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 رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي

 جالل ستّاري

 گردونة آسماني

   

يكي از پديده هاي طبيعي كه بيش از هر چيز ديگر انسان ابتدائي را به هراس انداخته، طوفان و رعد و برق 

است كه صدائي هولناك دارد و خانه و جنگل را به آتش ميكشد. انسان پس از ساختن گردونه با چرخهاي چوبين 

توپر به شكل تختة گرد، ميان صداي حركت گردونة پربار و صداي تندر مشابهتي يافت و چنين پنداشت كه 

صداي رعد به سبب گردش گردونه اي بزرگ در پهنة بيكران آسمان است و راننده اي گردونة رعد را برفراز 

شويش از رعد و برق آفريد، ابرها مي راند. بدينگونه نخستين خدائي كه انسان دوران جاهلي بسبب ترس و ت

خدائيست همانند رانندة گردونه كه عامة مردم او را خداي آسمان مي نامند چون قلمروش سراسر آسمان است و 

قي است در دستش . در دين زرتشتي اين راننده  نام دارد، ساميان او را Dhiau يا D hiaus آذرخش شّلا

Hadad يا Adad شورمي نامند، در اساطير كلده و آ Bel  و در اساطير يوناني زئوس ناميده مي شود. در

 بعضي جاها مردم اسطورة گردونة رعد را اندكي تغيير داده، سورتمه يا توسني تيز گام و افسانه اي چون

Pegase  يا اسب بالدار بادپا را كه به سرزمين غوالن وعفريتان مي رود جايگزين گردونه ساخته اند )در

به سورتمه بدل شده است( . باري روزگاري دراز مردم از خداي آسمان كه روي ابرها بي  مناطق شمالي گردونه

هيچ دشواري، به سرعت تمام حركت ميكرد مي ترسيدند و فرمان مي بردند و باتوجه به كندي حركت آدميان در 

در روي زمين  روي زمين، مي پنداشتند كه گردونة الهي به سرعتي معجره آسا راه مي پيمايد وچنان سرعتي

امكان پذير نيست. اين سرعت غير طبيعي كم كم در قالب قصه و افسانه در آمد: برخي از آدم هاي هزار و يك 

 شب وقتي جامه اي از پر به تن مي كنند، بهمان سرعت خدايان راه  مي پيمايند. 

ونه هاي اساطيري داراي  تخيل عاميانه گردونه هاي آسماني بسيار ساخته و پرداخته است، اما همة اين گرد

همان خصيصة گردونة الهي يا گردونة خداي اساطيري رعداند. يعني از هر مانعي فرا ميگذرند وروي ابرها از 

آنكه آسيبي ببينند، بسرعت عبور مي كنند. اين نكته هم در اساطير و هم در قصه ها وجود  ميان رعد و برق بي

ا همان حركت و جابجائي با وسائل بسيار سريع يا غير طبيعي است، دارد. در واقع يكي از عناصر اصلي قصه ه

چون بالهاي جادوئي كه در پاشنه هاي قاصدان خداوند اساطيري روئيده است، كفش هائي كه با آن هفت 

فرسنگ راه مي توان رفت، جانوراني چون اژدها كه گردونه را در آسمان مي كشند يا آدميان را بروي بالهاي 

ن سو و آن سو  مي برند. در قصه ها و اساطير هميشه اينگونه حركت و جابجائي هاي خارق العاده با خود به اي

روشنائي يا آتش همراه است و اين خاطره ايست كه از طوفان بيادگار مانده است: در قصه ها و اساطير گاه 

رني كه گردونه را مي كشند شعله گردونة جادوئي غرق در نور پديدار ميگردد، گاه زير سم اسبان يا ديگر جانوا

هاي آتش زبانه ميكشد. اما تنها عناصر مادي اسطوره در قصه جلوه گر نشده بلكه عناصر رواني اسطوره نيز 

بي كم و كاست در قصه نقش بسته است. پيش از اين به اشاره گفتيم كه طوفان در ناهشياري مردم بدوي دو 

ن هم صاعقه را مي پرستيدند و هم از آن مي ترسيدند، زيرا صاعقه جريان متضاد برانگيخته است: اين مردما
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گاه بركت )باران( مي آورد و گاه نكبت )آتش سوزي( . اين دو قدرت متضاد رانندة گردونة طوفان )نخستين 

خداي اساطيري آسمان( در قصه ها به صورت دو گونه گردونه : گردونة خوشبختي خاص كارهاي نيك و 

خاص كارهاي بد درآمده است كه يكي را پرندگان و آنديگر را غوالن مي كشند. پس هر كس گردونة بدبختي 

 بنابه نفس و باطن خويش داراي گردونه يا مركوبي خاص است. 

گردونه را مظهر و تجسم روح نيز دانسته اند، آنكه در گردونه نشسته است جسم انسان وغريزة صيانت ذات و 

ناپسند و پست و نيروها و توانائي هاي مادي انسانست و ازينرو آدمي است  ويرانكاري و همة خواسته هاي

ستيزه جو و جنگاور، اما رانندة گردونه طبيعت روحاني انسان است كه در واقع راهبر و راهنمون گردونه است. 

سته در در اينجا با سرشت دوگانة انسان كه يكي مادي و آن ديگر معنوي است سروكار داريم. ايندو تن  )نش

گردونه و رانندة گردونه( راهياب يك مقصد و سرگرم يك پيكارند، از هم جدا هستند اما هر دو به يك كار و پايان 

آن نظر دارند و با همه نبروي خويش در برابر هجوم دشمن مشترك پايداري ميكنند. در واقع آندو يك تن بيش 

نه پيكاري را كه هر انسان در گير آنست نشان ميدهد. نيست و با اين همه دو گونه پيكار يا جنبه هاي دو گا

بنابراين گردونه هاي اساطير و قصه ها وسيله جابجائي روح اند يا مركب و حامل روح كه به سوي ابديت و 

زمان بي زمان راه مي پيمايند. خود را از گردونه بزير انداختن يا باز كردن اسب از گردونه نشانة مرگ و 

ين معني كه روح خواستار بيرون آمدن از قالب و قفس تن است، چون با آن در پيكاري خودكشي است و بد

مرگبار درگير شده است. در اساطير و قصه ها گردونه هاي آتشين نيز هست كه مربوط به آئين پرستش آفتاب يا 

به امر روح و خداي تندر است. نشستن قهرمان در گردونة آتشين و حركت گردونه كنايه از گردن نهادن جسم 

سوختن جسم براي فروزان نگاه داشتن روح است. آنكه در گردونة آتشين به سوي ابديت ميتازد، انساني 

روحاني است كه جسم مادي خويش را در راه اعتّلي روح فنا      مي سازد. گردونة آتشين رمز ماده ايست كه 

 از روشنائي روح تابناك گشته است. 

ي كه گردونه را ميكشند نمودار خواسته هاي نيك يا بد راننده اند. خوبي يا بدي قصه و جانوران واقعي يا موهوم

ارادة رانندة گردونه چه انسان و چه خدا، به حسب نوع، جنس و روي و رنگ حيوانات آشكار ميشود. معموالً  

لي ترين نيروهاي اسب سفيد نشانة پاكي روح و آرماني واال و ارجمند است. به گردونة خورشيد كه نماد عا

رواني است اسباني سفيد بسته اند. معناي نمادي جانوراني كه گردونه ها را پيش مي رانند در قصه ها و 

اساطير يكي ست. اين جانوران بر دو نوع اند: نيك يا بد، آرام بخش يا هراس انگيز، كبوتر و اسب سفيد يا كّلغ 

والً مركوب جوان عاشق در طلب يار است يا بسته به گردونه و مار و اژدهاي آتشين كام. توسن تيز پا كه معم

ايست كه جوان در آن مي نشيند، نماد نيروي غريزي رها شده و لگام گسيخته و نيَّت مهرورزي و كامجوئي 

 شتابزده بي هيچ گونه زمينه سازي عاطفي است. 

ميز و بمنزلة غّلمان و بندگان و پرندگان كوچك كنايه از بوس و كنار و عواطف واحساسات دوستانه و مهر آ

خدمتگزاران دژ بانوان عاشق پيشه اند و ميكوشند تا عشاق را بهم برسانند. پرندگان درحال پرواز يا خواندن 

چنانكه پيكان، زوبين و بانماد تمايّلت و خواسته هاي عنان گسيخته و ارادة كامجوئي و مهرورزي اند. در 

تي هستند كه مسخ شده اند و در بعضي ديگر پرندگان مهربان و بعضي قصه ها پرندگان، عاشق سرسخ
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نيكوكاري مي بينيم كه آرام بخش دردها و رنج ها هستند و گاه جايگزين پدران و مادراني ميشوند كه در حق 

فرزندان خود كوتاهي كرده اند، چون كركس كه در مصر باستان نماد مادر بوده است. در اينگونه قصه ها 

 هاي به ياري انساني دردمند مي آيد. اين پرنده كه محرم اسرار و كمكش معجزآساست، تنمهميشه پرند

(Totem)  است يا فرشته اي نگاهدار انسان. نمونة چنين پرنده اي مرغ راستگو و نيكوكاري است كه در قصه

را فاش مي دو خواهري كه به خواهر كهتر خويش رشگ ميبردند )هزار و يك شب( به سخن مي آيد و حقيقت 

كند. كّلغ چون همه پرندگان سياه در قصه هاي غربي و گاه شرقي نماد هوش و فراست است و آنچه از قدرت و 

اختيارش در تعيين سرنوشت مردمان ميگويد دال بر هوشياري اوست. كّلغ نزد قبايل سرخ پوست ومردم 

عضي قصه هاي شرقي كّلغ مشاور و سيبري نماد فرهنگ و تمدن است. در بيشتر قصه هاي غربي و گاه در ب

ناصح هوشيار مردمان است و از آينده و آنچه روي دادني است خبر ميدهد. ابوالهول نيز مظهر دانايي و معرفت 

كامل است . پرندگاني چون عقاب آورندة طوفان و صاعقه و بنابراين مبشر بارندگي و باروري و بركت و 

 فراواني پنداشته شده اند. 

كه چون كبوتر و قناري و بلبل و خروس با لي ببدو ارتباط دارند، سفيد رنگ و همه پرندگاني كه پرندگاني 

معرف فعاليت و هوش اند سياه رنگ مجسم مي شوند. خروس مانند ماهي در آغاز نماد مهرورزي بوده است. 

مهرورزي است و  كبوتر نيز چون كبوتر آفروديت مظهر همين غريزه است. درواقع خروس نماد شور و سائقه

كبوتر پيك عشق يا قاصد عاشق است. پرندگان رنگارنگ با حواس و عواطف و هوش سروكار ندارند بلكه 

ه پرندگان كوچك ظهور مي كنند يقين مي توان كرد كه كار به سرانجام  نشانة هيجانات اند. هنگاميكه در قصا

ار تباه ميشود. معموالً ظهور پرندگاني به اندازة غراب ميرسد، اما اگر پرندگان، بزرگتر از كّلغ يا كبوتر باشند ك

نشانة آغاز فساد و تباهي كارهاست . حاصل سخن اينكه پرندگان و مرغان برروي هم نمايشگر صلح و آشتي و 

 عشق و عاشقي و پرندگان ناطق نمودار و فرزانگي اند و شايد ازينروست كه پرندگان را نماد روح دانسته اند. 

 

 از ديدگاه روانشناسي   هرموز قص

(2 ) 

 جالل ستاري 

ها به اعتقاد برخي از  قصه و افسانه به اعتقاد يونگ)و نيز فرويد( محصول ناهشياري جمعي است. قصه

آيند، آينه تمام نماي روان بشر يا  هاي اساطير بشمار مي ها از شاخه هاي حماسي و افسانه دانشمندان با منظومه

 .Rاند. رنه گنون ) ب دوران كودكي نوع بشرند كه بردنياي خارج پرتو افكن شدهجلوة خاطرات و تجار

Goenonنامند و به اعتقاد اساطير رؤيايي جمعي مردمانست.  ( قصه را حافظة جمعي مي 

گردد، جهان رؤيايي  دنياي قصه و داستان و دنياي موهومي است فارغ از قوانين طبيعي كه به كام دل آسان مي

راند، پس در اين  كند و بر همه چيز فرمان مي ت آفريدة خيال آدمي كه در آن انسان هرچه بخواهد ميمطلوبي اس

جهان ارزش آدمي بيش از اعتبار نواميس طبيعي است و قوانين سنگ دل طبيعت كه بدآيند انسان است فسخ 

 شت روي زمين. آيند آدمي، نمودار فردوس برين يا بازگشت انسان به به اند. جهاني است خوش شده
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هاي مردمان است و چون ترجمان آروزهاي آدمي است از  مضامين قصه و داستان بيان نمادين يا رمزي خواسته

شود آدم ناتوان توانا و  نمايد. در قصه حقيقت تاريخي غرق مي پوشد و يا آن را واژگونه مي واقع چشم مي

آيد زنان كه در اسارت مردانند به آزادي  شاه در مي گردد، دخترك زيبا و گمنام روستايي به همسري زورمند مي

نهند ناهشياري همه عجز و ضعف آدمي را باژگونه  رسند و آنان شاهان گردن به خدمت آنان مي و رهايي مي

 كند.  دهد يا جبران مي جلوه مي

بيان همان ها همان شيوه تعديل رؤياها يا خوابگذاري است: اسطوره و قصه  روش روانكاوي در تفسير قصه

شود، يعني تحقق آرزوهاي اساسي نوع بشر در عالم  هايي است كه در خواب نيز پديدار و برآورده مي خواسته

هاي تلخ و شيرينش نسّلً  خيال است، آرزوهايي كه در نخستين آدمهاي روي زمين شكفته و بارور شده و ميوه

ن بيماريهاي رواني و نگاهدار تعادل رواني بعد نسل به ما رسيده است. پس اسطوره دواي درد آدمي، درما

 انسان است.

هاي بشر است؛ از  ها و ناتواني ها، سرخوردگي ها و اساطير جبران سركوفتگي ها و افسانه گفتيم كه نقش قصه

اند در اساطير برجاي مانده است.  اند و خشمگين ساخته هايي كه از ديرباز بشر را آزرده اين رو نشانة عقده

هايي است كه به حق يا نا حق نصيب آدمي شده است و آدمي هنگامي به خيال  قصه جبران محروميت افسانه و

پندارد اما افسانه و قصه و  پردازد كه خود را از مزيت و افتخاري فراخور حال خويش محروم مي بافي مي

و بهروزي و پيروزي هاي رواني مردمان نيستند، نمودار خوشبتخي  ها و پريشاني اسطوره نمايانگر آشفتگي

اند. بدين گونه قصه واكنش تدافعي آدمي در برابر هرگونه ناتواني يعني نمايش احساسات و عواطف  انسان

 روزي است. متضاد با احساس واقعي ضعف، عجز و تيره

( گفته است: هزار و يك شب خواب و خيال مردم تنآساني است كه آرزو دارند به هنگام Faguetاميل فاگ )

 معادن جواهر بيابند.  گردش

هاي عالم فوق انساني يا فوق طبيعي نيست، دنياي دروني انسان است. وارونه  پسر سرچشمه اساطير و قصه

گردن سير وقايع، سرآفرينش و ابتكار بشر در هر زمينه است، انسان از موهبت اين قدرت پشت روشن 

ماية دلگرمي و اميدواري و تقويت روح و ارادة ها  بيند. اين اساطير و افسانه سرنوشت تاريك خويش را مي

اند، چون اسطوره هر سر و رمز يا ناايمني و ترس را از ميان  مردم در لحظات سخت و دشوار زندگي بوده

كرده است. البته به مرور كه علت ترس و تشويش از قواي  برد و احساساتي آرامبخش جايگزين آن مي مي

شود يعني اسطوره چون به واقعيت بدل  علت وجودي اساطير نيز نيست ميرود  ناشناخته طبيعت از بين مي

 ميرد. شد مي

در -باري نقش قصه و داستان جبران حقارت و ضعف و حفظ تعادل آدمي با نمودن سراب توفيقي موهون 

 برابر شكستي واقعي است،

سان، احساس تلخ و واقعيت دلشكل و اما اين سراب بايد آنقدر فريبنده باشد كه با جبران ناتواني و درماندگي ان

آيد، از قبيل  دردناك را پاك زايل كند. اين مقصود با تأييد پيروزي قهرمان در پيكار با نيرويي سهمگين به دست مي

ساز و برگ با بزرگ سالي نيرومندو مسلح)داستان داوود و جالوت و اوليس و پوليفم(، غلبة  نبرد پسري بي
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دختر جوان از نامادريش، كشته شدن اژدها به دست قهرمان، از پا درآمدن غول به كودك بر بزرگسال، رهايي 

Baliدست كوتوله )ويشنو براي نبرد با غول) شود( و از همين  كند و با بر او پيروز مي ( خودش را كوچك مي

نيز وسيلة  (. گاه تخيل شئي معمولي را1اند) شده روست كه برخي از خدايان فقط در گاهواره مجسم و تصور مي

سازد. مثّلً كوزة آرد يا شيري كه مردي در عالم خيال از  هاي آدمي مي رهايي و رستگاري و جبران ناكامي

رود. شكند و همه آرزوها به باد مي كند و كوزه مي ناگهان حركتي ناشيانه مي-برد، اما  فروشش سود كّلن مي  

مثبت و فعال و آن ديگر منفي و منفعل است بر سراسر  يونگ نشان داده است كه دو اصل نرينه و مادينه كه يكي

دوست كه دو جنبة مادي و معنوي، بروني و دروني،  جهان هستي حكمفرماست. اين ثنويت همان دوگانگي لي بي

ها و اساطير نمادهاي آنها به دو دسته تقسيم  فعال و منفعل، سازنده و پذيرنده دارد. بر اين اساس افسانه

هايي كه اشخاص مرد صفت مثبت فعال)مرد يا زن مرد صفت( براي جبران حقارت و ضعف خود  هشوند: افسان مي

اند. هريك از اين  اند و خيالهايي كه اشخاص زن صفت و منفعل)زن يا مرد زن صفت( به همان نيت بافته پرداخته

استانهاي دست اول دو دسته، اشخاص و منازل و زبان حال و رويدادهاي خاص خد را دارد. انديشة اساسي د

كسب افتخار و مضمون اصلي داستانهاي دست دوم تأمين نعمت و بركت است ضمناً در هريك از اين دو دسته دو 

هاي تمام و كمال مردانه و زنانه و در اين صورت خلق و خوي مردانه  توان يافت: قصه گونه قصه و داستان مي

ا مخلوطي از اين دو حالت)در مرد و خصايص زنانه در زن تجسم يافته است و ي Andro Gynisme كه )

توان  جنسيتي است گنگ و نامشخص. پس بطور كلي چهار دسته داستان زاييده خيال چهارگونه آدم تشخيص مي

اند و چون بر سر راه خود موانعي گذر  داد: مردان مرد )صورت و سيرت مردانه( كه قدرتجو، دلير و فرمانده

آورد. اين اشخاص  هاي پهلواني و قهرماني آروزي خويش را بر مي اساطير و افسانهناپذير ببينند با آفريدن 

هاي اعجاز آميز پهلوانان و قهرمانان و شاهان و خدايان نيرومند و پيروزاند. ها و كارنامه حماسه- -سازنده  

در ستايش زمان ها ستايش فرماندهي، قدرت و افتخار است و اين سه انگيزه  انديشه اساسي در اين گونه قصه

يا خدايان نرينه آسمان وجود دارد، حال آنكه ستايش فراواني و نعمت باروري مربوط به پرستش مكان يا 

است. در همين دسته زن مرد صفت براي جبران ضعف جنس خود به صورت زني جنگجوي و   گان زميني الهي

ت خصلت مردانگي در وجود زن تجسم يافته شود. در اين حال گر مي دالور و نيرومند و پيروز در كارزار جلوه

است، اما در صورتيكه خصلت زنانگي در وجود مرد متجلي گردد، قهرمان بصورت جواني با روي ساده و 

گري  آيد)و اين مكر و حليه گر در مي هاي فاخر مزين به ُدر و گهر، سخندان، ظريف، لطيف و بسيار حيله جامه

 شوند.  ها عاشق دلخسته دختران ملوك مي زادگاني كه در قصه ن يا نجيبخاص زنان است(، از قبيل ملكزادگا

هايي كه قهرمانانش به تمام و كمال زن )در صورت و سيرت زن( هستند نتيجه واپس زدگي  اما در قصه

آرزوهاي زنانه بصورت مناسبات عاشقانة موهوم چون سرگذشت يوسف و زن تحقير شده عزيز مصر كه مردي 

اند اما  شود و زناني كه خواستار عشق و عاشقي گر مي خواهد جلوه قرار خويش مي را دل دادة بي پاك و وارسته

هاي رؤيا آميز وصلت  پريان  يا قصه  شوند كه قصه اند به خيال بافيهاي پرعطوفتي كشيده مي كس مانده تنها و بي

ن و ديو دور يك داستان بسيار كهن كه به قول استرابو Cendrillonشاهزاده با دختري گمنام چكيدة آن است. 

مصري است بهترين نمونه اين گونه خيال پردازي است. قصة وصلت شاه با دختر شبان و نامزدي آسماني زني 
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ها رسيدن به  گنهكار با خداوند پس خداوند يا مردي خداوار نيز از همين قماش است. مضمون همة اين قصه

كس به مقام پادشاهي: در اين  نمونه وار رسيدن مردي فقير و بيسلطنت، قدرت و افتخار است، چون مضمون 

شود. و باز نظير  دهد و باز بر سر هركس نشست آن كس به پادشاهي برگزيده مي قصة ايراني بازي را پرواز مي

نهد، اما در قصة  وار شاهزاده خانمي است كه تاج شاهي را بر سر همسر خود مي اين مضمون، داستان نمونه

 آيند و مورد پسند زن بودن نيز وجود ندارد.  ي حتي الزام و شرط خوشايران

و افسانه واقعيتي تلخ را باژگونه   پس تخيل آدمي براي جبران ضعف، نقص يا كمبودهاي خويش در غالب قصه

 دهيم درست همان چيزهايي است كه نداريم. سازد. همة فضايل و ملكاتي كه به خدايان و قهرمانان نسبت مي مي

ها كه به مصر باستان به يادگار مانده جبران ضعف و حقارت بردگان در  ها و افسانه ترين قصه همچنين نقش كهن

شوند. فرعون كتك  ها سروران ريش خند مي برابر شوكت و نعمت زورمندان است، از اين رو در اين قصه

همه انتقامي است كه مردم محروم از  زند و اين دهد، دزد به گنجينه دستبرد مي خورد، زنش او را فريب مي مي

شوند و در  گيرند، چون با تحقير زورمندان و قويدستان با آنان همسر و برادر مي بزرگان قوم و فراعنه مي

افكند. البته هميشه و همه جا نبايد در  هاي خويش را بر فرعون كه تجسم ملت است فرا مي روزي حقيقت تيره

نين پنداشت كه هرتصوير و نام و رقم و شئي در قصه و افسانة داراي نقش جستجو نمادهاي عميق بود و همچ

ها در كنار عناصر نماد اصيل عناصر ديگري وجود  يا مفهومي رمزي است. حتي در مهمترين اساطير و قصه

ها و  گوست. بعضي قصه دارد كه از زندگي عادي يا سنن محلي و بومي سرچشمه گرفته يا زائيدة تفنن قصه

ها نيز كه صورت نمادي دارند بازماندة رسوم بسيار قديم است و گاه بعضي حوادث زندگي عادي كه به  هافسان

 اند.  انگيختند بصور قصه و حكايت درآمده عللي كنجكاوي مردم را بر مي

يكي از مهمترين علل رنج قوم و ملت اين است كه در زاد و بوم گرامي خويش دچار حمله دشمن يا مصيبتي 

آفرينند و به ياري  ها مي خويش قصه  حطي گردد. اين گونه مردمان بناچار براي جبران محروميتچون ق

 شوند.  قهرمانان و خدايان در عالم خيال بر واقعيت دلشكن پيروز مي

هاي آسماني و فوق انساني  انديشند كه اين خشكي ريشه حاصل از ساكنانش چنين مي مثّلً اگر زميني خشك و بي

خواستند جايگزين خدايان در آسمان گردند، اما خدايان با  يجة جنگ خدايان به غوالني است كه ميدارد و نت

پرتاب سنگ و كلوخ غوالن را كشتند و خشكي زمين يادگار آن پيكار است. اين افسانه آرام بخش است زيرا كه 

سرزمين به احساس ايمني  اگر سرزميني به خواست و ارادة خدايان خشك شده باشد، رنج و ناايمني مردم آن

بيند. سرزميني كه در  ها و آباد گردانيدن زاد و بوم خويش مي شود و آدمي خود را قادر به جبران مصيبت بدل مي

آغاز سبز و خرم بوده و ناگهان به خواست خدايان به صورت صحرائي پر از سنگ و كلوخ درآمده است باز آباد 

ها كه به طريقي منفي پندار آزادي و اختيار را در ذهن خيال پرداز مردم  قصهتواند شد. اما عّلوه بر اينگونه  مي

هاي ديگري نيز هست كه توهم برابري و آزادي را به طريقي مثبت يعني با  كند، قصه اسير و ستمديده ايجاد مي

گنجي  آورند و آن حديث مردم تنگدستي است كه ناگهان با كشف هاي اعجاز آميز بوجود مي نمايش پيروزي

هاي هزار و يك شب يا  آيند. قصه اي كه به همسري شاهزادگان در مي شوند يا دختران روستازاده دولتمند مي

 اند.  از اين قبيل Cendrillonحكايت 
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غذايي. براي پيكار با اين ترس مردمان اساطير  بطور كلي ترس از نيستي و نابودي دو علت دارد: پيري و بي

اند كه اولي مربوط به زمان و دومي وابسته به مكان است.  ير خير و بركت را آفريدهجاودانگي و ابديت اساط

هاي مادري كه در  بردند و همه خدايان مكان اله همه خدايان زمان خدايان پدري بودند كه در آسمان بسر مي

سته به مكان زمين جاي داشتند. خدايان مربوط به زمان دوستار حكمراني، قدرت و افتخارند و الهگان واب

هاي نوع اول سخن از قهرماني و پهلواني و پيروزي و كشورگشايي و روز  خواستار بركت و فراواني. در قصه

هاي فاخر، غار شب  هاي نوع دوم نعمت و بركت، دارائي، قصر، جواهر، پارچه و روشنايي است و مضمون قصه

 و زمين و گنجينه است. 

 پاورقي: 

اند. بروايت داستان  جابرانه و نابخردانة )كيكاوس( داستان اوشنر را ذكر كرده هاي كردارهاي از نمونه»-1

( اين مرد كه همه خردمندي بود، پسر دختر پائورواجيرياي مزدا پرست بود. در دينكرت 88بند  83دينيك)فصل 

ت و سخن ( چنين آمده است كه اوشتر در شكم مادر بود كه فرجم بدو پيوس83-83بند -)كتاب هفتم فصل اول

انگيز به مادر گفت و پس از زادن با سخن گفتن به فراچيه جادوگر و  گفتن آغاز نهاد، بسياري از سخنان شگفت

مشاوران كي اوس شد....و ايرانيان را با تعليمات پرستندة ديوان منش بد را مغلوب كرد. بعدها وزير و رئيس 

، كريستن سن، كيانيان، ترجمة دكتر ذبيح هللا «شد اخّلقي خويش تربيت كرد و سرانجام بفرمان كي اوس كشته

 صفا.

 

 رموز قّصه از ديدگاه رواشناسي 

 جالل ستاري 

( آنهاست و در initiatique( با معناي باطني )porfaneها برحسب معناي ظاهري) ها و قصه تعبير افسانه

به معناي ناسوتي حكايات و اساطير  هايي كه در تعبير ناظر هاي بسيار وجود دارد. فرضيه  هردو مورد فرضيه

روند عبارتند از: توجيه قصه براساس عوامل طبيعي چون ماه و خورشيد و رعد و برق و روشنايي و  بكار مي

تاريكي و آتش و مرگ و والدت كه انسان ابتدايي آنها را بصورت خدايان درآورده پرستيده است، فرضيات 

يخ و جغرافيا، توجيهي كه از تمثيّلت فلسفي مشرق زمين )يعني حكمت مبتني برزبان شناسي، مردم شناسي، تار

داند و  ها و اساطير را هند مي اي كه منبع همة افسانه گيرد، يا فرضيه نو افّلطوني حوزة اسكندريه( مدد مي

 بفرجام و توجيهات مبتني بر روانشناسي. 

،  Andrew Lang ،Mannhardt ،E. B. Taylor(، anthropologiqueبموجب مكتب مردم شناسي)

James Frazer-(قصه و افسانه بقاياي فرهنگ و مذهب ابتدايي مبتني بر جان بينيanimisme و )

( است، اما اين مكتب در توجيهات خود فقط به جان بيني نظر داشته و از سحر غافل مانده است. magieسحر)

يك شب محصول تخيل قصه گويان نيست؛ برخي  مثّلً به اعتقاد بعضي دانشمندان همة موجودات شگرف هزار و

آنها اثرات و بقاياي آداب و رسوم دوران جان بيني يعني روزگاري است كه انسان گياهان و جانواران و جز  از

پرستيده است. مخ شدن بصورت درخت و حيوان يا حلول در گياهان و جانوران در هزار و  آن را بعنوان خدا مي
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شود بازماندة آيين پرستش جانوارن و گياهان به عنوان  ياري از اقوام ديده مييك شب و فرهنگ عامه بس

خداست و انگيزة اين پرستش بيم انسان از نيروي جانوران درنده و گزنده يا خواص مرموز بعضي گياهان بوده 

گيرد و  ييا حيوان مقدسي كه نياي نوع انسان پنداشته شده مورد پرستش قرار م Totemاست. در مرحله بعدي 

اي  ور شدن از نيروي مادي و معنوي اوست. در مرحله قربان كردن اين حيوان و خوردن گوشتش به اميد بهره

اند و همه مظاهر و رمزي  در مصر( جانوران اساطيري كه تركيبي از اندامهاي جانوران گوناگون ديگر)مثّلً 

 شوند.  افزوده مي روند، به جمع جانوران واقعي صفات يا كيفيات مختلف بشمار مي

هاي اقوام مختلف را كه مضامينشان غالباً  المثل ها و ضرب باري مكتب مردم شناسي انگليس افسانه و قصه

هاي مختلف كم و بيش همانند. شواهد يا بقاياي معتقدات و نظرات بسيار كهن  ها و مكان معدود و در زمان

هاي مربوط به شكار از اين لحاظ اهميت  نه و بعضي قصهداند. حكايات جانوران چون داستانهاي كليله و دم مي

بسيار دارد. در فرهنگ عاميانة ترك آيين خوردن طعامي مذهبي كه در پايانش حيواني كه غذاي ميهمانان بوده 

كنند كه ديگر از گوشت آن نخورند ذكر شده است. نظير اين داستان در  شود و ميهمانان نذر مي دوباره زنده مي

( ساخته شده است Totem« )تنم»شود. اين كه با گوشت حيوان  مالك اسكانديناوي نيز بازيافته مياساطير م

(Robertson, Smith معتقادات عاميانة ديگري كه ،)Wetzstien  در شام وLane اند  در مصر بازيافته

هاي  برخي از بخشهايي از آن در  ( پيش از تاريخ است كه نشانهMatriarcatمربوط به دوران مادر ساالري)

كهن تورات برجاي مانده است. اين جمله به موجب مكتب مردم شناسي آثار و بقاياي تمدني مرده در تمدني زنده 

 است كه امروزه در اجتماع نفوذي ندارد و معنايش برما پوشيده است. 

 megalithiqueها پيش از پيدايش فرهنگ هند و اروپايي، در دورة  قصه C. W. Von Sydonبه اعتقاد 

هاي شاهانه  ها: سفر به جهان ديگر و وصلت دو مضمون اصلي قصه Otto Huthاند، و به نظر  پديد آمده

اند و  است. مراكز اصلي اين فرهنگ را اسپانيا و آفريقاي شمال غربي دانسته megalithiqueمتعلق به مذهب 

اشاعة  Huthنزي امتداد داشته است. به زعم  اش از آن نقاط تا اندونزي و پولي اند كه دامنه چنين پنداشته

ها در پهنة گيتي است. اما اين فرضيه قابل قبول  فرهنگ مگاليتيكي در سه قاره مبين سير و سياحت قصه

 تواند بود، چون آگاهي ما از مذهب مگاليتيكي ناچيز است.  نمي

W. E. Peuckert رانة شرقي در دورة ها مديت پندارند كه زادگاه اصلي قصه و برخي ديگر ميneolithique 

است و از همين رو خصوصيات نظام اجتماعي و ساختمان فرهنگي آن روزگار من جمله نظام مادر شاهي و 

خورد. بر اين اساس  ها بچشم مي آداب تشرف به اسرار و آيين ازدواج خاص مردم كشاورز هنوز در قصه

ختر ديو بدهد برابر با مراسم زناشويي كشاورزان آن دوران ها بايد براي ازدواج با د امتحاني كه قهرمان قصه

دانسته شده است، چون طبق آن آداب شرط زناشويي اين بود كه خواستگار بتواند كشتزاري را شخم زند، يك 

 Sagaرامايانا( و در  ها )مثّلً  خانه بسازد و جز آن. اما اين امتحاناتي كه براي ازدواج كردن بايد داد در حماسه

يعني شعر خاص اشراف و نجيب زادگان را  Sagaارنامة پهلواني و قهرماني( نيز آمده است و مشكل بتوان )ك

متأثر از معتقدات مردم كشاورز دانست. علتي كه اين دسته مديترانة شرقي)خاوري ميانه 
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Protohistorique م پرنعمت بوده اند اين است كه آن منطقه هم حاصلخيز و ه ها دانسته (را زادگاه اصلي قصه

 است و هم مراسم و آداب پرستش الة باروري و رموز تمثيّلت جنسي در آن رونق و رواج بسيار داشته است. 

