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 چکيده 
  سفر »  عنوان  با  ايگسترده   و  واحد  الگوي  جهان،  هايداستان   بررسی  با  کمپبل  جوزف
 عنوان به   قهرمان  بر  تکیه.  کرد  مطرح  هاانسان  زندگی  یحت  و  هاداستان  تمام  براي  «قهرمان

 منش  و  زندگی  روش  انتخاب  و  دارد  خاص  تیاهمی   نوجوان،  داستان  عناصر  از  يکی
  رمان   مجموعه. کند  ترگسترده   آن  هدف  و  زندگی  به   را  نوجوانان  ديد  تواندمی  قهرمانان
  هدف   و  جاودانگی  ويژگی  با  آن  اصلی  شخصیت  و  اَشَوَزدَنگهِه  قهرمانیاياسطوره 

  اين   از  هدف  رو،ازاين .  بود  قهرمانی  سفر  الگوي  بررسی  براي  مناسبی  يگزينه  معنادارش،
  قهرمان   سفر  الگوي   با  اشوزدنگهه   روايتِ  هايتفاوت  بررسی  و  قهرمان   سفر  نقد   پژوهش،

  نوجوانِ   قهرمانِ  سفر  در  کمپبل  الگوي  يگانههفده   مراحل  ،به همین دلیل  بود؛  کمپبل
  درونی   نبرد  در  داستان  قهرمان  که  گرديد  مشخص  بررسی  اين  در.  شد  بررسی  داستان
 محققان  همچنین.  شودمی   تبديل  جهان  دو  ارباب   به   و  پیروز   اهريمن برابر  در   و  خويش

  جايیجابه  ها،آزمون   يجاده  و  گروسوسه  نقش  در  زن  غیبی،  امداد  نهنگ،  شکم  مراحل  در
 گرفته صورت   هايبررسی  براساس.  کردند  مالحظه  کمپبل  الگوي   با   مقايسه  در   را   تکرار   و

  است،   جهان  هايداستان  از  برگرفته  اينکه  با  قهرمان  سفر  الگوي  که  گفت  توانمی
  داستان   ها،تفاوت   اين  وجود  با  باشد؛  داستانی  رخدادهاي  يهمه   جوابگوي  تواندنمی

 . دارد خوانیهم  کمپبل قهرمانی سفر الگوي کلّیت با اشوزدنگهه
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 مقدمه .  1
  ها آن دارند، جاي  بشر جمعی ناخودآگاه  ضمیر در که هستند  مشترکی مفاهیم  الگوهاکهن

  ادبیات  و  هااسطوره  مذهبی،  هايآيین  در  و  اندشده  ذخیره  مختلف   اقوام   فکري  يخزانه  در
  شاعر   ذهن  چگونه   که   داد  نشان  توانمی(  اياسطوره)  الگويیکهن  نقد  با .  کنندمی  پیدا   نمود

  کند می  جذب  است  بشر  مکرر   هايتجربه  محصول   که  را  اساطیري  صور  اين  نويسنده،  و
  وجوه  و  نیست  عديبتک  اساطیري  نقد.  دهدمی  نمايش  نمادين  ايشیوه  به  را  هاآن   و

 . ايمآمده کجا  از  و چرا دهد نشان تواندمی نقد اين. گیردبرمی در را مختلفی
  ي نظريه   طرح   با   ، ( 1904-1987)   آمريکايی   فیلسوف   ، 1کمپبل   جان   جوزف   راستا،   اين   در 
(  1949)   2چهره   هزار   قهرمان   کتاِب  در   قهرمانان   اعمال   توالی   تحلیل   با   «اسطوره تک »   خاص 

  به  قهرمان   سفر   الگوي  کارايی   کمپبل،   ديدگاه  از .  گذاشت  اساطیري   نقد   بر  انکارناپذيري   تأثیر 
  بنابراين .  دارد   کاربرد   نیز  ها انسان  ي روزمره   زندگی   در   بلکه   نیست؛  محدود   اسطوره   و   داستان 

  و   3يونگ   کارل   اينکه   با .  داد   تغییر   را   زندگی   روش   توان می   زندگی   در   الگو   اين   از   گیري بهره   با 
  کمپبل   جوزف   اين   اند؛ پرداخته   الگوها کهن   موضوع   به   کمپبل   از   پس   و   پیش   ديگري   محققان 

