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  مقدمه
بـه مطالعـه و بررسـی    ، )Von 2002: 174(انـد   هـم خوانـده   2اي کـه آن را نقـد اسـطوره    1الگویانـه  کهـن در نقـد  

دهند که چگونـه ذهـن شـاعر و نویسـنده، ایـن صـور اسـاطیري را کـه          پردازند و نشان می  الگوهاي اثر می کهن
و کنـد   می  جذب ،تاس هاي مکرر بشر است و در ناخودآگاهی جمعی وي به ودیعه گذاشته شده محصول تجربه
شاعران و نویسندگان بـراي  در این شیوه از نقد، فرض بر این است که  .دهد میاي نمادین نمایش  آنها را به شیوه

همـۀ افـراد    جمعـی گیرند که ریشه در ناخودآگاه  کمک می عناصرياز صور ذهنی و  ،خلق و آفرینش آثار هنري
هـاي ادبـی بـه     در آفـرینش  د ونرس هاي خودآگاه ذهن می به الیهر ذهن شاعر و نویسنده این عناصر د. بشر دارد

بدون اینکـه   ،هنرمند، مفسر رازهاي روح زمان خویش است« ،یونگ از نظر. یابند ظهور و بروز می ،صورت نماد
روح زمـان از   ]در واقع[گوید، اما   کند که از ژرفاي وجود خود سخن می تصور می ]هنرمند[او . خواهان آن باشد

   )242:1379 یونگ( ».گوید یق دهانش سخن میطر
، »روح«الگوهایی چون  و تبیین نقش و تأثیر کهن پریاني ها افسانهشناسانۀ  با تحلیل و واکاوي روانیونگ 

آوردهاي جذاب و کارآمد او  دست. شود الگویانه محسوب می در آنها، آغازگر نقد کهن» قهرمان«و » پیر فرزانه«
الگو از طریق  پرداختن به ناخودآگاه جمعی و کهن ،هاي ادبی در پژوهشز آن است که در این عرصه، حاکی ا

براي روشی کارآمد قلمداد شود؛  ،تفسیر آثار ادبی تبیین و تواند در می ،نمادهایی که ظرف بروز آنها هستند
بسیار  هايالگو کهناز جمله ، »ظلمت و روشناییتقابل « و »نبرد خیر و شر«نمونه، موضوعاتی عام همچون 

بدین ترتیب با . اند تمثل یافته» و ضد قهرمانجنگ قهرمان «که با نماد  در ادبیات جهان هستند مشترك مرسوم و
هاي آثار ادبی که در قالب نماد و الگو کهن به عرصۀ نقد ادبی، تجزیه و تحلیل اي روانکاوي اسطورهورود 

هاي  نمونهکتاب و با انتشار  1934از   ه از نقد به طور رسمی این شیو. متداول شد شوند، گر می سمبول جلوه
شناس و منتقد انگلیسی  محققِ اسطوره، »4بودکین ماد   امی«اثر  3شناسانۀ تخیل مطالعات روان ؛رالگو در شع کهن

  برجسته یت مهم دیگري که جایگاهشخصیWaugh 2007: 125( (. وارد اصطالحات ادبی شد  ،)1875-1967(
نام با    در مقالۀ مهمی 1951او در . است ،پرداز کانادایی نظریه ،»5نورتروپ فراي« دارد،ه الگویان نقد کهن  در حوزة

 Sugg( شود می محسوب 7نقد کالبدشکافیاثر مشهورش  ساز زمینه واقع مقدمه و در که 6الگوهاي ادبیات کهن

. به تبیین اساطیر پرداخت یونگ، يگاه مغایر با آرا و با دیدي انتقادي و از منظري متفاوت با بودکین، )3 :1992

                                                   
1. Archetypal Criticism                 2. Myth Criticism 
 
3. Archetypal patterns in poetry: Psychological studies of imagination 
4. Amy Maud Bodkin                   3. Northrop Frye 
4. Archetypes of Literature           5. Anatomy of Criticism 
6. Robert Graves                            7. Francis Fergusson 
8. George Wilson Knight              9. Philip Wheelwright 



 ،)1985-1895( 8زتوان از رابرت گرِیو الگویانه می نظران نقد کهن از دیگر صاحب ).175-174: 1384کوپ (
) 1970-1901(  11و فیلیپ ویلرایت) 1985-1897( 10نایت  ویلسونجرج  ،)1986-1904( 9فرانسیس فرگوسن

  )Makaryk1993: 3-4(. م بردنا

  
  اسطوره جوزف کمبل و نظریۀ تک

  ناسی وــش نظران در عرصۀ اسطوره بـرین صاحـهورترین و پرکارتـی از مشـیک
یونـگ،  کمبل متأثر از . است )1904-1987(آمریکایی  مشهورفیلسوف ، 12لجوزف کمباي،  همچنین نقد اسطوره

خـاص خـود در بـاب ماهیـت      نظریـات و با طرح مند شد  الگوها عالقه و کهن یناخودآگاه جمع یرضم یۀبه نظر
تـأثیري   هاي متعـددي نگاشـته شـده اسـت،     در قالب تألیفات و کتاب الگوها و تأثیر آنها در خلق اساطیر که کهن

   )Rensma 2009: 1-15(. معاصر گذاشت غیرقابل انکار بر نقد
 بـه عنـوان اسـتاد کـالج سـارا      1934را در  در زمینه شناخت و تحلیل اساطیر جهـان  اي خود کار حرفهکمبل 

جوزف  تطبیقیِشناسی  اسطوره« چهل سال در آنجا به تدریس پرداخت و کرسی او نزدیک به. آغاز کرد 13الرنس
حـاکی از   گـی او هممتنـوع  آثـار   )Campbell & et.al 2003: xxviii(. سیس شدأبه افتخار او در این کالج ت »کمبل

تا اسطوره را با توجه بـه   کوشیدبندي کلی  کمبل در یک طبقه .شناسی است تسلط او در مباحث مختلف اسطوره
، نقـش و جایگـاه   اواز نظـر  . کنـد   بندي دستهاساطیر را و سپس  سازداسطوره متمایز  از غیر مشخصمعیارهایی 

 Segal(. تري داشته است در برخی ادوار حضور پررنگو بوده هاي تاریخی متفاوت  ها و دوره اسطوره در فرهنگ

معاصـر   ةهـا را تـا دور   بـاززایی اسـطوره   ةنحـو «هاي ملل مختلف  تطبیقی اسطوره ۀبا مطالع يو )1999:135-148
» .گرفـت  توجـه منتقـدان و هنرمنـدان قـرار     کرد کـه مـورد   خود را مطرحة اسطور تکۀ پیگیري و همچنین نظری

  )74: 1388کنگرانی (

قهرمانی با هزار  در کتاب نام دارد که آن را »14اسطوره تک«نظریۀ  ، خصوص اسطوره کمبل در ترین نظریه همم
پرداخـت     16»قهرمـان سـفر  «الگوي  وي در این کتاب به طور مفصل، به واکاوي کهن .مطرح کرد )1949( 15چهره

)Combs 2005: 116(  ودر هـر زمـان و    الگـو  این کهـن گونه که چد اهاي جهان نشان د ها و افسانه هبا بررسی قص
 او .کند تا انسان را به سیر و سفر درونی و شناخت نفس راهنمـایی کنـد    خود را در قالبی جدید تکرار می ،مکان

                                                   
 

 
 
 

12 . Joseph Campbell                   2. Sarah Lawrence College 
3. Monomyth                              4. The Hero with a Thousand Faces 
                               
 
16. Hero's Journey                           2. Hero 



ساز مطالعات متعـددي در عرصـه نقـد     زمینهالگویانه گشود و  فصلی دیگر در مکتب نقد کهن ،هنظری طرح اینبا 
در شناسی شخصیت،  از حیث روانخوان رستم  سابقۀ نقد و بررسی داستان هفت )1(.دگردی اساطیر جهانتطبیقی 
از رنگ نوشتۀ محمدعلی اسالمی ندوشن و  زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامهدو کتاب هاي معاصر به  پژوهش

