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چکیده
انسان کیهانی، اولین آفریدة نیمه بشري است. او با بذل تن و 

مرد، که مرگ بزرگبخشد. جان، جهان را از نیستی رهایی می
خالصه و عصارة هستی است، آغاز آفرینشی دوباره است که 

مرگ براي وي تنها گردد. با تجزیۀ عناصر وجود او آغاز می
تغییر هیأتی است براي ورود دوباره به جهان. گاه این ورود 

هاي طبیعت نظیر رود و در قالب گیاه، جانور یا یکی از پدیده
اي است رد و گاه حیات جاودانهگیکوه و آسمان صورت می

در این مقاله به اساطیري که خاستگاه در قالب تمام هستی.
دانند، می» جسد انسان کیهانی«آفرینش جهان و انسان را 

پرداخته شده است. بررسی روانکاوانۀ این اساطیر نشان 
مرد، قدرت بالقوة مادرزاد و الگوي بزرگکهنکه دهد می

که در زمینۀ برقراري ارتباط فردي با سایر اي است آگاهانهپیش
افراد و با نوع بشر از آن برخورداریم. در داستان آفرینش 

ها سقوط انسان، این الگوي اولیۀ بشر، گاه به اعماق تاریکی
شوند تا آوري میها جمعشود. سپس تکهکند و تجزیه میمی

ی یونگ این فرایند بالندگبه خاستگاه اصلی رهنمون گردند. 
نامد. تالشی که طی آن بشر سعی دارد از حالت می» تَفَرّد«را 

پیشین (هویت باستانی) خارج شود و از کلیت و انتزاع به 
جزئیت و عینت دست یابد و در مقابل شخصیت گروهی، به 

فارغ از قیود قصد دارد،در عین حال، شخصیت فردي برسد.
اي وحدت وجودي، جنسیت یا طبقۀ اجتماعی، طبق اندیشه

براي نیل به مقصود نهایی که خدایی شدن یا یکی شدن با 
طبیعت است، گام بردارد. 

هویت باستانی، َتفَرُّد. آفرینش، انسان کیهانی، ها:واژهکلید
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Psychological Analysis of Death
"CosmicMan" in Myths

M. Heidari1

Abstract
Cosmic human, half-human creature is first, by
giving body and soul, the universe out of
nothing liberates. Death of the great man, who
summarized the essence of the universe, the
beginning of creation begins again with the
breakup of his existence. His death is the only
change to re-enter the world body. If the entry
in the form of plants, animals or one of the
phenomena of nature such as mountains and
sky come and go and sometimes eternal life in
the form of all existence. In this paper, the
mythological origins of the world and
humanity "cosmic human body" knows, are
discussed. Psychoanalytic study of mythology
shows the archetype of giant, born and
prescient power potential in the field of
personal communication with other people and
human beings have it. In the story of the
creation of man, the human basic pattern,
sometimes deep into the darkness falls and
breaks. Then the pieces are collected to be led
to the origin. Yong maturity process
"individuation" calls. An effort in which the
man tries from former (ancient style) out and
achieve universality and particularity of
abstraction and the personality to reach
individual character. At the same time, plans,
regardless of gender or social class constraints,
the idea of pantheism, to achieve the ultimate
purpose that God or being one with nature,
walk.

Key Words: Creation, Cosmic Man, Ancient
Identity, Individuation.
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مقدمه
لهئبیان مس

شناس آلمانی م. ) مردم9371-8691(11رودولف اتو
را دربارة منشأ دین مطرح » 12ترس از نومن«نظریۀ 
به معناي موجود ماوراي طبیعی است. » نومن«کرد. 

آورد عبودیتی میها احساستجلی نومن براي انسان
نیا، نامید. (قائمی» انگیزراز هراس«که اتو آن را 

) اقوام ابتدایی با این احساس ترس، 43-45: 1381
سعی داشتند قواي فوق طبیعی را به نفع خود مجبور 
به کار نمایند، ولی دریافتند که مطیع ساختن آنها با 
زور یا حتی تَضَرّع ممکن نیست. بنابراین، به تقدیم 

هایی پرداختند. این هدایا بعدها هدایا و اعطاي تحفه
هاي حیوانی و انسانی پیش رفت. ریشۀ تا حد قربانی

تاریخی اعمالی که از آن به مناسک مذهبی تعبیر 
گیرد. تقدیم هدایا کنند، از این سابقه سرچشمه میمی

بدون تکلّم و بر زبان راندن کلمات متناسب، ممکن 
براي خوشایند خدایان ابداع شد. نبود. پس جمالتی 

ساز پیدایش نخستین بذر ستایش و نیایش که زمینه
ها مکانسرودها و مزامیر بود، در این برهه کاشته شد.
دهنده یا و افرادي نیز الزم بودند که شخص هدیه

ها و به کمک آن اشخاص کننده در آن مکانقربانی
ساخته بتواند به انجام مراسم بپردازد. پس معابد 

: 1388، 13شدند و کاهنان پا به عرصه نهادند. (ناس
ردن، ـی کـانـربـراي قـوام، بـرخی اقـ) ب22-23
هاي خاصی هاي عریض و طویل و آییندستگاه

معابد بزرگی ساخته بودند که 14هاداشتند؛ مثالً آزتک

11. Rudolf Otto

12. Numen

13. Noss

14. Aztecs

15. Taube

قسمتی از آن، جایگاه قربانی بود. قربانیان را که 
روي سنگ مخصوص اغلب، اسراي جنگی بودند،

کردند و پس از بیرون کشیدن قلبشان، قربانی دراز می
هاي معبد پرتاب جانشان را به پایین پلّهپیکر بی

)65: 1384، 15کردند. (توبمی
اي نمادیندر میان بعضی اقوام، قربانی جنبه

داشت؛ مثالً ایرانیان در مراسم یَسنه (ستایش) براي 
کردند. را قربانی میآتش، حیوانی16(نثار)زئوثرة 

هند و ایرانیان در کشتن جانوران، مهابت و خطري «
کردند و هرگز بدون تقدیس این عمل به احساس می

خواندن ذکر (که به اعتقاد ایشان به وسیلۀ آن، روان 
توانست به حیات خود ادامه دهد) بدان آن جانور می
ید کردند... در میان ایرانیان، این باور پدمبادرت نمی

میرند، آمد که روان جانورانی که با مراسم تقدیس می
پیوندد که آنان وي را با نام به موجودي ایزدي می