  و   داد   نشان   قهرمان   الگوي کهن   يعنی،   الگوها کهن   ترين مهم   از   يکی   به   اي ويژه   ه توج   که   بود 
  تحکیم   براي   کمپبل .  اند کرده   رجوع   آن   به   4ووگلر   همچون   کمپبل،   از   پس   بسیاري   نظران صاحب 
 .  آورد   دست   به   جهان   سراسر   از   بسیاري   هاي نمونه   خود،   الگوي 

  همراه   هايیآيین  اجراي  با  زندگی  هايدوره  از  هريک  از  گذر  کمپبل  ديدگاه  براساس
(  نوجوانی)  ی سالبزرگ  دوران  به   کودک  ورود  و   بلوغ  هاآن   ترينِمهم  از  يکی  که   است   بوده
 و   دارد   فرد  هويّت  گیريشکل  در  انکارناپذيري  و  مهم  نقش  نوجوانی  يدوره.  است

  جايگاهش  و کیست بداند   خواهد می او . يابدمی ت شد سن  اين  در قهرمان  از  الگوپذيري
  بلکه   کنند؛می  ارضا  را  او  خواهی هیجان  تنهانه  قهرمانان  و  هااسطوره.  کجاست  هستی  در
  قهرمانی   الگوي  براساس  که  هايیداستان  رو،ازاين.  دهندمی  پاسخ  نیز  او  بنیادين  سؤاالت  به

  پنهان   ارزشمند  مفاهیم  نوجوان  اگر  و  است  ابجذ   آنان  از   بسیاري  براي  شوند،می  خلق
 .شد خواهد تبديل بهتري انسان به بیاموزد، را قهرمان  سفر  الگوي در
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  گمارده   هّمت   نوجوانان   براي   قهرمانی   هاي داستان   روايت   به   آرين آرمان   دلیل،   همین   به 

  خود   به   را   منتقدان   و   مندان عالقه   ه توج   َاَشَوزدنَگِهه   نام   با   او   جلدي سه   داستانی   مجموعه .  است 

  به  وي   توجه   نويسنده،   اين   ي درباره   تأمل   شايان   نکته .  است   کرده   کسب   را   ( 1) جوايزي   و   جلب 

.  کند می   دنبال   داستان   اين   بطن   در   که   است   باارزشی   مفاهیم   و   معنادار   اهداف   و   شناسی اسطوره 

  رسیدن   تا   ناپخته   و   خام   نوجوانی   از   داستان   شخصیت   سفر   مسیر   و   اشوزدنگهه   داستانی   خط 

  قهرمانیاي اسطوره   بررسی   قابلّیت   و   زمینه   فردي،   هاي طلبی جاه   بنِد  از   رهايی   و   بلوغ   پختگی،   به 

  ي استحاله  روند  از   ساختاري   تحلیل   ي ارائه   براي  تواند می  کمپبل   قهرمان   سفر   الگوي   . دارد  را 

  اي پايه   و   مهم   ي نظريه   اين   محققان   رو، ازاين .  رود   کار   به   واال   انسانی   به   شدن تبديل   تا   قهرمانان 

 . اند کرده   بررسی   و   نقد   َاَشَوزدنَگِهه   داستانی   مجموعه   در   را   شناسی اسطوره 

 

 پژوهش  ی پيشينه و  نظری   مبانی.  2
  بازيافتن   براي  بلکه  نیست؛  اکتشاف  براي  قهرمان  پرهراس  سفر  ،کمپبل  نظر  براساس

  تمام   در  که  نیروهايی.  است  برخاسته   هاآن  جستجوي  به  قهرمان  که  است   الهی  نیروهاي 

.  رک)  بشناسد   را  خود  بايد  فقط  او  و  اندداشته  وجود  قهرمان  خود  قلب  در  مدّت  اين

  شخصی   هايتمحدودي  از  بتواند  که  است  کسی   قهرمان  او،  ديدگاه  از(.  47:  1396  کمپبل،

  تولد م دوباره کامل  انسانی   چون و میرد می او.  برسد انسانی اَشکال  به و کند   گذر بومی  يا

