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   ) مسؤولة، نويسنددانشگاه فردوسي مشهدات فارسي زبان و ادبيدانشجوي دكتري (فرزاد قائمي 

  )ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد استاديار زبان و ادبي(دكتر ابوالقاسم قوام 

  )ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهداستاد زبان و ادبي (يد جعفر ياحّقكتر محمد

  

  فردوسيشاهنامة  آن در هايدو و نم آب نقش نمادين اسطورةتحليل

   نقد اسطوره اي روشر اساسب

  چكيده

ن ي چو است كه بر پاية مطالعات علومتلفيقي و ميان رشته ايرويكردي  ،نقد اسطوره شناختي يا كهن الگويي
ـا  ايـن         . ، به تحليل متون ادبي مي پردازد      دن و تاريخ تم   تاريخ اديان انسان شناسي،   روان شناسي،    در اين جـستار، ب

       ـتج ـا     ديدگاه، نقش تصوير كهن الگويي آب در اسطورة آفرينش و رموز من ـاطيري، ب ـاي اس  از آن در بافـت باوره
  .فردوسي، مورد بررسي قرار گرفته است ةشاهناممحوريت 
ت ي چهارگانة تشكيل دهندة جهان مادي در اساطير،  بر مبناي ضدورة آب به عنوان يكي از عناصر متضاداسط

ـاهنامة  صاحب نقشهايي شده است كه در اساطير جهان و از جملـه  ،جوهري و وحدت نهايي ميان اين عناصر       ش
سه بخش اصلي تقسيم بندي كردنقشهاي نمادين اسطورة آب را در اساطير مي توان در. ت داردفردوسي عمومي :  

 اسطورة آب در فرهنگهاي متفاوت بشري، نمادي از آغاز مرحلة آفرينش مادي و حركت چرخة زندگي                 -1
 جلـوه گـر شـده    ،اين نقش در خلق اولية جهان از آب و پايان نمادين حيات در آن   . در ساختار كيهاني بوده است    

  .است
ـان          . حيات مادي است   اسطورة آب مظهر جاودانگي و تداوم        -2 اين نقش در اسطورة آب حيات و آب درم
  . نمادينه شده است،بخش
ـاطير، در اسـطورة گـذر از آب       -3 ـ   ) آزمـون آب ( سومين نقش آب در اس ـادين توس ط آن و شستـشوي نم

ود جلوه گر شده است كه به عنوان آزموني از ماده براي پااليش روح، عبور از مرحلة كهـن و ور ) اسطورة تعميد (
  . نمادينه مي كند،د دوبارهبه مرحلة متعالي جديد را در قالب كهن الگوي مرگ و توّل

  .شاهنامه، كهن الگو، يونگ، )كهن الگويي(عناصر اربعه، نقد اسطوره اي اسطوره،  آب، :كليد واژه ها
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  درآمد

"نقد اسطوره اي  "
" نقد كهن الگويي   " يا   1

بي معاصر  است     يكي از رويكردهاي اصلي نقد اد      به عنوان  -2
كه  تلفيقي از يافته هاي علوم روان شناسي و تحليل اديان و تاريخ تمدن را درخدمت تحليل و تأويل متون                 

 انگليس در اواخر قرن نوزدهم و پژوهشهاي انسان شناسـاني           3 ريشه در انسان شناسي    ادبي قرار مي دهد و    
 كمبـريج  6اي آنهـا در مطالعـات هلنيـستهاي        و تداوم پژوهـشه    ،5 و سر جيمز فريزر    4چون سر ادوارد تيلور   

در اواسط قرن بيستم، به ويژه با     . دربارة آثار حماسي و نمايشي يونان و رم باستان در ابتداي قرن بيستم دارد             
"ناخودآگاه جمعـي  "، روان شناس شهير سوئيسي،      .)م1875-1961 (7كارل گوستاو يونگ  

كهـن  "و  ] 1 [8
 را متحمل شده، در چند دهة اخير، بـا تحـول نظريـه هـا، تحليلهـاي             تغييرات اساسي عميقي  ] 2 [9ها"الگو

و آثـار   ...   اعم از آثار كالسيك مشتمل بر انواع نمايشي، حماسي، غنـايي و            -بسياري دربارة آثار متنوع ادبي    
  را در بر گرفته، اين شيوه را تبديل به يكي از حوزه هـاي گـستردة نقـد                  - از جمله رمان معاصر    ادبي مدرن 

  ]. 3[متون ادبي كرده است 
 رمزها و نمادهاي آشكار و پنهـان موجـود          ،در بررسي آثار ادبي، منتقد اسطوره اي مي كوشد در گام اول           

در ساختار متن ادبي را كشف كند و با تحليل روان شناسانة اين نمادها و پيگيري زمينه هاي تاريخ تمـدني                     
هنگهاي مختلف، ارتباط اين معاني ضـمني را بـا الگوهـاي            شكل گيري اين مفاهيم در فرهنگها و خرده فر        

  .ازلي موجود در روان جمعي بشر تبيين كند
                       در اين جستار، با همين رويكرد، به بررسي نمادينگي اسطورة آب، بـه عنـوان يكـي از عناصـر  متـضاد

  . ي پرداخته شده است فردوسشاهنامةچهارگانه، و كاوش دربارة نمودهاي آن در اساطير ايراني، با تمركز بر 

                                                
1 . Mythological criticism 

2 . Archetypical criticism 

3 . Anthropology 

4 . Edward .B. Taylor 

5 . James .G. Frazer 

6 . Hellenists 

7 . Carl Gustav Jung 

8 . The collective unconscious 

9. Archetypes 
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  تحليل اسطورة آب در آفرينش بر اساس روش نقد اسطوره اي

در حكمت باستان، جهان را متشكّل از چهار عنصر متضادي مي دانستند كه در پيوند خود، دنياي فـرودين                   
   يـابي    جهـت  اسـت كـه در     طبيعـي    ي داراي گرايش  ،ذهن آدمي  يونگ معتقد بود،     .را به وجود آورده بودند    

"تعـادل كامـل   "هارگانة خود، ضمن ترسيم حداكثر مخالفت اضداد، با تركيبي جادويي ميان آنهـا يـك                چ
1 

او دربارة اعتقاد فالسفة يونان باستان، از قرن چهارم پيش از ميالد به بعد، نسبت بـه تـشكيل                   . كند  برقرار مي 
را  هـوا  ، گـرم و خـشك   راآتشاز لحاظ طبيعي،   مردمچونجهان از چهار عنصر  متضاد نيز، معتقد است،    

