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  چکیده

تولد قهرمان در باورهاي . ، فرایند تولد قهرمان استايي اسطورههاخستین مرحلۀ اغلب داستانن
تولدي نمادین از بطن زمین است که  ،و جوزف کمپبل میرچا الیاده ءاي، و با توجه به آرااسطوره

مادر «و آرزوي اتحاد او با   نهدصحه می» زهدان نخستین«بر میل بشر براي بازگشت دوباره به 
شناسـانۀ تولـد   شناسانه و اسطورهتحلیل روان نیز مسألۀ این پژوهش. سازدرا محقق می» اعظم

فرویـد و   ءآرا هاي عامیانه بـا تکیـه بـر   هاي اساطیري و مقایسۀ آن با روایتقهرمان در داستان
در کنـار  . یونگ و الیاده استشناسانۀ راگلن، هاي اسطورهشاگردش اتو رانک و همچنین نظریه

 ۀمطالع ،هاي تولددر روایت» سبد«شناسانه، بررسی نمادشناسانۀ اي و روانهاي اسطورهتحلیل
مایـۀ اصـلی و پیرنـگ    تـوان درون با توجه به چنین نگرشی می. جانبی دیگر این پژوهش است

ین کودك به طرق مختلف اي را بازگشت نمادهاي اسطورهها و روایتبنیادین بسیاري از داستان
  .برد هاي مابعدالطبیعی بسیاري بهره میبه زادگاه اولیۀ خود قلمداد کرد که از ویژگی
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   مقدمه -1
اي شناخته شده و مشهور است که هاي ملل، قهرمان چهرهدر اسطوره، حماسه و افسانه

آمیزش یکی از ایزدان و حاصل خدایان است و در مواردي نیز  ةیا خود خداست، یا برکرد
بدیهی است که شخصیتی اینچنین که . روداي خاص به شمار میبانوان یا شاه و ملکهایزد

هـایی خـاص و در مـوقعیتی    عملکـرد اسـطوره، قهرمـان نـام دارد، بـا ویژگـی       ةدر حوز
و بـار سـنگینی از نمادهـاي اسـاطیري و      دداراي اغلـب اسـطوره   فرد، تولـدي بهمنحصر

اي هاي اسطوره بدین ترتیب تعداد زیادي از شخصیت. کشدي را به دوش میانمونه کهن
با نگاهی به این الگوها . آیندتولد به دنیا می ةشوندمانان اساطیري، با الگوهاي تکراریا قهر

کلی رسید که  ۀتوان به این نتیجهاي سمبلیک و مشترك میان آنها میو بررسی موقعیت
و ملکه و یا والدینی با سطح برتري از نظر نـژاد و موقعیـت    همواره یک خدا و الهه، شاه

شـوند کـه در جهـت تبیـین اهـداف       یدنیا آوردن کودکی انتخاب مـ  براي به ،اجتماعی
در این راستا یک خواب معنـادار یـا   . شده و الگومند دارداسطوره، تولدي از پیش تعیین

-دهـد کـه چشـم   مـی  کننده سرنوشت جنین را به سمتی سـوق گویی تعیینیک پیش
احسـاس   ،یشـگویی این پ معناي این خواب و تفسیرِ. اندازهاي اسطوره خواهان آن است

کند که در آن تهدید به مرگ و اضـمحالل قـدرت   د میایجاخطري در پدر یا پدربزرگ 
اسـت،   اي که در خـواب دیـده شـده    از این رو براي جلوگیري از وقوع فاجعه. وجود دارد

شود و بـدین  آید و توسط مادر به آب یا کوه سپرده میبه دنیا می طور پنهانی هکودك ب
او توسط حیوانات یا مردمی . گرددمیسر میهاي اسطوره ترتیب مجالی براي تحقق آرمان

کند و پس از آگاهی ازهویت اصلی خود، در فرایندي پرورش پیدا می ،یابدفقیر نجات می
موارد متعددي نیز از پـدر یـا پـدربزرگ انتقـام      در. گردداش بازمیمند نزد خانوادهنظام
  . یابدگیرد و به جایگاهی که در خور وي است، دست می می

اي در چارچوب الگـویی  توجه به این نکته ضروري است که تمامی قهرمانان اسطوره
شـوند؛  از پدر و مادر خود مواجه می کنند، در کودکی با جدایی ناگزیرکه بدان عمل می

دهد،  نشان می 1چهرهقهرمان هزاردر کتاب  که جوزف کمپبل آنچنان ،قهرمانانزیرا این 
در . خود خالقِ جهان طبیعـی هسـتند   بهاز بدو تولد در درون خویش داراي نیروي خود

گیـرد،  اي که او در زهـدان مـادر جـاي مـی    تولد قهرمان و یا از لحظه ۀحقیقت از لحظ
                                                
1. The Hero with a thousand faces 



  اسطورة تولد قهرمان

  

٩٩  
  

 

  

 1393، پاییز  29  شمارة

شود و کـل زنـدگی او بـه صـورت نمایشـی      میالعاده به او عطا نیروهاي شگفت و خارق
 اسـت اوجش مـاجراي بـزرگ و مرکـزي آن     ۀشود که نقطباشکوه از معجزات تصویر می

شود کمپبل با این تمهید بر آن است که قهرمان از پیش تعیین می .)324: 1389کمپبل، (
بـه آنچـه   با توجـه   .)همان( گردداکتسابی قلمداد میو در راستاي آن قهرمانی عملی غیر

شـود کـه   توان اذعان کرد که به حقیقت پیوستن چنین تولـدي، باعـث مـی   گذشت می
و با تکیه بر نیروهاي ذاتی و درونی  دوقهرمان از مسیر سنت خانوادگی خویش خارج ش

گیـرد و  خود قدم در راهی نو بگذارد؛ لذا تربیت او، خارج از سنت خـانواده صـورت مـی   
او از آنجا که به قلمرو . یابدیات او موجود است، پرورش ماساس اصول قهرمانی که در ذبر

 ۀهاي پدر ندارد و حتـی در مـواردي بـه وسـیل    نیازي به راهنمایی ،خدایان نزدیک است
اي هاي جامع افسانه یکی از دو خانوادهمطابق با نمونه. شودوالدینی فرودست بزرگ می

. اشـرافی و سـلطنتی اسـت    ةنوادعهده دارنـد، خـا   که در زندگی کودك نقش مهمی بر
کند، بر حسب اوضـاع و شـرایط تفسـیر،    دوم که او را نگهداري و سرپرستی می ةخانواد
و با  الزم به ذکر است که از منظر روانکاوي. رودکوچک یا مستمند به شمار می ةخانواد

این دو خانواده یکی هستند که به مقتضاي اسطوره  توجه به آنچه فروید بدان باور دارد،
  .)8: 1348فروید، ( استیکی اشرافی و دیگري فرودست 

  
  کاويتولد قهرمان از منظر روان -2

سادگی میـان آنـان    توان بهها در کلیت خود داراي چنان تنوعی هستند که نمیاسطوره
امـا   ،مسـتثنی نیسـتند   هاي قهرمانی نیـز از ایـن اصـل   اسطوره. پیرنگ مشترکی یافت
ها در تمامی اسطوره. ندداروجوه مشابه بیشتري  ،ايهاي اسطورهنسبت به سایر فراورده

له أیافتن دلیلی براي ایـن مسـ  . یر استناپذ اي اصالحقهرمان با والدین خود رابطه ۀرابط
ایـن  . کنـد خود عمل می ۀس طبیعت قهرماناناسازیرا وي بر ،ار چندان دشواري نیستک
هـایی در معـرض انـدوه و    کاوان اذعان دارند، با چنین موقعیتودکان آنچنان که روانک

