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مقدمه  -1
اي چونـان  اي اسـطوره  هاي پاگشایی یک قهرمان را در حماسه      در این جستار برآنیم که گونه     

.اي چند بایسته استبازنماییم، لیک پیش از در آمدن به جستار، یادکرد نکتهاهنامهش
بـه بررسـی     شناسـازي ها و نمادهاي آ   آیینپژوه رومانیایی، میرچا الیاده، در کتاب       دین

. نـک (اسـت   هـاي دینـی پرداختـه     هاي پاگشایانه در میانۀ قبایل بدوي بر بنیاد انگیزه        آیین
شـناختی و  هـاي پاگـشایی، رویکـردي روان   بـه آیـین  ایـن مقالـه   اما رویکرد ؛)1368الیاده،  
روانـی کاویـده    شـناختی ژرفـا و بـرون      شناختی است که در دو دبستان نقد اسطوره       جامعه

.اي استهاي اسطورهآید و بستر پژوهش، حماسهمی
سی، کـارل  یـ پـژوه سوی هاي نهانشناختی ژرفا، که بر بنیاد دیدگاه     دبستان نقد اسطوره  

شناسـد و  اي یکسره روانـی و درونـی مـی   است، اسطوره را پدیدهگوستاو یونگ، پدید آمده   
به سـخنی دیگـر،    . جویدکاود و می  می) ذهن(رازگشایی و گزارش آن را در ژرفاهاي روان         

جایی رازناك و رمزآلود که علـم    ،اسطوره برخاسته از ژرفاهاي وجود است      در این دبستان،  
شناس در این دبستان چونـان یـک   منتقد اسطوره.رسدکاود و برمی شناسی آن را می   روان
رؤیـایی   رهاسطو«اگر  . نمایدگزارد و باز می   کاو، رؤیاهاي همگانی یک قوم و تبار را می        روان

گونــه کــه پــس همــان،)123: 1385ازي، کــز(»اي فــرديهمگــانی اســت و رؤیــا، اســطوره
و  )9: 1347برنـر،   (» فراینـدهاي نفـسانی نابهـشیار     «کـاو، آشـکارگی     خویشکاري یـک روان   

ژرفـا، چونـان یـک       سـی شنارمزگشایی و گزارش رؤیاهاست، یک منتقد دبستانِ اسـطوره        
هاي آن تیـره و تبـار اسـت،    ک قوم و تبار را که همان اسطوره    کاو، رؤیاهاي همگانی ی   روان
.نمایدکاود و بازمیمی

اي یکـسره   ، بـرعکس، اسـطوره را پدیـده       »روانـی بـرون «شناختیِ  دبستانِ نقد اسطوره  
آن را شناسـی و تـاریخ   شناسـی، مـردم  شناسد و از دیدگاه علومی چون جامعـه  بیرونی می 

نخـوردة  هـاي بکـر و دسـت   دبـستان بـه باورهـا و آیـین    ایـن منتقـد .گزاردکاود و می  می
الدین کـزّازي را   دکتر میرجالل  این سخن  پردازد؛ و اگر  اي می هاي آغازین و اسطوره   انسان

کـزّازي،  (» بینـی باسـتانی اسـت     اي جهـان  ترین معناي آن، گونـه    اسطوره، در گسترده  «که
، خویـشکاري بنیـادینِ یـک       بینـی آن جهـان   ۀسویفراچشم آوریم، شناخت همه    )6: 1385

.ستاروانیمنتقدِ برون
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سـاخت و  ژرفشـناختی، در دو سـطحِ  از دیدگاه نقـد اسـطوره     بایداسطوره را    بنابراین
دهندة روانـی بـودنِ اسـطوره اسـت و روسـاخت            ساخت نشان ژرف بررسی کرد؛  روساخت

.روانی بودنِ آننشانگر برون

پاگشایی-2
یـا   تـوان گفـت کـه آیـین پاگـشایی         پاگـشایی، مـی    تعریـفِ  ترین و فراگیرتـرین   در ساده 

بـراي  و هـر کـردار دیگـر،        هاي سخت و دشوار،     پشت نهادن آزمون   ، یعنی پسِ  آشناسازي
اي کـه   نکتـه .پختگـی و بلـوغ    کـودکی و رسـیدن بـه زینـۀ         )رحلـه م(جدا آمدن از زینۀ   

تنـی، خواسـتِ    ست که رسیدن بـه پختگـی و بلـوغ           ا نماید آن یر می زگناداشت آن   روشن
اي بـه  هیچ سـختی چنین پختگی و بلوغی را طبیعت بیچراکه،هاي پاگشایی نیست آیین

کمبـل،  (»شـود دختر، با بروزِ نخستین قاعدگی به زن  تبـدیل مـی          «دارد؛  انسان ارزانی می  
.آیدهاي باروري به مرد بدل میو پسر، با کارا شدن هورمون)133: 1388

سـت؛  اهـاي پاگـشایی  بلوغ تنی، خواسـتِ آیـین   ردر کنا  ،تیشناخدرکی روانی و روان   
روانِ خویش را همپاي بالش تنـی خـود بـه پـیش برانـد و بـه یـک                     ،یعنی، دختر یا پسر   

، زنـانگی دختـران  ها، در کنـار رونـدِ طبیعـی   در اسطورهبراي نمونه.پختگی روانی برساند  
دسـت آیـد و   ه ش ب ازینۀ نوي زندگی  روانی دختر از     آید تا دركِ  کار بسته می  ههایی ب آیین

. خـویش را درك کنـد و بـا پختگـی روانـی برابـر گردانـد                تر، پختگی تنـیِ   بهتر و ژرف  او  
قبایـل چونـان   برخـی  اکنـون در میانـۀ   هـاي پاگـشایی را کـه هـم    هایی از این آیین   نمونه

:آوریمهایی زنده، روایی و کارایی دارد، فراچشم میاسطوره
ۀامباوه، ویناموانگا، آلونگو و سـایر قبایـل فـالتِ بـزرگ واقـع در غـربِ دریاچـ          در بین قبایل آم   

بالفاصـله کلبـۀ مـادرش را تـرك          ،اسـت یابد که بالغ شده   ، وقتی دختري درمی   ]زئیر[تانگانیکا  
پوشاند و اي میشود، صورتش را با پارچه    زارِ پرپشتِ نزدیک دهکده مخفی می     کند و در بوته   می

که مجري مراسم است و ناچیمبوسا       -ترهاي غروب، یکی از زنانِ مسن     نزدیکی. گریدسخت می 
کنـد و ترکیبـی از انـواع    سرِ گذرگاهی اجاقی درسـت مـی  بر آید و دنبالش می-شودنامیده می 

شـب  . مالـد جوشاند و معجون را به دختركِ نوبالغ میگذارد و می اي بار می  گیاهان را در قابلمه   
وقتـی، دورة چنـدروزة سـنتی       . آوردرد و به کلبـۀ مـادرش مـی        یگپشت می هنگام، دختر را به     

) 1(.دسپري شد، دختر اجازه دارد که پس از شستن و پاك کردنِ کفِ کلبه، دوباره آشپزي کنـ                 
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پاگـشایی   ةدخترِ نوبالغ باید سراسرِ دور    . شودمیتر کامل   تدارك پاگشاییِ دخ   ،اما در ماهِ بعدي   
کننـد و هـر جـا بـرود همـراهش      برد و پیرزنان، سخت از او مراقبت مـی       اش به سر ب   را در کلبه  

در ضـمنِ  . کـشد ماه طول می  بندند و مراسم حداقل یک    اي می روند و سرِ دختر را با پارچه      می
پردازند و هیچ مـردي جـز   زدن و آوازخواندن می دورة عزلت، زنان دهکده در کلبۀ مادر به طبل        

زنـان مـسن، واقعیـات اساسـی        مجـري مراسـم و    . ه آنجا را ندارد   گویا پدر دوقلویی حق ورود ب     
نـوازي را کـه یـک زن متأهـل بایـد            زندگی، وظایف زناشویی، آدابِ رفتار و معاشرت و مهمـان         

هایی چـون پریـدن از مـانع، عبـور     دختر، همچنین باید به آزمایش.آموزندرعایت کند به او می  
گِلـینِ گیـرد بـا نقـشِ   هایی که فرا میدرس.تن دردهددادنِ سر از میانِ حلقۀ خار و مانند آن     

ول آمـوزش، دیوارهـاي   ؤعالوه بر این، مس  . اشیاي رایج در زندگی محلی همراه است      حیوانات و 
خاصی دارد که دختـر بایـد بفهمـد و    آراید که هرکدام معنا و پیامِ     کلبه را با تصاویر ابتدایی می     

...بیاموزد
هاي جنوبِ برزیـل در مـرز    شود، گورانی هاي بلوغ در دختري ظاهر می     وقتی نخستین نشانه  

دختـرك، در  . گذارند تا نفس بکـشد دوزند و فقط سوراخی را باز می   می ییپاراگوئه، او را در ننو    
هاي بلـوغ  دو سه روز یا تا زمانی که نشانه،استاین وضع که چون جنازه در لفافی پیچیده شده   

.)710و708: 1383فریزر، (برَدمیهنوز ادامه دارد به سر

ارواح پلیـد و  اسـت و آن دور کـردنِ  رازي نهفتـه ،آیینـی يدر پس همۀ این کردارهـا   
هـاي پاگـشایی،   لیک همـۀ ایـن آیـین       ،از دیگران است   )2(ناهریمنی خزیده در تن دخترا    

دختـران  ونـه را، نم. دورپرسازد و میبالغ میزنی تازهعنوانِرفته، شخصیت دختر را به   رفته
هـاي کوچـک و تاریـک نگـه         نودشتان و نوپخته که در نیوایرلند، چهار پنج سال در قفس          

فرسـا، بـه    آهسته، در سایۀ این آزمون دشـوار و تـوان         آهسته،)709: همان  (شوندداشته می 
. یابندپختگی روانی نیز دست می

شان بـه مـرد     هاي باروري مونبا کارا شدنِ هور    ،که پیشتر نوشته آمد   پسران نیز، چنان  
هـاي  میـان انـسان   در   هاي پاگشایی، براي درك بهتر ایـن زینـه،        آیینلیک   ،آیندبدل می 
:نمایدبایسته می-قبایل بدوي-اي و بازماندگان آنهااسطوره