ـته     به دنبال آن   ، مي دانستند  خيس و خشك  را   و زمين    ،سرد و مرطوب  را   آب   ،گرم و مرطوب    چنين پنداش
ـين  ) باد( را مي دهند، همچنان كه هوا       اضداد از آتش و آب تشكيل يك جفت        بودند كه  نيـز  ) خـاك (و زم

يونگ، ثبات جوهري الگوي مثالي زمين را . )68 :1990، 2استيونس (صاحب همين  تقارن به شمار مي آيند
 "سـعي "اضداد .  برقرار شده است   كه ميان بارزترين مفاهيم  متضاد      در اساطير، مبتني بر پيوندي مي دانست      

"ترازي  هم"در رسيدن به توازن يا      
توازن، يك از اصول مهم زيست شناختي اسـت كـه يونـگ در                دارند؛ 3
كهن الگوها و تفسير نقش عناصر طبيعي در نمادينگي رؤيا و اسـطوره             تحليل خود از روان انسان و ترسيم        
او اين توازن را نتيجة نـوعي خـود تنظيمـي           . )9-47: 1990همان،  : رك(از آن استفادة شاياني جسته است       

كـه باعـث مـي شـود،        ) vix: 1999،  4بي شاپ (ميان خويشكاريهاي اساطيري در روان انسان مي دانست         
پس از رسيدن به تـوازن ميـان        ). vx: همان( درون خود چيزي بهتر از خودآگاه را بيابد          ناخودآگاه انسان در  

اضداد، انسان در ناخودآگاه خود به احساس چيرگي بر طبيعت قهاري كه ديگر مهار شده است، دست مي                  
كـان   در جريان رسيدن به ايـن تعـادل، تركيـب يـا اتّحـاد اضـداد ام      .يابد و اين حس به او نيرو مي بخشد       
"گردش اضداد "پذيراست؛ فرايندي كه يونگ آن را       

هـر يـك از     ]. 4) [77 : 1379اواداينيـك،   ( مي نامـد     5
 خود در يك چرخة مفهومي و در تقابلي از جاذبـه و دافعـه، بـه                 عناصر، از لحاظ ماهيتي، با عناصر  متضاد       

ايـن گـردش   .  خواهند كردتعادل مي رسند و در صورت رسيدن به اين پيوند و هماهنگي يكديگر را كامل      

                                                
1 . a balanced whole 

2. Stevens 

3 . homeostatis 

4 . Bishop 

5 . enantiodromia 
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ها، در مرحلة   انجامد كه الزمة حيات است؛ متضاد     ، در سطحي از كمال، به وحدتي مي         بين ماهيتهاي متضاد  
"س اضـداد پيونـد مقـد  "نهايي اين گردش، در قالبي مثـالي، بـه     

ـند   1 در . )1-70: 1373يونـگ،  ( مـي رس
 ايـن     تصوير بسيار كهـن    يونگعبير مي شود؛     ت "كيميايي" يا   "ازدواج مقدس "كيمياگري از اين وحدت به      

 ازدواج مقدس را عالوه بر نوشته هاي كيمياگران در رازآييني كليساي مـسيحيت نيـز جـستجو كـرده بـود            
انسان شناسان و اسطوره پژوهان در بررسي افسانه ها و اساطير، اين ]. 5) [3-131: 1949يونگ و ديگران،  (

: 2003،  2نـاپ ( نيز جستجو كرده انـد        ميان آفتاب و مهتاب     چهارگانه در  ازدواج مقدس را عالوه بر عناصر     
  ].6) [200 و 185

اد آنهـا حاصـل مـي    حبدين ترتيب، فرض ضديت ميان چهار آخشيج و تجميعي كه در تشكيل جهان از اّت    
ي  ترين شالوده هاي ذهنيت اساطيري است كه به هر يك از اين چهار عنصر، خويـشكار شود، يكي از مهم  

فرض وجـود طبقـاتي بـراي ايـن         . اساطيري خاصي، مرتبط با نقش آن در اين وحدت مقدس مي بخشد           
 خـاك و آب، در  ةعناصر و مشتمل دانستن فلك زمين بر چهار كرة خاك، آب، باد و آتـش كـه در چرخـ           

از اين عناصر   هر كدام   . فرود و باد و آتش، در فراز پنداشته مي شدند، نيز در همين ارتباط قابل تفسير است                
چهار گانة تشكيل دهندة تعادل زيستي در الگوي مثالي زمين، صاحب تصويري كهن الگويي هستند كه در                 
فرهنگها و آثار ادبي بشري پيوسته تكرار مي شـوند و داراي ژرف سـاخت عميـق و گـسترده اي از نمـاد                        

ن الگويي براي انـسان اسـت كـه          ترين تصاوير كه   ورة آب، در اين ميان، يكي از مهم       اسط. پردازي شده اند  
نقشهاي شگرفي را در رمزهاي اساطيري متعلّق به وي بر عهده گرفته است؛ نقشهايي كه بيشترين پيونـد را            

پيدايش آب، به عنوان يكي از چهار عنـصر اصـلي پديـد      .  به خود اختصاص داده است     "زندگي"با مفهوم   
 در بخشي از ديباچـه كـه بـه          - نيز شاهنامه كه در    آورندة جهان مادي، بخشي از كهن الگوي آفرينش است        

آفرينش .  از خلق آن در كنار سه آخشيجان ديگر ياد شده است         - اختصاص دارد  "گفتار اندر آفرينش عالم   "
  :آغاز مي شود ) عناصر چهارگانه( زمين -، با پيدايش مادرشاهنامهجهان در 

           برآورده بي رنج و بي روزگار                   وز او ماية گوهر آمد چهار        
  

                                                
1 . Hierosgamos 

2 . Knapp 
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                     يكي آتشي بر شده تابناك                  ميان باد وآب از بر تيره خاك 
  )8-1/14/37: 1385فردوسي،                                                                     (

در آغـاز، آتـش بـه       . عنصر را با طبايع  متضاد گيتي بيـان مـي دارد           فردوسي در ادامه، پيوند ميان اين چهار        
پيروي از سرشت خويش جنبش را در سكون زمين مي آغازد، از گرمي آتش خشكي پديدار مـي شـود و               

  :چون از تب و تاب آن كاسته شد، سردي پديد مي آيد و از سردي، نمناكي و تري
                زگرميش بس خشكي آمد پديدد    ـ            نخستين كه آتش ز جنبش دمي
  ي  فزود رّـ   ز سـردي همان باز ت ود             ـ            وز آن پس ز آرام سـردي  نم

  راي   آمدند ـ  ز  بهر  سپنجي  س              چو اين چار گوهر به جاي آمدند              
  ر افراشتند ــ               ز  هر گونه،  گردن  بتند ـ            گهر ها  يك   اندر دگر  ساخ

