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 سيمين دانشور از منظر نقد اساطيري» اسطقس«حركت بر اساس داستان
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 دانشگاه اروميه

 چكيده
ح،هدف نوشتار حاضر ؛ ركت استنشان دادن مبناي اصلي روايت بر اساس عنصر

و منشأ اساطيري قهرمان خاستگاهي عجين شده–حركتي به سوي خاستگاه واقعي

و ستيز با آنان-با نور پذير امكان-تعبير يونگ نبرد با سايهبه-كه با گذر از موانع

يي آشتي بين دو جنبهچگونگي گذر از اين موانع با ياري پير كه واسطه. شودمي

و ناهم درگبه ظاهر متضاد و راهنمايي قهرمانان و هبوط يافته بـهبن ون قهرمانان د

ميخاستگاه مينوي شـامل،جـذابيت عبـور از موانـع. شـود گردد، ميسـر مـي شان

مسسرسپاري، تجربه و بدين منظور.ي بازگشت جاودانه استلهاي استعالي حيات

درايساختار هفتگانهاز را با ياري مبناي روايت وجود ناسيشي ريختحوزه كه

سپس به چگونگي پيوند اين عناصـر ايم،نشان داده-ه با اندكي تفاوتتالب-دارد 

و مبحث توتم پرداختههابا انگاره .ايمو باورهاي اساطيري

شناسـي،ي اسـتعالي حيـات، حركـت، ريخـت اسطقس، پيـر، تجربـه: هاي كليدي واژه

.سايه، نور، هبوط/موانع

 مقدمه.1

و داســتاني از پايــدا،ســفر و بــارزترين مضــامين ادب غنــايي، حماســي، عرفــاني رترين

و با جابه،سفر. رودسرزمين ما به شمار مي صـورت،جايي مكـاني تنها در فضاي واقعي
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،اصـلدر. بلكه سير در يك فضاي متافيزيكي نيز در شمار همين مقوله است؛ پذيردنمي

.است زيبايي موضوع سفر همين سير در فضاي متافيزيكي

؛بر اسـاس يـك حركـت اسـتعاليي اسـت،سيمين دانشور»اسطقس« مبناي داستان

و و در كسوت سفري صعب بـا،دانشـور در ايـن داسـتان. دشـوار حركتي از سر عشق

و شكلسفر سمبوليكي ياري گرفتن از  اودو شخصيت، نگاهي به مبدأ ي بشـر ليـه گيري

ما. دارد وارا به تأمل در مباحث اساسفري كه اي گونـه طراحي داستان بـه.داردميطيري

او است كه مي،خويشيهلياين دو شخصيت به پيوند با اصل در. شـوند جهت داده بـا

جز« نظر داشتن ديدگاه اوكانر كه و در متبلور مـي،ياتيمفهوم داستان در برخي از شـود

،)O'Connor( اوكـانر(»كننـد نقشـي نمـادين پيـدا مـي،ياتياين صورت است كه جز

و هايي كـه در آن داستان،)150: 1386 و اصـلي سـمبل«هـا نمادهـا هـا نقـش محـوري

و مفهوم داستان بر دوش سـمبليههم،...دارند  سـليماني،(».شـود هـا حمـل مـي معني

تكب)1365:94 جزكارگيري نمادين هـاي اسـاطيري مايـه يياتي كـه دانشـور از بـن تك

و پيوند آن با توتم ميعنو،ايراني ارائـهيمايـه كند، ضرورت پرداختن به ژرفـاي بـن ان

مييهشد .نمايدداستان را درخور بررسي

اسـاطيرييهمايـ، ارتباط عناصر سـاختاري بـا بـن كه در اين نوشتار بايد يادآور شد

و شناخت تجربه مدهاي جمعي مردم اين سرزمينكهن تجزيـه« نظر بوده است؛ چراكه،

و تعبير نتايج حاصل از آن يعني ربط دادن يافتـه بدو،و تحليل ساختاري هـا بـهن تفسير

و اجتماعي، ارزش چنداني نـدارد  )Propp(،1368 :14( پـراپ(».كل ساختمان فرهنگي

:زير استبه شرح»اسطقس« الگوي حركت در داستان،اين مقدمه با

اي خالصـهيهداشته باشد، نخست به ارائاز داستان كلي اينكه خواننده تصوير براي

:پردازيمميداستان از

كل«ددييهاين داستان با زاوي مي» داناي ي اصـلي، دو هـا شخصـيت. گـردد روايت

بـه،وصال با يكـديگر،كه براي يكي شدن هستند)نعمتي-حيدري( هايدلداده از فرقه

؛ساني قهرمانان داستانناهم.2

و گذر از آن.4 ؛برخورد با موانع

؛حركت قهرمانان بر اساس يك نياز.1

؛حضور پير، ايفاگر نقش راهنما.3

و تجربـيهمرحل.6 يهپيونـد بـا تـوتم

؛استعالي حيات

و بارگاه.5 ؛صعود به كوه
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به» اسم اعظم« جويو آن دو را در جست،پير.شوندسوي پير راهنمايي مي راهي صعود

