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Abstract  
By introducing the theory of individuality, Jung has opened a new chapter in 

literary criticism and provided a forum for the activities of many 

contemporary theorists, including Joseph Campbell. Campbell, enumerate 

one of the common themes in myths that have a similar structure to each 

other and follow the single target as the hero's adventurous journey and 

according to that brought up the monomyth theory. In this research, enlisting 

from the myth criticism method and according to Campbell's classification, 

the hero's journey in Sam Nameh’s poem that occurs in romantic adventure 

format was checked. Findings of research show that although the order of 

total pattern is not observed in this journey and all of the levels were not 

performed completely, the hero's journey differs slightly from Campbell's 

pattern. The hero at his own symbolic journey, with the discovery and 

recognition of the unknown and damaged aspects of his own psyche, was 

able to shape his shattered and unbalanced character by passing beyond the 

boundaries of his - limited- self and experiencing his own individuality by 

psychological evolution. 

Keywords: Myth Criticism, Joseph Campbell, Epic, Hero's Journey, 

Sam Nameh. 
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سام نامه بر اساس  ةسفر قهرمان در منظوم یا نقد اسطوره

 لکمپبیالگو

  رانیا مازندران،  دانشگاه مازندران،  ، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  یزهرا اصغر
  

 رانیا مازندران،  دانشگاه مازندران،  ، یفارس اتیگروه زبان و ادب ار، یدانش  یرضا ستار
  

 چکیده
عرصه را براي فعاليت  ادبي گشود وحوزۀ نقد  راه جدیدي در ، فردیّت یونگ با ارائة نظریة فرآیند

 را که ها اسطورهکمپبل یکي از مضامين مشترک در  جمله جوزف کمپبل فراهم کرد.پردازان زیادي از نظریه

ماجراجویانة قهرمان برشمرده و  سفرهاي ، کنندمي داراي ساختاري مشابه هستند و هدف واحدي را دنبال

اي  گيري از روش نقد اسطورهاین پژوهش با بهره . درکرده است یگانه را مطرح نظریة اسطورۀ ، براساس آن

 که در قالب ماجرایي عاشقانه روي سام نامه قهرمان در منظومة سفر ، کمپبلهايبندي و مطابق با تقسيم

کلّيِ الگو در این منظومه دیده هرچند ترتيب دهد يم ي پژوهش نشانها افتهبررسي شده است. ی ، دهد مي

هایي با اما سفر قهرمان با اندک تفاوت ، طور کامل درآن تحقق نيافته استشود و همة مراحل نيز به نمي

ي ناشناخته و ها جنبهنمادین با کشف و بازشناسي  بق دارد. قهرمان در طي سفرکمپبل تطا موردنظرالگوي 

 و نامتعادلِ خود را شکل دهيپاش ازهمشخصيتِ  ، دیدۀ روان خویش توانسته است با گذر از منِ محدودآسيب

 فردیّت را تجربه نماید. ، دهد و با رسيدن به تکامل رواني

 .هنام سام ، حماسه ، قهرمان سفر ، کمپبلجوزف ، یا نقد اسطوره: ها کلیدواژه

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئولzasghari433@gmail.com 



 21 |   یستار اصغری و

 مقدمه

 پژوهش مسئلة

؛ ستوجهان پيرامون ااز  روزگاران نخستين شناخت انساني  دهنده بازتاب ها اسطوره

، چنين جوامعي د. دربوهاي طبيعت حدّ و مرزي قائل ن ميان خود و پدیده ، که بشردوراني

بدوي  زیرا انسانِ ر؛پذی و درنتيجه تکراراست واقعي و مقدّس  ، مطلق تيحقيق اسطوره بيانگر 

اي یا تنها با بازگویي  گونة خدا یا قهرماني اسطورهبا تقليد ازکردارهاي سرمشق»

کند و به شکلي جادویي وارد زمان  ميهاي آنان خود را از زمان فاني دور ماجراجویي

 (6879 ، )الياده «.شود مقدّس مي

 (: الف6869 ، )کمپبل .وجود ندارد ها اسطورهنظمي نهایي براي تفسير  عنوان چيه به

تالش  عنوان بههوشِ مدرن اسطوره را »ي متفاوت ها ئتيهاما با  ، جا وجود دارندهمه ها آن

کند و یا آن را تخيالت و کورکورانة انسان بدوي در توضيحِ جهانِ طبيعت تفسير مي

ي درک درست بهوران ماقبل تاریخ آمده و در اعصار بعد که از د داند يمرؤیاهاي شاعرانه 

کند که اسطوره را خوابِ جمعي فرض مي ، ( و یا همانند یونگ838: )همان «نشده

(؛ اما با همة این 838: اعماق روح بشر است )همان الگویي در کهنهاي دهندۀ خواسته نشان

ریسته از چه دیدگاهي به آن نگ کهبرحسب آناي ندارد و   مفهوم یگانهاسطوره  ، تفاسير

 برآنست و کند ر ميپرتو رؤیا تفسي اساطير را در اراي معاني متفاوتي است. فرویدد ، شود

ملل... و رؤیاهاي متمادي  اميال اقوام و هاي تغييرشکل یافتة تخيّالت و ماندهاساطير ته»

که مدّعي بود  او ةرانامّا بينش یکسونگ ، (6878 ، )باستيد« اند بشریّت در دوران جواني

« شود برانگيخته و هدایت مي ، ناميم آنچه مسائل جنسي مي ةواسط به بشر نهایتاً تمامي رفتار»

 را از او پيروانش ازجمله یونگ از بعد از مدّت زماني راه برخي ، (6878 ، )گرین و همکاران

. انجاميد  ناسي تحليليعنوان روانش بااي در روانشناسي   جدا ساخت و به پيدایش مکتب تازه

 شضمن پذیر ، کرد که تنها به جهان فردي اکتفا مي یونگ با محدود دانستن نظر فروید

افراد بشر مشترک  ةکه ميان هم را روان ناآگاه جمعي ، «ناخودآگاه فردي»و مفهوم  «من»
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-بستر بروزکهن یونگ ناخودآگاه جمعيباور ( به 6831 ، )ترقي .به آن اضافه کرد ، است

 ي دارند.جمع دستهي مختلف که ماهيتي ها شکلها و الگوهایي است درقالب صورت

الگوها در جریان تکامل شخصيت او  الگوهاي مهم که سایرکهن یکي از این کهن

کار اصلي قهرمان کشف خودآگاه  ، الگوي قهرمان است. ازنظر یونگ کهن ، ابندی يمنمود 

با  شدن مواجه قیاز طر خود کههاي توانایيها و یعني آگاهي به ضعفخویشتن است؛ 

شود و معموالً با ورود قهرمان به  پذیر مي ها امکانهاي مختلف روان و شناخت آنجنبه

 .کند يمتحقق پيدا  ، فرسا ها و شروع سفرهایي سخت و طاقتآزمون جادۀ

( 6685 -6637کمپبل )جوزف چونهم يهاي متعدّد محققان یونگ با پژوهش دیدگاه

است  «یگانه ۀاسطور»یة نظر ، این زمينه ل دربکمپ ةترین نظری مهم د.رک بسط و گسترش پيدا

قهرمان  طور مفصل به تحليل سفرو بهتوضيح داده  قهرمان هزارچهره که آن را در کتاب

 ليوتحل هیتجزها را  یي که کمپبل بر اساس این نظریه آنها داستانجمله از .پرداخته است

، )طاهري وآقاجاني .بودا و مسيح اشاره کرد ، اوسيریس ، توان به پرومتئوسمي ، کرده است