)                                                                                           1/14-15/39-42(  
 ترين عنصر مرتبط با مفهوم زندگي است كـه پـس از خـاك، فـرودين                 آب در ميان عناصر چهارگانه، مهم     

 ماده را تشكيل داده، حاوي رمزهايي است كه ارتباط عميقي با تفسيرهاي انتزاعـي ذهـن                 ترين سطح جهان  
در ادامـة ايـن جـستار، مجموعـة نمادپردازيهـاي           . غريزي انسان، از تولّد، زندگي، مرگ و تولّد دوباره دارد         

  :اساطيري مربوط به آب را در سه محور اصلي تقسيم بندي مي كنيم

  ينگي آب آفرينش مادي و نماد-1

. بخش مهمي از نمادپردازيهاي مربوط به اجزاي طبيعت را بايد در نمادينگي آب در اساطير جـستجو كـرد                  
 رمز كلّ چيزهايي است كـه بـالقوه وجـود دارنـد،             "آب". آب، آشناترين تجسم براي مفهوم زندگي است      

يز و بالقوه و مبناي تجّلـي       آب كه مبدأ هرچيز نامتما    . سرچشمه و منشأ و زهدان همة امكانات هستي است        
كاينات و مخزن همة جرثومه هاست، رمز جوهر آغازين و اولي است كه همة صور از آن زاده مي شوند و           
با سير قهقهرايي يا براثر وقوع ملحمه اي بدان باز مي گردند؛ در آغاز بوده است و در پايان هر دورة تاريخي 

. يه است و در برگيرندة همة صور بالقوه در وحدت غير متكثّرشـان       آب هميشه نام  . يا كيهاني نيز باز مي آيد     
آب در آفرينش كيهان و اساطير و آيينها و شمايل نگاريها، جدا از ساختار كلّيتهاي فرهنگي مربوط به آنهـا،                    

: 1376اليـاده،   (م بر هر نقش و صورتي است و محمل و تكيه گاه هر آفرينشي               مقد: همواره يك نقش دارد   
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كه از وحدت آغازين، به مرحلة كثرت برسد          آب رمز صورت مثالي آفرينش مادي است، قبل از اين          ).189
و صورتهاي مختلف زيستي را در طبيعت پديد بياورد؛ به همين دليـل اسـت كـه در فرهنگهـاي مختلـف                      

  :اساطيري، آفرينش جهان مادي از آب آغاز مي شود
"نون"ازين مملو بود كه در اساطير مصري، نخست جهان از اقيانوس آغ      

نون همـه جـا را فـرا    .  نام داشت1
هرين و روايـات  در اساطير بين الّن). 35: 1375ويو، (گرفته بود و همانند تخم كيهاني راكد و بي جنبش بود          

. پديد مـي آينـد    ) 3تيامت(و شوراب   ) 2اپسو(آشوري نيز مي بينيم كه همة آفريدگان از آميزش آب شيرين            
 پر از آب بود كه گرداگرد زمين را پوشانده بود؛ چشمه هايي كه از سطح زمين سـربرمي                   اپسو نوعي مغاك  

ژيـران،  (آوردند، از اپسو نشأت گرفته بودند و تيامت چهرة شخصيت يافتة دريا بـود كـه جهـان را زاييـد                      
تـه   نيز، آب كه تسبيح گوي ذات خداوندي است، نخست همة افالك را فرا گرف              توراتدر  ). 58-9: 1375

 ،دس ق  م اب ت ك(بود و خداي بزرگ آسمان را ساخت تا آبهاي زير فلك و زبر آن را از يكـديگر جـدا كنـد             
در اساطير . در اساطير هند و اروپايي نيز اين مضمون ديده مي شود). 7، آية 1، باب ، سفر پيدايش ق يت  د ع   ه  ع

"اوسئان"بر آفرينش نظارت دارد،     يوناني نيز، نخستين عنصري كه پيش از جهان پديدار مي شود و             
 است  4

و تجسم ايزدي آب اسـت      ] 7) [8مادر زمين  (7و گايا ) 6پدر آسمان  (5كه اقيانوس آغازين و فرزند اورانوس     
و زمين را چون رودي بسيار بزرگ در برگرفته است؛ همه چيز از آن پديد مي آيد و در آن مي ميرد؛ او پدر 

نسان زندگي مي بخشند و زمين را بارور مي سازند و همراه بـا دختـر و           سه هزار رودخانه اي است كه به ا       
، كه نماد باروري آبهاست، دختران بسياري پديد آوردند كه چشمه هـا و رطوبـت الزم و    9همسرش، تتيس 

در اساطير هندي نيز، در آغـاز گـردش         ). 175 و   93: 1383اسميت،  (سودمند را براي طبيعت فراهم كردند       
، آبهاي سيالبي بزرگي جهان را احاطه كرده بود كه در طـي فراينـد آفـرينش، تخـم زريـن         دوراني آفرينش 

                                                
1 . Nun 

2 . Apsu 

3 . Tiamat 

4 . Ocean 

5 . Uranus 

6 . Sky  Father 

7 . Gaia 

8 . Earth  Mother 

9 . Tethys 
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جهان كه هزارسال بر آبها شناور بود، منفجر شد و جهان ازآن پديد آمد و به دو نيمة نر و ماده تبـديل شـد                    
اريكي مطلق  ، نيز عصر ازلي كه جهان در ت       ريگ ودا مطابق سرود خلقت هندوان، در      ). 43: 1373ايونيس،  (

در اساطير ). 129، مانداالي دهم، سرود 1ريگ ودا سرودهاي(فرو رفته بود، همه جا با آب پوشيده شده بود 
، در ]8 [2مطابق با اساطير اقوام پولينزي. ديگر ملل و حتّي اقوام ابتدايي نيز اين اعتقاد جهاني رايج بوده است      

، برتـرين خـدا كـه       Io.  ظلمات كيهاني احاطه شده بـود      آغاز فقط آبها يا اقيانوسي وجود داشت كه توسط        
بايد آبها را از هم بشكافند و جدا شوند و آسمانها شـكل بپذيرنـد و            ": درفضاي بي كران مي زيست، گفت     

در اساطير آفريقايي نيز كه جهان در       ). 385: 1376الياده،  ( و جهان با اين سخنان به وجود آمد          ".زمين بشود 
ـيده از آب بـود تـا ايـن كـه خـداي                          آغاز از قطرة بسيار    ـين، در ابتـدا پوش  بزرگي از شير به وجود آمد، زم

"اوباتال"
"اولودوماره"، به فرمان 3

به پايين آمد و قطعه اي آهن گداخته بر آبها گذاشت و ) خداي خدايان (4
 هر طـرف  خاك بر آن ريخت و زغال بر سطح آن قرار داد؛ زغال گداخته شد و آهن را داغ كرد و زمين از                    

