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چکیده
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داستان وا دی هستند که با تنوعی نامحدود تا ابد بازگو میشوند .وی دریافت که هر نوع داستانگویی ،آگاهانه یرا ناخودآگراه ،از
الگوهای که اسطوره پیروی میکند و اینکه تمام داستانها را ،از پی

پاافتادهتری لطیفهها تا بهندتری قهههای ادبیات ،میتوان برر

اساس سفر نویسنده درک کرد :تکاسطورهای که وی اصول آن را در کتاب

تشریح میکند» (ووگهر .)82 :9891 ،الگوی کمبرل از

سه مر هه اصهی جدایی ،تشرف و بازگشت تشکیل شدهاست و هر مر هه به اجزای کوچکتری قابل تاسیم میباشد.
ووگهر که گمشده خود را در کتا
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قهرمان هزارچهره یافته بود ،الگوی کمبل را اندکی تغییر داد تا بتواند به ساختاری مشترک

در فیهمهای کالسیک و معاصر دست یابد .او یافتههای خود را در کتا

سفر نویسنده ( )9112منتشر کرد .ای کتا

که به شردت

وامدار نظریه تکاسطوره کمبل است ،راهنمایی عمهی برای فیهمنامهنویسی و ناد آن به شمار میآید .تفاوت ای دو الگو در جدول
زیر نشان داده شده است:
سفر قهرمان [الگوی ووگلر]

قهرمان هزارچهره[الگوی کمبل]

پردة اول

عزیمت ،جدایی

دنیای عادی

دنیای روزمره

دعوت به ماجرا

دعوت به ماجرا

رد دعوت

رد دعوت

مالقات با استاد

کمک فوق طبیعی

عبور از نخستی آستانه

عبور از نخستی آستانه
شکم نهنگ

پردة دوم

هبوط ،تشرف ،رخنه

آزمونها ،متحدان ،دشمنان

جادة آزمون ها

راهیابی به ژرف تری غار
آزمای

مالقات با الهه
زن افسونگر
آشتی با پدر
تادس یافت

پادا

نهایت ا سان

پردة سوم

بازگشت

مسیر بازگشت

امتناع از بازگشت
پرواز جادویی
رهایی از درون
عبور از آستانه
بازگشت

تهدید یات

سرور دو عالم

بازگشت با اکسیر

آزادی برای زیست

(همان)89-81 :
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الگوی ووگهر ،سادهتر و کاربردیتر است زیرا او برخی از عناوی دارای ابهام مثل شکم نهنگ را ذف و تعدادی از مرا ل را
نیز در هم ادغام و نام عامتری برای آن انتخا
خدایگان شدن ،از مر هه آزمای

میکند .مثال ووگهر به جای مرا ل مالقات با الهه ،زن افسرونگر ،آشرتی برا پردر و

که معنای عامتری دارد ،استفاده کردهاست .مرا ل امتناع از بازگشت ،فررار جرادویی ،رهرایی از

درون ،عبور از آستانه نیز در مر هه بازگشت ادغام شدهاند .عالوه بر اصالح ساختار و تغییر اسامی ابهامبرانگیز بعضری از مرا رل،
ووگهر با نثری ساده و روان به بیان ویژگیهای هر مر هه میپردازد .ای شیوه نگار
مزیت دیگری برای کتا

در ماایسه با نثر پیچیده و پر از ابهام کمبرل

سفر نویسنده به همراه داشتهاست .اگرچه کمبل غالباً به جای توضیح خصوصیات هر مر هه ،بره آوردن

داستانها و اساطیر مهل مختهف بسنده کردهاست ،ووگهر با شرح ویژگیهای هر مر هره ،برترری دیگرری را بررای کتراب

کسرب

میکند به طوری که سفر نویسنده نه تنها برای فیهمنامه نویسی بهکه برای مطالعات اسطوره و فرهنگ عامه نیز مورد اسرتفاده قررار
میگیرد« :در ای فاصهه سفر نویسنده را به طرق مختهف به کار گرفتهاند .نه فاط نویسندگان در بسیاری از فرمهرا و ژانرهرا ،بهکره
معهمان ،روانشناسان ،مدیران بخ

تبهیغات ،مشاوران زندانها ،طرا ان بازیهای ویدیویی و محااران اسرطوره و فرهنرگ عامره»

(همان.)99 :
نکتۀ قابلتوجه درباره ای الگوی مشترک و تکرارشونده ای است که سفر قهرمان بهرغم مشترکات فراوان میان تمام داسرتانهرا
با توجه به فرهنگ هر جامعه شکل میگیرد« .ذائاه و فهم بومی بسیاری از وجوه ایده قهرمان را به شردت بره چرال

کشراند .هرر

فرهنگ جهتگیری خاص خود را در برابرر سرفر قهرمران دارد و هرر یرک از شخصریتهرا چیرزی دارد کره در برابرر برخری از
اصطال ات مااومت میکند یا آنها را به گونهای متفاوت تعریف میکند یا تأکید متفاوتی به آنها میدهد»( 6همان.)96 :
 .2پیشینه و شیوه پژوهش
از جمهه ماالههایی که با نظریه کمبل به تحهیل آثار پرداخته اند میتوان به «تکامل شخصیت وها

در زمینه عشق در داستان خانره

ادریسیها برمبنای الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل» نوشته رویا یدالهی شاهراه« ،بررسی ساختار در هفت خوان رسرتم :ناردی برر
که الگوی سفر قهرمان» از محمدرضا قربانصباغ« ،سفر قهرمان در داستان مام بادگرد براسراس شریوه تحهیرل کمبرل و یونرگ»
نوشته مریم سینی و نسری شکیبیممتاز« ،بررسی دو شخصیت اصهی منظومه ویس و رامی بر اساس الگوی قهرمران» از لریال
عبدی و اکبر صیادکوه« ،مطالعه تطبیای که الگوی سفرِ قهرمان در محتوای ادبی و سینمایی» نوشته نادیا معاولی و عهی شیخمهدی
و «تحهیل تکاسطورهسنهی نزد کمبل با نگاهی به روایت یونس و ماهی» از منیژه کنگرایی اشاره کرد .اما همانگونره کره مشراهده
میشود ،سفر قهرمان در گنبد اول هفتپیکر در هیچ مااله یا پایاننامهای بررسی نشده و برای اولی بار است که از الگروی ووگهرر
برای تحهیل اثری منظوم استفاده میشود.
در ای مااله ،گنبد اول ،بر پایه نظریه ووگهر بررسی میشود و ویژگیهای هر مر هه از سفر قهرمان در ای نظریره ،برا مرا رل
سفر در داستان ،تطبیق داده شده و که الگوهای موجود معرفی میشود زیرا ووگهر پس از معرفی دوازده مر هه سفر قهرمران ،بره
هفت که الگویی اشاره میکند که بیشتر از سایر که الگوها در هر داستانی تکرار میشوند« .که الگوها معرف کرارکرد یرا ناشری
هستند که شخصیتها در یک داستان ایفا میکنند .که الگو را ناابی تصور کنید که یک شخصیت در صرحنهای خراص بره چهرره
میزند» (ویتریال .)91 :9819 ،قهرمران ،اسرتاد ،نگهبران آسرتانه ،منرادی ،متهرون ،سرایه و دغهبراز (ووگهرر ،)12-11 :9891 ،هفرت
که الگوی پرکاربرد در داستانها هستند.
 .3خالصه داستان گنبد اول
شنبه ،بهرام پادشاه ساسانی با لباسی سیاه به گنبد اول میرود و قصه بانوی گنبد شنبه را میشنود .همسرر بهررام از زن سیاهپوشری
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میگوید که در زمان کودکی او در قصر زندگی میکرده و هیچکس از راز سیاهپوشی او با خبرر نبروده اسرت ترا اینکره روزی بره
اصرار زنان قصر ،پرده از راز خود برمیدارد .زن به آنها میگوید که سال هرا پری  ،کنیرز پادشراهی بروده کره مسرافرخانهای بررای
پذیرایی و شنیدن داستان مسافران شهر خود ساخته بود .روزی پادشاه ناپدید میشود و پس از مدتی با لباس سریاه بره شرهر خرود
بازمیگردد .پادشاه به خاطر اصرار کنیز ،ماجرای سیاهپوشی خود را تعریف میکند .ماجرا از زمانی شرروع مریشرود کره مسرافری
سیاهپو

پا به مهمانسرای شاه میگذارد و در جوا

عهت سیاهپوشیا  ،پادشاه را به رفرت بره شرهر مدهوشران فرامریخوانرد.

پادشاه برای کشف راز مسافر غریبه ،راهی شهر مدهوشان میشود و در آنها مردم شهر را در لباس عزا میبینرد .آنهرا از گفرت راز
خود امتناع میکنند و شاه برای کشف آن ،با راهنمایی مرد قصا

بر سبدی سوار و راهی آسمان میشرود و برا چسربیدن بره پرای

مرغی بزرگ ،به باغی در آسمان راه مییابد .در باغ آسمانی ،پادشاه با زن زیبایی به نام ترکتاز روبهرو و شیفته او مریشرود .دنیرای
ویژه پادشاه ،سرشار از خوشیهای بیمانند است و او از هر نعمتی به جز تصا ب ترکتاز برخوردار اسرت .پرس از گذشرت سری
روز ،پادشاه که توان ماابهه با ای وسوسه را ندارد ،از باغ آسمانی بیرون میشود .او سرتزده از جایگاه آسمانی خود ،مثل مرردم
شهر مدهوشان ،لباس سیاه میپوشد و به شهر خود بازمیگردد .کنیز پادشراه هرم ،پرس از شرنیدن داسرتان سررت سررور خرود،
سیاهپو

میشود .با آشکار شدن راز سیاهپوشی ،داستان بانوی گنبد اول نیز همانند شب به پایان میرسد و خورشید ،طهوع صبح

یکشنبه را اعالم میکند.
 .4بررسی سفر قهرمان در گنبد سیاه
قبل از تحهیل گنبد اول توجه به چند نکته ضروری است:
گنبد سیاه دارای چندی چرخه سفر است .سفرهایی که در ای گنبد مشاهده میشود عبارتاند از:
( .9سفر بهرام) :بخشی از سفر درونی بهرام در گنبد سیاه.
( .6سفر کنیز پادشاه) :سفر درونی کنیز پادشاه که پس از شنیدن داستان ،سیاهپو

میشود.

