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 هاي ملي ايران در حماسه» مادرمثالي«الگوي  تجلي كهن
 شناختي يونگ براساس نظرية روان

  3معصومه محمودي، *2ه حقيقيمرضي، 1رضا ستاري

  چكيده
يا در قالب  شناختي يونگ است كه به شكل شخصيت مادر واقعي، الگوهاي مهم نظرية روان مادرمثالي يكي از كهن

حماسه اثري است برآمده از جامعة مردساالر . يابد داللت دارند، در آثار ادبي تجلي مي  نمادهايي كه بر جنبة مادرانه
اي  اما آثار حماسي زيرسـاختي اسـطوره  . آيد ورزي زنان به چشم مي نقش آن بيش از ي مردانه درها نمايي كه قدرت

از آنجا كه حيات بشري، . اند طور ناخودآگاه ظهور يافته دارند و بازتابندة بسياري از اساطير و نمادهايي هستند كه به
لي گذرانده، ناخودآگاه بشـري از نمادهـايي   مادران از سروري را با تقدس بزرگ پيش از وقوف حماسه، يك دورة زن

با توجه به اين انگاره، تاكنون پژوهشـي در زمينـة نمودهـاي    . انباشته است كه بر عنصر مادينة هستي داللت دارند
گويي به اين پرسش بـوده   اين پژوهش در پي پاسخ .هاي ملي انجام نشده است در حماسه» مادرمثالي«الگوي  كهن

ران ازلي در قالب چه نمادهايي در متون حماسي تجلي يافته و اين نمادها چه نقشي در زندگي ماد كه نيروي بزرگ
قهرمانان حماسه برعهده دارند؟ دستاورد پژوهش حاكي از آن است كه گرچه در آثار حماسي زنـان عمومـاً نقشـي    

نمادهـايي هماننـد آب،    در قالب طور ناخودآگاه و كننده ندارند، خأل حضور زنان و مادران در آثار حماسي به تعيين
  .نقش دارند پرشده كه در رسيدن قهرمانان به فرديت... چشمه، باد، گياه، كوه، غار، آتش و
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  مقدمه
هـاي عميـق اسـاطيري بـا خاسـتگاهي       هاي ملي ايران، به دليـل برخـورداري از شـالوده    حماسه
از مضامين . الگويي دارند شناختي و كهن تاريخي، از متوني هستند كه قابليت تحليلِ اسطوره پيش

مـادر   بـزرگ «يـا  » مادرمثالي«الگوي  الگويي قابل طرح در متون حماسي، كهن اي و كهن اسطوره
شناسي، قبـل از پيـدايش نظـام پدرسـاالري، در عصـر       هاي انسان به گواهي پژوهش. است» ازلي

شناسـان، پيشـينة    انسـان . ]9ـ7، ص31[فرما بوده است  سروري بر جهان حكم ي، نظام زننوسنگ
سنت مادرشاهي يا . ]238، ص26[ دانند نظام خاندان مادري را به ديرينگي خود بشر مربوط مي

ها، پس از مهاجرت به ايران، به رواج نظـام   آريايي. ها دگرگون شد مادرساالري با مهاجرت آريايي
وقوف و پيدايش حماسه نيز، وقـوفي ناشـي از   . ]222، ص41[ي و پدرشاهي پرداختند پدرساالر

گيري حماسه، نيـرو و نقـش    قهرمان حماسه همواره مذكر است و در پي شكل. پدرساالري است
  .]15، ص11[ مادرساالران نخستين به سوي اعماق ناخودآگاه بشر رانده شده است

ـ  مـي معي انسـان  يونگ اثر هنري را محصول ناخودآگاه ج و تجربـة ازلـي را سرچشـمة     ددان
بـراي بيـان ايـن تجربـة ازلـي، نيازمنـد تصويرسـازي و         آورد كـه  خالقيت هنرمند به حساب مي

مـادران ازلـي، در    بر ايـن اسـاس، خـأل حضـور بـزرگ     . ]181ص ،54[ مددجويي از اساطير است
الگـوي مـادر اوليـه ابـراز      نها به طور ناخودآگاه به كهـ  موجب شده كه انسان هاي سپسين، دوره

گيـري فرهنـگ پدرسـاالر و پرسـتش مقامـات       شوق و عالقه كنند، ولي چون در جريـان شـكل  
 شـود، ايـن احسـاسِ    آسماني، عناصر زميني و زنانه در كنار و همسان با عناصر مردانه ديده نمي

و الوهيـت  بنا بر مكتب يونگ، هر نـوع تقـدس   . ]92ص ،58[ آشوبد عالقه به صورت نهاني برمي
بـا توجـه   . منهاي عنصر زنانه قادر نيست انسان را به سرچشمة زالل رضايت و خرسندي برساند

هاي مقدس مردانـه قـرار    هاي متأخر، انسان يكسره در محاصرة مفاهيم و پديده به اينكه در دوره
افـت  دوري از لط. تبديل شده اسـت  گرفته، انسان امروز به موجودي نامتعادل، خشن و نامهربان

خانة ناخودآگاه متجلي شـود   مادر ازلي سبب شده بخش زنانه از وجود انسان فقط در نهان بزرگ
 ص ،18[ بگـذارد  تـأثير و بر رفتار و حاالت او در عرصة ظهور رؤياها يا در قلمرو هنـر و ادبيـات   

كـه عرصـة تجلـي قهرمانـان و      ،از همين روسـت كـه در متـون حماسـي     .]94ـ93ص ،58؛ 10
الگوها و تصاويري زنانه بـوده كـه در كنـار     مذكر است، حضور زنان بيشتر در قالب كهنپهلوانان 

 تـأثير هـا   پردازنـد و در تلطيـف و تعـادل شخصـيت روانـي آن      قهرمانان مذكر به ايفاي نقش مي
سعي شده به بررسي نمادها و تصاويري در متون حماسـي پرداختـه    ،در اين پژوهش .گذارند مي

  :پاسخ گويد ذيلهاي  داللت دارند تا از اين رهگذر، به پرسش مادرمثاليوي الگ شود كه بر كهن
مادران ازلي چگونه و در قالب چه نمادهايي تجلـي   در فضاي مردانة حماسه، نيروي بزرگ .1

  يافته است؟
  وسوي زندگي و سرنوشت قهرمانان حماسه برعهده دارند؟ چه نقشي در سمت اين نمادها .2
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  پيشينة پژوهش
ان در گـر  پژوهشو  نشدهطور ويژه بررسي  نجا كه مطالعه شد، تاكنون موضوع اين پژوهش بهتا آ

نقشـي   به تحليل شخصيت و كاركردهاي زناني پرداختند كه فقط تحليل جايگاه مادران حماسه
الگوهـايي كـه    اند و بـه نمادهـا و كهـن    فراتر از زايش و پرورش قهرمانان حماسه برعهده نداشته

  .اي نكردند اند، اشاره دآگاه در آثار حماسي با كاركردي زنانه و مادرانه تجلي يافتهطور ناخو به

  روش پژوهش
هاي حماسي ملي است كه در  و واحد تحليل، منظومه استتحليلي  ـ روش اين پژوهش توصيفي

 ،فرامرزنامـه ، نامـه  كـوش ، نامـه  بهمـن ، نامـه  گرشاسب، نامهشاهها، از آثاري چون  استناد به نمونه
  .استفاده شده است نامه سامو  شهريارنامه، جهانگيرنامه، برزونامه

  مفاهيم نظري
شناسيِ تحليليِ يونگ است كه به بررسي  الگويي برآمده از مكتبِ روان نقد كهن :الگويي نقد كهن

شناسـي   روان در نظريـة  كارل گوستاو يونگ، .پردازد شناختي و ناخودآگاه ذهن مي نمادهاي روان
كنـد و همـة    ويش، روان آدمي را به دو بخش خودآگاهي و ناخودآگـاهي تقسـيم مـي   تحليلي خ

نامد؛ يعنـي سـوي روشـن     رسد، خودآگاهي مي سازوكارهايي را كه آگاهانه در آدمي به انجام مي
گيـرد كـه از محـدودة     سوي تاريك و رازناك در روان انسان را دربرمـي  ناخودآگاهي نيز آن. روان

يـك قشـر ناخودآگـاه بـدون شـك      «بـه اعتقـاد يونـگ،     .]62ـ60ص ،52[ آگاهي او خارج است
هـاي شخصـي    تري قرار يافته كـه از تجـارب و داده   ولي اين قشر روي قشر عميق ،شخصي است

يونـگ، ايـن بخـش از روان ناآگـاه را     . ]207 ص ،35[ »گيرد، بلكه قائم به خـود اسـت   مايه نمي
تجربة شخصي اوسـت،   شود و نه حاصل كسب ميفرد از سوي نامد كه نه  مي 1ناخودآگاه جمعي

كه زمينة روانـي مشـتركي را تشـكيل     داردبلكه فطري و همگاني است و محتويات و رفتارهايي 
  .]14 ص ،76؛ 42 ص ،42[ دهد مي

 الگوهـا فـراهم   مطابق نظرية يونگ، ناخودآگاه جمعي از مجموع صور نوعي و كهـن  :الگو كهن
 هـاي مختلـف از واژة   صور نوعي، نمونة ازلي و تصوير مثالي، ترجمه نمونه، الگو، كهن كهن .آيد مي

الگوها براي اينكه بـه ادراك خودآگـاهي دربياينـد، بـه      اين كهن از نظر يونگ، .است 2تايپ آركي
براي شناخت . ]64 ص ،30[ شوند كه ميان همة اقوام مشترك است صورت نمادهايي عرضه مي

و خودآگـاهي را   كـرد صاوير و نمادهاي مربوط به آن را آشكار جنبة ناخودآگاه روان آدمي بايد ت

                                                        
1. collective unconscious 
2. archetype 
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شود، خـود   درنهايت، آنچه از اين تعامل و رويارويي حاصل مي. در تعامل با ناخودآگاهي قرار داد
  .را پشت سر گذاشته است 1جامع و كمال انساني است كه فرايند فرديت

ار پرمعناترين تجليـات روان جمعـي   الگوهايي كه يونگ آن را در شم يكي از كهن :مادرمثالي
است كه بنا به اعتقاد يونگ، فرزند پسـر هرگـز از كمنـد     مادرمثاليالگوي  آورد، كهن شمار مي به

الگـو بـه اشـكال مختلـف      اين كهن ،در آثار ادبي. ]371 ص ،71[ شود صورت ازلي مادر رها نمي
كند و گاه  بروز مي... پرستار، دايه وگاه در چهرة مادر واقعي، مادربزرگ، نامادري، . كند تجلي مي

شود كه مبين غايت آرزوي انسان براي نجـات و رسـتگاري اسـت يـا در      در چيزهايي متجلي مي
انگيزند مثـل آسـمان، زمـين،     گذاري را برمي بسياري از چيزهايي كه احساس فداكاري و حرمت

شود كه مظهر فراواني  تداعي ميهايي  در چيزها و مكان مادرمثاليگاهي نيز . شهر، دريا، آب، ماه
الگـوي   ميـان كهـن   .]23 ص ،76[ ند مثل درخـت، چشـمه، گـل سـرخ و گـل نيلـوفر      ا و باروري
گرچـه لزومـاً ايـن دو، يكـي پنداشـته       ؛توان ارتباطي در نظر گرفت و آنيماي روان مي مادرمثالي

