
 مقاله پژوهشی

 تحلیل سفر قهرمان در شهریارنامه بر مبنای الگوی سفر قهرمان كمپبل
 

 *ابوالقاسم قوام، پورنمژگان حس
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

 

 69-97 صص ،81 پياپي شماره ،11 دوره ،1041 بهمن
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.15.6709 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 ده:چکی
سفرهای قهرمانی نماد عبور از دریای زنددی و غلبه بر مشکالت آن و دستیابی  زمینه و هدف:

به كمال است. سفر همچنین نماد استحاله، مواجهه با آزمونهای دشوار و خطرناک، عبور از تاریکی 

هایی هاز جمله منظوم شهریارنامهبه روشنایی، از مرگ به زنددی و مانند آنهاست. منظومج حماسی 

آمیز و پرماجرا روبرو است. میتوان سفر شهریار را مطابق است كه در آن قهرمان با سفری مخاطره

 الگوی سفر قهرمان در چند مرحله تحلیل كرد.كهن

ای نظری است كه به روش توصیفی تحلیلی انجام شده : پژوهش حاضر مطالعهروش مطالعه

پهلوانی شهریارنامه به تصحیح رضا -حماسی مطالعج این پژوهش منظومج است. محدودۀ مورد

 غفوری است كه در بنیاد موقوفات ایرج افشار به چاپ رسیده است.

الگوی سفر قهرمان در كتاب معروف خود، قهرمان هزارچهره، جوزف كم بل با ارائج كهن ها:یافته

ر شهریار در مراتب سفر قهرمان را در سه مرحلج جدایی، تشرَّف، و بازدشت شرح داده است. سف

ای را كه كم بل برای سفر قهرمان درنظر درفته است، دربر این منظومه تقریباً هر سه مرحله

 میگیرد.

شهریار به ندای درون پاسخ میدهد و راهی سفری دشوار میشود. طلسم عنبر در  گیری:نتیجه

ن عبور میکند. این منظومه نخستین آستان است كه شهریار با كوشش و رنج فراوان سرانجام از آ

او در مرحلج دوم یعنی آیین تشرَّف، وارد جادۀ آزمونها میشود و در نُه بیشه با دشواریهای فراوانی 

آید. در این منظومه دیدار شهریار با دآلرام نمودی از مالقات روبرو میشود و از آنجا پیروز بیرون می

كه تالش میکند شهریار را نابود  در استاو با خدابانوست و فرانک نمودی از زن در نقش وسوسه

دیو را در بند میکند و به ایران بازمیگردد و نوعی كند. او در مرحلج سوم سفر درنهایت سخره

آورد. میتوان دفت بیشتر بخشهای سفر شهریار با الگوی پیروزی برای خاندان خود به ارمغان می

 .كم بل مطابقت دارد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Heroic journeys are a symbol of crossing the 
sea of life and overcoming its problems and achieving perfection. Travel is also 
a symbol of transformation, facing difficult and dangerous trials, passing from 
darkness to light, from death to life and the like. The epic poem of 
Shahriarnameh is one of the poems in which the hero is faced with a risky and 
adventurous journey. Shahriyar's journey can be analyzed in several stages 
according to the archetype of the hero's journey. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study that has been done 
by descriptive-analytical method. The study area of this research is the epic-
heroic poem Shahriarnameh edited by Reza Ghafouri, which has been 
published in the Iraj Afshar Endowment Foundation. 
FINDINGS: Joseph Campbell, by presenting the archetype of the hero's journey 
in his famous book, The Hero of a Thousand Faces, describes the stages of the 
hero's journey in three stages: separation, arrival, and return. Shahriar's 
journey in this system includes almost all three stages that Campbell has 
planned for the hero's journey. 
CONCLUSION:  Shahriar responds to the inner voice and becomes a difficult 
journey. The amber spell in this system is the first threshold that the prince 
finally passes through with a lot of effort and suffering. In the second stage, the 
rite of passage, he enters the path of trials, and in the nine groves he 
encounters many difficulties, and from there he emerges victorious. In this 
poem, the prince's meeting with Delaram is a manifestation of his meeting with 
the God-fearing, and Frank is a manifestation of a woman in the role of a 
tempter who tries to destroy the prince. In the third stage of the journey, he 
finally captures the ridicule of the radio and returns to Iran, bringing a kind of 
victory to his family. It can be said that most parts of Shahriar's journey 
correspond to Campbell's pattern. 
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 مقدمه
 شناسیشناسی، دینه مطالعات انسانای در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حوزۀ مربوط بنقد اسطوره

نشناسی از سوی دیگر بنیان نهاده شده است ناسی از سویی و رواشتطبیقی، تاریخ فرهنگها و باستان

(stooky،1996 :66در قرن بیست و خصوصاً پس از ارائج نظریج یونگ، مطالعات انسان .)ت ای كه از ادبیاشناسانه

درفتن از الگوهای نظری به تحلیل آثار  ا به آفرینش آثاری دادند كه با بهرهدرفتند، جای خود ر و اساطیر بهره

ای هاساطیری و ادبی می رداختند. برای نمونه، فردوسن در یکی از آثار خود اشاره میکند كه چگونه در صحنه

دیگری كه  هایهمان الگوهایی تکرار شده كه در آثار تراهدی یونان وجود داشته است. از حوزه هملتنمایش 

ای دشود، توصیف و تحلیل نظری و پدیدارشناسی از شعر و روایت بود. در این ای تازه به روی نقد اسطورهدریچه