( .8سفر پادشاه سیاهپوشان) :سفر پادشاه به شهر مدهوشان برای کشف راز سیاهپوشی مسافر غریبه.
( .9سفر خوانندگان) :ای سفر درونی به خوانندگان گنبد اول تعهق دارد که با سفر به دنیای شخصیتها ،با تهربیرات جدیردی
روبهرو میشوند.
( .1سفر نظامی) :سفر درونی نظامی همراه با سرودن مت  .بررسی سفر خوانندگان و سراینده گنبد سیاه از عهده ای مت خرار
است.
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در الیکه چرخههای سفر 9و  6به ذکر چند مر هه از میان تمامی مرا رل سرفر قهرمانانشران بسرنده کرردهانرد ،داسرتان شراه
سیاهپوشان از مرا ل کاملتری برخوردار است و به دلیل تأثیری که بر سایر سفرها می گذارد ،محوریتری داسرتان گنبرد اول بره
سا

میآید .بنابرای ابتدا داستان پادشاه سیاهپوشان بررسی و پس از آن به توضیح سفرهای دیگر پرداخته میشود.

 .1-4بررسی سفر قهرمان در داستان شاه سیاهپوشان
 .1-1-4مرحله اول :دنیای عادی
در ابتدای داستان ،خواننده با دنیای عادی پادشاه آشنا میشود دنیایی که قبل از سفر خود در آن زندگی میکند .از کارکردهرای
مهم دنیای عادی معرفی قهرمان به مخاطب است« .چون بسیاری از داستانها قهرمان و مخاطب را به دنیایی ویژه میبرند ،اغهب برا
معرفی یک دنیای عادی به عنوان مبنایی برای ماایسه آغاز می کنند ...دنیای عادی به یک معنا مکانی است که آخرری برار از آنهرا
آمدهاید» (ووگهر .)991 :9891 ،پادشاه مهمرانخانره بزرگری بررای پرذیرایی از مهمانران شرهر
میخواهد که از شهر ،مسافرت و شگفتیهایی که دیده بودند بگویند:

دارد و بعرد از پرذیرایی ،از آنهرا
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میهمانخانرررررررررهای مهیرررررررررا داشرررررررررت

کرررررررز ثرررررررری روی در ثریرررررررا داشرررررررت

هررررر کرررره آمررررد لگررررامگیررررر شرررردند

بررررره خرررررود

میهمرررررانپرررررذیر شررررردند

چررررون برررره ترتیررررب خرررروان نهادنررررد

در خرررررررور پایررررررره نرررررررزل دادنرررررررد

شررررراه پرسرررررید از او کایرررررت خررررروی

هررررم زغربررررت هررررم از و یررررت خرررروی

آن مسررررافر هررررر آن شررررگفت کرررره دیررررد

شررررراه را قصررررره کررررررد و شررررراه شرررررنید
(نظامی)991-999 :9899 ،

پادشاه سیاهپوشان قدرت جسمی و شهاعت قهرمانانی مثل رستم را ندارد و از طررف دیگرر در مر هره هشرتم الگرو (آزمرون
بزرگ) شکست خورده و به زمی هبوط میکند .با ای شرایط آیا او نماد که الگوی قهرمان است؟
در تعریف قهرمان ،نظریههای مختهفی ارائه شدهاست اما ووگهر در فصل که الگوها ،قهرمان را شخصیت مرکزی داستان -چره
مرد و چه زن -معرفی میکند« .کسی که بی

از همه یاد میگیرد و یا رشد میکند»( 9ووگهر .)21 :9891 ،با توجه به ای تعریرف،

قهرمان معنای عامتری پیدا میکند و از دایره پههوانانی همچون رستم و ابرانسانهای شکستناپذیر فراتر میرود.
ووگهر در کتا

1

سفر نویسنده درباره کارکرد روانشناسی که الگوی قهرمان مینویسد« :که الگوی قهرمان معرف جستوجوی

م به دنبال هویت و تمامیت است .همه ما در فرآیند تبدیل شدن به انسانی کامرل و یکپارچره ،چونران قهرمانرانی هسرتیم کره برا
نگهبانان هیو ها و یاران ابدی روبهرو میشویم .ما در تال

برای کاو

در ذه خود ،آموزگاران ،راهنمایران هیو هرا ،خردایان،

همراهان ،خدمتکاران ،بال گردانان ،اربابان ،اغرواگران ،خیانتکراران و متحردان را بره منزلره وجروه گونراگون شخصریت خودمران و
شخصیت اضر در رویاهایمان مییابیم .وظیفه روانشناختی همه ما ای است که بخ های جداگانه را در هستی کامل و متروازن
ادغام کنیم .م قهرمانی که خود را جدا از تمام ای بخ های جداگانه میپندارد باید آنها را در هم ادغام کند تا تبردیل بره خرود
شود( ».همان .)29 :در مر هه پایانی سفر ،ادغام ای که الگوها در شخصیت پادشاه نشان داده میشود.
 .2-1-4مرحله پنجم :عبور از نخستین آستانه ،مرحله یازدهم :تجدید حیات ،مرحله دوازدهم :بازگشت با اکسیر
پس از مر هه اول ،داستان به مرا ل پنج ،یازده و دوازده پر

میکند پادشاه ناپدید میشود و فرمانروایی خود را ترک میکند

(عبور از نخستی آستانه) .بعد از مدتی پادشاهی که همیشه لباسهای قرمز و زرد میپوشید ،در لبراس سریاه (تهدیرد یرات) برا
تهربه و پندی که از سفر

به همراه دارد به شهر خود بازمیگردد (بازگشت با اکسیر) .وقتی نظامی برای ایهاد تعهیق ،سیر خطی

داستان را میشکند ،در بعضی از مرا ل سفر ،نسبت به الگوی متعارف سفر قهرمان که در مادمه آورده شرده ،جرابرهجرایی ایهراد
میشود .شایان ذکر است که هرکدام از مرا ل در ای الگو میتوانند ذف ،اضافه یا جابهجا شروند .از توضریح بیشرتر ایر سره
مر هه صرف نظر میشود چراکه آنها با تفصیل بیشتری در جایگاه خود دوباره تکررار شردهانرد و در جرای خرود بره توضریح و
بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
مررررررردتی گشرررررررت ناپدیرررررررد از مرررررررا

سرچوسررررررررریمرغ در کشرررررررررید از مرررررررررا

چرررون برررر ایر ر قصررره برررر گذشرررت بسررری

زو چرررررو عنارررررا نشررررران نرررررداد کسررررری

ناگهررررررران روزی از عنایرررررررت بخرررررررت

آمررررررد آن تاجرررررردار بررررررر سررررررر تخررررررت

از قبرررررررررا و کررررررررراله و پیررررررررررهن

پرررررای ترررررا سرررررر سررررریاه برررررود ترررررن

تررررا جهرررران داشررررت تیزهوشرررری کرررررد

بررررررریمصررررررریبت سیاهپوشررررررری کررررررررد
(نظامی)991 :9899 ،

 .3-1-4مرحله دوم :دعوت به ماجرا
بعد از معرفی دنیای عادی قهرمان« ،برای به رکت درآوردن داستان ،ادثه یا رخدادی مورد نیاز است .دعوت به ماجرا ممک
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است توسط پیام یا قاصدی وارد شود» (ووگهر .)989 :9891 ،دعوت به ماجرا اغهب توسط شخصیتی که نماد کهر الگروی منرادی
است ارائه میشود« .شخصیتی که کارکرد منادی را دارد ممک است مثبت ،منفی یا خنثی باشد اما کار او ای است که با ارائه یک
دعوت یا چال

به قهرمان برای روبهروشدن با ناشناخته داستان را به رکت درآورد» (همان .)989 :منرادی ،مسرافر سریاهپو

و

غریبهای است که شبی به مهمانسرای او وارد میشود:
روزی آمررررررررد غریبرررررررری از سررررررررر راه

کفررر

و دسررررتار و جامرررره هررررر سرررره سرررریاه
(نظامی)919 :9899 ،

مرد سیاهپو

از دنیای ویژهای که پادشاه بعدا به آنها خواهد رفت ،میآید .او از دسته منادیان خنثی محسو

میشود و گرچه

پادشاه را به رفت و شروع سفر ترغیب نمریکنرد ،برا ایهراد چالشری در ذهر پادشراه ،یعنری برا لبراسهرای سریاه و نگفرت راز
سیاهپوشیا  ،قهرمان را وادار به رکت به سمت دنیای ویژه و کشف راز خود مریکنرد .همرواره در مر هره دعروت بره مراجرا
«ناگهان نیرویی جدید وارد داستان میشود که ادامه ای گذران را برای قهرمان غیرممک میسازد .شخص ،شررایط ،یرا اطالعرات
تازه توازن زندگی قهرمان را به هم میزنند و از ای پس هیچچیز مثل گذشته نخواهد بود ...دعوت به ماجرا غالباً توسرط شخصری
صورت میگیرد که نماد که الگوی منادی است» (ووگهر.)99: 9891 ،
برای منادیانی که به صورت مهمانی غریب وارد مهمانسراهای قهرمانان میشوند و امل راز مهمی هستند ،میتوان بره هشرت
بهشت امیرخسرو دههوی اشاره کرد که به تاهید از هفت پیکر سروده شدهاست .باید توجه داشت که پنجگنج امیررخسررو یکری از
بهتری منظومههای تاهیدی از خمسه نظامی است .امیرخسرو در افسانه دوشنبه ،بهشرت سروم ،از ورود مسرافری بره مهمانسررای
پادشاه صحبت میکند که راز انتاال روح از کالبد خود به کالبد دیگری را میداند .پادشاه با کشف ای راز و افشرای آن نرزد وزیرر
خود ،مورد خیانت قرار گرفته و آواره میشود ،اما سرانهام دوباره به قصر بازگشته و وزیرر را بره سرزای اعمرال

مریرسراند .در

افسانه چهارشنبه ،بهشت پنهم نیز پادشاه از مسافری میشنود که مامی وجود دارد که هرکس وارد آن شود یرا بررنمریگرردد یرا
برای همیشه لباس بنف

