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Abstract  

Orientation, including familirization, visiting, transition, learning and 

subjucation, is a phenomenon that occurs to transform human life. It is 

also interpreted as the destruction of ignorance and childhood blasphemy 

as well as the revival of soul and transcendence of life. According to some 

researchers Mircea Eliade, myths and fairy stories originate from 

orientation ceremonies or transition customs and their symbolic 

expressions. In this article, Borzoo Nameh story is studied as a 

mythological and epic work.  The assumption of this study is that the 

story represents all this customs and ceremonies. Based on the content 

analysis of the story, the story emerges to be compatible with the concept 

of orientation. All the components and levels of orientation can be 

observed in the story, including isolation, separation, taking the pupil to 

the grove, education and its time, hard exam and its time. Moreover, there 

are other symbolic and ancient components in the text which have 

communication with the main idea of the story. 
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 :چکیده
و مراسم و مناسکی است ها آشناسازی )پاگشایی، تشرف، گذار، نوآموزی و سرسپاری( عبارت از آیین

گیرد و از آن به مرگ )از بین بردن جهالت و یر و تحول در زندگی فرد انجام میراستای ایجاد تغیکه در 

با توجه به  شود.ر میو استعلای حیات( تعبیودکی( و تولد دوباره )تعالی روحی نادانی و وضع کفرآمیز ک

ان را سرچشمه گرفته از های پریها و قصهکه اسطوره ،«الیاده میرچا»از محققان از جمله  اعتقاد برخی

داستان برزونامه  ،در این مقاله،دانندها میهای گذار یا بیان نمادین آن آیینهای آشناسازی و دیگر آیینآیین

است. فرض نگارندگان بر این بوده است که  شدهبررسی  ،عنوان یک اثر حماسی و اساطیری از این دیدگاهبه

مذکور و با  ةمبتنی بر اید و  سازدی )پاگشایی( را در خود نمودار میها و مراسم آشناسازاین داستان، آیین

همه اجزا و  کند.میاثبات را  دن این داستان با مراسم آشناسازیتحلیل محتوایی داستان، قابل تطبیق بو

مراحل مراسم آشناسازی از قبیل انزوا، جداسازی، بردن نوآموز به بیشه )بیابان(، آموزش و مدت آن، آزمون 

عناصر نمادین و  ،توان در داستان مذکور مشاهده کرد. افزون براین)شکنجه( و زمان آن، و ... را می سخت

 ،هستند و بر این اساس ، مرتبط(صلی )آشناسازیبا مضمون ایز در متن وجود دارد که کهن الگویی دیگری ن

 اند. تحلیل شده

 
 ، اسطوره.مرگ، تولد دوباره، بلد )راهنما( مراسم آشناسازی، انزوا، ،برزونامه:  های کلیدیواژه
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 مهمقدّ -9

نوآموزی و سرسپاری نيز تعبير  آشناسازی كه از آن به پاگشایي، تشرف، گذار،

به تعالي و  دهد و قهرمان رااست كه در طي مسير رخ ميدادهایي شود متضمن رویمي

اشاره دارد كه مراد  ها و فنون شفاهيبه طور كلي بر آیين»سازد و بلوغ روحاني نایل مي

)الياده،  «آشنا شده است فردِ هبي و اجتماعيِایجاد راهکارهای قطعي در وضع مذ ،از آن

ر زندگي و موقعيت اجتماعي نوآموز بوده این آیين بيانگر تغييری اساسي د. (91:  9948

 شود. یابد و فرد دیگری ميتغيير مي ،ز گذراندن آزموني دشواراست كه بعد ا

مخصوصا آشناسازی سن بلوغ برای تمام جوانان قبيله لازم و اجباری بوده است و 

آوری را كه نمایانگر مرگ آیيني و های دشوار و شکنجهداوطلبان نوآموز، آزمون

یني یا دنيوی بوده همچنين پایان كودكي، پایان جهل و ناداني و پایان موقعيت غيرد

 نویسد:درباره اهميت آشناسازی مي (Eliade) الياده اند.گذاشتهت سر ميشاست پ

نه تنها های روحي در تاریخ بشریت است و عملي است كه آشناسازی یکي از پدیده»

 ةواسطهشود. ببلکه شامل كل حيات انسان نيز مي ؛گردشامل حيات مذهبي فردی مي

ي صورتي كه یعنآشناسازی است كه در جوامع نخستين و باستاني، انسان بدین صورت 

امعه به حيات روحاني انسان به سبب سهيم شدن در فرهنگ ج .آیدبایستي بشود درمي

 .(24)همان :  ...«رسد مي

آماده سازی زمين مقدس، جایي كه ( 9آشناسازی شامل مراحل زیر است: مراسم 

اسازی نوآموزان از جد( 2 ؛مانندشن در انزوا باقي ميمردان در آن تا هنگام ج

 بردن آنها به بيشه یا گردآوردن آنها در اردوگاهي مجزا كه در آنجا( 9 ؛مادرانشان

)همان: انجام اعمال معيني بر روی نوآموزان (6 ؛شودسنتهای مذهبي به آنان آموخته مي

28). 

این آیين در  .نگر مردن و باز به دنيا آمدن استهای مربوط به آشناسازی بياآیين

اشکال پيش تاریخي تا تاریخي خود در اسطوره واحدی از مرگ تا تولد دوباره ميتما

ی است كه مراسم آشناسازی به سالهای متماد .(989: 9988)فضایلي،  مشترک است
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اجرا شدن و تکرار این شود. وام و ملل مختلف اجرا مير بين اقهای مختلف دشيوه

ها جای گيرد و به صورت ها و اذهان انسانبب شده كه آشناسازی در اندیشهمراسم س

 خودآگاه و ناخودآگاه در برخي آثار شفاهي و كتبي انعکاس یابد. 

 های آشناسازی را كهتوان نمادها و آیيني از آثاری كه در ژرف ساخت آن ميیک

شود مشاهده كرد جام ميگان انفته شدن نوآموز در جمع كمال یافتبرای تکامل و پذیر

 .دشوبررسي مي  ،ز این دیدگاها حاضر، تحقيق برزونامه است كه در

 

 بیان مسأله -2

ای اساطيری در اعصار مختلف در ذهنيت شاعران هها و بن مایههاندیشوجود 

 این اندیشه ها و بن مایه هابررسي و تحقيق علمي در زمينة  و استایراني تأثير داشته

كه  است  ترین اثر ادبيات فارسيبزرگ شاهنامه بوده است.  محققان همواره مورد توجه

ای در تبيين این تا به امروز تحقيقات گسترده و است اساطير در آن متجلي شده

كه از لحاظ  است دیگر آثار حماسي ازبرزونامه  است.به عمل آمده در آن هااسطوره

در این تحقيق به . را ادامه جریان حماسه سرایي دانستتوان آنساختار و محتوا مي

  .ایمهای آشناسازی پرداختههای اساطيری اثر با توجه به نمادها و آیينتحليل بن مایه

 بر این بوده است كه:ما فرض 

و نمادهای آشناسازی مطابقت  هاآیينژرف ساخت داستان حماسي برزونامه با  -9

 ؛دارد

 ؛هن الگویي در آن به كار رفته استنمادهای ك -2

 با توجه به این پيش فرض ها، پرسش های جستار كنوني عبارتند از:

نمادهای كهن الگویي به كار رفته در این منظومه كه با مراسم آشناسازی مرتبط  -9

 هستند كدامند؟

 ؟ها و مراسم آشناسازی چه معنایي دارندبا توجه به آیين این نمادها-2
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 تحقیق ةپیشین -9

 و آشناسازی انجام داده ةساني است كه تحقيقات مفصلي درباراز ك« ميرچا الياده»

ل به این به طور كام( 9948)« ها و نمادهای آشناسازیآیين»كتاب  ،در ميان آثار او

چگونگي و روند مراسم آشناسازی  ،این كتابالياده در  ؛موضوع اختصاص یافته است

« یا، رازرؤاسطوره، »در كتاب  همين تحقيقرا در ميان قبایل مختلف بررسي كرده است. 

در این مورد بحث كرده « حانيرازها و نوزایي رو»با عنوان  نيز در فصل هشتم( 9982)

رگ و م»در فصلي با عنوان ( 9986)« شاخه زرین»در كتاب  جيمز فریزر است.

ر ميان قبایل ه و به چگونگي این مراسم ددمبحث آشناسازی را مطرح كر« رستاخيز

در بخش ( 9988)« شبرنگ بهزاد»نيز در كتاب  سودابه فضایلي مختلف پرداخته است.

های آشناسازی را در ميان ملل و نحل به آیين« رمزهایش سرسپاری و»سوم با عنوان 

 ده است. صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار دا

ضمن ( 9911) «ایهای اسطورهپاگشایي قهرمان در حماسه»در مقالة  اتوني بهروز

های پاگشایي شناختي، گونهشناختي و جامعهانوتحليل آیين آشناسازی با دو رویکرد ر

ای، بویژه شاهنامه روشن های اسطورهای را با تحقيق در حماسهیک قهرمان اسطوره

های مایهتحليل بن»در مقالة  عابدیمحمّدرضا فرضي و حميدرضا ساخته است. 