داشتند گرامی می»روان گاو«به معنايگئوش اورون
.»بخشدکه قربانی خونین، این ایزد را نیرو  می

)27: 1386، 17(بویس

مراسمهنگامدرکهاستيازینونثارازعبارتزوهرایزور. 16
و در زئوثرهاوستادرنامنیا. ودشیمهیهدآتشایآببهیمذهب

: 1383(عفیفی، . ودشور گفته میو در فارسی زَ رمیانه زوهَ فارسیِ
. زوهر نذري مایع و آشامیدنی است مانند آب، شیر و افشره)549

)302: 1371(اوشیدري، 
17. Boyce
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پ.م)، مورخ یونانی، 425-484(18هرودوت
گوید: ب قربانی کردن در ایران چنین میدربارة آدا

خواهد هر یک از این بغان را یَزِشن کسی که می«
که برد و در حالیکند، قربانی را به جایگاهی پاك می

معموالً گل -هاپوشاك سر او را با تاج گل

18. Herodotus

19. Benveniste

کند. تزئین شده است، خدایان را نیایش می-مورد
چیزهاي گزارد، مجاز نیست کهمردي که قربانی می

نیکو را نه تنها براي مصرف و کاربرد شخصی 
طلبد که نکویی بلکه از خدایان میخویش بخواهد؛

و آسانی براي همۀ مردم ایران که خود نیز در شمار 
آنهاست و نیز براي شاه ایران، ارزانی دارند. او پس 

تکه کرد و گوشت آن را پخت، از آنکه قربانی را تکه
گسترد ن گیاهان، بویژه شَبدَر، میتریاي از نرمگستره

نهد. سپس مردِ و همۀ گوشت قربانی را بر آن می
ایستد و سرود خدایان بر آن زمزمه مغی بر کناري می

کند. ایرانیان سرودهاي نیایش را چنین خوانند. می
بی حضور مغ، روا نیست که قربانی برگزار شود. 

گر، پس از اندکی درنگ، گوشت قربانیمرد یزش
برد و به هر نحو که بخواهد، مصرف را با خود می

)13: 1386، 19(بنونیست.»کندمی
م.)، دینپژوه و 8619-0719(20از نظر میرچا الیاده

شناس معاصر، امر مقدس در زبان، به طور اسطوره
کند و به صورت نمادها و اساطیر غیرعادي جلوه می

آید. تمایل به بازگشت به ابتداي زمان، در می
ترین احساس مردم باستان بود. آنها بر این باور عمیق

بودند که با بازگشت به فراسوي زمان، حضور امر 
کنند. الیاده این اصل را مقدس را بیشتر احساس می

: 1374نامد. (الیاده، می» اسطورة بازگشت جاودانه«
هاي قربانی انسانی که زمانی ) بر این اساس، آیین32

ند، به عرصۀ اساطیر راه یافتند. شدبه واقع اجرا می
در میان منابع تاریخی ایرانی، شاهدي دالّ بر قربانی 

انسانی وجود ندارد؛ اما در 

20. Mircea Eliade
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ها اساس آفرینش و حرکت، پس از قربانی اسطوره
شدن انسان (کیومرث) و حیوان (گاو یکتا آفریده) 
پدید آمد و حیاتی نو از پس مرگ، شکل گرفت. در 

-ملل نیز گاه اولین انسان یا غولهاي سایر اسطوره
اي دیگر به حیات انسان با بذل تن و جان جلوه

بخشد. می
کهن الگوي بزرگ مرد یا آنتروپوس، قدرت 

اي است که در زمینۀ آگاهانهبالقوة مادرزاد و پیش
ز ابرقراري ارتباط فردي با سایر افراد و با نوع بشر 

ها انسانآن برخورداریم. او هویتی گروهی به 
زیرا موجد کل نژاد بشر و حتی جهان ،بخشدمی

د ترین معناي خونماد عشق به  وسیع،رواست. از این
) 120: 1393است. (فرانتز و ادینجر، 

شناسانه براي گذر از شاید بهترین تعبیر روان
باشد. این مفهوم 21»تَفَرُّد«آزمون مرگ، دستیابی به 
-9611(22گوستاو یونگکلیدي را اولین بار کارل

م.)، روانشناس سوییسی، ارائه کرد. در این 1875
انسان زندگی خود را به عنوان کلیتی «فرایند 

اي که کند. سپس درست مانند دانهنامتـمایز آغاز می
کنـد و تبدیل به شود، رشـد میتبدیل به گیــاه می

شخصیتی کامالً متمایز، متعادل و اتحاد یافته 
اقل این مسیري است که تحول آدمی طی شود. المی
کند، گرچه هدف دستیابی به تعادل، تمایز و می

اتحاد به طور کامل، به ندرت قابل حصول است. 
طور که خود یونگ این حالت رشد کامل، همان

اذعان داشته، تنها در موارد استثنایی و توسط افراد 
پذیر اي چون پیامبران و رهبران دینی امکانبرجسته

باشد. این حرکت به سمت می

21. individuation

22. Carl Gustav Jung

الگوها خودشکوفایی، از کهنخویشتن کامل یا 
گیرد و نتیجۀ یک تمایل فطري سرچشمه می
تواند از تأثیر شود. هیچ کس نمیمحسوب می

الگوي انسجام بخش اجتناب کند، نیرومند این کهن
هر چند مسیر ظهور آن و میزان موفقیت در درك 

(هال و .»فاوت استهدف آن، در افراد مختلف مت
)92: 1393نوردبی، 

ضرورت پژوهش 
یعنی تبیین دین براساس » گراییتحویل«الیاده با 

شناسی، شناسی و روانمقوالتی دیگر نظیر جامعه
داند مخالف است و دین را داراي حوزة مستقلی می

دین باید کما هو فی الدین بررسی که و معتقد است 
مقولۀ دیگري، دریافت شود، زیرا توجه به هر 

-25: 1388سازد. (الیاده، پژوهشگر را محدود می
ها، ) با این حال خود اذعان دارد که اساطیر، آیین24

درمانی داشته توانند جنبۀ روانو مناسک مذهبی می
هایی اشاره باشند. او طبق مشاهدات خود به آیین

(دایرة 23کند که در آنها، شَمَن با ترسیم مندالمی
اي رمزي اسطورة آفرینش کیهان را لی) به شیوهاز

کند تا وي را در آن برکت براي بیمار روایت می
ور سازد و نیروهاي عظیمی را که در آغازین غوطه