 6862) 

هاي حماسي و ملّي ایران که ریشه در ناخودآگاه جمعي دارند و ماجراهاي منظومه

ۀ دهند بازتاب ، ها ها و داستان قالب قصهاند در گرفتهکهن اساطيري شکل برمبناي باورهاي

، شر و رویارویي نيروهاي خير ابتدائي نسبت به در جوامعهاي مردمي هستند که  دیدگاه

بخش  ، بنابرایناند؛  داشتهخاصي  ي تصوّرا افسانهپهلوانان و موجودات  ، اعمال خدایان 

بيگانه در و نبردهاي قهرمانان با عناصر  ها يدالوررا شرح  ها حماسهعظيمي از مطالب این 

 گيرد.برمي

در  ينقد و بررس تيقابلرسد این منظومه  به نظر مي ، نامه سامبا توجه به پيرنگ داستان 

، رماجراي سامسفر پُ بر آنيم این پژوهش در دارد.شناختي را و اسطوره روانکاوي ۀحوز

 با مطابق و يا اسطوره دیدگاه نقد از را فردیّت به او دستيابي و چگونگي منظومه قهرمان 

 .تحليل کنيم او شخصيت تکاملدر  را الگوها کهننقش و بررسي نظریةکمپبل
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 پژوهش ةپیشین

که  خورد مضموني است فردیّت پيوند مي ةکه با نظری او ةماجراجویان سفر قهرمان و ۀاسطور

توان  این حوزه مي که دریي ها نمونه پژوهش قرارگرفته است. از هاي زیادي محور پژوهش

 کهناساسبر الطير منطق صنعان در تحليل داستان شيخ»هایي چون:  مقاله ها اشاره کرد آن به

قهرمان در منظومة فرامرزنامه تحليل سفر»، (6866، )ایرواني و همکاران «قهرمانالگوي سفر

)مقدم و « گرشاسب به رومتحليل سفر« ، (6863 ،)بهرامي رهنما« کمپبلبر اساس الگوي

نامه  سام تحقيق در گوناگون به هرچند پژوهشگران از زوایاي. ستو... ا (6863 ،همکاران

نظر این پژوهش  گرفته کاري دربارۀ موضوع مورد با جستجوهاي صورت امّا ، اند پرداخته

روند  الگوها در کهنسيرتکاملي شخصيت قهرمان و تأثيري که  است. دهمنتشر نش حال تابه

 مستقل هدف پژوهش حاضر طوراست که بهاند موضوعي گذاشتهفردیّت قهرمان برجاي

 است.

 و محدودۀ پژوهش پژوهشروش 

ي براي ا کتابخانهتوصيفي است و از شيوۀ  روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي

نامه  گردآوري منابع و اطالعات استفاده شده است. محدودۀ این پژوهش منظومة سام

 تصحيح وحيد رویاني از انتشارات ميراثِ مکتوب است.

 . چارچوب مفهومي پژوهش1

 یا اسطوره. نقد 1-1

ي از آراء و ريگ بهرهي است که ناقدان با ا رشته انيمي ازجمله رویکردهاي ا اسطوره نقد

 دیدگاه نقد از. پردازند يمشناسان به تحليل آثار ادبي  شناسان و انسان ي روانها دگاهید

ذهن  پيش در از که کشدمي ها سر بر نشانهاز درون نظامي از  ، هر آفرینش هنري» يا اسطوره

، )یاوري« .کنند جا افتاده استکه در درون یک زادبوم فرهنگي زیست مي کساني ةهم

که در  رازها و رمزهایي برسد ةبه سرچشم خواهد يم يا اسطوره منتقد ، رو نی( ازا6831 

، عالئم ، ها معنایي واژه ةها به دنبال شبک ها در جریان است. او در این فرهنگ درون فرهنگ
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پنهان و خفته در ناخودآگاه جمعي به  ، که مشترک و همگاني گردد يها و نمادهایي م نشانه 

 .نائل شداساطير  درست به شناخت توان يها م یادگار نهاده شده و تنها با بازشناسي آن

الگویي توصيف کهنقياس با مفاهيم در را معناشناختي متن ساختار اياسطوره منتقد

به جستجوي آن روح دروني کوشد  و در این راه مي( 6836 ، کند )قائميتحليل ميو

بخش و  ي نيروهاي حياتاو کليّت اثر را تجلّ» .ادبي جریان دارد که در دلِ اثر بپردازد

، )گرین و همکاران «.زنديخ يم نوع بشر بر که از اعماق روان جمعيِ داند بخشي مي وحدت

 انسان اجتماعي و ، هاي مشترک فرهنگي زمينه لحاظ کردنبا  ، به همين جهت( 6839 

قالب آثار ر که د پردازد يم يشمول الگوهاي عام و جهان شناختي به تحليل مضامين و کهن

 اند. خودآگاهي درآمده ةادبي و هنري و خلق تصاویر و نمادهاي مثالي به عرص

 یگانه. کمپبل و نظریة اسطورۀ 1-6

ي یونگ و با تطبيق اساطير ملل متعدّد جهان با ابتناء ها شهیاندي از ريگ بهرهکمپبل با جوزف

، ي فرهنگي در چگونگي نوزایي اسطوره نقش مهمي دارندها تفاوتکه  بر این دیدگاه

را تا دورۀ معاصر پيگيري کرد. او یکي از مضامين مشترک در  ها اسطورهنحوۀ باززایيِ  

سفرهاي ماجراجویانة  ، داراي ساختاري مشابه و هدف واحدي هستند را که ها اسطوره

ها و زندگي مردم  و افسانه ها داستانقهرمان معرفي کرد و با تأکيد بر حضور اسطوره در 

انسان را اسير  ، جایي در اعماق درون ها اسطوره»کهن و امروزي به این باور رسيد که جوامع

او به سفرهاي دروني قهرمانان توجه بيشتري نشان داد و  ، . به همين دليلسازند يمخود 

 (6862 ، )صيادکوه و عبدي« .ي روانکاوانه تدوین کردها افتهنظریة خود را با توجه به ی

عالوه بر یونگ از آرايِ فریزر و پراپ نيز تأثير پذیرفته است.  ، کمپبل در نظریة خود

زند و با  مهرباني و کمال را به چهره مي ، صفاتِ خشم ، قهرمان مانند خدایان که يهنگام

خدامردان »به  آورد يمو فضل و برکت را براي مردم جامعه به ارمغان  جنگد يمدیوان 

ها و مراحل مختلفي را  خان ، و آنجا که براي رسيدن به هدف خود شود يمنزدیک « فریزر

 (6863 ، ا)بهرامي رهنم .ابدی يمشباهت « کنشگرهاي پراپ»به  گذارد يمسر پشت



 10 |   یستار اصغری و

ي بند بخش ، به سه مرحله مشترکشانقهرمان را برمبناي ساختار  ماجراي کمپبل

 به شرح زیر است: قهرمان هزارچهره گانة این الگو درکتاب ي سهها بخشکند.  مي

-حوادث ما قبلِ شروع سفر را در برمي ، بخش آغازین سفر عنوان بهمرحلة عزیمت: 

عبور از نخستين آستان و  ، امداد غيبي ، دعوت ردّ ، سفر شامل مراحلِ دعوت به آغاز ، گيرد

