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 چكیده

سفر »و « تک اسطوره» های کهن، با طرح نظريۀها و افسانههای ساختاری قصهتوجه به شباهت جوزف کمپب  با

ها واحد برای تمام داستانای نو مطرح و الگويی الگويی را به گونهيونگ نقد کهن ، مبتنی بر نظريات گوستاو«قهرمان

نمايد. افسانۀ هايی که در آن پهلوان برای حصول به هدف، مراحلی را طی میها و حماسهويژه افسانهبه کرد.ترسیم 

ال اساسی در اين ؤاست. س ، به رشتۀ نظم کشیدههفت پیکربانوی حصاری يکی از هفت داستانی است که نظامی در 

نظامی، چه اندازه قابلیت تطبیق با اين الگو را دارد؟  پیکرهفتافسانۀ بانوی حصاری  پژوهش بر اين استوار است که

نتايج حاص  از پژوهش که به روش تحلی  محتوا انجام گرديده، بیانگر آن است که قهرمان افسانه، ضمن پیروزی در 

منطبق بر خويشکاری اصلی يابد که دست آوردن پاداش مادّی به نوعی کمال معنوی دست میمأموريت خويش و به

 کمپب  است. « سفر قهرمان»الگوی در کهن
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 مقدمه

پزشک و متفکر کارل گوستاو يونگ، روان

رويکرد سوئیسی با مبنا قراردادن اسطوره به 

های پريان شناختی قصهپژوهی و رواناسطوره

شناسی او، ناخودآگاهی، است. در روان پرداخته

تری از روان های ژرفگذشته از اليۀ فردی، اليه

را فص  مشترک و میراث  گیرد که آنرا در بر می

داند. يونگ، زبان اين روانی همه افراد بشر می

امروزين ذهن روان آغازين را در ساختار 

هايی رسیده بازشناسی کرده و به قال  و انگاره

های روان پیش از تاريخ است که به گفتۀ او، اندام

 )ياوری،. شوندمی الگو نامیدهما هستند که کهن

ای مهم نظريات ـاز دستاورده (02: 1235

شناختی، تطبیق و مقايسۀ مبانی آنها با اسطوره

اطیری و حتی ای و غیراسهای اسطورهشخصیت

 افراد معروف جامعه است.

  و واکاوی ـا تحلیـونگ بـاو يـگوست

شناسانه افسانۀ پريان و تبین نقش و تأثیر روان

قهرمان  و «پیر فرزانه»، «روح» هايی چونالگوکهن

انه محسوب ـالگوينـد کهـازگر نقـدر آنها آغ

های جذاب و کارآمد او در اين شود، دستاوردمی

های از آن است که در پژوهش عرصه حاکی

الگو از ادبی، پرداختن به ناخودآگاه جمعی و کهن

 دـا هستنـروز آنهـطريق نمادهايی که ظرف ب

تواند در تبیین و تفسیر آثار ادبی، روشی می

 (3: 1213 )طاهری، .کارآمد قلمداد گردد

سیر تحول و سفر قهرمان در اساطیر و 

گردد گونه آغاز میها، در قال  داستان اينافسانه

که قهرمان به زندگی روزمره و عادی خود 

مشلول است، با شنیدن پیامی خواه طبیعی يا 

کند و با گام ماورالطبیعه به ماجراجويی اقدام می

فرسا، مراح  نهادن در جادۀ آزمونی طاقت

نمايد و دشواری را برای نی  به هدف، طی می

در او به  سرانجام براساس قابلیت و توانايی که

وديعه نهاده شده است به ياری فرد يا افرادی 

يابد، چون پیر فرزانه، به توفیق بزرگی دست می

هريک از مراح  سفر به صورت نمادين، بیانگر 

مراحلی است که بايد قهرمان آنها را پشت سر 

 بگذارد تا اسطوره شک  گیرد.

اين پژوهش با اساس قراردادن آرای کمپب  

يونگ، سعی دارد به بررسی میزان  آرای مبتنی بر

های ارائه شده توسط کمپب ، با تطبیق خويشکاری

گانه های هفتافسانۀ بانوی حصاری، از افسانه

 نظامی بپردازد. پیکرهفت

 

 پیشینۀ پژوهش

که در باب پیشینه اين پژوهش گفتنی است  

الگويانه اين افسانه پرداخته تاکنون به نقد کهن

نشده اما از منظرهای ديگر مورد واکاوی قرار 

 گرفته است. 

ای در مجموعه مقاالت خود از الهی قمشه

 داند:نگاه عارفانه، اين افسانه را قصه آفرينش می

اين داستان از نگاه عرفان روايتی شاعرانه از 

ماجراهای آن از پرده زمان و قصه آفرينش است 

آن  مکان بیرون و جاودانه در روی دادن است.و 

پادشاه حضرت احديّت است که پادشاهی کارساز 

 نواز است و آن دختر تجلّی جمال اوست...و بنده

اين داستان شرح مشکالت راه عشق و اوصاف 
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پهلوانی است که طلسمات نفس مکّاره را 

گشودند و به درهای پنهانی آسمان معرفت را 

 (221، 235: 1231 ای،قمشه)الهی  .يافتند

های الگوی سفر قهرمان در برخی داستان

 است: ايرانی نیز مورد بررسی قرار گرفته

تبیین کهن »(، 1213طاهری و آقاجانی )

، نگارنده «الگوی سفر قهرمان در هفت خان رستم

در اين پژوهش به بررسی تطبیق نظريۀ سفر 

 قهرمان در هفت خان رستم پرداخته است.