اند، جذب هاي دور، خلقت را ممکن گردانیدهزمان
) بنابراین، توجه به 34-35: 1386نماید. (الیاده، 

ی ضمنی آنها هاي مختلف اساطیر و درك معانجنبه
هاي روانکاوانه دربارة موجب ضرورت پژوهش

گردد.اساطیر می

23. Mandala
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پیشینۀ پژوهش
از آثاري که با محوریت دستیابی به فردیت از رهگذر 

توان مرگ آیینی در اسطورة آفرینش نگاشته شده، می
از یونگ هایشانسان و سمبولو نگريجهانبه کتب 

اشاره کرد. جز آن، با وجود مقاالت متعددي که به 
پردازند، در رابطۀ روانشناسی با ادبیات و اسطوره می

لۀ ئهیچ اثري به طور خاص، انسان کیهانی و مس
آفرینش او در مرکز توجه قرار نگرفته است. تنها در 

نقد «) با عنوان 1393(ستاري و حقیقیمقالۀ 
اي در انگاري اسطورهدوگانههاي الگویی ریشهکهن

، از سرگذراندن تجسدهاي »شاهنامۀ فردوسی
از کیومرث تا کیخسرو، شاهنامهمختلف پادشاهان 

نوعی فرایند تفرد به شمار آمده، ولی اساس کار مقاله 
نگریستن به ایران و توران به مثابۀ عرصۀ خودآگاه و 

ناخودآگاه بوده است. 

کیهانیآفرینش از پیکرة انسان 
شگرد و مادة آفرینش در اساطیر، گوناگون است. 
خاك (یا سنگ)، گیاه (ریواس، کندة درخت، چوب، 

مرغ، استخوان و ذرت)، آب، جسد، حشره، تخم
خون، عمدة مواد آفرینش هستند. انواع مواد، بیشتر 

مثالًناظر به موقعیت جغرافیایی محل هستند؛ 
ساکنانشت،اسرسخاكیغنمنبعکهن،یالنهرنیب

نانینشساحلودانندیمخاكراانساننشیآفرةماد
ساحل) کلوخ(نرميهاسنگيبرايمرکزيکایآمر
است،مناطقنیایاصلمحصولکهذرتایایدر
.هستندئلقایتیخصوصنیچن

در اغلب موارد، ترکیب دو مادة اساسی، یکی 
جامد و دیگري مایع، براي ایجاد ترکیب انسان الزم 

پذیر به جسم و مایع، نمادي است. مادة جامد تأویل
اه و ـودآگـخير دیگرـه تعبیـت؛ بـاز روح اس
ناخودآگاه.

ش وجود دارد:ـراي آفرینـی بـرد کلـه شگـس
. ساخته شدن. روش زایش 3و . رویش2؛. زایش1
شود؛ زایش انسانی، وع تقسیم میـه دو نـود بـخ

نوع اول، انسان حیوانی یا گیاهی. در زایش زایش
حاصل ازدواج ایزد و ایزدبانو است (یانگ و ین، 

لونگ/چین). در زایش حیوانی یا گیاهی، مو و تایندي
پردازد. این تخم از گذاري میخداي مورد نظر به تخم

طریق آمیزش جنسی با خود حاصل شده است (شیوا/ 
هند).  این زایش را به دلیل آنکه تخم در بدن خداي 

ماند تا زمان تولدش فرا برسد، حیوانی میمورد نظر
نامیدیم و از این نظر که توسط موجودي دو جنسیتی 
پدید آمده است، گیاهی. در روش رویش، نطفه یا بذر، 

آن محل یا خاك نیاز به محلی براي پرورش دارد.
است (ایران) یا آب دریا (هند). در هر دو حالت، این 

دان مادر) ـورش در زهرـن (پـوة پیشیـشیوه نیز به شی
بر مار ویشنواهت دارد. در اسطورة هندي، خفتن ـشب
د ـوة زایش را تأییـره (نمادي از زن) شیـزارچنبـه

قیطردوازدگانـننیآفروم،ـسةوـیشدرد.ـکنمی
ند.ریگیمکمکیچوبویگليهاسیتندساختن

شیوة نخست بیشتر مرسوم است. ضمنًا در برخی 
شوند؛ مثالً ریسمان یا نیز وارد کار میموارد ابزارها

مصر). در این چین، خنوم/(گوازن/چرخ سفالگري
روش، نقش شرایط اقلیمی، مشهود است. 
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غیر از موارد یاد شده یکی از شگردهاي منحصر 
-به فرد آفرینش انسان، پدید آمدن از جنازة یک غول

شناختی پیکر هاي متعدد کیهاناسطورهانسان است. 
انسان، و خداي میرنده و پرورنده که پیکر خود را به 

اند:کند، بدین شرحبشر هبه می

آزتک و مایا.1
سیزدهم  سمان  آفرینندة بزرگ یا اومِتِئوتل بر باالي آ

ست شت. دو فرزند او به که مکان ثنویت ا ، جاي دا
سر به نام سکاتلیپوکا، چهار پ سال کواتل و ت هاي کت

ند. این  یا آورد به آفرینش دن ـــر دســـت  هار پس چ
ند. انســـان فان از بین رفت که در اثر طو ند  هایی زد
که ایزد43-48: 1384(توب،  ) ایزدان توافق کردند 

ــــال کواتــل، بــه جهــان زیرین برود و  بــاد، کتس
هاي آخرین آفرینش گذشته را که در نتیجۀ استخوان

ــدند، بازیابد. جهان زیرین،  طوفان به ماهی تبدیل ش
ـــال تحت فرمان ـــت. کتس روایی ایزد مرگ قرار داش

ـــتخوان با اس فت و  هان زیرین ر به ج تل،  ها کوا
کهنســال ســیواکواتل، یا گریخت. ســپس ایزد بانوي 

ها را پودر زن، با اســتفاده از آســیاب اســتخوان-مار
هاي کرد. خدایان قطراتی از خون خود را بر استخوان

آســیا شــده ریختند، و نژاد کنونی بشــر پا به عرصــۀ
)52-54:وجود نهاد. (همان

سکاتلیپوکا،  سال کواتل و ت در روایت دیگري کت
به  له کردن هیوالي بزرگ زمین، تالل تکوتلی،  با مُث

بخشــند. قســمت باالي ها و زمین شــکل میآســمان
شود و نیمۀ دیگر به ه زمین تبدیل میـــکر او بـــپی