میپوشد .پادشاه برای کشف ای راز راهی مام بنف

ماهان در بیابانها (گنبد پنهم هفتپیکر) شباهت دارد.
مسافر سیاهپو

2

گنبد اول ،تنها نماد که الگوی منادی نیست .او در عی

میزند .نگهبانان آستانه ،قهرمانان را آزمای

میشود که ادامه داستان بهشت پنهم ،به گم شدن
ال ناا

که الگوی نگهبان آستانه را هم بره چهرره

میکنند تا ظرفیت و توانایی آنها را برای ورود به دنیای ویژه بسرنهند .آنران ،تنهرا از

راه جنگیدن با قهرمان او را از ورود به آستانهها بر ذر نمیدارند .بهکه با مأیوس کردن و نشان دادن خطرهای راه ،اشتیاق قهرمران
را برای رفت محک میزنند .مسافر ،ضم امتناع از گفت راز خود و بر ذر داشت پادشاه از دانست آن ،خطرهای دنیرای ویرژه را
برای او توضیح میدهد:
گفرررررت بایرررررد کررررره داریرررررم معرررررذور

کآرزویسرررررررررت ایررررررر ر ز گفرررررررررت دور

زیررر ر سررررریاهی خبرررررر نررررردارد کرررررس

مگررررررر آن کرررررری سرررررریاه دارد و بررررررس
(نظامی)919: 9899 ،

هرررررکرررره زان شررررهر برررراده نررررو

کنررررد

آن سررررررررواد

سرررررررریاهپو

کنررررررررد
(همان)919 :

 .9-9-9مرحله چهارم :مالقات با استاد
در ای مر هه ،قهرمان با استادی روبهرو میشود و از راهنمایی ،پند و یا هدایای او برای سفر به دنیای ویرژه اسرتفاده مریکنرد.
«که الگویی که پیوسته در رویاها اسطورهها و داستانها یافت میشرود کهر الگروی اسرتاد اسرت شخصریتی معمرو مثبرت کره
یاریدهنده یا مربی قهرمان است» (ووگهر .)19: 9891،وقتی پادشاه از آزمون نگهبان آستانه میگذرد (یعنی نره تنهرا نمریترسرد و
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ناامید نمیشود بهکه عالقه خود را برای دانست راز نشان میدهد) ،نگهبان آستانه را به متحد خود تبدیل میکند .مررد سریاهپو ،
نگهبان آستانه را برمیدارد و به نماد که الگوی استاد تبدیل میشود که به پادشاه راه پیدا کردن راز را نشان میدهد شرهری

ناا

در سرزمی چی  ،شهر مدهوشان .درخور ذکر است که متحد از نظر ووگهر که الگوی جداگانهای نیست .هرر کهر الگرویی مثرل
استاد که قهرمان را یاری کند ،متحد نامیده میشوند.
همانطور که مشاهده میشود مرا ل دو و چهار (دعوت به ماجرا و مالقات با استاد) با هم تهفیق شدهانرد زیررا «غالبرا ممکر
است چندی مر هه از سفر در صحنهای وا د ادغام شوند .متخصصان فرهنگ عامه آن را تهفیق مینامنرد» (ووگهرر.)991 :9891 ،
جابهجایی مرا ل چهارم و سوم ،همانگونه که قبالً نیز اشاره شد خههی در صحت ای الگو ایهاد نمیکند.
 .1-9-9مرحله سوم :رد دعوت
در ای مر هه ،ممک است قهرمانان دعوت را نپذیرند و راهی سفر نشوند .در بعضی از داستانها رد دعوت ،مریتوانرد لحظره
خیهی کوتاهی باشد« .رد دعوت ممک است لحظه ظریف و نامحسوسی باشد .شاید یکری دو کهمره تردیردآمیرز میران دریافرت و
پذیر

یک دعوت» (همان .)991 :رد دعوت پادشاه نیز لحظه کوتاهی است جایی است که خود را به صربر دعروت مریکنرد ترا

دست از رفت بردارد:
دادم اندیشررررره را بررررره صررررربر شرررررکیب

تررررررا شررررررکیبد دلررررررم ،نررررررداد شررررررکیب

چنررررررد پرسرررررریدم آشررررررکار و نهفررررررت

ایررر خبرررر کرررس چنررران کررره برررود نگفرررت
(نظامی919 :9899 ،و)916

 .2-9-9مرحله پنجم :عبور از نخستین آستانه
نخستی آستانه ناطهای است که دنیای عادی و دنیای ویژه را به هم پیوند میدهد و میتوان از آن به عنروان مررز دو دنیرا نرام
برد« .عبور از نخستی آستانه عمهی ارادی است که طی آن قهرمان با تمام وجود درگیرر مراجرا مریشرود» (ووگهرر.)929 :9891 ،
همچنی قهرمان برای ترک دنیای عادی خود ،به مسئههای درونی یا بیرونی نیاز دارد .مسئهۀ بیرونی پادشراه بررای ورود بره دنیرای
ویژه ،پیدا کردن شهر «مدهوشان» و کشف راز آن سرزمی است .منادی او برای سفر و ترک ترا و تخرت ،تنهرا مررد سریاهپو
نیست ،بهکه ندایی درونی نیز او را به دانست ماجرا ترغیب میکند .پس پادشاه سفر خود را شروع و با ورود به شهر مدهوشران از
نخستی آستانه میگذرد:
عاقبررررررت ممهکررررررت رهررررررا کررررررردم

خویشررررررری از خانررررررره پادشرررررررا کرررررررردم

برررررردم از جامررررره و جرررررواهر و گرررررنج

آنچررررررره ز اندیشررررررره بررررررراز دارد رنرررررررج

نرررررررررام آن شرررررررررهر بازپرسررررررررریدم

رفرررررررتم و آنچررررررره خواسرررررررتم دیررررررردم
(نظامی)916 :9899 ،

 .7-1-4مرحله ششم :آزمونها ،متحدان ،دشمنان
در ای مر هه ،قهرمان که به طور کامل وارد دنیای ویژه شده است ،با قوانی و آزمونهرای آن روبرهرو مریشرود و متحردان و
دشمنان خود را مییابد« .ای مر هه به قهرمان اجازه میدهد برای کسب آمادگی برای مر هره بعرد ،راهیرابی بره ژرفترری غرار،
قدرت و اطالعات خود را افزای

دهد» (ووگهر .)911 :9891 ،تضاد و آزمای

از ویژگیهای ای مر هه هستند.

 .9-1-9-9تضاد
اولی مسئههای که بعد از ورود به دنیای ویژه جهب توجه میکند تضاد است (همان )919 :دنیای ویژه با دنیای عرادی قهرمران
بسیار متفاوت است .پادشاه با مردم سیاهپوشی روبهرو میشود که از نشاط بیبهرهاند و از گفت راز خود امتناع میکنند:
شررررررهری آراسررررررته چررررررو برررررراغ ارم

هرررررر یرررررک از مشرررررک برکشررررریده عهرررررم
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پیکررررر هررررر یکرررری سررررپید چررررو شرررریر

همررررره در جامرررررهی سررررریاه چرررررو قیرررررر
(نظامی)916 :9899 ،

پادشاه هنگام سؤال از مرد قصا  ،مردم شهر را ای گونه توصیف میکند:
ترررا بررردانم کررره هررررکررره زیررر شرررهرند

چرررره سرررربب کررررز نشرررراط برررریبهرنررررد

برررریمصرررریبت برررره غررررم چرررررا کوشررررند

جامررررررههررررررای سرررررریه چرررررررا پوشررررررند
(همان)919 :

 .2-7-1-9آزمایش
یکی از مهمتری کارکردهای مر هه ششم ،آزمای
متون ماسی ،آزمای

قهرمانان است تا توانایی آنها برای رفت به مرا ل با تر سرنهیده شرود .در

بیشتر جنبه فیزیکی دارد ،اما در متون عرفانی ،قهرمانان عمدتاً در سا ت معنویت و اخالق مرورد آزمرای

قرار میگیرند« .از کارکردهای ای مر هه ،یافت متحدان و دشمنان است .برای قهرمانانی که تازه بره دنیرای ویرژه گرام نهرادهانرد،
طبیعی است که وقتی را صرف پیدا کردن افراد قابل اعتماد کنند .کسانی که میتوان برای انهام خردمات ویرژه روی آنهرا سرا
کرد و نیز کسانی که قابل اعتماد نیستند .ای نیز نوعی آزمون است و نشان میدهد که آیا قهرمان آدمشناس خروبی هسرت یرا نره»
(ووگهر .)919 :9891 ،یافت متحد برای پادشاه نیز به منزله آزمون او در مر هه ششم است .پادشاه پس از یک سرال پررسوجروی
بدون جوا

در دنیای ویژه ،مرد قصابی نیکرای را برای دوستی انتخا

و با بخش

طال و هدیههای بسیار ،او را به متحرد خرود

تبدیل میکند« .پراپ در تحهیل خود از افسانههای روسی دریافت که شخصیتهای اهداکننده معمو زمانی بره قهرمانران هردایای
جادویی میدهند که قهرمانان نوعی آزمای

را از سر گذرانده باشند .ای قاعده کهی خوبی است :هدیه یا کمک اهداکننده بایرد برا

آموخت  ،ایثار یا تعهد به دست آید .قهرمانان افسانهها سرانهام کمک یوانات یا موجودات جادویی را با مهربانی کردن نسبت بره
آنها در ابتدای داستان ،تاسیم کردن غذا با ایشان یا محافظت از آنها در برابر خطر به دست میآورنرد» (همران .)19 :قصرا

در

برابر هدیهها از پادشاه میخواهد که اجتی از او را برآورده کند و پادشاه در عوض عهت سیاهپوشی مردم را مریپرسرد .در واقر
پادشاه با بخش
قصا

با پذیر

مال و مهربانی در ق قصا
هدایت پادشاه ،ناا

که الگوی استاد را به چهره میزند .اما او استادی بیمیرل اسرت کره بررای جبرران لطرف

پادشاه و برخالف میل خود ،مهبور به آموز
مررررد قصرررا

میتواند او را به متحد خود تبدیل کند و تعهیم استاد خود را بره دسرت آورد .مررد
میشود:

کررره ایررر سرررخ بشرررنید

گوسررررررفندی شررررررد و ز گرررررررگ رمیررررررد

سرررررراعتی مانررررررد چررررررون رمیرررررردهد ن

دیررررده بررررر هررررم نهرررراد چررررون خهررررالن

گفرررت پرسررریدی آنچررره نیسرررت صرررروا

دهمرررررت آنچنررررران کررررره هسرررررت جررررروا
(نظامی)919 :9899،

هرچند قصا

در نا

به شمار میرود .قصا

که الگوی استادی بیمیل ،پادشاه را سوار بر سبد به آسمان میفرستد ،نمادی از که الگوی منادی نیرز
به جای تعریف ماجرا ،پادشاه را به آستانه جدیدی دعوت میکند تا خود به درک و شهود ای راز برسد.