ی ها( بن مایه9919) «نامهاساطيری داستان شهریار بابل با شهریارزاده در مرزبان

اده( را در كرده و روند آشناسازی قهرمان )شاهزتحليلدو داستان یادشده در اساطيری را 

-تحليل روان»در مقالة  بي ممتازشکينسرین حسيني و مریم اند. دادهاین داستان نشان

در كنار ( 9919) «شناختي دعوت و طلب و نقش آن در آشناسازی و تشّرف قهرمان

ها شناختي آنها، به بررسي دلایل روانهای گوناگون دعوت در داستانبرشمردن نمونه

 اند. نيز پرداخته

در برزونامه آشناسازی تاكنون تحقيقي در زمينة  ،شودطور كه ملاحظه ميهمان

بررسي نمود »در مقالة  فشاركي یدمحمّمحسن نصيری و  جبّار البته است.انجام نشده

( 9911) «اسطورة قهرمان هزارچهره در حماسة برزونامه براساس نظریة جوزف كمپبل
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ای آن را با ساختار و برزونامه را براساس نظریة كمپبل بررسي كرده و ساختار اسطوره

از لحاظ  اند. هرچند مقالة مذكورمشابه یافته (Campbell) كمپبلای الگوی اسطوره

 ها متفاوت است.ولي مباحث آن ؛همانندی دارد ،حاضر ةاساطيری بودن با مقال

 

 ی آشناسازی در برزونامههانمادها و آیین -6

برزونامه اثر شمس الدین محمد كوسج است كه در قرن هشتم  حماسي ةمنظوم

امه فردوسي سروده شده شرح داستان كه به تقليد از شاهن زیسته است. اینمي

 های برزو فرزند سهراب است.دلاوری

قبل از جنگ با رستم به شنگان  خلاصه داستان به این شرح است كه سهراب

دهد تا به كند. سپس یادگاری را به شهرو ميبا دختری به نام شهرو ازدواج مي رود ومي

زو، شود. بعد از به دنيا آمدن بربه ایران از او جدا ميفرزندش بدهد و برای عزیمت 

و برای  شودنگران سرنوشت فرزند خود مي شنودشهرو كه خبر مرگ سهراب را مي

بيند و ميروزی افراسياب او را دارد.حوادث او را به كار برزیگری واميدورماندن از 

بعد از  ؛كند ميیي او را وارد سپاه خود هاو بالای او شده با دادن وعده شيفته قد

  فرستد.ميآموزش فنون رزم، او را با دوازده هزار سوار به جنگ رستم 

در  ،پردازد. سرانجاممياو بدون آنکه از هویت خود آگاه باشد به جنگ با رستم 

كند كه شهرو مادر برزو، مي قصد كشتن او شودميرستم بر برزو پيروز  ،از نبردهایکي 

كند. بعد از آن برزو، در كنار جد خود رستم قرار مياصل و نژاد او را بر رستم روشن 

 گيرد. مي

در بخش دوم داستان، افراسياب با تحریک سوسن رامشگر و نقشه او به ایران 

سرانجام در برابر رستم و برزو كاری از پيش  ،هایياما در طي جنگ ،كندميحمله 

 كند. ميخورد و فرار ميبرد و شکست مين
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ابتدا ، آنروایت  ةبرزونامه و خلاصسرائيده نویسنده  ةبعد از این مقدمه كوتاه دربار

كنيم و سپس به تفسير ميی مربوط به آشناسازی در برزونامه را بررسي هانمادها و آیين

 پردازیم:ميمتن بر اساس این نمادها 

 

  قهرمان 6-9

ست. این اسطوره به مردی هایونگ، اسطوره قهرمان رایج ترین اسطوره از دیدگاه

هایي در قالب اژدها، مار، دیو، چه خدایي اشاره دارد كه بر بدیبسيار نيرومند و یا نيم

ذهن  .(992:  9987)یونگ، د رهانميشود و مردم خود را از تباهي ميابليس پيروز 

دگي های زنن آرماني خود را خلق كرده و ارزشقهرمانا ،در طول زمانميآد ةآفرینند

كند. كهن الگوی مينمادین  ،را در وجود آنها یشفردی و اجتماعي مورد پسند خو

مفهوم دارد و هم  ،كوشد شخصيت خود را كشف كندميهم برای فردی كه قهرمان 

 .(946)همان:  عي داردبرای جامعه ای كه نياز به تثبيت و هویت جم

ي خود، به كارهای خاصي برای رسيدن به انمراحل مختلف زندگ قهرمان در طي

معمولا در اشکال زیر ظاهر  هازند و در ادبيات و اسطورهميهدفي خاص دست 

 شود:مي

بخش سفری طولاني در پيش جو )كاوش(: قهرمان به عنوان منجي و رهایيجست -9

با هيولاها بجنگد؛ معماهای  :دكارهای ناممکن انجام دهتعدادی باید  ،گيرد كه در آنمي

غلبه كند تا پادشاه را نجات دهد یا كشور را از  ،سخت پاسخ را حل كند و بر موانعِ بي

 ازدواج كند. معيني با شاهزاده خانم  ،خطر برهاند و احتمالاً

ی دشواری را هاپاگشایي )نوآموزی یا تشرف یا آشناسازی(: قهرمان باید آزمون -2

را تحمل كند تا از مرحله كودكي و  یآوروظایف سخت و شکنجهبگذراند و  سر از

 جهل و ناداني عبور كند و به بلوغ فکری و اجتماعي و معنوی برسد و برای مردم خود

كارساز شود. پاگشایي در بيشتر موارد شامل سه مرحله جدایي )رهسپاری(، تغيير و 

 باره.دگرگوني و بازگشت است و گونه ای است از مرگ و تولد دو
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(: این نوع قهرمان باید با ایثارگری، فدای قوم و قبيله و شدن )فدایي يبلاگردان -9

ه رفاه از رنج، خشکسالي، ستم و ... رها شوند و بکت خود بشود تا كشور و قوم او ممل

 (994:  9989و آزادی  برسند.)گرین و دیگران، 

كردهای او با مرحله تلقي شده است و كار« قهرمان»در این پژوهش، برزو نمود 

نویسد: مي)آشناسازی( قابل تطبيق است. كمپبل در مورد این نوع قهرمان « پاگشایي»

به آن  ،تکرار و تکریم الگویي است كه در مراسم گذار سفر اسطوره ای قهرمان معمولاً»

اسطوره یگانه ناميد.  ةتوان آن را هستمياشاره شده است: جدایي، تشرف، بازگشت، كه 

 ةآميز به حيطكشد و سفری مخاطرهميدست  ،رههرمان از زندگي روزمّ یک ق

شود و ميروبرو  گرف،كند. در آنجا با نيروهای شميبيعه آغاز ی ماوراء الطّهاشگفتي

 ،یابد. هنگام بازگشت از این سفر پررمز و راز،  قهرمانميبه پيروزی قطعي دست 

 (.61: 9919)كمپبل، «. نازل كند و فضلنيروی آن را دارد كه به یارانش بركت 

 

 اانزو 6-2

رسد مادرش از ترس ميدر اوایل داستان، بعد از تولد برزو، وقتي او به سن بلوغ 

را به كار  پسر جوانو  كندنژاد او را مخفي مي، كه مبادا به ایران برود و كشته شوداین

مشغول واداشتن برزو بوسيله مادرش، چه علت به كشاورزی دارد. اگرميكشاورزی وا 

توجه به موارد مشابه در اما با  ،شودميكردن برزو و نگهداشتن او در نزد خودش عنوان 

برخي از محققان از جمله  ای مواجه هستيم.رسد با آیين ویژهميبه نظر  هاسایر قصه

های پاگشایي و دیگر ی پریان از آیينهاو قصه هاميرچاالياده اعتقاد دارند كه اسطوره

: 9912)بتلهایم،  هستند هااند یا بيان نمادین آن آیينهای گذاری سرچشمه گرفتهآیين

69).  

ل ای بعدی بوده و در مرحله انتقهاافزوده تواند ميبيان چنين علتي  ،بنابراین

آغاز پيش از  هاقهرمانان پسر یا دختر این قصه» اسطوره اتفاق افتاده باشد. معمولاً

 كه آن نيز-ی انجام كاری كارستان برای دیگریحركت و عمل برای یافتن خود یا برا
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عملي، انزوا یا خواب و شرایطي نظير آن بي معرضدر -به نوعي اثبات خویشتن است

ده زندگي جوان، فرصتي است این انفعال پيش از حركت تعيين كنن.  گيرند...ميقرار 

)اميرقاسمي،  .«اش آماده كنداقدام سخت مرحله جدید زندگيبرای وار، تا او را مراقبه 

9919 :967-964.) 

در »رسد كه ميبه این نتيجه  هااین نوع قصه انةشناسبتلهایم در تحليل روان

های رشد موفقيت آميز از برای آنکه فرصت ،مثل بلوغ ،زندگاني ةی عمدهادگرگوني

همچون  ،ظاهرگرایي كه بدو نياز است. درون ی فعال و آرام هرهابه دوران ،دست نرود

آید كه ميوقتي پيش  ،رسدميانفعال )یا زندگي خود را به خواب گذراندن( به نظر 

تواني برای گذرد كه وی هيچ ميدر درون شخص  ميچنان مه فرایندهای ذهني درونيِ

  .(282: 9912)بتلهایم،  «فعاليت بيروني ندارد

كند. ميشود و آن دوران انفعال را جبران ميپس از این دوران انفعال، نوجوان فعال 

 ،های خطرناکخود را با ماجراجویي كوشند مردانگي و زنانگي نوبالغمياین نوجوانان 

ی پریان همين نکته را به زبان نمادین این گونه بيان هاو قصه هااسطورهاثبات كند.

 .(جا)همان انزوا، اكنون باید خود را بيابندز به دست آوردن نيرو در كنند كه آنها پس امي

رسد برزیگری كردن ميبا توجه به این توضيحات و جنبه اساطيری داستان به نظر 

 ةت خویشتن و كسب آمادگي برای مرحلناشي از انزوای آیيني برای اثبا ،برزو، در اصل

كه دانه برای رشد و باروری مجبور است مدتي جدید زندگي بوده است؛ همچنان

 تاریکي زمين را تحمل كند. 

