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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In this article, we try to match the stages of 
the hero's passage in the epic stories of Persian poetry by presenting the model 
of the hero's journey by Joseph Campbell. Based on this, the study of the hero's 
journey during the stages of departure, arrival and approach and return in 
Garshasbnameh, Samnameh, Kushnameh and Jahangirnameh will be 
examined. 
METHODOLOGY: This research is a report of a fundamental, theoretical and 
documentary research with his descriptive-analytical method based on library 
studies. 
FINDINGS: The research findings indicate that in all four works studied, the 
stages of the hero's journey can be observed according to the proposed 
Campbell archetype. 
CONCLUSION: In all four epic poems, the hero is out of the ordinary world and 
this is the beginning of his journey for a journey that will return to normal life 
at the end with many changes and transformations and through multiple stages 
of departure, approach and return of the hero. 
 
 

 

 

 

 

 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2022.15.6549 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 20 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 08 August 2021 
Reviewed: 09 September 2021 

Revised: 20 September 2021 
Accepted: 10 November 2021 
 
 
KEYWORDS 

Hero's Journey, 
Joseph Campbell, Epic Texts,  
Archetypal Criticism. 
 
 
*Corresponding Author 
 firouzimoghaddam@gmail.com 
 (+98 )  

http://www.sabkshenasi.ir/


 142-131 صص ،87 پياپي شماره ،11 دوره ،1041 آبان ؛(ادب بهار)فارسي نثر و نظم شناسي سبک
DOI: 10.22034/bahareadab.2022.15.6549 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
بررسی كهن الگوی سفر قهرمان در متون منظوم پهلوانی براساس نظریۀ جوزف كمپبل )با تکیه بر 

 گرشاسبنامه، سامنامه، كوشنامه و جهانگیرنامه(

 
 2علوی مقدممهیار ، 0*محمود فیروزی مقدم، 0سید ابوالحسن هاشمی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت حیدریه، ایران. -4
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی،  -6
 
 

 

 چکیده:
الگوی سفر قهرمان از جوزف كم بل  در این مقاله سعی میشود با مطرح نمودن زمینه و هدف:

به مطابقت دادن مراحل دذر قهرمان در داستانهای حماسی منظوم فارسی پرداخته شود. بر این 

اساس بررسی سفر قهرمان طی مراحل عزیمت، تشرف و رهیافت و بازدشت در درشاسبنامه، 

 مه مورد بررسی قرار خواهد درفت.سامنامه، كوشنامه و جهانگیرنا

این پژوهش دزارشی است از یک پژوهش بنیادی، نظری و اسنادی با روش  روش مطالعه:

 ای.توصیفی ی تحلیلی و بر مبنای مطالعات كتابخانه

الگوی كم بل را در هر چهار اثر مورد بررسی میتوان مراحل سفر قهرمان طبق كهنها: یافته

 مشاهده نمود. 

در هر چهار منظومج حماسی،  قهرمان از دنیای عادی خارج شده و این شروع گیری: نتیجه

عزیمت او برای سفری است كه در پایانش با ددردونی و تحول بسیار و با دذر از مراحل چنددانج 

 عزیمت، رهیافت و بازدشت قهرمان بار دیگر به زنددی عادی بازخواهند دشت.

  

 4155مرداد  47 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  49:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  64: اصالح تاریخ   

 4155آبان  44: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 سفر قهرمان، جوزف كم بل،

 متون حماسی، نقد كهن الگویی.
 

 :مسئول نویسنده * 

  firouzimoghaddam@gmail.com

   (64 49)+  

 



 455/ ...بررسی كهن الگوی سفر قهرمان در متون منظوم پهلوانی براساس نظریج جوزف كم بل 

 

 مقدمه
شناس برجستج آمریکایی، متأثر از یونگ، به ضمیر ناخودآداه پرداز و اسطوره(، نظریه4497-4451) 4جوزف كم بل

م  با مطالعج تطبیقی اساطیر ملل و اقوام مختلف، به این نتیجه 4414مند شد و در سال الگوها عالقهجمعی و كهن

ای هه بشکل الگویی واحد در فرهنگها و دورهاند كها از بنمایج مشتركی تشکیل شدهرسید كه همج روایات و اسطوره

 «قهرمان هزارچهره»در كتاب « سفر قهرمان»و یا « اسطورهتک»مختلف تکرار میشوند. او این فرایند را تحت عنوان 

الگو، در سه مرحلج اصلی عزیمت، را بعنوان مهمترین و قدیمیترین كهن6«سفر قهرمان»بررسی نمود. این نظریه، 

شت توضیح میدهد. سفر قهرمان، الگویی جهانی است كه در هر فرهنگی و هر زمانی اتفاق میفتد. تشرّف و بازد

كم بل بر این نکته تأكید نمود كه در میان اساطیر ملل مختلف، با وجود تفاوتهای بسیار، شباهتهای زیرساختی 

ن را پیگیری نمود. شخصیت قهرمان الگویی از سفر قهرمادر ساختار روایت وجود دارد و در هر داستان میتوان كهن

خدا و در حقیقت نمایندۀ سمبولیک تمام روان است؛ یعنی هویت بزردتر و جامعتری شخصیت شبه»در یک داستان 

(. شالوده 449)اساطیر باستانی و انسان امروز، هندرسن: ی « فاقد آن است "من"كنندۀ قدرتی است كه كه فراهم

ها، اساطیری است كه قسمت عمدۀ ادبیات آن سرزمین را به خود اختصای میدهد. و اساس ادبیات بسیاری از ملّت

ای از میراث كهن فرهنگ و تمدن ایرانی، در ادبیات فارسی نیز بسیاری از متون حماسی منظوم، بعنوان دنجینه

قایق پنهان اساطیر اند كه دربردیرندۀ حبسیاری از باورها و جهانبینی و عقاید ایران باستان را در خود جای داده

كهن ما در قالب داستانهایی از قهرمانیهای پرفرازونشیب پهلوانان ایرانی است. در قرن بیستم بحث و بررسی علمی 

پیرامون اسطوره و كاربرد آن در ادبیات بصورت علمی و جدیتر مورد توجه محققان و اندیشمندان نقد ادبی قرار 

ای رویکردی تلفیقی و نقد اسطوره»در مطالعج آثار ادبی مطرح دردید. « اینقد اسطوره»درفت و در قالب مباحث 

ای است كه بر تركیب رهیافتهای علمی مانند انسانشناسی، تاریخ ادیان، دینشناسی تطبیقی و روانشناسی رشتهمیان

های پنهان و الیه(. در این نوع نقد، با نفوذ در بطن متن ادبی 44)سفر نویسنده، ودلر: ی« بنیاد نهاده شده است

و درونی آن، به بررسی ساختاری و درونمایج اساطیر ملل مختلف برای رسیدن به الگویی منسجم و قابل انطباق با 

یک ساختار كلی و جهانی پرداخته میشود تا بتوان از این الگوی جهانشمول بعنوان یک شیوۀ واحد و الگوی مشترک 

 در تمامی داستانها بهره برد.