پادشاه با رفت به آسمان آزمون دیگری را پی

رو دارد .آزمرون او ایر برار نره در برابرر اشرخاص ،بهکره در برابرر طبیعرت و

چشمانداز آسمان است .پادشاه با غهبه بر ترس خود و چسبیدن به پای مرغ عظیمی که روی میهه نشسته از آزمون دیگری میگذرد
و وارد آستانه جدیدی میشود.
مایکل بری در تفسیری که بر هفت پیکر مینویسد فرار پادشاه به وسیهه مرغ را به داستان سفر دوم سندباد بحری شبیه میداند.
در ای داستان که در هزارویک شب آمده ،سندباد به پاهای رخ میچسبد و به دره الماس میرود .مایکل برری نشسرت پادشراه در
سبد و رفت او به آسمان را هم مشابه داستان اسحاق موصهی در هزارویک شب میداند .اسحاق موصهی سوار بر سبدی به آسرمان

ساختار اسطورهای در گنبد سیاه هفت پیکر :بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول 969 /

میرود و بانوی زیبایی را مالقات میکند .مایکل بری همچنی به شباهت افسانه سومی شاهزاده قهندر با گنبرد سریاه اشراره کررده
است (بری.)699-692 :9891 ،
دنیای ویژه و بهشتی که ترکتاز در آن زندگی میکند باید از دسترس اغیار محافظت شود و آسمانها و بهندی به نروعی محراف
و نگهبان آستانه ای دنیای ویژه هستند .باید توجه داشت که نگهبانان آستانهها همیشه اشخاص و موجودات زنده نیستند.
در فرهنگ نمادها آسمان را به ترتیبی جهانی نماد قدرتی برتر ،چه نیکوسرشت و چه هیبرتآور دانسرتهانرد« .آسرمان اقامتگراه
خدایان است و گاه نشانه خداوندی .آسمان جایگاه رستگاران است» (شوالیه و گربرران« .)999/9 :9896 ،در ضرم آسرمان نمراد
آگاهی است .واژه آسمان اغهب برای مفهوم مطهق آرزوهای بشری به کار میرود مثالً برای تکاپو یا موضر ممکنری بررای کمرال
روح .گویی آسمان روح جهان باشد» (همان.)911 :
همانگونه که در ادامه مشاهده میشود ،آزمونهای مر هه ششم در ماایسه با آزمون مر هه هشرتم (آزمرای

برزرگ) ،اهمیرت

کمتری دارند.
 .8-1-4مرحله هفتم :راهیابی به ژرفترین غار
در ای مر هه« ،آنها [قهرمانان] در طی مسیر با ناطه رازآمیز دیگری برخورد میکنند که از نگهبانان آستانه ،اهداف و آزمرون-
های خاص خود برخوردار است .ای مر هه راهیابی به ژرفتری غار است .جایی که با بزرگتری شرگفتی و تررسهرای خرود
روبهرو میشوند .اکنون زمان کسب آمادگی نهایی برای آزمای

مرکزی ماجراست» (ووگهر.)911 :9891 ،

 .1-8-1-4راهیابی
چگونگی راهیابی قهرمانان به مر هه هفتم (راهیابی به ژرفتری غار) اهمیت زیادی دارد چراکره برا بررسری آن مریتروان بره
تفاوتهای قهرمانان آثار مختهف پیبرد .اغهب قهرمانان آثار ماسی ،مثل رستم با شهاعت و آگاهی به ای مر هه قدم میگذارند.
«برخی از قهرمانان با جسارت به پشت در قهعه میروند و درخواست ورود میکنند .ایر راهیرابی متعهرق بره قهرمانران مطمرئ و
متعهد است» (همان .)999 :اما راهیابی پادشاه ،از بیخبری و رهایی از وض موجود است .گرچره پادشراه برا میرل خرود در سربد
مینشیند ،با رفت به آسمان ،از آمدن پشیمان میشود .راهیابی پادشاه به سرزمی ترکتاز ،بدون آگاهی و در بیخبری است.
سرررررروی بررررررا دلررررررم ندیررررررد دلیررررررر

زهررررررره آن کرررر ره را کرررررره بینررررررد زیررررررر

دیررررده بررررر هررررم نهررررادم از سررررر برررریم

کررررررده خرررررود را بررررره عررررراجزی تسرررررهیم

در پشررررررریمانی از فسرررررررانه خررررررروی

آرزومنررررررد خرررررروی

و خانرررررره خرررررروی
(نظامی)912 :9899 ،

 .6-9-9-9دنیای ویژه دیگر
پادشاه پس از سرگردانی در آسمان به منطاۀ متفاوتی میرسد :باغی که در آسمانها قرار دارد و غبار آدمی به آن نرسیده است:
روضرررررهای دیررررردم آسرررررمان زمررررریا

نارسررررررررررریده غبرررررررررررار آدمررررررررررریا
(نظامی)919 :9899 ،

فرهنگ نمادها درباره باغ آمدهاست« :باغ نماد بهشت زمینی ،مرکز کیهان ،بهشت آسمانی و نشانه آن مر هره از مرا رل معنروی
است که با طباات بهشت ارتباط دارد» (شوالیه و گربران.)96/6 :9896 ،
هر دنیای ویژه ،قواعد مخصوص به خود را دارد .در ای دنیای ویژه ،شب ،زمانی برای ظاهرشدن صدهزار ور است که بررای
ترکتاز تخت میزنند .باید توجه داشت که شب در هفتپیکر نمودهای بسیاری دارد .بانوان هفرت گنبرد ،مثرل شرهرزاد قصرهگرو،
شبهنگام ،داستانهای خود را برای بهرام تعریف میکنند .اما در خود داستانها ،شب تنها در گنبد اول ،گنبد پنهم و گنبرد هفرتم

 / 966فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره ( ،9پیاپی  )91زمستان 9811

آمده است .در گنبد اول ،شب زمانی برای ظاهر شدن ترکتاز و خدمتکاران اوست .در گنبد پرنهم ،شرب زمرانی اسرت کره ماهران
توسط دیوی که به شکل دوست

درآمده ،فریب میخورد و به بیابانهای مخوف کشیده میشود .در گنبد پیرروزه یرک برار دیگرر

شب زمان ظاهر شدن موجوداتی عهیب است ،اما نه مثل پریان گنبد اول ،بهکه دیوهایی کره نزدیرک درختری کره ماهران روی آن
خوابیده بود ظاهر میشوند تا او را آزمای
عهیب نیست .زمانی برای ارتکا

کنند .شب در گنبد هفتم برخالف دو گنبد دیگر ،محهی برای ظراهر شردن موجرودات

گناه قهرمان است و هنگامی که قهرمان به اشتباه خود پی میبرد ،شب کمکم محرو و روشرنایی

آشکار میشود .در نادهای مربوط به وزه روانشناسی ،شب را نمود ناخودآگاه میدانند« .اما ورود بره شرب ،یعنری بازگشرت بره
بیتمایزیها ،جایی که کابوسها و غولها ،افکار سیاه را به هم میزنند .شب تصویر ناخودآگاه است و در رویای شب ناخودآگراه
آزاد میشود .مانند تمام نمادها ،شب هم دارای دو جنبه است .جنبه تاریک ،جرایی کره کرون و فسراد صرورت مریگیررد و جنبره
آمادهسازی برای روز ،جایی که نور زندگی از آن بیرون میجوشد» (همان .)89/9 ،مایکل بری در تفسیر خود بر هفت پیکر ،شرب
را با استفاده از متون ایرانی اسالمی توضیح داده است« :بنابر شارح گمنام ایرانی متون عربی سهروردی ،نویسنده میخواهد بگویرد
که در شب به لطف خوا

میتوان به دنیای برتر عرو کرد و چهرههای معنوی نا

را اندیشه کرد .به ای خاطر کره در خروا ،

سهای ما از کار افتادهاند و دیگر بر ما فرمان نمیرانند .اما در روز به هنگام بیداری ،به سبب خودکامگی س ،نمیتوان از ایر
فرصت بهرهمند شد ...در خوا

به یاری از کار افتادن س ،میتوان جهان مهکوتی را اندیشه کرد( ».بری.)661 :9891 ،

براساس نظریه کمبل ،ترکتاز در نا

1

خدابانو ظاهر میشود .همانطور که قبال اشاره شد ،از دیدگاه کمبل ،سفر قهرمان از سره

مر هه اصهی جدایی ،تشرف و بازگشت تشکیل میشود .او همچنی مر هه تشرف را به ش

قسمت تاسیم کرردهاسرت .قهرمران

پس از پشت سر گذاشت جاده آزمونها (قسمت اول) به مالقات با خدابانو میرسد (قسمت دوم) .از نظر کمبل خردابانو یرا مرادر
جهان در وجود تکتک زنان تههی یافته است .برای تفسیر ابیاتی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد نیرز مریتروان از نظرر کمبرل
درباره زن بهره جست وقتی ترکتاز از پادشاه میخواهد کنار او بنشیند ،پادشاه نمیپذیرد و خود را همپایه او نمیدانرد .ترکتراز در
پاسخ به شاه میگوید:
بررررر سررررریر آی و پرررری

مرررر بنشرررری

سررررررازگار اسررررررت مرررررراه بررررررا پررررررروی

همرره جررای آن توسررت و کررم تررو راسررت

لیررررک بررررا مرر ر نشسررررت بایررررد و خاسررررت

ترررررا شررررروی آگررررره از نهرررررانی مررررر

بهررررررررره یررررررررابی ز مهربررررررررانی مرررررر ر
(نظامی)928 -926 :9899 ،

کمبل معتاد است که «زن در زبان تصویری اسطوره ،نمایانگر تمامیت آن چیزی است که میتوان شناخت و قهرمان کسی است
که به قصد شناخت پا پی

