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 مقدمه

ــانه مــــدان ــدان   تــــو ایــــن را دروغ و فســ ــه مـ ــون و بهانـ ــگ و فسـ ــه رنـ  بـ
ــرد    ــا خـ ــورد بـ ــدر خـ ــه انـ ــرد    ازو هرچـ ــی بــ ــز معنــ ــر ره رمــ ــر بــ  دگــ

 )21: 1، ج 1379فردوسی (
مطـرح  ... جمعی، صـور مثـالی، آنیمـا و    گرا، مفاهیم دشواري همچون ناخودآگاه  شناسانه و اسطوره در نقد روان

یـک ناخودآگـاه شخصـی و یـک     «: پزشک سوئیسی، معتقد بـه دو نـوع ناخودآگـاه اسـت     یونگ، روان. شوند می
خواننـد زیـرا از حیطـه     ناخودآگاه فوق فردي را ناخودآگاه جمعی هم می... ناخودآگاه غیرشخصی یا فوق فردي 

» .تـوان یافـت   ومی است و محتـواي آن را در همـه افـراد مـی    شخصی جداست و خصوصیاتش کامالً کلی و عم
 )88: 1387یونگ (

هاي  توان آنها را مستقیماً شناخت و به شکل نمی. اند محتویات ناخودآگاه جمعی )1(الگوها ها یا کهن تایپ آرکی



 .ستشوند؛ اما اندیشه مستتر در پس آنها همیشه یکسان ا ها و اساطیر فرافکنی می گوناگون در قصه
هاي دروغین و ترکیب آگاهی و ناآگاهی بـه وسـیله    تعالی و یکپارچگیِ انسان از طریق پیراستن روح از لفافه

از نظر یونگ انسان به دنبال . نامد گیرد؛ کارکردي که یونگ آن را فرایند فردیت می بازشناسی و ادغام صورت می
معایب دنیا و کشف وجود بدي در خود و بیـرون از  . داند گردد که هیچ کس درباره آن چیزي نمی غیرممکنی می

فرسـا را در   دارد تا سفري طاقت و انسان را به تکاپو وامی )252: 1383یونگ (آفریند  خود براي خودآگاه مشکل می
 .پیش گیرد؛ سفري که نیاز به پهلوانیِ و شجاعت دارد

. نمایـد  شـمار آیـد، بـاري سـنگین مـی      آنی بهتکالیف فرایند فردیت در بیشتر موارد پیش از آنکه یک کامیابیِ 
یابی و شناخت تحقق  تر است و تنها زمانی کمال دستیابی به درك عمیق زندگی براي فرد از هر چیز دیگري مهم

 )337ـ327: همان(. یابد که انسان بپذیرد موجودي عادي و ناکامل است می
دارد  ما را بر آن می... رت اشیاء، حیوانات و الگوها و فرافکنی فرایند فردیت به صو خصلت جمعی بودن کهن

توانیم مبارزه خـدایان و مـردان    آیا می. هایی که وجوه مشترك دارند، بیشتر تأمل کنیم تا در کنه اساطیر و حماسه
بزرگ حماسه را ستیزي برگرفته از عالم درون بدانیم؟ براي بررسـی بیشـتر، سـازه مشـترك سـفر را در اسـاطیر       

از نظر یونگ و پیروانش سفر در قصه و اسـطوره، رازآموزانـه اسـت؛ بـه ویـژه سـفرهایی کـه        . یما انتخاب کرده
 .آید دشواري، رنج و پهلوانی موتیف برجسته آنان به شمار می

هاي وي محل نزاع  شیوه تحلیلی ـ توصیفِی مقاله بر نظرات یونگ استوار است؛ جداي از اینکه برخی دیدگاه 
انـد و   اصـطالحاتی پیچیـده  ... اصـطالحاتی همچـون آنیمـا و آنیمـوس و     . ناسان استش شناسان و اسطوره روان

 .شک ناکافی است توضیحات ما بی
هایی را کـه ظـاهر    ایم مأموریت هاي هرکول با رستم و اسفندیار، کوشیده باتوجه به تفاوت در تعداد مأموریت

ی واحد بگنجـانیم؛ بـراي نمونـه، آوردن گـوزن     ساخت آنها بیان یک چیز است، در عنوان متفاوت دارند؛ اما ژرف
هاي ششـم   ایم و با خوان دوم رستم و خوان ترِ موانع طبیعی قرار داده سرینی و گراز ارومانتوس را در عنوان کلی

همچنـین  . ایم؛ زیرا هرکول براي آوردن گوزن یا گراز باید بر موانع طبیعی فائق آید و هفتم اسفندیار مقایسه کرده
تر از خود حیوانات است چنان که براي نمونه هرکول پس از گرفتن گوزن  راحل عبور از موانع برجستهدر این م

 .کند آن را آزاد می
گیرند، براي قهرمـان   ها که برايِ یک قهرمان در زیر مجموعه یک مأموریت قرار می از سوي دیگر برخی سازه

ویی با غول و دیو که در داستان هرکـول مربـوط بـه    شوند؛ براي نمونه، رویار دیگر یک خوان مستقل شمرده می
شـمار   مأموریت آوردن گاوهاي قرمز و درنده پوسیدون است، در سفر رستم به صورت مسـتقل یـک خـوان بـه    

هـا را   ترین ویژگیِ مشترك در هر مرحله است بدون آنکه تفـاوت  بندي مقاله براساس مهم بنابراین، بخش. آید می
هاي  اگرچه سفر به جهان زیرزمین یا سیب. هدف، نشان دادن عناصر فرایند فردیت استحذف کرده باشیم زیرا 



طالیی فقط در مأموریت هرکول وجود دارد، ولی این مرحله از سفر هرکول سرشـار از عناصـر فراینـد فردیـت     
 .است
 

 ها و رازآموزي در هرکول، رستم و اسفندیار مأموریت
، سه پهلوانی که تکالیف دشوار برعهده گرفته و براي رسیدن به مقصـود راهـی   )4(و هرکول )3(اسفندیار  ،)2(رستم 

 . اند طاقت فرسا و خطرناك را برگزیده
هرکـول بـراي رسـیدن بـه جـاودانگی بایـد ده کـار دشـوار را کـه          . اسـت  )5(هرکول یا هراکلس پسر زئوس

پـذیرد بـه    ستوس دو تاي آنها را نمـی مأموریت هرکول به دلیل آن که اوری. می خواهد، انجام دهد )6(اوریستوس
کارهاي دشواري کـه وي بایـد   . رود ها به سفرهاي بسیار می هرکول در ضمن انجام مأموریت. رسند دوازده تا می

 ، آوردن گـوزن شـاخ طالیـی   )هیوالي مرداب( 2، کشتن هودره1آوردن پوست شیر نیمیا: ند ازا عبارت ،انجام دهد
، آوردن 6، دور کردن پرندگان اسـتومفالوس 5هاي شاه آوگیاس ، تمیزکردن طویله4، گرفتن گراز ارومانتوس3سرینی

ــیدون  ــاو پوســ ــب7گــ ــدوس   ، آوردن اســ ــاه دیومــ ــاي شــ ــا 8هــ ــد هیپولوتــ  ، آوردن9، آوردن کمربنــ
. ، سگ سـه سـرمخوف  12، آوردن کربوس11هاي طالیی هسپریدها ، آوردن سیب10رمه گاوهاي قرمز رنگ گیرون 
 )88-74: 1374روزنبرگ (

. شـود  مـی  ،کـاووس، شـاه ایـران    رسـتم، پهلـوان بـزرگ ایرانـی، مـأمور آزادي کـی      . وان دوم، رستم استپهل
سرانجام دیو سـفید  . کند سپاه ایران مازندران را غارت می. کشاند کاووس او را به مازندران می هاي کی سري سبک

سـفید   ، پـدر مـوي  )7(زال. شود اسیر می شاه نیز. شوند فرستد، دوسوم سپاه کور می ابري سیاه بر سر سپاه ایران می
هـا بـه    خـوان . گزیند رستم به پیشنهاد زال راه کوتاه و پرخطر را بر می. کند رستم، اورا براي نجات شاه گسیل می

-88: 1379 فردوسـی : بـه . ك.ر(. شیر، بیابان، اژدها، زن جادوگر، اوالد، ارژنگ دیو، دیو سـفید : ند ازا اجمال عبارت
110( 

. گیـرد  ست که براي رسیدن بـه مطلـوب، سـفر پرمشـقت را در پـیش مـی      ا پهلوان حماسی ِدیگري اسفندیار
ست که اسفندیار را به گذر از هفت خـوان وا  ا آوردن نام مقصودي خواهی، آزاد سازي دو خواهر و به دست کین
خواهـد بـا    کند و از او مـی  می، شاه پیر، فرزند را آزاد )8(گشتاسب. اند دژ اسیر شده خواهران او در رویین. دارد می

. بر آزادسازي خواهران و کسب نام، شایستگی جانشـینی پـدر را نیـز بـه دسـت آورد     افزون انجام این مأموریت 
                                                   

١. Nemea     ٢. Hydra  
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٩. Girdle of Hippolyta    ١٠. Cattle of Geryon 
 

١١. Golden Apples of Hesperides 
١٢. Cerberus 



، )9(گرگسـار . گزینـد  رسد و راه ناامن، خطرناك و کوتاه سـوم را بـر مـی    اسفندیار پس از حرکت به سه راهی می
او را همراهی سازند،  و یک سپاه عظیم که براي او ارابه میادر اسفندیار، ، بر)10(و پشوتن ،فرمانده مغلوب تورانی

گرگ، دو شیر نرو ماده، اژدها، زن جادوگر، سیمرغ، برف : ند ازا هفت خوان اسفندیار به اختصار عبارت. کنند می
 )208-166: همان(. و سرما، بیابان

شـباهت بـه   . ترنـد  ساختاري و عناصر یکسان محتوایی به یکدیگر شـبیه  از نظرهفت خوان رستم و اسفندیار 
البته هفت خوان اسفندیار از انسجام ساختاري  ؛ستا برداري از دیگري رسد یکی گرته ست که به نظر میا حدي

ها و توضـیحات گرگسـار پـیش از ورود     هاي تکرارشونده در ابتدا و انتهاي خوان کنش. بیشتري برخوردار است
 ،هرکـول  خـالف ، حرکت هـر دو . هر خوان، حرکت اسفندیار را با نظم و یکپارچگی بیشتر همراه کرده استبه 

هاي پهلـوانی   خصلت هاي رستم و اسفندیار خوان در هفت. هاي هرکول را ندارد پیوسته است و انقطاع مأموریت
نان حماسی در واقع همـان خـدایان و   پهلوا. ندتر هاي اساطیري قوي هاي هرکول جنبه در مأموریتاما ند، ا پررنگ

