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چکیده
شناس آمریکایی، براساس آراي اسطورهجوزف کمپبل

به بررسی سفرهاي قهرمانی در کارل گوستاو یونگ،
قهرمان هزار هاي مختلف پرداخت و در کتاب فرهنگ

- کرد. این الگو، قابلیت، الگویی براي این سفرها ارائه چهره

هزار و هاي فراوانی براي تجزیه و تحلیل آثار ادبی دارد. 
تواند با توجه به الگوي یکی از آثاري است که مییک شب

اساس رسی قرار گیرد. پژوهش پیش رو، برکمپبل مورد بر
هزار و در » عجیب و غریب«این الگو به بررسی ماجراي 

دهد که نشان میپرداخته است. نتیجۀ پژوهشیک شب
، عبور از دعوتردر، سفهایی چون دعوت به آغازمؤلفه

در مرحلۀ شکم نهنگو امدادهاي غیبینخستین آستان، 
- آزمونةجاد، گرزن به عنوان وسوسههاي جدایی و بخش

تشرفۀمرحلدر خدایگون شدنو مالقات با خدابانو، ها
برکت و آزادي در زندگی،ارباب دو جهانهاي و نیز بخش

، در پیرنگ این داستان با الگوي بازگشتۀمرحلدر نهایی
به ها نیز بناسایر بخشپیشنهادي کمپبل مطابقت دارد.

اقتضاي داستان حذف شده است.
الگو، سفر قهرمان، کهنشناختی،اسطورهنقد:هاهکلیدواژ

هزار و یک شب، داستان عجیب و غریب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانشگاه گیالن (نویسنده ،دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی. 1

Saz.aghajani@gmail.com.مسئول)

.دانشگاه گیالن،ت فارسیگروه زبان و ادبیادانشیار. 2
Khazaneh37@gmail.com

A Study in Ajib and Gharib's
Narrative in Hezar o Yek Shab

According to Joseph Campbell's
Hero's Journey Model

S .Aghajani Zeleti1, M. A.Khazanehdarlo2

Abstract
American mythologist Joseph Campbell, paid
to explores hero's journeys in different
cultures, based on the Carl Gustav Jung's
ideas, and presented a model for this journeys
in The Hero With a Thousand Faces. This
model has extensive capabilities for the
analysis of literary works. Hezar o yek shab is
one of the works that can be studied according
to Campbell's model. This Study pay to Ajib
and Gharib's narrative in the Hezar o yek shab
based on this model. Research results show that
components such as an invitation to begin
journey, decline the invitation, crossing the
first threshold, divine intervention and belly of
the whale in departure step and the woman as
tempter,tests road, meet with the goddess and
become Godly In the initiation step and the
Lord of the two worlds, emancipation in life
and the final blessing In return step, in the plot
of this story is Correspond With Campbell's
model. Also other parts, has been removed for
necessity of the story.

Keywords: Mythological criticism, archetype,
hero's journey, Hezar o yek shab, Ajib and
Gharib's narrative.
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همقدم
در بررسی اساطیر و سنن اقوام مختلف، به رغم 
ساحات عدیدة ذاتی ذهنیات آن اقوام، شاهد دوام و 

) دلیل 8: 1388بقاي مضامین واحدي هستیم. (شدل،
گرا و همگانی در این امر وجود ناخودآگاهیِ کهن

جنب خودآگاهی خاص هر موجود انسانی است. این 
، سرچشمۀ اساطیر و »حافظۀ جهان«ناخودآگاهی یا 

الگوهاست. هاي پریان و دربردارندة کهنقصه
برخواستهصاویريل و تاشکااالگوههنجا) ک(همان

اجزايجهان،تمامدرکههستندجمعیذاتاز
: 1385مپبل، ک. (سازندیا را مهسطورهدة اهندلتشکی

هايیافتهتوضیحبرايارلگوانهژة کاوونگ) ی28
الگوهنک.استکردهوضعجمعیروانةدربارخود

موروثیمحتویاتازقسمتآنشناسیرواندر
وانسانروانثابتاصلاست که 1یمعه جناخودآگا

مذاهبی جاوداننیمضامدرکهاست ی مشترکقدر
هنک)13: 1372ونگ،(ی.افتیتوانیمر،یاساطو

هی اخودآگاما گاه از نااند،پنهانآدمیروانرها دالگو
ي هاشکلبهوآورندبرمیرین سنماداينهبه گو

هايانگیزههاد. آندهنمین شاد را نون خوناگوگ
اماهستند،متفاوتجزئیاتدری را که نمودهای

راي ما ب،دهندنمیستا از درخوداصلیشکل
)96: 1386د. (همو، نکنآشکار می

لهئبیان مس
، دایانر خنظیفرابشريت موجودااعمالازاسطوره

.گویدمیسخناشباحیاح ارواقهرمانان،خدایان،نیمه
ابدي یاازلیزماندرواستتاریخیزمانازفراتر

رويفراطبیعیجهاندرای) ینهایاخروي،عنی(ی

1. collective unconscious

املها اغلب ش) اسطوره6: 1384، کوپد. (دهمی
هت کسایمختلفماجراهاين وقهرماناسرگذشت

ماجراياتفاقات،اینازکید. یافتمیاتفاقآنهابراي
روایاتدرد. آییمپیشقهرمانبرايکهاستسفري

در،مختلفهايسرزمینحماسیاي واسطوره
کهشودمیدیدهکرريح مطرقهرمانان،گذشترس

طیراخیزرخطودشوارمراحلیآنطین، قهرما
- شناختهوترینرایجازکیرة قهرمان، یسطود. اکنمی

قدیمساطیرت و آن را در اهاسسطورهن اتریشده
میاندردور،خاوردروسطا،قروندرروم،ویونان
مي ما ههاوابخو دریابیممیکنونیبدويقبایل

، جزئیاتد در چنهرهاد. این اسطورهشویمپدیدار
م، نیی کموشکافبیشترچههرماد، انامتفاوتبسیار

شویم. در واقع میاختارشاناهت سشبمتوجهریشتب
افراديیاهاگروهتوسطچهرگهاي قهرمانی، اداستان