 

 ولد دوباره )نوزایی یا باززایی(مرگ و ت 6-9

مرگي و انسان، از آغاز حيات تا كنون، بيهای یکي از مهمترین آرزوها و خواست

این آرزو به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان بروز  و گي جاوید بوده استزند

یي از هاو نمونه هاخت زندگي و ... نشانهوی آب حيات، دریافته است. جستج

 مرگي است.برای جاودانگي و بي های انسانهاتلاش
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ذهن انسان را مشغول كرده  ،این كهن الگو )مرگ و تولد دوباره( از آغاز خلقت

در  .انداستاني بيانگر مفهوم تولد دوبارهی بهاسياری از مراسم و آیينب ،است. بنابراین

ایرانيان از بارزترین آنهاست. همچنين حالات ماه دال بر مرگ و تولد  نوروز»این ميان 

 ها با آن قابل مقایسه است. دوباره است و مرگ و تولد انسان

احوال ماه ساخته و  ةمشاهدشي كه بر اثر در نگر»نویسد: ميالياده در این مورد 

بشریت امری ناگریز است.  ةهم« ادواری»مرگ یک فرد و نابودی پرداخته شده، 

ماه  دوبارهتولد و بدنبال آن طلوع یا  )محاق( همچنانکه سه شب تاریک ماه یا سرار

و هم مرگ بشریت هر دو به  ميهم مرگ آد باشد به همان ترتيب نيزميامری ناگزیر 

به باور  (11: 9986الياده، «.)است رای احيا و زایش مجددشان ضروریطور یکسان ب

شود و این ميالياده، زمان با هر زایش نویني، در هر سطح كه باشد احيا و تجدید 

ثير زمان و صيرورت و أست كه از تبازگشت جاودانه نمایانگر شناختي از هستي ا

 (جاست. )همانمبرا ،دگرگوني

 ةليرواني است و جزو اعتقادات اوّ اً ي صرفتولادت مجدد حقيقبه اعتقاد یونگ نيز، 

استعلای »خوانند. او مي« صورت مثالي»ست و بنيان آن بر چيزی است كه آن را هاانسان

)یونگ،  داندميرا دو دسته اصلي تجربيات ولادت مجدد « دگرگوني دروني»و « حيات

9948 :48-47).  

ی سختي است كه در هازی عبارت از آزموناما مرگ و تولد دوباره در آشناسا

شود و نوآموز به صورت نمادین توسط نهنگ، ميمحلي چون بيشه بر نوآموز تحميل 

یي از جمله غار، چاه، معبد، هاشود و گاه در مکانميه بلعيده الجثّگرگ یا ماری عظيم

زمين یا رحم رحم شود كه همگي نمودی از ميسياه چال، زندان و حصار و ... گرفتار 

 دوباره متولد شود.  ،تي نوشود تا در هيأميمادر است كه قهرمان به آن بازگردانده 

ي است كه رستاخيز یا تولد ، نمایانگر مرگ آیينی دشوار مراسم آشناسازیهاآزمون

مرگ نوآموز بيانگر  ،نویسد: در آشناسازیميای را در پي دارد. الياده در این مورد دوباره

بازگشت به وضع جنيني است ... این مطلب نه تنها نشان دهنده تکرار نخستين آبستني 
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بلکه بازگشت موقتي به كيفيت معنوی و پيش  ؛نخستين زادن جسماني از مادر است و

دهد كه دوباره زادن را در پي ميكيهاني را نيز )كه شب و ظلمت نماد آن است( نشان 

 (.89-86:  9948)الياده، آن را به آفرینش جهان مانند كرد.وان تميدارد و 

مسئوليتي او و تبدیل شدنش نوآموز، مرگ كودكي، ناداني و بي معنای رمزی مردن

گونه تولد هر ةزمين ةاد پردازی مرگ به مثابدر همه جا نم»چون  به آدم دیگری است؛

، مرگ به معنای فرارفتن از هااین زمينه شود. در تماممي یافت -نوزایي یعني-روحاني

شرایط دنيوی نامقدس است. شرایط انسان طبيعي كه نسبت به دین نادان و نسبت به 

( در مرحله مرگ، جدایي از زندگي گذشته 911: 9982الياده، «.)امر روحاني كور است

واقعيت شود و داوطلب به تدریج به ميشود و پس از آن تولد دوباره آغاز ميمحقق 

 برد. ميوجودی خویش  پي 

 و ای برزو با رستم و پهلوانان دیگراین توضيحات، در این تحقيق، نبرده با توجه به

 ورفتن در تاریکي و رهایي یافتن اوچال رستم و فرگرفتار شدن او در سياه دنبال آن،به

وار، در های دشنمودی از مرگ و تولد دوباره است؛ برزو پس از پشت سرنهادن آزمون

مهربان پدر آشنا شده و به عنوان پهلوان جدید كشور ایران در  ةبا چهر ،تولدی دوباره

 دهد.ميكنار پدربزرگ به زندگي ادامه 

 

 راهنما یا پیردانا 6-6

مکاتبي كه درباره سفر روحاني  ةتوان گفت در همميپيردانا از نيروهایي است كه 

شود كه بصيرت، درایت، پند ميدر وضعيتي ظاهر  كنند حضور دارد و معمولاًميبحث 

روری است و كسي لازم است تا با و برنامه ریزی و امثال آن ض يمعاقلانه، اتخاذ تصم

بتواند او را از  ،ملي از سر بصيرت یا فکری بکر و به عبارت دیگر كنشي روحيتأ

-ميقهرمان جبران  ةليناتواني اوّ ،( با ظهور پير988: 9948مخمصه نجات دهد. )یونگ، 

شود تا عمليات خود را كه بدون یاری گرفتن توان انجام آن را ميو او قادر  گردد

 .(946: 9987)یونگ، « نداشت به سرانجام برساند
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در مراسم آشناسازی )سرسپاری( نيز با مفهوم راهنما یا پيردانا مواجهيم و از 

نشاني از آن دیده  هانحله ةالگوی ازلي سرسپاری است كه در همی مهم در هاشاخص

ه جهان دی ارواح در سفر از زمين به آسمان یا از زمين بها این راهنمایان، .شودمي

اشياء، حيوانات یا اشخاص دیگری به نيابت راهنما در مراسم سرسپاری  ،گاهاند.زیرین

 ها وپس از پشت سرگذاشتن ریاضت ،( راهنما912: 9988شوند. )فضایلي، ميحاضر 

وار د كه اگر به صورت پرنده یا پرندهشوميهای سخت روح بر نوآموز ظاهر آزمون

 (212او به عنوان هادی ارواح خواهد بود. )همان:  ةدهندباشد نشان

ه حساب آورد كه توان شهرو، مادر برزو را الگوی بلد و راهنما بمي ،در این داستان

 ،دهد و بعد از آنمينجات  ،به دست رستم، او را از بند فرزندشدر هنگام اسارت 

خواهد او را بکشد شهرو فورا ميوقتي رستم بعد از جنگ با برزو بر او غلبه كرده و 

 دهد. مياو را از مهلکه نجات  ،شود و با آشکار كردن هویت برزوميحاضر 

 

 تحلیل داستان برزونامه -2

ی عاميانه، قهرمانان پسر و یا دختر برای اثبات هاو قصه هادر اساطير و افسانه

گيرند تا خود را برای ميخویشتن مدتي را در انزوا، خواب و شرایطي نظير آن قرار 

ورود به مرحله جدید زندگي كه بسيار سخت و مهم است آماده كنند. از دیدگاه روان 

 كند كهميميت پيدا ن گرایي در این دوره آنقدر اهودر ،«بتلهایم»شناسي و به اعتقاد 

 .(282: 9912)بتلهایم،  ماندميباقي ن فرصت و تواني برای فعاليت بيرون

رسد اقامت برزو مياست به نظر « انزوا»اولين مرحله آشناسازی كه با توجه به این

در كوه شنگان و اشتغال او به برزیگری ضمن اینکه یادآور باليدن فریدون در مرغزار و 

البرز است ناشي از این انزوای آیيني بوده باشد تا او آمادگي لازم را برای برفراز كوه 

زیرا كه كوه از قداست برخوردار است و  ؛مرحله جدید زندگي به دست بياورد ورود به

 مکاني برای عروج و سير اندیشه به جهان فراتر است. و جایگاه خدایان و مقدسان 
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سازی در این است كه در این مراسم، نوآموز ارتباط معنای رمزی كوه با مراسم آشنا

خواهد برای تغيير وضع وجودی خویش و برای همساني با نمونه اوليه انسان مذهبي مي

ي دیدار كند و به سعادت به آسمان برود و با خدایان یا نيروهای آسمان ،طور نمادینبه

و بالا رفتن از دایان و ملتقای آسمان و زمين با توجه به اینکه كوه جایگاه خ .دست یابد

برزو برای  ،بنابراین ،آن به منزله وارد شدن به آسمان و ارتباط با خدایان است

ن شده است. خودسازی و جدا شدن از جهالت كودكي و ناداني در كوه شنگان ساك

به اعتقاد كه زیرا  ؛گری نيز بي ارتباط با آشناسازی و نوزایي نيستاشتغال او به كار برز

انسان همواره مرگ و  ،در آنكه  كشاورزی یک امر آیيني است لاًاوّ (،Cirlo) سرلو

كشاورزی، كارگشایي نيروهای نوزایي و رستگاری  ،كند. ثانياًميتولد مجدد را مشاهده 

 ر انسان، از اصول اساسي بوده استاست و برای برانگيختن خودآگاهي كيهاني د

 .(916: 9981)سرلو، 

و از ميان  شودمحسوب مينمودی از كهن الگوی قهرمان  ،برزو در این داستان

مراحل تحول و رستگاری، كاركرد او با مرحله آشناسازی )نوآموزی یا تشرف( قابل 

تطبيق است كه در این مرحله، قهرمان باید یک سلسله وظایف سخت و شکنجه آور را 

 د و به بلوغ فکری و اجتماعي برسد. عبور كنميتحمل كند تا از مرحله كودكي و خا

 ،آشناسازی قهرمان دارای سه مرحله است: جدایي، تغيير و بازگشت. بر این اساس

 ةبوسيل، گریكوه شنگان با اشتغال به برز انزوا در ةزو بعد از گذراندن مرحلبر

دام افراسياب با دیدن برزو و انبا این توضيح كه  ،شودمياز مادر جدا  ،افراسياب

برزو  ،یيهاشود او را به سپاه خود ببرد و با دادن وعدهميمند هلوانانه و تنومند او علاقهپ

