
 
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  نمادين در اسطوره و افسانه قهرمان شدن با تولد تقديرِ
  

 ٭دكتر محمد شكرايي

  دانشگاه پيام نور خرمشهر استاديار زبان و ادبيات فارسي
  

 چكيده
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  مقدمه - 1
نگذشـته بـود كـه     1ناخودآگـاه فـردي   دربـابِ  )1856 - 1939(فرويد  ةزمان زيادي از نظري 

استاد را گسترش داد و اظهار داشت  ةنظري )1875 - 1961(شاگرد وي كارل گوستاو يونگ 
در مقابـلِ  . جـاي دارد  2هاي زيرين ناخودآگاه فردي، ضمير ناخودآگـاه جمعـي   كه در اليه

آيند و زماني خـود در   هاي شخصي پديد مي عناصرِ ناخودآگاه فردي كه منحصراً از تجربه
اند، عناصري عام و همگاني وجود دارد كـه   خودآگاه بوده و بعدها فراموش يا سركوب شده

از از ديدگاه يونگ ناخودآگاه جمعي انبوهي . ها مشترك است در ساختار روان تمام انسان
دهـد و تمـام   خاطرات نژادي است كه همچون نيرويي نامرئي فرد را تحت تأثير قرار مـي 

   :شود شامل مي را هاي زندگاني بشر از آغاز تا كنون آموخته
هـا   ناخودآگاه جمعي زهداني است كه در آن مجموع تجارب اساسي روان گرد آمـده و از ميليـون  

ناخودآگاه جمعي عالم صغير است در برابر عـالم كبيـر و آن هـر دو    . است سال پيش انباشته شده
   .)136: 1348 ستاري،(نامحدودند 

ظهور ناخودآگاه جمعي از طريق دو جنبة اصلي آن يعنـي غرايـز و الگوهـاي باسـتاني     
همچون غريزة  - ترين غرايز حياتي موجودات  از ابتدايي .)80: 1387 اسـنودن، (شود ممكن مي

ترين تمايالت باطني انسان در ناخودآگـاه جمعـي   تا عالي - جوجه براي فرار از ساية قوش 
از نمادهـا و   اي هي وجـود گنجينـ  ترين ويژگـي ناخودآگـاه جمعـ    برجسته. است جاي گرفته

تايپ كه بـه الگوهـاي باسـتاني،     آركي. نامدمي 3تايپ هايي است كه يونگ آن را آركي نگاره
است، بخش عظيمـي   الگو، انواع كهن، صور نوعي، سرنمون، و برابرهاي آن ترجمه شده كهن

ها موجود  الگوهايي كه از زمان تولد در تمام انسان. از عناصر سازندة ناخودآگاه جمعي است
 :است و همچون نيرويي اسرارآميز در سطح عميق ناخودآگاه قرار دارد

كه هر قرن و زمانه به آنها تنـوع و تفـاوت بسـيار نـاچيزي     اند آنها طنين رويدادهاي ماقبل تاريخ
انـدوختن از زنـدگي    كردن و تجربه ها ذهن نياكانمان را، نحوة انديشيدن، حس سرنمون. افزايد مي

انديشيم، حال آنكـه ضـمير    ها مي ما برحسب سال... آورند آنها را براي انسان معاصر به ارمغان مي
   .)29- 30: 1380مورنو،(كند  انديشد و زندگي مي ناآگاه بر حسب هزاران سال مي

                                                 
1. individual unconscious 
2. collective unconscious 
3. archetype 
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امـا  د، ري متعـدد و متنـوع هسـتن   هـاي بشـ   الگوهـا بـه تعـداد خصـلت     هرچند كهـن 
از  7و نقـاب  6سـايه  5،خرد پير 4ن،خويشت 3ن،قهرما 2،آنيموس 1ا،الگوهايي چون آنيم كهن
قهرمـان بـه   براي تبيـين تولـد نمـادين    . شوند الگوهاي يونگ محسوب مي ترين كهنمهم
طـور   الگوي خويشتن و همـين  الگوي قهرمان و كهن الگوهاي مرتبط با آن يعني كهن كهن

يكي از نظريات مهم يونگ به نام فرايند شود پرداخته مي 8تفردي.  
ايـن  . الگـوي قهرمـان اسـت    ترين اسطوره در جهان، اسـطورة قهرمـان يـا كهـن    شايع

اي  بيـانگر چهـره   ،اسـت  ملـل مختلـف رخ نمـوده   هاي  ها و افسانه الگو كه در اسطوره كهن
اي است و از آنجا كه ريشـه در ناخودآگـاه جمعـي دارد و     شمول از قهرمان اسطوره جهان

ما اين اسـطوره  «. از جذابيتي همگاني برخوردار است ،دهد مسائل عام بشري را بازتاب مي
در ميان قبايل ابتدايي  در خاور دور و ،را در اساطير كالسيك يونان و روم، در قرون وسطا

وضـوح داراي   ايـن اسـطوره بـه   . شـود  يابيم و در رؤياهاي ما نيز ظـاهر مـي   كنوني نيز مي
انگيز است و اهميت رواني آن، هرچند كـه بـه مقـدار جاذبـة آن آشـكار       اي شگفت جاذبه

   .)215: 1387 واحددوست،( »العاده عميق است هذا فوق نيست، مع
هاي هـر قـوم بايـد مناسـبات و مجموعـة       درست است كه در تفسير اساطير و افسانه     

هـاي   امـا هرقـدر اليـه    ،دنظر قـرار دا فرهنگ و نظام ارزشي حاكم بـر آن جماعـت را مـد   
سـرانجام بـه    ،ها بـزداييم  سازي را از اساطير و افسانه هاي محيطي و بومي سطحي، ويژگي

يم كه در غالب ملل مشترك است و همگي را به يك مبدأ رس اي تنومند و واحد مي پيكره
الگـويي معـين را بـراي     ،قدرت اسـطوره در اثر خود به نام  )1(جوزف كمبل. كند وصل مي

اي  يـك قهرمـان اسـطوره   در حتي شـايد بتـوان گفـت    « :كند اي بيان مي قهرمان اسطوره
هاي كثيري از  توسط گروههاي گوناگون،  الگويي وجود دارد كه زندگي او در سرزمين كهن

   .)206: 1380كمبل،(» است برداري شده مردم نسخه
                                                 
1. anima 
2. animus 
3. hero 
4. self 
5. wise old man 
6. shadow 
7. persona 
8. individuation procss 
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هـاي   سـاختن نوآمـوز بـا جنبـه    الگـوي قهرمـان آشنا   از نظر يونگ، وظيفة اصلي كهن
عملكرد اصلي اسطورة قهرمان اين اسـت كـه   «. خود و اسرار زندگي و مرگ است وجودي
كنـد و   را فراهم مـي  - شناخت نقاط ضعف و قوت  - هاي نخستين خودآگاهي فردي زمينه

 .)27: 1383يونـگ،  (» نشـيب زنـدگي را بپيمايـد    و دهد تا راه پرفـراز  به انسان دلگرمي مي
شـوند و قهرمـان مظهـر روح     ها قهرمـان محسـوب مـي    هرچند در معناي عام تمام انسان

قهرمانـان از  «. تندخاص قهرمانان برگزيـدگان هسـ  آيد، اما در معناي  انساني به شمار مي
شوند و قهرماني چيزي نيست كه اكتسابي باشد، و همين موضـوع رابطـة    پيش تعيين مي

     .)324: 1385 كمبل،(» كند نامه با شخص را مخدوش مي زندگي
هاي يونگ راجع به روان انسان كه نتيجة مطالعات او در بـاب مـذاهب   از ديگر يافته       

الگـوي   از ديـدگاه وي كهـن  . الگوي خويشتن است مفهوم خويشتن يا كهن ،آسيايي است
خويشـتن نيرويـي اسـت كـه تمـام      «. تن وحدت تمـامي صـفات شخصـيت اسـت    خويش

دارد و باعـث وحـدت، تعـادل و ثبـات      هاي شخصيت را متصل به يكديگر نگه مي سيستم
ايـن   به خويشتن رسيدن يعني رسيدن شخصيت بـه وحـدت كامـل و   . شود شخصيت مي

ندرت به آن دسـت   كنند، ولي به هدفي است كه همة مردم براي رسيدن به آن تالش مي
الگوي خويشتن غايـت و   كهن ،در ادامه خواهيم ديدكه چنان .)52: 1388 شاملو،(» يابند مي

فرديت است هدف فرايند.  
و شـدن   تـوان نهايـت يكـي    فرديت را مي نظرية فرايند ،شناسي تحليلي يونگ در روان

شود كه شخص بـه كمـال    روان به شمار آورد و اين امر زماني محقق مي ءهماهنگي اجزا
فرديت همان جريان خودشناسي است كـه فـرد را از ديگـر     فرايند. رشد رواني خود برسد