در اساطير بوميان قارة آمريكا نيز اين بن مايه يافـت مـي             ). 417 و   403: 1378هادي،  (پهناور و بزرگ شد     
ـيد و مـاه و      5شود؛ از جمله اينكاها   بر اين باورند كه در زمان ازلي كه همه جا تاريـك بـود و هنـوز خورش

"ويراكوچا"ه،  ستارگان خلق نشده بودند، از دل تاريكي اوليه، خداي آفرينند         
 از اقيانوس آغازين به وجـود       6

در اساطير ايراني نيـز،     ). 463: 1385،  ...مك كال و  ( است   "كف دريا " يا   "چربي دريا "آمد كه معناي نام او      
، آفرينش از قطرة سرشكي آغاز مي شود و پيدايش همـه چيـز، از آب آغـاز مـي شـود       بندهشنبه روايت 

  ). 549 : 1367(نيز آفرينش آب را از قطره اي اشك دانسته است  روايت پهلوي). 39 : 1369دادگي، (
كه نمادي از آغاز و پايان حيات مادي است، رمزي از باروري و زايايي بي توقّف زندگي                  آب عالوه بر اين    

غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پيش از شكل پذيري و تجديد حيات كامـل و زايـش        : ستهنيز  
طه وري برابر با انحالل و اضمحالل صورت و استقرار مجدد حالت نامتعين مقـدم بـر     نو است؛ زيرا هرغو   

پيوند با آب  همـواره متـضمن        . وجود است و خروج از آب، تكرار عمل تجلّي صورت در آفرينش كيهان            

                                                
1 . Hymns of the Rig Veda 

2 . Polynesia 

3 . Obatala 

4 . Olodumare 

5 . Inca 

6 . Viracocha 
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 هست و از سوي ديگر، غوطـه خـوردن،        "والدتي"تجديد حيات است، زيرا از سويي در پي هر انحاللي،           
والدتـي  "آب از طريق راز آموزي،      . نات بالقوه زندگي و آفرينش را مايه ور مي كند و افزايش مي دهد             امكا
 را به بار مي نشاند و به مدد آيين جادويي، درمان بخش است و به بركت آيينهاي مربوط بـه مردگـان،                       "نو

 بالقوه، رمـز زنـدگي      آب با در بر گرفتن همة امكانات      . است] حيات مجدد [موجب رستاخيز پس از مرگ      
اليـاده،  (؛ لبريز از تخم و جرثومه كه زمين و جانوران و زنان را بـارور مـي كنـد                   ]"آب حيات "[شده است   

ـيم              ). 189-90 : 1376 در . بهترين نمود اين باور اساطيري را در اعتقاد به آخرالزّمان زرتشتي مشاهده مي كن
لة زمان كرانه مند، مرحلـه اي اتّفـاق مـي افتـد كـه از آن،                 اعتقادات زرتشتي، در پايان دورة دوازده هزار سا       

ياد مي شـود و  ] frasho -caretor: در زبان اوستايي ["نوكردن جهان"، به معناي )فرشكرد("فرشكرت"به
در جريان آن، پاكي و پرهيزگاري در جهان جاودانه شده، چهرة گيتي از جملة پتياره هـاي اهريمنـي زدوده                   

 با نامهاي هشيدر بامي، هشيدر ماه -سوشيانتها يا بختاران (را، نجات دهندگان آخرالزّمان     اين اتفاق   . مي شود 
فرزنـداني  . رهبري خواهند كـرد ) و سوشيانت، كه از تخمة زرتشت اند و در پايان هر هزاره ظهور مي كنند           

 "ستانكهـ "از نطفة زرتشت كه در سرچشمة آب ) باب سي و پنجم  (صد در بند هشن   كه به روايت كتاب     
نگاه داشته شده، و هرمزد، نود و نه هزار و نهصد و نود             ) مي خوانند ] هامون= كيانسيه ["كانفِسه"كه آن را    (

: 1361مـصطفوي،   : رك(فروهر پاكان را به پاسپاني آن نطفه مأمور ساخته، برخواهنـد آمـد              ) 99999(و نه   
221-5 .(  

   آب حيات، درمان بخشي و تعميد؛ تجلّيات زايايي آب-2

ـين غـسل                     زايايي و زندگي بخشي آب، در سه صورت نمادين اسطورة آب حيات، درمان بخشي آب و آي
  : تعميد جلوه گر مي شود

 رمزي از جاودانگي و بي مرگي مطلوب بشر است كه در نماد اساطيري اين عنـصر مجـسم                   "آب حيات "
ـناخته مـي شـده     با توجه به اين نكته كه آب ماية تجديد شباب و موجب زنـدگا      . شده است  ني جاويـد ش

 است كه تأمالت نظـري متـأخّر، گـاه آن را بـه منـاطقي از                 "آب حيات "است، الگوي اصلي و اسوة آب،       
آب جـاري  .  سپيد در آسمان وجـود دارنـد  "هوم" آسماني و "سومة"آسمان اسناد داده است؛ همچنان كه       

 واقعيتي مابعـدالطّبيعي، يگانـه  و        چشمه سارهاي تجديد شباب و آب حيات و غيره، نسخه هاي اساطيري           
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. مذهبي اند؛ طبيعتاً هر كسي بدين آب دسترسي ندارد و به هر طريق نيز آن را بـه دسـت نمـي تـوان آورد                     
موجودات عجيب الخلقه نگاهبان آنند و ديوان و خدايان در سرزمينهايي كه ورود بدان دشوار است، بـرآن                  

 آب حيات مي رود و بـه دسـت آوردن آن، متـضمن سلـسلة                پيمودن راهي كه به سرچشمة    . تملّك دارند 
  ). 193: 1376الياده، ( هايي است "آزمون"نذرها و نيازها و 

 از چشمة آب بي مرگي ياد شده است كه بر پيري چيـره مـي گـردد و چـون پيرمـردي                       بندهشندر  
: 1369دادگـي،   ( آيـد    كهنسال بدان چشمه درآيد، به صورت جواني پانزده ساله و بي مرگ از آن به در مي                

است، خداي زندگي و بي مرگـي شـمرده         ] آب آسماني [در آيين مهري، ايزد سومه كه تجسد باران         ) 137
" كـون لـون  "در اساطير كهن چينـي، كـوه مقـدس    ). 19: 1372ورمازرن، (شده است  

ـين،   1  در غـرب چ
 از آن بنوشـد، بـه       خاستگاه رود زرد به شمار مي آمده است و سرچشمة چهار رودي اسـت كـه هـركس                 