هـا آنجـا بـه وجـود     بسـیاري از چـالش  . گیرندعقده یا حسادت و بهتان دیگران قرار می
شویم تا بدانیم داللیلی که یک قهرمان را بـه جـدایی از والـدین    آید که ما بر آن می می

  ). 92: 2011 1رانک،( چیست کند،خود وادار می
                                                
1. Rank 
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هاي زیـادي  یاها به بررسی اسطورهؤها و رطراز دانستن اسطوره زیگموند فروید با هم
یپوس را بـه نحـو   اد ةترین اسطوره، یعنی اسطوراما تحلیل اصلی خود از مهم ،پردازدمی

ادیپوس را  ۀاو در این کتاب ارتباط قص. نمایدمطرح می 1یاهاؤتفسیر رفراخوري در کتاب 
. کندشود، تفسیر و تأویل میبا دو خوابی که در مورد مرگ پدر و ازدواج با مادر دیده می

یونـانی آن زمـان    ةتر از خواننـد مدرن را کم ةبه نظر فروید اگر ادیپوس شهریار، خوانند
تضاد دهد، تنها به این دلیل است که تأثیر تراژدي یونانی را نباید در تحت تأثیر قرار نمی

بلکه باید در طبیعت خاص او جستجو کرد که در آن، این  ،آزاد آدمی ةمیان تقدیر و اراد
او بر آن است که بایسـتی در درون مـا نـدایی     .)281: 1385فروید، ( شودتضاد متبلور می

. نهانی وجود داشته باشد که آماده است تا نیروي قهار تقدیر را در ادیپوس تشخیص دهد
پدرش الئوس را کشت و با مادرش یوکاست ازدواج کرد، تحقق آرزوهاي  که این قهرمان

تر از او هستیم، در این میان موفق ولی ما که خوشبخت. دهدکودکی ما را به ما نشان می
مان را از مادر جدا و هاي جنسیپریشی نشده باشیم، انگیزهایم تا آنجا که دچار روان شده

  .)همان( وش کنیممان را نسبت به پدر فرامحسادت
کنـد کـه   داستان ادیپوس در سطح ظاهر یا آشکار، داستان قهرمـانی را روایـت مـی   

اما در سـطح پنهـان،   . است، بگریزد کوشد تا از تقدیري که بر او تحمیل شدهبیهوده می
کند بیش از همه از آن خواهد که در سطح آشکار تالش میادیپوس همان چیزي را می

سطح آشکار و ظـاهري اسـطوره،   . ادیپش را تجربه کند ةخواهد عقداو می. احتراز جوید
-او در سطح آشکار، قربانی بی. سازدسطح پنهان یا همان معناي نمادین آن را مخفی می

این اسطوره، اگر درست فهمیده شود، . گناه تقدیر و در سطح پنهان، یک جنایتکار است
کنـد، بلکـه کامیـابی او در    رسـیم نمـی  ناکامی ادیپوس در گریختن از تقدیر محتوم را ت

  )1(.کشدترین غرایزش را به تصویر مینیافتنی ارضاي دست
اما  ،هاي خدایان توجهی نداردجمله کسانی است که اگرچه به اسطورهاز 2ادوارد تایلور

او بر آن است که در تعداد . است اما تمام توجه خود را به اساطیر قهرمانی معطوف کرده
ها و حیوانات شود و با کمک انسانهاي قهرمانی، قهرمان متولد میاسطورهتوجهی از  قابل

تـایلور در  . شـود نهایت به یک قهرمان ملی تبدیل مییابد و دردیگر نجات و پرورش می
                                                
1 . The Interpretation of Dreams 
2. Edward B. Taylor 
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بر آن بود تا با این کار به الگوهاي مشترکی در مورد قهرمانـان مختلـف    1فرهنگ بدوي
او . ها روشن سازد ستگاه، کارکرد و موضوع اسطورهخود را پیرامون خا ۀدست یابد و نظری

جوید تا ادعا کند که مبدأ، کارکرد یا موضوع همواره به یکسان بودن این الگو توسل می
هاي قهرمانان یکی باشد  چه که باشد، باید لزوماً در تمام اسطورههاي قهرمان هر اسطوره

هاي مشـابه از نـواحی    انچه اسطورهبه زعم او چن. تا یکنواختی را در پیرنگ توجیه نماید
تري براي مقایسه کردن قرار دهیم، هاي بزرگمختلف را در نظر بگیریم و آنها را در گروه

یابیم که همراه با هاي عملکرد فرایندهاي تخیل را می ها نشانهدر این صورت در اسطوره
  ). 1/282: 1871تایلر، ( گرددنظم آشکار قانون ذهنی تکرار می

و این منشأ همـان چیـزي    آوردخیال سر بر می ةخاستگاه اسطوره از نظر تایلر از قو
نیز به آن  2تولد قهرمان ةاسطورپزشک مشهور اتریشی، در کتاب  روان ،است که اتو رانک

نسانی هستند که ذهنی و تخیالت ا ةها ساختارهایی از قوبه زعم او اسطوره. کنداشاره می
ند و محتمل است کـه در  ابینی شدهبرخی دالیل آسمانی پیش اساسدر برخی موارد بر

 آمـده باشـند  در - هـاي مبهمشـان  با پدیده - هاي آسمانیمراحل بعدي به شکل جسم
بـا توجـه بـه دو موضـع فرویـدي و      ش تولد ۀدر مورد قهرمان و مسأل او). 8: 2011رانک، (

جراحـت  و  تولد قهرمان ةاسطورریه دارد که آنها را در دو کتاب پسافرویدي خود، دو نظ
ها در خود به تحلیل اسطوره ۀنخست از تفکرات روانکاوان ةاو در دور. نمایدبیان می 3تولد

کنـد؛ لـذا   ها را معادل رویاها قلمداد مـی پردازد و به تأسی از او اسطورهسنت فروید می
نمـادین و پنهـانی   داند که به نحو ادیپی می ةشدها را آرزوهاي سرکوبیاها و اسطورهؤر

کنـد و بـا   هاي بیشتري را بررسی مـی تولد قهرمان، اسطوره ةاو در اسطور. اندارضا شده
  . پردازدجزئیات بیشتري به تحلیل آنها می

نخست زندگی که شـامل تولـد،    ۀنزد رانک به پیروي از فروید به نیم 4گراییقهرمان
، تولد و بقـا  اواز این رو در تفکر  .استکودکی، نوجوانی و اوایل بزرگسالی است، محدود 

شود و الگوي او که در مورد بیش از سـی قهرمـان   به کارهاي بزرگ قهرمانی تبدیل می
همچـون   اسطورة تولد قهرمـان او در کتاب . دهداي است، در این مرحله رخ میاسطوره

                                                
1. Primitive culture 
2. The Myth of the Birth of the Hero 
3. Trauma of the Birth 
4. Heroism 
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در مـواردي  شوند و قهرمانان از والدینی برجسته متولد می تایلور بر آن است که معموالً
به وجود آمدن آنان با مشـکالت بسـیاري همچـون خویشـتنداري     . شاهزاده هستند نیز

در دوران . ان وجود داردشهایی در آمیزشوالدین، نازایی آنها یا وجود موانع و محدودیت
بارداري هشدارهایی مبنی بر احتیـاط در برابـر تولـد ایـن کـودك در قالـب خـواب یـا         

کودك در . کنداو را تهدید می ةخطراتی پدر یا نمایندنیزگاهی  ؛شودیگویی دیده م پیش
. شـود  گردد، به آب سپرده مـی که درون یک سبد یا جعبه تعبیه می حالیموارد مکرر در
یابد و گـاهی نیـز از طریـق والـدینی فرودسـت و از      حیوانات نجات می ۀگاهی به وسیل
در مواردي حیوانی ماده یا زنی گمنام . یابدپرورش می) هامانند چوپان(تر طبقات پایین