هايي از خود فرد كـه   كشف جنبه شدن رواني است، فرايند د بزرگتفرّ«. كندافراد جدا مي
بازشناسي است؛ يعنـي   د اساساً فرايندتفرّ. كند نوع او متمايز مي ءيك فرد را از ساير اعضا
- هم مثبت و هـم منفـي    - هاي مختلف شدن خود، آگاهانه جنبه فرد بايد در فرايند پخته

 ،اي اسـت  العـاده  اين خودشناسي مستلزم شجاعت و صداقت خـارق . خود را بازشناسد كلّ
: 1383 گـرين و ديگـران،  (» ضـرورت تـام دارد   ،داما براي آنكه فرد بتواند انساني متعادل شـو 

181(. الگوهايي چون آنيما، آنيموس، قهرمان، پيـر  فرديت درحقيقت محصول كهن فرايند 
  . دهد الگوي خويشتن سوق مي خردمند و سايه است كه فرد را به سوي كهن
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نمـاد  الگـو بـا    رابطـة كهـن   ،ديگري كه در اينجا الزم است به آن پرداخته شود ةسألم
ز طريـق عناصـر سـازندة آن يعنـي     ظهـور ناخودآگـاه جمعـي ا    ،ه بيان شـد كچنان. است
الگوهـا نيـز از طريـق نمـاد ممكـن       ظهور كهن ،از سوي ديگر. شودالگوها محقق مي كهن
: انـد  نمادها نمودار ضمير ناخودآگـاه مـا هسـتند كـه بـه خودآگـاه مـا راه يافتـه        . شود مي

شناسـد؛ يعنـي صـورت نـوعي در      ا به صورت نماد ميخودآگاهي هميشه صورت نوعي ر«
جامة تصاوير جمعي كه ميان همة اقوام مشترك است و در اعماق خروشـان هـر روان در   

رو، هر نماد در عين حـال يـك صـورت نـوعي نيـز      از اين. گردد جوشش است، آشكار مي
زبـان اسـاطير و    .)137: 1348 سـتاري، (» هست يا صـورت نـوعي پديدآورنـدة نمـاد اسـت     

تـر و   الگوهـا هسـتند و هرچـه نمـاد عميـق      ف كهنزبان نمادهايي است كه معرّ ،ها افسانه
  . شمول است هاي جمعي و جهان و برخوردار از ويژگي ،تر عام ،تر باشد كهن

  
  پيشينة تحقيق - 2

فرديـت آثـار و مقـاالت بيشـماري بـه رشـتة        الگوي قهرمان و فرايند تا كنون دربارة كهن
اشـارات و   د جزهاي اين تول قهرمان و گونه نمادينِ اما راجع به تولد )2(،است تحرير درآمده

جمله پژوهشگراني كـه بـه    از. است هايي پراكنده، تحقيق منسجمي صورت نگرفته پژوهش
است كه كتابي با عنـوان   -  داز شاگردان فروي - اند، اتو رنك  تولد نمادين قهرمان پرداخته

رنك در اين كتاب به مسائل كلـي پيرامـون تولـد    . است كردهتأليف  د قهرماناسطورة تول
مسائلي از اين دست كه قهرمـان از خانـداني قدسـي يـا شـاهي       ؛است قهرمان اشاره كرده

طبقـة  هايي از  دارند، آدم است، تولد او هميشه با اشكال مواجه است، تولد او را مخفي مي
ـ     پايين او را به فرزندي مي د پذيرند، قهرمان پس از رسيدن به سن بلـوغ بـه حقيقـت تولّ

    .)150: 1387 ترقي،(شود  برد و درنهايت افتخار و مقام نصيب او مي خويش پي مي
  
  هاي آن تولد نمادين و گونه - 3

نكتـه پـي    هاي ملل مختلـف بـه ايـن    ها و افسانه با اندكي تأمل در ساختار اصلي اسطوره
الگوي قهرمان، تولد نمادين و غيرمتعـارف   هاي كهن مايه بريم كه يكي از مكرّرترين بن مي

   :هاست گونه روايت قهرمان در ابتداي اين
... شدن برخي از پهلوانان نظير هرقل و رستم، آرتور، سه تن از يالن نارت طبيعي زادهدشوار و غير

و ) مطـابق روايـت ارمنـي   ( و بهرام )در آيين مهرپرستي غربي( و برخي از ايزدان مانند اندرا، مهر
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هـاي   شـوندة اسـاطيري و حماسـي اسـت كـه در پـژوهش      تكرار ةها و غيره يك ماي آتنه و اشوين
  .)258: 1385 سركاراتي،(است  تطبيقي چندان توجهي بدان نشده

طبيعـي و   بيانگر گزينش او از سـوي نيروهـاي مـاوراء    ،اين تولد غيرمتعارف كودك       
طبيعي اسـت و در  اي غير تولد قهرمان اساطيري معموالً حادثه«. وستآغاز سفر قهرماني ا

آيد و اگر هم  مرد به وجود نمي - قهرمان از همايش دو واحد جنسي زن . رازها نهان است
   .)179: 1382 پيزا،( » آساست جزهشدن ميوة عملي معاندام زني تولد يابد، اين بارداراز 

هاي مختلفي دارد كه هركدام از نمادپردازي و اشارات خاص خـود   د نمادين حالتتول
از پهلو يا قلـب مـادر   از مادري دوشيزه والدت يابد يا ممكن است قهرمان . برخوردار است

در شكلي . باشند داشتهد او نقش عوامل نباتي يا فراطبيعي در تول كهبه دنيا بيايد و يا اين
شود و پس از پيشـامدهاي   اي غيرواقعي ظاهر مي د نمادين، قهرمان در چهرهخاص از تول
د نمـادين قهرمـان، بـه دنيـا     نوعي ديگر از تول. سازد آشكار ميواقعي خود را   بسيار، چهرة

هـا   ها و افسانه ها، مكرر در اسطوره مايه اين بن. آمدن او با ظاهري ناقص و غيرطبيعي است
ـ   اي كه در همة آنها مشترك است، اين است كـه ايـن   شود و نكته تكرار مي د، از گونـه تول

او در سـفر قهرمـاني خـود بـر     . كند همان ابتدا بر قهرماني كودك به دنيا آمده داللت مي
رسـم بـر   «. آورد شود و نيروهاي اهريمني را تحت سلطة خود در مي ها پيروز مي ي دشوار

اي كه در رحم مـادر   د قهرمان، و يا حتي از لحظهپردازان، از لحظة تول اين است كه افسانه
زندگي قهرمـان بـه    كلّ. كنند العاده به او اعطا مي گيرد، نيروهاي شگفت و خارق جاي مي

ش ماجراي بزرگ مركزي شود كه نقطة اوج صورت نمايشي باشكوه از معجزات تصوير مي
     .)324: 1385 كمبل،(» آن است

ثير أآسـا، تـ   د معجزهد از دوشيزه، تولتول: گوناگون تولد نمادين بدين قرار استاشكال 
ـ  و عوامل فراطبيعي در تولد، تولد و نمادهـاي گيـاهي، تولـد بـا ظـاهري نـاقص       د در تول

  .ظاهري غيرحقيقي
  
  د از دوشيزهتول - 1- 3

د سـه موعـود ديـن زردشـتي، اوشـيدر،      مايه در باور ايراني، تول ترين نوع اين بن سال كهن
در دين زردشت عقيده بر اين است كـه ايـن سـه منجـي،     . اوشيدر ماه و سوشيانس است
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سازند و با ياري قهرمانان بر نيروهـاي   زمان فراهم ميزمينه را براي ظهور زردشت در آخر
  : است مورد سه پسر زردشت آمدهدر بندهشندر . گردند اهريمني پيروز مي

كه زردشت جفت گيرد، آنگاه ايشان فرّة زردشت را در درياي كيانسه، بـراي نگاهـداري   آنپيش از 
اغ در بن دريا بدرخشـد، بـه   اكنون نيز گويند كه سه چر. فره، كه ايزد ناهيد است، سپردند به آبان
رسـد، چنـين شـود كـه كنيزكـي بـراي       يكي را، چون زمانـة خـود ب   يكي. بينند ها را هميشب آن

يكي، به زمانـة   ايشان يكي. آب كيانسه شود و او را فرّه در تن آميزد، آبستن شود  بدانشستن سر
   .)142: 1385 ،دادگيفرنبغ ( خويش چنين زاده شوند

. نمـادپردازي آب اسـت   ،شويم نخستين نمادپردازي كه در اين روايت با آن مواجه مي
در تمامي مللِ جهان، آب از قداست خاصي برخوردار است و نماد باروري و چشمة حيات 