میگذارد .همگام با رکت کند او ،در معرفتی که همان زندگی است شکل و هیئت خدابانو هم برای

دچار تحول میشود .البته خدابانو هرگز نمیتواند بزرگتر از رهرو شود ،اگرچه همیشه نوید میدهد که بیشتر و بزرگترر از قردرت
درک معنی اوست» (کمبل.)969 :9891 ،
پس از آن پادشاه متوجه میشود که لاب او و اسم ترکتاز ،یکسان هستند:
گفرررررت مررررر تررررررک نرررررازنی انررررردام

نرررررررررررازنی ترکتررررررررررراز دارم نرررررررررررام

گفررررررتم از همرررررردمی و هررررررمکیشرررررری

نرررررامهرررررا را بررررره هرررررم برررررود خویشررررری

ترکتررراز اسرررت نامرررت ایررر عهرررب اسرررت

ترکترررررازی مررررررا همررررری لارررررب اسرررررت
(نظامی)921 -929 :9899،

کمبل در بخ

قهرمان در ماام عاشق ،از کتا قهرمان هزار چهره مینویسد« :او [زن] نیمره دیگرر خرود قهرمران اسرت .چررا کره

«یک ،هر دو» است .اگر ماام و مرتبه مرد در د سهطنت دنیا باشد ،زن دنیاست .اگر مرد یک جنگراور اسرت ،زن شرهرت اسرت .زن

ساختار اسطورهای در گنبد سیاه هفت پیکر :بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول 968 /

تصویر سرنوشت مرد است که باید از زندان وض موجود که او را محاصره کردهاست رهایی یابد .ولی اگر مررد بره سرنوشرت خرود
آگاه نباشد یا تامالت و اندیشههای دروغی او را فریب دهند ،هیچ کوششی از سوی او نمیتواند بر موان فرایق آیرد( ».کمبرل:9891 ،
.)899
بعد از ورود به یک دنیای ویژه دیگر ،پادشاه وسوسه میشود که به را تی میتواند به آنچه میخواهد دست یابرد :ترکتراز .امرا
ای اجازه به او داده نمیشود .ای آزمون دیگری است که اراده او را در دنیای ویژه میسنهد .در ای مر هه پادشاه با کهر الگروی
سایه یعنی هوسهای خود روبهرو میشود و آزمون او آزمون صبر و قناعت است .پادشاه درباره آزمای
مرررررینمرررررایی بررررره تشرررررنه آ

خود به ترکتاز میگوید:

شرررررکر

گررررویی آنگرررره کرررره لررررب برررردوز و مخررررور

چرررون در آمرررد رخرررت بررره جهررروهگرررری

عاررررل دیوانرررره شررررد کرررره دیررررد پررررری
(نظامی)919 :9899،

در تحهیل مبتنی بر نظریه ووگهر ،ترکتاز نماد که الگوی استاد است« .استاد در تمام شخصیتهایی بروز میکند که بره قهرمران
آموز

میدهند ،از آنها محافظت میکنند یا به ایشان هدیه میدهند» (ووگهر .)19 :9891،ترکتراز اسرتادی راغرب اسرت کره بره

قهرمان راهنمایی میدهد و او را به قناعت دعوت میکند .از دیگر کارکردهای استاد ،ایهاد انگیزه و کمک به قهرمران در غهبره برر
ترسهای خود است .ترکتاز به پادشاه دلگرمی و انگیزه میدهد که اگر صبر کند به جایگاهی که در د اوست خواهد رسید.
برررره قناعررررت کسرررری کرررره شرررراد بررررود

تررررررا بررررررود محتشررررررم نهرررررراد بررررررود

وان کرررررره بررررررا آرزو کنررررررد خویشرررررری

اوفترررررررد عاقبررررررررت بررررررره درویشرررررررری
(نظامی)921 :9899،

گررررر شرررربی زیرررر خیررررال گررررردی دور

یرررررررابی از شرررررررم جررررررراودانی نرررررررور
دارد آن همرررره نررررو

چشرررررمهای را بررررره قطررررررهای مفررررررو

کررررای همرررره نرررری

در یررررررک آرزو برررررره خررررررود دربنررررررد

همررررره سررررراله بررررره خرمررررری مررررریخنرررررد
(همان)919 :

پادشاه سی روز در آن بهشت زندگی میکند.
 .9-1-4مرحله هشتم :آزمایش بزرگ
در ای مر هه« ،قهرمان در عمیقتری اتاق ژرفتری غار قرار دارد و با بزرگتری چال
ای همان قهب واقعی مسئهه است که جوزف کمبل آن را آزمای

و هولناکتری

ریف روبهروسرت.

مینامد .ای شاه فنر یرا عامرل اصرهی در فررم قهرمرانی و کهیرد

رسیدن به قدرت جادویی است» (ووگهر.)918 :9891 ،
 .1-9-1-4شکست
آزمای

پادشاه ،نبرد یا رویارویی فیزیکی نیست ،بهکه آزمونی اخالقی و معنوی است« .رایجتری نوع آزمای

با فاصهه زیراد از

بایه ،نوعی نبرد یا رویارویی با نیروی مخاصم است ...ایدهای که تاریبا تمام ای امکانات را در خود دارد ،که الگوی سایه است...
به طور کهی سایه معرف ترسها و نفرتهای قهرمان و کیفیات طرد شده وی است :تمام چیزهایی که درباره خودمان نمیپسرندیم
و سعی داریم آنها را به روی دیگران فرافکنی کنیم( ».همان .)699 :پادشاه باید دوباره با سویه تاریک وجرود خرود کره بره سرطح
خودآگاه آمده مبارزه کند .او قبال ،در مر هه راهیابی به ژرفتری غار هم با ای نیمه تاریک روبهرو شده برود و برا پرذیرفت پنرد
استاد خود توانست بر ای وسوسه غهبه کند .اما ای بار او اضر به پذیر
ای آزمای

پند استاد خود نمیشود .پادشاه در آسرتانه شکسرت در

قرار میگیرد .ترکتاز برای نهات شاه ،او را تنها به یک شب صبر کردن ،دعوت میکند:
امشررررربی برررررر امیرررررد گرررررنج بسررررراز

شررررررب فررررررردا خزینرررررره مرررررریپرررررررداز
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صرررربر کررررردن شرررربی محررررالی نیسررررت

آخررررر امشررررب شبیسررررت ،سررررالی نیسررررت
(نظامی)911 :9899 ،

پادشاه ای وعده نزدیک را هم نمیپذیرد .قهرمان ساوط کرده و در آزمای

خود شکست مریخرورد چراکره «لحظره تاریرک

قهرمان ،لحظه روش سایه است» (ووگهر .)698 :9891 ،ترکتاز که نهات قهرمان از دست سایه خود را بینتیهره مریبینرد ،نارا
که الگوی استاد را از چهره برداشته و به یک متهون تبدیل میشود .قبل از هر چیز باید توجه داشت که «متهرون هرم مثرل دیگرر
که الگوها ،کارکرد یا صورتکی است که هر کدام از شخصیتهای داستان ممک است به صرورت بزننرد» (همران .)11 :یکری از
مهمتری ویژگی ای که الگو ،تغییر آن است .تغییرات در ظاهر و یا رفتار شخصیتها اتفاق میافتد .برای تغییر در ظاهر ،میتوان
به جادوگر هفتخوان اشاره کرد که برای فریب رستم به زنی زیبا بدل شده بود« .جادوگران ،سا رههرا و غرولهرا از متهرونهرای
سنتی در دنیای قصههای پریان هستند» (همان.)18 :
تهون در رفتار هم اتفاق میافتد .وقتی ترکتاز ،پادشاه را فریب داد و او را به بست چشمان

واداشت به یک متهون تبدیل شرد.

دروغ گفت  ،گمراه کردن و فریب دادن از ویژگیهای که الگوی متهون است .همانطور که مشاهده میشود متهونها ،همیشه مثرل
جادوگر هفت خوان شخصیتهایی مرگبار نیستند .البته گاهی تغییر در ظاهر و رفتار باهم اتفاق میافتد .عهوزه هفتخوان نه تنهرا
ظاهر زشت

را به زنی زیبا بدل کرده بود بهکه انگیزه پهید خود را هم با رفتاری محبت آمیز پنهان میکرد .بیشرتر متهرونهرا ،مثرل

ترکتاز یا جادوگر هفتخوان ،جنسیتی مخالف با قهرمان دارند« .قهرمانان پیوسته به شخصیتهایی غالبا از جنس مخالف بر میخورنرد
که ویژگی اصهیشان ای است که از دید قهرمان ظاهرا در ال تغییر دائماند .غالبا محبو قهرمان یا شریک عشرای وی کیفیرات یرک
متهون را به نمای

میگذارد» (همان .)18 :اما ووگهر درباره جنس مخالف بودن متهونها از کهمه غالبا استفاده کرده اسرت بررای مثرال

در داستان گنبد پیروزه ،ماهان به دست غولی که خود

را به شکل شریک او در آورده بود فریب خورد و به بیابران کشریده شرد« .از

کارکردهای مهم روانشناختی که الگوی متهون ای است که انرژی آنیما یا آنیموس را به نمرای

مریگرذارد ...برخرورد برا آنیمرا یرا

آنیموس در رویاها و تخیالت ،گامی مهم در رشد روانی به شمار میآید» (همان .)19 :باید توجهداشت که تهون یکری از ویژگریهرای
ترکتاز است .برای مردم شهر مدهوشان هم قطعا چنی اتفاقی افتاده بود که باعث ساهپوشی آنها میشد .ترکتاز استادی برود کره بررای
رهایی از کسانی که درسهای او را فرانمیگرفتند و شایستگی بودن در کنار

را نداشتند ،از فریب استفاده میکرد.