  است   آموخته  تازه  زندگی  از  که  بیاموزد  ما  به  را  درسی  و  بازگردد  ما  سويبه  تا  شودمی

  را   قهرمانی  سفر  الگوي   جهان،  قهرمانی   روايات   و  اساطیر  بررسی   با   کمپبل(.  31  همان،)

  را   سفر  اين  کمپبل.  داد  تشخیص  قهرمان  سفر  در  گام  هفده  و  مرحله  سه  و  کرد  احیطر

  امداد »   ،«دعوت  ردّ»  ،«سفر  آغاز  به  دعوت»  شامل  ؛جدايی  .1:  داندمی  زير  مراحل  شامل 

  ، «هاآزمون  يجادّه»  شامل   ؛رهیافت.  2  ؛«نهنگ  شکم»  و  «آستان   نخستین  از  عبور»  ،«غیبی

  برکت »  و  «خدايگان»  ،«پدر  با  آشتی»  ،«گروسوسه  نقش  در  زن»  ،«خدابانو   با  مالقات»

  عبور »   ،«خارج  از  کمک»  ،«جادويی  فرار»   ،«بازگشت  از  امتناع»   شامل  ؛بازگشت  .3 ؛«نهايی

(.  46- 45  همان،)  «زندگی  در  آزاد  و  رها»  و  «جهان  دو  ارباب»  ،«بازگشت  آستان  از

  از .  است  شده  انجام  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي  و  الگوهاکهن  پیرامون  متعددي  تحقیقات

  به   توانمی  اند،پرداخته  ادبی  آثار  در  قهرمان  سفر  الگويکهن  بررسی   به  که  تحقیقاتی  جمله
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  نمادشناسی »  عنوان  با  خود  پژوهش   در(  1390)  فردريحانی.  کرد  اشاره  زير  هاي نمونه

  از   الگويیکهن  تحلیلی  «يگانه  ياسطوره  براساس  اشراق  شیخ  هايقصّه  در  هانمونهکهن

  با   خود   ينامهپايان  در(  1391)  زلّتیآقاجانی.  است  داده  انجام   اشراق   شیخ   رمزي  هايقصّه

  شاهنامه   در   را  سفر   اين   يويژه  ساختار  شاهنامه در  قهرمان  سفر  الگويکهن  بررسی   عنوان 

  تطبیقی   ي مطالعه»  عنوان  با  ايمقاله  در (  1391)  همکاران  و   معقولی.  است  کرده  بررسی

  را  قهرمان سفر الگوي انطباق میزان «سینمايی و ادبی محتواي در قهرمان سفر الگويکهن

  تبیین »   عنوان  با  پژوهشی  در   نیز(  1392)   همکاران  و  طاهري.  اندکرده  بررسی  اثر  دو  در

  کردند   بیان  «رستم  خوانهفت  در  کمپبل  و  يونگ  آراي  براساس  قهرمان  سفر  الگويکهن

  وتحلیل تجزيه  براي  فراوانی  هايقابلیّت  قهرمان،  سفر  الگويکهن  يدرباره  کمپبل  آراي  که

 زادهعبداهلل  همچنین.  دارد  کهن   هايحماسه  ويژهبه  داستانی  آثار  شناسیزيبايی  و  تطبیقی

  سفر   الگويی کهن  نقد»  عنوان  با  خود  يمقاله  جديدترين  در(  1398)  همکاران  و  برزو

  الگويی کهن  نقد  به  «پیرسن  و  کمپبل  هنظري  براساس  کوچولو  سیاه  ماهی  داستان  در  قهرمان

 .اندپرداخته فرد روان در فعال  الگويکهن دوازده بررسی  و داستان

  که  اندپرداخته  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي  بررسی  به  خاص  طوربه  تحقیقاتی  همچنین

  با   پژوهشی  در(  1392)  راهشاهيدالّهی.  کرد  اشاره  زير  هاينمونه  به  توانمی  جمله  آن  از

  مبناي   بر  هاادريسی  يخانه  داستان  در  عشق  يزمینه  در  وهّاب   شخصیت  تکامل»  عنوان

  با   داستان  قهرمان  شخصیت  تکامل  طرح  انطباق  دادننشان  به  «کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي

  خود   ينامهپايان  در(  1392)   امیرخانی.  است  ورزيده  مبادرت  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي

  به   کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي  با  بیضايی  نمايشی  آثار  در  اسطوره  جايگاه  بررسی  عنوان  با

  مشاهده   شدهبررسی  هايداستان  برخی  در  کمپبل  الگوي  پايانی  مراحل  که  رسید  نتیجه  اين

  ي منظومه   تحلیل  و  بررسی»  عنوان  با  ايمقاله  در  نیز(  1394)  همکاران  و  امامی.  شودنمی
  تفاوت   لحاظ  به   الگو  اين  اگرچه  که  اند کرده  بیان   «کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي  براساس  مانلی

  ايروانی .  است  ثابت  همواره  آن  اساس  اما   شود،می  تحوّل   و  تغییر  دچار  هازمان  و  هافرهنگ

  الطّیر منطق  در  صنعان  شیخ  داستان  تحلیل»  عنوان  با  ايمقاله  در (  1394)  همکاران  و

  براي   مناسب  هايشیوه  از  يکی   که  اندکرده  بیان  «کمپبل  قهرمان  سفر  الگويکهن  براساس

  و   ذبیحی.  است  کمپبل  قهرمان  سفر  الگويکهن  صنعان،  شیخ  داستان  رمزي  ساختار  درک
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  نامه داراب  در  قهرمان  سفر  الگويکهن  تحلیل»  عنوان  با  تحقیقی  در  نیز(  1395)  همکاران
  در .  اندکرده  بررسی  کمپبل  الگوي   با  را   داراب   سفر   تطابق  میزان  «کمپبل  الگوي  براساس 

  کمپبل   الگوي  از  خارج  از  نجات  دست  و  جادويی  فرار   مراحل  که  شد  مشاهده  بررسی  اين

  بررسی   عنوان  با  خود  ينامهپايان  در(  1395)  ورزدار.  ندارد   وجود  داراب  داستان  در
  بررسی   به  کمپبل   اسطورهتک  رويکرد  با  نامه مصیبت  و  الطّیر منطق  در  قهرمان   سفر  ينظريه

  که   است  کرده  بیان  و  پرداخته  عطّار  هايداستان  در  کمپبل  الگوي  هايمؤلفه  مطابقت   و

 و  فوالدي .  افتدمی  اتفاق   زبانی   و  فرهنگی  هر  در  که   است  جهانی  الگويی  قهرمان  سفر 

  براساس   منیژه  و  بیژن  داستان  نقد  و  بررسی»  عنوان  با  خود  ي مقاله  در  نیز(  1397)  همکاران

  با   کمپبل  قهرمان  سیر  مراحل  تطبیق  با  تا  نداهکرد  تالش  «کمپبل  قهرمان  سفر  الگويکهن

 . کنند  بررسی را  هاشخصیت نقش و انطباق میزان داستان، اين

  اشاره   هاآن  به   که  است  شده  پرداخته  آرين  آرمان  آثار  بررسی  به  نیز  تحقیقاتی  در

  خلق   در  نو  طرحی»  عنوان  با  ايمقاله  در(  1395)  همکاران  و  پیرصوفی.  شودمی

  اي اسطوره  رمان  اين  ادبی  نقد  به  «خوآرگرپَتَش  رمان  به  نگاهی   اساطیري،  هايشخصیت

  تحلیل   و  نقد   عنوان  با  خود  ينامهپايان  در  نیز(  1395)  زاده منصوري.  اندپرداخته  آرين
  از   من  و  پارسیان  که  است  کرده  بیان  آرين  آرمان  اثر  من   و  پارسیان  رمان  محتوايی

  سروستانی ملکی  خاص،  طوربه .  رودمی  شمار  به  تألیفی  آثار  میان  در  موفّق  هايداستان

  آرمان   از   اشوزدنگهه   ي گانه سه   در   قهرمان   سفر   بررسی »   عنوان   با   خود   ي مقاله   در (  1394) 

(  1391)   پور حسین .  است   نموده   بررسی   وگلر   و   کمپبل   هاي نظريه   بر   تکیه   با   را   رمان   اين   «آرين 

  قهرمان   سفر   مراحل   من   و   پارسیان   در   سفر   الگوي کهن   بررسی   عنوان   با   خود   ي نامه پايان   در   نیز 
 .  است   داده   تطبیق   کمپبل   قهرمان   سفر   الگوي   با   را   داستان   سه   اين   اي اسطوره 