ید و ماجرا را برای او تعریف آميكند و برزو شتابان به پيش مادرش ميرا متقاعد 

 شود. ميكند كه با مخالف مادرش مواجه مي

كه -آشناسازی سن بلوغدر  ،خوانيممي «شبرنگ بهزاد»چنانکه در كتاب  اما

خود نوآموز است و او  ةتصميم گيری بر عهد -نيز از همين نوع است برزوآشناسازی 

داند كه ميزیرا  ،گری و قدرت به یک دنيای جدید وارد شودخواهد برای قهرمانيمي
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هيچ چيز تصادفي نيست و همه چيز بر حسب متقارن شدن با مشيت الهي مسيری علت 

برزو كه تصميم خود را برای ، بنابراین .(982: 9988)فضایلي،  كندميو معلولي را طي 

دارد ميرفتن و جدایي از مادر گرفته است حرف مادرش را كه او را از این كار باز 

 گوید:مي ،يت الهيكند و با یادآوری مشّميقبول ن

 تنگددي مکددن ،بدددو گفددت ای مددام

 نباشدد دگدر اندیّد كه جز خواست

       

 یلددان نيددز ننگددي مکددنمددرا از  

 كدددس نيابدددد گدددذر ،ز تقددددیر او

 (        21:9987)كوسج،                   

 شود. از دیدگاه روان شناسي،مياز مادر جدا  ،و برای پيوستن به سپاه افراسياب

تواند نمادی ميب و جنگ با رستم ابازداشتن مادر برزو او را از پيوستن به سپاه افراسي

زو با غلبه بر آن به سازد و برميخود آگاهي بر برزو آشکار « من»باشد از ترسي كه 

 ،ترتيبرود. بدینميی جامعه هاسنت دیوار سوی آن یا و-آگاهي ناخود-درون آستانه

 پيوندد.ميباشد به وقوع ميل آشناسازی قهرمان كه جدایي و حركت اوّ ةمرحل

كساني « دليران توران زمين»خواهد از مياز افراسياب  ،مادر برزو بعد از جدایي از

كند و ده نفر از پهلوانان ميرا برگزیند تا فنون رزم را به او بياموزند و افراسياب موافقت 

 ؛كند كهميرا انتخاب 

 با برزوی شدير گيدر ،شب و روز

 همه جنگش آموختندد ،به ميدان

 

 ،به گرز و به نيزه به شمشير و تير 

 كينده از رسدتم اندوختندد  ،همان

 (24)همان:                           

 ، آموزش نوآموز دارای اهميت خاصيهای آشناسازی در ميان قبال مختلفدر آیين

وظایفي را كه بر عهده  از نوآموز و تهيه آب و غذای او،است و افرادی ضمن مراقبت 

كه در مورد برزو با توجه به این كه .(96: 9948، )الياده آموزندميخواهد داشت به وی 

است فنون رزمي را به او آموزش « ی جنگيهاآزمون»آشناسازی و پاگشایي او از نوع 

 دهند.مي
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گيرد؛این مدت آموزش )شش ماه( با ميبرزو در مدت شش ماه فنون جنگي را یاد 

كرده كاملا تطبيق دارد های برخي قبایل كه الياده مراسم آشناسازی آنها را مطالعه سنت

كه چرا این .(67و  62 )همان، قبایل نيز مدت آموزش شش ماه است كه در ميان آن

كشد ميیا آموزش سایر نوآموزان در مراسم آشناسازی شش ماه طول  آموزش برزو

های باستاني، عدد شش را است؛ با این توضيح كه در نظام (9)ناشي از تقدس عدد شش

 ةچرخ ،رسيدميدانستند و اگر شمار چيزی به این عدد ميكمال  ةنشانترین عدد و تام

برزو بعد  ،بنابراین .(991: 9919)شيمل،  شدميای آغاز تازه ةیافت و چرخميآن پایان 

 شود:ميكند و دلاور بي همتایي ميجدیدی را آغاز  ةدور ،از طي این مدت

 چونان شدد آن نامددار ،به شش ماه

 بدده تددوران نبددودچددو او نامددداری 

 

 كه چون او نبدد یدک دلداور سدوار 

 نه گدوش كسدي نيدز هرگدز شدنود

 (  27:9987)كوسج،                     

را كه دشمن اجداد او هستند و  از طرف دیگر، آموزش برزو بوسيله دلاوران توران

گاهي در  بنا به تحقيق الياده توجيه كرد كه گونهایناهریمني دارند شاید بتوان  ةنبج

شيطاني  ةای كه جنبهای افسانهشخصيت ةبوسيل زش نوآمومراسم آشناسازی، آموز

 (.72و  16: 9948گيرد )الياده، ميدارند صورت 

آید و بعد از درخواست و گرفتن ساز و ميبه پيش افراسياب  ،«سر ماه هفتم»او 

در معرض او را خواهد كه ميسوار(  ي از افراسياب، از آن دلاوران )دهاسباب جنگ

برای آزمون برزو با او مبارزه  ،افراسياب ةآزمایش قرار دهند و آنها با اجاز وامتحان 

آید و آن دلاوران را شکست ميبرزو از این آزمون سربلند بيرون  ،كنند كه در نهایتمي

 دهد. مي

ها، ها و استقامت داوطلب در برابر آزمونهای آشناسازی گذراندن امتحاندر آیين

 ةهای رزمي، جنبدر آزمون نشانگر آمادگي داوطلب برای ورود به راه است. مخصوصاً

 از جمله در مراسم آشناسازی .(989: 9988سلحشوری آن مطرح است )فضایلي، 
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)همان:  دادندميرا امتحان  ميی رزهابازی و دیگر رشتهآموزان شمشيرنو ،«هيکليون»

291).  

رسد. برزو ميجنگي، بلوغ و پختگي نوآموز به اوج  با پشت سرگذاشتن آزمونهای

 د:گویميومان در باره او هنيز چنين وضعي دارد و به جایي رسيده است كه 

 كه هرگز ندیدم از این سان دلير

 

 ندده ببددر دمددان و ندده آشددفته شددير 

 (   99:9987)كوسج،                   

با سپاه افراسياب به سوی  همرا ،آیدميسربلند بيرون  ،هااز آزمونبعد از آنکه برزو 

های شود. در آیينميرو  در شود و در دشت و بيابان با سپاه ایران روميایران رهسپار 

توان ميشود. در داستان برزونامه نيز ميدر بيشه برگزار  ،آشناسازی، مراسم معمولاً

و نوزایي و  دشت و بيابان را همان بيشه تصور كرد كه مركز زندگي و سرچشمه حيات

دشت و بيابان مانند بيشه نمادی از  ،دیگر .از طرفجایگاه رمز آميز خداوند است

كه قهرمان برای زادني دیگر  ناخودآگاهي و رمز نيروهای بکر و نهفته در طبيعت است

ضمنا نمادی است از مرگ و گام  ( 84: 9912بگذرد)كمپبل، ناگزیر است كه از آن 

 ن از آن به معنای مرگ و تولد دوباره است.نهادن در آن و بيرون آمد

قهرمان برای رسيدن به پختگي و  ،های جنگيهای آشناسازی از نوع آزموندر آیين

د و های آن بميرو دشواری هاپشت سر بگذارد تا در سختيرا  بلوغ باید نبردی قهرمانانه

برزو بعد از رشد جسماني،  ،بنابراین .(9911:12)اتوني،  دوباره مانند مردی متولد شود

شدن به جرگه اجتماعي باید تا یک قدمي  دحالا برای رشد رواني و اجتماعي و وار

له در نبرد با پهلوانان آگردد و این مسو بازدرک كند مرگ پيش برود و آن را از نزدیک 

 ،نجنگ اول با ایرانيا . با این توضيح كه او در؛پيونددميایراني بخصوص رستم به وقوع 

 این شود. در طيميبا رستم روبرو  ،كند و در جنگ دومميطوس و فریبرز را اسير 

كند و با پيشنهاد رستم ميزند و او را زخمي ميای سخت بر بازوی رستم ضربه ،نبرد

 شود. ميجنگ متوقف 
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رستم كه به علت زخمي شدن نگران نبرد با برزو است خبر رسيدن فرامرز را 

فرستد. فرامرز ميشنود و در جنگ بعدی به جای خودش فرامرز را به مقابل برزو مي

 سرانجام،ه او همان رستم است. كند كميو وانمود  سازدميهویت خودش را مخفي 

خورد و فرامرز فورا او را به كمند ميرود و زمين مياسب برزو به سوراخي فرو  پای

سپارد تا پيش رستم مياره، فرامرز، برزو را به او كند. با آمدن زومياندازد و اسير مي

 آورد. ميدهد و بيژن او را دست بسته به نزد رستم ميببرد. زواره نيز برزو را به بيژن 

بند بر رخسار رو های آشناسازی، نوآموز بوسيله مردان ناشناخته كه غالباًدر آیين

در این داستان نيز  .(94: 9948ياده، شود )الميشود و از محيط آشنا دور ميربوده  ،دارند

خودش  ،بوسيله فرامرز كه برای او ناشناخته است و با مخفي كردن هویت اصلي برزو

  شود.ميكند ربوده ميرا رستم معرفي 

ها توسط خدا یا های آشناسازی اعتقاد دارند آشناسازیاز طرف دیگر، در آیين

آشکار شده و با اجرای این مراسم فرد زمان مقدس نخستين را دوباره  ،موجودات برتر

در حضور خدایان یا نياكان نوآموزان همراه با تمام آشنایان  ،بنابراین ،كندميزنده 

  .(267ای شركت دارند )همان:افسانه

شوند و ميمجسم  ،ناشناسصورت بهنياكان با روبند و  ،معمولاً ،در این مراسم

وز مادرسالارانه بر نوآم سلطةنياكان و از بين بردن قدرت و ط آیين بيان تسلّ ،آنهدف از 

نياكان او حضور  ةمراسم آشناسازی برزوست هم ،نوعياست. در این داستان نيز كه ب

به زندان در  ای كه جنگ او و اسارتش و بردن اوگونهبه ؛كنندميدارند و نقش ایفا 

عنوان جد، فرامرز به عنوان عمو، زواره به حضور و بوسيله نياكانش )رستم و زال به

شود تا او با یادگيری و ميانجام ، ر عمه(سعنوان عموی بزرگ و بيژن به عنوان پ

 مادر و مادرسالاری آزاد شود. سلطةاز  ،پذیرش آیين نياكان

و  هادی است از نبرد برای شکستن سنتز نمانبرد او با رستم و فرامر ،یگرد از نگاه

ی جامعه خود قدم هاخواهد به آن سوی دیوار سنتمي ،تابوها. او با این نبرد نمادین
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 ،بگذارد و ضمن رهایي از قيد و بندهای اجتماعي، وجود خودش را به عنوان پهلوان نو

 ابراز نماید.