تحلی  تک اسطوره نزد »(، 1255کنگرانی )

 .«ماهی کمپب  با نگاه به روايت يونس و

ساختار ويژۀ داستان بانوی حصاری و  

اری از ـا بسیـان بـن داستـق ايـت تطبیـقابلی

از ضروريات « کمپب »های نظريۀ خويشکاری

 باشد.انجام اين پژوهش می

 

 بندی اساطیرطبقه

اند و گوناگونی يافته اساطیر در طول زمان معانی

به عنوان   .اندبندی شدههای متنوعی طبقهاز منظر

نمونه پورنامداريان به نق  از سالسیتوس اساطیر 

، 1اساطیر دينی» نمايد:بندی میگونه تقسیمرا اين

، بعضی 2، بعضی روائی و ذهنی3بعضی طبیعی

و بعضی آمیخته از اين دو نوع  0جسمانی و مادی

ها به علت های مذهبی و افسانهاخیرند و داستان

داشتن همان جنبۀ عدم واقعیت در ک  يا در 

بخشی، در يک سطگ قرار گرفته و مورد تلییر 

 (155:1255 )پورنامداريان، .«گیرندقرار می

                                                 
1. Theological 

2. Physical 

3. Phychic 

4. Materical 

اسطوره بازگوکنندۀ وقايع و حوادثی است 

 تاريخ بشری رخ دادهدمان که به واقع در سپیده

کنندۀ سرگذشت قدسی و اسطوره، نق ». است

هايی است که در زمان مینوی است، راوی واقعه

اولین زمان شگرف بدايت همه چیز رخ داده 

کند که است. به بیانی ديگر، اسطوره حکايت می

چگونه از دولت سر و به برکت کارهای نمايان و 

چه  -تیبرجسته موجودات مافوق طبیعی، واقعی

ک  واقعیت: کیهان يا فقط اجزايی از واقعیت: 

نوع نباتی خاص سلوکی و کرداری  -هایجزيره

 )الیاده،. «انسانی، پا به عرصه وجود نهاده است

1223 :10) 

کنندۀ چگونگی تفکر مردم حکايت اساطیر

در دوران گذشته است و فرهنگ مردمان کهن را 

دهد نشان مینماياند و های امروزی میبه انسان

های خود را با ها ضعفه انسانـچگونکه 

اسطوره واکنشی ». اندسازی مرتفع ساختهاسطوره

ها و از ناتوانی انسان است در مقابله با درماندگی

ضعف او در برآوردن آرزوها و ترس او از 

( برخی 0: 1252)آموزگار، . «حوادث غیرمترقبه

خیال  وره را قوۀـگاه اسطـاستـدان خـانديشمن

ها ساختارهايی از قوۀ ذهنی و اسطوره. دانندمی

تخیالت انسانی هستند که در بعضی از موارد 

اند و براساس برخی دالي  آسمانی پیش بینی شده

ت که در مراح  بعدی به شک  ـمحتم  اس

های مبهم در آمده های آسمانی با پديدهجسم

عامۀ مردم، اسطوره را  (Rank, 2011: 8. )باشند

 حالی پندارند درای خیالی و غیر واقعی میافسانه

« مینوی»که اسطوره را بايد داستان و سرگذشتی 
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 .اص  آن معلوم نیست دانست که معموالً

 (2: 1252آموزگار، )

والديمیر پراپ فرمالیسم روسی برای 

اسطوره ارزش قدسی قائ  است و به اعتقاد او 

بلکه  ،شوندها نه تنها راست انگاشته میاسطوره

کنند در مقاب ، ايمان و اعتقاد مردم را نیز بیان می

داند و پردازی شاعرانه میهای پريان را خیالقصه

معتقد است در اغل  آنها واقعیت تحريف شده 

-( اما برخی نظريه135: 1231 )پراپ،. است

يا و اسطوره را همسان ؤگونه که رپردازان همان

پريان را نیز اموری های دانند اسطوره و قصهمی

: 1213 )شکیبی ممتاز،. گیرندشبیه هم در نظر می

101) 

 

 کمپبس و نظریۀ تك اسطوره

ترين م.( از مشهور1150-1153) کمپب  جوزف

شناسی و نقد نظران در عرصۀ اسطورهصاح 

مپب  متأثر از يونگ، به نظريه . کالگويانه استکهن

مند هعالقالگوها ضمیر ناخودآگاه جمعی و کهن

شد و با طرح نظريات خاص خود در باب 

ها و تأثیر آنها در خلق اساطیر که الگوماهیت کهن

های متعددی نگاشته در قال  تألیفات و کتاب

. است، تأثیر غیرقاب  انکار بر نقد معاصر گذاشت

 (2: 1213 )طاهری،

کمپب  با بررسی آثار متعدد و مقايسۀ آنها 

مشخص، اسطوره را از غیر کوشید تا با معیارهای 

-ها را دستهاسطوره متمايز سازد و سپس اسطوره

 «يايیؤجاودانان ر»الگوها را ند و کهنکبندی 

 يا را از اسطوره متمايز ساخت:ؤنامند و ر

آنهايی  ،اندالگوهايی که کشف شدهکهن

فرهنگ بشريت، تصاوير  هستند که طی تاريخ و

اند و نگیختهای، الهامی و آيینی را برااسطوره

را نبايد با  «يايیؤجاودانان ر»اند. اين ايجاد کرده

ها و ای که در کابوساشکال سمبلیک شخصی

 ،شوندهای فرد مضطرب ظاهر میشوريدگی

ای شخصی است و يا اسطورهؤاشتباه گرفت. ر

به طور کلی هم  .يايی تهی از فرديتؤاسطوره، ر

ای گونهيا، در دينامیک روان، بهؤاسطوره و هم ر

يا اشکال ؤکنند، ولی در رسمبلیک عم  می

های رويابین اص  خود ای، به علت رنجاسطوره

ها که در اسطورهشوند، در حالیمنحرف می

شوند که در مورد مشکالت و مسائلی مطرح می

 (10:1250 )کمپب ،. کندتمام افراد بشر صدق می

در نگاه ديگر، کمپب  با ارائۀ تعريفی کام  و 

پردازد و بین امع، به تمايز افسانه و اسطوره میج

او معتقد است هرچند  .شود  میئآنها تمايز قا

بهره از اسطوره نیست، اما در برخی ها بیافسانه

 های بنیادين میان آنها وجود دارد.موارد تفاوت

های پريان برای گذراندن اوقات قصه 

ها شما بايد میان اسطوره .شوندفراغت بازگو می

که به موضوعات جدی زندگی زنده، برحس  

هايی پردازند و داستانمرتبۀ جامعه و طبیعت می

ها، برای تفريگ بازگو مايهکه با بعضی از همان بن

های با آنکه اغل  قصه .اند فرق بگذاريدشده

پريان پايانی خوش دارند، در راه رسیدن به اين 

-نمونههای اسطوره شناختی مايهپايان خوش، بن

مايۀ گرفتار افتد. به عنوان مثال بنواری اتفاق می

شدن در مشکلی سخت و سپس شنیدن صدايی 
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 (355:1255 ،همان). يا آمدن کسی به کمک شما

های پريان را دارای در مقاب ، بتلهايم قصه

هرچند او  .داندافسانه می - پشتوانۀ اسطوره

بشر داند که به روان ها را نمادهايی میافسانه

مربوط است اما اسطوره نیز فاقد اشکال سمبلیک 

 نیست. 