نشسـت همـة    تـه دهنـدة   به معناي نفس مؤنث زن در روان مرد اسـت و نشـان   2آنيما. شوند نمي
يـك  . نظران، بشر موجودي دوجنسـي اسـت   به اعتقاد صاحب. تجارب از زن در ميراث رواني مرد

كه اين دو عنصـر در مكتـب يونـگ،     داردمرد عناصر مكمل زنانه و يك زن عناصر مكمل مردانه 
ودآگـاه  به تعبير يونگ، تصويرِ قومي زن در ناخ. شوند آنيما و نقطة مقابل آن، آنيموس ناميده مي

الگو بـه حسـاب    اين تصوير يك كهن. يابد مرد وجود دارد و مرد به ياري طبيعت آن، زن را درمي
 .]87ــ 86 ص ،45[ گـذارد  آيد كه نخستين تجربه و استنباط مـرد را از زن بـه نمـايش مـي     مي

اجـدادي اسـت كـه بـه ارث      و شـمار آبـا   آنيما صورتي از زن است كه حاصل تجارب بي ،درواقع
از آنجا كه . ]73 ص ،32[ تواند محمل و مظهر آن تصوير باشد است و مادر يا هر زني ميرسيده 

  .يابد گردد، آنيما با مادرمثالي ارتباط مي نخستين تجربة مرد از زن به ارتباط او با مادرش برمي

 هاي ملي ايران در حماسه» مادرمثالي«الگوي  نمودهاي كهن
» مـادر ازلـي   بـزرگ «يـا  » مادرمثـالي «نمادهايي از  منزلة به الگوهايي كه از ديدگاه يونگ از كهن

  :موارد اشاره كرداين توان به  شوند مي شناخته مي
هـاي ملـي بـا     هاي ملي، ارتباط پهلوانانِ حماسه الگويي در حماسه يكي از مضامين كهن :آب

پويـايي   حضور آب، دريا، چشمه و رودخانه در سرنوشت قهرمانان اساطيري، نمـادي از . آب است
چيـز از آن خـارج شـده و بـه آن      زندگي و محـل بـاززايي و اشـراق و اسـتحاله اسـت كـه همـه       

از ) دريــا، رود، چشــمه( در نظريــة يونــگ نيــز، آب و تجليــات آن. ]216ص ،37[ گــردد بــازمي
اي هستند كه بر مفاهيمي چـون تولـد، مـرگ و رسـتاخيز، تطهيـر و       شده الگوهاي شناخته كهن

                                                        
1. individuation 
2. Anima 
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 كننـد  زماني و ابديت و ضمير ناهشـيار داللـت مـي    كرانگي، بي راز روحاني و بيرستگاري، رمز و 
وري در آب رمـزي اسـت از رجعـت بـه حالـت پـيش از        به تعبير اليـاده، غوطـه  . ]162ص ،54[

بنـابراين، آب، تجسـم زنـدگي و    . ]189ص ،5[ پذيري و تجديد حيات كامـل و زايـش نـو    شكل
آب . پايه و اساس سراسـر جهـان اسـت   ... ت هستي استو منشأ و زهدان همة امكانا  سرچشمه«

هاست؛ رمز جـوهر آغـازين و    مبدأ هرچيز نامتمايز و بالقوه و تجلي كائنات و مخزن همة جرثومه
به تعبير يونـگ،  . ]189ص ،5[ »گردند شوند و بدان بازمي مي اولي است كه همة صور از آن زاده

خيز، آب، دريـا،   وقات به تصورات زمين، خاك حاصلالگوي مادينة روان و آنيما در بسياري ا كهن
متـون   برجسـته كـه در   هـاي حماسـي   يكـي از شخصـيت  . ]92ص ،3[ چشمه و آبشار ربط دارد

بـا  رسـتم  نخستين جنبة ارتباط  .ارتباط دارد، رستم است» آب«حماسي فارسي نقش و با عنصر 
ــه اســت ــام او نهفت ــار ريشــة واژة. آب، در ن ــوي و  (*)-rōdestahm رســتم را مهــرداد به ــه پهل ب

rautah.us-taxman-(*) دانسـته  » رودي كه به بيـرون جـاري اسـت   «ي ادر ايراني باستان به معن
داراي تـازش  «= (*)-routas.taxmanو سركاراتي صورت اصـلي ايـن نـام را     ]194، ص15[ است
ژة كـردن وا  بـه جـاي مشـتق   «ديويدسن نيز معتقد اسـت  . ]108، ص64[ كرده است امعن» رود

، ‘داراي نيروي رشد’ roada-staxma نيامده، مانند اوستااي كه در  از واژه (*)-rotastaxmپهلوي 
 ‘داراي جريـان آب ’ساخت كه به معنـاي   raotas-taxma)*(يي مانند اوستاتوان آن را از واژة  مي

 ،بـه رودا ،با پـارة اول نـام مـادرش    رستماز آنجا كه پارة نخست نام . ]142ـ141ص ،24[ »است
rotabak(*) دانست  فرزند آب را رستمتوان  ، مي]141ص ،24[ يكي است.  

اسـت، بـا آب و دريـا و رود ارتبـاط      رستمكه زادگاه خاندان ، عالوه بر آن، سرزمين سيستان
وارد در  هاي مربوط به پهلـوان سيسـتاني را عنصـري تـازه     اني كه روايتگر پژوهشبرخالف . دارد

، بايد گفت كه سيستان در جغرافياي اسـاطيري  ]28ص ،67[ دانند ن ميهاي پهلواني ايرا داستان
زرنكـه  هاي هخامنشي آمده،  و نوشته اوستاكه در «نام ديگر سيستان . داي دار ايران جايگاه ويژه

فـر كيـاني از آن   «زامياديشـت،   66بنا بر بنـد  . ]26ص ،65[ »يازمين استيا زرنج، به معناي در
. »اري وي جاي فروريختن رود هيرمند به درياچة كيانسـيه اسـت  كسي است كه خاستگاه شهري

منـابع فارسـي    و در kyānsih و در پهلـوي كيانسـيه   kansaoya اويـه  كنس اوستااين درياچه در 
درياچة كيانسـيه همـان درياچـة سيسـتان يـا هـامون       . ]299ص ،72[ كانفسه ضبط شده است

اهميت اين درياچه تا آنجاسـت  . ]483ص ،7[ امروزي است كه در سرزمين سيستان وجود دارد
كـه ايـزد    ،فره آبان شت را در درياي كيانسه براي نگاهداري بهدزر  كه بنا بر اساطير زردشتي فره

كـه در درياچـة كيانسـه در سيسـتان بـاقي       ،شت از تخمـة او دسپردند و پس از زر ،ناهيد استآ
بـر همـين   . ]143ــ 142 ص ،21[ دشت از آن زاده شونداي بار گيرد و سه پسر زر است، دوشيزه

اين مسـئله بيشـتر   . ]559 ص ،53[ داند اساس، هرتسفلد اين ناحيه را زادگاه كيش زردشتي مي
كه در ادامة اين يشت نيز، از ريـزش هشـت    چنان .شود به اهميت آب در اين سرزمين مربوط مي
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. ]6[ دازدپـر  شـود و سـپس بـه توصـيف رود هيرمنـد مـي       رود به اين درياچه سخن گفتـه مـي  
نهفتـه  » رود«ان را بر آن داشته تـا  گر پژوهشآمده است،  اوستاتوصيفاتي كه از رود هيرمند در 

اين رود، به لحـاظ نقـش مـؤثرش در    ، زيرا ]142ص ،24[ در معناي رستم را رود هيرمند بدانند
انـي دانسـته   منطقة سيستان، پاسدار آباداني ايران و ضامن بقاي ايرانيان و مانع نفوذ دشمنان اير

  .شود نيز ديده مي  رستم ها در سرشت  كاري شده و اين خويش
بنـا بـر اسـاطير،    . ورزي سيمرغ در زندگي اوست هاي ارتباط رستم با آب، نقش از ديگر جنبه

دريـايي كـه فـر بـه     . كرت است آشيان سيمرغ بر فراز درخت هرويسپ تخمك و در درياي فراخ
و جاي گردآمـدن   ]54ص ،25[ سوم زمين است يك 1ا وروكشكرت ي درياي فراخ. گريزد آنجا مي
نيز بـر بلنـداي كـوه البـرز آشـيان دارد؛ كـوهي كـه         نامهشاهسيمرغ . ]880ص ،6[ ها همة آب

، آفريـدگار اورمـزد بـراي نگاهـداري و     مينوي خـرد هاي عالم دانسته شده و بنا بر  سرچشمة آب
  .]64ص ،66[ آن ساخته است بخشي آفريدگان، درياها را در جهان از كنار زندگي

افراسياب بنا بـر  . است افراسياببا آب، دشمني او با  رستمهاي ارتباط سرشت  از ديگر نشانه
، 21[ »شهر بازداشـت  باران از ايران« افراسياببنا بر بندهش، . اساطير، دشمن آب و آباداني است

كـه بـه درياچـة     هـزار چشـمه آب كوچـك    افراسياب آمده است كه مينوي خردو در  ]139ص
تـاريخ  ، ]369ــ 368، ص39[ تـاريخ طبـري  در . ]105، ص66[ ريخت، از ميـان بـرد   كيانسه مي

نيـز از   ]34، ص4[ االرض سـني ملـوك  و  ]35ــ 34، ص23[ اخبارالطوال، ]521، ص12[ بلعمي
هـا در پـي چيرگـي     ي و ويرانـي آبـادي  سال خشكشدن كاريزها، نهرها و رودها و قحطي،  خشك

شـود،   نيـز، هربـار كـه افراسـياب بـر ايـران مسـلط مـي         نامهشاهدر . رفته است افراسياب سخن
كـاري افراسـياب موجـب شـده اسـت تـا        ايـن خـويش  . يابـد  آبـي شـيوع مـي    ي و بـي سال خشك
اپـوش  . نـد بدان ،اپـوش  ،آبـي  افراسياب را تجسم ديو خشـكي و بـي   ]108، ص33[ شناسان ايران

در برابـر او  ) 27ــ 21بنـدهاي  ( بنـا بـر تيريشـت    اسـت كـه   ،ايزد باران ،دشمن و هماورد تيشتر
. آورد خورد و تيشتر، بـا شكسـت او آب و سرسـبزي را بـراي زمـين بـه ارمغـان مـي         شكست مي

گيـرد و بـا بيـرون     شخصيت مرتبط با آب در تقابل با افراسياب قـرار مـي   منزلة رو، رستم به اين از
طـور ويـژه بـا عنصـر      بنـابراين، رسـتم بـه   . وردآ راندن او از ايران، باران و آباداني به ارمغـان مـي  

  .است، ارتباط دارد مادرمثاليالگوي مادينة  كه نمادي از كهن ،بخش آب حيات
الگـويي در سرنوشـت او    كـه ايـن عنصـر كهـن     ،هاي حماسيِ مرتبط با آب از ديگر شخصيت

با آب به دو فردوسي، ارتباط كيخسرو  نامةشاهدر . است ،گذار است، كيخسرو، پسر سياوشتأثير
. خورد پيوند مي ،»مرگ و والدت مجدد«و » تشرف«يعني  ،الگوهاي يونگ مضمون اصلي از كهن

به معناي دخول در زندگي است و در توصيف نوجواني كه به مرحلة بلوغ و « 2الگوي تشرف كهن

