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  چكيده
گسترده اسـت كـه از    اريبس يجهان و مفهوم يالگوها كهن نيتر يميقداز  يمادر مثال

 پررنـگ  يحضـور  يذهن و روح آدمـ  دربشر تا به امروز  اتيح يها دوره نينخست
شـده   منجـر  هـا  نيو سـرزم  ها فرهنگ ةهمدر  يمشابه يها اسطوره خلق به و داشته

ـ جز عنـوان  بـه  ما، يرانيا اكانين طبعاًاست.  ـ  كيـ  از يئ  بـا  ناخودآگـاه  گسـترده،  لكُ
 كهـنِ  اثـرِ  در يمثـال  مـادر  آشـكاركردن  و يبررسـ . انـد  بـوده  ارتبـاط  در الگوها كهن

 اكانمـان ينگذشـتگان و روح و ذهـن    يايـ دن تر شيما را در شناخت ب ،نامه گرشاسب
 اربعـه،  عناصـر  در را يمثال مادر نمود نيتر شيب، نامه گرشاسب. در كرد خواهد ياري
هـا   كتاب و كـاركرد آن  يدادهايو رو موجودات ي. برخمينيب يم ،خاك و آب ژهيو هب
 ميكنـ  آشكار ميكوش يم ،پژوهش نيهستند. در ا يمادر مثال از يوجوه ةكنند انيب زين

 در ها قالب و ها چهره نيا؟ شود يم انينما ييها ها و چهره در چه قالب يمادر مثالكه 
 يوجـود  ةكدام جنبـ  ةدهند نشانها  ها و قالب از چهره كيند؟ هرا كدام نامه گرشاسب

  است؟ يمادر مثال يمنف اي مثبت
  .نامه گرشاسب ،يمثال مادر ونگ،ي يشناس روان ناخودآگاه، ،ييالگو كهن نقد :ها هواژديكل
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  مقدمه. 1
 حماسي منابع ترين مهم از و) ق ؟ - 465( وسيط اسدي احمد بنا علي نوشتة نامه گرشاسب
 گرشاسـب  ،اوسـتا  خصوصـاً  اسـالم،  از پيش ايران تاادبي در. است شاهنامه از بعد موجود
. دارد ايـران  اسـالمي  ادب و فرهنـگ  در رسـتم  كـه  دارد را جايگـاهي  همان پهلواني ازنظر

 گرشاسب، به متعلق آن هاي داستان است، شده سروده شاهنامه از پس نامه گرشاسب هرچند
  است. 1منابع برخي در رستم اعالي دج و ايراني بزرگ پهلوان
 سـرايش  از پيش فكري و تاريخي هاي جريان و اثر محتوايبه  نامه گرشاسب يبررس در

 بيـان  هـاي  شيوه و شگردها به وجهت با است شده تالش پژوهش اين در. است شده توجه آن
 بـا  كـالم  تطبيـق  ميـزان  آن، معنايي سطوح و متن مختلف هاي بخش بررسي با الگويي، كهن
  .شود يبررس مثالي مادر جمعي الگوي اصلي هاي فهلمؤ

 psychological( »شناسـانه  روان نقـد « را )Freud 1856-1939( فرويـد  يآرا بـر  مبتنـي  نقـد 

review( يكــاو روان« جملــهد ازدمتعــ يهــا شــاخه و نامنــد مــي« )psychoanalysis( كــه دارد ،
معتقـد   يـد . فروكنـد  مـي  تحليل راآن  يو روان يات فرهنگيلو تج )unconscious( »هناخودآگا«

كـه بـا شـمع     ياسـت. بخشـ   شمع روشـن  يككه درآن  است ييرو بود، درون انسان مثل راه
 شـاگرد ناخودآگـاه اسـت.    يـك و بخـش تار  )conscious( »خودآگـاه « بينيم ياست و م روشن
را  ناو آ ؛بـود  يردر ضـم  تـر  يـك تار يخشب وجود بهمعتقد  ،)Jung 1875-1961( يونگ فرويد،

اصطالح  ي،جمع ونگ، پس از ناخودآگاهي. ميدنا )collective unconscious( »يجمع هناخودآگا«
 بـر  مبتني نقدكار برد.  در آثار خود به يعوس يشكل را به )arche type( »تايپ يآرك« يا »الگو كهن«

 يونـگ،  يدةعق است. به كاوانه نقد روان يها از شاخه كه نامند مي الگويي كهن نقد را يونگ يآرا
 انجـام  ناخودآگـاه كه انسان  هستند ييبه رفتارها يلو تما يو مادرزاد يزيافكار غر الگوها كهن

 يباستان اجدادر رمك يها كه براثر تجربه را يو رسوبات مشابه يرتصاو يگر،د عبارت هب ؛دده يم
  ).481 - 112،480 - 111: 1383 يونگ( گويند يم الگو كهن است يافته هبه ناخودآگاه بشر را

الگوهـا هسـتند    كهـن  دربردارنـدة  ياهـا رؤ و ،هـا  يينآ ها، ، افسانهساطيرا ادبي، آثار برخي
 به نسلي از كه) 170: 1390 يونگ( ستها نسل ينب يارتباط پل الگو كهن). 203: 1375  (داد
  :يابد مي انتقال نسلي

 نهفـت جـان داشت اندر نبشت و چـو  در اندرزنامــه ســخن هرچــه گفــت
 يننـچــرا هــم دفـرزنــــ مـــوختايـب  يــنهــر چــه آمخــت از راه ديز و

  )406: 1389 ياسد(
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 يمـوس / آنيمـا ، آن)Persona( ، پرسـونا يمثـال  مـادر  مانند كهن يالگوها شاملناخودآگاه 
)Anima/ Animus،( يهسا )the shadow،( شتنيخو )the self،( دوباره دلتو )Rebirth،( قهرمان 
)Hero،( است رهيغ و )52 - 36: 1368 يونگ.(  

  
  لهمسئ بيان. 2

 يجمعـ  يايـ رؤ هاسـطور . دارد اساطيري گوناگون هاي جلوه ملل، هاي آيين در ،مثالي مادر
 اسـت  اقـوام  يجمعـ  يايـ رؤ ةكننـد  انيـ ب و يآدمـ  نهـان  از برخاسـته  هـا و شـعرْ   انسان

). 60: 1372 يونـگ ( »شود مي بيان شاعر اثر در قومي رواني حاجات«). 214 :1388 مورنو(
 دارد تري عميق آگاهي روح و طبيعت دربارة و تر بيش خاطر تقد ديگران با مقايسه در شاعر

ـ ارا قالخ نويسندگان آثار در كه شاهدي براي بايد). 518: 1366 ديچز(  ارزش شـود  مـي  هئ
 برند مي هبهر منابعي از و دارند آدمي ذهن به نسبت تري بيش دانش ها آن زيرا بود؛ قائل زياد
 ابتـدايي  تصـاوير  زبـان  بـا  كه آنان ).Freud 1990: 34( است نيافته آن به راهي هنوز علم كه

) 1965 - 1888( اليـوت  كـه  چنـان  شاعر،. كنند مي انداز طنين را صدا هزاران گويند مي سخن
 ارتبـاط  معنا منابع با و است »تر ندمتم حال درعين و تر ابتدايي« خود عصران هم از گويد، مي
 منتقدان و شناسان روان هاي ديدگاه و اتينظر بر تكيه با ما،). 540: 1366 ديچز( دارد تر بيش
 كـاوش  نامـه  گرشاسـب  در مثالي مادر دربارة الگويي، كهن نقد و الگوها كهن عرصة در ادبي
 آگـاهي  و تياسـ سح« ،»روانـي  حاجـات « ،»جمعـي  رؤياهـاي « اين آيا كه ببينيم تا كنيم مي

 نمود اگر و خير يا دارد نمود كتاب در يرهغ و ،»چندصدايي« ،»ابتدايي تصاوير زبان« ،»عميق
  ؟است چگونه و حد چه تا ،دارد

 

  پژوهش تمياه و ضرورت. 3
 لكـ مو و دار نگه ترتيب به و مؤنث امشاسپنداني امرداد و ،خرداد اسفندارمذ، ،ايراني اساطير در

 آناهيتـا  سـورا  اردي ،چنين مه). 95 - 94 ،1 ج :1394 ها شتي( هستند گياهان و ها آب زمين،
: 1391  بهار( هست نيز طبيعت سرسبزي و باروري عامل كه هاست آب لكمو و مادينه ايزدي
 در و ايـران  در مـادر  الهگـان  و ايـزدان  زن وجود). 2 بند يكم، كردة: 1392 اوستا ؛477- 476

. گيـرد  يمـ  يـان بن يسـاالر مادر از آفـرينش  كـه  اسـت  اين دهندة نشان مللْ از بسياري اساطير
ـ  عنـوان  بهرا،  يعتاست كه طب يبرزگر ةاسطوره اسطور ينتر و بزرگ يننخست بـاردار و   يزن
 راو نباتـات   حيوانـات  يـر و تكث مـراوده  ديرينگانْ). 147: 1366(دالشو  دارد يبزرگ م ،باكره
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 بر كه هايي چشم با را كاران كشت و بود مردم گردآورندة يترا. مدانستند مي مادر الهة به وابسته
 كـه  را مـادر  بـزرگ  الهة يك غربي آسياي«). در 226: 1391 بهار( پاييد مي شد نمي نهاده هم
 مشـابه،  آيينـي  و اسـطوره  بـا  امـ ا ،مختلف هاي نام با بود طبيعت زاياي نيروهاي همة مستج
 يـز را ن آن ناخوشـايند  چهرة و طبيعت منفي نيروهاي ه). اله368: 1383 يزر(فر »پرستيدند مي
 بـازگو  را ايـران  اسـاطيري  تـاريخ  از هايي گوشه كه ،نامه گرشاسب در كاوش. كرد يم يتداع
 و مـادر  نمونة نكه با پيوند در كه است مواردي از سرشار كتاب اين كه دهد مي ننشا كند، مي

 در را مثـالي  مـادر  دربـارة  دقيـق  پژوهشي ضرورت لهئمس همين. است آن مختلف هاي جنبه
  .گشايد مي او شعر مخاطبان روي  به نو هايي دريچه و كند مي اثبات طوسي ياسد شعر

  
  پژوهش پيشينة. 4
 بـه  تـوان  ياست م هگرفت صورت نامه گرشاسبالگوها و  كهن ةمينز رد كه ييها پژوهش از