برخی دیگر از پژوهشـگران  . رسد نوشتۀ قدمعلی سرامی می )هاي شاهنامه شناسی داستان ریخت(گل تا رنج خار 
ایـن محققـان   انـد؛ از جملـه    الگویی داسـتان پرداختـه   هاي تمثیلی و گاه کهن متأخر نیز در مطالعات خود به جنبه

، آیـدنلو  )1383(بیدمشـکی  ، )1388(، نصـر اصـفهانی و جعفـري    )1381(مسـکوب  ، )1379( پـور  توان از جاللی می
کـه   اسطوره جوزف کمبل آنچنان با این حال، نظریه تک. نام برد )1389(لو  و نبی )1389(نیا بردخونی  ح، ذبی)1388(

   .است، در این آثار مد نظر قرار نگرفته است رستم خوان در مقالۀ حاضر، محور تحلیل داستان هفت
  
  »سفر قهرمان«و  »17قهرمان«الگوي  کهن
  انـمختلف نشهاي  اي فرهنگ طورهـهاي اس ه و مقایسۀ قهرمانان در روایتـمطالع

 از نظر یونگ، .وجود داردگیري آنها  ها و فرایند شکل میان این اسطوره يانگیز هاي شگفت تـشباهدهد که  یـم 
دارد  حضـور هـا   نساناقهرمانی که درون یکایک  ؛است روان »خودآگاه« ، همان بخشالگوي قهرمان در واقع کهن

در حقیقت، هنرمنـد بـه تصـویر    . شود ی میمتجلّنقاشی و   ، موسیقی همچون داستان، مختلف هنريدر اشکال و 
دهد و غالباً خود نیز بـه   بخشد و او را در معرض دید عموم قرار می جان میخود، در روان  حاضرذهنی قهرمان 

   .ت قهرمانش را چگونه خلق کرده استله واقف نیست که شخصیأاین مس
قهرمان قائل است؛ در خویشکاري نخست، تمرکز صرفاً  18»خویشکاري«الگویی به دو نوع  مکتب نقد کهن
شود و با انجـام اعمـال دالورانـه، از     قهرمان در جنگ یا دفاع با هرگونه خطري رویارو می. بر جهان آفاقی است

ـ   )Jung 1970: 356(.  کند کیان قوم و سرزمین خویش دفاع می وع دوم، قهرمـان در عـین اینکـه    در خویشـکاري ن
شود و با  دهد، از نظر روحانی و معنوي نیز دچار تحول می ها را از خود بروز می ها و شجاعت همان دالورمردي

پهلوان شـاهنامه، در نبـرد بـا اکـوان      خویشکاري رستم، جهان. یابد طی مراحلی، به نوعی بلوغ روحانی دست می
هاي آشناي گونـۀ دوم، در حماسـۀ ملـی ایـران،      از گونه نخست است و مثال دیو، سهراب، افراسیاب و اسفندیار

 تأکید. است اسطورة هرکولهومر و  اودیسۀهاي غربی، ماجراهاي  هاي رستم و اسفندیار و در حماسه خوان هفت
گـوي  ال کهن در تبیین نظریۀ  وي. الگوي قهرمان، تمرکز بر خویشکاري ثانوي است کمبل بر تجزیه و تحلیل کهن

هرمان به گفته وي، ق. کند تأکید می گیري شخصیت آرمانی او یونگ، بر نقش مهم و اساسی سفر قهرمان در شکل
باید پا به جهانی مرموز  او. رسد میبه گوش او  نداییتا اینکه کند  میآغاز عادي  سفر خود را از محیط روزمره و

                                                   
 
18. Deed                                          2. Road of  Trials 



جـادة  «نـد، وارد  ک مـی هـاتف غیبـی را اجابـت      عـوت قهرمـان د . بگـذارد سرشار از نیروها و وقایع غیر عادي  و
 همـراه بـا  یـا   یا بـه تنهـایی    باید او . شود  غریب مواجه می یحوادث و شود و در آنجا با مخاطرات می 19»ها آزمون

 دشوارترین آزمـون، در  .ا سربلند خارج شودهنآها چیره و از  زمونآبر این  ،جوید  او بهره می یاريشخصی که از 
 و بـه  توفیـق یابـد  قهرمـان   اگر. ترین دشمنان درآویزد و پیروز شود اهریمنیبا  ،انگیز نبردي هولدر قهرمان باید 

در . گردددر سرزمین مفتوح بماند یا به موطن خـویش بـاز  باید تصمیم بگیرد که  پیدا کند، دست موعود موهبت 
از ایـن مهلکـه   اگـر  شود و  می مواجهتعددي نیز با مشکالت مدر هنگام رجعت  صورت انتخاب گزینۀ بازگشت،

   .گیرد  کار میه موهبت خود را براي تعالی جامعۀ خویش بنیز به سالمت بگذرد، 
پذیرد که سه بخش اصلی ساختار نظریه سفر قهرمان را تشکیل  م طی سه مرحله انجام میخویشکاري نوع دو

با مطالعـه و بررسـی اسـاطیر و روایـات      کمبل. 22بازگشتو  ،)تشرف( 21رهیافت، )جدایی( 20عزیمت: دهد می
. تشـخیص داد قهرمـان   سفر را دریا گام   مرحله هفده سه بخش اصلی شامل حداکثراین قهرمانی سراسر جهان، 

کتاب خود، اجزاي مراحـل   هاي متعدد فصل و در نامیده 23»واحد اسطورة« را هستۀ گانه هاي سه کمبل این بخش
 :کرده استاصلی را از قرار ذیل معرفی 

   .اول، رفتن به کام نهنگ از آستان و پذیرش فراخوان، استمداد از ماوراء، گذررد نداي فراخوان، : عزیمت )1
 .برکت نهایی، خدایگان، آشتی و یگانگی با پدر، گر سوسهوزن ، مالقات با خدابانوها،  جادة آزمون: رهیافت )2

، ارباب دو جهان، عبور از آستان بازگشت، نجات از خارج دست، فرار جادویی، امتناع از بازگشت: بازگشت )3
   .آزاد و رها در زندگی

متضـمن   مرحلـۀ رهیافـت،   ؛است شروع سفر و در واقع مقدمۀ آندربرگیرندة حوادث ماقبل  ،عزیمتمرحلۀ 
یابـد   و در خالل همین ماجراها است که قهرمان تعالی می است) ها جادة آزمون(داده در طول مسیر  روي حوادث

 .که رهاورد سـفر اسـت   قدرتی است با دانش وهمراه قهرمان به وطن  مراجعتوقایع  شامل و مرحلۀ بازگشت،
ین مراحـل را  ا بسیاري ازرخی باند؛  گانه هفدهمراحل  نواجد همۀ ای ها اسطوره این بدان معنا نیست که همۀ البته

و   25، دیویـد لیمینـگ  24نیـومن  شی ماننـد اریـ  قانمحق کمبل و .اند اي دیگر تنها متضمن چند مرحله پاره دارند و
 ،از شرق دور گرفته تا خاورمیانه و اروپـا  ،وردن شواهدي از اساطیر مختلف جهانآبا  26ایونس النسینگ اسمیت

 ،به عبـارت دیگـر   طیر مصداق دارد واین اسا کمابیش در همۀ ،فشارند که طرح سفر قهرمان  بر این مدعا پاي می

                                                   
 
20. Departure(Separation)                      2. Initiation 
3. Return                                               4. Mono myth 
 
 
24. Erich Neumann                       2. David Leeming    
3. Evans Lansing Smith              4. Prometheus 
5. Osiris                                



سـفر  « آن است که هر چند ،الگو نکتۀ اساسی در تبیین این کهن. کنند  روي مییهمۀ این اساطیر از الگویی واحد پ
» .نهایـت متنـوعی بـه خـود بگیـرد      هاي بی تواند شکل  کند، می  قهرمان از یک چارچوب کلی و جهانی پیروي می

بـراي طراحـی مراحـل     مبتکرانـه،  هاي نـوین و  بدین معنا که خالقیت هنرمند در خلق عرصه )77: 1388کنگرانی (
ت است که کمبـل، قهرمـان را   گانه و اجزاي آنها، رمز آفرینش آثار داستانی با این پیرنگ است و به همین علّ سه