گونه که پراپ و بسیاري  اند؛ آن اند که در روند تکاملی جوامع بشري دگردیسی یافته نیمه خدایان جهان اساطیري
جدي براي جداسازي آنهـا از   یاند و هیچ دلیل شناسی با اسطوره یکی ها بر بنیاد ریخت دیگر معتقدند این داستان

 )66: 1371پراپ (. شود در بسیاري جوامع تفاوت میان آنها به صورت ذهنی احساس میاگر چه . اسطوره نیست
سـت از  ا اي دور جاودانـه  اندیشه اساطیري مبین استمرار و جاودانگی حقایق زندگی انسان و بیـانگر تصـور  «

ثابت و واحـدي  شود؛ اما اساس  هایی بر آنها عارض می هایی که اگر چه در گذر زمان و مکان دگرگونی دورنمایه
در . ناپذیر اسـت  دگردیسی و تحول اساطیر به اقتضاي تحول و تکامل جوامع اجتناب .)277: 1386فتوحی ( ».دارند

آنچه در سراسـر اعصـار ثابـت     ،کنار مسخ مداوم تصاویر مقدس، دگرگونی، دگردیسی مراسم و نمادهاي مقدس
مـا از تـداوم و دگردیسـی در کنـار یکـدیگر      سـه داسـتان منتخـب    . مانده است، تـداوم تفکـر اسـاطیري اسـت    

تـر   ست مطلوب هر سه قهرمان را بررسی کنیم تا به الگوي کهـن ا براي بررسی تحول و ثبات کافی. برخوردارند
 : دست یابیم

آرزویـی کـه همـزاد اسـت بـا آفـرینش        ؛خواهد به جاودانگی برسد هاي دشوار می هرکول از انجام مأموریت
. شـود  کهنسال را نجات دهد و در داسـتان اسـفندیار، قهرمـان مـأمور آزادي دختـران مـی      رستم باید شاه . انسان
. ه اسـت یافتـ ترین شکل، آرزوي جاودانگی است که در اساطیر از بهشت آدم و حوا با میوه ممنوعـه نمـود    کهن

ـ  اندك اندك با تحول جوامع، شاه در حکومت مرکزي ِقدرتمند، با اقتدارترین فرد بـه شـمار مـی    د و صـاحب  آی
بنـابراین آزادي  . گونه دارد شاه که خلیفه خداوند است، در جوامع قدیم جایگاهی خداي. اختیار مال و جان مردم

در سومین داستان، اسفندیار به دنبـال آزادي دختـران اسـت و    . ست جدیدتر از تقاضاى جاودانگىا اي شاه سازه
سـت کـه در   ا اي سازه. اي متأخرتر از دو عنصر سابق است جویی سازه جفت. کند پس از آزادى با آنها ازدواج می

تـر   هـا نزدیـک   گیري قصه سفر اسفندیار در کنار عناصر اساطیري قدرتمند به دوره شکل. ها باقی مانده است قصه



 . است
هاي دیگر برتر است؛ اما قهرمان حماسـه یـا قصـه     از محیط و انسان. از خدایان است قهرمان اسطوره معموالً

 افـزون تـوان   می ،بررسی تبار و دودمان هر سه قهرمان از نظر. برتر از محیط؛ ولی گرفتار در دست خدایان است
 :بر یافتن وجوه مشترك، سیر تحول عناصر را باز مشاهده کرد

 13نامش هـراکلس . زئوس و آلکمنا است ترین پهلوان یونان، پسر ترین و محبوب یا هراکلس، معروفهرکول، 
بود و بـه پیونـدش بـا آرگـوس     » هدیه افتخارآمیز هرا«است، احتماال به معناي » افتخار هرا«که در لفظ به معناي 

اما در اساطیر، قضیه عکسِ آن بود، زیرا هرا به سبب حسـادت بـه   . پرستیدند شد که در آنجا هرا را می مربوط می
هـا دائـم بـه او     در طول زنـدگیش خـدایان و الهـه   . )457: 1384گرانت (. د آزار و اذیت کردمادر هراکلس او را زیا

 .)13(و پرومته )12(، هرمس)11(کنند، از جمله آتنا کمک می
در بررسـی پـدر و    اوچهـره  . ند، به دنیا آمده اسـت ا رستم فرزند زال از خاندان نریمان که حکمرانان سیستان

، مادر رستم از نسل ضحاك مـار بـه دوش   )14(رودابه. رود حد ابر قهرمان فراتر می شود و از مادرش اساطیري می
ه شدن زادهنگام بر  افزونسیمرغ نیرویی ماورایی است که . است پرورانده )15(است و زال، پدر رستم، را سیمرغ

سـت از  ا اي اسـفندیار کـه ودیعـه   تنی  آید و آگاه از راز رویین می اوبه کمک نیز ستم، در نبرد رستم و اسفندیار ر
. آموزد با ساختن تیر دو شاخ از چوب گـز، چشـمان اسـفندیار را هـدف قـرار دهـد       سوي خدایان، به رستم می

جنـگ او  . به معنی برآمده از رود است و اسم مادر او رودابـه «ها، رستم  همه اینها در بررسی معانی اسم ر ازت مهم
ست تقلیل یافتـه؛ امـا ارتبـاط او بـا     ا رستم رودزاد خدایی .)238: 1378شمیسا ( ».با اسفندیارکنار رود هیرمند است

 . خدایان هنوز قطع نشده است
واژه اسفندیار مرکب از دو جزء سپنتو به معنی مقدس و داتـه بـه معنـی آفریـده     . سومین قهرمان اسفندیار است

تـالش وي بـراي   . اي مـذهبی اسـت   چهـره  اسـفندیار بیشـتر  . )84: 1386یـاحقی  (است؛ جمعا؛ یعنی آفریده مقـدس  
تنی وي اسـت کـه    ترین برتري اسفندیار، رویین مهم. هایش با تورانیان مؤید این ادعاست گسترش دین بهی و جنگ

حضور پیامبري که از سوي خداست به معناي ایجاد فاصله بین انسان و خـدایان  . وسیله زرتشت انجام شده است به
ستقیم خدایان از صحنه جوامع بشري کمتر شده است و این مهم بر عهـده رسـوالن و   ها و نبردهاي م دخالت. است

شکسـت وي از رسـتم و   . بنابراین اسفندیار متأخرترین قهرمان در میان سه قهرمان اسـت . مبلغان گذارده شده است
پیـامبران و مبلغـان   انـد ـ بـر     مرگش، ارتباط بیشتر خاندان رستم با عالم ماوراء و غلبه خـدایان آب ـ کـه اسـاطیري    

 . تاریخی است
رسـتم  . دهنـد  ها نشـان مـی   هاي اساطیري تا رسیدن به قصه ِ تحول را از دوره  این سه داستان مراحل تدریجی

اي و فرهنگـی،   اکنون با وجود اختالفـات دوره . حلقه وسط در زنجیره تحول جوامع از هرکول تا اسفندیار است
                                                   

١٣. Hercules 



سـت کـه بـه    ا آیا تالش هر سه این قهرمانان تالشـی . کنیم هر سه بررسی می را در 14الگوهاي فرایند فردیت کهن
الگوییِ  آنان را مغایر و نـاهمگون   ساخت کهن شود یا اختالفات ظاهري، ژرف یعنی تمامیت ختم می ؛یک مقصد

 کرده است؟
فرزنـدانش را  کنـد و هرکـول در عـالم دیـوانگی      به خاطر حسادت او را دیوانه می )16(در داستان هرکول، هرا

سـت کـه   ا هـایی  ست که بیانگر طبیعت بدوي انسـان ا هاي حیوانی مرگ فرزندان هرکول ناشی از انگیزه. کشد می
در این گونه موارد یـک محـرك   «. خودآگاهشان کمتر رشد یافته و در برابر هیجانات شدید کمتر مصونیت دارند

: 1383یونـگ  ( ».شـود  ت خودآگاه وي مرتکب قتـل مـی  گریزد و مستقل از خواس ویرانگر به ناگهان از بند فرد می
360( 

سـروش غیبـی بـه او    . رود مـی  )17(به معبـد دلفـی  . گیرد هرکول پس از یافتن سالمت عقل از جامعه کناره می
انجـام دهـد تـا بـه      ،خواهـد  گوید از خدایان فرمانبرداري کند و کارهاي دشـواري کـه اوریسـتوس از او مـی     می

مضـمون گـردن   . هاي رازآموزي تسلیم شود قهرمان باید براي ورود به آیین .)75: 1374رگ روزنب(جاودانگی برسد 
ایـن مرحلـه، مرحلـه    . شـود  نهادن در آغاز راه  از سوي معبد دلفی که تجسم مادر است به قهرمـان توصـیه مـی   

شـده   رو هبور؛ یعنی با جنبه منفی و خبیث شخصیت خود 15ست که قهرمان با سایها اي مرحله. است "فراخوان"
پرسـونا یـا لفافـه    . دسـت خواهـد آورد   بهاي غریب و خردکننده  ا تماشاي سیماي شر مطلق تجربهبانسان . است

دارشدن شخصـیت و رنـج ناشـی از آن آغـاز      فرآیند فردیت به اعتقاد یونگ با جریحه. شود دروغین کنار زده می
 )53ـ52: 1376مورنو (. شود می

انسـان در ایـن   . شـود؛ امـا نـوعی فراخـوان اسـت      بیشتر موارد تشخیص داده نمی این تکانه اولیه اگر چه در
بـه دنبـال محرومیـت، عوامـل     . کند که از اراده و خواست خود محروم شـده اسـت   فراخوان وارونه احساس می

ا ه مرحله آغازینی که در همه قصه. داند خارجی مانند خدا، شرایط اقتصادي، همسر و یا رئیس خود را مقصر می
تواند بر آدمی چیره شـود و او را   هاي اولیه، صورت مثالی می در تکانه. با یک کمبود یا نقیصه نمادین شده است

ناتوان کند؛ اما پدیده خالف چیرگی صور مثالی، تـالش بـراي تحصـیل و کسـب هویـت؛ یعنـی مرکـز جدیـد         
ی ناخودآگاه و التـزام و جذبشـان   شخصیت است که ثمره تعادل روانی نوین و متضمن شعور یافتن به صور مثال

 )15: 1376مورنو (. در من هوشیار است
تواند سرآغاز راهی دشوار بـراي خودسـازي و    هاي نخستین می تکانه. شود مقصر دانسته می "هرا"در این جا 

خـود   دهشتناك با سایه روییایورهرکول پس از . گیري ِ فرد شود باعث انزوا و کناره آن، تربیت باشد و یا عکسِ
. شـود  گیرد؛ اما در معبد دلفی به پذیرفتن مأموریت براي تزکیه و پاالیش روحـی تشـویق مـی    از جامعه کناره می

                                                   
١۴. Individuation 
١۵. shadow 



ت کشیش یا هر روحانی ِ مـذهبی ِ دیگـري ظـاهر    أجنبه نومنی که در هی ؛16هاي مثبت آنیما معبد نمادي از جنبه
دالشو ( »آنیما نماد همه نمادهاي تخیل ارتباط داردهوش یا مکاشفه که هسته عالم صغیر است با «. شود، است می