:ها ساخته شوند. (همانشود تا آسمانهوا پرتاب می
51(

اسکاندیناوي.2
روع به ـها شخـرما، یـا و گـرمـی سـل تالقـدر مح

آب شدن کردند و قطرات آب  بر اثر گرما جان 
یِمیر شکل گرفت. با آب یخی به نام-گرفتند و غول

هم پدید آمد. ها، گاوي به نام اودهومِالشدن یخ
ها یمیر را کشتند. جهان از گوشت او ساخته شد غول

ش و گنبد ها از استخواهایخونش. پرتگاهو دریا از 
دایان ـش، خـو از ابروهایآسمان از کاسۀ سرش

دگارد (دیوار حایل) را براي انسان بنا ـد، میـهوشمن
زاي خشن کردند و از مغزش همۀ ابرهاي توفان

)76-77: 1387آفریده شدند. (پیج، 

ایران.3
آفرید. هاي گیتی را نمونهاورمزد جهان مینوي و پیش

پیش نمونۀ انسان، گئومرتن بود و پیش نمونۀ حیوان 
(یکتاآفرید). اهریمن بیدار شد و » اِوَك دات«گاو 

یورش خود را آغاز کرد. گئومرتن که در کنار 
جا کشته رودخانۀ دائیتی آفریده شد بود، در همان

شد؛ اما مَنی او بر زمین ریخت و نور خورشید آن را 
ایزد نَریوسَنگ، نگاهداري کرد پالود. دو سوم آن را 

و یک سوم آن را سپندارمذ. چهل سال بعد، از آمیزش 
نطفۀ گئومرتن با زمین، گیاه ریواس رویید. این گیاه 
دو شاخه داشت. نخستین زوج آدمی، مشی و مشیانه 

؛  20: 1386از این دو شاخه پدید آمدند. (کرتیس، 
)46-50: 1386؛ آموزگار،85-92: 1386هینلز، 

کیومرث بنا به گفتۀ بُندَهِشن، با مرگ خود هم زمینۀ 
آورد، هم فلزاتی چون زر و سیم پیدایی بشر را فراهم 

و پوالد و 
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1)176: 1387آهن را به طبیعت ارزانی داشت. (بهار، 

النهرینبین. 4
هاي دو خدا وجود داشت:  ِاپسو (مذکر) نمایندة آب

َت (مؤنث)  َه م ها ازلی زیر زمین و تی یا. آن مظهر در
ـــل از خدایان را پدید آوردند که هیاهوي  چهار نس
زیادي ایجاد کردند.  اپســو نقشــۀ قتل فرزندانش را 
شۀ خود را به مرحلۀ اجرا  شید؛ اما پیش از آنکه نق ک

ـــف »داندکه همه چیز را می«بگذارد،  اِآ  ، آن را کش
ـــرش ـــاند و به اتفاق همس کرد و او را به قتل رس

مت را ترغیب دوك را آفرید. خدایان، تیهدَمکینَه، مر
ـــو را بگیرد. تیه ـــوهرش اپس مت کردند که انتقام ش

ـــاپیش  ـــناك آفرید. پیش ـــپاهی از هیوالهاي ترس س
به اِآ  ماجرا  ها کینگو قرار داشــــت. خبر این  هیوال

مت رفت و شــکســت خورد. رســید. او به جنگ تیه
ال کردـملگدمت را اکنون نوبت مردوك بود. او تیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. مهرداد بهار عقیده دارد: کیومرث و اسطورة او یک اسطورة کهن 1

ترین مراحل تفکر هند و ایرانی، هند و ایرانی نیست. ظاهراً در کهن
خدا بوده است و در -جَم یا به روایتی دیگر َمنو، نخستین انسان

کیومرث نیست و مسلماً وجود او نتیجۀ نوعی روایات ودایی نشانی از 
تحوّل شبه منطقی در اساطیر ایران است که سعی کرده است به همۀ 
خلقت مادي، سازمانی واحد دهد و خلق آسمان، آب، زمین، گیاه 

هاي کهن نخستین، جاي پاي نخستین، و انسان نخستین را بنا به افسانه
اي (از جمله مرغ از اسطورههاي درهند و ایرانی، که بر اساس روایت

نخستین و تخم گذاردن آن یا خلق مردمان توسط جم و خواهرش و 
واسطۀ هرمزد جز آن) است، قرار ندهد و آن را نتیجۀ تصمیم و خلق بی

بداند. این تمرکز و سازماندهی در ساخت اسطورة خلقت زردشتی، 
ان را تعلق آن به اعصار جدیدتر، عصر پدید آمدن شاهنشاهی در ایر

)49: 1387دهد. (بهار، نشان می

اش را از هم پاشــاند. ســپس او را و با گرز، جمجمه
ـــمان  ـــقفی براي آس با نیمی از او س دو نیمه کرد. 
ساخت و با نیمۀ دیگر زمین را. اما کار مردوك هنوز 

ـــیده بود. او از ـــان را به پایان نرس خون کینگو انس
ید. (بیرلین،  کال، 95-98: 1386آفر مک  : 1386؛  

80-72(

چین.5
ـــطورهةدربار هاي چینی، هفت آفرینش جهان در اس

ست،  سه روایت نخ روایت جداگانه وجود دارد. در 
به آفرینش انسان به طور ویژه اشاره شده است و در 

ـــایر مخلوقات  روایت ـــان در ذیل س هاي دیگر انس
قرار گرفته است. از میان این روایات، سه روایت به 

انســـان -پدید آمدن انســـان و جهان از پیکرة غول
اشاره دارد:

پان گو که در حد فاصـــل آســـمان و زمین قرار 
شد. پس  سته  سمان خ شت، از به دوش گرفتن آ دا
ـــاي بدن او جهان  خوابید و در خواب مرد. از اعض
پدید آمد و حشــراتی که بر پیکر او نشــســته بودند، 

-20: 1384رل، ها شدند. (بیتبدیل به نخستین انسان
17(

ـــورت یک تخم بزرگ بود.  جهان در ابتدا به ص
تر بود، پدید آســمان از پوســتۀ رویی تخم که ســبک

آمد، و زمین از پوســتۀ زیرین. فضــاي بین آن دو را 
) پان گو 72: 1373پان گو پر کرده بود. (کریســـتی، 

به مدت هجده هزار سال هر روز ده فوت رشد کرد 
سپس مرد تا اینکه قدش از زمین  سید.   سمان ر به آ