هاي مختلفی والدین نامـدار  شود، به شیوهاو پس از آنکه بزرگ می. دهدبه آنها شیر می
گیرد و از دیگر سو از اصل داسـتان  کند و از یک سو از پدرش انتقام میخود را پیدا می

  ). 61: 2011رانک، ( یابدنظیري دست میهاي بیآگاه گردیده و به افتخارات و موقعیت
او . گـردد ادیپ تبیین مـی  ةمحور است و با مرکزیت عقددر این دوره، پدر رانک ءآرا

شخصیتی ماننـد ادیـپ    ،مانند فروید بر آن است که قهرمان در سطح ظاهري یا آگاهانه
اما در  ؛رسددهد، به تاج و تخت سلطنت میزیرا با طی کردن الگویی که او ارائه می ،دارد

سطح نمادین یا ناآگاهانه قهرمانی قهرمان به دلیل آن نیست که او براي رسیدن به تاج و 
عمل . بلکه علت قهرمانی او در جسارت کشتن پدر است ،کندتخت با شهامت تالش می

آن انتقام نیست، بلکه بر عقیم کردن جنسی  ةدهد، اما انگیزکشتن قطعاً آگاهانه رخ می
اصلی بیزاري پسر از پدر یا دو برادر را از هم در رقابت بر سر جلب  ةانگیز او. تأکید دارد

  .)66: همان( داندکردن توجه مهرآمیز مادر و عشق به او می
پـردازد کـه   خـود بـه بیـان آرایـی مـی      ۀکاونـ دوم از تفکـرات روان  ۀرانک در مرحلـ 

اضطراب  ۀرا نخستین تجربفروید فعل تولد . سازدفرویدي او را نمایان میهاي پسا اندیشه
که رانک هرگز تولد را منشأ اصلی یا تنها منشأ اضطراب و  حالیدر ،دانستیمو تشویش 

محور که ضرورتاً پدر(ادیپ  ةاز فرع دانستن عقدهمواره او . کندپریشی قلمداد نمی روان
: 1389سـگال،  ( ورزیداجتناب می )محور استکه ضرورتاً مادر(روحی تولد  ۀبر ضرب) است
هایش قرار در این مرحله رانک از آراي فروید فاصله گرفته و مادر در مرکز اندیشه .)172
هـاي بعـدي   به زعم او اضطراب جنین به هنگام تولد، منشـأ تمـامی اضـطراب   . گیردمی

شود که پسـر بتوانـد بـه    گیرد که پدر مانع از آن مینزاع با پدر بر سر این درمی. اوست
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او در . کنـد بازگردد و نه به این دلیل که پدر تمایالت ادیپی پسر را سد میزهدان مادر 
 ۀکند تا با ضـرب مندي زندگی انسان را چنان تفسیر میکتاب جراحت تولد، به نحو نظام

  . روحی تولد سازگار گردد
امـا   ،دانـد یاهـا مـی  ؤردیف بـا ر ها را هماسطوره کارل گوستاو یونگ نیز مانند فروید

دوم  ۀغایت نیم. سازدینمنخست زندگی محدود  ۀاو و رانک قهرمانی را به نیمبرخالف 
او هدف از این کار . است 2از ناخودآگاه 1زندگی که تنها نزد یونگ موضوعیت دارد، آگاهی

بازگشت بـه  همچنان بلکه از دیدگاه او، هدف  ،داندرا گسالندن پیوند با عالم خارج نمی
برقراري تعادل میان آگاهی عالم خارج و آگاهی  ،آرمانی انسانوضعیت . عالم خارج است

نخست زندگی  ۀدوم زندگی را تکمیل دستاوردهاي نیم ۀاو هدف نیم. امر ناخودآگاه است
به نظر یونگ آدمی باید به ناخودآگاهی بازگردد که پیوسته  .)175: 1389سگال، ( داندمی

ر این عقیده بودنـد کـه قهرمـانی متضـمن     فروید و رانک ب. است خود را از آن جدا کرده
. اما از نظر یونگ این مقوله نسبتی با ناخودآگـاه دارد  ،پیوندهایی با والدین و غرایز است

اما یونگ قدمی فراتر نهاده و بـر آن   ،داندفروید ناخودآگاه را محصول سرکوبی غرایز می
ما باشد، موروثی است و چیـزي بـیش از غرایـز     ۀاست که ناخودآگاه بیش از آنکه ساخت

هـاي  یونـگ نسـبت بـه نظریـه     ءتولد قهرمـان در آرا  ۀمقول. گیردسرکوب شده را در بر می
زیرا او با تعریف قهرمان و چارچوب اعمال قهرمـانی در   ،است فروید و رانک کمتر مطرح شده

کـه پـس از گذرانـدن     4تولـد دوبـاره   ۀمسـأل  بیشـتر بـه   3فرایندي موسوم به فرایند فردانیت
آسـا و سـاده دارد    از نظر او قهرمان تولدي معجزه. آید، توجه داردمراحلی خاص به دست می

او . گـردد  دهـد کـه باعـث ترقـی او در جامعـه مـی      اي از خود نشـان مـی  العادهو قدرت فوق
 بـه سـبب  سرانجام جنگد و  ها می که داراي خطاهاي انسانی مانند غرور است، با بدي حالیدر

  .)104 :1389اسنودن، ( میردنوعی خیانت می
گـراي    مناسک ةاش پیرامون قهرمان و اعمال قهرمانی به اسطورنظریه ۀدر ارائ 5لرد راگلن

نبـاتی، بـر    ةشـوند تمرکز شدن بـر جایگـاه خـدایان شهید   فریزر با م. فریزر توجه خاص دارد

                                                
1. Consciousness 
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3. The Process of Individuation 
4. Rebirth 
5. Lord Raglan 
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دادن ایـن امـر تبیینـی      اگرچه او در خصوص رخ. کندشان تأکید می مرگ آنان و تولد دوباره
خیـزي زمـین   هاي باسـتانی و بـدوي، حاصـل   اما بر آن است که در باور انسان ،کندارائه نمی

از ایـن   .)1387: 317فریزر، ( منوط به باروري پادشاهی است که در او خداي نباتی سکنی دارد
براي حاصلخیزي طبیعـت فـراهم    اي شدن خون او بر زمین مقدمه رو کشتن پادشاه و ریخته

است، راگلن به تبع فریـزر بـه ارتبـاط     نیز آمده 1المعارف دین هدایرطور که در  همان. آوردمی
هـا ارائـه   ها الگـویی بـراي آیـین    مناسک و آیین توجه دارد و بر آن است که اسطوره ه،اسطور

، از فریـزر گـراي   مناسـک  ةبا تمرکز بر روایت دوم اسطور راگلن). 193: 1998 2سگال،( دهندمی
فریـزر پادشـاه را بـا خـداي نباتـات      . کندهاي قهرمانی استفاده میالگوي او در مورد اسطوره

از نظر فریزر ممکن است کـه میـل و   . ندکگیرد و راگلن او را همان قهرمان تلقی مییکی می
مـا راگلـن ایـن    ا ،رغبت پادشاه براي مردن به خاطر مردمان قومش، اقدامی قهرمانانـه باشـد  

بـه نظـر   . دنمایـ یک قهرمان تعریـف مـی  به عنوان پادشاه را  ،مل را کامالً  قهرمانانه دانستهع
بلکه صرف انتقـال روح خـدا از    ،یک خدا ةمرگ و تولد دوبار ةفریزر اجراي مناسک نه اسطور

قهرمـان را نـه در بـه دسـت      ةمرکزي اسـطور  ۀراگلن نقط. یک پادشاه به پادشاه دیگر است
  . بیندآوردن تاج و تخت، بلکه در از دست دادن آن می