ای آثار از فرای اشاره كرد. او در آثار دیگر خود به تحلیل اسطوره« كالبدشناسی نقد ادبی»زمینه میتوان به كتاب 

خی به بررسی تکرارهای بر« های ازلیانگاره»، مودبادكین در كتاب شکس یر و میلتون پرداخته است. پس از فرای

اند، در شعر بصورت ناخودآداه تکرار هایی پرداخت كه بسبب تأثیری كه بر ذهن مخاطب داشتهتصاویر و بنمایه

 های حماسی به اقتفای از شاهنامه و جریانمانند دیگر منظومه شهریارنامهپهلوانی میشوند. منظومج حماسی

سرایی در طول تاریخ، نوشته شده است. این منظومه شرح دالوری شهریار و سفرهای او به سرزمینهای شاهنامه

بر قهرمان اصلی داستان، پهلوانان دیگری نیز از خاندان سام در البالی حوادث دیگر است. در این منظومه عالوه

نیز مانند بسیاری از آثار حماسی بسیار پررنگ و داستان به ایفای نقش می ردازند. سفر قهرمان در این منظومه 

مورد توجّه است. با توجّه به اینکه شهریار نیز سفری پرماجرا را طی میکند، در این پژوهش تالش شده است 

سفرهای شهریار مطابق الگوی سفر قهرمان كم بل مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد و به سؤاالت زیر پاسخ داده 

 شود.

 مطابق الگوی كم بل چگونه است؟ شهریارنامهیار در سفر شهر -4

 كدام مرحله از سفر شهریار مطابقت بیشتری با الگوی موردنظر دارد؟ -6

، میزان مطابقت مراتب سفر او با شهریارنامههدف از پژوهش حاضر این است كه با بررسی سفر شهریار در منظومج 

 قرار بدهد. الگوی سفر قهرمان از منظر كم بل را مورد تحلیل

 

 سابقۀ پژوهش
اند. در ای، شامل آثاری است كه با این رویکرد نقد عملی شدهدرفته در حوزۀ نقد اسطورهپیشینج تحقیقات انجام

های مستقلی دربارۀ الگوهای تکرارشوندۀ اساطیری مطرح شد. از جملج این های پایانی قرن بیستم نظریهدهه

شمول در دند. الیاده با تأكید بر متون اساطیری به جستجوی الگوهای ثابت و جهانپردازان الیاده و كم بل بونظریه

شناسی تألیف كرد. مشهورترین اثر او تحلیلی است فرهنگهای انسانی پرداخت. كم بل نیز آثاری در حوزۀ اسطوره

ای قهرمان را تکریم وره(. كم بل سفر اسط64: 4399الگوی قهرمان ارائه داده است )قائمی، كه از مسیر تکامل كهن

و تکرار الگویی میداند كه در مراسم دذار به آن اشاره شده است. او سه مرحلج جدایی، تشرف، و بازدشت را هستج 

اسطورۀ یگانه میداند. از دیدداه او در بیشتر داستانها كه سفر عنصر اساسی ماجراست، قهرمان از زنددی روزمرۀ 

میز آغاز میکند. او در آنجا با نیروهای شگفت روبرو میشود و به پیروزی قطعی آخود دست میکشد و سفری مخاطره

دست پیدا میکند. هنگام بازدشت از این سفر پررمزوراز قهرمان نیروی آن را دارد كه به یارانش بركت و فضل نازل 

به آغاز سفر یا آشکار  . دعوت4كند. كم بل در اولین مرحلج الگوی خود، عزیمت، پنج زیرمجموعه را منظور میکند: 



 47-74 صص ،94، شماره پیاپی 45، دوره 4154سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ بهمن   / 75

. عبور از 1آید. . امداد غیبی كه به كمک قهرمان می3. اجابت دعوت. 6ای خای. شدن نشانه برای انجام وظیفه

 . شکم نهنگ.5نخستین آستان. و 

. زن 3. مالقات با خدابانو. 6. جادّه آزمونها. 4او برای مرحلج دوم سفر قهرمان. شش زیرمجموعه درنظر میگیرد. 

 . بركت نهایی.4. خدایگان شدن. 5. آشتی با پدر. 1در. نوان وسوسهبع

ای كه او برای سفر قهرمان درنظر میگیرد، مرحلج بازدشت است كه شامل شش زیرمجموعه میشود: آخرین مرحله

. 4ان. . ارباب دو جه5. عبور از آستان بازدشت. 1. رسیدن كمک از خارج. 3. فرار جادویی. 6. امتناع از بازدشت. 4

 (.17-19: 4419دستیابی به آزادی در زنددی )كم بل، 

تا كنون در برخی آثار حماسی و داستانی، مراتب سفر قهرمان مطابق الگوی كم بل مورد بررسی قرار درفته است. 

براساس نظر یونگ و كم بل مورد  حمام باددرد( در پژوهشی، سفر قهرمان را در داستان 4344حسینی و شکیبی )

( در 4346یک از مراتب سفر قهرمان در داستان نمود دارد. طاهری )اند كه كدامو نشان داده ی قرار دادهبررس

( در پژوهش خود به تکامل 4346خوان رستم مطابق الگوی كم بل پرداخته است. یدالهی )پژوهشی به تحلیل هفت

كم بل پرداخته و مراتب تکامل شخصیت  بر مبنای الگوی سفر قهرمان هاخانج ادریسیشخصیّت وهاب در داستان 

 قهرمان را مطابق این الگو تحلیل كرده است. 

