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  ها، زندگان جاويد اسطوره

  ) ميالدشخرا شناختي آسمان  نقد اسطورهةبه بهان(
  

  

  دكتر بهروز اَتوني

  قم دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد  زبان و ادبيات فارسيمربي
  

  چكيده

ها در همان روزگار كُهن و   سر باشيم كه اسطورهانديشيم اگر بر آن ما، خام و ياوه مي
نَورد  گسترِ تاريخ و گَردهاي گيتي هاي دامن و در سايهاند؛  اي، به زير خاك فرورفته اسطوره

ها، ليك به  اند؛ چرا كه امروزه، آفرينش هر اثر هنري، بر بنياد اسطوره ها گم آمده هزاره
  .خراش ميالد، يكي از آنهاست رسد؛ و آسمان ان مي ناخواسته، به سام،ها فرماندهي كهن نمونه

هـاي    خـراش مـيالد را بهانـه و بـستري قـرار داده اسـت تـا بـه بحـث                        اين جستار، آسمان  
خيـز ايرانـي و نامـة         غار و دايره را در فرهنگ نـازش        ـ شناختي بپردازد؛ و دو نماد كوه       اسطوره

شناختي را، در كـردار،       ، روش نقد اسطوره   كار  بكاود و بررسد؛ و در اثناي اين       شاهنامهورجاوند  
شناسانه را بـر      خراش ميالد، نقدي اسطوره     همچنين، اين جستار، از نماي بيروني آسمان      . بياموزد

خـراش، و   وار فرازين آسمان ، و ساختمان گوي)عمودي(=  اصلي ستوني   ةريزد و بدن    آن پي مي  
ـ   آن) رسـتوران (= سـرايِ   گَردان بودنِ خوان  غـار و دايـره    ـ هـاي كـوه   نمونـه  اد كهـن را بـر بني

  .ندك رمزگشايي مي
  

  . كهن نمونه،خراش ميالد، كوه ـ غار، دايره، اسطوره آسمان :ها كليدواژه
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  مقدمه

  درآمد پيش

شناختي به ذوقي پـاك و        به پهنة نقدهاي اسطوره   نمايد كه براي درآمدن       بايسته مي 
اي است خردآشوب و بنيادهـا        كارا بسيجيده آييم؛ چرا كه، گسترة اسطوره، گستره       

ــد هــاي علمــي را برنمــي و ســنجه ــدهاي  ،تاب ــه نق ــر آن ســر باشــيم ك ــر ب  و اگ
شناختي تواند كه بر بنياد علم شالوده و شيرازه نهاده آيـد، آن زمـان اسـت       اسطوره

  .ر شناخت و دركمان از اسطوره چند و چون هستكه د
 آن زماني كه از ناخودآگاهي همگاني       ،يسي، كارل گوستاو يونگ   يپژوه سو  نهان
:  خـود بـر ايـن امـر بـاور دارد و خـستوست كـه              ،رانـد   ها سخن مـي     نمونه و كهن 
ها بنيادِ علمي قابل توجيهي نـدارد         نمونه   ناخودآگاهي و كهن   بارةهاي او در   ديدگاه

  : تر است هاي فلسفي نزديك به انديشهو 
: 1385يونگ (. گيرم نويسم، فقط ريشه در خرد ندارد، بلكه گاهي از دلم الهام مي آنچه مي

  )سي و پنج
هـايي    درس،آيـد  پس بر اين بنياد، آنچه در اين جستار پژوهيده و كاويـده مـي            

پژوهـشگر  شـناختي، كـه بـر پايـة سـر سـوزن ذوقـي از                  تواند بود از نقد اسطوره    
اي قـدرت هـر چـه         شناسـانه   كه چنين نقدهاي اسطوره   اشد  ب. افكنده شده است   پي

  .ها را در زندگي اكنونمان بنماياند بيشتر اسطوره
  درآمد

انـد؛    ها، از آن روي كه به تجربـة فـردي مـا در نيامـده                اسطوره: انديشند    اينكه مي 
: 1379مختـاري   (انـد     خويش، گنگ و خاموش   ) ذاتِ(= و در گوهرِ     )3 :1385 روتون(

آينـد، سـخني اسـت سـخت           پس به روشني و فراخي و ژرفي گـزارده نمـي           ،)19
انـد؛ و تـا روزِ پـسين، از وي            ها، تا هميشه با انسان      پايه و بنياد؛ چرا كه اسطوره       بي

  .جدا نخواهند آمد
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هـاي سـتبر و    هيچ چنـد و چـون، سـايه     هيچ شك و گمان، و بي       ها، بي   اسطوره
اند؛ و بـا مـا و در كنـار مـا،             ر خود را بر زندگي اكنونمان گسترانيده      سترگ و ستوا  
  .دهند هايي ديگر، به زندگاني ديريازشان ادامه مي ليك به گونه
 ؛“هـستِ نيـست نمـا     ”هـايي هـستند،     ها، در زنـدگي اكنونمـان، پديـده         اسطوره

ــست” ــان  “ه ــدگيمان را چون ــه زن ــدهي ” ، از آن روي ك ــز فرمان ، از دور، “مرك
، از آن روي كـه بـه آشـكارگي و روشـني، در              “نيـست ”كننـد؛ و      دهي مـي  سازمان

اي را خواسـتار      نگـاهي ويـژه    بيني و نازك    زندگيمان نمود ندارند و ديدنشان، ژرف     
  .است

ــسان  اســطوره ــام  هــا، آن باورهــاي راســتينِ ان ــا ن ــه ب ــه اســت، ك  هــاي ديرين
اي به مـا      يني اسطوره ب  ها و در پيكرة نمادها از روزگار آغازين و جهان         “نمونه كهن”

منـد امـروزين را بـه        هاي انـسان خـردور و راي       ها و كنش   اند و افسارِمنش    رسيده
خواهنـد، بـه پـيش        گونه كه مي   اند، و آن    اي سخت و ناديدني در دست گرفته        گونه

  .برند مي
هـا، ارزش و كـارايي خـويش را از       شايد، با خود چنين بينديشيم كـه اسـطوره        

هايي خِرَدآشوب كه تنها كودكان       اند و جز  افسانه      تاريخ پيوسته اند و به      دست داده 
ها، امروز هم كه      اسطورهاما   ،فريبد، نخواهند بود    آيد و مي    دالن را به كار مي      و ساده 

بريم، با ما هستند و دمي ما را به خـود             در روزگار خردگرايي دانشورانه به سر مي      
  .گذارند وانمي
  

  ها خراش آسمان

اي از ايـن فرمانـدهي         استوارداشـت و روشنداشـتِ سـخنمان، نمونـه         اينك، براي 
ها را در روزگار خردگرايي دانشورانه، به فراخي و گـستردگي، بـه دسـت            اسطوره

  : دهيم مي
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ــه  ــي از ماي ــاختن      يك ــروزين، س ــراي ام ــسان خردگ ــازش ان ــاز و ن ــاي ن ه
سـر از   آنهـا،   ) نـوك (= هاي بشكوه و بلند و سترگ است؛ كه چگادِ           خراش آسمان

  شـورانند و     آورنـد و آرامـش آسـمانيان را مـي           دامان بيرون مي   ابرهاي آسمانِ فراخ  
  .زنند بر هم مي

انگيز و شايستة درنگ، در اين ميان، آن است كـه همـة ايـن             ليك، نكتة شگفت  
 امـا اي ساخته آمـده اسـت؛         ها و باورهاي اسطوره     ها، بر بنياد انديشه    خراش  آسمان

اي، امروزه، در روزگار دانـش، از نهانخانـة نهـاد             هاي اسطوره   هاين باورها و انديش   
  .دهد هاي او را سامان مي راند و فناوري آدمي و از ژرفاي جان او، فرمان مي

