
9 پیاپی ةشمار ،1391 تابستان -بهار ،1 شمارة ،2 دورة فارسی، ادب مجلۀ

  هاي  کیخسرو، گرشاسب و جمشید بر اساس آراء یونگتحلیل اسطوره

  نصراله امامی

  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

  آذرمیدخت رکنی 
  استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

  )12تا  1از ص (

  05/04/91: تاریخ دریافت

  11/10/91: پذیرش تاریخ

  

  

  چکیده 

هاي انسان این آرزوي درونی را بر قهرمانان اسطوره. مرگی و دستیابی به زندگی جاویدان استترین آرزوهاي انسان بیاز دیرینه

درحالی که مرگ  ،کنندهاي ملل به طرق گوناگون عمر ابدي را تجربه میها و افسانهقهرمانان در اسطوره. نمایدخود فرافکن می

. شوندبه همین سبب قهرمانان در باور انسان، پس از مرگی نمادین از نو زاده        می. جزء سرنوشت تمام آدمیان است

داند و اسطورة بازگشت همیشگی قهرمان را با تقاضاي انسان براي دستیابی به زندگی تمام قهرمانان را خورشیدوار می» یونگ«

  . داندیکی میآرامش آغازین 

هاي ایرانی است که به سه صورت مختلف مرگ و بازگشت این جستار تحلیل سرنمونی زندگی سه تن از قهرمانان اسطوره

  . بخشندکنند و آرزوي دیرینۀ انسان را تحقّق      میرا تجربه می

  

  یونگ، قهرمان، خورشید، نوزایی، کیخسرو، گرشاسب، جمشید  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

ها از  کنند و غالباً تصور آن ها را براساس دیدگاه خاص خود تحلیل می شناسی، اسطوره هاي مختلف اسطوره مکتب

  .هاي اساطیري فاصلۀ زیادي از هم دارد ها از داستان ها و تحلیل آن خاستگاه اسطوره

را به عوامل طبیعی از جمله   ها شناسی طبیعی از پیشروان این مکاتب است که خاستگاه اسطورهمکتب اسطوره

  غرض از یاد کرد این مکتب، بیان این نکته است که عناصر محیطی تا چه اندازه. برد باز پس می... باران، خورشید و

جا  مسئلۀ مهم در این. کتبی خاصِ خود پیدا کندتواند بر زندگی انسان باستانی مؤثّر باشد؛ آن گونه که دیدگاه و م می

دغدغۀ اصلی او تهیۀ غذا و سرپناهی . این است که انسان آغازین در نبردي دشوار و رویارو با طبیعت قرار داشته است

  .هاي تحمیل شده از سوي محیط طبیعی در امان دارد براي زندگی بوده و این که او چگونه خود را در برابر سختی



تمام عناصر مشغول کنندة ذهن و جسم او از سوي . کرده استاي از رمز و راز زندگی می ن آغازین در هالهانسا

  . یافته است می  شده و او خود را در انجام نیازهایش به آن نیروها متصل نیرویی برتر به او تحمیل می

ی در پیوند بوده، بی آنکه دلیل خاص انسان ادوار باستانی به صورت مدام با مسئلۀ تولد، گذران زندگی و مرگ

» برتر«حال در کمال پیچیدگی از سوي امر چیز پیش روي او و درعین  همه. براي این اتفاقات در نظر داشته باشد

زن نیز این گونه . زاید شود و می زمین بارور می: یافته و او با ذهنیت خاصِ خود شاهد این وقایع بوده است انجام می

شود؛  خورشید در هر روز نو متولد می. او نیز به شکم زمین زاینده باز خواهد گشت. فرزند را در شکم دارد مادر،. است

گردد؛  خورشید در روز نو باز می. رود میرد؛ انسان نیز از میان می خورشید در هر شب می. آید انسان نیز به دنیا می

  .عزیمت، تحقق و بازگشت: به این صورت بیان کردتوان این چرخه را می .انسان هم دوباره باز خواهد گشت

کند، با هاي ماوراءالطبیعه آغاز می آمیز به حیطۀ شگفتیکشد و سفري مخاطره یک قهرمان از زندگی روزمره دست می 