اي متأخر تدوين يافته  باز مثالي از هزار و يك شب بياوريم. گرچه هزار و يك شب بصورت كنونيش در دوره

اند، برخي از  ن قرن آن را ساخته و پرداختهپردزان و نقاالن و نساخ مختلف طي چندي است اما چون قصه

هاي عميق و دور و درازي است كه با گذشتة اقوام بيابانگرد و  داستانهاي الف ليله و ليله داراي ريشه

شهرنشين سراسر زمين پيرامون بحرالروم از نيل تا دجله به هم آميخته است. بدين گونه بعضي حكايات هزار و 

مضامين بسيار كهني است كه اصلشان در  ف شده يا تغيير و تبديل يافتةيك شب روايات مسخ و تحري

هاي مصري، الواح نينوا و سومر و احاديث تورات و تلمود و قرآن موجود است. از ياد نبايد برد كه  پاپيروس

بقاياي با شكوه سومر و عكاد و نينوا و بابل در سرزمين كهنسال بين النهرين نهفته است و از اين رو 

هاي بغدادي بر جاي  در قصه Dilmounنگابانان بهشت و  Houmbabaهاي اله ايشتار و گيل گامش و  شانهن

هاي باستاني  گر شده است. تأثير شگرف خرابه مانده، چنانكه خاطرة مصر فراعنه در داستانهاي مصري جلوه

و شداد و ارم ذات العماد هزار مصر در ذهن خيالپرداز مردم از جمله بصورت داستان شهرهاي افسانه آميز عاد 

و يك شب نمودار گشته است. مدينة نحاس يا شهر رويين هم كه شهرهايي اسرار آميز و سحر اگيزاند و نگابان 

پي و مصيبت انگيز براي ناآگاهان به رموز، از جمله شهرهاي باستاني مصر  هايشان طلسمي است شوم گنجينه

هاي  وحشت اندوهي است كه جهانگردان روزگاران گذشته از ديدار خرابهتوانند بود. اين داستانها روشنگر  مي

ها آمد و  پنداشتند كه ارواح فراعنه و صاحبان قبور در آن خرابه كردند، زيرا آنان مي مصر باستان احساس مي

اي رسانند. پس برخي از داستانه شد دارند و به كساني كه قصد دزديدن آن گنجينه را داشته باشند آسيب مي

اند و برخي ديگر كه  هاي جادويي بسيار قديم پرداخته شده هزار و يك شب زادگاه كهن دارد و از روي افسانه

عاري از پيراية سحر و جادوست زادة خيال نوسندگان متأخر و نمايشگر زندگي روزانة مردم يا وقايع تاريخي 

سربهمر زندگي گذشتگان رهنموني  دوران خلفاي اسّلمي است. داستانهاي دسته اول در گشودن رازهاي

 گرانقدرند. 

داند و بر  هاي طبيعي و كائنات مي ها را نمادهاي پديده ها و افسانه مكتب طبيعي برخّلف مكتب مردم شناسي قصه

هاي طبيعي چون طوفان و تگرگ و سيل و جز  اين گمان است كه غولها و ديوها و اجنه و شياطين نمودار پديده

ين فرضيه اسرار طبيعت آدمي را بخود مشغول ساخته و به خيالبافي كشانيده است. از ديدگاه آن است. بموجب ا

انسان ابتدايي همه چيز طبيعت شگرف است و در نيافتني و رموز، از اينرو پرستش ماه و خورشيد موجب 

معرف سپيده بسيار معروف كّله قرمزي كوچك دخترك  پيدايش سحر و جادو كلمات جادويي بوده است. در قصه

كشد. به تعبيري ديگر تاريكي و  دم است كه خورشيد بلعنده كه بصورت گرگ نموده شده او را به كام در مي

دانيم كه يك شكارچي كّله قرمزي را از شكم گرگ)زندان( بيرون  توانند بود. مي گرگ مظاهر زمستان هم مي

دم همسري خورشيد كه پنهان  زن زيبا با سپيده آورد و اين به اعتباري تمثيل دور و نظام ثابت فصلهاست. مي

آيد همسرش از شرق تا غرب بدنبال اوست تا با هم  شده )شب( در آمده است. چون خورشيد از پرده برون مي

 ديگر بار به دروازة شب برسند. 
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معناي  ( ياinitiatiqueها يا اساطير يا بعضي از آنها داراي مضموني آموزشي) اما عّلوه بر اين همه قصه

( نيز هست كه هدف آن آموزش باطني و متعالي ساختن آدمي است. داستان شگفت انگيز به sacreقدسي)

دهد. قصه مكتبي است. براي حصول  كند و در عين حال تعليم مي سبب جنبة سحر آميزش ما را افسون مي

صه نوعي درس و (. هر قinitiationمعرفت و حكمت روزگاري دراز در اين مكتب شاگردي بايد كرد)

شان در واقع جستجوي  ها براساس معناي قدسي و آموزشي آموزش يا راه تشرف به اسرار است. تعبير قصه

 ( و سحر آميز آنهاست. 1معناي باطني)

توان كرد  اي هستند كه تنها دانايان از آنها باخبرند. اين معاني را براي همه فاش نمي اساطير داري معاني قدسيه

رود. از اين رو  شان از دست مي شوند و فضيلت سري پردة اسرار بيرون افتد الهوتي و گيتيانه ميچون اگر از 

كنند و عوام در قصه چيزي جز وسيلة  ها را كه اثر بخش است فقط بر آگاهان آشكار مي معناي باطني قصه

است كه عنصر  ميز قصههمان قدرت جادويي و سحر آ جويند. اثر بخشي قصه بينند و نمي سرگرمي و تفريح نمي

دانيم كه همة اقوام به سحر و اثر بخشي سحر توجه و اعتقاد داشته و  دهد و مي مافوق طبيعي قصه را تشكيل مي

اند. حكايت محمدبن مبارك در هزار و يك شب روشنگر اين معني است. در اين حكايت ابولفضل  آن را بكار برده

آيا قصة سيف الملوك و بديع الجمال »پرسد: كرد مي حديث مي« يانهاي پيشين حكايت غريبه و قصه»از شيخي كه

در نزد تو هست يا نه؟ شيخ جواب داد كه اين سخن را كه شنيدي و ترا از اين قصه كه خبر داده؟ گفت من اين 

ام و هرچه به قيمت اين قصه بخواهي ترا بدهم، اگر  آمده ام ولكن از شهرهاي دور بقصد اين قصه قصه نشنيده

ين قصه در نزد تو هست او را به من تصدق كن و از مكارم اخّلق خويشتن از من مضايقت مكن. شيخ جواب ا

اي نيست كه كسي او را در سرراهها  دار كه اين قصه از بهر تو پديد آيد و لكن اين قصه داد كه خاطر آسوده

.نخستين شرط …كن پنج شرط داردآموزم ول .من آن قصه بتو مي…حديث كند و اين قصه را نشايد به هركس داد

اين است كه اين قصه در سرراهها نگويي و در نزد زنان و كنيزان و غّلمان ناخردمندان و كودكان حديث نكني، 

 .« …بلكه اين حكايت را در نزد ملوك و امرا و وزرا و خداوندان معرفت بازگو

هاي هزار و يك شب در گذشته  بعضي آدم مثال ديگري از هزار و يك شب بياوريم. بزعم جمعي از دانشمندان

( در غرب)و داستان شهريار با حديث Barbe-bleuاند. مثّلً سومين صعلوك در شرق و ريش آبي) خدايان بوده

هاي ديگر در مذاهب قديم از اصحاب آداب تشرف به اسرار و نيز نسخ كنندگان  شباهت نيست( با نام ريش آبي بي

اند. در  رفته و مورد پرستش مردمان بوده از آن سخن خواهيم گفت( بشمار ميمحرمات جنسي)كه در جاي خود 

انگيز است كارهايي كه براي دست يافتن به گنج شمردل انجام  قصه جوذر ماهيگير كه سرشار از عناصر شگفت

 است و خاطرة ديگري از همين اسرار از يريس كه Osirisبايد داد يادآور مراسم و آداب تشرف به اسرار 

خواب مصنوعي يا القايي نومذهبان باشد)كاهن اعظم نو مذهبانرا در اطاق مرگ به خواب مصنوعي عميقي فرو 

جادوست كه چون  وجود دارد. در همين داستان سخن از انگشتري يا حلقة« خفتة بيدار»برده است( در داستان 

ز هست. در هر دو داستان آورد شوم و مصيب خيز ني در عين حال كه خوشبختي مي Niebelungenحلقة 

و  esoterismeكند. آثار  ( با كشف نيروي شوم حلقه آن را نابود ميBrunhildشرقي و غربي يك زن)آسيه و 

( يهود و مصري نيز در بعضي از داستانهاي حكمتي هزار و يك شب برجاي مانده است. مثّلً Qabbaleكبال)
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كند كنايه از معرفتي است  بي كه نورالنهار را درمان مياسب رام نشدني صعلوك سوم، اسب آبنوسين و نيز سي

 آيد.  دشوارياب كه با رياضت كشيدن و تعلم سخت و دراز بدست مي

ظاهراً ترس عوام از هزار و يك شب با اين جنبة اسرار آميز كتاب ارتباطي دارد. ترس مردم ميانه از هزار و يك 

شايد كتاب در بر داشته باشد، يا ترس از چيزهايي است كه اي است كه  شب ترس از مسائل و خطرات ناشناخته

توان آنها را ضبط كرد و در حيطة نظارت و  شود و با تجارت معمول زندگي نمي در زندگاني روزانه آموخته نمي

اختيار خود گرفت. بنابراين ترس از هزار و يك شب احساس خطري غيرمتعارف يا امكان خطري مرموز عارض 

طي »بب همين هالة رمز قدسي كه داستانهاي هزار و يك شب را فراگرفته، خواندن اين كتاب كه شود. به س مي

در روزگاران گذشته)و حتي قرن پيش در مصر( نوعي « زبان بود قرنهاي متوالي مونس شبهاي مردم عرب

است، تا آنجا كه  افكنده نوي شباهت دارد در دل مردمان ساده و ميانه مي ترس كه به بيم از اسرار قدسي و مي

نويسد:  خواندن هزار و يك شب از لحاظ مذهبي مكروه و حتي گاه ممنوع پنداشته شده است. ارتن پاشا مي

بردند كه هيچ كس نيست سراسر كتاب را خوانده بزودي نميرد. اين عقيدة موهوم كه از  اعراب چنين گمان مي»

گيرد كه هرچه سخيف، سبك و  اين اصل سرچشمه ميقرنهاي چهاردهم و پانزدهم ميّلدي پديد آمده است از 

«. معني است، نحس و شوم نيز هست. ممكن است اين عقيده را كنايه از درازي فوق العاده كتاب نيز دانست بي

كه رفته رفته « عقايد موهوم و خرافي و باطلي»اما به گمان ما اين بيم از نحوست و شومي هزار و يك شب يا 

 تر از پندار ارتن پاشا يعني سبكي داستانهاي كتاب دارد.  آن رواج يافته، عميقميان اعراب دربارة 

ها كم و بيش بين تمام ملتها معمول است.  اين نوع عقايد خرافي دربارة داستان»بگفتة آقاي محمد جعفر محجوب

د كه هركس يكبار)يا ايرانيان و فارسي زبانان نيز نظير اين عقيده را دربارة كتاب اميرارسّلن دارند و معتقدن

ارتن پاشا دربارة «. هفت بار( اين كتاب را از اول تا آخر بخواند، در همان سال از مكان خويش آواره خواهد شد

مردم معتقدند كه خوانندة الف ليله و ليله در سالي كه اين كتاب را »گويد:  عقيدة رايج ميان مردم دره نيل مي

نحة شخصي خواهد شد. اين اعتقاد در ميان مردم تحصيل كرده و معتقدان كند دچار يك بدبختي و سا مطالعه مي

اند:  كنم كه اين امر بواسطة طعن و لعن ديني است كه گفته .تصور مي…صميمي دين نيز طرفداراني نيز دارد

ها از صحت آن مطمئن و بدرستي آن معتقد نيست و بنابراين  هيچ داستانسرايي هنگام نقل يكي از اين قصه

و ظاهراً به علت همين منبع مذهبي نقل داستانهاي هزار و يك شب است كه هيچ .« …آيد وغگو بشمار ميدر

كم و كاست درست مطابق با اصل بيان كند و از همين رو حكايات الف  خواسته داستانهاي كتاب را بي مداحي نمي

است. در مبحث وجه تسمية كتاب نيز گرفته  ليله و ليله پيوسته مورد تغيير و تبديل و جرح و تعديل قرار مي

توان يافت. ظاهراً در اصل غرض اين نبوده است كه كتاب  نشانة اين منبع يا طعن و لعن ديني را باز مي

مسعودي خاطرنشان ساخته بود كه عنوان كتاب ايراني هزار و يك افسانه »هزار و يك افسانه داشته باشد.  واقعاً 

شد، اما بعد به جاي آن الف ليله)هزار شب( ترجمه شد و سپس آن را  رجمه ميت« الف خرافه»بايد در عربي به 

چرا خرافه به ليله بدل گشت و هزار شب به هزار و يك شب «. اند به الف ليله ليله)هزار و يك شب( تغيير داده

در عنوان ممكن است رعايت سجع و آهنگ كه معموالً »اند:  برگشت؟ درباره نكته دوم گروهي از محققان گفته

شود باعث تغيير الف ليله به الف ليله و ليله شده باشد، اما اين حدس  كتابهاي شرقي و خاصه عربي ديده مي
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نخستين كسي است كه متوجه اين تغيير الف ليله به الف ليله و  Gildemeister«. آيد چندان درست بنظر نمي

بيزاري اعراب )و تمام شرقيان( از اعداد سرر اين تغيير در نتيجة نفرت و »ليله گرديد و به اعتقاد او 

( نيز 1293) Horovitsچندي بعد «. شمردند( پديد آمد )كه آنها كه نحس مي nombers ronds-است)ياتام(

اين تغيير  E.Ltitmannهمان نظر را كه اعراب و شرقيان به اعداد طاق اقبال دارند تأييد كرد. به اعتقاد 

رسانند. اما دو نوشتة عرب  با تركيب آهنگ دار بين بير)هزار و يك( كثرت را ميبدست تركان انجام گرفت كه 

بنام هزار و يك غّلم )الف غّلم و غّلم( و هزار و يك جاريه)الف جاريه و جاريه( از قرن سيزدهم ميّلدي 

نبايد حتماً از روي رفته و بنابراين  دهد كه عدد هزار و يك در موارد ديگر نيز بكار مي شناسيم و اين نشان مي مي

دانيم كه اين كتاب كي نام هزار ويك شب بخود گرفته است.   بين بير تركي وضع شده باشد. در واقع بدرستي نمي

كند اما قول او از راه چند واسطه به ما رسيده است و ممكن است  القرطي از آن به نام هزار و يك شب نام مي

ر شب ذكر كرده بود به هزار و يك شب برگردانيده باشد، چون در يكي از روات كتابرا كه القرطي بصورت هزا

و « قيد قلت»باتوجه به اين نكته كه اعداد كوچك بصورت »زمان او كتاب به آن نام شهرت داشته است. بهرحال 

شود و گفتار ابن نديم كه كتاب هزار افسانه را دراي قريب به  استعمال مي« قيد كثرت»اعداد بزرگ به منزلة 

توان يقين كرد كه هزار افسانة فارسي درست داراي هزار افسانه نبوده و اين  ويست افسانه دانسته است ميد

در الف ليله و ليله نبايد در جستجوي هزار يا »نتيجه اينكه «. عدد در واقع قيد كثرت و دال بر تعداد بسيار است

و يك شب نيز محققاً مربوط به دوراني  هاي اين كتاب در هزار بود و تقسيم كردن قصه« شب»هزار و يك 

چون سنت رسول اكرم)ص( مسلمانان را »اما در باب نكتة اول اعتقاد عمومي بر اين است كه «. متأخرتر است

از نقل داستانهاي عجيب و غريب و شاعرانه در روز منع كرده است، افسانه سراياني كه از اين دستور 

خواني بپردازند بزودي گرفتار نوعي شپشة شديد و خطرناك  ي و قصهسرپيچي كنند و در روز به داستانسراي

هاي مذهبي يا بيم و هراس از نقل و خواندن داستانها ظاهراً زاييدة جنبة اسرار آميز  اين گونه منبع«. خواهند شد

اند و  گفته آگاهان و دانايان سخن مي مرموز آنهاست كه روزگاري به زبان تمثيل از رمز زندگاني و مرگ براي دل

 اند.  گشوده گنجينة حكمت مغان و مرتاضان و پيامبران را برروي خبرگان مي

 حاصل سخن اينكه اسطوره يا قصه ممكن است داراي سه معني باشد: 

اند روايات حماسي  ( كه همان معناي ظاهري و تاريخي قصه است، و از اين قبيلporafaneمعناي گيتيانه)-1

تاريخي. اين معنا در واقع پوسته يا صورت تعاليم نمادي قصه است. براي سازندگان  مربوط به افراد و وقايع

ها بسيار آسان بوده است كه وقايع تاريخي و امور واقعي را چون قالب مادي آموزش نمادي بكار  اساطير و قصه

ور پس از كشيدن آيد كه در آن ملكزادة دال برند. اسطوره در سطح قصه و حكايت بصورت داستاني عشقي در مي

 كند.  رسد و با او زناشويي مي رنجهاي بسيار سرانجام به شاهزاده خانم مي

است و آن نمايش پيكار روح و ماده در انسان و در  كه آموزش رواني قصه sacreمعناي قدسي يا مينوي -9

است و از اين رو  واقع بيان يا ربنحال نمادي ضمير آدمي است. اين وجه روشنگر عناصر سازندة باطن انسان

گر  ملك كهنسال كه در واقع معرف ناخودآگاهي است در قصه مقام بسيار مهمي دارد. معموالً شاهي پير جلوه

شود. پس معناي قدسي يا نمادي قصه و اسطوره و معناي آن از لحاظ روانشناسي است كه نمايشگر عناصر  مي
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نظام رواني كوششي است براي هم آهنگ ساختن اساسي روان يا ضمير آدمي است. نمايش نمادي مسائل و 

هشياري و ناهشياري فرد و اين آرزو در قصه با وصلت سعادتمند ملك و ملكه يعني اتحاد ميان هشياري مثبت و 

 گردد.  فاعل ناهشياري منفي و منفعل يا عقل و عاطفه برآورده مي

ناهشياري جمعي يا بعبارت ديگر يك  ( قصه و در اين اليه شاه پير معرفinitiatiqueمعناي آموزشي)-8

( در واقع بيان و نمايش نمادي مسائل و نظام مابعدالطبيعي و initiatiqueصورت نوعي است. آموزش باطني)

ها  كوششي است براي هماهنگ ساختن قواي طبيعي و مافوق طبيعي در پهنة كيهان و كاميابي اين آروز در قصه

شود كه نشانة اتصال صور نوعي  نمودار مي« احب فرزندان بسيار شدندشاد زيستن و ص»وار با عبارت نمونه

 جهاني و جاوداني يا تصاوير آبا و اجدادي با اشكال و صور زودگذر و ناپايدار زندگي است. 

ها روشن و محقق است)و مقصود الياد از ساختمان  قصه initiatiqueساختمان  Eliadeبه اعتقاد 

initiatique ه متضمن يك نظام آيينياين است كه قص-un systeme- است. آدمي با تقليد اعمال خدايان و

شود(. اما آيا قصه معرف نظام  ( مانند خدايان و قهرمانان و چون آنان به هركاري توانا ميritesقهرمانان)

است يعني متعلق به يك مرحلة مشخص تاريخي و فرهنگي نيست « تخيلي»آييني فرهنگ خاص است يا اينكه 

ها  قصه Eliadeها و كردارهاي نوعي يا صور نوعي روان آدمي است؟ به اعتقاد  لكه بيشتر نمودار سلوكب

هاي مختلف  ها و نحله خاص از فرهنگ انساني نيستند، بلكه شيوه هاي دقيق و روشن يك مرحلة حاوي نشانه

اند و تنها نظام سلوك يا  يافته ها بهم آميخته و تأليف و تلفيق هاي گوناگون تاريخي در قصه فرهنگي در دوره

تواند بود آنها به جاي مانده است.  وار و نوعي كه متعلق به هر دورة فرهنگي و تاريخي مي كرداري نمونه

اي بزرگ و با شكوه، ملك  دانيم عناصر قصه هميشه و در همه جا كم و بيش همانند است: كاخ يا خانه چنانكه مي

اي كه به آسمان  لكزادة زيباروي، جنگل جادويي، چشمه، سرير يا گردونهكه غالباً كهنسال است، ملكه، م

ها و جز آن. و اما مفهوم صورت نوعي يا رب النوع كه  رود، پرندگان كوچك، غول و عفريت و جن و كوتوله مي

قابل قبول است لكن قصه چون رؤيا  Eliadeدر واقع ساختمان نفس مشترك يا ناهشياري جمعي است، به زعم 

 رآوردة صيقل نيافتة ناهشياري نيست. ف

داراي شكل و قالب سنجيده انديشيدة ادبي است. روانشناسي فارغ از تاريخ « درام»و « رمان»قصه چون 

ها و الگوهاي انتزاعي سر و كار دارد. در پايان اين سخن پيش از  تكامل مضامين ادب عاميانه بيشتر با طرح

ها بپردازيم بايد مختصري از رابطة اساطير با قصه و افسانه  قصه sacre  ،initiatiqueآنكه به دو معناي 

 (. 8ها قهرمانان) ها و افسانه دانيم كه كارگردانان اساطير ايزدانند و بازيگران قصه بگوييم. مي

ها  اند نه از قصه ( از اساطير منشعب شدهsaga( حماسه و كارنامة پهلواني)1291) Jan de vriesبه اعتقاد 

ها و  زيگفرد( بازماندة افسانه كايات عاميانه. حماسه و كارنامة قهرمانان و زندگي نامة پهلوانان)مثّلً و ح

 مضامين فولكلوري نيست.

هاي تاريخي فراهم آمده است. حماسة قهرماني  آميز)حماسه( از روي الگوها و نمونه هاي افسانه  اين سرگذشت

محيط اشرافي پديد آمده است و باليده است. جهان حماسه جهان  زاييدة سنت عاميانه نيست، سبكي است كه در

همسنگ اسطوره  sagaآرماني و مطلوبي است در روزگاري فرخنده و خجسته، همانند دنياي خدايان، از اينرو 
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سرگذشت جّل يافته و قهرماني شده آدمي تاريخي  sagaتوان دانست كه  است نه قصه. با اينهمه بدرستي نمي

 sagaوار كه در اساطير و  ها و احوال نمونه ؟ البته همان صور نوعي و چهره«گيتيانه»اسطورة  است يا يك

فرجامي تراژيك دارد حال آنكه پايان قصه  sagaخورند، اما قهرمان  ها نيز به چشم مي شوند در قصه پديدار مي

از آن جهان بريده است. جهاني اساطيري است اما قصه  sagaهميشه خوش است. اختّلف ديگر ميان قصه و 

گويي از اسارت ايزدان  اند، برعكس آدم قصه كند كه خدايان تقدير برآن حاكم در جهاني زندگي مي sagaقهرمان 

رسد. نتيجة اين  رهايي يافته است، چون تنها به ياري و پشتيباني همراهان و حاميان خويش به پيروزي مي

گردد و در آن هيچ تيرگي و مشكل  ياي قصه آسان بكام دل ميگسستگي و رهايي تمسخر آميز اين است كه دن

ناگشودني وجود ندارد، اما زندگي واقعي آسان و تابناك نيست و بايد دانست كه تا كدام دورة تاريخي زندگاني 

از جمله ساختمان مشابه اسطوره و حماسه و  Jan de vriesشده است.  هنوز به صورت يك فاجعه تلقي نمي

ي حماسه، خوش بيني و شادخواري در قصه قابل قبول است اما دربارة ريشه و اصل قصه ازدياد قصه، بدبين

هاي باستاني خاور نزديك، يوناني و قرون وسطاي اروپا كه  هاي ابتدايي برخّلف فرهنگ نبايد برد كه در فرهنگ

و قصه چندان زياد نيست يا اند، فاصله ميان اساطير  و عامه مردم از يكديگر سخت دور افتاده« ادبا»در آن 

اي اسطوره است در قبيله  اند يا آنچه در قبيله بسيار نامشخص است؛ و غالباً اساطير و قصه به هم آميخته

ديگري قصه دانسته ميشود. وانگهي قصه هميشه يك اسطورة عاري از جنبة قدسي و الهوتي اسطوره نيست 

است و از اين رو بجاي امحاء جنبة مينوي و الهوتي، كه بيشتر جرح و تعديل مضامين و اشخاص اساطيري 

انحطاط همان جنبه در قصه نمايان است. مثّلً گرچه در قصه خدايان به اسم و رسم دخالتي ندارند اما ياران و 

كنند.  اند اما هنوز به وظائف خود عمل مي بدخواهان قهرمان يادآور ايزدانند، خدايان دگرگون شده و سقوط كرده

انگيز افسون آميز ادبيات تفريحي خاص كودكان و روستاييان وسيلة گريز از  هاي شگفت ي است كه قصهروزگار

هاي  ها آزمايش عالم واقع براي بزرگساالن شده است اما ماهيت اصلي قصه محفوظ مانده است. در همه قصه

هر گذر ناپذير، گشودن معما، باطني: پيكار قهرمانان رهايي بخش با غول، گذشتن از موانعي دشوار گذر يا بظا

كردن كارهاي ناممكن وجود دارد. رفتن به دوزخ و عروج به آسمان مرگ و سرتاخيز و وصلت با شاهزاده خانم 

نيز مضاميني سري و باطني است. محتواي واقعي قصه برخّلف فرجامش كه معموالً خوش است، سهمگين و 

اي باطني رسيدن از خامي به پختگي و دانايي است كه به در واقع شرح ماجرايي بسيار خطير است. اين محتو

زبان رمزي مرگ و رستاخيز بيان شده است. مشكل بتوان دانست كه كي قصه بصورت داستان پريان 

 هيچگونه رسالت باطني درآمده است.  بي

چه بيشتر در شايد در بعضي فرهنگها زماني بعلت انحطاط و زوال آداب و سنن باطني و در نتيجه فاش گفتن آن

« تحولي»پردة اسرار نهفته بود قصه نيز رسال باطني خود را از دست داده باشد اما معلوم نيست كه چنين 

عمومي بوده باشد. در بسياري از فرهنگهاي ابتدايي كه آداب باطني هنوز در آنها زنده و جاري است نقل كردن 

 هاي داراي ساختمان باطني نيز معمول است.  قصه

توان گفت كه قصه تكرار همان نمايشنامة باطني اساطير در سطحي ديگر و با وسايل ديگر است.  ع ميدر واق

و ادامه آداب تشرف به اسرار در عالم تخيل است و تنها براي نفوس دهري و خاصه انسان امروزي  قصه دنبالة
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شنود در عين حال ندانسته  و مي خواند بيش از يك وسيله براي تفريح و وقت گذراني و گريز از واقعيات قصه مي

آميز و  هاي افسون گيرد. از اين رو دور نيست قصه دارد بهره مي از آموزشي كه قصه در عال خيال ارزاني مي

اند و براي اين فراهم  بدل اساطير و آيين به اسرار بوده انگيز از همان آغاز نوعي برگردان و نسخه شگفت

اطني را در عالم افسانه و خيال باز آفرينند و پيوسته تجديد و احيا با مقتضيات اند كه بتوانند آزمايشهاي ب آمده

 روز سازگار كنند. 

پندارند تشرف به اسرار خاص اجتماعات سنتي است. اما  آور است كه مي اين نظر تنها براي كساني شگفت

 است. اند كه تشرف به اسرار از مقتضيات زندگي آدمي  رفته دريافته امروز همه رفته

 پاورقي: 

 بردن به معناي باطني اعداد و رموز يا آموزش شري در قصه.  پي مثّلً -1

نامند  ( قصه ميmotifتوان داد. آنچه كريستين سن تعبير) ها چند عنصر را تشخيص مي ها و افسانه در قصه-2

ارهاي ساحري و مسخ يا النفسه يك واقعه يا يك رويداد كامل است. تعابير از قبيل ك ( عنصري است كه في1299)

ها  كنند و برحسب قصه غرق شدن يك كشتي، شنوندگان و خوانندگان را سخت شيفته و فريفتة خود يا افسون مي

اي كه در قالب تعبير  شوند. انديشه اساسي گيرند يا به انواع مختلف با يكديگر تركيب مي صورگوناگون بخود مي

نامند  رد تجزيه و تحليل قرار گيرد و اين انديشه را مضمون)تم( ميبيان شده دومين عنصر قصه است كه بايد مو

( آن است كه غالباً مافوق طبيعي است چون accessois epiqueعنصر قصه ضمائم يا ساز و برگ حماسي )

افزايد.  آميز قصه مي آور يا چوبدست و عصاي ساحري و جز آن برماية افسون درختي با شاخ و برگ شگفت

هاي تاريخي  مضمون وجود ندارد چنانكه در حديث سفرهاي برخطر و افسانه مضمون است يا اصّلً نقش تعبير و 

  هاي اخّلقي و پندآموز يا تمثيلي. اند قصه چربد و از اين قبيل چنين است و گاه مضمون بر تعبير مي

 

 ( 5رموز قصه ازديدگاه روانشناسي )

 جالل ستاري 

دهند و آن روشن ساختن معنا و ساحت زندگي در سطحي اعّل و  انجام ميبر اين اساس اساطير كاري را كه خود 

فوق انساني است، از روانشناسي نيز انتظار دارند يعني بازنگشتن به اعماق ذهنيت يا ژرفاي روان كه 

 ها درسطح خود آگاهي.  هاست و عيني كردن )= تصحيح( انگيزه سرچشمه انگيزه

آورد زيرا پي  بررسي و تحليل تعارضات رواني بيماران به اساطير روي ميدر واقع روانشناسي معاصر با آغاز 

برد كه اساطير از لحاظ رواني معناي امروزين دارند. فرويد نشان داده است كه پيدايش مفهوم اخّلق )من برتر( 

با مضموني اساطيري )عقدة اديب( مرتبط است. بنابراين ضرورت بررسي آئين رمزي اساطير از ديدگاه 

گردد، چه  ( روانشناسي مطرح ميPrescienceروانشناسي و مطالعه رمزهاي اساطيري بعنوان پيش دانش)

اگراسطوره اديپ واجد واقعيتي رواني است پس از دور نيتس كه ديگر اساطير داراي معناي پنهاني باشد و از 

ية يونگ كه به موجب آن قسمت هاي به هنجار يا ناهنجار آن سخن بدارند. از اين ديدگاه فرض روان و فعاليت

راهنمايي مادرزادي)صور نوعي يعني عمان نمادها و رمزهاي اساطيري( -اعظم فعاليتهاي آدمي توسط تصاوير
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رسد درنظريه  راهنما كه از اخّلف به اسّلف مي-رود. البته انديشه تصوير اند از مكتب فرويد فراتر مي تعيين شده

 Fantaisiesn« )توهمات ابتدايي»ونه تصاوير آبا و اجدادي را فرويد نيز وجود دارد: فرويد اينگ

primitivesهاي بشري  نمايد در نخستين خانواده گويد شايد آنچه امروز تخيّلت و اوهام مي نامد و مي ( مي

 بوقوع پيوسته باشد. 

ن انديشه استوار است اما تحقيق و مطالعه پل ديل با كار فرويد و يونگ و آدلر متفاوت است. تحقيقات ديل بر اي

كه تعبير انگيزه اعمال ديگران، كار نوعي فكر عاطفي است. اين فكر يا تخيل عاطفي چيزي است ميان تخيل و 

توان به آن پي برد، اما تا زمانيكه مورد توجه نفس قرار نگرفته ناخود آگاه  انديشه عيني كه با درون بيني مي

آدمي است هم موجب تعبيرات نادرست و ناخود آگاهانه و ذهني است است. تخيل عاطفي كه فعاليت دائمي روان 

و هم ماية تعبيرات درست و خود آگاهانه و عيني. چنانكه گفتيم شناخت و بررسي تخيل عاطفي از راه درون 

كند. پس با  بيني امكان دارد و اين تأمل يا توجه خود آگاهي به تخيل عاطفي)درون بيني( آنرا ضبط و مهار مي

توان امكانات خطاهاي ناخودآگاه اين تخيل عاطفي ادراك كننده را كه چون غريزه وسيلة  مق و ژرف نگري ميتع

هاي تخيل عاطفي، موجه جلوه دادن اعمال نادرست خود  دفاع آدمي است باز شناخت. اشبتاهات يا دروغزني

ر نتجه واپس زدن احساس گناه كه ومحكوم ساختن ديگران است، به سركوبي و ناديده گرفتن هرگونه اشتباه و د

انجامد. اين گونه توجيهات  ميوة ارتكاب هر اشتباهي است و بفرجام اسناد گناه و قصور خود به ديگران مي

ها، دليل پنهاني غرض ورزي و از دست دادن انصاف در مورد خود و ديگران و موجب  نادرست و دليل تراشي

  گمراهي در زندگاني فردي و اجتماعي است.

 Psychiatrie morale, experimentale, individuelle et-( خاصه درH. Barukهانري باروك)

sociale ها و استدالالت نادرست را باز نموده است.  عواقب نامطلوب اين دليل تراشي 

( ناميده Calcul psychologique« )محاسبه رواني»باري ديل روش تحقيق خود در زمينة اساطير را 

رواني استدالالت نادرستي -هاي غلط ا راه و هدف ديل عبارت است از بازسازي يا شناخت محاسبهاست، زير

گيرد. اين شناخت تنها از راه عيني كردن)روشن ساختن( خطاي  در هر ذهن و ضميري پنهاني صورت مي

ان دارد. همه كارهاي خويش امك اساسي نوع بشر يعني گرايش به دليل تراشي و اثبات برائت ذمه و حليت

عيني كردن به مثابة استعّلي غريزه يا در حكم رفع نقص و خطاي اساسي انسان است و ديل به آن 

( يعني فهم اشتباه حياتي آدمي نام داده است. محاسبه رواني روشي است Spiritualisation« )معنويت»

اً ناخودآگاه و غير قابل ضبط براي شناخت انگيزة استدالالت و محاسبات نادرست و از ميان بردن عواقب غالب

 آن.