  هاي رمان  در  کمپبل  الگوي  بررسی  به  اندکی  هايپژوهش  که   داد  نشان  ها بررسی

  تواند می  هاپژوهش  همچنین.  طلبدمی  را  تريبیش  پژوهش  حوزه  اين  و  اندپرداخته  نوجوان

  کردند   تالش  محققان.  کند  کمک  نوجوان  هايداستان  نگارش  هدفمندي  و  ترشدنغنی  به

  اتادبی  يحوزه   در  را  پژوهشی  هايخأل  اين  از  کوچکی  بخش  موضوع،  اين  انتخاب  با  تا

 . دهند پوشش نوجوان و کودک
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  استفاده  با   محققان  و  است  بوده  اي کتابخانه  روش   به  حاضر  تحقیق   در  هاداده  گردآوري

  ي گانهسه  رمان  يمجموعه  بررسی  به  ها آن  بازخوانی  و   معتبر  منابع  برداريفیش  از

  ي حماسه  و  تازهيک  اهريمنان  اکنون،هم  ياسطوره  هايعنوان  با  آرين  آرمان  اثر  اشوزدنگهه
  و  تحلیلی نوع از) توصیفی روش به حاضر پژوهش همچنین،. اندکرده اقدام بخشنجات

.  است  پرداخته  کمپبل  قهرمان  سفر   الگوي  مبناي  بر  رمان  وتحلیلتجزيه  به(  کیفی  صورتبه

 :است زير شرح به تحقیق هايفرضپیش

  برابر   در  و  خويش  درونی  نبرد  در  شود؛می  جاودانه   اَشَوَزدَنگهِه  رمان  در  قهرمان.  1

 .شودمی  تبديل جهان  دو ارباب  به اهريمن، فرار با و پیروز  اهريمن جادوگران

  سفر   الگوي  از  هاآزمون  يجاده  و  خدابانو  با  ديدار  غیبی،  امداد  نهنگ،  شکم  مراحل.  2

 . شوندمی  تکرار اَشَوَزدَنگهِه رمان در کمپبل قهرمان

 

 داستان  تحليل  و تجزیه. 3
  ی،اتفاق   اثر   بر   که   پردازد می   اشوزدنگهه   نام   به   نوجوانی   شخصیت   سیروسفر   به   َاَشَوزدنَگِهه    رمان 

  قهرمان  سفر   الگوي  مراحل  براساس   را  رمان  اين  کوشد می  حاضر   نوشتار .  است   شده  جاودانه 

  داستان، در  مراحل  برخی  جايی جابه  و  تکرار   دلیل به  که  است   ذکر   به  الزم .  کند  تحلیل   کمپبل 

 . ندارد   وجود   بازگشت   و   رهیافت   جدايی،   ی کل   هاي بخش   به   بندي تقسیم   امکان 

 

 سفر  آغاز به دعوت .1. 3

  آشکار   قهرمان  برابر  در  را  ناشناخته  جهانی  ،اتفاق  سر  از  اشتباهی  کمپبل  نظر  براساس

  سر   از  داستان  نوجوان  شخصیت  اشوزدنگهه  داستان  در  (.60:  1396  کمپبل،.  رک)  کند می

  خوددار   معجون،  بطري  برابر  در  تواند نمی  اما  شود،می  رها  قتل  يصحنه  میان  در  اتفاق

  مسیر   در  و  بکِشد  سر  را  معجون  تا  کندمی  ترغیب  را  او  «بودنهمیشه»  نفسانی  حسِ  و  باشد

  اي انگیزه  نزديکان  يا  مال   جان،  دادندست  از  ترس  ها،داستان  در.  بگذارد  قدم  ايناشناخته

.  رک)  اژدها  کاخ  داستان  در  اردشیر  مادر  شدنکشته  مثال،  طوربه  است؛  بوده  سفر  آغاز  براي

 . دارد اردشیر براي نقشی چنین( 23- 22: 1 ج ،1390 آرين،
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 مرحله  پیامدهاي و اتفاقات .1 جدول