هایی است كه كمتر پیرامون آن تحقیق و پژوهشی صورت منظومه از جمله شهریارنامهمنظومج حماسی پهلوانی 

پژوهشی دیگر  پرداخته است. وی در شهریارنامه( در پژوهشی به تحلیل دورۀ سرایش 4347درفته است. غفوری )

را در ادبیات عامیانج ایران بررسی كرده است. تاكنون این منظومه از منظر الگوی شهریارنامه ( چند روایت از 4347)

سفر قهرمان مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجّه به اینکه سفر شهریار در این منظومه عنصر اساسی و جداناپذیر 

با استفاده از الگوی كم بل به تحلیل مراتب سفر در شهریارنامه ب ردازند و اند ماجراست، نگارنددان سعی كرده

 نشان دهند كه مراتب سفر شهریار تا چه میزان قابل تطبیق با الگوی كم ل است.

 

 روش مطالعه
ها و چاپهای موجود از منظومه مورد مطالعه و بررسی قرار درفت. كاملترین برای انجام این پژوهش نخست نسخه

مطابق الگوی كم بل، مورد مطالعه و  شهریارنامهمنظومه انتخاب شد و با مطالعج آن، مراتب سفر قهرمانِ  چاپ

درحال حاضر دو چاپ موجود است. چاپ اول این كتاب به تصحیح  شهریارنامهتحلیل قرار درفت. از منظومج 

ختیار داشت، تصحیح موردنظر، از هایی كه او در اانجام درفت. بدلیل ناقص بودن نسخه 4377بیگدلی در سال 

ابتدای داستان تا ماجرای كشته شدن شیر در نخجیرداه به دست شهریار را دربر میگیرد. رضا غفوری در سال 

در اختیار داشت، انجام داد. این تصحیح از ابتدای  شهریارنامهتصحیح دیگری، برمبنای نسخج كاملتری كه از  4347

سلیمان نبی را شامل میشود. در تصحیح موردنظر، ماجراهای مربوط به شهریار از  داستان تا رفتن زال به دربار

 اش با خاندان روایت شده است.لحظج جدایی او از سیستان تا دیدار دوباره

 

 بحث و بررسی
عثمان  الدیناجرا سر شهریارنامهبار چارلز ریو با توجّه به ابیات دستنویس كتابخانج بریتانیا، دویندۀ برای نخستین

ها وارد شد. مدتی بعد عبدالمقتدر این محمد مختاری دانسته است. در ایران نیز این نظر به كتابها و دانشنامه

منظومه را در ذیل فهرست دستنویسهای كتابخانج بانکی ور به فرخی سیستانی نسبت میدهد و برخی آن را 
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نظرهای دونادونی وجود دارد چه كسی است، اختالفمی ذیرند. امّا در این مورد كه نویسندۀ حقیقی این منظومه 

در مقدّمج كتاب بطور كامل به آنها اشاره كرده است و درنهایت آن را به شاعری به  شهریارنامهكه مصحح كنونی 

 نام مختاری، كه در دورۀ صفویه میزیسته، نسبت داده است.

ه بین شهریار و سام، فرزند فرامرز، دردیری بدین شرح است كه در شکاردا شهریارنامهماجرای خالصۀ منظومه: 

ان اعتنا میماند و شهریار با ناراحتی سیستپدر میخواند. زال به این ماجرا بیلفظی صورت میگیرد و سام شهریار را بی

را ترک میکند و این خروج از سیستان آغاز سفر او به سرزمینهای دونادون است. شهریار نُه سال در پیکو میماند 

آنجا به سرند میرود. با هنرنماییهایی كه در سرند انجام میدهد، به س اه آن سرزمین می یوندد. در جنگی كه  و از

شاه روی میدهد، به لطف هنرآفرینی شهریار س اه ارهنگ پیروز میشود. هنگام توقف شاه و هیتالبین س اه ارهنگ

طلسم عنبر میشود. پس از رهایی، در طی ماجراهایی  جنگ بین دو س اه، شهریار با ارهنگ به شکار میرود و درفتار

دیو دآلرام را با فرانک دختر هیتال ازدواج میکند. در ادامج داستان، با دآلرام دختر جمهورشاه آشنا میشود. مضراب

 بیشه میشود. از آن طرف در ایران پیکی از سمت پادشاه خاور بهمیدزدد و شهریار برای نجات او راهی دذر از نُه

دیو كسی را به كمک بفرستد. رستم راهی خاور میشود. دربار میرود و از لهراسب خواسته میشود برای نابودی ابلیس

آورد. وقتی شهریار به شهر برمیگردد، متوجه میشود فرانک بیشه دآلرام را بدست میشهریار پس از دذر از نه

ای از فرانک درخواست میکند ارهنگ شاه را طی نامه شاه را در بند كرده و خود پادشاه شده است. شهریارارهنگ

آزاد كند. فرانک كه از دلداددی شهریار به دآلرام آداه بود، شهریار را به میهمانی فرامیخواند و فریب میدهد و در 

ب سچاه درفتار میکند. دآلرام با نیرنگی كه بکار میبرد شهریار را نجات میدهد. از آن سو ارجاسب به پایتخت لهرا

حمله میکند و لهراسب به سیستان میگریزد و به زال پناه میبرد. شهریار پس از ماجراهایی راهی چین میشود و از 