نخست اینکه پادشاه قهرمان . داندراگلن قهرمان اسطوره را با خداي مناسک یکی می
دوم آنکه . اندسازد؛ قهرمانان، پادشاهان هستند و پادشاهان، خدایانرا به خدا متصل می

که قهرمان است به زعم او درست . بسیاري از حوادث در زندگی قهرمان فرا انسانی است
 ةبخشد که همان رویش دوبـار خدایی را تحقق می اي شبهاما مرگ او معجزه ،باید بمیرد

افـراد آن قـوم را    سوم اینکه در اسطوره و مناسک، عزل یک پادشاه بقـاي . نباتات است
میرند؛ لذا هم در اسطوره و هم در د که در غیر این صورت از گرسنگی مینکتضمین می

راگلن بـراي   توان گفت طور کلی می هب. کندپادشاه در نقش یک ناجی عمل می ،مناسک
کند و آن را در خصوص بیست و اي تنظیم میقهرمان الگویی بیست و دو مرحله ةاسطور

  .بردمشهور به کار می ةیک اسطور
اتو رانک بیش از دیگران به  به این نتیجه رسید کهتوان به آنچه گذشت، میبا توجه 

 ۀبه زعم او تولـد یـک ضـرب   . تولد قهرمان و تأثیر آن بر اعمال قهرمانی اشاره دارد ۀمسأل
                                                
1. Encyclopedia of Religion 
2. Segal 
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. دهدعمیق بر جنین است و او را از منظر فیزیولوژیکی و روانی سخت تحت تأثیر قرار می
داند که در مراحـل بعـدي   هایی می منشأ تمام اضطراب تولد را ۀاو اضطراب سخت لحظ
نزد فروید اعمال قهرمانی بر چگونگی تولد  .)56: 1352بلوم، ( نمایندزندگی کودك رخ می

زیـرا در   ،کنـد غالب است و یونگ نیز تولد قهرمان را تولدي ساده و طبیعی قلمداد مـی 
الگوي راگلن . یابد که اهمیت میبلوغ و پس از آن است  ةآراي او اعمال قهرمانی در دور

 -که بررسی خواهیم کرد، کمپبل  و آنچنان -برخالف الگوي تایلور و حتی برخالف رانک 
امـا   ،تولد توجـه دارد  ۀبدیهی است که او به مسأل. دهدکل زندگی قهرمان را پوشش می

محوریـت  پـردازد زیـرا پیوسـته بـه     گونه که مورد نظر رانک است، به بررسی آن نمی آن
هاي قهرمـانی را در همـین پیرنـگ     دهد و معناي اسطورهپیرنگ در الگویش اهمیت می

 ،سـازد  گرایی او، صرفاً پیرنگ را طرحی براي مناسک نمـی  مناسک -  اسطوره. بیندپنهان می
  . نمایدپیرنگ تبیین می ۀبلکه مناسک را از دریچ

  
  پژوهیتولد قهرمان از منظر اسطوره -3

 ۀهاي اولیند که درك ساختمان اسطوره مستلزم درك خاستگاهااسطوره برآنپژوهشگران 
این حقیقت به این نکته نیز اشـاره دارد کـه   . استآن یعنی قدرت ذهن و تخیل انسانی 

از . کودکی فعال است ةناپذیر در دورروي ذهنی به صورتی گسترده و مهارتخیل و نی ةقو
هـا،  این رو الزم است که پیشتر، زندگی خیالین کـودك بـراي تسـهیل در درك عقـده    

نوجـوانی   ةندرت از دور تخیل به ةقو. ها و تخیالت هنري مورد مطالعه قرار گیرداسطوره
هـاي  شود، از سوي دیگر در این دوره، پیشرفت چشمگیري براي توضیح فعالیتآغاز می

مناسبی براي تولید و رشد  ۀها عرصاسطوره). 62: 2011رانـک،  ( ده وجود داردروانی پیچی
یونگ  ونمایند که عمري به درازاي تاریخ زندگی بشر در هستی دارند نمادهایی ایجاد می

هاي ازلی نمونهاین پیش. کندیاد می 1الگوها هاي نخستین یا کهناز آنها به عنوان نمونه
. دهندمعتقد است، محتویات ناخودآگاه جمعی انسان را تشکیل میگونه که یونگ  همان

هـایی  هاي باستانی، پروتوتایـپ  تولد، مرگ و بسیاري دیگر از سنخ قهرمان، تولد، تجدید
ـ    . اند هستند که در این قسمت از ضمیر بشر جاي گرفته تولـد   ۀبـدیهی اسـت کـه مقول

                                                
1. Archetypes 
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یابـد و  مـی  ،اي نیـز هسـت  رهقهرمان با چنین نگرشی، مفهومی نوین که الجـرم اسـطو  
  .کنداي پیدا میموقعیت معنایی ثانوي و ویژه

کنـد، بـه معنـاي    اشاره مـی  و رمزاسطوره که جالل ستاري درکتاب  نمادپردازي آنچنان
نمایش چیزي است که توسط نماد، از تداعی معانی و پیوستگی تصورات و تصـاویر ذهنـی و   

 ۀاي اسـت کـه همـ   شـناختی ویـژه   فراینـد روان گـردد و از ایـن لحـاظ    احساسات منتج می
 .)14 :1374سـتاري،  ( گیـرد هاي عقالنی و بخشی از زندگانی عاطفی انسان را در بر می فعالیت

هـاي دانـش انسـان    تجلیات روانی آدمی است و به تمـام شـاخه   ۀبخش هم رمزپردازي، الهام
یابـد، از طریـق   تحقـق مـی  اندیشه که بـا تصـاویر خیـال و رمـز، واقعیـت و      . شودمربوط می

با توجه به چنین استنباطی از کیهـان و نظـام   . گرددنمادهایی متفاوت به دیگري منتقل می
آید که تنهـا بـا در نظـر گـرفتن     یهایی به دست م توجهی از گزاره رمزوار هستی، حجم قابل

  . کنند هاي معنایی پیدا می متصل و مرتبط از معانی سمبلیک محملۀ یک رشت
نجا توجه به این نکته الزم است که تولد قهرمانان اساطیري و حماسـی ایرانـی   در ای

شناسـانه  اي و روانشود، داراي وجـوه اسـطوره  هاي ملل دیده میگونه که در اسطوره آن
به  .استشناسی قابل بررسی مطالعات روان ةآنها در حوز نیست و بیشتر اعمال قهرمانی

اشاره کرد که اگرچه با روندي متفاوت  شدن فراطبیعی رستمتوان به زاده عنوان مثال می
اعمال قهرمانی اوست که وقایع حماسـی را پـیش    شاهنامهاما در سرتاسر  ،یابدتولد می

حضـور او  . کرداشاره  توان به اسفندیاراز میان دیگر قهرمان محورین حماسه می. بردمی
شود که گشتاسب به جنـگ بـا   می از هنگامی دیده یادگار زریراندر گزارش فردوسی و 

با ابهاماتی کـه از سـوي مـادر دارد، از ایـن      تولد سیاوش. ارجاسب تورانی مشغول است
 گنجدنمیاز این رو پیدایش این قهرمان در الگوي قهرمانی رانک . تمهیدات خالی نیست

کمپبل ماننـد یونـگ   . نزدیک است چهرهقهرمان هزارآراي کمپبل در کتاب  و بیشتر به
داند و مانند او بر آن است که قهرمانی کـه در  دوم زندگی می ۀقهرمانی را متعلق به نیم

جستجوي حقیقت وجودي خویش است، الزامی در بازگشت به آن بخش از ناخودآگاهی 
با توجه به نامعلوم بودن چگونگی تولد  .)324: 1389کمپبل، ( است دارد که از آن جدا افتاده