ومي» پلوار«ي قلّه و موانع سفر كـه ايشان را كند هـاي فكـري شـامل عقيـده از خطرات

و بوران است، مي و همچنين گذر از برف و راست  پناه بـردن بـه،اين پير. آگاهاندچپ

. كنـد به آنان توصـيه مـي،غلبه بر مشكالت برايرا» شانوجود گمشده«و» باري تعالي«

و دو گـل سـفيد نايـابيتأكيد اصلي پير پس از صعود به قله، چيدن دو شاخه ريواس

آناست كه  و اكسـير پير و ماحصـل هـا را بنيـاد خلقـت دو دلـداده آن را راز بختيـاري

ميسلوك .داندشان

و مردانـي مجهـز بـه وسـايل كوهنـوردي دو دلداده در مسير صعود خويش، با زنان

و زنـان( دانند آنانگرچه نمي، اندراهي فتح قله،آنانمانند شوند كه مواجهه مي ) مـردان

خ زدچندي بعد همگي يخ پرسشـي ذهـن مـرد را بـه خـود،سـلوكيهدر ميان.واهند

و چـرا«:كهو آن ايندارد مشغول مي مگر خدا انسان را از گل كوير نيافريده تا رنج ببرد

مي: پير ما گفت و)15: 1386دانشـور،(»روياندشبنياد خلقت آدمي گُل است كه سنگ

و عروج كامل خويش مي و مـرد. يابدپاسخ آن را در فتح قله در طي مـدت صـعود، زن

و عربـي، خيـام، سـعدي، سهروردي، فردوسـي، ابـن: فلسفه چون جوان با مشاهير ادب

و هدايت و اسـم اعظـم را از آنـان جويـا ديـدار مـي،موالنا، حافظ، ميرداماد، نيما كننـد

آن.شوند مي و گذر از و بوران يفرجام دو دلداده با رسـيدن بـه قلـهدر،با شروع برف

و چند سـاقه ريـواس و چيدن دو گل سفيد را هـا اسـم،كوه كـه از مشـاهيري اعظمـي

و به آن بـاور فرا را پيـدا آموخته بودند  دانسـتند، تكـرار مـي» جميـل« كـرده بودنـد وآن

كوپتر نجـات فرسـتاده بـود،ي كه هلينآنان با نردبا،در رويداد فرجامين داستان. كنند مي

.كنند عروج مي

 ان بر اساس يك نيازحركت قهرم.2

ب و عاشقي است كه و وصـال بـاهداستان دلدادگان، روايت دو مشتاق خاطر يكي شـدن

مي،يكديگر  كننـد آغـاز مـي،كنند؛ سفري كه به راهنمايي پيررنج سفر را بر خود هموار

و آشنايي با منشأ نباتي نخسـتين و راز است؛ سفري است به سرآغاز بـه همـين. پر رمز

آن حركت سي عنصردليل، برر و چشم،و مفهوم گيـري يكي از نمودهاي بسيار برجسته

.است كه در روايت دانشور ديده مي شود
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 سفر.2.1

و در پــي از،يكــي از عناصــر نمــاديني اســت كــه از ديربــاز تــاريخ،ســفرآن حركــت

،نمـادگرايي سـفر«:قابل تأمل اسـت كـهو ترين مضامين مورد توجه انسان بوده اساسي

و نياز به تجربهشانن آنگر ميل به تغيير دروني است و حتي بيش از يهنشـان،اي جديد

و منجـر بـه جسـت يونگ، سفر نشانهيهبه عقيد. جايي جابه ووي نارضايي اسـت جـو

ميكشف افق و(».شودهاي تازه ،chevalier & gheerbrant(،1380( گربـران شواليه

كه) 3:587ج و هم روحاني از رهگذر همين سفر داستان دلـدادگان،هم جسماني است

بهبراي نيل به آگاهي آغاز مي و و شود دو دلداده بـراي يكـي نياز درونيتبع آن، انگيزه

مي،شدن هريهنتيج«. گرددميسر شداين راهروي دانشور،(».چه باشد، ما يكي خواهيم

1386 :18(

 كسب تجربه.2.2

و سلوك اس،ماحصل سفر ميتغييري ميت كه در سالك ايجاد و از آن تحـت توانشود

، گفتـه شـد، سـفر گونه كه در تعريف نمادين سـفر همان. يادكرد،به عنوان تجربه عنوان

اي از انـدوختن تجربـه در داسـتان گونـه. گـردد هاي فراواني مـي سبب اندوختن تجربه

بادر»اسطقس« داسـتان، مشـهود دو دلـداده از مشـاهير در طـوليهكسب تجرب پيوند

)20-15: 1386، دانشور.ك.ر(.است

هاشهدگرگوني اندي.2.3

و پويايي شخصـيت و كسـب داسـتان ايـن هـاي تحول كـه بـا از سـر گذرانـدن موانـع

ازنمونه،شودميباورهاي نويني دست يافتن به به منجر هاي جديد، تجربه دگرگوني اي

ب هاي داستان اسـت،ي شخصيتانديشه .ك.ر(» مقتضـيات داسـتان كوتـاه« نـابر اگرچـه

و بسـطو محدود بودن شخصيت) 129: 1382پاينده، پردازي در اين نـوع ژانـر، شـرح

و تكامـلفريهاما صحن،يابند چنداني نمي و مرد، تعـالي جامين داستان يعني عروج زن

.دهـد كـوپتر نشـان مـي رفتن از نردبـان هلـي بـاال هـا را بـه صـورت تصـوير شخصيت

آن ...كوپتري آمد بر فراز قله چرخيد هلي« و مـرد عاشـق نردبان ماننـدي بـه جـا كـه زن