-های جادويی يا پريان، يکی از مهمقصه

ها در میان حجم انبوه شدۀ قصهترين انواع شناخته

ها با وجود اين قصه آثار ادبی جهان است.

ای، از هر سه افسانه -ایهای اسطورهپشتوانه

خود بخش دستگاه روانی يعنی نهاد، خود و فرا

گويند و راه هماهنگ کردن آنها را نشان سخن می

های پريان با زبان ها و افسانهدهند. اسطورهمی

گويند که نمايندۀ اشارت و نماد سخن می

اين نمادها همزمان به  محتويات ناخودآگاه است.

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما يعنی هر سه جنبۀ 

 ممتاز،)شکیبی . کنندنام بردۀ روان خطور می

105:1213) 

شناسی تحلیلی، آن الگوها در روانکهن

شود که مربوط و ها را شام  میدسته ادراک

الگو، تماي  کهن هر». متعلق به يک جمع هستند

ايست که بیانگر محتويات و ساختاری نهفته

فرايندهای پويای ناخودآگاه جمعی، در سیمای 

 توان گفت:در واقع می .تصاوير ابتدايی است

های روانی و کنندۀ نقشالگوها تعیینکهن

 )يونگ،. «ندهست رفتارهای اجتماعی فرد و جمع

122:1251) 

هايی از افکار، احساسات نظام 0الگوهاکهن»

هستند که فرد برای درک  2و شرايطی پیچیده

دادن  ای خاص و در نتیجه نشانموقعیت، به شیوه

اده ـژه آمـت ويـواکنشی مشخص به آن موقعی

های الگو حاوی خطرها و راهکند، يک کهنمی

الگو يک بسته از گذر از آن خطر است. هر کهن

بروز  کوشد باهم است که می صفات مرتبط با

خود در روان يک فرد در تمامیت فرد، جامعه و 

 (150:1250 )کمپب ،. «جهان به تعادل برسد

رسید دوران نظر می در روزگاری که به

مه يافته و همه جهان را پروری خاتاسطوره

واقعیت فرا گرفته است، جوزف کمپب  با ارائۀ 

اساطیر و که نشان داد « سفر قهرمان»الگوی 

ها همچنان در زندگی مردمان جوامع افسانه

ها فقط به دنیای مختلف حضور دارند و اسطوره

 شود. کهن مربوط نمی

 ،ای که کمپب  مطرح نمودترين نظريهمهم

نام گرفت که در سال  «3طورهتک اس»نظريۀ 

به  5مرد هزار چهرهدر کتابی با عنوان  م.1101

جهان عرضه شد. کمپب  با مطالعۀ تطبیقی 

ها نحوۀ باززايی اسطوره های مل  مختلفاسطوره

-معاصر پیگیری و همچنین نظريه تک ۀرا تا دور

اسطوره خود را مطرح کرد که مورد توجه 

 )کنگرانی،. منتقدان و هنرمندان قرار گرفت

30:1255) 

ها در تبعیت از براساس نظر کمپب ، اسطوره

 ها والگوها يکسان هستند ولی در زمانکهن

 يابندای متفاوت به اشکال متنوع بروز میـهانـمک

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Archetype  

6. complex 

7. Monomyth 

8. The Hero With a Thousand Face 
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ها يکسانند و همواره مايۀ اصلی اسطورهبن»

شناسی خواهید اسطورهاگر می اند.يکسان بوده

ای خاص خود را پیدا کنید، کلید راهنما جامعه

-است که با آن پیوند داريد، هر نظام اسطوره

ای بسته محدوده ای معین و درشناختی در جامعه

 (05:1255 )کمپب ،. «رشد کرده است

کلی تمام  طوره دارد که بان میکمپب  بی

های مشترکی مايههای جهان در اص  بناسطوره

تعدد  .کننددارند و داستان واحدی را روايت می

وع نق  آن داستان واحد ها به دلی  تناسطوره

تشابهات  تمايز بسیار کم و ،بنابراين .است

که اسطورۀ ايرانی گردد، چنانفراوانی مشاهده می

مصری،  «آزريس»فراوانی با  جمشید مشابهت

سامی دارد، هرچند اين  «نوح»هندی و  «يمه»

های های متفاوت  و با نامها در سرزمیناسطوره

اما از مشابهت فراوانی  ،اندمختلف روايت شده

 .برخوردارند

کمپب  معتقد است اعمال قهرمانان از يک 

توالی اعمال قهرمانان »کند: توالی معین پیروی می

شايد بتوان  .کندالگوی ثابت و معینی تبعیت میاز 

 الگويی وجودای کهنک قهرمان اسطورهـت يـگف

های گوناگون دارد که زندگی او در سرزمین

برداری های کثیری از مردم نسخهتوسط گروه

بنیانگذار  ای معموالًاست. قهرمان افسانه شده

 چیزی است که يک عصر تازه، دين تازه، شهر

ای تازه از زندگی که برای دست ا شیوهتازه ي

يافتن به آن، بايد ساحت قديم را ترک گويد و به 

 (352:1255 ،همان). «جو بپردازدوجست

هايی است الگوترين کهنقهرمان از قديمی

و  ای بودهکه همواره محور اصلی مباح  اسطوره

دهنده، سايه الگوها چون پیر دانا، ياریساير کهن

 ،بنابراين .يابدارتباط با قهرمان معنا می... در  و

تواند راهنمای مناسبی الگو میشناخت اين کهن

تحلی  نظريۀ سفر قهرمان باشد.  وبرای دريافت 

قهرمان مرد يا زنی است که قادر باشد بر »