های نقد ادبی محسوب میشود. در الگویی و اساطیری یکی از كارآمدترین مؤلفهدر حوزۀ نقد كهن« مانسفر قهر» 

صورتی از تبلور ذهن قومی است كه نمیتواند صرفاً برآمده از یک سنّت »داستانهای اساطیری، شخصیت قهرمان 

ی با پرداخت معین از یک داستان اهای ویژهخودبخودی باشد؛ بنابراین ضرورتهای تکامل ذهن آن قوم در حوزه

(.  با بررسی داستانهای ادب فارسی 51)حماسه در رمزوراز ملّی، مختاری: ی « حول شخصیتی معین میگراید

سفر قهرمان  الگویطبق این الگو، میتوان قابلیتهای بیشتری از این الگو را بکار درفت. این پژوهش به بررسی كهن

می ردازد تا میزان « درشاسبنامه، سامنامه، كوشنامه و جهانگیرنامه»ی منظوم های حماسی و پهلواندر منظومه

انطباق این متون با نظریج جوزف كم بل مشخص دردد و از دریچه و نگاهی نو این آثار مورد نقد و تجزیه و تحلیل 

ل الگویی كم بكهنقرار دیرند. ازاینرو مسئلج اصلی این پژوهش خوانشی تازه از روایتهای حماسی از منظر نقد 

میباشد. پرسش بنیادین این جستار آن است كه سفر قهرمانان در متون منظوم پهلوانی از چه نوع ساختاری 

                                                      
1 .joseph Campbell. 
2.Hero s Journey.  
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برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیج پیش رو مطرح است كه سفر قهرمان در متون منظوم پهلوانی مورد 

 میباشد.« هیافتر»و « تشرف« »عزیمت»دانج مطالعه، شامل ساختار سه

 

 سابقۀ پژوهش
ای پیرامون نظریج كم بل صورت درفته در حوزۀ مطالعات ادبی در زبان و ادبیات فارسی پژوهشهای مفید و ارزنده

الگوی سفر قهرمان بررسی و نقد داستان بیژن و منیژه براساس كهن»( در مقالج 4347است. فوالدی و رحمانی )

بیژن از دنیای عادی و دذر از سه مرحلج اصلی عزیمت، رهیافت و بازدشت را  بیرون رفتن و خروج« جوزف كم بل

ای با عنوان ( در مقاله4343اند. ذبیحی و پیکانی )تا ازدواج با منیژه بر طبق الگوی یادشده بررسی و تحلیل نموده

ی ه مرحلج اساسس« الگوی سفر قهرمان جوزف كم بلتحلیل سفر اسکندر در دارابنامج طرسوسی بر اساس كهن»

( در مقالج 4343اند. موسوی و همکاران )جدایی تشرف و بازدشت را طبق الگوی یادشده در دارابنامه بررسی نموده

های رخهچ« پیکر: بررسی نظریج سفر قهرمان در دنبد اولای در دنبد سیاه هفتساختار اسطوره»دیگری با عنوان 

اند كه در داستان پادشاه سیاه وشان چرخج و نتیجه درفته رسی نمودهدونادون نظریج كم بل را در اثر یادشده بر

كاملتری را میتوان مشاهده نمود، اما تا كنون پژوهشی كه به بررسی این نظریه در ساختار روایی متون حماسی 

 پرداخته باشد، یافت نشده است.  درشاسبنامه، سامنامه، كوشنامه و جهانگیرنامهمنظوم با محوریت 

 

 وش مطالعهر

كوشیده  1كه با روش توصیفی ی تحلیلی 3و اسنادی 6، نظری4این پژوهش دزارشی است از یک پژوهش بنیادی 

الگویی جوزف كم بل در درشاسبنامه، سامنامه، كوشنامه و سفر قهرمان را در قالب نظریج كهن 5هایاست مؤلفه

ته ای صورت درفجستار ازطریق مطالعه و فعالیت كتابخانهها در این جهانگیرنامه بازشناسی نماید. دردآوری داده

 است.

 بحث و بررسی

تند و پذیر نیساند و اصوالً تجربهای هستند كه هردز در ناخودآداه تجربه نشدهالگوها، الگوهای ازلی و دیرینهكهن

ۀ یانه یا انگیزیک روند غریزیند و همانقدر مشخص هستند كه انگیزۀ پرنددان در ساختن آش»به قول یونگ 

الگوها طرح كلی رفتارهای (. كهن56یونگ: ی  انسان و سمبلهایش،« )مورچگان در تشکیل اجتماعات منظم

الگو محتویات ناخودآداه جمعی است. بشری است كه منشأ آن، همان ناخودآداه جمعی است. به بیان دیگر كهن

الگو  اند. اینهای جهان بر اساس آن پیریزی شدههسفر قهرمان، الگویی كلّی است كه بنظر میرسد بیشتر اسطور

م معرفی شد. كم بل برای این الگو، هفده مرحله یاد میکند. 4414در سال  قهرمان هزارچهرهنخستین بار در كتاب 

جای میگیرند. در مرحلج جدایی، قهرمان « عزیمت»و « تشرّف»، «جدایی»این هفده مرحله، ذیل سه مرحلج كلی 

 هاست و درها سفر میکند. مرحلج تشرّف، شرح ماجراهای او در دنیای ناشناختهی به دنیای ناشناختهاز دنیای عاد

مرحلج بازدشت، او دوباره به دنیای عادی بازمیگردد. سفر قهرمان استعارۀ فرادیر كم بل برای اشاره به سفر عمیق 

                                                      
1.Basic Research. 
2. Theoretical. 
3. Documentary. 
4. Descriptive – Analytical. 
5. Component. 
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آید. از نظر مه اعصار و مکانها بحساب میای است كه ظاهراً وجه مشترک قهرمانان در هكنندهو درونی ددردون

ها یکسانند كه با توجه به تجربیات اجتماعی مخصوی میان تمدنها و فرهنگها كم بل، اساس و بنیاد اسطوره

شناسی خای فرهنگ و جامعه را در خود آن ای متجلی میشوند. به عقیدۀ او كلید راهنمای اسطورههركدام بگونه

ای است كه با آن شناسی خای خود را پیدا كنید، كلید راهنما، جامعهر میخواهید اسطورهاد»جامعه میتوان یافت. 

ای بسته رشد كرده است و س س وارد عرصج ای معین و در محدودهشناسی در جامعهپیوند دارید. هر نظام اسطوره

م بل: كقدرت اسطوره، « )یکندتری پیدا مشناسی پیچیدهآمیزد و اسطورهبرخورد و رابطج متقابل میشود، درهم می

، بلکه زمانی صورت نمیگیردانگاریها فقط در عرصج فرهنگی و بنیان تمدنی، یعنی هم(. این شباهتها و یکسان14ی

 ای را میتوان مشاهده كرد. براساس ایناسطورهای با بنیاناسطورههای دونادون نیز ارتباط و پیوستگی میاندر دوره

ای هستند هایی از قهرمان اسطورهها و هنرهایی مانند رمان و سینما، جلوهیای نوین در رسانهنظریه، قهرمانان دن

 (.653نامور مطلق: ی شناسی، درآمدی بر اسطوره)

 

 الگوی سفر قهرمان در نظریۀ جوزف كمپبل

ا و هاسطوره»شناسی است. بر اساس این نظریه ای و انسانالگوی سفر قهرمان جوزف كم بل، نوعی نقد اسطوره

ا هروایتهای عامیانج ملتهای دونادون، پیرنگی یگانه دارند و سیر ددردونی و سفر قهرمان، در دذر از حجاب دانسته

بسوی جهان ناشناخته در سه مرحله نمود مییابد. كم بل این سه مرحله را هستج اسطورۀ یگانه مینامد. از دیدداه 

بر محدودیتهای شخصی یا بومی از آنها دذر كند و به اشکال عموماً سودمند  او، قهرمان كسی است كه بتواند با غلبه

(. در این سفر، قهرمان با رهایی از جهل، به بلوغ و 35-34)قدرت اسطوره، كم بل: صص« و معموالً انسانی برسد

