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  الگوي سفر قهرمان نقدي بر كهن: خان رستم بررسي ساختار در هفت
  

1صباغ قربان محمودرضا دكتر  

  چكيده

قهرمـان  شـناس امريكـايي، در كتـاب          اسطوره) 1904-1987(2، جوزف كمبل  1949در سال   
قهرمان به زندگي روزمره و     : كند  طرح مي  4 اسطورة يگانه   ديدگاه خود را دربارة    3هزار چهره 
 بـه مقابلـه بـا    ؛شـود  آميز را به جان پذيرا مي طره سفري مخا؛كند زندگي پشت مي  روزمرگي  

آيـد و سـرانجام در      هـا فـايق مـي        بر آن  ؛پردازد  م و نيروهاي بازدارنده مي    موجودات متخاص 
در . دارد  به يارانش ارزانـي مـي  ،آورد اين سفر خطير است  بازگشت، فضل و بركتي را كه ره      

الگـوي   اي بنيادين براي كهـن     رايج ساختارگرايان، در پي ارائة نمايه     اين الگو، كمبل به شيوة      
هاي اقوام و ملـل مختلـف           ي را از داستان     به همين منظور، شواهد متعدد    . سفر قهرمان است  

در مطالعة حاضر، رابطة بين     . كند  آورد و طرحي جامع را در اين زمينه پيشنهاد مي           فراهم مي 
 در -7الگـوي سـفر قهرمـان    و كهـن  6 تـصاوير ازلـي  – 5وييالگـ  دو حوزة معين در نقد كهن

 در پايـان مزايـا و      وبررسـي شـده      فردوسـي    شـاهنامة خـان رسـتم از        داستان هفت روايت  
  .ه استشدنقد ي اين الگو  ها  كاستي
   .خان رستم  فردوسي، هفتشاهنامةالگو،  اي، اسطورة يگانه، كهن  نقد اسطوره:ها كليدواژه

  مقدمه

هاي موجود در زيرساخت فلسفه و ادبيات در قرن بيـستم    يش به كشف و تدوين نظام     شكل مدون گرا  
ـان  ٨گذار آن را عموماً فردينان دوسوسـور        در بارزترين شكل آن در مكتب ساختارگرايي كه پايه         ـناس   ، زب ش

                                                 
 mrg-sabbagh@um.ac.irاستاديار زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد  -1

2- Joseph Campbell 
3- The Hero with a Thousand Faces 
4- monomyth 
5- Archetypal Criticism 
6- Archetypal Images 
7- hero's journey 
8- Ferdinand de. Saussure (1857-1913) 
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هاي زبانشناسي  درس در كتاب ٢و زبان ١تمايزي را كه وي بين گفتار. دانند مطرح شده است سوئيسي مي
توان شالودة اصلي تفكرات ساختارگرايان بـه شـمار           ، مي )28: 1378دوسوسور،  (شود     قايل مي  همگاني
در ) مجموعة قوانين حاكم بر نظام زبـاني و سـاختارهاي بنيـادين متـون             (» زبان«تأكيد سوسور بر    . آورد
. دهـد  هـستة اصـلي سـاختارگرايي را شـكل مـي         ) »زبـان «هـاي       تحقـق عينـي قابليـت     (» گفتـار «مقابل  

هـاي    شـوند بلكـه معنـا را حاصـل نظـام      قايـل نمـي   ٣ساختارگرايان براي پديدة ادبي هويتي خودبسنده   
تر فرهنگـي جـستجو    هاي وسيع    اكثر ساختارگرايان تجربة ادبي را در بستر گفتمان       . كنند  فرامتني تلقي مي  

ان اثـر اسـت و در حكـم         ها و قراردادهاي مشترك ادبي بين خوانندگ          كنند كه خود دربرگيرندة سنت      مي
 خـود بـه   ٤دهد تا با استفاده از تـوانش ادبـي   اي است كه اين امكان را به خواننده مي  قراردادهاي نانوشته 

از اين رو منتقد ساختارگرا بيش از آن كـه بـه درك معنـي مـتن بينديـشد، در                    . رمزگشايي متن بپردازند  
  .سازد ه درك آثار ادبي را ممكن ميپردازد ك تري مي تر، به كشف الگوهاي كالن مقياس وسيع

هاي نقد ادبي دارد؛ بـه عنـوان نمونـه،      نگرش ساختارگرايانه وجوه مشترك متعددي با ديگر شيوه     
-1939(را در حوزة روانشناسي جديد، در آثار زيگموند فرويـد  » شبه علمي «ا وگر كل چنين نگرش

اعتقـاد  . توان يافت   مي ٧»فراخود«و   ٦»خود «،٥»نهاد«و تقسيمات سه گانة او از روان انسان به          ) 1856
به وجود ساختارهايي با دامنة شمول وسيع در آثار شاگردان فرويد از جملـه كـارل گوسـتاو يونـگ                    

 مـورد بحـث قـرار       ٨الگـو   يونگ اين الگوها را تحت نام كلي كهـن        . نيز مشهود است  ) 1875-1961(
آن پيداست، همـين مـضمون را مبنـاي كـار خـود      الگويي نيز، همان گونه كه از نام      نقد كهن . دهد  مي

هـاي    مايـه  هـاي روايـي و درون    ها، طـرح   الگوها ـ تصاوير، شخصيت  كهن«از اين منظر . دهد قرار مي
اي  آثار ادبي حضور دارند و به اين ترتيب، شـالوده   هاي نوعي ادبيات ـ در تمامي   نوعي و ديگر پديده

يونـگ دربـارة ايـن      ). 401: 1384مكاريـك،   (» آورنـد   ر فراهم مـي   را براي مطالعة ارتباطات متقابل اث     

                                                 
1- parole  

2- langue 

3- autotelic 
4- literary competence  
5- id 
6- ego 
7- superego 
8- archetype 
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هاست كه نتايج برآمده از ناخودآگاه در مفهوم وسيع كلمـه را كـه عبارتنـد از                   سال«: نويسد  مفهوم مي 
هـا   وضوح وجـود نظـام   هام و ب هاي مجانين مورد تفحص قرار داده      رؤياها، تخيالت، الهامات و هذيان    

شوندة موقعيتي و شخصيتي كه داراي معاني يكساني هـستند            ام؛ الگوهاي تكرار    ته را درياف  يا الگوهايي 
(Jung, 1990: para. 309). 

چهـرة قهرمـان در    .  در ادبيات، اسطورة قهرمـان اسـت       ١شونده  هاي تكرار     ترين مضمون   كي از رايج  ي
ر مقالـة  جـوزف هندرسـن د  . اي آشناسـت  هر زمان و هر مكان و در ادبيـات هـر قـوم و ملتـي چهـره               

اساطير قهرماني از حيث جزئيـات بـسيار        «: نويسد  مي» اساطير باستاني و انسان امروز    «مبسوطي با عنوان    
همـة  . بـريم  پردازيم، بيشتر به شباهت ساختمانيشان پي مي ها مي متفاوتند، اما هر قدر بيشتر به بررسي آن   

اند كه هيچ گونـه تمـاس         دي ابداع شده  ها يا افرا    ها يك الگوي جهاني دارند، هر چند كه توسط گروه           آن
وي در ادامـه در توصـيف شخـصيت قهرمـان           ) . 167: 1359(» انـد   مستقيم فرهنگي با يكديگر نداشـته     

روان بودنـد، يعنـي    هاي شبه خـدا در حقيقـت نماينـدگان سـمبوليك تمـامي                 اين شخصيت «: گويد  مي
پـس  ). 168: همـان (» فاقـد آن اسـت    » مـن «كنندة قدرتي است كه       تري كه فراهم    هويت بزرگتر و جامع   

قهرمان فرد نيست، بلكه انساني جمعي است كه فعل و قولش تجلي آمال و آرزوها و تمنيات يك قـوم                    
آمـال و آرزوهـاي تمـام    ) اي و قبيله هاي متفاوت قومي   صرف نظر از صبغه(تر،   است و در ابعادي وسيع    

ما و تجلي نمادين محتواي روان جمعي بشر است كـه بـا             ن  گذرد، آيينة تمام    آنچه بر قهرمان مي   . ها  انسان
چنـين تعريفـي اگرچـه نـسبتاً     . كـشد  اش را به تـصوير مـي   هاي روزمره     ها و چالش      زباني رمزي دغدغه  
هـايي از آن را         توان گونـه    گردد و مي    هاي دور بازمي      نمايد، در واقع قدمتش به گذشته       جديد و متأخر مي   
هاي انتهاي مقالـه مراجعـه       توضيح شماره هاي درون قالب به بخش يادداشت       ؛ براي   1[در آثار افالطون  

  .رديابي كرد] شود
شناس آمريكايي كه موضوع محوري اين جستار اسـت، آثـار خـود را تحـت      جوزف كمبل اسطوره  

كمبـل در   . (Campbell, 1990: 121)] 2[خصوص يونگ به وجـود آورده اسـت    تأثير فرويد و به
پـردازد؛ مـضموني كـه پـيش از او      الگوي سفر قهرمان مي  به بسط و تبيين كهن    چهره قهرمان هزار كتاب  

كمبـل هـدف از نگـارش كتـاب را     .  ]3[هـاي مختلـف بـدان پرداختـه بودنـد        افراد ديگري نيز از جنبه 

                                                 
1- motif  
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). 11: 1386(» انـد  اي پنهـان شـده     زير اشكال مذهبي و اسطوره    «داند كه     مي» بازگويي بعضي از حقايقي   «
هـا و اسـاطير مختلـف را از گوشـه و كنـار دنيـا گـرد             ين منظور وي مجموعة مفصلي از داسـتان       به هم 
نهـيم    نـاري مـي   كه الية نمادين داسـتان را بـه ك          از نظر او هنگامي     . دست يابد » حقايق«آورد تا بدين      مي
انتهـا از     عظيم و بي  اي    ها بيانيه   ها معادل و موازي يكديگرند و همين داستان         طور داستان كه چ «يابيم    مي  در

دهند كه انسان در طول هزاران سال زنـدگي بـر روي ايـن كـرة      حقايقي بنيادين را شكل و گسترش مي   
اي از    دارد كـه ناديـده گـرفتن پـاره          وي اذعـان مـي    ). همـان (» ها زندگي كرده است     خاكي بر اساس آن   

دانـد كـه    شـبيه مـي   آنـاتومي  نمايد و مطالعة خود را از اين حيث به علم           اختالفات ظاهري ضروري مي   
را در  ) همـان (» هـاي فيزيكـي ناشـي از نـژاد            تفاوت«است و   » بدن انسان   هاي عمومي       شباهت«هدفش  

  . كند مطالعات خود لحاظ نمي
كنـد كـه بـه گفتـة او          را معرفي مي  » اسطورة يگانه «به نام      كمبل در راستاي اين نوع نگرش، مفهومي      

هستة اصـلي اسـطورة   . برگرفته است) 1882-1941(اثر جيمز جويس  ١هابيداري فينيگانآن را از كتاب 
قهرمان ابتـدا انتخـاب شـده، سـپس از          .  است بازگشت و   تشرف،  جدايييگانه از نظر كمبل سه مرحلة       
هـايي   شود و با عبور از مراحلي صعب و پـشت سـر گذاشـتن آزمـايش             دنياي عادي و روزمره جدا مي     