شود، رسد یک پسر قدري غیرقابل کنترل می      هنگامی که به نظر می     ]در میانِ بومیانِ استرالیا   [
انـد و فقـط بـا نـواري از پـر سـفید              کـه برهنـه   درحالیشوند،یک روز خوب مردان وارد می     در  

آنهـا  .انـد اند و با استفاده از خون خود آنها را به هم چسباندهتنۀ خود را پوشانده پرندگان، پایین 
کشند؛ این صدا، صداي ارواح است و مـردان ماننـد روح    اي موزون، همچون گاو نعره می     گونهبه

کنـد کـه   کند نزدِ مـادرش پنـاه بگیـرد، و مـادر نیـز وانمـود مـی                پسر سعی می  . شوندوارد می 



٨٥ايهاي اسطورهپاگشایی قهرمان در حماسه 1390تابستان  ، 16شمارة

از آن پـس دیگـر مـادر    . ..سـازند مادرش دور میازرااما مردان، او. خواهد از او حمایت کند می
.اسـت تواند نزد مادر خود بازگردد، زیـرا وارد عرصـۀ دیگـري شـده             پسر نمی . آدم خوبی نیست  

برند، و واقعـاً در کـورانِ یـک آزمـایشِ دشـوار قـرار               را به محل مخفیِ مردان می     هاسپس پسر 
شدن، شکافتنِ قسمت زیرین آلت تناسلی و بازکردن دایمی مجـراي پیـشاب،             ختنه -گیرندمی

انـد،  طور کـه در کـودکی شـیرِ مـادر را خـورده     درست همان. نوشیدنِ خون مردان، و نظایر آن   
در همـان حـال کـه ایـن مراسـم           . انـد آنها به مرد تبدیل شده     .نوشنداکنون خون مردان را می    

آنها در  . شودهاي بزرگ نیز به آنها نشان داده می       شناختی اسطوره جریان دارد، مقررات اسطوره   
سـپس در پایـان ایـن مـاجرا، پـسر بـه روسـتا               . بیننـد شناسی قبیله آموزش می   زمینۀ اسطوره 
پـسر  . استرار است با او ازدواج کند نیز از قبل انتخاب شده          شود، و دختري که ق    بازگردانده می 

.)131: 1388کمبل، (استبچه، اکنون در هیأت یک مرد بازگشته
توان به روزه گـرفتن،  هاي دیگر پاگشایی، که در قبایل بدوي همچنان روایی دارد میاز آیین 

). 196-197: الف1386ندرسن، ه(کردکوبی و یا نقص عضو اشاره شدنِ یک دندان، خالشکسته

کـه در اوانِ  )3(نهاي تشرّف و رازآمـوزي ادیـانی چونـان مهرپرسـتی و مزدیـسنا     آیین
هاي پاگشایی قرار گیـرد؛     در زمرة آیین   تواندنیز می  پذیردپختگی و بلوغ جوانان انجام می     

و چـه  )4(ن،یاپوشی زردشتبستن و سِدره مانندِ کُشتی  ،رنج سامان پذیرد  ها بی چه این آیین  
هاي سخت مهردینـان بـر      آزمون البته .هاي سخت مهردینان  دشوار و پررنج، چونان آزمون    

هـاي  وارد انجمـن؛ دو دیگـر، زینـه   تازه وِو عض  هرسیدراهیکی براي نوچۀ از   : استدو بهره   
هـاي کـالغ،    د و زینـه   نـ هفتگانۀ تشرّف براي اعضایی که قرار است عضوي ساده باقی نمان          

:1387وِرمـازِرن،   (گذارنـد  پـشت پـسِ   سرباز، شیر، پارسی، پیک خورشید و پیـر را           همسر،
).167و 156

هاي پاگـشایی، تجربـۀ پـسِ پـشت گذاشـتنِ           که انجامِ آیین   گفتباید   ،دیگراز سوي   
:رساندرا به سامان می» زادنی دیگرباره«و » مرگی نمادین«

خواهد دسـت از همـۀ آرزوهـا و تمـایالت خـود      می ،دروکاري که براي اجراي پاگشایی می     تازه
توقـع و بـا موفقیـت، ایـن     او باید آمادگی داشته باشـد بـی  . بکشد و تسلیم آزمایش دشوار شود     

شکـستن دنـدان، خـالکوبی،    . کار باید آمادة مرگ باشـد درواقع، تازه. آزمون را پشت سر بگذارد    
از اعضا و یا هرگونـه معلولیـت دیگـر را بایـد     تحمل درد و رنجِ ناشی از ختنه، بریده شدنِ یکی         

ایجادِ شرایط نمادین مرگ، تا امکـان       : کندتحمل کند، همۀ اینها، فقط یک هدف را تعقیب می         
).60: ب1386هندرسن، (تولد دوباره به صورت نمادین فراهم شود
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: کنـد یک آمـاج و آرمـانِ بنیـادین را دنبـال مـی             ی،شناختی پاگشای هاي اسطوره آیین
لیـک بـا نگـاهی    . منِ کودکانه و به ارمغان آوردنِ پختگی و بلوغ براي دختر یا پسر      کشتنِ

بـا  آدمـی و یـست فراگیر و گسترده، آیین پاگشایی ویژة گذر انسان از کودکی به پختگی ن 
نمونـه را    .رسـد ش به پختگی بیـشتري مـی      اپشت گذاشتنِ هر زینه از عمر و زندگی        پسِ
هر سن و سالی چونان آیین پاگشایی تواند بود که فرد با تاب آوردنِ              گرفتن انسان در    روزه

.رسدهاي تنی، به پختگی روانی و اجتماعی میهاي آن، جداي از سودمنديسختی

هاي پاگشاییگونه-3
ـ   ستاگونۀ ارادي آن    . پذیر است پاگشایی بر دو گونۀ ارادي و غیرارادي بخش        ه که انسان ب

پـذیرد،  او انجـام  خـود  خواسـتِ  به دازد و ازدواجِ هر فردي که       پرخواست خویش بدان می   
سـت کـه انـسان بـه خواسـتِ عناصـر و         اغیـرارادي آن     گونـۀ  .بهترین نمونۀ آن تواند بود    

. دهـد انجـام مـی    ...هایی دیگر، چونان جبـر روزگـار و سرنوشـت، محـیط، خـانواده و              مایه
و نـدارد  ايدهگردد که کودك ارا   ا بازمی ههایی از پاگشایی غیرارادي به کودکی انسان      گونه

جـدا شـدنِ     ماننـد  ،هاي پاگشایی از سوي باب و مامِ خویش است        مجبور به پذیرش آیین   
و رفـتن بـه     مـادر   کـودك از     شـدن جـدا    پدر و مـادر،   اتاق و تختِ کودك از اتاق و تختِ         

شـاید  .انـد ودكکـ  رشد و بلوغ روانی   » هاي روانی هتکان«هکه هم  ...مهدکودك یا مدرسه و   
و غـافلگیري ناشـی از حملـۀ کـودکی بـه            فراموش ناشـدنی مدرسـه، و درد       نخستین روزِ 
.هاي بنیادینِ روانی کودك در برخورد با دنیاي بیرون باشدهاز تکانکودکی دیگر،

.رسـد کودکی تا پیري مـی    از  هاي پاگشایی غیرارادي، به دورانِ پس       اي دیگر از گونه   پاره
: ، از هنبازان و دمسازانِ یونگ بشنویم»فون فرانتسماري لوییز«ز زبانِ نمونه را ا

به زنی نسبتاً مسن برخوردم که تنها به زنـدگی بیرونـی خـود پرداختـه بـود و بـه                     روز  من یک 
اما توانسته بود با همـسر بـدخلق خـود کنـار             ،همین سبب به موفقیت مهمی دست نیافته بود       

).246: 1386، فون فرانتس(ي گرددارشدیافتهنییت رواسان داراي شخصبیاید و بدین

بر بنیاد آنچه نوشته آمد، آیین پاگشایی، آیینی فردي نیز تواند بود کـه فـرد را از گـاه                 
از زینۀ خامی بـه پختگـی و سـرانجام بـه سـوختگی برسـاند؛ لیـک،                 ،تا زمان مردن   زادن
گزینـد و   خود برمـی  را  اي دیگر   بهره سازد و اي از آن را جبر روزگار بر شخص وارد می         پاره

.نهدقهرمانانه پس پشت می
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در حماسهی قهرمانیپاگشا-4
پاگشاییِ غیرِارادي قهرمان -4-1

تنـیِ او  کامـلِ  از رسیدن به بـالش و پـرورشِ      اي، پیش   اسطورهپاگشایی نخستینِ قهرمان    
عنـصرهاي وابـسته بـه       و قرار گرفتن در طبیعت و     شدن از مادر     داجو آن    پذیردانجام می 

اي گونـه ایـن پاگـشایی از همـان اَوان نـوزادي، البتـه بـه              .است -...دشتبان و  ،شبان-آن
.پذیردناخواسته و غیرِارادي سامان می

آغـازد؛ و بـا   افتد، پاگـشایی وي مـی  مام خویش جدا می  قهرمان از که  زمانی  درست از   
ی یجـدا . یابـد آهسته سامان می  او، آهسته روانی و اجتماعی     ی، رشد و بالشِ   یآغاز این جدا  

روزي و بهروزي   نیکباید  لیک براي قهرمانی که      ،است ی غیرِارادي یپاگشا مادر،قهرمان از   
این پاگـشایی نمونۀ برجستۀ.ناپذیر استریزورد، سخت گآرا براي قوم و تبارش به ارمغان   

). 133و 40-41، 15: 1374فردوسی، . نک(بینیم میرا در کودکی فریدون

ارادي قهرمانپاگشاییِ-4-2
گردد کـه مـا  تنی، آمادة آیینِ پاگشایی میرشد کاملِقهرمان پس از کودکی و رسیدن به    

.گزاریمو میکاویمینِ آنها را میترترین و بنیاديمهم

جوییپرسی و بابباب-4-2-1
ینۀ بلوغ و پختگی روانی؛ و      کشتنِ منِ کودکانه و رسیدن به ز      که پاگشایی یعنی   گفته شد 

قهرمـانی کـه تـازه بـه        .گنجـد جستن باب از سوي قهرمان می      همۀ این تعریف، در کردارِ    
کودکانۀ خـویش را    است، منِ روانی نرسیده  رشدروي که هنوز به     بالش تنی رسیده، از آن    