گونــه بــراي حفــظ ارتبــاط قهرمــان بــا عــالم واقــع و رفــع   فراخــوانی ِ معبــد، تــالش زن فرشــته .)27: ب1386
 .هاست ناکاستی

 
 کشتن شیر

در اولـین  . هـاي اوریسـتوس کمـر بنـدد     پس از مضمون گردن نهادن و فراخوان، هرکول بایـد بـه انجـام فرمـان    
 . شود شیر وارد غار می. نیمیا را بکشد موریت باید شیرمأ

 )63: 1376مورنو (. است... شیر، ببر، مار، پرنده و مانندت حیواناتی أهاي آنیما نمود در هی یکی از جلوه
گـري و   کید بیشتري بـر جلـوه  أشیر، مکان حیوان؛ یعنی غار ت چوندر کنار کشتن و التفات آنیما به حیواناتی 

غـار   ،بر آن افزون. اند هاي زیرزمینی نماد اندام تناسلی مادینه غار، مغاره و حفره«. ا در این مرحله داردتجسم آنیم
 )245-241: الف1386دالشو (. به خاطر تاریکی رمز ناخودآگاهی و ناشناختگی است

 پوشــــد کنــــد و مــــی  هرکــــول پــــس از خفــــه کــــردن شــــیر، پوســــت شــــیر را مــــی       
(Hamilton ١٩۴١ :٩۶۴). اي کهـن در   سازه ،پوشیدن پوست حیوانات یا شستن بدن با خون آنان براي انتقال قدرت

هـاي جنگـی    ایـن نـوع لبـاس   . خفتان رستم نیز از پوست ببر بزرگ یـا اکـوان دیـو اسـت    . اساطیر جمعی است
بـر  برخی  رستم،، لباس جنگی "ببر بیان"آن طور که در وجه تسمیه . ندا دهنده نیروهاي ماورائی به قهرمان انتقال

مقاالت ماهیار نوابی، بـه نقـل از رسـتگار فسـایی     (. ست که از بهشت براي رستم آورده شده استا اي جامهاین باورند 
1377 :83(  

رسـتم در جـایی   . خوان رستم، خوان اول و در هفت خوان اسفندیار خوان دوم بـه شـیر تعلـق دارد    در هفت
خـواب رسـتم   . کشد قع رخش، اسب خاص رستم است که شیر را میرود و در وا نزدیک کنام شیر به خواب می

 . یادآور برادري خواب و مرگ در اساطیر ایرانی است
تعلیم در رازآمـوزي  . در یونان، هند و حکمت گنوسی عمل بیدار کردن مفید معناي رستگاري و نجات است

یـزي را کـه سـرور بـر     چ! دیگر چرت مـزن و مخسـب  : شامل حکم صریح و مؤکد مغلوب خواب نشدن است
حذر از خواب و فراموشی هم در سفر اسـکندر و هـم    .)134-130: 1362الیاده (دوشت نهاده است فراموش مکن 

بهزاد پهلوان چهل شبانه روز براي جلوگیري از غلبـه دیـو    ،بیغمی نامه دارابدر . در سرود نهم ادیسه وجود دارد
. خوان اول رستم، قهرمـان واقعـی رخـش اسـت     ست که درا نکته جالب آن .)703: 2، ج 1381بیغمی ( خوابد نمی

کنـد و سـه بـار او را از     مـی  آگـاه هاي بعدي از جمله خوان سوم، رستم را از حضور اژدها  همین اسب در خوان
                                                   

١۶. anima 



هـاي اسـاطیري از اعـداد دارد، رخـش      گانه کنش که ریشـه در برداشـت   بر تکرار سه افزون. کند خواب بیدار می
کند طبیعت غریزي ما و پیونـد   به صورت یک حیوان تالش می معموالً "خود". باشد "خود"واند نمودي از ت می

شـماري وجـود    دهنده بـی  ها و اساطیر حیوانات یاري همین خاطر است که در قصه به. آن را با محیط نمادین کند
روف خسرو از سـنگ سـیاه بـه دنیـا     نظامی، شبدیز اسب مع خسرو و شیریناز سویی در . )322: 1383یونگ (دارد 

. کنـد  این نکته معناي نمادین اسب و اهمیتش را در اساطیر ایرانی بهتر تأیید می. )57: 1385: نظامی گنجوي(. آید می
. الگوي نفس، و سنگ سیاه نمادي از روح اشراق یافته نمادي از بعد حیوانی است؛ کهن خسرو و شیرینشبدیز در 

 )134ـ119 :1388طغیانی و جعفري (
 

 اژدهاکشی
. رویـد  اژدهایی نه سر که از هر سر بریده بالفاصله دو سر تازه مـی . دومین مأموریت هرکول، کشتن هودره است

 . هاي رستم و اسفندیار، در خوان سوم نهاده شده است اژدهاکشی در خوان
 . ....ي نابودي او باید بسیج شودشود و پهلوان حماسه یا افسانه برا به عنوان مظهر شر ظاهر می اژدها معموالً«

سـانان، شـیر و    جانوران گونـاگون نظیـر مارسـانان، تمسـاح     هاي حیوانات و ترکیب ویژگی این جانور وهمی از
انگیزترین خصوصیات جانوران دیگـر   شگفت .)180: 1389برفر ( »حیوانات ماقبل تاریخ، ماهرانه آفریده شده است

هاي شرور آسـمانی   الگوي مبارزه با قدرت کهن. هشت و هراس را افزون کندبه اژدها نسبت داده شده است تا د
ست که به اعتقاد یونگ بیانگر سـتیزه و کشـمکش انسـان بـدوي     ا الگویی در هیأت اژدها و سایر اهریمنان، کهن

شخصیت قهرمان در خالل انکشاف و خودآگـاه فـردي، امکـانی نمـادین     «. یافتن به خودآگاهی است براي دست
گرایانـه   تا به وسیله آن من ِ خویشتن بتواند سکون ناخودآگاه را درنوردد و انسان پخته را از تمایـل واپـس   است

  )175: 1383یونگ ( ».بازگشت به دوران خوش کودکی زیر سلطه مادر رهایی دهد
موجودات وحشـتناکی  . کشاند آمیز می اژدها نمودار مانع خیالی است که فرد را به پایداري و سرسختی ِ مبالغه

به غیر . اند هاي تاریک و آشوب ازلی مظهر آب ،اند و از نیرویی جادویی برخوردارند که در مرداب به خواب رفته
عنصـري کـه در کنـار اژدهاسـت و     ؛ )185: 1389برفـر  (. اند هاي بابلی از این گونه در اسطوره ،17، تیامتاز هودره

 .، رودخانه و آب استهاي باستان برگرفته از تقدس آب در آیین
کشد؛ اژدهایی که به دسـت سـام    فریدون اژدهاي سه سر و سه پوزه را که مظهر خشکسالی و بیداد است، می

کشـد کـه راه آب را سـد کـرده      ، رستم اژدهـایی را مـی  جهانگیرنامهشود، ازکَشَف رود بیرون آمده و در  کشته می
 )146: همان(. ا را در دژي زندانی کرده بوده ها نیز اژدها در آغاز آفرینش آب نزد چینی. است
بنابراین، براي این کـه جهـان   . خواهد خورشید و ماه را فرو برد دارد و می اژدها آب را از بارور کردن باز می«

                                                   
١٧. Tiamat 



این مفهوم اساطیري اژدها به عنوان نیروي اصلی اهریمن و به گونه دشمن آفرینش، . بماند، باید اژدها نابود شود
 )13: 1379رستگار فسایی (. ها و ادبیات گوناگون پیدا شده است در دین

هودره در مرداب که آب راکد و تاریـک اسـت، قـرار دارد و هرکـول بـا پرتـاب تیـر آتـش او را بـه جنـگ           
خودآگـاه بـا بـرهم زدن درون    . رکود و سکون، خاموشـی و تـاریکی بیـانگر نیروهـاي درونـی اسـت      . دارد وامی

در کنار هم قـرار گـرفتن اژدهـا و مـرداب بـر      . ودآگاه خاتمه دهد و به تعالی دست یابدخواهد به سستی ناخ می
آب نشانه تجدید حیات و دگردیسی اسـت و مـرداب خفتگـی و    . جنگ نمادین رهایی از تسلط مادر اشاره دارد
رداب و اژدهاي مرداب نیروي عظیمی است که براي حرکـت مـ  . آید ایجاد مانع بر سر تجدید حیات به شمار می

در خوان سوم رستم و اسفندیار تصریح نشده اسـت اژدهـا در کنـار آب    . رهایی از سکون باید او را شکست داد
 :دهند شو میو است؛ ولی هر دو قهرمان پس از کشتن اژدها تن خود را شست

ــر   ــد س ــدر آم ــه آب ان ــت  و ب ــن بشس ــان نجســت     ت ــه زور جهانب ــز ب ــان ج  جه
 )97: 2، ج 1379فردوسی (

. آب نماد رستاخیز و زایش توصیف شده اسـت . شود یابی انجام می شو در آب و غسل به دنبال کمال و شست
توان در سه مضمون اصلی چشمه حیات، وسیله تزکیه و مرکز حیـات دوبـاره خالصـه     معانی نمادین آب را می«

ي مختلفی آشـکار شـده   ها هاي اساطیري و آیینی آب در فرهنگ ملل گوناگون به صورت این معانی و جنبه. کرد
 )3: 1386فرهنگ نمادها، به نقل از یاحقی (» .است

پهلوان پس از کشتن اژدها از . رسد، یک مایه اساطیري ِکهن است آسیبی که پس از کشتن اژدها به پهلوان می
موهـاي   در روایات غیر ایرانـی، . گردد شود و گاهی نیز جوشن او پاره پاره می هوش می دود و زهر این پتیاره بی

اسفندیار نیز . نَفَس اژدها در داستان هرکول زهرآگین است .)183: 1389برفر (. ریزد هرکول پس از کشتن اژدها می
 . شود هوش می یاز دود زهر اژدها ب

ــی  ــده بـ ــت  از آن دود برنـ ــوش گشـ ــی  هـ ــاد و ب ــی  بیفت ــز و ب ــت  مغ ــوش گش  ت
 )275: 6، ج1379فردوسی (

اگر دوباره نبرد رستم را بررسی کنیم نکـات دیگـري بـه    . بیند آسیبی نمی ست که رستم هیچا نکته جالب آن
 :دست خواهد آمد

همین که . کشد تا رستم برخیزد کوبد و شیهه می رخش سم می. رسد رستم در خواب است که ناگاه اژدها می
یـن عمـل سـه بـار     ا. خوابـد  کند و باز مـی  رستم رخش را سرزنش می. شود شود، اژدها ناپدید می رستم بیدار می