 يخـي رو م ياز صـرف  »نامـه  گرشاسبو  نامه كوشجانور در   ـ انسان ةاسطور« چون يآثار
ــار در  دگرديســي«)، 1388( ــه م ــه گرشاســبخــون ب ــام» نام )، 1392( يگــرانو د ياز ام
ـ  از »يطوسـ  ياسـد  ةنام گرشاسب در يشياند فرجام«  يلـ تج«)، 1389( يمحمـود  و يبرات
 از »ونـگ ي يشناخت نروا ةينظر براساس رانيا يلم يها حماسه در “مثالي مادر” يالگو نكه
 مـادر  يالگـو  كهـن  يبررس ةنيدر زم ي. تاكنون پژوهشردك  اشاره )1395( ديگران و اريتس
را از  نامه گرشاسب ميبرآن حاضر پژوهش در. است صورت نگرفته نامه گرشاسبدر  يمثال
  .ميمنظر بكاو نيا

  
  بررسي و بحث. 5

  يمثال مادر 1.5
سرنوشـت   مانند خود، يد. در وجه منفرانَ يد فرمان مدو والدت مج ييجهان جادومادر بر 
 روتصـ  خـوراك،  ن،يزمـ  چـون  ييها ارزش بهاست. ممكن است  يرناپذيزو گر يزانگ هراس
كنـد   و اژدهـا اشـاره   ،مرگ ،چون اعماق يكتار و يسرّ يزهايچ به اي حفاظت و ،تيحما

. دادنـد  مـي  نسـبت  مؤنـث  نيرويـي  بـه  را كشـاورزي  اقوام تر بيش ).27 - 26: 1368 يونگ(
 هيـ لوا كشـاورزي  در زنـان  كـه  بـود  نقشـي  خـاطر  به الهه يك به كشاورزي كشف انتساب«

ـ  يگرفته تا هر زن يقي). انواع زنان از مادر حق361: 1383 يزر(فر »اند داشته از صر مختـف  و
  هستند. مادر
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مـا   يآرزو يتن غايكه مب شوند يم يلمتج يزهاييآن در چ يمفهوم مجاز مظاهر مادر، به
 ياري. بسـ يبهشت يمو اورشل ،مانند فردوس، ملكوت خدا ،است ينجات و رستگار يبرا

از مظاهر مادر  توان يم انگيزند يرا برم يارذگ و حرمت يكه احساس فداكار يزهايياز چ
ب ساكن و هر آ ياو  ياجنگل، در ين،مثل دانشگاه، شهر، كشور، آسمان، زم ،شمار آورد به
 شود يم يتداع ييها و مكان يزهابا چ يمثال صورت ينو ماه. ا ،يرينماده، جهان ز يتح يا

...  گـود  ياء... اشـ  ... صخره، غار، درخت، چشمه، چاه باشند يو بارور يكه مظهر فراوان
  ).26 - 25: 1368  يونگ( كنند يم يبه آن است مادر را تداع يه... و هرچه شب زهدان

 آن از يمثـال  مـادر  يمنفـ  ةجنبـ  ،كنـد  دايـ پ يبلعندگ و گور چون يمفهوم نيزم هرگاه
 يات،مادر، در وجه مثبت خود با اصل ح). 122: 1389 ي(فروزنده و سوران شود يم ادراك
، قصــر دختــر نامــه گرشاســب. در اســت راه هــم غيــره و ،يــاييت، زاحمايــ گرمــا، ،تولــد

و از  نقصـر پنهـا   يندر ا يداست. جمش ينمادر زممثبت  يها جنبه دهندة شاننشاه،  كورنگ
  خطرات دور است:

 چـو انــدر دل رازداران ســخن  نهان مانده در كاخ آن ســروبن
  )63: 1389 ياسد(

اك و با حگرفتار ض كند، يدار اوست ترك م كه قصر را كه چون رحم مادر نگه يا زمانما
همسر گرشاسب كه قصد داشت بـه او زهـر بدهـد و    ، نامه گرشاسب . درشود يم ميه دونرِّا

: همـان  بـه  يـد (بنگربام گرشاسب را بكشـد   يبا انداختن سنگ از باال خواست يكه م زني
زن  ين،چنـ  هـم  ،كتاب ين. در ادانست يمادر مثالمخوف  يها از جلوه توان مي) 238و  236

) كـه  238: همـان  به يد(بنگر شود مي يهو مار شكنج، تشب يوبه ناز و گنج و زن بد به د يكن
  .كند يم يلمادر را متج ةنمون و بد) كهن يك(ن ةدوگان ةجنب

ازنظـر  . ديـ د توان يم را مادر يالگو كهن حضور زين گانگانيب اي اقوام با ازدواج انيدرجر
 ،... يهـان از نابودشـدن فـرد در زهـدان ك    ،الگوها، ترس از مادر بلعنده در سطح كهن« يونگ

). 167: 1388 ينيـك (اودا »شـود  يم يونديپ هيگانب ي]مايه زيست[=  يبدول شدن العموجب ف
 يماندن خانواده و گروه خـانوادگ  ينخورده باق درجهت دست يشاوندان،با خو يوندپ يبدويل

 يالگـو  كهـن  ،نامـه  گرشاسـب قرار دارد. در  يونديپ يگانهب يبدويو دربرابر آن ل كند يعمل م
امتنـاع گرشاسـب از    يـان را درجر يونـدي پ يگانـه ب يبدويشدن ل العترس از مادر بلعنده و ف

دور،  ينيدر سـرزم  يگانـه، ب يازدواج بـا همسـر   ياو بـرا  يدشد يلو تما يشانازدواج با خو
 را شـهرها  و كشـورها  »جفـت  ينبهـ « يـافتن  يآرزو و جـو و جسـت  درگرشاسب  ؛بينيم يم
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داسـتان   ينا ي. اسدكند يازدواج م روم شاهو باكماالت  يبادختر ز با سرانجام و نوردد درمي
  ).216 - 197: 1389 ياسدبه  بنگريداست (  كرده بازگوصفحه  يستب درطور مبسوط  را به

  
  اربعه هاتما و زمين مادر 2.5
 او آمدن با كه ست»مزدا اهوره زيباي دختر« و زمين مادر سپندارمذْ يا آرميتي ،اوستا در
 و 16 /نوزدهم فرگرد: اوستا( »شد خواهد پديدار مند تكش] سرزمين[ و خوب خانمان«

. است (Gaia) گايا زن خداي يننخست ،يونان تمدن در). 1 /43 هات و 11 /48 هات: يسنه
GA نيزم ). مادر33 ،1 ج: 1379بود (روزنبرگ  ينمادر زمو او  است »ينزم« يمعن به 

 يافته. حكماي قوام آتش و ،خاك باد، اضداد است و از عناصر آب، وحدت از يا عصاره
است.  هگرفت شكل متضاد عنصر حاد چهارتا از جهان كه بودند معتقد ر،ياساط متأثر از ونان،ي

 تكرار را تقارن نيهم زين نيزم و هوا و دادند يرا م اضداد جفت از كي ليتشك آب و آتش
و  ،تضادها ييرها،از تغ يا رهيزنج نْيزم ،ديدگاه نيا رد ).see Stevens 1990: 68( دندكر يم

كند.  يتكرار م را و مرگ يزندگ ةزد شتاب و چرخش استداده  يرا در خود جا ها ينيجانش
است.  »چرخ« رياساط در نيمادرزم ينمادها و يرونيب مظاهر از يكي كه استسبب  ينهم به
 مبوه اكوبي چون ،يكسان ةعارفان يشهودها و ينيمتون د يبرخ و اگرانيميك آثار در گوني
)Jacob Boehm 1575-1624(ييايزا مفهوم بر يا را نشانه  آن است و كرده ينماد را بررس ين، ا 

 يچهارركن يايزا چرخ نيا ليتحل در ونگيداند.  يم يعرفان يروابط رندةدربردا و نيمادرزم
با  وستهيپ مادرو  است مادر ذهن اي )Nature Mother( »عتيمادر طب« ن چرخْيكه ا سدينو يم
 نامه گرشاسبدر  هايي يدگاهد ين). چن61: 1388 يگرانو د يكند (قائم يم كار و نديآفر يم آن
  :دآشكار دارن ينمود يزن

ـــكيشــانيانم  چـــار گـوهــر نمــوديناز آغـاز كــا ــبش انگ ي  زود يخــتجن
ــ  راستوبن كـژست جنبش زاگون دو ــان داـهم ـــره ني ــ زي  طه خاســتـاز نق

ـ چو گــرد  ياناند چـــون نقطــه انــدر مــــمــينزمــ  انــره آسمـ يــ داـده شــدي
ــ   زودـبرفــاييو گرمـــدگـــر بــــاره نــ   ــوا گش ــش تـه ـــره دوديت از آن آت  ـ

ــرّ يشردـبــــه ســ  بهـره داشـتينزمـ يخشكويز سرد  هــوا برگماشــت يت
ـــيپــس از ســـــرد ــ  ر دوانـهــيرّو ت ــ ـگش ــرد زم ــ يناد آب و گ  د روانـش

ــ  ـتنـيخــاك از آمـپـــهانـسرشـــت جــ ــه هـــدرآم ـــــير پـد ب  ـيختنكر انگـــ
 كـرد  هـــ بست يــن ان بـا زم ـهمه زورشـ   كــرديوسـتهار پـچـ يناـــ اندار كـجه

  )139: 1389 ياسد(
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  :خوانيم يدر مدح خداوند م يا
 ار اوستـپرگ يهتك چرخ بر پو  ار اوسـتـكةبسته بر نقطمينز

  ) 91: همان(

و  ميـت تما يـادآور اسـت. چـرخ    زنـده كامـل و   يدر چهار عنصر خود جوهر يعتطب
راز تضـادها را در بـر    يبترت يناست و بد )Mandala(مانداال  ييجوهر نمادگرا ةدهند نشان
را   كــه آن ،ينزمــ ينگينمــاد يافــت، ره يــن). مطــابق ا243 - 242: 1372 يونــگ( گيــرد يمــ

و  اتحادبه  نيل ياضداد را برا وقفة يتالش ب ،دانستند ياز وحدت چهار عنصر م يا مجموعه
 شـاهنامه و  نامـه  گرشاسـب جهـان در   ينشآفـر  ).379: 1383 يونگ( دهد يم  نشان ميتتما

و  شود ي(چهار عنصر) آغاز م ينمادر زم ينش) با آفر9 - 8 ،1 ج :1389 يفردوس به بنگريد(
  :مينيب يم نيزم عناصر در را كمال و تيتمام به ليم نامه گرشاسبدر 

ـ كـاربـهيتـيگيگهــر هـا  گردان حصار اندرنـد  گـردون بهز  ـدرندان
ـ   صـدهزار  گـون  گونـه  ازيدنگـار آ  ـــارچهزيـنهمـييكنچهارند ل

 هـم از هر سه اركان ز چرخ بلنـد   منــدـــد از اختـران بــهرهآمينزم
 راسـت  يكجاي چهارندهرينزمـ  جداسـتيـكآب هرآتش وهوا و