رمان هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قه. یابد شود و به پیروزي قطعی دست می رو میجا روبهنیروهاي شگفت در آن

     ).40:1385کمبل، (نیروي آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند 

. اي کودکانه وجود دارد در میان مردمان رومانی قصه. بخشد خورشید نیز در روز نو به زندگی انسان برکت می

حال ناپدید شدن اما همین که خورشید را در ، کنند کنند و کار می مردمانی که صبح تا غروب به شدت کار می

گردند  خورشید می آنان تا صبح در پیِ. روند تا دوباره بازگردد هاي خود به دنبالش می بینند هراسان سوار بر گاري می

  . گردندو هنگام طلوع آفتاب، به شادي یافتن روز نو  به سر کار خود باز می

گونه که موجب کند، آنایفا     می اي چه نقش مهمی راپرسش این است که خورشید در باور انسان اسطوره

یونگ تمام این  ها را به خورشید باز برند؟ هاي خود خاستگاه اسطوره شناسان در تحلیلگردیده بسیاري از اسطوره

  :به عقیدة او. داند باورها را بازتاب روان می

هاي  و در حقیقت فرافکنی پدیدهگیرند  ها از عوامل بیرونی همچون چرخۀ فصول یا گردش خورشید سرچشمه نمی اسطوره 

  :اند روانی ذاتی

همۀ فرایندهاي اسطوره شدة طبیعت از قبیل تابستان و زمستان، اهلّۀ ماه، فصول بارانی و غیره، به هیچ وجه رمزي از این 

افکنی به آنها اند که هشیاري انسان از طریق فرا رخدادهاي عینی نیستند، در واقع بیان نمادین درام درونی و ناهشیار روان

  ).180:1383گرین،( شوند یابد؛ یعنی در رخدادهاي طبیعت منعکس می دسترسی می

او فرزند سیاوش است . هاي ایرانی است هاي خورشیدي در اسطوره ترین چهرهکیخسرو پهلوان ایرانی، از برجسته

ورد که او را کیخسرو نام همسر او فرنگیس پس از چندي پسري به دنیا آ. گناه در خاك توران کشته شد که بی

   .او به ایران آمد و به پادشاهی رسید. نهادند

- فردوسی در وصف او به هنگام بازگشت به سیاوش. در شاهنامه، کیخسرو به بهاري در دي ماه تشبیه شده است 

  :گوید گرد می

  به  ابر   اندر  آمد  یکی  سبز  نرد            ز خاکی که خون سیاوش بخورد

ر برگ  ریده ب اوي نگا   همی بوي مشک آمد از مهر اوي  ها چهر 

ا       هار ب ه دي مه بسان     پرستش  گه   سوگواران  بدي          ن بديب

  )537:1374فردوسی، (



برخی محققان، این تعبیر فردوسی را با تعبیر شهودي عارفان در باب برآمدن خورشید در نیم شب نزدیک 

م بنابراین کیخسروِ نوزاد را از دیدگاه تجس«. بینند صحنۀ متولد شدن میترا و مسیح همانند میدانند و آن را با  می

  . )133:1382کراسنوولسکا، ( »شود مورد توجه قرار داد ورشید شکست ناپذیر نیز میخ

یخسرو به در بندهشن آمده است ک. شود رود و دیگر نشانی از او یافت نمی کیخسرو در پایان پادشاهی به غاري می

کیخسرو افراسیاب را ] پس از مرگ سیاوش[ در همان هزاره«: دهد رود و پادشاهی را به لهراسب می گنگ دژ می

  .)140:1385دادگی، ( »کشت، خود به گنگ دژ شد و شاهی را به لهراسب داد

او یاور . ستاید یرود و دین را م آنگاه به پذیرة سوشیانس می. ماند کیخسرو تا زمان آمدن سوشیانس در غار می

  .سوشیانس در نبرد با اهریمن است

و سوشیانسِ پیروزگر که مرتب کنندة مردگان است، در تن پسین رستاخیز را به «: خوانیمدر مینوي خرد می

  ).140:1385مینوي خرد، ( »تواند انجام دهد بهتر می] کیخسرو[کمک او 

. ه معناي دارندة اسب الغر آمده استب» بکرِساس«صورت نام گرشاسب در اوستا به . قهرمان دیگر گرشاسب است