؛ در شاخة چيني آيين بـودايي نيـز بـراي بـودا،           )14-113: 1373كريستي،  (جاودانگي دست خواهد يافت     
 شـاهنامه در  ). 100همان،  (جاودانگي و تقدس آب تعابير و مفاهيمي نزديك به يكديگر فرض شده است              

تان، اسـكندر بـه راهنمـايي خـضر در      بارزترين نمونة آب حيات را در داستان اسكندر مي بينيم در اين داس            
  :جستجوي آب حيات  روان مي شود

جم امــداران آن  اـن   نـ            ورا  اندرآن  خضر بد  راي زن                  ســر ـن
رمـان اوي                 دل وجـان سپرده به پيمان اوي امـد به ـف در بـي               سكـن

ـدار         بدو گفت كاي         دل                  يكي تيز گردان  بدين كار  دل مرد بـي
  مـگ آوريم                  بسي بر پرستش درنگ آوريـ            اگر آب حيوان به چن
  ـردــرورد                  به يزدان  پناهد  ز راه   خــ  پ            نميرد كسي كو  روان

                        )                                                              7/80/1357-61 (  
، اما اسكندر را راهي به سوي اين نمـاد          ]هستي درنهايت نيستي  [آب حيوان در دل ظلمات و تاريكي است         

  :جاودانگي نيست 
ه خـوردن ن ب         همي رفت ازاين سان دو روز و دوشب          كسي را  ـب د ـل   ـجنبـي

در  دو  راه          پديد آمد و گم شـد از خضر، شــاه اريكي  اـن ه  ـت            ســه ديگر ـب

                                                
1 . Kunlun 
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ر ســوي  آب   حي دـكشـيـــوان          پيمـب وان  كشـي ه  كـي ـدگـاني ـب   د          سـر زـن
                                                                    )                      7/81/1369-70     (  

آب كه نماد مرگ و حيات مجدد است، در داستان اسكندر همچنان نقش خود را ادامه مـي دهـد؛ آن                    
كه در باالي كوهي مرده اي شگفت انگيز را مي بيند، به چشمة آبي مـي رسـد            چنان كه اسكندر پس از آن     

نمادي از شوربختي مرگ و پايان      [ كه آبش نه شيرين كه شور        كه مرگش را به او اعالم مي كند؛ چشمه اي         
  :است ] حيات

  چندين   مشور!          خروش آمد از چشمة آب  شـور                   كه اي آرزومند   
  ـيدـ      بسي چيز ديدي كه آن كس نديد                   عنان را  كنون  باز  بايد   كش     
دگانيت كـوتـاه گشـت                    سر تخت شاهيت بي شاه گش     كنون          تـزـن

)                                                                                              7/88/1487-9 (  
 آب . جستجو كـرد "آب درمان گر"جلوة ديگري از حيات بخشي نمادينة آب را مي توان در اسطورة   

ـيت درمـاني يـا جـادو                     -كه رمز آفرينش كيهان و مخزن همة جرثومه هاست، جوهري جـادويي بـا خاص
در يسناها نيز درمان بيماريها و شفاي دردها به         ). 193: 1376الياده،  (پزشكانة علي االطالق و درمانگر است       

 در "آب چشمه سـو "، امهشاهنگر در  بهترين نمود آب درمان). 2، بند 52هات (آب نسبت داده شده است     
  :گر است  داستان يزدگرد بزه

         تو را چاره اين است كز راه شهد               سـوي چشمة سو گرايي به مهد         
                                                                                     )           7/283/335 (  

 اين نمادپردازي و نمود آييني آن را در ارتباط آب با مرگ و زندگي مجدد، مـي تـوان     جلوة ديگري از  
غوطه زدن در آب، برابر با طوفان يا فرو رفتن قاره اي            . در آيين ديرپا و اساطيري غسل تعميد جستجو كرد        

 شـود   محـسوب مـي  "صورتي نو" به منظور پيدايش    " صورتي كهنه  "از اقيانوس و رمزي از ناپديد شدن        
بر همين اساس، آيينهاي تشرّف در ميتراييـسم و مـسيحيت بـه شـرط غـسل تعميـد       ). 419: 1376الياده،  (

صورت مي گيرد و بدين وسيله، تازه كيش، مي پذيرد اسرار جمع را بر ناآشنايان فاش نكند تـا شايـستگي                  
ّت، واژة     ).223: 1368، اليـاده،    156 و   152: 1372ورمـازرن،   : رك(جاودانگي را كـسب كنـد         در مـسيحـي

به بخشي از تشريفات آييني و آداب ظاهري مـشتمل بـر اشـكالي از شستـشو                 ) تعميد( baptismانگليسي  
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، يا در جايي كه يـك تـازه وارد           در موارد آزمون يا تجربه اي خاص       توسط آب مقدس اطالق مي شود كه      
پـس از  [ حتّي نامي بـراي او برگزيـده شـود    آمادة آشنايي با رازي مي شود، يا بايد از آلودگيها پاك شود، يا     

انسان شناسان بر اين باورند كه استفاده از آب در غسل           ]. 9) [157: 1982،  1موريس(، به كار مي رود      ]تولّد
ـين طـور ورود                     تعميد، از اين لحاظ داراي اهميت است كه نشان دهنـدة والدت روانـي انـسان اسـت؛ هم

ـتفاده از                گر   در  آثار ادبي، نمايان     "باران"  هستي دوباره يا تولّد مجدد يك شخصيت است، درحـالي كـه اس
  ). 2109: 2007، 2مير(گر فساد و پوچي و اضمحالل رواني شخصيت است  ، بر خالف آن نمايان"بيابان"

، در آيين زرتشتي نيز اعتقاد به تعميـد و پاالينـدگي آب و              زند خرده اوستا   و   زند ونديداد بنا به متوني چون     
، شايـست نشايـست   نقل از حواشـي مزداپـور بـر         ( آن در رفع ناپاكيها از روح وجسم ديده مي شود            نقش
بهترين نمودهاي اين خويشكاري اسطورة آب را در داستان كيخسرو مي توان يافت كـه شـاه                 ). 92: 1369
اطيري يك  است و مرگ و زندگي او، از پيچيده ترين نماد پردازيهاي ممكن براي حيات اس شاهنامه آرماني

 نيز نشانه هاي پيوند ميان كيخسرو و اسـطورة آب قابـل             اوستاالبتّه در يشتهاي    . انسان برخوردار شده است   
روايت مي كند كه كيخـسرو از درياچـة ژرف و فـراخ             ) 18-22فقرات  (پيگيري است؛ چنانچه يشت نهم      
ـتان  . قربـاني كـرد  ) آبهـا الهـة   ("اردويسور آناهيتـا  "جا بود كه براي      چيچست برخاسته بود، زير آن     در داس