ا بـاب  پـس در اینجـ     .بر او بایسته است که به رشد روانی نیز دسـت یابـد             و به همراه دارد  
:او را بیابد و بشناسدکه ناگزیر بایدنمادي تواند بود از بلوغ روانی و اجتماعی قهرمان

این تصور وجود دارد که مـنش از    . سرنوشتِ خویش است  منش و  یافتن پدر درواقع پیدا کردنِ    
و  اما این منشِ شخص است که در رمـز        . شودپدر، و جسم و غالباً ذهن از مادر به ارث برده می           

لـذا آنچـه در جـستجو نمـادین       . زنـد درواقع سرنوشتِ شـخص را رقـم مـی        راز پیچیده شده و   
.)253: 1388کمبل، (شود، درواقع کشفِ سرنوشتِ خویش استمی
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سـوي کامیـابی و پختگـی       ا قهرمان داستان را به    هجستنِ سرنوشت، همیشه در افسانه    
تـوانیم در  مـی را اي ایرانـی و یونـانی     هـ در اسـطوره  » جـویی باب«نمونۀ برجستۀ    .راندمی
: بیابیماودیسهو شاهنامههاي پهلوانی نامه

ست که بابش رهـسپارِ نبـردِ تـروا         ا تلماخوس، پورِ اودیسئوس، هنوز در اوان نوزادي       اودیسهدر  
سپس اودیسئوس در بازگـشت بـه خانـه ده    .انجامدسال به درازا میکشمکش تروا، ده.شودمی

زمـان کـه تلمـاخوس      آن. آیـد شناختی مدیترانه گم می   دنیاي رازآمیز و اسطوره    سالِ دیگر در  
داند که بابش   او نمی  .»برو پدرت را پیدا کن    «:گویدآید و می  شود، آتنا نزد او می    ساله می بیست

و » کنی پـدرم کجـا باشـد؟      فکر می «: پرسدرود و می  به همین روي به نزد نستور می       ،کجاست
بـرن، (»او در جـستجوي بابـت اسـت        ،برو از پروتیوس بابت را جـستجو کـن        «:گویدنستور می 

1386 :72.(

سـخنِ   شناختی، اودیسئوس، بلوغ و پختگی روانی، و بـر بنیـادِ          در نمادپردازي اسطوره  
درسـت اسـت کـه پختگـی و         .گـردد می آندنبال  ه  کمبل، منشِ تلماخوس است که او ب      

سـالگی  تلمـاخوس در بیـست    دهـد، لیـک   رخ می )5(گیسالبرکشیدگی تنی پسر در پانزده    
شوند که در کهنـسالی     کسانی یافت می   یجوید و حت  بلوغ روانی و اجتماعی خویش را می      
.اندنیز به بلوغ روانی و اجتماعی نرسیده

نمایانـد، آتنـاي   تر میتر و سختهنمادپردازي ما را روشناودیسهاي که در داستانِ   نکته
انگیزانـد،  برمـی » پـدرجویی «ستان، کـسی کـه تلمـاخوس جـوان را بـه             در دا .بغبانوست

:آیدسان شناخته میهاي یونانی بدینآتناست، که در اسطوره
نـامِ دیگـر او پـاالس، در       . اسـت گرفته شده » ملکۀ آسمان «به معنی    1نام او از واژة سومري آناتا     

گیـرد و  زئوس سردردِ شدیدي مـی : داستانِ والدتِ او عجیب است  . است» بانو«یونانی به معنی    
وي حامی شهرِ آتـن، الهـۀ خـرد و    . آیدآتنا در هیأت زنی بالغ، با لباس رزم، از کلۀ او بیرون می   

او اعـداد و  . کش، یوغ گاو، لگام اسب، ارابه و کشتی اسـت مخترع فلوت، ترومپت، گاو آهن، شن     
مچنین الهـۀ عـدالت و تنهـا الهـۀ     ه. استریاضیات، پختن، بافتن و ریسیدن را نیز اختراع کرده    

آتنـا همیـشه بـاکره اسـت و جغـد کـه             . اسـت اولمپی است که آرس را در جنگ شکست داده        
).39: 1386بیرلین، (نماد او استشود،تصور می» خردمند«

.سـت انمایـد، آوازة او در خـرد و خردمنـدي   آنچه دربارة آتنا برجسته و بنیـادین مـی       
فشارد و زنـان خـردورز      بولن، بر این ویژگی برجستۀ او پاي می       داپژوه، شینو هربانوي اسطو 

1. anatha
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.)39: 1386بـولن،  (دانـد اي این خدابانو می   نمونهو رایمندِ امروزین را زیر نفوذ و قدرتِ کهن        
بلوغی روانی و منـشی     يسوه  اي تواند بود از خردِ تلماخوس که او را ب         آتنا نمادي اسطوره  

.انگیزاندمردانه برمی
چون نُه ماه از پیوند رستم و تهمینه گذشت، پسري از آن پریچهر بـه               نیز  هشاهنامدر

تهمینه نامش را سهراب ).112: 1374فردوسـی،  (»گفتی گو پیلتن رستم است  «که   دنیا آمد 
یـک از  هـیچ ،ساله شدنمود و چون دهتوش، طفلی یکساله می ماهگی به تن و   در یک . کرد

مادرش دربارة پـدر و گهـرِ خـود         روزي سهراب از    .با او را نداشت   پهلوانان تابِ نبرد کردن     
:پرسید

ــر؟   ــدامین گُه ــیم و ز ک ــم ک ز تخ
نهـان تو داريگر این پرسش از من    

چه گویم چو پرسـد کـسی از پـدر؟         
ــدر   ــده انـ ــرا زنـ ــانم تـ ــانمنمـ هـ

)همان(

کـالن از   ، با سپاهی سنگین و      پدربراي دیدن و بر اورنگِ پادشاهی نشاندن        سهرابسپس  
.)همان(شدترکان، روانۀ ایرانشهر 

جویـدش، بلـوغِ روانـی و       مـی  پرسـد و سـپس    دربارة بابِ خویش می    سهرابکه  زمانی
یابد؛ و این یعنی بیدار شـدنِ خودآگـاهی و کـارا شـدنِ              کاود و می  اجتماعی خویش را می   

مـام خـویش جـدا       پایـه از  پایـه  ،پرسندچنینی که باب می   سهراب و قهرمانانی این   .»من«
آیند؛ و این گسلیدن از مام، و پیوستن به باب، روند و کنشی است از ناخودآگـاهی بـه                   می

زمـان کـه بـه خودآگـاهی و بلـوغ روانـی و اجتمـاعیِ خـویش                  کودك تـا آن   . خودآگاهی
سـت نیرومنـد   ااينمونهزید و مام کهناست، بیشینه بر بنیاد ناخودآگاهی خود می    نرسیده

گذارد و افـسار   ناخودآگاهی او، که در روانِ خودآگاهش اثرهاي نیرومندي می         و پرتوان در  
زمان که کودك به شـناختِ بیـشتري       لیک آن  .گیردهاي او را در دست می     ها و کنش  منش

از  انـدك انـدك   گراید،  رسد و رفتار و کنش او از ناخودآگاه به خودآگاه می          از خویشتن می  
ـ نیـز مـی   ) مـادر (درونشپرتوانِ   ۀنمونکهن کـه در خودآگـاه وي در حـال     پـدر رد و بـه     ب
یونـگ، در ایـن زمینـه   شناسیِ ژرفـا، گوسـتاو   استادِ روان باور  .پیونددبستن است می  نقش

: ستاچنین
زیـرا کـودك در آغـاز در حـالتی از            ،مثالی است  شخصِ مادر، در نقطۀ نخستین، حاملِ صورتِ      

مـادر شـرایط اولیـۀ روانـی و        . کنـد مادر زنـدگی مـی     زیستی کامل با  خبرانه در هم  همسانیِ بی 
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شـود  تدریج تضعیف میزیستی به، این هم»من«با بیدار شدن خودآگاهیِ  . جسمی کودك است  
را کـه  » مـن «ایـن  کند وو خودآگاهی با ناخودآگاه، یعنی وضع قبلیِ خود، آغاز به مخالفت می          

).50: 1368یونگ، (سازدمادر جدا میاز ،یابدرفته تشخص بیشتري میاش رفتهشخصیت فردي

سـان رازگـشایی    ، بـدین  چنینهایی این بیت ،ژرفاشناختیِ  پس در دبستانِ نقدِ اسطوره    
: داردسوي شناخت و خودآگاهی گام برمیاست و بهقهرمان بیدار شده» منِ«گردد که می

چو بگذشت بر آفریـدون دوهـشت     
ــت   ــد و گف ــد پژوهی ــادر آم ــرِ م ب
ــدر  ــودم پ ــا کــه ب بگــو مــر مــرا ت

چـه گــویم کیم بر ســرِ انجمـن         

ـ     دشـت  ه از البرزکوه انـدر آمـد ب
که بگشاي بر من نهان از نهفـت        
کیم من به تخم، از کدامین گهر       

زنــــانی بــشی داستـی دانـیک
)15: 1374فردوسی، (

ويامادر آمد بپرسید از رِب]سهراب[
که من چون ز همشیرگان برترم
ز تخم کیم و ز کدامین گهر
گرین پرسش از من تو داري نهان

بدو گفت گستاخ با مـن بگـوي       
همی ز آسمان برتـر آمـد سـرم        
چه گویم چو پرسـند نـام پـدر        
ــان   ــدر مه ــده ان ــرا زن ــانم تُ نم

)112: همان(

اي سـترگ کـشته    شـنود بـابش از سـوي پتیـاره        می درکه از ما   قهرمانی چون فریدون  
آیـد؛ لیـک    به بلوغی روانی و اجتماعی کامیـاب مـی         ،کردن کشندة پدر  است، با بندي  آمده

نمادي توانـد    ،آیددست همو کشته می   ه  ، ب پدرقهرمانی چون سهراب که پس از آویزش با         
بـه بلـوغِ روانـی و    نراب در رسـید ناکامی سـه . بود از نرسیدن به بلوغی روانی و اجتماعی   

کامیـاب بـه شـناختِ بـابِ        یکـی آنکـه سـهراب،       : است رنگداز دو سوي قابل      ،اجتماعی
دیگـر آنکـه در   شناسـد؛ دو  آید و این رستم است که در دم واپـسین او را مـی             خویش نمی 