رساند و در مرحلة پاياني دستاوردي را كه تنها چنـين فـردي               ثبات مي فرسا صالحيت خود را به ا       طاقت
تـوان در     هـا را مـي      هاي متعددي از اين نوع داستان         نمونه. آورد  اليق آن است براي ديگران به ارمغان مي       

از . يافـت ... ، هركول، گيلگمش، بيوولـف، اولـيس و         )ع(، موسي )ع(زندگي قهرماناني چون بودا، مسيح    
اش فـايق آيـد،    هاي شخصي يا بـومي  قهرمان، زن يا مردي است كه قادر باشد بر محدوديت        «نظر كمبل   

  ). 30:همان(» ها عبور كند و به اشكال عموماً مفيد و معموالً انساني برسد از آن
 دعـوت بـه     -1: كنـد   را به پنج مرحله تقـسيم مـي       » عزيمت«كمبل بخش آغازين سفر قهرمان يعني       

در بخـش بعـد     .  شكم نهنگ  -5 عبور از نخستين آستان      -4 امدادهاي غيبي    -3 رد دعوت    -2آغاز سفر   
هـايي    گـذارد و در هـر مرحلـة آن، بـا چـالش               قهرمان قدم در مـسير آزمـون مـي         ،نام دارد » تشرف«كه  

شود و اندك انـدك پختگـي الزم را بـراي درك نيروهـاي بـالقوة خـود بـه دسـت                        دشوارتر روبرو مي  
 -3 مالقات بـا خـدابانو       -2 جادة آزمون    -1: مرحله است كه عبارتند از    اين بخش شامل شش     . آورد  مي

                                                 
1- Finnegans Wake 
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مرحلـة سـوم    .  بركت نهـايي   -6 ] 4[ خداگونگي -5 آشتي و يگانگي با پدر       -4گر    زن در نقش وسوسه   
ايـن مرحلـه شـامل      . تواند مشكالتي را براي قهرمان به همراه داشته باشـد           است كه خود مي   » بازگشت«

 عبـور از  -4 دسـت نجـات از خـارج    -3 فـرار جـادويي   -2ع از بازگـشت   امتنا-1: شش بخش است 
  .  آزاد و رها در زندگي-6 ارباب دو جهان -5آستانة بازگشت 

كنـد نقـش نمادهـا و         كمبل عالوه بر تدوين اين طرح روايي جامع براي سفر قهرمـان، تـالش مـي               
ه عنوان اجزاي سـازندة داسـتان و رابطـه    را ب... الگوهاي مختلفي چون پدر، پير فرزانه، سايه، آنيما و     كهن

  . ها را در تقابل با هم مورد بررسي قرار دهد  و كنش آن
خـان و آزادي كيكـاووس      اين جستار بر آن است تا كارآيي الگوي فوق را در گذر رسـتم از هفـت                
اجـزاي سـازندة   (الگوهـا   مورد نقد و بررسي قرار دهد و در ضمن نشان دهـد چگونـه نمادهـا و كهـن        

  .كنند با يكديگر و با ساختار كلي اثر ارتباطي تنگاتنگ پيدا مي) وايتر

   بحث و بررسي

  پيك، پير فرزانه، زمان: زال

 شـاهنامه هـاي     خـان بلكـه در تمـامي بخـش            بارزترين خويشكاري زال نه تنها در داسـتان هفـت         
ذار آيـين تائوئيـسم     گـ   زال در اين نقش شباهت جالبي به الئـودزو، بنيـان          . فرزانگي و خردمندي اوست   

متولد شـد كـه موهـايش سـفيد           هفتاد و دو سال در زهدان مادر خود ماند و سرانجام هنگامي             «دارد كه   
شـود بـه      نيز كه معموالً در توصيف نام زال بدان افزوده مـي          » زر«واژة  ). 14: 1353كوياجي،  (» شده بود 

ايزدبـانوي دانـش و     ) »فرزانك«پهلوي  در  (چيستا  ). 2/1728: 1377معين،  (مفهوم پير و سپيدموي است      
هنگـام  ). 1388دوسـتخواه،   : ؛ رك 126مهريـشت، بنـد     (شـود     اي سپيد توصيف مـي      خرد، غالباً با جامه   

گري زال است كـه فـرّه ايـزدي را            مرگ منوچهر و زماني كه فرّ از نوذر گسسته است اين تدبير و چاره             
  ). 322-1/323: 1388فردوسي، (گرداند  دوباره به ايرانشهر بازمي

خردمنـدي و فرزانگـي بـه       . شخصيت زال عالوه بر خردمندي با مفهوم زمان نيز در ارتبـاط اسـت             
خـداي زمـان   (رابطة زال و زروان . آيد طور معمول با گذر زمان و نشستن گرد پيري بر سر به دست مي   

هايي كـه موبـدان    پرسششود كه زال در بارگاه منوچهر شاه به  زماني آشكارتر مي ) هاي پهلوي     در نوشته 
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اي با مفهوم زمان در ارتباط اسـت و           ها هر يك به گونه        اين چيستان . دهد  اند پاسخ صحيح مي     طرح كرده 
زنـر در تحليـل ايـن       . سـي . آر).  247-253: همـان (آيد    ها برمي   خوبي از عهدة پاسخگويي به آن       زال به 

از واپسين اوضاع در اين قطعـه وجـود         تمام عناصر الزم و ضروري در طرح زرواني         «: نويسد  بخش مي 
منـد اسـت، روز و شـب كـه همـان              كرانه و كرانـه     سراي باقي و دار فاني كه قطعاً همان زروان بي         : دارد

كل ايـن قطعـه در     .... اند و هر دو زمان، روز و ماه و سال تقسيمات زمانه كرانه مند،                 روشنايي و تاريكي  
بـا  ] . 5) [369: 1374(» چرخـد    به حول محور زمـان مـي       تمام تجليات متنوع و هميشه بدشگون خود،      

از تقدير دانست كه الجـرم قهرمـان را در مـسير آسـتانة سـفر قـرار             توان تجسمي     اين تفاسير زال را مي    
  . خورد دهد و بدين سان آنچه مقدر است براي او رقم مي مي

يت خـاص در طـول      الگو براي يـك شخـص         ذكر اين نكته در آغاز ضروري است كه كاركرد كهن         
تواند در طول داستان به تناسب موقعيت تغيير كند و فـرد در خـالل           اين كاركرد مي  . داستان ثابت نيست  
به عنـوان نمونـه، زال كـه در    . الگوهاي مختلف را به نمايش گذارد هاي متفاوتي از كهن  داستان صورتك 

كنـد و ايـن نقـش بـه       ير همراهي نمـي   الگوي پير فرزانه است، رستم را در ادامة مس          آغاز نمودي از كهن   
 ريخت شناسـي    والديمير پراپ در كتاب   . شود  هاي ديگري از جمله رخش و اوالد سپرده مي            شخصيت

شـود    هـايي كـه تـصور مـي           ها را بايد جدا از شخـصيت          كه خويشكاري «دارد     اظهار مي  هاي پريان     قصه
بـه عبـات ديگـر، در يـك داسـتان،           ). 138: 1368(» ها هستند، تعريف و توصـيف كـرد         دهندة آن   انجام

شـود و يـا ايـن كـه يـك شخـصيت در        هاي مختلف نسبت داده مي     اغلب، كارهاي مشابه به شخصيت    
  . دهد هاي مختلفي از خود بروز مي  طول داستان كنش

  قهرمان حامي : رخش

رد، خـو   هاي مختلـف بـه چـشم مـي            خان به شكل    الگو كه در طول داستان هفت       از ديگر انواع كهن   
قهرمـان در طـول سـفر بـه         . توان در رخش جـست      است كه بارزترين نمود آن را مي        الگوي حامي   كهن
نمونة اين همراهـي و هميـاري در ادبيـات بـه وفـور يافـت       . و دستيار اوست هاي مختلفي حامي       شكل
، انكيـدو را     ، نگهبان جنگـل سـدر      ١شود؛ به عنوان نمونه گيلگمش، قهرمان بابلي، در نبرد با هوم بابا             مي

                                                 
1- Humbaba 
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، از حمايـت همراهـاني برخـوردار اسـت        ١اوليس در سفر بازگشت به موطن خود، ايتكا       . به همراه دارد  
آتنا، ايزدبانوي خـرد و تـدبير، نيـز در طـول            . كشد  كه مخاطرات سفر جز اوليس بقيه را به كام مرگ مي          

  .هاي مختلف يار و حامي قهرمان است  سفر به شكل
توفيـق قهرمـان در     . كنـد   گام عبور از موانع دشوار سفر رستم را ياري مي         خان نيز رخش هن     در هفت 

پـذيرد و رسـتم    عبور از نخستين خان، مرحلة مقابله با شير، به تمام و كمال توسط رخش صـورت مـي          
گذر از خان سوم، خـان مقابلـه بـا اژدهـا،     ). 22-2/23: 1388فردوسي،  (در دفع خطر ندارد       نقش مهمي 

شود و رخش بـه يـاري خداونـدگارش     قهرمان با اژدها رويارو مي.  ممكن نيستنيز بدون ياري رخش   
: همـان (سـازد     درد و رستم سر از تن اژدها جدا مي          آيد و چون شير دمان، كتف اژدها را با دندان مي            مي
كـشد، عبـورش از       در منزل پنجم هم كه در آن رستم پهلوان مازندراني، اوالد، را بـه بنـد مـي                 ). 29-26

  ).  31: همان(شود  اريك تنها با كمك رخش ميسر ميمعبر ت
رزمـد و بـا او        زيد، بـا او مـي       رابطة بين رستم و رخش فراتر از رابطة سوار و مركب است؛ با او مي              

  .ديگري كامل نيست هر يك مكمل ديگري است و هيچ يك بي. ميرد مي
 : ]6[ گويد دهد و مي در خان نخستين رستم رخش را همچون انساني خطاب قرار مي

  

  چنين گفـت بـا رخـش كـه اي هوشـيار           

ــگ اوي   ــو در چن ــردي ت ــشته گ ــر ك   اگ

  چگونــــه كــــشيدي بــــه مازنــــدران 

  سـرم گــر ز خــواب خـوش آگــه شــدي  
 

ــارزار      ــن ك ــير ك ــا ش ــه ب ــت ك ــه گفت   ك

ــه  ــر كين ــن مغف ــرز و اي ــن گ ــر اي   جــوي م

  كمنـــد و كمـــان، تيـــر و گـــرز گـــران؟

  تــــرا رزم بــــا شــــير كوتــــه شــــدي

ــان   (                          )22-23: همــــ
 

» اسـپ «هـا        جـستجو كـرد كـه جـزء دوم آن          شاهنامههايي در       توان در نام    شدت اين نزديكي را مي    
اشـاره  ... و » شيدسـپ «، »لهراسپ«، »گشتاسپ«،  »گرشاسپ«توان به     از آن ميان مي   . است) aspپهلوي  (

  ). 332: 1387واحددوست، (كرد 

                                                 
2- Ithaca 
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  نيروي حمايتگر غيبي