طلسم آینه عبور میکند و پس از ماجراهایی به س اه دشمنان ایران می یوندد. رستم پس از رسیدن به خاور با 

نبردی كه بین ایرانیان و س اه دشمن روی میدهد، فرامرز ابلیس مبارزه میکند اما فریب میخورد و دیو میگریزد. در 

آید و در آنجا مانددار میشود. رخش در میانج آباد فرومیتوسط ابری از میدان نبرد ربوده میشود و در سرزمین خرم

شاه دآباد آن را پیدا میکنند و نزد فرامرز میبرند. رستم ابلیس را میکشد و نزد پاداستان دم میشود و مردم خرم

آباد روی میدهد، رستم رخش را در میان س اه میبیند. خاور میبرد. در نبردی كه بین س اهیان سرزمین خاور و خرم

رستم و فرامرز بطور ناشناخته به نبرد می ردازند تا اینکه چهرۀ واقعی رستم نمایان میشود. در آن سوی داستان 

کست میخورد. در ادامج داستان رستم نیز با شهریار نبرد میکند. بین س اه ایران و شهریار نبردی درمیگیرد و زال ش

شاه به همراه رستم به پس از اینکه هویت شهریار آشکار میشود، همه با هم آشتی میکنند. پس از مدتی لهراسپ

 ود.ن میشدیو می ردازد. او سخره دیو را دربند میکند و راهی دربار ایراایران برمیگردد و شهریار به نبرد با سخره

ها، در تحلیل سفر قهرمان در آثار حماسی فارسی مطابق الگوی كم بل، باید توجّه داشت كه كم بل اسطوره

ها و داستانهای دونادونی را از ملل مختلف مورد بررسی قرار داده تا سرانجام به این الگو دست یافته است. افسانه

مان سفر قهر»موردنظر كم بل است در این منظومه دیده نشود.  بنابراین این امکان وجود دارد كه تمام مراحلی كه

امی، )نس« پذیر است و بسته به نیازهای یک داستان میتوان مراحل سفر را حذف، تکرار و جابجا كردمدلی انعطاف

 گ(. در متنهایی كه كم بل مورد بررسی قرار داده است، عناصر خیالی و فراطبیعی بسیار برجسته و پررن65: 4394

 هستند؛ درحالیکه در متون حماسی فارسی داه واقعیت بر عناصر غیرواقعی و خیالی غلبه دارد.

در داستانها معموالً ازطریق ندا یا نشانه، قهرمان به سفر فراخوانده میشود. این ندا معموالً در دعوت به آغاز سفر: 

هرمان میرسد. در برخی داستانها اغلب شرایط دونادون مثل جنگل تاریک، زیر درخت، یا كنار چشمه به دوش ق
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، شهریار جوان در واقع شهریارنامه(. در داستان 46: 4341منادی سفر موجودی تاریک و ترسناک است )كم بل، 

به ندای درون خود پاسخ میدهد و دعوت به آغاز سفر را می ذیرد. این ندا درواقع رهایی از حقارت توسّط یکی از 

انگیزد تا قدم در راه سفر بگذارد. شهریار از یک سو با ندای محرَّک برای ی درونی او را برمیافراد خاندان است و ندا

سفر مواجه است و از سوی دیگر با سایج ترس ناشی از رهایی از آغوش خانواده مقابله میکند. در بیشتر سفرهای 

اطره میگذارد امّا شهریار جوان حماسی فرد با رضایت خود و بدون مشاجرۀ قبلی، قدم در راه تجربج سفری پرمخ

در این میان در كشاكش بین سایج ترس و پاسخ به ندایی محرَّک، بر سایج ترس غلبه میکند و به ندای درون پاسخ 

 میدهد و قدم در راه سفری پرماجرا میگذارد.

ر سیمای یک رسان یا درسان مهربان به یاری قهرمان میشتابد. این كمکدر این مرحله یک كمکامداد غیبی: 

، تاجر شهر سرند را میتوان نوعی امداد غیبی و یاریگر شهریارنامهزن یا در ظاهر مردانه پدیدار میشود. در داستان 

 های او را میشنود، هویّتششهریار درنظر درفت. شهریار در شهر سرند بشدّت بیمار میشود. وقتی تاجر صدای ناله

عرَّفی میکند و هویت حقیقی خود را نهان میسازد. باوجوداین بازهم تاجر را جویا میشود. شهریار خود را كشاورز م

 متوجّه میشود كه او باید از نژاد ایرانیان باشد. شهریار را به منزل خود میبرد تا بهبود یابد و به سفر ادامه دهد.

 خردمند دانست كان نامدار

 فرومایه نبود كه بامایه است

 ببردش همانگاه در خان خویش

 د رنجش از تن به درمابه بردچو ش

 

 از ایرانیان است و مرد سوار 

 سرش چتر خورشید را سایه است

 چو شمع آوریدش به ایوان خویش

 تنش پاک شست و سرش را سترد

 (671 -677)شهریارنامه، بیت                 

د و در مرز قلمرو قدرت در این مرحله قهرمان بسمت سرزمینی ناشناخته قدم برمیدارعبور از نخستین آستان: 

برتر، كه دسترۀ تاریک موجودات ناشناخته، خطرناک، وحشتناک و ویرانگر است، با نگهبانان آن روبرو میشود. افراد 

عادی جامعه و انسانهای معمولی همواره از دام نهادن در این پهنج وحشتناک و خطرناک دریزان هستند؛ زیرا در 