، پس از قتل سياوش خشكسالي شاهنامهدر . كيخسرو، نقش نمادين آب را به روشني مي توان مشاهده كرد 
  :كشور را فرا مي گيرد ) كه نمايندة مرگ و فساد و نيستي است(عظيمي 

          زباران هوا خشك شد هفت سال                دگرگونه شد بخت و برگشت حال                     
ـــ      شد از رنج و سختي جهان پرنياز                ب          رين  روزگـــار  درازــر آمـد  ـب

                                                                            )                  3/198/3019-20 (  
 كه نمود بالقوة زندگي فعليت نيافته و صدور هـستي در  -"ابر"پس از آن، گودرز خوابي مي بيند كه در آن           

در اين رؤيا، سروش كه پيـك ايـزدي اسـت، نـشان     .  بن ماية اصلي به شمار مي رود       -زهدان نيستي است  
  : او گيو را به دنبال اين شاهزادة نجات بخش رهسپار مي كندكيخسرو را به گودرز مي نماياند و

رآب       ران ـپ رآمـد ز اـي ري ـب         چنان ديد گودرز يك شب به خواب             كـه اـب

                                                
1 . Morris 

2 . Meyer 
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  ــروش              به گـودرز گفتي كه بگشـاي گوشـ         بر آن  ابر باران  خجسته  س
ابي ز ت ـر اژدهـنگــ         چو خواهي كه ـي ـرك ـن امـور ـت   ــاـي رهـا              وزين ـن

ام آن شــاه كيخسروس وسـت              كجـا ـن امــداري ـن وران يكي ـن   ـت ــ         به ـت
    ) 3/198/3021-4 (  

 اما پس از بازگشت كيخسرو به ايران و نشستن او بر تخت شاهي، رستاخيزي در طبيعت به وجود مي آيد      
  :زمين را جان مي بخشد) كه نماد حيات و زندگي دوباره است(و باران 

م         ـد  ـن ارـي هـاران  بـب ر ـب زدود غم              از  اـب        ز روي زمين زنگ ـب
             سر غمگنان اندر آمد به خواب               جهان گشت پرسبزه و رود آب 

    ) 4/9/18-19 (  
 را در زالل - منجـي ايـران  -، صحنة چشمگيري كه گيـو، كيخـسرو   شاهنامهمادينگي آب در    اوج شگفتي ن  

  :چشمه اي از آب مي جويد 
ور               يكي چشمه اي ديد تابان ز دور      ...        يكي سـرو باال، دل آرام  ـپ

ـ ــرّة  اـي ـاالي  او ـف ديد آمـد و ر    ـزدي         ـ           ز ـب   رديــت بخــاي  ـپ
  ردميدـش بـــ  بخنديد و شادان دل             چو كيخسرو از چشمه اورا بديد         

  ) 336 و 330، 3/206/328 (        
ـپارد و از                             شاه پااليش يافته، در نبرد دوازده رخ و پيش از نبرد با افراسياب نيـز، تـن بـه آب تعميـد مـي س

  :خداوند ياري مي خواهد
  داور آمد نخست  به شبگير خسرو سر وتن بشست              به پيش جهان          

ه بارندگي و جـامــة بنــدگـي              دو ديده چو ابري ـب وشيــد ـن              بـپ
                                                                                             )         5/141/977(  

             چو خورشيد برچرخ بنمود پشت              شب تيره شد از نمودن درشت 
گاه پرستش بجست ران سر و تن  بشست              يكي جـاـي              شهنشاه اـي

)                                                                                    5/333/1654-5(  
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  تــ          جهاندار يك شب سروتن بشست             بشد دور با دفتـر زند و اُس
رين            همي بود گريان و سر بر زمي ه پيش جهـان آـف   نـــ          همه شب ـب

)                                                                                    5/359/2105-6 (  
  بــان  آذر گشسـ          بدو گفت ما همچنين برد واسب              بتـازيم تـا خـ
ار   دست              چنانچون بود م ا ـپ   زدان پرستـرد يــ          سـروتن بشوييم ـب

                                                                )                   5/364/2193-4(  
  :و پس از پيروزي نهايي بر افراسياب، تن به پرستش مي شويد و شكر مي گزارد 

           ز بهر پرستش سـر و تن بشست                به شمع خرد راه يزدان بجست
د                نيايش كنان رفت دل پـر امـي ـپـي ـو س   دـ         بپوشيـد پس جـامـة ـن

                   )                                                                5/381/2454-5 (  
 كـه پـالوده تـرين فرزنـد     - و كيخسرو- كه هستي زميني از آن بر آمده است-با شكوه ترين پيوند بين آب  

ند و  در پايان داستان وي است؛ آن جا كه رسالت مقدس شهرياري خود را به فرجام مي رسـا           -زمين است 
 تن و سر مي شويد تا گيتي را بدرود گويد؛ محو شـدن او پـس از شستـشو در آب                      ،در چشمه اي روشن   

  :زندگي بخش، نه نشان مرگ كه نشانه اي براي جاودانه شدن و بازگشت وي است
ش چشـمـه  رسيد د           كـي نامـور پـي           چو بهري ز تيره شـب اندر چمـي

  ن سر و تن بشست           همي خواند اندر نهان زند و اُست        بر آن آب روش
ا جـاودان د پـدرود ـت ــي اش خـردان           كـه ـب امـور ـب ن گـفت با ـن ــي           چن

ـيد ديگر مـرا جـز به خـ اب            مبين ـنان آفـت رآرد س ون چـون ـب   وابـ        كـن
        )5/413/3019-22 (  

از جملـه در بخـش پادشـاهي فريـدون،          .  نيز جاري است   شاهنامهين سنّت در ديگر بخشهاي      نشانه هاي ا  
  : وقتي فرانك خبر شهرياري پسر را مي شنود، به نشانة نيايش تن را به آب تعميد مي سپارد

   به مادر كه فرزند شد تاج گر           پس آگاهي  آمد  ز  فرّخ    پسـر            
  كنان شد سر و تن بشست              به پيش جهاندار آمد نخست          نيايش 

    ) 1/80/16-17(  
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براي ورود به دين بهي نيز، تعميد و شستشو، براي خروج از آلوده دامني و ورود به پاكي الزم شمرده مـي                      
  :شده است

ـرد  شــاه                   ن و آ      سپينود را پيش او ـب امـوختش دـي ــن  و    بـي    راهيـي
        بشستش به دين به و آب پاك                      از او دور شد گرد و زنگار و خاك

                                                                        )               7/441/2400-1(  
دست جلّادان، تن به اين آب آييني مـي         خسروپرويز نيز قبل از كشته شدن، به دستور پسرش شيرويه و به             

