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قدمهم-1  

است کهه در ایجهاد حهس پویهایی و حیها  « سفر»های عارفانه های رایج در داستانی از موتیفکی

سفر، سفر به دنیای درون اسهت و در آن، سهالک طهی  نیا .ای داردهای داستان نقش برجستهشخصیت

در یک سیر اعتالیی کند و میخود نفوذ  های ضمیرالیهدر با نفوذ  یشناختروانیک فرایند در  مناسکی

 .یابداش دست از حضیض نفس به اوج قطب نورانیاز وجود خود،  لباس بشریبا خلع شود موفق می

است. بعضی از مستشرقان  گنبدهفتهای بانوان داستان داستان گنبد فیروزه ششمین داستان از

الگوی گنوسی  بنا بر»که دانند یم( 38: 1384کروتکف،«)ترین اثر ادبی جهانپیچیده»این داستان را 

حی مانند  های میانی بود؛های اصلی سدهاست که الگوی نخستین افسانه شدهپرداختهی مروارید ترانه

ی غربت غربی و همچنین عقل سرخ سهروردی و سرانجام شاهکار افسانه ی سینا،ابوعل بن یقظان،

 (191: 1385)بری،«پیروزه است نبدیعنی شاهدخت گ ،موردنظری افسانه ادبیا ، گونهنیا

کند و لذ  هبوط روح سرگردانی است که از عالم باال به دنیای دون سقوط می ، داستاناین داستان

کند اما گناه غرق می زارلجنکه هر دم دیوی هایل او را در  ردیگیفراموجود او را  چنانآندنیوی 

یابد و راه تعالی و کمال خود را در پیش رهایی می این تعلقا  از آگاهی و خودشناسی، با باز مجدداً

 گردد.یمگیرد و به جایگاه ابتدایی خود بازمی

ترین و تبدیل مهم» سیر خیالی که مبتنی بر طیفی از فرایندهای درونی ذهن انسان است، در این

نامند و نیز میاصل را تبدیل مزاج روحانی  نیا شود.ترین اتفاقی است که برای سالک، واقع میاساسی

 شود؛گویند و آن این است که بنیاد هویت سالک از تأثیر اکسیر عشق دگرگون میگاه تولد دوم می

شناس این تحول را ، روان(1385:228نیری،«)آیدیی آدمی نو و عالمی دیگر از او به وجود میگو

 نامد.می« فردیت»

  پیرسون و هیوکی کی مار چارچوب نظریه-2

آثهار  ی بهر رویشهناختروانابعاد نوینی از مطالعا  علمی، جدید  م همگام با مطالعا در قرن بیست

که تحول نوینی را در خوانش و تفسیر آثار ادبی در پی داشت. در پی این تحهول، آثهار گشوده شد ادبی 

جلهی های هنهری تو آفرینش ایرؤتجلی نیروهای پویای روان جمعی بشر بودند که در قالب  ۀمثاببهادبی 

 یافتند.می

سفر »ی مؤلفه ،ی کهنهاداستانای ی نقد اسطورههای ادبی در حوزهترین تحلیلی از مأنوسکی

 ی کمپبل شکل گرفت.«ی یگانهاسطوره»ی مبانی فکرینخستین بار بر پایه کهاست  «قهرمان

اصلی او انکشاف نیروهای نهفته در ناخودآگاهی است که کار  ازجملهقهرمان » بر اساس این رویکرد،

ی که بتواند با اگونهبه های خودش؛ها و تواناییی آگاهی به ضعفعنی خودآگاه خویشتن فرد است،

 (1375:164هال و نوربای،«)شود. روروبهمشکال  زندگی 
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نقب زدن در اعماق ذهن  وی ارشتهو بین در رویکردی تلفیقیکارل پیرسون و هیوکی مار بنابراین 

 خیتار ی،شناسانسانهای علومی مانند بر اساس ترکیب رهیافت»و یک فرایند شناختی قهرمان، در طی 

ی « یگانه ۀاسطور» ۀینظربا  Kennedy.102:2009 ،«یشناسروانی تطبیقی و شناسنید ادیان،

ی ی آن قهرمان، پس از گذر از سه مرحلهبر پایهکه مطرح کردند  یی جدیدی راالگوکهن طرح کمپبل،