 آداهی میرسد. این روند طی سه مرحله انجام می ذیرد:هرف

 د است كه با سفر همراه میباشد؛الف( مرحلج نخست، جدا شدن و كشف خو 

 ب( مرحلج دوم، تغییر و تحول است كه در قالب تحقق دو امر مهم دیگر شکل میگیرد: صداقت و شجاعت؛ 

ج( در مرحلج سوم یعنی بازدشت، قهرمان پس از رسیدن به شرایط الزم، بسوی جامعه و دروه موردنظر خویش 

های میتواند اشکال و زنجیره»الگوی سفر قهرمان (. كهن444دورین: ی بازمیگردد )راهنمای رویکردهای نقد ادبی، 

بینهایت متنوعی از مراحل را در خود جای دهد و به عبارت دیگر بسته به نیازهای هر داستان میتوان مراحل سفر 

مامی اساطیر و الگو را، كه در ت(. كم بل این كهن4)اسطوره و سینما، ویتیال: ی « را حذف یا تکرار یا جابجا كرد

نامید كه در آن قهرمان طی « الگوی سفر قهرمانكهن»حکایتهای ملل مختلف جهان به یک شیوه تکرار میشد، 

سفری پرمخاطره از دنیای پیرامون خود جدا میشود و با خطرات و آزمونهای دونادون مواجه میگردد و دوباره به 

 -4»قهرمان در نظریج كم بل دارای بخشهای فرعیتری است.  هر كدام از اجزای الگوی سفر دنیای خود بازمیگردد.

ردّ دعوت یا فرار حماقتبار  -6ای خای. های دعوت الهی برای انجام وظیفهدعوت به آغاز سفر یا آشکار شدن نشانه

ده شآید كه قدم در راه تعیینامداد غیبی یعنی یاری و امدادی كه از غیب به كمک آن فرد می -3از دست خدایان. 

)قهرمان هزار چهره، كم بل: ی « شکم نهنگ یا عبور از قلمرو شب -5عبور از نخستین آستان.  -1دذاشته است. 

15.) 

مالقات با خدابانو  -6جادۀ آزمونها یا صورت خطرناک خدایان،  -4»مرحلج دوم سفر قهرمان، تشرّف است كه شامل: 

آشتی با پدر،  -1در یعنی درک تجربج عذاب ادیپ، سوسهزن بعنوان و -3یا بازپس درفتن نشاط دوران كودكی، 

 )همانجا(.« بركت نهایی -4خدایگون شدن،  -5
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امتناع از بازدشت و یا انکار جهان،  -4»این موارد مورد توجه قرار میگیرد: « بازدشت قهرمان»در مرحلج سوم یعنی 

از آستان بازدشت یا بازدشت به دنیای عادی،  عبور -1رسیدن كمک از خارج،  -3فرار جادویی یا فرار پرومته،  -6

(. این مراحل 14)همان: ی « دستیابی به آزادی در زنددی یا ماهیت عملکرد بركت نهایی -4ارباب دو جهان،  -5

 بصورت كمابیش مشابه در الگوی سفر قهرمان در نظریج كم بل دیده میشود. 

 

 م پهلوانی براساس نظریۀ جوزف كمپبلالگوی سفر قهرمان در متون منظوبررسی و تحلیل كهن

 سفر اول منظومۀ حماسی گرشاسبنامه

سطوره  جدایی و عزیمت:   ستان اعم از روایتهای ا شروع میگردد.   آغاز هر دا ای با توصیفی عادی از جهانی عادی 

عزیمت او آغاز   در این دنیا قهرمان آماده میگردد از حالت ایسیییتا خارج دردد و با ورود قهرمان به دنیای جدید               

ه.ق( با ذهنیت   145میشیود. درشیاسیپ را میتوان قهرمان اسیاطیری نامید تا قهرمان حماسیی. اسیدی توسیی )       

آید. در نوجوانی، روزی  درا، وی را پهلوانی میداند كه بتنهایی از عهدۀ همج نبردهای سیییهمناک برمی         اسیییطوره

آید و درشاسب را میبیند. ضحاک، كه در     اسب، می ضحاک، كه شاه سراسر ایران است، به مهمانی اثرط، پدر درش      

اساساً اهدها همچون نگهبانی سختگیر یا     »اساطیر خود نوعی اهدهاست، از درشاسب میخواهد به نبرد اهدها برود.     

چون نماد شییرّ و درایشییهای شیییطانی اسییت. درواقع اهدها نگهبان دنجهای پنهان اسییت و به این ترتیب برای    

:  4)فرهنگ نمادها، شوالیه و دربران، ج  « نجها، اهدها دشمنی است كه میباید بر او پیروز شد   یافتن به این ددست 

ست.          463ی  ستان بتوان بنوعی تقابل وی با نفس دان شاید در این دا سب با اهدها را  شا (. در حقیقت تقابل در

ها، دالشو: ی  رمزی افسانه )زبان « كشتن اهدها در رهایی از قیود خودآداهی و اقدام به كشف ناخودآداهی است   »

شی یکی از بنمایه 633 ست.   (. البته اهدهاك ساطیری در ملل مختلف ا ساطیر جهان  بجز   »های ا سترۀ ا اهدها در د

(. در درشاسبنامه، ضحاک كه خود    47)اهدها در اساطیر ایران، رستگار فسایی: ی    « چین، نماد خشکسالی است   

 شاسب میخواهد به نبرد با اهدها برخیزد:بنوعی در اساطیر دیو خشکسالی است، از در

 كیینییون آمییده اسییییت اهدهییایییی پییدییید    

برسییییت             طوفییان  تی ز  ی د نگییه كییه   از آ

 دییرفییتییه نشیییییییمیین شییییکییاونیید كییوه     

 

 كز آن اهدها مه ددر كس ندید 

 ز دریا برآمد به خشکی نشست

 همی دارد از رنج دیتی ستوه

 (74)درشاسبنامه: ی                               

كشتن اهدها و به تعبیری غلبه بر نفس و رسیدن به آداهی، نخستین سفر درشاسب به سرزمین هند برای پس از 

مینویسد، از او میخواهد درشاسب « اثرط»ای كه به به پیشنهاد ضحاک شروع میشود. ضحاک در نامه« بهو»نبرد با 

 روانه كند:« بهو»را بیدرنگ به جنگ 

 ز مییا لشییییکییر و سییییاز و یییاری و دیینییج  

 
 دزاری و رنجوزو مردی و كین 

 (71)همان: ی                                       

زمانی كه قهرمان سفر خود را آغاز میکند، به نیرویی برتر نیاز دارد تا او را در غلبه بر مشکالت : امداد غیبی

خود برسد، به یاریگری ناخودآداه راهنمایی كند. قهرمان جداشده از وابستگیها، برای اینکه بتواند به رشد روحی 

-79محتاج است. یاریگری كه نشانگر قدرت محافظ و مهربان سرنوشت است )قهرمان هزارچهره، كم بل: صص 

  (. نیروی یاریگر درشاسب، در این مرحله خداوند است. درشاسب در پاسخ نگرانی و تشویش پدر میگوید:75
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 مییرا ایییزد از بییهییر جیینییگ آفییرییید       

 
 جنگ آمد اكنون پدیدچه پایم كه  

 )همانجا(                                               

آوران سرنوشت برای راهنمایی و كمک به قهرمان، او قدم در جادۀ سفر با ظهور پیامعبور از نخستین آستان: 

 شود )قهرمان هزارچهره،مواجه « نگهبان آستانه»میگذارد تا هنگامی كه مقابل در ورود به سرزمین قدرت اعالء، با 
(. در این سفر درشاسب كه به پیشنهاد ضحاک برای یاری رساندن به مهراج و كشتن بهو راهی 95كم بل: ی 

 سفر میشود، با كشتن اهدهای نفس بر جهل و ناآداهی غلبه مینماید.