- هنداشتیکدیگربافرهنگیمستقیمۀرابطگونههیچکه
مشابهوجهانیالگوییهمگیاما،اندشدهآفریدهند،ا

معمولاجراجوییم) «162: 1386د. (یونگ، دارن
گرفتهاوازچیزيکهشودمیآغازشخصیباقهرمان

یاموجودمعمولتجاربدر. کندمیحسیاشده،
ینت. ااسکمچیزياشجامعهاعضايبرايمجاز

العادهخارقهايماجراجوییسلسلهیکبهشخص
،استدادهدستازکهراآنچهتازند،میدست

اجراد. مکنکشفراحیاتاکسیرنوعییابازگرداند
اتفاقبرگشت،ورفتیکشاملدور،یکدراغلب

وساختاردارايسفرهااین) 190(همان:».افتدمی
برايماجراییآنازمرحلههردرکهاستمراحلی
.افتدق میاتفاقهرمان



29دارلولی خزانهسمیه آقاجانی زلتی و محمدع/...براساس الگوي سفر قهرمان جوزف هزار و یک شب در » عجیب و غریب«بررسی داستان 

توان از جمله آثاري است که میهزار و یک شب 
این هاي قهرمانی فراوانی را در آن مشاهده کرد.داستان

اي است که توسط کاتبان و مجموعهاثر در واقع 
نگارش یافته » به مدت شش قرن«نویسندگانی گمنام، 

در این مجموعه اگرچه ) 14: 1388است. (شدل، 
ربی، عهاي هندي، ایرانی، افسانههایی از داستان، نشانه

شود و در اسلوب نگارش یهودي و مصري دیده می
هاي مختلف بومی و محلی نمایان است؛ آن اثر لهجه

ع که در واق،هستۀ ابتدایی آن) اما 97: 1348(ستاري، 
- شود و مایههایی به معناي خاص کلمه میشامل قصه

دل،و ایرانی است (شيانگیز دارد، هنداي اعجاب
رد توان با اطمینان نسبی اظهار نظر کمی) و12: 1388

همان کتاب هزار و یک شبکه نخستین پایۀ کتاب 
ایرانی بوده است که بسیاري از حکایتهزار افسان

هاي آن از منابع هندي گرفته شده بود و در قرن سوم
. (محجوب، هجري از زبان پهلوي به عربی درآمد

)12: 1388؛ شدل،369و 362: 1382
اددنشانراهایی توان داستاناین اثر نیز میدر

دیدهسفرهایییافرشان سماجراي قهرماناندرکه
شناختی ونقد اسطورهیدگاهز داند تواید که مشومی

ن یی از اکد. ییرر گراد تحلیل قمورالگویی کهن
کهاست» غریب«ها ماجراي سفرهاي قهرمانانۀ داستان

» عجیب و غریب«ش در طی داستان ایهيالورح دشر
ه است.آمد

ژوهشۀ پیشینپ
- به بررسی گستردة داستانجوزف کمپبلنخستین بار 

، قهرمان هزار چهرههاي قهرمانی پرداخت و در کتاب 

2. James Bonet

3. Wiliam Indyk

4. John Trobi

پس از آن، . ارائه کردقهرمان هايسفرالگویی براي 
- الگو، مدلاین اساس برخی پژوهشگران این حوزه، بر

اند کـه هکردنویسی ارائه را در زمینه فیلمنامههاي خود 
، ویلیام 2توان به کارهاي ارزشمند جیمز بونتمی

اشاره 5ث کانینگهامـو کی4یـان تروبـ، ج3کـایندی
ترین پژوهشگرانی که . همچنین، یکی از مهمکـرد

براساس الگوي کمپبل، دست به تحلیل و مطالعه زده،
اي الگوي دوازده مرحلهاست که6کریسـتوفر وگلر

ت. پس اي برخوردار اسسفر قهرمان او از اهمیت ویژه
اسطوره و سینمادر کتاب 7یتیالاز وگلر، شاگردش و

اساس همین الگو مورد پنجاه فیلم سینمایی را بر
بررسی قرار داده است. 

یز، هاي اخیر در میان پژوهشگران ایرانی ندر سال
ن و تحلیل آثار ادبی زباالعهاقبال بسیاري براي مط
هاي ارائه شده راجع به سفر فارسی بر اساس مدل

ین قهرمان، به وجود آمده است. از جملۀ آثاري که در ا
زمینه مورد توجه محققان قرار گرفته، کتاب ارزشمند

- است. در ادامه به برخی از پژوهشهزار و یک شب

. شودمیهایی که در این زمینه انجام شده است، اشاره
، به عشق و شعبدهثمینی در بخشی از کتاب -

هایی نمونهالگوي قهرمان در کنار کهنبررسی کهن
همچون باغ، پرنده، آنیما و آنیموس در برخی از 

)186-205: 1379(ثمینی،حکایات پرداخته است.
ها در داستانی از هزار و نمونهکهن«پژوهش -

حسینی و ، توسط مریم»یک شب (حکایت جوذر)
پژوهشگران .عاطفه گزمه به نگارش در آمده است

هاي یونگ ضمن تحلیل این داستان با توجه به یافته
الگوهاي آن را شناسی اسطوره، کهندر عرصۀ روان

5. Keith Cunningham

6. Christopher Vogler

7. Stuart Voytilla
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هاي اي، شخصیتنمونههاي کهندر سه دستۀ موقعیت
بندي کرده اي طبقهنمونهاي و نمادهاي کهننمونهکهن

دهند. (حسینی و گزمه، قرار میو مورد بررسی 
1390 :7-35(

اما آنچه این پژوهش به طور ویژه و خاص 
الگوي سفر قهرمان درصدد پرداختن به آن است (کهن

در داستان عجیب و غریب)، در هیچ اثري مورد 
بررسی قرار نگرفته است.