 .6-1-9-9مرگ و تولد دوباره
ووگهر یکی از ویژگیهای اصهی ای مر هه را مرگ و تولد دوباره میداند« .راز ساده آزمای

ای است :قهرمانان باید بمیرند تا

بتوانند دوباره متولد شوند» (ووگهر .)918 :9891 ،پادشاه هم میمیرد اما مرگ او جسمانی نیست زیرا « زم نیسرت قهرمران تمرا
بمیرد تا لحظه مرگ تأثیر خود را بگذارد( ».همان .)699 :مرگ پادشاه مرگی در اعماق روح است .او قربانی شهوت خود میشود.
آزمای  ،هرچادر هم که برای پادشاه مشکل بود ،تنها راه پیروزی و کمال او به سا
ترکتاز ،و گذشت از آزمای

میتوانست مان هبوط

به زمی  ،سیاهپوشی و سرت آیندها

میآمد .او با پذیرفت پنرد اسرتاد خرود
باشد.

 .11-1-4مرحله نهم :پاداش
روبهرو شدن با مرگ پیامدهای سرنوشتسازی دارد که قهرمان با آن مواجه میشود .قهرمانانی که آزمای
پشت سر گذاشتهاند به پادا

خود میرسند .اما در مر هه نهم از کتا

بزرگ را با موفایرت

ووگهر چیزی درباره شکست قهرمانان در بحران آزمرای ،

نوشته نشده است .به هرجهت پادشاه که در مر هه هشتم شکست خورده ،همان چرخره قهرمانران پیرروز را طری مریکنرد مسریر
بازگشت ،تهدید یات و باز گشت با اکسیر .اما چه اتفاقی برای مر هه پادا

میافتد؟

 .1-11-1-4عدمتصاحب
تصا ب از ویژگیهای مر هه پادا

است« .یکی از جنبههای مهم مر هه نهم ای است که قهرمان به آنچه در جستوجروی

ساختار اسطورهای در گنبد سیاه هفت پیکر :بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول 961 /

بوده دست پیدا میکند» (ووگهر .)699: 9891 ،پادشاه که مر هه آزمون بزرگ را دست کم گرفته بود بره چیرزی کره مریخواسرت
نمیرسد« .تنها قهرمانانی که جان خود را به خطر انداخته و یا زندگی خود را ایثار کردهاند ،در ماابرل چیرزی دریافرت مریکننرد».
(همان .)699 :پادشاه ،که اضر نمیشود صبر کند ،مستحق دریافت پادا

نیسرت .او نره تنهرا پاداشری دریافرت نمریکنرد بهکره

موقعیت قبهی خود را نیز از دست میدهد او نه تنها به ترکتاز نمیرسد بهکه از پادشاهی و نعمتهای آن بهشت محروم میشود.
 .11-1-4مرحله دهم :مسیر بازگشت
در مر هه دهم «وقتی درسها و پادا های آزمای

بزرگ مورد ستای

قرار گرفت و جذ

شرد ،قهرمانران برا یرک انتخرا

مواجه میشوند :آیا در دنیای ویژه بمانند یا سفر بازگشت به خانه و دنیای عادی را آغاز نمایند .گرچه ممکر اسرت دنیرای ویرژه
جذابیتهای خاص خود را داشته باشد ،کمتر قهرمانی است که تصمیم به ماندن بگیرد .بیشتر آنها مسیر بازگشت را انتخا

مری-

کنند یعنی یا به ناطه آغاز برمیگردند و یا به سفر خود ادامه میدهند تا به جایی کامال تازه یا همان ماصد نهایی برسند» (ووگهرر،
 .)661 :9891مر هه بازگشت پادشاه دو ویژگی دارد که او را از قهرمانان پیروز متمایز میکند :بازگشت اجباری و بازگشت ناکام.
پادشاه ق انتخابی ندارد که در دنیای ویژه بماند یا به خانه بازگردد .او به خاطر شکست در آزمای

بزرگ و عدم صرال یت،

از دنیای ویژه بیرون میشود .اگر پادشاه ق انتخابی داشت ،هیچ وقرت بهشرت خرود را بررای بازگشرت بره دنیرای عرادی تررک
نمیکرد .هبوط ،سرنوشت تمام افراد سیاهپوشی است که توانایی پیروز شدن در آزمای

بزرگ (مر هه هشتم) را ندارنرد .پادشراه

به اجبار ،خود را درون سبدی میبیند که با آن به آسمان آمده است .او چارهای جز برگشت ندارد« .مسیر بازگشت معررف زمرانی
است که قهرمانان بار دیگر ماجرا را پی میگیرند» (همان .)689 :همچنی بازگشت برای پادشاه سخت و تهخ اسرت زیررا او مثرل
قهرمانانی نیست که با غرور ناشی از پیروزی به دنیای عادی خود باز میگردند.
دوره آرام

و خوشی پادشاه سر آمده و باید از ای دنیای ویژه جدا شود و به دنیرای عرادی خرود برازگردد .سررانهام پادشراه

توسط استاد و متحد خود ،مرد قصا

به زمی بازمیگردد.

کرررررردم آهنرررررگ برررررر امیرررررد شرررررکار

ترررررررا درآرم عرررررررروس را بررررررره کنرررررررار

چرررون کررره سررروی عرررروس خرررود دیررردم

خویشرررررررررت را در آن سررررررررربد دیررررررررردم

هررریچکرررس گررررد مررر نررره از زن و مررررد

مونسرررررررم آه گررررررررم و برررررررادی سررررررررد

دور

ترکترررررررررررررررازی ز ترکترررررررررررررررازی دور

مررر در ایررر وسوسررره کررره زیرررر سرررتون

جنبشرررررری زان سرررررربد گشرررررراد سررررررکون

آمررررررررد آن یررررررررار و زان رواق بهنررررررررد

سررررررربدم را رسررررررر گشررررررراد ز بنرررررررد

مانرررررده چرررررون سرررررایهای ز تررررراب

(نظامی)911 :9899 ،
 .12-1-4مرحله یازدهم :تجدید حیات
در ای مر هه« ،قهرمانان باید قبل از ورود مهدد به دنیای عادی ،تطهیر و پا ی
تغییر کنند» (ووگهر .)681 :9891،پادشاه در مر هه هشتم (آزمای
سایه خود و تولد در غالب انسانی که اسیر هوسهای

نهایی را از سر بگذرانند .یک بار دیگرر بایرد

بزرگ) مرگ و تولد دوباره را تهربه کرده بود مرگ بره دسرت

شده و توان ماابهه با آن را ندارد .در مر هه یازدهم (تهدیرد یرات) نیرز،

قهرمانان بار دیگر ،مرگ و تولد دوباره را پشت سر میگذارد.
ووگهر مر هه آزمای

بزرگ را بحران داستان میداند که نزدیک به وسط داستان است .اما مر هه تهدید یات را معمو ناطه

او معرفی میکند که قبل از پایان داستان اتفاق میافتد« .بحران مرکزی یا آزمای
یات امتحان نهایی .قهرمانان باید برای آخری بار آزمای

بزرگ مثل امتحران میرانتررم اسرت و تهدیرد

شوند ،برای اینکه روش شود آیا درسهای آزمرای

پررده دوم را بره
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خاطر سپردهاند یا خیر .درس گرفت در دنیای ویژه یک چیز است و آوردن آن درسها به خانه به عنوان دانشی عمهی و کاربردی،
چیزی کامالً متفاوت» (همان .)699 :با وجود ای  ،مر هه یازدهم داستان شاه سیاهپوشان ،انفهاریتری  ،بهندتری یا خطرناکترری
ناطه داستان نیست چراکه «چیزی هم به عنوان ناطه او آرام وجود دارد» (همان .)699 :ناطه او ای داستان ،نبردی درونی میان
پادشاه و سایه اوست .گرچه در داستان اشارهای به کشمک

درونی پادشاه نمیشود تغییرر در لبراس ،نگرر

و عنروان جدیرد او

نشاندهنده مرگ پادشاه قبهی و تهدید یات اوست« .هدف نمایشی عالیتر تهدید یات ای است که تغییرر ایاری قهرمران را
عینا نشان دهد» (همان .)618 :نشانههای تهدید یات پادشاه عبارتند از:
 .1-12-1-4تغییر لباس
سیاهپوشی ،نشان میدهد درسیهایی را که در آزمای

پادشاه پس از بازگشت از آسمان ،با انتخا

بزرگ فررانگرفتره برود ،در

ای مر هه آموخته و به انسان جدیدی تبدیل شدهاست« .لباس یک نماد بیرونی از فعالیت رو انی و معنروی اسرت .شرکل مریری
انسان درونی» (شوالیه و گربران . 9)999/9 :9896 ،همچنی در فرهنگ نمادها درباره تغییر لباس آمرده اسرت« :در سرنت اسرالمی،
تعویض آیینی جامه ،نشان عبور از جهانی به جهان دیگر است ...اما برخی لباسها تغییر و تحولی شدید را نشان مریدهنرد ماننرد
خرقه یا عبا که وقتی به کسی اهدا میشود نشانه عبور از عالم غیرمذهبی به عالم مذهبی است ...ای تغییر و تعرویض جامره نمراد
مر هه درونی است که بدان نایل شده .جامه روح است از برای پیشروی ،قدم به قدم تا اشراقی مهکوتی» (همان.)991 :
مایکل بری درباره رنگ سیاه مینویسد« :سیاه و آبی نشانه سوگواری هستند .صوفیان به نشانه جرانهرای سراوطکررده در ایر
جهان خاکی ،مانند دوستان ماهان در پایان افسانه شاهدخت گنبد پیروزه ،جامه آبری بره تر مریکردنرد» (برری .)696 :9891 ،در
فرهنگ نمادها درباره سیاه آمده است« :سیاه رنگ سوگواری است .سوگی نه در د سفید .بهکه طاقت فرساتر از آن .سوگ سرفید
چیزی مسیحایی در خود دارد .نشانه غیبتی است که برای یک موجود کامل مارر شده .یک مرخصی موقرت اسرت .سروگ سرفید
سوگ شاهان و خدایان بوده که دوباره به دنیا خواهند آمد ...اما سوگ سیاه خسران قطعی است ...آدم و وای زرتشرتیان[ مشری و
مشیانه] فریب اهریم را خوردند و از بهشت راندهشدند و در ای هنگام لباس سیاه بر ت داشتند ...و از سویی دیگر نشانه ایمران
در اسالم و مسیحیت است( ».شوالیه و گربران.)291-292/8 :9896 ،
 .2-12-1-4تغییر در نگرش و رفتار
پادشاه پس از سفر از رو