نامد معرفی می» هزارچهره«تی در کتاب خود شخصی. 
 يخـدا ( 27پرومتئـوس  :اساس این طرح تجزیه و تحلیـل کـرد، عبارتنـد از   که کمبل بر ی یها داستانبعضی از 

در (و مسیح ) در اساطیر هند(بودا ، )در مصر باستان یرزمینیجهان ز يخدا( 28، اوسیریس)در اساطیر یونان آتش
انی ت برخورداري از پیرنگ داستخوان رستم نیز به عّل هاي هفت داستان )Campbell 2008: 1-38(). روایات کلیسا

نظریـه کمبـل مـورد     بـر خوان را  نظریۀ کمبل، به خوبی با این نظریه قابلیت تطبیق دارند و ما در اینجا این هفت
  .دهیم واکاوي قرار می

  
  الگوي سفر قهرمان خوان و کهن هفت داستان 

فردوسـی   هشـاهنام اي همچون  الگوهاي قومی، متون حماسی و اسطوره ی کهنها براي تجلّ یکی از بهترین عرصه
الگویی مانند پیر فرزانـه، قهرمـان    اي که در عین روایت یک تاریخ رویایی، سرشار از نمادهاي کهن است؛ منظومه

تـر از هنـر    تـر و علمـی   توانـد تصـویري دقیـق    ناپذیر، اهریمن و جز آنهـا اسـت کـه بررسـی آنهـا مـی       شکست
  . پردازي فردوسی نشان دهد داستان

مازندران که به اعتقاد برخی محققان، سـرزمینی سـواي مازنـدران امـروزي      ماجراي رفتن رستم به سرزمین
بـراي رهـا کـردن    » خان هفت«یا » خوان هفت« و گذر از مراحل هفتگانۀ موسوم به  )62: 1374 آموزگـار (بوده است 

رهنگ است که در ف شاهنامههاي  کاووس، پادشاه ماجراجوي کیانی، از چنگال دیوان یکی از مشهورترین داستان
رو بودن موانع متعدد و دشوار براي نیل به هـدفی خـاص    و ادب ایرانی حکم مثل سائر یافته است و عموماً پیش

  . کنند خوان رستم مانند می هفت را به 
گیـرد کـه بـه آن      به روایت فردوسی، کاووس با شنیدن توصیفی در مجلس بزم از شهر مازندران، تصمیم مـی 

رو  این تصمیم با مخالفت همۀ بزرگان و دانایان، از جمله زال زر روبـه . تصرف کند سامان لشکر کشد و آنجا را
کند و هر چند در آغاز کار پیروزمندانه در   تصمیم خود را عملی می ،ها رغم همۀ این مخالفت کاووس به .شود  می

شوند و  شاه مازندران میگذرد که خود و سپاهیانش گرفتار جادوي   دهد، دیري نمی  سرزمین مازندران جوالن می
یگانه راه نجات را اسـتمداد    کاووس که. دهند  زار و نزار با دیدگانی نابینا در سیاهچالی مخوف تن به اسارت می

کند و دردمندانه از اینکه نصایح او را نادیـده    اي زال را از این احوال آگاه می داند، در نامه از پیر فرزانۀ نیمروز می

                                                   
 

  



خوانـد و از   پهلـوان را فرامـی   زال فرزند خود، رسـتم جهـان  . جوید  طلبد و از او یاري می  می گرفته است، پوزش
خـوان   هفـت  رستم با پذیرش امر پدر، پاي در وادي مخـوف  . شود   اینجا سفر قهرمان با نداي دعوت زال آغاز می

یت خود را بـا کشـتن دیـو سـپید و     نهد و به راهنمایی دستیاري به نام اوالد، سرانجام مأمور می) ها جادة آزمون(
بـرد؛ امـا ایـن پایـان       چکاندن خون جگر او در چشمان کاووس و بینا کردن و رهاندن  او از اسارت به پایان می

ماجرا نیست؛ در مرحلۀ بازگشت، شاه مازندران باید به کیفر مصـایبی کـه بـر سـر کـاووس و سـردارانش آورده       
شود و سرانجام با فتحی باشکوه، سـپاه ایـران سـرفراز و     ه نیز پیروز میتهمتن در این مرحل. است، مجازات شود

شـمار،   هاي رستم، عالوه بر هدایا و جوایز بـی  فشانی گردند و کاووس براي تقدیر از جان ظفرمند به کشور بازمی
گشـت  ترتیـب سـفر قهرمـان بـا باز     کند و بـدین  منشور حکومت دائم خاندان زال بر سیستان را مجدداً صادر می

  .پذیرد پهلوان به موطنش پایان می
 در سرگذشـت رسـتم و    شـاهنامه س کـه در  گذر قهرمان حماسه از مراحل مختلف، براي نیل به هدفی مقـد
همچـون   شـاهنامه شـده پـس از    هـاي خلـق   اسفندیار به طرز مشابهی روایت شده است، در بسـیاري از حماسـه  

و ) 7-4: 1388آیـدنلو  (شـود   نیز کم و بیش مشاهده مـی  جهانگیرنامهو  شهریارنامه، نامه سام، نامه بهمن، فرامرزنامه
پهلـوان   حاکی از این است که خالقان این آثار براي قرابت هرچـه بیشـتر قهرمـان اثـر خـود بـا جهـان        ،این مهم

در  نیـز  مضـمون داسـتان  . اند اند و قهرمان را به سفري مشابه واداشته شاهنامه، جادة آزمونی براي او تدارك دیده
پهلوان  وجوي ماجراي جست  که 29گیلگمشدر اسطورة بابلی شود؛ از جمله  هاي کهن سایر ملل دیده می حماسه

این هر دو داستان . در اساطیر یونانی 30هرکول  خوان  دوازدهو اسطورة  )98: 1383 امیسرّ( به دنبال جاودانگی است
  .که در ادامۀ این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهد شد دنشباهت داررستم  خوان هفت  اي جهات به  از پاره

مرحلۀ تشـرف در آیـین     خوان با هفت وادي سلوك عرفانی و نیز هفت ارتباط هفت ،نکتۀ قابل توجه دیگر
. اسطورة رفتن مرد است به کام مرگ و زایـش دوبـارة او   ،خوان هفت داستان  ،استاد سرکاراتی نظربه «. مهر است

است از داستان رفتن به جهان مردگان و فیروزي بر مرگ و نجات جان خود که گاه به صورت زن  گونۀ دیگري
اي نمادینه شده است و در حماسه این مسأله با مراسم تشرف پهلـوان بـه    و یار، و گاه به صورت شاه و شاهزاده

در حماسۀ ملی ایران به صـورت   عرفانی ارتباط پیدا کرده است و در نهایت امر حماسی و نیمه هاي نیمه راز آیین
قصۀ گذشتن پهلوان از هفت خوان پر خطر و رسیدن به مقصد مرموز نهایی و نجات شاه یا خواهران پهلـوان از  

  )120: 1383بیدمشکی (» .بند دیو یا دشمن بازگوشده است
سـفري آیینـی بـوده و     سفر بیژن«. اند هایی از این دست یافته برخی محققان در داستان بیژن و منیژه نیز نشانه

 نـۀ گا هاي هفـت  ها و ریاضت ینی، دشواريد به قصد انجام آزمایش براي کسب درجۀ ،وي در مقام سالک مبتدي
این نکته نیز مبین همان دیدگاه کمبل است  )100: 1390سرّامی و منصوري (» .سلوك آیین مهر را متحمل شده است

                                                   
29. Gilgamesh                                2. Heracles 

  



هاي سفر قهرمان، صرفاً امتحاناتی مادي و فیزیکی نیست و چـه بسـا قهرمـان، همچـون بـودا متحمـل        که آزمون
   )Campbell 2008: 24-30(. هاي معنوي و روحانی گردد آزمون

رغم آنکه همواره ساختار سه قسمتی عزیمت، رهیافت و بازگشت در  ر شدیم، بهکه در بخش قبلی متذّک چنان
اي که کمبل براي سفر قهرمان برشـمرده اسـت، در هـر     گانه شود، مراحل هفده اساطیر رعایت می سفر قهرمان در