ق آيد و از ئاش فاا بومیيهای شخصی محدوديت

 معموالً مفید و آنها عبور کند و به اشکال عموماً

عنوان انسانی مدرن رسد. قهرمان بهـی بـنسانا

میرد ولی چون انسانی کام  متعلق به تمام می

شود، دومین وظیفۀ خطیر جهان، دوباره متولد می

سوی ماست با هیأتی جديد و او بازگشت به

آموزش درسی که از اين حیات مجدد آموخته 

 (21:1250 ،همان). «است

لگويی در اسیر و تحول قهرمان در نقد کهن

 :گرددگونه آغاز میقال  پیرنگ داستانی اين

قهرمان که به زندگی معمول خويش سرگرم است 

 با شنیدن پیامی، دعوت به نقش آفرينی و وارد

پذيرد و ت را میـای سخـراهـه ماجـدن بـش

کشد و گونه  از زندگی روزمره دست میبدين

های یـطۀ شگفتـه حیـز بـآمیسفری مخاطره

 کند.ها را آغاز میماورالطبیعۀ  جادۀ آزمون

الگوی سفر قهرمان،  سه يونگ در نقد کهن

)آيین  تشرّف .3، عزيمت يا رهیافت .1مرحلۀ 

گیرد که بازگشت را در نظر می .2و  تشرّف(

هريک از اين مراح  نیز دارای زيرمراحلی است 

و در مجموع شام  هفده مرحله است که با 

ها و هـانـاق بر افسـ  انطبـابدک قـاوتی انـتف

 باشد.های مختلف میداستان
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 کمپبسجوزف« سفر قهرمان»الگوی 

اس ـشنورهـلسوف و اسطـ ، فیـکمپب وزفـج

در شهر نیويورک متولد  1150آمريکايی به سال 

در شهر هونولولو بدرود  1153شد و در سال 

سفر »ترين کتاب وی که الگوی حیات گفت. مهم

 چهره مرد هزارکتاب  ،کندرا معرفی می« قهرمان

است که در آن مراح  مختلف اين الگو را ارائه 

گیری از کند. کمپب  در اين کتاب با بهرهمی

نظريات يونگ، برای قهرمان خط سیری را در 

گیرد که سفر درونی يا بیرونی آن قهرمان نظر می

دهد. الگوی ارائه را در راه نی  به تکام  نشان می

مت، تشرّف و ـلۀ عزيـه مرحـدارای س شده

هايی بازگشت است و هر مرحله دارای بخش

 گردد:است که به اختصار اشاره می
 

 الف( عزیمت

دعوت به آغاز سفر: در اين بخش در واقع . 1

خواند. اين سرنوشت، قهرمان را به خود می

دعوت ممکن است بر اثر يک اشتباه يا تعهدی 

 و ... انجام شود. بزرگ، تفکری مذهبی، عشق

آيد که قهرمان رد دعوت: گاه پیش می. 3

شود و به اين دعوت به داليلی دچار ترديد می

دهد در اين صورت او نیاز به يک پاسخ نمی

 ناجی دارد.

امداد غیبی: به دلی  اينکه قهرمان دچار . 2

با حضور ناجی يا پذيرش خود  ،ترديد شده بود

ن مرحله موجودی شود. در ايفرد، سفر آغاز می

 پردازد.به حمايت و راهنمايی فرد می

عبور از نخستین آستان: در اين مرحله . 0

کند، ور میـهای بسیاری عبقهرمان از سختی

هايی که ممکن است هر مسافری در مقاب  رنج

آنها ضعف نشان دهد و از ادامه راه منصرف 

 شود.

شکم نهنگ: اين مرحله تکام  و تولد . 0

گذر از آستان » .هرمان را در پی دارددوباره ق

جادويی، مرحلۀ انتقال انسان به سیری ديگر است 

شود. در اين نماد، که در آن دوباره متولد می

قهرمان به جای آنکه بر نیروهای آستانه پیروز 

شود يا رضايت آنها را جل  کند، توسط 

 .«میردشود و به ظاهر میها بلعیده میناشناخته

اما پس از بیرون آمدن از اين  (12: 1250کمپب ، )

 يابد.گذار دشوار تولدی دوباره می

 

 ب( تشرّف

هنگامی که قهرمان از آستان » :هاجادۀ آزمون. 1

گذارد که بايد يک کند قدم به جايی میعبور می

سلسله آزمون را پشت سر گذارد. اين مرحله، 

ای است ای محبوب در سفرهای اسطورهمرحله

به وجود آمدن بخش عظیمی از ادبیات که مايۀ 

آسا های معجزهها و سختیجهان دربارۀ آزمون

 (150. )همان: «شده است

با  پشت سر »مالقات با خدا بانو: . 3

ر ـوان آخـها، به خگذاشتن تمام موانع و غول

ازدواج جادويی روح قهرمان  رسیم که معموالًمی

 ،نهما). «پیروز با خدا بانو ملکه جهان است

1250 :112) 

افتد گر: گاه اتفاق میزن در نقش وسوسه. 2

که پس از ازدواج با خدابانو و بر اثر وسوسۀ 

زند. در اين زنی، قهرمان از ادامۀ مسیر سر باز می

 مرحله بايد قهرمان از آن بگذرد و طیِ طريق کند.
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جنبۀ ديو »آشتی و هماهنگی با پدر: . 0

ود قهرمان است. مانند پدر، انعکاسی از من يا خ

ای برخاسته است اين انعکاس از حس کودکانه

ايم ولی به مقاب  خود که آن را پشت سرگذاشته

 (122)همان:  .«ايمفرافکنی کرده

اين وجود  خدايگون، الگوی »خدايگان: . 0

موقعیتی الهی است که قهرمان انسانی پس از 

های جه  به آن تـن وحشـريـن از آخـگذشت

 (102مان: . )ه«رسدمی

می در کنار ئبرکت نهايی: سکونت دا. 2

خدايان و خدابانوان است و برکت و رحمتی که 

 کند.قهرمان از مراوده با آنها کس  می

 