و شـوریدنِ بـر پـدر       «.آیددر می هروي ب این باب است که پیروزمند و سرخ       ،آویزش آن دو  
یـابی او بـه یـک شخـصیت         شدنِ کـودك و دسـت     اي از فرد  توان استعاره کشتن او را می   

کـه سـهراب بـا شکـست از بـاب خـویش، از          )362: 1382ارشاد،  (»خودبنیاد در نظر گرفت   
.ماندبازمیرسیدن به این شخصیت خودبنیاد 

ایـن آرمـان   و یدکامیاب آاي، قهرمانی است که به آرمان و آماج      قهرمانِ کاملِ اسطوره  
از پـا  ،ها، چیزي نیـست جـز پیـروزي بـر دشـمنی سـترگ و آهرمنـی       و آماج در اسطوره   
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بند، که همـۀ    جوان از  دختیشاهو یا رهاییِ     ،آشام و اژدهایی دماهنج   درآوردنِ دیوي خون  
سـازد و   فریـدون دهـاكِ مـاردوش را بنـدي مـی          .هاي پاگشایی قهرمـان اسـت     زینهاینها

رستم و اسـفندیار نیـز   . کندین دشمنِ قوم ایرانی، افراسیاب، را نابود می  ترکیخسرو دشمن 
.آورنـد مـی اي نام برهایی بشکوه، به قهرمانی اسطوره خانهرکدام با پسِ پشت نهادنِ هفت     

ماند و جز شکـست نـصف و نیمـۀ          جویی وامی قهرمانی چون سهراب که در زینۀ باب      لیک  
اي را  دهـد، نـام قهرمـانِ اسـطوره       یِ سترگی انجـام نمـی     گردآفرید، کار قهرمانانه و پاگشای    

کـه سـهراب بـا فریـدون     شـود این دید و داوري، آنگاه بهتر فهمیده مـی  . آیدشایسته نمی 
رسد و بـابِ خـویش      جویی نمی پرسی به باب  درست است که فریدون از باب     . سنجیده آید 
ن پاگـشاییِ یـک قهرمـان را    تـری کـشیِ اژدهـاك، پاگـشایانه    یابد، لیک با کین   را کشته می  

آید، تنهـا  اي دیده میسهراب اگر در پهنۀ حماسۀ اسطوره، اما رساندورزد و به آماج می    می
تـرین و  پهلوان، سترگپورکشیِ جهان سو،از دیگر . پهلوان است از آن روست که پورِ جهان     

انی به بلـوغ ِ     ترین پاگشایی ناخواسته و غیراراديِ اوست که وي را با تکانۀ سخت رو            سخت
.رساندبیشترِ روانی و اجتماعی می

:نیک وابسته به یکدیگرند،در سرشتاست کهبلوغ و پختگی قهرمان، بر دو بخش 
بلوغ و پختگیِ روانی-1
بلوغ و پختگی اجتماعی-2

هـاي پاگـشایی، بـه خودآگـاهی       ست که قهرمان در روند و کنش آیین       ا بلوغ روانی آن  
هـاي خـود و همچنـین درك    هـا و کاسـتی  ی یعنی پی بردن به ضعف   رسد و خودآگاه  می

.لیک سخت تأثیرگذار در این گیتی پهناور،راستین خویش، چونان عضوي کوچک
ی نبه سخ . آیدشناختی ژرفا کاویده می   اسطوره نقدِ ست که در دبستانِ   ابلوغ روانی آن    

ماهنگی و همسانی در میانـۀ      یعنی ه  ،دبستاناین  هاي پاگشایی در    ی آیین یرمزگشا ،دیگر
منتقــد دبــستان  ).57: ب1386هندرســن، (ناخودآگــاه » خــودِ«خودآگــاهی و » مــنِ«

جـا بـرد و در همـان     هاي پاگشایی را به ژرفاهاي روان می      آیینشناختی ژرفا، همۀ    اسطوره
جـویی قهرمـان را رونـد و کنـشی          پرسـی و بـاب    نمونـه را پاگـشایی بـاب      . کاودمیآنها را   

و سـرانجام  » مـن «گزارد؛ روند و کنـشی بـراي رسـیدن بـه خودآگـاهی           نه می ساناشروان
.پختگی روانی
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آیـد،  لیک بلوغ و پختگی اجتماعی که از رهگذرِ بلوغ و پختگـیِ روانـی فرادسـت مـی                 
همـین   .هاي تشرف و آرمان و آماجِ همۀ آیین      ،در جامعه  کامل یعنی بدل شدن به عضوي    

شـناختی  نقـد اسـطوره    در دبـستانِ   اسـت کـه   ا اجتمـاع    گی شخص ب  تپیوستگی و همبس  
هاي پاگشایی را در رویـۀ اجتمـاع        آییندبستان همۀ    این منتقدِ. آیدکاویده می  روانیبرون
جویی قهرمان را رونـد و کنـشی        پرسی و باب  نمونه را پاگشایی باب   . پردازدپژوهد و می  می

کنشی براي رسیدن بـه عـضوي کـارا در           گزارد؛ روند و  شناسانه می شناسانه و مردم  جامعه
.گروهی اجتماعی

هاي جنگیآزمون-4-2-2
چونـان   ،بیرونـی  ترین آیینِ پاگشایی قهرمان، ستیز اوست با هر عنـصرِ زیانبـارِ           رایجشاید

ختگی و پختگـی روانـی   قهرمان، براي رسیدن به س. ... انسان، دیو، اَژدها، طبیعت سخت و
هـاي او  هـا و دشـواري  رزمـی کـه در سـختی   ،سـت ارمانانه ناگزیرقهرزمیاز   ،و اجتماعی 

همیرد تا منِ مردان   منِ کودکانه می   ،به سخنی دیگر  . زایدمیرد و از نو، چونان مردي می      می
آیـد، بـراي   که پاگشایی قهرمان آن را مایه مـی     1نوبههاي نمادین و نو   این زادن .زاییده آید 

.ند بودنوشدگی و دوري از کهنگی نیز توا
سـالگی، بـراي بالـشی روانـی و         قهرمانی چونان رستم، پس از بالـشی تنـی در هـشت           

قـدمی مـرگ    ست تـا یـک    ا اجتماعی و درآمدن به گروه اجتماعی و دستۀ پهلوانی، ناگزیر         
م با پیل سـپید، نخـستین پاگـشایی         ترسردِنب. برود و از نزدیک آن را درك نماید و بازآید         

پیل سـپید  نیا،  رستم، با یک زخم گُرز     .پهلوانان را شایسته آید    رآمدن به جرگۀ  اوست تا د  
آنکـه  یش از پـ لیک  ،نهدرا پس پشت می    اشییافکند و نخستین آیین پاگشا    را از پاي می   

دارد، بـازمی از ایـن کـارزار  انـدیش را کـه او را        با پیلِ سپید به کارزار بایستد، مردي نیـک        
ل، این مردِ بدانِ آمریکایی، جوزف کماسطوره ادِ سخنِ بر بنی .)61: 1374فردوسـی،   (کشدمی

اندیش و کسانی چون او که رستم و قهرمانِ دیگر را از ورود به آستانۀ خطر و آسـتانۀ        نیک
سـخن را،  داشـتِ نروش.)98: 1387کمبـل،  (نام دارنددارند، نگهبانانِ آستانهپاگشایی بازمی 

:رؤیایی و گزارشش ناگزیریمۀبازگفتاز 

1. rebirth
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انگیـز  خواهم وارد باغی شـگفت در خواب دیدم که می: گویدسالِ محترم و متأهلی میمردِ میان 
دیـدم دوسـتم، فـرولین الـزه،        . دادولی نگهبانی مقابل باغ ایستاده بود و اجازة ورود نمـی           ،شوم

ولـی نگهبـان    . داخل باغ است و دستش را از آن طـرفِ دروازه دراز کـرده تـا بـه مـن برسـاند                     
ـ ،عاقـل بـاش  : ت، بازوي مرا گرفت، به طرف خانه راهنمـایی کـرد و گفـت       نگذاش هـر حـال   ه ب

.کار را بکنیدانی که نباید اینمی
دهد، بهتر اسـت    گر آن را نشان می    این رؤیا، اولین جنبۀ نگهبانِ آستانه، یعنی جنبۀ حمایت        

فقـط بـا   ،ز سـوي دیگـر   ولـی ا  . شده را به چالش نخواند    وقت نگهبانِ مرزهاي تعیین   انسان هیچ 
توان زنده یـا مـرده،   خروج از این مرزها و برانگیختنِ دیگر جنبۀ نابودگر همین نیروست که می          

.شدهاي نووارد حیطۀ تجربه
نیروهاي نگهبـانِ   . هاستسوي ناشناخته ها به جا، عبور از حجابِ دانسته    سفر، همیشه و همه   

براي آن کس که شایستگی و    یل، و انگیز است نها مخاطره رو شدن با آ   اند و روبه  مرزها، خطرناك 
).60و 89: همان (شجاعتِ الزم را دارد، خطري وجود ندارد

انـدیش کـه رسـتم را از درآویخـتن بـا پیـل سـپید                ، مرد نیک  يدر نمادپردازي دیگر  
خودآگـاهی بـر او آشـکار    » مـنِ «دي تواند بود از ترس رسـتم؛ ترسـی کـه     مادارد، ن بازمی

یـا و -ناخودآگـاهی -گرداند و بـه درون آسـتانه  او را پست می  زد و رستم سلحشورانه     سامی
.رودهاي جامعه میآن سوي دیوارِ سنت

وبالــدفــراز البرزکـوه مـی  برودر مرغـزار اواز سـوي  در،از مــانفریـدون، پـس از زاد  
گانِ حیوانی  شناختی دشت و کوه و به میانجی وابست       پرورد؛ یعنی در بسترهاي اسطوره    می

پـس از بـالش و پرورشـی    او. دینیرمایه و دشتبان و مرد   بو انسانی آن بسترها، یعنی گاو       
پرسـی و  شناختی و قهرمانانـه، نخـستین آیـین پاگـشایی خـویش را، یعنـی بـاب                اسطوره

آیـد و  سان از مامِ خویش و منِ کودکانۀ خود جدا می      نهد و بدین  جویی، پس پشت می   باب
زمـانی بـه اوج   بلـوغ و پختگـیِ او   . نهـد سوي بلوغ و پختگی روانی و اجتماعی مـی گام به 

