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  در اساطير» يرعاديغتولدهاي سخت و « ةماي بررسي بن
  2خجسته الناز ،*1عالمي ذوالفقار

  چكيده
عاملي فطري در ناخودآگاه جمعي بشر، با اسطوره پيوندهاي ژرف و مرزهـاي مشـترك فراوانـي     منزلة به 3الگو كهن
بررسي  ،ناخودآگاه جمعي بشرها، با توجه به  گيري آن الگوهايي هستند كه داليل شكل ها كهن اسطوره ،درواقع. دارد
اي از عوامل و علل غريزي، در ذهـن مردمـان بـه وجـود      اساس مجموعه يونگ، هر اسطوره بر آرايمطابق . شود مي

طـور   الگويي است كه به نيز از موضوعات برجستة اساطيري و كهن غيرطبيعيدر اين ميان، انواع زايمان . آمده است
از داسـتان تولـد   . ها و ملل گوناگون درآميختـه اسـت   انان اساطيري در فرهنگمستقيم با ماجراي تولد برخي پهلو

يـا  » مهـر «، ايـزد  »انـدرا «تا ايزدان و پهلواناني ماننـد  » هركول«و » آرتور«گرفته تا تولد پهلواناني چون » رستم«
، و »سوسـالن «، »تـيس آ«، »اوزيرمق«يا » اوزيريس«، »ساناسار و باقداسار«، »مينروا«، »آتنه«، »بهرام«، »ميترا«
 غيرطبيعيهاي  زايي و زايمان الگوي سخت با كهن» سوشيانس«و » برهما«و » بودا«، »مشي و مشيانه«، »باترازد«

گونه تولدها را در ميان اساطير  تحليلي درصدد است داليل اين ـ گيري از روش توصيفي اين جستار با بهره. مواجهيم
رسد ايـن تولـدهاي فراطبيعـي درواقـع      نظر مي به، با توجه به نتايج. كندوشن الگويي آن را ر بررسي و كاركرد كهن

شـان را از لحـاظ قـدرت جسـمي و روحـي و اعمـال        اي براعت استهالل داستاني است تا برجستگي و بزرگـي  گونه
  .تصوير بكشد شان به پهلواني در دوران شكوفايي

  واژگانكليد
  .اورائيهاي م الگو، والدت زايي، كهن اسطوره، سخت
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  مقدمه
هـايي از تولـدهاي غيرطبيعـي و دشـوار مواجـه       در بسياري مـوارد بـا نمونـه    ،در گسترة اساطير

اي تكرارشـونده، توجـه پژوهشـگران ايـن حـوزه را بـه خـود جلـب          مايه بن منزلة  شويم كه به مي
كارل گوستاو يونـگ،   نظر بايد گفت دليل مواجهه با اين تكرارهاي نمادين در اساطير، به. كند مي
هـاي كهـن و ناخودآگـاه     دهنـدة انديشـه   اساطير نيز بازتـاب . ريشه دارد» ناخودآگاه جمعي«در 

ـ   جمعي بشر است؛ بشري كه به اين روايـات بـه   ناپـذيري از زنـدگي خـويش     جـزء جـدايي  ة منزل
 يدآگـاه جمعـ  با توجه به آراي يونگ، زاييدة همين ناخو ،بنابراين، روايات اساطيري. اند نگريسته

تولــد غيرمتعــارف كــودك در اســاطير، بيــانگر گــزينش او از ســوي نيروهــاي   ،رو ايــن از. اســت 
  :طبيعي و آغاز سفر قهرمانانة اوستال ماوراء

قهرمـان از  . اي غيرطبيعي است و در رازها نهان است تولد قهرمان اساطيري، معموالً حادثه
د و اگـر هـم از انـدام زنـي تولـد يابـد، ايـن        آيـ  وجود نمـي  ـ مرد به همايش دو واحد جنسي زن
  .]121ص ،27[آساست  باردارشدن ميوة عملي معجزه

گيـرد،   محتويات ضمير ناخودآگاه شكل مـي  ةنمادهاي بشري كه بيشتر با دخالت غيرمنتظر
الگـو، محتويـات ذهـن جمعـي اسـت كـه در قالـب         كهـن . شود هاي غريزي هدايت مي شهيبا اند

بـا توجـه بـه چنـين روان     . يابـد  ذهن بشري بر روان تجلي مـي ة اه مكاشفو از ر  سمبلاسطوره، 
الگو را واكاويم و آن را چيزي جز قسـمتي نهـان در    كهن يگير توانيم منشأ شكل اي، نمي پيچيده

كه گرچـه در   ]را[ هاي نمودهايي الگو بر آن است تا انگيزه كهن« ،قتيحق در. فطرت بشري بيابيم
» دهنـد، بـه مـا بشناسـاند     امـا شـكل اصـلي خـود را از دسـت نمـي      جزئيات متفـاوت هسـتند،   

قـدر مفهـوم آن    الگوهاست كـه آن  نيز از همين كهن» تولدهاي سخت و غيرعادي«. ]96،ص24[
  :ايم بردن به مفهوم نمادين آن غافل شده در زندگي روزمره عادي شده كه از بررسي و پي

و رستم، آرتور، سـه تـن   ) هركول(زاده شدن برخي پهلوانان نظير هرقل  غيرطبيعيدشوار و 
و  5و ساناسار 4باقداسار: و پهلوانان ارمني 3و باترازد 2و سوسالن 1اوزيرمق): اوستي(از يالن نارت 

مطابق روايت ارمني و (و بهرام ) در آيين مهرپرستي غربي(غيره و برخي ايزدان مانند اندرا، مهر 
هـاي   اسـاطيري و حماسـي اسـت كـه در پـژوهش      ةتكرارشوند ةها و غيره يك ماي نآتنه و اشوي

  .]258ص ،9[ تطبيقي چندان توجهي بدان نشده است
  .در اين جستار، به تحليل اين اساطير، تا حد توان، پرداخته خواهد شد

                                                        
1. Uzirmag 
2. Soslan 
3. Batrazd 
4. Bagdasar 
5. Sanasar 
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  پژوهش ةلئمس
گونـاگون و درك  هـا و جوامـع    ناخودآگاه جمعي بشر در فرهنـگ  ةواقع مطالع اساطير در ةمطالع

اسـاطير ايـران و    ةهـا در گسـتر   النـوع   ربها و روايات قهرمانان و  افسانه. آنان استهاي  همانندي
اينجا اين پرسش مطـرح   در ،دليلبه همين . هم دارند هاي گوناگون با ها و قرابت جهان، مشابهت

دي و تقليدي است؟ اگـر  ها تعم اند و اين شباهت از وجود يكديگر آگاه بودهها  آن شود كه آيا مي
يابيم كه چيـزي   ها برآمده از ناخودآگاه جمعي بشر است، درمي معتقد باشيم اين روايات و افسانه

نظـر   بـه  ،درحقيقـت . نـام دارد » ميل به جـاودانگي «نهفته است كه ها  ة آنفراتر از تقليد در عقب
ناخودآگاه جمعي بشر آفريده شـده  رسد اساطير مشابه، در عين ناآگاهي از وجود يكديگر، در  مي

و دركـي   اسـت هـا بسـيار ارزشـمند     ها و همسـاني  رو، بررسي و مقايسة اين مشابهت اين از. است
  .آورد مي الگوها و نمادهايي را به ارمغان تر از كهن عميق

  پژوهش ةپيشين
بـراي   پژوهش در اساطير ايران و جهان، به داليل گوناگون، همـواره از موضـوعات مـورد عالقـه    

هاي تطبيقـي تولـد قهرمانـان در     پژوهش ةالبته منابع چنداني دربار. تحقيق و مطالعه بوده است
گراني كه به تولدهاي نمادين پرداخته است، اتو رنك از شاگردان فرويـد   از پژوهش. دست نيست