  :الدين كزّازي، در اين زمينه برآنست كه ميرجالل
 در اي در نهان و نهاد ما زنده و پوياست؛ و هنوز بيني اسطوره هنوز، روزگار اسطوره و جهان

اگر . آن سويِ ديگر روانمان كه سوي نهفته و تاريك آن است، نيك كارآمد و اثرگذار است
كزّازي (. اي مانده است خودآگاهي ما دانشورانه شده است، ناخودآگاهيمان همچنان اسطوره

  )8: ب1385
  خراش ميالد آسمان

رجِ  (= آسمان خراشِ ”اي ويژه،     كنيم و به گونه     تر مي  اينك، دامنة سخن را تنگ     بـ (
 “اي زنــده در دل روزگــار خردگرايــي دانــشورانه اســطوره”را بــه عنــوانِ  “مــيالد
  :كاويم شناسانه، مي رسيم و اسطوره برمي
اي و باسـتاني، سـپندي و چيرگـي           هاي اسـطوره   بيني انسان   ، در جهان  “آسمان”
ناپديد كران و كران      اي داشته است؛ و رمزِ اين سپندي و برتري، از بلنداي بي             ويژه

اي مـذهبي، در وجـدان        رانگيزندة تجربـه  ب« ستانيده است؛ تا جايي كه،      آن مايه مي  
را در آن ) خـدايان (=  و نيروهاي برتر از خود )57: 1385الياده  ( »انسان ابتدايي بوده  

بـرده و     داده و رو به سوي آن، بـه درگـاه خـدايان، نمـاز مـي                 جاي مي ) آسمان(= 
  .كرده است كُرنش مي

ر آن                 پس، ايـن   ر شـدنِ بـ را، بـه     بـشكوهي و ورجاونـدي و سـپنديِ آسـمان، بـ
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هايي بدل ساخته است، كه از روزگارانِ كهن و ديرينه، خارخار آن، انـسان را                 اسطوره
  .برده است را مي يك دم به خود، وا نگذاشته است، و هميشه، آرزوي رسيدنِ به آن

، ايـن   شـاهنامه توانيم در      را مي  اي به آسمان    هاي اسطوره  خارخارِ بر شدن انسان   
  : نامة خرد، ببينيم و بازبخوانيم

اي كه عقابانِ گرسـنه        گردونه  كَي كاووس، به انگيزشِ ديوي بدنهاد، به ميانجي       
ماننـد و     رود؛ ليك، سرانجام عقابان از پرواز مي        برَند، به آسمان مي     را به هوا مي    آن

  )105و 104 :1374فردوسي  (.افتد گردونه به بيشة آمل فرو مي
اي و كهن، دسـت نيـافتني و از           هاي اسطوره  از آن روي كه، آسمان براي انسان      

 پـس، روي زمـين،    است، سويي هم، او شيفته و فريفتة در آغوش كشيدنِ آن بوده          
گـشته اسـت و در        به دنبال محورهاي كيهاني، كه زمين را به آسمان بپيونـدد، مـي            

 همان محورهاي كيهاني بوده كه زمـين        )1(ني،باورهايش، كوه و غار و درخت كيها      
  .داده است م پيوند مي هو آسمان را به

  :الدين كزّازي، دربارة كوه برآنست كه   ميرجالل
ترين جاي به آسمان، ارزشي نمادين  در باورشناسي باستاني، كوه، چونان بلندترين و نزديك

. رگ با كوهي نامور در پيوند استاز آن است كه هر يك از پيامبران بز. و آييني داشته است
: و بر آن كوه، با خداوند راز گفته است و به پيامبري برانگيخته و برگزيده آمده است

! كه درود خداي بر او باد زرتشت بر سبالن؛ موسي بر طور؛ عيسي بر كوه زيتون و محمد
  .در حرا

وار در  ته است و هرم نام داش“زِيگورات”نيز، به گمان بسيار، پرستشگاهي باستاني كه 
ترين  و نزديك” نردبان آسمان”شده است، نمادي از كوه، چونان  هفت اشكوب ساخته مي

  )240 :الف1385كزّازي ( .جاي در زمين بدان، بوده است
انگيز بوده و در دل كوههاي سر         غار هم، از آن رو كه جايگاهي رازآلود و وهم         

تـرين جـاي بـه آسـمان         ه، نزديـك  به آسمان كشيده، جاي داشته است، چونان كو       
  .آمده است شمرده مي

درونـي غارهـا، بـر كمـرِ        ) فـضاي (= واري و گنبـدگون بـودنِ فراخـاي          گوي
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كوههاي بشكوه و بلند، باعث شده است كـه در آيـين مهرپرسـتي، غـار را خـود                   
) مـصنوعي (= را چونان آسمان، با ستارگانِ بر ساخته         آسمان بينگارند و سقف آن    

  )19 و 12: 1385زمرّدي : به. ك.ر(.  جايگاه پرستششان قرار دهندبيارايند و
، قـدرت اسـطوره   اش،    پـژوه نـامي، در كتـاب گرانمايـه         هجوزف كمبل، اسـطور   

: 1388كمبـل   : بـه . ك.ر(. بوده است ) الهگان(=ها، نمادهاي بغ بانوان       برآنست كه كوه  
259(  

بـه  را خواستار است، كه     شناسانه    ها، گزارشي اسطوره    نمادپردازيِ كمبل از كوه   
   .شود آن پرداخته مي

) مـادر (= ، و زمـين را مـام        )پـدر (= در باورشناسي باستاني، آسـمان را بـاب         
هـاي سـومري و يونـاني و دو قـوم           و در اسـطوره    )76 :1385اليـاده   (. انـد   دانسته  مي

 آسـمان و زمـين       ، آفرينش جهان از آميزش و همبستريِ      2 و دوگون  1آفريقايي فون 
  )94 و 88 و 85 : 1383رضايي : به. ك.ر (. آمده استپديد

هـاي مختلـف      هاي زردشتي، بـه گونـه       در اسطوره ) كيومرث(= آفرينش انسان   
سپندارمذ، يعني زمين، به صورت ماده آفريده       « ، در دينكرد،  اماگزارش آمده است؛    

كريـستين سـن    ( »از آن، كيومرث را آفريد؛ به صـورت نـر         ) آسمان(= شد و اورمزد    

 بر اين بنيـاد، كيـومرث از پيونـد اهـورامزدا، خـدايِ آسـمان، بـا                  .)37 و   36: 1386
  .آيد دخترش سپندارمذ، بغ بانوي زمين، پديد مي

  هـستند؛  ) مـادر (= هـا هـم، بخـشي از زمـين            ه  بر پاية آنچـه نوشـته آمـد، كـو         
  هـا    بـه سـخني ديگـر، كـوه       . ، براي آميـزش   )پدر(=ترين جاي به آسمان      و نزديك 

، بـراي بـاردار     )پـدر (= ترين جاي براي دسترسي آسـمان        چون نزديك ) رهاغا(= 
زمـين انگاشـت كـه كـردار        ) رحـم (= را زهـدانِ     كردن زمين است، پس بايـد آن      

از آن  ) نـوزاد (= رسـد و بـارِ زمـين         آميزش آسمان با زمين در آنجا، به انجام مـي         
_____________________________________________________________ 
1. Fon     2. Dogon 
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خـدايان و   جـاي     روسـت كـه زيـست      شـود؛ و از آن      جايگاه بر زمين گذاشته مـي     
هاي مـاز در مـاز و راز          ي، در دل كوه   ا چونان اسطوره ) توليدمثلشان(=آوريشان    زاد