ی ای[ دندر این سیر] .رسدیمقهرمان به شناخت خویش  تیدرنها»مت، تشرّف و بازگشت، اصلی عزی

و  کنندیمو امکانا  است که با جهان بیرون تالقی  ساختارها ،هایانرژ ،هادرخواستی ایدن درون،

 الگوکهندر هر مرحله در قالب  ( که93: 1389کمپبل،«)تجسم دنیای درون است ۀعرص دنیای بیرون،

 .کندیمبرخورد  هاآن با

ها تا عصر حاضر ترین زمانکه از باستانی اندذهنهای روان ناهشیار ی از الیهعناصر ،الگوهاکهناین 

ای را ایفا ارزنده نقش قهرمان،اند و در تحول شخصیتی ترین سطوح روان انسان جای گرفتهدر عمیق

 کنند.می

   مراحل سفر قهرمان درون  

  

 

  

 جنگ جو یتیم  حامی معصوم

  

 

  

 گرآفرینش عاشق  نابودگر جستجوگر

  

 

  

 حاکم دلقک  فرزانه جادوگر
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 پژوهش پیشینه-2

ی است که در حیطه شناسانهروانمار یکی از رویکردهای نظری جدید ی پیرسون و کینظریه 

ی این نظریه چهار پژوهش صور  گرفته دارد که در تبیین پیشینه کاربرد« هرمان درونبیداری ق»

 از: اندعبار که  است

ی بیداری قهرمان الگوهاکهنی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر بررس -1

رون در کیفیت بیداری قهرمان د لیتحل -2ی گرجی و سولماز مظفری؛مصطف درون مجید سرمدی،

ی عل دیس عصاریان، محمدجوادمار ی پیرسون و کیشخصیت سیاوش و کیخسرو با تکیه بر نظریه

ی مبنای نظریه بر« بی وتن»رمان مدرنیستی -روانشناختی لیتحل -3سرداغی؛ نیمحمدحس ،زادهقاسم

در بوف ی سفر قهرمانی شخصیت بررس -4و فاطمه سرباز؛ زادهقاسمعلی  دیس« بیداری قهرمان درون»

 دیمج کوپا، فاطمه ی گرجی،مصطف الگوهای بیداری قهرمان درون مجید سرمدی،کور با تکیه بر کهن

 نیا و سولماز مظفری.صفاری

به شمار آورد که با  ینهزماین  نو در هایتوان این پژوهش را نیز یکی از پژوهشیم بر این پایه،

 ستصور  گرفته ا موردنظرتطبیق این نظریه با داستان 

 «سفر قهرمان درون»تحلیل سفر قهرمانی ماهان در گنبد فیروزه بر مبنای -2

 عزیمت(سفر )شدن برای  آماده -1-2

گردد آغاز می« من»سیر نفسانی است که در پی یقظه و بیداری همواره نیازمند یک تحول و پویایی 

آغاز رسیدن به  ۀنقط و (61: 1386کمپبل،«)نشانگر طلوع تفکری مذهبی و بیداری خویشتن است.»که 

ترین با عمیقاو را  و شودپدیدار می شور و انقالبی در ضمیر سالکآن  ۀواسطبهخودآگاهی است که 

 پاسخ دادن به این دعو  درونی یا بیرونی، نی؛ بنابراکندمی روروبهخود های پنهان ناخودآگاه الیه

 .ستتکامل شخصیت قهرمان ا و« فردیت» ندیفراگام در  نینخست

دنبال فقدان چیزی یا احساس نیاز در  به این پویش و تحرک در جهت سیر کمال شخصیتی،

 ،میتی ی معصوم،الگوکهنی پیرسون و کی مار مبتنی بر چهار مبنای نظریه بر گیرد،قهرمان شکل می

و به تقابل با ساحت فرشتگی  و او را و روان قهرمان است ذهن مرکز ثقل آن، کهی و جنگجوست حام

 .زدیانگیبرم اشاهریمنی

به دعو  یکی از دوستانش زیبارویی به نام ماهان است که  جوان پیروزه، ی گنبدقهرمان افسانه

