاری که دارد وجود منفردی هایدوره

 تخصصی مطالعات نیازمند موضوعات این بررسی که ماران پادشاه مانند منفرد

 (.02-0۷. صص ،0۷1۷ اخگری، ترجمۀ ،01۳2 سیپک،) است
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 کهن بسیار دوران در که یونانی حکیمی مواردی چون:« ماران ملکۀ» داستان در

 است و نام (ع)نبی دانیال نسل از خواند،می نماز است، یکتاپرست اما کند،می زندگی

 به حاسب شدنکشته از شکنانهیزم که دروغینی گذارد؛ داستانمی خود فرزند بر عربی

 یوسف برادران که است دروغینی داستان مانند به گویندمی رشماد برای گرگ، دست

 حاسب برای ماران ملکۀ که هاییداستان کنند؛می نقل (ع) پیامبر یعقوب برای (ع)پیامبر

 (ص)مرتبت ختمی حضرت پیامبری به افراد و موجودات اقرار از سرشار کندمی تعریف

 شده پرداخته برخیا، آصف ،(ع) یمانسل پیغمبری و پادشاهی به هاداستان این در است.

 اند واسالم مبین دین دینی مقدس اصول و باورها ترویج برای هاییتالش همۀ است.

 هستۀ به نویسندگان یا نویسنده موارد، افزودة این. ندارند وجود شاماران داستان در

 .است اسالمی دوران در ماران ملکۀ داستان مرکزی

 یا بحرالروم شرقی قسمت در ایرانی اندیشۀ نفوذ و رخنه و رستاخیز موازات به

 انباشته و آکنده هاآن از ایرانی عامیانۀ هایداستان که اسرارآمیزی ارواح متوسط بحر

 و فرشتگان خیل به شگرف موجودات این. نهاد اسالم سالجوان دنیای به پا بود

 یافته راه بوزنطه مردم و یهود معتقدات به سلیمان حضرت افسانۀ همراه که دیوانی

 (.60. ص ،0۷20 ستاری،) پیوستند بودند

 این گفت توانمی دندان بن از»است که  دربارة داستان ملکۀ ماران معتقد محجوب 

 تواندنمی «است مزهبی و خنک تکرارهای و معنیبی و پوچ هایاغراق از پر که قصه

 امیل نظر آوردن با ستاری(. ۷۳4. ص ،0۷0۳ محجوب،) باشد داشته ایرانی سرچشمۀ

 ماران ملکۀ داستان گالتیه» .کندمی رد را ماران ملکۀ داستان دربارة محجوب نظر گالتیه،

 «داندمی زرتشتی دین و زمین ایران ایافسانه شهریاران به مربوط عناصری حاوی را

 نیست و درست این داستان زرتشتی ریشۀ دربارة گالتیه نظر اما(. ۳1 ،0۷20 ستاری،)

انسان ــ  و مار. است رد قابل آسانیبه زرتشتی، دین اصیل شواهد و مستندات اساسبر
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 مار زرتشتی، دینی متون در ولی اند،مقدس و خردمند نیک، ماران، ملکۀ داستان در مار