پاداش » هوم«اهورامزدا او را به سام به واسطۀ نوشابه برگرفتن از . هاي ایرانی است اي نامدار در اسطوره او چهره

 ).138، 1ج : 1386اوستا،  ك. ر( شود یاد می» زبردست و گیسوور وگرزبردار«گرشاسب در یسنا با صفات . دهد می

آن اسب اوبارِ مرد اوبار را، آن زهرآلود زرد رنگ را که زهرِ . که اژدهاي شاخدار را بکشت«گرشاسب کشندة اژدهاست 

   .)همانجا( »اي روان بود زهر گونش به بلنداي نیزه

پاشنه و چیره شدن بر نیروي شکست دادن گَنَدروِ      زرین«: کارهاي دلیرانۀ دیگري نیز به او منسوب است مانند

هولناك آن نابکار و برانداختن دودمان ناپاك نیویک و داشتیانی و پایان بخشیدن به ستم و زیان آنان و به 

  ).2،1044ج : همان(» آوردن باد نیرومند گزندرسان و بازداشتن آن از تباه کردن آفریدگان اهورایی سازش

تورانی به » نوهین«است، بلکه به دلیل زخمی شدن توسط تیر  گرشاسب در روایتی همچون کیخسرو نمرده

هاي نیک از پیکر گرشاسب نگهداري  تن از فروشی 99999خوانیم که  در اوستا می. خواب غیرطبیعی فرورفته است

ز خود    خیزد و ضحاك را که از بند رسته است با گر او در پایان هزارة اوشیدرماه برمی. )418، 1ج : همان ك. ر( کنند می

  : در بندهشن در توصیف این رخداد آمده است. کشدکوبد و میفرومی

در آن هنگام، . بیوراسب بس آفریدگان را به دیوکامگی تباه کند. پس نزدیک به پایان هزارة اوشیدر ماه ضحاك از بند رها شود

نخست از جهانیان، مردة گرشاسب، . ستدسی شبانه روز خورشید به باالي آسمان بای. سوشیانس پسر زردشت به پیدایی رسد

  .)142:1385دادگی، ( بیوراسب را به گرز زند و کشد و از آفریدگان بازدارد] تا[پسر سام را برانگیزند 

اي که در داستان گرشاسب وجود دارد این است که او بر خالف کیخسرو که تمام کارهایش به داد و آیین  نکته

  .مرتکب گناهی بزرگ گردیده که او را سزاوار پادافره کرده استبرگزار شده است، در زندگی خود 

او با . شود سخن به میان آمده است در یکی از متون پهلوي از رنجی که روان گرشاسب در دوزخ متحمل می

احترامی  وجود تمام کارهاي نیک و بزرگی که انجام داده است، به اردیبهشت امشاسپند آسیب رسانده و به آتش بی

  .ه استکرد

گردآوري شده است، زردشت روان گرشاسب را در رنج  )29او . م(نویس اي دست در این متن که براساس نسخه

  :پرسد از اورمزد می. بیند می



که روان ... که چرا! زردشت :هان: رسیده است؟ اورمزد پاسخ گفت] و جایگاه دوزخی[بر آن جاي ) که(چه کار بد کرده است  

رسد و بدي بر خویشتن ببرد) دوزخ(کنش خویش به جاي دیگر  ي] هواسط[و به ... امشاسپند را زند گرشاسب، اردیبهشت 

  ).140:1378هاي دیگر، داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، گلشاه و متن(

خواهد که شفاعت کند تا به جایگاه بهشت روشن برود؛ اما در همان  برد و از او می گرشاسب به زردشت نماز می

چه که ! که اي روان گرشاسب، از این جاي دور شو که به پیش امشاسپندان مباش«آید  برین آواز می از بهشت حال 

  .)141: همان( »اورمزد و امشاسپندان را بدي رسید] چنان که[تو آتش را رنج رساندي 

شود؛ اما  رنج دوزخ می شمارد و خواستار رهایی از هاي خود را بر می ها و دالوري گرشاسب چهار بار تمام پهلوانی