ند.  مد ید آ پد هان  ـــر ج ناص یۀ پیکرش ع و از تجز
)72: 1386(بیرلین، 

فرمانرواي دریاي شــمال هو وفرمانرواي دریاي 
ــو ــرزمین میانی نیز جنوب ش ــت.  مالک س نام داش
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دون، چشـــم و گوش و بینی و بود. هوندون-هون
دهان نداشــت. شــو و هو تصــمیم گرفتند این هفت 

ـــر او پدید آورند؛ اما هون دون تاب روزن را در س
ـــاي بدن او  نیاورد و بعد از هفت روز مرد. از اعض

)16: 1384کل کاینات پدید آمدند. (بیرل، 

هند.6
در اساطیر هندي چندین روایت براي آفرینش جهان 
وجود دارد. روایتی که در اوپانیشادها آمده است، به 

اشاره دارد. او 24پوروشَهپدید آمدن جهان از جسد 
داراي هزار سر، هزار چشم و هزار پا بود. زمین را 

پذیر نبود. وقتی در آغوش داشت و بلندایش اندازه
خدایان او را قربانی کردند، از ذهن او ماه، از چشم 
او خورشید، از دهان او ایندره (خداي رعد و برق) 
و اَگنی (خداي آتش)، از ناف او فضا، و از سر او 

)1393:117، فرانتز و ادینجر(ه وجود آمد. آسمان ب

هاي مشترك اساطیرمایهبن
شده ها که در روایات یادبرخی تفاوتبا وجود

هاي مشترکی که به مایهگردد، وجود بنمالحظه می
دهد این روایات را به مثابۀ روایتی واحد ما اجازه می

، در نظر بگیریم و تحلیلی یکسان از آنها ارائه دهیم
ند از:اها عبارتمایهانکارناپذیر است. این بن

سیماي کلی انسان کیهانی . 1
گونه که یونگ، سرآغاز هستی هر انسانی را همان

شمارد، انسان کیهانی نیز داراي کلیتی نامتمایز می
سیمایی کلی و فاقد تشخص یا هویت است. به 

24. Purusha

ه ـت کـوه اسـالقـی بـگر، او انسانـارت دیـعب
هایش در مرحلۀ نخستین آفرینش هنوز به توانایی

اند. صورت و باالي او از کلیتی فعلیت نرسیده
کند که یادآور نطفه یا جنین است نه حکایت می

انسانی واقعی. دربارة کیومرث در بُندَهِشن 
خوانیم:می

ششم، کیومرث را آفرید روشن چون خورشید. «
] چون او را به اندازة چهار ناي باال بود. پهنا [ش

یانۀ باال[ش]. راست بر بارِ (کنار) رود دائیتی که در م
)46: 1387جهان ایستد. (بهار، 

در اسطورة اسکاندیناوي یک غول یخی یمیر یا 
)76: 1387است و شکل مشخصی ندارد. (پیج، 

رامنیابرزینیهانیکانسانناميلغويمعنایحت
استمرکبینیچةاسطوردر»کوپان«. داردداللت

»کو«و،»بستن«و»مرغتخمۀپوست«يمعنابه»پان«از
در؛»نشدهمشخص«و»افتهینتحول«يمعنابه

: 1393نجر،یادوفرانز(»نیجن«يمعنابهمجموع
يمعنابهچهره،فاقدموجوددونهونو) 117

)16: 1384رل،یب. (است»آشوب«و»ینظمیب«
» انسان«معناي در اسطورة هندي نیز پوروشه به 

است که بیانگر خودِ فردي یا خودِ » شخص«یا 
کیهانی است که در همه چیز سکنی دارد. (فرانتز و 

)117: 1393ادینجر، 
مت یا کینگو (بین گاهی پیکر حیوانی او مانند تیه

تر است. در غیر النهرین) یا هون دون (چین) نمایان
این صورت، در مجاورت حیوانی (اغلب گاو) است

حیوان -تا کلیت او را به عنوان موجودي انسان
بارزتر سازد؛ مانند کیومرث (ایران) و یمیر 

(اسکاندیناوي). 
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توان به غرایز و سویۀ نهاد شکل حیوانی او را می
هاي عامیانه جوي بشر نیز تعبیر کرد. در قصهلذّت

نزدیکی پریان به آدمیان، از  این خصلت حکایت 
)150: 1390دارد. (تسلیمی: 

جنسیت او نیز اغلب مشخص نیست. گاه دو 
هاي یک جنس در او جنسیتی است و گاه ویژگی

، هیوالي کشته تکوتلیتاللکه یابد. چنانبرتري می
شده در اسطورة آزتک و مایا که به معناي فرمانرواي 
زمین است، دو جنسیتی است و غالباً مؤنث شمرده 

)51: 1384شود. (توب، می
جز ،کیهانی خویشکاري خاصی نداردانسان 

خفتن و خوردن که گاه با ویرانگري و ایجاد آشوب 
که ناشی از خامی و نخراشیدگی اوست، همراه 

شود.می

نابودي توسط سایه. 2
هاي ناخودآگاه جمعی در کهن الگوها یکی از بخش

است. سایه نیرومندترین و به طور بالقوه » سایه«
خصوص در روابط ه الگوها، بکهنترین خطرناك

شود. سایه جنسان خود محسوب میانسان با هم
ماهیت حیوانی و غریزي آدمی است که طرد آن 

توان شدن شخصیت و حتی باعث سطحی و کم
شود؛ زیرا وقتی ذهن خودآگاه در نابودي بشر می

موقعیتی غیر منتظره که فرصت تفکر و ارزیابی در آن 
گیرد، قادر به عمل نیست. یوجود ندارد، قرار م

هایی شود و با واکنشسایه وارد عمل می،بنابراین
رساند. چون گریز یا تهاجم به بقاي فرد یاري می

) 56-59: 1393(هال و نوردبی،
گانۀ هاي آفرینندگان، ایزدان سهاز میان انجمن

دین ـ، چن»گرـویران«، و »دهـاهدارنـنگ«، »دهـآفرینن«

اند. خداي ویرانگر خود اختصاص دادهاسطوره را به
دار نقش سایه است تا جهان را در این اساطیر عهده

(انسان را) از رخوت مینوي برهاند و به عرصۀ جدال 
زندگی فراخوانَد. 