 تولـد  ةبـه مسـائلي كلـي دربـار     ،اسطوره تولد قهرماناست كه در كتاب ارزشمند خود با عنوان 
تـوان بـه آثـار     هـا در ايـن زمينـه مـي     از ديگـر پـژوهش   .قهرمانان و پهلوانان اشاره كـرده اسـت  

و » قـدرت اسـطوره  «هـا   آن تـرين  اشاره كرد كه از مهـم  ،جوزف كمبل ،مريكايياشناس  اسطوره
ـ    ن زمينه نوشته شده است مياما از مقاالتي كه در اي. است» قهرمان هزارچهره«   ةتـوان بـه مقال
از محمد شكرايي اشاره كرد كه در آن » شدن با تولد نمادين در اسطوره و افسانه قهرمانتقدير «

اسـت؛   هـا اشـاره نشـده    ه بندي شده، اما به بسـياري از اسـطور   دسته فقطانواع تولدهاي نمادين 
روي بـه   هـيچ  ده و بهش  صورت گذرا اشاره به فقطزايي او  و روش سخت» رستم«كه به تولد  چنان

 اساطير و پهلوانان پرداخته نشـده  در» هاي غيرطبيعي زايمان« ةتكرارشوند ةماي بررسي بننقد و 
هاي عاميانـه   داستان ها، افسانه ها، كاري تولد در اسطوره بندي انواع خويش طبقه«  ةدر مقال. است

هاي تولـد قهرمـان    كه در زمينه ،از نسرين شكيبي ممتاز و مريم حسيني نيز» هاي پريان قصهو 
عالوه بـر آن،   .تولد قهرمانان بررسي شده است فقطزايي اشاره نشده، بلكه  سخت ةاست، به مقول

از » يونـگ  ةقهرمـان در داسـتان ضـحاك و فريـدون براسـاس نظريـ       ةتحليل اسطور« هاي مقاله
فرايند فرديـت  «از بهروز آتوني، » اي هاي اسطوره پاگشايي قهرمان در حماسه«محمدرضا اميني، 

رويكـرد  « و مجتبـي ميرميـران   از علي تسليمي و سـيد » با تكيه بر شخصيت رستم مهشاهنادر 
از اسـحاق طغيـاني   » نظامي خسرو و شيرينشناختي به تولد نمادين شبديز در  اساطيري و روان
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شـود كـه در    هـا، معلـوم مـي    با توجه به بررسي. هاست اين پژوهش ةو طيبه جعفري نيز از جمل
  .است نشده انجامو تحليل كاركردهاي آن، تاكنون پژوهشي » زايي سخت«ة زمين

  اسطوره و ناخودآگاه جمعي
شناسي است، در اثر مشترك خود با اليـاده و   در زمينة اسطوره آور گران نام كه از پژوهش ،كمپل

 دربـارة تولـد  گرهـا و ديگـران،    قهرمانان، خدايان، حيلـه : اساطير جهانيعنوان  الكساندر اليوت با
  :گويد مي الگوي قهرمان كهن

الگوي  هاي بشري، مسير تكوين و تكامل كهن فرهنگ ها و خرده الگو با استقرار در فرهنگ كهن
كنندة او  شدن دنياي مادي احاطه بخشي و مقدس قهرمان را تحليل كرده است و تولد او به الوهيت

  ].31، ص28[كند  ين ميانجامد كه گاه نوع تولد از مادر، ميزان اين الوهيت را تعي مي
هـاي امـروزين بشـر در پيونـد اسـت،       كه در متون اساطيري با آرمـان  ،الگو كاركردهاي كهن

در ميان بسـياري  » عادي تولدهاي سخت و غير«شيوع ماجراي . اي دارد هاي رواني پيچيده جنبه
اسـاطير و   مندي و حتي سروري اين از اساطير و ايزدان، از داليلي است كه موجب بزرگي، ارزش

  :د دانستيبا ،نيهمچن. پهلوانان شده است
ـ  يـك عتاً برگرفته از يها طب ن اسطورهيا ةجاافتاد يها جلوه ـ يب ةتجرب ه بـا  كـ سـتند؛ بل ين يرون

  .]343ص ،23[تطابق دارند  يروح بشر يازهاين
  :آيند شمار مي همين اساطير به ءايزدان ايراني، يوناني و هندي نيز جز

را ها  آن هستند كه) ها خداها يا الهه خدايان، ماده(بشري  از موجودات فوقيك  ها هر النوع رب
اند؛  دانسته آن مي ةاند و درخور پرستش و پذيرند شمرده مسلط بر يكي از قلمروهاي طبيعت مي

 ةيك از خداياني كه يونانيان قديم و پيروان اديان ديگر پيش از رسيدن بـه مرحلـ   و بالخاصه، هر
  .]1573ص ،18[ اند كرده ش مييكتاپرستي پرست

هـا، بـا    الگـويي زايـش آن   كهـن  ةگيرند و تاريخچـ  بندي جاي مي هم در همين دستهها  آن و
. يابـد  زايش پهلواناني اساطيري چـون رسـتم، هركـول و آرتـور شـباهتي نزديـك مـي        ةتاريخچ

داسـتاني  » اسـتهالل براعـت  «ها، قسـمي از   را در افسانه» هاي ماورائي والدت«توان  مي ،نتيجه در
  :شمار آورد به

خـود را چنـين بنويسـد كـه      ةآغازي آن است كه سـخنور يـا نويسـنده آغـاز سـرود      شگرف
زمينة مطلب اصلي سروده در آن گنجانده شده باشد؛ يعني خواننده با خواندن چنـد بيـت    پيش

انجام آن پـي  ماية اصلي يا روند پيشروي و سـر  آغازين شعر يا خواندن آغاز يك داستان به درون
  .]87ص ،16[ببرد 

  الگوي مادر مثالي كهن
نقش مـادري   يفايترين ويژگي آن، ا جسته ر بريكه در اساط» مادر مثالي«يا » مادر اعظم«مقولة 
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جهان است، در حوزة اديان تطبيقـي قابـل بررسـي اسـت و مسـتقيماً بـه        يها دهيهمه پد يبرا
الگـو، آن را در   ونگ با ارتبـاط آن بـه مفهـوم كهـن    يابد؛ اما ي شناختي ارتباطي نمي مقوالت روان

او معتقـد اسـت مـادر    . كنـد  ترين معناي خود بررسي مي ـ ابدي و در ژرف مفهومي مثالي و ازلي
  :كند ديگري، در صور مختلف تقريباً نامتناهي تجلي مي» صورت مثالي«مانند هر ، مثالي

نامادري و مادرزن يا مادرشوهر و پس از  مادر واقعي و مادربزرگ،: اند از اهم اين صور عبارت
اي دور، و نيـز   آن هر زني كه خويشي و ارتباطي با او برقرار است، مثل پرستار، دايـه و يـا جـده   

بندي تعلـق   النوع به اين طبقه  رب. چه ممكن است به مفهوم مجازي داراي معناي مادر باشد هر
هاي مـادر   ترين نمونه واقع يكي از اعلي در مريم مقدس كه[» باكره«، »مادر خدا«دارد، خصوصاً 

مـادر  «اساطير انواع بسـيار گونـاگون   ]. معناي حكمت اي يوناني به واژه[» سوفيا«و ] مثالي است
شوند  به مفهوم مجازي آن، در چيزهايي متجلي مي ،ساير مظاهر مادر... دهند را ارائه مي» مثالي

مانند فردوس، ملكـوت خـدا و اورشـليم    ؛ است ن غايت آرزوي ما براي نجات و رستگاريبيه مك
  ]23ص ،25[بهشتي 

را مظهـر فراوانـي و   هـا   آن توان يشود كه م هايي تداعي مي با چيزها و مكان» صورت مثالي«
هـا عالمـت    همان شاخ بزي كه در برخـي فرهنـگ   يعني» شاخ فراواني«باروري پنداشت؛ مانند 

با صخره، غار، درخت، چشـمه، چـاه   » مادر مثالي«. زده و باغ وفور نعمت بوده است، مزرعة شخم
گونه چون گل سرخ و نيلـوفر   هاي ظرف عميق يا ظروف مختلف مانند حوض غسل تعميد يا گل