در آسيا، آب شكلِ جوهري ظهور، اصلِ حيـات و عنصـر تولـد دوبـارة     «. است دانسته شده
 و شـواليه (» جسماني و روحاني است؛ نماد باروري، خلوص، حكمت، بركت و فضيلت اسـت 

كـه  را هـايي   ها و افسانه از طرفي برخي از پژوهشگران تمامي اسطوره .)4 / 1 :1378 گربران،
بـه سـحر و    ،كنند آب را به عنوان نشانة رستاخيز، زندگاني جاويد و زايشي نو توصيف مي

   .)206: 1386 دالشو، - لوفلر( دانند ترين اقوام عالم منسوب مي جادوي برزگران قديمي
      سپردن فرّة زردشت به ايزد ناهيد يـا   ،ل استنكتة ديگري كه در اين روايت قابل تأم

. اسـت  در ميانِ ايزدبانوان، ايزدبانو آناهيتا مرتبط با آب و باروري دانسته شـده . آناهيتاست
آنگاه اردويسور آناهيتا «: است اي زيبا توصيف شده به صورت دوشيزه اوستا اين ايزدبانو در

نژاد، بزرگـوار،   باال، آزادهبرزمند، كمر بر ميان بسته، راست اي زيبا، برومند، پيكر دوشيزهبه 
 »روانـه شـد   ،هايي درخشان تا مچ پا پوشيده و به استواري با بنـدهاي زريـن بسـته    موزه

زيرا با خود عشـق   ،اند مطابق برخي باورها ايزدبانوان آغازين همه باكره .)309: 1386 اوستا،(
در اساطير ژرمـن نيـز بـه سـه بـاكره       .)76: 1387 ترقي،(شوند  ورزند و از خود بارور مي مي

كنند و آنان را نمودار گذشته، حال و آينـده   خوريم كه سرنوشت انسان را تعيين مي  برمي
ـ   مي كهچنان .)23: 1390يونگ،(دانند  مي د دانيم پسران زردشت نيز در طي سه هـزاره متول
گون  كرانه، ابدي، دوار و دايره زمان اساطيري بي. ، زمان اساطيري استاين زمان. شوند مي

  .است
تولـد حضـرت   . كـرد توان مشـاهده   تولد از دوشيزه را در اعتقاد و باور ديگر ملل نيز مي

از مريم باكره تنها نمونة تولد از دوشيزه است كه منطبق بـر واقعيـت اسـت و    ) ع(مسيح 
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ها بيـانگر تقـدير    سانهها و اف كه تولد از دوشيزه در اسطورهخود بهترين گواه بر اين مطلب 
شناختي اسـت، وي   رويكردي روان ،از آنجا كه رويكرد يونگ به مسيح. شدن است قهرمان

  :داند ت روان ميالگوي خويشتن و تمامي مسيح را نمادي تام از كهن
: هرمان اساطيري اسـت زيرا نمودگار همان صفات ق ،مسيح نماد كاملي است از سرنمون خويشتن
آميـز، رشـد و تحـول زودرس، معجـزات، مـرگ، آواي       داشتن پدر الوهي، تولد تصادفي و مخاطره

ـ     . فرشتگان، چوپانان و غيره مي از خويشـتن  بنابراين همين صـفات مسـيح اسـت كـه از او تجس
  .)115: 1380مورنو،(سازد  مي

اسـت   گذار بابل بنيان ،سارگن اولترين اسطورة قهرمان مربوط به  به باور اتو رنك كهن
در ادامه . كند نوشتة او، خود را بدون پدر و از مادري پاكدامن معرفي ميبه اي  كه در كتيبه

: 1387 ترقـي، (شود  براي او رقم زده مي) ع(نيز سرنوشتي همچون سرنوشت حضرت موسي 
ذكر شده به  مهابهاراتاكه در كتاب حماسي  »كارنا«در اساطير هند نيز تولد و زندگي  .)145

پسـري بـه    ،خانم كانتي در آن حال كه باكره است شاهزاده« :است همين شكل تصوير شده
  .)146: همان(» آورد كه پدرش فرزند خورشيد است نام كارنا به دنيا مي

تنهـا يـك    پسـر نشـده بـود و    خوانيم پادشاهي كه صاحب فرزند ها نيز مي در افسانه      
پادشاه با . نگران بود كه چه كسي پس از او بر تخت سلطنت خواهد نشست ،دختر داشت

پيشگو به او گفت كه از دخترش پسري زاده . يك پيشگو در اين باب به مشورت پرداخت
از اين جهت پادشاه تنها دختـر خـود را    ؛شود كه پادشاه به دست او كشته ميشد خواهد 

به نظرش رسـيد كـه    ،نگريست ه آسمان ميكه شاهدخت بروزي درحالي. به زندان افكند
آسمان در باالي سرش از هم شكافت و رگبـاري از زر طاليـي رخشـان از پنجـرة زنـدان      

شاهدخت باردار شـد و بعـد پسـري    زماني  تپس از مد. گذشت و زندان را روشن ساخت
: 1386 ،النـگ (افتـد   اندام اتفاق ميات بعدي حول محور اين قهرمان ريزاتفاق. اندام زاييدريز

ر و دال بـر  اي مكـر  مايـه  تولد از مادر دوشيزه، بن ،ها ديده شد در اين نمونهكه چنان .)202
زميني ظـاهر  ر نيرويي برتر است كه به شكل فراد، پدگونه تول  در اين. والدتي معنوي است

  . شود و مادر، از مزيتي خاص برخوردار است مي
  

  آسا لد معجزهتو - 2- 3
ـ   مادر، يكي از گونـه   يبانآسا از پهلو يا قلب و گر معجزهاي  گونه د بهتول د نمـادين  هـاي تول

قهرمان است كه مانند به دنيا آمدن از مادر دوشيزه، بـر والدت معنـوي قهرمـان داللـت     
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: گويـد  در مورد اسطورة قهرمـان مـي   ،كاوان پيرو مكتب يونگ از روان ،هندرسون. كند مي
شـنويم و   ا مـبهم قهرمـان مـي   آسا امـ  دربارة تولد معجزههاي مشابهي  ما همواره داستان«

گـرفتن و   رس، رشـد سـريع در قـدرت    ق بشـري زود شواهدي كه حكايـت از نيـروي فـو   
اي پيروزمندانه عليـه نيروهـاي اهريمنـي، گرفتـار غـرور شـدن و افـول         واالشدن، مبارزه

 يونـگ، ( »يـده دارنـد  اي كه به مرگ وي انجام زودهنگام بر اثر خيانت يا فداكاري قهرمانانه
كوشد شخصيت خود  اين الگو هم براي فردي كه مي«هندرسون عقيده دارد  .)162: 1386

اي كه نياز بـه تثبيـت هويـت جمعـي      را كشف و تأييد كند مفهوم دارد و هم براي جامعه
  .)همان( »خويش دارد

قهرمـان ايرانـي اسـت و     »رسـتم «اي شگفت مطـابق بـا زنـدگي     گونه اين سخنان به
در مـورد موضـوعات خـاص و وجـود      شاهدي گويا بـراي اثبـات اشـتراكات فكـري بشـر     

نامدارترين پهلوان ايراني است كـه سـيري    شاهنامهرستم در . رود ها به شمار مي الگو كهن
شناسـي   هـاي مختلـف اسـطوره    در زندگي او از آغاز تا انجام، بسياري نكـات را از ديـدگاه  

  .سازد آشكار مي
كنـد كـه گـويي سـنگ و      پرورد، احساس مي رودابه هنگامي كه رستم را در شكم مي

رود  ناگاه از هوش مـي  بهروزي . كند و از فرط سنگيني توان حركت ندارد آهن را حمل مي
  :دهد كه مي  سيمرغ به زال مژده. برد و زال به سيمرغ پناه مي

ــيمين  ــرو سـ ــزين سـ ــاه  كـ ــر مـ  روي بـ
 كـــه  خـــاك پـــي  او  ببوســـد  هزبـــر

  

 شــير آيــد و  نــامجوي   يكــي  نــرّه   
ــر     ــرش اب ــر ب ــه س ــتن ب ــارد گذش  ني

  )237/ 1: 1376 فردوسي،(                
دنيـا آوردن رسـتم از پهلـوي مـادر را بـه زال آمـوزش       پس از آن سـيمرغ روش بـه   

گردد؛ پـس از آن موبـدي بينـادل پهلـوي او را      هوش مي رودابه نخست با مي بي. دهد مي
آورد و با گيـاهي دارويـي كـه بـا شـير و مشـك آميختـه         شكافد و رستم را بيرون مي مي
  :كند است، پهلوي او را درمان مي شده