پهلوانان حماسی با اژدها مفاخره  مانندرستم . شود شود و بار سوم خداوند مانع از پنهان شدن اژدها می تکرار می
کنـد و خـود را معرفـی     معمول رستم آیین کتمان نـام را رعایـت نمـی    خالف. پرسند کند و نام یکدیگر را می می
در تاریخ طبري در ذکر داستان آدم و حـوا  «. رسد تان آدم و حوا میگویی اژدها یا مار به داس قدمت سخن. کند می
گوي مار یا اژدهاي بهشت جز زبـان اهـریمن    طبعاً زبان سخن... گوید خوانیم که شیطان از زبان مار سخن می می



 نبـرد رسـتم بـا   . هاي مذکور از جمله عنصر مفاخره غیر معمول اسـت  ویژگی. )164: 1379رستگار فسایی (» .نیست
طـور کـه خـواب، بیـانِ      همـان . ویژگی ناپایداري و بود و نبود مبهم اشیاء و افراد در خـواب اسـت  اژدها یادآور 

نبرد رستم خصـلت  . هاي جمعی بشرند هاي ذهن است، اساطیر خود نوعی خواب ها و آشفتگی نمادین از جهش
دها، نبـرد رسـتم را از آنچـه در اسـاطیر     پیدا و ناپیدا شدن اژدها و مفاخره و سخن گفتن رستم با اژ. خواب دارد

  .معمول است فراتر برده است
 

 موانع طبیعی
روزنبـرگ  (است  )18(هاي آرکادي هاي طالیی در کوه سومین مرحله در داستان هرکول آوردن گوزن سرینی با شاخ

سـال تعقیـب   هرکول پـس ازیـک   . ، ایزدبانوي شکار و دختر زئوس است)19(گوزن نظرکرده آرتمیس .)80: 1374
العبور یـا   هاي صعب هاي این مرحله گوزن و کوه سازه. گرداند گیرد و در آخر به آرتمیس باز می گوزن، آن را می

هاي رستم در خوان دوم به صورت عبور از بیابـان   موانع طبیعی در خوان. به طور کلی موانع دشوار طبیعی است
 . یعنی عبور از برف و سرما و بیابان قرار داردهاي اسفندیار در دو خوان ششم و هفتم،  و در خوان

العبور، بیابان و برف و سرما نیاز بـه   کوه صعب از از آنجا که براي گذر. باال رفتن از کوه صعود و تعالی است
در مأموریـت هرکـول، آوردن گـوزن    . آید می شمار نیرو و توان زیاد است، عبور از این موانع آزمون قدرت نیز به

کند، پس از غلبـه تشـنگی و مناجـات قهرمـان،      هاست؛ اما در بیابانی که رستم طی می عبور از کوه هدف اصلیِ 
 :رسد رستم به یاري میش به آب می. شود ناگاه میشی باالي سرش پیدا می

ــاد گیـــا بـــر در ــاد     و دشـــت تـــو ســـبز بـ ــوز شـ ــز دل یـ ــو هرگـ ــاد از تـ  مبـ
 )94: 2، ج 1379فردوسی (

سـت  ا اي وجود میش یا پرنده سـازه . کند صداي پرندگان اسفندیار را به آب راهنمایی میدر داستان اسفندیار 
بنابراین عبور از موانع طبیعی دشوار وجـه مشـترك هـر سـه داسـتان بـه       . برابر با حضور گوزن ِ ایزدبانوي شکار

تن گـراز ارومـانتوس   بر موانع طبیعی در این مأموریت، در مرحله چهارم؛ یعنی گـرف  افزونهرکول . آید شمار می
هرکول گـراز را در میـان بـرف    . خوان ششم اسفندیار هم بارش برف و ابر تیره است. گذرد نیز از میان برف می

 . غار به عنوان جایگاه گراز همان طور که گفته شد داللتی بر تجسم آنیماست. بندد کند و پاهایش را می خسته می
در عقایـد ایرانـی بـر خـالف بـاران، بـرف و زمسـتان پربـرف         «. اند برف و تگرگ در اساطیر ایرانی اهریمنی

براي همین است که اورمزد به زردشت دانایی گشادن باران، بستن تگرگ و برف و سن و ملخ و . اهریمنی است
 )128: 1387زاده  قلی(» .هدیه کرد... 

آورد که چون ایزدان مینوي تـاریکی  اورمزد به این علت بیابان را به وجود «. بیابان نیز جایگاه اهریمنان است
گریزانند تا گزندي به آفریـدگان اورمـزدي    ها می و سرما و دیگر نیروهاي دیوي را شکست دهند، آن را به بیابان



 )142: همان(» .نرسد
 

 کار دشوار
ه هـم  هاي ب طویله پر از توده. در یک روزاست )20(هاي شاه آوگیاس پنجمین مأموریت هرکول، تمیز کردن طویله

پاك کـردن  . کشاند ها می دهد و جریان آب را به طویله هراکلس مسیر دو رودخانه را تغییر می. انباشته پهن است
تخلیـه روح از  . هاي رازآموزي در شرق قبل از تحلیه باید تخلیـه باشـد   در آیین. طویله رمزي از پیراستگی است

یونگ بـا تأکیـد بـر    . درو می شمار کند و شرط آن به یه میها، انسان را آماده مرحله تجلی و تحل گناهان و آلودگی
 : کند این سخن عرفا به مرحله پیراستگی اشاره می

26: 1383یونگ (. خواهی به دست آوري رهان تا آنچه میخود را از آن چه داري، ب(  
این نقاب . زند نقابی که شخص براي ایفاي نقش اجتماعی خود بر چهره می. هرکول باید پرسونا را کنار بزند
 . جعل فردیت است و فاقد حقیقت

 
 مقابله با پرندگان

در . پرندگان چنگـال و نـوك آهنـین دارنـد    . مرحله ششم دور کردن پرندگان استومفالس از اطراف دریاچه است
خرد و آتنا، الهه  .)83: 1381ژیران (دهد تا پرندگان از صداي آن بترسند  این مرحله آتنا به هرکول سنج برنجی می

عنصر مادینه، فراتر از پارسایی و خلوص مریم باکره است و به صورت نیروي درونی ِ مثبت که بیـانگر تمامیـت   
حضور آتنا در این مرحله به عنوان نیروي مثبت آنیما و داللـت عـدد چهـار زیـرا     . آید است به کمک هرکول می

در شمارش دیگـر اگـر دو   . دارد هرکول وامی هاي چهارمین عنصر مادینه است، ما را به شمارش مجدد مأموریت
هاي شاه آوگیاس که به خاطر کمک دیگران به هرکـول و مزدسـتانیش    مرحله کشتن هودره و تمیزسازي ِ طویله

در بررسی اساطیر و معناي رمزي اعـداد،  . گیرد ، حضور آتنا در مرحله چهارم قرار می پذیرفته نشدند، حذف کنیم
انکشاف عنصر مادینه چهار مرحله دارد و چهارمین مرحله خرد  ،بر مبناي نظر یونگ. عدد چهار، عدد زنان است

اگر هرکول در مرحله چهـارم  . در خوان چهارم ِ رستم و اسفندیار، زن جادوگرست. )281: 1383یونگ ( آنیماست
ن در ایـن مرحلـه بـا    دهد، قهرمانان دو هفت خوا رسد که آنیما با نیروي مثبت خود او را یاري می به تمامیتی می

 . آیند کنند و هردو بر نیروي شر آنیما فائق می جنبه منفی آنیما دست و پنجه نرم می
اسفندیار سـیمرغ را بـا همـان اسـب و گردونـه و      . در هفت خوان اسفندیار، خوان هفتم نبرد با سیمرغ است

ریمنـی بـراي سـیمرغ ممکـن اسـت      گیري جنبه اه شکل. کشد صندوقی که براي کشتن اژدها به کار برده بود، می
واکنشی مذهبی به مرگ اسفندیار باشد که باعث دگردیسی و تحـولی اساسـی و تکرارناشـدنی در ایـن اسـطوره      

 .اي از مفاهیم اساطیري را جایگزین یا متحول نماید تواند پاره دینِ جدید می. شده است



از جانب اهـورامزدا بـه   ... العاده و شگفت است سیمرغ در شاهنامه و اوستا و روایات پهلوي موجودي خارق«
. )267ـ266: 1386یاحقی (» .شود که پري از او را بر تن خود بمالد و آن را تعویذ خود گرداند زردشت سفارش می

رود و در آنجا از میان مرغان با سـیمرغ   زرتشت در دومین دیدار خود در مجمع امشاسپندان به زیارت بهمن می«
 .بنابراین تا پیش از این سخنی از سیمرغ اهریمنی نیست. )284: 1387زاده  قلی(» کند دیدار می

شناسـی   از سویی در ریشه. راند هرکول در مرحله ششم با کمک آتنا، پرندگانی با چنگال و منقار آهنین را می
کند  تر می نزدیکاي که سیمرغ را به پرندگان مأموریت هرکول  رسیم؛ وجه تسمیه می» مرغ آهنین«واژه سیمرغ به 

 )21(.تا به سیمرغ دانایی که پرورنده زال است
 

 رویارویی با غول و دیو
هاي  و اسبهاي هفتم و دهم آوردن گاو زیبا و درنده پوسیدون و گاوهاي قرمزرنگ  عنصر مشترك در مأموریت

ون غول را در رهرکول گی. هاي مخوف همراه است مرحله دهم با ستیز با غول. خوار شاه دیومدس است گوشت
هرکول به دنبـال کـاکوس    دزدد، برد؛ اما کاکوس چند رأس دیگر از گاوها را می کشد و گاوها را می کنار رود می

در تصـاویر  . گاو نمادي از غرایز و طبیعت وحشی درون انسان اسـت . آورد رود و او را نیز از پا در می به غار می
همـان طـور کـه هرکـول در مرحلـه       ،غرایز باید رام شوند. گاو است میترا، میترا سوار بر گاو در حال بریدن سر

ِِ  گاه قهرمان براي تسلط کامل بر نیروي ِ منفی چندین بار باید با آن نیـروي . کند هفتم گاو را رام و سپس آزاد می
هـاي منفـی و خطرنـاك درون اسـت کـه باعـث        همین خصلت سـر بـرآوردن دوبـاره جنبـه    . درونی مبارزه کند

هرکول سه بار در دو مرحلـه بـراي بـه دسـت آوردن و رام کـردن      . ها شده است پذیري در اساطیر و قصهتکرار
نبـرد دوم و سـوم در کنـار آب و غـار کـه از      . کننـد  کند که هر سه یک تالش را بازنمـایی مـی   گاوها مبارزه می

ه منفی شخصیت قهرمـان اسـت   مبارزه با غول و دیو مبارزه با سایه، وج. گیرد نمادهاي ناخودآگاهند صورت می
هـاي رسـتم، در خـوان     حضور غول و دیو در خـوان . که به صورت غول و دیو فرافکنی و محسوس شده است