ــ او در يشــاناوز  شـاناز هـر سـهينشـــان ويـيابن ـــشان يـبازياب  ن
 زارـهــ يـابيـــدل بـازبــرايكـــي  ينهـارزيگر از تخم هـر چـش دهـ   

  )35 - 34: 1389 ياسد(

اضداد  يانكنش و واكنش م ينهم ياساس ةانسان، شالود يمناسبات روان ترين يچيدهدر پ
اسـت   يرپـذ  حـاد) اضـداد امكـان   ت(ا يبرند؛ تركدا توازن به رسيدن در »يسع«. اضداد است
 ةك چرخي در خود متضاد با عناصر ت،يماه از عناصر، ازلحاظ يك). هر77: 1388 ينيك(اودا
 كامـل  را گـر يد كيـ  و رسـند  مـي  يتعادل و هماهنگ دافعه به و جاذبه از يتقابل در و يمفهوم
چهـار   نيـ ا انيـ م ونديپ در هماد و نر ةدوگان تيماه وجود ). فرض70: 1372 يونگ( كنند مي
 و نهينر عناصر باد و آتش ،يزروان اسناد . دراست عيطبا نيا انيم وحدت يبرا يتالش زين دض
 نيـ ا يبـرا  يطبقـات  وجود رو). تص122: 1375 ينرزبه  بنگريد( ندا ينهعناصر ماد نيزم و آب

 و آب ةدو چرخ كه(آتش  و ،باد آب، خاك، ةكر چهار بر نيزم فلك دانستن مشتمل و عناصر
 آسـمان  پـدر  يالگـو  از يتكرار خود) اند نهينر و فراز در آتش و باد و نهيماد و فرود خاك در

)Sky Father( 2نيزم مادر و )Earth Mother (انيـ م سدمقـ  وصـلت  تـداوم  و چـرخ  ةپهن در 
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 و ليو تبـد  يريفسادپذ چهارگانه تطبقا نيا مشترك است. وجه كمال ةمدهاست، كه مق آن
 يو تعـال  ثبات به توان يم آن از گذر با و استآن  سطح نيباالترآتش  ةكر ؛هاست آن ينابود
چراكـه   شوند، مي ستوده چهارمادرانمتون كهن،  در). 194: 1383ورزمان به  بنگريدد (يرس
). در 38: 1366 زادسـپرم بـه   بنگريـد اسـت (  هگرفتت ئنش ها آناز  يددگان مايآفر نشِيآفر

از  نباتـات  و جـانوران  ي،ازجمله جسم آدمـ  يماد يدگانش آفرينبه آفر بارها نامه گرشاسب
  :است  شده اشاره ينزم

 يـز اسـت ن  يدهرـاز او آفـ يـزدم اـه  يزخور و پوشش تنش را زوست چـ
  )36: 1389 ياسد(

 سـر ز خـاك   يبرافراخت پـس رسـتن    اكـت پـخاسيمعدنينزمنخست از
 خـور وبـا خـواب   يختآمد آميدپد  انورـگـون جـ  ونهـگـ يس از رسـتنـپ

  )138: همان(

  )خاك( نيزم 1.2.5
خـود را از روح   يروين ها يدهدارد. آفر ياندر آن جر ياتروح ح ؛يستمرده ن يجسم ينزم
ـ  لمـس  روح ايـن . شـود  يمـ  يهاختران تغذ با و زمين در حيات روح. گيرند يم ينزم  يكردن
را در  يمثل مـادر، مـواد معـدن    ،يند. زمكن مي تغذيه او از هست زمين دل در هرچه. يستن

  :كند يمبطن خود نهان 
 يهــا چــو پســتان او يهمــه رســتن  يت چون مــادر مهرجوـساينزم

 در كنـار  يشـان پرورانـد همـ   كـه  هزارينگون خلق چـنـدبچه گونه
 ـگاهيــاــتــن زنـــده و مــرده را ج  ور را پنـاهــت هر جانـــساينزم

  )35: همان(
نامحـدود،   يجهـت بـارآور   بـه  هـا،  يـين و آ يردر اساط واشكال زنده  يدآورندةپد ينْزم
ـ  اسـت شده  يلبه مادر بذر و دانه تبد ين، مام زمرو ينهم ازمند است.  ارزش  تـر  يشو در ب
  ):254: 1376 يادهال به بنگريددارد ( يالوه ييها جنبه يراساط

ـــ  ست كĤرد بر او هرزمانايچو خوان ــ يب ــردم هم ــدازه م ــانيم يان  هم
ــم    مـهاش برّد ز هـنه هرگز خورش ــوه ك ــردد انب ــانش را گ ــه مهم  ن

  )35: 1389 ي(اسد
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حضـور دارد.   يهنمـ  ينرازآلود با زم يگانگياز  اي يدهپوش سح يز،مردم امروز ن ياندرم
داشت  بزرگ ياآشنا  ياندازها چشم يشستا يا ينسرزم يبرا يويدن ياحساس مهر صرفاً ينا
و  ينآمـدن از زمـ   نيـرو رازآلـود اسـت. احسـاس ب    يا تجربـه  بلكه ؛يستشده ن دفن ياكانين

...  اسـت  يجهان اي يدهعق ينشدن از زم هزاد« و است يهانيژرف و ك يونديشدن از آن پ هزاد
 بـه  بنگريـد  ؛167: 1375 يـاده (ال» شـود  مـي  ناميـده  “ينزم ةزاد” ها انسان از زبان ياريدر بس
 يدهمسـر جمشـ   بارداري داستان در نامه گرشاسبدر  ينزن و زم تشابه). 169 - 168  همان:
  :شود مي بيان چنين

 شد برومند و كان پر گهرنيزم  رمـــه نـو درآمد به چــرخ هن
  )58: 1389 ي(اسد

رحـم پـاك    يا«: گويند يم يدتعم آبِ به لگنِ ،يدهنگام غسل تعم يك،كاتول يسايدر كل
 ييها ). در گذشته144: 1385 يونگ به بنگريداست ( »مادر« يمعن به يزن يسا. كل»ياله ةچشم
ن يمعـ  ييهـا  مضمون كه زنان هرگاه به مكان ينبا ا است وجود داشته يريدور، اساط ياربس

. شـدند  يو كودكان وارد بدنشان م شدند يباردار م رفتند يم  صخره يا ،مثل غار، درخت، رود
 مادران بطن به تا كشيدند مي انتظار زمين دل در سوراخي يا ،جنگلي شكافي، در كودكان اين
 داشـتند  جنينـي  زندگي نوعي پيشاپيش زمين، خود، حقيقي مادر درون در يعني شوند؛ وارد

 يو بـارور  يعـت طب يانم ييالگو كهن يوندپ ،نامه گرشاسب). در 169: 1375 يادهالبه  بنگريد(
  :كه هست يگنبد ي. در دشتبينيم يرا م زنان

 نگـز سـ  ـكريـ مـرد پ  ينزدش بتـ به  و زنـگـآب روشن چةدرو چشمـ
 يز شـو  يودـكه تخمش بـرآور نبـ    يروـوبـخيـبدان شهــر در هر زن

 ز جفـت  يشتـپـس برومنـد گـ  ازآن  در نهفتيبت شدجفت آنچو هم
  )186: 1389 ي(اسد

و  ،مـاه  آفتاب، كنند، مي افتخار آن داشتن به شاهان خداست، گنج زمينْ اسدي، شعر در
 ينمردم و زم چرخند، يم ينچون بندگان برگرد شاه زم آن هستند و هم كنندة آسمان پرستش

  ).36 - 35: همان( ستاو از ما رستاخيز و زمين از ما تركيب و كنند، يم يدابا هم معنا پ

  مادر ـ بآ 2.2.5
آن  يـابي بـه باز  ياشراق و شهود ينتر است كه با كم يمند قدرت يمثال صورت مادرـ   آب
داشته  ياتكه در ح ينقش سبب به ؛دارد يژهو يگاهيجا ير. آب در اساطيافت دست توان يم
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 ةنمـاد همـ   ). آب147: 1366دالشـو   بـه  بنگريـد است ( هبود توجهو مورد شده يم شپرست
و  يـز چ همـه  ةسرچشـم  ،يامكانات هست ةزهدان هم ؛ه وجود دارندواست كه بالق يزهاييچ
اصـل   و يننـدگي، آفر يروين ةو اساس جهان، باعث طول عمر، بخشند يهموجودات، پا ةهم

عصر  در، )Rig Vada(ودا  يگها و شفابخش است. مطابق سرود خلقت هندوان در ر درمان
هـا   اسـطوره  يندر هم. )Hymns of the Rig Vada 1976: 129( بود جا با آب پوشده همه يازل
ها شناور بود، منفجـر شـد و    جهان كه بر آب ينتخم زر ينش،آفر يندفرا يط ،كه خوانيم يم

 همـه  آفريده نخستين: «كه خوانيم مي بندهش در). 43: 1373 يونسآمد (ا يدآن پد جهان از
بـه   نامـه  گرشاسـب ). در 39: 1369 بنـدهش ( »بـود  آب از چيـز  همه زيرا بود، سرشكي آب
  :است اشاره شده ينچن ايناز آب  ينزم ينشآفر

 ماسـت يـر ز كه در ينكگشت ايزم  هرچه زآن آب خاستيرگيكف و ت
  )140: 1389 ي(اسد

نـام   )Nun( »نـون «بـود كـه    ومملـ  ين] آغازيمصر، نخست جهان از [عنصر يردر اساط
و  هريننال ينب ير). در اساط35: 1375 يوراكد بود (و وجا را فراگرفته  داشت. نون (آب)، همه

 يـد پد )Tiamat( يامـت ت يـا و شوراب ) Apsa( اپو يا يرينآب ش يزشاز آم يدگانآفر ،آشور
افالك را فراگرفتـه   ةنخست هم ، آبتورات ). در59 - 58: 1375 يگرانو د يران(ژا آيند يم 

  ).7 :1 شيدايسفر پبود (
 يـش و زا ،ياتح يدتجد يري،پذ از شكل يشزدن، رمز بازگشت به حالت پ در آب غوطه

 يننخسـت  يونـان،  يردر اسـاط  .)33: 1364باشـالر  » (اسـت  زن ةنشان و مظهر آب. «نو است
نـام دارد.  ) Ocean( »اوسـئان « كند مينظارت  ينشو بر آفر يداراز جهان پد يشكه پ يعنصر
 بر گرفته بزرگ در يرا چون رود ينآب است و زم يزديم استج و ينآغاز يانوساق اوسئانْ