رسد نقش مـادر مثـالي    نظر مي ز بهني غيرطبيعيهاي  به روش يها در زايمان. شود آبي تداعي مي
كه در ادامة ايـن جسـتار نيـز خـواهيم خوانـد، گـاهي قهرمـان،         چنان ،بسيار برجسته است، زيرا

طور كه در سطور پيشـين   شود و همان جز يك زن متولد مي النوع از مادري به پهلوان، ايزد يا رب
  :اندار استج نيز اشاره شد، گاه اين مادر، يك گياه يا حتي يك عنصر غير

نران چون از خون پالوده شـود، و نيـز مادگـان چـون      ةتخم. ها او را همكار مينوي همة آب
  .]287ص ،8[كاري اردويسور است  بزايند و ديگر بار آبستن شوند، خويش

  :الگويي بايد گفت شناختي و كهن هاي مدرن روان در تحليل
شكلي اسـت كـه آنيمـاي هـر فـرد يـا       مادر اولين . نماد مادر ارزش يك الگوي ازلي را دارد

  .]56ص ،10[شود  ناخودآگاهش به شكل آن ظاهر مي
ـ  (شـويم   رو مي حتي وقتي با يك زن حقيقي در تولد نوزاد پهلوان روبه آشـكار آن   ةكـه نمون

، باز هم با يك مادر مثالي مواجهيم كه نقش او در تولد پهلـواني كـه   )مادر رستم است» رودابه«
  .است» مادر مثالي«زايد، نقش و كاركرد  سختي مي آن را به

  »زايي سخت« ةتكرارشوند ةماي بن
است كـه  » زايي سخت«ها  آن گيرد كه يكي از هايي گوناگون صورت مي روش تولدهاي نمادين به

، يـا  »سـزارين «. آيـد  شـمار مـي   هاي تكرارشونده در تولد نمادين اساطير و قهرمانان به مايه از بن
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يـا  » زايـي  سـخت «، »زايمان سخت«كه در زبان پارسي بدان » سزاري عمل«يا » عمل قيصري«
نيـز  » رسـتمينه «يا » زايي رستم«مناسبت اينكه رستم نيز به همين روش از رودابه متولد شد،  به
آوردن بچه از زهدان از چـاكي كـه روي جـدار شـكم      گويند، در اصل روشي است براي بيرون مي
انـدام   هاي اساطيري آن، هنگام درشتي جثه ويژه نمونه رد، بهدهند و از اين روش در اغلب موا مي

 ةتنها در گستر زايي در اساطير، گاه تكرار شده است و نه سخت ةماي بن. شود نوزاد بهره گرفته مي
است، بلكـه در اسـاطير جهـان نيـز     » رستم«ها  آن ترين و مشهورترين كه برجسته ،اساطير ايران
، »بهرام«، »آرتور«، »هرقل«يا معرب آن » هركول«، »رستم«ها  آن شود كه از جمله مشاهده مي

دو ايزدبانوي . اند زاييده شده» پهلوي مادرانشان«زايي از  روش سخت بهها  آن .هستند» ايندره«و 
زايـي از   روش سـخت  هاي جنگ و خرد در روم باستان و يونـان، نيـز بـه    ، الهه»مينروا«و » آتنه«
  .اند لد شدهمتو» هاي مادرانشان شقيقه«

قهرمـان، چهـار دوره را از يكـديگر متمـايز كـرده        ةكه در تحول اسـطور  ،رادن ،در اين ميان
  :ندك ياد مي» قرمز شاخ«اي اساطيري پهلواني با عنوان  است، از دوره

هايي مانند سواري يا جنگ سربلند بيرون  ، پهلواني است كه از آزمون »قرمز شاخ«الگوي  كهن
هـا و نيروهـاي شـرير     شود كه در طي نبرد بر غول افوق وي، هنگامي آشكار ميآيد و قدرت م مي

  .]167ص ،24[شود  پيروز مي
هـاي   اند، اغلب اسـاطير از ويژگـي   دنيا آمده زايي به هاي اساطيري كه به روش سخت در نمونه

و » مثـالي مـادر  «الگـوي   زا نمادي از كهن مادر سخت ،در اينجا. برخوردارند» قرمز قهرمان شاخ«
  .آيد شمار مي به» قرمز پهلوان شاخ«اي از  آورد، نمونه دنيا مي فرزند پهلواني كه به

  زايي از پهلو سخت
  رستم )الف

): بـالش و نمـو  (رادوهـه  = رس : ءروسـتم؛ مركـب از دو جـز   = روسـتهم  = رستهم = رستم 
، هنـدي باسـتان ـ    araitiاوستا ـ  ) سخي( arat، ارمني )آزادگي، رادي( radiپازند  ratپهلوي «

rati )926،ص5) [دادن خواهان[.  
ها و ديگـر   تَخمه؛ كه در پارسي باستان و گات= تهم + رستن و روييدن از همين ريشه است 

همـين معنـاي واژگـاني رسـتم، و سـپس ظهـور       . معناي دلير و پهلوان اسـت  هاي اوستا به بخش
در  .رساند زايمان سخت يا سزارين را ميخوبي مفهوم نمادين  به ،»رستمينه« ةهمين معنا در واژ

  :خوانيم فردوسي مي ةشاهنام
 ،دختر مهراب كـابلي  ،رودابه ةزال از جانب پدر پادشاهي سيستان يافت و از آغاز كار، شيفت

داد تا سرانجام موبدان و منوچهر بـا   شد؛ اما سام به وصلت او كه از نسل ضحاك بود تن در نمي
زادن رستم با رنج . رودابه را به زني گرفت و از آن دو، رستم پديد آمدداستان شدند و او  زال هم

كه رودابه را به اشارت سيمرغ با شراب مسـت كردنـد تـا از     و سختي بسيار صورت گرفت؛ چنان
چـون رودابـه   . هوش رفت و پهلوي او را دريدند و رستم برومند را از شكم مادر بيرون كشـيدند 
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، يعني آسـوده شـدم و از ايـن روي    »برستم«بردند و از شادي گفت  بهبود يافت، رستم را نزد او
  .]100،ص19[ناميدند » رستم«آن كودك را 

  :كشد تاب است و بسي رنج مي هنگامي كه رودابه باردار است و پيش از تولد رستم، بسيار بي
  كه آزاده سرو اندر آمد به بار/ بسي برنيامد برين روزگار

  دلش را غم و رنج بسپرده شد /افروز پژمرده شد بهار دل
  ]96ص ،12[شد آن ارغواني رخش زعفران / شكم گشت فربه و تن شد گران

  :آيد رستم از اساطير مشهور و تنها پهلوان ايران است كه به اين روش به دنيا مي
  كرد مست  مي رخ را به مر آن ماه /دست بيامد يكي موبدي چرب

  ز راه سر را چهبتابيد مر ب/ ماه پهلوي رنج بكافيد بي
  شگفتي نديد  كه كس در جهان اين /آوريد گزندش برون چنان بي

  كش ديدار به و بلند باال به /بچه بد چون گوي شيرفش  يكي
  پيلتنة بچ كس، نشنيد كه/ شگفت اندرو مانده بد مردوزن

  بسپوختند درد همه داور به/ دوختند فرو دردگاهش همان
  رفته بود خفته و هش، ازو مي  ز/ خفته بود مي روز مادر ز شبان

  سخن دخت بگشاد لب بر به سين/ چو از خواب بيدار شد سروبن
  برافراختند سپهري، سان  به/ او تاختند پيش را مر آن بچه

  ]98ص ،12[نهادند رستمش، نام پسر / آمد به سر غم بگفتا برستم
تنه از تاج  شود و يك ميزدني  رستم در نوجواني تا جواني صاحب يال و كوپال و قدرتي مثال

انـدام و   آيـد درشـت   دنيا مـي   او از همان دمي كه به. كند و تخت كياني پشتيباني و پاسداري مي
گويي از همان زمان، بـه پهلـواني پـرزور،    . آيد، دلير و پهلوان است كه از معناي نام او برمي چنان