نقهرماالگويکهن
ن وراط به دربوو ملگانهن یک کقهرماشخصیت «
) 100: 1386،ونگ(ی». تاسدیمر قسیار بسیاب
ره سطون اتریناختهن و شتریتداولی مقهرمانةسطورا«

یونانکالسیکاساطیرمیانرت. دسن اهار جراسدر س
لیقبامیاندرو ورر دخاودرمیانه،هايسدهدررمو

- ه میدیدفراوانقهرمانیهايسطورهی، اکنونابتدایی

ینکه بیان شد، ا) چنان1386:25، ندرسن(ه». دشو
،رسدمیر ظت به نمتفاوجزئیاتدرا اگرچههاسطوره

ی الگویازساختارشانکهدهدمینشانآنهاا بررسیام
درکههاي قهرمانیاسطورهاست.برخوردارشابهم

مرديبههموارهت، اسشريبيهاآرمانتجسمواقع
- بديبرکهدارداشارهخدایینیمهیانیرومندبسیار

شودمیپیروزابلیسودیومار،اژدها،قالبدرهایی
گ، یون(.درهانمیمرگوتباهیازراخودمردمو

داراي اغلبقهرمانان )36: 1984، نپ، 112: 1386
هاي خاص و منحصر به فردي هستند که آنها ویژگی

ترین . اتو رنگ مهمکنندمیرا از افراد عادي جدا
هرماناسطورة تولد قویژگی قهرمانان را در کتاب 

قهرمان فرزند پدر و .1«بدین شکل برشمرده است: 
پسر شاه و به طور معمولمادري است بسیار ممتاز

اش مشکالتی پیش از بسته شدن نطفهاغلب.2؛است
یا یا نازایی طوالنی،س،نفمثل کفّ وجود داشته،

ه دلیل منع یا مشکالت آمیزش پنهانی پدر و مادر ب
اي در طول بارداري یا قبل از آن، پیشگویی.3؛بیرونی

به شکل خواب یا وحی هست که خطر زاده شدنش 
را تهدید او)ةپدر (یا نماینداغلب و کند،را گوشزد می

- میبآاي به القاعده او را در محفظهعلی. 4؛ کندمی

(چوپان)سپس حیوانی یا فردي فرودست. 5؛ سپارند
. 6؛ دهدمیاو شیربه دهد و حیوانی ماده نجاتش می

پدر و مادر بلندبا هوشیاري بسیار،وقتی بزرگ شد،
- از سویی انتقام پدر را می. 7؛ کندمیپیدااش رامرتبه

؛ دانشناسمیگیرد و از سوي دیگر خود را به رسمیت
- میسرانجام به مقام باال و افتخارات بسیار دست. 8

)1385:167دیگران،(گرین و». یابد

هرمانر قفس
برايقهرمانانکهکارهاییازیکیکه بیان شد چنان

انجامبایدقهرمانعنوانبهخودتثبیتومعرفی
ها و ملل مختلف . در اساطیر فرهنگاستسفردهند،

هاي قهرمانی بسیاري هستیم. جوزف شاهد داستان
آراي آمریکایی، تحـت تأثیر س شنااسطورهکمپبل، 

به بررسی گستردة این خصوص یونگ فروید و به
) و در 121: 1990ها پرداخت (کمپبل،گونه داستان

بندي کلی کوشید تا اسطوره را با توجه به یک طبقه
معیارهایی مشخص از غیر اسطوره متمایز سازد و 

-148: 1999(سگال، بندي کند.سپس اساطیر را دسته
هاي ملل مختلف، با مطالعۀ تطبیقی اسطوره) او135
را مطرح » نظریۀ تک اسطوره«ترین نظریۀ خود، مهم

قهرمانی با کرد و در کتاب خود با عنوان 
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به شرح آن پرداخت. وي در این کتاب به هزار چهره
» سفر قهرمان«الگوي طور مفصل به واکاوي کهن

الگوي عات خود را به صورت لمطاۀو نتیجپرداخت 
:ده استکرارائه زیر 

این رحلت):(حرکت،جدایی یا عزیمتۀمرحل
بخش شامل پنج زیرمجموعه است:

- آشکار شدن نشانهیا»دعوت به آغاز سفر«.1

رد«. 2اي خاص؛وظیفههاي دعوت الهی براي انجام
. 3دایان؛ دست خزبار اماقتحیا فرار »دعوت

بهیبامدادي که از غیعنی یاري و،»امدادهاي غیبی«
گذاشتهشدهیینکه قدم در راه تعآیدمیکس کمک آن 

»شکم نهنگ«. 5و ؛»نخستین آستانازعبور«. 4است؛
عبور از قلمرو شب.یا

یافتگی وهاي تشرفآزمونعبور از«ۀمرحل
شود:به شش بخش تقسیم می، نیز»حصول پیروزي

؛ صورت خطرناك خدایانیا»هاآزمونةجاد. «1
یا پس گرفتن (مادر زمین)»مالقات با خدابانو«. 2

، یعنی درك»گرزن به عنوان وسوسه«. 3نشاط کودکی؛
خدایگون«. 5؛»آشتی با پدر«.4عذاب ادیپ،ۀو تجرب

».برکت نهایی«. 6و »شدن
آخر بازگشت و پذیرفته شدن در جامعه ۀمرحل
:داردشش بخشاست که 

ر فرا«. 2یا انکار جهان؛»از بازگشتامتناع«.1
؛»رسیدن کمک از خارج«. 3پرومته؛یا فرار» وییجاد

بازگشت به دنیاي یا» عبور از آستان بازگشت«. 4
ر ددستیابی به آزادي «. 6؛»ارباب دو جهان«. 5عادي؛
(کمپبل،.یا ماهیت و عملکرد برکت نهایی»زندگی
1385 :46-45(

اي که باید به آن توجه داشت در این میان، نکته
پذیر و قابل سفر قهرمان مدلی انعطاف«این است که 

8. De Goeje Oestrup

نهایت هاي بیتواند اشکال و زنجیرهانطباق است و می
متنوعی از مراحل را در خود جاي دهد. به عبارت 

توان مراحل سفر دیگر، بسته به نیازهاي هر داستان، می
) 9: 1392(ویتیال، ». جا کردبهار یا جارا حذف یا تکر

اي را با هدف گو، الگوي اسطورههر داستان«در واقع 
دهد. به همین یا نیاز فرهنگی خاص خود تطبیق می

(وگلر، ». دلیل است که این قهرمان هزار چهره دارد
» هاي محلینقاب«ها را بل این تفاوتپکم)16: 1386