بارزي دارد. ةدر اسطورة هندي، این وجه جلو
با ویرانگري خود چرخۀ آفرینش را به نقطۀ شیوا 

وزایی از سر گرفته شود. گرداند تا ننخست باز می
) در اسطورة اینکا نیز 21-26: 1385(داالپیکوال،
ویرانگر قرار کنار کُنآفریننده در ویراکوچاي

) در اسطورة ایرانی، 43-57: 1392گیرد. (کندري، می
آورد. (هینلز، میویرانگر را پدید زُروان، اهریمنِ

بذر آفرینش که در وجود خدایانِ ) 112-11: 1386
آفریننده است، به سائقی نیاز دارد تا کار و بار آفرینش 

آسا، اهریمن با ویشنو با بارانی سیلرا به راه اندازد.
ویران کردن جهان مینوي، و کُن با ایجاد سیل، جهان 

دارند تا آفرینش مادي و ملموس را به حرکت وامی
آغاز گردد. 

با ویرانگري سایه، آفرینش وارد مرحلۀ جدیدي 
در اسطورة شود که پویایی مادي الزمۀ آن است. می

آزتک و مایا انسان کیهانی توسط توفان از بین 
رانی و ـاوي، ایـر اسکاندینـرود. در اساطییـم

را از ها و اهریمن، انسان کیهانی النهرینی، غولبین
کشند و به فراخناي مرگ آرامش مینوي بیرون می

رانند.می
مانند نوزادي که دچار کو در اساطیر چین پان

مرگی شده باشد، از سر ناتوانی از زیستن، خواب
میرد. در روایت دیگر از اسطورة چینی نیز ناتوانی می

هاي بدن، موجب مرگ وي دون از داشتن حفرههون
شود. در همۀ این موارد وجود نقص و کاستی در می

دستانه به اي که شاید خدایان، خامآفریده
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طلبد. اند، آفرینشی برتر را میزدهآفرینشش دست 
دستیابی به آفرینش برتر، مستلزم مجاهده و سفري 

دشوار  است.

سفر به ناخودآگاه.3
هاي عمیق روان اي است از الیهجهان زیرین کنایه

اي که خاطرات و عواطف گذشته در آن آدمی؛ گستره
ی ـمدفون شده (ضمیر ناخودآگاه فردي) و نیز فضای

ز و احساسات ـا، غرایـر، الگوهـتصاویهـت کـاس
اي و جمعی بشر در آن انباشته گردیده کهن نمونه

است (ضمیرناخودآگاه جمعی). بر اثر بررسی و 
هاي ذهنی در ها انگارهتحلیل روانی این الیه

شود. بییندة خواب گاه هاي انسان پدیدار میخواب
یا هاي پرپیچ و خم وخود را در زیر زمینی با داالن

ها، اشیاء یابد و به انساندر عمق غاري در زمین می
خورد که در او حیرت و شگفتی و حیواناتی برمی

انگیزند. نوع واکنشش نسبت به این عجایب، برمی
مشروط بر آن است که تا چه حد با این گسترة 

) 264: 1394وجودي خود راحت باشد. (بولن، 
ب و باور گونه آدادر میان برخی بومیان که هیچ

و مراسم مذهبی جمعی ندارند، نداي درون یا همان 
ان شود. در دنیاي سادة آنناخودآگاه، راهنماي فرد می

دوست «روح هر انسان، همراه درونی اوست که آن را 
کوشند به نامند. آنان میمی» انسان بزرگ«یا » من

هاي خود توجه کنند و حقیقت آن را دریابند. خواب
را از قلمروي درونی» انسان بزرگ«ی، دروغ و ناراست

نوع و حیوانات کند؛ در عوض، عشق به همدور می
)242: 1392گردد. (یونگ، موجب جلب وي می

25. Julia Kristeva

26. Chora

27. Ego

هاي تشرف، شخص نوآموز با سفري در آیین
هاي ناخودآگاهی راهنمادین به جهان زیرین، به الیه

کند تا تجدید یابد. او مرگ نمادین را تجربه میمی
ه بهاي استرالیایی، داوطلب یابد. مثالً در آیینحیات

رود شود، به اعماق زمین میسوي قبرها هدایت می
شود. مارها با مالیدن تن رو میو با مارهایی روبه

خودشان به او، قدرتی جادویی به داوطلب منتقل 
)226-227: 1388کنند. (الیاده،می

در اسطورة آفرینش ایرانی، کیومرث بر خاك 
افتد. مرگ او سفري است به جهان زیرین. هر یم

چند در این اسطوره به صراحت از این جهان و 
شود؛ اما سپندارمذ ایزدبانوي نگاهبان آن یادي نمی

توان ایفاگر این نقش به شمار آورد. در زمین را می
اسطورة آزتک و مایا این سفر با شرح و تفصیل 

فراوانی بیان شده است. 
به تعبیري دیگر، زهدان مادر نیز جهان زیرین، 

را که تعبیري 26»کورا«تعبیر25ژولیا کریستواهست. 
افالطونی و در اصل به معناي شهر و حومه است، در 

اي که فرد در این دوران در آن توضیح فضا و سامانه
گیرد. دورانی که زهدان مادر برد، به کار میبه سر می

27»من«مفهوم مرکز همه چیز است و هنوز فرد، به 

بیرون راندن «دست نیافته و وارد فرایند روانی 
),1986kristeva:نشده است. 28»دیگري از خود

دوران وي،این دوران به تعبیر (2169-2178
است که کودك میان خود و مادر فرقی 29پیشاادیپی

قایل نیست و قوانین مادرانه بر قوانین پدرانه ترجیح 
گوید، از حد رابطۀ ونگ میاما آنچه یدارد. (همان) 

کودك با مادر فراتر رفته و رابطۀ تنگاتنگ و جدایی 

28. drive rejection

29. pre-oedipal
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دهد. وي ناپذیر انسان بدوي با طبیعت را توضیح می
نامد. در این حالت هنوز می» هویت باستانی«آن را 

به وجود نیامده و بین ذهن و عین، 30»نفس آگاهی«
من و خود، تمایزي وجود ندارد. (فرانتز و بین 

)119: 1393،دینجرا
هاي بدوي ورود نمادین به زهدان در برخی آموزه

مادر و سپس خروج از آن بیانگر دو مفهوم اساسی 
است: درمان، بازگشت به گذشته (جبران ضایعاتی که 
زمان بر جسم و روح وارد آورده است). تندرستی و 

خواه بازگشت-»بازگشت به اصل«جوانی از طریق 
به دست -بازگشت به واحد کبیربه زهدان، خواه 

)91: 1386آید. (الیاده، می
کند که در آن، الیاده به مراسمی در هند اشاره می

داوطلبِ ورود به فرقه در ظرفی طالیی به شکل گاو 
گیرد. هنگام خروج او را نوزاد به شمار ماده قرار می

ادآور ظلمت ) ظلمات زهدان، ی90:آورند. (همانمی
ایست براي است و زاده شدن، قرینهپیش از خلقت

تکوین عالم و طلوع خورشید. اما سرخوشیِ بهشت 
عهد عتیق، فرجامی جز تجربۀ هبوط، گسستن و 

تجزیه ندارد.  