و آن )21: 1386، دانشور(».ها عروج كردندبودند فرستاد
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 ساني قهرمانانناهم.3

پيـر مـا«. يابـد اي دو دلداده نمود مـي به شكل تضاد فرقه»اسطقس«ساني در داستانناهم

و پـدرانِ نعمتـيوحيـدرييههشدار داد كـه آن دو از دو فرقـ  و پدرانشـان هسـتند

)13: 1386 دانشور،(».پدرانشان دستشان به خون همديگر آلوده است

به سجادي نيز .اشاره كـرده اسـت» حيدري با نعمتيي تقابل فرقه«به شكلي گذرا

درو ايران سياسييههرچند منازعات اين دو فرقه تنها در حوز) 113: 1379سجادي،(

كنون، مضـامين تـا حضور اين قبيلوچتر تصوف شيعي عصر صفوي وجود داشت زير

وقتي امـري ايـدئولوژيك تبـديل بـه آيـين«كه اين حقيقت باشديهدهند تواند نشانمي

)ritual (مي محفـوظ،تواند صورت خود را همچون پوست ماري در بيابـان افتـاده شد،

و از دور در،نگه دارد  كـدكني، شفيعي(».جا حيات هنوز باقي استآنچنان بنماياند كه

درايتضـاد فرقـه، بـا قهرمانـان سـاني نـاهمپس) 228-231: 1386 و نعمتـي حيـدري

.نمود يافته استداستان، 

 راهنما حضور پير.4

داسـتانيههاي اين روايت با داشتن يك پرسـش در صـحن كه شخصيتبا توجه به اين

و هر پرسشي نيز ظاهر مي  در جايگـاه گو است، حضـور پيـر قطعاً نيازمند به پاسخشوند

و پاسخ ميبرجسته،گوراهنما در؛ گـردد تر و جايگـاه آن بنـابراين، لـزوم شـناخت پيـر

.روايات مذكور، ضروري است

توانـد اي بدون رهبري پير نمـي گر اين نكته است كه هيچ روندهلزوم وجود پير بيان

و دشواري سلبر مصاعب طريق . غلبه يابد،وكهاي

هـاي غلبه بـر دشـواري برايهاي اساسي افزون بر آموزه،كاركرد پير در اين داستان

و شوق،.1:زير استسلوك، شامل موارد  و.2 ايجاد جذبه ايجاد آشتي.3 جلب اعتماد

.هاي داستانبه ظاهر متضاد شخصيتيهبين دو جنب

و شوق ايجاد.4.1  جذبه

و رس درم منزل آگاهپير كه از راه و خالء دروني روندگان را يابد، پيش از سـفرمياست

وايهدشوار آنان به سوي خاستگاه واقعي به منظور ايجاد انگيز نيرومند، حالتي از شوق
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و آورد تا روندگان در راه كشف حقيقت راستين خود، پرتوانجذبه در آنان پديد مي تـر

.ه حقيقي خود گام بردارندتر در وادي دشوار شناخت خاستگاراسخ

از»اسطقس«در داستان جذبهايجاديهمقول و پـيش دانشور در همان ابتداي داستان

و توصي ا«. پير مبني بر سفر مشهود استيهحركت ز مراسـم ذكـر پير ما وعد داد پـس

و مرد را پذيرا شوددرويشان خانقاه نعمت به. الهي، زن و مرد را  خلسـه مراسم ذكر، زن

)13: 1386دانشور،(».و بردفر

 جلب اعتماد.4.2

و جا كه پيراز آن هاي يگانه شخصي است كه شخصيت،راه آگاه است موانعبه خطرات

و دشواري ميها داستان را از مشكالت از اين رو، نخست بايد؛تواند آگاه سازدي مقصد

و خطرات جلب نماياعتماد قهرمان را به آگاهي خويش از دشواري ،پيـر« چرا كـه؛دها

مي راه آنهاي رسيدن به مقصود را و  او نسـبت بـه،دهـد ها را به قهرمان نشـان مـي داند

و وسـا خطراتي كه در پيش است، هشدار مي آنيدهـد هـا را فـراهمل مـؤثر مقابلـه بـا

)Jung(،1376 :177( يونگ(».كند مي

و اعتماد نياي به سبب آگاهيچنين اطمينان ايجـاد،دهـد شـان مـي كه پير از خـود

و»اسطقس« در داستان.گردد مي پير با اعالم آگاهي خويش از بنيـاد خلقـت دو دلـداده

نوبـت،بـاد ممكـن اسـت گرد«.كنـد اعتماد قهرمانان را به خود جلـب مـي،هاذكر عقبه

و باران يا برف شما را از سـطوت سـرما در امـان نـدارد  »ابرهاي آبستن را جلو بيندازد