زندگی گذشتها

دست میکشد از شادی چشم میپوشد و قناعت پیشه مریکنرد .او برا پوشریدن

لباس سیاه که لباس صوفیان است به زندگی خود تادس میبخشد« .تهدید یات غالبا نوعی ایثار از طررف قهرمران اسرت .بایرد
چیزی را فدا کرد .چیزی مثل یک عادت یا اعتااد قدیمی» (ووگهر .)619 :9891 ،ووگهر در بخر

کهر الگروی قهرمران ،یکری از

ویژگیهای او را ایثار میداند« :ایثار عبارت است از آمادگی و تمایل قهرمان برای گذشرت از چیرزی برا ارز

تری شراید جران

خود  ،بهخاطر یک ایده یا گروه .ایثار یعنی تادس بخشیدن» (همان .)26 :گرچه پادشاه سیاهپوشان شکسرت خرورد در مر هره
تهدید یات از خود قبهی که باعث هبوط

شد ،دست میکشد .او توانست ویژگی ایثار را کسب کند و قهرمان باشد .البتره بایرد

توجه داشت که ایثار او بسیار شخصی است و با پههوانانی مثل رستم که برای یک قوم ایثار میکنند ،متفاوت است .منظور از خرود
جدید شخصیتی کامال متفاوت با قبل نیست .چون خود جدید منعکسکننده بهتری بخ های خود قردیم و درسهرای فراگرفتره
شده در طی سفر است.
 .3-12-1-4لقب جدید
عنوان جدید پادشاه (شاه سیاهپوشان) ،که بعد از سفر به آن نامیده میشود از نشانههای دیگر تهدید یات او به شمار میآید.
 .13-1-4مرحله دوازدهم :بازگشت با اکسیر
در ای مر هه ،قهرمانان با اکسیری که از سفر به همراه آوردهاند بازمیگردند تا زندگی جدیدی را کره بره خراطر سرفر شرروع

ساختار اسطورهای در گنبد سیاه هفت پیکر :بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول 961 /

کردهاند ،ادامه دهند« .کهید واقعی برای مر هه نهایی سفر قهرمان ،اکسیر است .قهرمان از دنیای ویژه چه ارمغرانی بره همرراه آورده
است تا آن را با دیگران تاسیم کند؟» (ووگهر .)628 :9891 ،همراه داشت اکسیر از اهمیت زیرادی برخروردار اسرت« .اگرر مسرافر
چیزی را برای تاسیمکردن با خود نیاورد ،قهرمان نیست ،بهکه بیسروپایی خودخواه و تاریکاندی

اسرت .او درسهرای خرود را

نیاموخته و رشد نکردهاست .بازگشت با اکسیر ،آخری آزمون قهرمان است که نشان میدهد آیا به اندازه کافی برال و پختره شرده
است تا ثمرات جستوجوی خود را با دیگران تاسیم کند؟» (ووگهر .)628 :9891 ،همچنی اکسیری که قهرمانان با خود میآورند
«میتواند واقعی یا استعاری باشد( ».همانها) .شاه سیاهپوشان نیز با دو اکسیر استعاری به دنیای عادی خرود برازمیگرردد .9 :نگراه
سرتبار قهرمان  .6اکسیر معرفت و راهنمایی.
 .1-13-1-4نگاه حسرت بار پادشاه
ووگهر گاهی اکسیر را نگاه سرتبار قهرمان میداند .نگاه سرتبار به گذشته و انتخا هرای غهطری کره در طری راه داشرته
است .پادشاه سیاهپوشان با پشت سر گذاشت تهربهای سرتبار ،غمگی تر اما عاقلتر میشود .اکسیر

دارویی تهخ است که او

را متوجه اشتباهات خود و فراموشی جایگاهی که انسان به آن تعهق دارد میاندازد .اما مگر قهرمان نباید اکسیر خود را برا دیگرران
هشداری بود تا مرتکب چنی غفهتی نشود و همی طور برای بهرام ترا در درس

قسمت کند؟ رنج و سرت پادشاه ،برای کنیز
های پادشاه سیاهپوشان سهیم باشد.
 .2-13-1-4ماجرای سیاهپوشی و راهنمایی

تعریف سرگذشت سیاهپوشی و راهنمایی کنیز ،از دیگر اکسیرهایی است که پادشاه از سفر خود میآورد« .یکی دیگر از وجروه
اکسیر ای است که خرد و دانشی که قهرمانان با خود میآورند ،ممک است آنادر قوی باشد که نه فاط خودشران بهکره اطرافیران
آنها را نیز تغییر میدهد» (همان .)621 :کنیز پادشاه نیز پس از شنیدن سرگذشت او ،برای همیشه سیاهپو

میشود.

 .8-98-9-9ادغام
در مر هه دوازدهم ،پادشاه با ظهور در نا

که الگوی استاد و پذیر

نا

سایر که الگوهایی که در مسیر سفر

برا آنهرا

روبهرو شده بود ،ویژگی ادغام را کسب میکند« .ادغام یا یکیسازی در معنای ایاری کهمره بره ایر معناسرت کره او [قهرمران]
درسهای سفر را به بخشی از جسم خود تبدیل کرده است .در یک ناطه او ایدهآل تمام آموختههای وی آزمای

میشوند و بره

وی اجازه میدهند تا نشان دهد که استاد ،متهون ،سایه ،نگهبان و متحدان را در طی مسیر در خود ادغام کردهاست» (همران.)619 :
پادشاه ،مثل مسافر مهمانسرای خود با سیاهپوشی ،افراد جویای ایات را به دانست راز
امتناع از گفت راز در نا

ترغیب میکند (که الگوی منادی) ،با

که الگوی نگهبان آستانه ظاهر میشود و با دیدن تمایل کنیز به دانست  ،ناا

که الگوی اسرتاد را بره

چهره میزند.
ووگهر به دو رو

پایان باز و چرخشی اشاره کرده که از آن برای پایاندادن بره داسرتانهرا اسرتفاده مریشرود .داسرتان پادشراه

سیاهپوشان پایانی بسته یا چرخشی دارد و داستان دوباره به ناطه شروع خود در دنیای عادی بازمیگردد.
 .4-13-1-4تکرار اسطوره هبوط
از مشابهتها و نشانهها میتوان به ای نتیهه رسید که داستان پادشراه سیاهپوشران ،تکررار اسرطوره هبروط انسران بره زمری و
سرت از دوری جایگاه واقعی اوست« .سفر هراسانگیز قهرمان برای به دست آوردن چیزی نیست بهکه برای باز پس گررفت آن
است .برای اکتشاف نیست بهکه برای بازیافت آن است .آنگاه مشخص میشود که ای نیروی الهی که قهرمان بره جسرتوجروی
برخواسته و به سختی به دست آورده تمام ای مدت در قهب خود قهرمان وجود داشتهاست» (کمبل.)91 :9891 ،
 .2-4سفر قهرمان در داستان کنیز پادشاه
که الگوها :قهرمان (کنیز پادشاه) ،منادی ،نگهبان آستانه و استاد (پادشاه).
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مر هه اول (دنیای عادی) :زمانی که هنوز پادشاه ناپدید نشده و اوضاع برای کنیز عرادی اسرت .مر هره دوم (دعروت بره مراجرا):
کنهکاوی درونی کنیز برای دانست ماجرای پادشاهی که با لباس سیاه برمیگردد .مر هه چهارم (مالقات با استاد) :شرنیدن راز پادشراه.
مر هه یازدهم (تهدید یات) :سیاهپوشی کنیز .مر هه دوازده (بازگشت با اکسیر) :تعریف راز سیاهپوشی خود برای زنان قصر.
 .3-4بخشی از سفر درونی بهرام
که الگوها :قهرمان(بهرام) ،استاد (بانوی گنبد اول).
بانوی گنبد اول با گفت ای داستان ،به طور غیرمستایم بهرام را پند میدهد .او استادی راغب و یکی از استادان چندگانه بهررام
است .تمام زنان هفت گنبد با گفت داستان ،آموز
چندگانه به سا

خاصی را به پادشاه میدهند و همه آنها در تاسیمبندی استاد ،جرزو اسرتادان

میآیند .زنان هفتپیکر از ا ترام و ماام بسیاری برخوردارند .آنها به جز عهوزه گنبد یکشنبه ،نا

راهنمرا و

استادی مردان را بر عهدهدارند.1
نتیجه
گنبد سیاه چندی الگوی سفر دارد .کاملتری آنها از میان الگوهای قابل بررسی ،داستان پادشاه سیاهپوشران اسرت کره برر سرایر
ساختارهای اسطورهای موجود در مت تأثیر فراوان دارد .پادشاه تا مر هه هشتم طبق الگوی قهرمانران دیگرر پری
مر هه آزمای

بزرگ شکست میخورد .طبق جدول قوس شخصیت قهرمان ،پادشاه باید در آزمای

اما او قدرت زم برای تغییر را ندارد و پیامدهای شکست و عدم تال

بزرگ برای تغییر تال

کند.

برای تغییر را میچشد .مر هه نهم از سفر قهرمان ،پادا

نام دارد و یکی از ویژگیهای مهم آن تصا ب است اما تنها قهرمانان پیروز از آزمای
پادشاه که نمیتواند از خواستها

مریرود امرا در

بگذرد و صبر کند ،مستحق دریافت پادا

بزرگ ،به آنچه میخواهند دست مییابنرد.