                                                        
1. vauru.kaša 
2. initiation 
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ي ا هاي عديده چنين كسي در روند رشد با مشكالت و مسئوليت. رود رسد، به كار مي پختگي مي
هـاي پيكـار بـا     در اين روند، مراحلي چون سـفر، گـذر از آزمـون   . ]36، ص56[ »دشو مواجه مي

هاي فردي و اجتماعي به فرد اين توانايي را  كاري نيروهاي اهريمني و كوشش در راستاي خويش
. ]96، ص46[ تـري از آگـاهي را كسـب كنـد     بخشد تا اجازه و شرافت ورود به مرحلة متعالي مي

وه بر اينكه از آزمون پيكار با نيروهـاي اهريمنـي سـربلند بيـرون آمـده و در عصـر       كيخسرو عال
شـوند، در مراحـل مختلفـي از     پادشاهي او لشكر افراسياب شكست خورده و ايرانيان پيـروز مـي  

كـه از آن   ،گـذر از آب . شود تا به تشرف معنوي برسد رو مي زندگي با آزمون گذر از آب نيز روبه
بار قبـل از   نخستين. بارها در سرنوشت كيخسرو قرار گرفته است )1(شود، تعبير مي» ورِ سرد«به 

زند و خـود و همراهـانش را از جيحـون     رسيدن به ايران است كه بدون نياز به كشتي، به آب مي
بار ديگر نيز، بـراي نبـرد بـا     .]228، ص3ج ،44[ »به آب اندر افكند خسرو سپاه«: دهد عبور مي

سرنوشـت كيخسـرو بـا آب    . ]352، ص5ج ،44[ دهـد  يانش را از دريا عبور مـي افراسياب، لشكر
خـواهي سـياوش    اي كـه ميـان ايـران و تـوران بـه كـين       سـاله  در نبـرد هفـت  . عجين شده است

گودرز، سروش را در خواب بـر فـراز ابـري پـرآب     . گيرد جا را فرامي ي همهسال خشكگيرد،  درمي
جـوي كيخسـرو، او را در كنـار    و گيـو، در جسـت   .دهـد  يبيند كه نويد پيروزي كيخسرو را م مي

عالوه بر . ي و نويدبخشِ باران استسال خشكورود كيخسرو به ايران هم پايان . يابد اي مي چشمه
وشوي كيخسرو در آب و چشمه، قبـل از نبـرد و نيـايش سـخن      بارها از شست نامهشاهاين، در 

مـرگ و والدت  «الگـوي   توان از آن به كهـن  ميكه  ـ ترين پيوند كيخسرو با آب عميق. رفته است
اي سـر و تـن    پايان شهرياري اوسـت كـه در چشـمه    ـو رسيدن به جاودانگي تعبير كرد» مجدد

از ديـد نمادشناسـي، درون   . ]413، ص5ج ،44[ يابـد  شويد و پس از آن، زندگي جاويـد مـي   مي
آب نمـاد   بنـابراين، . است يمادرمثالچشمه رفتن نمادي از بازگشت به شرايط كيهاني و زهداني 

هاي داستاني، رمـزي از   ورزي آن در كنار شخصيت و نقش ]24، ص1ج ،37[ نيروهاي ناخودآگاه
ورشـدن كيخسـرو در چشـمه، تجربـة      غوطـه . اسـت  مادرمثـالي ويـژه   نيروهاي مادينة هستي، به

ا و پنهـان  اين ژرفايافتگي نمـاد رهـايي از بنـدهاي پيـد    . شناوري و سبكي و به ژرفارسيدن است
  .شود منجر مي كه به والدت رواني انسان و جاودانگي ابدي او ]99، ص62[ جهان ماده است

عصـر مـادة   . آغـاز اسـت   آب، رمـز روزگـار بـي   «روسـت كـه    ارتباط آب با عنصر مادينة روان ازاين
 »چيـز از آب آفريـده شـده و آب، مـادر مادرهاسـت      شكلي، عصر منشأها، زيرا همـه  نخستين، عصر بي

كاركرد ويژة آب، باروري و زايش در طبيعت است، از همـين روسـت كـه آب را نمـاد     . ]181، ص36[
الگو نيز به واسطة خاصيت نمادين خـود، دو وجـه يـا دو جنبـة مثبـت و       اين كهن. دانند مادرمثالي مي

، دهنـدگي  در وجه مثبت خود، صفاتي چون شوق و شفقت مادرانه، انگيـزه و غريـزة يـاري   . منفي دارد
مهرباني، باروري و رشددهندگي و زايش و باززايي را به همراه دارد و در مقابـل، در وجـه منفـيِ خـود     

ايـن  . كنـد  هاي خطرناك نزديـك مـي   شود و او را به مهلكه موجب مرگ، نابودي و نيستي قهرمان مي
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ـ . الگوي مادرمثالي در عنصر آب، در متون حماسي نيز بازتاب يافته است وجه منفي كهن راي نمونـه،  ب
ايـن گـرداب،   . ]29، ص59[ شـود  ، رستم در نبرد با غواص ديو، در گردابي گرفتار مـي جهانگيرنامهدر 

رسـتم  . كنـد  الگوي مادرمثالي است كه رستم را با مرگي نمادين مواجه مـي  نمادي از وجه منفي كهن
ـ      ديـو بـه دسـت      ا غـواص پس از رهايي از اين گرداب، با تولدي دوبـاره، انـرژي الزم را بـراي مقابلـه ب

. هاسـت  ها و چشـمه  هاي ارتباط آب با عنصر مادينة هستي، ارتباط پريان با آب از ديگر زمينه. آورد مي
ــري در  ــتاپ ــوي parikā-  اوس ــدا، زن]682، صparig ]19-؛ پهل ــش و   ، در ابت ــاروري و زاي ــزدان ب اي

اشـته و آورنـدة بركـت، بـاران و     ايزدبانواني پرجالل و بزرگ بوده و در مركز قداست و پرستش قـرار د 
هـاي اخالقـي ايـن ديـن، از جايگـاه و       اند كه با گذشت زمان و ظهور زردشت و رواج آيـين  عشق بوده

تجسـم ميـل   «اين پريان، . ]295، ص63[ اند شكوه خويش فروافتاده و تقدس خويش را از دست داده
گري زنانـه برخـورداري داشـته و بـه      و خواهش تني بودند و از هرگونه توان فريبايي و جاذبه و افسون

آميختنـد و بـا    اي درمـي  پندار مردمان، از بهر بارورشدن و زايش، با ايزدان و نيز، شاهان و يالن اسطوره
بنـابر اسـطورة پـري، در كنـار     . ]5، ص33[ »كردنـد  نمايش زيبايي و جمـال خـود، آنـان را اغـوا مـي     

ايـن  . و سبزه و در زير ساية درختان، پـري وجـود دارد  ها، منازل پرآب  خانه ها و چاهسارها، چاه چشمه
 شـود  در اين اماكن تقويـت مـي  » خوبان«و » از ما بهتران«انگاره در عصر حاضر نيز، با اعتقاد به وجود 

بـه اعتقـاد   . بـرد  هـا راه مـي   ها و چشمه و به ارتباط پريان و عناصر مادينة هستي با آب ]290، ص63[
او در هيئـت زنـي كـه    . پري، مفهوم باروري و بركت ويژگي اصلي اسـت  در وجود اساطيري«مزداپور، 

نيروي زايـش مفهـوم   . شود گستراند، در اشكال گوناگون پرستش مي كند و مي زايندگي را حمايت مي
گـردد و مـرد را بـه صـورت عامـل باروركننـده        مجردي است كه نزد زن به زادن فرزنـد منتهـي مـي   

هـا و   گيرد و در چشـمه  بخش و روياننده پيوند مي ي پرطراوت و تازگيها در طبيعت، با آب. آورد درمي
رو، هرجـا كـه سـخن از آب، چشـمه،      از ايـن . ]291، ص63[ »يابـد  رودها و سرسبزي نبات تجلي مي

شود، اين عنصر زنانـة هسـتي بـا آن در ارتبـاط      جويبار، سبزه و گياه در متون اساطيري و حماسي مي
يابـد و بـر سـر راه قهرمانـان و پادشـاهان       نيز، هرجا كه پري تجلي مي در متون حماسي فارسي. است

بـراي نمونـه در   . آيـد  گيرد، سخن از بوستان، گلزار، چشمه، جويبـار و آب نيـز بـه ميـان مـي      قرار مي
در . ]8، ص29[ رسـد كـه جايگـاه پـري اسـت      ، سام در پي گور به كنار جويبار و بوستاني مينامه سام

  .]48، ص2[ بيند شاه را مي مشيد در كنار جوي آب، دختر كورنگنيز، ج نامه گرشاسب
. ]23، ص76[ نـد ا ها و گياهان در نظرية يونگ نمادهـايي از مادرمثـالي   ها و گل درخت :گياه

كشـنده و   كه صـورت مثـالي نگاهبـان، درآغـوش     داردطوركلي، درخت ساحتي زنانه و مادرانه  به
تهي، در  ر دوبوكور، گذاشتن مرده در زهدان درختان ميانبه تعبي. دهنده دارد رسان و ميوه روزي

بسياري از قبايل، كاري رمزي به معناي تجديد حيات در صلب مادر و الهـة نباتـات بـه حسـاب     
بخـش و جويبارهـا و    هاي حيـات  هاي آغازين، سرچشمه اين درختان مثالي، عموماً با آب. آمد مي

گياه ارتباط ويـژه  و  رو، ميان آب ازهمين. ]20، ص22[ رودها و درياها پيوندي تنگاتنگ داشتند
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شـوند و احتـرام و    نمادهايي زنانه و مادرانه شناخته مي منزلة وجود دارد و هر دوي اين عناصر به
ها بر زندگي مردم در بسياري از  آن تأثيراعتقاد به تقدس برخي گياهان و  .تقدس بسياري دارند

 اسـت » گيـاه «بنابر بندهش، چهارمين آفريـدة اهـورامزدا    .متون اساطيري جلوة ويژه يافته است
تنـي   ريبـاس « كيـومرث  ةاز تخم) نخستين انسان( در اسطورة كيومرث ،همچنين. ]40، ص21[

بنـابراين، نخسـتين زوج   . ]81، ص21[ »يك ستون، پانزده برگ، مهلي و مهليانه از زمين رستند
ن توتم گياهي نمودار پيوند نخسـتين گيـاه و   عنوا اين گياه به«بشري به شكل گياه زاده شدند و 

به صـورت چرخـة حيـات ميـان     ) مهلي و مهليانه( انسان، از كيومرث به گياه و از گياه به انسان
  :بهار معتقد است. ]39، ص27[ »شود گياه و انسان تصور مي

در نـزد   عنوان توتم، اي كهن داشته باشد و محتمالً به ارتباط انسان با گياه ريباس بايد ريشه
سپس، در آسياي ميانـه، ايـن تـوتم در نـزد ايرانيـان      . شده است بعضي قبايل ايراني شناخته مي

  .]180، ص15[ عموميت يافته و بعدها اعتقادي كلي شده است
دهنـدة رابطـة    توان نشـان  تباري و اعتقاد به تولد گياهي در اساطير كهن را مي بنابراين، گياه

شناسـي و   روسـت كـه در نسـب    ازهمـين  ]48، ص17[ انسـت نمادين ميـان انسـان و درخـت د   
  .كنند نويسي از سمبل درخت استفاده مي نامه شجره