و جامعه نیست. از سوی دیگر باورهای عموم جامعه نیز او را از وارد شدن به  آنجا دیگر خبری از حمایت والدین

ها و داستانها بصورت صحرا، جنگل، دریای ها بازمیدارد. از نظر كم بل، این حوزه كه در اسطورهقلمرو ناشناخته

امل است؛ محتویاتی كه ش عمیق، قلمروهای بیگانه و مانند آنها تجلَّی میکند، دربردارندۀ محتویات ناخودآداه انسان

ه تنها مخرَّب نبودانگیز است، تهدیداتی كه ادر با آن درست رفتار شود، نهبار و لذَّتهای خیالتهدیدهای خشونت

وقت نگهبان مرزهای ادرچه بهتر است انسان هیچ(. »693: 4345بلکه باعث اعتال و پیشرفت انسان میشود )نصیری، 

ولی از سوی دیگر، فقط با خروج از این مرزها و برانگیختن جنبج نابوددر همین شده را به چالش نخواند، تعیین

 (.4: 4341)كم بل، « های نو شدنیروست كه میتوان زنده یا مرده وارد حیطج تجربه

ورود شهریار به طلسم عنبر و درفتاری او به دست مرجان جادو و تالش برای رهایی از طلسم را میتوان نمودی از 

ار . شهریمان و سالک از نخستین آستان دانست كه پس از رهایی از این مرحله، به جادۀ آزمون دام مینهدعبور قهر

بیند. ای را میدر شکارداه بدنبال صیدی میرود. آن را دم میکند تا صبحگاه به كوهی میرسد و در باالی كوه قلعه

ند تا مهمان پیر شود. شهریار به همراه پیر وارد مردی در كنار چشمه از او درخواست میکپیش از ورود به قلعه، پیر

قلعه میشود و ناداه پیر غیب میشود. شهریار در آنجا لوحی را میبیند كه محتوای آن چنین بوده كه كسی از این 

طلسم رها نمیشود مگر اینکه از نژاد زال باشد. شهریار در این طلسم با مرجانج جادو دردیر میشود و عجایب و 
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 659جادویی فراوانی میبیند. او پس از شکستن طلسم عنبر، از قلعه رهایی مییابد )شهریارنامه، بیت  شگفتیهای 

- 614.) 

در این مرحله از سفر، كه نمود آن را در برخی داستانهای اساطیری میتوان دید، قهرمان توسط شکم نهنگ: 

تانها و اساطیر، برخی مکانها جنبج نمادین موجوداتی از جمله نهنگ، فیل یا هیوال بلعیده میشود. در برخی داس

چال زندان، و حصار بترتیب نمایندۀ دارند و تمثیلی از شکم نهنگ هستند. مکانهایی چون غار، چاه، معبد، سیاه

رحِم زمین و رحِم مادرند كه قهرمان دوباره به آن بردردانده میشود تا در هیئت و قالب انسانی جدید از نو زاده 

 شود. 

چال زندان را میتوان صورت نمادینی از رجوع به رحم مادر دانست كه یکی از مراتب مهمّ فردیت سیاه چاه و

پنداری با خود ایجاد میشود. درواقع اند كه در آن نوعی همذاتمحسوب میشود. این مکانها را نماد محلی دانسته

ید و به بلوغ و پختگی  میرسد )شوالیه آنشانج فرایندی است كه طی آن، روان درونی میشود و شخص به خود می

(. زندان سراندیب در این منظومه نمودی از شکم نهنگ در مسیر سفر قهرمان است. 311: 1، ج4395و دربران، 

شاه دستور میدهد شهریار را در شاه بیهوش و ربوده میشود. هیتالدر ادامج سفر، شهریار توسّط س اهیان هیتال

 كنند. سرانجام شهریار توسّط نگهبان قلعه نجات پیدا میکند. چال سراندیب در بندسیاه

 شاهبه عاس آن زمان دفت هیتال

 بسوی سراندیب بر بند كن

 دار باشسراندیب را خود كمین

 بسوی سراندیب در پیش شاه

 به زندان مهراج كردش به بند

 

 كه بركش همین شب مراو را به راه 

 دل از بند او شاد و خرسند كن

ز هشیار و بیدار باششب و رو  

 شب تیره با سروران س اه

 جهانجوی را عاس ناارجمند

(4445 - 4465)شهریارنامه، بیت   

به عقیدۀ كم بل در این مرحله قهرمان بجای پیروزی یا تسلیم به نیروی این خان، به درون آن بلعیده میشود؛ »

ین آموزش، كه دذر از خوان شکلی است از بطوریکه بنظر میرسد وی مرده است. این موضوع، تأكیدی است بر ا

خودنابودی، كه طی آن بجای رفتن به فراسوی محدودیّتهای دنیای مادی، قهرمان به درون میرود تا دوباره متولَّد 

شود. ناپدید شدن قهرمان، درست مانند رفتن عابد بسوی معبد است. جایی كه وی بهتر میتواند بیندیشد كه 

: 4374)واحددوست، « زی نیست جز مشتی خاک و خاكستر، امّا با روحی فناناپذیركیست و چیست و اینکه چی

661 .) 