دو: سنگ خواهد گفت«؛)14: 1386دانشور،( و همـين بنياد خلقت شما همين دو گـل

و خداوندگار را سپاس گوييد. شاخه ريواس است گونـه بـودو اين... سرتان را برفرازيد

ميكه پير ما، با وجود اين و مـرد،آمد، كسي جلودارش نبودكه وقتي به سخن اعتقاد زن

)14،انهم(».كردجلب را به دانش راستين خود 

 به ظاهر متضاديهايجاد آشتي بين دو جنب.4.3

اسـت؛ شخصـيت آشـتي ايجـاد،»اسـطقس«يكي ديگر از كاركردهـاي پيـر در داسـتان

زوج هبوط يافته با سرمنشـأيهدهند آشتيدر مقام،»اسطقس« گريزناپذير پير در داستان

.يابدمينوي آنان، نمود مي



211ـ ــــــــــــــــ سيمين دانشور از منظر نقد اساطيري» اسطقس«حركت بر اساس داستان

و مشيانه،در اساطير ايراني بـ مشي هـمهكه از آب پشت گيـومرث بـه شـكل زوج

مي» ريواس«چسبيده به شكل  و تـوتم اوليـه در جايگـاه،آينـد پديد ي نيـاي اسـاطيري

درپيكري به انساناند كه از گياهايرانيان مطرح گرديده و چندي در خاسـتگاه پيكري آمده

و انديشآنان تاخيهدشمن بر انديش« بردند تا سرانجاممينويشان به سرمي رايهت آنـان

و اقرار به  و در پي انكار ايزدان مي دروغي،بيالود . يابنـد از جايگاه مينوي خويش هبوط

گو) بود(اين پيـر در ايـن)81: 1369، دادگـي(».ي هر دو دروند شـدنديكه بدان دروغ

و رفـع درو به جايگاه اوليه يافتهزوج هبوطعامل بازگشت اين،داستان غو مينوي آنان

مييهگفتاز پيش پـذيري قهرمانان در پي آشتي جاودانگيدر اين داستان نيز. گرددآنان

و جاودانگي در صورت نابود كـردنبي«:»دهشبن«گزارش؛ زيرا بنابرگرددميميسر مرگي

)42: 1375بهار،(».وعده داده شده است) دروغ( دروج

يتالش قهرمانان براي رسيدن به يك منشأ اساطير.5

و بررسي خواننـده را در داسـتان آن تـر بـيش،»اسـطقس«چه بيش از همه امكان تحليل

انتساب قهرمانـان ايـن اثـر. استكند، انتساب قهرمانان به يك منشأ اساطيري خاص مي

رايهآن صبغيهاز سوي نويسند،)ريواس( به يك خاستگاه ويژه اساطيري اين داسـتان

مي رنگپر تكيهيسندنظرنودقت. سازد تر جزاين اثر در بيان تأمـل يات نيز درخوريتك

به: مثالبراي است؛  و مرد( زوجتوجه بـودن قهرمانـان داسـتان دقيقـاً بـا اسـاطير) زن

و مشيانه( بشرييهايرانيان مبني بر زوج بودن نخستين نمون به شكل ريواس، بـا) مشي

.منطبق است»دهشبن«گزارش 

هـاي انتساب ابناي بشر به جانور يا گياه در قلمرو اسطورهيهترتيب، طرح مقول بدين

در توتميسـم،«كـه است؛ چرا قابل بحث،ترين مباحث توتمايراني در مقام يكي از بنيادي

بيش با رمـزي مـثالً جـانوري كمـا-، قوم، ملت)clan( خانواده، كالن-گروهي انساني

و هم مي يگانه  نخسـت،كه نگارندگان)Laforgue(،1387 :26( الفورگ(».گرددذات

مسمايهبه بن و پيكـري در اسـاطير ايـران گيـاهيلهاهاي اساطيري انتساب انسان به گياه

.پردازند مي
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 انتساب به ريواس)الف

بشري به صـورت زوجيهنخستين نمون،»بن دهش«بنابر روايت،در اساطير كهن ايران

 آمـده اسـت دهشبندر روايت.اندد آمدهپدي،»ريواس« هم چسبيده از گياهي به نامهب

در«  پـالوده،به روشني خورشيدها آن تخمه.گذشت، تخمه بدادچون كيومرث به هنگام

و دو بهر آن را نريوسنگ نگاه و بهري را سپندارمذ پذيرفتشد آن( چهـل سـال. داشت

بـ. بر زمين بود) تخمه رگ، با به سر رسيدن چهل سال، ريباس تنـي يـك سـتون پـانزده

و مهليانه گونـه كـه ايشـان را دسـت بـر گـوش)بـدان( زمين رستند؛ درست)از( مهلي

همباز همايستد، يكي به ديگري پيوسته، و برديسه بودند، ميان هر دو ايشاباال آمد،ن فره

سه(آن گونه و كدام آن فره هرمزدهم) هر و كدام ماده باال بودند كه پيدا نبود كه كدام نر

كه با ايشان است كه فره)كه بود( آفريده سـپس. مردمـان بـدان آفريـده شـدند اي است

و آن فره بـه مينـوي در ايشـان شـد كـه روان پيكري به مردمهردو از گياه پيكري گشتند

. رسته است كه بارش ده گونـه مـردم اسـت به مانند درختي فراز) مردم( اكنون نيز. است

و مشيانه گفت مردميد، پدر )81: 1369 دادگي،(».جهانيد)و مادر( هرمزد به مشي

انسـان را بـايپيكري اوليـه گياهيهلارويش ريواس از آب پشت كيومرث شايد مس

و توتم اوليه و چنين به ذهن متبادر شود كه منشأ ايرانيـان از ابتـدايترديد مواجه سازد