  :سپارد تا از گناهانش توبه كرده باشد 
اب ان و آب                       همي كرد خسرو به بردن شـت ا جامــه و آبدسـت         اـب
ـاه         چو آن جامه ها را بپوشيد شاه                       به زمزم همي توبه كرد از گـن

              )                                                                         9/282/454-5 (  
 مـي گريـزد و      "هـوم "شكل ديگري از نمادينگي آب در پايان داستان افراسياب ديده مي شود؛ او از تاوان                
غوش زنـدگي بيـرون   از آ(درياي چيچست ناپديد مي شود، اما هوم به چاره گري او را از آب بر مي آورد               

  :تا به كام مرگ و نيستي بكشاند) مي كشد
             چو بشنيد آوازش افراسياب                       پر از درد گريان بر آمد ز آب

        بيامـد به جـايي كـه بد پـايگاه             به دريا همي كرد پاي آشناه                
                          )                                                            5/372/2311-12(  

   آزمون و گذر؛ جلوة ديگري از نمادينگي آب-3

آب از اضداد است و محملي دوگانه براي بروز ويژگيهاي متناقض نمـاي عناصـر چهارگانـه؛ آب هـستي                    
ال، آزموني از ماده است كه بايـد از آن گذشـت      گيتيانه و رمزي از پااليش و تطهير مادي است و درعين ح           

  . تا به ملكوت معنا رسيد
 مردن از صورتي كهنه و -، نمادي از مرگ و تولّد دوباره  "گذر از آب  "آب رمز حيات است و آزمون يا ور         

 است كه در قالب گذر از دريا و رودخانه جلوه گر مي شود و انساني كه از                  -زندگي يافتن در صورتي تازه    
گـذر از  .  مي گذرد، از مرحله اي از زندگي مادي پاي به مرحله اي از حيات معنوي مي گذارد  "خوان"ين  ا
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است و در عين حال كه بن مايه اي جهـاني اسـت، ريـشه هـايي     ] 10 ["ور سرد"آب، از جمله آزمونهاي   
ـيدن بـه ايـن       پـس از  [ مي گذرد تـا      "داييتي نيك "كهن در اساطير ايراني دارد؛ چنانچه زرتشت از آب            رس

، بر كرانة اين رود سپيد، با هوم آميخته به شير و شاخة برسم، با زبان خرد و گوش ]مرحله از تشّرف معنوي
آبان يشت، (جان و با انديشه و گفتار و كردار نيك و با سخن رسا، با اهورامزدا سخن بگويد و او را بستايد             

 شكافته شدن نيل در برابر موسي وتـا كرامـات نـسبت داده              اين بن مايه از اساطير كهن ايراني تا       ). 104بند  
ـتن بـر روي آب              -شده به برخي عرفا در عصر اسالمي        مرتكـب   - چون سجاده بر آب گـستردن و راه رف

ـيدن بـه مرحلـه اي بـاالتر از زنـدگي را      "والدت نـو "تكرار مي شود و در همة اين روايات، مفهوم       و رس
"د دوباره مرگ و توّل  "ب، از نمود هاي كهن الگوي       آزمون گذر از آ   . نمادينگي مي كند  

كـه در طـي      است   1
 انسان كه در اعماق تاريك ضمير ناخودآگاه هبوط كرده، با گذر از مرحلة دشوار نمادين، ظهـور                  "من"آن،  
يونـگ،  : رك (د دوباره اي را در قالب بازگشتي كمال يافته به خودآگـاهي از سـر مـي گـذارد                  د يا توّل  مجد
  . )165-159: 1993، 2؛ و سيوگ53-101: 2003

نيز، گذر از آزمون آب مضموني رايـج اسـت؛ فريـدون، بـراي بـه        شاهنامه   در داستانهاي شاهان و پهلوانان    
  :چنگ انداختن ضحاك، بايد از اروند رود بگذرد

اني ببست                     بر آن بارة تيز تك بر نشست             هم آن گه ميـان كـي
  

             به آب اندر افكند گلـرنگ را       سرش تيز شد كينه وجنگ را              
                                                                           )            1/67/286-7  (  

ايـن آزمـون بـه      كيخسرو نيز كه داستان زندگي و شهرياريش با نمادينگي آب گره خورده است، بارهـا از                 
نخستين بار زماني است كه گيو او را به ايران مي آورد و كيخسرو، بي نيـاز بـه كـشتي،              . سالمت مي گذرد  

  :اسب به آب مي افكند و از جيحون مي گذرد
اژگاه            به آب اندر افكند خسرو سياه           ا ـب د ـت         چو كشتي همي راـن

ر         او فرنگيس و گ           پس            نترسد ز جيحون و زان آب شيريـو دلـي

                                                
1 . death and rebirth 

2 . Sugg 
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                                                                              )     3/228/3480-1 (  
ديگر بار، پس از پيروزي بر خاقان چين، وقتي براي نبرد بزرگ و نهايي خود با افراسياب، عازم توران مـي                     

  : عبور مي دهد "زره" و لشكريانش را از درياي شگفت، و هراسناك و طوفاني شود، خود
ر هفت  مـاه                   كه باري نكـرد اندريشان نگاه ر آب  ـب د ـب              گذشتـن
            چو خسرو زدريا به خشكي رسيد                   نگه كرد هامون جهان را بديد

) 5/352/1980-1 (  
ـتم،              ا ز ديگر ورهاي آب را مي توان در هفت خوانهاي رستم و اسـفنديار جـستجو كـرد؛ در هفتخـوان رس

  :رستم در راه نجات كاووس، از آب رودي مي گذرد
          چو زو بگذري رود آب است پيش              كه پهناي او بر دو فرسنگ بيش 

گهــدار اوي           وي، ـن گ، دـي ـارـن رمان  اوي         كـن رّه ديوان به ـف        همه ـن
   )2/102/495-6 (  

ـين دژ  " كه اسفنديار بايد از آن بگذرد تا به          -در هفت خوان اسفنديار نيز، خوان هفتم        دريـاي   - رسـد  "روي
  :مهيبي است كه اسفنديار بايد در تاريكي شب از آن گذر كند
    بريزند در آب و در ماهتاب           سپهبد بفرمود تا مشك  آب                  

ارگي اه اندر آمـد به يكـب              به دريا سبك بار شد، بارگي                    سـپ
 ) 6/190/410-11 (  

 گذر از اين خوان خروشان كه خود مظهر زندگي است، پشت سر گذاشتن مرحله اي از حيـات مـادي و                     
  .ستخلود در مقامي متعالي تر را نمادينه كرده ا

  نتيجه گيري 

از ديدگاه نقد اسطوره اي، هر يك از عناصر چهارگانة  متضاد تـشكيل دهنـدة جهـان مـادي، در تعامـل و                        
پوشاني با يكديگر، صاحب خويشكاريهاي نمادين خاصي شده اند و نظام معنايي ويژه اي را در اساطير                   هم