  :از جثة او پيداستشود و اين  فرد از ديگر پهلوانان تبديل مي متمايز و منحصربه
پيوندنـد كـه قربـاني     روند، به جنگجويـاني مـي   كنند يا سر زا مي زناني كه سخت زايمان مي

آينـد كـه بنـابر     شمار مـي  فرزندانشان نيز كودكاني مقدس به. اند اند يا در جنگ كشته شده شده
هـاي خـرد و    سالي به اسوه شوند و در ميان اساطير، در جواني و برومندي قدرتمند و جنگجو مي

  .]431ص ،10[ گردند تعالي بدل مي
  .شود نيز چنين است زايي آغاز مي در ماجراهاي پهلواني كه با سخت

  اندرا، ايندرا يا ايندره )ب
شـمار   بـه ) ايـزدان هنـدي  (هـا   ، كه يكـي از اشـوين  »ايندره«يا » ايندرا«يا » اندرا«عالوه بر اين، 

بينـيم كـه از    شود و در اساطير مي مادرش متولد ميزايي از پهلوي  آيد، به همين روش سخت مي
اينـدره از  . دهـد  هاي بسـياري نشـان مـي    ها و جنگاوري و پهلواني همان كودكي از خود شجاعت

هـاي اوسـتايي بـا لقـب      جنگاوران است كه در متن ةهند و ايراني و خداي طبق ةخدايان برجست
  .نيز ظاهر شده است» ورثرغنه«
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ة هاي مربوط به او را انعكاسي از اينـدره، خـداي طبقـ    رستم و حماسهمهرداد بهار شخصيت 
  :نويسد داند و در اين باره مي مي ،جنگاوران هند و ايراني

هـاي ايرانـي ظـاهر     ترين جايي كه اساطير ودايي متعلق به ايندره، در اساطير و حماسه مهم
شخصـيتي هنـد و ايرانـي    توان مطمئن شد كه شخصيت ودايي اينـدره،   شود و بر اثر آن مي مي

واقع اساطير پيرامون اينـدره و خـود    در ،در ايران. هاي مربوط به رستم است است، دقيقاً حماسه
هـاي   هـاي او در حماسـه   صورت رستم و پهلواني  ايندره از جهان خدايان ايراني بيرون آمده و به

  .]471ص ،3[ايراني جاي گرفته است 
  .در همين تولد سخت از شكم مادر است» رستم«و » درهاين«هاي اصلي ميان  يكي از شباهت

  ايزد بهرام و هركول )ج
جنـگ و پيـروزي نيـز هماننـد      ةاسـطور » ايـزد بهـرام  «ها و ايزدان ايراني، البته  در ميان اسطوره

يابـد و از   گيرد و به ايندره بسيار شباهت مـي  مي) معناي پيروزمند به(» ورثرغنه«، لقب »ايندره«
نيـز  » بهـرام «. دشـو  شود، اين شباهت بيش از پـيش مـي   يز از پهلوي مادر متولد ميآنجا كه او ن

يـا  » هگـن «او به شكل هركول در شمال شرق سوريه و بـه شـكل   . همتاي ايراني اين ايزد است
  .شود در ارمنستان ظاهر مي» وهگن«

اي  ره، اسـطو »وهگـن «اش  بهرام ايراني، برخالف همتاي هندي خود ايندره يا همتاي ارمنـي 
شـرارت  «عـوض، او بـر    در. او بر غول يـا اژدهـايي در ميـان باشـد     ةندارد كه در آن سخن از غلب

بهـرام  ... كنـد  آيد و نادرستان و بدكاران را به عقوبت و رنج گرفتار مي غالب مي» آدميان و ديوان
  .]42ص ،21[وي اساساً خدايي جنگجوست . نيروي غيرقابل مقاومت است ةنمايند

اين، تفاوت بهرام و ايندره را بايد در اين دانست كه بهرام ده صـورت و تجسـم دارد   با وجود 
  .مبين نيروي پوياي اين خداستها  آن ك ازيكه هر

گـذارد و   نيـز صـحه مـي   هـا   آن شدن ايـن دو اسـطوره، بـر روش يكسـان تولـد      يكي دانسته
زايـش سـخت و از پهلـوي    . اند زايي و از پهلوي مادر متولد شده يابيم هر دو به روش سخت درمي

 ةنيز مشهود اسـت و حتـي دربـار   » هرقل«يا معرب آن » هركول«مادر، در ماجراهاي اساطيري 
  :اند شباهت بهرام با پهلوانان ديگر بايد گفت كه او را با هركول نيز يكي دانسته

شـدن   هاي يك معبد زرتشتي واقع در نزديكي شهر پارسه، كه كمي بعـد از ويـران   در خرابه
اند كه در آن اهورامزدا و ميثـر   هايي به زبان يوناني يافته ين شهر توسط اسكندر بنا شده، كتيبها

مـثالً اهـورامزدا را بـا     ؛اند هاي يوناني ماگيستس زويس و آپولون و آتنه ذكر شده و آناهيتا به نام
وس پادشاه كمـاژن  ضمن، انتيوخ در. اند بعل و ميثر را با شمش و آناهيتا را با ايشتار يكي دانسته

آپولون يا «، )ارماسدس، اهورمزداه، اورمزد(» زويس يا همان ارماسدس«هاي بسياري از  مجسمه
يـا هـراكلس،   ) ورثغن يا بهرام يـا اينـدره  (آرتاگنس «و » ، يا هليوس يا هرمس)ميترا(همان مثر 

  .]66ص ،14[نامد، برپا ساخت  مي» وطن من كماژن حاصلخيز«و ايزدي كه آن را » آرس
  :گويد و جالب آنكه جوزف كمپل نيز در اين باره مي
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  .]147ص ،26[اند  شاهان التين، از مادران باكره و پدران ايزدوار و گاه بدون پدر زاده شده

  زايي از شقيقه سخت
  )منروا(و مينروا ) آتنه(آتنا ) الف
او ايزدبانوي عقـل  . يوناني، نگهبان شهر آتن بود و نام آتن را به افتخار او چنين ناميدند ةاله آتنا،

دادن  و خرد، راهبرد جنگ، هنر و ادبيات، عدالت، كشاورزي و صنايع دستي بـود كـه بـا شـكاف    
  :آيد دنيا مي  به» مادرش ةشقيق«

بلعيـد، زيـرا بـيم     س، او را فروزئو ،اش داده هنگامي كه ايزدبانو متيس، آتنا را آبستن بود، دل
درنگ به سردرد دچار شد  ولي بي. ايزدي به زير كشد ةداشت فرزندي زاده شود كه او را از اريك

خود بر سر،  افزار و كاله آتنا سرتا پا پوشيده در جنگ. و هفائيستوس با ضربة تبر سر او را شكافت
  .]7ص ،1[زئوس خارج شد  ةبا فرياد تندرآساي جنگي، از شقيق

خـود و   و با زره و كـاله » مادر ةشقيق«سختي از  و به غيرطبيعيروشي  آتنا ايزدي است كه به
مـادر اسـت كـه بـه مقـام      ة تناسـب تولـد از شـقيق    رسد به نظر مي شود و به افزار متولد مي جنگ

  :يابد ايزدبانويي عقل و خرد نيز دست مي
بيش از هر چيز نمـاد خالقيـت    ،شده عنوان ايزدبانوي باروري و فتح مفتخر اين كسي كه به

  .]75ص ،10[و هوش اجتماعي است ... تلفيق از طريق تفكر... ذهني
نيز از بسياري جهات با آتنا قابل ) منروا، مينيروا، منفرا، مروا و مرا يا مينرو(ايزدبانوي مينروا 

  :شود لد ميجنگ در روم باستان است كه به روشي چون آتنا از مادر متو ةاو اله. قياس است
هـا او را بـا    رمـي . ترين ايزدبانوان رومي است كه خاستگاهش اتروسـك اسـت   مينرو از كهن
بلنـد، ادبيـات،    ةانديش ةمينرو نمايند. گانة كاپيتول رم قرار دادند ايزدان سه ءژونون و ژوپيتر جز