تجزیۀ وجود.4
مایۀ مشترك در همۀ اساطیر فوق، تجزیۀ وجود بن

الگوي اولیۀ بشر است. او چه با نابودي توسط 
خدایان، طوفان، یا سقوط به جهان زیرین، تجزیه 

آوري ها جمعشود. سپس تکه(اغلب دو پاره) می
شوند تا به خاستگاه اصلی رهنمون گردند. در می

ها که جد بشر ماهیاسطورة آزتکی، استخوان
شوند و قرار است انسان از آنها ساخته حسوب میم

30. Ego consciousness

گیرند تا از جهان شود، بارها مورد تهدید قرار می
-54: 1384(توب، تاریک زیرین به عالم باال برسند. 

) در سایر اساطیر نیز پیکرة انسان کیهانی چند پاره 52
شود. و مثله می

غول به عالم، یا ورود او به -تجزیه شدن انسان
است که انسان 31اخص یک فرایند فرافکنیعالم، ش

اش از عالم و از تفاوت خود پیش از آنکه از جدایی
با جهان و محیط اطرافش آگاه شود، آن را انجام 

) 118: 1393دهد. (فرانتز و ادینجر، می
نامد. می»تَفَرّد«یونگ این فرایند بالندگی را 

تالشی که طی آن بشر سعی دارد از حالت پیشین 
(هویت باستانی) خارج شود و از کلیت و انتزاع به 
جزئیت و عینیت دست یابد و در مقابل شخصیت 

، فرانتز و ادینجرگروهی، به شخصیت فردي برسد. (
فرایند )92-94: 1393؛ هال و نوردبی، 113: 1393

تفرد اغلب به وسیلۀ سفري اکتشافی در سرزمینی 
مسافردانتهکمدي الهیشود؛ در ناشناخته نمادین می

رسد و وجوي راه خود به پاي کوهی میدر جست
خواهد از آن باال برود، ولی با سه حیوان خطرناكمی
شود و ناگزیر دوباره به ژرفاي دوزخ باز رو میبهرو
م رود تا سرانجاگردد و آنگاه به سوي برزخ باال میمی

)430: 1392به بهشت برسد. (یونگ، 

بازگشت به خودآگاه.5
آشنایی با جهان زیرین تجربیاتی خلسه انگیز و 

آورد؛ اما ماندن در آن الهاماتی عرفانی به همراه می

31. Projection



51حیدريمریم /در اساطیر» انسان کیهانی«تحلیل روانکاوانه از مرگ 

جهان که به تدریج ارتباط با واقعیت عینی را ضعیف 
سازد، هولناك و با جنون و مرگ برابر است. گریز می

هاي ناخودآگاهی یا سیاهی زهدان، از تاریکی الیه
ادامۀ هستی طبیعی را فراهم زمینۀ ورود به جمع و 

آورد. در این مرحله آنچه در ناخودآگاه است، به می
شود. بخش آگاهی آورده می

هاي تشرف که ذکر آن رفت، داوطلب در آیین
بعد از عبور از هزارتوهاي پیچ در پیچ، با طنابی، به 

کند یا با باال رفتن از درخت، جهان برین صعود می
کند. ب آسمان عروج میبه شکلی نمادین به جان

) 228: 1388(الیاده، 
توان شخصیت این ایزدبانوان نگاهدارندة می

انسان کیهانی در جهان زیرین را به دو صورت تعبیر 
دارند. پرسفون پرسفون گونهکرد: گروهی شخصیت 

که در اساطیر یونان ملکۀ جهان زیرین است، 
خدابانویی است که بر گسترة ارواح مردگان نظارت

دارد و راهنماي زندگانی است که به آن دیار سفر 
اولیس و هرکول در ) 257: 1394کنند. (بولن، می

یاري او به آنچه طالب سفر خود به جهان زیرین با
) پرسفون که 259:یابند. (همانآن هستند، دست می

خود زمانی به اجبار به جهان زیرین برده شده و در 
ده است، هنگام کرآنجا مصائب بسیار را تحمل 

شود. خدابانوي بصیرت همراه میهِکاتهبازگشت با 
)285:(همان

پیکري از در اسطورة ایرانی، کیومرث با گیاه
آورد، فَرّه به مینویی در او راه خاك سر برمی-مادر
یابد تا به سوي نور باال رود و حیات و هویتی می

نیز ) در اسطورة چینی 177: 1387تازه یابد. (بهار، 
مادر «اي پاك، از آسا، از باکرهاي معجزهکو به شیوهپان

همچون یک حکیم و پدیدآورندة » مقدس علت اولی

: 1393شود. (فرانتز و ادینجر، فرهنگ، باززاده می
117 (

گروهی دیگر از ایزدبانوان جهان زیرین، 
گونه دارند که فرزند را تنها از دیمیترشخصیت 

رهایی از حلقۀ حمایت خواهند و جهت خویش می
و حفاظت ایشان دشوار است. دیمیتر در اساطیر 

جو است که تا فرزند خویش را یونان، مادري ستیزه
دارد. (بولن، گیرد، دست از تالش برنمیباز پس نمی

) در اسطورة آزتک و مایا 255-219: 1394
اند در هایی که در آفرینش نخستین از میان رفتهانسان

جهان مردگان جاي دارند و اسیر ایزد زیر زمین، در
اند. آنان برخالف سپندارمذ که و ایزدبانوي مرگ شده

فقط واجد صفت پذیرا بودن است و اصراري بر 
نگاهداشت کیومرث ندارد، تنها با خدعۀ ایزد باد 
(نماد رهایی و رهاکنندگی) ارواح اسیر را باز پس 

دهند.می

جاودان در قالب تمام هستیبینی یا حیات خود میان. 6
انسان کیهانی پس از پاره پاره شدن، مجدداً کلیتی 