خواهد ميد و رستم از كيخسرو شوميداستان، برزو به نزد كيخسرو برده  ةدر ادام

درخواست رستم را قبول هم كيخسرو  .و به او بسپارد تا تربيت كند ندبرزو را آزاد ك

 سپارد:ميرهاند و به رستم مي« بند و تاریک چاه»كند و او را از مي

 به رستم سپردش جهاندار شداه

 

 رهانيدش از بندد و تاریدک چداه  

 (  11:9987)كوسج،                 

به بند بکشد. چاه و زندان  ،بند ارگدردر او را  سپارد تاميرستم نيز او را به فرامرز 

تصویری از ناخودآگاه هستند و وارد شدن در آنها به معنای ارتباط با ناخودآگاه و بيرون 

هستند كه نماد  نيز ها بيانگر ظلمتگونه مکاناین ،كشيدن محتوای آن است. ضمناً

 خواه جهان مرگ باشد خواه جهان جنيني.  -جهان دیگری است

مفهوم مرگ در مراسم آشناسازی با نمادهای تاریکي یا شب كيهاني، رحم  ،معمولاً

. جهان (97:9948)الياده، شودميداده ه، شکم هيولای دریایي و ... نشانزميني، كلب

گذرد و به جهان مقدس گام ميبنابراین نوآموز از آن  ؛مادرانه جهاني كفرآميز است

مرگ دلالت  ةگام نهادن در جهان مقدس بر تجرب گذشتن از جهان كفرآميز و .نهدمي

 است.  زدست آوردن حيات دیگهارد و برای بد

در مراسم  (2)حبس شدن در این گونه مکانها )چاه و زندان( كه معادل كلبه

زنداني بودن در شکم مادر است. نوآموز با وارد شدن در آشناسازی هستند به معنای 

جای  ،شود كه نوآموز را در خودميای ها گویي وارد شکم هيولای بلعندهاین مکان

ه، آید. در داستان برزوناممينوآموز از نو به وجود  اینجا،و در كند ميدهد و هضم مي

-ترتيب كه برزو بهبدین ؛استاه و زندان بيان شده این گذر و تجربه مرگ با نماد چ

عنوان نوآموز با فرورفتن در چاه و زندان، مرگ آیيني را برای دست یافتن به حيات 

 كند.ميدیگر تجربه 
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بعد از بردن برزو به سيستان، مادر او، شهرو، گریان و نالان به پيش افراسياب 

كند تا ميش افراسياب را نکوه ،آید و به گمان اینکه پسرش در جنگ كشته شدهمي

شهرو  سپس،بلکه در سيستان زنداني است.  ،گوید برزو كشته نشدهمياینکه پيران به او 

فردی به نام بهرام گوهرفروش دیدار  رود. در آنجا باميبرای آزاد كردن برزو به سيستان 

شود و با فرستادن ميكند و به واسطه او با رامشگر زني كه در خدمت برزو بود آشنا مي

دهد. سرانجام با نقشه و تدبير ميانگشتری خود به برزو از حضورش در سيستان خبر 

 شود. ميبرزو از زندان آزاد  ،شهرو و زن رامشگر

مادران بر این باورند »شوند ميدر مراسم آشناسازی كه نوآموزان از مادرانشان جدا 

دانند ميای مرموزی كه نامشان را نشوند و توسط دشمن و خدميكه پسرانشان كشته 

كنند مي( و مادر و سایر نزدیکان بر او سوگواری 91: 9948)الياده، « شوندميخورده 

 .(918: 9982لياده، ا) مرده است ،گریند كه گویي او واقعاًمي ایگونهو به (919)همان: 

 كاملا با اینكه برزو كشته شده گریه و زاری شهرو در پيش افراسياب به گمان این

اجراها بيانگر این است حضور او در متن م اصلاً قسمت مراسم آشناسازی تطبيق دارد

اصلي این داستان مراسم پاگشایي و آشناسازی بوده است؛ چون در حالت  ةكه بن مای

 های نبرد به همراه پسرانشان حضور ندارند. مادران در ميدان ،عادی

كند كه ميعلاوه بر شهرو كه مادر برزو است زن دیگری در این داستان نقش ایفا 

رامشگر است و شب و روز در خدمت برزو است؛ این زن در داستان از زبان بهرام 

 گوهرفروش اینطور معرفي شده است:

 كددده رامشدددگری دارم آنجدددا جدددوان

 همچون تو شهره زن استو نه مرد است 

 ز و شددببددود رو ،بدده نزدیددک بددرزو

 

 رود و آرام جددددددددان ةنوازنددددددددد 

 بدددرزن اسدددت ةبددده رامشدددگری فتنددد

 بددددده آواز او برگشددددداید دو لدددددب

 (   919:9987)كوسج،                       

زني به  ،كانيبال، در هنگام انزوا ةعبنابه تحقيق الياده، در برخي جوامع، از جمله جام

زن در این بنابراین  ،شودميیکسان انگاشته  ،كند. چون نوآموز با خدامينوآموز خدمت 
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در  در مراسم آشناسازی ،علاوه بر این .(991: 9948)الياده،  بنده است ةنمایند ،مورد

افسون شده و به تالاری كه ملکه در آن است وارد  ةآیين تنتره، داوطلب وارد قلع

موزش اسرار به برای آ ميشود. این ملکه دارای قدرت فوق انساني است و نقش مهمي

  .(216: 9988)فضایلي،  است« مادر»دارد و اغلب ملقب به  داوطلب

برزو چنين نقشي را  توان گفت رامشگر زن در برزونامه و در مراسم آشناسازیمي

محرم اسرار اوست و  ،ایگونهاو شب و روز در خدمت برزو است و به .بر عهده دارد

 دهد.ميآموزش  آموزی و آشناسازی را به برزورموز راز

از طرف دیگر، رامشگر و نوازنده بودن این زن نيز بي ارتباط با مراسم آشناسازی 

عبارت از  ،بخش اساسي مراسم آشناسازی دقيقاً»نيست؛ چون در ميان برخي جوامع 

ها و آوازها هایي است كه اعضای قدیمي جامعه برای رام كردن نوآموز با رقصكوشش

به تعادل روحي جدیدی دست  ،كمتا نوآموز كم .(962: 9948الياده، ) «آورندميبه عمل 

  .نهد یابد و شخصيت جدیدی برای خودش بنا

توان گفت حضور زن رامشگر در خدمت برزو، در ارتباط با آشناسازی مي ،بنابراین

زیرا گوش  ؛داده شود« عروج»خواهد برزو به آسمان مياو  ،از این طریق .اوست

 اوبرد كه بيانگر مرگ ميای فرو نوآموز را  درجذبه ،ابزارهای مقدسفرادادن به صدای 

 .ستو وارد شدن به جهان مقدس و برتر از حيات كفرآميز

« از دانش یا فضایل متعاليميتجس»افزون بر اینها، شهرو و زن رامشگر به عنوان  

  .نمودی از پيردانا هستند ،(611: 9981)سرلو، 

تواند كاری از پيش مين ،تنهایي كند كه قهرمانميزماني ظهور  ،این پيردانا معمولاً

ریزی و امثال آن، آید تا با بصيرت، پند عاقلانه، اتخاذ تصميم و برنامهميببرد و او 

و تحریک  خویشتن اندیشيبه منظور برانگيختن »دانا  قهرمان را از مخمصه برهاند. پير

طلسم  ،پرسد: چه كسي؟ چرا؟ از كجا؟ به كجا؟ و حتي اكثر اوقاتميقوای اخلاقي 

جهت كسب موفقيت كه یعني قدرت غيرمنتظره و نامحتمل را  ،دهدميجادویي لازم را 
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« خواه نيک و خواه بد، به طور یکسان است ،یکي از خصوصيات شخصيت یکپارچه

 .(997-994: 9948)یونگ، 

ی مهم و هادی هااز شاخصه ی آشناسازی نيز یکياه)بلد یا راهنما( در آیينپيردانا 

ارواح در سفر از زمين به آسمان یا از زمين به جهان زیرین است و در برزونامه، در 

سرنوشت  ةباردر ،یونگ ةشهرو و زن رامشگر نمود یافته است كه طبق گفتشخصيت 

دهند ميكنند و راه رهایي از زندان رستم را به او نشان ميبحث و چاره اندیشي  ،برزو

)سوهان برای بریدن بند و كمند برای پایين آمدن از بام جادویي لازم  مو حتي طلس

 .یابداز بند و زندان نجات دهند تا ميبه او را حصار( 

 همراه با مادر و زن رامشگر، از ایران به سوی ،برزو بعد از بيرون آمدن از زندان

 ،سپيده دم روز چهارم ،روندميراه  ،روزكه سه شبانهبعد از این .كندميتوران حركت 

آنها برای  .بيند كه از حركت رستم و پهلوانان ایران برپا شده بودميگرد و غبار شدیدی 

 رفتند:مي ،برگزاری مراسم سال نو

 سدددپهبد بيددداورد از ایدددران همددده

 هر آن كس كه بود از سدواران همده

 سدددال ندددو هرمدددز فدددوردینسدددر 

 بددددان روز هنگدددام آن بدددزم بدددود

 

 همددان شدداهزاده همددان یددک تندده 

 كه او چون شبان بدود و ایشدان رمده

 ببددددردی همدددده نامددددداران كددددين

 اگرچندددد آن بدددزم بدددا رزم بدددود 

 (  991:9987)كوسج،                     

به هنگام زمستان »شده است ميمراسم آشناسازی معمولا در فصل زمستان برگزار 

خویش را تغيير داده و مرد برتر شوند. این دستيابي  توانند وضع كفر آميزمي]نوآموزان[ 

یا از راه پيوند با نياكان یا از راه رفتار یعني با كمک سحر همساني با جانوران 

 ،نوآموز با دانه ،از این لحاظ .(944: 9948)الياده،  «شودميگوشتخوار حاصل 

 فصل زمستان سرما و تاریکي زمينكه دانه باید در همچنان :شودميمانندسازی ه

نوآموز ، )مرگ( را بگذراند تا در فصل بهار سر از خاک بيرون آورد )دوباره زنده شود(

در »نيز باید در فصل زمستان مرگ آیيني را برای تولد دوباره در فصل بهار تجربه كند. 
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از باروری و باززایي  ایه سوی رستاخيز، تباهي تن مرحلههایي، مرگ گامي بچنين آیين

: 9986)بهار،  «شودميای بر بهاری دیگر شمرده فرارسيدن پایيز و زمستان دیباچه و

961). 