)111: 1988(کمپبل،.خواندالگوها میکهنةبر چهر

هزار و یک شبدرقهرمانفرة ساسطور
ی هایاستانز دینهزار و یک شبکه اشاره شد، درچنان

ب چارچوردکهتاسآمدهن قهرمانافرهاي سةربارد
یکی از .دارندمراحلاینباهاییشباهتر، اختاو س

است، که طی » غریب«ها ماجراي سفرهاي این داستان
هایی تو در تو و مفّصل در طی پنجاه و شش داستان

شب، بیان شده است. ستاري معتقد است حکایت 
ها و جهادهاي اسالم داستان جنگعجیب و غریب، 
کامل سردار مسلمانی است که با ۀاست و غریب نمون
خوردگان با گشاید ولی با شکستشمشیر کشور می

اصل 8کنند. استروپجوانمردي و بزرگواري رفتار می
و خود داستان را خاطره )1(دانداین داستان را ایرانی می

هاي و اثري از جنگ میان اعراب و ایرانیان در سال
)70: 1348ستاري،(.پندارداول اسالم می

که بیان شد، گذشته از منشأ و پیشینۀاما چنان
ل این داستان، آنچه نگارندگان در این پژوهش به دنبا

آن هستند، ماجراي سفر قهرمانی و کهن الگویی غریب 
ه ه با توجه به الگویی که کمپبل ارائادامدراست که 

.پردازیممیسی آنبرربهاست،کرده



1395زمستان ،17پیاپی ،اول، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«32

یشده و رها شدن غریب در کودکبینیتولد پیش
تولد قهرمان مبهم و رازآمیز است و پیش از تولد، خطر 

شود، به همین دلیل اغلب به شدنش گوشزد میزاده
شود. رها شدن قهرمان محیطی دور از خانواده برده می

در کودکی، مضمونی مشترك است که در اکثر 
هاي ملل جهان قابل ردیابی است، ها و افسانهاسطوره

رها شده را از مقولۀ سن موضوع کودکانکریستین
- شمارد. (کریستینهاي پهلوانی بسیار کهن میداستان

) دربارة این مضمون و چند و چون 155: 1381سن،
آن، نظرات گوناگونی از سوي پژوهشگران مطرح شده 

سپردن کودك سر «کهکه الیاده معتقد استاست، چنان
تا -آب و باد و زمین-راهی به دست عناصر کیهان

که بخواهند با وي عمل کنند، همواره در حکم هر طور
نوعی به مبارزه طلبیدن تقدیر است. کودکی که به 
زمین یا آب سپرده شده و از آن پس یتیم محسوب 

شود، در معرض خطر مرگ است، اما در عین حال می
بخت آن را دارد که موقعیتی جز موقعیت بشري به 

انی از او اي که عناصر کیهدست آورد. کودك رها شده
کنند، اغلب قهرمان، شاه یا قدیس پشتیبانی می

) 245: 1385(الیاده،». شودمی
چند ماه پس از » عجیب«در داستان مورد بحث، 

گزاران آن را چنین بیند که خوابکشتن پدر خوابی می
کند بر اي ملک، این خواب داللت می«کنند: تعبیر می

آشکار خواهد شد اینکه از پدر تو مولودي هست که
هزار و یک (». و میان تو و او عداوت پدید خواهد آمد

)1008: 1385،شب
شود که یکی بعد از این خواب، عجیب باخبر می

کنیزك را به دو ،بنابراین.از کنیزکان پدر باردار است
اي برده و به سپارد تا او را به بیشهتن از غالمان می

که کنیز باید زنده بماند تا قتل رسانند، اما از آنجا 

قهرمان داستان از او زاده شود، دو غالم طی ماجرایی 
برد و غریب از شوند و کنیز جان به در میکشته می

جا)شود. (همانوي متولد می

مرحلۀ جدایی یا عزیمت.1
. دعوت به آغاز سفر 1-1
اي قهرمان که ما آن را اولین مرحلۀ سفر اسطوره«

دهد که خوانیم، نشان میآغاز سفر) می(دعوت به 
خواند دست سرنوشت، قهرمان را با ندایی به خود می

هاي جامعه به سوي و مرکز ثقل او را از چارچوب
) 66: 1385(کمپبل، .»گرداندقلمرویی ناشناخته می

ساز شروع مرحلۀ نداي فراخوان در واقع، زمینه
اطره توان آن را آواي مخعزیمت و سفر است و می

هم نامید، چرا که سرنوشت، قهرمان را به مبارزه 
اي معنوي، او طلبیده است و قرار است نیرو و جاذبه

را از موطنش به سرزمینی ناشناخته منتقل سازد، 
جایگاهی که افتخار و خطر در آن توأمانند و قهرمان 

-18: 2003طلبند. (کمپبل و دیگران، را به مبارزه می
از » مهدیه«از خواستگاري نیز پس » غریب) «1

پدرخواندة خود، توسط او به سفر دعوت شد؛ 
که به دلیل محبوبیت روزافزون غریب در » مرداس«

میان قبیله، کینۀ او را به دل گرفته و با ازدواج او و 
مهدیه مخالف است، براي نابودي او، شرط ازدواج 

هزار دهد. (با دخترش را شکست غول کوهی قرار می
)1012: 1385،و یک شب

. رد دعوت2-1
اي اساسی است که امتناع از پذیرش دعوت مرحله

کند. گرچه خطرات پیش روي قهرمان را بیان می
ممکن است یک قهرمان مشتاق یا ماجراجو وارد 
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مرحلۀ امتناع نشود، اما متحدان قهرمان یا نگهبانان 
(ویتیال، کنند ها و خطرات را بیان میآستانه، ترس

دارند.) و قهرمان را از ادامۀ راه بازمی11: 1392
در داستان مورد بحث، مادر غریب در این نقش با 
اشاره به کینۀ مرداس نسبت به غریب، او را از سفر 

هزار و کند. (بازداشته و به فرار از آن دیار تشویق می
)1013: 1385،یک شب

. عبور از نخستین آستان3-1
این معناست که قهرمان سرانجام عبور از آستانه به 

خود را متعهد به سفر کرده است. او اکنون آمادة عبور 
اي است که دنیاي عادي را از دنیاي ویژه از دروازه
)12: 1392کند. (ویتیال، جدا می