 ج( بازگشت

پس از نفوذ در سرمنشأ و »امتناع از بازگشت: . 1

با دريافت فض  و برکت از تجسم مذکر، مؤن  

به جوی قهرمان وانسانی يا حیوانی آن، جست

رسد. اکنون اين ماجراجو، با غنیمت پايان می

تواند زندگی را متحول کند بايد خود که می

 (352.)همان: « بازگردد

اگر قهرمان هنگام رسیدن »فرار جادويی: . 3

به پیروزی، دعای خیر خدابانو يا خدا را پشت 

آشکارا مأمور است با اکسیری  ،سر داشته باشد

. «ان باز گردداش به جهبرای احیای جامعه

ای قهرمان، های اسطوره( در داستان352)همان: 

شود و ادامۀ سفر او به چالش کشیده دستگیر می

شود در اين هنگام است که دست نجات از می

 انجامد.خارج به فرار جادويی قهرمان می

دست نجات از خارج: گاه ممکن است . 2

برای بازگشت قهرمان از سفر ماورايی، نیاز به 

 مک از خارج باشد.ک

عبور از آستان بازگشت: پس از سیراب . 0

ای سرشار، قهرمان بايد کردن روح از مکاشفه

آمادۀ رويارويی با هیاهوهای مبتذل زندگی شود 

 با اين وضعیت کنار بیايد.و 

هنر ارباب دو جهان، »ارباب دو جهان: . 0

آزادی و مرور در دو بخش است. حرکت از 

ه سوی اعماق سب  ساز و سوی تجلیان زمان ب

 (323: 1250 )کمپب ، .«بازگشت از آن

قهرمان، پهلوان »رها و آزاد در زندگی: . 2

اند، نه همۀ آن چیزهايی است که در حال وقوع

. «اند؛ چون که او هستچیزهايی که واقع شده

 (305)همان: 

الگوی ارائه شده توسط کمپب  طرحی کلی 

مراح  و  .استای برای سفر قهرمانانِ اسطوره

های متفاوت به ترتی  آن ممکن است در داستان

يک گونه تکرار نشود، از آنجا که داستان مورد 

مطالعۀ اين پژوهش غنايی است همۀ اين مراح  

اما به همین ترتی  در آن اعمال نمود. توان را نمی

ی و عمده آن منطبق بر اين الگو ـ  اصلـمراح

 باشد.می
 

 خالصۀ داستان

ۀ بانوی حصاری، چهارمین افسانه از ـافسان

نظامی است و آن پیکر هفتگانه های هفتافسانه

حکايت دختر پادشاهی است که از فرط زيبايی و 



    213     نظامی بر اساس نظریۀ یونگ و کمپبس پیكرهفتدر افسانۀ بانوی حصاری « سفر قهرمان»الگویی نقد کهن
 

 

داشتن هنرهای گوناگون خواستگاران زيادی به 

 آورند.خانه او هجوم می

 دلفريبی به غمزه جادوبند

 گلرخی قامتش چو سرو بلند

 به جز از خوبی و شکرخندی

 داشت پیرايۀ هنرمندی 

 رغبت هرکسی بدو شد گرم

 آمد از هر سويی شفاعت نرم 

 اين به زور آن به زر همی کوشید

 واو زر خود به زور می پوشید 

 (312:1211 نظامی،)

اما بانو چون در زيبايی و کمال، خود را 

بیند، برای يافتن همسر برتر از خواستگاران می

برده و در حصاری نفوذ مرتبۀ خود به کوه پناه هم

گزيند و های متعدد مسکن میناپذير و پر ازطلسم

 شود:به بانوی حصاری معروف می

 دختر خوبروی خلوت ساز

 دست خواهندگان چو ديد دراز 

 جُست کوهی در آن ديار بلند  

 دور چون دور آسمان ز گزند 

 داد کردن در آن حصاری چست                   

 گفتی از ملز کوه کوهی رست                    

 (313: 1211نظامی، )

در پی عزيمت بانو به کوه، افراد زيادی 

شوند اما جان بر سر برای دستیابی، روانه کوه می

 گذارند:اين سودا می

 هرکرا رغبت اوفتد خیزد

 دست خود ريزده خون خود را ب 

 چون به هر تختگیر و تاجوری

 شد خبری دهزين حکايت رسی 

 هرکس از گرمی جوانی خويش                  

 باد زندگانی خويش داد بر 

 (331 همان:)

شود که ای میتا اينکه داستان وارد مرحله

کند؛ جوانی نژاده وارد قهرمان  سفرش را آغاز می

 شود.مرحله عزيمت می

 

 الگویی افسانۀ بانوی حصارینقد کهن

 فراخوان(دعوت به آغاز سفر)ندای 

پس از ساکن شدن، بانوی حصاری با نهادن 

 خواند:شروطی قهرمان را به آغاز سفر فرا می

 چون در آن برج شهربندی يافت

 مندی يافتبرج از آن ماه بهره

 خامه برداشت، پای تا سر خويش

 بر پرندی نگاشت پیکر خويش 

 برسر صورت پرندسرشت

 به خط هرچه خوبتر بنوشت 

 کز جهان هرکرا هوای من است           

 ای که جای من استبا چنین قلعه               

 گو چو پروانه در نظارۀ نور

 پای درنه، سخن مگو از دور

 (335: 1211 نظامی،)

مرحلۀ عزيمت در برگیرندۀ حوادث ماقب  

شروع سفر است و در واقع مقدمۀ آن است؛ تا 

وارد مرحله رهیافت قهرمان با عبور از اين مرحله 

در خالل گذر از  .ها گردديا تشرف و جادۀ آزمون

ها است که قهرمان رشد و همین ماجراها و آزمون

کند. ندای فراخوان نخستین مرحلۀ تعالی پیدا می

توان آن را آوای مخاطره سفر قهرمان است که می

چرا که سرنوشت، قهرمان را به مبارزه  ،هم نامید
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ای معنوی، ار است نیروی جاذبهطلبیده است و قر