به برگزاری مراسم آشناسازی در فصل  ،وضوحكه ببا این ،در داستان برزونامه

توان به مي ،هایي كه در متن وجود دارداما با توجه به نشانه ،اشاره نشده استزمستان 

افراسياب بعد از  ،صحه گذاشت. در اوایل داستانبرگزاری مراسم در فصل زمستان 

كند سپاه را ميدیدن برزو و جلب توجه او برای حمله به ایران از پيران در خواست 

 گوید:مينویسد و ميختلف نامه م انآماده كند و پيران برای درخواست لشکر به پادشاه

 كه شده كدرد در كدوه شدنگان درندگ

 بدده جشددن فریدددون سددرمهر مدداه

 بيایندددد تدددازان بددده شدددنگان زمدددين

 

 هددم از بهددر تدددبير پيکددار و جنددگ 

 ،سدپاه ،چنان ساخت باید كه یکسدر

 چه كهتر چده مهتدر  ابدا تيدغ كدين 

 (  24:9987)كوسج،                     

سر »توان گفت كه باید زمان آغاز مراسم آشناسازی برزو، مي ،ابياتبا توجه به این 

ی آشناسازی معمول بوده است. آمدن هاآغاز زمستان باشد همچنانکه در آیين« مهرماه

شود او ابتدا در ميبرزو به سوی ایران منجر به نبرد او با رستم و فرامرز و اسارت او 

شود تا اینکه با ترفند مادرش و زن مياني چاه و سپس در دربند ارگ در سيستان زند

سر سال »نو  شود آزاد شدن او از زندان مصادف با آغاز سالميرامشگر از زندان آزاد 

بدین ترتيب او از راه مرگ آیيني در فصل زمستان وضعيت  است؛« نو هرمز فوردین

 ،ددد مجّ تولّ  ةو درست با آغاز فصل بهار به نشانكفرآميز و جهالت خودش را تغيير داده 

 از زندان بيرون آمده است.

روند كه با ميبرزو و همراهانش )مادر و زن رامشگر( با دیدن سپاه ایران به راهي 

فرستد تا ببيند چه كساني ميبيند و گرگين را مياما رستم آنها را  ؛آنها رو در رو نشوند

ر شدن از بعد از باخبشود. رستم ميهستند. گرگين بعد از درگيری با برزو اسير او 

كند ميرستم درخواست  ،آید. بعد از مدتي جنگيدنمياسارت گرگين، به جنگ برزو 
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گردد. ميپذیرد و به نزد مادرش بر ميكه جنگ را متوقف كنند تا استراحتي بکنند، برزو 

و آید و به رستم ميایرانيان كند و او به نزد ميادرش، برزو گرگين را آزاد مبا پيشنهاد 

 گوید:ميسایر پهلوانان كه به دنبال راه چاره ای برای مقابله با برزو هستند 

 ندارنددد بددا خددود همددي خددوردني

 

 ندده نوشدديدني و ندده گسددتردني 

 (992)همان:                        

 فرستند.ميبرزو  نزد كنند و بهميو با پيشنهاد گرگين غذا را به زهر آلوده 

 ،خوردني و نوشيدني با خود ندارندبرزو و همراهانش گوید ميكه گرگين این

چون بنابه تحقيق الياده، در  ؛تواند ناشي از گرسنگي آیيني در مراسم آشناسازی باشدمي

خوردن بسياری از چيزها برای آنان ممنوع است... و نوآموز بایستي از »طول این مراسم 

این ممنوعيت غذایي و  .(48و  62: 9948)الياده، « خوردن بسياری از چيزها پرهيز كند

وها، از جمله در ميان اسکيم-ی مختلف رایج بوده استهاگرسنه ماندن در ميان نحله

خورد و در مراسم سرسپاری مهریان، نوآموز در مينوآموز به مدت ده روز نباید چيزی 

، این راینببنا .(217و  212: 9988)فضایلي،  مانده استميگرسنه و تشنه  ،طول مراسم

 ،ی آشناسازیهاقسمت داستان برزونامه با ممنوعيت غذایي و تحمل گرسنگي در آیين

 قابل تطبيق است.

بر این، در اواخر مراسم آشناسازی، نوآموز برای اولين بار نوشابه خواب  علاوه

 .(919: 9948و همان،  211: 9982نوشد )الياده، مي« نوشيدني مرگ»آوری را به نام 

در  ،نمایانگر دست یافتن به معرفت از راه مرگ است. از جمله« مرگ ينوشيدن»خوردن 

پس از پشت سرگذاشتن مراسم سرسپاری  مراسم آشناسازی در آیين تنتره، نوآموز

نوع یابد و شهدی شامل هشت ميیعني زندگي دوباره  ،شودمي پذیرفته ،مرگ( ة)مرحل

شود. ميبه او داده « معرفت عرفاني»خلوط شده به نام تي معير تبّگياه كه با ماء الشّ

  .(216: 9988)فضایلي، 

 ،«خوردنيميندارند با خود ه» :گویدميكه گرگين در داستان برزونامه، بعد از این

آیا این غذا  فرستدميكند و به برزو مي، رستم غذایي را به زهر آلوده او با پيشنهاد هم
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نيست كه رستم به « شهد مخلوط شده با ماء الشعير تبتي»و « نوشيدني مرگ»همان 

ه انتقال این آیين فرستد و در مرحلميو مرشد، آن را به برزو به عنوان نوآموز  عنوان پير

آمده و به آميختن زهر با  غذا ب اسطوره و افسانه به این شکل دردر قالن و بيان شدن آ

شود و ميرسد، ناگهان گردی بلند ميكه غذا به نزد برزو همين تغيير شکل داده است؟

از كنار او  ،سرعتو ب« و پای او غرقه گشته به خونسر »بيند ميبرزو گورخری را 

دو  شود. به دنبال گورخر،ميسرخرنگ  ،گذرد و همه دشت از خون او مانند لالهمي

كردند. برزو با دیدن ميحركت « سواری چو شير دلير»سگ مانند شير و به دنبال سگ 

 كشد:ميگرز آن را  ةشود و با ضربميگورخر، سوار اسب 

 بزد گرز و پشتش به هم در شکست

 

 شد گور بر جدای پسدت ،به یک زخم 

 (  996:9987)كوسج،                      

مراسم آشناسازی نمادین و در ارتباط تام با  این قسمت داستان برزونامه، كاملاً

ی ایراني است و بسياری از هاحيواني آشنا در اساطير و حماسه گورخر ،است. اولاً

قهرمانان اساطيری از جمله گرشاسب و رستم پس از انجام كاری قهرمانانه گور یا اسبي 

  .(269: 9912زاده، ي)قل خوردندميرا شکار كرده و 

همه دشت مانند لاله سرخرنگ  ن گورخر زخمي شده و در اثر خون اوای ياًثان

( و 994: 9984)كوپر، « خون، اصل حيات، روان و قوه جواني دوباره است» شود؛مي

ی و حاصلخيزی زمين س به معنای اميد نجات و باعث بارورجاری شدن خون مقد

 است. 

با داستان برزونامه ارتباط دارد كه این  ،ریختن خون گورخر از این لحاظ ،نابراینب

است و ریختن خون قرباني سبب  زمان مصادف با آغاز فصل بهار و رویش طبيعت

 ،برزو در مراسم آشناسازی خود ،این علاوه بر .شودميباروری و حاصلخيزی طبيعت 

جا دد است و از آند مجّف رسيدن به تولّمرحله مرگ را پشت سرگذاشته است و در شر

توان گفت برای برزو به منزله مي ،كه خون نماد اصل حيات و قوه جواني دوباره است

 د دوباره و قوه جواني دوباره است. تولّ
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سگ از عالم دیگر و  .كنندميگورخر را دوسگ كه مانند شير هستند دنبال  ثالثاً

همچنين آن سوی دیگر زندگي انسان آگاهي دارد و در اساطير سراسر جهان، راهنمای 

كنند ميارواح و بلد انسان در شب مرگ است. سگها فقط به راهنمایي مردگان اكتفا ن

ص ص 9: ج 9982)شواليه و گربران،  این دنيا و دنيای دیگر نيز هستندبلکه ميانجي 

اشت هم رستاخيز و تولد سگ هم نقش پایان سال و مرگ را بر عهده د .(412-417

  .(219: 9984)كوپر،  دوباره را

هدف برزو این است كه از عالم كفرآميز و جهالت و  ،بر اساس مراسم آشناسازی

 از آنجا كه .به تولد دوباره دست یابد ،دانایي بميرد و در دنيای آگاهي و ،كودكي ناداني