( و وسيله Automatismesدر هم شكنندة اعمال غير ارادي و ناخودآگاه)« حسابرسي رواني»بدين گونه

آيند و بيمارگون  هاي رواني به غليان مي هاي عاطفي آدمي است كه تحت تأثير كشاكش درمان دو گانگي

ست ناخودآگاهانه پايه و ماية اين انگيزش تخيل است و (. محاسبه نادرExaltation imaginative شوند) مي

سازد. غليان تخيل در رمزهاي اساطيري نيز علت اساسي  نشاند و متعارف مي محاسبه رواني آن را فرو مي

هرگونه انحراف و گمراهي و اشتباه است. بدينگونه كشف محاسبه رواني)نهفته در اساطير( در عين حال كشف 
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هاي رواني وجود دادر يا  ي اساطيري است. اكنون بايد نشان داد كه در اساطير محاسبهمعناي پنهاني رمزها

 اند.  اي رواني بنيان يافته و باليده اساطير بر اساس محاسبه

اي رواني است كه به زبان تصاوير بيان شده است. اگر رمز اساطيري نمودار  رمزهاي اساطيري محاسبه

( نداشت. آئين رمزي اساطير و محاسبة رواني يك گونه پديد Veridiqueيقي)اي رواني نبود، معناي حق محاسبه

( روان يا Prescienceاند. صورت گرفتن محاسبه رواني دو شرط دارد: نخست وجود قوه پيش بيني ) آمده

( فعاليت رواني Legaliteتوانايي پيش بيني فعاليتهاي رواني. اين پيش بيني يا پيش دانش دال بر حقانيت)

( از راه درون بيني. تكوين رمزهاي اساطيري متضمن Legaliteت، و دو ديگر امكان كشف اين حقانيت)اس

( Fonctionnementفعاليت )-1ايم كه  ( يا بصيرت رواني است، ناچار پذيرفتهPrescienceآگاهي) نوعي دل

تواند پيش بيني و آينده  اي وجود دارد كه مي قوه-9( است، Legalرواني قابل پيش بيني و بنابراين بر حق)

 ( پي برد. Legaliteنگري كند يا از راه مكاشفه و شهود و اشراق به اين حقانيت)

( و كشاكش روانيرا بصورتي رمزي)الوهيت و پيكار قهرمان( بيان Legaliteچون اساطير اين حقانيت)

سازند،  وار متمثل مي مونههاي ن كنند(رمز معناي زندگي يا اصول اخّلقي، الوهيت است( و در وجود آدم مي

محاسبه رواني بايد بتواند تصاوير رمزي اساطير را به زبان مفاهيم برگرداند. بنابراين بررسي اساطير از لحاظ 

اي كه كارش درون نگري و  روانشناسي دو هدف دارد: نخست تجزيه و تحليلفعاليت رواني براي شناخت قوه

شود و دوم ترجمه دقيق معناي  اي كه به زبان رمز بيان مي انينمادسازي است و نيز شناخت ذات تعارض رو

 پنهاني نمادها به زبان روشن مفاهيم.

موجودات اساطير يا ايزدانند يا اهريمنانند. اگر اساطير متضمن نوعي پيش دانش روانشناسي است، پس در 

اهريمنان و خود آنان را به چشم تفسير اساطير بايد عناصر غير طبيعي اساطير، كارهاي خارق العاده ايزدان و 

رمزهاي رواني يا رمزهاي فعاليتهاي رواني نگريست. اسطوره فشردة نياز مردمان به جستن و يافتن معناي 

زندگي است و اين نيازمندي از نخستين دوران حيات بشر تا كنون پايدار مانده است. بنابراين حقيقت نهفته در 

آدم سال معقول و بهنجار و بيماري هدف و  فعاليتي سالم يا ناسالم دارد، بينش اساطيري راز هستي است. روان 

معناي زندگي است. بر اين اساس مسأله اساسي تفسير اساطير جستجوي هدف و معناي زندگي يا سّلمت رواني 

 يعني شناخت نظام و آشفتگي رواني است. اساطير علل و نتايج نظام و آشفتگي رواني را به زبان رمز بيان

كنند و معنا و هدف زندگي يعني معيار سّلمت را با علت اوليه آن يعني اصل و سرچشمه زندگي كه در زبان  مي

سازند. بنابراين اساطير دو مضمون نهفته دارند: نخست  رمز همان اسطوره آفرينش و آفريدگار است مربوط مي

م راه و رسم درست و انديشة علت اولين زندگي و خلقت عالم و آدم )مضمون ما بعدالطبيعي( و دو

زندگي)مضمون اخّلقي(. علت اولين حيات دست نيافتني و در واقع رازي است كه كس ندان كه به زبان رمزي 

شود. اين علت مرموز روشنگر حقيقت معناي راستين زندگي است و اساطير اين سبب اصلي  )الوهيت( بيان مي

ترين مرتبة فعاليت معقول  روان است، در واقع نمودار عاليرا الوهيت كه مظهر كمال مطلوب فعاليت مقعول 

روان يعين روح است. وظيفة اساسي آدمي اين است كه جوياي حقيقت باشد، صفات و ملكات عالي را درخود 

بپروراند و با كسب روز افزون معنويت  با روح مطلق هرچه بيشتر همانند گردد. اين وظيفه را الوهيت بردوش 
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گر  ست و از اين رو آدمي بايد براي يافتن معناي مثالي يا آرماني زندگي)كه به صورت الوهيت جلوهآدمي نهاده ا

شده است( و سازش يافتن با آن از كور بيني عواطف بپرهيزد. غلبه عواطف و احساسات بر عقل، آدمي را از 

اري دشوار است. از اين رو دارد، و پيكار با نيرگ و افسون عواطف ك پرداختن به وظيفه اصلي خويش باز مي

در اساطير عّلوه بر رمزهاي الوهيت يا خالق عالم و آدم، رمز پيكارهاي قهرماني انسان با اهريمن)نمودار شور 

هايي كه  مند است، يعني با سّلح شود. قهرمان در پيكار با اهريمن  از ياري خداوند بهره تمنيات( نيز ديده مي

كند. همانگونه كه ديو و اهريمن نمودار نوعي فعاليت رواني)تخيل برانگيخته و  خداوند به او بخشيده پيكار مي

هاي خداوند بخشنده نيز معرف نوعي فعاليت رواني يعني رمز نيروي  نادرست يا شگفتي و بيماري( است، سّلح

به شادي  معنويت و استعّلست. قهرمان پيروز تمنيات خويش را هماهنگ و متعادل ساخته)بر خّلف تخيل( يعني

تواند و بايد بر خود چيره شود. بدين گونه پيكار قهرمانان اساطير با اهريمنان نمودار  رسيده است. پس آدمي مي

وارزندگي يعني روشنگر امكانات رواني سقوط و تعالي است. در نتيجه رمزهاي مابعد الطبيعي  وقايع نمونه

رمزهاي مابعدالطبيعي اساطيراند. براي دريافت اين شوند، يعني رمزهاي اخّلقي مكمل  )آفرينش( افزوده مي

رواني در حكم دريافت نمادهاي  رمزهاي اخّلقي بايد از روانشناسي آگاهي كامل داشت، چون شناخت فعاليت

اي است كه براي بيان آنها در اساطير بكار رفته است. پس اساطير مفهوم اخّلقي زندگي را از رهگذر  اساسي

 دارند.  عرضه ميپيكارهاي قهرمانان 

معنا وهدف زندگي و تكامل است. بنابراين مضمون اساسي اساطير فعاليت رواني آدمي يا نوع بشر براي 

نوع حيوان است. پس مضمون اساطير  پيشرفت كردن و تكامل يافتن است. اما نوع انسان صورت تكامل يافته

آدمي در آينده يعني از زمان حال تا مرحله رمزي سير تكامل آدمي در گذشته يعني از آغاز تا كنون وسير تكامل 

مابعدالطبيعي و رسيدن با الوهيتي است كه هدف مطلوب و غايت قصوا و معناي واقعي زندگي است. از اين رو 

 روانشناسي مفتاح رمز وجود اساطير است، چون تكامل رواني با معاني رمزي و نهفته اساطير مطابقت دارد. 

هاي ابتدايي ناخود آگاه و نيمه ناخودآگاه )بازتاب، غريزه، عادت( كه مشترك ميان  ز كنشتكامل رواني انسان ا

شود. وجه تمايز انسان از حيوان و شعور يا امكان سازش يافتن انسان با اوضاع  انسان و حيوان است آغاز مي

ح از خودآگاهي و ترين صورت آن روح است و رو و احوال روزانه و نيز با هدف غائي زندگي است كه كامل

تر و در واقع كنش فوق خودآگاهي يعني برتر و واالتر از خودآگاهي است. البته انسان در راه  شعور روشن بين

تكامل هنوز به پايه فوق خود آگاهي نرسيده است و به حالت نيمه خودآگاهي است كه ميان خود آگاهي و 

 ( است. Osedantي و افكار و عقايد بيمار گونه)ناخودآگاهي نوسان دراد و سرچشمة همه عادات غير منطق

گفتيم كه سير تكامل رواني آدمي رسيدن از مرحلة ناخودآگاهي يا حيواني به مرحلة خودآگاهي است. جاندار 

اي بشر ابتدايي( روياروي جهان خارج سه گونه عسك العمل دار: عمل خارجي  ابتدايي)حيوان و تا اندازه

حركات انعكاسي يا بازتابي است)چون ديدنطعمه و گرفتن آن(،  ( كه از نوعDechargeآني)

تر محيط)چون گذشتن از مانع، دور  ( براي سازش يافتن با موانع و مشكّلت و مسائل پيچيدهEvolutionتأمل)

(، پرورش دادن خود براي بهتر شكار كردن خاصه هنگاميكه شكار كمياب باشد. اين دور Detourزدن مانع)

عملي بروني است و هم عملي دروني يا دروني شده و در حكم اختراع يا كشف راه حل مشكل و زدن مانع عم 
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بفرجام موجب بقاي انواع است(، نابود شدن و آن وقتي است كه موجود )يا نوع( به سبب نداشتن امكان تكامل 

 شود.  يا نپيمودن راه تكامل نيست مي

سه گانة باالست و عبارتند ازنخست عكس العمل  هاي تر واكنش هاي آدمي نيز نوعي پيچيده واكنش

( كه اينبار خود آگاهانه و انديشيده است اما ممكن است به دو علت نادرست و اشتباه آميز Qechargeآني)

باشد: يا هدف بدرستي انتخاب نشده باشد يا وسايلي نادرست براي رسيدن به هدف بكار رفته باشند. در اساطير 

( انسان نام گرفته است. Originelرمزي سرپيچي از فرمان روح تجلي يافته و گنا اصلي)اين اشتباه به صورت 

است. « لذايذ دنيوي»چيند و اين همان سيب نماد  اي را كه روح ممنوع كرده مي انسان در درخت معرفت ميوه

د و عقل را در ده آدمي يعني موجودي خودآگاه و شاعر و ناطق است در زمين خاكي به نداي روح گوش فرا نمي

گمارد. پس توانايي هدف يابي با بروز عكس العمل  خدمت تمنيات جسماني خويش براي چيدن ميوه لذت مي

( شرط رستگاري نيست. دوم عكس العمل تكامل يابنده كه كار Intellectualismeمنحصراً به راهنمايي عقل)

نظام ارزش هاست. پادافره اين كار به جهت  ها و برقراري روح است و هدف آن ايجاد نظم در ارضاي نيازمندي

( است. دراين مرحله تمنيات Spiritualisation( و معنويت)Sublimationو فرحناكي روح يا استعّلء)

نهند. معيارهاي ارزشمندي حقيقت و جمال و  گوناگون تصفيه و هماهنگ شده، به فرمان روح و عقل گردن مي

( ايتس كه از نيروي متعالي و معنوي يا روحاني Intelectualistion)خير است و سّلمت رواني بينش عقّلني

كند.  ( است هميشه سّلمت رواني را تهديد ميDestructionتبعيت كند. اما سومين عكس العمل كه ويرنكاري )

تصوير اساطيري اين ويرانكاري ديو يا اهريمني است كه قهرمان بايد بر آنان چيره گردد. عكس العمل سوم 

ب آشفتگي و پريشاني رواني است و در واقع همان سركوفتگي آرزوها به علت ناتواني معنوي كردن يا موج

متعالي ساختن آنها است همين بيماري رواني است كه به صورت رمزي ارتكاب اشتباه و ميوه اين كار رواني 

گناه و اشتباه در زندگي  ترين معناي اساطير همين بيماري رواني است كه به صورت رمزي ارتكاب است. عميق

شود. البته پادافره اين گناه و قصور نيز كه از دادگري و دانايي  يعني در قبال روح)خدايان اساطيري( نمودار مي

 ايزدان سخن دارد در اساطير آمده است. 

آرزوهاي شوند، به عبارت ديگر  هاي خودآگاه و ناخودآگاه انسان در واپسين تحليل به آرزو تحويل مي همه كنش

هاي گوناگون شادي آفرين است. معنوي يا روحاني كردن  انسان انگيزة همه كارهاي اوست و هم آهنگي خواسته

آرزو و استعّلي آرزو حقيقت زندگي است. آرزو محو زندگي است و چون اساطير زندگي و معناي آن را به 

و و دگرگونيهاي آن است. پس براي دهند. بنابراين مضمون فناناپذير اساطير آرز صورتي رمزي نشان مي

دريافت اساطير بايد آرزو و دگرگونيهاي آن را شناخت. رشد و تكامل رواني انسان وابسته به گسترش و تحريك 

پذيري اوست و توسعه تحريك پذيري يعني تنوع و تعدد آرزوهاي آدمي. پاسخ آني به تحريك ندادن يا معوق 

دارد و تحريك به سبب تعليق واكنش، با همان قوت  و بيدار نگاه ميگذاشتن عكس العمل، موجود را هشدار 

آيد و تا هنگامي كه پاسخي دريافت ندارد دست  ( انرژيك در ميTensionنخستين دروني شده بصورت تنشي)

شود. اگر تحريكي كه موجود آمادة  ماند يا رفته رفته سازنده خصائص اخّلقي آدمي مي نخورده باقي مي

شود. بدين گونه  ميرد يا از راه عكس العمل جديدي با آن سازگار مي تكرار گردد، موجود زنده مي پذيرشش نيست
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آموزد كه تحريك را تحمل كند تا در اوضاع و احوالي مناسب امكان بروز  افتد، يعني مي موجود به راه تكامل مي

تنش انرژيكي كه نتيجه ضبط  عكس العمل آزادي بخش فراهم آيد. پس توانايي ضبط تحريك است، صورت ظاهر

تحريك است، صورت و ظاهر انرژي حياتي و گسترش تكامل آن است. به سبب تعليق ارادي و موقت عكس 

شود، و چون غريزه و  ( به استدالل و علت جويي بدل ميMotiliteالعمل در قبال محرك حركت حيواني)

موقت و ارادي عكس العمل موجب تركيب و  العملهاي غريزي براي حفظ بقاي آدمي كافي نيست، تعليق عكس

گردد و اين امر ممكن است جهشي در تكامل نوع پديد آورد. بدين  تراكم انرژي دروني به صورتي هردم تازه مي

گونه رنج زائيده خودداري از عكس العمل آني موجب تكامل آدمي است، چون هدف طبيعي )ارضاي آني 

 كند.  سي و معطوف به آينده است بدل مينيازمندي( را به هدف دوردستي كه اسا

( و رسيدن از مرحله Spiritualisationحاصل سخن اينكه تكامل همان كسب تدريجي معنويت )

( به استعّلء معنويت است. در اين راه آرزو كه همان تحريك حبس شده است رفته Intellectualisationتعلق)

يابد. حبس و ضبط تحريك  تنش رواني به دقت و توجه تغيير مي شود و رفته تكامل يافته و كنش عاليتري بدل مي

دروني و بيروني باعث تكامل رواني است زيرا ميوه آن كسب آزادي و اختيار در بر آوردن آرزوها بجاي 

هاست. اين تعالي و معنويت آرزوها در واقع نمودار تكوين روح است كه اصل آفريننده  ارضاي جبري نيازمندي

ي است. پيروزي قهرمان اساطيري پيكار با ديو و دد روشنگر شادي چيرگي بر خويشتن و توفيق در جهان هست

 در متعالي و معنوي كردن خواسته هاست.

 

 رموز قصه از ديدگاه روانشناسي 

 جالل ستاري 

 ( قصه مركب از لغات و كلماتي است كه با هشياري و خود آگاهي سازگار ومنطبقProfane« )گيتيانه»زبان

( به initiatiqueشود كه با ناهشياري افراد) ( به نماد بدل ميSacreاست. اين زبان در سطح مينوي و قدسي)

آيد كه در ارتباط با ناخودآگاهي جمعي است و بوسيله كلمات  پريان در مي صورت اسطوره و افسانه و قصه

خشك مذهبي بر مبناي باطني اساطير و كند. البته گاه تعاليم  ( افادة معني ميMantrasجادويي)به سانسكريت 

شوند و سرانجام بصورت جادو  نهند و در نتيجه آن معاني به مرور فراموش و نامفهوم مي ها سرپوش مي افسانه

 آيند.  و خرافه در مي

زبان وسيله بيان مفاهيم بروني و سطحي و نماد رسانندة مفاهيم دروني و ژرف است. زبان دروني يا مينوي 

انگيزد موجب  هايي كه بر مي العمل نهد و از رهگذر عكس ن ادا شود، برناخود آگاهي تأثيري خاص مييعني زبا

گردد. اين زبان همان كّلم خّلق و آفريدگار است. پس از  هماهنگي و توافق ناهشياري با بخش ديگر روان مي

در واقع قصه با هشياري  زبان قصه زبان قدسي ناهشياري است و قصه نمايشگر يا ترجمان صور نوعي است.

گويد و صور نوعي ناهشياري را تنها به  و خرد و استدالل آدمي سر و كار ندارد بلكه با ناهشياري سخن مي

توان دريافت. معرفت حقيقي همان شناخت تصاوير كهن است كه نسّلً بعد نسل در ناهشياري  فراست و شهود مي
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آنها چنانكه خواهيم ديد بيداري دختر در پايان قصه معروف زيباي  ترين اند و يكي از درخشان نوع بشر جمع آمده

 خفته در جنگل است. 

اند و درمان رواني برقراري هماهنگي ميان آن دواست. در  هشياري و ناهشياري غالباً ناسازگار يا از هم گسسته

راه انجام كاري ثمربخش شود. دختر ملك نمايشگر يك حصه از ناهشياري است كه بايد در  ها ملك مجسم مي قصه

با حصه هشياري در آميزد. زناشويي در قصه سعادتمند و همراه با زاد و ولد فراوان است و اين بدين معني 

آورد و آفرينندة اعتدالي آرام بخش و  هاي بسيار ببار مي است كه هم آهنگي و سازش هشياري و ناهشياري ميوه

 شادي آفرين است. 

ها  كه چندين دختر دارد معرف ناهشياري است. در واقع دو گونه ملك در قصه ها ملك سالخورده در قصه

رسد و سرگذشتش  اي كه پس از وصلت با شاهزاده خانمي به پادشاهي مي توان داد: يكي شاهزاده تشخيص مي

اي كه  گيرد. نقش اين ملك چندا شايان اعتنا نيست، و آن ديگر ملك سالخورده در قصه همين جا پايان مي

ها از زندگي ملك كهنسال به اختصار تمام  دار نقش پدر و مظهر ناهشياري جمعي است. در بيشتر قصه عهده

ها نيز وجودش را به حدس  دانيم كه ملك دختري دارد و بس. در بعضي از قصه رود مثّلً همين قدر مي سخن مي

رش)يعني ميان ناهشياري فردي و يابيم. اما با وجود اين پيوند استواري ميان شاهزاده خانم و پد در مي

هاست كه غالباً بصورت عقده  ناهشياري جمعي(وجود دارد و اين پيوند، دلبستگي شديد دختر به پدر در قصه

( زندگي خود را بخاطر پدر از دست Iphygenieژني)  هايي كه چون ايفي آيد. شاهزاده خانم اديپ در مي

ند. نشانة ديگر اين پيوند ناگسستني ميان دختر و پدر اين است كه در اندازند كم نيست دهند، يا به مخاطره مي مي

اي در پيكار است نه با پدر خويش و اختّلف ميان پدر و دختر  ها دختر ملك با زني بزرگتر يا عفريته همه قصه

 ها بسيار نادر است.  در قصه

يا شاعري حماسه سرا است  (mageها بجاي ملك پير، گوينده احادث و اخبار كهن كه مغ) در بعضي قصه

گويد وحافظ  مرگ سخن مي آمده و از كسيست كه تأثير ناپذير و تزلزل ناپذير است و از چيزهاي جاويد و بي

آورد،  و زنده كنندة ياد نياكان است؛ سرودش انسان و طبيعت را به خروش مي -سخنان جادويي و سحرآميز

مانندش سحر كّلم است، او كلماتي  د بست، سر قدرت بياگر بميرد يا كشته شود شادي از جهان رخت خواه

اند. اين آدم با عاطفه ما سر و كار دارد. حال  داند كه خّلق و سازنده، ويرانكار و كشنده و كاشف هر راز مي

 سراي عالم هوش و زندگاني عقّلني است.  آنكه ملك پير شاعر حماسه

اساطير از جهتي معرف ناهشياري فردي و از جهت ديگر ها و  آيد و در قصه گفتيم كه ثروتش به شمار نمي

مظهر ناهشياري سرشار جمعي است و برقراري مناسبات ميان هشياري و ناهشياري فردي و جمعي در 

گردد. پريان نيز كار تقريباً مشابهي دارند. كار پريان معموالً  ها و اساطير با وصلت ملك و ملكه نمودار مي قصه

 عبارت است از: 

 خشيدن صفات نيك و بد به نوزادان.ب-1

 گويي و اشراف برخواطر.  پيش-9

 خلق اشخاص و اشياء از خزانة غيب و مسخ كردن مردمان و جانوران و گياهان و جز آن. -8
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بخشيدن مال و نعمت به هر كه بخواهند. با توجه به اينكه مال و گوهر و زر و سيم نشانة معرفت و ناهشياري -1

عرفت است، پري گشاده دست و بخشنده در حكم راهنما و آموزگاري است كه نظر كردگان سرچشمه اليزال م

توان گفت كه پري آدمي پيشاهنگ، پيشگام و  خواند. بطور كلي مي خود را به جستجو و كاوش در ناهشياري مي

لم الباطن واسطة بين مردم و عالم ارواح، شفابخش روشن بين و دورانديش است و نمونة عارف كامل صاحب ع

هاي ديگر برقراري  راند. نمونه يا انسان كاملي است كه به عالم غيب راه دارد و بر قواي رواني فرمان مي

گويند و رويدادنيها خبر  ها مي انگيزي هستند كه پوشيده مناسبات ميان هشياري و ناهشياري افراد شگفت

هاي دراز را در يك آن بپيمايند. در اساطير و  فاصلهتوانند  اند و مي دهند، چون اهل رؤيت باطني و عالم غيب مي

هاي  هاي سحرآميز)جام جهان نما، جام جهان بين(، قصر ملك پير، اتاق ها كاخهاي بلورين و جادويي، آيينه قصه

مرموزي كه آكنده از گنج و خواسته است و سرنوشت قهرمان برروي ديوارهاي آن حك شده نماد حافظه و 

ها كاخ مخزن تصاويري است كه در ناهشياري نقش بسته است گفتيم كه ملوك  ونه در قصهخاطره است. بدين گ

ها معرف ناهشياري هستند و وصلت دو شاهزاده روشنگر پيوند يك حصه از ناهشياري با حصه مربوط  در قصه

روزگار و برد مظهر تجارب  هشياري است و مال و گوهري كه شاهزاده خانم به عنوان جهيز به خانة همسر مي

( است. نقش 1هايي بسيار نفيس و گرانبها) بخشد گنجينه زندگي است. پس آنچه ناهشياري به هشياري مي

ناهشياري در اينجا منفي و زنانه است، حال آنكه هشياري نقشي سازنده و پويا دارد. پس همسر شاهزاده خانم 

غالباً مسلح يعني آراسته به نمادهاي  مظهر هشياري مثبت و فاعل و اراده و خواست خود آگاهانه است كه

شود و رسالت اين قهرمان دلير و آگاه باز آفريني صور نوعي است. شاهزاده   گر مي ( جلوهphalliqueنرينگي)

است كه از ناخودآگاهي سرچشمه  خانم همسر وي معرف ناهشياري فردي منفي و منفعل و نمودار معرفتي

شود.   ر كه به اعتقاد فرويد نشانة عضو جنسي مادينه است نموده ميگيرد و در قصه با نماد در و گوه مي

رسالت اين شاهزاده خانم رسانيدن صور نوعي به مرتبة خودآگاهي است و چون به اقتضاي رسالت خويش بايد 

پذيرا و خدمتگذار و آمادة خلق تصاوير نو باشد، داراي هوش و نرمش اخّلقي بسيار است. ملك كهنسال معرف 

هاي تجلي يافته است.  ياري جمعي و مظهر توانايي آن است كه بصورت نمادين شكوه و مهابت به گنجينهناهش

توان گفت  رسالت ملك پير كه نگاهبان صور نوعي است تجلي و ظهور در آشكار و صور نوست و از اين رو مي

 كه او مظهر وحدت در كثرت است. 

ملكزادگان حكايات جنگجو و آراسته به ساز و برگ جنگ باشد و  هشياري بايد مثبت و فاعل و نيرومند و مانند

هاي سخت و دشواري كه همه براي آزمودن دليري و نيرومندي اوست پيروز شود تا شايستة دلدار  در آزمايش

توانند در امتحانات مقرر توسط دختران ملك پيروز گردند به مرگ  ها شاهزادگاني كه نمي خويش گردد. در قصه

شوند. بدين گونه ناهشياري و هشياري را كه فاقد شور و گرمي و قوت ابتكار و شهامت  بلد محكوم مييا نفي 

اي از ابديت و جاودانگي است كه در عالم كون و فساد ظاهر شده  كند دختر ملك حصه است آواره و نابود مي

 سازد. مثال عشق اين تجلي را ممكن مي ملكزاده به نيروي بي

اند زيرا معرف هشياري مثبت و فعال و پويا هستند و  ملك قهرماناني جنگجو و حادثه طلب ها پسران در قصه

اند.  اند غالباً بصورت دلداراني و خفته نموده شده ها چون نمودار ناهشياري منفي و منفعل  شاهزاده خانم
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ها دختري به  ز قصهشاهزاده خانم چه بيدار و چه خفته هميشه چشم به راه شاهزاده پسر است. در بسياري ا

كند و قسمت اين است كه بيدار كنندة دختر، همسر  خوابي دراز و جاوداني فرو رفته و پسري او را بيدار مي

شود. سنگ شدن مردم و  دختر گردد. اين زيباي خفته در يكي از حكايات هزار و يك شب)اسب جادو( ديده مي

ها ملكه در قصر خود  اب رفتن است. در همة اين قصهملك شهر جادو)هزار و يكشب( نيز صورتي ديگر از بخو

اند. ملكي كه خفته را بيدار و با او ازدواج   به خواب رفته است همان گونه خاطرات در عمق ناهشياري خفته

اند خاطرات در واقع صور نوعيي ايراكه  كرده-با بيدار و زنده« هشياري-ملك»كند، هشياري است و اين ملك مي

خوانند. اين مضمون به صورتي ديگر نيز آمده  اند و به ياري مي اليت هشياري الزم و ضروريبراي كار و فع

توانند  اند و به هرحال نمي ها در خواب نيستند بلكه در برجي يا چاهي زنداني شده ها ملكه است: در بعضي قصه

ز دارد: نو مذهبان هم در خلوت ( نيinitiaqueفعاليتي داشته باشند. زنداني شدن در برج يا چاه معاني باطني )

اند و باز همين مقوله است  رفته كشيده و در خود فرو مي پرداخته يا در تابوتي دراز مي به تفكر و مراقبه مي

زدند و اين عملي نمادي است  چاههاي معجزه آسايي كه توبه كنندگان مسيحي براي طلب آمرزش در غوطه مي

 ي و معصوميت و كودكي است. آاليش خواسته كه آب مظهر پاكي و بي

اما بيدار كردن يا آزاد ساختن دختران ملوك از لحاظ رواني چه معنايي دارد؟ هريك از آنان معرف يك صروت 

نوعي است كه بالقوه يا به حالت كفن و كمون در ناهشياري نهفته است و به نداي مكمل يا جفت خود كه حصة 

گيرد. شاهزاده خانم  شود و جان مي بيدار مي خود را به او رسانيده،فعال و هشياري است و به سختي و دشواري 

( يا شاهزاده خانم terrault( از پرو )La belle au bois dormantزيباي خفته در جنگل) خفته در قصة

خفته در قصة اسب آبنوسين و شاهزادگان خفته در شهر جادويي رويين)هزار و يكشب( همه نمادهاي خاطراتي 

كند مظهر هشياري  اي كه ملكه را بيدار مي اند و شاهزاده در ژرفاي ناهشياري انسان به خواب رفته هستند كه

اند: به اعتقاد بعضي  اي ديگر نيز تعبير كرده زيباي خفته در جنگل را به گونه فعال و بيدار آدمي است. البته قصة

)جنگل نيز رمز شب است( فرو رفته و دختر خفته همان خورشيد جهان تاب است كه در ظلمت شب يا زمستان 

 شود همانند سپيده دم است يا بهار رها شده از بند زمستان.  پنهان شده است و چون از خواب بيدار مي

 پاورقي ها: 

هدف درمان از راه روانكاوي و نيز مراقبة عرفاني ايجاد هماهنگي ميان هشياري و ناهشياري است. اهل -1

آورند. كلمة مقدس همان  شود به زبان مي ناميده مي Mantraبه لغت سنسكريت مكاشفه مقدس و متبركي كه 

تواند سازنده يا ويرانكار باشد مانند كلمات شاعر حماسه سراي جاوداني و تأثيرناپذير  كلمة جادويي است كه مي

ه كلمات كند. تسلط و غلبة شاعر حماسه سرا بر جهان مرهون هوش خطاناپذير وي نيست بلكه از را ادا مي

تواند آفريننده باشد. كّلم  سرا كلمة جادويي را فراموش كند ديگر نمي داند. اگر شاعر حماسه جادويي است كه مي

 نهد. جادويي مقدس با هشياري سر و كار ندارد بلكه در ناهشياري اثر مي

 

 رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي 

(7 ) 
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 جالل سّتاري 

ها بدينگونه آمده است كه قهرمان  ( در قصهInitiationتشرف به اسرار ) وصف آئين آئين تشرف به اسرار.

براي رسيدن به كمال يا مقام و حالتي برتر در سلسله مراتب وجود به جستجوي انساني )كه غالباً نامزد قهرمان 

اي خيزد. قهرمان دلير دريادل،بشوق قبلة دل و كعبه حاجات خويش كاره است(،گنج يا چيزي جادوئي برمي

رسد. آن چيزهاي جادوئي همه مظاهر قدرتي است كه به يمن شناسائي  كند و بفرجام بمقصود مي نمايان مي

گردند،عصا يا شمشيري كه  ها پنهان مي آيد از قبيل كّلهي كه چون به سر نهند از ديده اسرار و رموز بدست مي

پيمايد،حجر  كند بسرعت برق راه مي يشوند،آب زندگي،كفشي كه هر كه به پا م دارندگانش شكست ناپذير مي

فلسفي در كيمياگري كه نماد رستگاري است و طّل نشانة معنويت و قدوسيت است. بعنوان مثال در بعضي 

خوانيم كه سه چيز جادو بيماري ملكه را درمان خواهد كرد: درخت سرودخوان،مرغ سخنگو و آب  ها مي قصه

مراسم و آداب را بجا نياورد يا به پيماني كه بسته وفادار نماند زرين. جويندة اين چيزهاي جادو اگر بعضي 

گردد. عادهً دختر جواني به آن  شود،اما بمحض يافتن يا ديدن آن چيزها به حالت انساني خويش باز مي سنگ مي

ك شكند و وسيله بازآوردن جوان يا مردم سنگ شده ي يابد و به نيروي اراده طلسم را مي چيزهاي جادو دست مي

هاي  گردد. گاه دختر نيرنگي بكار ميبرد،مثّلً براي نشنيدن صدائي هراس انگيز سوراخ شهر به حالت انساني مي

آورد و در بازگشت به شهر خود با  بندد. بفرجام دختر چيزهاي جادو را بدست مي گوش خويش را با موم مي

كند و پيرمرد پس از  تارك دنيا ازدواج ميپيرمرد اندرزگو كه او را به جستجوي آن چيزها فرستاده يا مرشدي 

آيد. در داستانهاي مربوط به شاه آرتور حديث دالور جواني از  وصلت با دختر به صورت ملكزاده اي جوان درمي

كند و با دختري  بارگاه آرتور در ميان است كه كاري خطير و ناممكن براي عامه مردم را پيروزمندانه تمام مي

بندد و دختر همسر خود را به سلطنت قلمروي كه جهيز  شي و دستي دارد پيوند زناشوئي ميكه در اين ماجرا نق

( است. در Saint - Graalرساند. اين حديث حاوي روايت شگرف جستجوي جام مقدس ) نو عروس است مي

كه جوان واقع داستان داراي دو جنبة انساني و الهي است و جام سحرانگيز نماد قدرت معنوي و روحاني ايست 

آنرا بكار برد و خون مسيح را كه از « شام آخر»جوياي آنست. به قولي گرال جامي است كه حضرت مسيح در 

تواند چيزي  چكيد در آن ريختند. اما گرال كه جامي زرين يا بلورين است مي زخم سرنيزه سربازي رومي مي

حضرت آدم بخشيد يا كتابي مقدس چون ( كه خداوند به émeraude sanctifianteديگر مثّلً زمرد متبرك )

هاي هزارويك شب اند. بهرحال گرال نماد فيض  انجيل مفقود يوحنا نيز باشد. اين اشياء جادوئي يادآور قصه

اين خون خدا را كه  René Guénonالهي،ذات حق يا كمال مطلوبي است كه روح آدمي در طلبش آرام ندارد. 