م دو ۀتوان به پیروي از یونگ و کمپبل سیر قهرمانی او را به نیممی شاهنامهاسفندیار در 
و  ،و متون اسـاطیري  شاهنامهدر  فریدون، زال و داراب. زندگی و دوران بلوغ نسبت داد

گونه که رانک نیز در اثر مشهور خـود اشـاره    هاي اوستایی، آندر متن همچنین زرتشت
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موارد زیادي به تولد قهرمانان در الگوهاي  داراي تولدهایی خاص هستند که در ،کندمی
 . اي مشابهت دارداسطوره

هـاي عامیانـه و   هـاي پریـان، داسـتان   از آنجا که در فرهنگ ایرانی و در بسیاري از قصـه 
تولد قهرمـان وجـود نـدارد،     ةها و معیارهاي چشمگیري دربارهاي شفاهی نیز شاخصهروایت

هـاي   خویشـکاري  ةهم اعمال قهرمانی که غالباً در محـدود گونه آثار  توان گفت که در اینمی
تـوان  با توجه به چنین تمهیدي مـی . رود، از ارزش بیشتري برخوردار استپراپ به پیش می

و  جـامع الحکایـات  ، هـزار و یـک شـب   هـاي  تـوجهی از حکایـت   گفـت کـه در حجـم قابـل    
داسـتان بـر تولـد قهرمـان و     هاي فولکلور همواره اعمال قهرمانی در جریان قصـه یـا    داستان

تولد و روند رشـد قهرمـان    ةاین آثار خبري از نحو در حقیقت در. چربدچگونگی زایش او می
دوم زنـدگی   ۀبلـوغ یـا همـان نیمـ     ةکه یونگ اذعان دارد، اعمال پس از دور نیست و آنچنان

در ایـن قبیـل   . کنـد قهرمان است کـه در مرکزیـت و محوریـت داسـتان اهمیـت پیـدا مـی       
ها وقایع پیش از تولد کودك از قبیل نازایی مادر یا عقیم بودن پدر، تحقق ازدواجـی   استاند

ر براي یافتن اي از تبار پریان، سفر پدخاص براي به دنیا آمدن قهرمان، ازدواج پدر با دوشیزه
گزینی و مـوارد  دختري خاص جهت همسر

دیگر اهمیتی افزون بر تولد و چگـونگی آن  
با طی شدن فرایند خاصی در حقیقت . دارد

ــاي   ــه در الگوهـ ــه بخشـــی از آن ریشـ کـ
اي براي به دنیا آمدن قهرمـان دارد،   اسطوره

هـایی کـه    دور از شاخصـه  تولدي ساده و بـه 
پیش از این به آنها اشـاره کـردیم، صـورت    

کودك مراحـل رشـد جسـمانی و    . گیردمی
روانی خود را با کیفیتی که بر جهـان قصـه   

کند و بـه سـن بلـوغ    آشکار نیست، طی می
- رسد تا توانایی خود را براي آغاز مرحله می

 ۀترین مرحل اي جدید که در عین حال مهم
  )2(.زندگی او نیز هست، اعالم نماید
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  تولد نمادین از زمین مادر - 4
عقیده بر این اسـت کـه نـوزادان از    . شودنامیده می» زادهزمین«ها، انسان  در بسیاري از زبان

هـر  . شـوند ها متولد مـی ها و رودخانهها و نیز مرداب ها، شکافاز غارها، مغاكژرفناي زمین، 
نـام دارد،  » شـکم نهنـگ  «ها که در آراي کمپبل و در سـیر قهرمـان او   کدام از این رستنگاه

بـدین ترتیـب ایـن    . آورداو از رحـم نمـادین جهـان فـراهم مـی      ةموقعیتی براي تولد دوبـار 
الگوهـاي بشـري    و زایـش در بـاطن خـود در میـان کهـن      رگالگوي مثالی با پرورش م کهن

این حکایت بدین معناست که کسی کـه بـه چنـین    . است مرکزیتی روحانی از آن خود کرده
اسـت گـام    و یا به تاریکی که در پشـت خودآگـاهی نهفتـه    - که همه در خود دارند  - غاري 

یابد و از طریـق نفـوذ در ضـمیر    نهد، در ابتدا خود را جزئی از فرایند ناخودآگاه دگرگونی می
تـوان  با چنین تمهیدي می .)90: 1368یونگ، ( نمایدناخودآگاه با محتویات آن رابطه برقرار می

، بیـرون آمـدن سامسـون از معبـد، خـروج      ءبه پیامبري رسیدن حضرت محمد در غـار حـرا  
مـاهی و  یوسف از چـاهی کـه بـرادران او را در آن افکندنـد، بیـرون آمـدن یـونس از شـکم         

بیـرون آمـدن از چنـین    . برخاستن مسیح از گور را نمادهایی از تولـد دوبـاره بـه شـمار آورد    
والدت مجدد است که زندگی ماوراي زمان قهرمـان   ۀنشان ،غاري مانند خروج از زهدان مادر

  . یابددر آن فرصتی براي رشد و پرورش می
از زمین و بیـرون آمـدن از آن،   شدن  به معناي احساس ژرف زاده 1رازآلود بومیت، ۀتجرب

هـاي هسـتی،   جلـوه  ۀنماید کـه بـه همـ    ناشدنی را براي بشر تبیین می هفرسودي نوعی بارور
کنند که مردم جایی هسـتند و ایـن   ها احساس میاز این رو انسان. بخشدنیروي زیستن می

خـانوادگی و  تـر از پیونـدهاي    کنـد، ژرف  که الیاده اشاره می احساسِ خویشیِ کیهانی آنچنان
شـمار، هرگـاه زنـان بـه      بنا بـه باورهـاي بـی    .)160: 1382الیاده، ( هاي نژادي است همبستگی
در . گردیدنـد شـدند، بـاردار مـی    ن مانند صخره، غار، درخت یا رودي نزدیک میاماکنی معی

نظر از شـرایط ایـن    صرف. شدندشد و آنان آبستن میاین زمان جان کودك وارد بدنشان می
هاي نیاکان یـا غیـر از آن بـود، ایـن اصـل بـه دسـت         ـ جان کودك ـ که گاهی جان کودك  

آمد که آنها براي تناسخ یافتن خود، در جایی، شکاف یا سـوراخی، در برکـه یـا جنگلـی،      می
آنها نوعی از زندگی جنینیِ خود را در زهدان مادر واقعـی خـود، زمـین،    . کشیدندانتظار می

داند کـه دورتـر از او در   انسان همواره خود را داراي مادر بالفصلی میاز این رو . گذراندندمی
                                                
1. autochthony 
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نامیـده  » مـادر کیهـان  «این مادر که بنا به آراي کمپبل  .)همان( کندغار یا رودي زندگی می
روح . آوردبه دنیـا مـی   ،روح جهان را که همان قهرمان است ،اي از بکرزاییشود، در درجهمی

کننـده کـه همـان مـادر جهـان       اي دگرگـون طریق واسطه ،تبخش جهان اس پدر که زندگی
در ایـن  . کنـد هاي زمینی مـی گذارد و شروع به چشیدن تجربهاست، قدم به عالم کثرت می

اشـاره   آندوم از کتـاب آفـرینش بـه     ۀاي است که در آیـ انداز مادر، تجسم عنصر اولیه چشم
جانـداران   ۀاز طریق او هم 1خویشتناي است که هندو، او صورت زنانه ةدر اسطور. است شده

مکـان، زمـان و   «جهـان از سـه بعـد     ةکننـد قیقـت او قالـب محدود  در ح. وردآرا به دنیا می
  .)303: 1389کمپبل، ( استتخم کیهانی  ۀاست که همان پوست» علیت