هـاي آن   ها نمونه هنر و موسيقي، خرد و هوش، تمام تصويرهاي تمثيلي است كه در مذهب رمي
هاي رومي او ديگر ممكن نگشـت   مينرو با آتناي رومي يكي شد و تشخيص ويژگي. بسيار است

  .]344ص ،10[
توجه اسـت، آن اسـت    درخورخدايان  اين ايزدان زن و درواقع زن ةاي كه در اينجا دربار نكته

. سـت خدايان بر خـدايان ناشـي از اهميـت زيـاد زن در نظـام اجتمـاعي باسـتان ا        كه ترجيح زن
زايي در اساطير و ايـزدان زن، بـا توجـه بـه همـين اهميـت        كنيم كه سخت مشاهده مي ،رو اين از

 جالـب آن اسـت كـه   . شـود  از مغز نمودار مـي ها  آن خدايان، در قالب شكاف شقيقه و زايمان زن
هايشان برشمرده شد، عالوه بـر جنگجـويي و    برخالف پهلوانان نرينه، كه پيش از اين نمونهها  آن

آينـد كـه گفتـه شـد      شـمار مـي   النوع خـرد نيـز بـه    ، رب»جنگ«النوع  برخورداري از جايگاه رب
اش در  كـه وظيفـه   ،مادر مثـالي . مادرانشان ارتباط نمادين دارد ةاز شقيقها  آن اي با تولد گونه به

زايي و  هاي جهان است، اين بار با روش سخت پديده ةدرجة نخست، ايفاي نقش مادري براي هم
» قرمـز  شـاخ «مان از پهلو يا زايمان از شقيقه، در قالب آفرينش اساطيري پهلـواني بـا درجـة    زاي
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انـد، روحيـة    اساطير و ايزداني كه به اين روش متولد شـده  همةشود  يابد و مشاهده مي ظهور مي
  .در آنان كامالً برجسته است» قرمز شاخ«جنگجويي و رسيدن به درجة اساطيري 

  هاي طبيعي ديدهالگوي تولد از پ كهن
شويم كه مظاهرشـان را   هايي از تولد ايزدان يا اساطير مواجه مي در اساطير داستاني، گاه با روش

ك نمـادپردازي و  يـ گوناگوني دارند كه هر هاي تولدهاي نمادين حالت. بايد از دل طبيعت جست
روينـد، يـا از    گياه مياي از اساطير هستند كه يا از دل يك  دسته. را دارند خاص خود هاي هاشار

آيند، يا اينكـه از آب يـا از دل صـخره     دنيا مي ويژه گل نيلوفر، به شوند، يا از گل، به آب متولد مي
هـا   هـا و افسـانه   ها در قالب تولد از مظاهر طبيعي بارهـا در اسـطوره   مايه اين بن. شوند زاييده مي
  .شود تكرار مي

  تولد از آب
ملـل   همـة در . اسـت » تولـد از آب «و » آب«الگوي  از اساطير، كهنمهم  يها نمادپردازي يكي از 

آب منبـع  . آب نماد باروري و چشمة حيـات دانسـته شـده اسـت    . دادجهان، آب قداست خاصي 
ايزدبانو آناهيتـا مـرتبط بـا آب و     ،در ميان ايزدبانوان نيز. خلوص، حكمت، بركت و فضيلت است

يابنـد يـا    اطيري نيـز هسـتند كـه از آب تولـد مـي     در اين ميـان، اسـ  . باروري دانسته شده است
ساناسـار و  «. اند از آن جمله» آرتور«و » سوشيانس«اند كه  را از آب گرفتهها  ة آنمادرانشان نطف

هـا   تفصـيل بـه ايـن نمونـه     اينك بـه . اند ارمني از آب زاده شده ةهم در اساطير عاميان» باغداسار
  .پرداخته خواهد شد

  و آرتور) نتسوشيا(سوشيانس ) الف
الزمـان زردشـتيان از    ، موعـود آخـر  )دهنده يا سودرساننده موعود نجات(سوشيانت يا سوشيانس 

شـمار   او گاه در اساطير آخرين بشـر بـه  . شود تخمة زردشت است كه در آغاز رستاخيز متولد مي
گـران   البتـه برخـي پـژوهش   . كنـد  آيد و هنگام رستاخيز، مردگان را آمادة حياتي ابـدي مـي   مي

  :دانند اساطير نيز او را آخرين انسان نمي
سوشيانس آخرين انسان نيست، بلكه يك قهرمان پايان جهان است كه با تولدي غيرعـادي  

  .]43ص ،13[آيد  دنيا مي به
است كـه از آب   غيرطبيعيـ ديني زردشتي، زايمان وي از آن جهت  منابع اساطيرية گفت  به

  :آب نطفه گرفته است مادر وي از زيراشود؛  متولد مي
گاه ايشان فـره زردشـت را در دريـاي كيانسـه، بـراي       پيش از آنكه زردشت جفت گيرد، آن

اكنون نيز گويند كه سه چـراغ در بـن دريـا    . فره، كه ايزد ناهيد است، سپردند نگاهداري به آبان
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د كـه  يكي را، چـون زمانـة خـود برسـد، چنـين شـو       يكي. را همي بينندها  آن بدرخشد، به شب
ايشـان  . كنيزكي براي سر شستن بدان آب كيانسه شود و او را فره در تن آميـزد، آبسـتن شـود   

  .]142ص ،7[خويش چنين زاده شوند  ةيكي به زمان يكي
آيد كه  شمار مي به» تولد از دل طبيعت«نيز از ديگر مظاهر » آب«گيري رحم از  تولد و نطفه

يونـگ نيـز   . آيـد  شمار مـي  به» آب«مادر مثالي وي  اي از آن است و در اصل، نمونه» سوشيانس«
دربـارة   ودا ريـگ در  ،رو ايـن  از. دانـد  مـي » مادر مثالي«الگوي  اي از كهن آشكارا رود و آب را نمونه
  :خوانيم ارزش و تقدس آب مي

  بخشيد، هايي كه نيرو مي شما، اي آب
  قوت، عظمت، شادي و بصيرتمان دهيد،

  ملكة عجايب،
  ]113ص ،6! [مردمها، نايب  آب

پيداست، نايب والدت مردمان محسـوب   پيشينكه از سطور  ن نماد زندگي است و چنا» آب«
شـود،   اي كـه از آن بـارور مـي    و نيروي حياتي باروركننده است و نطفه» بذر الهي«آب . شود مي

. شـود و مـادر مثـالي وي نيـز آب اسـت      سوشيانس از آب متولد مي. قهرماني مقدس خواهد بود
اي  پادشاه مشـهور افسـانه  . است» آرتور« ،زمين مشابه با سوشيانس در اساطير مغرب ةديگر نمون
الزمـان دارد و معـادل    ، در نظر اهالي بريتانيا جايگاهي همچون ناجي آخر»آرتور«يعني  ،تاريخي

  :سوشيانس در اساطير ايراني است
را از زير يوغ بيگانه برهاند و اين ها  آن و ها در انتظار بودند كه او بيايد ها و بريتانيايي غاليايي
  .]110ص ،10[الزمان به وقوع بپيوندد  طور يقين قبل از آخر امر بايد به

اينكـه او   ةاش با اسطوره و تاريخ درآميختـه اسـت و در زمينـ    آرتور پادشاهي است كه چهره
ي متولـد شـده   روشـي غيرعـاد    او همچون سوشيانس به. مطلق است، ترديد وجود دارد ةاسطور
يابـد و   به سوشيانس شباهت ميرو  اين گمان نامدارترين قهرمان سلتي است كه از آرتور بي. است
جالب  .زند به اين تقارن و نزديكي دامن مي غيرطبيعيهاي  در روش زايمان و والدتها  آن تشابه