 دوباره متولّد میشود ودذر از آستان جادویی، مرحلج انتقال انسان به س هری دیگر است كه در آن    شکم نهنگ:   

ستانه پیروز شود،     این عقیده بصورت شکم نهنگ نمادین شده    ست. در این نماد، قهرمان بجای اینکه بر نیروی آ ا

(. در این سفر درشاسب، شاید بتوان عبور از دریا و     44توسط ناشناخته بلعیده میشود و بظاهر میمیرد )همان: ی   

شوار و دور آن را معادل مرحلج   شد،      راه د ستانه ذكر  ست. همانگونه كه در مرحلج عبور از آ شکم نهنگ دان دذر از 

 درشاسب، كه به توانایی و نیرومندی خود یقین دارد، با كشتن اهدها به مرحلج آداهی و معرفت میرسد.

 من ایدر به پیکار و رزم آمدم

 
 نه از بهر شادی و بزم آمدم 

 (75ه: ی)درشاسبنام                               

 آیین تشرف

انداز رؤیایی اشکال مبهم و سیّال میگذارد؛ هنگامی كه قهرمان از آستان عبور كند، قدم به چشمجادۀ آزمونها: 

 ای است كهای محبوب در سفرهای اسطورهآزمون را پشت سر دذارد. این مرحله، مرحلهجایی كه باید یک سلسله

آسا شده است )قهرمان جهان دربارۀ آزمونها و سختیهای معجزهمایج بوجود آمدن بخش عظیمی از ادبیات 

(. جادۀ آزمونهای درشاسب با رفتن وی به سرزمین هند، برای نبرد با بهو آغاز میشود. 455هزارچهره، كم بل: ی 

 ای دربر عبور از دریا و راه  دور و دشوار آن، با جانوری سهمگین )ببر( كه در بیشهدرشاسب در این سفر، عالوه

فرهنگ )« های منفی هستندببر یادآور قدرت و سبعیت است كه نشانه»مسیر راه درشاسب ساكن بود، میجنگد. 

 (. در درشاسبنامه نیز چنین توصیفی از او شده است:443: ی 6نمادها، شوالیه و دربران، ج

 به پیش اندر آمد یکی تند ببر

 
 جهان چون درفش و خروشان چو ابر 

 (74)درشاسبنامه: ی                              

با پشت سر دذاشتن تمام موانع، به مرحلج آخر میرسیم كه معموالً ازدواج جادویی روح قهرمان مالقات با خدابانو: 

(. در داستان درشاسب و در سفر وی به 444پیروز با خدابانو، ملکج جهان، است )قهرمان هزارچهره، كم بل: ی 

ای دیگر تجلّی مییابد. درشاسب بعد از دیدن عجایب و شگفتیهای با خدابانو شاید بگونه سرزمین هند، مالقات

 سرزمین هند، با مادر جهان یا خدابانو مالقات میکند.

با دذر از آستانی به آستانی دیگر و با پیروز شدن بر اهدهایی پس از اهدهای دیگر، مقام الوهیتی كه  بركت نهایی: 

آرزویش به خود میخواند، افزون میشییود تا جایی كه تمام كیهان را دربر میگیرد و باألخره  فرد بر اسییاس واالترین

ذهن، فلک محدودكنندۀ كیهان را درهم میشییکند و به دركی ورای همج تجربیات شییکل و ظاهر میرسیید، دركی   

سمبلها و تمام خدایان؛ درک آن تهی غیرقابل انکار )قهرمان هزارچهره، كم بل:   سب    444ی ورای تمام  شا (. در

 میکوشد با كشتن دیوان و ... همبستگی و وحدت را برای مردمان  ایران و هند به ارمغان آورد:
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 هییمیییییخییواسییییت مییهییراج تییا پییهییلییوان    

 نییمییایییدش جییاه و بییزردییی خییویییش      

 

 ببیند همه كشور هندوان 

 ز بس شهریاران كش آیند پیش

 (94)درشاسبنامه: ی                               

 بازگشت

بازدشت قهرمان به معنای دسستن او از جهان ناشناخته نیست، بلکه وی بر هر دو جهان چیردی ارباب دو جهان: 

هنر ارباب دو جهان، آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است، حركت از »دارد و با حقیقت هستی یگانه است و 

(. درشاسب در 637هزارچهره، كم بل: ی )قهرمان « ساز و بازدشت از آنسوی تجلّیات زمان بسوی اعماق سبب

ای به مرحلج دیگر و در پی این مرحله به دركی فراتر از درک محدود بشری میرسد. دركی كه با دذر از مرحله

آزمونهای مختلف بدست آورده است. او اكنون پس از تحمل رنج و سختیهای سفر توانسته است پیروزمندانه همراه 

 خود آورده، به ایران بازدردد: با هدایایی كه از آنجا با

 چو آمد به نزدیک دوروزه راه

 ب رسید بسیار و بوسید چهر

 نخست از دهرها كه بد سیهزار

 

 بفرمود تا شد پذیره س اه 

 نوازید هر دون و افزود مهر

 پهلوان كرد پیشش نثارجهان

 (97)درشاسبنامه: ی                              

سفر درشاسب با دذر از آستانج بازدشت و تبدیل شدن او به ارباب دو جهان به پایان میرسد  رها و آزاد در زندگی:

و این مرحلج توسّع و تمدید دریافتها و تجارت شگرف قهرمان تا پایان زنددی است. سفر درشاسب به هند، نخستین 

مونج درشاسب است، تقریباً ن سفر او پس از كشتن اهدهاست. این سفر، كه در حقیقت جزئی از داستان كلی زنددی

 كاملی از سفر قهرمان بر مبنای نظریج جوزف كم بل میباشد.

 

 سفر دوم گرشاسب به روم
 سفر دوم درشاسب به سرزمین روم است. در این سفر درشاسب عازم سفری میشود تا همسری برای خود بیابد.

 

 عزیمت و مراحل آن

شنیده میشود. روان درشاسب آماددی ددردونی و تحول از خود در درون درشاسب ندایی دعوت به آغاز سفر: 

ای از آداهی رسیده است كه بتواند ندای درونی به خویشتن است. او بسبب شرایط روحی و روانی خود به مرحله

وزف ج« سفر قهرمان»الگوی خود را از عمق تاریک ناخودآداه بشنود )تحلیل سفر درشاسب به روم بر اساس كهن

(. درشاسب باید سفری را آغاز كند و از زنددی خودرفتج خود بگذرد تا تغییر 445مقدم و همکاران: ی كم بل، 

 كند. درشاسب به اهمیت سفر آداه است و میگوید:

 سفر نیست آهو كه واالی مهر

 
 چو بیند جهان بیش دیرد هنر 

 (99)درشاسبنامه: ی                               

كه قهرمانی سفر خود را آغاز میکند، به نیرویی برتر نیاز دارد تا او را در غلبه بر مشکالت  زمانیامداد غیبی: 

راهنمایی كند. این نیرو ممکن است بصورت پیامبر، دانشمند یا مردی پیر یا ... درآید )قهرمان هزارچهره، كم بل: 

ت، بظهور میرسد. او به درشاسب از (. نیروی یاریگر درشاسب در وجود قاصدی كه از سرزمین روم آمده اس74ی 
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دختر شاه روم و شرط پدرش خبر میدهد. این قاصد مسیر را به درشاسب نشان میدهد و میگوید مطلوب او در 

 كدام سرزمین است:

 ور مرد بازردانیکی مایه

 چو آمد به میهن و مان خویش

 