همراه است. در این  ها آزمون جادۀ شکم نهنگ است. مرحلة تشرّف: با ورود قهرمان به

ي و آشت ، گرزن درنقش وسوسه ، قهرمان با عبور از مراحلِ مالقات با خدابانو ، مرحله

که به هدف و مقصود نهایي دست  حال نيدرع ، خدایگان و برکت نهایي ، یگانگي با پدر

یابد. مرحلة بازگشت: شود و تعالي مي روحي نيز دچار تغيير و تحوّل مي ازنظر ، یابد مي

بازگشت به سطح زندگي  ، کمپبل دومين وظيفة قهرمان را پس از درک قلمرو خدایان

هرمان در این ساز خدمت کند. قداند که درآن باید همانند انساني دگرگونپيشين خود مي

قهرمان با دریافت  ، بنابراین؛ (6869 ، مرحله داراي نيروهاي بالقوّۀ صانع هم هست )کمپبل

زندگي را متحوّل سازد و به تجدید حيات جامعة  تواند يمواسطة آن  فضل و برکتي که به

 که هنگام مراجعت نيز با مشکالت متعددي مواجهحاليگردد؛ در باز مي ، انساني کمک کند

تصميم  ، ي بازگشت به ميان مردمجا بهشود و حتي این امکان نيز وجود دارد که قهرمان  مي

سر باز زند. این  ، ي که بر عهده داردتيمسئولگيري از جهان قبلي از انجام  بگيرد با کناره

رو بهرو ها آنخود به وطن با  بخش در بردارندۀ رویدادهایي است که قهرمان در بازگشت

عبور  ، دست نجات از خارج ، فرارِ جادویي ، از: امتناع از بازگشت اند عبارتکه  شود يم

 (6869 ، )کمپبل .ارباب دو جهان و آزاد و رها در زندگي ، ازآستان بازگشت

 ها اسطورهۀ کمپبل بسيارگسترده است و نباید انتظار داشت که همة شد ارائهالگوي 

بسيار به هم نزدیک  ها داستانواجد همة این مراحل باشند. هرچند فرآیند روایي در این نوع 

، اما بسته به سطح ماجراي قهرمان ، دهد يماست و هدف و مضمون واحدي را هم ارائه 

دیده نشود و چرخة  ها آنالگویي در  کهن يها مضمونممکن است همة این مراحل و یا  

بسياري از »نيز بر این عقيده است که  کمپبل طي نگردد. ر کاملطو بهاسطورۀ یگانه 

دهند. بعضي دیگر ي را از دایرۀ کامل جداکرده بسط ميا نمونهها یک یا دو عنصر  داستان

و  ها تيشخص. گنجانند يمچندین دایرۀ مستقل را در یک سري ِکامل  ، ها از داستان
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توان یک عنصر مجزا را مي ، درهم ادغام کرد و از سویي توان يماپيزودهاي مختلف را 

 (: الف6869 ، )کمپبل« .کرد و با تغييراتي بسيار دوباره ظاهر نمودبرداري بارها و بارها نسخه

، اگر یکي از عناصر از یک داستان: »دیگو يمالگویي  همچنين دربارۀ حذف عناصرکهن

 ي تلویحي به آن اشاره شدها گونه بهحتماً  ، باشدآیين و یا اسطورۀ فرضي حذف شده  ، افسانه 

ي داستان شناس بيآسدربارۀ تاریخ و  تواند يماست و خودِ حذف شدن آن عنصر هم 

 (57-51: )همان« يار ما قراردهد.اطالعات زیادي در اخت موردبحث

 . معرفي منظومه و خالصة داستان6

متعلق به اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است و سرودۀ  نامهساممنظومة  ، به باور صفا

از دخالت سام در  ، شاهنامه برعکس ، در این منظومه (6835 ، صفا) .خواجويِ کرماني

ها  بلکه انگيزۀ همه نبردها وکشش ، (887: هاي بزرگ ملَي ایرانيان اثري نيست )همانجنگ

 (6872 ، )پرویزي .و وصال معشوق استعشق  ، هاي سام ها و مرارت اسارت ، ها کوششو

)منوچهري و بابا « .برجنبة حماسي آن غلبه دارد ، گفت بُعدِ عشقي آن توان يم»براي همين 

 ـاین منظومه بيشتر یک داستان سلحشوري  ، به باور برخي محققان ، رو نیازا (6868 ، صفري

 (6835 ، )نحوي .رمانس است تا داستان حماسي

شود. سام در پيِ تعقيب  سام آغاز و با رفتن او به شکارگاه پي گرفته مي داستان با تولّد

که خود را همان گوري  نديب يمرویي را  رسد و درآنجا پري گوري به دشت سرسبزي مي

 که با افسون او را از لشکرش جدا کرده و به سمت دشت کشانده است. پري کند يممعرفي 

ا وارد شدن سام به قصر و مشاهدۀ تصویر زیباي کند. بسام را به قصرش دعوت مي ، روي

شود.  گيرد و او عاشق پریدخت مي پریدخت ـ دختر فغفورِچين ـ ماجرا شکل دیگري مي

شود و راه رسيدن به مقصود را  سروشي در عالمِ خواب بر او ظاهر مي ، در پيِ دلدادگي سام

. همراهي او با گردد يممواجه  سام با حوادث بسياري ، داند. در راه سفر در سفر به چين مي

اي برایش رقم بخورد. سام با کمک  شود اتّفاقات تازهسبب مي ، سفر این در کارواني

چشم  دوراز بهشود و با همراهي پرینوش و  سعدان ـ ساالر کاروان ـ راهي دربار فغفور مي

شود که این  ؛ اما در برگشت با باغبان قصر درگير ميکند يمبا پریدخت دیدار  ، همگان
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قمررُخ از زندان  انجامد. سام به کمک درگيري به کشته شدن باغبان و زنداني شدن سام مي

ي است تا سام با دعوت فغفور بار ا بهانهرضایت فغفور براي ازدواج  کسب کند. ميفرار

فرستد.  دیو مي او را به نبرد با نهنگال ، دیگر راهي چين شود. فغفور براي از بين بردن سام

پنهان کردن پریدخت  کوشد با شود. فغفور با همدستي وزیر مي سام در این نبرد پيروز مي

سام را به ترک چين وادارد. با آشکار شدن مکر و  ، در چاهِ سردابه و انتشار خبر مرگ او

عشق به پریدخت را در دل  دهرچن. سام شود يمي ا تازهداستان وارد مرحلة  ، حيلة فغفور

شود و ماجراهاي زیادي را  مغرب مي اما این بار براي براندازي ریشة کفر راهي دیار ، دارد

، تناننيم ، جزایرِسگساران گذر از ، شاه گذراند. رفتن به مرز روم و نابودي سقالب از سر مي

 کردن دیوِدیوانِ کوهِ فنا و در بندنبرد با شداد و  ، شکستن طلسمِ جمشيد ، زنان پریان و شهرِ 

افتند. سام  که در خاللِ این بخش از سفر اتّفاق مي اند يحوادث ، ابرها و موارد متعدد دیگر

ي مرز ایران حرکت سو بهبه همراه پریدخت  ، کفر و نابودي فغفورپس از برچيدن ریشة

 رسد. زابلستان به پایان ميو نشستن سام بر تخت پادشاهي  ها آن. منظومه با ازدواج کند يم

 . بحث و بررسي3

 . دعوت به آغاز سفر3-1

ممکن است قهرمان را به زندگي فرا  ، ساز شروع سفر استزمينه درواقعنداي فراخوان که 

تحوّل  ، با شنيدن این ندا ، درهرحالکند؛ اما ي مرگ دعوتسو بهبخواند و یا بالعکس او را 

اي را براي قهرمان  عظيمي در درون قهرمان رخ خواهد داد؛ تحوّلي که با خود تولّد دوباره