نرسیده است و او باید تا آمدن سوشیان صبر » رستاخیز و تن پسین«گوید هنوز زمان زنده شدن تو و  اورمزد به او می

  .رسد می» بهشت روشن و آسایش«اما سرانجام با میانجیگري زردشت روان گرشاسب به . کند

است که او را به انجمن مهرپرستان منسوب آخرین نکته در مورد خورشیدي بودن اسطورة گرشاسب این 

اسدي طوسی در گرشاسب نامه به گرفته شدن خورشید پس از . اند؛ و نزدیکی مهر با خورشید مشخص است کرده

 ك. ر( کند مرگ گرشاسب اشاره کرده است که این امر ارتباط میان گرشاسب و خورشید را آشکارتر می

  .)119:1376ندیم،

هاي هند و  جمشید، پادشاهی است که در اسطوره. هاي ایرانی جمشید است در اسطوره قهرمان خورشیدي دیگر

ترین منبع  که کهن» ریگ ودا«اي او در  خورشیدي بودن اسطوره. ایرانی مورد اشارة فراوان قرار گرفته است

، نخستین »یمی« و خواهرش» یمه«در ریگ ودا او با نام . گردد هاي هند و ایرانی است، بیشتر مشخص می اسطوره

 - دادور ( »ي بودند آنان فرزند ویوسوت، خورشید برخاسته از آسمان، و سارا نیو دختر توشتر«. زن و مرد جهان هستند

  .)33:1385منصوري، 

آمده است، و او نخستین کسی است که از هوم نوشابه » ویونگهان«در ادبیات اوستایی نام پدر جمشید به صورت 

جمشید خوب «: جمشید در اوستا، شهریاري بسیار ستوده شده است. شود پسري به او داده می گیرد و به پاداش، می

ها و گیاهان مرگ و آب مندترین مردمان، آن هورچهر، آن که به شهریاري خویش جانوران و مردمان را بی رمه، آن فره

  ).1،137ج : 1386اوستا، ( »ها را نکاستنی کرد را نخشکیدنی و خوراك

. کند شود و جمشید سه بار زمین را فراخ می هاي اهورا تنگ می پادشاهی جمشید، سه بار زمین بر آفریده در زمان

در این ور، تنها . آموزد را به او می» ور«آگاهاند و روش درست کردن  بندانی شدید میاهورا او را از طوفان و یخ

را به ور » داغ خوردگان اهریمن«شوند و هیچ یک از  عیب اهورا باید به صورت جفت جفت وارد هاي سالم و بی آفریده

  .)674، 2ج همان، (» ترین مردمانند رجمکرد نیک زیستو يها و این مردمان در آن خانه«راه نیست 

  .رود؛ اما در شاهنامه براي او فرجامی بد رقم زده شده است در اوستا از گناه یا مرگ جمشید سخن به میان نمی

کند و نظام طبقاتی را ست کسی است که آهن را براي ساختن اسباب و لباس رزم نرم میجمشید در شاهنامه نخ

- وران است، مشخص میداران و پیشه را که مراد روحانیان، ارتش» کاتوزیان، نیساریان و بسودي«او پایگاه . نهد بنا می

سازد که او را  د با فرّکیانی تختی میجمشی. یابد بها دست میهاي گران گیرد و به سنگ کند، دیوان را به کار گل می

  :بردخورشیدوار به هوا می

  چه مایه بدوگوهر اندر نشاخت  به فرّکیانی یکی تخت ساخت

  زهامون به گردون بر افراشتی  که چون خواستی دیو برداشتی



    نشسته برو شاه فرمان روا  چو خورشید تابان میان هوا

  )63: 1ج : 1374ردوسی،ف(  

مرگی  مردمان بیند و بی آرایش جهان را از خود می. گرداند جویی، جمشید را به خود فریفته میکام این آسایش و

شود و پس از صد سال ضحاك او را  به دلیل این ناسپاسی و کبر، فرّ اهورایی از او گرفته می. دهد را به خود نسبت می

  . کند در کنار دریاي چین با اره به دو نیم می

د به سخن مهردا. است» یمی«گناه دیگري به جمشید منسوب است و آن ازدواج او با خواهرش  »ریگ ودا«در 