 و مغضوب مار ابراهیمی ادیان و زرتشت دین در». انداهریمنی موجوداتی وانسان ــ مار

 آمده بندهش در(. ۳۷0-۳۷۳. صص ،0۷10 یاحقی،)« است تبهش به شیطان دهندةراه

 بندهشدر  .هستند اهریمن هایآفریده خرفستران. است خرفستران از مار که است

 مار پشت بر طبقی بر که ماران ملکۀ شخصیت با که شودمی اشاره ماری به همچنین

 نشیند بزرگ مار رس بر که خوانند شاهماران که نیز آن» دارد شباهت است نشسته بزرگی

 (.10. ص ،0۷06 دادگی،) «است انگشت درازی به و سپید و باریک و

 سرش که است بایستاده ستون مانند ماری شکلبه دوزخ اندر که مردی روان دیدم

 که کرد گناه چه تن این که پرسیدم بود همانند مار به تن دیگر و مردمان سر به

 گیتی در که است مرد کیشبد آن روان این که گفتند برد. بادافره گونهاین روان

 (.64۳. ص ،0۷04 یاسمی،) شتافت دوزخ به کرپی مار شکلبه و افکند نفاق

 در»ای داشته است مار در باور ایرانیان تا پیش از ظهور دین زرتشتی جایگاه شایسته

(. 041 .ص ،0۷۳۳ بهار،) «اندآوردهمی شمار به هاآب و زندگی حافظ را مار کهن، ایران

 ها،خانه و غار رودخانه، چشمه، کویر، کوه، در رازآلودش زیستن و حضور مار با

 شگفت رازآلود و موجودی کهن هایانسان نظر در متفاوتش، ظاهر و اندازیپوست

 و باروری بانوانخدای به کهن باور همراه که رسدمی نظربه چنین ایران در». بوده است

 «است بوده رایج م.پ اول هزارة تا چهارم هزارة از هم مار خدای پرستش فراوانی،

 (.0۳. ص ،0۷۳۳ حبیبی، ترجمۀ ،012۷ گدار،)

از  باید و است احترام قابل بلکه نیست، اهریمنی مار ایران نیز، غرب مردمان نظر در

 گرامی بسیار کرد، قوم مذاهب و هاآیین برخی در مار. کرد پرهیز آن به رساندنآسیب

 باالمرتبۀ شیوخ از) «مندشیخ» هستند کردها از گروهی که هاایزدی وربا به. است

 شفا و رودمی او نوادگان نزد بگزد ماری را هرکسی و راندمی حکم مارها بر( هاایزدی
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 ایزدیان گاهنیایش درگاه بر(. 610. ص ،0۷01 مقدس، ، ترجمۀ6110آلتونجی، ) یابدمی

. است آنان پرستش آیین از بخشی که است هشد حکاکی رنگسیاه و بزرگ ماری نقش

 کرده اشاره نام شامارانای بهاسطوره دربارة کرد مردم باورهایی و هاداستان به نیکیتن

. مارهاست از انبوهی لشکر و داری ماران پادشاه شاماران ها،داستان این در. است

 به. دارد بسیار هاینیکوی. اوست نزد دردها داروی .نیستند او فرمان به بدکار مارهای

 (.۳۳0-۳۳1. صص ،0۷22 قاضی ترجمۀ ،01۳2 نیکیتین،)دارد  سر بر شاخ دو تاج جای

 روی بر زیبایی و خجستگی برای را مارانشا تصویر کرد، زنان و هنرمندان

 تابلوهای کردند. از تصویر وی،می نقش هابافتهدست و هاقالی ها،پرده ها،صندوقچه

 .ساختندمی نیز دوزیپولک

 
 دوزی شده از اسطورة شاماران: تابلوی پولک 0تصویر

Figure 1: Embroidered paintings of myth of Shamarans 

 را شاماران ویژة آش وی خشنودی برای که است مقدس ایاندازه به مارانشا مقام

 مونپیرا به را آش از پختند، همچنین کمیمی وی پیشگاه به هدیه و کردندمی نذر

 این پخت. خواندندمی را مارانشا ویژة اشعار و اوراد و ریختندمی آب، چاه و چشمه

 .دارد رواج افراد میان برخی و مناطق برخی در آیین هنوز این .است زنان عهدة بر آش
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برپا  و کوه به گله و چوپان رفتن نو، خانۀ ساخت آغاز خانه، در مار دیدن هنگام آنان