 شد از كاروان دوست با پهلوان 

 ببردش به صد البه مهمان خویش

 (99)درشاسبنامه: ی                               

 تشرف و مراحل آن

جادۀ آزمون درشاسب با رفتن بسوی روم آغاز میشود. آزمون دیگری كه درشاسب در رسیدن به جادۀ آزمونها: 

  دختر شاه روم باید از سر بگذارند، كشیدن كمان است:

 كمان را ز باالی سر برفراشت

 لخت لختكمان كرد دو نیم و زه 

 

 به انگشت چون چرخ دردان بگاشت 

 همیدون بینداخت در پیش تخت

 (94)همان: ی                                       

شخصیت دیگری است كه معموالً در جادۀ آزمون، قهرمان را یاری میرساند. در این مرحله از سفر رسان: یاری

اش را درشاسب به او بردردانده است، بظهور رفتهاموال بتاراج درشاسب، این فرد در شکل مرد تاجر و همسرش كه

 میرسد:

 ور مرد بازاردانیکی مایه

 چو آمد به میهن و مان خویش

 

 شد از كاروان دوست با پهلوان 

 ببردش به صد البه مهمان خویش

 (99)همان: ی                                       

 

 برای نبرد با منهراسسفر سوم گرشاسب به خاورزمین 

این دعوت به پیشنهاد ضحاک صورت میگیرد. ضحاک از قدرت و عزیمت و مراحل آن دعوت به آغاز سفر: 

 نیروی پهلوانی درشاسب بیمناک میشود و با خود میندیشد كه:

 جهان با من ار پاک دشمن بود

 
 از آن به كه این دشمن من بود 

 (45 -44صص)همان:                              

لذا به درشاسب پیشنهاد میکند برای نبرد با منهراس به طنجه برود. درشاسب به پیشنهاد ضحاک پاسخ مثبت           

 میدهد و میگوید:

 س هبد چنین دفت با شهریار

 هم اكنون چو آهنگ راه آورم

 

 كه اندر جهان مر تو را كیست یار 

 سر هر دوشان پیش شاه آورم

 (44)همان: ی                                      

جادۀ آزمون درشاسب در این بخش از داستان، با رفتن وی بسوی طنجه و نبرد با منهراس دیو، جادۀ آزمونها: 

شهری از كنار دریای مغرب آغاز میشود. درشاسب با یاری درفتن از یزدان بر این اهرمن غلبه میکند و او را به 

 .یگیرداسارت م

زمانی كه درشاسب با منهراس دیو روبرو میشود، برای غلبه بر این اهریمن از او یاری میخواهد و با امداد غیبی:  

 یاری پرورددار، او را میکشد:
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 به یزدان پناهید و زو خواست زور دل شیر جنگی برآورد شور 

 (46)همان: ی

 زمینسفر چهارم گرشاسب به توران

پس از آنکه  فریدون بر ضحاک غلبه نمود، از درشاسب میخواهد به     دعوت به آغاز سفر:   عزیمت و مراحل آن

 درداه او بیاید:

 چو نامه بخوانی سبک بردزین

 
 بر ایوانت خرداه و بر تخت زین 

 (44)همان: ی                                       

را می ذیرد اما تعجیلی در رفتن نشان نمیدهد درشاسب دعوت فریدون ردّ دعوت و عبور از نخستین آستان: 

  و درشاسب در پاسخ فریدون مبنی بر علت دیر آمدن، پیری و بیماری خویش را مطرح میکند.

 چنین داد پاسخ كه پیری و درد

 
 درآرد دوصد دونه آهو به مرد 

 (44 -47)همان: صص                               

 تشرف و مراحل آن

آزمون مهم درشاسب را باید نبرد با فغفور چین و پسرش دانست. در نبرد نخستین پسر فغفور به آزمونها: جادۀ 

 دست نریمان كشته میشود:

 دو ره صدهزار از یالن برشمرد

 نریمان یل رفت و لشکر كشید

 نریمان برون تاخت از صف سمند

 ز كشته همه دشت پر پشته كرد

 

 به مهتر پسر داد خاقان درد 

 برابر چو نزدیک خاقان رسید

 به یک دست تیغ و به دیگر كمند

 یالن را ز بس زخم سردشته كرد

 (455)همان: ی                                     

نبرد درشاسب با فغفور چین یک هفته ادامه مییابد. سرانجام س اه فغفور به جادو متوسل شده و  امدادگر غیبی:

سرمایی سخت همراه با تگرگ و تندباد را بر س اه ایران مسلط میکنند؛ اما درشاسب به تدبیر و یاری یزدان از این 

 ر پیروز میگردد:كار آداه میشود و جادودران را ازبین میبرد و بدینوسیله بر س اه فغفو

 تگرگ آوریدند با باد سخت

 بر كار یزدان كیهان خدیو

 

 پس از باد، سرما كه درّد درخت 

 چه دارد بها كار جادو و دیو

 (456)همان: ی                                     

 سفر كوش در كوشنامه
حکیم ایرانشاه در قرن ششم آن را بنظم    های ملی، اساطیری و پهلوانی است كه   منظومج كوشنامه از زمرۀ حماسه  

دوش، برادرزادۀ ضییحاک، می ردازد كه سییالیان دراز در چین و درآورده اسییت. این منظومه به داسییتان كوش پیل

ست كه از دوهر و           ضدقهرمانی ا ضحاک و بنوعی  سل  ست. كوش فرمانروایی بیداددر از ن مغرب حکومت كرده ا

 بیگانه است. نژادی اصیل برخوردار نیست و با خرد

سفر كوش از همان آغاز تولد شروع میشود. پدرِ كوش، فرزند را عزیمت و مراحل آن؛ دعوت به آغاز سفر: 

رویی، طرد و در بیشج چین رها  مینماید. در حقیقت كوش از همان آغاز تولد، بدون ارادۀ خویش سفر بخاطر زشت

 را آغاز میکند:
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 سر سال از او كودک آمد پدید

 آن بچّه را بردرفت نهانی پس

 بینداخت او را و خود دشت باز

 

 آفرین نافریدكه چون او جهان 

 سوی بیشج چین ره اندر درفت

 ز مردم نهان ماند یک چند راز

 (446)كوشنامه: ی                                

 

 

 -كه او را پرورش داده است كسی-كوش دعوت پدر را می ذیرد و بالفاصله پس از این دعوت، از آبتین  ردّ دعوت:

رنشناسی كوش به آبتین، كه او را پروده و روی آوردن به پدری كه او را جدا میشود و به پدر خویش می یوندد. قد

 ای ضدقهرمان میبخشد:از خود رانده است، به وی چهره

 پیییدر را چیییو كیییوش دالور بیییدیییید  

 ز خاكش س هدار چین بردرفت

 

 فرودآمد و آفرین دسترید 

 وسیدش و سخت دربر درفتبب

 (447)همان: ی                                    

 كوش با راهنمایی فرستادۀ پدر، از س اه آبتین جدا میشود.  عبور از نخستین آستان:

 

 آیین تشرّف

 جادۀ آزمون كوش، با جدا شدن  وی از س اه آبتین و پیوستن به پدر آغاز میشود. جاده آزمونها: 

آشتی و هماهنگی با پدر، در قالب مالقات كوش با پیر صورت میگیرد. كوش پس از  هماهنگی با پدر:آشتی و 

مالقات با پیر و راهنمایی و ارشاد او، دست از رفتارهای نادرست و اهریمنی خویش برمیدارد و دویی دوباره متولد 

 میشود:

كوش            فرزانییه،  پس دسییییت  بوسییییییید   ب

 
 بسودش دو رخساره بر یال و كوش 

 (455)همان: ی                                     

سبب  هنگام بازدشت، همگان      خدایگان:  ست. بهمین  كوش با هدایت و راهنمایی پیر، به مرحلج آداهی رسیده ا

 را به انجام كارهای نیک دعوت مینماید:

 چنین دفت پس بر سر انجمن

 نخستین به یزدان نیایش كنید

 شهریاركه او كرددار است و من 

 

 كه از زیردستان ما مرد و زن 

 پس آنگاه ما را ستایش كنید

 مرا و شما را بدوی است كار

 (454)همان: ی                                    

كوش در پایان داستان از مرز حجابها و تعصبات قومی میگذرد و به بینشی عمیق دسترسی پیدا بركت نهایی: 

به جهان معنوی تعلق دارد. این نیرو كه در وجود كوش بوده بوسیلج پیر از حالت بالقوه میکند. بینشی كه بنوعی 

  آید:بصورت بالفعل درمی

 چو بر درد آن پادشاهی بگشت

 ز هر كشوری ساو و باه آمدش
 به فرمان او شد همه كوه و دشت 

 كه هر ماه دنجی فراز آمدش
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 به چیز كسان درنیاویختی

 
 ختینه با كودک و زن بیامی

 (454)همان: ی                                     

 بازگشت

ای جدید متولد میشود، درحالیکه خداپرست شده است و كوش در جهانی نو با چهرهعبور از آستان بازگشت: 

 هفت پند پیر را چون دنجی درانبها با خرد خویش همراه كرده است:

 وزان پییس جییهییانییدیییده كییوش سییییتییرگ  

 پییادشییییاهییی بییگشییییت  چییو بییر دییرد آن 

 

 رها كرد راه بد و خوی درگ 

 به فرمان او شد همه كوه و دشت

 (456)همان: ی                                     

 تحلیل سفر سام
شوقش بیان میکند و مانند           سامنامه منظومه  سام را برای یافتن مع سفر  ستان  ست كه دا سی و غنایی ا ای حما

به تقلید از شاهنامج فردوسی نوشته شده است. برخی آن را آخرین داستان منظوم       های مشابه،  بسیاری از منظومه 

سرایی در ایران،  اند كه در اواخر قرن هفتم و هشتم هجری نوشته شده است )حماسه     از حماسج ملی ایران دانسته  

 .آیدتن وی برمی(. در منظومج سامنامه، سام با دیدن نگارۀ پریدخت، دختر فغفور چین در پی یاف335 صفا: ی 

این مرحله با نمایان شدن دور بر سام كه در واقع یک پری با نام عزیمت و مراحل آن دعوت به آغاز سفر: 

 افروز است، آغاز میشود:عالم

 دییردقضیییییا را بییرآمیید یییکییی تیییییره     

 یییکییی دییور دییید انییدر آن پییهیین دشییییت  

 یییکییی نییازنییییین دخییتییری دییید سییییام    

 

 پهلوان رو سوی درد كردجهان 

 نخچیرده بردذشت كه بر طرف

 كامابا عیش و باعشرت و تازه

 (453- 456)سامنامه: صص                       

سام سفر خویش را به راهنمایی سروش، كه در رؤیاهای وی حضور دارد، آغاز میکند و در طول این امداد غیبی: 

 سفر نیز از پیشگوییها و راهنماییهای سروش استفاده مینماید:

 دییفییت فییرّخ سییییروش بییه دییوشییییش فییرو 

یون شییییود         همییا ین رو كییه فییالییت  چ  بییه 

 

 كه ازدست دادی دل و عقل و هوش 

 ز ماه رخش مهرت افزون شود 

 (453)همان: ی                                     

 آیین تشرف

ین ا سام با دیدن تصویر پریدخت چین برای یافتن او سفری طوالنی را درپیش میگیرد. او در طولجادۀ آزمونها: 

سفر با حوادث دونادون روبرو میشود و نادریز میگردد با موجودات بسیاری مبارزه كند. در آغاز سفر خویش بسوی 

 دهاک اوستا و ضحاک شاهنامه است:چین، با زنگیان آدمخوار مواجه میگردد. این دیو از جهاتی شبیه اهی

 به نزدیک دریا چو اندر رسید

 
 چهل زنگی دیوكردار دید 

 (027)همان: ص                                          

سام با پشت سر دذاشتن موانع و خطرات بسیار، سرانجام با خدابانو )پریدخت چین( مالقات : مالقات با خدابانو

 میکند:
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 چو چشمش بر آن حورپیکر فتاد

 چو بگذشت یک ساعت آمد به هوش

 

 ستونی ز پا برفتادچو سیمین 

 برآورد و بر مه خروشز ماهی 

 (445-444)همان: صص                           

ند، آیها و نقابهای او بشمار میسام پس از مبارزه با دیوان، پریان و موجودات اهریمنی، كه در حکم سایهخدایگان: 

 سرانجام در حضور منوچهر، بر آخرین دیو نفس خویش نیز غلبه پیدا میکند:

 تییین بیییرییییدسیییییر دییییو نیییاپیییاک از 

 سیییی ییهییبیید درآمیید بییه جییای نشیییسییییت  

 

 تن شوم او را بخون دركشید 

 بسی آفرین كرد بر پیل مست

 (444-447)همان: صص                           

 جهانگیرنامه

شاره  4564این منظومج   ستم بدنبال این          بیتی، با ا ستم و آواردی ر ست ر سهراب به د شدن  شته  ای كوتاه به ك

میشود؛  س س به ازدواج رستم با دختر مسیحای عابد و نبردهای تهمتن با یالن جمهورشاه       تراهدی دردناک آغاز

شود تا به          ست نیا و مادر روانج ایران می ست به نام جهانگیر. جهانگیر به خوا سری ا صل این ازدواج، پ می ردازد. حا

ست، چنین برمی   سرایندۀ آن شخصی به نام     آس اه كاووس ب یوندد. از دو بیتی كه در پایان منظومه آمده ا ید كه 

سم مادح و اینکه در چه دورانی           ست. اما دربارۀ قا شیده ا ست كه جهانگیرنامه را در هرات بنظم ك سم مادح  ا قا

ست )متون منظوم پهلوانی: بردزیدۀ منظومه      ست نی سته، اطالعی در د شاهنامه، آیدنلو:  میزی های پهلوانی پس از 

 (.61-63صص 

 

 عزیمت و مراحل آن

اه، شنیای جهانگیر یعنی مسیحا به دخترش، دلنواز، پیشنهاد میکند كه جهانگیر را نزد كاووسدعوت به آغاز سفر: 

 پذیری و تالش برای رسیدن به فردیت و كمال است:به ایران بفرستد. آغاز سفر او، آغاز مسئولیت

 جییهییانییگیییییر را نییزد خییود خییوانیید پیییییر   

 
 بدو دفت كای سرور بینظیر 

 (646)جهانگیرنامه: ی                             

جهانگیر با تکیه بر نیروی پهلوانی خویش و با دویست نفر از نامداران جوان، بسوی عبور از نخستین آستان: 

ایران رهس ار میگردد؛ امّا شبانه به س اه توران برخورد میکند و هومان از جانب افراسیاب، او را بسوی س اه افراسیاب 

فرامیخواند و به او وعدۀ جاه و مقام و س ردن پهلوانی س اه خویش را میدهد. جهانگیر به پیشنهاد زال، پهلوانان 

ایرانی را كه در بند افراسیاب بودند، آزاد میکند و خود نیز به س اه ایران می یوندد. جهانگیر با عبور از دروازۀ 