روحـاني و   هـاي معنـوي،   مظاهر تولدهاي اساطير از دل طبيعـت، از چهـره   همةاست كه تقريباً 
تنهـا جنگجـو و پهلـوان نيسـتند، بلكـه       قبـل، نـه   ةبرجسته برخوردارند و برخالف دست فراماديِ
آنان برجسته است و گـاه حتـي ماننـد بـودا و برهمـا از       همةهاي پيامبرانه در  هاي ويژگي زمينه

  .رسالت پيامبري نيز برخوردارند
  ساناسار و باقداسار )ب
بايـد گفـت از   . نـد ا مشـهور در ادبيـات شـفاهي ارمنسـتان     ةسـطور دو ا» باقداسار«و » ساناسار«

هـا بسـيار    ها در مورد قهرمانان و اسطوره ها و داستان هاي كهن، بين ارمنيان تعريف حكايت زمان
به قـرن هفـتم   ) ساسونتسي داويت(در ميان اين اساطير، داستان ساسنادزرِر . متداول بوده است
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دو تن از فرزندان پادشـاه آشـور در نينـوا ناپـدري خـود را       ميالدي مربوط است كه براساس آن،
هـاي   داستان اين دو با نـام . گريزند كنند و سپس به ارمنستان مي كشند، مادرشان را آزاد مي مي

بزرگ ارمنيان، ساسونتي داويت، اسـت   ةواقع اولين روايت از اسطور در» آدرامليك«و » ساناسار«
  :تغيير يافته است» باقداسار«يا » باغداسار«و » ناسارسا«هاي متأخرتر به  كه در خوانش

هـاي   ميـان خطـوط مـافوق طبيعـي قهرمانـان شـباهت       ،هـاي ايرانـي و ارمنـي    در حماسه
ناپـذيري قهرمانـان    اساسي قـدرت و شكسـت   ةآب در هر دو سرچشم... آوري وجود دارد شگفت

ناسـار و باغداسـار توضـيح    زادي سا راويان حماسة ارمني اين مطلب را بـا آب . شود محسوب مي
  .]115ـ114، ص10[دهند  مي

نـد كـه از   ا هـاي ارمنـي   يابيم ساناسار و باغداسار دو پهلوان اسـاطيري حماسـه   مي از اينجا در
هـاي   اين گونـه . روشي غيرطبيعي مواجهيم شوند و با تولد پهلوانان اساطيري به آفريده مي» آب«

، شـاهنامه  ةفردوسي و حتي در مواردي احتماالً از منابع اوليـ  شاهنامةبا الهام از «اساطير ارمني 
 ،16[» آينـد  شمار مي هاي جالب توجهي از ادبيات عاميانه به براساس طبيعت وجودي خود نمونه

هـاي عاميانـه و    آيـد كـه اصـوالً در گونـه     توضيحات منابع موجود در اين زمينه برمياز  .]77ص
هـاي   اسـاطير و داسـتان   تـأثير ساناسـار و باغداسـار،    فولكلوريك، از جمله همـين دو شخصـيت  

  :شود در ساختار اين داستان مشاهده مي شاهنامه
ـ    » ساسونتسي داويت«هاي قهرمانان حماسة ملي ارمني  ويژگي  ةاغلـب بـراي قهرمانـان گون

  .]111ص ،17[اند  شود و ساناسار و باغداسار نيز از اين دسته كار برده مي به» ـ زال رستم«
هايي با رستم دارد كه از  اي در آن، شباهت ـ افسانه هاي اساطيري عناصر و شخصيت ،رو ينا از

  .هاي تكرارشوندة آن، مسئلة زايمان غيرطبيعي است مايه بن

  تولد از گل و گياه
در اساطير جهان، در قلب هر اسطورة باروري، خداياني موسوم به خدايان نبـاتي وجـود داشـتند    

اين خدايان با سرشـت گيـاهي و   . نمايانگر زمستان و بهار طبيعت بودها  آن كه مرگ و رستاخيز
ژرف و جالـب را بـه    ةماي اصل نباتي خود، بسيار مورد توجه اقوام بدوي بودند و سپس همين بن

ها در جهت جلـب   النوع اقوام بدوي با اداي احترام بسيار به پيشگاه اين رب. اساطير تسري دادند
، »مشـي و مشـيانه  «تـوان بـه    از جمله اين اسـاطير نبـاتي مـي   . كوشيدند مي ها آن توجه و لطف

  .اشاره كرد» سوسالن«و » برهما«، »بودا«، »اوزيريس يا اوزيرمق«، »آتيس«
  مشي و مشيانه )الف

  ترين نمونة چنين تولدي از دل مظـاهر طبيعـت، كـه پـيش از هـر چيـز بـه        در اين ميان، اصلي
روينـد و سـپس بـه دو انسـان      است كه از گياهي مي» شي و مشيانهم«يابد، همان  خاطر راه مي

  :شوند تبديل مي
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گيومرث با سپندارمد، مينوي زمين، درآميخت و چهل سال ايـن نطفـه در دل زمـين     ةنطف
ريواس  اين شاخه. ريواسي از زمين روييدند صورت شاخه باقي ماند و پس از آن مشي و مشيانه به

كرد كه مشي  هايي مطابقت مي ساق و پانزده برگ داشت كه با سالصورت گياهي بود كه يك  به
اين دو بـه هـم شـبيه بودنـد و تنشـان در      . و مشيانه در هنگام بيرون آمدن از اين گياه داشتند

در . كمرگاه چنان به هم پيوند خورده بود كه تشخيص اينكه كدام نر بود و كدام ماده ميسر نبود
سـپس ايـن دو   . داخل شـد ها  آن اي مينوي در گونه رفت و جان بهايزدي قرار گ هميان آن دو فر

  .]17ص ،15[صورت انسان درآمدند و نيروي حركت يافتند  كامالً به
اي والدت گياهي و غيرعادي آفريـده شـدند    نخستين انسان، از گونهمنزلة   به ،مشي و مشيانه

اسـاطير   ةاز اسـاطير مهـم در پهنـ    اي و از آنجا كه سپس به آفريدگاري اورمزد اقرار كردند، گونه
روايات مربوط به مشي و مشيانه شـباهت زيـادي بـه    ، همچنين. آيند حساب مي ايران و جهان به

  :اي مهرگياه دارد روايات گياه اسطوره
سـار   صـورت نگـون   گياهي است شبيه دو انسان به هم پيچيـده كـه در سـرزمين چـين بـه     

انـد، دسـت    صورت نر و ماده كه به ،اين دو. موي سر آن است ةمنزل كه ريشة آن به چنان ؛رويد مي
اند و گويند هركس آن را بكنـد بـه فاصـلة     ها در يكديگر محكم ساخته در گردن هم كرده و پاي

  .]796ص ،22[ميرد  كمي مي
ها مضموني است كه بارها در اساطير ايران و جهان بـه   هاي نباتي و تبديل آن به انسان گونه

او  ةو رسـتن گيـاه از نطفـ   » گيومرث«توان به تولد  هاي ديگر آن، مي ت كه از نمونهكار رفته اس
  :اشاره كرد

در اساطير كهن هست كه از نطفة گيومرث، پس از مرگ، آبي بر زمين ريخت كـه دو گيـاه   
بهار نظر داده كه گياه ريواس از جنس . هاي مشي و مشيانه نام به شكل ريواس از زمين رست، به

  ]796،ص22[گياه است همين مهر
  اوزيريس يا اوزيرمق )ب
 ةنيـز معـادل اسـطور   » اوزيرمق«. خداي نباتي و باروري مصر بود كه از زمين روييد» اوزيريس«
  :آيد شمار مي در ميان اساطير نارت به» اوزيريس«

رسد؛ اما  هزار سال پيش از ميالد مي به چهار) يا معادل نارتي آن اوزيرمق(قدمت اوزيريس 
. دليل شهرت فراگير آن در عهد خود، در هيچ منبعي شكل كامل اين اسطوره درج نشده است به