كـه از منظـر يـادآور شـد بايـدهلامسـ روشن شدن اين براي. نه گياه،انسان بوده است

زيرا با توصيفي كـه از پيكـر،نخستين انسان مطرح نيست در جايگاهكيومرث،اساطيري

انسـان،توان كيومرث را در معناي دقيق كلمـه، نمياستموجود»دهشبن« كيومرث در

. نـاي بـاال بـود چهاريهكيومرث را آفريد روشن چون خورشيد او را بـه انـداز« دانست

يهيات افسـانيجزيهاشارات دربار« همچنين)41-40،همان(».)ش(چون باال)ش(پهنا

و گيومرث نماينـد،هاي مقدس مزديسنانگيومرث در كتاب آغـازيهبسيار ناچيز است

سن(».جهان است  با توصيف ارائه شده از پيكر)Christensen(،1364 :56( كريستن

ي مقـدس از هـاابو نبـودن توضـيحات مبسـوط در ديگـر كتـ»دهشبنـ«كيومرث در

و در خصوصيات جسمي كيومرث، چنين استنباط مي گردد كه كيومرث به شـكل انسـان

و كسـي«.انسان نيست،معناي واقعي كلمه در روايت فردوسي نيز گيومرث اولين شـاه

)111،همان(».اما او نخستين انسان نيست.است كه تمدن را به ميان آدميان آورده
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و كالهچنين گفت كĤيين تخ و او بود شاهت كيومرث آورد

)7:6،ج1387، فردوسي(

و نـوآوري رود تحول كيومرث به انسان،مي پس تصور هـاي مربوط به نظام مـذهبي

آنيافتهگيومرث بر يك مفهوم مجرد شخصيت«:زردشت باشد  اي داللت دارد كه معناي

مي. است»زندگي انساني«،»زندگي ميرا« د كه تمايـل بـه شخصـيت دادن بـهرس به نظر

مـثالً بـا ظهـور زردشـت. تحول يافته اسـت،نوآوري زردشتيهمفاهيم مجرد در دور

مي مي شوند كـه خـدايان قـديم مـورد بينيم گروهي از خدايان مجرد الوهيت يافته ظاهر

جريانيهنيز همان مشخص»گيومرث«. كنندتوجه عامه را در گاهان از صحنه خارج مي

بنـابراين، جـاي آن دارد كـه. افكاري را كه مميز سرودهاي گاهاني اسـت، يافتـه اسـت 

در. نام جديد خود را يافته اسـت،همراه با نوآوري زردشت» غول اوليه« تصور كنيم كه

».پـذيرفتني كـرده اسـت،همان زمان يك تغيير اساسي آن را براي نظام مـذهبي جديـد

)56: 1364سن، كريستن(

آنيهر صورت، بازتاب گياه پيكري اوليهبه و سر منشأ اساطيري  در داستان،انسان
ميآن؛دانشور نمود خود را يافته است»اسطقس« سـنگ«:گويدجا كه راوي از زبان پير

گلشما همـين بنياد خلقت: خواهد گفت  ريـواسيهدو شـاخو همـين] سـفيد[ دو

)14: 1386 دانشور،(».است

بشر به گياه كه از منظر توتميسم قابل بررسي استيهاب نخستين نموندر كنار انتس

و ايراني است، حضور عنصر نمادين  و توجه دانشور به اساطير ملي گلو گوياي دانش

و گياه پيكـري،ريواسيهنيز در كنار ساق سفيد و نمادين مرحله نباتي مفهوم اساطيري

و صورت ديگر ارتباطبشر را تقويت مي مي كند عالمت«گل.دهدانسان با گياه را نشان

،1385و گربران، شواليه(».اين مرحله از اين حيات استيهنباتي حيات، زبديهمرحل

اصـوال«:ي توجـه اسـت شايسـته مفهوم نمادين رنگ گل نيز در اين داسـتان) 4:738ج

ميها گل و يك مركز روحي عرضه بر؛شونددر واقع، به صورت الگوي ازلي مفهوم آن

ميهايشان گرايش حسب رنگ نمادگرايي خورشـيد،كند، مثالً زردهاي رواني را نمودار

ميچنانآن) 742،همان(» ...و  نمادي از پـاكي،توان رنگ سفيد گل را در اين داستانكه

وسر تأكيدي بـر،هاي پيركه گفته چنان؛آميختگي آن با باطل دانست عدم منشأ دو دلداده

)14: 1387دانشور،(».تاننشان پاكي گل شما سفيد است«: امر استاين 
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نمـودار) گيـاه يـا جـانور( انتساب به منشـأ اسـاطيرييهيكي از نكاتي كه در مقول