 . تکرار نبرد هرکول براي به دست آوردن گاو است همانندتکرار نبرد رستم با غوالن . پنجم، ششم و هفتم است
کشـد و پـس از گـذر     در خوان ششم ارژنگ دیو را می. کند اسیر میمبارزه و او را ) 22(رستم در خوان پنجم با اوالد

 . رسد از هفت کوه به غار هولناك دیو سفید می
هیچ آفـرینش تـام تمـامی    «. تواند به صورت نیروي مثبت یاریگرِ قهرمان باشد سایه اگرچه منفی است؛ اما می

مورنو (» .ن جانب تاریک، بدون سایه نیستبدون سویه تاریک، بدون شیطان نیست؛ و هیچ اصل فردانیتی نیز بدو
1376 :111( 
اگر سایه شامل نیروهاي مثبت و حیاتی باشد باید آنها را با زندگی فعال دربیامیزیم و نه این که سرکوبشـان  «
باید دست از منیت و خودخواهی بردارد و اجازه دهد تا چیزي که ظـاهراً منفـی اسـت، امـا درواقـع      » من«. کنیم



 )266: 1383یونگ (» ...نفی نباشد، شکوفا گردتواند م می
اوالد . خواهد او را به جایگاه دو دیو دیگر راهنمـایی کنـد   در خوان پنجم رستم پس از اسارت اوالد از او می

همین استفاده از سایه که در ابتدا به صـورت نیـروي شـر ظـاهر     . کند پذیرد و تا پایان به رستم کمک می دیو می
گرگسـار راهنمـاي ِ   . شود، در داستان اسفندیار در شخصیت گرگسـار، فرمانـده تـورانی تجسـم یافتـه اسـت       می

 . اسفندیار در هفت خوان است
 

 )سیب طالیی و کمربند(آوردن اشیاء باارزش 
درختـان سـیب را   ) زمین(گایا . است )24(، دختران اتلس)23(هاي طالیی هسپریدها مأموریت یازدهم، آوردن سیب

هـا   نگهبـان درخـت   .(١٩٩٩:٧١ Tilak)کنـد   سیب طالیی جوانی را اعاده می. عنوان هدیه عروسی به هرا داده بود به
هرکـول،  . ، پیـر مـرد دریـا، مشـورت کنـد     )24(هرکول براي یافتن جاي باغ باید با نرِئوس. اژدهایی صد سر است

اشـکالی کـه پیرمـرد در هیـأت آنهـا در      . کنـد  آید، ناچار به پذیرش کمک می پیرمرد را که هر بار به شکلی درمی
، فرزند زمـین، و  )25(هرکول پس از نبرد با آنتیوس. آتش، شیر، مار و آب: اند آید همگی اساطیري و قابل تأمل می

در حالی کـه مطـابق فرمـان    . کند رود و پرومته را که گرفتار عقاب زئوس است، آزاد می کشتن او به کوه قاف می
پرومته دهنده آتش به انسان است و در آخرین مرحلـه، آتـش   . ه آزاد کردن پرومته را نداردزئوس هیچ کس اجاز

. کنـد  دهد و راهنمـایی مـی   پرومته هرکول را اندرز می.  رهاند است که هرکول را از درد جانکاه پوست کندن می
ها را از او  دهد و سیب فریب میپس از آن اتلس را . ها را بیاورد گیرد تا اتلس سیب هرکول آسمان را بر شانه می

 . گیرد می
تـرین نمادهـاي فراینـد فردیـت در کنـار       مأموریت یازدهم مشحون از نمادهاي راز آموزي و دربردارنده قوي

 :یکدیگر است
  )21: 1376دوبوکور (. ستادر شرف تجدید و نوشدگی  درخت نماد حیات در تطور و تکامل دائم است که بدین اعتبار مستمراً

اینکـه  بـر   افـزون هاي آویخته  سیب. شود انکشاف و زندگی روانی گاه از طریق درخت کهنسال نشان داده می
. معنـاي جنسـی نیـز دارنـد    هسـتند،   ـ  انـد  هاي حوا در داستان آفرینش که یادآور سیبـ نشانه دانایی و شناخت  

هـاي   فی کـه در بسـیاري از قصـه   ؛ مـوتی استسیب آشکارا رمزي جنسی است و از طرفی با باروري در ارتباط «
ها هدیه عروسی هرا هستند و از سویی هرکول پـس   سیب .)137: 1389برفر ( ».عامیانه ایرانی نیز شاهد آن هستیم

  (١٧٢ :١٩۴٩ Hamilton). کند هبه، ازدواج می از رسیدن به جاودانگی با دختر هرا،
عالمتـی   18عـدد سـه را برنـو بتلهـایم    . و نماینده مـرد اسـت   انهعدد سه در کنار معدود سیب، عددي رازآموز

در . داند میجنسی و آن را رمزي از پیشرفت شخصیت و گذر از مرحله نهاد تا وصول به مرحله تابعیت فراخود 

                                                   
١٨. Bruno Bettleheim 



اي ارجاع آشکار به باغ فردوس است که طبق نظر یونگ خود مفهـومی مجـازي    ها گونه تصویر جادویی باغستان
گونگی باغ و یـادآوري بهشـت را    هاي هرکول جنبه فردوس آسمان در سیب. )46: 1389برفر (الی است از مادر مث

ست که عامل هبوط انسـان اسـت و در داسـتان نافرمـانی ِ آدم و     ا اژدها شکل دیگر ماري. تر کرده است برجسته
شود، در ایـن مأموریـت    یماري که همراه با دو تازه وارد دیگر بهشت اخراج م. شدنش از بهشت نقش دارد رانده

 . هاي جاودانگی قرار گرفته است در کنار فردوس و سیب
این اژدها همان مار . شود در مکاشفه یوحنا اژدهایی آتشین و بزرگ که هفت سر و ده شاخ دارد، توصیف می

مـار رمـز   «از نظـر یونـگ   . )178: 1389برفـر  (. قدیم یا ابلیس است و سرانجام به دست میکائیل نابود خواهد شد
هاي معروف ارمنستان نیز  هاي جاودانگی در قصه برداشتن سیب .)70: 1376دوبوکور ( ».مطلوب ناخودآگاهی است

 )188: 1389برفر (. با اژدهاکشی همراه است
هـاي   حلقـه ... دستبند، کمربنـد، حلقـه، گردنبنـد و   . است )26(مرحله نهم آوردن کمربند هیپولوتا، ملکه آمازون

 )95: 1379دوبوکور (. شوند اند و موجب حفظ انسجام روان و تن می ارندهحافظ و نگهد
کربـروس نگهبـان   . مرحله دوازدهم، سفر به جهان زیرزمین و آوردن کربروس، سگ سه سـر مخـوف اسـت   

ایـن مرحلـه نقطـه مقابـل     . کنـد  مـی  یاريهرمس در این مرحله به هرکول . است )27(مدخل قلمرو تاریک هادس
. آورد اند، این مرحله، دوزخ را بـه خـاطر مـی    هاي طالیی یادآور بهشت اگر سیب. طالیی استهاي  مرحله سیب

سفر به جهان زیـرزمین و ظلمـات،   . سگ مخوف با سه سر و پشتی پر از مار، رمز عذاب ارواح گناهکاران است
ه بـا نیروهـاي   کـردن خـود از پرسـونا، مبـارز     هرکول پس از تهی. همیشه رمزي و بیانگر کشف ناخودآگاه است

هـاي خـود را بـه پایـان بـرده       و مشاهده رمزي بهشت و دوزخ، اکنون مأموریـت ... درونی از جمله سایه، آنیما و
 . است
 

 اعداد
هفـت  : کنـیم  اکنون به صورت گذرا اعداد را در هر سـه داسـتان مـرور مـی    . رسد نبرد هر سه قهرمان به پایان می

ي آنها، سه سیب، سگ سه سر، سه جام شـراب، سـه هفتـه اقامـت در     خوان، دوازده کار دشوار و پذیرش ده تا
مازندران، گذر از هفت کوه، مبارزه با دوازده هزار دیو جنگی در خوان هفتم رستم، سه قطره خون، هفت شـبانه  

 ... .روز جشن ایرانیان و
د هفـت نمـودار   عـد . انـد  هاي ایرانی است و همان اعداد رمـزي مـذهبی   سه و هفت از اعداد اساسی در قصه

چهـار  . تکامل آدمـی هفـت مرحلـه دارد    .)224: الف 1386دالشو (. زندگانی جسمانی ِ پیوسته به حیات الهی است
هفت است که عـدد کمـال محسـوب     ،سه خیر اعلی و ترکیب این دو عدد. عددي سحرآمیز و عامل زنانه است

 . شود می



شت جهت جهان به دو جهت باال و پایین نیـز نظـر دارد   بودا بر فراز نیلوفر افزون بر ه. جهان ده جهت دارد
 .)367: 1383یونـگ  (یـابی روانـی فـرد اسـت      یابی نمـاد نیـاز جهـت    این جهت. شوند که در مجموع ده جهت می

هـاي غیرمنطقـی ِ اوریسـتوس ایـن ادعـا را       بهانـه . مأموریت هرکول باید از ده تا تجاوز کنند و به دوازده برسـند 
روزي بـا   که هرکول خداي زمان است و عدد دوازده در تعیین ماههاي سال و سـاعات شـبانه   کند چرا توجیه می
 . هاي خداي زمان هماهنگ است مأموریت

 
 یاریگران

آتنـا، هـرمس و   . هاي هر سه قهرمان، وجود یاریگران انسانی و غیر انسانی است وجه مشترك دیگر در مأموریت
نرِئوس، پیرمـرد دریـا بـا اشـکال      ،بر اینها افزون. اند هرکول کمک کردهاي که به  پرومته سه شخصیت یا سه الهه

 . عجیب نیز هرکول را راهنمایی کرده است
او را بـه راه کوتـاه راهنمـایی     از خوان پنجم به بعد اوالدست، زال سفیدموي نیزهمراه رستم بررخش،  افزون

 . کند کند و تا رسیدنش نیایش می می
و سپاهی عظـیم کـه بـراي وي ارابـه      ستا ، فرمانده تورانی و پشوتن، برادر اسفندیارهمراه اسفندیار گرگسار

 . سازند می
اي از آتـش مقـدس را    پرومته آفریننده انسان و کسی کـه بارقـه  . آتنا، ایزدبانوي خرد و نگهبان پهلوانان است

ن اشخاص در شکل معلم، اسـتاد،  ای. آور خدایان و راهنماي ارواح به جهان زیرین هرمس پیام. براي آدمیان آورد
توانـا   اي نیرومنـد  راهنما یا هر شخصیت صاحب اقتدار دیگر یکی از عناصر مسلط ناآگاه جمعی همراه با اندیشه