ش ا ينياد مانـد  ه   در اثر ب   ، پژوهشگر توانا  ،اهللا قرشي   در راز قرار داشته است و امان      
  : ه نوشته استبار در اين آب و كوه در اساطير هند و ايراني

از باورهاي هند و اروپاييان نبود، ولي در ) ورفيسمانتروپوم(گونه تصور شدنِ خدايان  انسان
قاره نيز رسوخ پيدا  اي قديم از اصول مسلم بود و از اين طريق حتي به شبه فرهنگ مديترانه

پناه جستن خدايان به كوه و توليدمثل آنان در كوه و اقامتشان بر كوه از قديم نمايانگر . كرد
رسد كه نزد هند و  به نظر مي. اي بوده است هاهميت و تقدس كوه نزد مردمانِ مديتران

 كوه تقدسي ،اي يان، آب و كوه، به يك اندازه مقدس بودند؛ ولي در فرهنگ مديترانهياروپا
هايي از جزيرة غيرمسكون  آپولون و خواهرش آرتميس، بر تپه. بيشتر از آب داشته است

يابد و در  هك لوسا رشد ميكوه يا كو ايونوسوس، در غاري واقع در. شوند دلوس متولد مي
گساري را در  كند و نخستين مجلس مي همين غار طرز تهية شراب از انگور را كشف مي

 (=  Maduميدس، در اين اسطوره يادآور واژة هند و ايراني. دهد باغ ميدس شاه ترتيب مي
  . كشف شده است،است كه نه در يك جا كه در هر جا كه انگورخيز بوده) شراب

 ملهم از   هم بوده،“كشف و شهود” كه معلوم است در اساطيرِ يوناني، كوه، جايگاهبه طوري 
در اساطير . قاره اثر بخشيد اي كه هم در طور سينا و هم در عرفان شبه فرهنگ مديترانه

توانستند در بلندا يا در سراشيبي كوه پارناسوس يا كوه تاوگتوس يا كوه  يوناني، متفكران مي
نه تنها طور سينا، جايگاه وحي بود كه . د و در بحر انديشه فرو روندكوتائرون بنشينن

نيز، جايگاه وحي اهورامزدا به زردشت ) هامون(=، در كنار درياچة كيانسيه اوشيدرنه
  )52: 1380قرشي (. گرديد

 آمده است كه اهورامزدا و زردتشت،       19، فقرة   22 فرگرد   ،ونديدادهمچنين، در   
   : با هم سخن گفتنددر باالي كوه و در بيشه

، به ]پسنديده[ با كوشايي، اَئيريمنِ آرزو شده -فراز رسيد. با شتاب، او رفت؛ بدون درنگ
ميان اورمزد و زردشت [پرسش مقدس ] جايي كه[ مقدس، در بيشه، اَبر -كوه پرسشِ

  )1042: 1385رضي (. جريان داشت
 زال و شاهاني چون كيقباد      ، پهلواناني چون  شاهنامه ،پس اگر در نامة پهلوانيمان    

آيند،     و فريدون، براي انجام دادنِ كارهاي سترگ و برجسته، از البرزكوه به زير مي             
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شناختي، آنان بايد بـراي ايـن كارهـاي بنيـادين و سـترگ،                بر بنياد ديدگاه اسطوره   
تولدي نمادين را از سر بگذرانند و به سخني، پاك و سـپند، از نـو زاده آينـد؛ تـا                     

  .د كارهاي برجسته و بزرگشان را انجام دهند و به سامان برسانندبتوانن
مانند فرهنگ ايرانـي را   زال، از آن روي كه قرار است رستم، يل ورجاوند و بي     

بيافريند، بايد تولدي ديگر را از سر بگذراند؛ پس قرار گرفتن او در البرز و از نـو                  
اي تواند بود از بيـرون آمـدن          هاي اسطور    انگاره )41 : 1374فردوسي  (به زير آمدنش    

زمـان كـه فريـدون قـرار اسـت بـا سـرنگون كـردن                 و يـا آن   . وي از زهدان مادر   
كار، كاري بشكوه و سترگ و سهمگين انجـام دهـد، پـس              دهاكِ كژراه و سياه     اژي

بايد زادني ديگر را از سر بگذراند؛ و پاك و سپند، به انجام چنين كاري برجـسته،                 
  .دست يازد

ــت  ــو بگذش ــشت،  چ ــدن دو ه ــر آفري ــت     ب ــه دشـ ــد بـ ــدر آمـ ــوه انـ  از البرزكـ
  )15: همان(

  : و يا 
 برانگيخــــــت مــــــا را از البرزكــــــوه كــــه يــــزدان پــــاك از ميــــان گــــروه

  )20: همان(
و البرز، نمادي توانـد بـود از زهـدان مـادر، كـه فريـدون از آن، ديگـر بـاره زاده                       

  .شود مي
يسته آيد، او نيز چون زال و فريـدون از           را شا  “زو”نكه جانشيني     كيقباد، براي آ  

گمان، شاهي در باورهاي باسـتاني ايرانـي، نيازمنـد پـاكي و               بي. آيد  كوه به زير مي   
و اين پاكي را كيقباد، با زادنِ ديگـر بـاره،           . مند گردد   سپندي بوده است؛ تا شاه فرّه     

  .آورد دست مي هب
  :بخوانيم داستان آوردن رستم، كيقباد را از البرزكوه

ــده زال   ــت فرخن ــين گف ــتم چن ــه رس  ب
  تازيـــان، تـــا بـــه البرزكـــوه    :بـــرو

 كـــه برگيـــر گوپـــال و بفـــراز يـــال
 گــروه گــزين كــن يكــي لــشكري هــم

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


17   /    ها، زندگان جاويد  اسطوره                                                   89بهار ـ  18 ـ ش 6س  

ــي     ــن يكـ ــرين كـ ــاد، آفـ ــر كَيقبـ  اَبـ
 بــه دو هفتــه بايــد كــه ايــدر بــوي     

ــه ــويي ك ــتند ” :بگ ــو را خواس ــشكر ت  ل
 كمــر بــر ميــان بــست رســتم؛ چــو بــاد

ــكِ  ــه نزدي ــب  ب ــه ش ــدش، ب   زال آوري
ــزن     ــا رايـ ــه بـ ــك هفتـ ــستند يـ  نشـ
 بـــه هـــشتم بياراســـتند تخـــت عـــاج

ــه ــاد   ب ــست كيقب ــر نش ــي ب ــت كئ   تخ
  

ــدكي    ــگ ان ــيشِ او در، درن ــن، پ  مك
 گـــه و بيگـــه از تـــاختن نغنـــوي   
ــتند  ــاهي بياراسـ ــتِ شـ ــي تخـ  “همـ

 بيامـــــد گُـــــرازان بـــــرِ كيقبـــــاد
ــب    ــشاد ل ــيچ نگ ــدن، ه ــد ش ــه آم  ب
 شـــدند انـــدر آن، موبـــدان انجمـــن

 ج، تــــاجبياويختنــــد، از بــــرِ عــــا
 همــان تــاجِ گــوهر بــه ســر بــر نهــاد 

  )78 و 77: 1374فردوسي (                

هــا و غارهــا، و در   از درونِ زهــدان زمــين، يعنــي كــوه چنــين زادنــي ديگــر،
پـدران چنـين    : هاي ايراني، از البرزكوه، داراي ايـن پيـام نيـز هـست كـه                  اسطوره

ها، آسماني و    است و خود اين انسان    آيند، آسمان     گونه زاده مي   هايي كه بدين   انسان
  .سري آن

رود، سيمرغ در     زمان كه سام براي بردن زال به پاية البرزكوه مي          نمونه، آن براي  
   :نهد ها، به نزد پدرش، سام، مي كرداري نمادين، زال را پس از بردن به اوج آسمان