اسـت هاي اسـاطيري ايـران در انگاره»نور« است، حضور هميشه جاويد عنصر اهورايي

ديهنشان،ايرانيان بدانيهكه عالق بـه سـبب باستاني آنانيهر انديشاهميت اين عنصر

و پايحيات يـادآور بايد،درمورد ارتباط ريواس با نور. استآيين آنانيهاولييهبخشي

ر زمـيندگـاه كـه آب پشـت كيـومرث هنگـام مـرگآن»دهـش بـن«شد كه به روايت 

بـ«.با حركت خورشيد بر آن پاك گشت،رفتفرو گذشـته هنگـام در چـون كيـومرث

در)81: 1369 دادگـي،(».پـالوده شـد خورشـيد هـا بـه روشـني آن تخمـه تخمه بداد،

مي«:پردازي خورشيد چنين آمده استرمز و گرما و نشـان خورشيد، روشنايي يهبخشد

و سرچشم و كيهان است)انرژي( نيروييهحيات خورشـيد كـه مظهـر مجسـم. انسان

و زمين است،نيروهاي  ،)deBouquire( بوكـوردو(».ناميـده شـده»پدر بشـر« آسمان

به)80: 1387 و نوعي ارتبـاط آن بـا خورشـيد البته توصيفي از درخشان بودن كيومرث

دادگـي،(».كيـومرث را آفريـد روشـن چـون خورشـيد«.نيز وجود دارد»دهشبن«در 

اشـاره بـه«: نويسـد درخشان بـودن كيـومرث مـيي دربارهكريستن سن نيز)40: 1369

گ كه فرمان اين اي آغاز گرديد كـه خورشـيد در بـرج حمـل وارد يومرث در لحظهروايي

و محتمل است كه توصيف زيبـايي درخشـان گيـومرث شد، به خداينامه برمي از،گردد

) 112: 1364 سن، كريستن(».همان اصل باشد

آن.6 و گذر از  برخورد با موانع

رسيههايي كه نويسندترين آموزهيكي از مهم به خاستگاه قهرمانان يدن اين داستان براي

آن موانـع واقعي آنان در نظر گرفتـه اسـت، مبـارزه بـا  از،و بـه تعبيـر حماسـي گـذر

و خطر خوان مي خيزيهاي متعدد و است كه قهرمانان با آن رويارو و شناسـايي گردنـد

آنها آگاهي دادن از چگونگي خوان مييبه وسيلهو گذر از .پذيردپير انجام

پير در داستان اسـت، پاسـخ آنـان نيـزيهكه گوياي امتياز ويژون بر ايناين امر، افز

و مشكالت را  به برايضرورت رفع موانع در نزد قهرمانـان داسـتان هويت راستين نيل

و همچنـين پـالوده شـدن بـه دليـل گـذر از دو چندان مي و آنان در پي دالالت پير كند

راخوان و اثبات شايستگي خويش به حقيقت ميها در واقع، اين. يابندستين خود دست

و الـوهي نوع گذر از دشواري و بازگشـت بـه همـان اصـل مينـوي ها يك نوع رجعت
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و با توجه بـه مباحـث پيشـين مـي،به تعبيري ديگر؛خويش است تـوان گـذر از موانـع

ناپذير دارند، رسـيدن بـه همـان را كه با نور پيوستگي جداييرسيدن به يك منشأ مينوي 

و ظلمت تن دانستنو و مينويي قهرمانان از تاريكناي جهان مادي .ر دروني

ازيهاما رسيدن به حقيقت راستين كه جز در ساي و گذر از موانع كه با گذشتن سفر

يلهادر واقـع، جـذابيت عبـور از موانـع، مسـ. گردد، ممكن نيسـت سر جان حاصل مي

سرسپاري در فرهنـگ نمادهـا. است» سرسپاري«ترگذشتن از جان يا به مفهوم مصطلح

و مردن« به معناي كـه مـرگ بـه اما ايـن. ميراندن؛ سرسپردن يعني جدا شدن سر از بدن

و عبور پشت اين در خروجـي،. شودمياز دري است كه به جايي ديگر باز معني خروج

و شــواليه(».يعنــي وارد شــدن،سرســپردن يــا تشــرف. گرفتــه اســتيــك ورودي قرار

)3:576ج، 1380،گربران

ومنِ حقيقـي شناخت برايانسان خود آگاهيتوان تعبيري از اين وارد شدن را مي

در؛ خويش دانست هويت راستين . آيـد بـه دسـت مـي،با موانـع پيوندحقيقتي كه تنها

و دشوارييونگ از مي» سايه« تحت عنوان،هااين موانع در ستيز مـن بـا سـايه. كندياد

نامد، منِ خويشتن همواره بـا سـايه در سـتيزمي»رزه براي رهاييمبا« يونگچهآن يعني

يافتن به خودآگـاهي بـه صـورت اين ستيزه در كشمكش انسان بدوي براي دست. است

و ديگـر الگويي با قدرتكهن نبرد ميان قهرمان هاي شرور آسماني كه بـه هيبـت اژدهـا

م. بيان شده است،كننداهريمنان نمود پيدا مي و اژدها، به شكل فعـال ياننبرد تـر قهرمان

».دهـد گرايانـه نشـان مـيي واپـس هـا الگوي پيروزي من را بر جريـان تر، كهنو واضح

)176-175: 1387يونگ،(

سايه كه منجر به شناخت حقيقي آدمـي از خـويش/شناخت موانعيزمينه يونگ در

مي،گردد مي اسسايه مثل يقه«:دكندر جايي ديگر بيان مثـل دري باريـك بـا؛تاي تنگ

گرفت بايد ياد. توان عبور كردهاي عميق نميمعبري دشوار كه از آن بدون افتادن در چاه

) 287: 1379يونگ،(».كه خودمان را بشناسيم تا بفهميم كه هستيم

در»اسطقس« مصداق سايه در داستان دانشور عالوه بر گذر از جان كـه نمـود آن را

ميمرگ راهيان قله پلوار  مقاومـت در برابـر عـدم اعتنـاي مردمـان نسـبت بـه،بينيمنيز