 انجام میدهد: ترس و ناكامیناخودآداه خویش، نخستین حركت را درجهت غلبه بر 

 چییو آییید شییییب تیییییره مییا را بییه پیییییش  

 بییرون كیین دلیییییران ایییران ز بیینیید      

 زمییییینشییییب از لشییییکییر شییییاه تییوران  

یم            خون كشییی ی ب بر شییی توران سییی ییه   بییه 

 

 بگردیم از این جا به آرام خویش 

 بنوعی كه باشد خرد را پسند

 برون آی با نامداران كین

 همه كار دشمن به هم برزنیم 

 (647)همان: ی                                     
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 آیین تشرّف

جهانگیر در اولین مرحلج ورود به جادۀ آزمونها پس از پیوستن به كاووس، به یاری مردم بغداد، كه جادۀ آزمونها: 

 اند، میشتابد:از سرزمین بربر شده« عاد»درفتار دیوی به نام 

 ایز بغداد آمد فرستاده

 كای خسرو تاجدار چنین دفت

 زمینبدان ای شهنشاه ایران

 س اهی همه بددل و بدنهاد

 دلیری فرستد به ما شهریار

 

 اییکی نامور مرد آزاده 

 نگه داردت پاک پرورددار

 كه آمد س اهی ز بربر به كین

 س هدارشان كافری بدنژاد

 كه قومی چنین را كند تارومار

 (644)همان: ی                                    

به نبرد می ردازد كه توس را در    « ملیخا »جهانگیر در ادامج سیییفر در جادۀ آزمونها، با اهرمنی بدكنش  به نام            

ستن از نیروی غیبی و طلب توفیق كردن از جانب پروددار       ست و با بهره ج شیده ا هنگام خواب ربوده و به بند ك

 این كار را انجام میدهد و موفق میشود:

 رد خنجر ز دست پلیدبرون ك

 یک مشت بر دردنش زد چنان

 تن جادو افتاد بر خاک پست

 

 درفتش دریبان و پیشش كشید 

 كه شد خرد اندر تنش استخوان

 دالور ز دیو و ز جادو برست 

 (664)همان: ی                                      

مواجه هستیم كه با جادوی خویش، « راحیله» در این داستان، با زنی جادودر به نامگر: زن در نقش وسوسه

السّحری كه از نیای مادری خویش مسیحای عابد به یاد دارد، سحر را دارابشاه را یاری میرساند. جهانگیر با باطل

ند را دستگیر میک« راحیله»باطل میکند. او این شیوه را به دیگر ایرانیان از جمله فرامرز هم آموخته است. فرامرز 

 تن جادوی او را در آتش میسوزاند: و رستم

 یکی یار دارم ز جادو س اه

 بود سی ارش طول باالی او

 به دیتی ورا نام راحیله است

 س اهش نیاید همی در شمار

 

 كه از سحر بر چرخ ساید كاله 

 به افسون كسی نیست همتای او

 ز سر تا به پایش همه حیله است

 بر آنم كه او را كنم خواستار 

 (664)همان: ی                                     

هنگامی كه دارابشاه بوسیلج جهانگیر كشته میشود، راحیله به جادودری می ردازد و با س اهیان جادودر خویش با      

پدر می              به اسیییارات  باطل میکند و او را  یان میجنگد. فرامرز نیز جادوی راحیله را  آورد و جهانگیر و دیگر ایران

 رستم وی را در آتش میسوزاند:سرانجام  

 چو جادوی ملعونه آن را بدید

 یکی رزم در دامن كوهسار

 فرامرز ناده به دامان كوه

 چو جادو فرامرز یل را بدید

 السحر خواندپهلوان باطلجهان

 از آتش نیامد زیانی بدوی

 كشیدبسوی جهانگیر لشکر  

 بکردند دردان در آن روزدار

 به راحیله چشمش فتاد از دروه

 بر او آتش افکند شوم پلید

 به جادو دمید و بر او اسب راند

 به تندی به پیکارش آورد روی
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 چو دید آن كه سحرش نشد كاردر

 فرامرز بگرفت پیچان كمند

 

 دریزان شد از پیش آن نامور

 بیفکند و آمد میانش به بند

 (634)همان: ی                                    

بنابر نظریج جوزف كم بل، تعلق خاطر قهرمان به تعلیمات دذشته، او را از پیوستن به با پدر:  آشتی و یگانگی

ها مربوط به دورۀ وابستگی قهرمان به مادر است كه قهرمان را جهان جدید و آشتی با پدر بازمیدارد. این آموخته

تر را موجودی دناهکار معرفی میکند. برای از دیدن منظر واقعی پدر و جهان بازمیدارد. تعلیماتی كه پدر و قدرت بر

 در وپشت سر دذاشتن این دید، قهرمان باید ایمان بیاورد كه پدر بخشنده و مهربان است و موجودی شکنجه

مخوف نیست. البته پدر نیز تنها قهرمان یا پسری را به حریم و آغوش خویش راه میدهد كه آزمونها را با موفقیت 

ان انگاری و مسامحه نشچراكه ادر پدر در انجام درست آیینهای تشرّف توسط قهرمان سهلپشت سر دذاشته باشد؛ 

دهد، بعدها قهرمان در اجرای نقشی كه برعهده میگیرد، ناتوان خواهد بود. در این داستان، جهانگیر نخست با چهرۀ  

کند. از سوی دیگر، جهانگیر نابوددر رستم روبرو میشود. رستمی كه در نبرد و مبارزه از هیچ كاری دریغ نمی

 اش با رستم است و از رستم میخواهد نام خویش را به او بگوید:خواستار مواجهه

 جهانگیر چون روی رستم را بدید

 به رستم چنین دفت كای نامدار

 بگفتا منم قاتل رزمجوی

 چنانش فرستم به آرامگاه

 

 دل اندر برش چون كبوتر ت ید 

 بکن نام خود پیش من آشکار

 كه هر كس كند رزم من آرزوی

 كه دیگر نیاید به آوردداه 

 (664)همان: ی                                     

سر میگردد و       شنایی پدر و پ ست، منجر به آ در ادامه نوعی امداد الهی و نیروی غیبی كه حامی و حافظ قهرمان ا

 جهانگیر خود را در پای پدر میندازد و رستم از هوش میرود:

 پی امتحان پهلو نامدار

 همانگاه رخش یل پاک دید

 فرامرز بشناخت آواز رخش

 بدانست كان شیردل رستم است

 برآورد آواز كای پهلوان

 جهانگیر فرزند دلبند توست

 چو رستم فرامرز یل را بدید

 دلیران ز هر سو دوان تاختند

 جهانگیر در پای رستم فتاد

 

 كشید از میان خنجر آبدار 

 ای بركشیدهیان شیههچو شیر 

 بگفتا كه اینک یل تاجبخش

 ز دستان سام است و از نیرم است

 بیندیش از داور داوران

 ز نسل تو و پشت و پیوند تست

 بیفتاد بیهوش و دم دركشید

 همه افسر از سر بینداختند

 شد از هوش آن پهلو پاكزاد

 (667-669)همان: صص                           

سفر نمادین جهانگیر، كه با هدف غایی كاوش در ضمیر و ورود به ناخودآداه آغاز شده بود، منجر به بركت نهایی: 

دو دستاورد مهم برای او دردید. یکی یافتن پدر كه در واقع رمزی از آشنایی با خود است و دیگری هدایت مردم 

اشی از جهل و ناآداهی بود، ازبین بردند و ها را، كه نزمین تمام بتخانهزمین. پس از این واقعه، مردم مغربمغرب

به خداپرستی و توحید، كه معرفتی متعالی است، روی آوردند. هرچند جهانگیر سرانجام خود بوسیلج دیوی نژند 