 پخش اطرافیان خود و همسایگان میان را آن و پزندمی را شاماران شآ چادر،سیاه کردن

 و ماران همۀ فرمانروای عنوانبه او و شودمی شاماران خشنودی باعث آش این. کنندمی

 هایدیده براساس. شودمی اشخانواده و نذر صاحب به آنان آزاررسانی مانع خزندگان،

 جابه را مراسم این دادندمی را ماری سوی از ندید زیان احتمال که افراد برخی نگارنده

 به و است پذیرفته را آنان پیشکش و نذر شاماران که کردند بیان سپس و آوردند،

 با اما شود،می پخته نیز لر قوم میان در شاماران نذر آش اند.رسیده خود خواستۀ

 از روایتی که نشد یافت کسی لر، قوم از تن چند از نگارنده پرسش و وجوهاجست

 یادگار به آنان گذشتگان از آیین این کردندمی بیان همه و بداند را شاماران اسطوره

 فراگیر موارد این اند؛نشنیده یا اندکرده فراموش را آن خود اکنون داستان و است مانده

 .کندمی اسطورة شاماران تأیید مقدس بودن و

. است گرفتهمی قرار مورداستفاده بسیار مردانه نامی عنوانبه مارشا پیش، هایدهه تا

 کردی زبان در که شاماران .است بوده زنانه نامی خراسان کردنشین مناطق در شامار

 ملکۀ. است ماران شاهٍ معنای به شودمی تلفظ نیز مارونشاه لری زبان در و ماران شای

ران، همان سازة داستان ملکۀ ما اصلی سازة. معناست همین به نیز شبهزارویک مارانِ

 عربی از شبهزارویک کنونی متن که است سال 001 به نزدیک. اسطورة شاماران است

 گسترة در شاماران که است زیادی هایقرن که است، درحالی شده برگردانده فارسی به

 پیشکش، و نذر توسل، با او از که است مقدسی اسطورة ایران فالت از وسیعی بسیار

 از داستان یک گاههیچ. شودمی ستایش هایشنیکویی دلیلبه و شودمی خواسته یاری

 و قدسی باور به و برسد مقامی چنین به تواندنمی کنندهسرگرم کتاب مجموعه یک

 داده ازدست را خود قداست جوان نسل نزد مارانشا امروزه اگرچه. شود تبدیل جمعی



 جمشیدبیگی رعنا _______________ مارانِ... ملکة داستان گیریکلش در شاماران کردی اسطورة نقش

19 

 

 از بسیاری زیرا است، او دنکهن بو بر دلیلی نیز این است، اما کهن داستانی فقط و

دهند و می ازدست را خود بودن مینوی و آسمانی جنبۀ گوناگون، دالیل به هااسطوره

شوند. اسطورة شاماران می کننده، جادویی، عامیانه و ادبیسرگرم هاییداستان گیتیانه و

 ایبر اثر تحوالت مادی و معنوی جامعه و پدیدآمدن عصر دین، نقش مقدس اسطوره»

(. بهار همچنین معتقد است که ۷۳۳، ص. 0۷01)بهار، « خویش را ازدست داده است

دهند، اما ای با آنکه جنبۀ قدسی خود را ازدست میبرخی از اساطیر و روایات افسانه

اند و خود توجیهی برای ساختارهای های اخالقی و رفتاریهمچنان دارای خویشکاری»

 (.۷۳۳همان، ص. )« انداجتماعی

 از اساطیر که کندبیان می های مقدس زرتشتی،در مقالۀ درآمدی بر سفره داپورمز

 اجتماعی وضعیت و طبیعی عوامل روانی، نیازهای به و شوندمی منتزع خاصی قوانین

 به زرتشتی، مقدس هایسفره شرح و برشمردن با وی. شوندمی مربوط خود خاستگاه

 روابط: است حاکم اصولی دینی، و ایطورهاس نذریِ هایسفره در که پردازدمی این

 از اساطیری، مضامین و آورندمی وجودبه خاصی اجتماعی هایساخت خاص، اجتماعی

 را خود خاص سرنوشت و هاتمدن تا آورنددرمی حرکت به را مردم اجتماعی، جنبۀ

 ایتکرارهنقش. اندگرفته تکرارها ریشه ـ نقش از اساطیری 0هایسپندینه. بسازند

 از. اندآورده وجودبه را هاآن فرهنگی نیازهای که گیرندمی شکل هاییبنیان بر اساطیری

 این دینی، زمینۀ در ولی دارند، سرگرمی حکم مردم نظر در اساطیر تاریخی، نظر

 هاآن از جهانی آن قدرت و جهانی این توان که دارند را هاییواقعیت حکم هامضمون

 هااسطوره اما نباشد، منطقی تفکر یک محصول فقط شاید دگیزن سرشاری. خیزدبرمی

 براین مزداپور. بخشندمی بیشتری غنای بشری فرهنگ به هستند بشر همگانی میراث که

 براساس کار تقسیم دلیلبه خود زمان در هاسفره به مربوط هایآیین که است باور
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 مردم اعتقادات خدمت در و شدند استحاله دچار بعدها ولی آمدند، وجودبه جنسیت،