گونـه در زمـین    یابند و به صورت موجودات خـداي  فرمانروا شخصیت می و هستند که به صورت رئیس، قدیس
ایـن  «. انـد  دانـا در نظـرات یونـگ    الگـوي پیـر   ص یـادآور کهـن  ایـن اشـخا   برخـی از . کننـد  به قهرمان کمک می

تـر دارد و نیرویـی را تـدارك     تر و غنـی  هاي الهی در حقیقت تجلی نمادین روان کامل که ماهیتی فراخ شخصیت
طـور کـه    در داستان رستم و اسفندیار همان .)164: 1383یونـگ  ( ».بیند که من ِ خویشتن فاقد ِ آن است، هستند می

شـمار   بـه هاي مثبت و منفی سـایه در تکامـل قهرمـان     شد اوالد و گرگسار، دشمنان مغلوب قهرمانان، جنبهگفته 
نماد ِ خـرد اسـت، یـادآور     شاهنامه؛ اما زال با موهاي سفید که نشان خرد و تجربه است و پشوتن که در آیند می

 .الگوي پیر دانا هستند کهن
هـاي گشتاسـب از    یکی از خواسـته . ، و فرمانرواي کنگ استمرگ هوش، بی طبق روایات پهلوي، پشوتن بی

زاده  قلـی (. زردشت به پاس پذیرش دین بهی این بود که به پشوتن جاودانگی ببخشد و زردشت این کـار را کـرد  
1387 :154( 

 :گونه توصیف شده است در هفت خوان اسفندیار این



ــپه را ز دشــــمن نگهــــدار  پشـــوتن یکـــی مـــرد دینـــدار بـــود      ...بــــودســ
 )170: 6، ج 1379فردوسی (

سپارد و در خوان ششم، وقتی  هاي اول تا پنجم سپاه را به پشوتن می در این داستان اسفندیار در مدخل خوان
 :گوید کند، به پشوتن می سه شبانه روز بارش برف و سرما اسفندیار و سپاهش را بیچاره می

ــوتن بگفــــت    ــیش پشــ ــه آواز پــ  ...بــا درد جفــتکـه ایــن کــار مــا گشــت   بــ
ــایش کنیـــد     ــزدان نیـ ــیش یـ ــه پـ  ...بخوانیـــــد و او را ســـــتایش کنیـــــد همـ
ــاي    پشـــوتن بیامـــد بـــه پـــیش خـــداي     ــویی رهنمـ ــر نیکـ ــود بـ ــه او بـ  کـ

 )187: 6، ج 1379فردوسی (
شود و پشوتن  افزون بر این، هنگام ورود اسفندیار در هیأت بازرگانان نیز نگهداري سپاه به پشوتن محول می

 )200: همان(. رود گرز اسفندیار به مقابله سپاه ارجاسب میبا 
سـرنمون  . پیر دانا مظهر سرنمون پدر، یا سرنمون روح است و نمادي است از خصلت روحانی ِ ناآگاهمـان «

پیر دانا یعنی ... ستا ریزي گیري و برنامه بینی، پند نیکو، تصمیم شود که انسان نیازمند درون روح آنگاه پدیدار می
اي صـفات اخالقـی اسـت کـه مـنش       پیردانا همچنـین فرانمـود پـاره   . فکر، شناسایی، بصیرت، دانایی و تیزبینیت

 )73: 1376مورنو ( ».سازد، نظیر نیت خیر و آمادگی جهت یاري و یاوري روحانی این سرنمون را آشکار می
 

 پایان سفر
 :پردازیم هاي بسیار می قتاکنون به آخرین مرحله؛ یعنی کامیابی سه قهرمان پس از تحمل مش

. پیراهنی آغشته به خون هودره را بـرایش مـی فرسـتد   . شود زن حسود هرکول به سخن دشمنانش فریفته می
وقتـی مـی   . سـوزاند  چسـبد و آن را مـی   اندازد و لباس به بدن هرکول مـی  حرارت بدن سم ِ پیراهن را به کار می

تل هیزمی . تواند او را نجات دهد تنها مرگ می. شود کنده می خواهد پیراهن را از تن جدا کند، پوست بدنش نیز
زند، ابري فرو مـی آیـد و    اي می پس از شعله کشیدن آتش، آسمان صاعقه. کشد آورد و روي آن دراز می گرد می

 . شود هرکول جاودانه می. برد پیچاند و به المپ می هرکول را در خود می
در کنار معناي صـریح مـرگ و ارتبـاطش بـا جـاودانگی، دو      . ستا مرگ آغاز زندگی جاوید در عالم دیگري

 . کنده شدن پوست و آتش: اند سازه دیگر به صورت نمادین نوزایی، پاکی و جاودانگی مرگ را مؤکد کرده
هـاي   انداختن که در متون عرفانی به معنی تجدید حیات است، از قدیم باعث تشدید جنبه شدن یا پوست کنده

توانایی پوست انداختن مار و ظاهر شدنش، پس از تـرك جلـد قـدیم و فرسـوده، بـه      «. شده استاسرارآمیز مار 
تجدید حیـات   تواند دائماً بخشد که مار می جوان شده و جان تازه یافته، این اندیشه را قوت می صورتی که کامًال

رد وحشـتناکی کـه هرکـول    زجـر و د  .)41: 1376دوبوکـور  ( »کند و از این رو دعوي شده که جاوید و نامیراسـت 
. رنجی است که در هر تولد و گذري وجود دارد و پاداش آن خرد و جاودانگی رازآموزانه اسـت  ،کند تحمل می



خصیصه ناپاکیِ  آتش مربوط به گناه و شر اسـت کـه در    .کنندگی دارد آتش خاصیت پاك. سازه دوم آتش است
 )32: 1378باشالر (. مطهرات است دوزخ نمود یافته است؛ اما در جنبه دوم آتش یکی از

آنچـه از دیـدگاه باشـالر اعتقـاد بـه      . شـده اسـت   کـردن فلـزات اسـتفاده مـی     آتش در کیمیاگري بـراي خـالص  
نهـد و خاکسـتر مـدفوع آتـش      نماید، این است که آتش خاکستر به جا مـی  کنندگی آتش را تا حدي سست می پاك

. )88: 1374روزنبـرگ  (مانـد   هـاي او بـه جـا نمـی     خاکستري از استخوانسوزد، هیچ  است؛ اما هنگامی که هرکول می
مـرگ کامـل و   . شـود  کردن خود در مسلخ آتش، مظهر و نمونه جاودانگی می آنچه گذرا و سپنجی است، با قربانی«

الر باشـ (» .تمام بی آنکه هیچ نشانی از خود به جا بگذارد، ضامن رهسپار شدن و راه یافتن ما به عـالم علـوي اسـت   
1378 :88 ( 

 : دو جایی دیگر نیز بر مرگ غلبه یافته است هرکول در
کاري  پنهان با وجود. رود می )28(هاي گوشتخوار است به خانه دوستش آدمتوس زمانی که در راه آوردن مادیان

و  یابد هرکول ناراحت از این واقعه، مرگ را می. شود می )29(خانه، متوجه مرگ همسر دوستش آلکستیس صاحب
  (١٧٠-١۶٨ :١٩۴٠ Hamilton). گیرد کند و همسر دوستش را پس می جنگد و سرانجام مرگ را مغلوب می با او می

طبـق  . کند را خالص می )30(رود و تزئوس هرکول که براي بردن کربوس به هادس میبار دوم وقتی است که 
گرانـت  (. برخی منابع، پس از آنکه هرکول بر اثر جنون، فرزندان خود را در مگارا کشت، تزئـوس بـه او پنـاه داد   

1384 :260( 
هرکول پیراسته از نقص ِ مرگ، بـه کمـالی برتـر و در    . اگر مرگ شر و بدي باشد، مغلوب هرکول شده است

گریزد، انسـان کامـل    شمرد و از آن می و هراسان ناپسند می ناقص نِِآنچه طبیعت انسا. خور خدایان رسیده است
 . آورد راند و بی محابا او را زیر سیطره خود در می بر آن حکم می

شـود و   ها در این جهان انجام مـی  ي که در قصها سازه. کند هرکول در عالم جاودانگی با دختر هرا ازدواج می
  .دهنده تمامیت، کمال و تعادل روانی است نشان

چشـمانش را کـور    قهرمان دوم، رستم، در پایان سفرش به غاري می رود که شاه را در آنجا محبوس کرده و
. غار، بازگشت به زهدان است. اند رمزهاي غار، شاه کهنسال و نابینایی در آخرین خوان رستم قابل تأمل. اند کرده

فرورفتن پرخـوف و  . هاي کلبه رازآموزي است ظلمات پیش از تولد، معادل با ظلمت مقدم بر تکوین یا تاریکی«
تـري   براي وصول به مرتبه عـالی . به معناي تولد مجدد عرفانی و از مقوله روحانی و معنوي است... غار خطر در

تولد مجدد قهرمـان   .)89: 1362الیاده ( ».در سلسله مراتب وجود باید زندگانی جنینی و تولد را تجدید حیات کرد
شاه کهنسال معرف حافظه عالم یـا ناخودآگـاهی جمعـی    «از سوي دیگر . ر نمادین شده استاز طریق الگوي غا

قهرمـان بایـد حـاکم درونـی را     . ناخودآگاه فرمانروا و حاکم بر اعمال انسان اسـت  .)35: الـف  1386دالشو ( »است
تعادل قهرمان وابسته است به تعادل خودآگـاه و  . هاي منفی حاکمان درونی نشود بشناسد و کورکورانه اسیر جنبه



. براي این کار باید دیو سفید قربانی شـود . والدت ثانوي ِ رستم باید با بینایی و شناخت صورت گیرد. ناخودآگاه
 »مـوز اسـت  مرگ و فـوق طبیعـی، حقیقـت نابینـا از یـک راز جهـانی مر      «هاي منفی  بر جنبه افزونسفیدي دیو 

(Guerin,et al ٢٠٠۵:١٨۵).   گردانـد و شـاه را از رخـوت،     رستم با غلبه بر دیو سفید، بینایی را به شاه کهنسال بـاز مـی
تعالی در حرکت رازآموزانه رستم . رهاند پنهان شدن در غار نمادین شده بود، میوسیلۀ  بهحرکتی و سستی که  بی

 . رسد با خروج از غار و فتح شهرها به پایان می
اسفندیار در آخرین خوان خود از . تراست، داستان اسفندیار است ها شبیه سومین الگوي رازآموزي که به قصه

گذر از آب، گذر از یک مرحلـه بـه مرحلـه    . ستا ترین نماد ناخودآگاه آب به اعتقاد یونگ متداول. گذرد آب می
ــاالتر   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاد رودخانــــه    ــت و نمــ ــاودانگی و تج   «اســ ــه جــ ــان زمــــان بــ ــت اســــت  جریــ  »ســــد الوهیــ
(Guerin, et al ٢٠٠۵: ١٨۵) .دختر شاه معرف بخشی از ناخودآگاهی «. اند در کنار آب، سازه قلعه و دختران قرار گرفته