و مستی و شادکامی او گویای نقش  قهرمان داستان در این جشن حضور رود.برای مهمانی به باغی می

راه را برای ایجاد این  د خویش،زودباوری و اعتما به سبب سادگی،»که  است« معصوم» یالگوکهن

-ی اعتماد خویش به دردسر میسازد و از ناحیهگشوده می مشکال  از سوی بدخواهان،
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حالت ایستایی قهرمان است که  ازی بازتاب الگو،رویارویی قهرمان با این کهن( 37: 1390پیرسون،«)افتد.

 (60: 1386کمپبل،.«)آوردیدرنمی از آن سر خوببهکه  کندیمجهانی ناشناخته را آشکار »

-اطراف باغ گردش می در خبری(،که ماهان در اوج مستی و شادکامی )غفلت و بیبنابراین هنگامی

این حامی خیالی  شود؛می روروبه« حامی»الگوی به خیال خود با شریکش در قالب کهن ناگهان کند،

 خروج نیا کند.د و از باغ خارج میفریبیم« معصوم» یالگوبینی کهنخوش واسطهرا بهماهان  که

ی انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره متولد مرحله گذر از آستان جادویی،»درواقع 

-می ظاهربهشود و این نماد قهرمان توسط موجودی ناشناخته بلعیده می در شود.می

 (96: 1389کمپل،«)میرد.

 دل ماهان ز شادمانی مال»

 یه گشته باد خرامهر دو در پو

 برگرفت آن شریک را دنبال 

 تمام دوپاستاز شب رفته یک

 ای )تشرف(سفر اسطوره آغاز -2-2

« معصوم»ی والگکهنی سفر قهرمان است که در پی تبدیل ترین نقطهحساس« تشرف» یمرحله

 ستیبایم دهد که قهرمان ضمن آن،پیوند می ی عادی قهرمان با دنیای ناشناختهایدن، «جستجوگر»به 

 تهذیب نفس قهرمان است. سازنهیزم، هاآنرا پشت سر گذارد که عبور از هریک از  هاآزمونیک سلسله 

ی ت و معموالً آمادهپرشور و هیجانی اس مستقل،» الگوییکهن ،«وجوگرجست»الگو این کهن

 ،الگویکه سه کهن( 1390:71مار،پیرسون و کی«)های تازه است.انجام کارها و برنامه امتحان کردن،

 کنند.می تیهدا ریمسرا در پیمودن این « جستجوگر»نیز « گرآفرینش»و « نابودگر» ،«عاشق»

هادن در مسیر تکوین و ی تحرّک و آغاز گام ننشانه ،«معصوم» الگویدگردیسی کهنبنابراین 

نخستین رهاورد آن، دل کندن او از راحتی و آسایش دنیای جمود است بیداری قهرمان درون است و 

 کند.وارد داستان می« گرجستجو»که او را در قالب 

و  زیتم شود و به جداسازی،می خارج فرد از تمامیت معصومانه،»در همین مرحله است که 

گمارد و سرانجام به نیای بیرونی همراه با حسی از دوگانگی زندگی همت میتشخیص دنیای درونی از د

-ی در تمامیتی هماهنگ به آشتی آگاهانه بین دو دنیای درون و بیرون دست میعنی رسد؛یقین می

 (37: 1387جانسون،«)یابد

 دوید چو گرداو به دنبال می  نوردراهشد شریک پیش می

 (670: 1390ای،گنجه)نظامی       
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هر یک از و  گرددمیمواجه وخطاوارد ماجرا، آزمون ناخواسته هنگام ورود قهرمان به این مرحله،

تأویل و » شناسی،موضوع در علم روان نیا زیرساختی برای رسیدن به تعالی و کمال است.نیز  این موارد

-ی خارج مرزهای شناختهسوبهی قهرمان داستان به جای حرکت عنی روایتی از سیر درونی آدمی است،

دین صور  قهرمان  (98: 1389کمپبل،«)کند تا دوباره متولد شوددرون سفر می به ی عینی،شده