ــتش   ــدرام و برداشــ ــرد پــ ــش كــ  گــــرازان بــــه ابــــر انــــدر افراشــــتش دلــ
ــيد  آورد نــــــزد پــــــدر ز پــــــروازش ــر هرسـ ــوي سـ ــرش مـ ــر بـ ــه زيـ   بـ

  )42: همان(

 ـ  نـزمي رانـهمتاي اي   ود كه زال، بابِ يل بي     ـد ب ـر آن توان  ـو اين كردار، نشانگ   
  .ساز  آسماني است و مينوي؛ نيرومند است و دستان ـرستم

اساطير «: اي بر آن سر است كه       هاي اسطوره    اين گونه زادن   بارةميرچا الياده، در  
رجوع به  ” :سازند كه   هاي رازآموزي رجعت به زهدان، اين امر را واضح مي          ينيو آ 

بيند، اما اين تولد نو، تكـرار والدت نخـستين،            اي را تدارك مي     ، والدت تازه  “اصل
، تولد مجدد عرفاني، از مقولة          بلكه به معني حقيقي   . يعني والدت جسماني، نيست   

 وصول به مرتبه و كيفيت جديدي در وجـود          عبارتي ديگر،  معنوي و روحاني و به    
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گيـري از آنهـا و        شامل بلوغ جنسي، انباز شدن در قداسـت و در فرهنـگ، بهـره             (
نظر اصلي اينست كـه بـراي وصـول بـه           . است) بر روح  “باز شدن ”  خالصة كالم   

تري در سلسله مراتب وجود، بايد زندگاني جنيني و تولـد را              مرتبه و كيفيت عالي   
  )89 و 88 : 1386الياده ( ».يني و رمزييما البته به طرزي آتجديد كرد، ا

رسـد،    اي كه از زهدان مام به سامان مـي          هايي، با زادنِ راستينه    چنين زادن ! آري
 نـام بنهـيم؛ چـرا كـه     “اي زادن اسـطوره  ” هـا را بايـد      اين زادن  .يكسره ناساز است  

هـايي هـستند كـه        ننهنـد، همـا     هايي كه اين چنين، از نو، پا بـه هـستي مـي             انسان
  .دهند رسانند و انجام مي اي را به سامان مي  هكردارهاي اسطور

اي فـراخ      گـستره  “اي  هاي اسـطور    زادن”نمايد آنست كه،      آنچه بايستة گفت مي   
. شـود   غار را شامل نمـي -شناختي، تنها، زادن از كوه   هاي اسطوره   دارد؛ و در بحث   

 )3(خـواني   هـاي هفـت      و كـردار   )2(هـا  واره خـوان   ها و هفـت     خوان  نمونه هفت براي  
بسيجد و     قهرمانان را نيز مي    “اي  زادن اسطوره ”پهلوانان نيز، زهدانهايي هستند كه،      

 د؛نهـ   شناختي نـام مـي      ها را بسترهاي اسطوره     آن زهدان  نگارندهدهد؛ و     سامان مي 
و بايست در درون آن زاده آيد؛ ببالد          شك، مي    بي ،اي  بسترهايي كه قهرمانِ اسطوره   

  )4(.بركشد؛ و بميرد و از نو زاده آيد
 غار، اين محور كيهاني را به بهانة درآمـدي بـراي پـرداختن بـه                -اينك كه كوه  
خراشِ ميالد، به فراخي و گستردگي، باز نمـوديم و        شناسانة آسمان   بررسي اسطوره 

  .نمايد كه به سرِ سخنمان بازگرديم آشكار ساختيم، بايسته مي
دو   غـار، محـور كيهـاني اسـت؛ و مونيـك           -، چون كـوه   درخت كيهاني هم نيز   

   :گويد ه ميباربوكور در اين 
پيوندد؛ و گواه بر   است و زمين را به آسمان مي“ستون و ركن كيهان” درخت كيهان،

م  هحسرت و دلتنگيِ دورافتادگي از روزگاري است كه زمين و آسمان نخست، سخت به
گو با آنان و ق آسمان و ديدار با خدايان و گفتنزديك بودند؛ و وسيلة دست يافتن به طا

  )9 : 1387بوكور (. بوده است
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خيزش و بر كـشيدگي     ”: ند از ا اي   غار و درخت كيهاني، نمادهاي اسطوره      -كوه
يـي    اي از چنـان كـارايي و پايـايي          اين نمادهاي اسطوره   “.به سوي سپندي و پاكي    
 “كهـن نمـونگي   ”ي نهـاد، بـه      هـا   ترين اليـه   ترين و نهاني   برخوردارند كه در ژرف   

(= هـايِ درونِ ناخودآگـاهيِ همگـاني         نمونه كهن« رو كه اين    از آن  اما،. اند  انجاميده
هاي    و به گونه   )161: 1386يونگ  (؛  »شوند  بازآفريني مي «: ، بنابر سخن يونگ   )جمعي

 غار و درخت كيهاني، امروزه، خـود        - پس نمادهاي كوه   ،نمايانند  ديگر خود را مي   
نماياننـد و نـشان       هـاي بـشكوه و سـتوار و سـترگ مـي            خـراش  پيكر آسمان را در   

دهند و ساختن چنين بناهاي بلند و سر بـه آسـمان كـشيده، پاسـخي اسـت از               مي
ش، خـود را    ا ش، كه در خودآگـاهي    ا سوي انسان امروزين به نيازهاي ژرف رواني      

  .دهد مايه، نشان مي  و بي هاي پندارينه و ياوه بسان خرافگي
الدين كـزّازي     نمايد كه باري ديگر، سخن نغز ميرجالل         اينجا نيز، بايسته مي    در

  : را كه پيش از اين نوشته آمد، باز نماييم
. اي مانده است اگر خودآگاهي ما دانشورانه شده است، ناخودآگاهيمان، همچنان، اسطوره

  )8: ب1385كزّازي (
ورانة انسان امروزين را    و راستي را، اين ناخودآگاهي است كه خودآگاهي دانش        

پندارد كه يكسره از روزگار       دهد؛ و انسان امروزين، ياوه مي       برد و سامان مي     راه مي 
ها و بنيادهـاي      انديشه«: اي گُسليده و جدا آمده است؛ چرا كه         بيني اسطوره   و جهان 
اي در نهانخانة نهاد آدمي، در ژرفاي جان او، همچنان نيرومند و كـارا بـاز                اسطوره

» .ده؛ و بخشي گسترده از ساختار رواني و ناخودآگاه وي را پديـد آورده اسـت      مان
  )7: مانه(

ــاره ــتون    من ــساجد، س ــاي م ــرج   ه ــسا، ب ــاي كلي ــون،    ه ــي و اكن ــاي هرم ه
 غار  -اي كوه   هاي بشكوه، نمادهاي ديگرساني هستند از نمادِ اسطوره        خراش آسمان

  .و درخت كيهاني
دمـان    شناسانه، با ما، از سـپيده        و اسطوره  ، با نگاهي ژرف   “خراشِ ميالد  آسمان”
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اي و كهـن، و از جهـانِ          بيني راز در راز و مـاز در مـاز اسـطوره             تاريخ، و از جهان   
  .گويد آميز اسطوره، سخن مي رنگ و افسون افسانه

اي اسـت بـراي پـرداختن بـه ايـن بـاور كـه                 خراش ميالد، بستر و بهانه     آسمان
  .گذارند نمي به خود وا ها، ما را دمي اسطوره

آنكه بشر امروزين بداند، و تنها به ميانجي          خراش ميالد، به گمان من، بي      آسمان
اي، يعني محور كيهاني،      فرماندهي ناخودآگاهي، بر بنياد و بنيانِ همان باور اسطوره        