خوان رستم نیـز   داستان هفت. یابد اسطورة مجزا، بنا بر اقتضائات روایت، همواره به چند مورد شاخص تقلیل می
در ادامه . اسطوره مشاهده شود از این قاعده مستثنی نیست و نباید توقع داشت که تمام این مراحل جزئی در این

  .خواهیم پرداخت شاهنامهخوان رستم، به چند و چون بروز و نمود آن در  با تشریح اجزاي هفت

  

  فراخواننداي 
قهرمـان در مـوطن خـود سـرگرم زنـدگی      . سفر است ساز شروع مرحله عزیمت و زمینه ،نداي فراخوان در واقع

این نخستین مرحلـۀ   .سفر به سرزمینی ناشناخته؛ خواند را به سفر فرامیود که او نش دایی مینناگاه . روزمره است
طلبیـده   بـارزه قهرمـان را بـه م   ،سرنوشتهم نامید؛ چراکه واي مخاطره آرا  توان آن میکه  اي است سفر اسطوره

کـه   جایگـاهی  ؛ناشـناخته منتقـل سـازد    سرزمینیرا از موطنش به  او ،معنوي اي  جاذبه قرار است نیرو و است و
تصـاویري کـه    )Campbell & et.al, 2003: 1-18(. طلبنـد  قهرمان را به مبارزه مـی  مانند وأخطر در آن تو و رافتخا

دهنـد، بـه خالقیـت، ابتکـار و هنرمنـدي آنهـا بسـتگی دارد، امـا          ها از این سرزمین به دسـت مـی   خالقان داستان
تمـدنی   ،مرمـوز و  جنگلی انبـوه در قلب دوردست  کشوري: ترین و پرکاربردترین این تصاویر عبارتند از معروف

اي  یـا جزیـره   و ،هـا  سـمان آ بر فرازیا ها  یایی در زیر دریاها و اقیانوسؤاي ر منطقه ناشناخته در فراسوي دریاها،
 الطبیعی وءنهـا نیروهـاي مـاورا   آدر همـۀ  ند؛ ات مشترکی هسـت یداراي خصوصها  این مکان .و مخوفمیز آاسرار

-Campbell 2008: 41(. شـود  حـادث مـی   در آنها وقایع دردناکی و نمود دارند الخلقه حضور و موجودات عجیب

48( 
وارد  31کـه تئوسـوس   همچنان ؛رساند انجامرا به خود موریت أرود تا م  به پیش می استوار اي قهرمان با اراده

ي دهشتناکش از میان 33»هزارتو«را در  هیوالي اساطیري یونان ،32تائور نومیتا  شود می ،آتن، شهر اجدادي خویش

                                                   
31. Theseus                                      
1. Minotaur                                  2. Labyrinth  
3. Odysseus                                 4. Poseidon 
5. Nirvana                                    



از و  دهـد  میهاي دریاي مدیترانه  بآتن به قهرمان ن مواجهیم که آبا  34اودیسهحماسۀ موریتی که در أیا م بردارد
 )240: همان( .گردد هاي دوردست می سرزمین در ی دشوارموریتأعازم مها، باد، خداي خشمگین 35یدونپوزئسوي 

 ؛خـود قهرمـان باشـد   از سـوي وجـدان بیدارشـدة     نداي فراخوانممکن است ها  در بعضی از داستان البته 
تـرك   36براي رسیدن بـه نیروانـا  را  پرزرق و برق، اما یکنواخت و پوشالیبودا زندگی  اساطیر هندي،در که  چنان

  )Kliewer & Saultz 2006: 55(. آید  برمی روحانیو پاالیش  معنویتاکسیر جوي و در جستو  گوید  می
پهلـوانی  ، زال زر خویشکاري نداي فراخوان را به عهـده دارد؛ او کـه در سراسـر بخـش     خوان رستم فته در 

کنـد و بـا    الگـوي پیـر فرزانـه اسـت، رسـتم را عـازم سـفري حسـاس مـی          ، همواره ایفاگر نقـش کهـن  شاهنامه
  :سازد هاي موثر خود، فرزند را از خطراتی که پیش روي او است، مدبرانه آگاه می راهنمایی

   گفت دستان سام ینبه رستم چن
          یمو چر یمپس چم ینکز نشاید

شاه جهان در دم اژدهاست           که
          ینترا رخش ز یدکرد با کنون
  یکار آهرمن ینبد نشاید
  سخت کن یانرا به ببر ب برت
  یدسپ یوکه ارژنگ و د نباید
  گردن شاه مازندران کنون

  

یامکوته شد اندر ن یرکه شمش    
یمپرور یشتنوگر تخت را خو  

بالست یهبر چه ما یرانیانبه ا  
ینک ،بخش جهان یغبه ت یبخواه  

یو گر دم زن يآر یشکه آسا  
پردخت کن یشهسر از خواب و اند  

یدبه جان از تو دارند هرگز ام  
گرز گرانه همه خرد بشکن ب  

)89-88: 2، ج1373 فردوسی(              
  

 اولیۀ فراخوانرد  
بـر دور بـودن از    یو سـع  بودن مأموریـت  ترس از ناشناخته یلدله ب با شنیدن نداي فراخوان در بدو امر، قهرمان

بـه او   یـان اطراف از یممکـن اسـت شخصـ   . زنـد  یسر بـازم  مأموریتاز قبول  ی،، ولو به مدت کوتاهییماجراجو
چه بسا این امر معلول وظایفی باشد که قهرمان به طور روزمـره درگیـر   . سفر خطرناك است ینگوشزد کند که ا

موریت یا هـر علـت دیگـري کـه ناشـی از محظـورات       أیا ناتوانی در انجام م ست یا احساس عدم امنیت وا نهاآ
 بـدل کنـد  عزیمت را به ضد خود  ،ممکن است رد دعوتحتی  ،کمبلبه گفتۀ  .طبیعی محیط عادي زندگی باشد

)Campbell 2008: 49(ماجرا، قهرمان تصمیم   مقتضی آن است که در ادامۀ ،؛ البته تردیدي نیست که تداوم حماسه
  .دهد خود را بگیرد و به مأموریت تن 

                                                   
  

 
 



کند، کمربسـتگی او بـه فرمـان پـدر هـم یکسـره        خوان، رستم هرچند دعوت زال را صراحتاً رد نمی در هفت
میلی و حتی هراسـی غریـزي از    دال بر بیممکن است سخ او متضمن الفاظی است که چون و چرا نیست و پا بی

  :سفر به سرزمینی ناشناخته باشد
ــ ــه فــرّ    ینچن پــدر           خگفــت رســتم ب

ــیکن ــ ول ــدندوزخ چم  هب ــه پــا  ی           يب
          یرنــابوده ســ  یشاز تــن خــو  همــان

  

ــر      ــان کم ــه فرم ــته دارم ب ــن بس ــه م   ک
ــان پ ــینبزرگـــ ــدند یشـــ   يرا یدنـــ

ــدن ــ یایـ ــ یکسـ ــده یشپـ ــ درنـ   یرشـ
  )90: 2، ج1373فردوسی (                

  
  

  پذیرش فراخوان
قهرمـان بـا آگـاهی از مخـاطراتی کـه در      . شرط اصلی تحقق سفر است این مرحله از سفر قهرمان در واقع، پیش

بـه دسـتیابی بـه مواهـب گـذر      شـوند، و بـا امیـد      ت، خود و یا مردم با آن مواجه مـی صورت عدم قبول مسئولی
دهد و پاي در مسـیري   زند و به نداي دعوت پاسخ مثبت می  آمیز از جادة آزمون، سرانجام دل به دریا می تموفقی

رستم پس از شنیدن وضعیت زار و نزار کاووس در زندان دیوان مازنـدران و اوضـاع   . گذارد مجهول و دشوار می
  :دهد می تن پریشان کشور از زبان زال به سفر 

سپهبد کنم           يتن و جان فدا
          یرانیانکه زنده است ز ا هرآن کس

          یدسپ یونه د ،ارژنگ مانم نه
  

 طلسم دل جادوان بشکنم  
یانببندم کمر بر م یارمب  

یدنه ب ينه سنجه نه پوالد غند  
) 90 :2، ج1373فردوسی (   

  یاوران قهرمان
اند،  ویژه اساطیر یونان آورده و بر اساس شواهدي که کمبل و پیروانش از اساطیر جهان به اسطوره طبق نظریۀ تک