در همین جهت است که قهرمان نیازمند  یابد وی اصلی خود میآمادگی دوباره را برای بازگشت به خانه

نیازمند است تا آنان با ایجاد  موانعی، او را به بازیابی اصالت « نابودگر»های منفی همچون شخصیت به

 دهند.خود سوق 

 گردد پس از پیمودن مسیری در شب،مرحله وارد میماهان که اکنون در نقش جستجوگر به این 

در اینجا ساحت نفسانی  ابانیب بیند.ی غفلت و گمراهی سرگردان میدر روشنایی صبح خود را در تیه

ای بر های روشن روز پردهناخودآگاه انسان است و تعبیری از وادی هولناک باطنی است که حجاب

الگوهای آرامش با کهن تیدرنهای است که روان انسان شب فرصت نی؛ بنابراکشدمعرفت سالک می

گردد. در این رویارویی، کار اصلی  روروبه اند،های روان نهفتهالیه نیترقیعمناخودآگاه روان که در 

الگوهای نهفته در هیوالی تاریکی است که به ق آمدن بر کهنفائ ی،روانقهرمان برای رسیدن به تعادل 

خودآگاهی و سرگرم  صبح با طلوع ( که1990:284یونگ، خودآگاه روان است )ر.کنا نماد تعبیر یونگ،

 .گیرندغفلت قرار می مورد به سایر امور، شدن دوباره قهرمان

 از عناصر شرور نهفته در روان ناخودآگاه ضمیر در این قسمت از سیر درونی، قهرمان با بخشی

در روانشناسی یونگ  و« نابودگر» ،مارون و کی ی پیرسشناختروانی گردد که در نظریهمی روروبه

ها ها و شکستقربانی حادثه» تواند فردی باشد کهمی ،«نابودگر»الگوی کهن گردد.بهسایه تعبیر می

با  1ماکیاول وار ،است و درصدد آسیب رساندن به دیگران است و با کنار گذاشتن اصول اخالقی شده

-پیرسون و کی«)کند.اعمال خود را توجیه می« یابممیافم دستاز هر راهی الزم باشد به اهد» شعار

وخطا قرار قهرمان را در محک آزمون هر یک با ترفندی تعبیری از نفس اماره است که (،88: 1390مار،

 دهند. می

وارد سفر  سودای سود بیشتر، ۀواسطقهرمان را به« حامی»با ایفای نقش  در قسمت اول، هایل،

رنگ عوض « نابودگر»این بار  کند، بعد از طلوع صبح و رهایی ماهان از ترفند هائل،ماجراجویانه می

 گیرند.ای دیگر او را به بازی میگونه به ،«هیال و غیال»کند و هوی و آرزوها در قالب می

 یبارویزمرد گفت ای جوان 

 مردمش خوانی کهآندیو بود 

 برده استچون تو صد خلق را ز ره 

 فیق و یار توایمو این زن ر من

 به یکی موی رستی از یک موی 

 نام او هایل بیابانی

 مرده استای ی بر گریوهکیهر

 توایم نگاهدارهر دو امشب 



 125 / و کی مار رسونیپ« سفر قهرمان درون» تحلیل سیر سفر خیالی بر مبنای نظریه 

 

بیند که حتی تنها می بیشن و پرفرازبار دیگر خود را در بیابانی  ماهان با طلوع صبح و روشنایی،

 هنگامشب پس از سرگردانی در میان دشت و بیابان، ماهان شود.چیزی برای خوردن در آن یافت نمی

-طی آن روان، درونی می»فرایندی است که  ۀنشان ،داستانغار در این قسمت از  برد.به غاری پناه می

رسد. برای این کار باید کل دنیایی را میآید و به بلوغ و پختگی شود و بدین ترتیب شخص به خود می

مخاطره و خلل و اغتشاش، با نیروهای خاص خود ادغام کند، به ترتیبی  باوجودگذارد که بر او اثر می

-صدای پای اسب او را بی این بار نیز ( اما1384:345)شوالیه،« که بتواند شخصیت واقعی خود را بسازد

فریبد و اسب تازان او را به کشاند و دیوی دیگر او را میر بیرون میکند و او را از مکان امن غاخود می