 يخدا يتا،). آناه175 ،93: 1383 يت(اسم ميرد يآن م و در آيد يم يدپد آن از يزچ است؛ همه
 پـاك  زايـش  بـراي  را زنـان  زهـدان  است، »رود هزار و درياچه هزار دارندة« يران،آب در ا

 و يثـانو  يمفهـوم  يتن ). آب4 - 1بند يكم، كردة :1392 اوستا( افزايد مي را ها هلگ و ،كند مي
اسـت  كننـده   لومتح يروهاين يرتأث يقدوباره ازطر يدلآب و نماد تو يلك يبرگرفته از معنا

غسـل و   عمومـاً  ،يالهگان بزرگ بارور يشو در ك ي). در جوامع كشاورز96: 1389(سرلو 
 خشكيدة قواي و بود زا باران آب در وري غوطهچراكه  گرفت؛ يشو با آب صورت مو شست
). 195: 1376 يـاده داشت (ال پي محصول را در يو بركت و فراوان كرد مي تجديدرا  خدايان

ازجملـه در   بينيم، يم بارهارا   آن ةكنند لومتح يرآب و تأث ييالگو نمود كهن نامه گرشاسبدر 
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ـ  ييجا آب در يو ب يعوس يابانيگرشاسب پس از عبور از ب ،داستان برهمن و گرشاسب  يآب
كـه   يـن او پـس از ا  ؛اكن بـود دركنار آن آب س يبرهمن .شسترا  خودسر و تن  ؛يدروان د
را  خـود سـر و تـن    ،مـرگ شـد. در چشـمه    ةبه گرشاسب داد آماد اي كننده لومتح يپندها

 بـه  بنگريددفن كرد ( يا داد. گرشاسب او را در دخمه خداوند جان نيايششست و درحال 
 يـن ا در ،دوبـاره  يـايي و ارتبـاط آن بـا زا   مثالي مادر يالگو كهن يد). ازد286: 1389 ياسد

ـ   از  پـس  دوباره در جهانِ دلتو برهمن براي جسم مرگ ،داستان  بـه  ،دارد و يمـرگ را درپ
 زمـين،  دل در اي دخمـه  به او جسمِ. شويد يمرا  خودسر و تن  از مرگ يشجهت، پ ينهم

 از پـيش  نيـز  گرشاسـب . شـود  مـي  سـپرده  ،اسـت  دوبـاره  باروري و زايش نماد كه زميني
 يشمرگ و زا ينيع ةكه تجرب يدار،د ينو ا شويد يمرا  خودبرهمن سر و تن  با روشدن روبه

خـرد،   يرِ، ظاهرشدن او در نقشِ پگرشاسب يد) درونلتحول (تو ،گذارد يم يشنو را به نما
  دارد. يرا درپ ييو كمال نها ،تيبه فردان يدنرس

د دوباره را در داستان پسـر بهـو   لآب و ارتباط آن با تو ينحضور نماد نامه گرشاسبدر 
محكوم به  ،بنابه روند داستان ،كه است يدشمن بهو پسر. بينيم يم يز) نهند محلي حاكمان(از 

 ،پس ؛شود يداماد شاه زنگبار م ياو با گذر از در گريزد يم يرانا سپاها از مقابل ما ،مرگ است
). عكس 133 - 129: همان( شود يد ملدو بار متو ييدرعمل، گو ،و بخشد مي را اوگرشاسب 

گرشاسب  يجهدرنت ،عبوركند يااز در تواند نمي او. بينيم يماجرا را در داستان شاه طنجه م ينا
  ).393: همان( كشد يرا م او

تـازه   يكـري زدن در آب پ فرسوده است، بـا غوطـه   يدوران حلول يكه از كارها يجسم
ها با عبور از آب  در حماسه خسرو يو ك ،داراب ،شاسبگر سام،. رسد يو به كمال م يابد يم

فروبردن  و از آب ي). گرفتن موس355: 1387واحددوست  به بنگريد( اند يدهرس يروزيبه پ
قداسـت   يرياساط ةاز خاطر ييها نمونه يتن يينرو يبرا آب در) يل(آش يلوسو اخ ياراسفند

 از عبـور  هـر  بـا  و گذرد يم آب از بار ني، چندهنام گرشاسبقهرمان  ،گرشاسب آب هستند.
مـاه از آب   شـش  در ،ر به هنـد سف در ،او. رسد يم يتر شيب يدرون كمال و يروزيپ به آب
 مــتن روال طبــق آب، از طــوالني عبــور). 87: 1389 ياســد بــه بنگريــد( گــذرد يمــ ايــدر

  .دارد پيرا در او يو جسم ،تييشخص ي،روح يمعظ لوتح ،نامه گرشاسب
 ةچرخـ  يانتقـال  مراحـل  و ،تيابـد  بـه  زمان وستنيپد دوباره، ولرودخانه رمز مرگ و ت

 هـاي  يـروزي در داستان حمله به تـوران كـه پ  ). 175: 1377 گرانيد و نياست (گور اتيح
ون يحو سپاه از ج ،يمانكه گرشاسب، نر دهد يدستور م يدونراه دارد، فر هم به يبزرگ ياربس

 هاز هـزار چشـم   يشكه ب هست رود سوي آن در دشتي ؛دگذرن يم جيحون زا آنانبگذرند. 
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رود بزرگ و خطرناك  يكها از  ). آن300 ،298 :1389 ياسدبه  بنگريداست ( يجار درآن
 يـان بر توران يرانيانبزرگ ا هاي يروزيپ چندگانه از آب يگذرها ين. اكنند يعبور م يزن يگرد

. شـود  يها پرداختـه مـ   به آن نامه گرشاسب سراسر در كهدارد  يمند را درپ ارزش يالتوو تح
شـود،   تبـديل وفـان  طبـه  آب . اگـر  شود يم يخودآگاه ةبه تولد دوبار گذشتن از آب منجر

  باشد. آشفتگينمود وحشت و  تواند يم و استد يرومنن يا كننده يبتخر
پهلوانـان بـا    ةهربار مواجهـ  ،نامه گرشاسببا آب باران است. در  مربوطعناصر  يگرد از
گرشاسـب و   يدنبال دارد. در سفرها آنان به يبرا يبزرگ ياتو تجرب يندعواقب خوشا بارانْ
 ،314 ،149: همـان بـه   بنگريـد ( بينـيم  يبه هند و توران، چندبار نمود باران را مـ  يماننر

مجـدد   تولـد  دهندة نشانباشد،  »باران«صورت  ، اگر بهي). حضور آب در آثار ادب341 ،320
كـه تولـد    نيـز مرگ گرشاسب  ياندرجر اسدي،. )Meyer 2007: 2109( است تيشخص يك
  :كند مي اشاره باران حضور به ،دارد يرا درپ يگردر جهان د او ةدوبار

 باران شـتاب  پس به نمود ابر ازآن  ز آفتــابيــهمــان روز بگرفــت ن
  )407: 1389 ي(اسد

بـا هـم    يـر، تبخ يـق ازطر ين،و فرود ينبر يند. ابرهاهست ينبر يها آب يگرابرها وجه د
بخـش بـه    يشكل باران زنـدگ  و به شود مي يرهدر ابرها ذخ ،است يكه زندگ ،. آبآميزند يم
 اسدي. است آسماني هم و آب هم است دوگانه فضيلت داراي كه باراني. گردد يم باز ينزم

 كند مي اشاره يكوه به است. او يدهكش يرتصو به يباييز به را ينو فرود ينبر هاي آب ارتباط
 مبـدأ  از جدامانده آدميان با گويي گريند، يهبوط آدم است و هر شب ابرها بر آن م لكه مح
  :كنند مي دردي هم هستي

 ــونده چــون دردمنديغرديبرآ  بلنديـا درون هر شب ابريز در
 نـم يرجـاـــد نبارد دگـيبشـو  مو كشيباشيبه آب مژه هر پ

  )132: همان(

  باد 3.2.5
ط ستو انسان جسم به دنيبخش يزندگ هيعناصر چهارگانه است. تشب يانعنصر درم ياترينپو باد

 ؛72 ،38: ص بـه  بنگريـد نـد ( يآفر يجان م ،او ينيب در مينس مانندكه  ،اتيح حرو به خداوند
اسـت.   »بـاد «و  »جـان « يـان م يمفهوم وندياز پ ينماد )،29 :الحجر ؛14: المؤمنون ؛9 :سجده

» شـد  زنده نفسِ آدم و ديدم اتيح روح يو ينيب در و سرشت نيزم خاك از را آدم پس خدا«
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بـاد   يگاهجا زادسپرمموجود است.  يهما بن ينا يزن يرانيا ير). در اساط17 ،15: 2 شيدايپ سفر(
در ). 46 ،9 :1366 زادسـپرم ( كند مي يهتشب ،جنباند ميكه تن را  ،و آن را به جان داند يرا دل م

و ستارگان  ،ها آسمان اربعه،عناصر  يدايشمنشأ پ يلسوفان،ف ياز زبان برخ ،نامه گرشاسب
  باد است:

  نخسـت  بـد  هوا يـتـيگكـهدميشن  درســتيرومــــلســوفانيفازهــم
دهـــوايتيگ ز ديآفــــر  يجنبش انــدرويخـــدا  ديپــدنينخسـتبـ 

 گرفـت  آتـــش  بــاد زآنوبادبـبد  شگفتيهواآنسـختديجنبچو
 كــرد گسـترده و بـنـشـاندآبازو  كــردافسـردهآتـشرابــادآنمـر

  )140: 1389 ي(اسد

دختـر  « ن). بـا عنـوا  يـو و يزداست (ا يزدانو از ا يدمزداآفر يچاالك يرانيا يرباد در اساط
مردمان  يا ). باد در ذهن اسطوره13 ،16/ 19 :1392 اوستا( شود يستوده م »ااهورامزد يبايز

 يـت حما يشاه زابل برا يداشته است. نمود آشكار آن را در سوگندها اي يژهو يگاهكهن جا
  :بينيم يم يداز جمش

 زد چـار بر و موديپــهفتكره  زدپرگاربهگـردونكهزدانيبه
 ببست آتش به و گشـادآبشبه  پستگستردبازنيزمنيابادبه

  )62: 1389 ياسد(

و  اسـت  آن برمخـ  و زيانگ هراس يةسو كه دارد يمود ةچهر ها جيآخش ريسا مانند زين باد
موجود در  ينمضام ينتر وفان از مهمط. است »وفانط« يجهان ةاسطور آن در ةجلو نيبارزتر
ر ياساط رد ).See Hastings et al. 2004: 18-22; Greenberg 2002: 3-10( است قيعهد عتكتب 