گـرفتن از    نماید، نیازمنـد یـاري   دفاع می قهرمان که در وهلۀ نخست در بـرابـر انبـوه دشمنان و موانع مهلک، بی
آنها باید از سالحی برتر و مافوق  ق برماورا است؛ چراکه دشمنان او موجوداتی عادي نیستند و قهرمان براي تفو

اي و مـواردي از   این سالح ممکن است شمشیري جادویی، طلسمی کارآمـد، مرکبـی افسـانه   . طبیعی بهره بگیرد
گـرزي از جـنس طـال بـراي او      37، یکی از خدایان به نـام هفاسـتوس  هرکول حماسۀکه در  چنانگونه باشد؛  این

، گـیلگمش و نیز در حماسـۀ   )Neumann 1995: 176(شتابد  یاري او میبیند و زئوس، پدر آسمانی، به  تدارك می
   )Smith 1997: 12-16(. ، است38گرفتن از همراه و همزاد خود، انکیدو پهلوان در مواردي متعدد ناچار از یاري

                                                   
37. Hephaestus                              2. Enkidu 

  



 )تیر گز که سیمرغ برایش فراهم کـرد (افزاري خاص و ماورایی  مانند نبرد با اسفندیار، از جنگ هرچند رستم
رسـتم در همـۀ مراحـل    . مسلح کرده است) دعا(برخوردار نیست، به جاي آن فردوسی، او را به سالحی معنوي 

  :شود کند و از تأییدات او برخوردار می آفرین را نیایش می جهان
  یـــرگ  کنـــون مـــن کمربســـته و رفتـــه

  
  يخـــدا یـــک ینآفــر  بــه نـــام جهـــان 

  
ــه  ــزدانب ــ ی ــا  ینچن ــت ک ــر يگف   دادگ

  پیـل و چـه   یـو ه دو چ یرچه ش یشمپ که
  

یرنخـــواهم جـــز از دادگـــر دســـتگ       
)90: 2، ج1373فردوسی (                   

يکه رسـتم نگردانـد از رخـش پـا      
ــان(                                      )هم  

ــو داد ــر  يتـ ــش و زور و فـ ــرا دانـ مـ  
ــانب ــ یابــ ــايو در آب یبــ ــلن یــ یــ  

)97: همان(  
  :نمایاند  که سیماي حقیقی زن جادو را به رستم می در خوان چهارم، باز هم یادکرد یزدان است

آواز داد از خداونـــــد مهـــــر           چـــــو
  

  رـبــه چهــ تــر گشــت جــادو رگونهـدگــ  
)            98: همان(                      

شود؛ شـخص   عالوه بر این، قهرمان اغلب از یاري دو شخصیت دیگر در سفر دور و دراز خود برخوردار می
رساند و گاه، هـم او سـالح برتـر را در اختیـار قهرمـان       نخست، پیري فرزانه است که به او پشتیبانی معنوي می

، زال زر توأمان ایفاگر خویشکاري نداي فراخوان و پیر فرزانـه اسـت و بـا گفـتن     رستم خوان در هفت. گذارد می
  :نهد روي پهلوان می  پیش ،ق از مراحل سفرجزئیاتی دقیق از سرزمین و ساکنان مازندران به رستم، تصویري دقی

ــناز ــاه یـ ــت زال            یپادشـ ــدان گفـ بـ
ــی ــ یک ــت            هاز دو راه آنک ــاووس رف ک

ــر ــواز د پ ــتو ش ی ــر ت یرس ــیو پ           یرگ
ــز تـــو ــاه بگـ ــ یشـــگفت ینکوتـ           ینببـ

ــه ــج  اگرچ ــه رن ــذرد                     ا ب ــم بگ ــت ه س
تـــا برکشـــد روز چـــاك           یـــرهت شــب 

تــــو           یــــالبــــر و  ینمبــــازب مگــــر
  

ــال ا دو راه   ــج و وب ــه رن ــر دو ب   ســت و ه
             دگـــر کـــوه و بـــاال و منـــزل دو هفـــت

  یرگــــیبمانــــد بــــدو چشــــمت از خ
ــه  ــارکـ ــان  یـ ــد جهـ ــو باشـ ــر تـ ین    آفـ

پـــی رخـــش فـــرخ زمـــین بســـپرد                      
   پـــاك  یـــزدان یشکـــنم پـــ  یـــایشن

ــال تـــو يهمـــان پهلـــو                چنـــگ و گوپـ
  )89: 2، ج1373فردوسی(                    

یـاري  شـود و از او   بـا او آشـنا مـی    هـا  نهادن به جـادة آزمـون   ت دیگري که معموالً قهرمان پس از پاشخصی
کنـد کـه در ایـن وادي     او را قـانع مـی  و قهرمـان   ستا ها است که ساکن سرزمین ناشناختهدانی  گیرد، فرد راه یم

بـراي نمونـه در    ؛نمایـد   گـاه محـال مـی    مسیر دشوار و پیمودن ،بدون این دستیار. بدو بازنمایدموانع را پرخطر، 
رسـاند    پادشاه و قهرمان آتن، یاري مـی ،  42به تسئوس،  41پادشاه کرت ،40ینوسدختر م، 39یادنهآریونانی،  اساطیر

                                                   
39. Ariadne                                       2. Minos 



 نجـام بدون این همیـاري، پهلـوان یونـانی هرگـز در ا    . را بکشد ینوسجان به در ببرد و متا از هزارتوي ماجراها 
مثال دیگر از یاریگر قهرمان در اسـاطیر یونـانی،    )Roman & Roman 210: 490(. یافت  مأموریت خود توفیق نمی

بـه   46»یـن پشم زر« یافتن يبرا قهرمان 45جیسونکه  زمانی .است ،44، دختر فرمانرواي کولخیس43مدئازنی به نام 
 یـن ربـودن پشـم زر   ،سخت پـدر و سـرانجام   يها را در انجام شرطجیسون و  شدمدئا عاشق او  ،آمد یسکولخ
  ) Smith 1997: 66( .داد یاري

نیاز از دستیار نیست و کسی باید نهانگاه دشـمنان و جایگـاه اسـارت شـاه      پهلوان بی جهان نیز رستمِ اینجا در 
این خویشکاري را اوالد، مرزدار مازنـدران، در ازاي قـول رسـتم مبنـی بـر سـپردن تخـت        . مایدایران را بدو بازن

  :پادشاهی مازندران به او به عهده دارد
ــدو  ــو   ب ــت گ ــر راس ــت اگ ــخن           ییگف س

ــایی ــا  نمــ ــرا جــ ــود يمــ ــپ یــ           یدســ
ــه ــا ب ــت  ییج ــه بس ــ  هک ــاووس ک ــت ک           یس

          یراســـــت یکنـــــ یـــــداو پ نمـــــایی
ــن ــنا م ــت و ا ی ــنتخ ــاج و گرز ی ــت ران       گ
ــو ــ ت ــر یباش ــن ب ــهر   ای ــر ش ــوم و ب   یارب

  

ــژ   ــر  يز ک ــه س ــابمن ــن  ی ــه ب ــو ن   از ت
  یـــدو ب يپـــوالد غنـــد يهمـــان جـــا

ــا یکســ ــد ینک ــا يب ــ ه ــت پ ی            فگندس
ــارين ــت  یـ ــدرون کاسـ ــار انـ ــه کـ   ی،بـ

                         بگــــــردانم از شــــــاه مازنــــــدران
ــدونکار ا ــژ یـ ــارين يکـ ــ یـ ــار هبـ                                          کـ

)  101: 2، ج1373 فردوسی(              
  

  قهرمان به مثابۀ مسافري آواره
دیگر و از داند که از سرزمینی به سرزمین   اي می ت قهرمان، او را همچون آوارهیونگ در توصیف خود از شخصی