كند كـه لزومـاً همـواره هيـأتي      ها و اساطير خودنمايي مي      شكال مختلفي در داستان   الگو به ا    اين كهن 
در ]. 7[ شـود   اي محـافظ اشـاره مـي        مشهود و ملموس ندارد و گاه به وجود آن در قالب روح يا فرشته             

نگاه موحدي چون فردوسي هر آنچه قهرمان را در مسير پر مخـاطره و انجـام هـدف مقدسـش يـاري                      
دارد و شـكر       از مشيت الهي است و قهرمان در جاي جاي سفر دست بـه دعـا بـر مـي                   اي  رساند، جلوه 

) عزيمـت (گرچه كمبل آن را در قسمت آغازين الگـوي خـود      . آورد  ياري و التفات الهي را به جاي مي       
شـود و قهرمـان       آورده است، اين عنايت و سپاسگزاري لزوماً تنها به اين بخـش از سـفر محـدود نمـي                  

براي مثـال در خـان دوم كـه در بخـش          . سازد   از هر پيروزي و دفع شر خاطرنشان مي        وجود آن را پس   
گيرد، در حالي كه گرماي بيابـان رسـتم و مـركبش را بـه استيـصال                   در الگوي كمبل جاي مي     »تشرف«

. يابـد   افتـد و آبـشخورش را مـي         شود؛ قهرمان به دنبال او به راه مي         پديدار مي    كشانده است، ناگاه غُرمي   
 : آورد شكر ايزد را به جاي ميپس 

ــرد روي   ــمان كـ ــوي آسـ ــتن سـ  تهمـ

 هــر آن كــس كــه از دادگــر يــك خــداي

 كه ايـن چـشمه آبـشخور مـيش نيـست          

ــدر آمــد ســخن  ــه جــايي كــه تنــگ ان  ب

  
 

ــت    ــاي داور راس ــت ك ــين گف ــوي چن  گ

ــه    ــرد را بـ ــدارد خـ ــد، نـ ــاي بپيچـ  جـ

 همــان غــرم دشــتي مــرا خــويش نيــست 

 پناهـــت بـــه جـــز پـــاك يـــزدان مكـــن

ــي، (               )24-2/25: 1388فردوســ
[  
 

  . شود خان بسيار است و ذكر جداگانة هر يك موجب اطالة كالم مي هايي از اين دست در هفت  نمونه

  پيش از سفر

انديشي بزرگاني چون طوس، گودرز و گيو و اصرار زال آهنگ مازندران  كيكاووس به رغم چاره
ديو سفيد به حمايت از شاه مازندران با نيرنگ . سازد  ميكند، شهر را غارت كرده، بسياري را هالك مي

انگيزد، نور چشم از شاه و دو بهره از سپاهيانش زايل  و جادو ابرهايي را بر سر لشگر ايران بر مي
شاه پيكي را . سازد كشد و به همراه ارزنگ ديو راهي دربار شاه مازندران مي ها را به بند مي كند، آن مي

  .كند تا شرح گرفتاري او را نزد زال بازگويد و از او راه چاره بجويد عازم سيستان مي
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  (Departure)عزيمت: بخش اول

گزيند و بدين سـان اولـين مرحلـه از مراحـل سـفر قهرمـان                 زال رستم را براي اين امر خطير برمي       
 :خورد رقم مي» دعوت به آغاز سفر«يعني 

ــام   ــتان س ــت دس ــين گف ــتم چن ــه رس   ب

ــان در   ــاه جهـ ــه شـ ــتكـ   دم اژدهاسـ

 رخــش را كــرد بايــدت زيــن    همــي 

ــار    ــن روزگـ ــر ايـ ــه از بهـ ــا كـ  همانـ

 نـــــشايد بـــــدين كـــــار آهرمنـــــي

  
 

 كـــه شمـــشير كوتـــه شـــد انـــدر نيـــام 

 بـــر ايرانيـــان بـــر چـــه مايـــه بالســـت 

ــان   ــين جه ــه ك ــواهي ب ــين  بخ ــش ك  بخ

 تــــــو را پرورانيــــــد پروردگــــــار  

 كـــه آســـايش آري، و گـــر دم زنـــي   

ــي،                     (  ) 2/18: 1388فردوسـ
 

سپاه قـدم بـه چنـين راه دشـواري           پرسد و اين كه چگونه بي       در اينجا قهرمان از چند و چون راه مي        
پاسـخ رسـتم   . دهـد  هاي راه، رستم را به بلندآوازگي نويـد مـي         زال به رغم دشواري   ). 19: همان(گذارد  

 :چنين است
ــرخ پــدر      ــه ف ــت رســتم ب ــين گف  چن

ــه پــاي     ــه دوزخ چميــدن ب ــيكن ب  و ل

  از تـــن خـــويش نـــابوده ســـيرهنـــوز

ــر     ــه گي ــسته و رفت ــر ب ــن كم ــون م  كن

ــنم    ــپهبد كـ ــداي سـ ــان فـ ــن و جـ  تـ

 
 

 

 كــه مــن بــسته دارم بــه فرمــان كمــر      

 بزرگــــــان پيــــــشين نديدنــــــد راي

 نيايـــد كـــسي پـــيش درنـــده شـــير     

ــتگير   نخــــواهم جــــز از دادگــــر دســ

ــشكنم   ــادوان بـــ ــسم و دل جـــ  طلـــ

 )20:همـــــــان(                                
 

. شود گزيند و عازم سفر مي نهاد زال، رستم از دو راه پيش رو، مسير كوتاه و پرمخاطره را برمي        به پيش 
كمبل ايـن   . نمايد كه حضورش الزمة آغاز سفر است        كرات شخصيتي رخ مي     در مرحلة آغازين سفر، به    

خواند يا ممكن است انسان را به پذيرش تعهدي بزرگ و تاريخي ب«نداي پيك . خواند  مي١»پيك«فرد را 
كننـد، ايـن نـدا نـشانگر      چنان كه اهل تصوف بيان مـي      . ممكن است نشانگر طلوع تفكري مذهبي باشد      

                                                 
1- herald 
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موضوع پيام هرچـه باشـد، پيـك چالـشي را پـيش روي      ). 61: 1386كمبل، (» است» بيداري خويشتن «
توانـد خـود     مـي  اين تأمل و تعلل   . دهد كه شايد وي همواره آمادة رويارويي با آن نباشد           قهرمان قرار مي  

ها همواره كـاري آسـان        معلول وابستگي قهرمان به دنياي تعلقات عادي و روزمره باشد كه جدايي از آن             
. كنـد   الگوي پيـك ايفـاي نقـش مـي           هدهد در بادي امر در مقام كهن       ،منطق الطير براي نمونه در    . نيست

كه توسـط پيـك از    ند، هنگامي شناخت مرغان كه پيش از اين در طلب شهريار ملك خويش سر از پا نمي           
ها نهيب  هدهد بر آن. گزينند برند و خاموشي مي يابند سر در گريبان فرو مي هاي سفر آگاهي مي     دشواري

پرندگان سپس هر يك . خواند اراده مي گشايد و ياران را جبان و سست زند، زبان به شماتت ايشان مي مي
گويد تا اين كه سر انجـام   ستاني پندآموز در رد بهانه بازميكنند و هدهد هر بار دا   عذر خويش را بيان مي    

 : كند ها را به پاي نهادن در اين مسير تحريض مي آن

ــان ســخن  ــه مرغ ــنيدند آن هم  چــون ش

ــد   ــسبت يافتنـ ــيمرغ نـ ــا سـ ــه بـ  جملـ

 
 

 نيــــك پــــي بردنــــد اســــرار كهــــن  

ــد   ــت يافتنــ ــير رغبــ ــرم در ســ  الجــ

ــار، (                 )65-66: 1348عطــــــ
 

  عبور از آستان: خان نخست

دارد و نيـستاني را كـه از قـضا       رستم پس از شكار و خوردن گوري بريان، لگام از سر اسب بر مي         
صـورت مثبـت    (رسد برداشتن لگـام از اسـب          به نظر مي  . سازد  بيشة شيران است، بستر خواب خود مي      

رو بـه جلـو در        ه قدمي   شدن شير به وسيلة اسب هم       ، به خواب رفتن او و متعاقب آن كشته        ) ناخودآگاه
اين . آيد   قهرمان به شمار مي    ١ابيي و فرايند فرديت  ) مدار ناخودآگاه   محتواي غريزه (جهت تسلط بر نفس     

هـا    ترك دنياي سنت. به شمار آورد» عبور از نخستين آستان«توان همان مرحلة  خان را از نظر جايگاه مي   
شكل مجسم اين مخاطرات را، آنچنان .  به همراه داردو معيارهاي آشنا همواره مخاطراتي را براي قهرمان  

در بـدو  .  جـستجو كـرد    ٣توان در شخصيت پان      مي ٢كند، در اساطير آركادي     كه كمبل نيز بدان اشاره مي     
ورود به دنياي اسرارآميز جنگل و دشت، به دور از مرزهاي آشناي دهكده و شهر، فرد را ترسي غريـب               

                                                 
1- individuation 
2- Arcadian 
3- Pan 
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پان ايزد باروري و    «. دانستند  حيوان مي   انسان و نيمه    ن را همان خداي نيمه    گيرد كه يونانيان موجد آ      فرا مي 
اسـميت،  (» نمـود   نيروي جنسي، در اميال خود وحشي بود و هنگام بروز آن بسيار مهيب و ترسناك مي               

  .  نيز از نظر تبارشناسي واژه به نام همين خدا اشاره مي كند panicكلمة انگليسي).  131: 1384
در الگوي كمبل در خـان اول در هـم ادغـام    » شكم نهنگ«و » عبور از نخستين آستان «لة  ظاهراً مرح 

يابـد    اي اسـت كـه قهرمـان در آن تولـدي دوبـاره مـي                تعبيري استعاري از مرتبه   » شكم نهنگ «. شود  مي
و آن را بـا     ) 98: همـان (اسـت   » نـوعي فنـاي خويـشتن     «به نظر او عبور از آستان       ).  96: 1386كمبل،  (

  : كند عابد به معبد مقايسه ميورود 
اي كه باال، پايين و يا آن سوي دنيـاي عينـي قـرار دارد يكـي            معبد درون، شكم نهنگ و قلمرو ملكوتي      

هايي كه بـه صـورت          هاي معابد از دو سو، توسط ناودان          ها و راه      به همين دليل است كه ورودي     . هستند
شـوند؛ موجـوداتي همچـون اژدهـا، شـير،            فظت مي اند، محا   ها و جانوران غريب ساخته شده         شخصيت

دهنـدة ايـن      ها نـشان      آن. هاي نفرت انگيز و گاوهاي بالدار         قهرمانان ديوكش با شمشيرهاي آخته، كوتوله     
اش   شخصيت مادي . شود  واقعيتند كه در لحظة ورود يك فدايي به معبد، او دچار دگرگوني و تحول مي              

  ).                                               98: همان(كند  مچون ماري كه پوست بيندازد، آن را پاره ميماند و او ه در جهان بيرون باقي مي
توان از جهـاتي ممثـل    اسب را مي. در تمام مدت نبرد رخش با شير در اين خان، رستم خفته است           