آستانۀ مـرگ  رسد که وي آزمونی جنگی را پسِ پشت نهد و این آزمون، یعنی رفتن تا         می
بار در سـان و سـیماي قهرمـانی کامـل و            زادنی دیگر؛ لیک این   در   و خطر و سر بر آوردن     

خـت و مـشکوي دهـاك       تپای ،قرار است وي در آن گام نهد      کانونِ خطر و مرگی که      . پخته
این کـانونِ خطـر در       .او ان و دیوان دمساز   دوجاضحاك و   نبرد با    ،است و آزمون جنگی او    
: آیدسان گزارده می، بدینروانیبرونشناختی ژرفا و دو دبستانِ نقد اسطوره

ز ناخودآگـاهی و    سـت ا  ا پایتخت و مشکوي دهاك دروند، نمـادي       نخست،در دبستانِ 
بلوغ روانی و رسیدن بـه      .هاي درونِ ناخودآگاهی  دیوان و اَژدهایانِ درونش، نمادي از سایه      
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هاي درونِ ناخودآگـاهی    خودآگاهی، با سایه  » منِ«خودآگاهی زمانی دست خواهد داد که       
ژوزف .)175: الـف 1386هندرسـن،   (دسـت یابـد    »رهـایی «یونگ به    سخنِ ۀبستیزد و بر پای   

: استهندرسن، از شاگردان و دمسازان یونگ، در این زمینه نوشته
خویشتن، همواره بـا سـایه   » منِ«نامد، می» مبارزه براي رهایی«بر مبناي آنچه پروفسور یونگ     

یافتن به خودآگاهی، به صورتِ     این ستیزه در کشمکشِ انسانِ بدوي براي دست       . در ستیز است  
هاي شرورِ آسمانی که به هیبت اَژدها و دیگر اهریمنـان           با قدرت  الگویینبردِ میانِ قهرمان کهن   

شخصیتِ قهرمان، در خالل انکشافِ خودآگاه فردي، امکانی . استبیان شده  ،کنندنمود پیدا می  
خویشتن بتواند سکونِ ناخودآگاه را درنوردد، و انسانِ پختـه          » منِ«وسیلۀ آن   نمادین است تا به   
: همـان (کودکی زیر سلطۀ مادر، رهـایی دهـد  خوشِ ۀ بازگشت به دورانِ   گرایانرا از تمایل واپس   

176-175.(

یابی به خودآگاهی با پیـروزي بـر   در زمینۀ دست شناسی ژرفا، گوستاو یونگ،   پدر روان 
: بر این باور است،آنناخودآگاهی و نیروهاي اهریمنی درون 

ست؛ سالحی جـادویی کـه بـه انـسان          ا»درخت زندگی «ةترین ثمر با ارزش » خودآگاهی«فتحِ
کـه بـه پیـروزي       -کم امیـدواریم  دست -دهدقدرت پیروزي بر زمین را داده و به وي اجازه می          

.تري بر خود دست یابدبزرگ
بـر  خودآگاهپیروزيِ مورد امید و انتظار      : عمدة قهرمان، پیروزي بر هیوالي تاریکی است       کارِ

ظهـورِ  . شب و تاریکی، مترادفِ ناخودآگـاه      ،ادف خودآگاه هستند  روز و روشنایی متر   . ناخودآگاه
جهـان کـه     ،وسـیلۀ آن  زیـرا بـه    ،هـاي آغـازین باشـد     دوره ۀترین تجرب خودآگاه، شاید پرقدرت  

،»و خدا گفت روشنایی باشـد     «. دانست، موجودیت پیدا کرد   تر چیزي از آن نمی    کس پیش هیچ
یونگ، (در حال جدا شدن از ناخودآگاه است      » اهخودآگ«واقعی یک    ۀاین سخنان فرافکنی تجرب   

1385 :57.(

دهاك نمـادي  پایتخت و مشکوي اژي    ،روانیبرون شناسیلیک در دبستانِ نقدِ اسطوره    
و اَژدهایان و دیـوانِ     ،یافتههاي ریشه اي سرشار از تابوهاي اهریمنی و سنت      ست از جامعه  ا

جامعـۀ روزگـارِ فریـدون سـامان و     .ابوهـا درونش، نمادي از سـازندگان و نگهبانـانِ ایـن ت      
: سرایدو فردوسی شیرین و نغز می،ستایافته از جادويسازمان

نِهـــان گـــشت آیـــین فرزانگـــان
هنر خـوار شـد جـادویی ارجمنـد        
شده بـر بـدي دسـتِ دیـوان دراز         

ــان    ــامِ دیوانگ ــد ک ــده ش پراگن
نهــان راســتی آشــکارا گزنــد   

رازه  به نیکی نبودي سخن، جز ب     
)13: 1374وسی، فرد(
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دهاك، کانون خطر و مرگ است و فریدونِ قهرمان باید قهرمانانه به ایـن              يمشکوي اژ 
بتازد و بت اژدهاك را پست گرداند؛ کرداري قهرمانانـه کـه         دواندههاي ریشه تابوها و سنّت  

جـوزف  .دهدرا سامان میاي نوآید و هم جامعه  هم بالش اجتماعی خویش را پذیرفتار می      
: نویسدکمبل، در زمینۀ عبور قهرمان از آستانۀ خطر و مرگ می

ناچـار بـا یکـی از ایـن        هاي جامعۀ خود گـذارد، بـه      سوي دیوارِ سنت  آنهر قهرمانی که قدم به      
).91: 1387کمبل، (رو خواهد شدبهاند و هم اعطاگر قدرتِ جادو، رودیوها، که هم خطرآفرین

ايپتیـاره هاي پتیارگی، با پتیـارة سـترگ،  سوي دیوارِ سنتنبا قدم نهادن به آ    نیز فریدون
.آیدروي مییاروخطرآفرین و جادوپرست،

اي هاي اندیشهآزمون-4-2-3
پس پشت نهادن ایـن     . ستا ايهاي اندیشه اي دیگر از آیینِ پاگشایی قهرمان، آزمون      گونه

دهـد و رشـد روانـی وي را         قرار مـی  یافته در اجتماع    ها، قهرمان را در بستري بالش     آزمون
: بینیمروشنی در پاگشایی زال میپاگشایی قهرمان را بهگونه ازاین.آیدپذیرفتار می

خـویش بـا رودابـه، بـه         نـد داسـتانی بـا پیو    را مبنی بـر درخواسـت هـم        پدرزال نامۀ سوزناكِ    
یابد که درمیزند ومیي امنوچهر پس از آنکه با اخترشناسان و موبدان ر. رساندمنوچهرشاه می 
اي از وي خوانـد و آنـان معماهـاي سـاده        خجـسته اسـت، زال را پـیش مـی          نـد فرجامِ این پیو  

: پرسندمی
دیگري از دو اسب سـیاه و  است؛یکی، از دوازده درختِ سرو که از هر یک سی شاخه برآمده 

ـ              وي شـهریار گذارشـان   رهسپید که پیوسته در تک و تازند؛ سومی از سی سوار که چـون از روب
اند؛ چهارمی از مرغزاري سـبز      تن شماري همان سی  شان می چون دوباره  و دهند یکی کمتر  می

پنجمـی از  و خرّم که دروگري داس به دست پیوسته در کار درو کردنِ  خشک و تر آن اسـت؛          
یکـی و روز را     شب را بر     کهاند و مرغی بر آنها آشیان دارد        دو درختِ سرو که از بن دریا برآمده       

و ششمی، از شارستانی که بر فرازِ کوه است و مردم از آن به سـوي  گیرد؛بر دیگري نشیمن می 
انـد نـابود    گیرد و هرچه در خارستان گـرد آورده       اي درمی زلزله ناگهان آیند؛ لیک خارستانی می 

.گردندسويِ شارستان بازمیکند و مردم ناچار بهمی
هاي قمـري، زمـان،  دوازده ماه سال، شب و روز، سی روزِ ماه       ،همهیندهد که ا  زال پاسخ می  

).1374:60فردوسی، (خورشید، دنیا و آخرت و مرگ و قیامت است

براي گسستنِ قهرمـان  که گرداند  اي، اندیشیدن را در آدمی کارا می      هاي اندیشه آزمون
،اندیـشد ، ناخودآگاهانه مـی   کودك.نمایداز منِ کودکانه و پیوستن به خودآگاهی بایسته می        
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پایـه از ناخودآگـاهی بگـسلد و بـه         و براي رسیدن به بلوغی روانی و اجتمـاعی، بایـد پایـه            
ست براي ایـن گسـستگی از ناخودآگـاهی و          ا و اندیشیدن دستاویزي   ،خودآگاهی بپیوندد 

.پیوستگی به خودآگاهی

نابیوسانهاي آزمون-4-2-4
بالش و نمـوِ تنـی   ش، براي سنج قهرمان» آگاهیپیش«یچ  هست که بی  ا آزمونیگونه،  این

ترین نمونۀ این آزمـون را فریـدون بـراي پـورانِ           بهترین و روشن  . سازندو روانیِ او برپا می    
:دهدخویش سامان می

خود را بـه جـادویی، بـه         ،شودآگاه می  چون فریدون از بازگشت پسرانش از سفر همسرگزینی،       
آورد کـه  یکی روي در گریـز مـی  .آیدبر سر راهشان پدید می     و آوردمیپیکرة اژدهایی دمان در   

دیگـر راه میانـه را   هخواننـد؛ و سـ  سـتیزد کـه تـورش مـی    نامند؛ دیگري با وي مـی سلمش می 
).25: همان(گیردکند که ایرج نام میگزیند و با اژدها مدارا میبرمی

ـ       یکباره و بی  این آزمون، به   ، انجـام   اوروانـی   آمـادگی   هویـژ ههـیچ آمـادگی قهرمـان، ب
را بـسیجیده  دقهرمان از پیش خو،ايهاي جنگی و اندیشه  در آزمون که  درحالی،پذیردمی

هـاي روانـی    هشناسی ژرفا، از گونۀ تکان    هاي نابیوسان، در دبستانِ نقد اسطوره     آزمون.است
سـت  ا آرمان و آمـاجی    پروراند؛ و این همان   باالند و می  شبه می تواند بود که کودك را یک     