این مرحله در نظر كم بل بصورت مبهم بیان شده است؛ چراكه از نظر منطقی میتواند قبل و بعد جادّۀ آزمونها: 

های مختلف است. به نظر از مرحلج شکم نهنگ قرار بگیرد. این مرحله درواقع مرحلج روبرو شدن قهرمان با آزمون

میرسد این مرحله مشکلترین و جذَّابترین بخش سفر است. قهرمان در این بخش با سختیها و موانعی روبرو میشود 

دهندۀ بخشی از بُعد تاریک یا سایج وجود او است. در این وادی، امدادرسان با نصایح، كه هریک به نوعی نشان

های مختلفی دارد از ابل موانع به او كمک میکند. این آزمونها دونهطلسمها، مأموران پنهانی و مخفی در مق

جستجوی عاشق بدنبال معشوق درفته تا سفر طبیب به سرزمین ارواح برای مالقات با ارواح ناپاكان كه بصورت 

 تقهرمان چه خدا باشد، چه خدابانو، چه زن باشد چه مرد، چه شخصیّ»نمادین بیانگر مسائل متنوّعی میباشند. 

ای باشد و چه رؤیابینی در قلمرو رؤیاها، متضَّاد خود را ازطریق بلعیدن یا بلعیده شدن كشف میکند. تمام اسطوره

یک میشکنند. او باید غرور، فضیلت، زیبایی و زنددی را كنار بگذارد و درمقابل چیزی بهمخالفتها و مقاومتها یک
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د و تسلیم شود. آنگاه درمییابد كه او و متضَّادش از دو جنس تحمّل است، سر فرودآوركه مطلقاً برایش غیرقابل

 (.45: 4341مخالف نیستند بلکه از یک تن میباشند )كم بل، 

بیشه عبور میکند و با موجودات آزمونها میگذارد. او از نهدر این منظومه شهریار به همراه جمهور قدم در راه جادّۀ 

لها را میکشد و در بیشج دوم دردها را نابود میکند. در بیشج سوم به مقابله اهریمنی نبرد میکند. او در بیشج اول فی

با اهدها می ردازد. در بیشج چهارم از بیابان محیّرالعقول موران عبور میکند. در بیشج پنجم به كشتن شیران می ردازد. 

ند هشتم بوزینگان را در بدر بیشج ششم غولها را میکشد. در بیشج هفتم دیو زنگی را درفتار میکند. در بیشج 

میکند. در بیشج نهم به منزلگاه دیو میرود. عبور از این نُه بیشه برای او دشوار است و رهایی از آن دشواریهای 

 فراوانی را در پی دارد.

زمانی كه قهرمان موانع و مشکالت را پشت سر میگذارد با خدابانویی كه ملکج جهان است، مالقات با خدابانو: 

میکند. میتوان دفت آخرین آزمون برای بدست آوردن موهبت عشق یا مهر و محبت، مالقات قهرمان با  ازدواج

(. این 464: 4341ای از جاودانگی )كم بل، خدابانو است و این موهبت، كسب لذَّت از زنددی است؛ بعنوان نمونه

ر قالب مادر، خواهر، معشوقه و عروس بانو كه قهرمان به وصال او دست مییابد، در اساطیر و داستانهای مختلف د

آورد. از دیدداه كم بل، او نمایندۀ جنبج خوب مادر تجلَّی پیدا میکند و تسکین روح و روان قهرمان را به ارمغان می

آوردن موهبت عشق یا مهر و محبّت میداند. در است. كم بل هدیج قهرمان نجیب را در مالقات با خدابانو، بدست

پیشه، او را از چاه ر، دآلرام را میتوان در جایگاه خدابانو درنظر درفت كه شهریار در دذر از نهادامج سفر شهریا

 دیو نجات میدهد و به وصال او میرسد.مضراب

 دآلرام دفتا كه ای نامدار

 كنون بیست روز است تا در كمند

 س هدار دفتا كنون شاد باش

 كنون بر كمر بند تار كمند

 مّ خامسمنبر میان را بدان خ

 برافراز چاه و كشیدش به بر

 ز درد دل از دیده بارید آب

 در قلعه كردند آنگاه باز

 

 جهانجوی و دردنکش و كامکار 

 فتادم به چنگال دیو دمند

 ز بند غم و غصّه آزاد باش

 بدان تا برآیی ز چاه بلند

نیکنامفروبست و بر شد دوّ   

 دآلرام چون دید روی پدر

رد سحابفزون زان كه باران ببا  

 برون آمد از قلعه آن سرفراز

(3499 -3445)شهریارنامه، بیت   

كم بل بر این عقیده است كه ازدواج جادویی قهرمان با خدابانو بیانگر تسلط كامل گر: زن در نقش وسوسه

از  ولیقهرمان بر زنددی است؛ زیرا او زن را نماد زنددی میداند. وجه منفی خدابانو تا این مرحله مشخص نمیشود 

د، ناپذیری و ناپاكیش آداه میشودرایی، اصالحزمانی كه قهرمان به هویّت خدابانویی پی میبرد و از زناكاری، تجمّل

از او رویگردان میشود تا خود را از رنج و عذاب روحی برهاند. پس از این آداهی است كه زن، سمبل بزرگ زنددی، 

تنها از او حمّل و سمبل دناه محسوب میشود. با طرد زن، قهرمان نهدر چشم پرهیزكاران و ارواح پاک، غیرقابل ت

ر اعتنا میکند. دیگبریده میشود بلکه این حسّ انزجار، او را به نمادهای كیهانی زن ازجمله جسم، زمین، و دنیا بی