... يوحنـاي صـليبي     «: يابـد   وجه مثبت ناخودآگاه سوار دانست كه بر جنبة سركش ناخودآگاه غلبـه مـي             
داند؛ بـدين ترتيـب       گسيخته مي   هاي قهرآميز و نيروهاي لگام        شدت اميال خشمگنانة شير را نماد خواسته      
كه پاي خود را بر شـير گذاشـته،           شود، و تصوير شيوا هنگامي      شير شكمباره، نماد حرص كوركورانه مي     

از سوي ديگر، شـير بـا توجـه        ). 4/114 :1388شواليه،  (» در واقع به معناي مهار كردن اين حرص است        
بـه  . گيـرد  به مضامين نمادين مرتبط با اسب و ماهيت و ضرورت سفر قهرمان جنبة منفي بـه خـود مـي          

توانـد نـشانة خطـر     شير در شكل وحشي آن نمودار احساسات و اميال نهفتـه اسـت و مـي               «نظر يونگ   
تواند به معني غلبـه   طبع مي  به غلبه بر آن و(Cirlot, 1971: 190) »بلعيده شدن توسط ناخودآگاه باشد

فعل بلعيدن نيز به نوبة خود با مفهـوم زمـان مـرتبط             . بر اين نوع اميال بازدارنده و ارتجاعي به شمار آيد         
زمـاني اسـت كـه     در خان آغازين نوعي ورود به كرانة بـي ) شير(و چيرگي بر اوبارندة بالقوه ] 8[ است

  . سازد پهلوان را جاودانه مي وندي كه سرانجام نام جهانتواند آغازي باشد بر ر خود مي
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 (Initiation)  بخش دوم، تشرف  

  ورود به جادة آزمون

تـر ذكـر شـد، خـود بـه شـش              آيد همان طور كه پيش       كه به دنبال بخش آغازين مي      تشرفمرحلة  
هـا    ل، بقيـة خـان  جز خـان او . نام نهاده است» جادة آزمون«مرتبة نخست را كمبل    . شود  مرتبه تقسيم مي  

شود و با رهايي كيكـاووس بعـد از خـان هفـتم               گيرند كه از خان دوم آغاز مي        در اين قسمت جاي مي    
الگوهاي كليدي به كـار رفتـه         هاي نمادين هر يك از مراتب و نقش كهن            در ادامه ويژگي  . پذيرد  پايان مي 

  . دهيم در آن را مورد بحث و بررسي قرار مي

  صة اهريمنعر: خان دوم، بيابان

قهرمـان كـه   . خان دوم عبور از بيابان گرم و سوزان است كه مركب و سوار را درمانده كـرده اسـت                
نهـد و از او   مـي ) حمـايتگر غيبـي  (تواند به زور بازو كاري از پيش برد، روي به درگـاه ايـزد                ديگر نمي 

. نمايانـد  به قهرمـان مـي  شود و راه آبشخورش را  ناگاه ميش كوهي فربهي پديدار مي. كند طلب ياري مي 
. آورد  كند و شكر رهـايي بـه جـاي مـي            شويد، رو به پيشگاه خداوند مي       رستم سر و روي بدان آب مي      

  . كند خورد و آهنگ خواب مي مي افكند، طعامي  كند، گوري مي سپس ساز نخچير مي
چنان كه از زمينة  نآ. شود بيابان خشك اولين موقعيت دشواري است كه قهرمان آگاهانه با آن رويارو مي   

در پهلوي اَپش، ظاهراً به معني پوشاننده و از (اَپوش . آيد، بيابان عرصة نيروهاي اهريمني است داستان بر مي 
ـاران  (نام ديو خشكسالي است و در نقطة مقابل تشتر          ) ميان برندة آب   ـتخواه،  (گيـرد     قـرار مـي   ) ايزد ب دوس

گيتـي را بـدان روي   ) از(يكچنـد  «: خوانيم  چنين ميبندهشندربارة فلسفة وجودي بيابان در    . )903: 1388
بيابان بيش است كه چون تاريكي، سرما و ديگر نيروهاي ديوي را چون از ايزدان مينوي نابودي رسـد، بـه                     

  ).  125: 1385فرنبغ دادگي، (» گردند] دور[آفريدگان ] رساندن به[ها تازند و از گزند   ستوه به بيابان
و محل وسوسـة    ) 8:29؛ لوقا   12:43متي  (خشك در كتاب مقدس كنام شياطين است        بيابان و زمين    

يحيـاي  : گـردد  جاست كه زمينة درك وجود الهـي بيـشتر مهيـا مـي            البته در همين  ). 1:12مرقس( مسيح  
و مـسيح   ) 3:1متي  (دهد    تعميددهنده در بيابان يهوديه مسيحاي موعود و ملكوت خداوند را بشارت مي           

صـحرا فـضيلت رحمـت را در مـسيري          «). 1:13مـرقس   (شـود     وساوس شيطان پيروز مي   در بيابان بر    
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يابـد، همـه چيـز        كند كه هيچ چيز بدون رحمت خداوندي وجود نمي          دهد و اثبات مي     معنوي نشان مي  
  ).  4/141: 1388شواليه، (» به رحمت اوست و تنها به رحمت او

طور كه قبالً اشاره شد، در قالب ميـشي           مانخان، ه   تجلي اين رحمت در اين مرحله از داستان هفت        
به هنگام تولد زردشت نيز زماني كه نيروهاي اهريمني تالش كردنـد كـودك را بـه هـر                 . شود  نمايان مي 

سـروش  «هـايش را كـشته بودنـد، گذاشـتند،              حيلتي هالك سازند و او را در النة ماده گرگي كـه بچـه             
 بزرگي آوردند و آن ميش او را سراسـر شـب دايگـي         مقدس و بهمن به سوي او رفتند و براي او ميش          

هـا    در داستان فرار گلنار و اردشير، فرّه ايزدي در شكل ميشي بـه دنبـال آن               ). 76: 1375آموزگار،  (» كرد
اين حكايت از آن دارد كه حمايتگر غيبي با استفاده از ابـزار و              ). 6/154: 1388فردوسي،  (شود    روان مي 

براي اطالعات بيشتر دربارة فـرّ بـه عنـوان نمونـه     (كند  ادامة مسيرش ياري ميعلل طبيعي قهرمان را در     
  )). 1390( و قائمي) 1350(، اعتماد مقدم )1999(گنولي : رجوع شود به

  خان اژدها: خان سوم

رسد و سوار     ناگاه اژدها از راه مي    . رستم در مرغزاري كه مسكن اژدهايي بزرگ است خوابيده است         
سازد و هر بـار   نهد و اسب دو بار خواب رستم را آشفته مي  پس رو به سوي رخش مي      .يابد  را خفته مي  

كند كـه اگـر ديگـر بـار           آيد و تهديد مي     رستم از اين كار اسب به خشم مي       . گردد  اژدها از نظر پنهان مي    
ت نمايد به خواسـ  ديگر بار كه اژدها روي مي. سازد جهت بر آشوبد، سر از تنش جدا مي  خواب او را بي   

  .  سازد اژدهاي پليد را هالك مي) حمايتگر(يابد و رستم با ياري رخش  شدن نمي خداوند مجال ناپديد
و كـشتن  ) 142: 1388نـصراصفهاني،  (اژدهاي اين خان گويا نگاهبان چشمه در خان پيشين اسـت          

  :آيد آن مضموني تكرارشونده در ادبيات و اساطير به شمار مي
را كـه   » ورتـره «ي، ايندرا، خداي جنگاور و بركت بخشنده، اژدهايي به نـام            در اساطير هندو ايران    ... 

در واقع، با نبرد خداي جنگاور و از ميان رفتن آشفتگي كه اژدهـا يـا              . آورندة خشكي است، كشته است    
در پي اين الگـوي نخـستين، شـاهان و پهلوانـان     . آيد ديو مظهر آن است، سعادت و بركت به وجود مي         

 حتـي اردشـير بابكـان كـه كـرم           -گرشاسپ، رستم، اسفنديار و اكثر شاهان     . كنند  كرار مي هم همين را ت   
 بايد اژدهاكشي كنند تا در ازلي قرار گيرند كه اينـدرا چنـين كـرده و جهـان را پـر            -كشد  را مي » هفتواد«
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وي الگـ  شـود، ولـي كهـن    البته ايندرا در ايـران فرامـوش مـي     . بركت و مردم را سعادتمند گردانيده است      
  ).                                                                                                           198: 1373بهار، (ماند  اژدهاكشي بازمي

، در حيطة ادبيات گاه به شكل كشمكش بين قهرمان و        ٢»سايه« و   ١»من«در روانشناسي يونگ، نبرد بين      
ـاريكي   «يك سوي آن يعني     : از نگاه يونگ دو وجه دارد     » سايه«. نمايد  اژدها رخ مي   كـه از كنتـرل     » رويـة ت

با وجود اين، سايه به طور      . با تمايالت حيواني فرد در ارتباط است      «بخش خودآگاه شخصيت خارج است      
 ,Strickland) هاي خودانگيخته، خالقيت و درك بالواسـطه نيـز باشـد     العمل تواند منشأ عكس بالقوه مي

ـا    . (47 :2001 ـات  «، »مـن «اين همان روية تاريك سايه است كه يونـگ نبـردش را ب نامـد   مـي » نبـرد نج
در كشمكش انسان ابتدايي براي نيل به خودآگاهي، اين ستيز بـه  «از نظر هندرسن  ). 180: 1359هندرسن،  (

ـا            شكل رقابت ميان قهرمان كهن     ـا و س ـا در    ير عفريـت الگويي و نيروهاي كيهاني شر، كه به صورت اژده ه
در خودآگاهي رو به رشد فرد، شخصيت قهرمان وسيلة سمبوليكي است كه بـدان              . شود  آيد، نمودار مي    مي

گرايانه بـراي   شود و انسان بالغ را از هوس واپس رو به ظهور بر ركود ذهن ناخودآگاه چيره مي      » من«وسيله  
  ). همان(» سازد رده بود، آزاد ميبخش كودكي كه سلطة مادر بر آن گست بازگشت به حالت سعادت

آبـان  ) (اَژي دهـاك  : اوسـتا (جالب اينجاست كه رستم از سوي مادرش رودابه نـسب بـه ضـحاك               
برد و درفشش نقش اژدها را كه همان نشان خانـدان اوسـت،               مي) 1388دوستخواه،  :  رك 34يشت، بند 

تقابـل بـا خـود اسـت؛ نـوعي رهـايي از             مقابلة او با اژدها در اين خان، بـه اعتبـاري            ]. 9[بر خود دارد    
ايـن نـوع گسـست را    . تر از آن با عنوان سوية ناخوشايند سايه ياد كـرديم          هاي ذاتي كه پيش       محدوديت

تلقي كـرد كـه بـه       » رهايي از سلطة مادر   «توان همان طور كه در سطور پاياني بند پيشين نقل كرديم،              مي
  . آيد  شمار ميابي قهرمان بهي مهم در فرديت نوبة خود گامي 

  گر زن در نقش وسوسه: خان چهارم

بيند كه بر آن طعـام و         رسد و خواني گسترده مي      در اين خان، رستم به موضعي سرسبز و خوش مي         
دهـد و از   گيـرد و نـواي بينـوايي سـرمي        نبوري برمـي  تآيد،    پس از اسب فرود مي    . اند  دهشراب نيكو چي  