  .در وجود آمده است
 غـار و درخـت      –خراش ميالد، نمادي ديگرسـان اسـت، از نمـادِ كـوه               آسمان

دي ديگرگون است از محور كيهاني، كه انسان شهرآيين امروزين را به            كيهاني؛ نما 
خراش، نمادي است از گرايش انسان به باال رفـتن و             اين آسمان . پيوندد  سمان مي   آ

  . جايگاهي مينوي پر كشيدن و كوچ دادنِ ايمان خود از زمين به سويِ
(= همگـاني   خـراش مـيالد، بـر بنيـادِ فرمـان ناخودآگـاهي              كشانِ آسمان  نقشه

اي، از كـشيدنِ چنـين نقـشي          خويش، كه آكنده است از نمادهاي اسطوره      ) جمعي
 كـه   ،و نمود يـافتن سـخن مـسيح       ) دنيوي و زميني  (=بلند، فرار از زندگي گيتيگ      

  .جويند  را مي)371: 1386يونگ (، “ملكوت من در اين دنيا قرار ندارد”: فرمود
د، جايگاه بركـشيدگي و پرتـاب روح        گونه كه پيشتر نشان داده ش      ها، همان   كوه

هـا،    كوه: پيامبران بوده است به پاكي و سپندي و جاودانگي؛ هر چند كه بايد گفت             
سـري و    ترين جاي به آسمان هـستند، نيروهـايي ويـژه و آن            روي كه نزديك   از آن 

كننـد، و خـود، داراي چنـان نيروهـاي شـگرفي              مينويي را از آسمان دريافت مـي      
سـازد؛   خواه ناخواه، دگرگون ميرا ) كوه(= خص راه يافته به آن    شوند كه هر ش     مي

  .هر چند براي دمي
هـا، تنهـا، جايگـاه پيـامبران و برگزيـدگان           پس، بر پايه آنچه نوشته آمـد، كـوه        

. پروردگار نبوده است؛ كه هر مرد ديني و خداترسي را بـا آن، سـري بـوده اسـت                  
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، )ضـحاك (= دهـاك      در داسـتان اژي    مهشاهنامانند    چنانكه، در نامة ورجاوند و بي     
آيد، كه بر فـراز البرزكـوه، فريـدون خردسـال را،              سخن از مردي ديني به ميان مي      

  .پناهد زماني، مي
ــي   بـود ) البـرز (=ن كـوه  ايكي مـردِ دينـي بـد      ــي بـ ــار گيتـ ــه از كـ ــود  كـ ــدوه بـ  انـ

  )15: 1374فردوسي (

 .ين كاركردي را دارد   خراش ديگري نيز چن    خراش ميالد، و يا هر آسمان      آسمان
خويش را، خواه نـاخواه، هـر چنـد         ) طبقه فرازين (= آنها هم، باشندگان در چگادِ      

رسـانند؛    كنند؛ و دمي، به ملكوت و جاودانگي مـي          براي دمي، به آسمان پرتاب مي     
انـديش،    پـژوه ژرف   ست كه بارها و بارهـا، اسـطوره        ا يا و اين همان زمانِ اسطوره    

پيونـد بـا قـرار     آيد بي اي كه در زير مي  گويد؛ و نمونه    ن سخن مي  ميرچا الياده، از آ   
  : خراش و پرتاب به آسمان نيست گرفتن در چگادِ آسمان

اي كه در عين حال، مركزي و رفيع و  اي، يعني از نقطه در روايات بودايي، خلقت از قلّه
نهاد و به سوي بودا، به محض والدت، كف پاهايش را بر زمين . شود متعال است، آغاز مي

اين منم كه در جهان، : گام برداشت و به قطب رسيد و بانگ برآورد شمال چرخيد و هفت
در واقع بودا با رسيدن به قُلّة . ام؛ اين منم كه در جهان از همه برترم بر همه پيشي گرفته

با (، بودا، به نحوي جادويي. شود همزمان مي)  پيدايش آن يعني زمانِ(كيهان، با آغاز جهان 
زمان و خلقت را ملغي )  كه سراسر عالم از آن پديد آمده است“مركز” گيري در جاي

  )354 : 1385الياده (. زمان مقدم بر آفرينش كيهان، پيوسته است ساخته، و به زمانِ بي
خـراش مـيالد، همـه سـويه و           ويژه آسمان  ههايي، ب  خراش ساختن چنين آسمان  

آنكه انـسانِ خـردورز و    آيد؛ بي  ني انسان ساخته مي   همه رويه، بر بنيادِ نيازهاي روا     
البته او بـر بنيـاد      . ين امروزين، از چنين نيازهايي آگاهي داشته باشد       يمندِ شهرآ  راي

هاي مخابراتي چنـين      نيازهاي خودآگاهي خويش، يعني كمبود جا و فرستادن پيام        
ست كـه در    اين نيازهاي ناخودآگاهي وي ا    ! سازد؛ ولي خوب    خراشي را مي    آسمان

  .برد مرحلة نخست او را راه مي
خـراش    در دل آسـمان و بـر فـرازِ آسـمان          ) رستوران(= ساختن خوان سرايي    
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به سامان رساندن چنين    . كشان آن است    ميالد، نشانگر يكي از نيازهاي رواني نقشه      
) طبقـاتِ  (=هـاي    سرايي دلپذير براي خـوردن و آشـاميدن در يكـي از آشـكوب             

نمونـة بركـشيدگي و      اش ميالد، بخـشي از همـان نمـاد و كُهـن           خر فرازين آسمان 
گونـه كـه     همـان . هاي مينَوي اسـت     خيزش به سوي آسمان، و پرورش با خوراك       

هـا و در دل غارهـا بـا          پيشتر نوشته آمد، اگر، پيامبران و مردان ديني، بر چگاد كوه          
مروزين هـم،   اند؛ انسان ا    يافته  سري و آسماني پرورش مي     هاي مينَوي و آن    خوراك

هـاي رنگارنـگ و      خراش ميالد، آسوده و گردان، خـوراك        در نوك و چگاد آسمان    
  .پرورد خورد و خويش را مي گوارا مي

يافتن به پروردگي روح از اين رهگـذر، جـاي خـود را               غار و دست   -نمادِ كوه 
دهـد؛ و آن پـرورش جـسم بـر             با همان پيام و محتوا مي      وليبه نمادي ديگرسان،    

خراش ميالد است؛ هر چند كه چنين بركـشيدگي جـسم، تـا بـه دل                  انچگاد آسم 
  .نوازد پرورد و مي آسمان، خواه ناخواه، روح را هم مي

وار   خراش ميالد، ساختمان گوي    شناختي آسمان   اي بنيادين در نقد اسطوره      نكته
 متـري از    315خراش، در ارتفاع     خراش است؛ كه بر فراز آسمان       آسمان) كروي(= 

آسمان خـراش را تنـگ در آغـوش         ) اصلي عمودي (= دنة بنيادين ستوني    زمين، ب 
  .كشيده است

  دايره

بينـي   اي؛ كه از روزگار و جهـان   شك و گماني، نمادي است اسطوره     هيچ  دايره، بي 
  .اي به ما رسيده است اسطوره

نمادي اسـت چندسـويه    “دايره”اي،  در باورشناسي باستاني و نمادهاي اسطوره     
انجامد؛ و تواند بـود كـه         مي) وحدت (= “يگانگي” ه البته همگي به   و چندرويه، ك  

هـا و     بررسي و كندوكاو سـوي     ولياست؛  ) وحدت(=بگوييم دايره، نمادِ يگانگي     
  .انجامد آن مي) كمال(= هاي ديگر اين نماد جهاني، به نشان دادن بوندگي  روي
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اي  بـه گونـه  دايره، چنان نماد بـشكوه و وزينـي اسـت كـه در جهـان كنـوني،                  
نمايد و همان كاركردهاي نژاده و كهن و          برجسته و پررنگ، بودِ خويش را باز مي       