نیز این بوده باشد؛ چرا که در نزد این اقوام برخالف » گله دار و پدرساالر هند و ایرانی« بهار، شاید گناه او در جامعۀ

  .)85:1374بهار، : ك. ر( شده است جامعۀ مادر ساالر، ازدواج با محارم گناه شمرده می

کند و به شهریاري  سازد کشف می در اسطورة هندي، جمشید راه نیاکان را که مردگان را به بهشت رهنمون می

  . کند قلمرو مردگان دست پیدا می

در زیر درختی در سرزمین نیاکان، مردگان را به جایگاه » وارونا«او به همراه . جمشید داور سرزمین مردگان است

نکتۀ اصلی که در مورد جمشید و ارتباط دوبارة او با خورشید در این جا وجود دارد . شوند هنمون میحقیقی خود ر

  :این است که در هند

آمدند و در جنوب و در  اعتقاد بر این بود که گناهکاران پس از مردن به هیئت کرم، شب پره، اژدر مارِ سمی و جز آن درمی 

جا از طریق ماه به شمال رفتند و از آن گزیدند و نیکوکاران به سرزمین نیاکان در جنوب شرقی می میهاي یمه مأوا  یکی از دوزخ

  ).34:1385منصوري،  –دادور (د یافتن و سرزمین خدایان و سرانجام خورشید راه می

ن در ترتیب نهاد. هاي کیخسرو، گرشاسب و جمشید مشترك است دیدیم که پهلوان خورشیدي بودن در اسطوره

کیخسرو پادشاهی وارسته . دینی و بِه ورزي مد نظر بوده استجا، میزان تعالی روح و پاكاین سه اسطوره در این

گرشاسب نیز از بزرگترین پهلوانان است اما گناهی . ورزي در زندگی خود ندارداست؛ با کرداري نیک که هیچ گنه

اما گناه جمشید بسیار بزرگ است و قابل . شود می شود که با سپري کردن مجازات آن گناه بخشوده مرتکب می

  .بخشایش نیست

گرشاسب نیز . آید شود و به یاري نیروهاي اهورایی می هیچ رنجی باز در هزارة هوشیدر برانگیخته می کیخسرو بی 

خورشید است  اما جمشید که همزاد. آید شود و در هزارة اوشیدر ماه به مبارزه با اژدهاي مردم اوبار برمی بخشوده می

  .رسند اما پیروان نیک کردار او به خورشید می. رسد شود؛ یا در سرزمین مردگان به زندگی جاوید می دچار مرگ می

اند در نظر یونگ این سه پهلوان و یا همسانان آنها که مانند خورشید در باالیی و افول و یا رنج و شادي 

  :گوید نمادپردازي می او دربارة این. اند ترین نمادهاي انسانی شریف

گونه بدین. یا قهرمان و پهلوان است) خو(و اهریمن ) سار(ترین نماد از میان همۀ نمادهاي لی بیدو، چهرة انسان دیو  شریف

هاي آسمانی را وانهاده به نمادگرایی، قلمروي خنثی یعنی قلمرو تصویر اختران و ثوابت و سیارات و کائنات جوي وشهاب

گیرد وگاه در  یعنی موجودي که میان رنج و شادي در نوسان است و گاه بسان خورشید در سمت الرأس قرار میسیماي انسان 

همچنانکه خورشید، در گردشش، بنا به قانونی . آید شود تا از نو بتابد، در می رود و از دل شب دوباره زاده می ظلمت شب فرومی

گذارد تا  نهد و تابشش را پشت سر می گذرد و رو به غرب می آید، از نیمروز می ذاتی که خاص اوست از بامداد تا نیمروز باال می

پیماید و چون به  گیرد، انسان نیز بر حسب قوانینی اجتناب ناپذیر راه خود را می در ظلمتی فرو شود که همه چیز را در بر می

 ، زندگانی دوباره بیابد و دور نوینی آغاز کندرود تا بامدادان در وجود فرزندانش پایان مسیرش رسید، در ظلمت شب فرو می

  ).53: 1384ستاري، (



اي اوروك در سومر است که به  او شاه نیمه اسطوره. گوید می» گیلگمش«یونگ این سخنان را در تحلیل داستان 