 داند.  ( پارسيان برابر ميHaomaهندوان يا هوم ) Somaبا يابد  نوشنده اش زندگاني جاودان مي

درخت زندگي كه در مركز بهشت روئيده مانند گرال يا حضرت مسيح است. ضمناً جستجوي جام مقدس به كوشش 

ها نيز خواستار رسيدن به  كيمياگران براي يافتن حجر فلسفي بي شباهت نيست. شهسواران سرگردان در قصه

حاني اند و از اينرو مورد حمله اژدها كه نگاهبان نمادي آستانه قدس است يا شير كه حيواني كمال معنوي و رو

گيرند. نتيجه اينكه كيمياگري،فروسيت،جستجوي جام  خورشيدي و نماد شور . شهوت دروني است قرار مي

Cendrillonمقدس و مذاهب سري و باطني همه يك هدف دارند: تشرف به اسرار و رموز. در قصه  قهرمان  
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آزمايد تا صاحبش شناخته شود.  دانيم كه شاهزاده يك لنگه كفش را به پاي دختران مي جوياي روشنائي است. مي

Cendrillonاين آزمايش كنايه از آئيني است كه براي زناشوئي و تشكيل خانواده بجا بايد آورد. در قصه  سپيده  

شود تا بهنگام تسليم خورشيد طالع  وشد يا زير ابر پنهان ميپ بيند جامه شب مي دم كه از پدرش آزار و شكنجه مي

Cendrillonگردد. به تعبير ديگر معناي باطني پاكي و زيبائي است.  خادمة وابسته به آئين پرستش آفتاب و  

 روشنائي و آتش است و آتش نيز نماد عشق و زندگي است.

 

دانند. پيكار كودك با غول  عتبار او را نماد سال كهنه ميها معموالً عفريته ايست. برخي به اين ا نامادري در قصه

ها معنائي باطني دارد. كودك كه مظهر روشنائي بامداد است راه بازگشت خويش در جنگل  يا عفريت نيز در قصه

كند و خورشيد )= غول( كودكان خود را كه همان نخستين پرتوهاي  )= شب( را با سنگريزه )ستاره( معلوم مي

هاي باطني است يعني كودك ناتوان تنها  اند بدم در مي كشد. به تعبير ديگر معناي سري قصه آزمايش سپيده دم

شود. براي نيل به اين مرحله مردانگي بايد آداب و مراسمي  پس از شناخت رموز و تشرف به اسرار نيرومند مي

ز از جمله آداب و رسوم سري در محلي پوشيده و بسته و متبرك )جنگل( انجام داد. تبديل شكل و صورت ني

)مذهبي يا غيرمذهبي( بعضي جماعات است كه بهنگام شناسائي رموز و تشرف به اسرار پوست حانوران به تن 

 زدند.  هاي حيواني به چهره مي كردند يا نقاب مي

 آئين تشرف به اسرار و اهميت رجوع به اصل و آغاز هر چيز 

ي همان اولويت و بدايت انساني يعني نخستين دوران كودكي است. از لحاظ روانكاوي اولويت و بدايت واقع

برد و از اينرو نظام و ساختمان ناهشياري مانند نظام و ساختمان  كودك در زماني اساطيري و بهشتي بسر مي

زندگاني خصوصي و بويژه مرحله خاص يا حادثه « آغاز»هاي خاص خويش  اساطير است. روانكاوي با روش

با پايان دادن به بهجت دوران كودكي تعيين كننده سرنوشت آدمي بوده است روشن ساخته است. مشخصي را كه 

توان گفت كه در آغاز زندگاني اي بهشتي وجود داشته باشد. )از لحاظ روانكاوي اين بهشت همان مرحله  پس مي

يت هر آدمي بهجت زا و جنيني يا دوران كودكي تا هنگام بازگرفتن كودك از شير خواري است( يا آغاز و بدا

بهشت آسا بوده است و سپس فاجعه و سانحه اي )كه بازهمان آسيب زايش يا صدمه ناشي از والدت است( به 

اين دوران خوش بهشتي پايان داده است. اين حوادث اوليه سازنده تقدير يا سرشت و خوي آدمي هستند. 

« بازگشت به گذشته»د است كه با يادآوري يا روانكاوي به استناد ماهيت بهشتي اصل و آغاز آدمي معتق

توان برخي از حوادث آسيب زاي نخستين دوران كودكي را زنده كرد و از ميان برداشت. شرح اين بهجت و  مي

فرحناكي سرآغاز زندگي در مذاهب اقوام ابتدائي و نيز در مذاهب هند و ايران و يونان و اديان يهود و مسيحي 

فتيم كه از ديدگاه روانكاوي سرآغاز زندگاني دوران خوشي و فرحناكي است و با فن و به تفصيل آمده است. گ

توان به اصل و آغاز بازگشت. اين بازگشت به گذشته كه به اعتقاد فرويد براي شناخت و  روش روانكاوي مي

زمين درمان آدمي ضرور است در جماعات ابتدائي و باستاني شناخته و مرسوم بوده و در سراسر مشرق 

هاي كهن مشرق زمين اعتقاد داشتند  امده است. تمدن تني بشمار مي –مهمترين شيوه درمان بيماريهاي روان 

كه رجوع آدمي به گذشته يا به اصل موجب تازه و نو شدن يا رستاخيز و تجديد حيات او مي گردد. آئين رمزي 
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ني تشرف نوجوانان به رموز آداب ( كه از مراسم باستاregressus ad uterumبازگشت به بطن مادر )

خاصي دارد كه جنبه نمادي آن سخت آشكار و نمايان است. هدف همه اين مراسم و آداب اينست كه نوجوان به 

 يا تولد ثانوي است. « تولدي ديگر»صورت جنين درآيد تا دوباره زاده شود. بنابراين تشرف بمعناي 

 

 رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي  

 (8 ) 

 ل سّتاري جال

پذيرد: گوشه گيري و انفراد در كلبه يا پناهگاهي،بلعيده شدن نمثيلي توسط  بازگشت به بطن سه گونه صورت مي

زمين پنداشته شده  –حيواني مهيب يا غولي آدمي خوار،دخول در جاي مقدس و متبركي كه همان بطن مام 

نيز وجود دارد. مثّلً در هند اين آئين به سه هاي پيشرفته  در تمدن regressus ad uterumاست. آئين باطني 

يا جاي گرفتن مريد در مراد،بدين معني كه مراد مريد را به  upanayamaشود: نخست آئين  گونه پديدار مي

دوباره »دارد. آنكس كه متحمل اين امر شده  آورد و مدت سه شب در شكم خود نگاه مي صورت جنين درمي

كه در واقع بازگشت به مرحله جنيني است و داوطلبان  diksaد. دو ديگر رسم گير ( نام ميdvi - ja« )زاده

)جنين طّلئي( كه  hiranya – garbhaناگزير از انجام دادن آنند. سه ديگر رسم « سومه»بجاي آوردن نذر 

د و با آورن برند بيرون مي طي آن داوطلب تشرف بجرگة اهل ديانت را در جامي زرين به شكل گاو مادينه فرو مي

در همه اين موارد اينست كه  regressus ad uterumپندارند كه نوزاد است. غرض از  بيرون آوردنش مي

سالك مبتدي پا به جهان تازه اي بگذارد،هستي نوي بيابد يا تجديد حيات كند. بازگشت به بطن معادل رجعت 

ابر با ظلمت پيش از تكوين و تاريكي كيهان به هيوالي پيش از آفرينش يا حالت جنيني است و ظلمات بطن بر

اطاق يا كلبه تعليمات سري و خفي است. نمونه اصل اين مراسم تشرف به اسرار،اساطير مربوط به 

را انجام داده اند.  regressusهائيست كه واقعاً و نه به صورتي تمثيلي عمل  قهرمانان،ساحران،كاهنان وشمن

 د: عناصر اساسي غالب اين اساطير بيدنقرارن

 بلعيده شدن قهرمان توسط حيواني دريائي و بيرون آمدن از درون حيوان با دريدن شكمش.  -1

ي« باطني»عبور  -9 كه بصورت خزيدن در غاري يا شكاف صخره اي تمثل  Vagina dentataاز « و سرا

آزمايشهايي سري زمين است. همه اين حوادث در واقع  –يافته است. اين شكاف و حفره معادل دهان يا بطن مام 

رسد. اساطير و مراسم  كند و به كمال مي و باطني است كه قهرمان با گذراندن پيروزمندانه آنها تجديد حيات مي

دهند كه بازگشتن به اصل مقدمه تولدي تازه است،اما اين  نشانن مي regressus at uterumباطني مربوط به 

نيست بلكه تجديد حيات روحاني و معنوي است و بمنزلة راه تولد ثانوي عين تولد نخستين يعني تولد جسماني 

افتن  به دنيائي نو و پا نهادن به مرحله اي تازه است. اين مرحله نو يا زمان پختگي و بلوغ جنسي است يا 

دوران شراكت در امور ديني و مذهبي و فرهنگي،مثّلً دخالت دادن كودك در امور اجتماعي و فرهنگي كه 

به مرتبه اي از كمال است. انديشة اصلي هميشه اينست كه براي رسيدن به مرحله اي باالتر در بهرحال رسيدن 

بازگشت به « نسخة»هاي قديم  زندگاني بايد بارداري و تولد را بصورتي نمادين يا رمزي تجديد كرد. در تمدن
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قوا و طول عمر و جز آن بكار ذهني براي درمان دردها و تجديد  –اصل يا به بطن بطريق فيزيولوژيكي يا رواني 

رفته است. پزشكان سناتي هند براي جوان كردن پيران و تجديد قواي بيماران خسته و ناتوان آنانرا در گودالي 

زمين زاده شوند در  –كنند. اين رسم بخاك سپردن بيماران باميد آنكه دوباره از بطن مام  به شكل زهدان چال مي

. در چين درمان از راه رجوع به اصل داراي اهميت و اعتبار بسيار است. هاي ديگر نيز وجود دارد تمدن

Taoïsme  تنفسي جنيني»به خاصيت( »t’ai - si اعتقاد دارد و آن تنفسي است در مدار يا فضائي بسته مانند )

تنفس جنين. مريد ميكوشد تا از آهنگ )ريتم( نبض و تنفس جنين كه هماهنگ با گردش خون و تنفس مادر 

با بازگشت به ريشه و اصل،پيري زايل »خوانيم:  ست تقليد كند. دريك كتاب چيني مربوط به اين تنفس جنيني ميا

ري آمده است: « آيد ميشود و آدمي دوباره به صورت جنين درمي از اينرو بوداي »ودر نوشتة تااوئيستي متأخا

در اين جا با دو روش «. مگان آموختمهربان شيوه كار با آتش )كيمياگري ( وبازگشتن به زهدان را به ه

عرفاني مختلف كه داراي يك هدف اند سروكار داريم: تنفس جنيني و كيمياگري و هدف هر دو بازگشت به اصل 

ها براي بازيافتن جواني،طول عمر و  هائيست كه تا اوئيست است. تنفس جنيني و كيمياگري از جمله روش

كيمياگري بايد با تفكر و مراقبه عرفاني توأم و همراه باشد. بهنگام  رسيدن به بي مرگي بكار ميبرند. عمليات

ذوب و گداز فلزات،كيمياگر تا اوئيست ميكوشد تا در خود ميان دو اصل كيهاني يعني آسمان و زمين پيوندي 

نطفه برقرار سازد و بدينگونه حالت آشفتگي آغازين مقدم برآفرينش را بازيابد. اين حالت آغازين مطابق حالت 

يا جنين و نيز حالت بهشتي و ناخودآگاهي جهان پيش از آفرينش است. پس قصد تااوئيست در حين انجام 

عمليات كيمياگري بدست آوردن اين حالت آغازين از راه مراقبه يا تنفس جنيني است. تنفس جنيني سرانجام به 

ت كه وحدت دم گرته و الگوئي كيهاني انجامد. بايد دانس كه فن بسيار پيچيده و دشواري است مي« وحدت دم»

داد كه  ها در آغاز بهم آميخته بود و تشكيل يك تخم يا واحد كبير را مي دارد. در واقع به موجب سنن تائويستي دم

ها يعني بازيافتن جواني و رسيدن به بهجت وبي  . بنابراين آرمان تااوئيست1آسمان و زمين  از آن زاده شدند

ئي كيهاني است و اين الگو همان حالت وحدت آغازين است. اما اصل فكر در همه جا يكي مرگي منطبق بر الگو

است و آن اينستكه براي بازيافتن جواني و تندرستي بايد به اصل يا واحد كبير كيهاني بازگشت. بهمين علت 

كرد. بدينگونه در توان  پنداشتند كه بيماري و پيري را از راه بازگشت به اصل درمان مي چينيان باستان مي

هاي باستاني تنها وسيله فسخ و ابطال اثر زمان بازگشت به اصل پنداشته ميشد چون براي فسخ مدت زمان  تمدن

سپري شده بايد به گذشته بازگشت و زندگاني را با همه امكانات بالقوه و دست نخوردة آغازين از سر گرفت. 

بازگشت به گذشته را بحد كمال توسعه داده اند. البته هدف از  فيزيولوژيكي –يوگا و آئين بودا امكانات رواني 

regressus ad ut  بطريق يوگا اين نيست كه جواني از دست شده بازآيد،دردي با بهرهوري بيمار از بركت و

خير ازلي درمان شود يا آفرينش كيهان به شيوه اي رمزي تجديد و تكرار گردد. منظور غايي يوگا و بوديسم 

ن تندرستي و جواني نيست،كسب قدرت معنوي و رستگاري و رهائي است. با وجود اسن منكر شباهت بازيافت

ها و  ها و رياضت توان شد. فلسفه هاي درمان سنتي و آئيني نمي اين فنون عرفاني هند با روش« ساختماني»

زمان است. در فلسفة  هاي عرفاني همه يك هدف دارند و آن درمان كردن انسان از درد زندگي در طول مراقبه

( يا دور زمان پديد آمده كه تا ابد نيز پايدار خواهد ماند. قانون Karmaهند درد و رنج جهان از قانون كرمه )
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Karma هاي جاودانه به زندگي و بدينگونه پذيرش پايان ناپذير درد و  تناسخ و حلول بيشمار يعني بازگشت

« سلطان پزشكان»در مان است. بودا  Karmaين رهائي از قانون رنج را بر مردمان تجميل كرده است. بنابرا

توان دور و تسلسل  هاي زندگاني آينده مي دانسته شده است. با كشتن همه نطفه« طبي نو»است و رسالت او 

كرمه را بطور قطع فسخ و باطل كرد و از قيد زمان خّلصي يافت. يكي از راههاي نابود ساختن اثرات و عواقب 

 yoga – sûtraهاي پيشين خويشتن است. اين روش كه همان  زگشت به گذشته براي شناخت حياتكرمه با

اينست كه از حال به گذشته بازگريدم و  yoga – sûtraاست توسط بودا عمل و توصيه شده است. هدف 

فريده چون هنوز هيچ چيز آ –سرانجام به اصل يعني زمان نخستين حيات كه پيش از آن زماني وجود نداشت 

برسيم. در اين سير قهقرائي به مبداء زمان يعني آغاز آفرينش كيهان بازخواهيم گشت. احياي  –نشده بود 

هاي گذشته يعني فسخ  ها و شستن گناهان زندگاني هاي پيشين در حكم شناخت و دريافت آن زندگاني زندگاني

 د. گردن اعمال به موجب قانون كرمه از حياتي به حيات ديگر منتقل مي

سوترا به تنها به سرآغاز زمان بلكه به مرحلة پيش از زمان كه بي زماني  –عّلوه بر اين آدمي از راه يوگا 

تواند رسيد و آن ابديتي است كه مقدم بر نخستين حيات انساني بوده است. پس از لحظه و  مطلق است مي

كه همان مرحله پيش از هبوط آدم در  يعني ابديت« بي زماني»توان با پيمودن قهقرائي زمان به  زماني مي

گام » tantriqueو بعضي مكاتب  yoga  -  Hathaگردش زمان و چرخ هستي است و اصل شد. روش 

يا نظام و فرايند باز پس رونده نام دارد كه هدفش معكوس ساختن همه جريانات « برداشتن برخّلف جريان

از راه انهدام ميهان و در نتيجه خروج از دور زمان  در اين مكاتب« بازگشت»فيزويولوژيكي است.  –رواني 

ها باز پس رفت تا به  گيرد،چه بي مرگي تنها با متوقف ساختن گردش پديده و رسيدن به بي مرگي انجام مي

وحدت ازلي كه پيش از آفرينش وجود داشته است رسيد. پس آدمي بايد كيهان را جذبب كرده و در خود 

شرح اين تمرين روحاني  shivasamhitaء و اصل واصل گردد. در نوشته اي بنام مستحيل سازد نتا به مبدا

آمده است. نويسنده پس از وصف آفرينش كيهان توسط شيوا به ذكر چگونگي جذب و هضم كيهان پله به پله 

برخّلف سير آفرينش يا استحاله عناصر كيهان در يكديگر كه يوگي بايد از راه مراقبه متحقق سازد 

گردد و  زمين لطيف و اثيري شده،در آب حل ميبيند كه  دازد. يوگي با تجربه و ممارست در اين راه ميپر مي

 شود.  آب در آتش و آتش در هوا و هوا در اثير مستحيل و بفرجام همه چيز مجذوب برهماي بزرگ مي

ر تائوئيسم نيز همه چيز رسد،چنانكه د گردد تا به اصل مي پس يوگي با رؤيت خّلف سير آفرينش به عقب باز مي

ها و سنن و تجارب اينست  شود.اصل مشترك ميان همة اين شيوه به تخم يا واحد كبير اصلي و ازلي تحويل مي

كه براي درمان شدن از زخم زمان بايد به گذشته بازگشت و سرانجام به آغاز جهان رسيد. فرويد نيز روشي 

بعضي از تجارب نخستين خويش را دريابد و بازبشناسد. ازين لحاظ ابداع كرد تا آدمي به ياري آن بتواند مفهوم 

ها يا  هائي دارند. مهم ترين روش روانكاوي و روشهاي باستاني و شرقي بازگشت به گذشته با يكديگر شباهت

ياز يافتن مستقيم و سريع وضع يا حالت نخستين يعني حالت  -1امكانات بازگشت به گذشته بر دو نوع است: 

در حالت نخستين مقصود انهدام سريع و فوري كيهان يا «. از مطلقآ»ي و تشويش پيش از زمان حال تا پاشيدگ

انسان محصول زمان و باز آفريني حالت آغازين يعني پاشيدگي پيش از آفرينش و حيات در نطفه و زندگاني 
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ة حوادث شخصي و جنيني است،و روش حالت دوم يعني رجوع تدريجي به اصل يادآوري دقيق و كامل هم

تاريخي فرد انسانست. بي گمان غرض ارزنده كردن خاطرات گذشته در حالت دوم نيز فسخ و ابطال آن خاطرات 

و رهائي يافتن از قيد آنهاست اما نه با شتاب. به بياني ديگر مقصود پاك كردن شتابزدة خاطرات گذشته براي 

ه حتي بي اهميت ترين جزئيات زندگي حال و گذشته رسيدن فوري به لحظه آغازين نيست،بلكه هدف اينست ك

توان خاطرات گذشته را زدود،بر آن چيره شد و از نفوذ  نيز به ياد آورده شوند چون تنها از راه اين يادآوري مي

و رخنه گذشته در حال جلوگيري كرد. در اين حالت يا روش برخّلف حالت نخست كه هدفش نابود ساختن آني 

ي آنست حافظه نقش عمده اي دارد. مهم اينست كه همه رويدادهاي زندگي فراياد آيند واين جهان و بازآفرين

توان شد همانند  روش با اين اعتقاد باستاني و سنتي كه فقط با شناخت ريشه و گذشته هر چيز بر آن چيره مي

پيدايش جهان و  است. سير قهقرائي زمان مستلزم دانستن تاريخ نخستين و اساطير االولين يعني اسطوره

اسطورة اصل هر چيز و هر كس است. بهرحال اصل در هر دو مورد يكي است و آن يادآوري دقيق و صريح 

چيزي است كه در آغاز و از آن پس روي داده است. وانگهي شناخت منشاء و اسطوره نمونه وار و نوعي هر 

اس حافظه و يادآوري،معرفت اصلي است و چيز در حكم فرمانروائي جادوئي و سحرآميز بر آنهاست. بر اين اس

« عيني»از آنكه به اصل و منشاء هر چيز داناست قدرت بيشتري دارد. معرفت « به ياد آورد»آنكس كه بتواند 

هاي گذشته خود  هاي گذشته است. هر كه زندگاني يادآوري زندگاني« ذهني»شناخت اصل هر واقعيت و معرفت 

 سرنوشت خويش است يعني از بند قانون كرمه رسته و به رستگاري رسيده است.  را فراياد آورد وبداند حاكم بر

 “ ها پاورقي“

بنابرروايت دين گيومرث )گيه مرتن در يشتها( نمونة اول نوع بشر بوده است كه . . . از نطفة خشك شدة او  -1

  كريستن سن.« كه در زمين مخفي شده بود مشيگ و مشيانگ بوجود آمدند.

 

 ( 9از ديدگاه روانشناسي ) رموز قّصه

 مادر و رستاخيز  *نمادهاي

 جالل ستّاري 

تمدن ها و اديان جهان شگفته است. اين انديشه مبتني  انديشة رستاخيز، چيرگي بر مرگ و تجديد حيات، در همة

( است كه در ضمير آدمي نهفته است و به اشكال گوناگون بيشمار جلوه گر  (Archetypiqueبر اصلي نوعي 

« ميرسئا الياد»و  Leo Frobenius« لئو فروبنيوس»مي شود. دانشمندان ملل و نحل و تاريخ اديان )از جمله 

Mircea Eliade  نمونه هاي بسيار ازين مضمون گرد آورده اند و يونگ بشرح و تفسير مهمترين انواع آن )

شكفتگي » بكرات ذكر شده، مضمون  پرداخته است. يكي از نمونه هاي اين انديشه كه در افسانه ها و اساطير

است كه رسانندة معني رستاخيز نه يك انسان بلكه همة جهانست و بهترين مثال آن، داستان طوفانست « جهان

)چون طوفان نوح( كه در بيشتر سنن مذهبي آمده و گاه  بصورت يك حيوان سهمناك دريائي متمثل شده است. 

 مهيب، جهاني نو را پي مي افكنند.  ميدانيم كه نجات يافتگان از اين طوفان
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هر رستاخيز مستلزم مرگي قبلي است. مرگ در همة شئون و مراتب زندگي به گونه هاي مختلف راه مي يابد و 

از احياء زندگاني پيشين تا تجديد حياتي متفاوت  –رستاخيزي كه بدنبال آن ميايد نيز به اشكال و صور گوناگون 

ر ميتواند شد. در آغاز زندگاني انسان، بي گمان طلوع روزانة    خورشيد كه گويي جلوه گ –با زندگاني گذشته 

هرباز از كام اژدهايي دريايي بيرون مي آمد و پديده هاي همانند ديگر، برانگيزندة انديشة رستاخيز در ذهن 

ا هر والدت تازه، بيش آدمي بوده است. اما با گذشت زمان، انديشة پديد آمدن تغيير و تبديلي در انسان و جهان ب

از پيش قوت گرفت و بفرجام اين اعتقاد بوجود آمد كه هر والدت نو همراه با پيدايش يك دگرگوني در نوزاد 

چيزي جز احيا و تجديد حالت پيشين نيست، اما از لحاظ  (Apokatastase)است. از لحاظ مادي رستاخيز 

به مرتبه اي برتر از مرتبة پيشين وجود برساند يعني با  رواني امكان اين هست كه رستاخيز، انسان و جهان را

بهبود و تعالي و تكامل همراه باشد. رنج و درد و شكنجة مرگ را كه همه نماد ايثار نفس و فداكاريست، بايد به 

يهوه با ماهي »جان خريد تا رستاخيز صورت پذيرد. داستان يونس صاحب الحوت روشنگر اين معني است. 

اما تورات نمي گويد بر سر ماهي چه آمد و يونس چون «. اهي يونس را از دهان بر ساحخل افكندسخن گفت و م

 دوباره زنده شد، تغيير يافته بود يا نه؟ 

 در روايات اسّلمي اين داستان بدينگونه آمده است: 

سه شبانه روز پس يونس بكرانة دريا آمد و مردمان در كشتي مي نشستند ، او نيز در كشتي درآمد. پس از » 

مي رفتند، روز چهارم تاريكي پديد آمد، و ماهيي سر از آب بركرد سخت عظيم، و كشتي را بازداشت و از هر 

سوي كه كشتي مي بردند ماهي بدان سو  مي رفت. ايشان عاجز گشتند. پيري بود كه پيوسته در كشتي بودي و 

كسي گناهكار است، طلب كنيد و بدين ماهي بدهيد تا  در دريا مّلحي كردي. آن پير گفت اي مردمان در ميان شما

 . …باز گردد، و اگر نه اين كشتي را هّلك  كند. يونس گفت گناهكار منم، مرا بوي دهيد تا شما برهيد

پس اهل كشتي يكان يكان خود را بر ماهي عرضه كردند كس را نپذيرفت . يونس گفت گناهكار منم و ماهي مرا 

و او را بدستوري بدريا انداختند، ماهي با وي بسخن آمد و گفت يا يونس مرا فرموده  مي طلبد و قصه بگفت،

اند تا ترا هّلك نكنم، و نگاه دارم و نيكو دارم، و نرنجانم. ليكن من ترا زندانم هر كجا خواهي فرود آي. باز گفت 

بود، و پاكيزه تر از دل نيست  يانبي در شكم ماهي جاي نيست نيكوتر از جگر آنجا فرود آي تا آن خواب گاه تو

. پس يونس دل ماهي را اختيار كرد. بقصه …كه خداي را مي شناسم و تسبيح مي كنم، آن عبادت گاه تو بود 

و اهل اشارت گفته اند كه شكم  …چنين آمده است كه چهل روز آن ماهي فراز نكرد تا بر يونس رنج كمتر رسد 

زندان بود بر مؤمنان ، چون بنده عارف بود او را زندان راحت بود نه ماهي زندان بود براي يونس، و دوزخ   

عقوبت، چنان چون يونس را، و در قصه آمده است كه چهل روز آن ماهي طعام و شراب نخورد و آرام نگرفت، 

اگر نه  …و با يونس تسبيح مي كرد، و يونس از آن تسبيح كه در شكم ماهي مي كرد ذرة كم نكرد، قوله تعالي 

پس يونس را برهانيد از آن زندان بوقت نماز  …از مسبحان بودي من او را در شكم ماهي مي داشتمي تا قيامت 

ديگر، و حق تعالي مرآن ماهي را الهام داد تا بكرانة دريا آمد، و يونس را بسّلمت از شكم خويش برانداخت 

بود كه طعام و شراب نخورده بود.  بصحرا، و همة اندامهاي او چون گوشت گشته بود و ضعيف كه چهل روز

حق تعالي در ساعت درخت كدو پديد آورد با كدو و برگهايش ساية يونس شد و كدو غذاي او گشت. گويند چهل 
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. پس فرمان آمد كه بقوم خود باز رو كه ايشان بي تو غمگين اند و به انديشه، …روز آنجا بماند تا قوي شد 

«آنها كه مؤمنانند
1.

  

بدر آمد به سبب  –اژدها  –( ، چون از شكم نهنگ 1291ان افسانه اي كه فروبنيوس نقل كرده )برعكس قهرم

گرماي شكم ماهي همة موهاي خود را از دست داده بود. پس قهرمان ناگزير از فداكردن همة موهاي خويش  

ي خود را كه نماد بوده است و اين بدين معني است كه قهرمان نه تنها درد و رنج فراوان كشيده بلكه موها

 نيروي انديشه است نيز از دستداده تا بتواند زندگي دوباره را با پختگي بيشتر آغاز كند. 

به اعتقاد كيميا گران و عرفا هرچه سطح هشياري و آگاهي آنكس كه متحمل چنين تغيير و تبديلي ميشود واالتر 

ساد مصون تر خواهد ماند، در نتيجه هر اندازه باشد، بهمان نسبت دگرگوني پديد آمده در وي از گزند كون و ف

حالت غائي و نهائيش بيشتر پايدار و فناناپذير خواهد بود. هدف آداب تشرف و كوشش جوكيان و عارفان از 

رهگذر مراقبه و جهاد با نفس و تحمل درد و رنج، براي نيل به اشراق اينست كه در سطح برتري از سلسله 

لي تجديد حيات كنند. سرگذشت نخستين حضرت آدم كه ميرنده بود و پس از دادن مراتب وجود ، بصورتي تمثي

كفاره گناهان خويش، بصورت حضرت آدم پاك و جاوداني درآمد، چون سررشته ايست كه دنباله اش تا ديانت 

 و كيمياگري كشيده شده است.  Gnoseمسيحي و حكمت گنوسي 

چون انتقال از خواب به بيداري، از ناهشياري به هشياري، نوعي  در واقع هرگونه گذر از حالتي به حالت ديگر،

 Herbert )رستاخيز است و كسب هر معرفت تازه موجد يك دگرگوني در آدمي. بگفتة هربر سيلبرر 

Silberer)  :در هر آئين رستاخيز دو اصل زير وجود دارد ، 

 ي تري از سلسله مراتب وجود. ايجاد دگرگوني اي اساسي در زندگاني و ارتقا به مرتبه عال – 1

 برقراري پيوند با نيروي اسرار آميز الهي.  – 9

آداب و مراسم تشرف و رستاخيز و تجديد حيات در بسياري از اساطير مربوط به آفرينش جهان و تكوين عالم 

ت است از وجود دارد و همة آنها با اشكال و صور مختلفشان از روي يك الگوي نوعي فراهم آمده اند كه عبار

گذر كردن از روي دريا، در تاريكي يا بهنگام شب )يا سفر شبانة خورشيد در دريا، يا سفر قهرمان خورشيدي 

 در دريا، يا گشت و گذار قهرمان در دوزخ زيرزميني، يا سفرش به سرزمين مردگان(. 

داده است « نهنگ  –اژدها  »فروبنيوس شمارة بسياري ازين گونه اساطير را گرد آورده و به آنها نام اساطير 

 كه شرحش بعداً خواهد آمد. 

اگر خود را در » در كتب تعبير خواب اسّلمي نيز به كشتي نشستن و از دريا بدر آمدن معنايي همانند دارد: 

كشتي بيند، از آفات محفوظ باشد و در كار بزرگ خوض و تّلش كند، اگر بيند كه بر آب ميرود، بر پادشاه بزرگ 

«د و اگر بيند كه از كشتي بكنار آمده، بر دشمن ظفر يابدغالب شو
9
اگر بيند كه از كشتي بكنار دريا آمد، بر . »  

دشمن ظفر يابد و به غنيمت رسد و از آفات بيرون آيد. اگر بيند كه بر آب جوي بزرگ گذرد ، از آفتي و هولي 

بيرون آيد
8

غم گردد. اگر بيند كه اندر كشتي نشست، از بّليي  اگر بيندكه از دريا بيرون آمد، دليل بود كه بي« . »

و غمي و فتنه اي رهايي يابد، چي گفته اند كه كشتي، رها شدن بود از بّل و فتنه. كرماني گفت اگر كسي بيند كه 

«اندر كشتي يا اندر دريا بود، او به پادشاهي پيوسته گردد. گفت كشتي رستگاري است
1
  . 
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الگوهاي اساطير  Set , Horus Osirisو اسطورةمصري  Tiamatو   (Marduk)اسطورة بابلي مردوك 

در آغاز زمان  (Universel )مربوط به آفرينش جهانست . در هر دو اسطوره چنين آمده است كه آب جاودانه 

وجود داشت و در هر دو اسطوره اين آب به صورت ديوي يا اژدهايي ويرانكار متمثل شده است )مار 

Apophis ب آغازين است. همچنين نماد آSet  كه گاه به شكل تمساح وTiamat  كه به صورت ماري

خشمگين مجسم مي شد(. فرجام كار در هر دو اسطوره ، پيروزي قهرمان خورشيدي يعني مردوك و هوروس 

ه است، پيكار مردوك، پيكار نمونه وار قهرمان خورشيدي با اژدها يعني پوزة گشاد دوزخي است كه مردمان را ب

كام در مي كشد. در بسياري از اساطير، خلقت جهان زادة پيروزي قهرمان در پيكار با حيواني هراس انگيز 

)نماد مادر هولناك( يا چيرگي روشنايي بر تاريكي است، بر اثر اين پيروزي و چيرگي، آشفتگي آغازين و 

حاظ روان شناسي مي توان رفتن تشويش عمومي عناصر و مواد در ازل، به نظامي هم آهنگ بدل ميشود. از ل

در كام ماهي را با غوطه زدن خودآگاهي در ناخودآگاهي و رجعت به بطن مادر برابر دانست . بعقيدة يونگ اين 

بازگشت كاري مفي و زيانتبخش نيست بلكه تجربه ايست ضرور، مثبت و سودمند. زيرا ناخودآگاهي فقط پوزة 

اي كه ريشه هاي زندگاني را سيراب مي كنند نيز هست. آدمي در اين  مرگ نيست، مخزن همة نيروهاي آفريننده

ط مي يابد و نيروهاي ناخودآگاهي از دولت برقراري چنين تماس و بازگشت با نيروهاي ناخودآگاهي ارتبا

ارتباطي بيدار و زنده مي شوند و فرا دست خودآگاهي مي آيند. بدينگونه محتواي خودآگاهي ، گذر شبانه از 

ايزد خورشيدي به درون بطن مادر، در صندوقچه اي در دريا، يا در  O sirisروي دريا را انجام ميدهد، چنانكه 

درختي رفت و بدنش نخست چندين پاره شد و سپس آن قطعات گرد آمدند و جان گرفتند و در جسم پسرش  تنة

حلول كردند و زندگاني دوباره يافتند، بنابراين رجعت از ديدگاهم يونگ نوعي مداواي رواني است و در بسياري 

 از اساطير بر آن تأكيد خاص رفته است. 

باره زنده شود و زندگاني نوي را آغاز كند بايد در زهدان مادر محبوس گردد. قهرمان براي اينكه بتواند دو

بدينگونه است كه هركولس در جامي زرين شبانه از روي دريا ميگذرد و نوع باتفاق كسان و جانوراني كه در 

اي « پذيرنده » الهة مصري نيز  N u t كشتي وي از جهان قديم بيادگار مانده اند، بامداد جهان نو را مي بينند، 

 همانند است چون هر روز خورشيد را مي بلعد و دوباره مي زايد. 