او را از وطنش به سرزمینی ناشناخته منتق  سازد؛ 

جايگاهی که افتخار و خطر آن توأمانند و قهرمان 

 (5:1213 )طاهری،. طلبدرا به مبارزه می

 

 رد اولیه دعوت به سفر

در ابتدای امر قهرمان به دلی  ترس و عدم آگاهی 

کوتاهی از قبول از مأموريت يا ترديد، به مدت 

زند؛ در افسانۀ بانوی مأموريت سر باز می

حصاری، سرهای فراوان از دست رفته بر سر اين 

 سازد:سودا، قهرمان را مردّد می

 بر پرند ارچه صورتی زيباست

 مار در حلقه، خار، در ديباست 

 (333: 1211، نظامی)

 همه سر بريده شده باری اين

 هیچ کس را به سر نشد کاری

 ه اين رشته بازدارم دست                گر ب

 اين رشته باز بايد بست سر بر 

 گر دلیری کنم به جان سفتن                

 چون توانم به ترک جان گفتن

 باز گفت اين پرند را پريان 

 اند از برای مشتريانبسته

 (332 همان:)

د غلبه ـر ترديـان بـرا، قهرمـۀ ماجـدر ادام

ام مأموريت و هدفش ـه انجـب مـد، تصمیـکنمی

 شود:گیرد و عازم انجام آن میمی

 زاده اـادشـپ و انـزرگـب از

 آزاده یـوانـج اـزيب ودـب 

     شکار سوی به شد شهر از روزی

 بهار تازه چو شود شکفته تا 

 شهر در بر نامه نوش ديد

 زهر شیشه هزار صد او گرد 

              آويز نهنگ گوهر اين از گفت

 گريز جای نیست که گريزم چون 

 (333 همان:)

 پذیرش فراخوان

های اصلی در اين مرحله که يکی از پیش شرط

ای که قهرمان  با آگاهی ،انجام سفر قهرمان است

رو کس  نموده، به امید رسیدن از مخاطرات پیش

مسیری  .گذاردها میبه هدف پا در جادۀ آزمون

متعددی برای  هایکه برای او ناشناخته و طلسم

 کار بسته شده است:مللوب نمودن قهرمان به

 روزکی چند، چون گرفت قرار 

 کرد با خويشتن سگالش کار 

 زآلت راه آن گريوه تنگ

 رچه بايستش آوريد به چنگه

 نسبتی بازجست روحانی 

 اش به آسانیکآرد از سختی 

 آنچنان کز قیاس او برخاست               

 طلسمی راستکرد ترتی  هر  

 (330 :همان)

در اين مرحله قهرمان بايد از نخستین آستان 

عبور نمايد که عبور از شکم نهنگ يا قلمرو ش  

های است که در اين افسانه عبور از طلسم

باشد که گوناگون برابر با خويشکاری دوم می

قهرمان به تنهايی توان گذر از اين مرحله را ندارد 

گیرد که بخش فرزانه بهره میالگوی پیر و از کهن

دهندگان الگويی )ياریديگری از نقد کهن

زاده جوان را را رقم میزند و آنچه پادشاه قهرمان(

کند، مشاوره به وصال بانوی حصاری ترغی  می
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ای است که راز و کس  دانش از پیر فرزانه

پیر فرزانه در غاری  .گشايدها را بر او میطلسم

تمام دانش جهان در اختیار مسکن دارد و گويا 

اوست، ضمن اينکه غار تاريک نیز از مراح  سفر 

قهرمان در نظريۀ يونگ است. پیر فرزانه به منزله 

امداد غیبی است که قهرمان را مورد حمايت قرار 

 دهد:می

 های نهفت  فیلسوف از حساب

 هرچه در خورد بود، با او گفت 

       شناس       جوی چارهچون شد آن چاره

 باز پس گشت با هزار سپاس 

 (330 همان:)

 دهندگان قهرمانیاری

طبق نظريۀ تک اسطوره و براساس شواهد کمپب ، 

قهرمان در ابتدای امر در برابر موانع و دشمنان 

نیاز به ياری گرفتن از قدرتی  دفاع است وبی

چرا که دشمنان او ». فراتر از توان خود دارد

قهرمان برای تفوّق بر  یستند وموجودات عادی ن

ها بايد از سالحی برتر و مافوق طبیعی بهره آن

های گوناگون ( طلسم15:1213 )طاهری،. «بگیرد

که به وسیله بانوی حصاری طراحی شده است و 

ها در انتظار قهرمان االتی که پس از فتگ طلسمؤس

است، شرايط سختی است که قهرمان به تنهايی و 

ات و دانش ديگران ـبیاده از تجرـدون استفـب

ره شود از همین روی ـا چیـر آنهـواند بـتنمی

 طلبد.فرزانه را به مدد می الگوی پیرکهن

الگوی پیر در اين مرحله قهرمان از کهن

 تعبیر به دانا پیر الگویکهن». بردفرزانه بهره می

 و سرد و ديدگی آب از است بازتابی نماد يونگ،

 ياوری،) .«جمعی ناخودآگاه چشیدگی گرم

1253 :105) 

 اول از بهر آن طلبکاری 

 خواست از تیز همتان ياری 

 (330 نظامی:)

 پس ره آن حصار پیش گرفت 

 پی تدبیر کار خويش گرفت 

 (332 همان:)

قهرمان پس از  شخصیت ديگری که معموالً

شود و از ها با او آشنا میپا نهادن به جاده آزمون

راهدانی است که ساکن گیرد، فرد او ياری می

هاست و قهرمان او را قانع ن ناشناختهـسرزمی

کند که در اين وادی پر خطر، موانع را بدو باز می

نمايد، بدون اين دستیار، پیمودن مسیر دشوار و 

( قهرمان 11:1213 )طاهری، .گاه محال می نمايد

گیرد ها را از پیر فرزانه فرا میراز گشودن طلسم

ام  پا به میدان آزمودن شجاعت و و با آمادگی ک

 گذارد:فرزانگی می

 از سر فرّخیّ و فیروزی

 کرد از آن خضر دانش آموزی 

 چون از آن چشمه بهره يافت بسی 

 برزد از راز خويش نفسی 

 زان پريرو و آن حصار بلند                        

 آن که زو خلق را رسید گزند و 

 آن طلسمی که بست بر ره خويش            و

 آن فکندن هزار سر در پیش و

 جمله در پیش فیلسوف کهن                   

 گفت و پنهان نداشت هیچ سخن 

 های نهفت                   فیلسوف از حساب
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 با او گفت هرچه در خورد بود، 