. مرحلة نخست سفر سام که با تصميم او براي رفتن به شکارگاه شروع آورد يمبه ارمغان 

. سام در شکارگاه به قصد شود يمگيري سفرِروحي او محسوب آغاز شکل قتيدر حق ، شد

کند و با وارد شدن به قصر او و دیدن تصویر زیباي ي برخورد ميا چهرهیپرشکارِگوري با 

با  ، نديب يمشود. پریچهره وقتي محبّت سام را نسبت به تصویر پریدخت عاشقش مي

. هدد يمآن نقش و تصویر را به دیو نسبت  ، کردن تصویر و سپس اظهار عالقه به سام پاره

 که دهد يمسروشي به او ندا  ، هوشي تا اینکه در عالم بي رود يمتابي از هوش  سام در اثر بي

 (6862 ، نامه راه سفر به سرزمين چين را درپيش بگيرد. )سام ، براي رسيدن به مقصود
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رفتن به سفر  که یيها آن»کند  معرفي مي دو نوع قهرمان را ، گونه سفرها کمپبل در این

در برخي ( ب :6869 ، )کمپبل« .کنند ينمرا  کار نیا که یيها آنکنند و را خود انتخاب مي

بلکه از روي اجبار به درون ماجرا پرتاب  ، قهرمان قصد انجام سفر ندارد ، از ماجراها

ش ( که با ماجراي سام در این بخش از سفرجا سپاه )همان؛ مانند فراخوانده شدن به شود يم

 .کند يمتناسب پيدا 

گيرد و پس از طيّ مراحل  مي راه سفر به چين را درپيش ، سام با فراخوان سروشِ غيبي

با پریدخت دیدارکند. او با فرستادن  شود يم موفق ، هاي دشوار مختلف و گذراندن آزمون

. فغفور با همدستي همایون ـ شود يمخواستار ازدواج با پریدخت  ، ي براي فغفورا نامه

که به قصد نابودي سام او حالي؛ درکند يممادرپریدخت ـ در ظاهر با این وصلت موافقت 

با این درخواست  ، هاي پریدخت فرستد. سام عليرغم مخالفت دیو ميرا به نبرد با نهنگال

ردن پریدخت در کتا فغفور با پنهان شود يم؛ اما پيروزي در این نبرد سبب کند يمموافقت 

مقدّمات ترک چين را براي سام  ، دروغين مرگ او آن انتشار خبر چاهِ سردابه و به دنبال

-از تکرار شرایط نامطلوبي که از هرسو او را احاطه ، ( سام6862 ، نامه )سام .فراهم نماید

یونگ ي است تا او را به حرکت وادارد. ا تکانهشود و نيازمند  خسته و بيزار مي ، کرده

ي ها ضربه»داند و عقيده دارد  برخوردهاي شدید عاطفي را سبب انکشاف خودآگاهي مي

کند مراقب کردار خود  ميرا ناگزیر ها آنو  شود يمموجب بيداري آدميان  ، عاطفي مشابه

اما  ، اگرچه ممکن است تشخيص داده نشود ، ي نخستين این تکانه (6869 ، )یونگ« .باشند

هاي مختلفي نمایان  ي پریان با مضمونها قصهو  ها اسطورهنوعي فراخوان است که در 

ة خبر دروغين مرگ پریدخت و آشکارشدن حقيقت به وجود واسط بهکه شود. بحراني مي

هرچند  ، بردن به حيلة فغفورعاملي تأثيرگذار براي تحوّل روحي سام است. سام با پي ، آمده

تر و واالتري را براي کلّيولي برخالف گذشته هدف ، در دل داردعشق به پریدخت را 

ي سرزمين مغرب سو بهنابودي گروه کافران سفري را  قصد بهکند. او این بار  خود تعيين مي

این وجدانِ بيدارِ قهرمان است که او را به سفر  ، در دور دومِ سفر ، کند؛ بنابراینآغاز مي

این بار با ارادۀ  ، ه از جانب دیگران به دل ماجرا پرتاب شودبدون اینک  . سامخواند يفرام

 (6862 ، نامه )سام .دهد يممصمّم خود تن به سفري پرمخاطره 
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 . امدادهای غیبي3-6

در اوَلين  ، قهرماني که به نداي درون پاسخ مثبت داده و شجاعانه قدم در راه نهاده است

کمپبل ازآن ازجمله عوامل فراطبيعي که . شود يمرو بهمرحلة سفر با موجودي حمایتگر رو

-ترین نمونة بهرهکرد. مشخص توان به فرّه ایزدي اشاره مي ، کندبا نام امدادهاي غيبي یاد مي

ناپذیري او در مقابل دیوان و جادوان است؛ همچنين فرّه  شکست ، مندي سام ازموهبتِ فرّ

ة آن بسياري از واسط بهو  بخشد يمبه او  ایزدي نيروي چيرگي بر دشمنان و مخالفان را نيز

ي گوناگون صورت ها شکلتجليِ فرّ براي سام به  ، درواقعیابد؛  کارهاي دشوار سامان مي

 از: اند عبارتکه  ردیپذ يم

 . سروش ایزدی3-6-1

 پشتيباني ، شاهد آن هستيم ، درکنار خویشکاري نداي فراخوان که در همان ابتداي سفر

که هنگامي مثالً؛ خورد يمي مختلفي به چشم ها شکلمعنوي سروش نيز درطول داستان به 

کند و  خبرمي سروش با نداي خود او را از حيلة نهنگال با ، روددیو مي سام به مهماني نهنگال

 در( 6862 ، نامه )سام .دهد با منع نمودن از خوردن برّۀ زهرآلود او را از مرگ نجات مي

نااميدي  براي شود يمدليلي  ، دژ و یا در مواردي که ترس و وحشتقلعة گنجينهماجراي 

که در جریان  دهد يماو را دلداري و نوید پيروزي  ، ي خودها تیحماغيبي با سروش ، سام

 .وندديپ يمبه تحقق  ها وعده( این 917: ابرها )همان ( و دیو269ِ: دیو )همان نبرد با نهنگال

 رؤیا. خواب و 3-6-6

ي مختلفي به ظهور ها تيشخصنيروي یاریگر قهرمان در قالب خواب و رؤیا در وجود 

سام که بيم عاقبت ماجرا  ، پس ازگرفتارشدن قلواد در دستِ زنگيان ، مثال عنوان بهرسد؛  مي

ي سفر آگاه ها يسختبيند که او را از شاه را در عالم خواب ميفریدون ، را در دل داشت

ي طلسمِ سو بههنگام رفتن سام  (26: . )هماندهد يمي روشن به او ا ندهیآۀ کند و مژد مي

جمشيد در خواب او را به چگونگي شکستن طلسم رهنمون  ، طلسم جمشيد( همعناصر )

 (563-561: . )هماندهد شود و از حضور سيمرغ در مسير به او خبر مي مي
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 . سالح جادویي3-6-3

اند که  موجوداتي معمولي نيستند و بيشتر دیوان و جادوگرانيکه دشمنانِ سام با توجه به این

افزاري ویژه است تا به او سام نيازمند جنگ ، شوند سفر دشوار او مي با حيله و افسون مانع

 جنگ گونه نیازااي  هيوالیي را بدهد. تي  جمشيد نمونه نيروهاي برابر در توان ایستادگي

دیو پيروز است که سام با در اختيار داشتن آن و با راهنمایي سيمرغ توانست بر ارقم افزار