                                                 
1- ego 
2- shadow 
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رسـتم جـام مـي    . شـود  رويي ظاهر مي زن جادو به هيئت زيبا. دكن ها مي    تقدير خود به درگاه ايزد شكوه     
چهرة زن از شنيدن نام خدا ديگرگـون و         . راند  گذارد و نام خداوند را به شكرانه بر زبان مي           در كفش مي    

كـشد    افكند و عجوزه را به بند مي        ماند، كمند مي    زبان رستم از نيايش بازمي    . شود  اي تبديل مي    به عجوزه 
  .     كند  با خنجر به دو نيم ميو سپس او را

خـان     قـرار گرفتـه اسـت، در داسـتان هفـت           تشرفاين قسمت كه در مدل كمبل در مكان سوم از           
 يونـگ  ١زن جادو در اين خـان نمـودي از جنبـة تاريـك آنيمـاي            . است» جادة آزمون «بخشي از همان    

فـون  (گوينـد      نيـز مـي    ٢»ن شـوم  ز«آيد و بـه آن        الگويي پر بسامد به شمار مي       است كه در ادبيات، كهن    
 كـه سـرود سحرانگيزشـان ملوانـان را بـه سـوي              ٣هـا     در اساطير يونـاني سـيرن     ). 282: 1359فرانتس،  
انـد كـه چـون     البته قهرماناني نيـز بـوده  . الگو هستند هايي از اين كهن  كشاند، نمونه هاي مرگبار مي   صخره

كـه از ايـن       ليس در سفر بازگشت به موطنش هنگـامي       او. اند  ها مقاومت كرده      رستم در برابر اين وسوسه    
دهد ملوانان گوششان را از موم  پركنند و او را به دكل كشتي ببندند تا بـي آن                     گذرد، دستور مي    نقطه مي 

  . ]10[ ها ارضا كند اش را با شنيدن آواز آن زنان شود كنجكاوي كه اسير سحر اين جادو
جه، جهي يا جهيكا، ديو مؤنـث و مظهـر          «: دانست» جهي«توان    يها را م      در اساطير ايراني همتاي سيرن    
دهندة گناهكاران وصـف شـده و در          انگيز و پناه    ، جادوگر، شهوت  اوستازنان و دستيار اهريمن است كه در        

  ). 299: 1388ياحقي، ] (11[ »متون پهلوي، به معني روسپي و از ياران نزديك اهريمن معرفي شده است

  تاريكيخان : خان پنجم

سـپارد و بـه سـالمت راه بـه      رسد، عنان را بـه رخـش مـي    در اين خان، رستم به معبري تاريك مي     
گيـرد و او را در كـشتزار رهـا            رسد، لگام از اسب برمـي       سپس به كشتزاري سرسبز مي    . برد  روشنايي مي 

نـد، بـه سـوي    بي دشتبان كه اسبي را در كـشتزار يلـه مـي         . رود  گسترد و به خواب مي      بستري مي . كند  مي
رستم بي آن كه سـخني بگويـد، دو         . گشايد  زند و زبان به شكايت مي       آيد، چوبي بر پاي او مي       رستم مي 

دشتبان سپس شكايت به اوالد، پهلوان آن خطـه،         . رود  كند و دوباره به خواب مي       گوش دشتبان را بر مي    

                                                 
1- anima 
2- Femme Fatale 
3- Sirens 



  اول           شمارة                            )ادبيات و علوم انساني سابق(         جستارهاي ادبي                                           42 

گـردد و از رسـتم    ر كمند وي مـي    شود و اسي    اوالد با رستم رويارو مي    . گويد  برد و شرح ماوقع بازمي      مي
  . خواهد از كشتنش چشم بپوشد تا در ادامة مسير او را راهبر و راهنما باشد مي

ورود قهرمان به تاريكي تجربة نوعي مرگ نمـادين و بيـرون آمـدن از آن در حكـم تولـدي ديگـر                     
مراجعـه  (ست  گر اسب در آغاز اين خان نيز شايان توجه ا           نقش حمايت ). 181: 1359هندرسن،  (است  

يكي از وجـوه نمـاديني كـه اسـب متـضمن آن             ).  در همين مقاله  » قهرمان  حامي: رخش«شود به بخش    
آميـز انـسان اسـت؛        اسب بيـانگر جنبـة اسـرار      «از نظر يونگ    . است» غريزه«يا  » ناخوداگاه«است مفهوم   

  .     (Cirlot, 1371: 152) »، و به عبارت ديگر، همان درك غريزي فرد است»مادر درون ما«
وسـط ظهـر   «: اي دو سـويه اسـت      تر نيز اشاره شد، رابطة اسب و سـوار، رابطـه            همان طور كه پيش   

سـوار بـا چـشمان        رود، كور است، اما اسب      شود، يورتمه مي    اسب با آخرين قدرت دويدنش كشيده مي      
ا شـب، وقتـي   كند؛ امـ  شده رهبري مي گيرد و اسب را به انتهاي مسير تعيين         هايش را مي    باز جلوي ترس  

تواند ببيند و بلد راه باشـد؛ اينـك اسـب اسـت كـه فرمـان               سوار به نوبة خود كور است، اسب مي         اسب
تواند از درهـاي راز كـه خـارج از دسـترس عقـل                دهد، زيرا تنها او است كه بي عقاب و عذابي مي            مي

م قبـل از خوابيـدن      در اين خان نيز مانند خان نخست، رست       ). 136-1/137: 1388شواليه،  (» است بجهد 
بـه نظـر    . دهـد   گيرد و بي هيچ مانعي به او اجازة گشت و گذار در كشتزار را مي                عنان از سر اسب برمي    

. كار اصلي قهرمان غلبه بر هيوالي تاريكي است؛ همان پيروزي مطلوب خودآگاه بـر ناخودآگـاه          «يونگ  
 (Jung, 1990: para. 284).»روز و روشني نماد خودآگاه و تاريكي و شب نماد ناخودآگاه است

اوالد كه در اين خان ابتدا صورتك دشمن را بر چهره دارد، پس از مغلـوب شـدن و وعـدة رسـتم                       
داير بر سپردن امارت مازندران به وي در صورت كمـك بـه او، در يـافتن كـاووس و نـابودكردن ديـو                     

  . گذارد را بر چهره مي  سپيد، صورتك همراه و حامي

  ديوان نبرد با :مخان شش

بنـدد، خـود بـه        صبحدم، اوالد را به درختي مـي      . رسد   رستم با راهنمايي اوالد به شهر مازندران مي       
كند و سپس به سوي بنـدگاه كـاووس           رود و بي هيچ زحمتي سر از تنش جدا مي           جنگ ارزنگ ديو مي   

پاهيانش را در كند زيرا رهـايي خـود و سـ    كاووس رستم را بالفاصله راهي نبرد با ديو سفيد مي        . رود  مي
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كنـد و اشـاره       پيش از عزيمت، رستم از خداوند طلب يـاري مـي          . داند  گرو كشته شدن ساالر ديوان مي     
  .شود كه رهايي شاه و بازيافتن تاج و تختش در گرو پيروزي رستم بر اين ديو است مي

بـه چنـگ   سيامك پسر كيـومرث  . شونده است   ها با ديوان مضموني تكرار      ستيز شاهان و پهلوانان آن    
خـواهي پـدر بـا        هوشنگ، پسر سيامك، به كين    ). 1/23: 1388فردوسي،  (شود    ديوي گرفتار و كشته مي    

تهمـورث  ). همـان (شـود   ها چيره مي رود و بر آن     لشگري از حيوانات درنده و پريان به جنگ ديوان مي         
فرزنـد  ). 36-1/37: انهم(آموزد    ها مي     سازد و از ديوان هنر      ديوبند، سي سال اهريمن را بارة خويش مي       

گرشاسـب نريمـان    ). 1/41: همان(آورد    تهمورث، جمشيد، نيز ديوان و پرندگان و پريان را به فرمان مي           
كنـد تـا      صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند به پيشگاه ارِدويسور آناهيتا قربـاني مـي                «) نياي رستم (

بخـشد    آناهيتـا نيـز او را كـامروايي مـي         . ياري كنـد  » گَندرِو«وي را در به هالكت رسانيدن ديوي به نام          
  ). 1388دوستخواه، :  رك39 تا 37آبان يشت، بندهاي (

 ها در رديف اژدهايان و ديگر موجودات شريري هستند كه مانع رفتن قهرمـان و سـد                    از جهاتي ديو  
هـاي تاريـك       و جنگل  ها    مسكن ديوها كه معموالً در درون غارها، زير زمين و يا دخمه           . شوند  راه او مي  

تمـام  «: آينـد  ها موانعي جدي در مسير قهرمان به شمار مي  آن. آيد  است، نمادي از ناخودآگاه به شمار مي      
شـدند، و جـز بـا عملـي           هاي معطوف به ثروت، افتخار، شناخت، آمرزش و جاودانگي حراست مي            راه

ه شده، چـه در بيـرون و چـه در           كشت) monster=ديو(غول  . ها مسلط شد    قهرمانانه، ممكن نبود بر آن    
  ). 4/367: 1388شواليه، (» درون ما، به معناي دسترسي به گنج است

  نبرد رستم و ديو سپيد: خان هفتم

به توصـية اوالد    . رسد  گذارد و به نزديكي غار ديو سفيد مي         رستم هفت كوه ديگر را پشت سر مي         
» شـبه «ديـو بـا رويـي چـون     . گذارد دم در غار ميگزيند و ق رستم گرماي روز را براي نبرد با ديو بر مي     

كنـد    در نخستين رويارويي رستم پاي ديو را قطع مي        . آيد  سپيد به سوي او مي    » برف«تيره و مويي چون     
. كـشد   شكافد و جگرش را بيـرون مـي         افكند و در دم كمرگاهش را مي        و سپس او را از باال به زمين مي        

هـا      گردد و با ريختن خون جگر ديـو در ديـدگان او تيرگـي را از آن                 پس به همراه اوالد نزد شاه باز مي       
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نشيند و پس از يـك هفتـه رامـش و سـرور بـا سـرداران سـپاه، سـالح                  كاووس بر تخت مي   . زدايد  مي
  .بندد گيرد وكمر به خونريزي و نابودي شهر مي برمي

»  جنـگ ديـو سـپيد      گفتار اندر رفتن رسـتم بـه      « تصحيح خالقي مطلق     شاهنامهعنوان اين بخش در     
در هر صورت، اين مرحله مهمتـرين بخـش         . شود  اي به خان يا منزل هفتم نمي        است و به تصريح اشاره    

عـدد هفـت نمـاد تكامـل اسـت و در           . گيرد  دهد و در جايگاه هفتم قرار مي        از سفر قهرمان را شكل مي     
در . نامـد  مـي » دة آزمـون جـا «ها و پايان گـرفتن آنچـه كمبـل      ماجراي رستم نمودار تكميل رشتة آزمون    

در آيـين مهـر نيـز    . گذارند تا به راز سيمرغ پـي ببرنـد    نيز مرغان هفت وادي را پشت سر مي   الطير منطق
قداست هفـت در آيـين مهـر سـبب شـده اسـت              «: گذارند  افتگان هفت مرحله را پشت سر مي      ي تشرف