.جویندهاي پاگشایی میکه آیین

گزینیِ قهرماناسب-4-2-5
قهرمـان، بـا گـزینشِ اسـبی         .هاي پاگـشایی توانـد بـود      از گونۀ آیین   گزینیِ قهرمان، اسب

گزینـی  دربارة اسب  قدمعلی سرّامی، . نمایانددلخواه، خویشتن را چون قهرمانی راستین می      
:تاسجهان پهلوان نوشته

عنوان پهلوان، وقتی است که فَسیلۀ اسبان را به دسـتور زال از برابـر وي               به آغازِ زندگانی رستم  
سـرّامی،  (گزینـد هیچ کسی را بر سرین ندارد برمی      گذرانند و او از میانشان رخش را که داغِ          می

1383 :781.(

از آن اسـت  گزیند و پسچونان باب خویش اسبی نژاده براي خویش برمی نیز سهراب
).112: 1374فردوسی، (نهدبازگشت میکه پا در راهی بی

در تـاریخ گذشـتگان و      «اگر این سخنِ ژوزف هندرسن را فراچشم داشته باشـیم کـه           
جوامع ابتدایی، هویت گروه و فرد، غالباً با نمـادِ یـک حیـوان بـه عنـوان تـوتم مـشخص                      
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د رسـید کـه اسـبی ویـژه و شـناخته            یناتوان بدین بر  می،  )57: ب1386هندرسن،  (»شودمی
ـ   یبراي یک قهرمان، چونان نام وي، هویت       او و همـین هویـت، یعنـی رسـاندن           راياست ب

البته گزینش حیوانی ویژه براي یک فرد، و نـه          .قهرمان به بلوغ و بالشی روانی و اجتماعی       
شـمار آیـد  بـه 1»نیگـوییم «یا » روح نگهبان«تواند بود که از گونۀ      یک طایفه و قبیله، می    

.)56: 1386استروس، (

هاي باورشناختیآزمون-4-2-6
اي بـه  روي کـه قهرمـان بـا پـس پـشت نهـادن آن، پایـه       هاي باورشـناختی، از آن    آزمون

هـاي  از گونـۀ آیـین    ،استآمدهنزدیک می  و بالش روانی و اجتماعی     ورجاوندي و بشکوهی  
سـت کـه بـاورِ      ا ییها، همۀ آن آزمون   هاي باورشناختی آزمون.استپاگشایی شمارده شده  

سري توانـد بـود     از باوري دینی و آن     ،رود؛ و این باور در نگاهی فراگیر      قهرمان را نشانه می   
ارو یـ فرسا بـا ایـن آزمـون رو       اي برجسته و توان   گونهمهردینان به .تا باوري ملی و حماسی    

هـا و پیـشانی وي را     دسـت  ،مرشد براي روشـن سـاختن هویـتِ نوآمـوز         را نمونه .اندبوده
اسـت و  نمـوده فرسا و دشـوار مـی  که بسیار توان؛)158: 1387وِرمازِرن، (استزدهکبودي می 

که دردهاي نـیشِ سـوزنِ دالك را تـاب           مولوي مثنويرا در    حکایت آن قزوینی خالکوب   
: آوردبه یاد میآورد نمی

خـویش گبرِتا رهی از نیشِ نفسِ      نـیش  دِاي برادر صـبر کـن بـر در        
)105: 1380مولوي، (

هاي ملی، همۀ آن نبردهاي قهرمانـانِ هـر قـوم و       هاي باورشناختی در پهنۀ حماسه    زمونآ
نبـردِ یونانیـان بـا      .پـذیرد ست که به باور عشق به وطن و پاسداشت آن انجام مـی            ا تباري

ی کـه در پـسِ   آزمون. هاستاز زمرة این آزمون   ) هِلِن(بر سر ناموس و آبروي آنان        ترواییان
، بلـوغ و بالـشی روانـی و         یشـناخت بـه زبـانی اسـطوره      ؛ و آن، شکوه و افتخار نشسته بـود      

.اجتماعی براي تک تک یونانیان به ارمغان آورد
کـه بـه   نیـز ...گردانی چون رستم، زال، گودرز، گیـو، بیـژن، بهـرام، گـرگین مـیالد و               

هـایی  آزمـون  ،ري بزرگـی آفریدنـد    شماهاي بی پاسداشتِ نام از کام گذشتند و در آوردگاه       
.هاي پاگشایی را از سر گذراندندباورشناختی و آیین

1. nigouime
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اي ایرانیـان، همـان اسـت       هاي اسطوره ترین آزمون باورشناختی همۀ حماسه    بزرگ اما
داشـت روشن سیاوش، به آهنگِ  .رویی آن را پس پشت نهاد     شناس با سرخ  که سیاوشِ یزدان  

الـدین  دکتـر میـرجالل   .آیـد گذشتن از آتش را پذیرا می     زدينکونامی خویش، آزمایش ای   
:استچنین نوشتهه زمیناین کزّازي در 

در ایـران باسـتان، دو       .اسـت شدهنامیده می ورگذشتن سیاوش از آتش آزمونِ ایزدي است که         
. اسـت هنیز خوانده شـد 1ورورِ گرم و ورِ سرد که در پهلوي برسمگ     : استگونه ور، روایی داشته   

یا بـاورِ اسـتوارش   ،گناهی خویشاست بیخواستهکسی که می  . استورِ گرم، گذشتن از آتش بوده     
گنـاه  اگـر بـی  . اسـت دادهمـی تن بـدین آزمـون در  ،آشکار بداردچندوچون  را به کیش خود بی    

).1385:3/275کزازي، (استآمدهدر میهآتش بزگزند ااست یا در باور خویش استوار، بیبوده

است که سیاوش، قهرمانانـه و پاکدامنانـه، گذشـتن از           ور، آزمونی سخت و مرگبار بوده     
گـذر . دیـ آمـی آورد و یک گام به بلوغ روانـی و اجتمـاعی خـویش نزدیـک                میرا تاب   آن

داشت و استوارداشت پاکی او، آزمونی پاگشایانه است کـه  سیاوش از آتش، جداي از روشن     
سـت کـه از سـرآغاز زادن تـا مـرگ            ا سـیاوش قهرمـانی   . ستا انجام آن  قهرمان ناگزیر از  

: بدین قرار استهکگذرانددرپی و شگفتی را از سر میپیهايباشکوهش، پاگشایی
جدایی از مام و سفر به زابلستان-1
برگذشتن از آتش-2
سفر به توران-3
پیوند و زناشویی با جریره-4
سگینپیوند و زناشویی با فر-5
ردافکندن سیاووشگِپی-6
مرگ-7

بـرد کـه مـرگ و    هاي هفتگانۀ پاگشایی سیاوش، ما را تا بدان زینه پیش مـی      این زینه 
،»خـون سیاوشـان  «او، نامزد بـه  رستن گیاهی شگفت از خونگونۀاي را بهزادنی اسطوره 

در ،اسـت بـاره  هاي پاگشایی، مرگ و زادنی دیگر  و اگر آرمان فرجامین آیین     آییمپذیرفتار  
.تر از سیاوش، این مرگ و زادنِ نمادین را نخواهیم دیدهیچ قهرمانی بهتر و روشن

هـاي زیـرین  در نمونـه نمونه،عنوان کهنرستن گیاه به   ۀگونمردن و زادن نمادین را به     
کـاجی، از نـو     هاي غرب آسیا، پس از مرگ در پیکرة درختِ        آتیس، در اسطوره  :یابیممی نیز

1. barsamag- war
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.)399: همـان (داننـد میاودر باوري دیگر، بنفشه را رسته از خون.)397: 1383فریزر، (آیدمیزاده  
اندانگاشتههاي رمی، گل سرخ و شقایق را رسته از خون آدونیس می           همچنین در اسطوره  

نمونۀ پاگـشایی کـه از آن   به هر روي، کهن  .)446: همان(و انار را از خون دیونیزوس      )همان(
و زادنی دیگرباره و نمادین را خواهانیم در پاگـشایی برگذشـتن سـیاوش از آتـش و                 مرگ

.شناختانه آشکار استروشنی و رسایی، البته با رمزگشایی اسطورهمرگِ او به

پیوند و پیمانِ زناشویی قهرمان-4-2-7
و بالیـدگی  چراکه بلـوغ  ،آیدینی پاگشایانه در شمار می   ییوند و پیمانِ زناشویی قهرمان، آ     پ

شناختی ژرفـا، پیونـد    در دبستانِ نقد اسطوره   .آیدروانی و اجتماعی قهرمان را پذیرفتار می      
شـناخت و رویکـرد     : آیـد سان گزارده می  و پیمانِ زناشویی قهرمان با دختري دلخواه بدین       

روان از و همـین آشـنایی و پـرداختن بـه مادینـه      ) آنیما(روان  نمونۀ مادینه به کهن  ،»من«
.آیـد خودآگاهی، فرایند رشد روانی و درنتیجه، رشد اجتماعی او را باعث مـی            » منِ«ي  سو

و پیونـد   ) آنیمـا (روان  نمونـۀ مادینـه   خودآگاهی است؛ زن، نمادِ کهـن     » منِ«نمادِ  قهرمان
خودآگـاهی، بـه    » مـنِ «زناشویی قهرمان با دختر یا زن، نمـادي از شـناخت و پـرداختنِ               

.استروانشنمونۀ مادینهکهن
روانـی  هـاي مادینـه   قهرمـان اسـت، داسـتان      ازدواجهـایی را کـه سـرانجامش        داستان

چون رستم و تهمینه، بیـژن و منیـژه و زال و رودابـه؛               یهایداستان ؛نامیمبباید  ) آنیمایی(
به خودآگـاهی    روانشان،بیژن و زال با شناخت و پذیرشِ مادینه        ،رستمچون  یکه قهرمانان 

.یابندت میو رشدِ روانی دس
روانست براي لمس کردن و پسودن مادینـه       ا مرد و زن با همدیگر، راهی      ازدواجِپیوند و   

کنـد؛ و زن بـا      روانش را لمس می   به سخن دیگر، مرد با ازدواج خویش، نرینه       . روانو نرینه 
، ازدواج روانـی بـرون شـناختی نقـد اسـطوره  لیک، در دبستانِ.روانش را ازدواج خود، مادینه  

:به سخنی دیگر. ش استشعشق و بخیینِآ
زندگیِ واقعی یک ازدواج یـا یـک رابطـۀ عـشقی       : نهادنِ فرد به چیزي برتر از خود اوست       گردن