گر والدت و رشد و بالندگي و تكامل پيوستة خـانواده و   درخت، رمز جامعة زندگان و نمايش
  .]25، ص22[ جامعه و قوم و ملت است

ه آنـان بخشـيده اسـت كـه هـم در      اين اعتقاد به گياهان و درختان، ارزش و اهميتي ويژه ب
  .اند و متون حماسي و هم در متون زردشتي تجلي ويژه يافته نامهشاه

بنابر روايات ايراني، گوهر تن زردشت به دست خرداد و امرداد، دو امشاسپند اهورايي، از آب 
  .]39، ص27[ و گياه ساخته شده است

و » بـيخ  گشـن «گشتاسب، درختـي  فردوسي نيز، هنگام ظهور زردشت، در ايوان  نامةشاهدر 
زردشت دو شاخه «در باورهاي زردشتي آمده است كه . ]68، ص6ج ،44[ رويد مي» بسيارشاخ«

درخت سرو از بهشت آورد و با دست خويش يكي را در قرية كاشمر و ديگري را در ديه فريومـد  
  :ده استچنين آم زردشتدربارة درخت  ،يسن  زندبهمندر كتاب . ]249ـ248، ص70[ »كاشت

اي كه  ريشه درخت يك. اين است آنچه از پيش گويم! زرتشت سپيتماناي   :اورمزد گفت كه
اي كه ديدي، آن هفت زمان است  آن هفت شاخه. آفريدم ،ديدي، آن گيتي است كه من، اورمزد

  تـو بـراي ديـن ديـدار كنـيم      كه زرين اسـت، شـاهي گشتاسـب اسـت كـه مـن و       آن. كه رسد
  .]4ـ3، ص28[

نيز،گشتاسب پس از پذيرش دين بهي و براي ترويج اين آيين، درخـت سـروي را كـه     هنامهشادر 
  .]69، ص6، ج44[ زردشت با خود از بهشت آورده بود، بر درِ آتشكدة مهربرزين در كاشمر كاشت

، درخـت هرويسـپ تخمـك يـا     داي دار درخت ديگري كه در اسـاطير ايرانـي قداسـت ويـژه    
  :توصيف شده استچنين  ويسپوبيش است كه اين
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آن درخت سيمرغ كه در وسط درياي فراخكرت برپاست، آن درختي كه داراي داروهـاي   ...
ها  هاي كلية گياه خوانند و در آن تخم) بخش همه را درمان(نيك و مؤثر است و آن را ويسپوبيش

  .]575ـ574، ص72[ ...نهاده شده است
از درخـت گـز    ،او، به سـفارش سـيمرغ   در داستان رستم و اسفنديار، رستم براي پيروزي بر

شـده   در جهان باستان، درختي آيينـي و سـپند شـمرده مـي    «درخت گز . كند تيري انتخاب مي
 »اند كه بغ باروري و بختياري بوده اسـت  پنداشته مي 1اوزيريسمصريان كهن آن را درخت . است

ه درخـت گـز در آن   كنـد كـ   فردوسي نيز، در خالل داستان، به آييني اشاره مـي  .]771، ص51[
يكـي از سـرفرازترين درختـاني    «بنابراين، اين درخت . ]299ـ298، ص6ج ،44[ شد ميپرستش 

اين درخـت از ديربـاز نـزد ايرانيـان و     . برخوردار است نامهشاهبودن در  است كه از سوية مينوي
در خاصيت مرمـوزي كـه   . ]67، ص17[ »اند پرستيده ازجمله زردشتيان مقدس بوده و آن را مي

شـود كـه روحِ محـض را قابـل      چوب اين درخت نهفتـه اسـت، مربـوط بـه اعتقـاد اقـوامي مـي       
بر پاية همين اعتقاد است كـه روز  . دانستند گرفتن در قالب ديگري چون حيوان يا گياه مي جاي

 .]699، ص70[ كاشتند زاد او مي تولد فرزند، درختي به نشانة هم
  .گز، گرفتن برسم از آن استهاي رازآميز درخت  يكي ديگر از جنبه

به معني باليدن و نموكردن است و در آيـين زردشـتي عبـارت اسـت از     » برز«برسم از واژة 
هاي باريك و بريده از درخت گز يا انار كه در مراسم آيين زردشـتي كـاربرد داشـته و بـه      شاخه

  .]167ـ166، ص27[ شده است اي خوانده مي همراه آن، اوراد و ادعيه
و بنا بر اسطورة زروانـي، زروان   ]54، ص68[ د به اين گياه مذهبي، ميراثي آريايي استاعتقا
  .]158، ص15[ اي برسم به هرمزد سپرد موبدي بر جهان، دسته ةبه نشان

» دوردارنـدة مـرگ  «از ديگر گياهان مقدس و آييني در اساطير ايران، گياه هـوم اسـت كـه    
ام فرشكرد، انوشگي را از او آرايند و گياهـان را سـرور   به هنگ«و  ]4 ، بند9، يسنا، هات 6[ است
پدر جمشيد نخستين كسي است كه از گيـاه مقـدس    2،ويوهونت اوستادر . ]87، ص21[ »است

پـس از او  . ]4 ، بند9، يسنا، هات 6[ ستسازد و جمشيد پاداش اين عمل نيك او هوم نوشابه مي
را فشردند و شيرة آن را گرفتند و فرزنـدان آنـان    بودند كه اين گياه 5پوروشسپهو  4ثريته، 3اَثويه
رو،  ازهمـين . ]95، ص69[ پاس اين عمل بـدانان داده شـد   به ،فريدون، گرشاسپ و زردشتنيز، 

. ]374، ص69[ دانسـتند  گاوان مـي  هوم را خداي باروري و شيرة آن را نيز نماد باروري رمة ماده
بخـش اسـت كـه     شاه گياهان و دارويي سـالمت مظهر  ودا ريگو سومه در  اوستاهئومه در  /هوم

فشردن اين گياه و نوشيدن افشرة آن نقشي بزرگ . كند بخشد و مرگ را دور مي زندگي دراز مي

                                                        
1. Osiris 
2. Vīvahvant 
3. Athwye 
4. Thrita 
5. Pourushaspa 
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شد كـه بـر زمـين آورده     در ايران و هند داشته و در هر دو سرزمين، گياهي آسماني شمرده مي
بنا بر روايت پهلـوي،   .]479ص، 15[ شده بود و افشردن آن مظهر زميني ستايش آن بوده است

فرشكردسـازي  «در درياي فراخكرت وجود دارد كـه در   ،نوعي از اين هوم، موسوم به هوم سپيد
درخـت ويسـپوبيش   . ]153ـ152، ص25[ »آرايند) مرگي داروي بي(= اندر بايد، چه از آن انوشي

 ه و فزاينـدة كليـة  ناميـده شـده و نيرودهنـد   گئوكرنه  اوستادر «اي هوم سپيد است كه  نيز گونه
 »هـا در عصـر ودايـي اسـت     النوع گياهي آريايي نباتات مزداآفريده و داروي همة دردهاست و رب

از ديگر اساطير مربوط به تقدس گياه، رويـش گيـاه از خـون بـر زمـين ريختـة        .]116، ص17[
نـام دارد، تجلـي رسـتاخيز آيينـي نباتـات در پـي        پرسياوشـان كـه  ، ايـن گيـاه  . سياوش اسـت 

پـس از مـرگ سـياوش، كـه     . ]131، ص27[ شان در مـرگ مظلومانـة انسـان اسـت     نخواهيخو
بـر زمـين    هـاي ايرانـي، از خـونِ    در اسـطوره ) نخسـتين انسـان  ( اي است از كيـومرث  دگرديسه

  .رويد اش گياه مي ريخته
ترين معناي خـود، بـر حيـات     بنابر نظرية يونگ نيز، وجه نمادين درختان و گياهان، در كلي

اعتقاد به اينكه يـك گيـاه يـا    . ]165، ص54[ ني و فرايندهاي زايشي و باززايي داللت دارندكيها
است كـه بشـر     انگاره تواند موجب باروري و باززايي حيات شود، متأثر از اين يك نماد گياهي مي

 يا هيـ ام تنها در اساطير ايران، بلكه بـن  ه نهيما اين بن. برد از گياه به وجود آمده و به آن نسب مي
  .ر جهان استير در اساطيفراگ

در اساطير ژاپن آمده است كه پس از طوفان، تنها بـرادر و خـواهري كـه زنـده ماندنـد، بـا       
. يكديگر ازدواج كرده و گيـاهي را زاييدنـد كـه همـة نژادهـاي بشـري از آن بـه وجـود آمدنـد         

اي هست  گاسكار عقيدهدر مادا. ساقة ني متولد شد هاي هندي داللت دارند كه انسان از حماسه
گويند هر زني با درخت خاصي منطبق  در چين مي ...كه انسان از درخت موز به دنيا آمده است

  .]144، ص38[ شود كند، زن باردار مي است و هروقت درخت شكوفه مي
گروهي از مردمان كرانة دجله بر اين باورند كه حضرت آدم از يك درخت خرما متولد شـده  

 ،مشي و مشـيانه در اساطير ايراني نيز، . ]302، ص75[ ي انسان، گياه بوده استو خميرماية اصل
اند و اين گياه  تجسم نخستين زوج بشري و نخستين پدر و مادر انسان به شكل گياه نمودار شده

عنوان توتم گياهي، نمودار پيوند نخستين گياه و انسان، از كيـومرث بـه گيـاه و از گيـاه بـه       به«
به عبارت ديگر، . ]39، ص27[ »شود ت چرخة حيات ميان گياه و انسان تصور ميانسان، به صور

رابطـة نمـادين ميـان     ةدهند توان نشان تباري و اعتقاد به تولد گياهي در اساطير كهن را مي گياه
شناسـي   از همـين روي اسـت كـه درخـت انگـارة نسـب      . ]48، ص17[ انسان و درخت دانسـت 

 .]25، ص22[ بخشد تطور و تكامل از يك مركز مولد، تجسم ميبه تصورِ  ، زيراشود محسوب مي
ناپـذيري زنـدگي، ارزش و اعتبـاري روحـاني      هاي عيني پايـان  نمونه منزلة ها به گياهان و رستني

هـا در پـاييز و رويـش مجـدد در بهـار،       رويش گياه و سبزشدن درختان در بهار، خزان آن. نددار
رمز جاودانگي و تجديد دائـم حيـات بـه     منزلة رخت بهموجب شده كه در نظام تصورات انسان د
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اي و استحالة آنان بـه شـكل گيـاه يـا      از همين روي است كه زادمرد قهرمانان اسطوره. شمار آيد
  .دار و عميق است درخت، در انديشة مردمان كهن تا بدين حد ريشه

موضـوعي  ، )برتـر از درخـت اسـت    و( سـازد  درخت به حكم قدرتش و آنچه كه متجلي مـي 
  .]262، ص5[ بخشد شناسي اعتبار مي شود و اين قدرت را نوعي هستي مذهبي مي

هايي از جنبة نمادين درخت و گيـاه   ، در متون حماسي متأخر نيز، به نمونهنامهشاهعالوه بر 
اي چـوب خشـك بـه او     بيند كـه پسـرش شـاخه    مي ، آبتين در خوابنامه كوشدر . خوريم برمي
تعبيـر ايـن خـواب، تولـد     . گسـتراند  ا شده و چون درخت بلندي سايه مـي دهد كه سبز و بوي مي