  .اي خويش را داراست اسطوره
، از  )جمعـي (= اي، برآمـده از ناخودآگـاهي همگـاني           دايره، اين نماد اسـطوره    

هـا   دمان تاريخ تا اكنون، انسان      اي برخوردار است، كه از سپيده       چنان نيروي فزاينده  
  .هاي جادوي و مينَوي خويش، به جهان پيوسته است را با رشته

شـناختي    اين درآمد از آن رو نوشته آمد، تا بستري باشـد بـراي نقـد اسـطوره                
البتـه  . (خراش ميالد؛ كه در چگادِ آن، ساخته آمده اسـت  وار آسمان ساختمان گوي 

سـاختمان  خراش، كـه بـر فـراز           متري آسمان  120بدون در نظر گرفتنِ دكل آنتن       
  .)آيد وار ديده مي گوي

هـا    است كه آسمان   كوشيدهاي،    اي اسطوره   اينكه انسان امروزين، بر بنياد انگاره     
پيـشينه و نوبنيـاد نخواهـد بـود؛ و            گير آيد، سـخني بـي      را درنوردد و در آن، جاي     

آسـمان، فرافكنـي    ) فـضاي (= هايي به اين بلندا، در فراخاي        خراش  ساختن آسمان 
وار و    همچنين، ساختن بنـاي گـوي     . اي است؛ در خودآگاهي      اسطوره ةهمان انگار 

آنكه حتي    اي ديگر، بي    نمونه خراش، بر بنياد كهن     گون نيز، در چگاد آسمان     اي    دايره
نمونـه، دايـره،      كشان آن بدانند، ساخته آمـده اسـت؛ و آن كهـن             سازندگان و نقشه  

  . اش هاي نمادپردازانه ها و روي است؛ با سوي
 و ايـن    )93 : 1387بوكـور   (ايره، نماد آرامش و آسـودگي و ايمنـي اسـت؛             د -1

گونِ خود را    اي  زمان بيشتر حس خواهد شد، كه ما يك روز كمربند دايره           سخن آن 
  .را نداريم) الزم(=كنيم آن استواري بايا  زمان است كه حس مي بر ميان نبنديم؛ آن
ونـان كمربنـدي، گرداگـرد      خـراش، چ    وارِ آسـمان     و گـوي    گون ساختمانِ دايره 

در آن،  ) سـاكنان (= كـشان و باشـندگانِ        خراش بسته آمده است؛ تا به نقشه        آسمان
ور آ ايمني و آرامش دهد؛ چرا كه بودن در دل آسمان، خواه ناخواه، ترسي شـگفت     

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


24 بهروز اَتوني  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

  .را به همراه خواهد داشت
 زمـان   و ايـن را آن     )95: 1387بوكـور   ( دايره، نماد دوستي و صميميت اسـت         -2

خوري گرد را با مستطيل يا مربع بسنجيم؛          كنيم كه ميزهاي خوراك     بيشتر درك مي  
آاليشي روحمان بود،     هاي بازي كودكيمان را كه برگرفته از سادگي و بي           و يا حلقه  

  . به ياد بياوريم
چگونگي ساختِ ساختماني در دل آسمان، بيش از هر چيز به آن نياز دارد كه               

مي و دوستانه، وحشت و شكوه بلنـدي را بـه سـويي             با پديد آوردن محيطي صمي    
را بـه درسـتي سـامان       ) وظيفـه (=گون، اين خويشكاري      وانهد؛ و ساختماني دايره   

  .دهد مي
نمونـة دايـره، بـه ايـن         خراش ميالد، بر بنياد و رهبري كهـن         كشان آسمان   نقشه

يگـر،  هـاي د    گـون، بـيش از گونـه        وار و دايره    اند كه ساختماني گوي     برآيند رسيده 
كه غارها هـم بـر       آيد؛ همچنان   ايمني و صميميت را در بلنداي آسمان پذيرفتار مي        

پديـد  ) كـروي (وار    اي يكـسره طبيعـي، كمـابيش گـوي          ها به گونه    فراز و دل كوه   
اي به روزگـار دانـشورانة        واري غارها از روزگاران اسطوره      اند؛ و همين گوي     آمده

وار؛ بــر فــراز  ي كمــابيش گــويامــروز رســيده و خــويش را بــه شــكل ســاختمان
  .خراش ميالد فرافكني كرده است آسمان

شـناس نامـدار و    ، كـه بـه ميـانجي روان   انـسان و سـمبولهايش    در كتابِ پرمغـزِ     
ة بـار  بنيـان آمـده اسـت، در       ،يـسي، كـارل گوسـتاويونگ     يپـژوه سو   انديشمند نهان 
  :خوانيم يرون، ميهاي بدوي از ناخودآگاه به جهان ب ها يا نمايه نمونه فرافكني كهن

 ساخته شده باشد، فرافكني )5(هر بنايي، خواه مذهبي يا غيرمذهبي كه بر مبناي طرح مانداال
شهر، قلعه و يا معبد هر كدام نماد . ست از ناخودآگاه به جهان خارج ا الگويي تصوير كُهن

ر آنها شوند و يا د سان، بر روي افرادي كه وارد آنها مي شوند و بدين وحدت رواني مي
نياز به گفتن نيست كه حتا در معماري هم (گذارند  كنند تأثيري خاص مي زندگي مي

گونه  اين:  پرفسور يونگ نوشته است.)باشد فرافكني محتواي رواني، صرفاً ناخودآگاه مي
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ترين  شوند و بايد دوباره از ژرفاي فراموش شده بيرون بيايند تا ژرف چيزها ابالغ نمي
 ةترتيب ويژگي يگان هاي روح را بيان كنند و بدين گاه و واالترين مكاشفههاي خودآ مكاشفه

  )371: 1386يونگ (.  بشري پيوند دهندة هزاران سالةخودآگاه امروزي را با گذشت
مان روحِ انسان خردورز و دانـشور       ؛ ه )379: همان(ست؛   “روح” دايره، نماد    -3

گرايي، گـرايش بـه        روزگار ماده  ش، در اين  ا امروزين كه بر اثر فرمان ناخودآگاهي     
گـون در دل     اي  وار و دايـره     اوج گرفتن دارد؛ و او با سـاختن چنـين بنـايي گـوي             

  .آورد آسمان، روح خود را به پرواز در مي
گـراي علمـي اسـت، كـه بـر اثـر فرمـان             راستي را، اين نياز رواني انسانِ مـاده       

يدگي و پرواز روح فرمان     ش، پشتاپشت و پي در پي، وي را به بركش         ا ناخودآگاهي
وارِ   كـردن شـكل دايـره در پيكـرة سـاختمان گـوي             دهد و او نيـز، بـا نمـادين          مي

  .دهد خراشِ ميالد به اين نياز رواني پاسخ مي آسمان
اي بوده است كه گرداگرد        دايرة جادو، بر بنياد باورهاي خرافگي،  آن دايره         -4

 يـا آن كـس را سـپند و تـابو           آمده است، آن چيـز و       هر چيز يا هر كس كشيده مي      
ايجـاد خـط و     «  دايره يا حلقة جادويي، در واقـع،       .)94: 1387ر  وبوك(. كرده است   مي

  )349: 1385الياده ( ».مرزي ميان دو فضاي ناهمگون است
هـاي ديگرسـان، در زنـدگي         دايرة جادويي، كاربردي فراخ و گسترده، به گونه       

از ايـن كاربردهـا را از    هـايي چنـد   ونهنم. گذشتگان و اكنونيان داشته است و دارد     
  : خوانيم  ميرساله در تاريخ اديان و جان رمزهاي زندههاي  كتاب