یابد. اما این زایشِ دوباره بازگشت به حالت می
نخستین نیست. او این بار در کل هستی جاري و 

هاي او هستند، گردد. رودها نشانی از رگساري می
درختان از موهایش و آسمان و زمین از گوشت 

عارفانۀ این حالت، تجلی عالم اصغر در بدنش. تعبیر
شناسانه، نوعی اما در تعبیر روان.عالم اکبر است

تجربی است؛ » محوريخود«یا » بینیخود میان«
سازد. حالتی که دنیاي اولیۀ یک کودك را می

بینی، حاصل عدم تمایز کودك و دنیاي خودمیان
خارج از خود است. در این حالت، کودك شیء 
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شمارد، بلکه او را ا داراي ساختی مجزا نمیبیرونی ر
: 1383کند. (پیاژه و اینهلدر، جزئی از خود فرض می

آن کودك که طی دوران پیشاادیپیتر دربارة ) پیش29
ل نیست، گفته شد؛ اما در میان خود و مادر فرقی قائ

خودمحوري تجربی که در کودکان بعد از مرحلۀ 
دهد، میتا هجده ماهگی) رخ حرکتی (-حسی
زدایی میان خود و اشیاء صورت گرفته است، تمرکز

ها هنوز مرتبط با ولی انگیزه و علت وجودي پدیده
شود و او ابر و باد و مه و خورشید کودك شمرده می

و فلک را در جهت کسب رضایت خود در کار 
بیند. می

از سوي دیگر، حضور انسان کیهانی در تمام 
خدا و طبیعت؛ نوعی هستی، بده و بستانی است با

احساس یگانگی و خدایی شدن. 

گیريبحث و نتیجه
اولین آفریدة مرد، انسان کیهانی، یا آنتروپوس، بزرگ

بشري است که با بذل تن و جان، جهان را از نیمه
بخشد. او سیمایی کلی دارد و بیش نیستی رهایی می

از آنکه یک انسان واقعی باشد، پیش نمونۀ انسان 
اي فاقد ظرافت؛ در همانند هر پیش نمونهاست و 

عین حال داراي معصومیت است. مرگ او مرگی 
داوطلبانه نیست با این حال اسباب خیر و برکت 

گردد. خدایان آفرینندة وي در طلب آفرینش برتر، می
توانند نماد کنند. این خدایان که میاو را قربانی می

د تا آدمی را هایی هستنباشند، سائق و انگیزه» سایه«
از رخوت مینوي رهایی دهند و به پویایی مادي 

رهنمون شوند. 
انسان کیهانی با گذر از جهان زیرین که عبارت 

هاي ناخودآگاهی یا زایش دوباره است، به از الیه

گردد. اما این بار همان کودك عالم خودآگاه بازمی
ناآگاه پیشین نیست؛ بلکه بصیرتی الهی یافته است. 

شود تا آدمی دش به اجزاي عالم تجزیه میوجو
اي و بازتابی از جسم و روح در تمامی هستی نشانه

وقت پنداري با هستی خوشخود ببیند و از همذات
دوستار انسان کیهانی بودن، دوستار نوع پس گردد. 

بشر و طبیعت بودن است. او رنج کشیده و مرده است 
تا دیگران هستی یابند.
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.نشر مرکز

هاي معتبر دین ایرانی بر پایۀ متن). 1386بنونیست. امیل (
تهران: چاپ سوم. . ترجمۀ بهمن سرکاراتی. یونانی

قطره.  
اي و روانشناسی نمادهاي اسطوره). 1394(بولن، شینودا

تهران: چاپ هفتم. ترجمۀ آذر یوسفی. زنان.
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. 

زردشتیان: باورها و آداب دینی آنها.). 1386(بویس، مري
تهران: ققنوس. چاپ نهم. ترجمۀ عسکر بهرامی. 
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. ویراستار پژوهشی در اساطیر ایران). 1387بهار، مهرداد (
.تهران: آگاهچاپ هفتم. کتایون مزداپور. 

.  ترجمۀ عباس هاي چینیاسطوره)، 1384بیرل، آن (
تهران: نشر مرکز.  .مخبر

ترجمۀ .هاي موازياسطوره). 1386ف. (بیرلین، ج.
عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.  

روانشناسی کودك.). 1383پیاژه. ژان؛ اینهلدر، باربل (
تهران: نشر نی. 

ترجمۀ هاي اسکاندیناوي.اسطوره). 1387ي. (پیج، ر.
تهران: نشـر مرکز.چاپ سوم. عباس مخبر. 
هاي بندي افسانهبررسی و طبقه). 1390تسلیمی، علی (
. رشت: فرهنگ ایلیا. مردم گیالن
. هاي آزتکی و مایاییاسطوره). 1384توب، کارل (

تهران: مرکز.  چاپ دوم. ترجمۀ عباس مخبر. 
. ترجمۀ هاي هندياسطوره). 1385داالپیکوال، آنا. ال. (

عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.  
الگویی نقد کهن). «1393ستاري، رضا؛ حقیقی، مرضیه (

اي در شاهنامۀ انگاري اسطورههاي دوگانهریشه
سال پنجاهم شناسی ادب فارسی.متن».فردوسی

صص ).21(پیاپی 1(دورة جدید سال ششم). شمارة 
130-111.

چاپ .اساطیر و فرهنگ ایرانی). 1383حیم (عفیفی، ر
.توس: تهراندوم. 

چهار ).1393؛ ادینجر، ادوارد. اف. (فرانتز، ماري لوییس
مقالۀ یونگی: رویارویی شخصیت مهتر، فرایند تفرد، 

تهران: .داريرشتهترجمۀ مهدي سرانسان کیهانی. 
مهراندیش.

. یرانیايهااسطوره). 1386(سرخوشوستاس،یکرت
.مرکزنشر: تهرانچاپ ششم. . مخبرعباسۀترجم

. تهران: اسطورة خدایان اینکا). 1392(کندري، مهران
میترا.

ترجمۀ النهرینی. هاي بیناسطوره). 1386(کال، هنریتامک
.نشر مرکزتهران: چاپ چهارم. عباس مخبر. 

. ترجمۀ تاریخ جامع ادیان). 1388(ایربان ناس، ج
تهران: شرکت چاپ نوزدهم. اصغر حکمت. علی

انتشارات علمی و فرهنگی.
نظریه).1393. اس؛ نوردبی، ورنون. جی. (هال، کالوین

: مقدمات روانشناسی یونگ،2هاي تحلیل روان 