اسـت   شده ياداها) يامت (دريت برآشفتن و كردن يوفانط در بادها كنندة رانيو ريتأث از ن،يالنهر نيب
 ،)see Bierlein 1994: 126( ييهـاوا  يانبوم ير). در اساط93 ،77 ،57: 1389 يگرانكال و د (مك
 ، هند)Yang et al. 2005: 115( نباستا ينچ ،)Bell et al. 2004: 204( كآزت يلپوستان قبا سرخ

)Worcester 1901: 456 ،(يقاآفر و )Littleton et al. 2005: 522 (بينيم يان را مفوط ةهم اسطور .
 را بـاد  گرشاسـب  شـوند؛  مي طوفان سبب و دهند مي فريب راباد  يواند پهلوي، روايات در

 باشـد  زمـين  و آسـمان  دار نگـه  رفتـه  زمين زير به كه بندد مي پيمان او با و دهد مي شكست
وفان از چوب و سنگ طاز  يريجلوگ ي، گرشاسب برانامه گرشاسب). در 184: 1391  (بهار

بـاد سـخن    يواز د زادسپرمو  اوستا). 246: 1389 ياسد( بندد يدر اطراف شهر ورغ (ور) م
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 يـاد  يوهـايي از د ينهرنال ينب ير). در اساط22: 1366 زادسپرم ؛13/ 14 :1392 اوستا( اند گفته
). 35: 1375(بهار  دارند يرا در صحراها به تكاپو وام كننده يرانو يشن يكه بادها استشده 

 و ،هـا  آسـمان  يعـت، طب ،يجهان ماد ينشآفر يها در چگونگ از باور يكي، نامه گرشاسبدر 
  ). 138 - 137 :1389 ياسدباد است ( ياييحركت و پو يرويكمك ن ها به آمدن آنيدپد يرهغ

  آتش 4.2.5
 دارد خـاص  جايگـاهي  آفـرينش  هـاي  اسـطوره  در كه است چهارگانه عناصر از يكي آتش

 آتـش  بـان  نگـه  موارد اغلب در ر،ياساط بنابر). 141 - 137 ،94- 91 :1389 اسدي به بنگريد(
 اروپـا  و ايـران  در .)109: 1391 ديگران و مهرآبادي نژاد سلماني( اسـت الهه اي خدابانو كي

 آتـش ). 121 - 119: 1390 رضـي ( است شده مي برپا سده چون اي افروزي آتش هاي جشن
 و جنسـي  غريـزة  بـا  رو ازايـن  و كنـد  مـي  توليـدمثل  پيـاپي  هاي زندگي در كه است اي دانه

 هـم  آتـش . گردنـد  بازمي بدان و خيزند برمي آن از ها پديده همة ؛يابد مي ارتباط بارورسازي
 است ،سوزي آتش و ويراني يعني ،بدي شامل هم و ،بخش زندگي گرماي يعني ،نيكي شامل

آمـدن آن  يدجهـان پد  ينشآفـر  يها درمورد چگونگ از گمانه يكي). 100 - 98: 1389 سرلو(
 از چيـز  همـه  بندهش در). 137: 1389 ياسد به بنگريدگرما و آتش است ( يروين ةواسط به

 از بسـياري  در .)39: 1369 بنـدهش ( است آتش از كه حيوان و انسان تخمة جز ،است آب
 و پـاكي  آتـش . اسـت  كـار  زيـان  عناصـر  و ديـوان  شـر  رفـع  براي آتش افروختن كشورها،
 شـده  اشـاره  آتـش  بـه  بارها نامه گرشاسب در). 122 - 120: 1390 رضي( است يجالبخش

: 1389 اسـدي  بـه  بنگريد( آتش در اجساد سوزاندن و كاران زيان سوزاندن از ويژه هب ،است
 روي ازهمـين  و آزرده را آتـش  گرشاسـپ  دينـي،  روايات مطابق ).339 ،221 ،190 ،172

 تهمـورس  گرشاسب، داستان: 26 او .م سينو دست يبررسبه  بنگريد( است شده دوزخي
 يه). تصـف 30 - 29: 1367 يپهلو تيروا و 121: 1378 گريد يها متن و گلشاه، د،يجمش و

 هـركس  ،مسـيحي  سـنت  در ).531: 1389 سرلو( آيد مي دست به شمشير و آتش با راه هم
 بنگريـد ( شـده  پوشانده آتش با بهشت زيرا بگذرد؛ آتش از بايد برود بهشت به خواهد مي
  ).67: 1375 الياده به

 دانســتند مــي فيــاض قــاهر نــور را ارديبهشــت و ارديبهشــت طلســم را آتــش ايرانيــان
 در« .اسـت  نـور  و ييروشـنا  آنـان  قبلة ان،يزردشت گانة هس ينمازها در). 194: 1375  الياده(

 و آتـش  به) باال روبه الزاوية رأس با( شكل مثلث اشكال تمامي...  كيهاني هندسي نمادپردازي
 و مثلثي عناصر اين). 723: 1389 سرلو( »است شده داده نسبت انسان درون صعود انگيزة به
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 ياقبور  يباال هاي سنگ ميل كوه، باالي معابد ها، دخمه ها، خانه بت ها، كوه مانند ،شكل هرمي
  .اند گرفته قرار مورداستفاده نامه گرشاسب در وفور به يرهغ و ،هرمي بناهاي ،ها كاخ يورود
  
  اژدها ـ دفن ـ غار 3.5

در  هـا  يسپار و خاك ،ها يرازآموز ي،ا اسطوره هاي ييزناشو ي، برخيسنگ ينهدر دوران پار
نفـوذ  . «شد يانگاشته مسان  مادر هم ينزم و با تنِ يه. غار، به هزارتو تشبشد يغارها انجام م

 هـاي  يـين كه در آ يهدف ،بود يكيغار با بازگشت رازآلود به مادر  يا يرنتالب يكبه درون 
 بـه  بنگريـد  نيـز  ؛176: 1375 يـاده ال» (شـده  يدنبال م ينو تدف يممجالس ترح يا يرازآموز
 ). در داسـتان اصـحاب كهـف والدت مجـدد در غـار رخ     85: 1390نظر  و خوش يدهقان

فـرد   ،است. با نفوذ در ناخودآگاه نهفته ياست كه در پشت ناخودآگاه يغار . غاردهد يم
 دهـد  يمـ  رخ ي،منفـ  يـا درجهـت مثبـت    ت،يشخصـ  يو دگرگـون  يابـد  يبا آن ارتباط مـ 

 غـار،  در. يمخـود هسـت   يـواني و ح يت اجداد انسانايدار تجرب يراث). ما م90 :1368  يونگ(
ـ    گونـه  همـان  كند، يم يداپ يتالق يوانانسان با روح ح يروح بدو كـه   از آن يشكـه غارهـا پ
وهفـت). در   يسـت و ب 135: 1385 يونـگ انـد (  بـوده  يواناتح ةگاه انسان باشند الن سكونت
 و ،تـابوت  هـا،  دخمـه  گور، چون گود هاي مكان و غارها منفي و مثبت نمود، نامه گرشاسب

 نشان را يمادر مثال گري يتحما جنبة گاه و اوبارندگي جنبة گاه كه بينيم مي فراوان را ها چاه
سـكونت دارد:   ياوبار است، در غـار  و مردم ،ناك بزرگ، ترس يوي. منهراس، كه ددهند مي

رو  ). گرشاسب در غار با او روبه255: 1389 ياسد» (است درون ساخته يبـه غار يمننش«
 يروزپ يلين يوآن د، بر نيز يت). درنها255: همان( »خشم به يغار در ژرف يدورا د: «شود يم

 يـوالي قهرمـان كـه عمـداً خـود را در كـام ه      ي،شناس . در اسطورهبندد يمدر غار او را  هشد
 يـره چ يـوال ق شـود بـر ه  فشد كه مو خواهد يروزپ يتنها درصورت اندازد يگرداب مادرانه م

 شـدن  سان مه. آيد يفائق م يروان جمع ةبر جاذب يطور فرد به او ،يشناس روان يرتعب گردد. به
ـ  يمعمول ول يوةآن ش در ورگشتن غوطه و جمعي روان با بازگشـت بـه زهـدان و     ةقهرمانان

 يـا ). غـار  160: 1388 ينيـك و آرامش اسـت (اودا  ،يوحدت، جاودانگ سبه ح يافتن دست
 يـان اژدها يگـاه كـه جا  را، يرهغ و ،پرگنج يها ها، مغاك ها، مغاره مانند قعر چشمه ييها مكان
 نامـه  گرشاسـب ). در 245: 1366دالشو  به بنگريد( دانند يم ينهو ماد ياندام تناسلنماد  ،هستند

) 397 :1389 ياسـد ( رود مي آن در ناك وحشت هيواليي با مبارزه براي گرشاسب كه صندوقي
 محـل كـه   ييهـا  و گورگاه ها دخمه چنين هم. دهد يم  نشان را مثالي مادر گري حمايت جنبة
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 روال بـه  باتوجه ،هستند گرانيو د ،امكيسگرشاسب،  مانند اي اساطيري هاي يتدفن شخص
  .هستند ييدر ارتباط با باززا ومثبت غار  ةجنب كنندة يانب ها، انداست

  
  )مادر( اسب 4.5
 يةو سـو  يانسـان يرف روان غرمعالگو  كهن ايناست.  يجرا يها الگو اسب از كهن الگوي كهن

بـا   يكـي نزد يونـد ، پاسـت  بـاربر  يوانيح كه اسب،. است ناخودآگاه) يواني(ح يمادون انسان
ف رتر از انسان اسـت، معـ   برابرنهاد مادر است. اسب، كه پست يباًمادر دارد و تقر الگوي كهن

 ،و ،“مادر درون ما” ،انسان يزاسرارآم ةجنب كنندة يانب«اسب را  يونگتر بدن است.  بخش پست
دارد و  ياپو يقدرت اسبCirlot 1971: 152.( »( »داند يفرد م يزيهمان درك غر يگر،د عبارت به

: 1384 يونگ» (برد يو با خود م گيرد يدر بر م يزهچون موج غر شخص را هم ؛باركش است
. بينيم يوضوح م به يمانرا در نر يزهو موج غر ياقدرت پو ين، انامه گرشاسب). در 137 - 136
  :جنگد يم اسب، ده بر سوارنوبت  به گاه است، كشتارگر و جوان و نيرومند پهلواني كه او

 ايـن  بر گه برآن گه همينشستي  كيناسبدهداشتبرگستوانبه
  )311: 1389 اسدي(

 ؛»اسـت   ابرش ينه كوهش اـهوا رزمگ«: گويد ياسب خود م ةدربار يگر،د ياو، در جنگ
  :سپ