مصرّانه در پی ادامۀ سفر » غریب«در این داستان، 
تا از این دیار به در نشوم «:گویداست و به مادر می

هزار (». بر دشمن خود چیره شوم و مقصود پدید آورم
ۀسفر قهرمانان،) بنابراین1013: 1385،و یک شب

کند.خویش را آغاز می

. مددرسان غیبی (پیر خردمند)4-1
اما پیش از شروع سفر، قهرمان نیاز به کسی دارد که 
راهنماي او باشد و طریقۀ عبور از مراحل خطرناك 

آنان که به دعوت سفر را به او بیاموزد. به طور کلی، 
رو گر روبهاند با موجودي حمایتپاسخ مثبت داده

اي در هیئت عجوزه،معمولبه طور شوند (که می
شود) و طلسمی به میزشت و یا یک پیرمرد ظاهر 

از او ریمنی راههادهد که در برابر نیروهاي رهرو می
)1385:75(کمپبل،. کندمحافظت می

نماد فرزانگی و مترادف «شخصیت پیر خردمند 
) و به تعبیر 10: 1388(شدل،» معرفتی جهانی است

که استدر حقیقت تجلی نمادین روان کامل«یونگ 

- تر دارد و نیرویی را تدارك مییتر و غنماهیتی فراخ

: 1386(یونگ،». بیند که من خویشتن فاقد آن است
کند که فقط ) در واقع پیرخردمند زمانی ظهور می164

تواند قهرمان را از تأمالت عمیق یا فکري میمون می
شر مشکالت پیش آمده خارج کند و چون قهرمان به 

کارها را تواند خود این دالیل درونی و بیرونی نمی
بکند، دانش الزم براي جبران این کاستی به شکل 

: 1385آید (گرین و دیگران،فکري مجسم در می
شتابد.) و در قالب پیر خردمند به کمک او می165
در ابتداي سفر، شیخی را در غاري بر » غریب«

- فراز کوه مالقات کرده و با راهنمایی او مسلمان می

اي یب و پیر در کوه نکتهشود، دربارة مالقات غر
باورشناختی وجود دارد، زیرا  کوه در اساطیر و ادیان 
نقطۀ اتصال آسمان و زمین و نماد قدرت خدایان 

) به عبارت167: 1382شود. (زمّردي،محسوب می
ترین جاي به آسمان در ها به عنوان نزدیککوه،دیگر

مرکز عالم قرار دارند و محور و پیوندگاه الهوت و 
ناسوت و راه رسیدن آدمی به عالم باالیند؛ (مختاري،

) از آن است که هریک از پیامبران بزرگ با 98: 1379
کوهی در ارتباط است و بر آن، با خداوند راز و نیاز 

بر » زرتشت«کرده و به پیامبري برانگیخته شده است. 
بر کوه زیتون و » عیسی«بر طور، » موسی«سبالن، 

،) در واقع240: 1384(کزازي، (ص) در حرا.» محمد«
کوه در تاریخ ادیان همواره محل پرستش و قداست 

روح «آمده: » تورات«که در پنداشته شده است؛ چنان
». ها مأوا داردهاي مقدس بر فراز کوهخدایی در مکان

) همچنین 3، آیۀ 24، مزامیر داوود، مزمورعهد عتیق(
ایرانی، اهریمن ستیزي دارد؛ در اساطیر سابقۀ اهریمن

جا سخن زده؛ اما هیچها دستبرد میبه شهرها و انسان
: 1380ها نیست. (قرشی، از دستبرد اهریمن به کوه

174(
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شناختی، قهرمانان بر بنیاد دیدگاه اسطوره،در واقع
باید براي انجام کارهاي بنیادین و بزرگ، تولدي 

ند نمادین در مکانی مقدس داشته باشند تا بتوان
کارهاي برجسته و بزرگشان را انجام دهند. (اتونی،

1390 :15(
در آغاز سفر، با رفتن بر فراز » غریب«،بنابراین

کوه و مالقات با پیر خردمند و مسلمان شدن، تولدي 
اش ادامه دهد.یابد تا بتواند به سفر قهرمانیدوباره می

- سمها و اورادي (طلهمچنین پیر به غریب سالح

دهد تا در ادامۀ سفر یاریگر او باشند.هایی) می
پس از آن، شیخ عمودي از پوالد به غریب بداد «

که وزن آن یکصد رطل بود و آن عمود ده حلقۀ زّرین 
ها جنبانیدند، از آن حلقهداشت که هر وقت او را می
شد و او را شمشیري آوازي چون رعد بلند می

ل آن سه ذرع و عرض تر از برق بداد که طودرخشنده
زدند دو آن سه وجب بود که اگر به سنگ سختش می

کرد و زرهی و سپري و مصحفی نیز به او داد نیمه می
هزار و (». و به او گفت: اکنون برو و اسالم عرضه کن

هر وقت که به کافران حمله ) «1015: 1385،یک شب
». گرداندکنی بگو اهللا اکبر که کافران را خوار می

هاي یاري این جا) در جاي جاي داستان نشانه(همان
ها و اوراد قابل مشاهده است.سالح
چون کافران نام خداوند سبحان را شنیدند با «

هاي ما را یکدیگر گفتند که این سخن چیست که دل
(همان: ». به لرزه درآورده و قوت بازوي ما را ببرد...