سوار بر اسب آمال و  هاآنکند و با مدد را اجابت می هاآننیز دعو   ماهان برد.دیوان می گاهجشن

 گردد.خواهش نفس می

بر جنیبت نشین عنان در کش »

 رانام بادپای را میبر پی

 رعاجز و یاوه گشته ز آن در غا

 چون قدر مایه راه بنوشتند

 پست ۀیپاکوهگشت پیدا ز 

 آمد از هر طرف نوازش رود

 که سوی ما بخرام سوآنبانگ ز 

 وز همه نیک و بد زبان در کش در  

 خوانی را میخدادل خود 

 بر پر آن پرنده گشت سوار

 وز خطرگاه کوه بگذشتند

 ساده دشتی چگونه چون کف دست 

 ی بربط و نوای سرودناله

 «نعره زین سو که نوش باد  جام

 (673: 1390ای،گنجه)نظامی          

 نزدیک شدن صبح صادق، با مست صدای ساز و بربط مجلس بزم گشته است، بار نیاماهان که 

 بیند.میان رقص جمعیتی از غوالن و ددان می در سوار بر اژدهایی، را خود

 که شرورالگوی کهن نیا ؛(1369:113ادی،سج«)اژدها سمبل صفت بهیمی خشم است»در عرفان 

 در که است« نابودگر»ی الگوکهندیگر از  نمود های روان ناخودآگاه فرد جای دارد،ترین الیهدر عمیق

 دل قوی کن میان ما بخرام

 

 رفت ماهان میان دو دلیل»

 دم نزدند چیه ،صبحدمتا 

 چون د هل برکشید بانگ خروس

 کلید شدندآن دو کس قفل بی

 و گام از گامپی ز پی برن دار 

  (672: 1390ای،گنجه)نظامی         

 نوشت میل به میلراه را می

 جز پی یکدگر قدم نزدند

 صبح بر ناقه بست زرین کوس

 «شدند دیناپدهر دو از دیده 

 (672)همان:                             



 95پاییز و زمستان ، 234، شمارۀ 69زبان و ادب فارسی، سال /  126

 

یی و الگوکهنستیزه به شکل رقابت میان قهرمان  نیا کشمکش انسان ابتدایی برای نیل به خودآگاهی،

و فایق آمدن قهرمان بر آن ( 1359:180هندرس،«)شود.ودار میاژدها نم صور به نیروهای کیهانی شر،

 ( 674: 1390ای،گامی مهم در فرایند فردیت قهرمان است. )نظامی گنجه

 رهاند.گردد و او را از میان این امیال پست نفسانی میبار دیگر عنایت الهی شامل حال ماهان می

رسد و سر ای میاینکه به چشمه تا گرددگردان میدر بیابانی خشک و سوزان تنها و سر گریبار د ماهان

نفس ) ا ینفسانگذر از عالم  آمادگی روح برای ۀمنزلبه شستن ماهان در چشمه، تن شوید.و تن می

 امّاره( و ورود به عالم دیگراست که بازگشت قهرمان را در پی دارد.

گر نماد آگاهی و در ضمن نمایان»کند. چاه در اینجا، ماهان این بار خود را در پس چاهی پنهان می

برآمدن از آن نشان تعالی  نی( بنابرا1376:369بهار،«)انسانی است که به آگاهی و شناخت رسیده است

 و رشد معنوی را در پی دارد.

ی انسانی است که با نمایش بزرگواری یندهی نماحام .است« حامی»در اینجا نیز قهرمان نیازمند 

-پیرسون و کی«)دهددر راستای ایجاد تغییرا  مثبت در زندگی یاری می [ راقهرمان] خود،

در باغی که در پس چاه پنهان است با  ماهان او را در گذر از این مرحله یاری دهد. ( که1390:61مار،

 .دهدیم، قهرمان را یاری «رپد» مثابهبهشود و او می روروبهباغبانی پیر 

نشانگر قدر  محافظ و مهربان و سرنوشت و نوید آرامش بهشتی است که »این نقش در داستان،   

حمایت از دنیای امن  ضمن (77: 1386کمپبل،) ،«قهرمان از آغاز آن را در رحم مادر تجربه کرده است

 تواند قهرمان راخطرهای راه آگاه است و می داند و ازهای رسیدن به مقصود را میراه» و زیبای قهرمان،

-ها را فراهم میدهد و وسایل مؤثر مقابله با آنمی هشدار نسبت به خطراتی که درراه است،

 (117: 1376یونگ،«)نماید.