 پيامد  اتفاق 

 اشوزدنگهه  ماندنتنها جادوگر  دست  به  استاد  شدنکشته 

 اسرارآمیز  معجون يافتن شدنشناخته قتل عاملِ

 معجون   سرکشیدن « بودنهمیشه » حسِ

 

 آستان   نخستين از عبور . 2. 3
  آستانه   نگهبانانِ  با  اعال  سرزمین  به  ورود  درِ  مقابل  قهرمان»:  گويدمی  مرحله  اين  يهدربار  کمپبل

  داستان   در(.  85:  1396  کمپبل،)  «است   انتظار  در  وخطر  ناشناخته ِتاريکی  سو،آن.  شودمی  مواجه

  درِ  برابر  در  که  دارند   را  آستانه  نگهبانان  نقش  مغان  و  سربازان  جادوگران،  ،اشوزدنگهه

 خروج  و  چال سیاه  به  شدنانداخته  از   پس   اشوزدنگهه.  اندايستاده  ناشناخته   دنیاي   ورودي

  در  را آستان نخستین از عبور  ينمونه. کندمی عبور آستان نخستین از مردگان يهدخم از

  نخستین   از  عبور  نقش   گرم  بیابانِ  در  خیر  گرفتاري.  ديد  توانمی  نیز   ديگر  هايداستان

  ي کینه  و  شاه  خشم  همچنین(.  284:  1389  نظامی، .  رک)  دارد  قهرمان   براي  را   آستان

 (.273: 5ج ،1375 فردوسی،. رک) کنندمی  عمل او براي نگهبان دو همچون اسفنديار
 مرحله  پیامدهاي و اتفاقات  .2  جدول

 پيامد  اتفاق 

 شدنشناخته قاتل سربازان  هجوم

 مردگان  يدخمه  در شدنزاده  و مردن چشمان  شدندريده  و چالسیاه به شدنانداخته 

 

 (اول) نهنگ  شکم . 3. 3
  میرد می  ظاهربه  و  شودمی  بلعیده  هاناشناخته  يوسیلهبه  قهرمان   کمپبل،  اعتقاد  براساس

  دهد می دست از شیرها گودال  در را چشمانش نیز اشوزدنگهه(. 96: 1396 کمپبل،. رک)

  که   گردد می   گرفتار   مردگان   دخمه   در   او   ديگر   سويی   از .  شود می   ور غوطه   درونش   تاريکی   در   و 

  مشاهده   نیز   ديگر   هاي داستان   در   مرحله   اين   ي نمونه .  باشد   قهرمان   ظاهري   مرِگ  نماد   تواند می 

  ، ( 250- 248:  1391  محّمدي، .  رک )   نهنگ   شکم   در   گرفتارشدن   با (  ع )   يونس   حضرت .  شود می 
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  سقوط   هنگام   در   برديا   و (  26:  2ج   ، 1390  آرين، .  رک )   ناشناخته   سرزمین   به   ورود   با   اردشیر 

 . شوند   زاده   دوباره   تا   میرند می   مادي   جهان   در   ظاهر   در   ، ( 10:  3ج   ، 1390  آرين، .  رک )   هواپیما 
 مرحله  پیامدهاي و اتفاقات  .3  جدول

 پيامد  اتفاق 

 قهرمان  ظاهري مرگ مردگان   يدخمه   در  افتادن  و  نابینايی  شیرها،  گودال
 

 دعوت  ردّ. 4. 3
  و  احساسی   فضاي   از   جداشدن   به   قادر   فرد   که   است   اين   مرحله   اين   درباره   کمپبل   نظر 

  کمپبل، .  رک )   کند می   ديگري   چیز   متوجه   را   حواس   و   بندد می   را   ها گوش   نیست،   آن   هاي آل ايده 

  هرچیز   از   است،   افتاده   برايش   ی اتفاق   چه   دقیقًا  بداند   اينکه   بدون   نیز   اشوزدنگهه   (. 67:  1396

  جمله   از   شود؛ می   ديده   ها داستان   اکثر   در   مرحله   اين   . کشد می   دست   اش معشوقه   از   غیر 

:  3ج   ، 1390 آرين، .  رک )  برديا   ترس   و (  196: 5ج   ، 1375 فردوسی، .  رک )   اسفنديار  تفاوتی بی 