 اسماعيلي، هفـت باشـد كـه        و مذهب   مدارج رسيدن به كمال در اين آيين، همانند تصوف دورة اسالمي          
سـپيدي مـوي ديـو الاقـل از دو     ). 876-877: 1388يـاحقي،  (» بوده اسـت » پدر«يا » پير«ها   باالترين آن 

آن داشـته   » ديرنـد بـودن   «تواند حكايـت از       نخست آن كه اين سپيدي مي     : منظر با بحث ما مرتبط است     
طبع، غلبـه بـر ايـن خـدا      به) . 123: مانه(باشد و از اين جهت با  زروان، خداي زمان، در ارتباط است      

ديگـر آن كـه، ايـن       . اي باشد از ماندگاري نام قهرمـان پـس از گـذر از هفتمـين خـان                  تواند استعاره   مي
پهلـوان در     و تصاحب جايگـاه او بـه عنـوان جهـان          ) زال(تواند غلبه بر سوية سركوبگر پدر         پيروزي مي 

تـوان در چـارچوب نقـد       بـين پـدر و پـسر را مـي         اين تعـارض    . نظام جديد پادشاهي كيكاووس باشد    
كند با در هم شكستن تـرس از پـدر بـه        فرويدي نوعي تقابل اوديپي تلقي كرد كه در آن پسر تالش مي           

  ]. 12[ نوعي استقالل و فرديت دست يابد

  بررسي ادامة مسير

خـان    ر هفـت  نام دارد كه در سف    » مالقات با خدابانو  «،  تشرفدر الگوي كمبل، مرحلة دوم در بخش        
نـام دارد، در واقـع، همـان طـور كـه      » گر زن در نقش وسوسه«مرحلة بعد كه . يابيم معادلي براي آن نمي 

تـوان   تر اشاره شد، موضوع اصلي خان چهارم است و معادلي را براي آن در اين بخش از سفر نمي            پيش
و سفيد، رستم در واقع جنبة      با كشتن دي  . است» آشتي و يگانگي با پدر    «مرحلة بعد در مدل كمبل      . يافت

شود تا با شاه كه به واسطة جايگاهي كه دارد، سوية ديگري از  دارد و آماده مي كريه پدرانه را از ميان برمي
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در واقع اين يگانگي جز با اثبات عملي مراتب بندگي فـرد در             ]. 13[ نماد پدري است، به يگانگي برسد     
هاست كه قهرمـان سـرافرازي،          فيق و قبول اين مجاهدت    در صورت تو  . شود  ميسر نمي » پدر«خدمت به   

هـا بـا نـوعي ويژگـي       اين كيفيـت . آورد گروهانش به ارمغان مي افتخار و عزت نفس را براي خود و هم 
كنـد   شـود ارتبـاطي تنگاتنـگ پيـدا مـي      يافت مي» پادشاه«كه در نمادشناسي ) بخشي  رهايي(» مسيحايي«

(Cirlot, 1971: 169) .آل، كـسي كـه قـدرت بـه او      به صورت ايده«: گويد ر اين باره ميكمبل خود د
شود كسي است كه از حالت بشريت مطلق خارج شده و نمايندة نيروي كيهاني است كه وراي  منتقل مي

اكنون خود يك پدر است و توان آن را دارد كه خود نقش يك كاهن يا راهنما را به عهده                 . فرديت است 
آيد؛ قهرمان نيز پس از يگانگي با         هم پيش مي  » آل  ايده«مين حالت براي قهرمان     ه). 142: 1386(» ...گيرد

  . ]14[ تواند نقش راهنما را براي ديگران ايفا كند روح پادشاه آرماني خود مي
نام دارد در همين مـضمون يگـانگي بـا          » بركت نهايي « مرحلة نهايي اين بخش در الگوي كمبل كه         

: حاصل اين يگانگي افزايش منزلت و قـرب قهرمـان اسـت   . ز آن نيستپدر مستتر است و چيزي جدا ا 
گيـرد و زوال و       او كه تا ديروز بندة خداوندگار خويش بود، امروز سرنوشت كـشور را بـه دسـت مـي                  

رستم پيش از مقابله با ديو سپيد خطـاب بـه           . بقاي حكومت و نظام به توفيق يا شكست او بستگي دارد          
  : گويد ند ميشاه و ديگر ايرانيان در ب

ــم   ــه خ ــن آرد ب ــشت م ــدونك پ ــر اي  گ

ــور    ــد هـ ــد خداونـ ــار باشـ ــر يـ  وگـ

ــت   ــد و تخـ ــاز يابيـ ــوم را بـ ــه بـ  همـ

 
 

ــما ديــــر مانيــــد خــــوار و دژم      شــ

 دهــــد مــــر مــــرا اختــــر نيــــك زور

 بـــه بـــار آيـــد آن خـــسرواني درخـــت 

ــي، (                  )2/41: 1388فردوســــ
 

خـان اسـت    صيت رستم بعد از مـاجراي هفـت     ابي در شخ  ي از مهمترين پيامدهاي اين پيوند، فرديت     
در اينجـا رسـتم ديگـر خـادم بـي           . هاي آن را در داستان نبرد با اسفنديار جستجو كرد             توان نشانه   كه مي 

دهد، بلكـه خواهـان آن اسـت تـا بـا       چون و چراي امر پادشاه نيست و تن به بند اسارت افراسياب نمي 
ديگـر رسـتم راهنمـايي پيـر        . شتاسپ حاضر شـود   حفظ عزت نفس، خود به پاي خويش در پيشگاه گ         

خواهد حتي اگر الزم شد تا رسيدن بـه نـزد شـاه گـردن بـه بنـد        فرزانه، زال، را نيز كه در آغاز از او مي     
 : گيرد زيرا گذر ايام جوهرش را آبديده كرده است اسفنديار بسپارد، به چيزي نمي
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ــر     ــرد پي ــه اي م ــتم ك ــت رس ــدو گف  ب

ــسيار    ــال ب ــرا س ــردي م ــه م ــشتب   گ

ــدران    ــوان مازنــ ــه ديــ ــيدم بــ  رســ

 همـــان رزم كـــاموس و خاقـــان چـــين

ــفنديار    ــزم ز اســ ــن گريــ ــر مــ  اگــ

 
 

ــخن  ــر     س ــان مگي ــه آس ــن گون ــر اي ــا ب  ه

 بــد و نيــك چنــدي بــه ســر بــر گذشــت 

ــواران   ــه رزم ســــ ــاوران بــــ  هامــــ

ــين     ــشان زم ــيش اي ــدي پ ــرزان ب ــه ل  ك

ــدار    ــشن م ــاخ و گل ــستان ك ــو در سي  !ت

 )372-5/373: همـــــــان(                   
 

ـني              رستم كه در پايان هفت     ـپيد، روش ـاي    بخـش چـشم     خان با چكاندن قطرات خون جگـر ديـو س ه
بصيرت اين شاهزادة طماع را كه چشم طمع به اريكة            خداوندگار تخت و كاله ايران زمين بود، چشمان بي        

  . زند يدهد و بدين سان سرنوشت محتوم خود و خاندانش را رقم م پادشاهي دوخته است، هدف قرار مي

 (Return)بازگشت : بخش سوم

رسـد، مرحلـة پايـاني سـفر          كه با رهايي شـاه و همراهـانش بـه انجـام مـي             » تشرف«پس از بخش    
فرسـتد و از او       اي را توسط فرهاد از پهلوانـان سـپاه بـراي شـاه مازنـدران مـي                  كاووس نامه . رسد  فرامي
ايـن بـار رسـتم قـدم        . گـردد   امساعد باز مي  فرهاد با پاسخي ن   . گزار ايران شود    خواهد تسليم و خراج     مي

رغـم توصـية نزديكـان، شـاه      علـي . آميز كاووس را نزد شاه مازندران ببـرد       گذارد تا پيغام تهديد     پيش مي 
گردد و تنهـا راه چـاره    زند و رستم غضبناك نزد كاووس باز مي دهي سر باز مي   مازندران از تسليم و باج    

در روز هـشتم  . انجامـد  شـود و يـك هفتـه بـه طـول مـي       وهي آغاز مينبرد گر . بيند  را نبرد با ديوان مي    
بعـد از آن  . طلبـد  سايد و از او در نبرد بـا ديـوان يـاري مـي          كاووس شاه روي نياز به درگاه خداوند مي       
سـازد و شـاه بـه         اي شاه مازنـدران را از اسـب سـرنگون مـي             است كه در كشاكش جنگ، رستم با نيزه       

سـنگ را بـر    رسـتم پـاره  . دارد كند و سپاه ايران را به حيرت وا مي گي بدل ميسن جادويي خود را به پاره   
كـشد و بـه دسـت دژخـيم      برد، او را با تهديد از سنگ بيرون مي گيرد، به سراپردة كاووس مي   دوش مي 

كنـد و سـپس    گاه يك هفته به شكرانة پيروزي به پيشگاه ايزد نيايش مـي         كاووس آن . كند  قطعه قطعه مي  
كـاووس و سـپاهيان در      . گمـارد    آنچنان كه رستم بدو وعده كرده بود به سلطنت مازنـدران مـي             اوالد را 
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هـاي فـاخر بـه سـرزمين خـود        گردند و رستم با هدايا و خلعـت  ميان استقبال گرم مردم به ايران باز مي       
 :تصوير پاياني اين بخش، تصويري از يك حكومت آرماني با پادشاهي دادگر است. گردد بازمي

 ان چـــون بهـــشتي شـــد آراســـتهجهـــ
 

ــته    ــده از خواســـ ــر از داد و آگنـــ  پـــ

ــي، (                )2/65: 1388فردوســـــ
 

شود كه شاه پيش از او بـا   با پايان يافتن خان هفتم و آزادي كيكاووس، رستم وارد چرخة سفري مي           
ـ       . هدف نابودي ديوان و تسلط بر سرزمين مازندران آغاز كرده بود           ت شـاه و    اينجاسـت كـه رشـتة رواي

زنـد و     در اين چرخة مشترك، شاه دوباره صورتك قهرمان را به چهره مـي            . خورد  قهرمان به هم گره مي    
ديگري كه هم در روايت رستم و هم اينجا حضور  حامي . گيرد ادامة سفر را پي مي رستم در نقش حامي 

  . جويد وسل ميغايبش ملموس است، آفريدگار دادگر است كه شاه در جاي جاي اين قسمت بدو ت
ـاع از  «در هر دو مورد، چه روايت سفر رستم و چه وقايع مرتبط با كيكاووس، با آنچه كمبـل آن را          امتن

خوريم؛ برعكس، ظاهراً هر دو مشتاقند مأموريت خودخواسته را به پايان رسانند              خواند برنمي   مي» بازگشت
خواهد حكومت مازندران را به اوالد        تم از شاه مي   همان طور كه قبالً نيز اشاره شد، رس       . و به ايران بازگردند   

ـادة  «كاووس نيز پس از توفيق در آخرين مرحله از          . دهد  بسپارد و خود هيچ رغبتي به اين كار نشان نمي          ج
ـايان توجـه اسـت كـه در         . كند  و مواجهه با زن اغواگر، عزم ايران مي       » مالقات با خدابانو  «، بدون   »آزمون ش