1021(
گویی نام خداوند همچون طلسمی موجب

شده است.منفعل شدن دشمنان می

. شکم نهنگ5-1

گذارد از مناطق قهرمانانی که قدم در جادة سفر می
ها، اي چون بیابان، جنگل، دریا، سیاهیناشناخته
هاي ناشناختۀ ناخودآگاهند، ها و ... که حوزهتاریکی

- ها بلعیده میکنند و در واقع توسط ناشناختهعبور می

میرند که کمبل از آن به عنوان شوند و به ظاهر می
)96: 1385کند. (کمپبل،مرحلۀ شکم نهنگ یاد می

غریب نیز در جریان سفرش به مدت هفت سال 
شود تا اینکه سرانجام طی اي سرگردان میدر جزیره

یابد. ماجرایی طوالنی، توسط عفریتی نجات می
عالوه بر این، یکی دیگر از نمودهاي این مرحله 
در ماجراي سفر قهرمانی غریب، گذر از آب است. 
گذر از آب نمادي از مرگ و تولد دوباره، استحاله و 

اي دیگر است و منتقل شدن از یک مرحله به مرحله
ـ قابل قیاس با شو در چشمه وبه صورت شست

دریا نمود پیدا اسطورة تعمید ـ و گذر از رودخانه و 
) در نظر یونگ نیز، آب و 189: 1385کند. (الیاده، می

الگوهاي تجلیّات آن (چشمه، رود، دریا) از کهن
اي هستند که بر مفاهیمی چون تولّد، مرگ شدهشناخته

- و رستاخیز، باروري و رشد، تطهیر و رستگاري، بی

کنند. زمانی و جریان به سوي ابدّیت و ... داللت می
) گذشتن از آب در 162: 1385ن و دیگران،(گری

اي دارد. اغلب قهرمانان اساطیر ایرانی اهمیت ویژه
- پیش از دست یافتن به موفقیتی بزرگ از آب می

گذرند. بنابر آنچه بیان شد گذر از آب، شاید بر این 
پایه استوار باشد که با هر بار گذشتن از آب تولدي 

- گناه میودکی بیگیرد و قهرمان چون کتازه شکل می

تواند گیرندة وحی و الهام جدیدي باشد و زندگی 
) 1388:24زاده،خاص و نوینی را آغاز کند. (قلی

به عفریتی » سیران ساحر«نیز » غریب«در داستان 
دهد تا او را به جیحون بیفکند.دستور می
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عفریت غریب را برداشته به کنار رود جیحون «
به جیحون افکند. دلش بر این شد و خواست که او را 

ها کار گواهی نداد و به غریب رحمت آورد و تخته
ها گرفته به یکدیگر ببست و غریب را بر آن تخته

گذاشته در جیحون افکند و موج غریب را گرفته 
)1075: 1385،هزار و یک شب(». بردهمی

ها افتاده ملک غریب تا پنج روز بر روي تخته«
)1076همان: (. »بردآب او را همی

هاي تشرف. مرحلۀ عبور از آزمون2
گر. زن به عنوان وسوسه1-2
که در نظرات کمپبل بیان کردیم، یکی از چنان

گیردموجودات اهریمنی که بر سر راه قهرمان قرار می
پیکر است. و درصدد فریفتن اوست، زن جادوي پري

اي بر سر بینیم که ملکهدر ماجراي سفر غریب می
نام داشت و» جانشاه«آن ملکه «گیرد، راهش قرار می

پانصد سال عمر کرده بود. هر کس که به آن شهر 
- آمد، ملکه او را یک شب در پیش خود نگاه میدرمی

کرد و داشت و او را به درآمیختن با خود دعوت می
سان کشت و خلقی بسیار بدانپس از آن، او را می

) 1079(همان: .»کشته بود
ملکه گفت: از دین خود به در شو و به دین من «

آي تا من تو را شوي خود گیرم و پادشاهی تو را 
جا)(همان». دهم

رو شد، به بهو پس از آنکه با ممانعت غریب رو
اي نیروي جادوگري متوسل شده و او را به بوزینه

تبدیل و تا دو سال در زندان حبس کرد. (همان: 
1080(

ه اي توانست ملکه را بیب با حیلهاما سرانجام غر
هالکت برساند.   

9. Daiva

پذیري؟ملکه به او گفت: آیا سخن من می«
غریب به اشارت گفت: آري!

ملکه فرحناك شد و سحر از او برداشت... . 
غریب برخاسته بر سینۀ او بنشست و حلقوم او گرفت 

» و از سینۀ او برنخاست تا اینکه ملکه هالك شد.
جا)(همان

نتقام مبارزه با غول یا دیو و گرفتن ا«ها جادة آزمون.2-2
»پدر

اي قهرمان ترین مراحل در سفر اسطورهیکی از مهم
مبارزه با غول یا دیو است. در میان موجودات 
فراطبیعی شرور، از زیانکارترین موجودات اهریمنی 
اساطیر ایرانی، باید به انواع دیوان اشاره کرد. مطابق 

اي از نمونۀ دیوان، دستهتحقیقات، پیشبرخی از 
در مقابل 9اند که به نام دئیوخدایان هند و اروپایی بوده

نام داشتند (و سرور آنها 10نوع دیگر که اسوره
شدند اما در آیین اهورامزدا بوده) ستایش می

یکتاپرستانۀ زرتشت مورد نفرت قرار گرفتند. (هینلز،
1370 :80 (

قرار ر این داستان در مقابل قهرمانتنها دیوي که د
است، که در ابتدا به جنگ با» سعدان غول«گیرد، می

پردازد و غریب با سالحی که پیر خردمند غریب می
به وي داده و با وردهایی که وي در اختیارش قرار 

دهد و ملکه فخرتاج (خدابانو)داده، او را شکست می
آن سعدان دهد، اما پس ازرا از چنگ او نجات می

روان ـعنوان یکی از پیغول قبول اسالم کرده و به
شتابد.اري او میـه یـا بـهگـرمان در جنـقه

سیرت اما دیو اصلی این داستان، ملک عجیب دیو
است، که در واقع تجسم انسانی دیو و اهریمن است 

شود و در نقش موجودي شرور و اهریمنی ظاهر می

10. Asura
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د از آن مادر غریب، پادشاهی و پس از کشتن پدر و بع
،گیرد و قصد نابودي وي را دارد. در نهایترا از او می

آوردن امتناع از اسالم » عجیب«پس از آنکه » غریب«
گیرد.کند، او را کشته و انتقام قتل پدر و مادر را میمی

اي که در زمینۀ آزمون اصلی قهرمان، باید به نکته
نمادین سالح مخصوص اوست؛ آن توجه کرد، ارزش 

که خود قهرمان داراي شخصیتی است یگانه همچنان
ها گونه، که او را در مرز بین خدایان و انسانو خداي
ها و متعلقات برگدهد، به همان ترتیب سازوقرار می