تنها روايت كاملي كه از اين اسطوره باقي مانده، روايت پلوتارك يوناني است كه مربوط به سـال  
  .]313ص ،8[هفتاد پيش از ميالد است 

گياهي  ةكه او نيز ريش ،ايزيس ،اوزيريس از زمين همچون گياهي روييد و سپس با خواهرش
  .ازدواج كرد و همچنان مظهر خداي باروري باقي ماند ،آمد شمار مي طبيعت به ةداشت و اله

هايشـان كـاركردي    كه در دو فرهنگ جداگانه با انـدكي تغييـر در نـام   ، اوزيريس و اوزيرمق
با اين تفاوت كه اوزيرمق از يـالن اسـاطيري نـارت     ؛اند صورت گياه روييده مشابه دارند، هر دو به

بـا  . هـاي قفقـاز اسـت    كـوه  اي در دو طرف رشته شود كه از لحاظ جغرافيايي منطقه محسوب مي
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با وجود اين، هسته و ريشة . ، يالن نارت يا نرت، همان تورانيان هستندشاهنامهتوجه به اساطير 
اين افسـانه از شـمال بـاختري     ةتفاوت كه ريش معادل اوزيريس است؛ با اين» اوزيرمق«ماجراي 

  .قفقاز به جاي مانده است
  آتيس )ج

روشـي   تولـد او نيـز بـه   . هاي نباتي آسياي صغير و يونان و روم باسـتان اسـت   النوع از رب آتيس
  :چگونگي تولد اين خداي نباتي معتقد استة جرج فريزر دربار. غيرطبيعي بوده است

بـزرگ بـاروري در آسـيا،     ةبل، مادر خدايان و الهـ  بود كه سيآتيس چوپان جوان زيبارويي 
گويند زادنش چون بسياري از قهرمانان  مي. ها معتقدند كه آتيس پسر او بود بعضي. عاشق او شد

هـايش   اي در ميان سينه كه باكره بود، با گذاشتن بادام رسيده ،مادرش نانا. آسا بوده است معجزه
  .]397ص ،13[باردار شد 

كـه در روايتـي ديگـر از     النوع نباتي با درخت بادام پيونـدي ناگسسـتني دارد؛ چنـان    باين ر
  :خوانيم تولدش مي

تـيس   ـ مردي كـه آگـديس   اي بر زمين افتاد و از اين نطفه، زن از زئوس در حالت رؤيا نطفه
شـدة او   تيس را از مـردي محـروم كردنـد و از آلـت بريـده      خدايان آگديس. نام گرفت، پديد آمد

ناتا دختر سنگاريوس بادامي را از آن درخت چيد و با خوردن آن باردار و . درخت بادام پديد آمد
  .]167ص ،4[نام آتيس از او زاده شد  پسري به

النوع گياهي يا نباتي است، اغلب با يـك درخـت    عنوان يك رب كه به اساطير گياهي هنگامي
واقع، در همة  در. و آتيس كه از درخت بادام استيابد؛ مانند مشي و مشيانه كه از ريواس  پيوند مي
توان  كند و در اينجا نيز مادر مثالي را مي هاي گياهي نقش مادر مثالي را ايفا مي ها، ريشه اين نمونه

عقيـدة   از سوي ديگر، از خون آتيس گل بنفشه و درخت كاج روييد كـه بـه  . درخت بادام دانست
  .در ارتباط اين درخت با آتيس ريشه داردنظران، تقدس درخت كريسمس  برخي صاحب

  بودا و برهما )د
هاي تولد از دل گياهان، زايش برهما از درون گل نيلوفري برآمـده از نـاف ويشـنو     از ديگر نمونه

يافته و بيدارشـده اسـت    ي روشنيامعن بودا به. و بزرگ جهان است آوران مشهور بودا از پيام. است
  :در ارتباط بوده است» نيلوفر آبي«دنيا آمدن با  بهها حتي پيش از  و طبق افسانه

  .]29،ص2[يعني گوهري در نيلوفر است ) ماني پادما(لقب بودا 
دنيا آمدن برهما از گل نيلوفر و ارتباط نزديكش با اين گل، بـر   دربارة برهما نيز بايد گفت به

مـايي، زايـش بـودا و    در مذاهب بـودايي و بره . اهميت و قداست وي در آيين هندو افزوده است
  :شود برهما به گل نيلوفري پيوند داده مي
ــ عالمـت    حضـرت بـودا بـر آن قـرار دارد     مـوني  كه اريكه شاكيهـ  از ديدگاه بودايي، نيلوفر

از سـوي ديگـر، بـودا در    ... آسيب نديده اسـت  سمسارهآلود  طبيعت بوداست، كه در محيط لجن
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  سـازد كــه تولـدگاه اوســت   را مــي) عاعهشــت شـ (نــاف چـرخ  ) هشــت گلبـرگ (مركـز نيلـوفر   
  .]507ص ،10[

 ةواسـط  شـود، اشـراق عظـيم وي نيـز بـه      درضمن، بودا عالوه بر آنكه از گل نيلوفري زاده مي
  :درخت انجير معبد است
بـر وي  » اشراق عظـيم «يا انجير معبد بود كه » بو«يا زير يك درخت » گا بوده«سرانجام در 

  .]222ص ،21[الهام شد تابيد و اصول آيين بودا به وي 
هاي انساني در اسـاطير   انسان يا زوج ةشناسي تطبيقي، آفرينش اولي از منظر مباحث اسطوره

برهـان  در . هند، ژاپن، اسكانديناوي، مالزي و ماداگاسكار نيز از گياه و درخت دانسته شده اسـت 
  :خوانيم مي» انار فرهاد«نيز ذيل مدخل  قاطع

آلود شد و از كوه  تيشه خون ةيرين تيشه بر سر خود زد، دستچون فرهاد از شنيدن مرگ ش
بر زمين افتاد و سر آن بر زمين نشست، و آن از چوب انار بود، سبز شـد و درخـت انـار بـه هـم      

  .]842ص ،5[رسيد و انار آن را چون باز كنند، اندرون آن سوخته و خاكستر شده باشد 

  سوسالن) ه
او هـر  . شمال قفقاز و از جمله يالن اساطيري نارت اسـت  سوسالن از اساطير چركسي متعلق به

آساي باران بهـاري   سيلة شود و در بهار با گري گور مي به سال در پايان زمستان در زير خاك زنده
. هـاي بـاروري و زايـش بهـار مربـوط اسـت       عمل گريستن به آيين. گذارد از نو قدم به جهان مي

  :آوري و آب بود جادوي باران شده نماد باران و نوعي هاي ريخته اشك
سوسـالن   ةدرد و اسطور گاه كه چرخ، پيكر قهرمان خورشيدي را مي در روايتي چركسي، آن

آينـد و او را در گـودالي    غلتد، مردمان نارت گرد مـي  است در خون مي) زمستان(كه نماد سرما 
مارس، مصادف با نوروز ايراني، آوازي از  22هر بهار، در روز  ،از آن پس. كنند گور مي به ژرف زنده

  :رسد زيرزمين به گوش مي
  /زمين سبزگون شد آن باال/ آسمان آبي گون شد آن باال

  /هفت روز آن باال
  آورم تا چشمان حسودشان را در/ تا از دشمن كين بستان/ كاش آزاده باشم

رسد؛ امـا سوسـالن چركسـي قـادر      به گوش ميگويند هر بهاران اين آوا از اعماق زمين  مي
هـا و درختـان و همـة     ها و جانوران، زمين و سـنگ  همه گريستند، انسان. نيست از زمين درآيد

ايـن تصـوير بهـار    . رسند گريند، زماني كه از يخبندان به گرما مي ايد مي سان كه ديده فلزات، آن
  .]164ص ،16[هاي شمالي  هاي زمستاني در سرزمين شدن يخ است و آب 
بـارد كـه او دوبـاره از دل خـاك      قـدر مـي   شود؛ اما بـاران بهـاري آن   گور مي به سوسالن زنده