. كشيدند اي دور پيكرشان مي گيران، براي حفاظت خويش، پيش از شروع پيكار، دايره كُشتي
رسد، و وسيلة دفاع  حفر خندق و شياري محافظ، سنتّي است كه قدمتش به قدمتِ عالَم مي

  .ز خود در برابر هجوم قواي زيانكار استا
  .را از گزند گرگ مصون دارد كشيدند تا آن  دواير جادو مي سابقاً، در روستاها، دور گله،

كند كه ماري، كه چون  ، خواب كسي را نقل ميشناسي و كيمياگري روانيونگ، در 
خواب، نمادِ دهد كه اين  درخت در زمين ريشه داشت، دورش حلقه زده بود و توضيح مي
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. رو شود هتواند با ناخودآگاهي روب بين مي خلق فضايي ممتاز است كه در آن خواب
   )95: 1387بوكور(

كنند تا ديوانِ بيماري  اي ترسيم مي  هند، به هنگام شيوع بيماري، دورِ روستا، حلقه در شمالِ
  )349 :1385الياده (. و ناخوشي را از نفوذ به درون محوطه، بازدارد

سـنگ و ديرمـان و       هاي جـادويي، در كـشور و فرهنـگ گـران            ن چنين دايره  اي
اي بس ديريـاز داشـته اسـت و ردپـاي آن تـا اكنـون،                  خيز ايران نيز، پيشينه    نازش

  : آيد فراچشم مي
داشـتند؛ و     دادنـد و برپـا مـي        هايـشان را در غارهـا سـامان مـي          مهردينان، آيين 

هـاي     در جـستاري آيـين     ،!در شادمان باد  شاد مهرداد بهار، كه روانش به مينو         روان
  : نمايد گونه باز مي مهرورزان را در درون غارها اين

اين غارها مظهر طاق آسمان . يافت بايست در غارها انجام مي مراسم مهري، معموالً مي
اما، در . داشت بايست آبي روان وجود مي در نزديك اين معابد طبيعي، يا در آن، مي. بودند

. كردند زمين بنا مي  اين معابد را به شباهت غارها، در زير،ها كه غاري نبود  جلگهشهرها يا
اين معابد از نور خارج استفاده . رسيد معبد به ياري پلكاني طوالني به سطح زمين مي

شد؛ كه در آن پيروان، خود را  گاه، پلكان به اطاقي ختم مي. اي نداشتند كردند و پنجره نمي
طاق معبد . شدند ساختند و سپس از آنجا به محوطة اصلي معبد وارد مي  ميبراي آيين آماده

در داخل معبد دو رديف سكو، در دو سو قرار داشت و در . آراستند را چون آسمانِ شب مي
يافت و   قرار داشت كه مراسم در آنجا انجام ميصحن گود معبدميان دو رديف سكو، 

. نشستند ه كنار سكوها بود، به تماشاي اين مراسم ميهايي ك وارد بر نيمكت تماشاگرانِ تازه
  )33 و 32: 1386بهار (

گونـه كـه خوانـديم، گـود پرستـشگاه مهردينـان، كـه فراخـاي مركـزي                   همان
اي جـادويي     ساخته، خود در حكم دايـره       پرستشگاه را از محيط درون غار جدا مي       

ال، كه براي تابو    بوده است بر جداسازي دو فراخاي ناهمگن؛ جايگاهي سپند و وا          
انـد؛ و ايـن گـودي       سـاخته     و ارجمند ساختن آن از فراخاي ديگر غـار، گـود مـي            

درست است كـه گـود   . پرستشگاه مهرورزان، چقدر همسان است با گود زورخانه   
گيـري،    انگاشـتي و آسـان       با اندكي ساده   اماگون نيست،     وار و دايره    زورخانه، گوي 
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  .وار انگاشت را گوي توان آن مي
هـاي ديگـر زورخانـه سـاخته         تـر از بخـش     رو ژرف  ودِ زورخانه نيـز، از آن     گ

آمده است تا از فراخاي پيرامونش جدا آيد؛ و آن حريم پاك و سپند و امـن را                    مي
براي پهلوانان پديد آورد؛ و از ورود نيروهاي اهريمني به درون گـود، جلـوگيري               

مگـاني از ايمنـي دايـره، كـه         اي است در ناخودآگاه ه      نمونه ند و اينها همه، كهن    ك
هاي  نمونه، خود را در تُشك     ند، و امروزه روز، اين كهن     ننمايا  سان مي  خود را بدين  

  .كند كُشتي، فرافكني مي گرد
بر پاية آنچه به فراخي و گستردگي، دربارة دايرة جادوي نوشته آمد، الفـي بـر                

گـون   اي   و حلقـه   وار  پايه و خام نخواهد بود اگر ساختمان گوي         گزاف و سخني بي   
خـراش،    اي جادوي براي پاسباني و نگهباني آسـمان         خراش را، چونان دايره     آسمان

  .و نيروهاي اهريمني در آسمان بدانيم) خبيث(در برابر تازش ارواح دروند 
 از خود بپرسيد كه در روزگار خردگرايي دانشورانه، ديگر چه كـسي بـه                شايد

خـراش    كـشان آسـمان     اورمند است؛ كـه نقـشه     نيروهاي اهريمني و ارواح دروند ب     
 خـويش،   “خودآگاهي” مند امروز، بر بنياد     انسان دانشور و راي     !ميالد باشند؟ آري  

، در  امـا انگـارد؛     بنياد مـي    نيروهاي آهرمني و ناپاك را يكسره پندارين و ياوه و بي          
ـ     نمونه ايست از كهن    وي، كه ذخيره   “ناخودآگاهي همگانيِ ” هـاي    هها، اينچنين نماي

ابتكار عمل  «هاست كه     نمونه آيد؛ و همين كهن     بدوي و كهن، به فراواني، يافت مي      
 و انـسان خردگـرايِ      )111: 1386يونـگ   (؛  »باشـند   و نيروي خاص خود را دارا مـي       

  .نمايد برد و راه مي امروزين را، ره مي
 ة چيرگـي ناخودآگـاهي    بـار الدين كـزّازي در     پژوه، دكتر ميرجالل    استادِ اسطوره 

  : نويسد همگاني بر خودآگاهي مي
 است كه خودآگاهي بر  ناپديد انگاشته يونگ، ناخودآگاهي جمعي را دريايي ژرف و كران

هاي دريا با  در ديد او، به همان سان كه خيزابه. ماند فراز آن به زورقي خُرد و لرزان مي
د، ناخودآگاهي آغازين سازن هاي گوناگون را از هم جدا مي ها و قاره شان، سرزمين پهناوري
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كزّازي (. گيرد تازد و آنها را فرو مي هاي فردي مي و بنيادين از هر سوي بر خودآگاهي
  )70: ب1385
خراش ميالد، از تازش نيروهاي اهريمنـي، بـه          گزند نگاه داشتن آسمان     پس، بي 

، نه تنهـا سـخني   )خراش وار فرازين آسمان ساختمان گوي(=ميانجي دايرة جادوي    
اي سخت، اسـتوار و راسـتين اسـت؛ و نوشـته              ي و ياوه نيست؛ كه انديشه     خرافگ

   :، استوار داشتي است براي ادعايمان لهايشوانسان و سمبزيرين از كتابِ 
ش، آنها ا دهد؛ هر چند در خودآگاهي انسان امروزي، هنوز به عوامل ژرف رواني پاسخ مي

  )161: 1386يونگ (. نگ، حقير شماردهفره پرست و بي هاي مردم خرافه  افسانهةرا به مثاب
؛ و بـر    )جمعـي (= دايره، نمادي است گَـشَن بـيخ؛ در ناخودآگـاهي همگـاني             