دارد اما چون هنوز از آالیش نفسانی او کامالً را خطرا  پیش رو بر حذر می ماهان پیر باغبان،

 نیا وکند پندهای پیر دانا را فراموش می چنانکه کان خطا و لغزش او وجود دارد.و ام زدوده نشده است

-عشق عالوه بر سائقه نیا ربایند.ماهان را می دل« نابودگر»در نقش  بارویزی زنان بار عشق اغواگرانه

ی نمادینی از تناقض است که آدم ۀمرحل» کند،های رمانتیک و جنسی که روان مرد را درگیر خود می

باید  رایز سرنوشت سازی است، ۀلحظ لحظه، نیا .کندیمنرم  وپنجهدستآن  با در سراسر زندگی خود،

آلودگی  نیع است، دهیورزیمآن عشق  است و به دانستهیمآنچه که زیبا و عاری از پلیدی  ۀهمبپذیرد 

   (          101: 1386کمپبل،«)نیست. هاآنی جز از میان برداشتن اچارهاست و 

 توجهقابلای ها معموالً دارای گیرایی و جاذبهعاشق .کندرا ایفا می« عاشق»ماهان در اینجا نقش 

-خواهد وجود خود را با دیگری درهممی او گیرد.سرچشمه می هاآنهستند که از تیپ و شخصیت 
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حفظ تعهد از  ی عاشقروزمره چالش هویت او را به همراه دارد. کردن گمی چنین عملی خطر ول آمیزد،

از نفس لوّامه در وجود  گرید یریتعب که( 1390:76پیرسون،«)سویی و هویت خود از سوی دیگر است

 قهرمان است.

امن  سرمنزل یی،جولذ آیند و او به قصد قهرمان عاشق فائق می بر« نابودگر»نیروهای  درهرحال

 عشق و مستی، کهیدرحالرود و یان میروپری ملکه گاه جشنکند و به خود را بر باالی درخت رها می

-کشد )نظامی گنجهپری رویان را در آغوش می ملکه او را از هم دریده است، یشرم و حیا پرده

 (683-682: 1390ای،

 رویانپری درد و حقیقت باطنی ملکهز هم میخیال و پندار او را ا باز پرده و رسدیفرامناگاه صبح 

 بیند.در خارستانی پلید رها و سرگردان می و خود را یابدو کمانی درمی کوژتی در قالب گرازی با قام را

فضیلت و رحمت را در »که  محفل درک وجود الهی است در اینجا برخالف قسمت قبلی، بیابان

 یابد،چیز بدون رحمت خداوندی وجود نمیکند که هیچدهد و اثبا  میمسیری معنوی نشان می

تجلی این رحمت در اینجا در ( 4/141 :1388شوالیه،«)ت و تنها به رحمت اوچیز به رحمت اوسهمه

 یابد.تجلی می بعدی، در مرحله و حمایت گری نیروهای غیبی از او« آیی قهرمان به خود»قالب 

 بازگشت() ایبازگشت از سفر اسطوره-2-3

 قهرمان پس ازت که ی تعالی و دست یافتن قهرمان به یگانگی و رشد فردی اسنقطه این مرحله،

که  گرددیبازمبه شرایط معمولی زندگی  الگوهایی،پشت سر گذاشتن یک سلسله آزمون و دیدار با کهن

به یگانگی سوق  مستلزم مرگ در یک سطح و تولد دوباره در سطح دیگر است و قهرمان راورود به آن 

 دهدیم

ههای سهفر هها و ارزشآموختهه در میهان گذاشهتن اسهتعدادها،» هدف و چالش اصلی ایهن مرحلهه،

ایهن  سهرنهادنقهرمهان را پهس از پشهت  ( کهه1390:145پیرسهون،«)ای با دیگران و دنیا استاسطوره