در آنجا در . درو ، تنها بازماندة سیالب بزرگ می»اوتاناپیشتیم«گذرد و به نزد  زا میهاي مرگ دنبال جاودانگی از آب

گیلگمش در بازگشت گیاه را از دست . دهد شود؛ اما اوتاناپیشتیم گیاه جاودانگی را به او می آزمون بیدار ماندن رد می

  .رسد اش می دهد اما سالم به خانه می

پسري که به ناحق کشته : شود بن مایۀ زنده شدن پس از مرگ در بسیاري از داستانهاي عامه نیز دیده می

نیز دختري . شود د تا همسر او را به پادشاهی بدهند که عاشق اوست اما پسر با برگ جادویی درخت زنده میشو می

چسباند تا این که قهرمان  برد و باز می دیو هر روز سر او را می. پذیرد که دیو خواهان ازدواج با اوست، اما دختر نمی

ها و بیرون آمدنها، رفتن در دهان  تمام در چاه افتادن. دهد می آید و او را از مرگ مکرّر نجات قصه به یاري دختر می

هاي دشوار و پیروز شدن در آخر کار، نمادي از خورشیدي بودن قهرمان  اژدها، گذر از آبهاي هولناك یا ورطه

  :گویدیونگ می. هاست قصه

ه است و آن آرزویی است که هرگز از میان سفر نمایشگر شوق و آرزوي جستجوي مادر از دست شد. کنند قهرمانان غالباً سفر می

از این رو قهرمانان . قیاس قهرمان با خورشید از این بابت به آسانی قابل فهم است. شود رود و هیچگاه برآورده و کامیاب نمی نمی

 اي خورشیدي است اسطورة قهرمان، اسطوره: دهد که بگوید آدمی به خود اجازه می جا که سرانجامهمواره مانند خورشیدند تا آن

  ).55: همان(

   گیلگمش با پوست شیر که جانوري خورشیدي است

این راه تاریک و دراز تنگۀ دو کوهی است که آسمان را . گردد کشد و به غروب آفتاب برمی رود که به طلوع آفتاب می به راهی می

ي آفتاب به سر  آید و اوتناپیشتیم پشت دروازه ون میها، دروازة آفتاب کمانه زده و خورشید از آن جا بیر کشند و در میان کوه می

  . )64: همان( کند این کوه بلند به نام ماشو برآمدن و فرو شدن خورشید را پاسداري می. برد می

فروشی که کنار رود و از آن جا به نزد سیدوري، ماهی گیلگمش در طلوع آفتاب به باغ ایزدان نزد شمش می

ام، از همان سویی که  من از شرق به کوهستانها آمده! اي زن ماهی فروش«: گوید وري میاو به سید. روددریاست می

  .)377:  1ج : 1386روزنبرگ، ( »خیزد خورشید بر می

او براي رسیدن به ایران سوار بر اسب از جیحون . کیخسرو نیز در زندگی پهلوانی خویش با آب پیوند دارد

گرشاسب نیز گندرب . نماید؛ اما کیخسرو در این کار پیروز است ناممکن میدریایی ژرف که گذار از آن . گذرد می

آورد و ارتباط جمشید با آب نیز معلوم است، او  ي دریا از پاي درمی زرین پاشنه را که دیو آبی است در کرانه) گندروِ(

  .باید طوفان عظیم را از سر بگذراند

ورطۀ متعالی که مکان رخدادهاي اصلی . آب پیوند نزدیک داردهاي پریان نیز با  مرگ و زندگی قهرمان داستان 

  .داستان هاي مردن و احیا شدن است، در آن سوي آب یا کنار آب و یا در درون آب قرار دارد

خیزد و پهلوان و قهرمان قصۀ مرگ و رستاخیز، راه و نبرد خود را در سپیده دم آغاز  ها برمیخورشید از پشت آب

به عقیدة یونگ این قهرمان همان روح است و خورشید، یکی . میرد کند و می م است که افول میکند و شب هنگا می