در . توان مشاهده كـرد     را مي » بركت نهايي «و  » خداگونگي«،  »يگانگي با پدر  «حلة  روايت شاه، وجود سه مر    
دربارة رستم اين يگانگي : كند فراتر از مورد مشابه در روايت رستم پيدا مي  سفر شاه، يگانگي با پدر مفهومي       

ي صورت گيرد؛ حال آن كه در روايت كاووس اين يگانگي با ذات اله       با خود شاه در نقش پدر صورت مي       
 :كند پس از كشتن شاه مازندران، كاووس رو به درگاه خداوند مي. پذيرد مي

ــاز   ــاي نمـ ــه جـ ــد بـ ــس بيامـ  وزان پـ

ــاك   ــزدان پ ــيش ي ــد پ ــه ب ــك هفت ــه ي  ب
 

ــي   گفــــت بــــا داور پــــاك راز   همــ

 بـــا نيـــايش بپيمـــود خـــاك    همـــي 

 ) 61: همـــــــان(                               
 

از يـك سـو بـا بـه بنـد           : دوگانـه اسـت   ) در الگوي كمبل  » هاييبركت ن «(دستاورد شاه از اين سفر      
كند و از ديگرسـو بـا غنـايم و زر و     كشيدن و هالك ساختن ديوان پلشت، راستي و پاكي را تقويت مي        

 :سازد مند مي زيوري كه از اين رهگذر به دست آورده، زيردستان و نيازمندان را بهره
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ــنج ــشتم در گـ ــاز  بـــه هـ ــرد بـ ــا كـ  هـ

 هفتـه زيـن گونـه نيـز       گـشت يـك       همي
 

ــودش نيـــاز      ــه بـ ــر هركـ ــشيد بـ  ببخـ

 ببخــــشيد آن را كــــه بايــــست چيــــز

ــان(                            ) 61-62: همــــ
 

نوازي نمود همان صفات ربوبي است كه شاه در اتصال و التجا بـه خداونـد بـدان              بخشندگي و بنده  
  .  خالقمتصف شده است و اين همه چيزي نيست جز حاصل و ميوة يگانگي با

آنچنان كـه كمبـل بـه آن    » دست نجات از خارج«و » فرار جادويي«     در مسير سفر رستم، مراحل  
 حـضور يـاريگري چـون       ،تـر نيـز اشـاره شـد         كند مشهود نيست؛ گرچه همان طور كه پـيش          اشاره مي 

، »تدسـت نجـا  «در داستان كاووس ايـن  . شود خداوند، البته بدون دخالت مستقيم، به صراحت بيان مي   
  . همان دست رستم است كه از جهان بيرون آمده تا شاه را در ادامة مسيرش ياري رساند
توانـد    بينـد كـه نمـي       به نظر كمبل قهرمـان معمـوالً در بازگـشت، خـود را بـا دنيـايي مواجـه مـي                    

چه بـسا قهرمـان تمايـل دارد دوبـاره بـه همـان           . دستاوردهاي او را آنچنان كه شايسته است پذيرا باشد        
ترين راه، سپردن جامعه به دست شيطان و بازگشت دوبـاره بـه دل            آسان«براي او   : ياي پيشين بازگردد  دن

عبـور  «اين عدم تمايل بـه      ). 225: 1386كمبل،  (» صخرة بهشتي و بستن و محكم كردن پشت در است         
 كـه در    همـان طـور   . نه با پايان روايت رستم سازگار است و نه با پايـان سـفر شـاه               » از آستان بازگشت  

. دهنـد  گردند و تعللي در اين امر نشان نمـي          خالصة داستان نيز اشاره شد، هر دو با ميل و رغبت باز مي            
اربـاب دو  «انـد و   ها و مشكالت آن فايق آمده       اند و بر محدوديت     هر دو قهرمان دو جهان را تجربه كرده       

: رك(شـوند   انـد متلـذذ و متـنعم مـي     هايي كه بر خود هموار كرده  انه از حاصل مرارت »آزاد«اند و »جهان
  ).6 و 5 در الگوي كمبل، مراحل بازگشتبخش 

  گيري نتيجه بحث و

توانـد    شود ايـن اسـت كـه تـا چـه انـدازه مـدل پيـشنهادي كمبـل مـي                      سؤالي كه اكنون مطرح مي    
  پاسخگوي توضيح مراحل كامل سفر قهرمان باشد؟

ـيگال آن     .  تمايل او به رمانتيـسم اسـت       شود نوعي   كي از ايراداتي كه به نگاه كمبل وارد مي        ي رابـرت س
ترين وجه رمانتيك نگاه كمبل       جدي«: كند  شود چنين بيان مي     بخش از اين ايراد را كه به بحث ما مربوط مي          
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).  Segal, 1999: 138(» هاي ظاهري نوعي يگانگي وجـود دارد   ساخت تفاوت اين اعتقاد است كه در زير
ـان در         ها اذعان مي       به وجود تفاوت   اگرچه كمبل در مقدمة اثر خود      كند، لكن نحوة برخورد با روايـت قهرم

ـاي    آورد كه تمام داستان اي است كه براي خواننده اين تصور را پيش مي          به گونه  قهرمان هزار چهره  كتاب   ه
ـات را در بـر دارنـد و شـكل ديگـري را       مربوط به سفر قهرمان همين روند را دنبال مي        كنند و همين جزئي

ـافتن       «: گويـد   سيگال در ادامة نقد خود به نگاه كمبل مـي         . توان براي آن متصور شد      نمي در تـالش بـراي ي
دارد     اگرچه به كرات اذعان مـي     . دارد  هاي اساسي را از نظر دور مي        ها، كمبل بي هيچ پروايي تفاوت         شباهت

ـاوت    ها عالقه  ها و هم به تفاوت        كه هم به شباهت    ـا      مند اسـت، در نهايـت تف ـا را بـديهي و غيرقابـل اعتن ه
ـا    الگـو  بر چهـرة كهـن  » هاي محلي  نقاب«ها را   در جاي ديگر، كمبل اين تفاوت). ibid: 140(» انگارد مي ه
توان به نظرية كمبل وارد كرد اين است كه  از ديگر اشكاالتي كه مي. (Campbell, 1988: 111)خواند  مي

 اين اسـت  قهرمان هزار چهرهشيوة كمبل در كتاب . كند هي تلقي مياو به جاي اثبات فرضيه آن را امري بدي 
توانـد مرحلـة خاصـي از الگـو را            كند و سپس با اشاره به بخشي از داستان كه مـي             كه ابتدا مدل را ارائه مي     

كمبل كمتر داستاني را به طور كامل با استفاده از اين الگـو مـورد               . دهد  توضيح دهد به آن داستان ارجاع مي      
  .  ماند دهد، لذا مشكالت الگو به عنوان يك مدل جامع و كارآمد از ديد خواننده پنهان مي  قرار ميبحث

ـيم       رسد الگوي سفر براي هر قهرمان با توجه به جزئيات آن بايستي بـه گونـه                 به نظر مي   اي مجـزا ترس
ـاتي را در بـر      خان با توجه به مدل كمبل به اختصار چنين          براي مثال الگوي سفر رستم در هفت      . شود  جزئي

ـتان       ) 3رد دعوت   ) 2دعوت به آغاز سفر     ) 1: عزيمت) الف: خواهد داشت  شـكم  ) 4عبور از نخـستين آس
ـا پـدر          ) 2جادة آزمـون    ) 1: تشرف) ب. نهنگ ـانگي ب ـتي و يگ ـايي   ) 4خـداگونگي   ) 3آش ) ج. بركـت نه

ـتن   . دگيآزاد و رها در زن ) 3ارباب دو جهان    ) 2عبور از آستان بازگشت     ) 1: بازگشت همان طور كـه در م
كنـد؛ ماننـد      اي از مراحل پيشنهادي كمبل دربارة سفر رستم موضـوعيت پيـدا نمـي               مقاله مالحظه شد، پاره   

ـثالً      ها ادغام مي      يا اين كه بخشي در ديگر بخش      . در بخش پاياني  » امتناع از بازگشت  « زن در نقـش    «شود؛ م
» جادة آزمون«دهد، در سفر رستم در  وم را شكل ميكه در الگوي كمبل سومين مرحلة بخش د   » گر  وسوسه
ـا مـدل كمبـل        اي ديگر نيز با بسط دامنة تعابير و به كار گيري تأويـل    گيرد و پاره    جاي مي  ـتعاري ب ـاي اس ه

نگارنده در جايي   ). در متن مقاله  » خداگونگي«براي نمونه مراجعه كنيد به تفسير مرحلة        (شوند    هماهنگ مي 
مورد بررسي قرار داده و ) بيوولف، گيلگمش و اديسه(ي كمبل را در سه حماسة ديگر ديگر به تفصيل الگو   
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توان در بررسي    صرف نظر از نوع ادبي اثر، اين الگو را مي         ]. 15[ به نتايج كمابيش مشابهي دست يافته است      
نيز بـه  ... ركول و خان اسفنديار، داستان اسكندر، دوازده خان ه        هايي با قالب روايي مشابه مانند هفت          داستان

  .    هاي الگوي كمبل را بيشتر به بوتة نقد گذارد  كار گرفت و بدين ترتيب قابليت
ـام  هاي بارزي كه مدل كمبل در عمل نشان مي     رغم كاستي  علي بخـش   دهد، نگرش ساختارگرايانة او اله

ـاد        ك. پردازان بـوده اسـت      نويسان، مدرسان عرصة سينما و تئوري       بسياري از فيلمنامه   ـا اعتق ريـستفر وگلـر ب
اي از آن را به شكل درسنامه و راهنمايي براي  افتهي راسخي كه به موفقيت الگوي كمبل داشت، شكل تعديل        

ـاختار اسـطوره   :  سفر نويـسنده   وي در كتاب  . هاليوود تدوين كرد      سازان    فيلم ] 16 [اي بـراي نويـسندگان      س
تواند دامنة شمول برخـي       با اين كار، او مي    . دهد  هش مي اي كمبل را به دوازده مرحله كا        الگوي هفده مرحله  

ديگر ايـن كـه   .  از مراحل را در مدل كمبل افزايش دهد و هرجا الزم باشد مراحل جديدي را به آن بيفزايد      
نويسي موفق  كند راهكارهايي را براي فيلمنامه     وگلر با فاصله گرفتن از سوية صرفاً توصيفي كمبل تالش مي          

ـيلم      همچنين با به كار گيري مدل پيـشنهادي       وي. ارائه كند  ـاختاري ف ـايي چـون    اش در تحليـل كامـل س ه
ـام    اي را به شيوه      كارايي چنين نگرش ساختارگرايانه    ٢شير شاه  و   ١جادوگر اُز  تـر از كمبـل مـورد         منـد   اي نظ

  . دهد بررسي قرار مي
 اصطالحات روانشناسي يونگ و     ها و   كنند با استفاده از نگرش           البته هم وگلر و هم كمبل تالش مي       

ـا           ـاختار ره فرويد اهميت جزئيات را در متن ساختار اثر مشخص كنند و بحث را از تمركـز صـرف بـر س
ـا يكـديگر بـه            در مطالعة حاضر نيز تالش شده است جزئيات و ساختار كلي اثـر و رابطـة آن                . سازند ـا ب ه