اين مشابهت نمادي ميان خورشيد و قهرمان كه بصورت نوعي گذر شبانه از روي دريا جلوه يافته، در تمدن 

هار تخته رسم بر اين بود كه با چ (Han)چيني به شيوه اي ظريف بيان شده است. در روزگار امپراطوران هان 

كه از چهار گونه درخت مطابق چهار منطقة آسمان بدست مي آمد، تابوت بسازند، بر روي اين تابوت، پرده 

پرده با نقش چهار حيوان كه نماد مناطق چهارگانة  آسمان مي آويختند و چهار گوشة هايي برنگ چهار منطقة

كه نوك آن نماد قطب شمال بود و هفت هرمي شكل ختم مي شد  آسمان بود، زينت مي يافت. تابوت به قلة

اژدهاي بزرگ نام مركوبي  –تابوت و تزئيناتش  –دب اكبر را بر جاهاي مختلفش ميدوختند. اين مجموع  ستارة

است كه خورشيد سوار بر آن هنگام شب اقيانوس آسمان را مي پيمايد. چون چينيان اعتقاد داشتند كه مرگ هر 

يكر مرده را بهنگام مد كه خورشيد در كام آب هاي دريا فرو رفته است، در كس همانند افول خورشيد است. پ

تابوت ميگذاشتند و اگر بمحض بسته شدن قبر باران فراواني مي باريد، آنرا به فال نيك ميگرفتند. محل به خاك 
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مان بتوانند آس برگزيده ميشد تا چهار منطقة« مياني » سپاري مرده نيز  بسيار مهم بود. براي اينكار محلي 

 يكسان قواي خود را براي ممكن گردانيدن رستاخيز مرده، در آن بكار بيندازند. 

 پايه و اساس اين مراسم همان انديشة گذر شبانه از درياست. 

در هفتمين سفر سندباد بحري، ماهي اي سهمگين در برابر كشتي سندباد و همراهانش پديدار ميشود اما 

 نمي كشد:  قهرمان داستان را بكام در

كه ناگاه يكي ماهي بزرگ چون كوه روي به كشتي آورد، ما  …كشتي ما بلند شد و باز بر روي آب فرود آمد »

از آن ماهي بترسيديم و بخوبشتن بگريستيم و مرگ را آماده گشته چشم بر آن ماهي دوختيم و از خلقت بزرگ 

و درازتر نديده بوديم، پس در آن هنگام يكديگر را  او عجب داشتيم كه ماهي ديگر روي بما آورد كه ازو بزرگتر

وداع كرده گريان شديم و بخويشتن همي گريستيم كه ماهي ديگر از آن دو ماهي بزرگتر پديد شد، از غايت بيم و 

گشتند و ماهي سيمين نزديك بود كه كشتي را با  هراس عقل ما برفت، پس آن ماهيان هر سه بدور كشتي همي

برد كه ناگاه بادي تند برخاست و كشتي بلند گشته، بكوهي بزرگ برخورد و در حال  آنچه دروست فرو

 «. بشكست

، پس از »روي به مشرق مينهد بدانجا كه آفتاب برآيد» شاه اسكندر نيز پس از بيرون آمدن از ظلمات در مغرب 

، «اسي ميبود عظيمچون شاه را از آن درياي سبز هر»ميرسد. « ماچين»درياي اخضر ميگذرد و به ساحل 

پيري به اسكندر دعايي مركب از سي نام خداي تعالي ميدهد تا به بركت آن از دريا بسّلمت بگذرد، طكه دريا سر 

پس شاه شبي در كشتي بود و لنگرها درافكنده بودند و شمع در پيش شاه نهاده »، «را گذاره كردن دشوار بود

ي از دريا سر بر كرد و دهان او چندان بود كه اگر كشتي و فيّلن و بود و آن نامها ميخواندهمي . از ناگاه ماهي

لشگر شاه را بخوردي يك لقمة او نبودي. شاه اسكندر درو عجايب ماند و آن سي نام را برخواند و دعا گفت 

چون اين دعا بكرد در ساعت آن ماهي  …يارب اين ماهي را با ما به سخن آور تا من چيزي از وي باز پرسم 

از دريا برآورد. شاه اسكندر گفت يا حوت به چه پديدار آمدي؟ ماهي گفت خداي تعالي مرا فرمود تا با تو سر 

«سخن گويم. شاه اسكندر فرمود كه بگوي. گفت حاجت تو خواستي كه با تو سخن گويم، بازپرس
9
  . 

ني به مثابة زوال و غروب و طلوع آفتاب كه چون رجعت به بطن مادر و تجديد والدت است )و از لحاظ روا

احياي نيروي روانيست( موجد مفهوم زمان و استمرار آن نيز هست، و نماد تسلسل و توالي زمان، مار و 

 اژدهاست. 

مار يا اژدهايي كه دم خود را گاز مي گيرند، نماد دور پايان ناپذير مرگ و تجديد حيات، چرخ سمساره 

Samsara اساطير و قصه ها، مفهوم زمان هميشه با گردش خورشيد  و زندگاني جاودانست. با وجود اين در

پيوسته و مربوط نيست، بلكه بيشتر تابع تغييرات تدريجي ماه است. يكي از مثالهاي روشن اين پيوند، داستان 

است. گرگ )شب( پس از تّلش ها و حيله گري هاي بسيار، بزغاله ها  (Grimm)گرگ و هفت بزغالة گريم 

درد و ميخورد، اما سرانجام هنگاميكه گرگ بخواب رفته است )در شبي كه مامه نيست(، )مراحل ماه( را مي

مادر بزغاله ها شكم گرگ را ميدرد و همة بزغاله ها تندرست از شكم گرگ بيرون ميآيند و آنگاه ماه دوباره 

 بزرگ ميشود. 
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خواهد بود تأكيد بسيار نشده چيزي كه هميشه همان « بازگشت جاودانة»در گذر شبانه از روي دريا دربارة 

است، بلكه اين نكته  بيشتر مطمح نظر قرار گرفته كه با هر والدت تازه، آدمي از آنچه بود بهتر خواهد گشت، 

اينست كه بايد تغيير و  (Prima materia)بدينگونه آدمي كه بلعيده ميشود چون هيولي يا ماده اوليه 

 استحاله يابد. 

برابر با مفهوم نوعي سفر شبانه از روي  (Individuation)رديت يافتن آدمي از لحاظ يونگ ، مسأله ف

آغاز  درياست و در واقع اين سفر نماد آن فرايند است. هنگاميكه آدمي به نيمه راه عمر رسيد، نياز بازگشت به 

اق و روبرو و بدايت و فرورفتن در ژرفاي سوزان و تاريك ناخود آگاهي را احساس ميكند. اقامت در اين اعم

شدن با مخاطراتش، در حكم سفر بسّلمت باز ميگردد همانند كسي است كه حياتي تازه يافته است، چون سرشار 

از حكمت و معرفت، آمادة مقابله با خواستهاي دروني و بيروني زندگيست. چنين كسي تا آخرين حد هستي خود 

بزرگ را به اشكال گوناگون كه همه از  تجربة  پيش رفته، زمام تقدير  خويش را بدست گرفته است. بشر اين

صور نوعي جاودانه و هر دم فزاينده ضميرش مايه ميگيرند بيان كرده است. تولد و مرگ و رستاخيز به يكديگر 

نمادهاي مختلف جلوه گر ميشود. گاه نمادها اين  الگوي اوالئي هستند كه در جامة پيوسته اند و مجموعاً سازندة

صورت يك كل مينمايانند و گاه آنرا چون حلقه اي جدا از زنجيري بي انتها، يعني بصورت لحظه اي فرايند را به 

 جاودان و ابدي از زمان بيكران نمودار ميسازند. 

يك صورت نوعي غالباً معاني گوناگون و فشرده اي دارد، ازينرو ميتوان آنرا به گونه هاي مختلف دريافت و از 

اما مفهوم اصليش هميشه يكي است و تغيير ناپذير. نشانه هاي گذر شبانه از دريا، جهات مختلف تعبير كرد، 

خواه به صورت واقعه اي منحصر بفرد و يگانه، خواه چون حلقه اي واحد از يكرشته حوادث مكرر، در اساطير 

زنده ميماند و باز  نهنگ پس از بازگردانيدن آنچه بلعيده بود –برجاي مانده است. در پاره اي از اساطير، اژدها 

قربانيان ديگر بكام در ميكشد و باز ميگرداند و در پاره اي ديگر، اژدها پس از بازگردانيدن بلعيده شدگان ، خود 

 ميميرد. 

آنچه شخصي و فردي و يگانه و يكتاست با آنچه نوعي و جمعي است چنان بهم آميخته و بر يكديگر انطباق 

دشوار. باعتقاد يونگ هر فرايند رواني مبتني بر يك صورت نوعي است و  يافته اند كه تشخيص آندو كاريست

در هر مورد با كوشش بسيار ميتوان نوعي را از فردي تميز داد. در واقع هر زندگي شخصي، در عين حال 

 تجسم و مظهر زندگي جاوداني نوع نيز هست. 

مل خير و شر حتي در اعماق ضمير دوگانگي خصيصة سرشت آدمي است كه هم زنگي و هم رومي است. دو عا

 آدمي نيز با يكديگر در ستيز و آويزند و پيكار جاوداني آندو، همان تضاد شگفتي آور زندگيست.

 پاورقي ها: 

Symbole*  

قصص االنبيا، تأليف ابو اسحق ابراهيم بن منصور ابن خلف نيشابوري )در قرن پنجم هجري( ، باهتمام  -1

 . 912 – 999،   ص  1819حبيب يغمائي، تهران ، 

 مطلع العلوم و مجمع الفنون، تأليف واجد علي.  – 9
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 نفايس الفنون في عرايس العيون ، تأليف شمس الدين محمدبن محمود آملي )قرن ششم هجري(  – 8

 . 1813خوابگزاري، با تصحيح و مقدمة ايرج افشار، تهران  – 1

 . 913،  ص  1818اسكندر نامه، بكوشش ايرج افشار ، تهران ،  -9

 

 ( 01رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي )

 جالل ستّاري 

 زندگي و مرگ و رستاخيز 

دانش و معرفت باطني تمدن هاي گذشته و خاصه معتقدات مربوط به رستاخيز و تناسخ و حلول در قصه ها 

ياه و درخت نمايان پنهان است. از ديدگاه نمادشناسي، تمدني باستاني معموالً بصورت پيرمردي پوشيده از گ

ميشود. اين پيرمرد در قبري در دل زمين يا در كنار گوري بخواب رفته است و هنگاميكه رهنمون و پيشواي 

تمدني نو )قهرمان يا پهلوان( ميخواهد به گنجينه هاي معرف تمدن هاي كهن دست يابد، آن گياهان و درختان 

اوست حلول ميكند. همچنين است حالت زني كه در جنگلي انبوه انبوه را كنار ميزند ودر پيكر مرد خفته كه نياي 

 بخواب رفته و مردي بيدارش ميكند. 

با خوابيدن قهرمان بسيار كسان ديگر كه معموال همراهان و نزديكان و خدمتگزاران اويند بخواب مي روند. اين 

ت و نشان ميدهد كه سير تكامل خواب همگاني كنايه از مرحله سكون و آرامش ميان دو تناسخ يا دو زندگي اس

گروهي از مردمان بعلت گناه و تقصيري كه كرده اند متوقف مانده است. البته آنان با شكستن طلسم يا رها شدن  

از آن دوباره جان ميگيرند و به يمن و بركت عشق، به كمال جوئي خويش ادامه مي دهند. پريان و فرشتگان 

 L  ipkisن آيندة نوزادان را بهنگام تولد آنان پيشگوئي ميكنند. مثّلً هفت نيز در اين كار دست دارند. فرشتگا

هندوان اعمال هفت مرتبه وجود و كارهاي نيك و بد هر كس را ضبط مي كنند و بدينگونه سرنوشت ويرا در هر 

 تناسخ و حلولي معلوم ميدارند. بدينگونه كارهاي نيك هر كس در زندگاني پيشين، صفت موروثي وي در

زندگاني بعديش ميگردد، اما پرياني كه با تولد قهرمان فراموش ميشوند از قهرمان كين مي ستانند. اين گونه 

آدمي  (Refoulement)و وازدگي  (Actes manques)پريان معرف لغزش ها و سهوهاي غير عمدي 

 هستند. 

رت از ناهماهنگي آدمي در باري خواب بعلت عيب و نقص يا قصور آدمي برروي عارض ميشود. اين تقص عبا

سلوك و كردار با قوانين حاكن بر جهان و كيهانست و هرچه اين نقص بزرگتر باشد خواب نيز طوالني تر است. 

در زندگي دوباره كه پس از خواب آغاز ميشود فضايل و كارهاي نيك گذشته باقي مي ماند و پري فراموش شده 

ني نو بايد براي مرتفع ساختن آنها كوشيد. اين خواب ميان نيز نمايشگر نقائص گذشته است كه در زندگا

دوزندگي يا دو تناسخ در واقع نشانة گذر از يك زندگاني به زندگاني ديگر است، اما پريان گاه بجاي خوابانيدن 

مردمان آنان را به سنگ بدل مي كنند و آدم هاي سنگ شده هنگامي بحالت انساني خويش باز ميردند كه گناهان 

تقصيرات گذشته را باز شناخته و در صدد جبران آنها برآمده باشند. نماد ديگر رستاخيز غوطه زدن پيرمردان و 

خسته و بيمار در آب است و جوان از آن بيرون آمدن. اين آب رمز و نشانة مادر است و روح يك جسم خسته با 
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امل را مي پويد. همة آب هاي حيات به غوطه زدن در آب مادري تني تازه و جوان مي پذيرد و دنباله راه تك

همين معناست و گاه نوشيدن آب زندگي يا شستن روي با آن ماية رستاخيز و تازه شدن زندگي است. در همه 

 اساطير و قصه ها آب نماد احياء زندگي و زندگاني جاوداني است:

1
  

فرينش دوربارة آنست، چون سيمرغ سيمرغ نماد احياي كيهان يعني ويران شدن جهان بوسيلة طوفان و آتش و آ

پس از عمري دراز آتشي مي افروزد و در آن مي سوزد و آنگاه از خاكستري كه بر جاي مانده زنده ميشود. 

 سيمرغ هفت بار مي ميرد وزنده ميشود تا روز قيامت فرا رسد. 

رتشت كه در درياچه نجات دهندگان آيندة عالم )همچنين سوشيانس آخرين موعود آيين زرتشتي( از نظفة ز»

فروشي )فروهر( آنرا حفاظت مي  22222كاس اُيَّ )كيَّان سي( يعني درياچه هامون سيستان پنهان شده، و 

هامون فكريست كه از دوره مقدم بر زرتشت باقي مانده بود و در  مقدس بودن درياچة« . »كنند، پديد خواهند آمد

عالم انتخاب شده است زيرا از يك عهد غير معلوم،  دة آيندةروايات بعدي اين محل مقدس براي مولد نجات دهن

 « . درياچه هامون نزد مردم ايران شرقي مورد احترام ديني خاص بوده است

َوِن يوت بيش )درخت رنج زدا( ياون هروسپ تخمگ )نيز( در درياچه وروكش رسته و داراي »درخت استاني 

. در ميان درياي وورو كش …فر )خورنه( ايراني هم « . »يدتخمهايي است كه همه گونه گياه از آنها مي رو

است« شناور
9
)فروردين  18.. در تيريشت كه انشاء آن احتماالً خيلي جديدتر از يشتهاي …اسم ووروكش . » 

)آبان يشت( است و همچنين در ونديداد كه كتابي جديدتر از يشت مذكور است،  9)زامياد يشت( و  12يشت( و 

.. مي خوانيم : فر كياني با آنكس يار ميشود كه تسلط او از … 12ياي آسماني آمده است. در يشت بعنوان يك در

آنجا شروع شود كه كاس اُيَّ كه از هاتومنت ) = هلمند ، هيرمند( تشكيل يافته، قرار گرفته باشد. فر كياني و فر 

ئي تعلق يافته است كه بر گرد درياچه يي ايراني از زمانهاي خيلي قديم كه ازيادها زدوده شده است، بسرزمينها

كه آيين زرتشتي بوسيله اساطير مربوط به دورة آخرالزمان آنرا تقديس كرده است، قرار دارند. اين درياچه تت 

. و بدون ترديد تقديس آن از دورة پيش از زرتشت آغاز گرديده و اثري از …فروشي قرار دارد  22222حفاظت 

 *« . آن دوره است

 نمونه وار اسطورة فراموشي و خواب و مرگ به زعم ميرسئاالياد بدينقرارند :  عناصر

 مراد يا استاد روحاني عاشق ملكه اي ميشود يا بدست زنان اسير ميگردد.  – 1

 در هر دو مورد مراد بعلت اين عشق جسماني به زن حافظه خود را از دست ميدهد.  – 9

ص و عّلمات و اشارات رمزي ياكلماتي سري و كنايه آميز كه همه مريد مراد را مي يابد و به كمك رق – 8

 كارهائي نمادي هستند مراد را در بازيافتن حافظه يعني شعور و هويت خويش ياري مي دهد. 

 فراموشكاري مراد در اسطوره برابر با مرگ اوست و بازيافتن حافظه شرط زندگاني جاودان يافتن .  – 1

عبارتند از فراموشي و اسارت مراد كه زائيدة پرداختن به امور دنيوي است و  پس دو مضمون اصلي اسطوره

 باز يافتن حافظه به كمك كلمات واشارات مرموز مريد.
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اسارت و فراموشي بمعناي هبوط روح در عالم كون و فساد است و در نتيجه نمودار خود فراموشي، از ياد 

نفس خويشتن . اسارت و فراموشي و خواب نشانه هاي تعلق بردن گوهر واقعي خود يا از دست دادن شعور به 

به حيات دنيوي و غرقه شدن در عالم تعينات است و بيداري و باز يافتن حافظه يا رهائي از قيد و بند و دريدن 

پرده و حجاب و برداشتن نوار از روي ديدگان بمعناي نسخ و فسخ مقتضيات انساني و رستگار شدن و رسيدن 

رفت. فراموشي برابر با خواب است و نمودار خود گم كردن، سرگشتگي و فريفتگي، نابينائي يا به كمال مع

 كوربيني و ناداني و غفلت و مرگ. 

در  اساطير يوناني  خواب و مرگ دو برادر همزادند، همچنين براي يهود و مسيحي مرگ همانند و برابر با 

نيست كه يونانيان و هندوان و گنوسيان بيداري را خواب است. اگر خواب برادر مرگ است پس شگفت آور 

بمعناي زندگي دريافته اند. خداوند كه دوستدار آفريدگان خويش است، از راه عشق پيامبري بر آنان مي فرستد 

 Les actes) كه در   H ymne de la perleتا از خواب ناداني و فراموشي و مرگ بيدارشان كند. در داستان 

de Thomas )مي خوانيم كه شاهزاده اي از مشرق زمين به طلب چيزي سحر آميز )كه غالباً مرواريدي  آمده

جادوئي است( رهسپار مصر ميشود و در ديار غربت )مصر( به اسارت مي افتد و با خوردن غذائي اصل و نسب 

د كه بر سر و هويت و منظور و هدف خود را از سفر از ياد مي برد، اما پدر و مادر شاهزاده در مي يابن

پسرشان چه آمده است، ازين رو به او نامه اي مي فرستند و مي خواهند كه بيدار و هشيار گردد. نامه به 

شاهزاده ميرسد و شاهزاده با خواندن نامه بخود مي آيد و گوهر را )اين مرواريد در دريائي پنهان است و ماري 

ويش باز ميگردد. مي دانيم كه مضمون هجرت و غربت بدور آن حلقه زده است( بدست مي آورد و به زادگاه  خ

و اسير شدن در كشوري بيگانه و قاصد يا پيامبري كه اسير را بيدار و به بازگشتن تشويق مي كند در يكي از 

( بنام غربت غريَّه آمده است. اين اسطوره كه به 933 -912رساالت شيخ اشراق شهاب الدين يحيي سهروردي )

ل ايراني است، حاوي بعضي مضامين گنوسي است. الكاتبي اصول عقايد گنوسي صابئين احتمال قوي از اص

راني را چنين خّلصه مي كند : روح باتوجه به ماده و شوقمندي به شناخت جسم، هويت و قرارگاه اصلي و  حَّ

وابي گوهر جاوداني خويش را از ياد مي برد. در حكمت گنوسي نتيجة سقوط روح در عالم ماده )حيات( خ

مرگبار است، زيرا روح از اصل آسماني است. مضمون گنوسي خواب مرگبار يا برابري خواب با مرگ در كيهان 

شناخت و متون مانوي و انجيل نيز آمده است. در نوشته هاي ديگر ناداني و خواب به عالم مستي تشبيه شده 

ن، هراس و بيم و درد غربت توصيف است. حاصل سخن اينكه حيات دنيوي از سوئي با تعبيرات فراق، هجرا

شده و از سوي ديگر همانند خواب و مستي و فراموشي پنداشته شده است و همة اين خصوصيات به استثناي 

مستي خصوصياتي است كه در گذشته به دنياي زير زميني مردگان نسبت مي داده اند. پس پيامبر يا قاصدي كه 

تاخيز و رستگاري اوست. بيداري وسيلة بازيافتن هويت روح يعني انسان را از خواب بيدارمي كند، موجب رس

باز شناختن اصل آسماني آنست. رسول پس از بيدار كردن خفته به او مي آموزد كه رفتار و كردارش در دنيا 

چگونه بايد باشد تا برستگاري و رهائي رسد . پس پيامبر هميشه بيدار، مبشر آزادي و رهائي است. مضمون 

بيداري در نوشته هاي هرمسي نيز بچشم مي خورد. غلبه و چيرگي بر خواب، شب زنده داري يا خواب و 

نخوابيدن بمدتي دراز، آزمايش باطني است و ميان اقوام بدوي و باستاني معمول و مرسوم است. نزد بعضي 
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اينكه آنانرا از خوابيدن تا  قبايل استراليائي سالكان مبتدي و طالبان تشرف به اسرار بايد سه روز تمام نخوابند يا

سپيده دم باز مي دارند. گيل گامش كه در طلب آب زندگي يا زندگاني جاودان است به جزيره نياي اساطيري بنام 

Ut – napishtin  شب بيدار بماند، اما او از عهده اين  3روز و  3مي رسد. گيل گامش بايد در آن جزيره

زندگاني جاودان نمي يابد . در يكي از اساطير آمريكاي شمالي كه مانند امتحان باطني بر نمي آيد، از اينرو 

است، مردي كه زن خود را از دست داده به دوزخ ميرود و او را باز مي يابد.  Euridiceو  Orpheeداستان   

او  مالك دوزخ به وي ميگويد اگر هر شب بيدار ماند مي تواند همسر خويش را به روي زمين باز گرداند، اما

درست پس از فرا رسيدن سپيده دم به خواب ميرود. مالك دوزخ رضا ميدهد كه او بار ديگر بخت خود را 

بيازمايد و مرد براي آنكه شب خسته نباشد، همه روز مي خوابد اما باز موفق نميشود تا سپيده دم بيدار بماند و 

اي چيرگي بر خستگي جسماني نيست بلكه ناگزير تنها به روي زمين باز مي گردد. پس نخوابيدن تنها بمعن

بيشتر نشانه داشتن يك نيروي عظيم روحاني و معنوي است. بيدار ماندن بمعناي هشياري كامل و حضور در 

دنياي روحاني يا گشودن درهاي وجود بسوي عالم روحاني است. مسيح همواره به پيروان خود اندرز ميدهد كه 

پيروان مسيح نمي توانند با وي شب زنده داري كنند. پس شب زنده  G esthsemaniبيدار بمانند اما در شب 

 داري يا شب بيدار، آزموني باطني است. 

   

 پاورقي ها: 

صندوقچه يا جعبه و قوطي نمادهاي مادينه اند چون نمودار بدن مادرند و اين تمثيل در اساطير كهن بخوبي  – 1

يا سبد كوچكي را با محتواي گرانبهايش، شناور بر روي آب شناخته بوده است. به آساني ميتوان صندوقچه 

تصور كرد و اين حركت برروي آب همانند گردش خورشيد است. خورشيد نيز روي آب شناور است و بسان 

( 1291خداي جاودانه ايست كه هر شب در درياي مادري غوطه ميزند و هر بامداد زاده ميشود . فروبنيوس )

 –خورشيد خون آلود، اين انديشه در ذهن آدمي بوجود ميآيد كه تولدي انجام گرفته است اگر با طلوع »ميگويد: 

بي شك اين سئوال نيز پيش مي آيد كه پدر اين نوزاد كيست و چگونه اين زن آبستن شده  –تولد خورشيد جوان 

كه خورشيد در  است؟ و چون نماد اين والدت درياست، چنانكه ماهي نيز نماد والدت است )زيرا فرض اينست

دريا ناپديد ميشود و همچنين از آن بيرون ميآيد( ، پاسخي كه طبيعتاً براي پرسش خود مييابيم اينست كه دريا 

 قبّلً خورشيد كهن را به كام خويش فرو برده بوده است.

د، پس دريا قبّلً خورشيد را به كام دركشيده و اكنون خورشيد تازه اي به جهان ميآور –بدينگونه چون زن 

 « . ترديد نميتوان داشت كه باردار بوده  است

« گذشتن از دريا در تاريكي»همة خداياني كه از روي دريا ميگذرند، خدايان خورشيدي هستند. براي 

)فروبنيوس( ، خدايان غالباً در صندوقچه يا در كشتي اي، با زني محبوسند و همراهي زن با آنان نمودار 

ي دائمي نرينه و مادينه است. خداي خورشيدي بهنگام گذشتن از دريا در مضمون همزيستي و هم خانگ

تاريكي در بطن يا زهدان مادري زندانيست و اغلب خطرات گوناگون تهديدش ميكند. فروبنيوس الگوي 

 اينگونه اساطير را چنين رسم كرده است:
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ف دريائي ، قهرماني را در يك حيوان بزرگ و شگر» اينست شرحي كه فربنيوس بر اين الگو نوشته است: 

مغرب به كام در ميكشد )بلعيده شدن(، اين حيوان قهرمان را با خود به سوي مشرق ميبرد )دريا پيمائي(، در 

حين سفر دريايي، قهرمان آتشي در شكم حيوان روشن مي كند )برافروختن آتش( و چون گرسته است، پاره اي 

ندي نمي گذرد كه قهرمان در مييابد حيوان به خشكي رسيده است )به از دل آويزان حيوان ميبرد )بريدن دل( . چ

خشكي رسيدن(، پس از درون حيوان ، راهي به بيرون ميگشايد )دهانه( و از درونش بيرون ميآيد )خروج( . به 

سبب گرماي زياد درون ماهي همة موهاي قهرمان ميريزد )گرما و ريزش مو( غالباً قهرمان همة كساني را كه 

ش ازو در كام حيوان فرو رفته بودند نيز آزاد ميكند و آنگاه همه از درونش بيرون مي آيند )خروج همگان( پي

 .« 

پدر فرانك  بنيرنگ « وهجرگا»فر فريدن در ريشة نيي پنهان شده بود كه در درياچة ووروكش رسته بود. »  - 9

ه سال آبي را كه از ني برميآمد مي كشيد و بدين و جادوي ماده گاوي پديد آورده بود كه آنرا بدين محل آورد. س

گاو ميداد بنحوي كه فروارد جسم گاو شد. سپس شير گاو را دوشيد و به سه پسر خود داد. و با اينحال فر بر 

)نسخة ايراني » خّلف آنچه او مي انديشيد در پيكر هيچيك از اين سه فرزند راه نجست بلكه بجسم فرانك درآمد

 بندهشن( . 

  ريستن سن ، كيانيان، ترجمة دكتر ذبيح هللا صفا.ك *

 

 ( 00رموز قّصه از ديدگاه رواشناسي )

 جالل ستّاري 

 مرگ و رستاخيز 

 همچنين است خواب و بيداري سام مشهورترين جاويدانان : 

 كرساسپ از خاندان سام يكي از قهرماناني است كه دريشتها راجع به او بيش از همه سخن رفته است و در»

همين موارد است كه آخرين جنگ فاتحانه با اژي دهاك بنام كرساسپ ضبط و حفظ شده و اين جنگ يكي از 

بزرگترين اعمال در آخرين نبرد ميان قواي خير و شر شمرده ميشود. از اعمال كرساسپ هنگام رستاخيز در 

يا ِكرشاسپ و ِكرشاسپ سامان  ادبيات پهلوي بسيار سخن رفته و در اين متون معموالً نام او بصورت َكرساسپ

بروايت بندهشن بسام عمر جاويدان بخشيده شده بود ليكن بسبب قصوري كه در «. »و يا سام تنها آمده است

حفظ آيين مزدايي كرده بود به دست تركي نوهين نام مجروح شد و در دشت پيشانسي )درة پشن در كابلستان( تا 

خواهد ماندروز رستاخيز در حالتي از بي حسي باقي 
1

 39، بند 89. در اين هنگام بنابروايت وهمن يشت )فصل  

( دو تن از ايزدان بنام سروش و نيريوسنگ )در اوستا : سراش و نئيريئسنگهه( با فريادي كه سه بار 39 –

د از تكرار ميشود، او را از آن حالت بيدار ميكنند. در چهارمين فرياد سام برميخيزد و اژي دهاك را مي كشد و بع

اين واقعه سوشيانس جهانيان را از شر و بدي نجات مي بخشد و رستاخيز آغاز ميشود
9
 . 

. براي كرساسپ در رستاخيز عالم وظيفة مهمي تعيين شده است. حال كرساسپ در اين مورد مشابه با …» 

يگر ارتباط بخشند. وضع ييم است و يك روايت درباره آنها تكرار گرديده و بعد كوشيده اند كه آنها را با يكد
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، در محلي پنهان بسر ميبرد  …كرساسپ از طرفي فناناپذير است و مانند فردريك سرخ ريش و اوژية دانماركي 

و از آنجا هنگامي كه جهان را مصائب گوناگون فرا گرفت، براي رهايي جهانيان، ظهور مي كند. اين روايت 

بسيار كهن اوستا بنگاهداري جسم كرساسپ بوسيله  مربوط به زماني كهن است، زيرا در يكي از قسمتهاي

فروشي اشاره شده است و در اين افتخار، كرساسپ با سه نطفة زردشت كه از آنها سه نجات دهنده  22222

 ( « . 39 – 31بند  18بزرگ عالم جديد خواهند آمد شريك است )يشت 

استانهاي ملي در كاخ ها يا دژهاي شگفت جاويدانان آئين زرتشتي در نوشته هاي مذهبي، روايات حماسي و د

انگيز و سحرآميزي بسر مي برند كه در زير زمين، يا برفراز قله كوه، يا در محلي دوردست كه نزديك شدن 

بدان دشوار باشد بنا شده اند، و زيستن در آنها چون بازگشت به بطن مادر موجب جواني دورباره يا زندگاني 

كي اوس يا كاخ جم در كوه البرز، قلعه كنگ دز كه سياوش آنرا بنا كرد و  جاودانه يافتن است: هفت كاخ

كيخسرو آنرا نظم داده اداره نمود، قصر زميني فراسياپ كه افراسياب آنرا بجادوي برآورده بود، همه اين قبيل 

اد آمده است . همه اين موارد تقليدي است از داستان و رجم كرد در پارس كه داستان آن بتفصيل در ونديد»اند. 

براي كي اپيوه و كرساسپ چنين كاخ مرموزي پيش بيني نشده است، ليكن آن هر دو پنهان از ديگران درمحلي 

از يك دشت، خوابيده اند و از اين حيث با هئو ايشت و طوس شبيهند و اين دومي هم در اين باب جانشين ويست 

 «. اورو است

در ميانه كوه البرز هفت كاخ برآورد كه يكي از زر و دو كاخ از  بنابروايت سوتگرنسك ، كي اوس )كيكاوس(»

سيم و دو كاخ از پوالد و دو كاخ از بلور بود و از همين دژ بود كه ديوان مازندران را ببند افكنده و از ويران 

توت كردن جهان بازداشته بود. اين هفت كاخ را صفتي جاودانه بود چنانكه هر كس كه پيري او را ضعيف و فر

ميكرد ومرگ خود را نزديك ميديد اگر او را بسرعت از گرد حصار آن قصور عبور ميدادند، نيروهاي حياتي خود 

را باز مي يافت چنانكه بكردار جواني پانزده ساله ميشد. كي اوس فرمان داده بود كه هيچكس را از دروازه هاي 

 ( . 1بند  99فصل  2اين قصر دور نسازند )دينكرت كتاب 

.  در نسخه ايراني بند هشن چنين آمده است كه مسكن كي اوس مركب بود از يك خانة زرين كه كي اوس …» 

خود در آن سكونت داشت، و دو خانة بلورين كه آخورهاي اسبان وي بود، و دو خانه پوالدين كه خاص گله هاي 

ز آن مي چشيدند و همة چشمه ها او بود )و دو خانه سيمين بر اثر خطاي ناسخ از قلم افتاده است( و هرچه ا

آدمي را جاويدان مي كردند و اگر كسي از سالمندي ناتوان شده بود، يعني اگر پيري فرتوت از اين در درون مي 

«رفت از در ديگر چون جواني پانزده ساله بيرون آمد و او بدينگونه بر مرگ ظفر يافت
8
 . 

شت ييم )جم( است. اين ييم )يِيِم در اوستا( يك فرد ماده اصلي سرگذشت كيكاوس مسلماً تقليدي از سرگذ»

اساطيري هند و ايراني و همانست كه نزد هندوان يم ناميده ميشود. وي اصّلً اولين بشر و اولين فرد فناناپذير و 

زيرزميني ييم )ونديداد فرگرد« ور»پاداشاه سرزمين مردگان بود. داستان 
1
( خود تغيير شكلي از انديشه اصلي  

رو تسلط مردگان است. تحول و تكامل ديگري كه در داستان پادشاهي مقرون باقتدار وي بر روي زمين شد، قلم

چنانكه در عهد سلطنت او آدميان از گزند مرگ بركنار و همواره جوان بوده اند، ليكن اين حال بر اثر گناه بزرگي 
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گناه راه نيستي گرفت. اشاره يي بسقوط ييم در  كه او مرتكب شد از ميان رفت و نيكبختي او و مردمان همه بر اثر

گاثاها نيز ديده ميشود 
1
.  