ربوط به اسطورة آب را مي توان در سـه بخـش       در اين نماد پردازي، ارزشهاي معنايي م      . سامان بخشيده اند  
آب در عين حال كه نمادي از آغاز مرحلة آفرينش مادي و حركـت چرخـة زنـدگي در                   : تقسيم بندي كرد  
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 مفهومي كه با خلق اولية جهان از آب و با پايان نمادين حيـات در آن نمادينـه شـده         -ساختار كيهاني است  
 در اشـكالي مثـل آب حيـات و آب درمـان             -گي و تداوم حيات    مظهر و تجلّي گاهي براي جاودان      -است
و گـذر  ) در اسطورة تعميد( است و همچنين سطحي از ماده است كه شستشوي نمادين توسط آن          -بخش
، در مسير كسب كمال روحاني، لزوم گذر از مرحلة كهن و ورود به مرحلة متعالي جديد )آزمون آب(از آن 

ـيش از          شاهنامهدر  . تولّد دوباره نمادينه مي كند    را در قالب كهن الگوي مرگ و         ، اين نقـشهاي نمـادين را ب
همه، در داستان كيخسرو، خوانهاي گذر از آب، اسطورة آب حيات در داستان اسكندر، تعميدهاي پهلوانـان   

  . دربارة آفرينش مي توان جستجو كردشاهنامهو همچنين ديباچة 

  پانوشتها

تجربه هاي اجداد ما در طي ميليونها سال كه بسياري          ": اسي يونگ عبارت است از    ناخودآگاه جمعي، در روانشن    -1
ازآنها ناگفته باقي مانده است و يا انعكاس رويدادهاي جهان ماقبل تاريخ كه گذشت هرقرن تنها مقدار بسيار كمي به         

  ).98: 1375راس،  (". آن مي افزايد
ـا الگوهـايي هـستند كـه مفـاهيم         كهن الگو، پيش نمونه، نمونة برتر، صورت مث        -2  الي يا ازلي ؛ مضامين، تصاوير ي

  .)172 : 1377گورين و ديگران، (يكساني را براي سطح وسيعي از بشريت و فرهنگها و مكانها القا مي كنند 
  . 181-147: 1992 و ديگران، 1گورين: ك.الع از تاريخچه و آثار مهم در زمينة نقد اسطوره اي، ربراي اّط -3
به كار برد براي اشاره كردن به واكنشهاي  متضاد ناخودآگاه در برابر اميال ذهن خودآگاه به ويژه  اين واژه را يونگ -4

"فرار از مخالف"او تصريح كرد كه اين واژه معناي  ؛)19: 1985يونگ، : رك(كه در مرور زمان شكل مي گيرند      
 را 2

رابر تضاد است كه به حركت اضداد به سوي وحدت مي انجامد مي دهد؛ بدين ترتيب كه متضمنّ نوعي واكنش در ب
  ).152: 2003، 3 و آدامز541: 1933يونگ و ديگران، : رك(
شناسـي    اثر او دربارة رازهاي تفكيك و تركيب اضـداد در روان          : دربارة تحليل يونگ از اين ازدواج مقدس، رك        -5

   ).كتاب نامه: رك(او نيز منتشر شده است  كه تخليص آن در جلد چهاردهم مجموعه آثار 4كيمياگري

                                                
1 . Guerin 

2 . running counter to 

3 . Adams 

4 . Mysterium Coniunctionis: Inquiry into the Separation and Synthesis of Psychic 

Opposites in Alchemy 
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 نيز در تحليل چگونگي به كمال رسيدن خويشتن در انساني دربارة كهن الگوي قهرمان، اين اصطالح كه        1 كمپبل -6
، از يونگ اخذ مي كند و در توصيف     مقدس است   ازدواج   ي اقتباس شده و به معناي      اين لغات كيمياگر   از مجموعة 

  )116: 2004كمپبل، ( خدايان و شخصيتهاي اساطيري و داستاني از آن ياري مي جويد پيوندهاي مهم ميان
 مضموني كه در پيش زمينة بسياري از فرهنگهاي اساطيري وجود دارد - نظر به پدرانگي آسمان و مادرانگي زمين-7
براي بررسي قابل . د مي كنيم و در روان شناسي يونگ از آنها با دو عنوان كهن الگوهاي پدر آسمان و مادر زمين يا–

 بينيد 3و پدر آسمان  مادر زمينرا با عنوان  عنوان) 1990 (2مادرانگي زمين و پدرانگي آسمان در اساطير، اثر هريسون
  ).كتاب نامه: رك(
 مثلثان ير در ميجزااين . دينآ   به شمار ميهيانوسياق بخشي از قارة كه انوس آرامياقدر  هريجز 1000نام گروهي از  -8

بـه معنـي     ("مالنـزي " گروه غربـي     ،كايا و آمر  يان استرال يهاي م   رهياز جز . قرار دارند  ستري ا ةريجز و   وزلندين،  ييهاوا
اري يان آنهـا بـس  يـ شـوند و م  خوانده مـي ) هاي پرشمار   رهيبه معني جز   ("زين پلي"و گروه شرقي    ) اهيهاي س   رهيجز
  .نام گرفته اند) كوچك جزاير ("كرونزييم" در مجموعهاي كوچك وجود دارند كه  رهيجز
ـيالدي بـه تـصريح و                  -9  در الهيات مسيحي، تعميد كه مباني خدا شناسي اين سنّت در سده هاي سوم و چهـارم م

ذيل واژة  : 1997،  4بوكر(شي سپردن و تصفية گناهان انجام مي شود         تكوين نهايي رسيده است، براي به دست فرامو       
baptism.(  

ور " و "ور گرم":  در سنّت زرتشتي عصر ساساني، ورها كه گاه به دست موبدان انجام مي شد، بر دوگونه بود              -10
از ميان تودة آتـش  را وا مي داشتند كه ] فرد در معرض آزمون ["پسمار" يا "پيشمار"؛ ور گرم اين مي بود كه  "سرد

بگذرد يا پاي خود را در آب گرم فرو برد و زماني نگه دارد و گاه بر سينة آنان مس و روي گداخته مي ريختند و ور 
سرد اين بود كه آب گوگرد به كام آنان مي ريختند و يا سر آنان را زماني در زير آب سرد نگه مي داشتند و يا ناگزير  

  ).8-457: 1379واحد دوست، (ر آب بگذرند مي كردند كه از ميان رودي پ

                                                
1 . Campbell 

2 . Harrison 

3 . Mother earth, father sky 

4 . Bowker 
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