 يـز گردش درافكند چون چرخ تبه  يزخشم و سـت و ابرش بهينبگفت ا
  )335: همان(

). 206: 1382 يسـا اسـت (شم  يآدمـ  يو درك اشـراق  ييجـادو  ةجنبـ  كننـدة  يـان اسب ب
). 42: 1392صـباغ   ناسـت (قربـا   »يـزه غر« يـا  »ناخودآگـاه «مفهـوم   دهنـدة  نشـان  ينچن هم

در شـكاوند   ينـاك  و تـرس  يـب مه ياربسـ  يبه مبارزه با اژدهـا  يسالگ گرشاسب در چهارده
آن را  يونـگ رنگ ترس اسـت.   زردرنگ است. زرد اسب اين. گريزد يو اسب او م رود يم

شوق،  چون). 451: 1386 ونگي( داند يم )ياتح ةاراد و روان ينه(ماد يماپرچم مخصوص آن
و  ،دهنـده  دهنده، مهربان، پـرورش  ياري يزهرچ و ي،رفعت روحان ي،ت مادرانه، فرزانگقشف

گرفت كـه   يجهنت توان يم ،)27 - 26: 1368 يونگاست ( يمادر مثال يباروركننده از نمودها
هشدار به گرشاسب و دوركردن او از  دادنِ يخود، درپ يزو گر ،هراس تابي، يبا ب يمادر مثال

  خطر است: 
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 يددررمــو ان ـيدراســد و هيشم  يدديارهپتسمندش چو آن زشت
  )77: 1389 ياسد(

خوب و بـد صاحبانشـان    هاي يشگرا ةكنند يانو جنس، ب ،برحسب نوع، رنگ يوانات،ح
). 217: 1389 يدري(اوش شود مي پديدار سفيد اسبي بر) ايراندر  آور باران ايزدهستند. تشتر (

تن  به« ،سالي خشك يود ،اپوش ،درمقابل ،و شود يظاهر م »يدرازدنب يداسب سف«به تن  تشتر
آرمـان   ينشان پاك اسب يديِ). سف64: 1369 بندهش( گردد مي پديدار »يدنب كوتاه ياهاسب س
 يژهو هدارد. اسب، ب يپهلوانان سازگار يدرون ياتقهرمان است. رنگ اسب غالباً با ن يشةو اند

و  ،يـق عم ،كننده، مـؤثر يرتسـخ  يرنگـ  ياهيو طلسم در ارتباط است. سـ  وبا جاد ياه،اسب س
 ،نامـه  گرشاسـب در  .)79: 1378اسـت (اكبـرزاده    ابهـام  و ،رازداري تـرس،  اندوه، از سمبلي

 يعـي و فراطب ييقـدرت جـادو   يا كه از گونه ،يمانچون گرشاسب و نر يمند پهلوانان قدرت
ـ  عام و قتل يدتررنگ سوارند. هرجاكه كشتارها شد ياهغالباً بر اسب س ،برخوردارند  تـر  يشها ب

انتقام  يانت از بابلدش در جنگ با شاه بابل، به ،رنگ است. گرشاسب ياهاست اسب قهرمانان س
رنگ  ياهجنگ س ين. اسبِ او در اآورد يف درمرتص شهر بابل را به و كشد، يشاه را م گيرد، يم

 دنـداز ا يراه مـ  به يا رحمانه يدارد و كشتار ب ياهس يتاش، اسب يندر جنگ با تك ،يماناست. نر
 بنگريددورنگ است ( يان). اسب طورگ در جنگ با كابل309 ،230: 1389 ياسد به بنگريد(
او  ،همـ نا گرشاسـب  متن طبق ؛خوب و بد اوست يات درونين ةدهند نشان ين). ا67همان:  به

مقاصـد   يانـد و هـم بـرا    گرفته قرار يد) كه موردتهديرانيان(ا يرخ يروهايبه ن ياري يهم برا
  .جنگد يم يرهغ و ،ينهحس ك يفتش ي،آور چون نام اي يشخص
  
  ماه ـ مار 5.5

 بهر ترياك يافت توانويازهم  زهــرگيـــرندمـارازاگرچند
  )413: همان(

هـا،   . در فرهنـگ وجود دارد آن ةدربار يفراوان رياساط و مركب است الگوهاي كهن ومار جز
سراسـر   قداست ماه است. در يلصورت تج رو باروركردن زنان سروكار دارد. ما يبا بارور
انـد. در   را با مـار دانسـته   يضدوران بلوغ و ح يجنس يزشآم يننخست ي،شرق هاي ينسرزم
 يضحا يزشپس از آم درنگ يو آن زن ب دهد يم يبفر يزن را مار يننخست ،يرانيا ياتروا
 يـد د تـوان  يدار و اژدها مـ  مار را در اسب بال يها ). جلوه172 - 168: 1376 يادهال( شود يم
 در بهشـت  مـار «. دانـد  ياستعاره از زن مـ  يامار را در رؤ يونگ). 234 - 233: 1383 يونگ(
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 نيتـر  مـار از عمـده  «). 68: 1386 يونـگ ( »شـده  مـي  نمايانده زن سر با قديمي تصويرهاي
 »شـود  يم ريدور درخت تصو به دهيچيپ غالباً و است ليتخ و اتيح ةسرچشم يمثال ريتصاو

 ها شاخه همه« است، نامه گرشاسب »دالرام بهشت خوش«كه  يا رهيجز). 41: 1376(بوكور 
 و شود يم صورت مار آشكار به ياهادر رؤ يه) دارد. سا152: 1389 ياسد( »مار دهيچيپ ز پر

 يحضـور  ،اسـت  يقمـر  يجـانور  ). مـار 70 ،53: 1383 يونـگ مار رمز ناخودآگاه است (
ـ دا هاي يبا دگرگون«را  آنموضوع  ينو شب است و هم يننماد راز زم و ،دارد يدارناپا و  مئ

خاطر  بهباورها  ي). مار در برخ52: 1376(بوكور » است ماه مرتبط ساخته ةجاودان يسيدگرد
: 1387 يچتـرود  ياسـت (پورخـالق   رودها بـوده  و يرزمينيز يها وتاب بدنش نماد آب يچپ

 نِ). در كردار جادوگرا53: 1376(بوكور  استد و نزول باران با ماه مرتبط م). جزرو22 - 21
  :هستيم شاهد را باران و مار رابطة ،گرشاسب دض

ـ يهم  اژدهـا انــدرون  ابــر ازــدنمودن  ـــارّان رهـمار كردند پ
 تـدرد درخـ  از باد سرما كهپس  با بـاد سـختيدندآورتگرگ

  )125: 1389 ياسد(

ماه  يژةبود. كارو يندهمادر زا دار بود. ماه داشت و جان يا فرشته يزچر، هگذشتگان يدازد
 هيزن غالبـاً بـه مـاه تشـب     ،نامـه  گرشاسبدر  .است ياهانگ يزيخ جانوران و حاصل يبارور

  :ميخوان يم ،ديپسر جمش ،د تورلدر تو شود؛ يم
 د ز مـاهـاره جـدا شـ  ـستينهان  هاـنُه برد ميانه پاــچو گلرخ ب

  )63: همان(

 ينش) به آفـر يو(د مار درشكل اهريمن و است اهريمن نماد مار ايراني اساطير برخي در
 بـا  سو، يكاز ،»مار«). 280 - 279: 1391 بهار ،60 - 59: 1367 يپهلو يتروا( تازد يهرمزد م

با  يو مازندران يلكيچون گ ها يشگو يدر برخ ديگر، يازسو ،است و ريشه هم »مرگ« واژة
است  يمنف و مهاجم مثبت يروهاياز ن يا نمونه مار. دارد ريشگي هم »زاينده« معني به »مادر«

 ي(خدا زروان ريتصو در بكشد هم شفا دهد. تواند يچون هم م ،رانند يكه بر جهان حكم م
 ،را او شـر  و ريخ ةدوگان ةجنب و دهيچيپ او ةكريپ ردگ دور پنج اي هفت يمار) انيرانيزمان ا

 ياردسـتان  بـه  ديـ بنگر( گـردد  يم ادآوري، شود يم يمتجل هرمزدو  منيكه در فرزندانش اهر
حضـور مـار در   ). 62 - 58: 1391 بهار؛ 3: 1394 يرستم  ي؛ اردستان37 - 36: 1393 يرستم

كـه در   شوند يوصف م هايي ينكتاب، سرزم ينا در يآشكار دارد. حت ينمود نامه گرشاسب
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 بسـيار  هـايي  ين) و سرزم156: 1389 ياسداند ( در حركت ها چهمور گروه مانند هاها مار آن
  :گيرند يقهرمانان داستان قرار م يرو يشپرنده پ يبا مارها يعوس

 ردـبه م يدرنشست ير آمديـو تـچ  ردـزمان ز گـ ـرّنده هـهمان مار پ
 گذار جا آن از كـــردندروزدهبه  مـاروبسـيارغولازآنبكشتــند

  )314: همان(
 در موجود اين .ن (خاك) استيزم و نماد يگرام يموجود ،آغازين هاي اسطوره درمار، 

در  ؛)194: 1383ورزمان به  بنگريد( شود يداشته م يگرام ينمادر زم عنوان به ميتراييسم آيين
 شـوند  يمـ  يقبه كشـتن آن تشـو   يرواناست و پ يمنيو اهر يموذ يموجود ي،زرتشت يينآ
 دهنـدة  نشـان ). مار پرنده 52: 1369 بندهش؛ 22فرگرد سوم بخش سوم، بند  :1392 اوستا(
 ةكننـد  لكنتـر  يروهاين[و] و هوا،  ينشر، زم و يرمرده، خ ةكنند اسفل، حمل يايآسمان و دن«

 يـا تـاالب و در  سـاكن  . مـارِ دارد) است. مار با جادو ارتباط 30: 1370(جابز  »يعيطب يقوا
اسـت كـه از    ييو آكنده از آن قدرت جـادو  كند يو مرداب را جذب م ياس دردمق يروين«

 جادو و مار ارتباط(ع)،  ي). در داستان موس54: 1376(بوكور » آورد يدست م آب به يژرفا
شكسـت   يدر ارتبـاط اسـت. تركـان بـرا     سياه وي، مار با جادنامه گرشاسب. در بينيم يرا م
 كننـد  مـي  رها را ها آن و گيرند مي را پرنده مارهاي زنند؛ يمدست در جنگ به جادو  يرانيانا
  ).366 ،348: 1389 ياسد به بنگريد(

  
  مرگ 6.5
و تولد دوبـاره در   يچراكه با مرگ به جاودانگ ؛بودن ندارد با شوق زنده يتناقض مرگ يانتم

در زهـدان مـادر    ينكه جنـ   يحالت  ، مردگان را بهي. در دوران نوسنگاند رسيده يم درزهدان ما
 يگـر د اي يزهـدان و شـروع زنـدگ    بـه  بازگشت با مرگ از ترس. اند سپرده يخاك م  دارد به