 قهرمان در كنار خدابانوی شهوت آرام نمیگیرد و بتبع آن پیروزی در كنار او دیگر معنایی ندارد.
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در. او سودای رسیدن به شهریار را در سر دارد و در رسیدن به عشق او و در این داستان، فرانک زنی است وسوسه

دری و نابوددری خود را نشان كامجویی از او ناكام میماند. او با زندانی كردن شهریار در ادامج ماجرا، جنبج وسوسه

 مهمان خوان او باشد و او را بانوی هندوستان كند. ای از شهریار درخواست میکند تامیدهد. او در نامه

 به خوان من آید س هدار شاد

 به من بر یکی شرط و پیمان كند

 كه بانوی هندوستانم كند

 دآلرام ادرچند خونریز هست

 امبه حسن از دآلرام كمتر نه

 در او راست مژدان خنجردذار

 زدهورا در به رخ زلف چودان 

 دادر حسن آن مه جهانگیر ش

 در او هست از دوهر شهریار

 در او راست مردی به آهنگ كین

 امیدم چنان است از شهریار

 كه من نیز شمع شبستان بدم

 

 ببینیم یک روی آن درد راد 

 به پیمان مرا روشن این جان كند

 به دیدار خود شادمانم كند

 مرا نیز زلف دالویز هست

امچه در زو به پیش تو بهتر نه  

شکاردممرا هست مژدان مر  

 به رخ خال من دوی میدان زده

 مالحت ز خوبان كشمیر شد

 مرا نیز دوهر بود در كنار

 مرا نیز دیدی بر پشت زین

 كه دردد مرا نیز یل خواستار

 تو را كمترین از كنیزان بدم

(1159 - 1141)شهریارنامه، بیت   

ک چاهی میکند و روی آن را می وشاند. زمانی كه نامج فرانک به دست شهریار میرسد، به دیدار او میرود. فران

 شهریار در چاه فرومیرود و در بند میشود.

 دل از كینه آن ماه افکنده بود

 سرش را به خاشاک پوشیده بود

 چو بنهاد یل در سر چاه پای

 فرانک سر چاه بربست زود

 

 یکی چاه در پیش در كنده بود 

دونه در فکر كوشیده بودبدین  

راینیک به چه سرنگون درشد آن  

 بفرمود تا نامداران چو دود

(1164 - 1161)همان، بیت:   

كه دآلرام از درفتاری شهریار مطَّلع میشود، در جامج بازردانان با س اهیان خود نزد فرانک میرود. وقتی هویّت  زمانی

 .حقیقی دآلرام بر فرانک آشکار میشود، همراه س اهیان با فرانک میجنگد و او را در بند میکند

تعلَّق خاطر قهرمان به تعلیمات دذشته او را از پیوستن به جهان جدید و آشتی با پدر آشتی و یگانگی با پدر: 

بازمیدارد. تعلیماتی كه پدر و قدرت برتر را موجودی هیوالوش و دناهکار معرَّفی میکند. برای پشت سر دذاشتن 

در و مخوف نیست. البته پدر ن است و موجودی شکنجهاین دید قهرمان باید ایمان بیاورد كه پدر بخشنده و مهربا

نیز تنها قهرمان یا پسری را به آغوش راه میدهد كه آزمونها را با موفَّقیّت پشت سر دذاشته باشد؛ چراكه ادر پدر 

انگاری و مسامحه نشان دهد، بعدها قهرمان در اجرای نقشی در انجام درست آیینهای تشرَّف توسّط قهرمان سهل

 (.437: 4341هده میگیرد، ناتوان خواهد بود )كم بل، كه برع

پس از یگانه شدن با پدر است كه قهرمان در هیئت فردی ازنو متولدشده تجلی مییابد. اینک قهرمان نمایندۀ 

نیروی كیهانی است. او اكنون توان برعهده درفتن نقش راهنما را دارد و شایستج قهرمانی است كه لیاقت شناخت 

كه متوجّه میشود پدران خاندان او حامی او نیستند، ترک ته است. شهریار پس از مجادلج آغازین، زمانی پدر را داش
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خاندان میکند و در بخشهای نهایی داستان، نقاب به چهره به مقابله با پدران می ردازد. او درواقع باید در مسیری 

بان پدران خاندان خود پشت سر دذارد تا بعد از كسب دشوار آزمونهایی را پیروزمندانه برای آشنا شدن با بُعد مهر

 آداهی در تولَّد، مجدّد با پدران مهربان و راهنمای دلسوز خود برخورد كند و به خاندان خود ب یوندد. 

در ادامج این داستان، زمانی كه بین س اهیان ایران و س اه بیگانه نبرد صورت میگیرد، شهریار نقاب بر چهره زده و 

آید و با رستم نبرد میکند. این نبرد بسیار دلیرانه است و رستم تاب و توان مقابله با او را ه به میدان میناشناخت

ای به زال، او را از هویّت حقیقی شهریار آداه میکند. زال سراسیمه به شاه با نوشتن نامهندارد. در این میان، ارهنگ

 هویّت حقیقی او مشخَّص میشود.  میدان میرود و كالهخود از سر شهریار برمیدارد و

 چو بشنید زال این برافراخت اسب

 ز مركب فرودآمد آمد برش

 چو بنمود رخسارۀ شهریار

 تهمتن چو بشناخت فرزند را

 رها كرد دست از كمربند او

 

 بیامد به كردار آذردشسب 

 بزد دست و برداشت خود از سرش

 بدانست و بشناخت آن نامدار

ایل نیو و درد خردمند ر  

 چو دانست كو هست فرزند او

(4459 - 4446)شهریارنامه، بیت    

به این ترتیب شهریار پس از سالها دوری از خاندان و دذر از مسیرهای دونادون و طی كردن آزمونهای دشوار، 

ند یدوباره به خاندان خود می یوندد. او دیگر شهریار سالهای پیش نیست، بلکه اینک قهرمانی مقتدر است و به فرا

 فردیّت دست یافته است. 