اسـت و تنهـا    مادر نکـرده ـ بنابر آنچه گذشت، مادر کاري جز تکمیل آفرینش زمین  
آن عمـل   ةکننـد مـادر تنهـا مقلـد و تکرار   . رودمادر اعظم زمین بـه شـمار مـی    ةنمایند

از این رو هـر  . است زندگی در زهدان زمین پایدار شده آنخاستگاهی است که از طریق 
اعظم قرار دهـد و بگـذارد توسـط او در     ةمادري باید خود را در تماس مستقیم با زایند

هاي سودمند گیِ جدید هدایت گردد تا در انرژيشدن یک زند یابی به راز زادهمسیر دست
  .اش سهیم گرددو حفاظت مادرانه

  
  بازگشت به زهدان نخستین و اتحاد با مادرِ اعظم  -5

جمله مادر، در زبان تصویري اسـطوره نمایـانگر   از ،هاي مختلف وجودي خودزن با جنبه
و قهرمان کسی است که به قصد شناخت،  ،توان شناختتمامیت آن چیزي است که می

 چهـره قهرمان هزارکه کمپبل در  نهگوحقیقت آندر. سازدسیر قهرمانی خود را آغاز می
هاي قهرمان براي به دست آوردن موهبت آخرین آزمون» خدابانو«اذعان دارد، مالقات با 
رود مـی اي کوچک از جـاودانگی بـه شـمار    است که خود نمونه 2عشق یا مهر و محبتی

اي از زندگی از دیدگاه فروید و رانک، وابستگی به مادر در هر مرحله .)126: 1389کمپبل، (
؛ لذا ناکامی در رها سـاختن  است به مادر واقعی یا فرد جانشین مادر به معناي وابستگی

یونگ، وابستگی به مـادر بـه    نظراز . خویش به معناي وابستگی همیشگی به مادر است
او مادر واقعی یا شخص جانشین مادر را تنها . معناي وابستگی به کهن الگوي مادر است

 . داندالگو می اي از آن کهنجلوه
                                                
1. Self 
2. amor fati 
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حتـی در  ، کند کـه در هنـد  به این نکته اشاره می اسطوره و واقعیتالیاده در کتاب 
زي سالخوردگان و احیا و بهبود بیماران سا روزگار ما نیز، در طب سنتی براي دوباره جوان
 .)107: 1390الیـاده، ( کننـد دفـن مـی  مـادر   رو به موت، آنها را در گوري به شکل زهـدان 

، اسـت نمادپردازي تولد نو و میل به بازگشت به زهدان نخستین که همان زهدان زمین 
دوباره از زهدان زمین کنند تا بتوانند در این نمادپردازي، بیماران را دفن می. آشکار است

شود که بـا مـادر خـود    گوید ادیپوس پس از آنکه متوجه میرانک می. مادر متولد شوند
ایـن عمـل او حـاکی از    . کنـد است، با دستان خود چشمانش را کور می مرتکب زنا شده

بلکـه در   ،گونه که فروید اذعـان دارد، نیسـت   اش آن احساس گناه به خاطر اعمال ادیپی
او بـا ایـن کـار    . شـود براي بازگشت به درون ظلمت زهدان مادر تعریف می حکم نمادي

ن همین آرزو براي بازگشت دوباره بـه  شدن نهایی در درون جهان زیرین را که مبیمحو
داند، اما آرزو می ةاسطوره را برآورند او ).43: 1929رانک، ( کندمادر زمین است، تجربه می

ها نیز به نحوي متضمن آن هستند، شود و تمامی فرهنگآرزویی که اکنون باید برآورده 
از این رو تعداد قابل . در این است که یا باید تولد انجام نپذیرد یا زهدان دومی ایجاد شود

مادر در یک سـبد یـا جعبـه کـه      ۀتوجهی از قهرمانان مورد نظر او پس از تولد به وسیل
  .دگردناي از زهدان نخستین است، تعبیه میاستعاره

  
  تولد قهرمان  ةنمادپردازي سبد و اسطور -6

نـد، بسـیاري از قهرمانـان    کاشـاره مـی   تولد قهرمـان  ةاسطورکه رانک در کتاب  آنچنان
گرفت، توسط مادر در یک سبد، جعبه یا باید صورت میاي پس از تولدي که نمیاسطوره

ترس از پدر یا یک پادشاه ستمگر که درصدد . شوندقایق تعبیه شده و به آب سپرده می
ها دارد، دارد تا با عملی که خود ریشه در اسطوره، مادر را بر آن میاستنابودي کودك 

کهن سومري در مورد پادشاهی به ۀ پیش از داستان موسی، افسان. به نجات فرزند بپردازد
  .نام سارگون موجود است

در مـورد   مهابهاراتـا در روایـات   ،مقدس نیـز هسـت  ه روسپی تولد از مادري باکره ک
 در این روایت پرینسس پریتا که او را کـونتی  )3(.قهرمانی به نام کارنا نیز ذکر شده است

. آورد که پدرش خداي خورشید سوریا بوددر باکرگی فرزند پسري به دنیا می ،نامندمی
وجـود  عدم ازدواج کونتی و به دنیا آوردن این کودك، ترس از تهمت مـردم را در او بـه   
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اش در سبدي له، مادر کودك را در بدو تولد به یاري ندیمهئبراي پرهیز از این مس. آورد
  )4(.شد به آب داداشوا که به گنگ منتهی می ۀنهاد و در رودخان

اوریپیـد در   .اسـت  1تولـد یـون   ۀداستان دیگري که یادآور روایت کارناست، حماسـ 
هـاي  آپولـو در غـاري در صـخره   . اسـت  اي داستان زندگی وي را منظوم کردهنمایشنامه

آمیزد و حاصـل ایـن معاشـقه    آکروپولیس آتن با کرئوزا دختر یکی از اشراف شهر درمی
شود و مـادر او را در سـبدي   از مادر زاده میپسر در همین غار . پسري به نام یون است

 کنـد آپولو همان شب کودك را توسط هرمس به معبد دلفی منتقل می. گذاردبافته می
  ). 17: 1929رانک، (

در داستان مشهور تولد اودیپوس هم آمده است که وي سه روز پس از تولد در حالی 
بر سیاق اسطوره و با توجه به اصول  اما او ،شود تا بمیردکه برهنه است به آب افکنده می

اي افکنـده شـدن کـودك در آب    خط سیر اسـطوره . یابدو معیارهاي تراژدي نجات می
. یادي را رقم زده استزهاي داستان ۀمایدرون ،اي قرار داردکه در سبد یا جعبه حالیدر

همه کودکانی هستند که با توجه  لوهنگرین و بیوولف ،ریدزیگف ،رسئوسپیهودا، داراب، 
 و کـرد، بـه آب انداختـه شـده    شـان را تهدیـد مـی    به موقعیـت خطرنـاکی کـه زنـدگی    

مادر قهرمان  نیزدر داستان زندگی حی بن یقظان  .ندا ردهکهاي همانندي پیدا  سرنوشت
در خفا با یکی از  او: است ازدواج و بارگرفتن منع شده ازاز سوي پادشاه که برادر اوست، 
آمیزد و حاصل آن کودکی است کـه بـه دلیـل تـرس از     خویشان خود به نام یقظان می

جذر و مد دریـا صـندوق   . شودآسیب شاه، در صندوقی قرار گرفته و به دریا انداخته می
او بـه او شـیر    ۀرساند و ماده آهویی با شنیدن صداي گریـ حاوي کودك را به ساحل می

اي است، پـرورش  ترتیب، قهرمان در روندي که بخش اعظم آن اسطورهدهد و بدین می
گونه کـه   در داستان تولد این کودکان سبد یا جعبه آن). 43-45 :1334طفیل،  ابن( یابدمی