برزو را در  ، آنهابنابراین ،ها راهنمای ارواح و ميانجي این دنيا و دنيای دیگر هستندسگ

 كنند. ميشب  مرگ برای رسيدن به دنيای دیگر )آگاهي و دانایي( راهنمایي 

شمسي است و به صورت باد، از نوع  (9)، سگگهادر برخي فرهن ،علاوه بر این

مایاها، خورشيد را در  ة( و به عقيدجاراند )همانمياز نر زمستان یا خشکسالي را گر

در داستان  .(491ص 9: ج 9982)شواليه و گربران،  كندميسفر زیرزميني اش راهنمایي 

  .ال گور در آغاز فصل بهار استدنببرزونامه، آمدن سگها به 

كه زنده -ان گفت این دو سگ نماد باد بهاریتوميآیا ن ،توجه به توضيحات اخيربا 

ای از دیو )سرما و یا خورشيد هستند و گور جلوه-طبيعت است ةكننده و باروركنند

به  ،ز جمله در ماجرای اكوان دیو شاهنامها ،گاهيدیو كه تاریکي( است ]با این توضيح 

ها، گور را به معنای این است كه خورشيد راندن سگشود[ و ميگر هشکل گورخر جلو

این دو  ه دیگر در ارتباط باراند؟ نکته جالب توجّميیا باد بهاری، زمستان و تاریکي را 

شبيه نيز بن مایه تكه این  ؛«پس او دو سگ دید مانند شير»است سگ تشبيه آنها به شير 

در تصویر قرباني كردن گاونر، مقام  اساطيری دارد با این تفسير كه در آیين مهر پرستي،

  .(998: 9916)مركلباخ، شود ميشير با سگ نشان داده 
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صورت شير، نگهبان مدخل های گوناگون یک جفت سگ به در آیين ،علاوه بر این

به شير  هاشود كه تشبيه سگميمشخص  ،ترتيببدین .(19: 9911)هال،  معابد است

 عميق اساطيری است. فهومبلکه دارای م ،تنها یک تشبيه ظاهری نيست

آن را  ،گرز ةشود و با ضربميفورا سوار اسب   ،برزو با دیدن گورخر ،رابعاً

های سخت و تن آزموننوآموز بعد از پشت سرگذاش ،های آشناسازیدر آیين .كشدمي

باید انساني را بکشد. كشتن یک انسان تقليد از رفتار  ،اقعيویک مرد  رسيدن به مرحلة

خداوند به این عمل دست  زیرا پيش از او ،ایزدان است. نوآموز باید انسان كشي كند

خود نوآموز طي رازآموزی بدست خدا كشته شده است او باید آنچه را  ،زده است. اصلاً

  .(911: 9982)الياده، د بر او آشکار شده است تکرار كن كه

اژدها  خود، قهرمان جنگجو برای اثبات پهلواني ،ی آشناسازیهادر برخي آیين ،تهالبّ

ف )آشناسازی( مراسم تشرّ  اژدهاكشي در ةاسطور ،از جمله ،كشدميو سایر هيولاها را 

بر مبنای  .(261: 9981از اهميت بالایي برخوردار است )سركاراتي،  ،مهری نوآیينان

اژدها را كه  ای خورشيد، هپهلوان اژدهاكش به عنوان تجسم افسان ،طبيعت ةاسطور

  .(267)همان:  كشدمينمادی از شب یا زمستان است 

ای از دیو جلوه-توضيح دادیم ،همچنان كه قبلاً-توان گور راميدر داستان برزونامه، 

که همچنان-تصور كرد كه برزو در مراسم آشناسازی خودش، برای تکرار عمل كشتن، 

 را آن-ته شده استبه دست خدا كش ،آموزیرازمرحلة تجربه كرده و طي  خودش قبلاً

بر  ،بنابراین ؛افتدميكشتن گور در آغاز فصل بهار اتفاق  افزون بر این مسأله، كشد.مي

توان برزو را رمز خورشيد تصور كرد كه گور )دیو( را كه مي ،طبيعت ةمبنای اسطور

 كشد. مينماد شب یا زمستان است 

عنوان در اساطير هند و ایراني گرز به» .گيردميصورت « گرز»كشتن گور با  ،ضمناً

اژدهای  ،آن ةبوسيلایزدان اژدركش نماد آیيني تندر و آذرخش است كه  ةافزار ویژزین

یي از اژدهاكشي مهر با گرز در آیين مهرپرستي غربي هاشود ... نشانهمي كيهاني اوژنيده
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گرز باید  ةبرزو با ضرب ةكشتن گور بوسيل ،بنابراین .(991)همان: « ده استبه جای مان

 گرز یک سلاح آیيني و نمادین است.  ،اساطيری باشد كه در آن ةنياین پيش بر اساس

آورد و با ميآن را به نزد مادرش  ،در ادامه داستان، برزو بعد از كشتن گورخر

شود. رویين از احتمال ميبه آنجا آمده بود هم صحبت  ،كه در تعقيب گورخر «رویين»

 ،آورد و برای آزمایشميرستم سخن به ميان  ةه بوسيلدزهرآلود بودن غذای فرستاده ش

ميرند. به مي ،در دم ،ها با خوردن آندهد و سگميها مقداری از غذا را به سگ

كند و به ميكند و گورخر را در آتش بریان ميدرخواست برزو، مادرش آتشي روشن 

 دهد. ميبرزو 

ها بي ارتباط با تحليل اساطيری داستان و مراسم آشناسازی برزو نيست؛ مردن سگ

 ،بنابراینو  رفتميزیرا همچنانکه ذكر شد سگ هادی ارواح به جهان مردگان به شمار 

« شدمير گورستان قرباني برای اینکه در سفر به جهان دیگر مرده را همراهي كند د»

.... هر ساله، در هنگام عيد نو  (6)در ميان ایروكواها»علاوه بر این،  .(219: 9984)كوپر، 

این قرباني در وسط مراسم  .كردندمي سگ سفيدی را قرباني  ،بهار، آنها طبق سنت

دعای آدميان را به آسمان برود تا شد؛ زیرا سگ تعجيل داشت به ميانجام  ،جشن

  .(411ص  9: ج9982)شواليه و گربران،  «آسمان برساند

( در داستان برزونامه نيز در آغاز فصل بهار و هاسگ)مردن  زمان وقوع این حادثه

كشتن آنها در ارتباط كامل  ،بهتر عبارتها یا بهمردن سگ ،جشن سال نو است بنابراین

به این ترتيب كه برزو از دنيای كودكي و جهالت و ناداني  ؛با تحليل اساطيری متن است

او را همراهي  ،كه در سفر به جهان دیگرها برای اینميرد و سگميكه كفرآميز است 

 ميانجي و او ملازم-بودند زندگي در كههمچنان-مرگ نيزشوند تا پس از ميكنند قرباني 

 . باشند دیگر جهان در خدایان و او

كند كه باز در ارتباط با ميآتشي روشن  ،مادر برزو به درخواست او ،در ادامه

مراسم یا در پایان آن، پس از صرف  ةسازی است؛ بدین ترتيب كه در ميانشناآمراسم 

شود، افروختن آتش به ميغذای آیيني، به نوآموز مشعلي برای برافروختن آتش داده 
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اگر غذایي را كه  .(988: 9982)الياده،  دشوميتباهي نمادین اندامهای تناسلي او تعبير 

 افتد؛ميبکنيم روشن كردن آتش پس از آن اتفاق  تصور« غذای آیيني»ستاده رستم فر

نه  و -عنوان استاد و راهنمای اوبه-استمادر برزو  ،آتش ةالبته در برزونامه، روشن كنند

 خورد. ميرا كند و برزو آن ميخود او به عنوان نوآموز. او گورخر را بریان 

آید كه این بار رستم او را ميبرزو دوباره به جنگ رستم  پس از این اتفاقات،

آید و با شناساندن برزو به ميخواهد او را بکشد كه مادرش ميدهد و ميشکست 

 دهد.ميرا نجات  ،رستم او

شفيع داوطلب نزد خدایان و راهنمای او در »بلد و راهنما  ،های آشناسازیدر آیين

 مادر ،ذكر شد در این داستان ،چنانکه قبلاً .(919: 9988)فضایلي، « این راه پرخطر است

كند تا رستم او را مي برزو راهنمای اوست و طبق مراسم آشناسازی در اینجا شفاعت

 نکشد. 

شدند و داوطلب را مياین راهنمایان در حين مراسم سرسپاری ظاهر » ،معمولاً

كرد ناپدید ميها توفيق حاصل كه داوطلب در آزمونميكردند و هنگاميراهنمایي 

وطلب به دست خدای خدایان، استاد باطني یا اآنها سپردن د ةوظيف ،در واقع .شدندمي

 افتد وميبرای شهرو )مادر برزو( اتفاق له أساین م ،دقيقاً .(912)همان: « پير ازلي بود

بعد از معرفي و سپردن برزو به رستم و هنگام بازگشت او به ایران و تا  بينيم كهمي

 پایان داستان دیگر اثری از شهرو نيست.

ن و شناخته شدن، های فراوان، با نجات یافتها و مشقتبرزو بعد از تحمل رنج

 گذارد. ميپشت سر -از مراحل آشناسازی استكه یکي -گرگوني راتغيير و د ةمرحل

شوند و به ميایرانيان شاد  مةه ،این خبر كه برزو فرزند سهراب است اعلامبا 

 گيرد. ميروند و زال با دیدن برزو او را در آغوش مياستقبال او 

ن جادو، افراسياب دوباره سدر ادامه داستان، به تحریک زني رامشگر به اسم سو

به جنگ افراسياب  ،ایرانيان جنگ كند. برزو با كسب اجازه از كيخسرو خواهد بامي

با فرار افراسياب و شکست  ،نهایتاً دهد.ميرود و شجاعت و دلاوری خود را نشان مي
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 ،رسد و برزو به همراه سایر پهلوانانمياین جنگ به پایان  ،تورانيان و پيروزی ایرانيان

كيخسرو، برزو را به  ،گردند و در این جشنميبرای جشن و شادماني به كاخ زال باز 

 كند:ميعنوان پهلوان تازه معرفي 

 بيددا تددا كنددون سدداز بددرزو كندديم

 

 وان نددو كندديمهلددبدده ایددران ورا پ 

 (  241:9987)كوسج،                 

 گوید:ميو رستم 

 جهددانجوی بددرزو تددو را بنددده اسددت

 او پهلددوان نددو اسددتتددو شدداهي و 

 مددرا بددرف پيددری بدده سددر برنشسددت

 كنون روز برزوست و پيکار و جندگ

 

 به فرمدان و رایدت سدرافکنده اسدت... 