در سرگذشت كاوس چنانكه از كتب پهلوي بر ميآيد داستان جم با هر دو صورت خود تكرار شده است، يعني 

را بنا كرد« ور»همچنانكه جم 
9

ذير كه دستة منتخبي از آدميان در آن دور از آسيب مرگ و با جواني تغير ناپ 

بسر ميبرند )تا روزگار آينده و بعد از زمستاني سخت و ويران كننده جهاني را كه از آدميان تهي خواهد شد 

مسكون سازند( كاوس هم دژ خود را كه از هفت كاخ پديد ميآيد بنا كرد چنانكه زائرين آن بجواني باز مي 

ميان و ديوان بود و مانند او، براثرگناه گردند و همچنين كاوس مانند جم فرمانرواي هفت كشور و پادشاه آد

  خود و فريب خوردن از ديوان و عصيان باهورمزداه از صفت بقاء و جاوداني بودن محروم ماند.

اين طرح تقليدي بوسيلة عوامل مختلف و نفوذهائي كه از منابع گوناگون صورت گرفته است تغيير و توسعه » 

مواد عجيب و پربها )زر، سيم، پوالد، بلور( ساخته شده، آثار داستاني يافت. در داستان بناي هفت مسكن كه با 

بسيار كهن مشاهده ميشود كه بدون شك چندين بار در طي قرون و در افسانهاي عاميانه تجديد شده است و در 

آخرين مرحله بداستان هفت رنگ بنشانة سارات سبع كه در ساختمان معابد بابلي بكار ميرفته است منتهي 

نسبت داده چنين گفته است كه:  (Deioces) شود. هردوت ضمن توصيف دژ همدان كه بناي آنرا به ديوكسمي

ديوارهاي متحدالمركز اين دژ كنگره هايي داشت كه هر يك از هفت رنگ سفيد، سياه، ارغواني، الجوردي، گلي، 

 «. سيمين، زرين بوده است

وشيده شده بود سخن رفته استدر يشتها از دژ زيرزميني افراسياب كه بآهن پ» 
3

. شرح اين مسكن با تفاضيل  

بيشتر در كتاب پهلوي آمده و از آنجمله در بندهشن چنين مي بينيم كه مسكن او دريغ گر يعني كوه خدايان قرار 

داشت و مسكني زيرزميني بوده است كه فراسياپ آنرا بآهن برآورد
3

. و بجادوي بنا شده بود و چندان … 

شت كه شب در آن چون روز مي نمود و چهار رود از آن مي گذشت كه در يكي آب روان بود و در روشنائي دا

  …ديگري شراب و در ديگري شير و در ديگري ماست و خورشيدي و ماهي مصنوعي در ان ميگشت 

اين امر  داستان دژ زيرزميني افراسياب نيز مانند كنگ دژ سياوش از روي داستان َورجم َكرد پديد آمده است و»

مخصوصاً از آن قسمت داستان بر مي آيد كه تصور وجود روشنائي شب و روز در آن دژ شده است )ونديداد 

 ( . 19 – 83و  89فرگرد دوم بند 

(، انديشه جاويدان بودن او 82چون افراسياب دارندة نوعي از َور بوده است)دينكرت كتاب هفتم فصل اول بند »

ن روايت نتيجه شود. ليكن افراسياب يكي از دشمنان پادشاهاني بود كه اهرمزد فر هم ميبايست خود بخود از اي

الهي را بدانان بخشيد، پس جاوداني بودن افراسياب نمي توانست عطيه يي از اهرمزد باشد بلكه عمر جاوداني 

به كاوس نيست كه  را اهريمن بدو بخشيده و اهرمزد آنرا از او باز گرفته بود، بدين ترتيب افراسياب بي شباهت

 اهرمزد نخست او را عمر جاويدان داده و براثر بدآموزي اهريمن ازو باز گرفته بود. 

از «. گنگ دز قلعه مشهوري است كه سيااوش )سيااورشن( بنا كرد و در كتب پهلوي غالباً ذكر آن آمده است»

ستا( ياد شده است. اين دژ در سياوش پسر كاوس و پدر كيخسرو مخصوصاً بنام باني كنگ دز )گنگهه در او

جانب شمال و در آنسوي درياچة ووروكش ميان كوههايي قرار دارد )بندهشن(. از كنگ دژ است كه رستاخيز 
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( زيرا خورشيد چهر يكي از پسران زردشت در 83فصل اول بند  3شاهنشاهي ايران آغاز ميشود )دينكرت كتاب 

يوتان )پسر ويشتاسپ( در آخرين جنگ فرماندهي خواهد كرد آنجا سكونت دارد و اوست كه بر سپاهيان پيش

گويند كه )كنگ دز( دستمند و پاي مند و بيننده و رونده و هميشه بهار است. آنرا هفت ديوار  …)بندهشن( 

است زرين و سيمين و پوالدين و برنجين و آهنين و آبگينگين و كاسگينين )از سنگ قيمتي(، در ميان آن 

 زا راه است )بندهشن(.. هفتصد فرسنگ درا

در روايت پهلوي هفت ديوار بصورت ديگري نوشته شده و چنين است: يكي با سنگ، يكي با پوالد و يكي با »

و يكي با عقيق. در دژ چهارده كوه يافته ميشود و شش رود قابل  …آبگينه و يكي با سيم و يكي با زر و يكي با 

حاصلخيز است و در آن معادن غني زر و سيم و سنگهاي گرانبها و كشتي راني در او هست و زمين آن )بسيار( 

ديگر چيزها يافته شود. سياوش كنگ دز را بياري فر كياني بر سر ديوان )شايد در زير زمين كه جاي 

( و كيخسرو آنرا بر زمين نشاند و تصرف و اداره نمود )بند 39بند  93ديوانست( بنا كرد )مينو گ خرت فصل 

ه آن دز پيشيوتان يعني مرد فناناپذير و پير ناشدني است. ساكنان كنگ دز در شادي و سربلندي و هشن(. پادشا

دينداري و پاكي بسر ميبرند و به ايرانشهر باز نمي گردند مگر هنگامي كه پشوتن آنانرا براي جنگ با دشمنان 

ن جهان را نو كند و ديوان را در روز ايرانشهر بدانجا بكشاند، و بياري اهرمزد و امهرسپندان )امشاسپندان( آيي

 «. رستاخيز از ميان ببرد

« ملقب به چهر مينو گ است. 191بند  18پيشيوتن )پشوتن( پسر ويشتاسب همان پيشي شَّي اتن در يشت »

پيشيوتن در گنگ دز پادشاهي جاويدان دارد وي در محلي مخفي بر تخت خود نشسته است و در آنجا تا روز »

بند  93فصل  12حفظ بدنها را داراست. در روز رستاخيز وي با سوشيانس كه رستاخيز كتاب رستاخيز سمت 

و  38بند  93بنقل از بغ نسك. مينو گ خرت مردگان را اداره مي كند همكاري خواهد كرد )دينكرت فصل  19

از حيث جسماني  پيشيوتن .. جاويدانست و پيري و ذبول و گرسنگي در او راه ندارد و خواه(. »3بند  93فصل 

 ( « . 31بند  1فصل  3و خواه از لحاظ معنوي و روحاني نيرومند و تواناست )دينكرت كتاب 

در عهد آينده )در پنجمين هزاره( هنگامي كه روميان بر ايرانشهر يكسال چيره شوند، كي و هرام ورچاوند »

ه پيشيوتن از كنگ دز بيرون خواهد آمد تا پهلوان، فرمانروائي ايرانيان و مزديسنا را تجديد خواهد كرد و آنگا

( 82بند  8و ايضاً فصل  11بند  8و هرام ورچاوند )و همن يشت فصل  [رستاخيز را اداره كند )بندهشن( . 

پهلوان بزرگي كه در حوادث مقدم بر زمان رستاخيز كارهاي بزرگي بر دست او خواهد رفت، در شمار 

.  ].  و هرام ورچاوند همان ثريت پدر كرساسپ است…الدت خواهد يافت جاويدانان نيست بلكه در زمان مقدر و

پس ازين پنجمين هزاره، هزاره اوشيدر آغاز خواهد شد، و در ششمين هزاره پس از ظهور اوشيدر ماه و 

 « سوشيانس عالم بنهايت خواهد رسيد.

كه كاوس در البرز كوه ساخته باتوجه باين مطالب بآساني دريافته ميشود كه كنگ دز تقليدي است از دژي »

بود. از اين گذشته داستان هفت ديوار كنگ دز بيش از آنچه از وصف هفت كاخ كاوس بر ميآيد، روايت هفت 

ديوار متحدالمركز هگمتانه )همدان( را بياد ميآورد. عّلوه بر اين در افسانه شهر كنگ دز كه تصورات مربوط 

ه است، تأثير ورجم كرد بيشتر ديده ميشود تا در كاخ كاوس. نتيجه اين بدوره آخرالزمان در ايجاد آن مؤثر بود
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بحث چنين است كه داستان كنگ دز از حيث تاريخ زودتر از افسانه كاخ كاوس بوجود آمده و نخستين تقليد از 

يافته  داستان و رجم كرد است، و داستان رنگهاي هفتگانه سيارات سبع نيز كه خود در روايات عاميانه تغييراتي

  *«در آن اثر كرده است، و داستان كاخ كاوس خود تقليدي از داستان كنگ دز است.

 پاورقي ها: 

يك تن از تركان بنام نوهين موقعي كه سام در دشت پيشانسي خوابيده بود تيري بر او انداخت و اين » - 1

 « د.ضربت او را بحالت بوشاسب و يك نوع رخوت و سستي كه بمرگ شبيه است درافكن

( كرساسپ از خنثئي تي جادو كه در واليت واكرت يعني كابلستان بسر 2بند  1بنا بروايت ونديداد )فرگرد » - 9

فروشي نگاهداري ميشود  22222ميبرد فريب خورد ولي جسم او كه جاويدان و مرگ ناپذير است بوسيله 

 ( . 31بند  18)يشت 

پ را از خواب ديرين بيدار ميكند )طوس از خواب ديرين چون پايان جهان نزديك شود، طوس پهلوان كرساس»

برميخيزد و كرساسپ را بر آن ميدارد تا بكيش مقدس گاثايي بگرود و آنگاه جنگ واپسين آغاز ميشود( تا با 

كيخسرو در رستاخيز جهان كه براهنمائي سوشيانس انجام خواهد گرفت، شركت كنند و در كشتن دهاگ 

( . توضيح 3و كتاب  2ود را از اسارت نجات ميدهد، همداستان شوند )دينكرت كتاب )ضحاك( كه در اين وقت خ

آنكه دهاگ را فريدون ببند افكنده و در دماوند بزنجير بسته است، ليكن او در آخر زمان زنجير مي گسلد و ظلم و 

ينده و براهبري عدوان از سر ميگيرد تا آنكه كيخسرو و كرساسپ و طوس و ديگر جاويدان بياري سوشيانس آ

همه اين جاويدانان در روز رستاخيز جهان براي ياوري سوشيانس آماده «. او ضحاك را بكشند و رستاخيز كنند

 ميشوند. 

بر آسمان بشوريد )طبري، بيروني در آثار الباقيه (، ديوان فرمانبردار او بودند و بفرمان او  …كي اوس » - 8

ن كاخ را با كنگ دز اشتباه ميكند، حمزه، مسعودي، ثعالبي( و بعبارت اي …كاخهائي بساختند )فردوسي، طبري 

بنقل از  …ديگر برج رفيعي كه شامل قسمتهاي مختلف از سنگ، آهن، مفرغ، مس، سرب، سيم و زر )ماللهند 

كّلم اسفنديار در هنگام مرگ، كوه قاف در اين روايت جاي كوه البرز را گرفته است( برآوردند. ليكن در اين 

روايت اشاره نشده است كه هر كه در آن كاخ وارد شود بيمرگ خواهد گشت. يكي از نكات داستان كاوس كه 

تقريباً فراموش شده و تاحدي مربوط به همين فكر يعني انديشه ايجاد كاخ در كوه بلند ميتواند بود، در ماللهند 

كوه قاف رفت و چون از آن بازگشت بيروني مذكور است و آن چنينست كه كاوس در حال پيري و فرسودگي ب

 جواني زيبا و زورمند شده و از ابرها براي خود گردونه يي ترتيب داده بود. 

فردوسي حكايت ميكند كه رستم )رستهم( بعد از فوت كرساسپ مأمور سشد تاكيقباد را بجويد و سرانجام او را »

رد تجديد خاطره ئي از كاخ عظيم كاوس بر البرز در كاخي باشكوه بر فراز البرز كوه بيافت. مسلماً در اين مو

 « . كوه مّلحظه ميشود

مي بينيم گناه ييم ان بود كه وي استفاده از گوشت حيوانات را كه تا عهد  89از يسناي  3بنابر آنچه در بند » - 1

دروغگوئي  چنين آمده است كه ييم 12از يشت  88او در خوراك آدمي بكار نمي رفت معمول كرد. ليكن در بند 

 1 – 9بندهاي  9فصل  2آغاز كرد و سخنان دروغ و ناراستي گفتن گرفت. اين عبارت مبهم را در دينكرت )كتاب 
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( اينگونه تعبير كرده اند كه وي بلذات دنيوي حريص 13بند  82بنقل از سوتگرنسك( و داتستان دينيگ )فصل 

 «. اعت اهرمزد باز ايستادشد و بسلطنت مطلقه )خويش خدايي( عشقي وافر يافت و از ط

ورجمكرد، يك دژ زيرزميني است كه در داستان مذكور در فرد گرد دوم از ونديداد بتفصيل درباره آن سخن » - 9

و در ونديداد  33بند  19از همان فرگرد، محل آن در پارس معلوم شده است. در يشت  11رفته و بنا بربند 

. اهورمزداه به … 89و  81بند  9و باز ونديداد فرگرد  99بند  13فرگرد و ايضاً ونديداد  11و  8فرگرد اول بند 

 «. ييم فرمان مي دهد تا يك ور زيرزميني بسازد

( يكي از سه پسر زردشت است. نام او در ونديداد بعنوان فرمانرواي 23بند  18اوروتدنر )اوروتت نر در يشت »

 ( «. 18بند  9ورجم كرد ذكر شده )فرگرد 

)كي( هئوسروه )كيخسرو( كه فر )خورنه( كياني بدو تعلق داشت، فرنگرسين )افراسياپ( توراني را كوي » - 3

بند  9(، آن خائن توراني را كه در يك قلعه زيرزميني بسر ميبرد ) = هنكن، يشت 28بند  12بقتل رسانيد )يشت 

نين زمين زندگي ميكرد و در آنجا (. قطعة خيلي جديدي از يشتها چنين حكايت ميكند كه فرنگرسين در ثلث ميا11

 ( . « 3بند  11در پناه حصاري از آهن بسر ميبرد )يسنا 

فصلي از بند هشن كه دربارة كوهها در آن سخن رفته معلوم ميدارد كه كوه بگر ) = بغ ِگر( كوهي است » - 3

. …يني خود را بنا كرد كه فراسياب توراني دژ خود را در آن ساخت و در همان دژ خانة اندروني يعني زير زم

 .» 

 مأخوذ از كيانيان نوشتة كريستن سن، ترجمه آقاي دكتر ذبيح هللا صفا. *

 

 ( 02رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي )

 معناي باطني كنجكاوي     جالل ستّاري

كنجكاوي خاصه وسوسه گشودن دري بسته و رفتن بدرون اطاقي ممنوع مضموني است كه در بيشتر قصه ها 

چشم ميخورد )در هزار و يك شب مضمون كنجكاوي بكرات آمده است( و غالباً اين زنانند كه كنجكاوند. ب

كنجكاوي زن كه هميشه با انجام مراسم و آئيني همراه است ظاهراً كنجكاوي درباره اسرار زناشويي است و 

ي زناشويي بجا آورد، چون در آئين رمزي مرموز نيز كنايه از مراسمي است كه زن بايد در مرحلة آمادگي برا

قصه ها معموالً زن ناگزير از گذراندن آزمايشي دشوار است و اين آزمايش همان سركوبي وسوسة شناخت 

محلي مرموز و مخفي است و زن بايد با دادن امتحاني سخت و رعايت تشريفاتي دشوار از قبيل خود را مرده 

و سپس بيدار شدن، پس از مرگ رمزي موباره زنده شود و پا پنداشتن و در تابوتي بسان مردگان دراز كشيدن 

بدنيايي نو كه همان دنياي معرفت است بگذارد. اما همين تعبير در مورد مرد نيز مصداق مي يابد، زيرا در 

بعضي قصه ها مرد چون زن بايد بر موانع ومشكّلتي پيروز شود و از مرزي سخت گذر و خطرناك و ممنوع 

وق خود برسد و با او زناشويي كند. مثّلً در بعضي قصه ها ملكزاده تنها به همسري مردي در بگذرد تا به معش

ميآيد كه در كشتي بر ارو )زن( چيره گردد يا بتواند به پرسشهاي زن پاسخ گويد ورنه زندگانيش به باد خواهد 

بارت ديگر در اين قصه ها زناشويي سخن مي گويند، بع« محرمات»رفت. اين قصه ها به تعبيري بزبان رمز از 
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زناشيويي را باطل ميسازند و ازدواج انجام مراسمي است براي « محرمات»با بجا آوردن مراسم و آدابي خاص 

از مرحله اي )مرحله تعليق به قبيله و عشيره( به مرحلة ديگر )تشكيل خانواده( . در بعضي قصه ها هم « گذر»

نسته است نگاهدار رازي باشد. پس از محبوب و معشوق شوهري همسرش را ترك ميگويد چون زن تنوا

زناشويي است. اين محرمات از هالة « محرمات»پرسشي نبايد كرد و معناي اين منع و نهي نيز محترم شمردن 

سر و رمزي كه در نظر مردمان بدوي وجود زن را دربر گرفته بود مايه گرفته است. مردمان بدوي زن را بعلت 

داشتن بعضي خصوصيات زنانگي موجودي اسرار آميز        مي پنداشتند و همة مذاهب  باروري و زايش يا

 نزديكي با زن را در مواقعي خاص منع كرده اند. 

در پاره اي ديگر از قصه ها پيرزني دوكي به دختر جواني ميدهد. اين كار كنايه از آشنا ساختن دختر به اسرار 

جوان معموالً از اطاق خود به اطاق باالتري ميرود و در آنجا پيرزن را زناشويي و عشق و دلدادگي است. دختر 

ميبيند. باال رفتن نشانه بيدار شدن آرزو و اطاق جاي شناسايي رموز و تشرف به اسرار يا مرتبه اي از مراتب و 

ق ديگر شناسايي است كه ممكن است ناسوتي يا عرفاني باشد. باري دخترك از روي كنجكاوي از اطاقي به اطا

از تاالري به تاالر ديگر ميرود و چون اندكي پريشان حواس است با نوك تيز دوك دستش را زخمگين يا سوراخ 

ميكند و پس از آن بخواب ميرود. بي شكيبي براي شناخت پاره اي اسرار را بهتر از اين بيان نمي توان كرد. نخ 

پيچيده شده همه معرف فعاليت هاي غريزي است و و بند و ريسمان و كار ريستن و دوك كه رشتة نخ دور آن 

بنابراين تابيدن نخ و بهم پيوستن تار و پود و تقاطع دو نخ و بفرجام پارچه هاي بسيار لطيف و ظريف همه 

نمودار زاد و ولد و باروري و توليد مثل است. روسپيان معابد آفروديت دور سر خود نخ يا ريسمان نازكي مي 

بدست مي  (Myrthe)اي متقاطعي مي نهادند و گاه نيزه اي كوچك يا شاخ نازكي از مورد بستند يا بر سر نخه

گرفتند. بعدها اين دو چيز يعني نخ و زوبين هر دو در دوك گرد آمدند. برخي ديگر بجاي دوك ماسوره يا سوزن 

مثل و مهرورزي  خياطي كه مظاهر رمزي نخ زندگي هستند بدست داشتند. اما چرا نخ براي نشان دادن توليد

كه يكي از كهن ترين نوشته هاي كباالي يهودي است آمده  Zoharبرگزيده شده است؟ در كتاب سري و باطني 

است كه ذات باري يا انسان آسماني و قدسي به چندين پاره تجزيه و تقسيم شد و از گيسوانش جهان ها و از  

ه ها و حلقه هاي زلفش نژادها و اقوام و مردمان پد يد آمدند و ريشة هر آدمي يك تار موي خداوند استطرا
1
و از  

، قصه سامسون و دليله( پنهان است.  Abssalomآنجاست اين گمان كه نيروي الهي در مو )داستان ابشالوم 

در قصه ها نيز هر بار كه وصف آدمي مورد نظر است وصف دقيق موهايش مي آيد، و براي آنكه قدرت هستي 

ن مو بهتر نمايان گردد آنرا زرين وصف ميكنند و بدينگونه دو نماد بسيار مهم زندگي يعني بخش و زندگاني آفري

 مو كه خود نشانة زندگي است و طّل كه نشانة نيروي حياتي خورشيد است بهمراه ميآيند. 

مردم اما در ناگشودني و اطاق ممنوع رمز فيض الهي و تجلي ذات باري نيز ميتواند بود كه هرگز بر خامان و 

نااهل آشكار نمي شود. اطاق بسته و مرموز در واقع جاي معرفت است و آدم كنجكاوي كه به درون آن ميرود به 

معرفت دست مي يابد. چنانكه گفتيم در قصه هاي هزار و يك شب مضمون در ناگشودني بسيار آمده است )مثّلً 

يك در كه هر كه بگشايدش ميميرد يا به در قصه سومين قلندر( : همة درهاي قصر را باز ميتوان كرد جز 

سرنوشتي شوم ميرسد. مضمون مشابه به سرزمين ممنوع يا قلمرو زير زميني آتش نيز كه در آن سرچشمة 
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زندگي يا آب حيات جاري است در قصه ملكه يمليكه شاهزاده خانم زير زميني هزار و يك شب آمده و اصلش از 

ل اند قصه هايي كه در آن ملكزاده اي به اطاقي ممنوع الورود پا مي نهد حماسة گيل گامش است. باز از اين قبي

و با ديدن تمثال دختري در آن جاي بسته ، بر وي عاشق ميشود )امير ارسّلن رومي( . پس مريد يا سالك 

ين مبتدي با سرپيچي از يك قاعده و قانون )ممنوعيت ديدن كسي يا ورود به جايي( به پيروزي و مراد ميرسد. ا

ة عّلءالدين كه حديث جواني تنگدست خواهان وصلت با دختر ملك است آمده است. اما غالباً اين  مضمون در قصا

كنجكاوي بزبان آدم كنجكاو تمام ميشود و اين هنگامي است كه مريد از آموزش استاد و مراد خود هيچ بهره اي 

هر خام ره نرفته اي در اين كار توفيق نمييابد.  نبرده است، چون براي باز كردن در بايد از رموزي آگاه بود و

آدم عصيانگر را از بهشت ميرانند چنانكه سومين قلندر در هزار و يك شب سرنوشتي همانند دارد. اين سالك 

مبتدي بي آنكه از سه مرحله تكامل نفس بگذرد خواسته است به اطاق مرموز را يابد، پس ناگزير از آنجا رانده 

ر مراسم تشرف به اسرار كساني هم به ياري آدمي ميآيند و او را از خطرات كار از پيش آگاه ميشود. البته د

ميكنند. اين كسان عبارتند از والدين ، پارسايان، حكما و عرفا و اوليا، دختري جوان، مردگان و جانوران 

موز آدم كنجكاوي را كه نيكخواه و ياور انسان. غالباً شيئي جادويي مثّلً كليد، صندوقچه ، يا تصويري مر

آرزومند ورود به اطاق اسرار آميز است يا در آن پاي نهاده است رسوا ميكند، بعّلوه جن، غول يا عفريتي كه 

بصورت آدمي مقدس ظاهر ميشوند نگاهبانان در ناگشودني يا اطاق مرموزاند و قهرمان را از گشودن آن باز 

 ميدارند اما قهرمان بفرجام آنها را ميكشد.

رفته رفته اين شيئي جادويي خود نماد اطاق مرموز تشرف به جرگة اهل ديانت شده همچنين ميعادگاه و انجمن 

آشنايان به رموز به صندوق نمادي كه مخزن معرفت است بدل گشته است. بهرحال قصه اطاق ممنوع و در 

بسته و ممنوع براي عامه مردم ناگشودني بازمانده رسم كهنه تشرف به اسرار است كه در محلي دورافتاده و 

انجام ميگرفته و زنان و كودكان را از نزديك شدن به آن باز ميداشته اند، كليد گشاينده درهاي فروبسته است و 

از اينرو نماد معرفت است وقدرتي چون قدرت كلمه جادويي علي بابا دارد. آنكه در طلب شناخت وجوياي معرفت 

از آميزش با ديگران بپرهيزد. اين تنهايي و گوشه گيري سالك در قصه ها بصورت باطني است بايد تنها بماند و 

خط مندل يا خط آتشيني كه نگاهدار آدميست و نيروهاي ويرانكار و زيانبخش از آن نميتوانند گذشت نموده شده 

بعضي قصه است. جنگل هم مظهر همين تجرد و عزلت مذهبي و عرفاني يا نماد اطاق مرموز و ممنوع است. در 

ها پسري در جنگل با جانوران همزيستي دارد تا آنكه به نخستين آدم باز ميخورد و اين مرد كه همان پير و مراد 

 است او را به زندگاي اي ديگر رهنمون ميشود.

 پاورقي ها: 

در هرمزد نخست، آسمان را از سر )خويش؟( آفريد و آنرا چون تخم مرغي ساخت وهمه آفرينش مادي را » - 1

ميان آن قرار داد. در روايات پهلوي آمده است كه هرمزد خود نيز ساكن درون آسمان است. دومين آفرينش 

هرمزد آب بود كه آنرا از اشك )خويش؟( آفريد. سومين آفرينش هرمزد زمين بود كه آنرا هرمزد از پاي 

 « )خويش؟( آفريد.
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، تهران، 1، نشرية فرهنگ ايران ، جلد اول، شماره مهرداد بهار، جغرافياي اساطيري جهان در ادبيات پهلوي

1813. 

 

 ( 01رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي )

 جالل ستّاري 

 اژدها و مار و شاخ 

اژدها جانوري است كه در كهن ترين سنن مظهر ويرانكاري و نيز آب و آباداني بوده است. روزگاري دراز 

سَّر و انگيزه پيشرفت بشر است و سرگذشت بشر سراسر  اساطير شناسان مي پنداشتدكه اژدها نمايشگر

كوششي است راي رهائي يافتن از قدرت درهم شكنندة اژدها. اعداد جفت كه در سنن باستاني نشانة مادينگي، 

زمين، زير زمين و نيز نرينگي است غالباً بصورت اژدها متمثل شده و بعدها در كيمياگري نيز توسط مار 

(Serpens mercuri)  كه خود مظهر ماده اولينOpus  بوده نموده ميشده است. از ديدگاهParacelse  مادة

نشده و چيزي كه هنوز خلق يا حادث نشده در كيمياگري بصورت ماري  (Gree)اولين چيزيست كه هنوز حادث 

 دو جنسي يا اژدهائي كه خود را بارور مي كند تجسم مي يافته است. 

بابليان آشكار است. در اين كيهان  (Cosmolagie)ن و اژدها در كيهان شناخت رابطه ميان اصل و آغاز جها

يا اژدهائي كه رمز ظلمت اولين است غالباً بصورت ماري خشمگين نموده شده و مردوك  Tiamatشناخت، 

(Marduk)  يا قهرمان خورشيدي بر آن چيره ميشود. بدينگونه جهان روشن پدر ساالري(Patrarcal) 

را تسخير مي كندو روشنائي  خورشيد خودآگاهي جايگزين ظلمت  (Matrearcal)ين مادر شاهي جهان اولي

 ناخود آگاهي مي گردد. 

در مصر باستان اژدها رمز طغيان هاي بزرگ رود نيل بوده است و سود و زيان آن طغيان ها را كه بارور كننده 

و هم با الهه  (Osiris)لباً هم با خداوند از بريس يا ويران كننده اند نشان مي داده است. از اينرو اژدها غا

Hator  همانند ميشده و گاه نيز از لحاظ خير و بركتي كه داشته با ازيريس و به سبب ويرانكاريش باSet 

 دشمن ازيريس يكي ميشده است. 

Midgard  مارEdda ر ميبرد و نيز نوعي اژدهاست . اين مار در اعماق اقيانوسي كه دنيا را فرا گرفته بس

جانور غول آساي درياي پرطّلطم ، مظهر  (Rahab)درواقع خود همان اقيانوس است. در كتاب ايوب هم رحب 

 درياي اولين است كه تنها يهوه ميتواند آرامش كند. كهن ترين الهه مادري سومر نيز اژدهاست. 

ونة خورشيد را در روز اسبان مي هميشه اژدهائي بيدار به پاسباني نشسته است و گرد Meseeدرآستانة خانة 

 Persephonالهه بزرگ مادري كه در جستجوي دخترش  Demeterكشند و در شب اژدها. همچنين گردونة 

دشمن بزرگ آپولون كا آپولون در خردسالي  Delphyneبه دنياي زير زمين سفر كرد به اژدهائي بسته بود. 

 Dبزرگي مانند زهدان وصف شده است. در اساطير يوناني در دلف او را كشت به صورت اژدهائي ماده يا مار 

auphin  .رمز باروري دريا بودو مي توانست آبستن شود و بزايد. مي گفتند دو فن داراي زهدان است 
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خوانده ميوشد، اژدهائي  Svadhisthana chakraدر منطقه اي از دريا كه  Kundalini yogaبموجب 

نهنگي است كه يونس را بلعيد ونيز مار دريائي لوياتان –نامدار ماهي  زندگي مي كند. از ديگر اژدهاهاي

(Leviathan)  .كه از دهانش آتش بيرون مي جهد و وصفش در كتاب ايوب آمده است 

مقدس بوده و پرستيده مي  –چنانكه د رچين  –اژدها هميشه حيواني نيرومند و سهمگين پنداشته شده و گاه 

ه آب و باران مي دانسته اند. در بعضي نقاط اژدها راهمان تمساح دانسته و پنداشته شده است زيرا او را بخشند

اند كه تمساح آورنده باران است. اقوام بسيار معتقد بودند كه اژدها خداي طوفان و هواي بد و سيل و ديگر 

يباً همه جا بّلهاي آسماني است و طوفان بر اژدها سوار شده موجب لغزش زمين وزمين لرزه مي شود. تقر

 اژدها با شب و تاريكي و بطن مادري و آب كيهاني پيوسته و مربوط بوده است. 

مار نيز چون  اژدها وابسته به  رطوبت و سردي و آب و مادينگي است. در تاريخ اساطيري مار مظهر رمزي 

و يورانكار و شوم اقيانوس يا آب روان است اما معموالً نماد غريزه و شور و شهوت جمعي، تمنيات حيواني 

و بخش زرين روان آدمي و نيز شور و شر تباهي آور « دشمن روشنائي»پنداشته شده است. مار بيشتر رمز 

جنسيت است )در حديث بهشت مار با سري زنانه پديدار مي گردد( . فرويد مار را رمز جنسيت نرينه مي داند، 

يعني به اعتقاد مادينگيش اصل خّلقي است كه آبستن و  اما يونگ به آن معنائي زنانه مي دهد و مار ازين لحاظ

مبشر حادثات است . در اساطير مختلف مار عادتاً يكي از همراهان مام بزرگ زمين است و بعنوان مثال در 

الهه ماه ودمتر الهة مادري پديدار مي شود و عّلوه بر آن پيوند نزديكي با آب و  Hecateيونان همراه با 

 چشمه دارد. 

ر چون اژدها تجسم ماده اولين بي شكل است ما (Massa informa) كه بايد تغيير و استحاله يابد و هيئت پذيرد  

و بعنوان حيواني خون سرد معرف ناخودآگاهي غريزي است كه بايد تكامي يافته رفته رفته معنوي و متعالي 

د در غارها و جاهاي تاريك زندگي گردد. از لحاظ رواشناسي اژدها نيز رمز ناخودآگاهي است چون دوست دار

كند. در كيمياگري مار جوهر تغيير دهنده و جيوة كيمياگري است، هم مظهر نفس تغيير و استحاله است و هم 

موضوع تغيير واستحاله. ازين مختصر دانستيم كه مار واژدها جنبه هاي رمزي بسيار دارند و معنايشان در 

 زمنيه هاي مختلف فرق مي كند.

ز جنسيت نرينه و قطب مخالف جسم مرطو مار است . در تاريخ اساطيري و نزد اقوام ابتدائي شاخ مظهر شاخ رم

پرتوهاي  خورشيد و بنابراين اصلي مذكر، فاعل و سوزنده بوده است . اما اين اصل خورشيدي در عين حال 

ما آتش خورشيد مي تواند سازنده و ويرانكار است. پرتو خورشيد موجب رويانيدن و باروري دانه مي شود ا

زندگي را بسوزاند. پس اصل خورشيدي هميشه فاعل و نيرومند است و از همين رو بسياري از خدايان  

اساطيري شاخدارند. شاخ برروي پيشاني موسي اثر ميكل آنژ قدرت روحي اوست ومي دانيم كه اسكندر كبير را 

ن شاخدار يا ده شاخ حيوان كنايه از شاهان قدرتمند يونان و ذوالقرنين مي خوانند. در خواب دانيال نيز ده  حيوا

 رم است.