است. ازنظـر   يموجود در ناخودآگاه جمع يها عناصر و جلوهاز  يكيمرگ . «شود يم يلتعد
در  يفـرد  ياسـت و خودآگـاه   يكاوان، مردن مانند افتادن در ناخودآگاه جمعـ  و روان يونگ
 ).154: 1374 يـاوري » (رسـد  يجهان فرا مـ  يذهن يانشود و پا يظلمات خاموش م يها آب

اسـت. در   يو افتادن در سطوح ناخودآگـاه جمعـ   يخودآگاه ةخروج از ورط مرگ بنابراين،
  خود ادامه يشبا مرگ و بازگشت به زهدان مادر، در فرزندانش به زا ،يد، جمشنامه گرشاسب

 يدما يروين يشپس از او، زا يها در نسل يگرانو د ،زال يمان،با تولد گرشاسب، نر ؛دهد يم
ـ مـرگ و تو  يالگو و كهن شود يگر م جلوه يخودآگاه ةدوبار يشحماسه و زا د دوبـاره در  ل

  . يابد يتمام كمال ادامه م يمهكردن راه ن تمام يو نوادگان آنان برا يمانگرشاسب و نر
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  چهارگوش ينمادها 7.5
  :شود مي پرداخته چهارگوش نماد چند به حال

از اصـل   ينمـاد «. تـابوت  گذارنـد  يگرشاسب را پس از مرگ در تابوت مـ : تابوت - 
است. مفهـوم   يدما يآغاز و انجام زندگ يگاهدر جا ينحال، نماد زم يندرع ،و يثتأن

 ياآن را ظرف  يمياگري،در ك ،رو ينبرابر است. ازا يقو قا ،شراب يآن با ظرف، سبو
  ؛)245: 1389(سرلو » اند تخم استحاله دانسته

 يـا  ي،دار هـا نگـه   آن يكه كاربرد اصـل  ييها مخزن يهمانند تمام« صندوق :صندوق - 
 يهـا  به ناخودآگاه و انـدام  يا اشاره تواند يزنانه است و م ياست، نماد ،بودن ظرف

ـ تو و رحـم  بـا و گـور   ،). صندوق، تـابوت 285: همان» (مادرانه باشد  در دوبـاره  دل
و ارتبـاط آن بـا    صـندوق  نمـود  ،نامـه  گرشاسـب ). در 248: 1380 كوپر( اند ارتباط
 بـراي  صـندوق  درون بـه  شاسـب گر رفـتن  در توان مي را يو مادرانگ گري ايتحم

 ؛)397 ،345 :1389 اسدي به يدبنگر( يدو موجودات خطرناك د ياناژدها با مبارزه

تنـت  ). «155: 1382 يسـا (شم» اسـت  يو وجـود آدمـ   تيخانه رمز شخصـ « :خانه - 
را  يجهـان هسـت   يـث تأن ة). خانه جنب38: 1389 ي(اسد »درون باغي به دان اي خانه

 و تـن  بـا  نيرومنـد  ارتبـاطي  خانه. شود يم يادآور يرهغ و ،يوارد ،همانند باغ محصور
بارهـا بـه    نامـه  گرشاسـب  در. )362 - 361: 1389(سـرلو   دارد) ي(زنـدگ  ها انديشه

 يمارانكه ب يا خانه ،گرزمان دارد، جاي جهان ميان در كه آباد ايليا، گنگ، دژهوخت
بـا   يزاسـرارآم  يهـا  و خانـه  ،هـا  گـاه  نيـايش  داد، يشـفا مـ   يـا  كشت يم ياالعالج را 

 ؛شود مي اشارهفراوان  هاي يشگفت

). 48: 1389 ياسـد  بـه  بنگريد( است اشاره شده باغ به بارها ،نامه گرشاسبدر  :باغ - 
 يـث از تأن يا چون حدومرز دارد، نشانه ؛است يعتطب يو بارور يشدگ مظهر رامباغ 

  ).185: 1389است (سرلو 
  

  گيري نتيجه. 6
 آن، بـا  پيونـد  در ،و »جمعـي ناخودآگـاه  « نـام  بـه  مبحثي كردن مطرح با شناسي روان مكاتب

 هايي ميراث مندترين ارزش از الگوها كهن. گشودند علوم روي به اي تازه دريچة »الگوها كهن«
 از يكـي  نامـه  گرشاسـب انـد.   انتقال داده را يهزاران سال اذهان و ارواح بشر طي كه هستند
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 تـوان  مـي  آن در وضـوح  به را الگويي كهن هاي ميراثماست كه نمود  يادبمند  ارزش ذخاير
 ، نشـان نامـه  گرشاسـب در  يمادر مثـال  يالگو نمود كهن يپژوهش، با هدف بررس ين. اديد
 يرانيـان ا يو نمـود ناخودآگـاه جمعـ    يراز اسـاط  اي ينـه عنـوان گنج  اثـر بـه   يـن كه ا دهد يم

 همـان . از نمايانـد  يپررنگ در خود مـ  يشكل را به يمادر مثالازجمله  فراواني يالگوها كهن
(خـاك،   چهارگانـه  عناصـر  در را مثالي مادر حضور ،در داستان خلقت كتاب، آغازين ابيات
 يـد ازد ينشآفـر  يكـه چگـونگ   يهنگـام  ويـژه  بـه  نيـز . پس از آن بينيم مي) آتش و آب، باد،

. يابـد  يپررنـگ مـ   ينمـود ) چهارگانـه (مـادران   مثالي مادر شود، يم يانمختلف ب يها گروه
 اختصـاص  خـود  به نامه گرشاسب دررا  يگاهجا ينباالتر »مادر ـ زمين« عنصر، چهار درميان
نبـات،   يـاه، (گ موجـودات  همـة  زايش و آفرينش و نامحدود بارآوري سبب به و است داده
 يمادر مثال ينمودها يگراز د »آب«. شود مي يشمختلف ستا طرقبه  آن، ازو انسان)  ،يوانح

 و بارهـا  آب از عبـور  الگـوي  كهـن  ويـژه  هدارد؛ ب نامه گرشاسببارز در  حضورياست كه 
 اساطير در كه چنان هم ،»آتش«و  »باد«. است رفته كار به كتاب اين درمثبت  ييبا الگو تر يشب

و  شـوند  مـي  ديـده  گونـاگون  هايي صورت به نامه گرشاسب دردارند،  نمودهايي جهان همة
از صـور   »اسب«. است شده ياد هستي پيدايش منشأ عنوان از باد به يلسوفان،از زبان ف ،يتح

است.  توجه درخور نامه گرشاسباوب آن در نمت ييالگو كهن ةچهر كهاست  يگرد يمادر مثال
 بـاروري  بر مادر، چون ،دو اين. اند نامه گرشاسبدر  مثالي مادر نمودهاي ديگر »مار«و  »ماه«
 منفـي  جنبـة  بـه  تـر  بـيش  ،نامـه  گرشاسـب . در كننـد  يجهان داللـت مـ   صيرورت و كون و

 ،هـا  خانه ديوارها، محصور، هاي باغ جعبه، گور، تابوت،. است شده پرداختهمار  الگويي كهن
 ديگـر  از ،هسـتند  مادرانـه  هـاي  انـدام  و زهـدان  يادآور كه مؤنث، نمادهاي عنوان به يرهغ و

  .اند نامه گرشاسب در مثالي مادر نمودهاي
 ابتـدايي،  تصـاوير  زبـان  كـه  اسـت  اين دهندة نشان نامه گرشاسب هاي مايه درون بررسي
اثـر   ايـن  در شـكل  بهتـرين  بـه  قـومي  و روانـي  حاجـات و  ،جمعي ياهايؤر چندصدايي،

  .اند يافته  نمود
  
  ها نوشت پي

 و فرسـتاد  كسـي  بـاز «: اسـت  شـده  خوانـده  يمـان نر نيـاي  گرشاسب بار دو ،سيستان تاريخ در .1
 سـوي  گرشاسب، بن گورنگ بن نريمان خويش نبيرة با برفت گرشاسپ و بخواند را گرشاسب
 كـه  خـود  نبيرة به را پهلواني جهان گشت، مشغول خداپرستي به گرشاسب چون...  شد آفريدون

 يمان،گرشاسب پدر نر يزن بلعمي تاريخ). در 7 - 5: 1314 سيستان تاريخ( »سپرد بود گورنگ پسر
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آمـد   يرا پسـر  يآمد گرشاسب نـام كـرد، و   يرا پسر يو«رستم است:  يايو ن ،پدربزرگ سام
  ).133 ،1 ج: 1353 بلعميآمد سام نام كرد ( يرا پسر ينام كرد، و يماننر

 بـا  را) Harrison 1990( هريسـون  اثـر  اساطير، در آسمان پدرانگي و زمين مادرانگي بررسي براي. 2
  .ببينيد) Mother Earth, Father Sky( آسمان پدر و زمين مادر عنوان

  
  نامه كتاب
  .اسوه: تهران فوالدوند، يدمهدممح ةترجم ،)1394( كريم قرآن

  .19 ش، )ادب(بوستان  يشعرپژوه مجلة ،»زروان زادن اسطورة« ،)1393( درضايحم ،يرستم ياردستان
ـ يا يها متن در يزروان ينمودها« ،)1394( درضايحم ،يتمسر  ياردستان ـ يا مطالعـات  ةلـ مج ،»يران  ،يران
  .27 ش ،4  س

  كتاب. يايتهران: دن ،ييغماي بيحب اهتمام به، نامه گرشاسب ،)1389ابن احمد ( يعل ،ياسد
  شهال برادران، تهران: روزبهان. ة، ترجمو روم وناني ريفرهنگ اساط ،)1383ژوئل ( ت،ياسم

  .شايتهران: م ،تيرنگ و ترب ،)1378( ياكبرزاده، محمدعل
خـون بـه مـار در     يسـ يدگرد« ،)1392( مالگرد نينوش و ،يمازندران يصالح محمدرضا نصراهللا، ،يامام

  .16 ش ،)ادب(بوستان  يشعرپژوه ةلمج ،»نامه گرشاسب
  .ينتهران:  ب،يط رضايعل ةترجم، استيو س ونگي ،)1388والتر ( ريميولود ك،ينياودا

  .ديمروارخواه، تهران: تدوس ليگزارش و پژوهش جل ،)1392( اوستا
 .مركز، تهران: زرتشت) نييآ يحيتوض ةمنا (واژه سنايمزد ةنام دانش ،)1389( ريجهانگ ،يدرياوش