العاده هایی خاص و خارقپهلوان نیز اغلب ویژگی
است که ویژه سالح رزم او داراي مشخصاتی دارند؛ به

کند. داستان افزارها متمایز میآن را از دیگر جنگ
افزاري ویژه که اغلب چگونگی دستیابی پهلوان به رزم

از قدرت جادویی برخوردار است و به خداوندش 
دارد، یکی از مضامین مینیروي غلبه بر دشمنان ارزانی

توان از آن تکراري ادبیات حماسی جهان است که می
مایه یا موتیف سالح سحرآمیز یاد کرد. با اصطالح بن

ها اغلب داراي این سالح)363: 1378(سرکاراتی،
هایی خاص و اسرارآمیز هستند که آنها را از ویژگی

برده است. در این داستان حد یک وسیله و ابزار فراتر 
هاي دیگري که پیر خردمند نیز عالوه بر گرز و سالح

مشیري جادویی گذارد، از شدر اختیار غریب می
آید:  سخن به میان می

یافث بن «مرعش آستین غریب گرفته در قصر «
گردانید. غریب را به شمشیري نظر او را می» نوح

بیفتاد، گفت اي ملک این شمشیر از کیست؟
ن ـافث بـی«ر ـن شمشیـای:تـگف» شـمرع«

ان و ـه انسیـر بـن شمشیـه ایـه بـت کـاس» وحـن
ر ـر را بـن شمشیـر ایـافت... اگـیر میـان ظفـجنی

کوه بزنند، کوه را دو نیمه کند و نام این شمشیر 
است.» ماحق«

غریب چون سخن او بشنید و فضایل آن شمشیر 
بدانست دست برده شمشیر بگرفت و او را برکشید. 
آن شمشیر، مانند آفتاب بدرخشید و او را طول ده 
وجب و عرض سه وجب بود. غریب خواست که آن

را با خود بیاورد. مرعش گفت: اگر توانی او را به کار 
بري مضایقت نیست.

غریب گفت: آري توانم به کار برد. پس از آن 
او را به دست گرفت و در دست او به عصاي چوبین 

تند: آفرین بر مانست. حاضران را عجب آمد. گفهمی
)1053: 1385،هزار و یک شب(» تو اي مرد دلیران!

چشم از پرتو آن شمشیر خیره گشت و بیم «
)1055(همان: ». اندر دل دشمنان پدید شد

زد، دو نیمه با آن تیغ طلسم گشته هر که را می«
». شدندکرد و در حال هر دو نیمه خاکستر میمی

)1056(همان: 

. مالقات و ازدواج با خدابانو3-2
رسیم با پشت سر گذاشتن تمام موانع، به خان آخر می

که ازدواج جادویی روح قهرمانِ پیروز با ملکۀ جهان 
ازدواج جادویی با خدابانو ) «116: 1385است. (کمپبل، 

دهندة تسلط کامل قهرمان بر زندگی یا ملکۀ جهان نشان
است؛ چون زن، همان زندگی و قهرمان عارف و ارباب 

بانویی «که) یونگ معتقد است128(همان: ». آن است
ده به خاطرش دست به کارهاي قهرمانی زاکه نجیب

: 1386(یونگ، ». زند، تجسم عنصر مادینۀ وي استمی
خودآگاهی » من«نمادي از » قهرمان«،) در واقع283

بایست است که براي شناخت عنصر مادینۀ روانش می
با نیروهاي اهریمنی درون ناخودآگاهی به مبارزه 

فر قهرمانی در ماجراي س)247: 1390بپردازد. (اتونی، 
-، ازدواج با خدابانو دو مرتبه صورت می»غریب«

که دلیل آغاز سفر، ازدواج » مهدیه«، در ابتدا با )2(گیرد
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، او را »غریب«، که »تاجملک«با او بود و پس از آن با 
نجات داده بود.» سعدان غول«از چنگ 

. خدایگون شدن4-2
یکی از موضوعاتی که اسطورة قهرمان راجع به آن 

: 1379است. (لیمینگ، » خداگونگی«گوید سخن می
هاي ) در پایان سفر، قهرمان پس از عبور از آزمون84

مختلف و پیروز شدن بر همۀ مشکالت و موانع، ثابت 
کند که از مرحلۀ انسانی پا فراتر نهاده و تبدیل به می

) 18: 1387شده است. (وارنر، خدایی موجودي نیمه
هایی از این نیز نشانه» ریبغ«در داستان قهرمانی 

مرحله، قابل مشاهده است.
که بر  هفت کشور منم پادشاه

روادار و پیـروز و فـرمانجـهان
زهر جاي کوته کنم دست دیو

که من بود خواهم جهان را خدیو
بدان را ز بد دست کوتـه کنم

روان را سـوي روشـنـی ره کنـم
)1064: 1385، هزار و یک شب(

. مرحلۀ بازگشت3
. ارباب دو جهان1-3

تواند ها، میقهرمان پس از پیروزي در همۀ آزمون
اي که آن را فتح عالوه بر دنیاي عادي، بر دنیاي ویژه

کرده نیز، فرمان براند. 
- در پایان سفر، پس از موفقیت در آزمون» غریب«

راند و هم جنیان هاي مختلف، هم بر انسیان حکم می
پادشاه دو جهان انس و جن ،بنابراین.در خدمت اویند

شود همچون سرداري فاتح، دین شود و موفق میمی
)3(اسالم را در این دو جهان برپا کند.

نهایی. دستیابی به آزادي و برکت 2-3

هدف و چالش اصلی مرحلۀ بازگشت، در میان 
هاي سفر ها و ارزشگذاشتن استعدادها، آموخته

:1390اي با دیگران و دنیاست. (پیرسون،اسطوره
گردد تا آن را قهرمان واقعی با یک اکسیر برمی)145

هاي سرزمین خود با دیگران تقسیم کند یا به مصیبت
دستاورد سفر قهرمان است و خاتمه دهد. اکسیر همان 

- تواند گنجی بزرگ یا معجونی جادویی باشد. میمی

از تواند عشق، دانایی یا فقط تجربۀ جان به در بردن 
اکنون دیگر )14: 1392(ویتیال، دنیاي ویژه باشد.