چنين در ماجراي نبرد با لجالج دیو که به سبب طلسم چليپاي  هم (582: شود. )همان

جمشيد به او رجمانِ جنيّ دفع جادو و افسون را با همين تي   ، سام دچار مشکل شد ، آهنربا

 (586: آموزد. )همان مي

 . یاوران قهرمان3-6-9

ي برجسته و نيکي بهره ها چهرهي متعدّد سفرش از حمایت و پشتيباني ها بخشسام در 

، شود يماو از ابتدا تا انتهاي سفر حس  یي که حضور مداومها تيشخصازجمله  برد؛ مي

پهلوان  ، که درآن آورد يمرا به خاطر  گيلگمشحماسة  ، قلواد است. حضور او درکنار سام 

 .کند يمانکيدو مسير پرفراز و نشيب سفر را با موفقيت طيّ  ، با کمک همراه و همزاد خود

فرد  ، کند يمشخصيت دیگري که سام از تجربيات او استفاده  (6862 ، )طاهري و آقاجاني

ي ناشناخته و موانع مهلک و ها نيسرزمبان است. ملّاح با تشریح  داني به نام ملّاحِ کشتي راه

ي ريگ بهره. سام با دهد يمتصویرذهني دقيقي از مراحل سفر پيشِ رويِ سام قرار  ، خطرناک

( و به 6862 ، نامه سگساران و پریان عبورکند )سام ، تنان از تجربيات او توانست از جزایرِ نيم

 شهرِ شداد برسد.

 آستاننخستین عبور از. 3-3

(؛ 6868 ، ذبيحي) .استاز مرز خودآگاه به ناخودآگاه فرد  گذر ، آستانِ نخستين در هرسفر

در محدودۀ افق زندگي »که ورود به آن منوط به گذشتن از نگهباناني است که قلمروي

پردازند و آن را محدود  : الف( به نگاهباني مي6869 ، )کمپبل« کنوني قهرمان وآسمان
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ي ها کوتوله ، یوکُش با شمشيرهاي آختهقهرمانان د ، شير ، ؛ موجوداتي چون: اژدهاکنند يم

 (63: . )همان ...انگيز و گاوهاي بالدار نفرت

، گيرد. نخستين مانع در این راه راه چين را در پيش مي ، اش سام براي رسيدن به خواسته

(؛ 6862 ، نامه )سام دارند يمباز  ها ناشناختههمراهان او هستند که او را از قدم نهادن به حيطة  

گونه در مراحل بعدي سفر نيز با  همين و رديگ ينمي آنان قرار ها گفته ريتأث سام تحتاما 

 ي مالحها مخالفت ، (76: همانجادو )ي سعدان براي پيکار با زنِها مخالفتتوجهي به  بي

( و یا ردّ درخواست قلواد براي وارد شدن به شهر زنان 286: دیو )همان نبرد با نهنگال قبل از

( توانست این مرحله 996: ابرها )همان( و رفتن به کوه فنا براي نبرد با دیوِ 998-996: )همان

، اندنگهبانان باغ پریدخت که مانع ورود سام به قصرشده ، را تجربه نماید. افزون بر این

منتظر فرصتي است تا پریدخت  ، آستانه هستند. سام پس از رسيدن به چيندرحکمِ نگهبانان 

که او بتواند از سدّ نگهبانان  شود يم زماني محقَق ، . این انتظارمالقات کندک را از نزدی

مرحلة  شود يمعبورکند و وارد قصرِ پریدخت شود. رفتن به باغ و درگيري با نگهبانان را 

 .رساندرا به انجام  عبور ازآستان در نظرگرفت که سام ناگزیر پس از یک نبرد طوالني آن

 (622: همان)

 شکم نهنگ .3-9

. ابدی يمدوباره  مرحلة انتقال انسان به سپهري است که درآن تولَدي ، گذر ازآستان جادویي

 .استنمادین شده  ، رحمِ جهان عنوان به ، شکم نهنگ صورت به ، این مرحله در سفر قهرمان

به این اي از ورود قهرمان  گونههاي نبرد با دشمنان که عليرغمِ صحنه (: الف6862 ، کمپبل)

و یي هم وجود دارند که با فضایي ماورایي ها مکان ، کند يم مرحله را بازآفریني

مرگِ نمادین را عينيّت  رفتن به کام نهنگ و تجربة نوعي ، مشترکشان اتيخصوص

اند آزادي گزارش شده هاي حوزه ، گونه مناطقِ ناشناختهاین ، بخشند. در نظریّة کمپبل مي

درکنار مضاميني  ، (؛ بنابراین31: همانشود )ها متجلّي مي گاهي درآنکه محتویات ناخودآ

، زار بيشه ، دشت ، غار ، چاهِ تنگ و تاریک ، کشتي ، دریا ، جزایر ، قصر ، زندان ، مانند قلعه

 به زبان تمثيل نمایان ؛ کهشب و... ، سياهي ، یي همچون: تاریکيها معادلبا  ، نخچيرگاه و باغ 
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ها و  اندازي سرشار از هيأت ها با چشماند و قهرمان با گذر از آن ناخودآگاهيگر عرصة 

انگيز  دیو یا هر موجود خطرناک و هراس ، . نبرد با اژدهاشود يماشکال سمبليک مواجه 

 ي رمزآلودي تواند بود به حضور قهرمان در همين مرحلة سخت و دهشتا اشارهدیگر نيز 

 قابل مشاهده است. بار که در جاي جايِ سفر سام

 آزمون. جادۀ3-5

هاي مختلف که چيره  بارها و بارها باید بر موانع وآزمون ، انگيز در این سفرِ وهم قهرمان

و دشوار خود را به انجام  وظایف خطير بتواندآید تا  فائق ، ها چندان ساده نيست شدن برآن

ي است ا اسطورهي محبوب در سفرهاي ا مرحلهرساند و به مقصود نائل شود. این مرحله که 

نفس... و یا به کالمِ دومين مرحلة طریقت است تحت عنوان مرحلة تزکية  ، کالم اهل سرّ»به 

جا مانده ازکودکي  رفتن و یا تحوّل تصاویر به فراتر ، گذاشتندنياي مدرن: مرحلة کنار

نام  دیوکرداري به نجات کاروان از دست زنگيِ : الف(6869 ، )کمپبل« .ما وگذشتة

. رساند يمنخستين نبردي است که سام درطيّ چند مرحله آن را به انجام  ، سمندانِ زنگي

 تصویري کهن ، هاي اهریمني قرار داد او را در ردیف دیوان و بوده شود يمزنگي که 

گر صفات و خصوصيّات ناشناخته یا کمتر  که نمایان کند يمالگویي از سایه را مجسّم 

مواجهه با این بخش تيره و تاریک روان  (6862، نامه سام) .باشدتواند  شدۀ سام مي شناخته

کند. سام پس از نابودي در قالب نبرد با اژدها نيز نمود پيدا مي ، الگویي سام در سفرکهن

بانان  فيل پادشاه که از دست پيل و با به کمند انداختن شود يموارد شهرِ بَربَر  ، زنگيان

. سام در این دیدار علّت سفرش را به پادشاه شود يمموفّق به دیدارِ شاه  ، فرارکرده بود

امّا درعوض خواستار نبرد او با اژدها  ، دهد يمگوید و پادشاه نيز به او وعدۀ کمک  مي

 (88-23: همان) .شود مي
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 پـــــري ز کـــــار و ز بـــــاغ گـــــور و ز