 (330 نظامی:)

در افسانۀ بانوی حصاری، پیروزی بر 

ها و عبور از موانع سخت، بدون راهنمايی طلسم

پذير نیست، پیر فرزانه به مثابه پیر فرزانه امکان

گشايد ها را بر قهرمان میدستیاری دانا راز طلسم

ت ابزار آن را در اختیار او ـا الزم اسـر جـو ه

که  ای )افسون و سحر(گذارد؛ همچون رقیهمی

ت تا برای گشودن طلسم در اختیار قهرمان گذاش

 ها شود:قهرمان به پشتوانه آنها وارد جاده آزمون

 پس ره آن حصار پیش گرفت

 پی تدبیر کار خويش گرفت 

 چون به نزديک آن طلسم رسید                   

 ای بدمیدای کرد و رقیهرخنه 

 همه نیرنگ آن طلسم بکند                       

 برگشاد آن طلسم را پیوند 

 (332 همان:)

 ،دهدتوصیفی که يونگ از قهرمان ارائه می

ای داند که از مرحلهای میاو را همچون آواره

شود و آرامش و ای ديگر میخطرناک وارد مرحله

های متنوعی که قرار ندارد، همچنین به دلی  نق 

 هزار» را شود او، قهرماناز اسطوره واحد ارائه می

وب سفر قهرمان از يک چارچ» .نامدمی «چهره

های تواند شک کند و میکلی و جهانی پیروی می

: 1255 )کنگرانی،. «خود بگیردنهايت متنوعی بهبی

33 ) 

برای  قهرمان داستان بانوی حصاری نیز

چرا  ؛کس  موفقیت و پیروزی آرام و قرار ندارد

داند که پیروزی خود را پیروزی همه افرادی می

از دست  که در اين وادی گام نهاده و سر خود را

 اند.داده

 آرزوی خود از میان برداشت

 بانگ تشنیع از جهان برداشت 

 گفت: رنج از برای خود نبرم

 بلکه خون خواه صد هزار سرم 

 يا ز سرها گشايم اين چنبر                             

 يا سر خويشتن کنم در سر 

 چون بدين شل  جامه در خون زد                   

 اشت، خیمه بیرون زدتیغ برد 

 (332 نظامی:)

 هاورود به جادۀ آزمون

الگوی پیر فرزانه و پس از کمک و راهنمايی کهن

ان وارد جادۀ ـای او، قهرمـهبه مدد آموزش

در اين مسیر با مخاطراتی و شود ها میآزمون

هايی که در مسیر طلسم .روستهفراوان روب

ای نمونه ،دستیابی به بانوی حصاری وجود دارد

از مخاطرات فراروی قهرمان است که با تدبیر 

ها گشوده انديشیده شده توسط پیر فرزانه طلسم

 شوند:می

 پس ره آن حصار پیش گرفت

 پی تدبیر کار خويش گرفت 

 چون به نزديک آن طلسم رسید

 ای بدمیدای کرد و رقیهرخنه 

 همه نیرنگ آن طلسم بکند

 برگشاد آن طلسم را پیوند

 ها برداشتز کوه آن طلسمچون 

 ها را به تیغ کوه گذاشتتیغ 

 (332 نظامی:)
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 مالقات با خدا بانو

در مرحلۀ رهیافت يا تشرف، مالقات با خدابانو   

با » است.های اين مرحله يکی از زير کارکرد

ها به خوان پشت سر گذاشتن تمام موانع و غول

ازدواج جادويی روح  رسیم که معموالًآخر می

 .«قهرمان پیروز با خدا بانو، ملکۀ جهان است

 (332:1250کمپب ، )

ها و کمپب ، خدابانو را معیار تمام زيبايی

شخصیتی  . »داندموهبتی برای قهرمان پیروز می

او معیار  .هاستآشنا در داستان پريان و اسطوره

ها و هدفی ها، پاسخ به تمام خواستهتمام زيبايی

آور برای تمام قهرمانانی است که به طل  هبتمو

: )همان .«اندا ماورائی برآمدهيهای زمینی خواسته

111) 

ها و گشودن دژ، قهرمان پس از فتگ طلسم

پس از اين  .نمايدبا بانوی حصاری ديدار می

مالقات مقدمات ورود به مرحلۀ بازگشت فراهم 

ر شود؛ امتناع از بازگشت توسط قهرمان از زيمی

کارکردهای اين مرحله است که با ترغی  بانوی 

 کند:حصاری، قهرمان قصد بازگشت می

 چون صدا رخنه را کلید آمد 

 از سر رخنه در پديد آمد

 زين حکايت چو يافت آگاهی                

 کس فرستاد ماه خرگاهی 

 گفت کای رخنه بند راهگشای              

 دولتت بر مراد راهنمای 

 چون گشادی طلسم را ز نخست               

 در گنجینه يافتی به درست

*** 

 سر سوی شهر کن چو آب روان            

 صابری کن دو روز اگر بتوان 

 تا من آيم به بارگاه پدر

 آزمايش کنم ترا به هنر 

                       خويش کامگاری ديد چون مرد

 پیش به گرفت ره کرد و پس روی 

 (333 نظامی:)