 چو مدن بندده شداه كيخسدرو اسدت...

 آخددت دسددت ...نيددارم بدده كيندده همي

 بدده هددر جایگدده بددر بيازیددده چنددگ 

 (جا)همان                                    

)دستبند(، درفش و هچون تاج زر، یارو وسایلي  ابزار ،به دستور كيخسرو در ادامه،

 نویسند. ميرا به نام او « غور و هری»دهند و منشور حکمراني سرزمين مي... را به برزو 

ها كه معنای مرگ و تولد اغلب پس از گذارندن آزمون های آشناسازی،در آیين

و خرقه و یا  شود و یا كسوتمينوآموز داده  جدیدی بهمياسا ،دوباره را در خود دارد

شود كه به معنای شروع یک ميبه او داده ای نو مانند شلوار، سربند، تاج و  غيره جامه

 (.79و  41: 9948. نيز ر.ک: الياده، 919: 9988زندگي جدید است )فضایلي، 

از پشت  دهد پسميبرای برزو كه مراسم اشناسازی را انجام  در این داستان نيز،

سرگذاشتن مرگ )وضع كفرآميز و جهالت و ناداني كودكي( و دست یافتن به تولد 

مثل  ،است. همچنين« لوان نوپه»شود ميدوباره )زندگي جدید( نام جدیدی كه داده 

ابزاری چون تاج زرین و یاره و درفش و ... به نشانه شروع یک  ،شناسازیمراسم آ

نویسند. با دست ميرا به نام او « غور و هری»دهند و منشور ميزندگي جدید به او 

یافتن برزو به جهان پهلواني و پوشيدن كسوت جدید و رسيدن به پادشاهي غور و 
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گردد و ميزمندانه باز وپيوندد و قهرمان )برزو( پيرميبازگشت به وقوع  ةمرحل ،هری

 شود. ميبرای كشور و مردم خود كارساز 

 

 گیرینتیجه

ها و نمادهای آیين را بر اساسبروزنامه داستان توان ميبر اساس آنچه بيان شد 

قهرمان داستان برزو است كه مطابق مراسم آشناسازی ابتدا مدتي تحليل كرد؛آشناسازی 

شود و بعد ميسپس بوسيله افراسياب از مادرش جدا  -گذارندميرا در شنگان در انزوا 

ی هاها و شکنجهشود و رنجميافراسياب رهسپار ایران  از آموزش و آزمون همراه سپاه

آشناسازی را كه به صورت مبارزه با پهلوانان ایران مخصوصا رستم نمود یافته است 

گذارد و با افتادن در چاه و زندان و بيرون آمدن از آن، مرگ و تولد دوباره ميپشت سر 

امشگر به عنوان بلد و راهنما او را شهرو، و زن ردر این راه، مادرش،  كند.ميرا تجربه 

كنند. پس از آزادی از زندان )تولد مجدد( و دست یافتن به آگاهي و ميراهنمایي 

شود و ميدر رو  استعلای حيات و تحول دروني در راه فرار از ایران دوباره با رستم رو

كه مادرش خواهد بکشد ميدهد و ميرستم او را شکست  ،كند كه نهایتاًميبا او جنگ 

رسد و برزو را كه فرزند سهراب است به رستم معرفي ميبه عنوان بلد و راهنما سر 

دهد. البته او در اثنای مبارزه با رستم گرسنگي آیيني و مينماید و او را نجات مي

گذارد نهایتا با بازگشت مينوشيدني مرگ را كه جزو مراسم اشناسازی است پشت سر

به نزد زال و رستم و گرفتن هدایا و فرمانروایي و پادشاهي از كيخسرو مرحله بازگشت 

مراسم آشناسازی از قبيل  با اجزاء و مراحل تا حد زیادیین داستان كند. اميرا تجربه 

ری انزوا، جدایي، آموزش، آزمون، مجازات و شکنجه برای تکامل و تغيير نوآموز، برگزا

 مراسم در زمستان و ... تطبيق دارد. 

نمادهای به كار رفته در این داستان نيز از قبيل كوه، بيابان، عدد شش، چاه و زندان، 

گورخر، دو سگ، ریختن خون گورخر، شکار آن با گرز و ... در ارتباط با مراسم 

 آشناسازی هستند. 
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 ها:نوشتپی
خوانند، زیرا جمع ترین عدد میی باستانی و نوافلاطونی، عدد شش را تامهانظام»عدد شش:  -9

( و نخستین 2( برابر با شش است. این عدد همچنین حاصل ضرب نخستین عدد مذکر )9+2+9کسرهای آن )

 آفرینش جهان به دست خداوند نیز شش روز طول کشیده .(992: 9919)شیمل، « ( است9عدد مونث )

رسد آن به پایان می ةچرخ ،دانند و اگر شمار چیزی به حد این عدد برسداست؛ بنابراین آن را عدد کمال می

 .(22:9922،شوالیه و گربران نیز ر.ک:) .گرددای آغاز میو چرخه تازه

جنینی را در کلبه  ةمرحل» نوآموز ،یش رمزی تولد دوباره استهای سرسپاری که نمادر آیین کلبه: -2

. در این کلبه که همسان زهدان مادر است ،این کلبه در واقع .گذراندجنگل برایش ساخته شده می ای که در

 غالبا  ». (922،9922 )فضایلی: «گذراندهای خود را  میای از آزمونبا شکم غول است داوطلب بخش عمده

ریایی مثلا کروکودیل یا مار است... حبس شدن در کلبه دان گشوده هیولای داین کلبه به نشانه بدن یا چینه

 .(22:9926شوالیه و گربران، یز ر.ک:؛ ن22:9942 )الیاده، «معادل زندانی بودن در شکم مادر است

سگ را حیوان شمسی می دانند؛  ،(222: 9924)کوپر،  ها مثل مصر و سومردر برخی فرهنگ : سگ -9

 دسته قمری و شمسی تقسیم می شوند. که حیوانات به دوه به اینبا توجّ

 (422ص  9: ج9922)شوالیه و گربران، ای در آفریقای غربینام طایفه -6

 

 :فهرست منابع

 هاالف( کتاب

ها و نمادهای آشناسازی، ترجمه نصرالله زنگویي، ، آیين(9948)الياده، ميرچا،  -9

 تهران: نشر آگاه.

 راز، ترجمه رویا منجم، تهران: نشر علم.رویا،  ، اسطوره،(9982)، __________ -2

، اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سركاراتي، (9986)، __________-9

 تهران: طهوری.

 ای، تهران: نشر مركز.ی اسطورهها، در باره قصه(9919)اميرقاسمي، مينو،  -6

ه، تهران: ، ترجمه اختر شریعت زادها، افسون افسانه(9912)بتلهایم، برونو،  -1

 هرمس.

 ، پژوهشي در اساطير ایران، تهران: نشر آگاه.(9986)بهار، مهرداد،  -4
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 ، تهران: طهوری.ی شکار شدهها، سایه(9981)سركاراتي، بهمن،  -7

، فرهنگ نمادها، ترجمه مهرانگيز اوحدی، تهران: (9981)سرلو، خوان ادواردو،  -8

 دستان.

ترجمه سودابه فضایلي،  ،، فرهنگ نمادها(9982) ،آلن گربرانشواليه، ژان و  -1

 تهران: جيحون.

ترجمه سودابه فضایلي، ، فرهنگ نمادها، (9981)، ___________________ -91

 تهران: جيحون.

، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقي، تهران: انتشارات (9919)شيمل، آنه ماری،  -99

 دانشگاه ادیان و مذاهب.

 ، شبرنگ بهزاد، تهران: جيحون.(9988) فضایلي، سودابه، -92

و اصطلاحات وابسته،  ، دانشنامه اساطيری جانوران(9912)زاده، خسرو، قلي -99

 تهران: پارسه

، قهرمان هزار چهره، ترجمه شادی خسرو پناه، مشهد: (9912)كمپبل، جوزف،  -96

 گل آفتاب.

ترجمه مليحه ، فرهنگ مصور نمادهای سنتي، (9984)كوپر، جي سي،  -91

 كرباسيان، تهران: فرهنگ نشر نو.

، برزونامه، تصحيح اكبر نحوی، تهران: (9987)، محمد الدینكوسج، شمس -94

 ميراث مکتوب.

، مباني نقد ادبي، ترجمه فرزانه طاهری، (9989)گرین ویلفرد و دیگران،  -97

 تهران: نيلوفر.

تاریخ(، ترجمه توفيق گلي زاده، ، ميترا )آیين و (9916)مركلباخ، راینهولد،  -98

 تهران: نشر اختران.

ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه ، فرهنگ نگاره(9911)هال، جيمز،  -91

 رقيه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
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 ترجمه پروین فرامرزی، چهار صورت مثالي، ،(9948)كارل گوستاو،  یونگ، -21

 مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی. 

هایش، ترجمه محود سلطانيه، ، انسان و سمبول(9987)، ________________-29

 تهران جامي.

 

 ب( مقالات

ادب  ةمجل ،«ایی اسطورههاپاگشایي قهرمان در حماسه» ،(9911)اتوني، بهروز،  -9

 .89-911، صص94پژوهي، شماره 

 ةمجل ،«شاهنامهي آن در كوه و تجلّ» ،(9982) محمود مدبّری،جعفری كمانگر و  -2

 .49-72صص ،2شماره های ادبي،پژوهش

 

 

 

 