  .]354ـ353، ص9[ است) فريدون(= فرزندي فرهمند
سـال و   رود، با درختي كهـن  نيز، وقتي رستم براي نبرد با اژدها به مرغزار مي جهانگيرنامهدر 

در ايـن بخـش از   آب و درخت، اين دو عنصر نمـادين،  . ]62، ص59[ شود رو مي روبه  يك چشمه
كنند و رستم با رسيدن به اين  نقش مادرمثالي مثبت را براي رستم ايفا مي جهانگيرنامهمنظومة 

يابد و با تجديد نيرو، براي نبرد با  سال و چشمه، به سرچشمة نيروهاي ازلي دست مي درخت كهن
دهـد و   ز دست مـي پس از كشتن اژدها نيز، رستم توان و نيروي خود را ا. شود اژدها رهسپار مي

نهد و پس  سال مي رساند و سرش را به پاي درخت كهن دوباره خود را به آن درخت و چشمه مي
نقطة مقابل اين كاركرد مثبت، در . يابد اش را بازمي رفته آيد و انرژي ازدست از مدتي به هوش مي

مرغزاري در كنار چشمة ديو در  ، كناسفرامرزنامهبنابر . يابد فرامرزنامه به صورت منفي تجلي مي
ايـن ديـو و ارتبـاط آن بـا آب و     . ]57ــ 56، ص43[ كند آب و درختي پر شاخ و برگ زندگي مي

  .برد الگوي مادرمثالي راه مي درخت، به ساحت ناخودآگاه روان و سوية منفي كهن
وقتـي بهمـن   . شود ديده مي مادرمثالين با آنيز، سوية نمادين درخت و ارتباط  نامه بهمندر 

رسـد و در   به چشمه و درختـي مـي   ،شود گرفتار خيانت كتايون و لؤلؤ شده و زخمي و آواره مي
 نيز، نامه گرشاسبدر  .]102، ص8[ بيند خوابد و خواب نجات و رهايي خويش را مي كنار آن مي

شود كه از آغاز گيتي وجود داشته  رو مي انگيز روبه گرشاسب در دخمة سيامك با درختي شگفت
همچنين، . ]173، ص2[ گيرد يك هفته انرژي مي ةكه يك ميوه از آن بخورد، به انداز و هركسي

  .]183، ص2[ دهد كند كه هفت گونه بار مي او در سفرهاي خود با درختي برخورد مي
يونـگ،  . اسـت » بـاد «يكي ديگر از تجليات عنصر مادينة روان در متون حماسي، عنصـر   :باد

  :گويد داند و مي مي» باد«آنيما را  ةريشة واژ
در زبـان   ...به معناي باد است Anemosروح، همان واژة= Animaروان و = Animusنام التين 

شده به روح، معادل هـواي متحـرك، وزش بـاد، نَفَـس منجمـد       التين، يوناني و عربي، نام اطالق
  .]23، ص74[ ارواح است

 شود كه در آن، زني به نام وط مياي مرب هاي آنيمايي باد در اساطير كهن، به اسطوره از جلوه
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 ليـت  لي. حضور دارد» آدم«به صورت خواهر ناتني يا خواهر دوقلو و ديوسرشت در كنار  1ليت لي
بدل زنانة اولين مرد است كه از خاك به صورت دوقلو و همسـان او آفريـده شـده     عنوان نسخه به

عنـوان   اسـطوره، جنبـة نرينـه بـه    در اين . است» باد«در زبان سومري به معناي  2ليل واژة. است
، 57[ شده و عنصر مادينه، همچون باد متحـرك و پوياسـت    عنصر ساكن و مثبت در نظر گرفته

ارتبـاط  . عنصر باد در اين مفهوم با جنبة آنيمايي و زنانة روان مرد در ارتبـاط اسـت   .]28ـ27ص
مطابق اين . گيرد رچشمه مياي در باورشناسي كهن س عنصر باد، با جنبة زنانه از آبشخور انديشه

 بـا مـادران چهارگانـه   ) آباء علـوي (= هاي هستي از پيوند و آميزش پدرانِ برين باورداشت، پديده
ايـن چهـار عنصـر، كـه     . ]89، ص50[ انـد  پديـد آمـده   ـ آب، باد، خاك و آتـش ـ )امهات اربعه(=

و طبـايع    احد منتج شـده و نقيضاني هستند كه از اصلي و كاركردي مادرانه و زنانه دارند، اضداد
ها به چهار مادر طبايع يا مادران زمينـي   از همين روي، از آن .اند گوناگون هستي را تشكيل داده

چنـان بـود كـه     هاي كهن، ارزش و اهميـت بـاد آن   بنابر انديشه. ]64، ص47[ شود نيز تعبير مي
نشانة مـرگ بـود، بـه آن    شمردند و در كنار شمشير، كه  سكايان باستاني آن را نشانة زندگي مي

و معتقـد   نددانسـت  مـي هاي باستاني نيز، باد را با جان در پيوند  در فرهنگ. كردند سوگند ياد مي
شـود و آن را   بودند كه جان از گونة باد است؛ دمي ايزدي و شگفت است كه در كالبد دميده مي

ــد مــي ــاد پيوســته «در بندهشــن، . ]118، ص48[ جنبان ــا ب  و در ]48ص، 21[ اســت» جــان، ب
و باد در ايـن كتـاب، بـه     ]46، ص55[ جايگاه باد دانسته شده است» دل«هاي زادسپرم،  گزيده

ايرانيان كهن، ايزدي به نام باد داشـتند و  . ]9، ص55[ مانند شده است» جان كه تن را بجنباند«
پـانزدهم از   اين ايزد، چنان نزد ايرانيان كهن گرامي بـود كـه يشـت   . ناميدند مي 3آن را ايزد وايو

وايـو يـا واي،    ةواژ. ]118، ص48[ سـروده شـده بـود    ايـن ايـزدو  در ستايش  ،»يشت رام«، اوستا
بنا بر ادبيات زردشـتي، حـد فاصـل دو جهـان تـاريكي و      . ي فضا يا باد استااللفظي به معن تحت

  :داردنظر، واي دو جنبه   از اين. روشنايي، جهان اهورايي و اهريمن اهريمني، واي قرار دارد
شود و  تعبير مي) واي خوب( »واي وِه«رين است كه از آن به بيكي جنبة نيك و آن بخش ز

نام دارد كـه ديـو   ) واي بد(»واي وتَر«واي ديگر كه بخش زيرين است، . از ايزدان زردشتي است
با صفت ناآمرزنده توصيف شـده اسـت و از راه اوسـت كـه بايـد مردگـان        اوستامرگ است و در 

وظيفة وايِ بد، جداكردن . كشد بندد و به دوزخ مي كاران را مي همين ديو است كه گناه. بگذرند
  .]81، ص66[ جان از تن است

در . شـود  هايي دوگانه از واي ياد مي بر همين اساس، در اساطير با دو چهرة متفاوت و ويژگي
از ايـن دو  . ه نام وايِ بداست به نام وايِ بِه و در وجه اهريمني ديوي است بوجه اهورايي، ايزدي 

آورد و وايِ  زا زندگي پديـد مـي   بِه در ابر باران وايِ. اي نيز برعهده دارند وجه، كاركردهاي دوگانه

                                                        
1. Lilith 
2. lil 
3. Vayu 
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ايـن كاركردهـاي دوگانـه بـا     . ]134، ص10[ آورد بد در طوفان مـرگ و نيسـتي بـه وجـود مـي     
آيـد،   ز بـاد بـه ميـان مـي    بنابر نظر يونگ، وقتي سـخن ا . نمادشناسي يونگ نيز قابل تأويل است

الگـو، بـه واسـطة     ايـن كهـن  . يابـد  الگـوي مادينـة هسـتي بازتـاب مـي      كاركردهاي زنانه و كهـن 
سـوية مثبـت آن،   . پـردازد  بودن خويش، در دو وجه مثبت و منفي به ايفـاي نقـش مـي    دوقطبي

و جنبـه،  اين د. آفرين كننده و مرگ بخش است و سوية منفي آن، هالك زاينده، پرورنده و زندگي
سوية مثبت ايـن عنصـر، بـه بـاور     . خوبي در اسطورة وايِ خوب و وايِ بد نشان داده شده است به

اينكـه پرتكـاپوترين    بودن و نبودن را معـين كـرده و بـه واسـطة      انسان اساطيري، مرز بين زنده
بنا . ]70، ص47[ بخشي دانسته شده است بخشي و زندگي عنصر هستي است، نماد حركت، جان

شت را در عالم مينو آفريد و از طريق دشت، اهورامزدا، جوهر تن زرداسطورة تولد و زندگي زر بر
باد و ابر و باران به گياهان منتقل كرد تا از طريـق شـير گـاواني كـه در ميـان آن گياهـان چـرا        

، بنابراين، باد نيز، همچون دو عنصر آب و گياه. ]32، ص1[ اند، وارد تن پدر و مادرش شود كرده
  .ورز است شت نقشدبا كاركردي مادرانه و زنانه در تولد و پرورش زر

» باد مراد«در اين منظومه، سخن از تندبادي به نام . ، جنبة مثبت باد كارايي داردنامه سامدر 
ماهة سام را در يك روز سـپري   آورد و راه يك اين باد، كشتي را به حركت درمي. آيد به ميان مي

سوية منفي باد نيز در . ]33، ص29[ رساند به ساحل خرم و مرغزاري سرسبز ميكند و آنان را  مي
. انگيز بـه تجسـم درآمـده اسـت     بار، مخرب و هراس هاي مرگ باورهاي اساطيري در قالب طوفان

شود كه  نخستين تجلي از جنبة مخرب باد و توفان در اساطير ايراني، در داستان جمشيد ديده مي
توسـط ديـو مهيـب    ) ملكوسـان (برف و تگرگي سهمگين به نام مهركوشان از پديدآمدن باران و 

  :در بندهشن، دربارة اين ديو چنين آمده است. شود سخن گفته مي )2()ملكوس(مهركوش 
به جادو ديني . به پيدايي رسد.. .پس چون هزارة اوشيدر به سر رسد، ملكوس سيج سرشت،

سـه سـال بـه زمسـتان، آنكـه      . اننـد، سـازد  كامگي، سهمگين باراني را كـه ملكوسـان خو   و پري
گونه همة مـردم، مگـر انـدكي از او     آفرينيِ نابودگر، آن شمار برف و تگرگ با بي... سردترين است

  .]142، ص21[ نابود شدند
شـود كـه بـه همـراه      هاي زادسپرم نيز، از ديو باد در شمار ياران اهريمن سخن گفته مي در گزيده

رونـد و دوغـدو، مـادر     ن مادر زردشت و كشتن فرزنـدش بـه سـوي او مـي    ساير ديوان براي بيماركرد
بنـا بـر ايـن    . ]22، ص55[ افتد زردشت، كه در اين زمان زردشت را باردار بود، از تب و درد به رنج مي

ديوان براي دشمني با ايـن فـره، سـه آفـت     . اسطوره، دوغدو تا زمان زايش زردشت با نوري همراه بود
در اسـاطير  . ]32، ص1[ ز زمستان، بيماري و دشمنان ستمگر بـر دوغـدو فرسـتادند   را كه عبارت بود ا