 ،آوارگـی . اي خطرناك به وادي مخوف دیگر در حال حرکت است و آرامش و قرار با او مناسـبتی نـدارد   مرحله
ماند که هر  قهرمان به خورشید می. را نشان می دهد یابی به هدف ناپذیر براي دست تداوم حرکت و اشتیاق پایان

است براي وانهادن   نهایت آدمی  حرکت او به منزله شوق بی. کند  ف نمیلحظه در حال حرکت است و هرگز توّق
سخنانی که فردوسی در آغاز خوان چهـارم، از   )Bishop 1999: 177(. ناخودآگاهی و رسیدن به خودآگاهی مطلق

  :ت قهرمان استاز شخصیکننده توصیف یونگ   کند، به زیبایی تداعی  زبان رستم بیان می
ــر چشــم   ــت از ب ــدهنشس           یپــ ه فرخن

          یافـــتطنبـــور  یـــزن یکـــی یمـــ ابـــا
ــی   ــام زر د یک ــدج ــرده مــ   ی ــر ک ی              پ
ــانب ــۀ یابـ ــان خانـ ــت                  چنـ ــور یافـ سـ

                                                                                                                                                                    
3. Crete                                           4. Theseus 
5. Medea                                         6. Colchis 
7. Jason                                          8. Golden Fleece 
 
 
 
 



مــر آن را بــه بــر درگرفــت              تهمــتن
ــه ــت            کـ ــتم اسـ ــان رسـ آواره و بدنشـ
ــه ــا هم ــگ يج ــدانســت ما جن           ياو ی
ــه ــ  هم ــا ش ــگ ب ــت           یرجن و نراژدهاس
ــی ــام و بو مـ ــل و میاو جـ ــارگـ           یگسـ

ــدر اســت            همیشــه ــه جنــگ نهنــگ ان ب
  

                   بـــــزد رود و گفتارهـــــا برگرفـــــت
ــاد ــه از روز ش ــت  یشک ــم اس ــره غ          به

ــانب ــوه یابـ ــتان او ا و کـ ــت بسـ ي                سـ
ــش نار   ــا از کفـ ــا اژدهـ ــتکجـ          هاسـ

ــار  ــش ورا کردگــ ــت بخشــ                  نکردســ
      و گر با پلنگـان بـه جنـگ انـدر اسـت     

  ) 98: 2، ج1373فردوسی (                
 

  زن اغواگر 
را از ادامـه مسـیر    اوشود که با دلربایی خود، ممکن است  در این مرحله، قهرمان با اغواي زن یا زنانی مواجه می

هـا و التـذاذهاي مـادي و     زن اغـواگر تمثیلـی بـراي جـذابیت    . سرگردان سـازند  ،بازدارند یا او را در وادي طلب
او هرچنـد در نگـاه نخسـت جـذاب و     . روند شهوانی است که مانعی بزرگ بر سر راه تعالی معنوي به شمار می

اش آشـکار   بازد و پلشتی ذاتی آید، جذابیتش رنگ می رمیفریبنده است، زمانی که قهرمان در صدد تعالی روحی ب
داند که آدمی در سراسر زندگی خود با آن دست و پنجه نـرم   کمبل این مرحله را نمادي از تناقضی می. گردد می
هـاي آن   زند و پلیـدي  هاي زندگی شهوانی سر بازمی به گفتۀ او، انسان همواره از دیدن و پذیرش آلودگی. کند می

عینـه در   دید، بـه  هایی را که در دیگران می رسد که همۀ معایب و پلیدي داند؛ اما زمانی فرامی وجه دیگران میرا مت
سازي است؛ چراکه باید بپذیرد همـه آنچـه کـه زیبـا و عـاري از       کند و این لحظۀ سرنوشت خودش مشاهده می

. اي جز از میان برداشتن آنهـا نیسـت   ارهورزیده است، عین آلودگی است و چ دانسته و به آنها عشق می پلیدي می
)Campbell 2008: 101(  

آفـرین، بـه    آید و با یادکرد رسـتم از جهـان   زن جادوگري که در خوان چهارم در صدد دلربایی از رستم برمی
  :مطابقت داردشود، کامالً با توصیفاتی که کمبل از زن اغواگر دارد،  پیري زشت بدل می گنده

ســـرود         بـــه گـــوش زن جـــادو آمـــد
ــ یاراســــتب ــار           هرخ را بــ ــان بهــ ســ

ــر ــگ    ب ــر از رن ــد پ ــتم آم ــو رس           يوب
ــت ــادو  ندانس ــاو ج ــت ر يک ــن اس   یم

ــی ــ  یک ــاس م ــاد  یط ــش برنه ــر کف   ب
  چـــــو آواز داد از خداونـــــد مهـــــر

  نداشـــت  یـــایش روانـــش گمـــان ن 
ــ ــام   یهس ــون ن ــزدانگشــت چ ــن ی   یدش

ــداخت ــد   بینــ ــم کمنــ ــاد خــ        از بــ
  

  رســـتم و زخـــم رود  همـــان نالـــۀ   
ــد ز  ــر چنـ ــاوگـ ــار  یبـ ــودش نگـ   نبـ

ــ ي             او یــــکو بنشســــت نزد یدبپرســ
ــر  ــدر اه ــگ ان ــه رن ــه ب   یمن اســتنهفت

ــیز دادار ن ــرد  یکــ ــش کــ ــاددهــ   یــ
ــه ــر   دگرگون ــه چه ــادو ب ــت ج ــر گش   ت

  نداشــــت یشزبـــانش تــــوان ســــتا 
ــون درو بنگر  ــبک چـ ــتن سـ ــد تهمـ   یـ

ــه بـــ    ــادو آورد ناگـ ــر جـ ــده سـ          بنـ
  ) 98: 2، ج1373 فردوسی(                



 نبرد با شیر 
ظاهراً غلبه بر ایـن  . هاي پهلوانی است ترین درندگان، یکی از مضامین معمول در داستان گالویز شدن با خطرناك

در . شود، نویدبخش فتوحـات دیگـر پهلـوان اسـت     سلطان جنگل خوانده می ،ها جانور که در بسیاري از فرهنگ
   :، در این باب آمده استگمشگیلحماسۀ 

هاي کوهستان شیرها را  ها پیش در گذرگاه مدت«: دعا کرد ،تان رسیدـهاي کوهس ی که به گذرگاهـهنگام وقت گیلگمش شب
پس اکنون اي خـداي  ؛ دعا کردم و دعاهایم به گوش خدایان رسید. سوي ماه بلند کردمه ترسیده بودم و چشمانم را ب. دیدم

یـایی از خـواب   ؤبه قصد خوابیدن دراز کشید تا هنگامی کـه در میانـه ر   ،وقتی دعا تمام شد ».مرا در امان دار Sinسین ! ماه
دست گرفت، شمشیرش را بـه  ه سپس تبرش را ب. در اطراف خود دید، او شیرهایی را که زندگی پررونقی داشتند ؛بیدار شد

  )100-99: 1376ساندرز (. ها افتاد و آنها را کشت و پراکندبه میان آن ،کمر آویخت و چون تیري که از کمان جسته باشد
جـانور   یـن ا. اسـت  47یمیـان ن یربـه نـام شـ    یوحشـ  بسـیار بـزرگ و   يجانور نیز نبرد با ان هرکولوخ اولین

-Dixon(. ، اسـت مـار  یمـه و ن يپـر  یمـه مؤنث ن یواليه، 49یدناو اک، سر صد ، هیوالي48یفونفرزند تا ،جثه بزرگ

Kennedy 1998: 154( شود، امـا جالـب توجـه     رو می مثابۀ هرکول، در خوان اول با شیري درنده روبه رستم نیز به
کند؛ چراکه قهرمان به دلیـل خسـتگی راه، بـه خـوابی سـنگین فرورفتـه        اینکه اسب پهلوان با این شیر مبارزه می

  . است
ــو ــان برآمــد دمــان              يس رخــش رخش

ــر ســرش              دو ــدر آورد و زد ب ــت ان دس
ــی ــر هم ــرد             آزد ب ــاره ک ــا پ ــاك ت ن خ
ــو ــدارب چـ ــتم ت  یـ ــد رسـ ــگ         شـ یزچنـ

  