وها چالش ويهي فكري عصري است كه بنا به الزامات دورها»ايسم«ي سياسي معاصر

رخپست را،يي كه پير در همان وادي امرها ايسم دهد؛ميمدرنيته  اعتناييبيبه دلدادگان
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مي،بدان مياين بار هم به شما هشدا«:كندامر صرر و نه بـه دهم كه به اط مستقيم برويد

حيراست پر و نه به چپ و اينلهتزوير متمايل شويد كه پشت سر آكنده از خرافه را گر،

)14: 1386دانشور،(».هم نگاه نكنيد

 صعود به كوه.7

و يافتن خاستگاه برين مشـتاقان را در كـوه»اسطقس«پير در داستان بيـان،راز بختياري

روانـه،شان به قلمرو نمـادين كـوه وجوي سرمنشأ واقعيو قهرمانان را در جست كندمي

و دو گـل نايـاب در كنـار،به قله كه رسيديد«:كندمي دو شاخه ريواس روييـده اسـت

و تا پايان عمرآن. هاي ريواس ساقه . هـا را نگـاه داريـدآنيهشـد خشـك،ها را بچينيد

و راز بختياري شما در اي رسـتنگاه)14: 1386، همـان(».ن اكسـير اسـت حاصل سلوك

و بلنـدي مرتبـت جوينـدگان آن عالوه بر اين،كوهيهريواس در قل كه حاكي از برتري

 همـواره كـه؛ چرااست، تأكيدي بر اهميت اين عنصر طبيعي در نظر ايرانيان كهـن اسـت 

از،در نظر انسان بدوي« موقعيـت ارتفاع يا بلندي صورت مثالي چيزي اسـت كـه برتـر

)37: 1375بهار،(».مند استزيرا به گمانشان كوه از نيروهاي ايزدي بهره؛بشري است

و صعود بدان، مـي و رهـايي از پيمودن كوه و نمـادي از عـروج روح توانـد رمـزي

و نيل به وحدت هم دانست چنان كه اين رهايي در پايان داسـتانآن؛ كثرت جهان مادي

ميبانجا كه دو دلداده با نردآن آمـد بـر كـوپتري هلي«: استكنند، مشهود مانندي عروج

آننردبان... فراز قله چرخيد و آن مانندي به و مـرد عاشـق بودنـد فرسـتاد هـا جا كـه زن

)21: 1386،دانشور(».عروج كردند

و تجربيهمرحل.8  استعالي حياتيهپيوند با توتم

و بررسي رواي وت مورد بررسي را فـراهم مـي يكي از تصويرهايي كه محل تحقيق  كنـد

و گريختهيهااشاره در معنـاي تـوتمي مسالههاي پيشين به آن شد، در بخشايي جسته

ريشـه در باورهـاي،گيـري آنـان شـكليهكـه نحـو استنياي اساطيري معتقدان بدان 

.اساطيري ايران دارد

به باور به پيدايش نخستين انسان از گياه يا رستن گياه از انسان و مقدس داشتن گياه

ميدر اغلب اساطير ملل) درخت( شكل ديگر آن و اين از جمله اساطير ايران ديده شود
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و پديـد آمـدن« در اساطير ايران يعنـي مساله روييـدن ريـواس از آب پشـت گيـومرث

و نمونـه نخستين  ي تطبيقـي ديگـر بـا مبحـث هـا زوج بشري از آن در اسـاطير ايرانـي

تـوتم، جـانور، گيـاه يـا شـيء«زيرا؛)100: 1386آيدنلو،(» باط استدر ارت»توتميسم«

و سرزمين معتقد بدان است كه و بـيش پيو،با مجموع افراد گروه و پيش ندي ويژه دارد

ميچيزاز هر و شـايد علـت)Freud(،1351 :7( فرويـد(».شود، نياي آن گروه شمرده

ناشـي،معتقدات مذهبي وجود دارد،درخت يا جانوريهها درباركه در برخي تمدناين

بـه همـين. ها باشددر نزد اين تمدن» نيا« در جايگاهاز همين توتمي بودن گياه يا جانور 