 اي از تن مادر اسـت کند، نشانهبه نقل از یونگ اشاره می فرهنگ نمادهاسرلو در کتاب 
کودك همواره نیازمند آرامشی است که پیش از تولد در  به بیان دیگر،. )467: 1389سرلو، (

گیرد و اي قرار میاو پس از بیرون آمدن از درخت در جعبه. است زهدان مادر تجربه کرده
بدین ترتیب و با توجه به . گردداز سوي الهگانی که نمادهایی از مادر هستند، مراقبت می

                                                
1. Ion 
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قـرار دادن کـودك در سـبد، نمـایش     ، یکتاپرسـتی موسی و آیـین  کتاب نظر فروید در 
طور مجازي در حکم شکم یا زهدان مادر و آب دریا نیز  هزیرا سبد ب ،استعاري تولد است

هـاي  در بسیاري از ایـن داسـتان   .)5: 1348فروید، ( گردد آب جنینی قلمداد می ۀبه مثاب
دادن  ا نجاتکشیدن از آب ی اي، روابط میان پدر و مادر و فرزندان با عمل بیروناسطوره

تبعیـد نـوزاد و    ۀمایـ  زندگی هر کدام از این قهرمانـان، درون . است آنان، نشان داده شده
هـاي اصـلی   مایه، یکی از ویژگـی  این درون. دهد بازگشت او را به طرق مختلف نشان می

رود و با الگـوي زنـدگی قهرمـان    هاي بومی به شمار میها و قصهها، افسانهتمام اسطوره
الزم به ذکر است که تعدادي از این قهرمانان پس از تولد از سوي والدین،  .استمطابق 

در اینجا نجـات کـودك بـا توجـه بـه همـان الگـو و        . شوندویژه مادر، در کوه رها می به
والـدین فرودسـت   توسط هاي طبیعت و اي دیگر از جلوههاي آن، از طریق جلوه شاخصه

تولد  ةاتو رانک در اسطور. گیردهستند، صورت میکودك که همان پدر و مادر رضاعی او 
و  تریستان، ، تلفوس، کوروش، کیخسروگیلگمشبه تعدادي از این کودکان مانند  قهرمان

  . کند دیگران اشاره می
شوند، معموالً توسط حیوانی که ابعاد اسـاطیري  کودکانی که پس از تولد در کوه رها می

ترین خـداي یونـان باسـتان،     در تولد زئوس به عنوان بزرگ. دنشو، بزرگ میداي دارو افسانه
از طریـق پـدر و   ) پدر زئوس( آن هنگام که کورونوس. شودنیز یاریگري یک حیوان دیده می

شـود کـه سـلطنتش از طریـق یکـی از      له آگـاه مـی  أاز ایـن مسـ  ) اورانوس و گایا( مادر خود
او پـنج  . فرزنـدان خـود را از بـین ببـرد     ۀشود تا همـ یابد، بر آن میفرزندانش اضمحالل می

رئـا، از   اما همسـرش، . بلعدهاي هستیا، دمتر، هرا، پلوتون و پوزئیدون را میفرزند خود به نام
رود و زئـوس را دور از چشـم پـدر بـه دنیـا      له سخت اندوهگین شده، به کـرت مـی  أاین مس

او ایـن سـنگ   . فرستدنوس میپیچد و براي کورواي میسنگی را در پارچه رئا قطعه. آورد می
بلـوغ   ۀهنگـامی کـه زئـوس بـه مرحلـ      .)357 /1: 1356گریمـال،  ( بلعـد جاي فرزند می را نیز به

کودکـان   ۀدهـد و او همـ  رسد، با کمک یکی از دختران اقیانوس، معجونی را به پـدر مـی   می
مادر زئـوس   ،اسمیتبنا به گزارش ژوئل . آوردخود را که سابق بلعیده بود، مجدداً به دنیا می

میان حیوانـات   بز، از عالوه بر ماده. سپاردبزي به نام آمالته می او را به ماده ،پس از تولد فرزند
هـاي  نقـش  کـه  اشـاره کـرد   خرس و گوزن ،عقاب، سیمرغ، گاو، گرگ، قوتوان به  یاریگر می

  .مهمی در تولد قهرمان و پرورش او بر عهده دارند
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. ندهاي پریان موقعیت چشمگیري دارها و قصهها، افسانهاسطورهنیروهاي یاریگر در 
کمپبل بر آن است که این نیروها نشانگر قـدرت محـافظ و مهربـان سرنوشـت قهرمـان      

ها در زهدان مادر به تجربـه  بهشت که در گذشته ۀرفتبه زعم او آرامش ازدست. هستند
در آینده نیـز دوبـاره بـه دسـت     است، هنوز از بین نرفته بلکه حامی حال است و  رسیده

کند و درون  نیروي حمایتگر همواره از قهرمان مواظبت می .)77: 1389کمپبل، ( خواهد آمد
 ،در حقیقت در زندگی این قهرمانان. گرددهاي ناشناس زندگی پنهان میتأیا پشت هی

ت خطیر حمایـ  ۀطبیعت، اعم از دریا یا کوه، همچون مادري مهربان عمل کرده و وظیف
اي که رانک براي اي با توجه به شاکلهتولد قهرمانان اسطوره .رساندازآنان را به انجام می

  .است 1مطابق جدول  ،نمایدتنظیم می تولد قهرمان ةاسطورآنان در کتاب 
  

  تولد و پرورش قهرمان در اسطوره -1جدول 
مقام   به

باال 
 رسیدن

از   انتقام
 پدر یا 

 پدربزرگ

انتقام 
 پدر

بازگشت 
به زادگاه 
 اصلی

  پرورش
از طریق 
یک 
 حیوان

حضور 
 دایه یا 
والدین 

 فرودست 
در زندگی 
 کودك

رها 
کردن 
کودك 
در کوه 
 یا بیابان

گذاشتن 
کودك 
  در سبد و
به آب 
  سپردن

 او

تالش 
  مادر
براي 
نابودي 
 کودك

بارداري 
مادر از 
یک 
 خدا

بارداري 
مادر در 

 خفا

منع از 
باردار
ي 
 مادر

 قهرمان

 موسی * *   *  *  *   *

 سارگون  * *  *  *  *   *

 کارنا   *  *    *   *

 یون     *  *  *   *
ازدواج  *

 با مادر
 ادیپوس     *  *  *  *

ازدواج  *
 با مادر

 یهودا * *  * *  *  *  *

 داراب    * *       *

 پرسئوس * * *  *   *   * *
 زیگفرید * *   *  *  *   

 لوهنگرین     *   * *   *

 بیوولف     *  *  *  * *

 گیلگمش * *   *   * *   *

 تلفوس * *    *  *    *

 پاریس      * * * *   *

 زال      *  * *   *



١١٤  

  

  

  
 

 دکتر مریم حسینی و نسرین شکیبی                
  

 1393، پاییز  29  شمارة     

 کوروش      *      *

 کیخسرو * *    * *  *  * *

 فریدون * *    * * * * *  *

 تریستان     *  *  *   *

 رومولوس * * *   * * * *   *
 هرکول   *   * *     
 کریشنا      *  *    

 عیسی   *         *

 زرتشت  * *         *

 
  گیرينتیجه -7

هـاي  لـذا شاخصـه  . سـت ا ايهـاي اسـطوره  وي محور داستان ۀقهرمان و اعمال قهرمانان
تولد و چگونگی رشد و تکامل جسمی و روانـی قهرمـان اهمیـت     ةجمله نحومتعددي از

اي اغلب با تولدي خـاص کـه حـاوي    هاي اسطورهقهرمانان داستان. کنداي پیدا میویژه
کـودك بـا توجـه بـه     . آیندانگیز در پیش و پس از خود است، به دنیا میوقایعی شگفت