  :گوید یونگ می. از ستارگان عینی و واقعی نیست، بلکه همان قهرمان است

واقعۀ بیند؛ این یک رویداد عینی است؛ اما مشاهدة بیرونی در عین حال یک  انسان بدوي طلوع و غروب خورشید را هر روز می

. شود پس گردش روزانۀ خورشید در آسمان به شکل تصویري از زمان ازلی بر روان آدمی حک می. روانی و درونی نیز هست

بنابراین، اسطوره، . نماید که جز در روح انسان جاي دیگري ساکن نیست اش تقدیر قهرمانی را باز می خورشید در گردش روزانه

  ).21: 1380مورنو،( اي در باب نجوم ت، نه نظریهبازتاب یک فرایند عینی و طبیعی اس



گونه تفسیر مرگی را در ارتباط با خورشید ایننیز مرگ و بی - اسطوره شناس بزرگ اهل رومانی -میرچا الیاده  

  : کند می

آید؛ پس  اما هر شب به قلمرو مردگان فرود می  مرگ است، توان این دو سوگرایی را چنین بیان کرد که خورشید گرچه بی می

ها در قلمرو ولی هم زمان قادر است راهنماي روان. زادگان را به همراه برده و با غروب و افول خود، آنان را بمیراندتواند آدمی می

.)142- 143: 1385الیاده، (اقامتگاه مردگان باشد و هر بامداد با طلوع و فرا رسیدن روز، به جهان نور بازشان گرداند 

مطابق این . داستان جمشید، نقش او را به عنوان راهنماي سرزمین مردگان مشاهده کردیمدر روایت ودایی 

بنابراین . رساند می» جهان نور«دهد و به  هاي حاضر در قلمرو مرگ را از جهان تاریکی گذار میروایت، او نیز روان

گردد و هیچگاه در برابر  پیروز میقهرمان که جلوة متعالی روح انسان است، در نبرد با تاریکی و مرگ و خاموشی، 

  .آورد نیروي عظیم میل به بازگشت، سر تسلیم فرو نمی

  

نتیجه

در حرکت دایره . یابدگردد و به آرامش همیشگی آغازین دست میمرگ آفرین بازمی ۀدر پایان سفر، قهرمان از حیط

قهرمانی که به این مقام . زندهستی رقم می خورد و حضوري همیشگی را در پهنه بودن ووار او، پایان به آغاز گره می

 ۀبه همین روست که ما حتّی در بن مای. جاودانگی، رمز دایره است. رسد، به سرنمون حکمت نیز دست یافته استمی

او که  .سیاوش، قهرمان قربانی است. شویمشده، با مفهوم بازگشت، جاودانگی و خردمندي رویارو می قهرمانان قربانی

گناه ایرج نیز بی. کیخسروِ خردمند از جاودانان است. گرددشود، در هیئت فرزند خود کیخسرو بازمیکشته می گناهبی

به اعتقاد یونگ، این  .ستانداو منوچهر پسر ماه آفرید، شاهی بلند آوازه، کین او را می ةرود؛ اما نواز میان    می

ترین شکل دایره، قدیم. انگی اضداد و رسیدن به خویشتن داردجادویی است که حکایت از یگ ةبازگشت نشان از دایر

گاه در سفر قهرمانی خورشیدي برکت بخشنده یا روانی خواهان کلیت یا خورشید منوري که هیچ. نقاشی بشر است

 یابی به رازهاي زندگیمرگی، چون کیخسرو، گرشاسب و جمشید دستاو از این بی ةافتد و بهرفرونمی در تاریکی 

اي ماورایی با روحی سیال ها، در نقطهها و شاديرسیدن به این بینش، متعلق به انسانی است که در وراي رنج. است

دهد که به را نشان می» گسسته از زمان«این حالت، خودآگاهی . بردمکان به سر میزمان و بیکرانۀ بیدر افق بی

انسانی که به این حالت روانی . ه براي نیستی، بلکه براي یک تولداي آمادگی براي مرگ است؛ اما نقول یونگ، گونه

آمیز شود و این پایان سفر حکمتتبدیل می» نَفَس گونه« و » جسم روحانی«دست یابد، به صورت نمادین، به یک 

.بودن، راز آموختن، و تولد دوباره است ۀقهرمان براي تولدي دوباره در چرخ
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