الگو يعني ساختار جامع روايـت و   م كهنصورت موازي مورد توجه قرار گيرد و به دو وجه مشخص مفهو  
  . الگويي به طور همزمان پرداخته شود نمادها و صور كهن
رسد ويژگي ناگزير  هاي منتقدان ساختارگرا براي ارائة مدلي جامع و مانع كه به نظر مي           با وجود وسوسه  

ـاده           ناپذير ذهنِ الگو    و جدايي  ـ    ساز بشر است، دستيابي به چنين مدلي كار س لكـن تـالش بـراي      . ستاي ني
تواند تا حـدي   هاي حاكم بر هر دوره مي  ها با توجه به نوع ادبي ، بافت فرهنگي و گفتمان         تدوين و ارائة آن   

مـن اسـطورة    «: نويـسد   وگلر قبل از ارائه و مقايسة مدل خود با مدل كمبل مي           . راهگشاي نويسندگان باشد  

                                                 
1- The Wizard of Oz 
2- Lion King 
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ـتان   .  راحت باشيد و همين كار را انجام دهيد        كنم و شما نيز     قهرمان را به شيوة خودم بازگو مي       گـو    هـر داس
به همين دليل است كه اين قهرمان . دهد اي را با هدف يا نياز فرهنگي خاص خود تطبيق مي         الگوي اسطوره 
  ).    16: 1386(» هزار چهره دارد

 ها ادداشتي

ونة اصـيل هـر آنچـه در        اي آرماني است كه در آن نم        الگوها عرصه   عالم مثل افالطون چون عرصة كهن      -1
و ثابت است در حالي كـه عـالم محـسوسات عرصـة               عالم مثل امري حتمي     . عالم محسوسات است وجود دارد    

همـين تمـايز را     . صورت محسوسِ عالم، عرَضي است و جوهر آن در عالم مثـل           . و تغيير و تبديل است    » شدن«
بـراي  . ص در اسطوره، ادبيات روايي و شعر قايل شـد الگو و تجلي آن در اثر يا شخصيتي خا   توان دربارة كهن    مي

در تبيـين   » تمثيـل غـار   «و  » استعارة خورشـيد  «براي  . 7،  6،  5،  3هاي    ، كتاب جمهور رجوع كنيد به        بيشتر تفصيل
 . مراجعه شود10 و 9هاي  بيشتر همين مطلب به كتاب

است در اين بـاره   Michael Tomsكه مجموعة چند مصاحبة وي با  An Open Lifeكمبل در كتاب  -2
  : گويد مي

گذراندم بـا يونـگ و        در آلمان، تحصيالت تكميلي خود را مي       1929 و   1928هاي      كه در حدود سال     هنگامي
در آن زمـان متوجـه شـدم بخـشي از        ... شناسي را بر من گشودند      فرويد آشنا شدم كه دريچة روانشناسي اسطوره      

شناسي و بخشي ديگر به موضوعات تـاريخي و نـژادي مربـوط               هاي روان     به پيچيدگي ] شناسي  اسطوره[موضوع  
. انـد   هر يـك بـه نوبـة خـود در باورهـايم نقـش داشـته               ] يونگ و فرويد  [شناسي، اين دو      در جنبة روان  . شود  مي

فرويـد  : نوشتم، هر دو در شكل دادن به تفكراتم سهم يكساني داشـتند   را ميقهرمان هزار چهره كه كتاب     هنگامي  
هاي بعد يونگ بيشتر و بيـشتر بـرايم معنـي               اما در سال  . اي ديگر   ها كاربرد داشت و يونگ در پاره          ينهدر برخي زم  

بـه كـرّات بـه كارهـايش        . كند  هاي بيشتري براي گفتن پيدا مي         به نظر من، با گذر عمر، يونگ حرف       . كرد  پيدا مي 
ديگـر فرويـد حـرف    . كننـد  راي گفتن پيدا مـي اي ب ام، حرف تازه كنم و هر بار آثاري كه پيشتر خوانده مراجعه مي 

هـايي      كند در حالي كه يونگ سر نـخ         جديدي برايم ندارد؛ فرويد ربط بين اسطوره و روان رنجوري را آشكار مي            
. گويـد  دهد اسطوره به چه طريق بي واسطة هيچ قاعده و فرمولي با ما سخن مـي     دهد كه نشان مي     را به دست مي   

امـا يونـگ هـم حـرف     ... مدت است   يونگ همدم من بوده است كه البته تأثيري بلند     1928با اين تفاسير از سال      
  . (Campbell, 1990: 121)زند، به گمانم حرف آخري وجود ندارد آخر را نمي

  : به عنوان نمونه رجوع كنيد به-3
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 - Tylor, E. B. (1871). Primitive Culture. 1st ed. London: Murray.   
 -Rank, Otto. (1914). The Myth of the Birth of the Hero. New York: Nervous and Mental      

Disease Publishing Co. 

 - Raglan, F. Richard Somerset. (1936/2003). The Hero: A Study in Tradition, Myth and 

Drama. New York: Dover Publications, Inc. 

با توجه به آنچه در ايـن مرحلـه رخ          . برگزيده است  Apotheosisرا براي   » نخدايگا« مترجم كتاب واژة     -4
                     . رسد تر به نظر مي مناسب» خداگونگي«دهد، معادل  مي

. Encyclopaedia  Iranica . (Online Edition) در (Zal)  همچنين نگاه كنيد به مقالة مربوط بـه زال -5
 .       پندارد از زروان مي  نيز زال را تجسمي (G. Scarcia)ژيان روبرتو اسكارسيا 

توان يافت؛ براي مثـال، سـياوش از اسـب خـود               نيز مي  شاهنامه سخن گفتن با اسب را در ديگر جاهاي          -6
 :كند خواهد تا روزي كه كيخسرو به سراغش نرفته رام كسي نشود و او نيز چنين مي بهزاد مي

 ســـياوش چـــو گـــشت از جهـــان نااميـــد

 ين گفــــت شــــبرنگ بهـــــزاد را   چنــــ 

ــي ــزار  همــ ــوه و در مرغــ ــاش در كــ  بــ

ــوب  ــي بكــ ــاش و گيتــ ــارگي بــ  ورا بــ

 
 

 بـــــر او تيـــــره شـــــد روي روز ســـــپيد 

ــاد را    ــپس بـ ــن سـ ــر زيـ ــان مبـ ــه فرمـ  كـ

ــتار،    ــو را خواسـ ــد تـ ــسرو آيـ ــو كيخـ  چـ

ــروب    ــين را بـ ــت زمـ ــه نعلـ ــمن بـ  ز دشـ

ــي، (                      )2/427: 1388فردوســـ
 

؛ براي سخنان پيشگويانة اسـب آشـيل، خـانتوس          586، ص   حماسه سرايي در ايران    همچنين مراجعه كنيد به   
Xanthus 441، سرود نوزدهم، صايلياد، رجوع كنيد به.  

. اش بـود    فـرد در طـول زنـدگي        نيروي حيـات و روح حـامي        ) (ka» كا«به عنوان مثال، در مصر باستان،       -7
فرد، شـهر يـا        روح حامي  (genius)ژنيوس    اساطير رومي و در   ) daimon(» دايمون«معادل آن در اساطير يوناني      

  . كرد خانواده بود كه به مريدان خود توفيق خردمندي عطا مي
اي است به كرونوس، خداي زمان در اساطير يونان و رم، كـه فرزنـدان خـود را بـه محـض تولـد                           اشاره -8
  .بلعيد مي

  ).2/160: 1388فردوسي، (اب  نگاه كنيد به گفتگوي هجير، سردار اسير ايراني، و سهر-9
  .  و بعد270، ص 12، سرود اديسه  نگاه كنيد به-10
رجـوع شـود بـه      ). 32هـوم يـشت، بنـد       (و يـسنا    ) 61-65، بنـدهاي    18فرگرد  ( نگاه كنيد به ونديداد      -11

  .دوستخواه در بخش منابع
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 (Mahmoud Omidsalar)ر براي توضيح بيشتر در اين باره مراجعه كنيد به مقالة آقاي محمـود اميدسـاال  -12
 . در بخش منابع انگليسي

بـراي  . The Wordsworth Dictionary of Dreams, p.148 براي رابطة پدر و شاه نگـاه كنيـد بـه    -13
  .  مشخصات رجوع شود به منابع انگليسي

قـدم  بيننـد، رسـتم    شماران بخت كـودك را آشـفته مـي    كه ستاره  براي مثال، در داستان سياوش هنگامي     -14
 :آموزد پذيرد و هنرهاي شاهان را به او مي گذارد و سرپرستي فرزند شاه را مي پيش مي

 ســـياوش چنـــان شـــد كـــه انـــدر جهـــان

ــد    ــشت او بلن ــت و گ ــد بگذش ــو يكچن  چ

 چنــــين گفــــت بــــا رســــتم ســــرفراز 

ــن ســـوختي     ــردي و تـ ــج بـ ــسي رنـ  بـ

ــن    ــد ز مــ ــون ببينــ ــد اكنــ ــدر بايــ  پــ

 
 

ــان   ــود از مهـــ ــس نبـــ ــد او كـــ  هماننـــ

ــير شـــ    ــردن شـ ــوي گـ ــد سـ ــا كمنـ  د بـ

 كــــه آمــــد بــــه ديــــدار شــــاهم نيــــاز 

ــوختي   ــاهانم آمـــــ ــاي شـــــ  هنرهـــــ

ــتن  ــوزش پيلــــــ ــا از آمــــــ  هنرهــــــ

 )2/208: 1388فردوســـــــــي،  (              
 

خواهد كه فرزندش بهمـن را در زابلـستان نگـاه دارد و بـه او آداب                   افراسياب نيز پيش از مرگ از رستم مي       
  ). 5/420: همان(رزم و بزم بياموزد 

عالوه بـر بررسـي مـدل كمبـل در     » خود«و » آنيما«، »سايه«الگوي   قهرمان با تكيه بر سه كهن شرح سفر  -15
  :سه اثر مذكور در رسالة دكتري نويسنده با عنوان

Examining the Role of Monomyth and Major Archetypal and Symbolic Elements in a 
Comparative Study of Gilgamesh, Odyssey, Beowulf and Rostam's Seven Trials in the 
Shahnameh  

خان  الگوهاي مرتبط با آن در گيلگمش، اديسه، بيوولف و هفت و كهن بررسي تطبيقي سفر قهرمان و نمادها
ها و ادبيات    در دانشكدة زبان)2012فوريه  (1390اسفند ماه سال اين رساله در . آمده است)شاهنامه(رستم 

انم دكتر مريم بياد و تحت مشاورة آقايان دكتر محمدجعفر ياحقي و دكتر جواد صالحي خارجي با راهنمايي خ
  .  دفاع و با درجة عالي پذيرفته شده است) هر دو از دانشگاه فردوسي مشهد(

 The Writer's Journey : Mythic Structure for Writers عنوان ايـن كتـاب در انگليـسي    -16
براي اطالعـات بيـشتر بـه بخـش منـابع      .  ترجمه شده استاي در فيلمنامه سطورهساختار ااست كه در فارسي به  

  . رجوع كنيد
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