ــت ــد و بگفـــــ ــار درد از بناليـــــ  یـــــ

 چــو دانســت کــو ســام رزم آزماســت    

 انــــدر زمــــان تخــــت از آمــــد فــــرود

 دلــــــم بگفـــــت آرزوي  پـــــس  وزان

ــت    ــهر ماسـ ــي شـ ــه نزدیکـ ــي بيشـ  یکـ

 تــــن بــــه پيــــل پيکــــر اژدهــــا یکــــي
 

ــخن  ــد ســـ ــا رانـــ ــاه بـــ ــا شـــ داوري بـــ  

ســـان کـــه شـــد شـــه ز دادش فگـــار بـــدان  

ــوي ــهر سـ ــت   شـ ــنش هواسـ ــان چيـ ترکـ  

ــت  ــر بســـ ــدمت در کمـــ ــوان خـــ پهلـــ  

ــر آور ــد   بـ ــم شـ ــه غـ ــه کـ ــلم همـ حاصـ  

ــا  ــر مــ ــه بــ ــراوان وزان بيشــ ــت فــ بالســ  

دهــــن از قهــــر بــــه بــــارد زهــــر همــــي  

(88و  26)همان:   

هاي  گونه ي پهلواني است که به ها داستانو  ها حماسهمعمول در  نياز مضاماژدهاکشي یکي 

رسد. این  مختلف و در قالب نبرد با دیگر موجودات اهریمني همچون دیوان نيز به نمود مي

( 6869 ، )خسروي« ي از اسطورۀ معروف فرشته باران و دیو خشکيا ژهیوشکل »مایه که  بُن

غلبة  تمثيلي است از»ایراني است و  اساطير در یادآور نبرد تيشتر با دیوِ اپوش ، تواند باشد مي

( که نماد زایش و 6811 ، )دالشو« جواني و دخترانکردن زنان  و آزاد سالي خشکبر 

این عنصر شيطاني درهيأتِ ضحاک ماردوش که دختران جمشيد  ، . در شاهنامهندا يبارور

، نامه نيز( و در سام6ج  ،6831 ، مطلق نمادینه شده است )خالقي ، را به اسارت خود درآورد

و  ها چشمهي نزدیک شهر با بستن راهِ ا شهيبپایي که در  سر و هشت نبرد قهرمان با اژدهاي دو 

زنِ جادو  ( و یا نابودي دیو6862 ، نامه )سام شد يمآبِ نهرها موجب آزار و اذیت مردم 

( که پرینوش و پریدخت را به اسارت گرفته 188-188: ابرها )همان ( و دیو79ِ-17: )همان

، ها آندهندۀ پيکار با این موجود اهریمني است که سام با کشتن  ي بازتابنوع به ، بودند

 .ایفا کند« الگوي قهرمان است ي کهنژگیو نیتر مهم»بخشي را که  قش نجاتتوانست ن 

بارها شاهد نبرد سام با گروه دیوان و جادوگراني  ، ي مراحل سفردر تمام (6836 ، )قائمي

در شوند. هاي اهریمني و نيروهاي جادویي سدّ راه او ميهستيم که با توسّل به قدرت

ي پست و ها خصلتۀ تمایالت و دهند نشان ، این موجوداتظهور  ، شناختي ي اسطورهريتعب

تواند باشد که بخشي از شخصيت  زدۀ روان سام مي ي واپسها عقدهناپسند و تجسّم 

مبارزه با این عناصرشيطاني که نوعي رهایي از  ، بنابراین؛ دهند يمنيافتة او را بازتاب  رشد
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ها  آزمونبخش بزرگي از مرحلة جادۀ ، آورد يمهاي ذاتي را براي سام به ارمغان  محدودیت

 .دهد يمرا تشکيل 

 وسوسه گر در نقش. مالقات با خدابانو ـ زن 3-2

هاي زنان زیبارو و یا  سویة مثبت و منفي که در چهره آنيما یا جنبة زنانة روان قهرمان با دو

ناز و  ، محبّت ، ورزيبا مفاهيمي همچون: عشق ، کندزن جادو و ساحره خودنمایي مي

مرحلة  ، کمپبلي جنسي در الگويازهايو نشهوت  ، يو نوازندگخنياگري  ، هاي زنانه عشوه

با  ، گر و مالقات با خدابانو نام دارد. کمپبل عقيدۀ خود را دراین زمينه وسوسه در نقشزن 

 متضادي پيچيده و ها جلوه در آنکند که داستاني از اسطورۀ معروفِ سومري تشریح مي

: الف(؛ اما 6869 ، کمپبل) رنديگميي منازل سيّارۀ ونوس برابر هم قرارها چرخهبا  خدابانو

الگو حضورِ دائم  کهن نیتر برجستهعنوان ي سام بها اسطورهاین مادینة روان که در سفر 

تصویر زیباي پریدخت فرافکني  و سپسدر اوَلين نمود خود در وجود پریچهره  ، دارد

یي چون: ها يژگیوبا  ، نيافتة قهرمان متناسب با شخصَّت رشد ، و در جریان سفر شود يم

نماید. در رخ مي ، ي خاصا گونه به ، گريخردورزي و یاري ، بخشيالهام ، انگيزيوسوسه

همایون ـ مادرِپریدخت ـ مرجانه و  ، جادو زن  دیو ، افروزخاوري و عالمشمسة ، این فرآیند

، اندیي یا با اعمال جادویي مانعي بر سرِ راهِ قهرمان بودهجوخاتورۀ جادوگر که به قصدکام

. قمررُخ نيز دهند يمگر را شکل  وسوسه در نقشبارِ آنيما هستند که مرحلة زن سویة زیان 

امّا با نجات  ، گذارد انگيز خود همين مرحله را به نمایش مي ي وسوسهها یيدلربااگرچه با 

او را از مرحلة مالقات با خدابانو عبور  زمان همقهرمان را یاري داده و  ، سام از تنگناي زندان

 مانندي شاخصي ها چهرهدر وجود  ، ي دیگرها بخش. البتّه این خویشکاري مثبت در دهد يم

اي  ترین نمود عنصرِ مادینه که جلوهاما متعالي ، رضوان و شمسه هم به نمود رسيد ، پرینوش

از ابتدا تا انتهاي  ، پریدخت است که نقش مؤثّر او ، متجلّي ساختاز خدابانو را براي سام 

 است. مشاهده قابلسفر 
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 . آشتي و یگانگي با پدر3-7

و اتّحاد آن  واحدند ، قهرمان براي رسيدن به این آگاهي و معرفت که پدر و مادر از اساس

سر بگذارد. پشتباید مرحلة آشتي با پدر را  ، دو سمبلي است از وحدت جاودانگي و زمان

مانندِ پدر رو شود. جنبة دیوبهي دوگانه از پدر روا چهرهقهرمان در این مرحله ممکن است با 

انعکاسي از من یا ایگوي فرد است که »کند  انگيز از پدر را ترسيم مي که صورتي هراس

الف(؛ امّا : 6869 ، )کمپبل« گرا و متعادل از پدر داشته باشد او منظري واقع دهد ينماجازه 

کند تا با رها شدن از این شایستگي را پيدا مي ، ها مجاهدتو  ها اضتیرقهرمان در اثر 

؛ اند گانهیکي شدن با پدر را تجربه نماید و دریابد او و پدر داراي جوهري ی ، چنگال من

من »که  گردد و یا با این حکمتبازمي آور اميپ عنوان بهیا  ، با تشرّف به درگاه پدر ، درنتيجه

یافته و نمایندۀ او خواهدگشت. در این  از پدر برکت ، (896: )همان« و پدر یکي هستيم

 سام در سایة عشقِ به پریدخت توانسته زن را در هردو چهرۀ تاریک و روشن ، سفرِنمادین

اش بشناسد و با ازدواج با او بر زندگي تسلّط یابد و از این راه به یگانگي با پدر برسد. 