 کارکرد و ساخت دارای امروزه و اندکرده حفظ را خود انسجام هم هنوز و درآمدند

 (.۷0۳ ،۷02. ص ،0۷۳2 مزداپور،) روندمی شماربه اجتماعی نهاد یک و هستند

 و شخصیت عناصر دارد و ایویژه اهمیت آن در مار که ایرانی هایتمدن از یکی    

 است. عیالم تمدن ،اندآن بسیار شبیه اساطیر به شاماران اسطورة و ماران کۀمل داستان اصلی

 پس است، شده ساخته شاماران اسطورة براساس ماران ملکۀ داستان تردیدبی کهرو آناز

 .برد خواهیم نام شاماران از تنها ادامه در کهن، اسطورة این ریشۀ بررسی برای

 . عیالم1ـ5

 حکومت و پادشاهی یک توانست که سترة فالت ایران بودتمدن در گ نخستین عیالم

 ایران تاریخ». براند فرمان آن غربی جنوب و غربی هایبخش بر و دهد قدرتمند تشکیل

 از پیش دوم هزارة پایانی هایسده حدود در فالت این به آریاییان مهاجرت از پیش

 موسوی)« است عیالم تاریخ همانا میالد، از پیش یکم هزارة آغازین هایسده تا میالد

 است بوده هاییویژگی دارای تمدن این(. 61۳. ص ،0ج ،0۷1۷ بجنوردی و همکاران،

 و هاحکومت ها،تمدن بر شگرفی تأثیر عیالم. کردمی متمایز هاتمدن دیگر از را آن که

 دةکننیاری» را عیالم کامرون،. است داشته خود از پس یا و عصرهای همو فرهنگ ادیان

 (.01. ص ،0۷2۳ انوشه، ترجمۀ ،01۷2 کامرون،)داند می« بشری تمدن

 از یکی عیالم، نام است، «جدید عهد» و «عتیق عهد» مجموع که مقدس کتاب در

 در مهم نقشی عیالمیان و عیالم. است شده ذکر بارها ایران، باستانی هایحکومت

 در. اندکرده بازی اند،دهبو مقدس کتاب گوناگون اسفار نگارندة که اقوامی تاریخ

 شده اشاره عیالم به آیه ۳1از بیش در مردود، هاینوشته مجموعه و مقدس کتاب

 (.۷1 ،6۳. ص ،0۷1۳ گشتاسپ، و جهانگیرفر) است
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 بوده تأثیرگذار آناهیتا - میترا - هرمزد ایزدی تثلیث گیریشکل در عیالمی دین»   

 اندبوده موردپرستش هم نینوا در عیالمی نایزدا(. 6۳. ص ،0۷1۷ پور،)اسماعیل «است

 آلتای،گون) اندشدهمی پرستش عیالم در نیز دیگر هایتمدن خدایان برخی همچنین و

 همۀ در عیالم فرهنگ و هنر» (. (.۷0۳ ،۷02. ص ،0۷۳0 اصفهانیان، ترجمۀ ،01۳0

 راساطی (. بنابراینAlvarez mon, 2011, p. 320) «بود یافته گسترش زاگرس

 .ُاندنبوده محدود  این حکومت قلمرو به ایزدانش پرستش و عیالم

 عیالمیان مذهب و باورها». است تمدن این هایبخش ترینشگفت از عیالم دین

 نیروهای جادو، و سحر: بودند قائل ایویژه احترام آنان برای که بود هاییویژگی دارای

 این است معتقد هینتس(. ۳1.ص ،0۷04 مجیدزاده،) «مار پرستش و زن زیرین، جهان

 وی. کند حفظ را خود خاص تفاوت و فردیت عیالمی دین تا بود شده باعث هاویژگی

 آن راستین مایۀنقش را مار و دین این ویژة را زنانگی به غیرمتعارف و زیاد بسیار احترام

 الرمادرسا تمدنی عیالم تمدن(. ۷0. ص 0۷12 بیانی، ترجمۀ ،0124 هینتس،) داندمی

(. 6۳. ص ،0۷04 نگهبان،) «رسیدندمی هم پادشاهی مقام به عیالم در زنان». است بوده

 زیرزمینی هایآب و هاآب ایزد را عیالم تمدن در مار شناسان،عیالم و شناسانایران

 انسان شبیه را ایزدان دیگر بعد به ایدوره از عیالمیان که است باور این بر آمیه. دانندمی