گـرفتن الزامـاتی کـه جهـان      شود و نیز بـا در نظـر  شرایط ناهمواري که در آن زاده می
نمایـد، پـس از تولـدي کـه خـود ریشـه در جهـان نمادهـا و         اسطوره بـر او غالـب مـی   

کـردن فراینـدهایی    گردد و بـا طـی  خود جدا می ةهاي نمادمحور دارد، از خانواد اسطوره
خــود آگــاه شــده و بــه ســوي خــانواده و زادگــاه خــود   ۀبلــوغ، از گذشــت ةپــس از دور

  . گردد بازمی
نمایـد، تمهیـدي   حقیقت تولد قهرمان که رانک آن را عملی قهرمانانه قلمداد مـی در

مداري که پس از تولـد و در دوران بزرگسـالی از    است براي رفتارهاي الگومند و اسطوره
ها و کارکردهاي مشترکی میان قهرمانان مختلف، آنـان  از این رو خاستگاه. زنداو سر می

سـازد کـه رانـک نیـز     اي و آیینی به یکدیگر متصل میاسطورهاي از روابط را در گستره
 ۀدر حقیقـت شـاکل  . کندذهن و نیروي تخیل بشر تلقی می ةمانند تایلور منشأ آن را قو

هاي مختلف پیرامون تولد قهرمان را آراي رانـک بـا دو بیـنش متـأثر از فرویـد و      نظریه
  . زندپسافرویدي او رقم می

نخسـت زنـدگی قهرمـان روي     ۀو به پیروي از فروید در نیمگرایی به زعم او قهرمان
دوم زنـدگی   ۀدهد و حال آنکه یونگ و به طبع او جوزف کمپبل آن را متعلق به نیممی
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 ةراگلن نیز بـا توجـه بـه تـأثیراتی کـه از اسـطور      . دانندو دوران پس از بلوغ قهرمان می
یسـت و دو مرحلـه خالصـه    گیرد، کلیت زندگی قهرمـان را در ب گراي فریزر می مناسک

تولد در این . شودهایی از آن به دوران پیش از تولد قهرمان مربوط میکند که بخشمی
 ،و در ارتبـاطی معنـادار و نمـادین    کاوان اسطوره ابعاد سمبلیک زیـادي دارد آراي روان

  .سازدپیوند می زهدان مادر را با زهدان زمین هم
  

  نوشتپی
تفسیر دیگري از داستان ادیپوس به دست  اسطورة تولد قهرماناتو رانک در کتاب  -1

پدر را کشت و متعاقباً بـا مـادر ازدواج کـرد و بـه     بر آن است که ادیپ که و ا. دهدمی
زیـرا بـه وجـود     ،صورت فردي پیر و کور از دنیا رفت، یک قهرمـان خورشـیدي اسـت   

کند  ود را با مادر قمست میو تخت خ) تاریکی(= برد  خود ـ پدر ـ را از بین می   ةآورند
کنـد و ایـن   او آنجا را که در آن به دنیا آمد، با کوري ترك می). تاریکی و روشنایی(= 

چنین تفسیري اگرچه از  .عمل با عمل طلوع و غروب خورشید همسان و همانند است
دهد که وقـوع آن در  اما خبر از حقیقتی ذهنی می ،هاي جهان علم به دور است ضابطه

ذهـن اسـت و از    ةدهنـد  از این رو تسکین است؛روان ناخودآگاه ممکن و میسر  ۀحیط
ترین بسـتگانش   انگیزد تا در مقابل نزدیکدهد که قاتل را برمیالهام حقیقتی خبر می

  ).10: 2011رانک، (است دست به شورشی بزند که در اغلب موارد ناآگاهانه 
  . به بعد 143: 1392ممتاز،  شکیبیو  حسینی. آگاهی بیشتر نکبراي  -2
حضـور آنـان در فرهنـگ     ۀبراي اطالعات بیشتر در مورد روسپیان مقدس و پیشین -3

  .375-384: 1387فریز،  .، نکویژه در نواحی آفریقا، غرب آسیا، سوریه و هند به ،بشري
کـه بـاکره بـود و بـا گذاشـتن بـادام       » نانـا «از مادرش » آتیس«آساي  معجزه تولد -4

هاي تولد کودك از مادر بـاکره  از دیگر نمونه ،هایش باردار شداي در میان سینهرسیده
  ).397: 1387فریزر، (رود به شماره می

  
  
  
  
  



١١٦  

  

  

  
 

 دکتر مریم حسینی و نسرین شکیبی                
  

 1393، پاییز  29  شمارة     

  منابع
بنگاه ترجمه و نشـر  : الزمان فروزانفر، تهران بدیع ۀترجم بیدار، ةزند ،)1334( طفیل اندلسی ابن

  .کتاب
  .آشیان: نورالدین رحمانیان، تهران ۀترجم خودآموز یونگ، ،)1389( اسنودن، روت
 :شهال برادران خسروشاهی، تهـران  ۀ، ترجمفرهنگ اساطیر یونان و رم، )1384(اسمیت، ژوئل 

  .فرهنگ معاصر و روزبهان
  .علم :یا منجم، تهرانؤر ۀترجم یا، راز،ؤاسطوره، ر ،)1382( الیاده، میرچا
  .پارسه :مانی صالحی عالمه، تهران ۀترجم اسطوره و واقعیت، ،)1390( الیاده، میرچا

 :نـویس، تهـران   هوشنگ حـق  ۀترجمهاي روانکاوي شخصیت، نظریه، )1352( بلوم، جرالد اس
  .امیرکبیر

بندي انواع خویشکاري تولـد قهرمـان   طبقه«، )1392(حسینی، مریم و شکیبی ممتاز، نسرین 
مجلـۀ فرهنـگ و ادبیـات    ، »انهاي پریهاي عامیانه و قصهها، داستانها، افسانهدر اسطوره

  .143-170 ، صص1، شمارة عامیانه
  .دستان :مهرانگیز اوحدي، تهران ۀترجم فرهنگ نمادها،، )1389( سرلو، خوان ادواردو

   .سروش: ، تهران)مجموعه مقاالت( اسطوره و رمز، ،)1374(ستاري، جالل 
  .بصیرت :فر، تهرانفریده فرنود ۀ، ترجماسطوره، )1389( سگال، رابرت آلن

  .پیروز :قاسم خاتمی، تهران ۀترجمموسی و آیین یکتاپرستی، ، )1348( فروید، زیگموند
  .مرکز :شیوا رویگریان، تهران ۀترجم تفسیر خواب، ،)1385( فروید، زیگموند

  .آگاه :کاظم فیروزمند، تهران ۀ، ترجمزرین، راز ۀشاخ، )1387( فریزر، جیمز جرج
  .گل آفتاب :شادي خسروپناه، تهران ۀ، ترجمچهرههزارقهرمان  ،)1389( کمپبل، جوزف

  .دانشگاه تهران :احمد بهمنش، تهران ۀترجم فرهنگ اساطیر یونان و رم، ،)1356( گریمال، پیر
آسـتان   :پـروین فرامـرزي، مشـهد    ۀترجمـ  چهار صورت مثـالی، ، )1368( یونگ، کارل گوستاو

  .قدس رضوي
Rank, Otto (1929), The trauma of birth, London, Kegan Paul, New York, 

Harcourt Brace. 
Rank, Otto (2011), The myth of birth of the hero (A psychological 

interpretation of mythology) Martino Publishing. 
Segal, Robert (1998), The Myth and Ritual Theory an Anthology (first 

published) Blackwell publisher. 
Taylor, Edward B (1871), Primitive culture, vol 1, London.  