ــ   ــش بجوش ــان یدچــو آت   رخــش آن زم
ــان ت ــدرش   یزهم ــت ان ــه پش ــدان ب              دن

ــاره ب  يدد ــران چـ ــارهرا بـ ــرد یچـ                 کـ
ــان د ــدجه ــ ی ــر ش ــکتار یرب             و تنــگ ی
   )92-91: 2، ج1373فردوسی (           

  نبرد با اژدها
هاي پهلوانی اسـت؛ اژدهـایی خوفنـاك کـه قهرمانـان بیشـتر        ترین عناصر در داستان نبرد با اژدها یکی از متداول

اژدهـا تنهـا موجـود     ،رانهـاي پژوهشـگ   بنا بر یافتـه . ها ناگزیر از رویارویی با آن هستند اساطیر، در جادة آزمون
ال اروپـا  ـروم  و شمـ  ،ایران و مصر گرفته تـا یونـان   ،ژاپن ،نـهاي تمام ملل از چی اساطیري است که در افسانه

اژدها مشهورترین موجود جادویی در ادبیات است و  ،عالوه بر این ؛)25: 1365فسایی  رستگار( حضور داشته است
رغـم موجودیـت    بـه  .شوند میرو  هترین دشمنی است که قهرمانان اساطیري با آن روب ترین و قوي غالباً سرسخت

 Seigneuret(. نیز از ایـن جـانور یـاد شـده اسـت      تاریخ هرودوت، در برخی کتب تاریخی، مانند اژدهااي  افسانه

                                                   
47. Nemean                                       2. Typhon 
3. Echidna 
 



آید و غلبه بر آن، نمـاد   ها به پیشواز او می جانور اهریمنی با گام نهادن قهرمان به سرزمین آزموناین  )402 :1988
  ) Leeming & et.al 2010: 24(. بار است زیان قدرت ناشناختۀ  پیروزي بر هرگونه صاحب

ما  ،باور یونگ بهداند؛  می قهرمان الگوي الگوي اژدها، آن را در ارتباط مستقیم با کهن یونگ در تحلیل کهن
از آن یاد  »سایه«یونگ با نام   که(به دنبال یافتن قهرمانی در درون خود هستیم تا به جنگ اژدهاي درونمان 

این ستیزه در کشمکش انسان بدوي براي  .همواره با سایه در ستیز است« ،»من«الگوي  کهن. برویم) کند  می
ت أشرور آسمانی که به هی هاي الگویی با قدرت به صورت نبرد میان قهرمان کهن ،دست یافتن به خودآگاهی

قهرمان و اژدها،  یاننبرد م در واقع، )175: 1381یونگ ( ».است شده بیان ،کند  دیگر اهریمنان نمود پیدا می اژدها و
  . دهد یم  ننشا را ناخودآگاه هاي یانجر با»من«  يالگو تر چالش میان کهن تر و واضح شکل فعال

در عین حال داراي صفاتی  یراز یست؛ن یدلزوماً پل، ستا ذهن ما یکتار یمۀن »یهسا«هرچند در مکتب یونگ، 
است که معمـوالً آن   اي یمهن ،به هرحالاما  ؛است تیخالق هاي یزهو انگ تیهمچون درك واقع یده،خوب و پسند

راه شـناخت   ینبهترو  نماید یتر م و هولناك تر یاهاز گناهان که سرکوب، آن را س انباشته اي یمهن کنیم؛ یرا پنهان م
 مانـد،  یناخودآگاه مـ  ت اغلبیشخص  یمنف یا یکتارنیمه . با آن است یاروییرو ،آن و محفوظ ماندن از گزندش

 یدبا اژدها اي غلبه بربر قهرمان. رفتگ یرواز آن ن توان یدارد و م وجود »یهسا« دهد که یصتشخ یداما قهرمان با
را در   یهشود مگر آنکه سا یروزپ تواند ینم »من«یگر، د  به عبارت ید؛خود از در سازش درآدرون مخرب  يبا قوا

   .یابد  سازد و بر آن سلطه یلخود مستح
ز آویزد، اهریمنی افسونگر است که دو بار بـه نیرنـگ، خـود را ا    اژدهایی که رستم در خوان دوم با آن در می

  :شود  کند، اما رستم به یاري پروردگار و با کمک رخش بر این جانور پلشت پیروز می  دید تهمتن پنهان می
ــان    ــاخت روشــن جه ــان س           ینآفــر چن

ــر آن ــتم او را بد یرگـــی،ت بـ           یـــدرسـ
ــتبرآو ــا  یخـ ــگ اژدهـ ــه جنـ ــا او بـ   بـ

ــو ــا د  چـ ــن اژدهـ ــدزور تـ ــش           یـ رخـ
ــد ــگفت            بمالیـ ــد شـ ــدر آمـ ــوش انـ گـ
ــد ــتفش بــ  بدری ــو شــ    هک ــدان چ           یردن

و بنـــداخت از بـــر ســـرش           یـــغت بـــزد
  

ــ    ــا را زمـ ــان نکـــرد اژدهـ ــه پنهـ ین                 کـ
  ید برکشـــ یـــاناز م یـــزت یـــغســـبک ت

ــدن ــا    یامـ ــم زو رهـ ــام هـ ــه فرجـ                       بـ
ــز ــان برآو نآ ک ــتس ــاجبخش یخ ــا ت   ب
ــ ــت بلنـ ــه دنـــدان گرفـ ــا را بـ                    د اژدهـ

یـــر                       شـــد پهلـــوان دل  یـــرهبـــرو خ
ــرش  یخــتفرور ــون از ب ــون رود خ   چ

  )96: 2، ج1373فردوسی (                
 که در میان تاریکی، چنان؛ است »معرفت و بصیرت« یابی رستم به آغاز تحول و دست« خوان، این مرحله از هفت

پهلـوانی    در اینجا دگردیسی رستم از جنگجویی قدرتمند به .شود موفق به دیدن اژدها می هرچند در سومین بار،
  )69: 1381راد و فربود  سهیلی(» .متوکل را شاهد هستیم

  



  رفتن به کام نهنگ
  یــونس به دهان ماهـرت یـوذ از داستان رفتن حضـه کام نهنگ که مأخـن بـرفت

بـارترین مراحـل    اي نمادین به حضور قهرمان در یکـی از دهشـت   ی است، اشارهـس آسمانمقدت کتب ـبه روای 
دشمنی که قهرمـان بـا آن   . اي که عالوه بر وجود خطرات مهیب، سیاه و تاریک است ؛ مرحلهداردها  جاده آزمون
العاده  باید از توانی خارق  آسا است و قهرمان براي توفیق در این آزمون شود، ناشناخته، هولناك و غول  گالویز می

رفتن به کـام نهنـگ در نظریۀ کمبل، عمـالً  . سنگ آن دشمن و استقامتی بیش از سایر مراحل برخوردار باشد هم
  )Campbell 2008: 74-80(. دـافت  ار اتفاق میـغبا وارد شدن قهـرمان به 

در مکتـب روانکـاوي   . انسـان اسـت   ذهن یا درون پیچیدة) تالبیرن(هزارتو نماد  شناسی، غار حاظ روانـبه ل
که به ژرفاي درون خود رفتـه   استعاره از آن استدر خواب ببیند که به غاري سفر کرده است،  ياگر فرد ،یونگ

خـوان، گزارشـی کـه اوالد از     هفـت  در  )Adams 2010: 242( .کنـد   جو میو است و آرزوهاي ناکام خود را جست
دهد، مانند توصیفی است که کمبل از رفتن بـه کـام نهنـگ بـه دسـت داده       میمأواي ظلمانی دیو سپید به رستم 

  :است
هولناك           یدتآ یشغار پ یکی

جنگ           یواند ن نرهآ بر گذارت
          یدسپ یود گاه ،غار اندرون به

  مگر کردن او را تباه  توانی
  
          یدسپ یود يسو یگهن جاآ وز
          یدغار د یکی ،کردار دوزخ به
  

  و باك یمپر از ب یدمچنان چون شن  
  همه رزم را ساخته چون پلنگ

ید                    و ام یملشکر به ب یندکزو
  ...ساالر و پشت سپاه ي استکه او

  ) 105: 2، ج1373فردوسی (               
ید                       ش کردار تابنده بهبیامد 