ــير   ــوي ش ــون گ ــد چ ــه ب ــي بچ  فشيك
  

بـــه بـــاال بلنـــد و بـــه ديـــدار كَـــش 
)238: همان(                               

بر چهرة رستم از همان آغاز نيروي شكوهمند فر پيداست و هيكلش نشان از به عرصه     
» از پهلوي مادر زاده شدن نشـان عظمـت نـوزاد اسـت    «. دهد رسيدن پهلواني سترگ مي
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تنها به كمال رسيدن او را از لحاظ توانمنـدي  قهرمان، نهد نمادين تول .)977: 1383 امي،سر(
  . دهد، بلكه به استعالي روحاني او نيز اشاره دارد جسماني نشان مي

بيـان   ،جد رسـتم  ،نيز روايتي جالب از نحوة تولد سام نامه گرشاسباسدي طوسي در 
پزشـكي   ،از آنجاكه تولـد آن كـودك درشـت و سـترگ سـخت مشـكل بـوده       . است كرده
 دارو سام را بزايانـد  يشود با يار موفق مي ،دست كه گرشاسب او را از هند آورده بود چيره

  :)258: 1385 سركاراتي،(
ـد گــاه زادنــش بيمــار گشــت      چــو بـ 
ــر اوي   ــار زادن ب ــد ك ــخت ش ــان س  چن
 بـــه مشـــكوي مشـــكين بتـــان ســـراي
ــوفان هنــــد  ـــد از فيلســ پزشــــكي بـ 
 بياراســـت هـــر داروي از بـــيش و كـــم

ــر آن مــاه رنــج گــه  همــان  شــد آســان ب
  

ــت    ــيار گشـ ــار بسـ ــدوه بـ ــر او انـ  بـ
ــت روي  ــدگي خواســت برتاف ــز او زن   ك

ــاك و زاري  ــر از خ ــر پ ــه س ــزاي هم  ف
ــودش ز  ــب آورده ب ــه گرشاس ــند ك  س

ـ      ان بــه هــم  بــدو داد بــا تخــم كتّـ
 پديـــد آمـــدش در گويـــا ز گـــنج   

  )378: 1389 اسدي طوسي،(                

او قهرمـاني اسـت كـه از سـوي     . آوران جهـان اسـت   تـرين پيـام   بودا يكي از شناخته
بودا در نزد پيروان خـود مظهـر   . شود نيروهاي برتر براي رسيدن به حقيقت فراخوانده مي

. اسـت  خبر شدهاني فراتر رفته و از راز هستي باكمال و اشراق است كه از ترس و ميل انس
او هـا   طبـق برخـي افسـانه   . اسـت  هاي زيادي صـورت گرفتـه   پردازي درباب تولد او افسانه

 .)176: 1375 بهــار،( شــود زيــرا از دختــري بــاكره زاده مــي ،سرنوشــتي چــون مســيح دارد
از پهلوي مادرش، از سطحِ چاكراي «آسا  شود كه بودا به طريقي معجزه همچنين گفته مي

چـاكرا بـه   . ه با قلـب ارتبـاط دارد  چاكراي قلب كانون نماديني است ك... قلب به دنيا آمد
ها نيز تولـد او از ميـان    طبق برخي افسانه .)263:  1380كمبل،( »معني دايره يا محيط است

الگـوي   يونگ بودا را همچون مسيح نمادي از كهن. است هاي نيلوفر آبي صورت گرفته گل
  .)77: 1380مورنو،(داند خويشتن مي
آسايي به نـام گيـاه والدت سـخن رفتـه كـه از آنِ       هاي بابلي از گياه معجزه در افسانه

 ،پهلوان بـابلي ، »اتَنَ«هنگامي كه همسر . رويد ها مي فرشتة مهر است و در كوه ،»شَمش«
دارد تا گياه والدت را به او  تواند از بارداري برهد، اتَنَ دست نياز به سوي شَمش برمي نمي

ه كـ چنـان  .)31: 1383 كـارنوي، (يابـد   سـت مـي  او به ياري عقابي به اين گياه د. نشان دهد
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ماجراي والدت فرزند اتَنَ شباهت زيادي بـه سرگذشـت والدت رسـتم     ،شود مالحظه مي
برادر خبيث اوزيريس، مطابق  ،»ست«در اساطير مصر نحوة تولد رستم با نحوة تولد . دارد
به شـكلي  اما هر دو  ،گرچه شخصيت رستم برخالف ست شخصيتي پسنديده است. است

  .)483: 1382 زمردي،(شوند غيرمتعارف از پهلوي مادر خود زاده مي
اينـدره از  . ودايي است »ايندرة«آور رستم برابر تولد  در روايات ودايي نيز تولد شگفت

    .)132: 1373 بهار،(. دهد ها از خود نشان مي شود و از كودكي پهلواني پهلوي مادر زاده مي
هـاي مختلـف، نشـان از     ماية آن بـه صـورت   نايراني كه تكرار بهاي  در يكي از افسانه

. شـوند  اهميت آن دارد، خواهر و برادري شـاهزاده توسـط نامـادري بـه آب انداختـه مـي      
زن او بـا عملـي نمـادين آن دو را فرزنـد     . بـرد  كند و به خانه مي باغباني آن دو را پيدا مي

هـا را   هاجازه بده من اين بچ. ه نداريمما بچ !اي مرد«: گويد او به باغبان مي. خواند خود مي
انجـوي  ( »ة ما باشند و براي آنها اسم بگـذاريم كنم و بيرون بياورم تا بچاز يقة پيراهنم فرو

  .)347: 1384 شيرازي،
گردنـد و   ميمراحل بسيار، به كاخ پادشاه باز مايه خواهر و برادر پس از طي  ندر اين ب

مايه، قهرمان اصلي قصه كه پسر پادشاه است، هـم   ندر اين ب .رود بدخواه آنها از ميان مي
  . در عرصة دالوري و زورآزمايي پيروز است و هم از لحاظ اخالقي ممتاز و برگزيده است

  
  دطبيعي در تولتأثير عوامل فرا - 3- 3

 رسد، نيرويي درونـي  پرستي ايراني كه قدمت آن به اقوام بدوي فالت ايران ميدر باور مهر
او زاينـدة  «. افكنـد  اي به جهان خـارج بيـرون مـي    صخره و سحرآميز، ايزد مهر را از درون

بـه  . شـد و ميتـرا را زاييـد   اي آبستن  صخره. است روشنايي است و از دل سنگي زاده شده
ه كـ چنـان  .)91 :1372 ورمـازرن، ( »كه مهر والدت يافت، آمادة كارهاي خطير شدمحض اين

ــي ــتايي و صــالبت اســت   م ــاد ايس ــخره نم ــيم ص ــتادر . دان ــال ،مهريشــت اوس ــر ع وه ب
بخشي، مهر مظهر پهلواني و نيرومندي دانسـته   هاي شهرياري، موبدي و بركت خويشكاري

آن ... ســتايم، آن نيــك را، آن نخســتين دليــرِ مينــوي را مــن مهــر را مــي« :اســت شــده
رگـي، نگاهبـاني   كـه در تي  آن. داردافـزاري خـوش سـاخت بـا خـود       پيروزمندي كـه رزم 

 اوسـتا، ( »كه دليرترينِ دليران اسـت  آن. كه زورمندترينِ زورمندان است آن. نافريفتني است
آسمان در اوستا و سنسكريت و پارسي باسـتان  «با نظر به اين موضوع كه  .)387 /1: 1386
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ـ  پنداشـته  آسمن و آسن به معني سنگ است و چون سپهر را بسان سـنگ مـي   د، آن را ان
اي كيهـاني   برخي از پژوهشگران تولد مهـر را حادثـه   ،)900/ 2 :همان(» اند بدين نام خوانده

 .)114: 1391 مركلباخ،( اند شدن مهر نشانة آسمان دانسته دانسته و صخره را در ماجراي زاده
مهر از صخره بـا پيـدايش آتـش از ميـان      تولد مهر اين است كه زايشِ ديگر دربابِ ةاشار

  .)85: 1386 علي،جعفري قريه(سنگ همخواني دارد و آتش خود مظهر خورشيد است 
والدت اين ايزد، گوياي ايـن  . آيد مهر از همان ابتدا به صورت مردي جوان به دنيا مي

د انجـام  لو كارهايي كه بالفاصله پس از تواست كه او از نيرويي فراطبيعي برخوردار است 
  .دهد، گوياي اين امر است مي

لين تصوير مربوط بـه  در او. است كار رفته  د اين ايزد، نمادپردازي ديگري نيز بهدر تول
در  .)140: 1385 منصـوري،  و دادور( توان زايش او را از ميان گل نيلوفر مشاهده كرد مهر، مي