آورد و  شود كـه بادهـاي شـني صـحرا را بـا خـود مـي        النهرين نيز، از وجود ديوي سخن گفته مي بين
گرانـة بـاد،    بنابراين، سوية منفي و ويـران . ]35، ص14[ كرد كسي را كه ستايشش نكرده بود، نابود مي

آيـد و خنكـي و سـردي و     شكل طوفان و تگرگ و سرماي مخرب و نابودگر به نمايش درميعموماً به 
سخن گفتن از سـرما بـه ايـن سـبب اسـت      . هاي آنيمايي و ناخودآگاهي باد است سرما و برف از جلوه
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كـه بـا تـاريكي، بـا سـرما نيـز مربـوط         كه در اساطير، مكان روح سرد است و روح و مـرگ، همچنـان  
وري در  گويـد، حاصـل غوطـه    رما و خنكي كه شاعر از آن در شـعر خـود سـخن مـي    اين س. شوند مي

هاي عنصر سرما و بـاد، كـه بـا آنيمـاي منفـي روان       يكي از جلوه. ]116، ص34[ دنيايي ماورايي است
جهـانگير بـراي نجـات طـوس از دام مليخـاي      . شـود  ديده مي جهانگيرنامهيابد، در منظومة  ارتباط مي

جهـانگير در ايـن مسـير، بـا     . رود به قلعة او در كوهي در شهر موصل مي) ماي منفينماد آني(جادوگر 
  .]218ـ217، ص59[ شود رو مي سرما و باد سخت روبه

بنابراين، باد و سرماي سخت نيز از كارگزاران منفـي و اهريمنـي اسـت كـه در نمادشناسـي      
زنانـه رمزگشـايي    ينماد منزلة هتواند ب يونگ با آنيماي روان و ناخودآگاهي در ارتباط است و مي

كـه در مـاجراي پايـان زنـدگي      چنـان . تواند تجلي مثبتي نيز داشته باشد الگو مي اين كهن. دشو
. توان به اين كاركرد نمادين باد و سرما اشـاره كـرد   شدن او و همراهانش، مي كيخسرو و جاودانه

ويد كه ايـن سـرما، چنـد    گ بازگشت خود از برف و سرماي سختي سخن مي كيخسرو در سفر بي
خـوان اسـفنديار    در هفـت . ]415، ص5ج ،44[ برد تن از پهلوانان همراه او را در كام خود فرومي

 ،44[ آيـد  شود، سخن از باد و گردي سياه به ميان مـي  رو مي نيز، زماني كه او با زن جادوگر روبه
زن جـادوگر  . ي و تاريكي استگر ارتباط آنيما و روح با باد و سرد و اين نكته، بيان ]179، ص6ج

نيـز نمـاد آنيمــاي منفـي روان اسـفنديار اســت و رويـارويي بـا او، تجلــي جـدال خودآگــاهي و        
  .يابند رو، در اين ستيزه، باد و سياهي حضور مي ازهمين. ناخودآگاهي

كشد و مرجانـة جـادو ظـاهر     را مي زنگي  ، سياه، زماني كه شهريار در عنبر دزشهريارنامهدر 
اين سرما و باد نيز، به وجه ناخودآگاهي و آنيماي . كند د، بادي سخت شروع به وزيدن ميشو مي

نيز، تجلي خاتورة جادو به شكل بـاد   نامه سامدر . ]9، ص61[ شود منفي روان شهريار مربوط مي
و او براي افسون سام از بـاد و صـاعقه و    ]508، ص29[ »چو باد كه خاتوره آمده ز ره هم«: است
نيـز، در نبـرد گرشاسـب و نريمـان بـا       نامـه  گرشاسـب در  .]516، ص29[ گيرد د كمك ميتندبا

  .]348، ص2[ كنند تورانيان، تركان باد سخت و تگرگي ايجاد مي
به تعبير يونگ، نسبت ناخودآگاهي با خودآگاهي، نسبت تيرگي با روشـنايي   ):غار، چاه(كوه 

بودن فضـاي آن، نمـادي از تـاريكي و انـزواي      و تار توان به واسطة تيره رو، غار را مي اين از. است
ــاه دانســت ــز، در روان . ]223، ص73[ ناخودآگ ــار و صــخره ني ــاي   غ ــگ، از نموده شناســي يون

طـور   و ورود به غار و بازگشـت از آن بـه   ]92، ص3؛ 23، ص75[ مادرمثالي و آنيماي روان است
  .برد الگوي مرگ و تولد دوباره راه مي نمادين به كهن

يد در توجيه رواني ممنوعيـت زنـاي بـا محـارم در جوامـع بشـري بـه بحـث تـوتم و نـزاع و           فرو
كند و نـوعي نمـادي شخصـي و عينـي تبيـين       هاي ابتدايي بشر با پدران نخستين اشاره مي كشمكش

پـردازد و معتقـد    اما يونگ، در تقابل با ديدگاه فرويد، به نوعي نمادشناسي نوعي و بنيادي مي. كند مي
يابـد و ايـن ميـل،     يلِ برقراري مناسبات جنسي با محارم در دوران كـودكي در فـرد بـروز مـي    است م
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نهد كـه فرويـد و پيـروانش آن را براسـاس تجـارب عينـي و زنـده شـرح و          تأثيراتي رواني به جاي مي
هاي كودكي در چارچوب واقعيات محسوس يـا بـا    گونه خواست كه تفسير اين درحالي. اند تفصيل كرده

گونه اميـال، چـه    از ديدگاه يونگ، اين. رسد پنداشتن همة آن تمايالت، نادرست به نظر مي واقعيفرض 
گيـر انسـاني كـه     منزلة نمادي از يك خواست عام و عـالم  سال، فقط به نزد كودك و چه نزد آدم بزرگ

ـ   . است پذير جا و هميشه وجود دارد، توجيه همه ه حالـت  انگيزة نهفته در اين ميـل، آرزوي بازگشـت ب
بهشتي ناهشياري است؛ يعني رجعت به گوشة خلوتي كه آدمي خـود را در آن از هرگونـه مسـئوليت    

تنهـا   از اين نظر، زهدان مادر، نماد مطلـوب چنـين خواسـتي اسـت كـه نـه      . بيند اي در امان مي روزانه
كـه درگيـر تعلـق    اي را  منحصراً منفي نيست، بلكه مثبت و سودمند نيز است، زيرا انتقال نيروي رواني

ايـن نيـروي روانـي، در مسـير     . كنـد  شخصي به مادر واقعي است، به قالبي نوعي و بنيادي ممكن مـي 
دهد و سوداي رابطة جنسي با مادر، در قالـب تمثـيالت    بازگشت، خصيصة جنسي خود را از دست مي

، 30[ كنـد  شـود كـه راه تولـدي ديگـر را بـراي شـخص همـوار مـي         گر مي و صور نوعي خاصي جلوه
اين تمثيالت و صور نوعي، در آثار ادبـي در قالـب نمادهـايي چـون چـاه، غـار، كـوه،        . ]455ـ454ص

الگـو، كاركردهـاي    آيد و با توجه به سوية منفي يـا مثبـت ايـن كهـن     به نمود درمي... صخره، گودال و
ـ      يكي از اين كوه. دهد متفاوت و متناقضي ارائه مي ان حماسـه  هـاي نمـادين، كـه در سرنوشـت قهرمان

سـپارد تـا    ويسه، براي نجات كيخسرو، او را به شبانان اين كوه مي ورز است، كوه قالست كه پيران نقش
كـوه  . ]161، ص3، ج44[ كنـد  سالگي در اين كـوه زنـدگي مـي    از او مراقبت كنند و كيخسرو تا هفت

در . كيخسروسـت  الگوي مادرمثالي مثبـت در سرنوشـت   كننده و پرورندة كهن نمادي از جنبة مراقبت
گر سـپاه آبتـين در برابـر كـوشِ      پردازد و ياري اي مثبت به ايفاي نقش مي نيز، كوه در سويه نامه كوش
بـار،   نخسـتين . دهد در اين منظومه، كوه در چند جا با نقشي مثبت آبتين را ياري مي. دندان است پيل

سپاه بر فراز كوهي با يكـديگر نبـرد   دو . گيرد دندان نبرد درمي زماني است كه ميان آبتين و كوش پيل
، 9[ گريـزد  بارد و سـپاه كـوش مـي    شود و بر سپاه كوش سنگ مي كنند و آبتين در كوه پنهان مي مي
آيـد كـه آبتـين بـراي فـرار از دسـت        در ادامه، از كوهي به نام كوه بسيال سخن به ميان مي. ]256ص

دندان، بـه بخـت بيـدار خـويش و      كوش پيلآبتين، در پاسخ به . ]281، ص9[ گريزد كوش به آنجا مي
، 9[ »وز اين كوه و زين بخت بيـدار مـا  / ندادت كس آگاهي از كار ما«: گويد تأثير كوه بر آن سخن مي

بـرد و در دزي كـه يادگـار جمشـيد      پس از تولد فريدون نيز، آبتين او را به كوه دماوند مـي . ]285ص
  .]397، ص9[ و را بپرورندسپرد تا ا است، به سلكت و وزيرش، برماين، مي

بـه اعتقـاد يونـگ،    . تواند داشته باشـد  الگو در سوية منفي نيز كاركردي نمادين مي اين كهن
در وجـه   مادرمثـالي دارد،  كه انسان را روند تكامل رواني بـازمي  مادرمثاليعالوه بر قدرت القايي 

الً بـر مغـاك، جهـان    مـث  ؛ي و نهاني و تاريـك اشـاره كنـد   منفي خود ممكن است به هرچيز سرّ
چاه عميـق نيـز از تجليـات ايـن     . ]24، ص76[ دكن بلعد، اغوا و مسموم مي مردگان، بر آنچه مي

  .]23، ص76[ الگوست كهن
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 ،37[ چاه نماد راز، پوشيدگي است ،از سويي. چاه در زبان عبراني به معني زن و زوجه است
  .]485ـ484، ص2ج

ها در سـرزمين   و در ماجراي نبرد فرامرز با كرگدن مهفرامرزناكاركرد نمادين تصوير چاه در 
دهـد در سراسـر    براي گذر از اين آزمـون دسـتور مـي    فرامرز. هندوستان به تصوير درآمده است

فرامرز با اين تدبير و بـه  . هاي بسياري حفر كند و سرش را با خار و خاشاك بپوشانند دشت چاه
اين چـاه، كـاركرد مثبـت     .]99ـ97، ص43[ كند ود ميها را ناب ها غلبه و آن ياري چاه بر كرگدن

شـغاد،   ،اش در ماجراي مرگ رستم بـه دسـت نـابرادري   . دهد را بازتاب مي مادرمثاليالگوي  كهن
  .]331ـ330، ص6ج ،44[ شود الگو باعث مرگ و نابودي رستم مي سوية منفي اين كهن

بـرزو پـس از   . بـرزو تصـوير شـده اسـت    ، اين چهرة مادرمثالي به طور نمادين با زندان برزونامهدر 
بـار مادرمثـالي را    ايـن زنـدان چهـرة مـرگ    . ]38، ص40[ افتد شكست از رستم و فرامرز به زندان مي

شـدن   كامـل «بـه عبـارت ديگـر،    . تاباند و به معناي بازگشت به ژرفا و اعماق ناخودآگاهي اسـت  بازمي
شـده را پيـدا    ح ناخودآگاه رفـت، قطعـات گـم   به اين منظور، بايد به پايين سط. نيازمند يادآوري است