 آورد:زمین، صلح و آشتی و شادمانی و طرب را به ارمغان مینابود میشود، برای مردم ایران و مغرب
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 بشد نزد دستان فرامرز راد

 فتش به بر زال و خوشحال شددر

 جهانگیر یل را ببوسید روی

 به كام تو بادا مدار س هر

 تهمتن به زابلستان جای داشت

 

 ز روی پدر خاطرش شد شاد 

 ز شادی فرامرز بیحال شد

 بدو دفت ای سرور نامجوی

 بزی شاد از دردش ماه و مهر

 لوای طرب در جهان برفراشت 

 (636)همان: ی                                     

 زمین و فراخواندن آنها به دینمرحلج بازدشت در این داستان، پس از پیروزی جهانگیر و رستم بر مغرببازگشت: 

پرستی، براحتی و بدون هیچگونه مانع و خطری صورت میگیرد. سرانجام رستم پس و آیین خداپرستی و ترک بت

زمین را به سقالب میس ارد و زمین و احسان و بخشش به مردم آنجا، پادشاهی مغربه اقامت در مغرباز یک هفت

 خود به همراه جهانگیر و فرامرز و دیگر ایرانیان به بارداه كاووس و از آنجا به زابل نزد زال، پدر خویش، بازمیگردد:

 ای رو به ایران نهادپس از هفته

 خبر شد به نزدیک كاووس كی

 به زال آدهی شد كه رستم رسید

 

 رخ خود به شاه دلیران نهاد 

 پیپهلو نیکكه آمد جهان

 دل زال زر شادمانی دزید

 (636)همان: ی                                    

در پایان داستان، جهانگیر روزی برای شکار همراه چند تن از همراهان خود به كوهی در نزدیکی زابل میرود. در 

اینجا، شکار پلی برای ورود به ساحت ناخودآداه و ازبین بردن جهل و درایشها و تمایالت پلید است و رمز عبور از 

ها و حجابهای ظلمانی در شخص. در واقع در این داستان، دیو نفس بصورت شکار بر جهانگیر قلمرو ناشناخته

 متجلی میشود و بر او غلبه میکند:

 دبه نزدیک زابل یکی كوه بو

 جهانگیر روزی ز بهر شکار

 یکی دیو پیدا شد از روی كوه

 بسوی جهانگیر یل حمله كرد

 دریزان همی رفت دیو نژند

 پیاده شد آن شیر و بر كوه شد

 بزد دست بر پهلوان پاكزاد

 بیفتاد چون لخت كوه از كمر

 زمانش رسید و برفت از جهان

 

 در آن كوه نخچیر انبوه بود 

 وهساربشد با رفیقان در آن ك

 كه كوه از رخ زشتش آمد ستوه

 رخ آورد سویش دلیر نبرد

 چو نخچیر بر شد به كوه بلند

 از آن راه جانش پراندوه شد

 ز روی كمر شد رها شیرزاد

 به سنگ قضا آمدش فرق سر

 زمانه ندادش زمانی امان

 (636-633)همان: صص                           

 گیرینتیجه
نامج اسدی طوسی، در بستری از سفرهای او شکل میگیرد. درشاسب در منظومج درشاسباسطورۀ درشاسب در 

آورد. سفر درشاسب به هند، این منظومه، چند سفر مهم انجام میدهد كه درنهایت داستان زنددی او را بوجود می

است،  درشاسبنخستین سفر وی پس از كشتن اهدهاست. در این سفر، كه در حقیقت جزئی از داستان كل زنددی 

هایش بچشم میخورد. شروع سفر، به پیشنهاد هر سه مرحلج عزیمت، تشرّف و بازدشت تقریباً با تمامی زیرمجموعه

ضحاک، پادشاه ایران صورت میگیرد و درشاسب با عبور از آستانهای عزیمت، وارد مرحلج تشرّف میشود و با دذر 
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ن هند، سرانجام به وطن بازمیگردد و با آوردن هدایایی از از جادۀ آزمونها و دیدن عجایب و شگفتیهای سرزمی

آورد. سفر دوم درشاسب به سرزمین روم است. در این سرزمین هند، بركت نهایی را به جامعج خویش به ارمغان می

الگویی سفر قهرمان بچشم میخورد. این سفر نیز به پیشنهاد ضحاک برای یافتن همسر سفر نیز هر سه مرحلج كهن

ت میگیرد. درشاسپ در این سفر، با عبور از نخستین آستان، به یاری دو راهنما و امداددر، از وجود دختر شاه صور

روم مطلع میشود و با دذر از جادۀ آزمونها، سرانجام با خدابانو مالقات و ازدواج میکند. در مرحلج بازدشت، شاه روم 

ما درشاسب با همسر خود میگریزد و با كمک نیروهای رضایت نمیدهد كه درشاسب و دخترش او را ترک كنند، ا

آب و علف و چشمج آب و آنیمای منفی خود و مبارزه با الهی و ذاتی خود در مقابله با مشکالت بازدشت )بیابان بی

زنگی( غلبه میکند تا نهایتاً به همراه همسر، نزد پدر بازمیگردد. در دیگر سفرهای درشاسب نیز همین مراحل 

 خورد. بچشم می
هایش بچشم میخورد؛ با این تفاوت كه سفر كوش نامه نیز هر سه مرحلج سفر قهرمان با تمام زیرمجموعهدر كوش

رویی از خانواده طرد شده است. جهانی كه كوش از همان آغاز تولد و بدون ارادۀ وی شروع میشود. او بدلیل زشت

عقدۀ حقارتی كه در روان كوش بسبب سیمای كریه وی  در آن زنددی میکند، جهانی است اهریمنی و دوزخی؛ لذا

پدیدار شده، او را از تمام صفات و خصلتهای نیک انسانی دور ساخته است اما در پی مالقات با پیری فرزانه، تغییری 

بنیادین در سرنوشت او پدیدار میگردد. این پیر كه میتوان آن را تجسّمی از آنیمای درون كوش دانست، سرانجام 

 پایان داستان نقش پدر را برای كوشی ایفا میکند.  در

خواه و مدافع ایران است و تحوّل چندانی در او صورت در سامنامه قهرمان داستان از آغاز تا پایان، فردی نیک

ا هیافته است و نبرد با دیوان و پریان و جادودران، كه در حقیقت سایهنمیگیرد. او از همان آغاز داستان، فردی كمال

آیند، نیز درجهت اعتالی همین كمال و رسیدن به تفرد است. در واقع سام با دذر از و نقابهای وی بشمار می

ها و نقابهای خویش، سرانجام با آستانی به آستان دیگر و پس از پشت سر دذاشتن جادۀ آزمونها و نبرد با سایه

آورد و مورد استقبال منوچهر، پادشاه ه ارمغان میبازدشت به ایران، بركت نهایی را به سرزمین و جامعج خویش ب

 ایران، قرار میگیرد. 

در منظومج جهانگیرنامه قهرمان اصلی، رستم است و شروع داستان با سفر او انجام میگیرد و پایان آن نیز با  

یز با تکیه ن كاووس صورت میگیرد. جهانگیر، پسر رستم،بازدشت رستم پس از نبردها و آزمونهای بسیار، بنزد كی

بر نیروی پهلوانی خود، بسوی سرزمین ناشناخته و خطرناک ایران قدم میگذارد. او با دذر از جادۀ آزمونها، بصورت 

نمادین نخست بوسیلج افراسیاب بلعیده میشود؛ ولی سرانجام به یاری و راهنمایی زال، یعنی پیر خردمند، نجات 

 میشود.یافته و به فردی با ویژدیهای دیگر تبدیل 
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