در سنن گوناگون شاخ جنبه هاي مثبت ومنفي دراد. مثّلً نرينهگاو رمز خشم و بيداد و ويراني و مرگ است، اما 

Licorneحيوان افسانه اي  اگر شاخ خود را در آب كند، آب پاك مشود. در مسيحيت   Licorne س با روح القد 



 

49 | P D F  B y  h t t p : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   

 

Licorneكه بارور كننده مريم مقدس است يكي شده است . در افريقا  رمز دودمان و تبار شاهي و شاهزادگي  

بود و بعضي قبائل آنرا بعنوان رمز خورشيد مي پرستيدند. اما شيطان نيز كه فرمانرواي ظلمات و بلعندة 

ها و مار تقريباً هميشه و همه جا گناهكاران است هميشه در قرون وسطي شاخدار مجسم شده است. شيطان واژد

با يكديگر برابر بوده اند. در افسانه ها بسياري از اژدهها شاخ هائي چون شاخ هاي گوزن و آهو دارند. برخي از 

Ladonاژدهاهاي چند سر مشهورند چون  كه نگاهبان سيب هاي زرين   Hesperide ها بود. بعضي اژدهاها يا  

اشكال گوناگون داشتند از قبيل اژدهاي قرمز هفت سر بنام  مارهاي چند سر نيز شاخ هائي به W ani, 

Apocalypse اژدهاي چيني و ژاپوني نيز چندين شاخ دارد. نزد اقوام سرخ پوست   Pueblos مار شاخدار  

او همه »مظهر روح وروح آب بوده است، و بموجب ماني شيطان يا اهريمن درآغاز بر آب ها فرمان مي راند، 

«.ه مي كرد و ويران مي ساختچيز را تبا  

 

 ( 05رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي )

 جالل سَّتاري 

به چهار ميخ كشيدن مختص انسان و حيوان و اعمالي  –ميخ كوب كردن  –دو عمل بلعيدن و بسيخ كشيدن 

واسطة نوعي يا نمونه وارند. ناگفته پيداست كه بسيخ كشيدن مانند سوراخ كردن و فرورفتن واندر شدن بي 

شيئي نوك تيز، نازك و بلند و باريك و نافذ نظير زوبين، تيره ، شمشير، خنجر، ميخ، سيخ، ممكن نيست واز 

لحاظ روانشناسي اينگونه آالت رمز كيفيات رواني بغايت فعال و پرشور و نافذند. در مكاشفات بوحني كّلم نافذ 

مسيح بيرون مي آيد. برق )آذرخش( به سبب قدرت و برندة مسيح چون شمشير بلند و باريكي است كه از دهان 

نافذ و رخنه گرش غالباً بعنوان رمز عشق بكار رفته است، چون عشق نيز ناگهان بر آدمي فرو مي افتد و مي 

در آميخت و ديونيزوس ميوة مهر ورزي بود. عمل به سيخ  Seneleسوزدش . زئوس بصورت آذرخش با 

دارد و القاء كنندة همة تصوراتي است كه از  (Phakkiqre)يي جنسي كشيدن و ميخ كوب كردن بي شك معنا

عمل توليد مثل چون: حدت و شدت نافذ لي بيد يا انرژي رواني، غريزه كور، ميل وتمناي لگام گسيخته و نظائر 

است، آن به ذهن ميآيد . اصل نافذ به اشكال و صور مختلف جلوه گر ميشود و فعاليت آن سازنده يا ويران كننده 

به بياني ديگر اين اصل يا مايه پيشرفت و تكامل است يا مرگ آور و در عين حال موجب رستاخيز و تجديد 

را بدست آورند يا از معدنيات « روح نهفته در ماده»، « جيوه نافذ»حيات. مثّلً كيمياگران مي  كوشيدند بكمك 

يدن انسان يا حيوان در حكم باردار كردن دردناكي استخراج كنند تا به كمال معنويت برسند. بدينگونه به سيخ كش

« جيوة»است كه موجب رستاخيز حيوان )يا انسان( مي گردد. پس شاخ براب ر با نيزه يا دشنه اي تيز و بُّران ، 

مفيستوست كه دِر بستة دنياي مادران را بروي فاوست گشود. شاخ در «كليد»كيمياگران، پرتو نافذ خورشيد و 

است كه اگر شدت وحدت بسيار بيابد مرگبار است وجز آن بارور كننده و حيات  sperma mundiآخرين تحليل 

 بخش. 

خورده يا بلعيده شدن مضمون نمونه واريست كه در افسانه ها و قصه ها و اساطير بوفور آمده است. داستان 

ت. نهنگ با اژدها يكي و يونس و ماهي يا نهنگي كه او را به كام دركشيد مشهورترين نمونة اين مضمون اس
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همانند شد و اژدها نيز چنانكه ديديم رمز آب و درياست كه خورشيد را مي بلعد و دوباره مي زايد. در قصه ها 

زن جادوگر آدمي خوار )يا خورندة كودكان( ، غول آدمي خوار، گرگي كه بزغاله را مي درد و مي خورد وشير 

اگون همين رمز اند. بلعيده شدن رمز فرورفتن در اعماق دوزخ و بلعندة خورشيد در كيمياگري همه صور گون

است. در  –نفس  -« من»بازگشت به بطن مادر است كه نتيجة هر دو خاموشي ذهن وخودآگاهي يعني مرگ 

اينحالت هشياري و خودآگاهي در ظلمت ناخودآگاهي غرقه شده است. ظلمت رمز مادر هراس انگيز و مادر 

گشاد مرگ است )اسنان زمان را با طلوع وغروب خورشيد اندازه مي گيرد و طلوع و  هراس انگز رمز پوزة

غروب خورشيد رمز مرگ و رستاخيز لي بيدو و پيدائي و ناپديدي خودآگاهي و هشياريست( پس واپسين معناي 

هرمانان اين رمز از لحاظ رواني غرقه شدن در لي بيدو در ناخودآگاهي است. كارهاي بزرگ و شكوهمندي كه ق

 در قصه ها و افسانه ها مي كنند براي رهائي از اين هم آغوشي مرگبار است. 

غالباً اژدها و جانوران هراس انگيز ديگر كه پهلوانان با آنان پيكار مي كنند
1
، نگاهبان قصر يا غاري هستند كه  

كه سواران خود را به  پر از گنج است و در ته آن چشمه اي معجز آسا مي جوشد، و گاه اژدها مركوبي است

دوزخ     مي برد يا بسوي كاري سهمگين رهنمون ميشود . بهرحال اژدها نمودار اضطراب ناخودآگاهي جمعي 

 است. 

آدمي در هر مرحله از سير تكامل خويش ناگزير است كه اساطير نويني بسازد. در اين مراحل پيكار ميان كهنه و 

وي  خيال حيوانات افسانه آميز يا خدايان تازه اي نمي آفريند بلكه ميان نو در ميگيرد، اما آدمي هر دم به نير

جانوران عجيب و غريب كه پيشتر آفريده و قهرامانان و پهلوانان تازه نفسي كه تازه پا به ميدان نهاده اند يا از 

يكار شهسواران سراچه ذهن او بيرون خزيده اند پيكاري مرگبار برقرار ميسازد. اينست ريشه و اصل اساطير پ

با اژدها يا نبرد پسران خدايان با پدرانشان. بنابراين اين نمادها يا پيكارهاي نمادين نمايشگر بحران هاي روحي 

بشر در طول تكامل اوست وآدمي در راه پيشرفت هميشه تصوير ابر مردي را )خدا يا قهرمان( كه پيش نمايش 

آن نوع و ماهيت قدرتي را كه خواستار بدست آوردن است مجسم تكامل او در آينده است خلق مي كند و بواسطة 

ميسازد. بدينگونه هميشه آئينه تمام نماي قدرت و پيشرفت آتي را فراروي خويش دارد. همچنين بشر تهديد 

خطرات ناشناخته را بصورت نمادهاي گوناگون نشان ميدهد. دادن نام و شكل وصورتي تمثيلي به آن خطرات در 

وردن امكانات جنگيدن با آنها و غلبه كردن بر آنهاست. حال آنكه تصور نكردن آن خطرات بمنزلة حكم بدست آ

تسلمي شدن به آنها و پذيرفتن شكست است. تصور ديوها و غوالن و اژدهاي افسانه ها واساطير و بسياري 

در گير شدن با نيروهاي حيوانات عجيب ديگر كه به شهرها يا سرزميني گزند وآسيب ميرسانند از همين انديشه 

 بدخواه انسان زاده شده است. 

از لحاظ روانكاوي اژدها نماد مانع خيالي وموهومي است كه نوجوان در آستانة پا نهادن به زندگاني جنسي به 

آن برميخورد و ازينرو نمايشگر مقاومت لي بيدوي اوست. اين مانع ساختة ذهن نوجوان نيست بلكه محصول 

ووان را به نشنيدن دعوت لي بيدو  ميخواند و با بيم و هراس و عقده هاي خانوادگي خاصه  محيطي است كه ن

عقده اديپ بر لي بيدو راه مي بندد. پس اژدها نشانة اضطراب وتشويش نوجوان روياروي زن است و گرايش 

باز ميگرداند . مرد جوان به عقب نشيني و باز پس رفتن در برابر زن كه قدم به قدم او را به آغوش مادر 
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بدينگونه اژدها با بسط معني و مفهومش مجازاً نماد همه گونه زنا با محارم است. براي دختر جوان اژدها 

تصوير همة موانعي است كه نگاهبان دوشيزگي او هستند و البته سرچشمة همه آن موانع ترس از دست دادن 

دها در قصه ها مطابقت دارد. ديديم كه در قصه ها دوشيزگي است. تعبير روانكاوان از اژدها با سمبوليسم اژ

اژدها پاسبا ن قصر جادو يا غار پر از گنجي است كه چشمه اي سحر آميز در درون آن جاري است. غار و 

مادر، سرچشمه زندگي ، است،  –حفره نمودار عضو مادينگي است، آبي كه در درونش جاري است همان آب 

معرفتي است كه شاهزاده خانم چون جهيز براي همسر  خوبش مي برد و مجازاً  گنجينه هاي پنهان نماد دانش و

خود شاهزاده خانم  است. معموالً كشتن اژدها يكي از خانهائي است كه شاهزاده خواستار ملكه بخواست ملكه 

ي بايد از آن بگذرد، و اين بدين معناست كه هر جوان بايد پيش از ازدواج بر بيم ها و هراس هاي جنس

 )محرمات جنسي( فائق آيد و نيز از قيد عقده هاي خانوادگي برهد.

بدينگونه اژدها نشانة موانع دروني ناشي از عقده هاي خانوادگي است كه راه زندگي غريزي را سد ميكنند و در 

د از سطحي برتر نماد موانع دروني و ذهني ايست كه پيوند طبيعي هشياري و ناهشياري را ناممكن ميسازند. باي

عقده هاي خانوادگي رها شد تا بتوان اسرار مهرورزي را كشف ناهشياري و تسخير گنجينه هايش ناگزير بايد از 

هشياري دوري گرفت. پس در اينمرحله اژدها نماد موانعي است كه در راه كشف و تصاحب گنجينه هاي 

يوسته و وابسته است. به بياني ناهشياري وجود دارند و اين هنگامي است كه ناهشياري سخت به هشياري پ

ديگر اژدها در اين مرحله نشانة عقده اديپ در سطحي معنوي و روحاني است. در عقدة اديپ مرد جوان اسير ناز 

و نوازش مادرانه است و در مورد اژدها مرد فريفته زندگي هشيارانه است و ازينرو نمي تواند به درون غار راه 

ند. رفتن به درون غار و نيز اژدهائي كه پاسدار غار است در همه قصه ها يابد يعني ناهشياري را كشف ك

نمايشگر سر ازلي لي بيدوست وگنجينه هائي كه در اطاقهاي بسته وغارهاي پنهان كشف ميشود آيت معرف و 

 الهامات غيبي و تعليمات سرس و باطني است.

 پاورقي ها: 

فراد اساطيري يا داستاني ونمونه هاي مختلف از نخستين بشر، اولين شاهان مذكور در يشتها بدون ترديد ا» - 1

نخستين شاه ، انسان اژدها پيكر يعني اژدهاك، كشندة اژدها، و غيره هستند وغالباً از عهود هند و ايراني باقي    

راني بسياري از نكات اساسي و مطالب داستاني تاريخ پادشاهان ماد و كوروش در داستانهاي اي« . )»مانده اند

وسطي راجع به كيانيان هم وجود و از اينجا معلوم ميشود كه قسمتي از نكات اساسي آن داستانها هند و ايراني 

و حتي هند و اروپائيست وشايد هم قسمتي مأخوذ از ملل غير ايراني باشد كه همواره درميان ايرانيان رواج و 

اي شرح و توضيح روايتهاي قديم كمك گرفته عموميت خود را حفظ كرده است بنحوي كه بارها از آنها بر

 »( . اند

شكست دهنده و كشندة بيم )جم اولين بشر هندو ايراني( يعني اژدهاي سه سر بنام اژي دهاك بنوبة خود بر »

 ( . 18)يشت » دست ثاتئون )فريدون( بقتل مي رسد

تل آن اژدها ياد كرده است. در اسدي در مقدمه منظومه كرشاسپ نامه از جنگ كرشاسپ با اژدهايي بزرگ و ق»

 داستان اخير مسلماً اثري ازجنگ كرشاسپ با سروور اژدهاي شاخدار باقي مانده است.
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در جزو هفتخان رستم يكبار به جنگ آن پهلوان با اژدها باز مي خوريم كه دليلي ندارد آنرا همان جنگ »

ستان اخير مسلماً اثري از جنگ كرشاسپ با گرشاسپ با اژدهايي بزرگ و قتل آن اژدها ياد كرده است. در دا

 سروور اژدهاي شاخدار باقي مانده است. 

در جزو هفتخان رستم يكبار به جنگ آن پهلوان با اژدها باز مي خوريم كه دليلي ندارد آنرا همان جنگ »

كه ميان  بين اين دو پهلوان وجه شباهتي نمي بينيم مگر در مواردي …كرشاسپ با اژدهاي سروور بپنداريم 

 همه پهلوانان بزرگ كه نيرويي فوق طبيعت دارند مشاهده مي شود. 

حمزه مي گويد كه كيخسرو اژدهائي را بنام كوشيد )كلمه كوشيد تغيير صورتي است از كلمه گشسپ( كشته و »

دكتر  )كريستين سن، كيانيان، ترجمه آقاي« . در محل حدوث واقعه آتشگاهي بنام آتشكده كوشيد بنا كرده است

  ذبيح هللا صفا( .

 

 ( 13رموز قصه از ديدگاه روانشناسي  )

 جالل ستاري 

پس صورت نوعي حيواِن  خرابكار مظهر غريزه و تاريكي است.اگر اين حيوان داراي خصئص دوگانه متضاد 

علق به باشد يعني بعنوان مثال هم چون مار بخزد و هم چون چارپايان شاخدار باشد، بعنوان حيواني خزنده مت

عنصر سردي و رطوبت و به سبب شاخدار بودن وابسته به عنصر گرمي و شور و شهوت و سوزندگي است. 

حيوان مار اندام و خزنده و شاخدار از سوئي رمز زندگي و تأثير پذيري زنانه و از سوي ديگر به داللت شاخ 

پيكرش كيهان پديد آمده يا رمز  داري خصيصة نيرومند مردانگي است . چنين حيواني غول اولين است كه از

 است كه هميشه دوجنسي پنداشته شده است.  (Prima materia) هيوالي نخستين

 يا مادة زايندة اولين كه داراي دو طبيعت مردانه و زنانه است به نام آمون (Noum) در اساطير مصر نوم

(Amon)   خوانده شده « مادر مادران»و « پدر پدران»آب هاي آغازين، آنچه در آغاز وجود داشته ، چون

است. غول ها و عفريتهاي بسيار، دوجنسي يعني درعين حال داراي خصائص نرينگي و مادينگي پنداشته شده 

  .اند

Tiamat  مادر اولين در اسطير بابلي دوجنسي است، همچنين به موجب رموز كيمياگري ذات تقسيم نشده يعني

بوده است. اين حيوان به سبب دوگانگي طبيعيتش )خاصيت زمين   (Hermapherodite) ذات آغازين دوجنسي

و انفعالي از سوئي و خاصيت سوزندگي و فاعلي از سوي ديگر( مظهر رمزي نيمي از كل عالم يعني عالم سافل 

 و ناسوت و غرائز و شهوات است. 

اين طبيعت بسيار ابتدائي است. باري اين موجودات افسانه اي داراي طبيعتي آميخته از نرينگي و مادينگي اند و 

از اينرو جانوران دو جنسي به عميق ترين اليه هاي ناخودآگاهي تعلق دارند، و ريشة آنها را در دوره اي بايد 

پنداشته مي شده چنانكه در عهد عتيق آفرينش همينگونه آغاز  Anima mundi جست كه آب اصل جهان يا

من الماء كل شيئي حي( . ) Aqua est vas nostrum بودند كه شده است. كيمياگران بر همين اساس معتقد

كيمياگري يا مظاهر گوناگون مام  Vas يعني مادينگي پذيرنده و Matrix جانوران اين جهان اولين همه رمزهاي
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بزرگ بودند كه هنوز با اصل نرينگي درنياميخته بود. مام بزرگ رمز ژرفترين الية ناخودآگاهي است كه در آن 

 متضاد نر و ماده هنوز از يكديگر جدا نشده اند. زوج 

بدينگونه حيوان از لحاظ رواني دو قطب دارد. اما دوگانگي خصيصة اساسي همة رمزها و صور نوعي است. 

كلي كه هنوز تقسيم نشده و  دو قطب آن به هم پيوسته اند آبستن همه گونه امكانات است، ازينرو صور نوعي يا 

ي )هم نرينه و هم مادينه( هستند. اين دوگانگي تنها بصورت زوج هاي نرينه و مادينه جلوه رمزها غالباً دوجنس

گر نميشود بلكه بصورت صفات مثبت و منفي نيز پديدار مي گردد. مثّلً اژدها و مار درعين حال كه رمزهاي 

آسا نيز هستند و بهمين  نيرومند تاريكي و شر و ويرانكاري اند نگاهبان گنجينه هاي پنهان و چشمه هاي معجزه

علت چنين تصور مي شده كه شستشوي تن با خون بعضي از اژدهايان آدمي را آسيب پذير ميسازد. اژدها و مار 

معرف حالت آغازيني است كه ارزش هاي مختلف و امكانات خير و شر را در خود نهفته دارد. درنتيجه مار تنها 

عنايي عرفاني يا مذهبي )و بهرحال اسرار آميز( نيز هست. ازين رمز غريزه نيست بلكه عّلوه بر آن داراي م

لحاظ مار مظهر لي بيدو، پويايي و زايندگي روان و همان جيوة كيمياگران و بفرجام قوه محركه و زوال ناپذير 

رواني است كه آفريننده و تجديد كنندة تصاوير است يعني پيوسته تصاوير را در دنياي زير زميني و آشفته و 

 تاريك خويش فرو مي برد تا دوباره بصورتي تازه به دنياي اعلي باز گرداند. 

 Prima) پوست انداختن مار رمز همين مفهوم است، زيرا مار از سوئي آشفتگي وظلمت ماده اوليه ايست

materia, massa confusa)  كه پيش از شروع عمليات كيمياگري وجود دارد واز سوي ديگر مظروفي است

نهنگ است كه به سبب گرماي هواي  –و استحاله در آن انجام مي پذيرد، يعني همان شكم ماهي  كه مسخ

دروني آن همه موهاي سر قهرمان مي ريزد يا نوعي زهدان عظيم مانند كشتي نوح است كه در آن آدم پير با 

ان گنجي است كه تّلش و كوشش و تحمل درد و رنج جوان ميشود يا تجديد حيات مي كند و اين هستي نو هم

 اژدها پاسدار آنست. بدينگونه زهدان مادر اعظم هم بلعنده است و هم زاينده، هم زيانكار است و هم زاينده.

يا پوزة گشاد ناخودآگاهي است و حيوانات كوچكتري  (uterus geant) حيوان زيانكار در حكم زهدان مهيب

كه نخست بايد فنا  (Materia Prima) خام روان اندكه به زخم شاخ حيوان زيانكار كشته ميشود مظهر مادة 

شود تا زندگاني دوباره بيايد به اين اميد كه زندگاني نوين بهتر از زندگاني پيشين باشد، بسان خورشيد كه هر 

شب در بطن تاريك شب پنهان مي گردد تا هر روز رستاخيز كند. حيوانات كوچك به اعتباري نمودار قواي 

ه هنوز سازمان نيافته اند يا نمودار قواي رواني از هم پاشيده اند. در اينصورت حيوانات رواني اي هستند ك

كوچك عناصر متّلشي شده و از هم جدا و دور افتاده اي هستند كه مستقل و خودكامه شده اند اما با گذشتن از 

جامعيت از دست شده را  وادي مرگبار ناخودآگاهي زندگاني دوباره خواهند يافت و در زندگاني نوين وحدت و

بدست خواهند آورد. حيوانات كوچك به اعتباري ديگر رمز واحدهاي زمان اند كه چون ماه اندك اندك شكسته 

و نزار شده در پوزة تاريك شب فرو مي روند تا بهنگام از آسمان تاريك بيرون آيند و زندگاني نوي از 

 .سرگيرند
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 رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي 

 (08 ) 

 جّلل ستاري   

 ارقام 

 3و پس از آن رقم  3و  8هاي  بينيم همان ارقام نمادي مذاهب يعني رقم ها مي ارقام اساسي كه در قصه 

خاص  91اند. رقم  خداي رعد قائل بوده 3چون مردم ژاپن به  هاي ژاپوني آمده است، فقط در قصه 3است. رقم 

منحصرأ در اساطير يوناني  99داند.  رقم  مي 91و مواد اوليه را  است كه مجموع قواي انساني Sankyaفلسفه 

هاي يهود نقش  است در افسانه 91كه بنيانش رقم  91999شود و ظاهرأ به قصه راه نيافته است. رقم  ديده مي

مضروب يا چندين برابر يك عدد  هاي ژاپني هست. معموأل نيز در قصه 999/399و  888/888بسته است. ارقام 

اي معناي نمادي همان عدد و نيز معنايي اضافي است كه بايد شناخت و دريافت. بنا براين ارقامي كه در دار

. هررقم  999/399 – 888/888 – 91999 – 999 – 99 – 91 – 3 – 3 – 3 – 8بينيم عباتند از  ها مي قصه

 نداشته است.اش از رابطه ارقام با ناخودآگاهي آگاهي  ديگر آگاهانه ساخته شده و سازنده

هفت حالت ماده، هفت قوه نفس و ذهن انسان، هفت مرتبه وجود يا معرفت يا  تن آدمي، رقم هفت كنايه از هفت

 هفت مرحله تكامل است. 

، برادر هفتم كه كوچكتر و نزارتر و هوشيارتر ازهمه و گاه ساحر و «هفت برادران»هاي  در قصه 

 ميرهاند و بدولت ميرساند. اين هفت برادر كه تجسم هفت بدن انسان برادران و والدين خود از بّل جادوگر است،

يا هفت مرتبه وجودند در واقع يك تن بيش نيستند. بموجب حكمت عرفاني و باطني آدمي هفت جسم دارد كه 

هائيست كه روح در سير تعالي  جسم بمثابة جامه 3ترين آنهاست.  ترين و آخرينش لطيف نخستين جسم سنگين

برادر ميرنده و  3افكند. هفتمني برادر انسان معنوي و جاوداني است.  از ديگري ميكندو بدور مي يكي پس

اند كه اين  هاي خاكي و فاني برادر جامه 3بخش و مظهر بقا وابديت است.  اند و هفتمين برادر منجي، رهاي خاكي

زندگاني جاودانه و فيض الهي و بخش و مظهر  اند. هفتمين برادر نجات اصل ابدي حيات سرمدي را پوشانده

خود آدميست  3برادر بسوي ابديت و جاودانگي است. بنابراين رقم  3داراي گوهري آسماني است كه راهنماي 

 بخشي كه وسيلة پيوند او با الوهيت است.  بدون عنصر نجات

ز عشقي رم 3در روزگار باستان نشانة عشق جسماني و مجازي و آيت الهه عشق بود و رقم  3رقم  

زندگاني جسماني است و  3رباني و حقيقي يا انسان نجات يافته و رستگار يعني مرد خدا يا انسان خداوار. پس 

نمايشگر انسان خداواريا باقي است. دراين  3معرف انسان مادي و فاني و  3( زندگاني روحاني، 3+1)يعني  3

 تقسيم كرد.  1و  3را به دو جزء  3تعبير بايد عدد 

 3برادر اوست. ميدانيم كه خود كريشنا ازيك رحم و  3ان هفت بادر يادآور داستان كريشنا و داست 

ها بجاي هفت برادر  دهنده است. در بعضي قصه اند و كريشنا همان خداي نجات بادرش از رحمي ديگر زاده شده

تن در غار  ز هفتهفت ابر آمده كه ابر هفتم درخشان و رهاننده است. در حديث اصحاب كهف در قرآن ني

اند و ظاهرأ اين هفت تن ارواح راهنمائي هستند كه براي ارشاد داللت آفريدگان در روز موعد بيدار  خوابيده
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ها و متون مقدس و  نهند. تكرار و توادر رقم هفت در اساطير و قصه ميشوند و ديگر بار پا بعرصه وجود مي

 است.  3الهي روشنگر اهميت نمادي رقم  كتب

:شد و در  ، ريش آبي هفت زن خود را مي (Barbe – Bleu)نيم كه در داستان بسيار مشهور ريش آبي دا مي

ترين آنهاست.  ( هوشيارترين و مهربان Petit poucetهشتمين برادر )يعني   Petit poucetداستان معروف 

كشد يا  پيده دم را ميبنا بع تعبير فلكي، ريش آبي نماد خورشيد است كه هر روز همسير يكشبه و جديدش س

Saturne (. داستان 1اش( در ستيز و آويز است) كه با سال نو )همسر تازهPetit poucet   نيز با هفت پرتو

اند(. اما برحسب  روز هفته 3يادآور  Petit poucetآبي و هفت برادر  ارتباط نيست )هفت زن ريش سپيده دم بي

 3مرحله دارد و چنانكه خواهيم ديد رقم  3مل است. تشرف به اسرار، نماد زندگاني جاودان و تكا 3تغيير باطني، 

ـ اصل الهي ـ مربوط است. ازاين ديدگاه رنگ آبي ريش يا بروايتي ديگر رنگ سرخ، رنگي رمزي  8با رقم 

 يعني نماد، پيرو راهنماي روحاني است كه وسيلة اتصال و اتحاد انسان با خداست. 

مسلمأ از روي رت دات ايتگ نسك اسامي افراد از دوران كشور مركزي  بند هشن( 92)فصل  1دربند » 

اند، ذكر شده است. اين رؤساي ششگانه همه از مردمان مقدس و از پاكاني  يعني خونيرس فرمانروائي ميكرده

خود زرتشت است و  9ديده ميشود. پادشاه كشور خونيرس بنابر بند  18هستند كه اسامي آنان در فهرست يشت 

مؤلف ميگويد در خونيرس امكنه معمي است كه داراي اثر فراواني در جنگ بزرگ با دشمن در روز  8ند درب

راجع باين امكنه و نجات دهندگان يا جنگجوياني از دورة رستاخيز صحبت  19ـ  1واپسين خواهد بود. بنهاي 

ضوع از نسكهاي مختلف اوستاي ميدارند كه در اينجاها بجنگ برميخيزند. مؤلف اطّلعات خود را راجع باين مو

( يكايك هفت 12-19بندهاي  13فصل  2ساساني فراهم آورده است. يك موردازسوتگرنسك )دينكرت كتاب 

فرمانرواي جاويدان خونيرس را بر شمرده است. در مورد ديگر سخن رفته و اين نكته اضافه شده است كه نام 

ه است. بالنتيجه اسامي جاويدانان چندبار در ادبيات مذهبي پهلوان جاويدان در مورد ديگري از كتاب مقدس آمد

ليكن با اختّلفات مهمي دربارة اسامي و عد آنان ذكر شده است. اصل موضوع دراين عقيده عبارتست از  پهلوي،

يك انديشه كهن كه مخصوصأ در ميان اقوام هند و اروپائي رواج داشته است وراجعست بقهرماني كه بدون 

ممتدي فرو رفته و در روز بّل و محنت عالميان از جاي برميخيزد تا ملت خود را بجانب پيروزي مرگ درخواب 

دانماركي(. اين انديشه از نزد ايشان بعد از سقوط آيين  Ogierهدايت كند )مانند فردريك ريش سرخ و 

مان و كوشش در الز مزداپرستي در نزد شيعه بصورت ظهور مهدي آشكار شده است . نقش ظهور در دورة آخر

اند. مفسران اين  نجات عالم را در تاريخ آيين زرتشتي قديم و تاريخ داستاني ايراني بافراد مختلفي نيبت داده

اند، ليكن چون  افراد مختلف را از لحاظ تقدس عدد هفت، دريك دستة هفت نفري منحصر كرده و مذكور داشته

هاي  ازاين حد متجاوز بوده ناگزير در كيفيت تشكيل دسته عدد مهديان مذكور در موارد مختلف اوستاي ساساني

( 9-1هفت نفري ميان آنان اختّلف قول افتاد. مؤلف بندهشن به عدد هفت توجه نكرده بكله نخست در بندهاي )

سام يعني كرساسپ را كه وظيفه او در دورة  3شش تن را كه از شش جاي معين هستند، و سپس در بند 

 است. « شخص است، ذكر كردهآخرالزمان معين و م
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سي )= كاس  راني را كه بدرياچة كياان فراسياپ هزار چشمة آب و آب شط هلمند و هفت رودخانه قابل كشتي»

 )بندهشن(. « اي( يعني عامون جاري كرد

رستم در سفر جنگي خود به مازندران با هفت حادثه روبرو شد )هفتخان(. اين داستان تنها در  

شاه با كشور بربر و جنگ هفت پهلوان نيز تنها در شاهنامه فردوسي  هست. جنگ كاوس فردوسي شاهنمامة

الفرس ثعالبي  شود )در غرر اخبار ملوك مطالب اساسي هفتخان رستم در هفتخان اسفنديار ديده مي»وجود دارد. 

فتح دژ سپند رستم و شاهنامه در شرح آخرين جنگ اسفنديار با ارجاسپ داستان هفتخان استفنديار آمده است( و

توان نتيجه گرفت كه سراسر اين قسمت از سرگذشت  نيز تكراري از فتح دژ روبين بدست اسفنديار است. پس مي

 (. 9«)رستم تقليدي است از سفرهاي جنگي اسفنديار

 ها:  پاورقي

 ه اين سطور. براي اطّلعات بيشتر در اينباره رجوع كنيد به: هزارويكشب وافسانه شهرزاد، نوشتة نگارند -1

هللا صفا. براي اطّلع بيشتر دربارة عدد هفت رجوع كنيد به  سن، كيانيان، ترجمة دكتر ذبيح كريستن -9 

 تحليل هفت پيكر نظامي از شادروان دكتر محمد معين

 

 

 رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي 

                       (91 ) 

 جّلل ستاري   

 رقم سه 

ها آمده است معاني گوناگون دارد. در خوابگزاري از ديدگاه  ها وافسانه در قصه 3رقم رقم سه كه از 

روانكاوي، رقم سه نماد جنسيت است وبعنوان مثال گل زنبقي كه نشانه نجات اشخاص يا عّلمت دول وشهرها 

 وغيره است رمز جنسيت نرينه بشمار مي رود. 