افتادن در ايـن مسـير، انتخـاب مـرگ پـيش از      . ]411، ص13[ »برگرداند) آگاهي(كرد و به روشنايي 
الگوي مـرگ و تولـد دوبـاره،     كهن. شود مرگ يا مرگي ارادي است كه موجب نوزايي و تولد دوباره مي

شري براي نوعي از تغيير شكل نمـادين اسـت كـه    دهندة ظرفيت روان ب سو نشان از نظر يونگ، از يك
يـابي مثبـت او از    متضمن تجربيات بازسازندة مرگ و حيات دوباره اسـت و از سـويي ديگـر بـه ارزش    

ــس ــه موجــب شــكل   واپ ــوده ك ــوط ب ــي مرب ــازي  روي روان ــري و نوس ــود«گي ــي» خ ــود م ، 60[ ش
كه براسـاس آن انسـان بايـد     هاي سرسپاري عرفاني، آزموني وجود دارد در اغلب آيين. ]285ـ284ص

از يك اتاق يا محيط سري مانند نقب، سرداب، اتاق بسته، گودال حفرشـده در زمـين، چـاه، محوطـة     
هاسـت و شـخص، شـب را در آنجـا      اين فضـا، دور از تمـام كنجكـاوي   . عبور كند... درخت جنگل و بي
اي رازآلود و سـري، در حـال خـواب    ها بر اين باورند كه انسان، در اين فض پيروان اين آيين. گذراند مي

اين اتاق سري، نماد جايگـاه مردگـان و بـاززايي مردمـان جديـد اسـت و       . رسد و بيداري به لقاءاهللا مي
اي از راز، رجعت و زندگي دوباره را دربردارد و اين زندگي تـازه، كـه پـس از سرسـپاري شـروع       صبغه
در داسـتان بيـژن و   . ]57، ص1، ج37[ شود، مبتني بـر نـوعي مـرگ و تسـليم و واگـذاري اسـت       مي

بيژن در طي فرايند فرديت، با آنيمـاي روان و سـاية درون خـويش    . منيژه، چاه كاركردي نمادين دارد
هـاي ناهشـيار روان را    شود، ولي چون پختگي و شايستگي الزم بـراي غلبـه بـر ايـن جنبـه      رو مي روبه

ماند و ايـن رفتـار او بـرايش نـابودي و      محصور ميهاي جسماني  ندارد، در ديدار با آنيما فقط در جنبه
چاه بيژن، براي او، نمادي از مرگ و تولد دوبـاره اسـت   . افتد آورد و به چاه مي شكست را به ارمغان مي

نظيـر چنـين مضـموني در    . يابـد  كه با رهايي از آن قدرت غلبه بر افراسياب و رسيدن به ايران را بازمي
كننـد و بـه    وقتي سام و پريدخت براي بار اول با يكديگر پنهاني ديـدار مـي   .شود نيز ديده مي نامه سام

دو پـس از گـذر از ايـن جهـان تنـگ و        آن. شوند پردازند، هر دو گرفتار چاه و زندان مي شادكامي مي
كنند و پس از رهـايي از زنـدان، در مسـير تعـالي و فرديـت       طور نمادين، مرگ را تجربه مي تاريك به
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و ) آنيمـاي منفـي  (نيز، شهريار پس از غلبـه بـر مرجانـة جـادو      شهريارنامهدر . دارند ميخويش گام بر
الگـوي مادرمثـالي منفـي     اين زندان، نماد كهن. شود ديوعاس، به زندان مهراج در سرانديب گرفتار مي

 آورد و پـس از رهـايي از ايـن بنـد، بـه      طور نمادين براي او به وجود مـي  است كه مرگ و نيستي را به
كـاركرد مثبـت و منفـي    . ]45، ص61[زند  هاي بسياري از او سر مي يابد و جنگاوري فرديت دست مي

جهانگير با مليخـاي جـادوگر   . نيز بازتاب يافته است جهانگيرنامهمنزلة يك نماد زنانه در  كوه يا غار، به
وه، بـه نـوعي   ديـو و مليخـاي جـادوگر در ايـن كـ      شود و با كشتن سـرخاب  رو مي در كوه و غاري روبه

جايگاه راحيلة جـادو نيـز در كـوه    . ]221ـ220، ص59[ گذراند و نوزايي را از سر مي  الگوي مرگ كهن
شاه است، بـراي سـرداران    و او در كوهي به نام كوه همايون، كه جايگاه داراب ]320، ص59[ صباست

ي بـا ديـوي مبـارزه    در پايان منظومـه نيـز، جهـانگير بـر سـر كـوه      . ]322، ص59[ نهد ايراني دام مي
 كنـد و سـقوط او از كـوه، مـرگ او را در پـي دارد      كند و ديو او را از باالي كوه به زمين پرتاب مـي  مي

  .الگوي مادرمثالي است كه تجلي كاركرد منفي كهن ]338، ص59[
هـايي كـه فرامـرز     يكـي از آزمـون   مثابـة  نيز، از كوهي كه جايگاه اژدهاست به فرامرزنامهدر 

در . ]58، ص43[ الگـوي مادرمثـالي اسـت    شود كه نمادي از سوية منفي كهن ياد مي گذراند مي
شـود و لـوح زريـن يادگـار      رو مـي  با طلسم مرجانة جادو روبـه  ، شهريار در كوه عنبرشهريارنامه

، ژند جادوگر در دژ گنجينه بر فراز كوهي جـاي دارد  نامه سامدر . ]8، ص61[ يابد جمشيد را مي
همچنين، ديـوي كـه بـه شـكل     . ]70، ص29[ شود ن او راهي آن كوه و دژ ميو سام براي كشت

ربايد، بر فراز كوه فنا جاي دارد و سام براي رهايي پريـدخت بـه ايـن كـوه      ابرها پريدخت را مي
نيـز،   نامـه  گرشاسـب در . ]242، ص29[ دهـد  جنگد و پريدخت را نجات مي رود و با ابرها مي مي

رسد كه جايگاه دزدان است و او، در اين دز بر ديوان و  و دزي مي نريمان در سفر خويش به كوه
  .]342، ص2[ كند دزدان غلبه مي

بنـابر اسـاطير،   . شود آتش نيز، از آنجا كه ماية تحرك و پويايي است، مؤنث شمرده مي: آتش
نمـادين بـودن ايـن     .]109، ص34[ در اغلب موارد نگهبان آتش يك خدابانو يا يك الهـه اسـت  

كه هم آسماني و اهورايي و هم زميني و اهريمنـي   شود نيز موجب كاركرد دوسوية آن ميعنصر 
آميـز و الهـي دارد، در وجـه نـابودگر      ها آتش جنبة مقدس با وجودي كه در برخي از آيين. است

. ]62ــ 60، ص1ج ،37[ خود، وجهي منفي نيز دربردارد و مهار آن نيز عملكردي شـيطاني اسـت  
  سوسن رامشـگر بـراي بـه دام    .تجلي يافته است برزونامهطور نمادين در  به اين وجه منفي آتش

كند و آنان با ديدن آتش به سمت خيمـة او رهسـپار و بـه     انداختن پهلوانان ايراني آتش برپا مي
كارگرفته شده  نيز، اين سوية منفي آتش به جهانگيرنامهدر  .]89، ص40[ شوند دام او گرفتار مي

 ،همچنـين  .]299، ص59[ بـارد  و در نبرد با سپاه ايران بـر سرشـان آتـش مـي    راحيلة جاد. است
، سـوية منفـي و   نامـه  سـام در  .]332، ص59[ افكند راحيلة جادو در نبرد با فرامرز بر او آتش مي
كـردن   زماني كه سام براي كشتن ژند جادو و باطل .اهريمني آتش با زن جادوگر در ارتباط است
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پـس از  . ]73ــ 72، ص29[ شـود  رسد، با كوهي از آتـش مواجـه مـي    ميطلسم او به دژ گنجينه 
با  همچنين، خاتورة جادو .]75ـ74، ص29[ شود شدن ژند جادوگر، آتش دژ نيز ناپديد مي كشته

  .]516، ص29[ كند سام مي  برافروختن آتش، شروع به افسون
ايـن مفهـوم،    در. ]69، ص1ج ،37[ آتش، در وجه مثبت خود، نماد تزكيـه و بـاززايي اسـت   

در توطئة سودابه، سياوش بـه يـاري آتـش    . آتش در سرگذشت سياوش به كار گرفته شده است
يكي ديگر از كاركردهاي مثبت آتـش، در داسـتان    .كند گناهي خويش را بر همگان اثبات مي بي

خواهد تا شب آتشي برفـروزد   رستم پس از شناختن منيژه، از او مي. شود بيژن و منيژه ديده مي
نيـز، بهمـن بـه     نامـه  بهمـن در . ]69، ص5ج ،44[ تا به كمك آتش بتواند چاه بيژن را پيدا كند

  .]419، ص8[ برد و با افروختن آتش، زنبورها را از بين مي كند ميياري آتش، خوان دوم را طي 

 گيري نتيجه
زن،  هـاي  توان گفت افزون بر نقـش و كاركردهـاي شخصـيت    مي، شده با توجه به مطالعات انجام

شناسـي بـر    نا بر نظرية روانبشود كه  اي در اين متون ديده مي برخي تصاوير و مضامين اسطوره
ايـن  . نـد ا قابـل تأويـل  ) عنصر مادينة هسـتي ( يا آنيما مادرمثاليالگوي  ساحت زنانة ذهن و كهن

بـاد،  توان به نمادهـاي آب، بـاران، چشـمه، گيـاه، آتـش،       ها مي آن هاي مهم نمونهكه از  ،تصاوير
اشاره كرد، به اعتقاد يونگ برخاسته از ناخودآگاه ذهـن اسـت و از آنجـا    ... خاك، كوه، غار، چاه و

الگـوي   كننـدگي را در خـود دارنـد، تجلـي كهـن      كه خاصيت باروري، زايش، پـرورش و مراقبـت  
بر اين اسـاس،  . كنند مادران ازلي را در متون حماسي پر مي و خأل حضور بزرگ  است مادرمثالي

درخـور  توان گفت كه گرچه در متون حماسي، زنان در مقايسـه بـا مـردان نقـش و جايگـاه       مي
رند، كاركردها و تجليات آنان در قالـب نمادهـايي بـه عرصـة ظهـور رسـيدند كـه در        نداتوجهي  

ايـن  . كننـد  شناختي خويش بر رفتارهايي زنانـه و مادرانـه داللـت مـي     ساخت و تأويل روان ژرف
در سرنوشـت و زنـدگي مـردان حماسـه حضـور دارنـد و در تلطيـف و تعـادل          نمادها و تصـاوير 

  .پردازند شخصيت رواني و رسيدن آنان به خودآگاهي و فرديت به ايفاي نقش مي

  نوشت پي
. شده اسـت  ناميده مي» ور سرد«و » ور گرم«دو نوع آزمون روايي داشته كه  ،در ايران باستان. 1

گرفت، ورِ گرم با گـذر از آتـش، ريخـتن     تن از دريا و رود انجام ميدر مقابل ورِ سرد، كه با گذش
  .]278ـ275، ص49[ شد انجام مي.. .فلز گداخته بر سينه و