دانسـته شـده و ايـن    اج يـا سـرو   اثر هاشم رضي، ايـن گيـاه، درخـت كـ     آيين مهركتاب 
شـود،   پردازي، به تجديد حيات مهر در بهار كه منجر به تجديد حيـات طبيعـت مـي   نماد

  .)80- 81: 1371رضي، ( است نسبت داده شده
اسطورة در كتاب . شود د زردشت نيز دخالت نيروهاي فراطبيعي ديده ميدر شيوة تول
  :خوانيم مي زندگي زردشت

وهر ، فر]موهبت ايزدي، نور[فرّه : است عنصر اصلي تشكيل شده زردشت همانند آدميان ديگر از سه
فرّة زردشـت از ازل جزئـي از اورمـزد بـوده و در پـيش او قـرار       ... و جوهر تن] روح پاسبان آدمي[

ل از فروهر او در پايان سه هـزارة او . است تا بعدها در هنگام مقدر با عناصر ديگر تركيب شود داشته
بـه روايـت دينكـرد،    . آفريده شـد » مينوي«هزارسالة جهان، همراه با ديگر آفريدگان دوران دوازده 

گو  آفريدند و فروهر او را كه داراي دهان و زبان سخن» مينويي«امشاسپندان زردشت را به صورت 
آفريد تا آن را » مينو«اورمزد جوهر تن او را نيز در عالم . و داراي سري گرد بوده در ميان او نهادند

گاواني كه در ميـان آن   بعداً از طريق باد و ابر و باران به گياهان منتقل كند و سپس از طريق شير
   .)37- 38: 1370تفضلي، و آموزگار( اند، وارد تن پدر و مادرش شود گياهان چرا كرده

  
  د و نمادهاي گياهي  تول - 4- 3

هـا و   غالبي است كه در اسطورههاي  مايه هاي گياهي يكي از بنپيوند تولد قهرمان با گونه
روند تبديل از گونة گياهي تـا گونـة انسـاني برخاسـته از     . شويم ها با آن مواجه مي افسانه

كـه از   اسـت نگرش ناب ايراني و ملل ديگر دربارة رشد و پيشرفت جهان و سپس انسـان  
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رارج خـود در      .)171: 1377عطايي، ( است دانشي ژرف بهره برده فردوسي نيـز در مثنـوي پـ
گفتار اندر آفرينش عالم و مردم، روند آفرينش جهـان مـادي را پـس از آفـرينش عناصـر      

  .)14- 16 /1: 1376 فردوسي،. نك(داند  چهارگانه، به ترتيب آسمان، زمين، گياه و مردم مي
اي  فت افسـانه پديدآمدن نخستين ج ،مايه در فرهنگ ايراني ترين نمونة اين بن ديرينه

  : است آمده تاريخ بلعميدر . بشر يعني مشي و مشيانه از گياه است
بيامد اندر شكاف زمين شد، و چهل سال اندر زمين بـود، و از  ] كيومرث[و آن آب كه از پشت وي 

. يكي نر و ديگر ماده: پس دو درخت گشتند برسانِ مردم. پيكر از زمين برآمد پسِ چهل سال دو بن
كردند به يكديگر، و انسان بيامد و از ايشان دو فرزند آمدند، و ايشان را مشي و مشيانه پس حركت 

   .)43: 1368 بلعمي،(همه خلقان از ايشان پديد آمدند  خوانند، و اسالميان آدم و حوا خوانند، و اين

تواند با داسـتان زايـش مهـر از     به اعتقاد برخي پژوهشگران زايش مشي و مشيانه مي
 .)171: 1377 عطـايي، . نـك (ريشـه باشـد   هـم  ،سـت ا درختي كه بيشتر به شكل سـرو ميان 

همچنين روايات مربـوط بـه مشـي و مشـيانه شـباهت بسـيار زيـادي بـه روايـات گيـاه           
  .)796: 1389 ياحقي،( اي مهرگياه دارد اسطوره

 بـه اعتقـاد برخـي مـردم    . كـرد توان مشـاهده   مايه را در باور ديگر ملل نيز مي اين بن
است؛ مثالً به اعتقاد قبيلة قديمي ياكوت، آدمي حاصل  ابتدايي، انسان از درخت زاده شده

شاخه است و به دست زني كه تن او از پوستة بدن درخت بيرون آمده،  ميوة درختي هفت
طور كه ديديم به شكل گياهي  مشي و مشيانه همان « .)19: 1373 دوبوكـور، ( شود تغذيه مي
آورد، و  ة پيـدايش بشـر بـه يـاد مـي     رنخستين، افسانة ديگري را دربـا اين جفت . روييدند
هـا از   در يونـان كوريبانـت  . وان در سنن بسياري از ملل بازيافـت ت اين افسانه را ميمعادل 

را زادة درخـت   روايات ديگري آتيس را زادة درخت ليمو و آدونـيس . درختي پديد آمدند
رة پيـدايش نـژاد ايتاليـايي    در همين زمينه درباويرژيل نيز داستاني  .كند مرسين ذكر مي

    .)50: 1383 كارنوي،(» كند نقل مي
فرزنـد   آيد، بـي  د قهرمان ميهاي عاميانه دربارة تول ر افسانهماية غالب ديگري كه د بن

بودن مادر و پدر او كه اكثراً شاه و ملكه هستند تا ميـان سـالي، و بـاردار شـدن مـادر بـا       
الگويي  كهن خاص و به دنيا آمدن قهرماني است كه وارد ماجراهاي خوردن سيب يا اناري

شـود كـه    اين سيب يا انار غالباً از سوي درويشي به پدر يا مادر داده مي. شود بسياري مي
هنگامي كه در «. اندازد خوست و قهرمان را در ورطة مشكالت ميدر برخي موارد اهريمن
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شـده گـواهي   از ابتدا بر قهرماني شـخص متولد  ،دگير متعارف صورت مياي تولد غير قصه
گونه تولدها، سيبي است كه درويش يـا آقـايي    ترين اسباب اينيكي از مهم. شود داده مي

  .)321/ 9: 1382 خندان، و درويشيان( »بخشد رهگذر آن را به شخصي كه نازاست مي
سيب و انار، نمادهاي باروري و متعلق به عالم نباتي است و قهرماني كه به اين طريق 

يابد و بـه كمـال    هاي دشوار از تعلقات نفساني رهايي مي ، با گذراندن آزمونآيد ميبه دنيا 
بـه   .)214: 1379 كـوپر، ( »سيب ميوة درخت حيات است«. رسد شكوفايي مرتبة انساني مي

خورد و از بهشت رانده شـد، بـه ايـن دليـل سـيب از        روايتي، آدم با خوردن سيب فريب
، بـه معنـاي   "بـد "در التـين عـالوه بـر     malum«. اي برخـوردار اسـت   رمزپردازي دوگانه

عاميانه،  هاي به اين سبب است كه غالباً در افسانه .)181: 1379 فراي،( »هم هست "سيب"
گردد، براي والدين و كـودك مشـكالت و    كه موجب بارداري ميخوردن سيب با وجود اين

گونه كه آدم و حوا با خـوردن سـيب از بهشـت     همان. آورد هايي را هم به همراه مي آزمون
ـ  رانده شدند و به ورطة مادي و زميني سقوط كردن د، از د، قهرمان داستان نيز پـس از تول

از دست دادة خود بايـد   ن به بهشتشود و براي رسيد گونة آغازين جدا مي آرامش بهشت
پردازي انـار  دربـارة نمـاد  . ي خود را محقق سـازد هاي بسيار گذر كند و شايستگ از آزمون
در هند زنـان  ... اول از همه نماد باروري و نماد اوالد و اعقاب بسيار است«: است بيان شده

  .)250 /1: 1378 گربران، و شواليه(» نوشند براي برطرف كردن نازايي آب انار مي
وسيلة همان درويشي است كه سيب را بـه پـدر و   مايه، به آغاز سفر قهرمان در اين بن

گذارد كه پس از هفت سال به دنبال كـودك بيايـد و او را بـه     دهد و شرط مي مادر او مي
گونـه   شود و غالباً مـاجرا ايـن   اگر درويش خوب باشد، ياريگر قهرمان مي. همراه خود ببرد

 در صـورت بـد  . دهد دلخواه ياري مي رود كه او قهرمان را براي رسيدن به دختر ميپيش 
شود و با ياري پيرمرد يا پريـدخت   هاي دشوار زيادي مي بودن درويش، قهرمان وارد ورطه

:  1382 خنـدان،  و درويشيان .نك( گردد مي، به زندگي سعادتمند خود باز)ديو(زنداني درويش 
12/ 366 -365(.  