 کمپبل .کند يممضمون به شکلي دیگر با نشستن بر تخت پادشاهي هم مصداق پيدا همين 

کسي است که شایستگي آن را پيدا  شود يمعقيده دارد قهرماني که قدرت به او منتقل 

کرده تا خود را از حالت بشریّتِ مطلق خارج کند و نمایندۀ نيروي کيهاني که وراي 

یک  تواند يمخود  تنها نهن با رسيدن به چنين قدرتي قرار بگيرد؛ پس قهرما ، فردیّت است

 .دار شودبلکه توان آن را دارد که نقش یک کاهن یا راهنما را هم عهده ، پدر باشد

عنوان نخستين مزاحم در بهشت شناختي نيز پدر به از منظر اسطوره (الف: 6869 ، )کمپبل

، ( و کار قهرمانالف: 6869 ، )کمپبلالگویيِ دشمن است  کهنحامل نقش ، نوزاد و مادر

بخشي است که جهان را سرشار  ي حياتها يانرژکردن جنبة وحشتناک پدر و آزاد کشتنِ 

نمودار چهرۀ  ، تمامي دشمنان در ناخودآگاه قهرمان ، (؛ بنابراین895: کنند )همانمي

اند و یا  خودکامه یا شاهان ظالم و ، نامهربان پدر هستند که معادل آن در سفر نمادین سام

. سمبل زندگي سام به اسارت گرفته عنوان بهپریدخت را  که ابرها اي اهریمني مانند دیوِ بوده

 ي است براي از ميان برداشتن جنبة کریه و زشت پدر.ا استعاره ، هرکدامغلبه بر  ، شک بي
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 . خدایگون3-8

ي است براي نزدیک شدن به منبع گام ، دارد يمقهرمان هر قدمي که در جهت فردیّت بر 

ة گذشتن از واسط بهنشان از موقعيتي فراانساني دارد که الیزالِ الهي. این توانِ بالقوّه 

، سام در مرحلة نخست سفر .شود يمي جهل و رسيدن به بيداري دروني حاصل ها يکیتار

م در دور دوقدم در راه گذاشت؛ اما یکي شدن با پریدخت  باهدفبا آگاهي محدود تنها  

ي تر عيوسعشق را در معناي  که نیاشود و خواهان  ت آگاهي خارج مياز محدودی ، سفر

که قهرمان بلوغِ نسبيِ الزم گيرد. هميننظر قرار مي هدف واالتري مدّ ، بنابراین؛ تجربه کند

و با درون خویش به سازگاري  آورد يمبراي رویارویي با نيروهاي منفي روان را به دست 

توانسته وجودي مقدّس و الهي را در خود رشد دهد که قابل انطباق با  ، حقيقتدر ، رسد مي

 مرحلة خدایگان است.

 . برکت نهایي3-4

ي براي خود قهرمان محسوب ا هیهدکه هم  کمپبلالگويمرحلة پایانيِ بخش تشرّف در 

. درشکل ابدی يم معنوي تجسّم به دو صورت مادّي و ، و هم ارمغاني براي جامعة او شود يم

شکل معنوي که نمایانگر دستيابي  و در ها گنجکسب غنائم و تصاحب  صورت بهمادّي 

با ازدواج با پریدخت و پادشاهي زابلستان به نمود  ، قهرمان به هویّت فردي و جمعي است

برقراري  ، رهایي از ظلم و ستم ، کفري ها شهیررسد و براي جامعة قهرمان نيز با نابودي مي

 آید. صلح وآرامش وگستراندن دین ایزدي به جلوه در مي

 دست نجات از خارج-. فرار جادویي3-14

بلکه شخصيت  ، شوند ينمپيچيدۀ رواني تنها از طریق سایه پدیدار  مسائل ، در جریان فردیّت

شخصيت نمادین که در گيرد. این دروني دیگري هم در پسِ پردۀ سایه شکل مي

هاي تجسّم تمامي گرایش« ، شود يم برده نامازآن « آنيما»تحت عنوان  روانشناسي یونگ

-زن را درمي ، ( که مرد به یاريِ طبيعت آن6869 ، )یونگ« .رواني زنانه در روح مرد است

هاي  جنبه ، رو شودبهیابد. قهرمانِ مسير تفرّد و خودیابي باید با این بخش از روان خود رو
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گاه با  آنيماکند و با خود هماهنگ نماید. ها غلبه برآن ، مختلف آن را بشناسد

و گاه با تغيير  شود يمردان م شهواني در نهادِ يها عللي براي کشش زنانه يها يافسونگر

 براي رسيدن مرد به جهان درون. يا واسطه ، عنوان راهنما چهره به

. شود يمرو وبهافروز پري رخاوري و عالمعالقة شمسةسام در بخشي ازسفر با اظهار 

برابر زن  که براي بار دوم درکند حضور آنيما را درست موقعي تجربه مي ، او در این مرحله

سام  اینجا به شکل نمادهاي زنانه بر آنيما در گيرد. مي و احساسات و عواطف زنانه قرار

هاي  ذهن او را از راه بردن به ارزشهاي خود درتالش است تا دلربایي و با شود مي ظاهر

اما قرارگرفتن در برابرتمایالت غریزي براي قهرماني که آمادگي  ، عميق دروني بازدارد

تواند عامل خطرآفرین است و مي ، الزم براي رویارویي با چنين مواردي حاصل نکرده

اعتناست و توجّهي به آن نشان  ق او بينسبت به عش ، سقوط باشد. سام در دیدار با شمسه

آلودش او را دچار لغزش  افروز و درخواست عاشقانه و هوسامَا تهدیدات عالم ، دهد ينم

انگيز را براي سوي آستان خوف امکان بازگشت از آن ، جادویياینجا فرار کند. در مي

برانگيزش ي نرم و تأثيردهد تا با گفتارهاآورد و این فرصت را به او مي قهرمان فراهم مي

، نامه به حيطة امن خود بازگردد )سام ، افروزبتواند با خاموش کردن آتشِ خشمِ عالم

هميشه آسان نيست و این امکان وجود دارد که براي بازگرداندن قهرمان  (؛ اما عبور6862 

پریدخت راهي نياز به کمک از خارج باشد. سام با هدف دستيابي به  ، اش یيماورااز سفر 

 از هدف اصلي فاصله ، با رسيدن به پادشاهي خاور ، سفر به چين شد؛ اما در ميانة راه

نياز به دست  ، براي بازگشت به حالت بيداري ، ؛ بنابراینماند يمگيرد و از ادامة سفر باز  مي

ق نجاتي دارد تا او را از این غفلت بيرون آورد و این نقش در وجود پریدخت و از طری

 (18: همان) .گردد يمي دوبارۀ چرخة سفر ريگ شکلرسد و سبب  خواب و رؤیا به انجام مي

ممکن است در طرح پيشنهادي کمپبل برخي مراحل  ، اشاره شد قبالًطورکه  همان

جایي در آن صورت گيرد. این تداخل مراحل در دیدار  و یا جابه شده ادغامسفر با همدیگر 

، نخستين سام با پریدخت قابل ردیابي است. سام پس از دیدار نخستين خود با پریدخت

هنگام بازگشت با نگهبان باغ درگير شده و به خاطر کشتن  ، اشاره شد تر شيپطور که  همان 
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کند. در اینجا دو از زندان فرارمي ، مک قمررُخبا ک که نیاتا  شود يماو در قلعه زنداني 

رُخ را باید دست نجاتي دانست که شرایط فرار و  شوند. قمر با هم ادغام مي زمان هممرحله 

توان ادغام همين سازد. رخداد دیگري که ميرهایي از زندان را براي قهرمان ممکن مي

 نجات سام از نقشة قتل است. ، مراحل را درآن شاهد بود

 . عبور ازآستان بازگشت3-11

ولي چون انساني کامل و متعلق به تمام جهان است دوباره  ، رديم يمانسان  عنوان بهقهرمان 

: الف( تا درسي را که از این حيات مجدّد آموخته به همگان 6869 ، )کمپبل شود يممتولّد 

باید  ، گرددميبازقهرماني که براي تکميل سير و سلوک  ، معتقد است کمپبل منتقل کند.