توانـد سـر از    روينده از دل خاك است كه با باران بهـاري مـي   ةسوسالن اسطور ،درواقع. رويد مي
ة اسـطور ايـن   ةاي جالـب دربـار   با بررسي نماد باران بـه نكتـه   ،رو اين از. مغاك خاك بيرون كشد

  :توان پي برد قفقازي مي
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توان با آبِ پشت، يا نطفه، يـا حتـي    هاي زراعي مي خيزي در تمدن باران را در آيين حاصل
  .]20ص ،10[هاست، مقايسه كرد  كه خاستگاه قرباني انسان ،خون

گوري و رويش و دوبـاره برآمـدن از دل خـاك     به شود همين حركت زنده در اينجا آشكار مي
عنـوان يـك    اي از رسـتن و زاياشـدن از دل خـاك بـه     باريدن باران بهاري، خود نشـانه  ةواسط به

جالب است به اين نكته نيز اشاره كرد كـه سوسـالن در اسـاطير قفقـاز بـا      . گياهي است ةاسطور
  .ايراني، قابل مقايسه استة سياوش، اسطور

  تولد از صخره و سنگ
  :نوع بشرند ةها زايند ر شده است، سنگشناختي نيز ذك گونه كه در منابع اسطوره همان

آيد  وجود مي انسان از خدا به. دهند سنگ و انسان حركت مضاعف صعود و نزول را انجام مي
  .]631ص ،10[گردد  مي و به سوي خدا باز
  .ايران باستان، سنگ مظهر و نمادي از آسمان هم هست ةدرضمن، در انديش

هـاي قيمتـي پـس از     ها، سنگ طبق برخي از سنت ...ـ مادر است عالوه، سنگ نماد زمين به
از اينجاست كه سنگ زنده است و حيات . آيند ها تكوين يافتند، به دنيا مي اينكه در شكم صخره

  .]633ص ،11[بخشد  مي
  ايزد مهر يا ميترا) الف
يـا  » ميتـرا «، »مهـر «در ايـن ميـان،   . شـود  هاي زايش فقط در حالت گياهي محدود نمـي  نمونه

و » پيمـان «ي اشـت اسـت كـه معنـ    داز ايزدان باستاني هندو ايراني پيش از روزگـار زر  »ميثره«
  :دهد نيز مي» خورشيد«و » دوستي«

هاي دوئي  گردد و از تركيب صورت ميتره ظاهر مي اين ايزد فرهنگ هندو ايراني در اوستا به
يرانـي، وارونـه، بـه    آيد كه اين سابقة همراهي و همكاري با خداي بـزرگ هنـدو ا   مي اوستا نيز بر

نحـوي نقـش    رابطي ميان خدايان و انسان بوده است و بـه ... ميتره... ايران هم رسيده بوده است
  .]467ص ،2[عهده داشته است  پيامبرگونه بر

عنـوان متفـق    او را در ميان خدايان ايراني، بـه «توجه است كه  درخورضمن، اين نكته نيز  در
  .]387ص ،20[بينيم  مي ،خداي تاريكي ،عليه اهريمندر جنگ  ،اهورامزدا، خداي روشني

اي تولد يافته و بـه دنيـا    تولد ايزد مهر يا ميترا نيز بايد گفت كه او از دل صخره ةدربارة شيو
  :آمده است

بـاززايش   دسامبر به دنيا آمد، در روزي كه پس از انقالب شـتوي،  25اي در  ميترا از صخره
  .]352ص ،11[شود  جشن گرفته مي خورشيد

  ها در تـاريكي مطلـق بـه    باروري، مهر را از دل صخره ةهاي ديگر، آناهيتا، اله براساس روايت
قرار داد كه پيش از آن، شرح نمـادين آن  » برگ گل نيلوفر«دنيا آورد و پس از زايش، او را روي 
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افتـه  آمـده نمـايش ي   دسـت  هاي تاريخي به آمدن مهر از گل نيلوفر در برخي تنديس بيرون. رفت
مظهـري از   منزلـة   به» صخره«در اين نوع از زايش هم آشكارا با نقش مادر مثالي در قالب . است

ناپذيري خود، به الگـوي بـارز زايـايي و تولـد      سختي و انعطاف همةطبيعت مواجهيم و صخره با 
غيرطبيعـي  روش   پهلوانان متولدشـده بـه   ةكه گستر يادآور شدبايد  ،در پايان. تبديل شده است

، بيـان برجسـتگي ايـن    يادشدههاي  بسيار فراگيرتر از موارد برشمرده است و هدف از ذكر نمونه
  .اساطير و اهميت موضوع بود

  گيري نتيجه
و » زايمـان از پهلـو  «روييم كه يكي  هاي ماورائي، با دو قسم زايمان سخت روبه در مبحث والدت

» ايندرا«و اساطيري چون » رستم«پهلواناني چون از اين بين، . است» زايمان از شقيقه«ديگري 
يـا  » هرقـل «از خـدايان جنـگ و پيـروزي، و    » ايـزد بهـرام  «از ايزدان هند و ايراني، » ايندره«يا 
زايمـان از  «روش  اند، به كه افرادي چون كريستين سن او را با ايزد بهرام يكي دانسته ،»هركول«

 ،»آتنـا «اند كه  مادرشان زاده شده ةنيز از شكافتن شقيق شماري از اساطير. اند دنيا آمده به» پهلو
همتاي او، الهة جنگ و عقل و خـرد در روم باسـتان   » مينروا«و  ،الهة يوناني جنگ و عقل و خرد

شوند، بـه قهرمـان    زايي از پهلو يا شقيقه متولد مي روش سخت اساطيري كه به همةتقريباً . است
الگـوي   ند كه بنابر اظهارات پروفسـور رادن، نمـادي از كهـن   شو تبديل مي  جنگي برجسته ةيا اله

  .براي نبرد دارند  العاده و قدرتي خارق اند »قرمز شاخ«
نخسـتين و مشـهورترين   . اسـت » هاي طبيعت تولد از پديده«هاي ماورائي،  اي ديگر از والدت گونه

نمونـة  . شوند انسان تبديل مي رويند و با پرستش يزدان به ، از گياه ريواس مي»مشي و مشيانه«نمونه، 
گـل  «، از »برهمـا «و » بـودا «هاي نباتي هستند و  النوع از رب» آتيس«و » اوزيريس يا اوزيرمق«ديگر، 
دنيـا   بـه  » اي بـزرگ  صـخره «اسـت كـه از دل   » ميتـرا «يا » ايزد مهر«ديگري . شوند زاده مي» نيلوفر
تعبيـري زاينـدة    گيـرد و بـه   مي» آب«را از است كه مادرش نطفة وي » سوشيانس«نمونة بعد . آيد  مي

گـور   بـه  است كه پايان زمستان هر سـال زنـده  » سوسالن«نمونة واپسين نيز . است» آب كيانسه«وي 
تقريباً همة مظاهر تولـدهاي اسـاطير   . رويد آساي بهاري، دوباره از دل خاك مي شود و با باران سيل مي

ي برخوردارند و روش تولد آنان در همة اين موارد، نـوعي  هاي روحاني و فراماد از دل طبيعت، از چهره
داسـتاني اسـت كـه بزرگـي و برجسـتگي آنـان را در دوران       » آغـازي  شـگفت «يـا  » براعت استهالل«

ها، همة مظاهر زايمان را نـه مـادران    در اين والدت. دهد شان هنگام تولد، پيشاپيش خبر مي شكوفايي
» مـادر مثـالي  «تولـد از  . دانسـت » الگوي مادر مثـالي  كهن«ه بايد ، بلكه هموار)مانند رودابه(جسماني 

اي است كه اغلب مظاهر گيـاهي دارد و بيـانگر ايـن اسـت كـه قهرمانـان متولدشـده بـه روش          نمونه
انـد و ايـن    اي داشـته  غيرطبيعي براساس تقـدير و سرنوشـت، زنـدگي و فرجـام قهرمانانـه و اسـطوره      

  .هاي برجسته در وجود آنان است همين ويژگي آغازي داستاني بيانگر تبلور شگفت
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