كه قهرمان است؛ مانند اين - ورد كودكمتعارف درممايه، شرطي غير نگر اين بصورت دي
مسلّم است كه اين شرط قابل اجرا . شود الّا غيب ميند واو را تا زماني طوالني بر زمين نگذار

  .)80 /2 :همان .نك( شود مراحل دشوار سفر را پشت سر بگذارد نيست و كودك ناچار مي
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هـاي   نمونـه  رساله در تاريخ ادياننيز در كتاب ، پژوه اهل روماني اسطوره، ميرچا الياده
كنـد و بـر ايـن مطلـب      اي آسماني را ذكر مـي  گرفتن انسان توسط ميوه متعددي از حمل

  :گذارد صحه مي
اي يا با بوييـدن گلـي    گرفتن از خوردن دانهنبات، كه بار - مضمون كهن ديگري نيز از مدار انسان

در روايات مختلف قصة رومانيايي سه دانه انار، قديسي به پـدر يـا مـادري     .است است، باقي مانده
    .)290: 1385 الياده،(آورد دهد و وي با خوردنش فرزندي به وجود مي سيبي مي

  
  د با ظاهري ناقصتول - 5- 3

مايه، قهرمان كه غالباً فرزند كوچك پادشاه است، از سالمت جسماني برخوردار   در اين بن
ـ  نيست و به ا در سـفر قهرمـاني خـود بـر     امـ  ،آيـد  ا ظـاهري نـاقص بـه دنيـا مـي     دليلي ب

در . كدام از بـرادران توانـايي مبـارزه بـا آن را ندارنـد      شود كه هيچ هايي پيروز مي دشواري
ماية پيشين، يعني تولد با خوردن سيب توسـط   د با ظاهر ناقص، با بنماية تول مواردي، بن

كدام سه يا هفت همسر دارد كه هيچ ،پادشاه اين شكل كه كند؛ به والدين ارتباط پيدا مي
دو تن يا شش تـن از  . دهد درويش به تعداد همسران به پادشاه سيب مي. شوند باردار نمي

ا زن آخر نيمي از سـيب  ام ،آورند زندان سالم به دنيا ميخورند و فر زنان سيب را كامل مي
  :كند از اشكال زير ناقص مي خورد و با اين كار فرزند خود را به يكي را مي

  ؛)95 /1: خندان و درويشيان. نك( شود پسر چالق مي - 1
  ؛)127 - 128: 1389 مارزلف،. نك( آيد به دنيا مي» نصفه«پسر  - 2
 و درويشـيان . نـك ( شـود  خروس مي - خورد و پسر، انسان  خروسي نيمِ ديگر سيب را مي - 3

هـاي دشـوار بـه يـاري قهرمـان       خروس در آزمـون مايه،  ندر اين ب .)415 /7: 1382 خندان،
هـاي رايـج در    حيوان نيـز از مضـمون   - مدار انسان. كند آيد و نقش ياريگر را بازي مي مي

نهاد اغلب در «. دكاوانه دارهيتي روانما يانگر روند تكاملي انسان است وهاست كه ب افسانه
كـاوان از نهـاد نيسـت كـه     شباهت به ديـد روان  شود و اين بي ت يك حيوان ظاهر ميأهي

  .)95: 1381بتلهايم،(» نمايندة ماهيت حيواني ماست
ن سـالم خـود   شود و از پسـرا  ها، پادشاه با مشكل مواجه مي مايه در هركدام از اين بن

بـرادران بـا شكسـت    . فرسـتد  ها را براي آزمون توانايي به سفر مـي خواهد و يا آن كمك مي
پسر آخر به خواست خود بـه كمـك   ). آيند گرفتار مي غالباً در چنگ ديو(شوند  مواجه مي
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را نجـات  رود و با استفاده از هوش و خرد خود و نيز ياري يك پشتيبان، بـرادران   آنها مي
  .گردد ميدهد و به كاخ شاه باز مي

آورد و  مـي زاد در نهايت او را بـه شـكل آدمـي   خروس، درويش در ماية پسر نيمه در بن
هـاي غربـي، قهرمـان     در قصـه  .)415 /7:  1382 خنـدان،  و ويشـيان در. نك( شود پسر، شاه مي

ا قدرتمند و باخرد اندام، ام اندام مانند فسقلي و بندانگشتي، مصداق قهرمان ضعيف كوچك
  .هاي ايراني است قصه

  
  د در ظاهري غيرحقيقيتول - 6- 3

از همـان   شـود و  طبيعي از مـادر زاده مـي  قهرمان با ظاهري غير ،مايه در شكلي از اين بن
مايه، شخصيت نمادين  آشكارترين نمونة اين بن. كند آغاز، سفر قهرماني خود را شروع مي

ن وي جـاي  سام كه جوياي فرزند بود از زيبـارويي كـه در شبسـتا   . است شاهنامهزال در 
  :ا در هنگام تولدداشت صاحب فرزند شد؛ ام

ــد روز  ــران چنـ ــد بـ ــدا شـ ــادر جـ  ز مـ
 يدشــ بــه چهــره چنــان بــود تابنــده    

  

ــروز     ــي ف ــيد گيت ــو خورش ــاري چ  نگ
ــپيد    ــودش س ــوي ب ــه م ــيكن هم  و ل

  )138 /1: 1376 فردوسي،(                  
                                                            

كوه انداخت و سيمرغ او را ند خود ننگ داشت، او را به البرزسام كه از سپيدمويي فرز
موي پيـر فرتـوت سـپيد    پيـر و زنِ  زال در لغت به معني مـرد . دادبا بچگان خود پرورش 

ادين از خردمنـدي و درايـت   مويي زال نشـاني نمـ  اما سـپيد  ،)ذيلِ زال: 1377 دهخدا،(است 
مويي دور از حكمـت نيسـت؛ بلكـه ايـن سـپيد     در ديدگاه كلي، سپيد مويي زال «. اوست

ها در امور پهلـواني   گشايي گره. نشان عقل و نقش زال به عنوان مرجع و خرد جمعي است
كننـدة ايـن مفهـوم     سالة او به روايت فردوسي، خود بيانو ارتباط او با سيمرغ و عمر هزار

اش  ترين ويژگي، دانايي و خردمندي و زيركي است كه در سراسر زنـدگي  برجسته... است
   .)103: 1388 هوشنگي، و قبادي(» از آن برخوردار است

مويي او آن است كـه زال  زال، جنبة نمادين ديگري از سپيدسالة با توجه به عمر هزار
. ميـرد  امـا نمـي   ،شـود  زال بركنار مـي  شاهنامهه در كخود نماد زمان و زروان است؛ چنان

ايـن همـان اسـت كـه زروان نيـز ناميـده       ... چون زال نماد زمان است، زمان ناوابستة بي«
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اي زار، زروان، زرفان، زرهان، زرهون، زربان و ه زال و واژه .)852 /6: 1384 كـزازي، (» شود مي
ذيـلِ  : 1377 دهخـدا، (زرمان همگي از يك ريشه و به معني پير و صاحب موي سپيد اسـت  

موي بـه دنيـا   سپيد« :داند اي از تقدير و سرنوشت مي مويي زال را نشانهسرامي سپيد .)زال
شــكم آغازشــان آمــدن نشــانة آن اســت كــه طبيعــت نطفــة فرجــام همــة رونــدها را در 

  .)979: 1383سرامي،(» است و هر پديداري باردار ضد خويش است نشانده
شود كه هفتـاد و دو   نام برده مي» الئودزو«هاي چيني نيز از حكيمي به نام  در افسانه

. سال در زهدان مادر خود ماند و سرانجام هنگامي متولد شد كه موهايش سفيد شده بود
  .)16- 17: 1379 كوياجي،(است » دك پيركو«به معني » الئودزو«نام 

بلكـه بـه    ،آيـد  مايه، قهرمان به شكل كودك بـه دنيـا نمـي    در شكل ديگري از اين بن
شود و پس از طي مراحلي، ظاهر حقيقي خـود   د ميمادة جامد، گياه يا حيوان متول شكل

شرايط قهرمان  .دهاي شگفتي دار ولد تواناييمايه، از بدو ت قهرمان اين بن. دهد را نشان مي
شود  اگر دختر باشد، عالقة پسر پادشاه متوجه او مي. ت او متفاوت استبسته به نوع جنسي

در صورتي كه قهرمان مذكر باشد، خواهان دختر . و سرانجامِ دختر، ازدواج با شاهزاده است
  .رسد هاي دشوارِ پادشاه، به دامادي مي شود و با انجام شرط پادشاه مي

مايـة   در بـن . درمورد هر دو قهرمـان مصـداق دارد  » كدو«د از ماية تول بنبراي نمونه، 
شـود كـه پيرزنـي آرزوي داشـتن فرزنـدي را در دل       ل، داستاني به اين شكل نقل مـي او