 ، نـام موجـودي اسـت اهريمنـي، از ريشـة     -mahrkūša:اوسـتا ، malkūs ملكوس، پهلوي«. 2
marək 201، ص15[ »به معني ميراندن و كشتن[.  
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  .علمي: ، به كوشش جالل متيني، تهراننامه كوش). 1377( ــــــــــ] 9[
، لعـات ايرانـي  مجلـة مطا ، »اسـطورة بـاد   ‘واي’اكوان ديو و «). 1388(كياده، معصومه  باقري حسن] 10[

 .140ـ133، ص16 ، ش8 دانشگاه شهيد باهنر كرمان، س
 .اول: ، تهرانتاريخ مذكر). 1393(براهني، رضا ] 11[
  .2، چ زوار: تصحيح محمدتقي بهار، تهران ،1 ج ،بلعمي تاريخ). 1352(بلعمي، ابوعلي ] 12[
: تهـران  پرنيـاني،  ترجمـة مينـو   ،شناسي مردان روان اي و نمادهاي اسطوره). 1392(شينودا  بولن،] 13[

 .2، چ آشيان
 .چشمه: ، تهرانآسيايي اديان). 1375(بهار، مهرداد ] 14[
 .5، چ آگاه: ، تهرانپژوهشي در اساطير ايران). 1384( ــــــــــ] 15[
 .5، چ چشمه: ، تهراناز اسطوره تا تاريخ). 1386( ــــــــــ] 16[
 .نشر بِه: ؛ مشهدنامهشاهدرخت ). 1381(پورخالقي چترودي، مهدخت ] 17[
 .2، چ نيلوفر: ؛ تهرانبزرگ بانوي هستي). 1387(ترقي، گلي ] 18[
 .2، چ فرهنگستان: تهران ،2 ، جشناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه). 1393(دوست، محمد  حسن] 19[
  .2، چ قطره: ، تهرانزنِ آرماني، زنِ فتانه). 1386(زاده، آذين  حسين] 20[
 .3، چ توس: مهرداد بهار، تهران: ، گزارندهبندهشن). 1385(فرنبغ  دادگي،] 21[
 .3، چ مركز: ، ترجمة جالل ستاري، تهرانجان ةرمزهاي زند). 1387(دوبوكور، مونيك ] 22[
  .ني: ؛ ترجمة محمود مهدوي، تهراناخبارالطوال). 1368(دينوري، ابوحنيفه احمدبن داوود ] 23[
  .تاريخ ايران: ، ترجمة فرهاد عطايي، تهراننامهشاهشاعر و پهلوان در ). 1378. (ديويدسن، الگا ام] 24[
 .تحقيقات فرهنگي مؤسسة مطالعات و: ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهران). 1367( روايت پهلوي] 25[
: تهـران  ترجمة افشنگ مقصـودي،  ،گسترة تاريخ تكامل زن در: مادرساالري). 1387(ايولين  ريد،] 26[

 .آذين گل
  .زوار: ؛ تهراننمادها و رمزهاي گياهي در شعر فارسي). 1387(زمردي، حميرا  ] 27[
 .تحقيقات فرهنگي مطالعات و: ترجمة محمدتقي راشدمحصل، تهران ).1370( يسن  بهمن زند] 28[
 .ميراث مكتوب: تصحيح وحيد روياني، تهران). 1392( نامه سام] 29[
 .توس: ؛ تهرانكاوي روان رمز و مثل در). 1366(ستاري، جالل ] 30[
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 .6چ ، مركز: ، تهرانسيماي زن در فرهنگ ايران). 1390( ــــــــــ] 31[
 .2چ ، توس: تهرانبازتاب اسطوره در بوف كور، ). 1392( ــــــــــ] 32[
 .2چ ، طهوري: ، تهرانهاي شكارشده سايه ).1385(سركاراتي، بهمن ] 33[
بررسـي و تحليـل چيسـتي و چگـونگي ظهـور      «). 1391(ونـد   ينژاد، صغري؛ سيف و موس سلماني] 34[

 ، ش4 ، دورةزن در فرهنگ و هنـر نشرية  ،»الگوي آنيما و آنيموس در شعر طاهره صفارزاده كهن
 .126ـ107، صاول

 .3چ ، اميركبير: ، تهرانهاي ذهني و خاطرة ازلي بت). 1379(شايگان، داريوش ] 35[
 .3چ ، فردوسي: تهران ،يك روح داستان). 1376(شميسا، سيروس ] 36[
 .2چ ، جيحون: ترجمة سودابه فضايلي،  تهران). جلد4( فرهنگ نمادها). 1384(شواليه، ژان ] 37[
، 26 ، ششــعرترجمــة محمدرضــا تركــي،  ،»درخــت در اســاطير كهــن«).1378(صــدقه، جــان ] 38[

 .145ـ140ص
  .5 چ، اساطير: بوالقاسم پاينده، تهرانترجمة ا ،2 ج ،تاريخ طبري). 1375(جرير  طبري، محمدبن] 39[
انجمـن مفـاخر   : ، اهتمام محمـد دبيرسـياقي، تهـران   برزونامه). 1382(رازي، خواجه عميد  عطايي] 40[

 .فرهنگي
، 6 ، ش7، سهـاي تــاريخي  بررســي، »ايـران  مـادر در ـــ  پرســتش الهـه «). 1351(خسـرو   فانيـان، ] 41[

 .248ـ 209ص
  .2چ ، دانژه: تهران ،شناسي گذار روان گوستاو يونگ بنيان كارل). 1387(فدايي، فربد ] 42[
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: به اهتمام مجيد سرمدي، تهران). 1382( فرامرزنامه] 43[
 .2چ ، داد: ، كوشش سعيد حميديان، تهراننامة فردوسيشاه .)1374(فردوسي، ابوالقاسم ] 44[
 .جامي: ترجمة مسعود ميربها، تهران، شناسي يونگ روان اي بر مقدمه). 1388( فوردهام، فريد] 45[
، »اي براسـاس روش نقـد اسـطوره    نامهشـاه تحليل داسـتان كيخسـرو در   «). 1388(قائمي، فرزاد ] 46[

 .100 ـ77، ص 27، ش 7، س هاي ادبي پژوهش
 تحليـل نمـادينگي  «). 1388(قائمي، فرزاد؛ ياحقي، محمدجعفر؛ پورخـالقي چتـرودي، مهـدخت    ] 47[

، پژوهـي  نشـرية ادب ، »اي فردوسي براساس نقد اسـطوره  نامةشاهدر اساطير و  عناصر خاك و باد
 .82ـ57، ص10 ش

 .2چ ، مركز: ، تهرانمازهاي راز). 1380(كزازي، ميرجالل الدين ] 48[
 .سمت: تهران، 3 ، جنامة باستان). 1382( ــــــــــ] 49[
 .آيدين: ز، تبريآب و آيينه). 1384( ــــــــــ] 50[
 .2، چ سمت: تهران ،6 ج ،نامة باستان). 1384( ــــــــــ] 51[
 .6چ ، مركز: ، تهرانرؤيا، حماسه، اسطوره). 1390( ــــــــــ] 52[
  .آگاه: خواه، تهران ، جليل دوستبنيادهاي اسطوره و حماسة ايران). 1380(كوياجي، جهانگير ] 53[
 ، ترجمة فرزانه طاهري،مباني نقد ادبي). 1385(جان  ل؛ ويلينگهم،ار گرين، ويلفرد؛ مورگان، ليبر،] 54[

 .4، چ نيلوفر: تهران
 .مؤسسة مطالعات فرهنگي: محمدتقي راشدمحصل، تهران ترجمة). 1366( هاي زادسپرم گزيده] 55[
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، ترجمه و تـأليف جـالل   نقد ادبي معاصر، »الگويي درآمدي بر نقد كهن«). 1379(گوردن، والتركي ] 56[
 .رهنما: سخنور، تهران

  .علمي: ، ترجمة رقيه بهزادي، تهراندوقلوها، توأماني و همزادها). 1392( الش، جان] 57[
  .3، چ مطالعات زنان :، تهرانشناخت هويت زن ايراني). 1381(مهرانگيز  شهال؛ كار، الهيجي،] 58[
 .دانشگاه تهران: ، تهران، به كوشش سيد ضياءالدين سجاديجهانگيرنامه). 1380( مادح، قاسم] 59[
الگـو در مقـام    الگويي؛ كـاركرد كهـن   الگو و انگارة كهن كهن«). 1382( .ج ماديورو، رنالدو؛ ويلرايت،] 60[

 .287 ـ281، ص22 ، شارغنون، ترجمة بهزاد بركت، »اندام روان ناآگاه
 .و ارشاد  وزارت فرهنگ: رانحسين بيگدلي، ته ، اهتمام غالمشهريارنامه). 1377(مختاري غزنوي، عثمان ] 61[
نامـة   پـژوهش ، »كيخسرو فرهمنـد بـه روايـت فردوسـي و سـهروردي     «). 1382(مدرسي، فاطمه ] 62[

 .102ـ85، ص37 ، شدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
كوشش ، به شناخت هويت زن ايراني ،»شب  افسانة پري در هزار و يك«). 1392(مزداپور، كتايون ] 63[

 .342ـ290روشنگران و مطالعات زنان، ص: ، تهران5شهال الهيجي، چ 
، 220 ، ش53 س ،)دانشـگاه تبريـز  (زبـان و ادب   ،»هيرمنـد  رسـتم و «). 1389(مظفري، عليرضا ] 64[

  .118ـ107ص
  .2، چ هيرمند: ، تهرانجستار دربارة مهر و ناهيد). 1385(مقدم، محمد ] 65[
 .4، چ توس: مة احمد تفضلي، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانترج). 1385( مينوي خرد] 66[
 .3، چ سپهر: ، ترجمة بزرگ علوي، تهرانحماسة ملي ايران). 2537(نولدكه، تئودور  ] 67[
 .آگاهان ايده: ترجمة منوچهر فرهنگ، تهران ،هاي ايران دين). 1377(گئو  گرن، ويدن] 68[
 .2، چ اساطير: ، ترجمة باجالن فرخي، تهرانير ايرانشناخت اساط). 1385(راسل  هينلز، جان] 69[
 .فرهنگ معاصر: ، تهرانها در ادبيات فارسي واره فرهنگ اساطير و داستان). 1386(ياحقي، محمدجعفر ] 70[
گوهـاي محمدرضـا ارشـاد،    و ، گفـت گسترة اسطوره، »كاوي و اسطوره روان«). 1382(ياوري، حورا ] 71[

 .375ـ351هرمس، ص: تهران
  .2، چ زبان و فرهنگ ايران: گزارش ابراهيم پورداوود، تهران). 1347( ها يشت] 72[
 .آستان قدس: ، ترجمة پروين فرامرزي، مشهدشناسي و كيمياگري روان). 1373(يونگ، كارل گوستاو ] 73[
: تهـران ، فـروزي  ترجمـة محمـود بـه    ،جوي هويت خويشتنو انسان در جست). 1387(ــــــــــ ] 74[

 .3چ  ،جامي
 .7، چ جامي: ، ترجمة محمود سلطانيه، تهرانهايش انسان و سمبول). 1389( ــــــــــ] 75[
  .3، چ نشر به: ترجمة پروين فرامرزي، مشهد ،چهار صورت مثالي). 1390( ــــــــــ] 76[

  