هاي ناشي از تاب بياورد. او باید ضربه نابودکنندهي ها منطقبتواند در برابر تمایالت و 

هاي منطقي و انزجار شدید را از سویي و مشکل عدم درک مردمان خوب را از پرسش

سام براي تکميل چرخة سفر مجبور است به  (الف: 6869 ، )کمپبل .کندسویي دیگر تحمّل

ممکن است با مشکالتي مواجه شود که  ي پيشين خود بازگردد؛ امّا درحين بازگشتدنيا

ي که براي از بين بردن سام ا نقشهشاه و عبورکند. دعوت سقالب سالمت به ها آننتواند از 

( معادل عبور قهرمان ازآستان بازگشت است. اگرچه ورود 6862 ، نامه کرده )سامطراحي

نهنگ و دست نجات از خارج و مراحل شکم ، شاه همکاري تسليم سام به باغ و نجات او با

آن را نخستين آستاني دانست که در  توان يماما  ، کندفرار جادویي را درکنار هم تداعي مي

 افتد. برگشت از سفر اتّفاق مي

 . ارباب دوجهان3-16

واسطة رهایي  قهرماني که با تجربة کامل و متناقض یکي بودن دو جهان آشنا شده است و به

به  ، شرط تولّد مجدّد استي فردي و رسيدن به فناي خویشتن که پيشها تیمحدوداز تمام 

گونه در دوسوي آستانِ شاهد گذري بسيار ژرف و ارباب ، شود مي نائلدرک حقيقت 

آزادي عبور و مرور در دو بخش آن است؛ »ارباب دوجهان  عنوان هبگردد. هنر او جهان مي

 هم آن ، ساز و بازگشت از آني اعماق سببسو بهزمان  اتيتجلحرکت از سوي 
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ذهن  ، حال نيدرعولي  ، دیگري آلوده نشود یک از این دوسو بهقواعد هيچ که يطور به

سام با رسيدن به پادشاهي  (الف :6869 ، )کمپبل« .بتواند یکي را از دریچة دیگري بنگرد

که با  کمپبل خوان آخر قهرمان رارسد.  مي رواني به وحدت ، زابل و ازدواج با پریدخت

 ـازدواج جادویي روح قهرمان با خدابانو ، وندديپ يتمام موانع به وقوع م سرگذاشتنپشت

گيري نقطة شکلحاصل جمع اضداد و  ، ازدواج (: الف6869 ، کمپبل) .داند مي نملکة جها

، )کمپبل« .دهندۀ تسلّط کامل قهرمان بر زندگي است نشان» آید و ميت به شماریند فردیّآفر

فرهنگ نمادها نيز پادشاه نماد کسي است که توانسته بر خویشتن تسلّط  در( الف: 6869 

عبور ۀ دهند نشان ، دستيابي به هر یک از این دو مضمون ، (؛ بنابراین6836 ، یابد )سرلو

 قهرمان از مرحلة اربابي دوجهان است.

 . آزاد و رها در زندگي3-13

او با  : الف(6869 ، )کمپبل« .تا در خویشتن تثبيت شود رديم يم ، از منِ خود»قهرمان 

، سرسبزي ، برکت ، شیگشا ، با برچيدن ریشة ظلم و با اصالح جامعه ، دستگيري نيازمندان

نگران  ، . او آرام و رها درعملآورد يمرونق و رفاه را براي سرزمين و مردمش به ارمغان  

اما با این  ، گذاشتهنتيجة اعمالش نيست؛ چراکه نتيجه و ثمرۀ عملش را در دامان خداوند 

بخش پایاني الگوي  ، توانسته به آزادي و رهایي برسد؛ بنابراین ، دوستانه خود عمل انسان

 شود. در این سفر پُرمخاطره دیده مي کمپبل هم

 گیری نتیجهبحث و 

، روان )آنيما(ة تقابل قهرمان با مادین ، داردمضموني عاشقانه  سام ازآنجاکه داستان

که عواطف و  اي  رشد نيافته از منِاست سام نمادي  دهد. ساختاري آن را شکل ميمحورِ 

در عشق و  ، ازهمان ابتداي داستانگرفته و این نکته احساسات او برعقل و خردش پيشي

و نشان از ضعف روحي و است خوبي نمایان به  پریدختۀ دلدادگيِ او نسبت به نقش ساد

ه که درطول سفر به اشکال مختلف و درمواجهدارد آنيما  با پيوند در محدودیّت آگاهيِ او

 شود متحمّل مي اشکه در سفر روحي کند. قهرمان با رنجي هاي زنانه خودنمایي مي با چهره
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توانست با ازدواج  ، هاي متعدّد سایه و رسيدن به بلوغ فکري با شناخت آنيما و مبارزه با جنبه

اش معنا  که در پيوند با جامعه با پریدخت به هویّت فردي دست یابد و هویّت جمعي خود را

با  پيوندر د .دار شدن پادشاهي زابلستان به اثبات برساندعهدهة واسط به ، کندپيدا مي

 شود. این منظومه دیده نمي این الگو در مورد نظرتمام مراحل باید گفت ل بکمپ الگوي

همچنين ترتيب  نيست.سفر سام  که در اند مراحلي ، امتناع از بازگشت ردّ دعوت و ةمرحل

هاي داستان  و یا دوگانگي شخصيت نگرفتهمرتّب صورت طور درآن بهسفر که مراحل 

د. با توجّه به عاشقانه بودن مضمون شو راتکر ، ها در برخي مراحل آن حضور شدهسبب 

چراکه  ، توان ضرورتي براي سفر قهرمان بيان کرد ردّ دعوت را مي ةحذف مرحل ، داستان

امتناع از  ةمورد مرحل در .داشت وجود نخواهد ، سفر دليلي براي ردّ ، دعوتبا قبول 

یند آکند که قهرمان براي ادامة فر داستان ایجاب مي هم پيوستة بایدگفت ساختار بهبازگشت 

امّا ـ نتواند این مرحله را کنار بگذارد.  فردیّت ـ به منظوردستيابي به شخصيتي متعادل

نمود  داستان هاي زنِ که تنها درمورد شخصيت هادوگانگي برخي شخصيتصة درمورد نقي

 کهگردد ميداستان برة مضمون عاشقاناین مسئله به همان  توان ادّعاکرد مي ، کندمي پيدا

برخي از زنان منظومه عالوه  ، جهتشود. به همين يها در همدیگر م شخصيتادغام موجب 

البته این  ؛یابند گر نيز حضور مي زن درنقش وسوسه ةدرمرحل ، مالقات با خدابانوة بر مرحل

 .نيستمناسبت  بي یونگة الگوها در نظریّ کهنة هاي دوگان نقش اب ، امر

 تعارض منافع 

 تعارض منافع ندارم.
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