 از یکی. کردندمی ایزدان به تبدیل را فراطبیعی هایقدرت و اندساختهنمی مجسم

 گوید:می هینتس(. ۷0. ص بیانی، ترجمۀ ،0122 آمیه،)است  بوده مار ایزدان، نمودهای

 مذهبی مضمونی و است کرده ظهور عیالم در بارنخستین انسان، سر با مار مایۀنقش

 ترجمۀ ،0124 هینتس،) دهدمی گواهی خزنده این ایزدبودگی سویۀ بر که دارد آیینی

 که است موجود عیالمی تمدن از آثاری و هامهره ها،برجستهنقش(. ۷0. ص فیروزنیا،

 .است مارانسان ـ  شکلبه ایزد هاآن در
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 نقش آتشدانی برابر در مار بدن و انسان سر با شخصیتی عیالمی مهرة یک روی بر

 دارد. سر بر دارشاخ کالهی زدیای نیروی نشانۀ به او. است شده

 
 در  برابر آتشدان مارنیمه ـانسان نیمه: ایزدِ 6 تصویر

Figure 2: God of half-snak-half-human in front of the brazier 

 

 بر است، ایستاده انسان ـ مار ایزدِ رویروبه نیایشگاه، درِ برابر که ایپرستنده تصویر

 شود.می دیده دیگر عیالمی مهرة یک روی

 
 نیمه مار در نیایشگاه ـ : پرستنده و ایزدِ نیمه انسان۷تصویر

Figure 3: The worshiper and god of  half-snak-half-human in the shrine 
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 عیالم اساطیر و شاماران . رابطۀ2ـ5

 زن سر با است: موجودی عیالمی دین هایویژگی یادآور شاماران اسطورة اصلی عناصر

 زیرزمینی هایآب کنار و زمین زیر در که بسیار خردمند و مهربان است، مار بدن و

 آب به او راز شدن دارد، آشکار ژرفی پیوند آب با او موجودیت و زیستن زید،می

 نیک است، جهان رازهای به آگاه و انسان گریاری ایزدبانوان، مانندبه است، دارد بستگی

 ویژة مشخصۀ بر تأییدی هاویژگی اوست؛ این اختیار در هاییاست، گنجینه مقدس و

 جادویی قدرت صاحب و هستی اصل که مادینه ایزدان» که است عیالمی باورهای

 تصویر با که کردندمی فرمانروایی نیز زیرزمینی هایآب و زمین زیر جهان بر اندبوده

 حتمل استبسیار م(. 001-000. صص ،0۷10 بالش، و یاوری) «اندشده مشخص مار

 گاهی کهن مردمان. باشد وی دستیاران و همراهان از یا یک ایزدبانو از شمایلی شاماران

 این در» .بردندمی کاربه آنان نماد عنوانبه و دانستندمی ایزد به متصل را حیوانات برخی

 این زمانی یعنی هستیم، مواجه نمادها این نشینیهم و جانشینی مسئلۀ با ما ارتباط

 ایزدبانو با همراه و نشینهم نمادها ایـن زمانی و شده، ایزدبانو نماد جانشین هانماد

 (.0۳. ص ،0۷16 ملک، و فررفیع) «اندشده

نشینی حیوانات با ایزدان، ارباب حیواناتی یکی از نمودهای ارتباط، همراهی و هم

ارباب  ن،یونا و مصر رودان،میان ایران، ویژهبه گذشته بزرگ هایتمدن است. در

 گرفته قرار حیوانات میان در یا دارد دست در را حیوانی که انسانی شکلحیوانات به

شکل انسان ـ حیوان که نیمی از آن حیوان و نیمی انسان است، یا به شکلبه یا است،

 هاینقش از یکی حیوانات ارباب. شوندمی های حیوان دیدهموجودی مرکب از ویژگی

 را سرزمین نگهبان و پادشاهی نگهبان معابد، نگهبان ها،آن مایندةن ایزدبانو، یا ایزد



 0410خرداد و تیر   ،44، شمـارة 01 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

24 

 