امتناع از بازدشت به آن معنی مفصّلی كه كم بل در كتاب خود توضیح داده است، در امتناع از بازگشت: 

شاه دیده نمیشود. در این منظومه با نوعی تأخیر در بازدشت قهرمان روبرو هستیم. زمانی كه لهراسب شهریارنامه

دیو به مردم میرسد، آداه میکند. رستم ا از آزار و اذیتهایی كه از جانب سخرهتصمیم میگیرد به ایران بردردد، او ر

 دیو ب ردازد. شهریار از رستم و لهراسپشاه درخواست میکند به ایران بردردد تا خود به مقابله با سخرهاز لهراسپ

ریار از رفتن با آنها خودداری شاه به ایران برمیگردند اما شهخواهش میکند تا به ایران بردردند. رستم و لهراسپ

 میکند.

 شما با نیا سوی ایران شوید

 كه من بازمانم به آمل به جای

 

 به پیکار تركان چو شیران شوید 

 كه سر دیو را آورم زیر پای

(44716-44713)همان، بیت   

د و او را در بند میکن دیو میرود. زمانی كه دیو را شکست میدهد،او در سرزمین بیگانه میماند و به نبرد با سخره 

راهی ایران و دربار لهراسپ میشود. درواقع این پیروزی را میتوان نوعی بركت نهایی تلقی كرد كه او برای خاندان 

 آورد.شاه، به ارمغان میسرزمینش، لهراسپو شهریار 

 درآمد به نیرو چو شیر اهرمن

 سرش خورد بشکست و افتاد پست

 كشانش به آمل بیاورد باز

 یکی درز زد بر سرش پیلتن 

 جهانجو فرورفت و دستش ببست

فرازجهانجو سرافراز دردن  



 77/ تحلیل سفر قهرمان در شهریارنامه بر مبنای الگوی سفر قهرمان كم بل

 

 ستش به زنجیر و غل استواربب

 به شیراز بردش به نزدیک شاه

 كس كه دیدی سر و یال او هر آن

 شگفتی بماندی از آن اهرمن

 بفرمود لهراسب كه ابلیس را

 از اسطخر آورد دهخیم و خوار

 

یارببردش ز آمل سوی شهر  

خواهمر آن اهرمن، زابلی نیک  

 مر آن كفت و هم بال و چنگال او

كنان پیلتنبر او بر نظاره  

 بیارند آن دیو تلبیس را

 چنان بسته پیش شه و شهریار

(44444-44467)همان، بیت   

 گیرینتیجه

رحلج اول بل در مبا بررسی مراحل سفر قهرمان مطابق الگوی كم بل، میتوان دفت بسیاری از بخشهایی را كه كم 

مشاهده كرد. در مرحلج عزیمت، شهریار به ندای  شهریارنامهو دوم سفر قهرمان ذكر كرده است، براحتی میتوان در 

درون پاسخ میدهد و راهی سفری دشوار میشود. در ادامج سفر امداد غیبی در پوشش بازردانی است كه در شهر 

نجات میدهد. طلسم عنبر در این منظومه نخستین آستان است كه سرند حضور دارد و شهریار را از بیماری مهلک 

شهریار با كوشش و رنج فراوان از آن عبور میکند. زندان سراندیب را میتوان در حکم شکم نهنگ دانست كه شهریار 

با بیشه مدتی در آنجا درفتار میماند. او در مرحلج دوم یعنی آیین تشرَّف، وارد جادۀ آزمونها میشود و در نه

آید. در این منظومه دیدار شهریار با دآلرام نمودی از دشواریهای فراوانی روبرو میشود و از آنجا پیروز بیرون می

در است كه تالش میکند شهریار را نابود كند. او در مالقات او با خدابانوست و فرانک نمودی از زن در نقش وسوسه

رد و سرانجام به خاندان خود می یوندد. مرحلج سوم از منظر كم بل، ادامه در جنگی در مقابل خاندان خود قرار میگی

میتوان این بخش  شهریارنامهمرحلج بازدشت است. در این مرحله بخشی به نام امتناع از بازدشت وجود دارد. در 

اند تا شاه خودداری میکند و در سرزمین بیگانه میمرا مشاهده كرد. شهریار از بازدشت به همراه پدر و لهراسپ

دیو را در بند میکند و به ایران بازمیگردد و نوعی پیروزی را برای خاندان دیو را نابود كند. او درنهایت سخرهسخره

 آورد. میتوان دفت بیشتر بخشهای سفر شهریار با الگوی كم بل مطابقت دارد.خود به ارمغان می

 

  نویسندگان مشاركت

فردوسی علوم انسانی دانشگاه ادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی ابوالقاسم قوامآقای دكتر  .استشده استخراج مشهد

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب  پورمژدان حسن. سركار خانم اندبوده مطالعه

  .استبوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته شنق

 

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه فردوسی مشهدانسانی دانشگاه 
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  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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