اند، تعادل به دنیاي خطوط داستان حل و فصل شده
غاز آاي را عادي بازگشته است و قهرمان زندگی تازه

کند که براي همیشه متأثر از سفر طی شده است و می
مردمان دنیاي عادي را از موهبت آنچه بدان دست 

برکت قهرمان «اینجاست که کند.مند مییافته، بهره
». شودجهان شمول، شامل حال تمام جهانیان می

تواند برکت و سرسبزي را ) و می46: 1385(کمپبل، 
بخشی را ، و نقش نجاتبراي مردمش به ارمغان آورد

، ایفا »الگوي قهرمان استترین ویژگی کهنمهم«که 
- ) کمپبل دربارة این مرحله می82: 1389کند. (قائمی،

تواند پس از بازگشت از سفر می«قهرمان :گوید
». اش را از نو به صورت یک کل واحد نظم دهدجامعه

)46: 1385(کمپبل، 
ست کافران را از بین غریب پس از پایان سفر، توان

برده و برکت اسالم را براي ساکنان مناطق تحت 
اش به ارمغان بیاورد و حکومتی اسالمی برپا کند.سلطه

گیرينتیجهبحث و 
و نیز توجه به هزار و یک شبهاي با تکیه به داستان

توان اجزاي ها یاد شد میاي که براي این داستانپیشینه
نامد، تایپ مییونگ آرکیآن را در قالب آنچه 

ي و انقد اسطورهروشتوجه بهبازشناخت. با
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ضمنالگوهاي ارائه شده راجع به سفر قهرمان،
،هزار و یک شبدر » عجیب و غریب«داستان بررسی

کهننیک، ازاينمونهراغریبسفرداستانتوانمی
کرد. مراحلی که در معرفی» قهرمانسفر«الگوي

قابلیت» جوزف کمپبل«داستان با نظریۀ پیرنگ این 
ردر، سفدعوت به آغازند از:اتطبیق دارند، عبارت

و امدادهاي غیبی، عبور از نخستین آستان، دعوت
، گرزن به عنوان وسوسهدر مرحلۀ جدایی؛ شکم نهنگ

خدایگون شدنو مالقات با خدابانو، هاآزمونةجاد
آزادي در زندگی،ارباب دو جهانو تشرفۀمرحلدر 
طور که . همانبازگشتۀمرحلدر برکت نهاییو 

هاي مربوط به الگوي مالحظه شد، میان ترتیب بخش
این داستان و الگوي ارائه شده از سوي کمپبل، 

هایی از لفهؤاختالف اندکی وجود دارد، همچنین م
به خالقیت نویسنده، یا به الگوي مورد بحث، بنا

سفر قهرمانی رنگ داستاناز پیاقتضاي داستان،
شده است.حذف » غریب«

هایادداشت
را هزار و یک شبها و حکایات استروپ افسانه. 1

هایی که افسانهاول قسمت به سه گروه تقسیم کرد:
برگرفته سانفهزار اریشه ایرانی دارند و از کتاب 

ها و حکایاتی که در بغداد شکل اند، دوم افسانهشده
هایی که در مصر به این اند و سرانجام افسانهگرفته

)372-1382:374(محجوب،.اندکتاب اضافه شده
- این موضوع ممکن است به دلیل دخل و تصرف. 2

باشد که در طی زمان وارد داستان اصلی شده هایی
است.

طور که در متن نیز اشاره شد، ستاري و همان. 3
- داستان جنگرا، » عجیب و غریب«استروپ حکایت 

)70: 1348ستاري،(دانند.میها و جهادهاي اسالم 

منابع
هايحماسهدرقهرمانپاگشایی«.(1390)بهروزاتونی،

. 16ماره ش.دانشگاه گیالن.پژوهیدبا.»ايهاسطور
.105-81صص

اللۀ جترجم.ادیانتاریخدررساله. (1385)میرچاالیاده،
: سروش.تهران.سوماپچي. ستار

- زندگی برازنده.)1390پیرسون، کارول اس و هیوکی مار (

ي من، مؤثرترین راهکارهاي تحلیل خویشتن و 
: . ترجمۀ کاوه نیري. تهرانسازي ارتباط با دیگرانغنی

.بنیاد فرهنگ زندگی
. تهران: مرکز.و شعبدهعشق.)1379ثمینی، نغمه (

ها در نمونهکهن«.)1390حسینی، مریم و گزمه، عاطفه (
فصلنامۀ ».داستانی از هزار و یک شب (حکایت جوذر)

.19ال س.. دانشگاه خوارزمیزبان و ادبیات فارسی
.35-7صص .70مارهش

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در ). 1382زمرّدي، حمیرا (
تهران: فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر.شاهنامه

.زوّار
پژوهشی در هزار -افسون شهرزاد). 1368جالل (ستاري، 
. تهران: توس.افسان

.»شبک اي بر هزار و یمقدمه). «1348اسفند (ــــــــــ
.62-72ص ص. 89ماره ش.8دوره.هنر و مردم

:تهران.شکارشدههايسایه. (1378)بهمنسرکاراتی،
.قطره

مقدمه بر هزار و یک شب. مجموعه ). 1388شدل، آندره (
. ترجمۀ جالل ستاري. مقالۀ جهان هزار و یک شب

تهران: مرکز.
تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه «).1389(قائمی، فرزاد

. هاي ادبیپژوهش.»ايبر اساس روش نقد اسطوره
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. صص 27ماره . ش7انجمن زبان و ادب فارسی. سال 
100-77.
. آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی). 1380(اهللاقرشی، امان

تهران: هرمس.
متون ۀفرهنگ اساطیر ایرانی بر پای). 1388(خسروقلیزاده،

.کتاب پارسهن: هراتم.دواپچي. پهلو
). ترجمۀ 1380(کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید

مرتن. تهران: فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنري 
اساطیر.

ۀجمن. ترکیانیا.(1381)ایمانوئلآرتورسن،کریستین
وعلمیشاراتتان:تهرانچاپ پنجم. .صفااهللاذبیح

.فرهنگی
.آیدین: تبریز. آیینهوآب).1384ین (الدمیرجاللکّزازي،
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