. اندبوده حیوانات بر کنندهغلبه یا اندراندهمی فرمان حیوانات از ایگونه بر یا اندداشته

 .اندبوده قدرت دارای و ماورائی فراطبیعی، نیک، آنان

 است معتقد و داندمی عیالم تمدن مهم هایویژگی از یکی را حیوانات ارباب آمیه

 توازن و سکون نگهبان و ضامن که بزرگی حیوانات شکلبه را حیوانات ارباب آنان

 سر بر شاخی عیالمی هاینقش در ارباب حیوانات .اندکردهمی ترسیم اندبوده جهان

 دین در که حیوانات ارباب این از یکی. است وی قدرت عالمت شاخ این و دارد

. ص ،0۷14 بیانی، ترجمۀ ،0122 آمیه،) است مار انسان دارد مهمی بسیار نقش عیالمیان

 آدمنیم آنان بیشتر که اندشده نقش موجوداتی عیالمی هایمهره روی بر»(. ۷0، 64

 میری، ترجمۀ ،011۳ کخ،) «هستند حیوانات ارباب هاآن از برخی و هستند حیواننیم

حیوانات عیالمی است و نقش  های اربابشاماران یکی از نمونه (.46. ص ،0۷06

مانند نگهبان دنیای راند، بهاصلی او ارباب حیواناتی بودن است. او بر مارها فرمان می

 زیر زمین است و شاخی بر سر دارد.

 ارباب کشتن. است او حیواناتی ارباب وظیفۀ راستای در کامالً شاماران شدن کشته

 زیرا برکت، و پرفیض ستکاری یادهال گفتۀ به النوعرب دیگر نام به یا حیوانات

 دارد بسیار اهمیت و قیمت و قدر آدمی زندگانی برای که چیزی قتلش از پس

 خاصه چون رود؛نمی مردمان یاد از گاههیچ شدهکشته رب این. گرددمی پدیدار

 دگرگون را آدمی زندگانی نوع. است آنان موردنیاز و سودمند سخت مرگ، از پس

 و شودمی جنسیت صاحب میرنده، قتل این از پس انسان اساطیر، بعضی در. کندمی

 با که است تشریفاتی و مراسم یعنی تشرف آداب آدم او قتل دیگر بعضی در

 و انواع ارباب، این. شودمی تبدیل ورفرهنگ مرد به طبیعی انسانی جاآوردن،به

 شدن کشته از پس و است کوتاه زمین روی در شانزندگانی دارند، گوناگون اشکال

 و کینه نیز انواع ارباب و خیزدنمی بر آنان خواهیخون به کسهیچ مردمان دست به

 باید چگونه که آموزندمی آنان به برعکس بلکه ندارند، خود قاتالن حق در نفرتی
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 انواع ارباب این زندگانی. گیرند بهره و برند سود شانجانبی جسد و مرگ از

 به است بشری وضعیت و انسان حیات مقتضیات موجد قتلشان. است پررمزوراز

 و تمدن از پایه و مرحله کدام در و کی ایزدان این که گفت تواننمی درستی

 ماهیت و نوع انسان اساتید اجداد دست به شانشدنکشته. اندآمده پدید فرهنگ

 پیوندی و رابطه قتل این با زمانهم و است کرده دگرگون را آدمی هستی و حیات

 آن از چون است آمده پدید خاکی مردمان و الهی موجودات میان ناگسستنی

. صص ،0۷20 ستاری،) گیردمی مایه و توشه ایزدان از انسان که است روزگار

 (.6۳0ـ621

 ازبین بدکار وزیر .شودمی سودرسانی و بخشیبرکت باعث شاماران شدن کشته

 تندرستی برای و نباشد ناراحت گشمر برای که گویدمی تیماسب به شاماران. رودمی

 راستای در مرگش از پس او بدن از چگونه آموزدمی تاماسب به. شود کشته باید پادشاه

 و خدا نمایندة کهن هایانسان اندیشۀ در که پادشاه. ببرد بهره پادشاه و خود به کمک

 از هاستفاد و شاماران شدن کشته با است، مردمان و سرزمین بقای ضامن و خدایان

 و شودمی آگاه هادانش همۀ به نیز تاماسب او، شدن کشته با وی. یابدمی بهبود او جسم

 و است آنان فرمانروای وی که ماران از کدامهیچ او مرگ از پس. شودمی وزیر

 همیشه تا وی مارانشا به معتقدان باور در. خیزندبرنمی او انتقام به مردمان از کدامهیچ