 کند.ی سرزمین خود مبدل میبه پادشاه یا ملکه ،مراحل

هها و که تعبیری دیگر از نفس مطمئنه در عرفان اسالمی است، سالک را از زنجیر ههوس این مرحله

نیازمنهد  رونیهازا گهردد.سهالک مهی برفرمانکند و نفس حیوانی، رام و دید نفسانی آزاد میهیجانا  ش

به کشف حقیقت برتر وجودی انسانی و شکوفایی استعدادهای معنوی معرفت قهرمان را  تلنگری است تا

جهان  درو خهوف  ای آکنده از اندوهدر همین هنگام است که در دل دردمند ماهان شعله او نائل گرداند.

جوید تها می برد و از او مدداین بار نادم و پشیمان از غفلت خود، به خدا پناه می افکند کهای میاو شعله

ترین نماد ضهمیر ناهشهیار . آب رایجدیشویفرومرسد و غبار تن را در آن ای میاینکه سرانجام به چشمه

توانهد بهه پهاکی و یم[ آن ۀواسطبه] دای است که فروسیله و( 162: 1385گرین و دیگران، ر.ک ) است
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 (194: 1372الیاده، » های ضمیر ناخودآگاه خود که همان سایه است برسد.کشف سیاهی

تحهول درونهی و دگردیسهی  منشهأ در آب و دیدار با خضر در این مرحله، شستن ماهان بنابراین تن

ی جهل بهه هاوحشتاز آخرین موقعیتی الهی است که قهرمان پس از گذشتن » مرحلهروانی است. این 

یابهد در آب چشمه، حیاتی دوباره می فرورفتنماهان با  ( بنابراین156: 1386کمپبل،«)ابدییمآن دست 

 کند.می روروبهواو را با حقیقت فرزانگی خود 

معنویا  یا فرد فهمیده و اغلب سالمندی است که به تجربه  استاد انسانی فاضل،»فرزانه الگوی کهن

ی اصلی او ارزشی است که دغدغه تواند از زندگی انتظار داشته باشد.چه چیزی را می ه استآموخت

ی اصلی فرزانه یافتن حقیقت یا نزدیک شدن به آن و رفع کنجکاوی و زهیانگ برای حقیقت قائل است.

خضر نبی بر قهرمان مسافر  در این داستان در قالب ( که1390:116پیرسون،«)عطش ذهنی است.

 .ی خود استبه بهشت گمشدهیابد که راهنما و هادی سالک در بازگشت دوباره ی میتجل

 از بر خویش برگرفتسر  کهچون»

 سبز رویی چو فصل نیسانی

 پرستیخداگفت من خضرم ای 

 نیت نیک توست کآمد پیش

 

 دید شخصی به شکل و پیکر خویش 

 یی چو صبح نورانیروسرخ

 آمدم تا ترا بگیرم دست

 «ی خویشترا به خانه رساندمی

 (685: 1390ای،نظامی گنجه)         

قهرمان به دنیای عادی است که قهرمان پس از  برانگیزترین مراحل بازگشتاین مرحله از چالش

 ی دیگر را برای ادامهراه بایست تاهای دنیوی، میهای احساسی و وابستگیرهایی از تمام واکنش

هماهنگی وضعیت و مرام درونی او با حقایق  » پیروزی در نتیجه نیا. زندگی خود انتخاب کند

 . گرددیم ریتعب« حاکم» ( که از آن به108: 1393پیرسون و کی مار،)« بیرونی]قهرمان[ است

    دوباره نیبنابرا .ابدییمدست وحد  درونی  به ،ماهانبا بیداری قهرمان درون  این داستان نیز، در

یابی به این جایگاه، دست شکرانهو به  کندیمران خود را از سرگذشت خود مطلع یا وگردد به مصر برمی

 .گرددیمکبود پوش 

 هر چه ز آغاز دید تا فرجام»

با وی آن دوستان که خو 

 کردند

 با همه در موافقت کوشید

 