نیست .او نهتنها پاداشی دریافرت نمریکنرد بهکره از

زندگی در باغ آسمانی محروم میشود .در مر هه دهم ،مسیر بازگشت ،قهرمانان خود انتخا

میکنند که به دنیای عادی بازگردنرد

یا در دنیای ویژه بمانند .اما پادشاه شکستخورده ق انتخابی ندارد زیرا از دنیای ویژه بیرون میشود و اگر ق انتخرابی داشرت،
هرگز باغ آسمانی را ترک نمیکرد .پادشاه ازجمهه قهرمانانی نیست که با غرور ناشی از پیروزی به دنیای عادی خود باز میگردنرد
و بازگشت برای او سخت و عذا آور است.
شاهی که در آزمای

بزرگ به دست هوسهای

ساوط کرده است ،باید بمیرد تا بار دیگر چون فردی معصوم کره درسهرای

آزمای

بزرگ را فرا گرفتهاست ،در شخصیت جدید خود ،پادشراه سیاهپوشران متولرد شرود (تهدیرد یرات) .او کره در مر هره

آزمای

از ای مر هه با قهرمانران دیگرر هماهنرگ

بزرگ تغییر را نمیپذیرد ،در مر هه تهدید یات تغییر کرده و چرخه سفر

میشود .سیاهپوشی ،تغییر رفتار (دوری از شادی) و همچنی لاب جدید

(شراه سیاهپوشران) از نشرانههرای تهدیرد یرات او

هستند .داستان پادشاه سیاهپوشان تکرار اسطوره هبوط انسان به زمی و سرت از دوری جایگاه واقعی اوست.
پینوشتها
 -9برای اطالع بیشتر از آراء و اندیشههای کمبل ن .ک به :بیرلی  /899 :9892 ،روترون/ 998-996 :9891 ،سرگال-912 :9891 ،
.999
 -6کمبل در کتابی که با عنوان اساطیر ایران و ادای دین ترجمه شده است به تفاوت میان قهرمانان مغر
کرده و مینویسد« :پههوان نوعی مغر

و مشررق زمری اشراره

زمی  ،یک شخصیت است و در نتیهه به ناچار موجودی تراژیک و محکوم اسرت کره بره

سختی در آ م و رمز و راز جهان مادی گرفتار میآید .اما پههوان شرقی ذره یاتی (موناد) است :در اساس فاقد هویرت اسرت امرا
انگارهای از ابدیت است که گرد گرفتاریهای واهی را پیروزمندانه از خود زدوده است .در مشررق زمری  ،بررخالف آن ،ا سراس

ساختار اسطورهای در گنبد سیاه هفت پیکر :بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول 961 /

مااومتناپذیر قانونی مطهاا غیرشخصی که همه چیز را در بر میگیرد و همآهنگ میکند ،زندگی فرد را که خود ادثرهای اسرت،
تنها به ذرهای مکان تاهیل میدهد» (کمبل)19 :9899 ،
 -8ووگهر معتاد است که خواننده و نویسنده یک اثر ،در فرایند خوان
آن به تهربه تازهای میرسند .عهت نامگذاری کتا

و نوشت مت  ،سفر جدیدی را آغاز میکنند و از رهگرذر

او به سفر نویسنده نیز برآمده از همی تفکر است یعنی سفری که هر نویسنده

در مسیر خهق اثر ،در آن پا میگذارد .با وجود ای  ،ووگهر به سفر خواننردگان اشراره مختصرری مریکنرد و تنهرا در تحهیرل فریهم
تایتانیک ،درباره آن توضیح کوتاهی میدهد( .برای اطالعات بیشتر ن .ک :ووگهر 696 :9891 ،و نامورمطهق.)689 :9816 ،
از قهرمانان کاتالیزور هم نام میبرد که از قانون بیشتری تغییر تخطی میکنند« .اینان قهرمانران کاترالیزور

 -9البته ووگهر در کتاب

هستند .شخصیت های اصهی که ممک است قهرمانانه عمل کنند اما خودشان دچار تغییر نمیشوند زیرا کاربرد اصرهی آنهرا ایر
است که باعث تحول در دیگران شوند» (ووگهر.)21: 9891 ،
 -1کارول پیرسون در کتابی که با عنوان زندگی برازنده من منتشر شدهاست ،از نظر روانشناختی که الگوی قهرمران را بره انرواع
مختهفی تاسیم میکند .معصوم ،یتیم ،جنگهو ،امی ،جستوجوگر ،عاشق ،نابودگر ،آفرینشگر ،اکم ،جرادوگر ،فرزانره و دلارک
(پیرسون و کیمار )9 :9819 ،از انواع که الگوی قهرمان هستند .همچنی در مااله «تحهیل فرامتنی و که الگویی رمان بره هرادس
خو

آمدید» از تاسیمبندی پیرسون و کیمار استفاده شده است(برای اطالع بیشتر ر.ک :قاسمزاده.)999-999 :9816 ،

( -2برای اطالع بیشتر از داستانهای بهشت چهارم و هفتم ،ر.ک :محهو  91 :9811 ،و .)21
 -1زنان در ماالههایی که از الگوی ترکیبی یونگ کمبل استفاده کردهاند ،نمادهایی از آنیما هستند« .ای مادینه جان که برای یونرگ
راهبر آدمی به بهشتی است که در درون خود دارد ،در ایات سا ت آسمانی و فرشته راهنمای انسان و صورت متعرالی اوسرت»
(ستاری .)619 :9829 ،همچنی یونگ «درون هر فردی تصویری ابدی از ای زن میبیند که به طور ناخودآگراه برر قهرمران ظراهر
میشود( ».هال و نوربادی .)21 :9899 ،از جمهه ای ماالهها میتوان به «سفر قهرمان در داستان مام بادگرد» اشاره کرد کره زنران
داستان نمادی از آنیمای قهرمان ( اتم) در نظر گرفته شدهاند« .قهرمان در سیر داستان با سه پادشاه که هرکدام زنی در کنرار خرود
دارند ،روبهرو میشود .پس اگر شاهزاده منیر خود اتم باشد ،ای زنها نیز بخر

از آنیمرای او بره شرمار مریرون ( ».سرینی و

شکیبی ممتاز.)96 :9819 ،
 -9البته در ای کتا

به ای مسئهه هم اشاره شده است که لباسهای یک شکل و بدون ارتباط با شخصیت مثل فرمهرا ،مریتوانرد

عالمت براندازنده واقعیت شود.
 -1برای درک جایگاه زنان هفت پیکر میتوان به بهتری اثر تاهیدی از ای منظومه یعنی هشت بهشت امیرخسرو دههروی مراجعره
کرد .زنان هشت بهشت از چنی ماامی برخوردار نیستند .از پندهایی که امیرخسرو برای دختر

عفیفه در هشت بهشرت سرروده

است میتوان به دیدگاه او درباره زنان پیبرد (برای اطالعات بیشتر ن.ک :محهو .)19 -21 :9811 ،
منابع
 .9بری ،مایکل .)9891( .تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر ،ترجمه جالل عهوی نیا ،تهران :نی.
 .6بیرلی  . ،ف .)9892( .اسطوره های موازی و ناد آن ،ترجمه عباس مخبر ،تهران :مرکز.
 .8پیرسون ،کارول اس و کیمار ،هیو .)9819( .زندگی برازنده م  ،ترجمه کاوه نیری ،چ  ،2تهران :بنیاد فرهنگ زندگی.
 .9سینی ،مریم و شکیبی ممتاز ،نسری « .)9819( .سفر قهرمان در داستان مام بادگرد براساس شیوه تحهیل کمبرل و یونرگ»،
اد پژوهی،

 ،66صص.28 -88

 .1روتون ،ک .ک .)9891( .اسطوره ،ترجمه ابوالااسم اسماعیلپور ،تهران :مرکز.

 / 989فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره ( ،9پیاپی  )91زمستان 9811

 .2ستاری ،جالل .)9829( .پژوهشی در هزار افسان ،تهران :توس.
 .1سگال ،رابرت آل  .)9891( .اسطوره ،ترجمه فریده فرنودفر ،تهران :بصیرت.
 .9شوالیه ،ژان و گربران ،آل  .)9896( .فرهنگ نمادها ،ترجمه سودابه فضایهی ،تهران :جیحون.
 .1عبدی ،لیال و صیادکوه ،اکبر« .)9816( .بررسی دو شخصیت اصهی ویس و رامی بر اساس الگوی سفر قهرمان» ،اد پژوهری،
 ،69صص999.-961
 .99قاسمزاده ،سیدعهی« .)9816( .تحهیل فرامتنی و که الگویی رمان به هادس خو

آمدید» ،ناد ادبی،

 ،69صص .999-11

 .99قربانصباغ ،محمدرضا« .)9816( .بررسی ساختار در هفت خوان رستم :نادی بر که الگوی سفر قهرمان» ،جستارهای ادبری،
 ،99صص . 12-61
 .96کمبل ،جوزف .)9899( .اساطیر ایران و ادای دی  ،ترجمه عهیاصغر بهرامی ،تهران :روشنگران و مطالعات زنان.
 .98ررررررررررررر .)9891( .قهرمان هزار چهره ،ترجمه شادی خسرو پناه ،مشهد :گل آفتا .

 .99کنگرایی ،منیژه« .)9899( .تحهیل تکاسطورهسنهی نزد کمبل با نگاهی به روایت یرونس و مراهی» ،پژوهشرنامه فرهنگسرتان
هنر،

 ،99صص.11-19

 .91محهو  ،محمد جعفر .)9811( .هشت بهشت و هفت پیکر ،تهران :هنر و مردم.
 .92معاولی ،نادیا و شیخمهدی ،عهی و قبادی ،سینعهی« .)9819( .مطالعه تطبیای که الگوی سفرِ قهرمران در محتروای ادبری و

سینمایی» ،مطالعات تطبیای هنر،

 ،8صص. 19-99

 .91نامور مطهق ،بهم  .)9816( .درآمدی بر اسطورهشناسی ،تهران :سخ .
 .99نظامی ،الیاس ب یوسف .)9899( .هفت پیکر ،تصحیح س و ید دستگردی ،تهران :قطره.
 .91ووگهر ،کریستوفر .)9891( .سفر نویسنده ،ترجمه محمد گذرآبادی ،تهران :مینویخرد.
 .69ویتیال ،استوارت .)9819( .اسطوره و سینما ،ترجمه محمد گذرآبادی ،تهران :هرمس.
 .69هال ،کالوی اس و نوربادی ،ورنون جی .)9899( .مبانی روانشناسی یونگ ،ترجمه محمد سی مابل،
تهران :جهاد دانشگاهی تربیت معهم.
 .66یدالهی شاهراه ،رویا« .)9816( .تکامل شخصیت وها
قهرمان جوزف کمبل» ،ناد ادبی،

 ،69صص.9-921

در زمینه عشق در داستان خانره ادریسریهرا برر مبنرای الگروی سرفر