ید                      ناپد یرگیاز ت یو،تن د
  )107: همان(                                  

بخشـد،   ینـایی دوبـاره مـی   ب سرداران ایرانپادشاه و اینکه به از  یرغ و خروج از غار، یدسپ یوبا کشتن د رستم
 لقـب   ین هنگـام اسـت کـه شایسـتۀ    در اعمالً و  گردد یبازم شناییروو به جهان  یابد یم دوباره يتولد یزن خود

  )47-46: 1374مسکوب (. شود یم »بخش پهلوان تاج جهان«
  

  دستاورد قهرمان
  س از توفیق در نبرد نهایی، ـرمان پـومًا به قهـهاي اساطیري جهان، عم تانـدر داس
هاي مفتوحه بـه   ممکن است فرمانروایی یکی از سرزمیناین هدیه اشکال گوناگونی دارد؛ . شود  اي اعطا می هدیه

در هرحال، این پـاداش  . س بنوشدمقد   اي زیبا برسد و یا از جامی گردد و یا اینکه به وصال شاهزاده  قهرمان عطا 
 اینجـا نیـز  در . شـود  ها و استقامت قهرمان در عبور از موانع دشوار جاده آزمون به او داده مـی  در ازاي جانفشانی



گفتـه اسـت،    کاووس پس از پیروزي نهایی رستم بر شاه مازندران، هدایاي متنوعی را که شامل همۀ موارد پـیش 
د منشور فرمانروایی رسـتم و خانـدان زال بـر ناحیـت     ترین آنها، صدور مجد بیند که البته مهم  براي او تدارك می

  : سیستان و نیمروز است
  یربر حر يا نامه یکی نوشته
  فروز یتیبه ساالر گ ینا سپرد
  شاه کز پس عهد کاووس چنان
  نامور رستم زال را مگر

                                                  

یر           ز مشک و ز عنبر ز عود و عب  
یمروزهمه کشور ن يبه نو  

ن تخت کس را کالهآ نباشد بر  
و گوپال را یرخداوند شمش  

)125: 2ج، 1373فردوسی (              
  نتیجه

  یـاي محققانـه ژوهشـا پـگ و بـایۀ آراي یونـر پـه بـگویانـال د کهنـب نقـمکت
الگوهاي موجود در متن بررسی و واکاوي  در این شاخه از نقد، کهن. ون بودکین، فراي و کمبل شکل گرفتـچ 

. گـردد  گیري خالق اثر از آنها که غالباً به شکلی ناخودآگاه صورت گرفته است، تبیـین مـی   شوند و نحوة بهره  می
سـفر  «الگوهـا، یعنـی    مهمتـرین کهـن   جوزف کمبل با مطالعه و تجزیه و تحلیل اساطیر مختلف جهـان، یکـی از  

. را به دقت شناسایی کرده و براي آن قائل به سه مرحله اصلی عزیمت، رهیافت و بازگشت شده اسـت » قهرمان
  . رسد تر باشند که مجموع آنها حداکثر به هفده مورد می توانند داراي مراحلی جزئی هریک از این مراحل می

که بـه زنـدگی روزمـره و     که قهرمان است گونه بدین یداستان پیرنگ قالب یکسیر تحول و سفر قهرمان در 
با پـاي نهـادن   پذیرد و   را می جوییماجراآفرینی و  نقشدعوت به  معمول خویش مشغول است، با شنیدن پیامی،

و سرانجام بنـا بـر    کند  طی می س و انسانیی مقدبراي رسیدن به هدفمتعددي  مراحل گیر، ی نفسآزموندر جادة 
رسد و در عـین   رسانی افرادي چون پیري فرزانه، به توفیقی بزرگ می هایی که در او نهفته است و با یاري قابلیت

پس از ایـن آگـاهی و اشـراف، بـه جهـان و      قهرمان . شود  نایل میوکمال به خودشناسی حال، از نظر روحی نیز 
هریـک از مراحـل سـفر بـه صـورت      . گمارد  گردد و به راهنمایی دیگران همت می  شرایط معمولی زندگی بازمی

قهرمـان   سـفر  اي گذارد تـا روایـت اسـطوره     رمان آنها را پشت سر میـبیانگر مراحل گذاري است که قه ،نمادین
  .شکل بگیرد

مراحلـی کـه در   . خوان رستم بـا نظریـۀ کمبـل قابـل تبیـین اسـت       هفت  در شاهنامۀ فردوسی، پیرنگ داستان
  :مبل قابلیت تطبیق دارد، عبارتند ازخوان رستم با نظریۀ ک هفت

  .ایرانی نبرانگیختن رستم براي سفر به مازندران و نجات دادن پادشاه و سردارا: داي فراخوانن -1
  .میلی اولیۀ رستم در سفر به سرزمین ناشناختۀ مازندران تعلل و بی: بعدي آنپذیرش و  فراخوان ۀاولی رد -2
 .گرفتن رستم از اوالد یاري: یاوران قهرمان -3
 ).خوان چهارم( پیرزن جادو رویارویی با: زن اغواگر -4



 ).خوان اول( شیر نبرد با -5
 ).خوان سوم( نبرد با اژدها -6
 ).خوان هفتم(ظلمات غار  نبرد رستم با دیو سپید در: رفتن به کام نهنگ -7
ی و برخورداري از هـدایا و پـاداش شـاهانه؛ از    رهایی شاه و سرداران ایران: و دستاورد مادي و معنويتوفیق  -8

  . روایی رستم و خاندان زال بر ناحیت نیمروز جمله دریافت مجدد منشور فرمان
  

   نوشت پی
به وام گرفته  ها فینگان بیداريِ، با نام ب خود را از یکی از آثار جیمز جویساعنوان کت گفتنی است که کمبل) 1(

نیز تأثیر زیادي بر سـاختار و محتـواي کتـاب کمبـل     » Ulysses«، یولیسس، جویس؛ عالوه بر این، دیگر اثر است
   )Ellwood 1999: 135-136(. داشته است
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 .  76و  75ش . ماه هنرکتاب  .»خان رستم مهر مهر بر هفت«. 1383. بیدمشکی، مریم
 . دانشگاه شیراز: شیراز. اژدها در اساطیر ایران. 1365. رستگار فسایی، منصور

 .هیرمند :تهران .اسماعیل فلزي ترجمۀ .گیلگمش حماسه. 1376. ك. ن ،ساندرز
 .گیعلمی و فرهن: تهران. هاي شاهنامه شناسی داستان شکل: از رنگ گل تا رنج خار. 1383. سرّامی، قدمعلی

علمـی ـ پژوهشـی     ۀفصـلنام  .»بیـژن  خوان هفت در مهـري زینۀ هفت« .1390. سرّامی، قدمعلی و منصوري، سیما
 . 23ش . دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره

 . 52 ش ،هنر .»یونانتطابق افسانه رستم با داستان هرکول در « .1381. فریناز  ،فربود و یمهراد، فه یلیسه
: تهـران . به کوشش سعید حمیدیان ).بر اساس چاپ مسکو(فردوسی شاهنامۀ . 1373. فردوسی، حکیم ابوالقاسم

  . قطره
پژوهشـنامۀ   ۀفصـلنام  .»یو مـاه  یونس یتبه روا یاسطوره نزد کمبل با نگاه تک یلتحل« .1388. منیژه ،کنگرانی

  . 14ش . فرهنگستان هنر
  .یو فرهنگ یعلم: تهران .یترجمۀ محمد دهقان .اسطوره .1384. کوپ، الرنس



 و روان خردمنــد پهلــوانتــن  در. »خــوان هفــت   آزمــون در پهلــوانبخــت و کــار «. 1374. شــاهرخ مســکوب،
 . طرح نو :تهران). شاهنامه درهایی تازه  پژوهش(

  .جامی :تهران  .ترجمۀ لطیف صدقیانی .روح و زندگی. 1379. یونگ، کارل گوستاو
  .جامی: تهران. 3چ . محمود سلطانیهترجمۀ . هایش سمبول انسان و. 1381 .ـــــــــــــــــــ 
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