 گفت با دوستان خویش تمام 

 دید کارزق ز بهر او کردند

 «ارزقی راست کرد و درپوشید

 (686-1390:685ای،نجه)نظامی گ 
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 در گنبد سبزکمپبل « اسطوره یگانه»مار با نظریه ی پیرسون و کیالگوهاکهنتجلی 
الگوهای کهن

 پیرسون و کی مار

 گاهحضور در جشن 

 اجابت دعوت

 خروج از باغ به سودای سود بیشتر

 هایل)طمع( .1

 هیال و غیال)هوی و آرزو( .2

 مرد سواره)خشم( .3

 ارو)شهوت(زن زیب .4

 

 

 پیر باغبان

 

 آغاز سفر

از آستانه  عبور

 نخستین

 

 

 عزیمت

    معصوم

  آزمون  جستجوگر

   نابودگر

گرزن وسوسه  

 

 تشرف

 بازگشت  آشتی با پدر  حامی

 عاشق

 فرزانه

 حاکم

 چیرگی عشق به زن زیبارو 

 حضرت خضر

ن      ارباب دو دارزق پوش ش

                                       جهان                

 

 

 نتیجه-3

 کی« سفر قهرمان»توان گفت که الگوی یم ،مار در این داستانالگوهای پیرسون و کیبا تطبیق کهن -

 های ایرانی نیز منطبق است.الگوی جهانی است که با داستان

مار، مکمل پیرسون و کی اس نظریهبیداری قهرمان درون در وجود ماهان در یک سیر اعتالیی بر اس -

« معصوم»الگویکمپبل است که در این جهت، طی یک فرایند دگردیسی کهن« اسطوره یگانه» ینظریه

 گردد.تبدیل می «حاکم»و«فرزانه»الگوی طی سفر قهرمانی به کهن

زگشت تشرف و با ی عزیمت،داستان ماهان حاوی سه مرحله ،«الگوی سفر قهرمانیکهن»از نظر  -

الگوهای منطبق با آن مرحله، برای نشان ای در هر مرحله در این داستان از کهننظامی گنجه که« است

ی مرحله) حامی معصوم، اند از:که به ترتیب عبار  دادن سیر فردیت قهرمان خود استفاده کرده است

 ی بازگشت(مرحله) فرزانه( مرحله تشرف) عاشق نابودگر، گر،جستجو( عزیمت

 یهاکشمکش ، بستری مناسب برای بیاناشیظاهرنظر از پوستۀ صرف این داستان، ساختژرف  -

 ترین زمان تا عصر حاضر در وجود انسان درونی انسان است که از باستانی 
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زن زیبهارو  سهواره و مرد هیال و غیال، های )هایل،شخصیتقالب  در است و در این داستان، شدهنهینهاد

 ها مبارزه کند.بایست با آنقهرمان برای رسیدن به تعالی می که گردندیم ظاهر( و....

 ی رهایی او از اشغال دنیا و ترک امور نفسانی است.به منزله کبودپوشی ماهان در این داستان، -

 نوشتیپ
ل ی از اصوامجموعهاست از  ( عبار Machiavellism) ماکیاولیسم از منظور :ماکیاولی و ماکیاولیسم .1

ی زمامداری و حکومت م( برا 1469-1527) ییایتالیای دستوری که نیکلوماکیاو سیاستمدار و فیلسوف هاروشو 

ی انسانی قرار دارند. بر این اساس هاارزشی دنیوی در سطحی باالتر از هاارزشبر مردم ارائه داد که آن، 

ی از کشبهره ۀکنندانیب»که مور سیاسی است ماکیاولی در بهترین معنا یعنی بی اعتنایی بر اصول اخالقی در ا

 عدم طریق اتخاذ سبک بین فردی ناسازگارانه و رفتارهای برتری طلبانه، از دیگران در جهت منافع خود،

 (286:م 1996میلر، روین ویلسون،«)صمیمیت و سنگدلی است.

ا مسلم است که مراد خود کسی ر این رنگ از جامه،»صوفیان است که  ود در عرفان،رنگ برگزیدۀرنگ کب .2

 ( 13455:1550باخرزی،«)از نفس روی گرداند و اشغال دنیا را از پیش خود بردارد. را ترک کند،

 منابع 
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