رسيدنِ همه سويه و همه روية آن، اگر شدني باشد به جستاري دراز دامن نيازمند               
نمايد و تواند كه برآيندي بر اين         ه بايستة گفت مي   بارتنها سخني كه در اين      . است

وار و  خـراش مـيالد، كمـابيش، بـا آن سـاختمان گـوي           آسـمان :  آنكـه  بخش باشد 
بدون در نظر گرفتن دكـل آنـتن   : گويم  البته باز مي(رسد؛  گون به پايان مي   اي    دايره
و ايـن، يعنـي،     ) آيد  وار ديده مي     متري فرازين برج كه پس از ساختمان گوي        120

پايـة سـخن يونـگ در       رسيدن انسان به يگاني روح خويش با خدا؛ چرا كـه، بـر              
 و انسان بـا     )368 و   367: همان(؛  »نماد وحدت اضداد است   « نمادپردازي دايره، دايره  

رسـد؛   گسلد و به يگانگي مـي  ها مي خراش، كم كم از دوگانگي   باال رفتن از آسمان   
  .يگانگي ميان خويش و خداي خود

ن به ميانة   شك، پس از اوج گرفتن و رسيد        خراش، بي  انسانِ باالرونده از آسمان   
آيـد؛ و     گون فرود مـي     وار و دايره    خراش، در ساختمانِ گوي     آسمان و چگاد آسمان   

  ).وحدت(= فرود آمدن در دايره، يعني رسيدن به يگانگي 
سـتونيِ  ) اصـلي (= چنين گفت كه بدنة بنيادينِ       شايد بتوان به سخن ديگر، اين     

 كه سرانجام انسان    گرفتن و پركشيدگي است،    خراش، نماد اوج    آسمان) عمودي(= 
خراش  وارِ آسمان   رساند و اين يگانگي، در ساختمان گوي        را به يگانگي با خدا مي     
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جـاي آمـده در يكـي از        ) رسـتوران (= سرايِ   شود؛ و آن خوان     نمود و پيكرينه مي   
تواند بود از رسـيدن بـه         خراش، رمزي مي    فرازين آسمان ) طبقات(= هاي   آشكوب
  .جهاني و آن) يروحان(= هاي مينَوي  خوراك
اي كه گزارش و رمزگشايي آن هنوز به انجام نرسـيده اسـت، گـردان                  نكته اما،

  .سراست؛ در دل آسمان بودنِ خوان
خراش مـيالد، و قـرار گـرفتن در       اگر بر آن سر باشيم كه با باال رفتن از آسمان          

ايـم؛ و بـر پايـه         ، در فضايي سپند و قدسي جـاي گرفتـه         )وحدت(=دايرة يگانگي   
مفهوم فضاي قدسي، متضمن تصور تكرار وصـلت مينَـوي آغـازين            « خن الياده، س

 پس بايد اين فـضاي يكـسره پـاك و سـپند و مينَـوي را                 ،)346: 1385الياده  ( »است
  .را ارج نهاد و گرامي داشت طواف كرد؛ و آن

راستي، طوافي اسـت كـه      ه  سراي، ب  بر پاية آنچه نوشته آمد، گردان بودنِ خوان       
و اگر از   . پرستند  ستايند و مي    به آسمان، آن فراخاي پاك و خدايي را مي        رسندگانِ  

سـراي را     سوي رمزپردازي جنسي، بدان بنگـريم، بـاز هـم، گـردان بـودنِ خـوان               
خـراش،    آسـمان ) عمودي(= د؛ چرا كه، پاية بنيادين ستوني       كررمزگشايي خواهيم   

خـراش،    ار آسـمان  و  نماد نرينگي و كارايي و اثرگذاري است؛ و سـاختمان  گـوي            
نمادِ مادينگي و كارپذيري و اثرستاني است؛ و از آميزش اين دوان، كه به روشـني                

آيـد، زنـدگي و جنـبش و          خـراش ديـده مـي      و آشكارگي، از نماي بيرونيِ آسمان     
سـراي    آغازد؛ و اين جنبش و حركت و زندگي، در گردان بودن خـوان              حركت مي 

  .آيد  ديده مي
  

  نتيجه

ها، هميشه و هميشه، تازه و نو، به زندگي ديريازشـان             نمونه لباسِ كهن ها، در     اسطوره
. كننـد   مـان فرافكنـي مـي      هاي ديگرسان، خود را در خودآگاهي       دهند؛ و به گونه     ادامه مي 
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اند، ليك در سان و سيماي نو و جديد، به فراخور نيازهـاي   نمادها، همان هستند كه بوده 
  .هر زمان

اي، به زير خاك      ها، در همان روزگار كهن و اسطوره        سطورهپس، اينكه بينديشيم كه ا    
انـد؛    هـا گـم آمـده       نورد هـزاره   گسترِ تاريخ و گردهاي گيتي     هاي دامن   اند؛ و در سايه     رفته

ها، اين هزار چهرگانِ ناخودآگاهي         بنياد خواهد بود؛ چرا كه، كهن نمونه        سخني ياوه و بي   
تابند و    نامي را برنمي   نشاني و شكسته   د گُسسته همگاني، با به روز نگه داشتن خويش، گَر       

  .دهند آرايند و با ما به زندگي ديربازشان ادامه مي تا هميشه به ديگرگوني، خود را مي
هـاي آن، از      بر پايه آنچه سخت كوتاه نوشته آمـد، آفـرينش هنـر، در تمـامي زمينـه                

 فرمانـدهي   تحـت سـازي،     نگارگري و آهنگسازي گرفته تا ادبيات و معماري و تنـديس          
) صــافي(= هــاي هنــري، از پالوانــة  ناخودآگــاهي همگــاني هــستند؛ و چنــين آفــرينش

  .رسند گذرند و به خودآگاهي مي ناخودآگاهي همگامي مي
هاي بدوي پديد     ها و نمايه    نمونه هاي كهن  هنر امروزين، چونان بنايي سنگي، از سنگ      

  .يكي از آنهاستخراش ميالد،  آمده و به سامان رسيده است؛ و آسمان
  

  نوشت پي

هاي كهـن، درختـي بـوده اسـت كـه بـيخ آن در                درخت كيهاني، بر بنياد باور انسان     ) 1(
هاي پهن و انبوه آن، همة سقف آسمان را پوشانده  سراسر زمين دويده شده است و شاخ 

  )9: 1387بوكور ( .است
قهرمـان، و سـرانجام     ي پيـاپي      هـا  ، همان دشوارگزيني  شاهنامهها، در     واره خوان هفت) 2(

اي ناتمام؛ چـرا كـه         به گونه  اماخواني است؛     هاي هفت   كامياب بيرون آمدن از همة تنگنا     
  .هاي در آن بسيار اندك است شمار رويداد

  .خواني، كرداري است مانند كشتن اژدها هاي هفت كردار) 3(
ــده) 4( ــه  مــن جــستاري را ورزي ــامزد ب ــس“اســطورة قهرمــان”ام ن ترهاي ؛ و در آن از ب

ام و در آينـده بـه شـرط پـذيرش آن از            شناختي به روشني و فراخي سخن رانده        اسطوره
 پژوهـشي وزيـن و بـرين، آن را فراچـشم خواننـدگان              - علمي  سوي داوران اين نشرية   
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  .گسترم گ در مينس گران
امـا در واقـع ايـن سـاختار        . واژة سانسكريت مانداال، به معني دايره، و مركـز اسـت          ) 5(

 در يـك يـا      بيـشتر اند،    ، ناظر به كانوني مركزي    درستي به دواير هم مركز كه همه،       پيچيدة
  .چندين مربع محاط است
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