  .ريتهران: اساط ،يباجالن فرخ ة، ترجمهند رياساط ،)1373( كايورون ونس،يا
  توس. تهران: ،يستار جالل ةترجم ،آتش يكاو روان ،)1364(گاستون  باشالر،

 ،»يطوسـ  ياسـد  ةنامـ  گرشاسـب  در يشـ ياند فرجـام «)، 1389( يمحمـود  محمد يمحمود و عل ،يبرات
  .21 ش ،ينيد  پژوهش

 ،)1378( گريد يها متن و گلشاه، د،يجمش و تهمورس گرشاسب، داستان: 26. او م سينو دست يبررس
 .آگاه: تهران ،مزداپور ونيكتا: يمتن پهلو ازو ترجمه  يسيآوانو

 حيتصـح   ،)يطبـر  خيتـار  ة(تكملـه و ترجمـ   يبلعمـ  خيتـار )، 1353( محمد ابن محمد يابوعل ،يبلعم
 .زوار: تهران ،يگناباد نيپرو محمدكوشش  بهار، به يمحمدتق

  .توس: تهرانمهرداد بهار،  ةترجم دادگي، فرنبغ گردآوري ،)1369( بندهش
 .مركز نشرتهران:  ،يجالل ستار ة، ترجمزنده جان يرمزها ،)1376دو ( كيبوكور، مون

  .چشمه، تهران: پررنگ ييايآس انياد ،)1375مهرداد (بهار، 
  .توس، تهران: نخست) ة(پار رانيا ريدر اساط يپژوهش ،)1391بهار، مهرداد (
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  .نشر به، مشهد: درخت شاهنامه ،)1387مهدخت ( ،يچترود يپورخالق
  .خاور ةمؤسس: تهران بهار، يمحمدتق حيتصح ،)1314( ستانيس خيتار

 .نا يب: جا يبمحمدرضا بقاپور،  ة، ترجمها (كتاب اول: جانوران) سمبل ،)1370جابز، گرترود (

  .ديمروار: تهران ،يادب اصطالحات فرهنگ ،)1375( مايس داد،
  .توستهران:  ،يجالل ستار ة، ترجموار يپر يها قصه يزبان رمز ،)1366دالشو، م. لوفر (

 ماه كتاب ،»ينگارگر در الگو كهن كي يتجل ن؛يغارنش زاهد« ،)1390( نظر خوش ميرحو  زهرا ،يدهقان
 .154 ش ،هنر

: تهـران  ،يانيصـدق  يمحمـدتق  و يوسـف ي نيغالمحس ةترجم ،يادب نقد يها وهيش ،)1366( ديويد چز،يد
 .يعلم

  .بهجت، تهران: آتش يها جشن ،)1390هاشم ( ،يرض
 .يفرهنگ قاتيتحق و مطالعات ةمؤسستهران:  ،ييرفخرايم ديمهش ةترجم ،)1367( يپهلو تيروا

، تهـران:  انيفيرشـ  نيعبدالحسـ  ة، ترجمـ هـا  ها و حماسه داستان جهان؛ رياساط ،)1379روزنبرگ، دونا (
  .رياساط
مطالعـات و   ةراشـد محصـل، تهـران: مؤسسـ     يمحمدتق ة، ترجمزادسپرم يها دهيگز ،)1366( زادسپرم
  .يفرهنگ قاتيتحق

 .روز فكر: تهران ،يقادر موريت ةترجم ،يگر يزرتشت يمعما اي زروان ،)1375( چارلز رابرت نر،يز

ابوالقاسـم   ةترجمـ  ،آشور و بابل رياساط ،)1375( دالپورت ژوزف ييلو و الكوئه،. گ كس،يليف ران،يژا
  پور، تهران: فكر روز. لياسماع

 در “يمثـال  مـادر ” يالگـو  كهـن  يتجلـ «)، 1395( يو معصـومه محمـود   ،يقيحق هيرضا، مرض ،يستار
  .1 ش، 8 دورة ،هنر و فرهنگ در زن ،»ونگي يشناخت روان يةنظر براساس رانيا يمل يها حماسه

  تهران: دستان. ،ياوحد زيمهرانگ ة، ترجمفرهنگ نمادها ،)1389سرلو، خوان ادواردو (
 بـل يلندن: بـرتش و فـورن ب   ،م) 1319/1940) (يفارس ة(ترجم) قي(كتاب مقدس، عهد عت شيدايپ سفر

 .يتيسوسا

 يستيچ ليتحل و يبررس« ،)1391( وند يموس نينسر و ف،يس عبدالرضا ،يصغر ،يمهرآباد نژاد يسلمان
 هنـر،  و فرهنـگ  در زن ،»صـفارزاده  طـاهره  شعر در موسيآن و مايآن يالگو كهن ظهور يچگونگ و

  .1 ش ،4 دورة
  .فردوس، تهران: روح كيداستان  ،)1382( روسيس سا،يشم
 ،»نامـه  گرشاسـب و  نامـه  كـوش جـانور در   ـ انسان ةاسطور«)، 1388( يخيمر اكرم و محمدرضا ،يصرف

  .16ش  ،يرانيا مطالعات
 .ياسالم  بزرگ المعارف ةائردمطلق، تهران:  يكوشش جالل خالق ، بهشاهنامه ،)1389ابوالقاسم ( ،يفردوس

 ،يداسـتان  مطالعات، »الگوها در شعر اخوان ثالث كهن يبررس« ،)1389( يسوران زهرهفروزنده مسعود و 
 .2 ش



  1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة ادب پارسي كهن   160

 .آگاهتهران:  روزمند،يكاظم ف ةترجم ،نيزر ةشاخ ،)1383( جرج مزيج زر،يفر

عناصر خاك و بـاد   ينگينماد ليتحل« ،)1388( يپورخالق مهدخت و ،ياحقيمحمدجعفر  ،فرزاد ،يقائم
  .10 ش، 3 س، يپژوه ادب، »براساس نقد اسطوره يفردوس ةشاهنامو  ريدر اساط
ـ  يجسـتارها  ة، مجلـ »سـاختار در هفـت خـان رسـتم     يبررس« ،)1392محمودرضا (قربان صباغ،   ،يادب

  .180  ش
  .فرشاد: تهران ان،يكرباس حهيمل ةترجم ،يسنت ينمادها مصور فرهنگ ،)1380( نيج كوپر،
 ةترجمـ  ،يادب نقد يكردهايرو ينما راه ،)1377( مورگان يل و نگهام،يليجان و بر،يل ارل لفرد،يو ن،يگور

 .اطالعاتتهران:  خواه، هنيزهرا م

جهـان   ،)1389اورتـون (  يگـر  وكـارل تـوب،    رل،يـ ب آن س،يوسـتا سـرخوش كـرت    تـا، يكال، هنر مك
عباس مخبر،  ة، ترجما ك ن ي[و] ا ، ي يا يا م و  ي ك ازت ، ي ن ي چ ، ي ران يا ، ي ن ير ه ن ال ن ي ب  يا ه طوره اس :2  ها اسطوره
  .مركزتهران: 
 .مركزتهران:  ،ييمهرجو وشيدار ة، ترجمو انسان مدرن ان،يونگ، خداي ،)1388( ويمورنو، آنتون

  سروش. ، تهران:يفردوس ةدر شاهنام يرياساط يها نهينهاد ،)1387واحددوست، مهوش (
  بزرگ نادرزاده، تهران: چشمه. ة، ترجمتراين مييآ ،)1383( وزفيورزمان، مارتن 

  پور، تهران: فكر روز. ليابوالقاسم اسماع ة، ترجممصر رياساط ،)1375ژ. ( و،يو
  منجم، تهران: فكر روز. ايرؤ ة، ترجمراز ا،ياسطوره، رؤ ،)1375( رچايم اده،يال
  تهران: سروش. ،يجالل ستار مة، ترجانياد خيرساله در تار ،)1376( رچايم اده،يال
  .رانيا خيتهران: تار، اتيو ادب يكاو روان ،)1374حورا ( ،ياوري
  .ي: آستان قدس رضومشهد ،يفرامرز نيپرو ةترجم، يچهار صورت مثال ،)1368كارل گوستاو ( ونگ،ي
: آسـتان قـدس   مشـهد  ،يفرامرز نيپرو ة، ترجمياگريميو ك يشناس روان ،)1372كارل گوستاو ( ونگ،ي

  .يرضو
  .يتهران: جام ه،يمحمود سلطان ة، ترجمشيها انسان و سمبول ،)1383( گوستاو  كارل ونگ،ي
  پور، تهران: كارون. ليابوالقاسم اسماع ة، ترجماهايرؤ ،)1384كارل گوستاو ( ونگ،ي
  .يفرهنگ يتهران: علم ،يريام يعل ةترجم ،ناخودآگاه ريضم يشناس روان ،)1385كارل گوستاو ( ونگ،ي
  تهران: افكار. ،ييرضا رضا ة، ترجمايرؤ ليتحل ،)1386كارل گوستاو ( ونگ،ي
  .رنش مشهد: به ،يفرامرز نيپرو ة، ترجمها شهياند اها،يخاطرات، رؤ ،)1390كارل گوستاو( ونگ،ي

  
Bell, A. and W. Strieber (2004), The Coming Global Superstorm, New York: Pocket Star Books. 
Bierlein, J. F. (1994), Parallel Myths, New York: Ballantine Wellspring Books. 

Cirlot, J. E. (1971), A Dictionary of Symbols, trans. Jack Sage, New York: Dover. 

Freud, S. (1990), Delusion and Dreams in Jensen's “Gradiva”, trans. James Strachey, London: 
Penguin. 



 161   نامه گرشاسبدر  مادر مثالي يالگو كهن قدن

Greenberg, G. (2002), 101 Myths of the Bible: How Ancient Scribes Invented Biblical History, 
Naperville Illinois: Sourcebooks. 

Harrison, S. (1990), Mother Earth, Father Sky, New York: Doubleday. 

Hastings, J. and S. R. Driver (2004), A Dictionary of the Bible, vol. II, Part I (Feign-Hyssop), 
The Minerva Group, Inc. 

Hymns of the Rig Veda (1976), trans. R. T. Griffith, Benares: E. J. Lazzarus and Co. 

Littleton, C. S. (ed.) (2005), Gods, Goddesses, and Mythology, New York: Marshall Cavendish. 

Meyer, M. (2007), The Bedford Introduction to Literature: Reading, Thinking, Writing, New 
York: Bedford/ St. Martin's. 

Stevens, A. (1990), On Jung, New York: Routledge. 

Worcester, E. (1901), The Book of Genesis in the Light of Modern Knowledg, New York: 
McClure, Phillips and Co. 

Yang, L., D. An, and J. A. Turner (2005), Handbook of Chinese Mythology, Santa BarBara, 
California: ABC-Clio. 