. آيـد  آورد كه از درون آن دختر زيبايي بيـرون مـي   روزي كدويي به دست مي. پروراند مي
گرفتن انگشت  انگشتر خود در دست او و اندازه با گذاشتن بيند و دختر را مي ،پسرِ پادشاه

رسـد و او تنهـا بـا     مـي پس از مدتي، زمـان ازدواج شـاهزاده فرا  . كند تر، او را نشان ميدخ
يابـد و او   به اين ترتيب دختر را مـي . كند كه انگشتر، اندازة دستش باشد كسي ازدواج مي
  .)97: 1389مارزلف،  .نك( كند را همسر خود مي

كـدو، پـدر را بـه    . دهـد  چران بچـة كـدو مـي   مايـة دوم، خداونـد بـه مـرد گـاو      ندر ب
كـردن چهـل سـوارِ     فرستد و شرط محال پادشاه را كه آمـاده  خواستگاري دختر حاكم مي

به . دهد در بيست و چهار ساعت است، انجام مي) سرخ ةسوارِ اسبِ سرخ با نيز( پوش سرخ
 .نـك (دو، محمدخان نام دارد و از پريان اسـت  ك - پسر. رسد اين ترتيب به دامادي شاه مي

  .)389 /10: 1382 خندان، و درويشيان
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كه قهرمـان  درحالي ،اند دست معرفي شدهمايه، مادر و پدر، ناتوان و تهي ندر اين دو ب
شـوند و بـا    مـي هر دو قهرمان به صورت نوجوان ظاهر . از زيبايي و توانايي برخوردار است

رسد، بايـد بـراي رسـيدن بـه مـورد       در بادي امر آسان به نظر مي هاوجودي كه ازدواج آن
ت از زمـان  مايه، فرايند فردانيـ  در اين بن. سر گذارند  هاي زيادي را پشت دلخواه، دشواري

بلوغ قهرمان و جدايي از والدين تا زمان رسيدن بـه كمـال شخصـيت، مـورد توجـه قـرار       
  .است گرفته

شود و  سيب، دختر زيبايي در درون سيب پنهان است كه گرفتار ديو مي در داستان باغِ
در داستان نـارنج و تـرنج نيـز     .)137: 1384 انجوي شيرازي، .نك( شتابد شاهزاده به ياري او مي

آورد  ر قصه او را از باغ بيرون ميدختر نارنج و ترنج در باغ ديوان گرفتار است و قهرمان مذكّ
قهرمان پس از ديدن يكديگر، به وسيلة ضد مايه، پسر و دختر نهر دو ب در. )521 :همان .نك(

بايـد مراحـل زيـادي را پشـت سـر      » وصل آغازين«شوند و براي رسيدن به  از هم جدا مي
اسـت كـه    آمده ماية ديگر به دنيا آمدن از عنصر نباتي، در داستان بلبل خيارك نب .بگذارند

  .)395 /1: 1382 خندان، و درويشيان .نك( مشابه داستان نارنج و ترنج است
ا قهرمـان در  ز عنصر گياهي نيز اشاره دارد؛ امد نمادين قهرمان اهاي باال، به تول نمونه

و به صـورت حيـوان    )42 :تـا بي دوست، ميهن .نك( ابتدا به صورت عنصر جامد مانند استخوان
شـدن  شـود و بـا آشكار   نيز ظاهر مي )270 /10 :1382خندان،  و درويشيان .نك( مانند سوسك

گـذارد تـا از    ماية گياهي را پشـت سـر مـي    صورت حقيقي خود، مراحل مورد اشاره در بن
  .صورت موجودي غيرانساني، به انسان كامل مبدل گردد

  
   گيرينتيجه - 4

ـ  ةماي با ارائه الگوهايي از بن در اين جستار، م معلـوم شـد كـه تمـا     د نمـادين قهرمـان،  تول
گردند، به نوعي از سوي نيروهـاي سرنوشـت بـراي     د ميقهرماناني كه به اين صورت متول

 ،د آنـان اسـت  ين قهرمانان، به نوعي از بدو تولآغاز سفر ا. اند سفر قهرماني فراخوانده شده
رو اسـت كـه ايـن تقـدير را محقـق       ها با حـوادث دشـوار پـيش   آن يياما چگونگي رويارو

هـايي كـه بـه     ها و افسانه سرنوشت تمام آدميان است و اسطورهشدن در  قهرمان. سازد مي
يـابي بـه    پردازند، تجلي خواسـت انسـان را بـراي دسـت     هر شكل ممكن به اين تقدير مي
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دهند و نيز اين حقيقت كه تولد، آغـاز حركـت بـه     كمال روان با ياري سرنوشت نشان مي
امـا   ،رشـار از آزمـون اسـت   سوي كمال است و راه ميان اين دو گرچه بسـيار دشـوار و س  

مطلب قابل ذكـر در   .انسان به ياري صاحب تقدير يعني خداوند راه را به انجام خواهد برد
 ،تولد نمـادين، نسـبي اسـت    ةماي پايان آن است كه الگوهاي ارائه شده در اين مقاله از بن

هـا   هها همچون ايزد مهـر و بـودا بـه دليـل كثـرت افسـان       اي كه برخي از شخصيت گونه به
يـز از  ت موضـوع و پره دادن اهمي همچنين جهت نشان. گيردتواند در چند الگو قرار ب مي

  .هاي تولد نمادين قهرمان و نه تمام آنها بود ترين نمونهاطناب سعي ما در ارائه مهم
  

  نوشتپي
كه از مؤثرترين قهرمان هزارچهره  برانگيز شناس امريكايي و مؤلف كتاب تأمل سطورها - 1

  .الگوي قهرمان است هاي قرن بيستم و بيانگر اصول كهن كتاب
ت بـه نگـارش در   الگـوي قهرمـان و فراينـد فرديـ     برخي از مقاالتي كه دربـارة كهـن   - 2

  :ند ازاعبارت ،است آمده
 »نوشـتة ، »براساس نظريـة يونـگ   تحليل اسطوة قهرمان در داستان ضحاك و فريدون 

 .)1381( رضا امينيمحمد

 » تفردي سـيد   و علي تسـليمي  نوشتة، »با تكيه بر شخصيت رستم شاهنامه درفرايند
 )1389( مجتبي ميرميران

 »1390( بهروز آتوني نوشتة، »اي هاي اسطوره پاگشايي قهرمان در حماسه.( 

 »1386در يونگ، (از فون فرانتس » هاي پريان  فرايند فرديت در قصه .( 

 » داستان جمشيد و خورشيد اثـر سـلمان   الگويي  نقد كهن(جمشيد در گذر از فردانيت
 ). 1391( محبوبه اظهري و غالمحسين شريفي ولداني نوشتة» ساوجي

 »ابراهيم اقبالي، حسـين قمـري   نوشتة » تحليل داستان سياوش بر پاية نظريات يونگ
 ).1386(مرادي  سكينه و گيوي

 »يونگنقد وتحليل حكايت شيخ صنعان بر تفردي سعيد  وشتة ن ،»اساس نظرية فرايند
 ).1386( ابريشماحسان پور و بزرگ بيگدلي

 »و طيبه جعفـري  نوشتة،»الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين تحليل كاركرد كهن 
   ).1390(ي زينب چوقاد
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 »نگـاهي گـذرا بـه    : طبيقـي ادبيـات  الگويي در مطالعـات ت  هاي نقد كهن بررسي قابليت
 رضا قربـان صـباغ  محمد و بيادمريم سلطان ، نوشتة»الگوهاي سايه و سفر قهرمان كهن

)1390 .(  
  منابع

، شـمارة  پژوهي ادب، نشرية »اي هاي اسطوره پاگشايي قهرمان در حماسه«، )1390(آتوني، بهروز 
  .81 - 105 ، صص16

  .كتابسراي بابل :تهران ،زندگي زردشت ةاسطور، )1370(تفضلي، احمد  و آموزگار، ژاله
بـه اهتمـام و تصـحيحِ حبيـب      گرشاسـب نامـه،   ،)1389(احمـد   بـن  اسدي طوسي، ابونصر علي

  .دنياي كتاب: يغمايي، تهران
  .آشيان: ترجمة نورالدين رحمانيان، تهران خودآموز يونگ،، )1387(اسنودن، روت 

تحليل داستان سياوش بر پاية «، )1386(قمري گيوي، حسين و مرادي، سكينه ابراهيم؛ اقبالي، 
  .69 - 86 ، صص8، شمارة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، نشرية »نظريات يونگ

  .سروش: ترجمة جالل ستاري، تهران رساله در تاريخ اديان،، )1385(الياده، ميرچا 
ة قهرمـان در داسـتان ضـحاك و فريـدون براسـاس      رتحليل اسـطو «، )1381(اميني، محمدرضا 
 .53 - 64 ، صص34دانشگاه شيراز، شمارة  علوم اجتماعي و انساني، نشرية »نظرية يونگ

  .اميركبير: تهران گل به صنوبر چه كرد،، )1384(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 
  . مرواريد: تهران گزارش و پژوهش جليل دوستخواه،، )1386(اوستا 

  .هرمس: تهرانزاده، ترجمة اختر شريعت ها،افسون افسانه، )1381( بتلهايم، برونو
نقد وتحليل حكايت شيخ صنعان براسـاس  «، )1390(سعيد و پورابريشم، احسان بزرگ بيگدلي، 

 ، صـص 23، شـمارة  شـناختي  فصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره ،»نظرية فرايند فرديت يونگ
38 - 9.  