 (. 1مينويسد)« 8معناي رمزي رقم»دكتر كارل آبراهام درمقاله  

هاي تخيل آدمي بوفور بازيافته  از دير باز اين نكته شناخته ودانسته است كه رقم سه درهمه فراورده 

ميشود وميدانيم كه رقم سه معاني رمزي بسيار دارد واز آنجمله است معناي جنسي)جنسيت نرينه( ،اما من 

هاي بدن كه براي جذب غذا ودفع فضوالت  سوراخ …ام كه كمتر شناخته است براي اين رقم معناي ديگري يافته

نمايد  هستند وچنين مي erogene( مناطق اساسي urogenitalروند يعني مناطق دهن ،مخرج وجنس) بكار مي

ها  كه اين سه نقطه توسط رقم سه در رؤيا نموده ميشوند .پس ازين كشف به بازيافتن معناي رقم سه در قصه

ها واساطير را با توهمات فرد انسان آشكار ساخته  كاوي قرابت ومشابهت قصهواساطير پرداختيم چون روان

 از اين لحاظ پرمعناست:  (Tischlein deck dich = Table couvre-toi)است. قصه زير 

آموزد و در پايان  اي مي فرستند. هريك ازآنان حرفه پدري سه پسر خود را به جاي دوري مي 

گيرد كه  ستاند؛ بزرگترين پسران سفره يا ميز كوچكي بعنوان هديه مي اي مي يهآموزي از استاد خويش هد حرفه
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هاي طّل دفع  سكه« خر بخواب»بدستور صاحبش از غذاهاي دلخواه پر ميشود، دومي خري كه با شنيدن كلمات: 

آيد  يدستي يا چماقي از آن خارج شده بر سر دشمن فرود م اي كه بدستور صاحبش چوب كند و سومين كيسه مي

 گردد.  و دوباره بدستور او به كيسه باز مي

مهناي نخستين هديه برآورده شدن آرزو در قلمرو و منطقة دهان است: هر كودك آرزو دارد كه هرگاه  

فراهم آيد. دومين هديه نيز چنين معنائي دارد: ارزش « قدرت مطلق انديشه»بخواهد همه غذاهاي دلخواهش به 

ستن آنها با طّل شناخته است. معناي سومين هديه چندان روشن نيست اما هنگاميكه گذاري فضوالت و يكي دان

دستي را بياد آوريم روشن ميشود. در واقع سومين پسر بعنوان هديه قدرت عظيمي  مفهوم رمزي و نوعي چوب

ده شدن سه گونه برآور هيچ قيدوشرط تابع خواست و ارادة اوست دريافت كرده است. بنابراين درقصه، كه بي

نهفته است و نكته جالب نظر اينكه نظم و ترتيب ظهور اين سه گونه تحقق  erogeneآرزو مطابق سه منطقه 

 لي بيدوست كه توسط فرويد كشف شده است.  آرزو منطبق با مراحل سازمان يابي و تشكل

ادر مهتر سفره يا كنند اما بر بايد دانست كه در آغاز قصه دو برادر بزرگتر برادر كوچك را ريشخند مي 

كند و بجاي ميز اصلي ميزي  دار فريبكاري كه شبي به او جا و پناه داده گم مي ميز خود را نزد ميهمانخانه

شود،  خواهد غذاهاي لذيذ بر روي ميز فراهم آورد و موفق نمي برد و در خانه هنگامي كه مي معمولي بخانه مي

دار او را بسان برادر بزرگتر  حال برهمين منوال است. ميهمانخانهخندد در مورد برادر دوم نيز  پدر بحال او مي

هردو « پدر»گيرد. شكي نيست كه از ديدگاه روانكاوي ميزبان و  فريبد و پسر مورد ريشخند پدر قرار مي مي

دار مظهر آنست  خانه دار و رجولياتي كه ميهان معرف پدر حسودند و تنها چوبدستي برادر كهتر بر ميهمانخانه

 آيد.  فائق مي

الهي  پسر( و باالتر ازآن توحيد يا اصل القدس، مادرباكره، همان تثليث مذهبي )پدر روح 8از سوي ديگر  

اصل يا پاية الوهيت است كه در بيشتر اديان  8گانه است. بدين ترتيب عدد  است كه درعين حال يگانه و سه

 يثاغورث( وجود دارد.و حكمت ف (Celtique)تثليث مذهب سلتي  )آيين ميترائي،

سه رقم دوم معرف  سه رقم اول نمودار حيات عيني، توان كرد: را به سه جزء تقسيم مي 3براين قياس رقم 

آيد جلوة الوهيت است. بدينگونه سه  بدست مي 3رقم  3كه از تركيب آن با  1زندگاني ذهني و معنوي و عدد 

ت( و نمودار مراحل سه گانه تكامل نفس آدمي يعني كسب )الهيا 1)معنويات( +  1)ماديات( +  1مساويست با 

از مرتبه روحاين به مقام الهي است كه تنها با قطع عّلقه از امور  و ارتقاء كسب معنويات، مال و نعمت دنيوي،

خانمي ميخواهد خواستگاران خود را  ها هربار كه شاهزاده پذير است. درقصه دادن روح امكان دنيوي و صيقل

دارد و اين بدين معناست كه براي رسيدن به ناخودآگاهي بايد از سه  سه امتحان برايشان مقرر مي بيازمايد

اي  آورند و با هر ضربه مسخ و استحاله اي كه پريان فرود مي مرحله تكامل نفس گذشت. همچنين سه ضربه

ها نيز مراتب  در قصه گيرد بهمين معناست. منظور از سه اطاق قفل شده و سه كليد گشاينده آنها صورت مي

گانه، آديم است. براين اساس اطاقهاي مرموزي كه غالبأ  گانة تشرف به اسرار و كسب معرفت يا طبيعت سه سه

پر از چيزهاي گرانبها يا جواهر و طّل و نقره است نماد درجات مختلف دانش و معرفت است. با هر كليد قفلي 

آيد. اطاق نخست اطاق پاكي و تطهير است كه مريد  فتي بدست ميباز ميشود و با بازشدن در بستة هراطاق معر
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اره پيروز مي معرفت است كه مريد درآن  گردد و اين آموزشي رواني است. اطاق دوم گنجينة درآن بر نفس اما

اطاق سوم اطاق كرامات و خارق عادات و معجزات است  آيد و اين تعليمي فلسفي است، برقواي طبيعي فائق مي

تر و گرانبهاترند.  هاست. جواهراتي كه دراين سه اطاق انباشته شده به ترتيب نفيس موزش خاص مغو اين آ

هاي درجات مختلف  ها آموزشگاه ورود به اين اطاقها براي مردم ناآگاه و بيخبر ممنوع است زيرا اين اطاق

بندها و  وخته شده يا گردنها د تشرف به رموز اسرارند. برهمين قياس جواهرات نفيسي كه بر روي جامه ملكه

 اند.  هاي گرانبهاي آنان نمادهاي معرفت ديگر پيرايه

رود ازينروست كه آشنايان به رموز  ها و اساطير سخن نمي ها و افسانه اما اگر از رقم وحدانيت در قصه 

 زدند.  نهادند و از نمادهاي اساسي دم نمي واسرار مهر خاموشي برلب مي

دانيم كه پايان هزارويك شب درهمة نسخ خطي آن يكسان  هزارويك شب آمده است. مي عدد سه درجاي خاصي از

شهريار از خون شهرزاد ميگذرد چون هنر داستانگوئيش را  Galland , Habichtنيست. درچاپهاي بوالق و 

چون  دهد آورد و بخشوده ميشود. درنسخه خطي دوهامر شهريار به كشتن شهرزاد رضا مي ستايد. بدنيا مي مي

پوشد. در هزاويك شب چاپ  مي بايد، اما به سبب آبستني شهرزاد از كشتنش چشم آور مي داستانهايش را مّلل

ماند چون سه پسر زائيده است. مضمون سه پسر ملك كه كوچكترينشان قهرمان و  كلتكته شهرزاد زنده مي

نگونه كه ارقام هزار و هزارويك ( هما1293) Littmannآور است در داستانها مكرر آمده است. بگفتة  نام

گوئي  توان پنداشت كه درآغاز تنها يك پسر درميان بوده است اما چون سه سال به قصه نشانة كثرت است، مي

گذشت تعداد پسران به سه رسيد، و اين زمان براي زادن سه فرزند كه درپايان داستان يكي راه رفتن تواند و 

 شد كافي بوده است. دومي خزيدن و سومي نيز شيرخوار با

ترين آنهاست  چارچوب داستان نيز ازسه بخش يا سه داستان فراهم آمده است و سومين بخش كه كهن 

و ازينرو دوقسمت اول بايد متأخر والحاقي باشد و ظاهرأ  دهد، در واقع چارچوب اصلي حكايت را تشكيل مي

ار كه شايد درآغاز آديم چون ريش آبي بوده الحاق دوقسمت اول براي اين بوده است كه خشم و سنگدلي شهري

آشورشناس رامبني بر اينكه داستان استر و  Paul Hamp( نظر 1292) Cosquinاست موجه بنمايد. اما 

 (. 9هزارويك شب هردو انعكاسي از اسطوره خورشيدي است رد كرده است)

 ها:  پاورقي

 نوشته شده است. رجوع كنيد به :  1298اين مقاله در  -1 

Dr. Karl Abraham ,Psychanalyse et Culture, Paris, 1965-6 pp. 201-3 

نوشتة نگارنده اين سطور« هزارويك شب و افسانة شهرزاد»براي تفصيل بيشتر رجوع شود به كتاب  -9  
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دارد ودر خواب دانيال نبي  وكل باد،بادها را درچهار گوشه زمين نگاه ميم 1در مكاشفات يوحني، 

 شود.  درياي بزرگ از وزش چهارباد آشفته مي

هر گاه نيروئي روحاني چهار گوشه ذهن ياضمير را فراگيرد،ويرانكاري نيروئي زيانكار در عرصه  

 massaآشفتگي آغازين و درهمي)يابد. با پيدايش اين حد در چهار گوشه روان، ناخودآگاهي پايان مي

confusa  نخستين جلوه نظم و  1شود.  ( ضمير باطن كهحيوان رمز آنست به نظام و قاعده و سازمان بدل مي

يا مربع)شهر،قلعه يا حصاري به شكل مربع( خاصيتي  1تربيت است . در بسياري از معتقدات مذهبي مفهوم 

 ان از شر ارواح خبيثه و بيماري است. ( دارد كه نگاهدار انس numineuxسحر آميز )

شود. اين رمز در آغاز حيات بشر به  رمز بسيار كهنسالي است كه در غصر حجر نيز بازيافته مي 1رقم  

مرحله ماه، چهار فصل، چهار رنگ  1جهت اصلي درفضا،  1گردد.  صورت چهار رودخانه بهشت نمودار مي

هوم ما از جهان وزندگي است.در دنياي باستان چهار عنصر اصلي وجزو آن همه مباني واركان تجربه ومف

اند.  اي درپيشرفت علوم طبيعي وپزشكي داشته ( وچهار مزاج نقش عمده humeurسازنده جهان وچهار خلط)

در فلسفه گنوسي چهار خود روح بود ونيز نخستين آدم ميرنده كه از تركيب چهار عنصر فاني آفريده شده بود. 

 در فلسفه گنوسي زهداني است كه آدم دوم پاك وجاوداني را بدنيا آورد.  1ن اما عّلوه بر آ

 مربع براي فيثاغورث رمز روح بود.  

(  quaterniteيونگ نشان داده است كه تصاوير مراقبه مذاهب شرقي يعني مانداال بر اصل چهار گانگي )

ر هر ضميري بالقوه وجود دارد، مانداال مبتني است ومانداال رمز نظم آغازين روان است. چون نظم وتعادل د

ساختن يا تأمل در مانداال موجب بر قراري نظم آغازين در روان سازنده مانداال يا ناظر مانداالست. باز به موجب 

اي در تحول رواني آدمي دارد ودر واقع پايه واساس صورت نوعي روان آدمي  يونگ چهار گانگي نقش عمده

 است. 

اي مذهبي است  بين يعني تجربه اي بسيار مهم براي خواب هميشه مبشر وقوع حادثه در رؤيا 1پيدايش  

 بين را دگرگون وبارور ميسازد.  كه روان خواب

 چهار   و يك

يا  padmaسطح مربع در آيين نمادي چين نشانه زمين است ودر آيين نمادي هند سطح مربع به شكل  

Lotos  منزلهيا مانداال داراي خصيصه زنانگي وبه  Yoni وزهدان وزادگاه رب وmater dei وtheotokos 

يعني تصور پروردگار كه درضمير هركس بالقوه وجود دارد « يك»است. پس بعيد نيست كه دراين مكان رواني ،

 زاده شود. 

چهار گانگي رمز خداوند است كه همه مخلوقات جلوه ذات وصفات اويند. چهار گانگي در رؤيا رمز  

درخشد يا بودا  مي Temenosيا قبله دروني ومقر خداوند است: چون بارقه الهي كه درمربع « نيخداوند درو»

هاي  مهد ياسرير جاوداني ايزدان بر تخت نشسته است. طرح مربع يا چهار گوش قاليچه Lotusكه در مركز

 پردازد.  ازونياز مينماز مسلمانان )نقش محرابي( مكاني است كه مؤمن درآن سكونت دارد و با خداي خود به ر
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« يك»است. اين « يك»درظهور « چهار»هرچيز مربع شكل درپي يافتن مركزي است زيرا كمال غائي  

در بسياري ازصور ذهني و تمثيّلت و استعارات انسان مجسم شده و درواقع مضمون « چهار»بعنوان ملخص 

از « يك»اعمالي است كه براي استخراج چكيدة همه « يك»وار بسيار رائجي است. دركيمياگري  نوعي و نمونه

كه قرنها ذهن  (quadrature du cercle)تربيع دايره  گيرد. معماي رياضي چهار عنصر اصلي انجام مي

 quintaفّلسفه را به خود مشغول داشته نشانة اتحاد عناصر چهارگانه است. مركز يا نقطه مركزي همان 

essentia تتر درچهار و بنابراين درحكم ميانجي و واسطه است و همين يعني تركيب و تمركز همه قواي مس

گشودن معما. پس  ميانجي است كه سازندة شكل تربيع دايره است. بنابراين ميانجي ـ مركز هم معماست و هم راه

مجموع چهارگانگي و چكيده چهارگانگي است عددي مشتق نيست، بلكه موجوديتي مستقل دارد و بيش  9عدد 

 سازد. اي است كه همه چيز را متعالي مي اء خويش است، يعني ذات و هستهاز مجموع اجر

( توسط چهارملك مقرب كه هركدام چهار 93،  3ـ  1  ،3) (Ezechiel)تخت خداوند كه در خواب حزقيل پيغمبر 

درخشد، ايزد تبتي كه تركيب واحدي از پدرومادر است و در مركز مانداال نشسته،  چهرة رمزي حواريون مي

 اند.  همه مظاهر روشن اين مفهوم

اي را درچهار جهت توسعه و كمال بخشد تا به يك  كوشد كه ذهن و ضمير چهار جنبه يوگي براي اين مي 

ترين مرتبه روحاني، پايان همه مراحل و مسالك روحاني يعني مرتبة  يعني بلندترين مرتبه روحاني برسد. عالي

 بوداي دانا و هشيار است. 

ايست كه صفات ذات حق درآن آشكار « مربع رواني»مبشر وحدانيت پروردگار است يعني  چهارگانگي 

هم رمز آغاز همه چيز است و هم « يك»نيز هست. « يك»رمز خواص و كيفيات مختلف  1گردد. درعين حال  مي

 quintaا رمز جمع يا حاصل همه امكانات وقوا، بنابراين درعين حال رمز آغاز و انجام است. درنتيجه يك ب

essentia  .يكي است يعني يك چكيدة چهار است 

شود: از قبيل آسمان و  حال جدا از چهار و همراه آن نيز ظاهر مي اما يك دركنار چهار يعني درعين 

سرش به چهار جهت اصلي معطوف  1كه  Vajraچهار نيروي درخشان آن در معتقدات چيني، ايزد بودائي 

به چهارپاره تقسيم شده بود و پس از آنكه به وحدت رسيد هرچهارقسمت به  گويد اين ايزد نخست است )مي

 صورتي نمايان باقي ماندند(. 

تقسيم و تفكيك يك به چهار مبيان و مؤياد نظارت و توجه قواي يك به جهات چهاگانه است. در زمينه  

گي نفس است و اين ثبات و رشد پايه و نگاهدار تعادل آدمي و موجب ثبات  وقوام و رشد و پخت« يك»رواي نيز 

و پختگي نفس با تفكيك تدريجي چهاركنش هشياري يا ذهن يعني فكروعاطفه و شهود و احساس ازيكديگر 

توانند شد.  مي« يك»النوع جانشين  شود يا چهار رب آيد. پس يك يعني احديت به چهار صورت ظاهر مي فراهم مي

 النوع وجود دارند وبس. چهار ازيك ناشي شده است يا تنها چهار رب يا درنتيجه يا يك و چهار باهم وجود دارند،

 

 

 رموز قّصه از ديدگاه روانشناسي 



 

61 | P D F  B y  h t t p : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   

 

                       (21 ) 

 جالل ستاري 

   

النوع بگفتة ميرسئادالياد كاريست پر خيروبركت زيرا پس از كشته شدنش چيزي كه براي  كشتن رب 

النوع مقتول در مراسمي كه منظمأ و هرچند  ت بسيار دارد پديدار ميگردد. ربزندگاني آدمي قدر و قيمت و اهمي

گاه يكبار به ياد كشته شدنش برگزار ميشود و نيز در جانوران و گياهاني كه ازجسم او زاده ميشوند هميشه 

سخت كشته شده هيچگاه فراموش نميشود چون خاصه پس ازمرگ  ماند و هنوز نيز زنده است. اين رب زنده مي

كند. دربعضي اساطير، انسان  النوع نوع زندگاني آدمي را دگرگون مي سودمند و مورد نياز مردمان است. قتل رب

بخش آداب تشرف يعني مراسم و  پس ازاين قتل، ميرنده صاحب جنسيت ميشود و دربعضي ديگر قتل او الهام

 يابد.  ي تغيير ميتشريفاتي است كه بابجاآوردنش انساني طبيعي )كودك( به مرد فرهنگ

اين ارباب انواع اشگال گوناگون دارند، زندگانيشان در روي زمين كوتاه است و پس از كشته شدن بدست 

مردمان هيچكس بخونخواهي آنان برنميخيزد و ارباب انواع نيز كينه و نفرتي نسبت به قاتّلن خودندارند، 

برداري كنند. زندگاني اين  نشان سود برند و بهرهآموزند چگونه بايد ازمرگ و جسد بيجا برعكس به آنان مي

اند تا  دانيم كه به روي زمين آمده ارباب انواع مرموز است. غالبأ ازاصل و منشاء آنان آگاهي نداريم. همينقدر مي

شدن بدست مرمان بزرگترين خدمت به بشر را انجام دهند.  ياروياور مردمان باشند و با مرگشان يعني كشته

ر ايزدان كوتاه است و ازسوي ديگر قتلشان بوجود آورندة مقتضيات حيات انساني است. با تحقيقات ازسوئي عم

كي و در كدام مرحله و پايه از تمدن و فرهنگ پديد  توان داسنت اين يزدان موجود درحال حاضر بدرستي نمي

و نيز در استراليا بازيافته ميشود، هاي مشخص اينگونه ايزدان و قتل آنان نزد اقوام كشاورز  اند، اما نمونه آمده

 اند.  لكن بندرت نزد اقوام شكارچي افريقائي ديده شده

بلعيد تا آنرا با بعضي اسرار و رموز  بموجب اسطورة استراليائي غولي به شكل نهنگ مردمان را مي 

يش ازآنكه كامآل به شكل آشنا كند، مردم كه ازين نيت آگاه نبودند او را كشتند. اما غول ـ ايزد پيش از مردن )پ

نهنگ درآيد و به دريا فرو شود( مراسم تشرف به اسرار را به مردمان آموخت و اين همان مراسمي است كه 

مرگ و رستاخيز را بصورت تمثيلي مجسم ميسازد. بروايت يك اسطورة آفريقايي غولي مدعي بود كه مردمان 

داد بدست مردم  بلعيد پس مي قط يك نيمه از كساني را كه ميدهد. اما چون ف بلعد و تازه و نو بيرون مي را مي

 كشته شد. 

اي كه نمودار شكم غول است تازيانه  براين قياس درمراسم تشرف به اسرارسالك مبتدي را در كلبه 

كنند و اين شكنجه كه نمايشگر هضم شدن و به تحليل رفتن نوجوان درشكم غول است،  زنند و شكنجه مي مي

 ه دارد تا استاد يا پير اعّلم كند كه غول سالك بلعيده را پس داده است. آنقدر ادام

كردن است بقرار زير است: پيران و  مراسم مربوط به آغاز دوران بلوغ در آفريقا كه شامل سنت ختنه 

زأ اند نوجوان را از راه ختنه كردنش مجا استادان كه تجسم درندگان خداوار يا ايزدان بصورت جانوران درنده

كشند. اين قتل كه رستاخيزي بدنبال دارد مبتني براين اعتقاد اساطيري است كه حيواني آغازين مردمانرا  مي
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كشت تا آنانرا بصورتي ديگر )تغييريافته يعني بهتر( زنده كند، اما بفرجام خود حيوان نيز بقتل رسيد. اين  مي

معني كه نوجوان توسط  ، و تكرار ميشود، بدينواقعة اساطيري در مراسم و آداب ختنه كردن هر نوجوان زده

جانوري وحشي )كه بصورت استاد راهنما مجسم شده( كشته ميشود و دوباره با پوشيدن يا دربركردن پوست 

 همان حيوان زنده ميشود.

 نتيجه اينكه درهمة اين اساطير: 

 ز آشنا سازد. كشد تا بتواند آنانرا با اسرار و رمو موجودي فوق طبيعي مردمانرا مي -1 

جوئي آن موجودئ عجيب را  مردمان كه از فضيلت سري اين قتل و مرگ خبر ندارند از راه انتقام -9 

 كنند.  كشند اما تشريفات و مراسم مرموزي كه يادآور همين واقعة قتل است وضع مي مي

د شگرفت دراين مراسم و آداب وجود تصوير يا شيئي مقدسي كه معرف بدن يا صداي آن موجو -8 

 است يادآور ذات فناناپذير اوست. 

آموزش اين اساطير اينست كه قتل موجودي آسماني، پديدآورندة مراسم و آدابي باطني است كه با  

گذارد. نكته  اي نو )مثأل مرحلة بلوغ( مي تر از حيات ميرسد يا پا به مرحله اي عالي بجاآوردن آن آدي به مرتبه

آمد خاطرة آن هرگز  ايت پنداشته نميشود چون اگر كشتن حيوان جنايت بنظر ميجالب نظراينكه اين قتل، جن

دهندة شرايط و مقتضيات كنوني  گشت. اينگونه اساطير نشان بطور منظم طي مراسمي خاص زنده و تكرار نمي

ذهبي و حيات انسان، قوانين حاكم بر رفتار و كردار انسان واصل گياهان غذائي و جانوران و مرگ و نهادهاي م

ميرند اما اين مرگ نابودي و عدم محض نيست چون آنان بطورقطع  جزآن هستند. اين موجودات فوق طبيعي مي

شدن آنان بدست اجداد اساطيري  اند. درواقع كشته نهند هميشه زنده ميرند، بلكه در آثاري كه ازخود بجا مي نمي

زمان با اين قتل رابطه و پيوندي ناگسستني ميان انسان، نوع وماهيت زندگي آدميانرا دگرگون كرده است و هم

گيرد و  موجودات الهي و مردمان خاكي پديد آمده است چون از آنروزگار است كه انسان از ايزدان توشه مي

 سيراب ميشود. 

 كنيم: اينك به دونمونه ازين كشتار رمزي اشاره مي 

تفصيل در دينكرت و زادسپرم )دينكرت كتاب هفتم اوس است ب يي از روان يا منش تباه شدة كي عملي كه نشانه»

( نقل شده وآن چنين است: او هرمزدگاوي آفريده بود كه خلصتي 99-3بند  19ـ زات سپرم فصل 9فصل 

معني كه هرگاه اختّلفي دربارة سرحدات ايرانيان و تورانيان پديد ميآمد اين گاو با  انگيز داشت. بدين شگفت

اوس برآن شد كه اين گاو رابكشد و علت  برد. كي مرز بود، اختّلف را ازميان ميكوفتن پاي خود برآنجا كه 

اسپرم چنين بود كه ميخواست قسمتي از توران را در قلمرو حكومت خود آورد و اگر گاو  اودراين كار بنقل زات

شدن  شتن و تباهبروايت دينكرت گناه ك توانست اين تجاوز را جامة حق بپوشاند. ليكن، زنده ميماند كاوس نمي

گاوبرگردن تورانيان بود زيرا داوري و حكومت اين حيوان همواره خّلف آرزوهاي آنان بود. پس بجادوي روان 

كاوس را تباه كردندو اورا با كشتن آن حيوان برآن داشتند كه سودخويش را پايمال كند. خّلصه كّلم آنكه 

دتر بود فرمان داد گاو را بكشد. ليكن همينكه سريت اوس به پهلواني سريت نام كه از شش برادر خود خر كي
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بگاو نزديك شد كاو بزبان آدميان با او سخن گفتن آغاز كرد كه اگر باين گناه مبادرت كني دچار مّلمت و 

 سرزنيش وجدان خواهي شد و زرتشت پيغامبر آينده، نام تراببدي ياد خواهد كرد. 

بازگفت، ليكن چون شاه ازروي بيخردي در كشتن گاو سريت بنزد كاوس بازگشت و سخنان گاو را » 

اسپرم  اصرار ورزيد، آن پهلوان فرمان اورا پذيرفت و گاو را بكشت. پايان و نتيجة اين داستان را تنها در زات

 ميتوان يافت و آن چنين است: 

قتل آرد و اوس درخواست تا اورا ب سريت از جنايتي كه خود آلت آن شده بود؛ پشيمان گشت و از كي» 

اوس بدو فرمان داد تا بجنگلي رود و گفت كه  بدو گفت كه اگر چنين نكند او خود پادشاه را خواهد كشت. پس كي

درآنجا بدست جادوي كه بهيئات سگي ماده درميآيد كشته خواهد شد. سريت بجنگل روي آورد، چون سگ را 

گ افزايش يافت و با هر ضربتي كه او برسگان ور شد و او را بزد، ناگهان آن سگ ماده بدوس ديد براو حمله

آورد عدد سگان دوبرابر ميشد تا آنكه شمارة آنها به هزاررسيد و اين سگان سريت را خسته و مقتول  وارد مي

 (. 1«)كردند

ناپذير باشد، از روي گاو اساطيري  گاوي كه اهورمزد آفريد تا در جنگهاي سرحدي حكم تخلف» 

 ته شده است كه قتل آن بدست اهريمن يكي از حوادث اصلي خلقت محسوب ميگردد. )اوگدت( ساخ« دات اوك»

... در داستان گاو سرسئوگ يا هذاگوش كه در روز رستاخيز بدست سوشيانس كشته خواهد شد اثر ديگري از 

 « داستان اين حيوان اساطيري مّلحظه ميشود.

نيو  ين بشر گياه مرتن خلق كرد و انگرميدات نخستين حيواني اتس كهاهورامزدا با نخست گاو اوك» 

 «. )اهريمن آنرا ازميان برد(

الدين وبلوقيا در هزارويكشب نيز از همين قماش است: بلوقيا پسرملكي از  حكايت حاسب كريم 

از بلور سفيدتر كه درطبق زرين نشسته و آن طبق بدوش ماري بود »بيند  اي ماري مي اسرائيل در جزيره بني

اگر او كشته شود  كه يمليخا نام داشت. يمليخا داروي در ملك گرزوان است،« و آن مار ملكة ماران بودمانند پيل 

ملك گرزوان از رنجوري خّلص يابد. حاسب، شمهور وزير ملك گرزوان رنجور را به مكان ملكة ماران رهنمون 

ريخت و  و مانند اخگر فروميماري ببرزگي پيل ازچاه بدرآمد كه آتش ازچشم و دهان ا»شود. وزير ديد  مي

درپشت آن مار طبقي بود زرين و مرصع به در و گوهر و درميان آن آن طبق ماري بود كه آن مكان ازپرتو او 

«. گفت و همان مار، ملكة ماران بود روشن گشت و روي او چون روي آدميان بودو با زبان فصيح سخن مي

 گويد:  ملكة ماران به حاسب مي

پاره كن، تو بگو كه من  ير برسي او بتو گويد كه اين مار ذبح كن و گوشت او را سهچون بخانه وز» 

ذبح نتوانم كرد وسخن اورا نپذير تا او خود مرا ذبح كند و گوشت من پاره پاره ببرد، پس چون مرا بكشد و 

گاه وزير گوشت گوشت من پاره پاره ببرد آنگاه رسولي از نزد ملك گرزوان آمده اورا بحضور ملك بخواند، آن

مرا درديگ مسين بگذارد و ديگ بر كانون نهد و بتو گويد كه درزير اين ديگ آتش بيفروز تا چربي گوشت 

بيرون آيد، آنگاه چربي گوشت او را گرفته درشيشه بگذار و ساعتي صبر كن تا خنك شود و تو اورا بنوش كه 

ند، پس چون دوباره از گوشت چربي آيد آن چربي دربدن تو رنجي و المي نماند و همه ددرها از تنت بيرون ك
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گرفته در شيشه بگذار تا من اورا بنوشم كه مرا دردي در كمر است تا ازآن درد بهبودي يابم، القصه وزير دو 

شيشه بتو بسپارد و اين وصيتها بگذارد و خود در پيش ملك رود، تو آنگاه آتش در زير ديگ بيفروز و 

دار و از  بي بيرون آيد تو او را گرفته در شيشه بگذار و ازبهر نوشيدن او نگاهبارنخستين كه از گوشت چر

نوشيدن آن برحذر باش، پس چون دوباره از گوشت چربي بدرآيد اورا گرفته بشيشه ديگر بگذار و ازبهر  

ن باو توشيدن خود نگاهدار، پس چون وزير از نزد ملك بازگردد و از تو شيشه دومين بخواهد تو شيشه نخستي

ده و ببين كه بروي چه خواهد رفت، پس ازآن تو شيشه دومين بنوش، چون تو اورا بنوشي دل تو خانة حكمت 

شود، پس ازآن گوشت ازديگ مسين بدر آور و در ظرف مسين بگذار و اورا بده تا ملك بخورد، چون ملك اورا 

د و تا هنگام ظهر صبركن تا شكم او خنك بخورد و گوشت در شكم او جاي گيرد تو روي ملك را بدستار چه فروبن

شود پس ازآن چيزي از شراب بروي بنوشان كه اودرحال بهبودي يابد و رنجوري او بقدرت خدايتعالي برود. 

چون وزير و حاسب بخانه اندر  پس ايشان برفتند تا بخانة وزير برسيدند. وزير بحاسب گفت بامن بخانه اندرآي،

كار خودبرفتند. حاسب طبقي را كه ملكه ماران درآن بود از  ده گشته هريك ازپيشدند امرا و لشكريان پراكن

سربزمين نهاد، آنگاه وزير باو گفت ملكه را ذبح كن، حاسب گفت من ذبح كردن نتوانم و در تمامت عمر چيزي 

ماران را از ام اگر ترا در ذبح او غرضي است خود او را ذبح كن. وزير شمهور برپاي خاسته، ملكة  ذبح نكرده

طبق بگرفت و اورا ذبح كرد چون حاسب اينحالت بديد سخت بگريست وزير شمهور همي خنديد و بحاسب 

پاره ببريد و درديگ مسين  خرد ازبهركشتن مار چرا گرياني؟ پس وزير گوشت ملكه را سه ميگفت اي كم

ملك ترا درهمين ساعت طلبيده بگذاشت و ديگ برآتش نهاد درحال مملوكي ازنزد ملك در رسيد و بوزير گفت 

الدين گفت آتش در زير اين ديگ بيفروز تا از گوشت  است وزير برخاسته دوشيشه حاضر آورد و بحاسب كريم

ها بگذار و ساعيت صبركن تا  چربي بدر آيد، آنگاه تو آن چربي از روي گوشت جمع كن و دريكي از اين شيشه

اره چربي از روي گوشت بدرآيد تو اورا نيز از روي گوشت خنك شود، آنگاه تو او را بنوش پس چون دوب

كن و در شيشه بگذار و او را در نزد خود نگاهدار تا من از نزد ملك بازگردم و اورا بنوشم كه مرا در كمر  جمع

دردي هست شايد آن درد از كمر من برود پس ازآن وزير بسوي ملك روانشد و حاسب آتش درزير ديگ همي 

چربي از گوشت بدرآمد، پس ازآن چربي ازروي گوشت جمع آورده دريكي ازآن دوشيشه نهاد و  كرد تا اينكه

شيشه در نزد خود نگاهداشت پس چون پخته شد ديگ ازآتش برداشت و بانتظار وزير بنشست چون وزير از 

نخستين را  ام. وزير گفت شيشة اي؟ حاسب گفت شغل بانجام رسانده نزد ملك بازگشت بحاسب گفت چه كار كرده

چه كري؟ حاسب گفت اورا بنوشيدم وزير گفت درتن تو ازو تغييري نميبينم. حاسب گفت تن من از فرق تابقدم از 

اثر آن بسان شعلة آتش است پس ازآن وزير بحاسب گفت آن شيشة ديگر دركجاست؟ حاسب شيشة نخستين 

 حاضر آورد.

اورا بنوشيد، هنوز از گلوي او فرونرفته بود كه تن او وزير راگمان اني بود كه آن شيشة دومين است، درحال 

آماس كرد و برزمين بيفتاد آنگاه حاسب با خود گفت اگر آنچه در شيشه دومينست ضرر ميداشت، وزير اورا 

گزيد آنگاه توكل برخدايتعالي كرده آنچه در شيشة دومين بود بنوشيد، درحال سينة او خانه حكمت  ازبهر خود نمي

ي دانش از براي او بگشود پس گوشتي كه در ديگ بود گرفته بظرف مسين بگذاشت، اورا ازخانة شد و درها
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وزير بيرون آورد آنگاه سربآسمان برداشت، هفت آسمانرا وثوابت و سيار را بديد و چگونگي سير كواكب 

و علم شماره آگاهي بدانست و حقيقت بر و بحر مشاهده كرد و بعلم هندسه و علم ستاره و علم هيئت و علم فلك 

يافت و احكام كسوف و خسوف و خبرآنها را بدانست آنگاه بسوي زمين نظاره كرده هرچه درآنها ازمعادن و 

برد تا  گياهان بود بديد وزيان همه را بدانست و بعلم طب و سيميا و كيميا آگاهي يافت و آن گوشت را همي

بوسيد و باو گفت اگر وزير شمهور بمرد ملك زنده باد بقصرملك گرزوان رسيد و بنزد ملك حاضر گشته زمين ب

ملك ازاين سخن خشمگين شد و بمردن وزير سخت بگريست و امرا و بزرگان دولت بگريستند، آنگاه ملك گفت 

اكنون وزير شمهور درغايت تندرستي نزد من بود و او رفت كه گوشت از براي من بياورد، سبب مرگ او چه شد 

الدين آنچه ازخوردن چربي مار بوزير رفته بود بملك بازگفت ملك را  ي داد؟ حاسب كريمرو و اورا چه حادثه

اندوهي سخت روي داد و بحاسب گفت پس از وزير شمهور حالت من چگونه خواهد بود؟ حاسب گفت ايملك 

ملك  زمان اندوهگين مباش كه من درسه روز ترا معالجت كنم و در تن تو چيزي از ناخوشيها برجا نگذارمن

گرزوان را از شنيدن اينخبر خاطر بگشود و بحسب گفت قصد من اينست كه ازاين بليت خّلص شوم اگرچه پس 

ازو گرفته بملك بخورانيد و دستارچه  از يكسال باشد آنگاه حاسب برخاسته گوشت ملكة ماران پيش آورد، پارة

مغرب بخفت تااينكه گوشت درشكم او بگرديد بروي ملك انداخت و اورا بخفتن بفرمود ملك از هنگام عصر تا وقت 

پس ازآن حاسب ملك را بيدار كرده چيزي از شراب بوي بنوشانيد و اورا باز بخفتن بفرمود تا بامداد بخفت چون 

بامداد شد باو چنان كرد كه روز پيش كرده بود تا اينكه در سه روز هرسه پارة گوشت باو بخورانيد. درآن هنگام 

رق تا قدم بگرفت و تا ساعتي خوي از تن او همي رفت تا اينكه ناخوشيهاي او برفت و درتن او ملك را خوي از ف

الدين باو گفت اكنون بايد بگرمابه اندرشوي پس ملك را بگرمابه  از رنجوري چيزي نماند پس ازآن حاسب كريم

م شد و حالش از حالت نخستين اندربرده تن او را بشست و اورا از گرمابه بدر آورد ملك را اندام چون نقرة خا

«بهتر بود.  

 ها:  پاورقي

يي كه بصورت سگي ماده آشكار ميشود و با هرضربت دو برابر ميگردد شباهتي بامار  ساحره» -1 
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