ازدواج متعهـد شـدن بـه آن چیـزي     .واقعی، درمناسبات است که شما نیز در آن حضور داریـد    
. ایـد آن دیگـري، یگانـه    و دیگرتان است، و شـما     واقع نیمۀ طرف شما، به  . است که شما هستید   

ازدواج، بیان مجدد و نمـادین      . دو جنبه از یک هستی     -ازدواج، بازشناسی نمادین هویت ماست    
).294-295: 1388کمبل، (استیگانگی و وحدتی است که در آغاز وجود داشته



بهروز اتونیدکتر١٠٠ 1390تابستان  ، 16شمارة

ر اي را در گیاهِ نمادین ریـواس، د       این نمادِ اسطوره   و ازدواج نمادي از یگانگی تواند بود     
هاي ایرانی، چون کیـومرث،     در اسطوره .بینیمروشنی و آشکارگی می   هاي ایرانی به  اسطوره

ریـزد، گیـاهِ نمـادینِ ریـواس     میرد، از منی او کـه بـر خـاك فرومـی    نمونۀ انسان، می  پیش
،آید که یکـی نخـستین مـرد ایرانـی         یکباره دو شاخه برمی   راست، به  روید و از آن گیاهِ    می

مـشی و مـشیانه یـا مهلـی و مهلیانـه،         .مـشیانه اسـت    ،ستین زنِ ایرانـی   مشی و دیگر نخ   
هاي سامی توانند بـود    ن و همتایانِ آدم و حوا در اسطوره       الهما نخستین مرد و زنِ ایرانی،    

هاي ایرانی، پیوسـتگی و همبـستگی، و همتـایی و           در اسطوره ).80-81: 1380فرنبغ دادگی،   (
باور به برابري زن و مـرد و از    . استو رسایی به نمود در آمده     روشنی  ارزي زن و مرد، به    هم

یکـسان مـژده   ) زن و مـرد (نجا که رستگاري را به هر دوان آیک گوهر بودنِ آنها در یسنا،   
: آیددیده و شناخته میدهد،می

جاي آورد آنچه را کـه تـو از بـراي جهـان بهتـر               هآن مرد یا زن که از براي من، اي مزدااهورا، ب          
و کسانی را که من به نیـایشِ  . کرداري وي بهشت بدو ارزانی باداز براي پاداش درست ،انستید

).534: 1384پورداود، (شما برگمارم، با همۀ آنان از پل چینوت خواهم گذشت

سـت کــه در  اایـن برابــري و یکـسانی زن و مــرد، بـه گــاهِ آفـرینش آن دو، در حــالی    
گونـه  و هـیچ )59: 1386سـتاري،  (آیـد چپِ مرد آفریده مـی هاي سامی، زن از دندة   اسطوره

:شودیارزي در میانشان دیده نمبرابري و همسانی و هم
جبرئیـل بیامیـد و یـک       . خوابی بیامد و دیدة آدم بگرفت، نه خفتۀ تمام بود و نه بیداري تمـام              

الم بـودي، هرگـز   که اگر   ،که آدم را هیچ الم نرسید     چنان ،استخوان از پهلوي چپ آدم برکشید     
).17: 1362االنبیا، قصص(پس حوا از استخوان بیافرید . زنان را در دل مردان جاي نبودي

هاي ایرانی در میانۀ مـشی و مـشیانه،      پیوند زناشویی زن و مرد با همدیگر، که در اسطوره         
يرکـردا ،)82: 1380فرنبغ دادگـی،    (نمایدسستنشان از گیاه ریواس رخ می     از گ پس  سال  پنجاه

روي ایـن آیـین از آن     . تواند بود براي نمادین کـردن آن پیوسـتگی نخـستین           اياسطوره
رسـاند کـه   آید و قهرمان را به بلـوغ و بـالش روانـی و اجتمـاعی مـی                پاگشایانه در شمار می   

.گرددخود، به کمال نخستین خویش بازمیةآمدگمقهرمان با جستن و پیوستن به نیمۀ

سفرِ قهرمان -4-2-8
هـا و  بـا رنـج    ،چراکـه سـفر    ،آیـد سفر قهرمان، همیشه کرداري پاگـشایانه بـه شـمار مـی           

سـفرِ  . در پـی دارد    هاي نهفته در آن، بلوغ و بـالش روانـی و اجتمـاعی قهرمـان را               سختی
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مرگ «مایۀ بنیادین و برجسته دارد و آن        دیگر، یک بن   ۀقهرمان، مانند کردارهاي پاگشایان   
.)190: 1388کمبل، (دیگر استيو رستاخیز

آورد، شـناختی بنیـادین در او پدیـد مـی         خوانی رستم، یک دگرگـونی روان     سفرِ هفت 
دسـت  ه نهد و بلوغ خود را بپایه، کودکی خویش را وامیاي که او در روندِ سفر، پایه     گونهبه

ده و میـرد و در شخـصیت یـک فـرد رسـی          می اشدر شخصیت و روانِ کودکی     او. آوردمی
.نمایاندقهرمانِ راستین رخ می

در آن اسـت     ،خوانیواره یا ناتمام و سفر تک     خوانخوانی با سفر هفت   سفر هفت تفاوتِ  
از سـوي  . رسـد شناختیِ مرگ و زادنی دیگر در آن، پیاپی به انجام مـی           مایۀ اسطوره که بن 
یـک آنهـا را پـسِ      یکبینیم که قهرمان باید     پاگشایی می  ۀها را هفت زین   خوانهفت ،دیگر

شـگرف و  ن کیش مهرپرستی هفت زینه یـا هفـت آزمـونِ    اکه رازآموز پشت نهد؛ همچنان  
.)186: 1380کزّازي، (ند اگذراندهدشوار را از سر می

اياز آسـتانه بایـد بر بنیادِ سخن جوزف کمبل، قهرمان براي وارد شدن به کام مـرگ،   
بـستر  (از آن پـا بـه کـام مـرگ        رستم با برگذشتنِ   اي که آستانه .)85: 1387کمبل،  (بگذرد
:اوستنهد، دشوارگزینیمی) خوانیهفت

بینـیم و هـر یـک از    هاي رستم و اسفندیار، این دو پهلوان را بر سر دوراهی مـی            در هفت خوان  
اما آنـان بـه   ،خوانِ خویش را با گزینش یکی از دو راه دشوار و آسان بیاغازند           آنان ناچارند هفت  

این . گزینندراه صعب را برمی    ،آنکه به اندیشیدنشان نیاز افتد    بی ،سرشت پهلوانی خویش   ۀقسائ
آگاهانـد کـه بایـد خـود را بـراي           هـا را مـی    خواندر آغاز درحقیقت مخاطب هفت     ،گزینش راه 

همچنین این انتخاب تلقینی است بـه       . شنیدن یا خواندن گزارش رویدادهایی دشوار آماده کند       
.)955: 1383سرّامی، (اند که با قهرمانانی استثنایی رویاروي خواهد بودمخاطب تا بد

دو راه در    ،مازنـدران  کی و سپاهیان ایران از چنگال دیـوانِ       رستم براي رهانیدنِ کاوس   
گزینـد  رستم راه دوم را برمـی     . گزند؛ دو دیگر، کوتاه و دشوار     یکی دراز و کم   : پیش رو دارد  

.شـود مـی وارد  خوانی  هفت پیچدرپیچبسترِ   بهگذرد و   تانۀ مرگ می  و با این گزینش از آس     
ها بـه سـوي     آغازد، سفري که با عبور از حجاب دانسته       خوانی خود را می   رستم، سفر هفت  

).90: 1387کمبل، (پذیردها انجام میناشناخته
،لیابیم و تا بـدل شـدن بـه قهرمـانی کامـ            کاره می در دو خوان نخست، رستم را هیچ      

،رسـتم  ۀگانـ هـاي هفـت   گـویی خـوان   . پشت نهد  هاي سخت و دشواري را باید پسِ      زینه
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د و با آمادگی رو بـه  نَآهسته تن به آب زواست که قهرمان، کمسامان رسیدهه  اي ب گونهبه
.ژرفاهاي دریا نهد

بینیم و این رخش اسـت      اي بیش نمی  بارهباره و خواب  در خوانِ نخست، رستم را شکم     
است، بـا شـیري     در کنار نیسانی به خواب رفته      رستمزمان که   رسد و آن  به فریاد او می   که  

ست، باز هـم  ادوم، که خوان گرما و تشنگی    در خوانِ  .آوردآویزد و او را از پاي درمی      درمی
بـه  بینیم که به میانجی میـشی نیکوسـرین،   وپابسته میرستم را قهرمانی نارسیده و دست   

هـاي که در خوان   )رخش و میش  (این دو حیوان  .آیدو گوارا رهنمون می    اي جوشان چشمه
)6(:»خود«نمونۀ شتابند، نمادهایی هستند از کهننخست و دیگر، به یاري رستم می

کند و طبیعت غریزي ما و پیوند آن بـا محـیط   خود معموالً به صورت یک حیوان نمود پیدا می  
شـمار  بـا بـی  هـاي پریـان،  ها و افسانهه در اسطورهکند؛ درست از همین روست کرا نمادین می  
).310: 1386، فرانتسفون(کنیمدهنده برخورد میحیواناتِ یاري

ــستري اســطورهدر خــوان دوم، ــز شــناختی را ب ــینی ــیمم ــد «:بین ــه در نق ــان ک بیاب
،وانـی رشـناختی بـرون  ست و در نقد اسطوره ا شناختی ژرفا، نمادي از ناخودآگاهی    اسطوره

ه قهرمـان   کـ شـناختی نمادي از نیروهاي بکر و نهفته در طبیعت و یا بـسترهاي اسـطوره             
.ستاناگزیرر برگذشتن از آن را براي زادنی دیگ

:نداشناختیهفت خوان رستم و اسفندیار، سخت اسطورهچهار خوان از 
گذار از بیابان: خوان دوم رستم

یگذار از سرزمین تاریک: خوان پنجم رستم
گذار از برف و سرما: ندیارفخوان ششم اس

گذار در شب از دریا: رخوان هفتم اسفندیا
ــدِ      ــا، در نق ــرف و دری ــیده از ب ــرما و پوش ــرزمینِ س ــاریکی، س ــرزمین ت ــان، س بیاب