انتخـاب و توضـيح جعفـر شـعار و سـيد محمـود            گزيدة تـاريخ بلعمـي،  ، )1368( بلعمي، ابوعلي
  .چاپ و نشر بنياد: تهرانطباطبايي، 

  .چشمه: تهران اديان آسيايي،، )1375( بهار، مهرداد
  .فكر روز: ، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران، )1373( ـــــــــــــــ

  .نگاه: ترجمة سيروس شاملو، تهران رقص خورشيد،، )1382(پيزا، جوآني 
  .يلوفرن: تهران ،)صور ازلي - نماد –اسطوره (بانوي هستي بزرگ، )1387(ترقي، گلي 
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ت در   «، )1389(مجتبي تسليمي، علـي و ميرميـران، سـيد    فرديـ بـا تكيـه بـر     شـاهنامه فراينـد
  .29 - 48 ، صص14، شمارة پژوهي ادبنشرية » شخصيت رستم

، مركـز تحقيقـات   مطالعات ايرانـي مجلة  ،»اسطورة زايش مهر«، )1386( علي، حميدجعفري قريه
 - 104 صـص  ، 12هاي ايراني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال ششم، شـمارة   فرهنگ و زبان

85.  
الگوها در بخشي از داستان بهرام  تحليل كاركرد كهن«، )1390(جعفري، طيبه و چوقادي، زينب 

، دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه      هاي زبان و ادب فارسي پژوهش، مجلة »چوبين
  .123 - 134 ، صص)9پياپي(، 1اصفهان، دورة جديد، شمارة 

  .انتشارات توس: تهران مهرداد بهار،: گزارنده بندهشن،  ،)1385(دادگي فرنبغ، 
ها و نمادهاي ايران و هند در عهد درآمدي بر اسطوره، )1385( منصوري، الهام و دادور، ابوالقاسم

  .كلهر: تهران باستان،
: تهـران  هاي مردم ايران، فرهنگ افسانه، )1382( رضا ،)مهابادي( خندان و اشرف درويشيان، علي

  .نشر كتاب و فرهنگ
  . دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت ،)1377(اكبر  دهخدا، علي

  .مركز: ترجمة جالل ستاري، تهران جان، رمزهاي زنده، )1373(دوبوكور، مونيك 
  .بهجت: تهران آيين مهر،، )1371(رضي، هاشم 

تطبيقي اديان و اسـاطير در شـاهنامة فردوسـي، خمسـة نظـامي و      نقد ، )1382(زمردي، حميرا 
  .زوار: ، تهرانمنطق الطير
 ، شـمارة نامة علوم اجتماعي، »شناسي يونگ سه مفهوم اساسي در روان«، )1348(ستاري، جالل 

  .127 - 150 ، صص3
: تهـران  ،)هاي شـاهنامه  شكل شناسي داستان(از رنگ گل تا رنج خار ، )1383(، قدمعلي اميسر

  .علمي و فرهنگي
  .طهوري: تهران، )گزيدة مقاالت فارسي(شده هاي شكارسايه، )1385(سركاراتي، بهمن 

الگـويي در   هاي نقـد كهـن   بررسي قابليت«، )1390(سلطان بياد، مريم و قربان صباغ، محمدرضا 
فصـلنامة نقـد   ، »الگوهاي سايه و سفر قهرمـان  نگاهي گذرا به كهن: مطالعات تطبيقي ادبيات

  .79 - 104 ، صص14 ، شمارةادبي
  .رشد: تهرانشناسي شخصيت،  ن   ها در رواها و نظريهمكتب، )1388(شاملو، سعيد 
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نقـد  (جمشـيد در گـذر از فردانيـت    «، )1391(و اظهـري، محبوبـه    ، غالمحسينشريفي ولداني
، 1شـمارة   ،ادببوسـتان  ، مجلة »الگويي داستان جمشيد و خورشيد اثر سلمان ساوجي كهن
  .101 - 122 ، صص11پياپي
  .جيحون: ، تهران1جلد  فرهنگ نمادها،، )1378(گربران، آلن  ن و شواليه، ژا

  .عطايي: تهرانآفرينش خدايان، ، )1377(عطايي، اميد 
هـايش،   انسـان و سـمبول  در كتـاب  » هاي پريـان   فرايند فرديت در قصه«، )1386(فرانتس، فون 

  .240 - 348 صص
  .نيلوفر: ترجمة صالح حسيني، تهرانكتاب مقدس و ادبيات، : رمز كل، )1379( نورتروپفراي، 

: به كوشش سعيد حميـديان، تهـران  از روي چاپ مسكو،  شاهنامه،، )1376(فردوسي، ابوالقاسم 
  .قطره

كاوانـة شخصـيت زال از نگـاه    نقد و بررسي روان«، )1388(هوشنگي، مجيد و  قبادي، حسينعلي
  .91 - 119 ، صص7سال دوم، شمارة  فصلنامة نقد ادبي،، »آلفرد آدلر

  . علمي و فرهنگي: ترجمة احمد طباطبايي، تهران اساطير ايراني،، )1383(كارنوي، آلبرت جوزف 
  .سمت :ششم، تهران جلد نامة باستان،، )1384(كزازي، ميرجالل الدين 

  .مركز: ترجمة عباس مخبر، تهران قدرت اسطوره،، )1380(كمبل، جوزف 
  .گل آفتاب: شادي خسروپناه، مشهد ترجمةچهره، قهرمان هزار، )1385( ـــــــــــــــ

  .فرشاد: ، ترجمة مليحه كرباسيان، تهرانفرهنگ مصور نمادهاي سنتي ،)1379( سي. كوپر، جي
ترجمـة جليـل دوسـتخواه،    ، هاي ايران و چين باسـتان  ها و افسانهآيين، )1379(ك . كوياجي، ج
  . علمي و فرهنگي: تهران

ترجمـة فرزانـة   مباني نقد ادبي، ، )1383( ويلينگهم، جان و گرين، ويلفرد؛ ليبر، ارل؛ لي، مورگان
  . نيلوفر: طاهري، تهران

  .كتاب لوك: پرست، تهراناكبر خدا ترجمة علي هاي پريان كتاب آبي،قصه، )1386(النگ، اندرو 
  .توس :ترجمة جالل ستاري، تهران هاي پريوار،زبان رمزي قصه، )1386( م ،دوالشو - ر لوفل

   .سروش: تهرانترجمة كيكاووس جهانداري،  هاي ايراني، بندي قصهطبقه، )1389( مارزلف، اولريش
زاده، متـرجم همكـار و    ترجمـة توفيـق گلـي    آيـين و تـاريخ،  : ميتـرا ، )1391( مركلباخ، راينهولد

  .كتاب آمه: نكرباسيان، تهرامليحه : ويراستار
  .مركز: ترجمة داريوش مهرجويي، تهران يونگ، خدايان و انسان مدرن،، )1380(مورنو، آنتونيو 

  .وزارت فرهنگ و هنر :رانتهگيس، سمندر چل، )بي تا(دوست، محسن  ميهن
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  .سروش: تهران نهادينه هاي اساطيري در شاهنامة فردوسي،، )1387(دوست، مهوش واحد
  .چشمه: زاد، تهران ترجمة نادر بزرگ ،آيين ميترا، )1372(ورمازرن، مارتن 
 : تهـران  هـا در ادبيـات فارسـي،   فرهنـگ اسـاطير و داسـتان واره   ، )1389(جعفر يـاحقي، محمـد  

  . فرهنگ معاصر
  .جامي: محمود سلطانيه، تهران ةترجم هايش، انسان و سمبول، )1386(يونگ، كارل گوستاو 

ترجمـة  ، )هـايش  ل  ادامه كتاب انسـان و سـمبو  (هايش  انسان و اسطوره ،)1383( ـــــــــــــــ
  .دايره: حسن اكبريان طبري، تهران

آسـتان  : مشـهد مـادر، والدت مجـدد، روح، مكـار،    : چهار صورت مثالي، )1390( ـــــــــــــــ
  .قدس رضوي

  