: الـف  1386دالشـو  ( »پیونـدد  است که براي امري بارور و پربار و زاینده و معلوم، به بخش متناظر خودآگاهی مـی 
باید بتواند امتحانات سـخت  . باك و نیرومند باشد خودآگاه براي دستیابی به بخش نهفته ذهن باید صبور، بی .)77

در «. نـد ا دختران در قلعه منتظر آزادي و نجات. رسد از گذر از آب به قلعه می پساسفندیار . را پشت سر بگذارد
آیـد کـه در آن زن قهرمـان داسـتان زنـدانی       میان مـی  صندوق، برج و جاهاي بسته یا محصور بهها هربار که ذکر  قصه

  )105: ب 1386دالشو ( ».یابی است و کمال "مناسک گذر"است، مقصود 
یابد، جـواهرات پاداشـی    ها و جواهرات قلعه دست می اسفندیار پس از تصرف قلعه و آزادي دختران، به گنج

هاي بسیار از راه کشف و شـهود بـه آنهـا     رنج رمز معارفی است که رازآموز در طی. در قبال کوشش انسان است
 .یابد دست می

 
 نتیجه

رسند و آن کمال و  اند، به یک نقطه مشترك می هاي مسیري که طی کرده ها و اختالف هر سه قهرمان با وجود شباهت
ناخودآگـاه  سفر هر سه که سفري نه در مکان؛ بلکه در درون شخصیت است، با اتحاد خودآگاه با محتویات . تعالی است
سـفرهاي هرکـول، رسـتم و    . کنـد  هاي پنهان ضمیر خود را کشف مـی  قهرمان با کنکاش در درون، الیه. رسد به پایان می

کندن  تولدي که پوست ؛است دوبارهروان یا همان تولد  هاي نیرومند براي رسیدن به رفتار متعالِی اسفندیار بیانگر حرکت
اي که دختران  ه کهنسال و مرگ دیو در داستان رستم و گذر از آب و تصرف قلعهو سوختن در داستان هرکول، بینایی شا

هاي متنوع از فرایند فردیت بسـته   شکل. آیند به شمار می دوبارهها و نمودهاي عینی از یک زایش  اند، جلوه در آن زندانی
. اي مشـترك اسـت   راینـد، پدیـده  الگوها در ارتباط با مراحـل گونـاگون ف   هاي گوناگون است؛ اما حضور کهن به فرهنگ

تجلـی ِ   ،بنابراین. اند هایی باستانی هستند که از دورترین دوران انسانی وجود داشته الگوها اشکال عهد عتیق و سنخ کهن«



قهرمان پیروز،  .)168: 1385پالمر ( ».ها مشترك است که کنشی دائمی و پویا دارند قشر زیرین، همگانی و میان تمامی انسان
گیرد و همین که حرکـت   ست که به دنبال انکشاف خود راهی دشوار در سرزمینی ناشناخته را پی میا اه جسوريخودآگ

اي کـه ذهـن را اشـغال کـرده اسـت تنهـا بـا         توان قاطعانه گفت قهرمان به تمامیت خواهد رسید زیرا دغدغه می ،کند می
 .شود یابی و تعالی برطرف می کمال
 
 نوشت پی

 )1 (Archetype :تایـپ و  الگو، صورت ازلی، سرنمون، آرکی هایی همچون کهن در زبان فارسی به جاي این واژه معادل ...
استفاده شده است که به علت وفاداري به متونی که از آنها نقل قول شده است در متن این مقاله تعـدادي از ایـن لغـات    

 .استالگو  کهن ،آورده شده است، اما معادل انتخابی نویسندگان این مقاله
نام رستم در اوستا نیامده و تعیین منشـأ داسـتان وي یکـی از دشـوارترین مباحـث تـاریخ       . قهرمان ملی ایران: رستم) 2(

دهد که وي از بسیاري جهات، همسان  توجه به شخصیت پهلوانی رستم نشان می. )394: 2486یاحقی (داستانی ایران است 
مهرداد بهار (. رود نام ایندرا و گاهی نمونه زمینی این خداي باستانی به شمار می یکی از خدایان کهن تمدن هندوایرانی، به

 )393: 1386به نقل از یاحقی 
نـی آفریـده   و جمـع آن یع ؛ )هبه معنی آفرید(و داته از مصدر دا ) به معنی مقدس(مرکب از دو جزء سپنتو : اسفندیار) 3(

از اسفندیار فقط . لی، نوه لهراسب و پسر گشتاسب، پادشاه کیانی استپهلوان ایران، در روایات م اسفندیار جهان. مقدس
 )122: 1386یاحقی (. یشت یاد شده است یشت و ویشتاسب دوبار در فروردین

هاي پرسه  ترین پهلوانان اساطیر یونان، پسر زئوس و آلکمن، یکی از نواده یکی از بنام (Heracles)یا هراکلس  هرکول) 4(
او . )518: 1388معصـومی  (خواندند  هرکول همان هراکلس است که رومیان وي را هرکولس می. )366 :1383اسمیت (است 

علت آن بود که هرا ناخواسته باعث آن شد تا او به افتخاري عظیم دسـت  . هشت ساله بود که به این نام معروف گردید
 )77: 1374روزنبرگ () افتخار= کلئوس + هرا . (یابد

یکی از معدود خدایان مهم یونانی است که نامش هندواروپایی اسـت و   او. یونانیفرمانرواي خدایان  (Zeus)زئوس ) 5(
، دیس التینی )»آسمان«(خانواده دوئائوس دیو سانسکریت  اسم او هم. دهد ها نشان می ریشه اسمش ارتباط او را با آسمان

کـه نـام زئـوس     با ایـن . ا یوپیتر را با زئوس یکی گرفتندها بعد رومی. است) »پدر آسمان«(، و هجاي اول یوپیتر )»روز«(
ویـژه   رفـت و بـه   شـمار مـی   شاید در اصل بر روشنایی نیمروزي آسمانی اصالت داشت، او همواره خداي آب و هوا بـه 

 )316: 1384گرانت (. صاحب باران، تگرگ، برف و رعد و برق بود
در  (Pyrrha)و پیـرا   (Deucalion)پسر دئوکالیون  (Locrians)ها  ريلوکپادشاه  (Eurystheus or orestheus)اوریستوس ) 6(

 )473: 1388معصومی (. اساطیر یونان باستان
 شاهنامهاند و در  نامیده) پیر(= پهلوان ایرانی را فرزندي سپیدموي به دنیا آمد که وي را به همین علت زال  سام: زال) 7( 

. سام که از فرزند سپیدموي ننگ داشـت، وي را بـه البرزکـوه انـداخت    . هاي زال زر و دستان نیز نامیده شده است به نام
نقش زال در حماسه ملی ایرانیان چندان چشمگیر نیست؛ امـا ارتبـاط او   . سیمرغ او را برگرفت و با بچگان خود پروراند



زال و به هنگام تولد رستم و داللت او بر چوب گز در داستان کننده سیمرغ در پرورش  هاي تعیین گري با سیمرغ و چاره
 )412ـ411: 1386یاحقی (. آید به شمار می شاهنامههاي مهم  اسفندیار، از بخش

، پسر لهراسب شهریار معروف سلسله کیانی بود که زردشـت در  »صاحب اسب رمنده«گشتاسب به معنی : گشتاسب) 8(
زمـانی بـا    اش بـه دلیـل هـم    ها از وي یادشده و شخصیت تـاریخی  ست که در گاتوي تنها شاهی ا. عهد او ظهور نمود

 )703ـ701: 1386یاحقی (. زردشت مسلم گشته است
در دومین جنگ ارجاسب با گشتاسب، ارجاسب از روي . زمین و یکی از پهلوانان تورانسپهساالر ارجاسب : گرگسار) 9(

اسـفندیار  . گرگسار نزدیک اسفندیار رسید و تیري بر سینه او زد. مله بردناچاري به گرگسار فرمان داد که بر اسفندیار ح
به حیله خود را مرده نشان داد، تا گرگسار نزدیک او رسید و خواست سر از تن او جدا کند، که اسفندیار او را با کمنـد  

سـفندیار از او اطالعـات   ا. گرفت و دست بسته نزد گشتاسب فرستاد، اما سفارش کرد که او را نکشـند و زنـدانی کننـد   
فراوانی به دست آورد براي گذشتن از هفت خوان و رسیدن به رویین دژ، ولی سرانجام در خـوان هفـتم او را بـه قتـل     

 )873: 1380زنجانی (. رسانید
در روایات . نام او یک بار در ویشتاسب یشت آمده است. استو برادر اسفندیار ترین پسر گشتاسب  بزرگ: پشوتن) 10(
مطابق روایات پهلـوي  . داد و وي را جاودانی و فناناپذیر کرد) نان مقدس(زدیسنا هست که زردشت او را شیر و درون م

. کند و در جنگ آخرالزمان به یاري سوشیانت خواهد شتافت دژ فرمانروایی می نیز پشوتن از جاودانانی است که بر گنگ
: 1386یـاحقی  (. حق و از شخصیتی میانه و معتـدل برخـوردار اسـت   او خالف برادر که افراطی و تندمزاج است، طرفدار 

 )247ـ246
ها  ها و مهارت هاي جنگ و بسیاري از حرفه آتنا الهه. دختر زئوس؛ یکی از دوازده خداي بزرگ المپ (Athena)آتنا ) 11(

 .کند گانه، هرکول به او کمک می در کارهاي دشوار و دوازده. )37: 1384گرانت (بود 
بر زئـوس، راهنمـاي ارواح بـه خانـه هـادس، محـافظ        ، او پیام)دختر اطلس(سر زئوس و مائیا پ (Hermes)هرمس ) 12(

هرمس به هرکول براي پیداکردن کربوس . )471: 1384گرانت (مسافران، آورنده بخت و اقبال و حامی دزدان و تاجران بود 
 )473: همان(. کمک کرد

. ها و کلیمنه، و نیز برادر اطلس، منوئیتوس، و اپیمته است پسر ژابه یکی از تیتان (Prometheus) یا پرومتئوس پرومته) 13(
اي خاك که با آب درآمیخـت، نخسـتین    او مبتکر بود و از توده. پرومته ژئانی بود که زئوس از توان او همیشه نگران بود

ها در برابر خصومت خدایان بود، نامش  مدافع انسان پرومته شورشی اساطیري و. )141: 1383اسمیت (. انسان را پدید آورد
هـا قـرار    او به این دلیل که آتش را در اختیار انسان. )209: 1384گرانـت  (، نمایانگر شخصیت اوست »دوراندیشی«به معنی 

را  زئوس هـر روز عقـاب خـود   . وسیلۀ زئوس تنبیه و در کوهی در کنار بحرالمحیط زنجیر شد داد و به دالیل دیگري به
بعـدها هرکـول بـا تیـري عقـاب را کشـت و       . رویید فرستاد تا جگر پرومته را بخورد، اما جگرش هر شب دوباره می می