مي«، خاطر يهتـوان همـ البتـه نمـي؛توانند جانشينان تصور پـدر باشـند جانوران توتمي

ب و توتماساطير را ق، رايجپرستيه كمك همين اصل توجيه كرد يـابي داسـت ترين شـكل

و طبقـه نياكـان را بـا حيـوان زيرا پرستش؛است  زمـان در هـم،بنـدي اجتمـاعي پرسـتي

همميبر و ميگيرد )35: 1374بهار،(».كندسو

اي بـه نـام توتميسـم از مرحلـه،اي از دوران زندگي خودبشر در دوره« به هر روي،

م يكـي از اشـيا يـا مسـتقييهانسان تـوتمي در ايـن مرحلـه خـود را زاد. گذشته است

نمـود)4: 1380الهـي، فـيض(».حيوانات دانسته كه در نظرش مقدس جلوه كرده اسـت

ديباورهاي توتمي ايرانيان به پديد آمدن نخستين نمونه ر مفهـوم زوج بشـري از گيـاه

بـه قلـه كـه«:توان ديدمي» اسطقس« الي سخنان پير در داستاننياي اساطيري را در البه

و دو گل ناياب در كنار ساقهيهشاخدو،رسيديد از ...ي ريواسها ريواس روييده است

بنيـاد خلقـت شـما: اي؟ سنگ خواهد گفت سنگ بپرسيد چگونه اين دو گل را رويانده

و همين دو شاخ را. ريـواس اسـتيههمين دوگل و خداونـدگار سـرتان را برافرازيـد

و چيـ يـافتن پير دسـت)14: 1386دانشور،(».سپاس گوييد دن آن را بـه گيـاه ريـواس

وما و؛كنـد راز بختياري دو دلداده معرفي مـي حصل سلوك پـس پيونـد بـا ايـن تـوتم

آن هم تجديـد«يلهافرجامين سفر هر قهرماني است كـه بـا مسـيهمرحل،ذات شدن با

ازيبه خاستگاه اوليه» بازگشت مجدد«و مطرح شدن» حيات خويش از رهگـذر عبـور

ميتل،مشكالت  ايـن نـوع گـذر از مشـكالت بـا عنـوان،كاوي يونگدر روان. يابدفيق

از«:گويـد بـاره مـي يونگ در ايـن. ياد شده است» تجربه استعالي حيات« منظـور مـن

استعالي حيات، آن تجارب نوآموزي اسـت كـه در مناسـك مقدسـي شـركتيهتجرب
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و تجد مي ميجويد كه تداوم جاويدان حيات را از طريق دگرگوني ».سـازد يد بر او فاش

)68: 1376يونگ،(

و گذر از برف» استعاليهتجرب« صورت ديگر و به شكل سفر در قالب رفتن به كوه

و همچنين ديدار با مشاهير عرص نمود يافتـه اسـت»اسطقس« ادب در داستانيهبوران

و تولـد دوبـاريهكه سرانجام به تجرب  بـه معنـاي قهرمانـان داسـتانيهاستعالي حيات

و« حيـاتيهبه مفهوم دقيق آن يعني تولـدي تـازه در گردونـ) نو شدن(والدت مجدد

.انجامدمي)64، همان( است،» فردي

و ادامـ و پيوند با آن در ارتباط با بازگشت جادوانه زنـدگييهاين نوع باور به توتم

از جملـه اقـوام هـا انسان در نبات است؛ در مراسم آييني تدفين مردگان در برخي تمدن

يهرسم بر اين بود كـه جنـازه، طعمـ،در نزد بعضي اياالت«:به چشم مي خورد،سلت

ميمرغان شكاري شكم و جاييباره بر شد گزيدنـد، مـي كه براي اين نمايش شوم جنازه

و قل  بوكـور،دو(».همان درختي بود كه به هنگـام والدت مـرده، كاشـته بودنـديهنوك

مي درمورد)20: 1387 بـه سـبب-چـون انسـان«:توان گفتارتباط حيات انسان با گياه

و توتم  خـود را بـا گيـاه يكـي-شدن گيـاه پيدايش نخستين نوع جفت خويش از گياه

او مي و خاك گور اندام،يعني خون، خوي، اشك( پندارد، از متعلقات و گيـاه) ها نيز گل

و) 101: 1386آيـدنلو،(».رويـد تاي ديگر انسان مـيو درخت چونان خود، نمود يا هم

و رستن وي از آن و يـادآور بازگشـت،اين ارتباط انسان با گياه نمودي از تولد دوبـاره

و اين تداوم يعني تجديـد حيـاتيهاستمرار رشد نباتات، نشـان« جاودانه به اصل است

و پاينده و يادآور اسطوريادواري ».سـتا»بازگشت جاودانه به اصـلي واحـد«يهعالم

)21: 1387بوكور،دو(

 گيري نتيجه.9

حركـتي گرديـد مبنـاي اصـلي داسـتان بـر پايـه مشخص»اسطقس«با بررسي داستان

و خاستگاه اوليه، شكل وجود اين خاستگاه از سـوي. يافته است قهرمانان به سوي منشأ

دن قهرمانـان عالوه بـر آگـاه كـر،نقش پير در اين روايت. گردد پير به قهرمانان ابالغ مي

، آگاه كردن آنان نسبت استداستان از يك منشأ اساطيري كه با مباحث توتميسم مرتبط 

و خوان و نـاهميهدو جنبيهدهندو همچنين آشتيها به موانع گـون بـه ظـاهر متضـاد
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شـان از براي پيوند با خاستگاه مينويقهرمانان. است) يافتهيعني قهرمانان هبوط( قهرمانان

و بيها خوان موانع ميي كنند كه در اين گذر، عواملي چون صعود به كـوه شماري عبور

مي،»نور«يو حضور پيوسته .رونداز جمله موارد در خور اعتناي دو اثر به شمار

بهشناسي يونگها كه در رواننبرد قهرمانان در خوان تعبيـر» سـتيز بـا سـايه«، از آن

مي،است شده آن. گرددسبب رسيدن به خودآگاهي و گـذر از همچنـين بـه،اين موانع

و والدت مجدديهتجرب و پيوند با توتم مي،استعاليي حيات ومنجر هـا شخصيت گردد

و و اثبات شايستگي خويش با منشـأ تـوتمي عبور از خوانيسيلهپس از پالودگي به ها

ميهم،خويش و يگانه .گردندذات
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