. است نشده فراموش نیز او یاد. است بدکاران دشمن و نیک مردمان دةکننیاری زنده،

 ورشدنفرهنگ و خرد فکری، بلوغ به که است شاماران شدن کشته از پس نیز تاماسب

 .دانست وریفرهنگ و بلوغ از نمودی نیز را او وزارت توانمی. رسدمی

 . نتیجه6

 ایرانی ریشۀ الدینکریم حاسب و ماران ملکۀ داستان دهدمی نشان پژوهش این نتیجۀ

 باور مقدس یک صورتبه تاکنون کهن روزگاران از که شاماران اسطورة روی از و دارد
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. است شده پرداخته و ساخته دارد، وجود نشینانو زاگرس کرد ایرانی قوم میان

 وجود شاماران داستان در است اسالمی و دینی ــ که ماران ملکۀ داستان از هاییبخش

 این ریشۀ. اندشده افزوده بدان بعدها داستان، به دادن اسالمی رنگ راستای در دارند ـن

انسان  مار، زن، که شد یافت عیالم یعنی ایرانی فراگیر تمدن نخستین اساطیر در اسطوره

 تمدن، این در مار. نداداشته ارزشمندی و واال جایگاه آن در حیوانات ارباب و ـ مار،

 موارد این همۀ. دارد ایویژه ارتباط ثروت و خرد زیرزمینی، هایآب اب و است مقدس

 خردمند که مار بدن و انسان سر با ماری -انسان . اندیافته تجلی شاماران شخصیت در

 اسطوره این. دارد قرار زیرزمینی هایآب کنار و زمین زیر در زیستگاهش و نیکوست و

. است ارتباط در آن همراه و دستیار یا آن نماد یا زدای خود عنوانبه عیالمی ایزدبانوان با

 بوده انسان به خدمت برای شدنش کشته که است عیالمی حیوانات ارباب از شاماران

 برای نیز آنان شدن کشته و اندبوده هاانسان خدمت در و نیک حیوانات ارباب. است

 همسایۀ هایتمدن و نگفره بر زیادی بسیار تأثیر عیالم،. است بوده هاانسان به کمک

 فرهنگی و دینی باورهای. داشت جهان حتی و ایران فالت همۀ و خود از پس و خود

 .دربرگرفت را ایران فالت از وسیعی گسترة عیالم

 نوشتپی

 مقدسات. 1

 منابع

 ایزدی تثلیث گیریشکل در عیالمی خدایان نقش(. 0۷1۷. )گ پور،اسماعیل و ،.ا پور،اسماعیل

 .60-0۳ ،(002) ۷، ادبی جستارهای. آناهیتا ـ یترام ـ هرمزد

 مؤسسۀ: تهران(. 0۷01) مقدس. ا ترجمۀ. پرستانشیطان یا یزیدیان(. 6110. )م آلتونجی،

 .عطایی انتشارات
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 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران(. 0۷14) بیانی. ش ترجمۀ. ایالم تاریخ(. 0122. )پ آمیه،

 .چشمه: تهران. تاریخ تا اسطوره از(. 0۷۳2. )م بهار،

 . تهران: آگه.پژوهشی در اساطیر ایران(. 0۷01بهار، م. )

(. 0۷01) ایبدره. ف ترجمۀ. شبهزارویک در پردازیداستان هایشیوه(. 0116. )د. پینالت،

 .هرمس: تهران

 .نشر مرکز: تهران. شبهزارویک در پژوهشیشعبده و عشق کتاب(. 0۷۳2. )ن ثمینی، 

 در پژوهش. شاماران کردی داستان از الگوییکهن-ایاسطوره خوانشی(. 0411). س ، چوپان

 .۳1-4۷ ،(۷۷) 0 انسانی، علوم و هنر

 ،ادیان نامۀپژوهش. مقدس کتاب در عیالمیان و عیالم(. 0۷1۳) ف. و گشتاسب، ،.م جهانگیرفر،

01(61)، 6۳-21 . 