و قهرمانـانی چـون رسـتم و         ؛روانی، نمادهایی تواننـد بـود از مـرگ        شناختی برون اسطوره
را تجربـه   » مرگ و زادنی دیگر   «،سترها و بیرون آمدن از آن     نهادن به این ب   اسفندیار با گام  

همراهـی  بـه آهنـگِ   ،گـستهم وبیـژن ،فریبـرز ،گیو،اگر قهرمانانی چون طوس.کنندمی
: 1374فردوسـی،  (سـپارند  آیند و جـان مـی     کیخسرو، در برفی سهمگین و مرگبار بندي می       

کـوه در  یابد؛ لیک اگر کیخـسرو    راستین دگردیسی می   مرگیاین مردن نمادین، به   ،)385
از آن روست که او نیـز مرگـی         ،)384: همان(یابندمرده یا زندة او را بازنمی     آید و   ناپدید می 
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از آن روسـت     ،استنیامدهنمادین را از سر گذرانده است و اگر تاکنون از آن کوهستان باز            
یانتِ پیروزگـر شـمرده     هـا و از یـاورانِ سوشـ       که او در باور مزدیسنان، جزو هفت جـاودان        

:استآمدهمینوي خردشود؛ چنان که در می
چون کشتن افراسیاب، و کندن بتکدة ساحلِ دریاچۀ چیچست، و         : و از کیخسرو این سودها بود     

کننـدة مردگـان اسـت، در تـن پـسین           دز، و سوشیانس پیروزگر که مرتب     پابرجا ساختن کنگ  
).46-47: 1385،مینوي خرد(م دهدتواند انجارستاخیز را به یاري او بهتر می

ها، نمادي تواند بـود     بازنگشتن کیخسرو از کوهستان و پیدا نیامدنِ تنِ مردة او در برف           
از زنده بودنِ وي و رفتن او در کوهستانِ پربرف، نمادي از مرگِ نمادین او و سر بـرآوردن                   

.چونان یک یار جاودانۀ شوسیانس
کـه از لهراسـب     او هنگامی   . از بالش قهرمان در سفر است     اي دیگر   نیز نمونه گشتاسب  

باالند و بـه پادشـاهی   پرورد و میکند، گوهر شاهانۀ خویش را می     د و به روم سفر می     رَبمی
).391-403: 1374فردوسی، (یازدایرانشهر دست می

گیرينتیجه-5
،و تمامیت  این کمال  دست یابد و  به کمال    اورسد که   پاگشایی قهرمان آنگاه به فرجام می     

روانی، رسیدن به بلـوغ و پختگـی روانـی و    شناختی ژرفا و برون  در دو دبستانِ نقد اسطوره    
تواند به زینۀ بلوغ اجتماعی گام نهد، مگر آنکـه بـه   اي نمی قهرمان اسطوره . اجتماعی است 

بـه  هـاي دشـوار،  در پسِ پـشت نهـادنِ آزمـون   ،ايقهرمان اسطوره. بلوغ روانی دست یابد   
پرسـی و  بـاب  ماننـدِ  در پـی دارد؛   خورد کـه بلـوغ روانـی او را          میهایی از پاگشایی بر   زینه
اي زال، آزمـون  پرسـی فریـدون، آزمـون اندیـشه    جویی قهرمانانی چون سـهراب، بـاب    باب

پیوند و ازدواجِ همـۀ      ، و سهراب رستم و گزینی  پوران فریدون، اسب  ) غیرمنتظرة(نابیوسانِ  
.نیالن و قهرمانا

آیـد و بلـوغ     هایی از پاگشایی قهرمان، یکـسره در بلـوغ اجتمـاعی او فـشرده مـی               زینه
به دیگـر   . براي مردم نخواهد بود   » برکت بخشی «اي، چیزي جز    اجتماعی قهرمانِ اسطوره  

هـاي باورشـناختی و سـفر قهرمـان،         هاي جنگی، آزمون  هایی چون آزمون  سخن، پاگشایی 
دار براي جامعـه بـه      هایی بس ریشه  که برکت  در پی دارد،  ان را   تنها بلوغ اجتماعی قهرم   نه

کشی فریدون از دهاك، آزادي ایرانیان را از جادو و جادوپرسـتی            کین. ارمغان خواهد آورد  
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کشی کیخسرو از افراسیاب، ایرانشهرِ پـاك و اهـورایی را از دشـمنی         به ارمغان آورد و کین    
اش یکبـاره از جامعـه  نی چـون کیخـسرو بـه   اگـر قهرمـا  .سترگ و سیاهکار رهایی بخشید  

.و سوشـیانس را یـاري رسـاند        شوددر روزِ پسین برانگیخته      بایدد، از آن روست که      برَمی
.اش نخواهد بودآوري وي براي جامعهپس این گسلیدن به معناي پایان برکت

و هـر  اي همیشگی است تا پایـان عمـرش؛   زینه ،ايپاگشایی براي یک قهرمان اسطوره    
را بـه  یهـای اي خواهد شد و در یادها خواهد ماند کـه چنـین زینـه           قهرمانی آنگاه اسطوره  

.انجام رساند؛ چونان یل یالن، رستم

نوشتپی
بـراي  (بینـیم هاي زردشـتی نیـز مـی      جلوگیري از آشپزي زنانِ حایض را در اسطوره        -1

).842-2/861: 1385،وندیداد. نکآگاهی بیشتر 
ي است که اهـریمن     اهاي زردشتی، برآمده از بوسه    در اسطوره حیض زن   براي نمونه،   -2

.)1380:51فرنبغ دادگی، .نک(زندبر سرِ جهی می
شــود و بــر پرســتندگانِ مــزدا اطــالق مــی ) mazda Yasna: اوســتایی(مزدیــسنان -3

.استکار رفتهواژه در اوستاي نو بارها به. خوانندت میزردشتیان خود را با این صف
. 896-2/958: 1385، دوندیدا.نکبراي آگاهی از مراسم دورانِ بلوغِ زردشتیان، -4
.سالگی استاي، میانۀ چهارده پانزدههاي ایرانی، سن آرمانی و اسطورهدر اسطوره-5
هـاي پیـر فرزانـه، گـویی رخـشان و      ها بـه گونـه  خود مرکز روان است که در اسطوره -6

.شودحیوانی سودمند چونان سیمرغ نمایان می

منابع
.هرمس: تهران،گسترة اسطوره،)1382(ارشاد، محمدرضا

.توس: مسعود راد، تهرانترجمۀ ، توتمیسم،)1386(استروس، لِوي
نـصراهللا  ترجمـۀ   ،  رازهاي زادن و دوبـاره زادن     ،  ها و نمادهاي آشناسازي   آیین،  )1368(الیاده، میرچا   
.آگاه: تهرانزنگوئی،
.مرکز: عباس مخبر، تهرانترجمۀ ، هاي یونانیاسطوره، )1386(برن، لوسیال
.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: فرید جواهرکالم، تهرانترجمۀ ، کاويمقدمات روان،)1347(برنر، چارلز 

: آذر یوسفی، تهران   ترجمۀ،  شناسی زنان اي و روان  نمادهاي اسطوره ،)1386(بولن، جین شینودا  
.روشنگران و مطالعات زنان
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.مرکز: عباس مخبر، تهرانترجمۀ، هاي موازياسطوره،)1386(ف. بیرلین، ج
.اساطیر: تهران،هاگات، )1384(پورداود، ابراهیم
.چشمه: ، تهرانسیاوشان،)1384(حصوري، علی

.مرکز: ، تهراندر فرهنگ ایرانیانسیماي زند،)1386(لستاري، جال
.علمی و فرهنگی: ، تهرانتا رنج خارگل از رنگ ،)1383(سرامی، قدمعلی

.عطار: تصحیح ژول مل، تهران،)جلديیک(شاهنامه،)1374(فردوسی، ابوالقاسم
.توس: ، گزارنده مهرداد بهار، تهرانشنبنده،)1380(دادگیفرنبع
، ترجمـۀ محمـود     شهـای نسان و سـمبول   ا،  »فرایند فردانیت «،  )1386(فرانتس، ماري لوییز    فون  

.237-348سلطانیه، تهران، جامی، صص
.آگاه: کاظم فیروزمند، تهرانترجمۀ ، شاخۀ زرین، )1383(زر، جیمز جرجفری

.توس:زادة طوسی، تهرانتقی، تصحیح و توضیح فریدون )1362(ا االنبیقصص
.مرکز: ، تهراناي دیگراز گونه،)1380(الدینکزازي، میرجالل

.سمت: ، جلد سوم، تهراننامۀ باستان،)1385(ــ ـــــــــــ
.گل آفتاب: مشهدشادي خسروپناه،ترجمۀ، قهرمان هزارچهره،)1387(وزفکمبل، ج
.مرکز: عباس مخبر، تهرانترجمۀ، قدرت اسطوره،)1388(ــ ـــــــــــ

تـصحیح رنالـد نیکلـسون، جلـد چهـارم،          ،  مثنوي معنوي ،)1380(الدین محمد مولوي، جالل 
.افکار: تهران

.توس: به کوشش ژاله آموزگار و مهرداد بهار، تهران،ضلیاحمد تفۀترجم،)1385(مینوي خرد
.چشمه: بزرگ نادرزاد، تهرانترجمۀ، آیین میترا،)1387(وِرزمازِرن، مارتین

.بهجت: ج، تهران2، ترجمه و پژوهش هاشم رضی، )1385(وندیداد
،هایشانسان و سمبول   ،»اساطیر باستان و انسان امروزي    «،)الف1386(هندرسن، جوزف لوئیس  

.151-235ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران، جامی، صص
.دایره: تهرانحسن اکبریان طبري،ترجمۀ، هایشانسان و اسطوره، )ب1386(ـــــــــــــ

.آستان قدس: پروین فرامرزي، تهرانترجمۀ، چهار صورت مثالی،)1368(یونگ، کارل گوستاو
.جامی: لطیف صدقیانی، تهرانترجمۀ، روح و زندگی،)1385(ـــــــــــــ

یونگ، کارل گوستاو؛ ژوزف ال هندرسن، ماري لوییز فون فرانتس، آنی یال یافه، یوالنـده یـاکوبی                 
.جامی: محمود سلطانیه، تهرانترجمۀ،هایشانسان و سمبل،)1386(