ه ـان بـت، قهرمـازگشـۀ بـدر مرحل

د. در ـکندا میـای سفرش دست پیـوردهادست

پس از موفقیت  های اساطیری معموالًداستان

ای به او قهرمان، در نبرد نهايی و پیروزی هديه

شود، هدايا اشکال گوناگونی دارد اما در اعطا می

ای داستان بانوی حصاری رسیدن به وصال، هديه

فشانی و عبور از موانع  است که در قبال جان

شود. قهرمان ها به او اعطا میدشوار جادۀ آزمون

االتی از سوی بانوی ؤنهايی با س ۀدر مرحل

شود و به خوبی بر آنها فايق حصاری مواجه می

شده  «خدايگان»او اکنون وارد مرحله  .آيدمی

عشق بانوی حصاری او را از فرد بودن  .است

رسیده  «برکت نهايی»خته و قهرمان به جدا سا

است و هر دو شخص اکسیر حیات، يعنی عشق 

کنند و آزاد و رها در کنار هم را دريافت می

کنند. قهرمان اينک ارباب دو جهان زندگی می

است چرا که به آنچه آرزو داشته، رسیده است و 

عشق يگانگی او و بانوی حصاری را رقم زده 

 است:

 شاه چون ديد توسنی را رام 

 رفته خامی به تازيانه خام 

 کرد بر سنت زناشويی                        

 هرچه بايد ز شرط نیکويی 

 در شکر ريز سور او بنشست
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 زهره را با سهی  کابین بست 

 روح را به هم بسپرد                   سبک دو

 خويشتن زان میان گرانی برد 

 (332 نظامی:)

رغم به ،که در سطور باال اشارت رفتنانچ

الگوی سفر قهرمان سه آنکه در ساختار کهن

ت ـلۀ عزيمت، رهیافت و بازگشت رعايـمرح

دعوت به  .1 گانه کمپب :مراح  هفده .شودمی

؛  یـامدادهای غیب .2 ؛رد دعوت .3؛  از سفرـآغ

عبور از کام نهنگ  .0؛  عبور از نخستین آستان .0

مالقات با  .3 ؛هاجاده آزمون .2؛ يا قلمرو ش 

؛  آشتی و يگانگی با پدر. 1؛ زن اغواگر .5 ؛خدابانو

امتناع از  .13؛ برکت نهايی .11 ؛خدايان .15

دست نجات از  .10 ؛جادويی فرار .12؛ بازگشت

ارباب  .12؛ عبور از آستان بازگشت .10؛ خارج

رها در زندگی، در هر  آزاد و .13و جهان  دو

اسطوره بنابر شرايط  داستان همواره به چند مورد 

کند. افسانۀ بانوی شاخص کاهش پیدا می

حصاری نیز از اين قاعده مستثنی نیست و توقع 

یات امری ناممکن ئام مراح  با جزـرار تمـتک

نمايد، اما مراح  عمده و اصلی نظريه يونگ می

 ه قاب  اعمال است.با تلییر مختصر در اين افسان

 

 گیرینتیجهو بحث 

های يونگ و کمپب  با مطالعه و تحلی  اسطوره

ها و کارکردهای مشترکی در اساطیر مايهجهان، بن

يافتند که به صورت الگويی واحد در فرهنگ 

شود و براساس آن، مل  مختلف ها تکرار میملت

ا با جزئیاتی گوناگون روايت ای واحد راسطوره

ای از که بخش گسترده ترين مبح مهم .کنندمی

تک  ،شودپردازان را شام  میآثار اين نظريه

الگوی سفر قهرمان است. اسطورۀ قهرمان و کهن

ای به نام قهرمان در يونگ معتقد است اسطوره

اهت و ـها، شبـگا و فرهنـهدنـتمامی تم

های مشابه آوری دارد و فرايندکارکردهای شگفت

خود را با  ه قهرمان سفرند. اينککرا سپری می

های جديدی و چگونه آغاز کس  چه تجربه

 الگويی صورته به مقصد رسیده، ب نموده و

است. از دستاوردهای مهم  هئارا قاب  مشخص،

شناسی، فراهم های اسطورهاستفاده از نظريه

های مناس  تطبیق و مقايسۀ مبانی نمودن زمینه

ای غیراسطوره ای وهای اسطورهآن با شخصیت

توان برای دست آمده میاست و از الگوی به

های مختلف استفاده کرد. در افسانۀ تحلی  داستان

بانوی حصاری، قهرمان داستان برای نی  به هدف 

شود که برای عبور از اين هايی میمتحمّ  مرارت

گیرد و گاه ها گاه از عق  و تدبیر مدد میمرارت

استان در اختیار او از ابزارهايی که خالق د

راه را به  «رقعه»جويد، گاه گذاشته است بهره می

الگوی پیر فرزانه ياريگر نماياند و گاه کهناو می

شود. الگوی کمپب  مبتنی بر آرای يونگ با او می

هفت تلییراتی اندک در افسانۀ بانوی حصاری 

دلی  اينکه  باشد. بهنظامی قاب  اعمال می پیکر

حصاری، داستانی غنايی است و  ماجرای بانوی

ها کمتر العاده در اين قبی  داستانحوادث خارق

هايی از الگوی کمپب  مانند افتد، بخشاتفاق می

 .در اين افسانه قاب  تطبیق نیست «فرار جادويی»

بايد اين بخش حذف يا تعدي  گردد،  ،رواز اين

های قاب  توجهی از کارکردهای نظريۀ اما بخش

طوری به .اين داستان اعمال شده است کمپب  در
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توان گفت کاربرد اين نظريه در زندگی که می

روزمره و تطبیق آن بر زندگی افراد معروف 
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Abstract 

Joseph Campbell, given the structural similarities between the old stories and legends, 

as well as the theory of "single myth" and "hero's journey", based on Gustav Yong's 

views, defined the archaic critique as s new way and introduced a single pattern for all 

stories. Especially the legends and epics in which the heroes are taking steps to reach 

their goal. Banooy-e Hesari legend is one of the seven narratives which has been 

composed by Nezami in Haft Peykar. The basic question in this study is that to what 

extent this legend can be compatible with this pattern? The results of the research, 

which has been done through content analysis, indicate that this hero got a spiritual 

perfection in spite of fulfilling his mission and the materialistic reward that 

corresponds to the original creation of the Campbell's "hero journey" pattern.  

Keywords: Archetypal Criticism, Campbell, Yong, Haft Peykar, Banooy-e Hesari.  
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