هـاي   در مقابل این لطف، پرومته به هرکـول نشـان داد کـه بهتـرین راه دسـت یـافتن بـه سـیب        . پرومته را از بند رهانید
ها بفرستد و خودش در غیاب  رکول گفت اطلس را به دنبال سیباو به ه. چیست) که هرکول به دنبال آن بود(هسپریدها 

 )211ـ210: 1384گرانت (. او آسمان را نگه دارد



، زن زال و مادر رستم، که داستان عشق او با زال زر از زیباترین )از خانواده ضحاك( نام دختر مهراب کابلی: رودابه) 14(
 )403: 1386یاحقی (. است شاهنامههاي غنایی  داستان

آیـد،   برمـی  شاهنامهچنان که از . العاده و شگفت است و روایات پهلوي، موجودي خالق اوستاو  شاهنامهدر : سیمرغ) 15(
اند که این مرغ، فرشته  برخی نظر داده. پرورد مرغی است ایزدي که بر البرزکوه آشیان دارد و زال را با بچگان خویش می

در روایات اسالمی، گاهی نام عنقا بر سیمرغ اطالق شده . آمده است شمار می به) تمخاندان رس(نگاهبان یا توتم قوم سکا 
 )508ـ503: 1386یاحقی (. است

نام هرا شاید به معناي بانو . تر زئوس؛ فرزند کرونوس و رئا ي آسمان، خواهر بزرگ زوجه زئوس، ملکه (Hera)هرا ) 16(
گه گاه زئوس از فرط عصبانیت هـرا را  . بود» جنگاور«یا » پهلوان«باشد، شبیه هروس که شکل مذکر همین لفظ به معنی 

اي در  هایش به قله یک بار به سبب اینکه هرا هرکول را آزار و اذیت کرد، زئوس او را از مچ دست. کرد به شدت تنبیه می
 )455: 1384گرانت (. المپ آویخت و به پاهایش سندان بست

دلف در پاي کـوه پارنـاس قـرار    . شد کوچکی در فوسید بود که در زمان هومر پیتو نامیده می شهر (Delphes)دلف ) 17(
پرستشگاه آپولون، که این شهر شهرت خود را مدیون آن است، مکانی بود که پادشـاهان و شـهروندان ثروتمنـد    . داشت
هر به خاطر معبدش براي آپولـو بـه نـام    این ش. )212: 1383اسمیت (. کردند هاي خود را پنهانی در آن نگهداري می گنجینه

 .دلفی و پیشگویی آن معروف است
این ناحیـه بیشـتر مسـکن    . خوانده شد (Arcas)که بعدها آرکاس  (Peloponnesus)اي در پلوپوتر  ناحیه (Arcadia)آرکادیا ) 18(

 )466: 1388معصومی (. بود (Pan)شبانان و خداي پان 

او با برادر دوقلوي خود آپولون در یک . اند ها او را دیان نامیده و ستو است و رمی دختر زئوس (Artemis)آرتمیس ) 19(
گانه اولمپ؛ الهه شکار و تیرانـدازي، و   او یکی از خدایان دوازده. )12: 1383اسمیت (روز در یک جزیره دلوس زاده شد 

 )44: 1384گرانت (. در عین حال حامی جانوران وحشی، کودکان و چیزهاي ضعیف بود
هـاي بسـیار    او گلـه . هایش را هرکول تمیز کـرد  شاه الیس که اصطبل (Augeas)همان آئوگئاس  (Augeas)آوگیاس ) 20(

اوریستوس وقتی از این موضوع باخبر شد بـه هرکـول   . کرد ها را پرمی ها و اصطبل داشت که فضوالت آنها همیشه حیاط
هرکـول تقلـب کـرد، چـون از اوگیـاس      . ها را یک روزه تمیز کند ها و اصطبل دستور داد تا در خوان پنجم خود محوطه

  )26: همان(. که به عنوان برده حق چنین درخواستی نداشت ، در حالی)هایش یک دهم گله(دستمزد خواست 
بـراي مقالـه فـراروي منـابع     . سیمرغ در معناي مرغ آهنین را نخستین بار در کالس درس آقاي دکتر صفوي شنیدم) 21(

رفـتم تـا شـاید     نامه باسـتان  کتابنهایت به سراغ . را نگاه کردم، ولی در هیچ یک از منابع این معنا ذکر نشده بودمختلف 
نامی اسـت کـه از دو پـاره    «: دربارة ریشه واژه سیمرغ آمده است نامه باستاندر . دلیلی که احتمال این معنا را تأیید، بیابم

در  senسـی، از سـننه در اوسـتایی و سـن     : پاره نخسـتین نـام  ... پرنده است مرغ، معناي: پاره دوم آن. ساخته شده است
ریختی دیگر از سننه کـه بـه   . بوده است» باز«و » مرغ شکاري«معناي آن در اوستایی و سانسکریت ... پهلوي مانده است

 )387: 1، ج 1385کزازي (» بازیافتنی است... این ریخت در سینا و سیندخت. تر است، سین است ریخت کهن آن نزدیک
داند، مبتنـی بـر آن    اما آنچه که در ادامه بحث قابل توجه است و شاید بتوان گفت نظري که سیمرغ را مرغ آهنین می



 :است... هاي چون سینه، سندان، سینی و است درباره ریشه واژه
از آن » سـینه «شد بـه معنـی آهـن و    تواند که ریختی از زن با بوده است؛ ستاك واژه، سن، می senagسینه در پهلوي «

 )452: همان(» روي که استخوانور و سخت است، به آن باز خوانده باشند
پاره نخستین واژه همان تواند بود که در . ساخته شده باشد) پساوند(= دان + تواند بود که از دو پاره سن  سندان می«

هایی بازمانده از زئنه اوستایی به معنی جنـگ ابـزار    ریخت را» زن«و » سن«. ریخت زن در واژه زندان کاربرد یافته است
با دیگرگونی معناي آن به ساخت و » زین«و در پارسی در ریخت  zenتوان دانست که در پهلوي در ریخت زن  آهنین می

 )419: 1، ج 1385گرانت ( .ستام اسب بازمانده است
خوان که رستم براي رهایی کاووس، شاه ایران و پهلوانانی کـه   در داستان هفت. نام دیوي از دیوان مازندران: اوالد) 22(

به بند دیو سپید گرفتار بودند هفت خوان را گذراند، و در خوان پنجم بود که اوالد مرزدار و پهلوان بخشی از مازنـدران  
ا راستی همگـام  به دست رستم اسیر گشت و براي نمایاندن اره، رستم از وي یاري گرفت و با وي پیمان بست که اگر ب

 )93: 1380زنجانی (. باشد، پادشاهی مازندران را پس از رهایی کیکاوس به وي خواهد داد و چنین کرد
مسـافران  گوشـت   (Thrace)در تـراس   (Bistones) هـا  پادشـاه بیسـتون   (Diomede)یا دیومد  (Diomedes)دیومدس ) 22(

هرکول به این عمل . تر شوند تر و چاالك داد، تا قوي اسبان خود میگذاشتند، به خورد  گناهی را که پا به سرزمینش می بی
 )220: 1383اسمیت (. زشت او پایان داد

 (nyx)آنهـا را دختـران نـیکس    ) شاعر یونـانی (هاي مغرب در اساطیر یونان که هزیود  الهه (Hesperides)هسپریدها ) 23(
و سـتو و در آخـر    (phorcus)، دختران فورکـوس  (themis)س تدریج آنها را دختران زئوس و تمی بعدها به. خوانده است

 )518: 1388معصومی (. اند دختران اطلس پنداشته
. بـود ) زمـین (و مـادرش گایـا   ) دریـا (پدرش پونتوس . تر از خود پوسئیدون ؛ قدیمیخدایی دریا (Nereus)نرئوس ) 24(

 )441: 1384رانت گ(. هرکول نرئوس را واداشت تا باغ هسپریدها را به او نشان دهد
گیر نیرومند و زبردستی بود و همۀ  کشتی). زمین(مانند گایا  فرمانرواي لیبیا و یکی از پسران غول (Antaeus)آنتیوس ) 25(

 )86: 1374روزنبرگ (. گرفتن با خویش واداشت او هرکول را نیز به کشتی. داشت گرفتن با خویش وامی ها را به کشتی غریبه
اصل آنها یا از قفقاز بـود یـا از کـولخیس، امـا در اسـکوتیا      . قومی اساطیري از زنان جنگاور (Amazons)ها  آمازون) 26(
تصور بر این بـود کـه نسـب آنهـا بـه آرس      . کردند یا تسیکورا، در شمال آسیاي صغیر، زندگی می) یعنی جنوب روسیه(

گرانـت  (. کننـد  شیزگی و قدرت زنانه پرستش میرسد و آرس را به عنوان خداي جنگ و آرتمیس را به عنوان الهۀ دو می
1384 :80( 

معصـومی  (. النوع جهنم در اساطیر یونان باستان پسر کرونوس و رئا و خداي زیرزمین، اموات و رب) (Hadesهادس ) 27(
1388 :517( 

که وقتی مـرگش فـرا    آپولو به آدمتوس این امتیاز را اعطا کرد. شاه فراي در تسالی، پسر فرس (Admetus)آدمتوس ) 28(
ادمتوس هنوز نسبتاً جوان بود که بیمار شد، امـا وقتـی مـرگ بـه     . رسد، بتواند انسان دیگري را جاي خودش بگذارد می

آدمتوس ایثار او را پذیرفته بود، اما هرکول که . سراغش آمد فقط همسرش، آلکستیس، داوطلب شد که به جاي او بمیرد



 )45: 1384گرانت (. ود با مرگ جنگید و آن را بیرون راند و آلکستیس نجات یافتتصادفاً همین موقع مهمان کاخ ب
و آناکسیبیا؛ زوجۀ آدمتوس که حاضـر شـد بـه جـاي آدمتـوس      ) شاه ایولکوس(دختر پلیاس  (Alcestis)آلکستیس ) 29(

 )75: همان(. بمیرد و هرکول او را نجات داد
: 1388معصـومی  (در اساطیر یونان باستان  (Aethra)و آئترا  (Aegeus)ئوس پسر آژ (Thesee)ا تزه ی (Theseus)تزئوس ) 30(

هنگامی که هرا هرکول را دیوانه کرد و هرکول همسر و فرزندان خود را به قتل رساند، تسئوس او را به آتـن بـرد   . )486
اند، زیـرا   راموشی نشستههمچنین در جهان زیرین، هادس، هرکول دید که تسئوس و پیریتوئوس بر صندلی ف. )459: همان(

 )466: همان(. هادس قبول کرد که تسئوس را آزاد کند. شان این بود که سعی کرده بودند پرسفونه را بربایند جرم
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