 .توس: تهران. بهار. م گزارنده. بندهش(. 0۷06) ف، دادگی،

 قبل سوم هزارة جیرفت آثار در مار و پلنگ نماد آیکونوگرافی(. 0۷16) م. و ملک، ،.ج فررفیع

 .۷2-۳ ،4 ،ایران شناسیباستان هایپژوهش. میالد از

 .توس: تهران .شهرزاد افسون(. 0۷20. )ج ستاری،

 . سروش: تهران(. 0۷1۷) اخگری. م ترجمۀ. ایران فولکلور ادبیات (.0116. )ی سیپک،

 براساس شاماران اسطوره تحلیل و بررسی (.0۷11. )ع یوسفکند، عزیزی ، و.ش  شکرپور،

 .۳1ـ41 ،(61) 4 ،هنر جلوة. کمبل جوزف قهرمان سفر الگوی

 ترجمه بنگاه: تهران(. 0۷۳۷) دهشیری. ض ترجمۀ. ایران به اروپاییان سفر(. 01۳0. )ژ شیبانی،

 .کتاب نشر و

 .هرمس: تهران. 6 ج. شبهزارویک(. 0۷0۷. )ع طسوجی،

 و علمی تهران:(. 0۷2۳) انوشه. ح ترجمۀ. تاریخ دمسپیده در ایران(. 01۷2) ج. کامرون،

 فرهنگی.
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(. 0۷06) میری. ن ترجمۀ. هخامنشی ایران و عیالم در پرستش و خداشناسی(. 011۳. )ه کخ،

 .42-۷1 ،00 ،پژوهیباستان

 بهشتی. شهید دانشگاه انتشارات: تهران(. 0۷۳۳) بیحبی. ب ترجمۀ. ایران هنر(. 0126. )آ گدار،

 ،(016) 06 ،وحید(. 0۷۳0) اصفهانیان. د ترجمۀ. عیالم فرهنگ و تمدن . (01۳0. )ش آلتای،گون

۷1۳-۷6۷. 

 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران. ایالم تمدن و تاریخ  (.0۷04. )ی مجیدزاده،

 .چشمه: تهران ذوالفقاری.. ح کوششبه. ایران عامیانۀ ادبیات(. 0۷06. )ج .م محجوب،

 تهران: آگاه.یاد بهار؛ یادنامۀ دکتر مهرداد بهار )مجموعه مقاالت(. (. 0۷۳2مزداپور، ف.، و همکاران )

 فرهنگ. مهاباد مکریان منطقۀ در شاماران اسطورة تحلیل و بررسی  (.0۷10) ا. رهبر، و. ش، مسرور،

 .1۳-۳۷ ،(60) ۳ ،عامه ادبیات و

 بزرگ المعارفةدائر مرکز: تهران. ایران جامع تاریخ(. 0۷1۷) کاظم و همکاران نوردی،بج موسوی

 .اسالمی

 شاماران اسطورة در الگوهاکهن تحلیل و بررسی(. 0۷11. )ع .یوسفکند و عزیزی ،.ب مطلق، نامور

 .۳2-4۷ ،(61) ۳، اسالمی هنر نگارینۀ. یونگ آرای براساس موکریان منطقۀ از

 .نور سبحان: تهران. جهان شهرنشینی مرکز ترینکهن یا شوش(. 0۷11. )ع نگهبان،

 .نیلوفر: تهران(. 0۷22) قاضی. م ترجمۀ. کردستان و کرد(. 01۳2. )و نیکیتن،

 فارس. فرهنگ کل ادارة: شیراز. عامه فرهنگ دربارة مقاله یازده (.6۳۷2. )ص همایونی،

 فرهنگی. و علمی: تهران(. 0۷12) فیروزنیا .ف ترجمۀ. ایالم گمشدة دنیای(. 0124. )و هینتس،

 .معاصر فرهنگ: تهران. اساطیر فرهنگ(. 0۷10. )ج .م یاحقی،

 .640-640 ،۷ مهر،. نامهارداویراف(. 0۷04. )ر یاسمی،

 .کتاب بیهق: تهران. باستان دوران هایاسطوره در زن نماد بررسی(. 0۷10. )ش بالش، و ،.ح یاوری،
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