 . دارد   را   دعوت   ردّ   نقش   که (  10
 مرحله  پیامدهاي و اتفاقات  .4  جدول

 پيامد  اتفاق 

 اش معشوقه از غیر هرچیز از  کشیدندست شدن   او  مجذوب  و  پروانه  ديدن
 

 (اول) غيبی  امداد. 5. 3
  کننده حمايت  موجودي  با  مرحله   یناول  در  قهرمان  است  معتقد  مرحله اين  يهدربار  کمپبل

  هدف بی  اشمعشوقه  مرگ  از  پس  اشوزدنگهه(.  75:  1396  کمپبل،.  رک)  شوندمی  روروبه 

  موجود   پس  است؛  گذاشته  قدم  راه  اين  در  و  شده  انتخاب  او.  است  نفرت  از  سرشار  و

 .شودمی  ظاهر سبزپوش پیرمردي نقش در او راهنمايی و هدايت براي کنندهحمايت
 مرحله  پیامدهاي و اتاتفاق  .5  جدول

 پيامد  اتفاق 
 نفرت  و شدنهدف بی اش معشوقه  مرگ

 سبزپوش  پیرمردي ظاهرشدن خدا  ازسوي واژگانی آشکارشدن
 جمکرد  دژ معرفی ناپیدا؛ موجودات شاهِ مالقات جاودانگی از رهايی شوق
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 (اول) گر وسوسه  نقش در  زن .6. 3

  را  ديوهايش   بیابد،   را   خود   جايگاه   بايد   هرکس   که   کند می   بیان   مرحله   اين   ي ه دربار   کمپبل 
  وجود   با   نیز   اشوزدنگهه (.  128:  1396  کمپبل، .  رک )   اويند   نفس   انعکاس   ها آن   بداند   و   بشناسد 
  ابتدا   در   و   است   کرده   وپا دست   خود   براي   که   است   شده   اصولی   گرفتار   اش، ذهنی   نیروي 

  پاره  را   اصول   اين   زنجیرهاي   نهايت   در   اما   کند،   کمک   کشورش   ي ملکه   ياران   به   خواهد نمی 
 . کند می   ترک   را   ملکه   و   شود می   رها   نیز   مقام   و   جاه   ي وسوسه   از   او .  ُکشد می   را   دشمن   و   کند می 

  شناسی روان  در  که  است  ضروري  نکته  اين  ذکر  يونگ،  از  کمپبل  تأثیرپذيري  دلیلبه
  تعبیر   ناخودآگاه  سفر  يا  فرديّت  عنوان  با  فرامکانی  و  فرازمانی  سیروسفر  اين  از  يونگ

  مرد   روانِ  در  زنانه   هايويژگی  حلول   آنیما (.  36:  1391  همکاران،  و  حسینی.  رک)  شودمی
  که چنان.  کند  منحرف  است،  بوده  حرکت  در  سويش  به  آنچه  از  را  مرد  تواندمی  که  است

  را  قهرمان  است ممکن  و رودمی پیش   را مسیر همین  کمپبل الگوي  در  نیز گر وسوسه زن
  قهرمانی   است  ممکن  نیز  ديگر   سوي  از .  دارد  باز  خواند می  را  او  که   راهی  از  کلّی  به

:  1396  کمپبل،.  رک)  کند  مقاومت (  زن  خوانیآوازه)  هاوسوسه  اين  برابر  در  برنارد  همچون
  باره اين  در  کمپبل.  دارد  همخوانی  يونگ  آنیماي  هايويژگی  با  مرحله  اين  رو،ازاين(.  131
  پرهیزگاران،  چشم  در  زندگی  بزرگ  سمبل  عنوانبه   زن  مخصوصاً   و  زندگی»:  گويدمی

  هايش وسوسه  از  برسد،  مادر  اين  فراسوي  به  بايد  زندگی  يهجويند.  شودمی  تحمّل  غیرقابل
 (. 129  همان،) «درآيد پرواز به پاک اثیري فضاي در و کند گذر

 مرحله  پیامدهاي و اتاتفاق .6جدول 
 پيامد  اتفاق 

 دشمن  فرمانده کشتن پذيرش دشمن  چنگال در ملکه گرفتاري
 فرمانده  شدنکشته  و اشوزدنگهه جانِ به  قصد سوء خدايش  و  خود   براي   فرمانده  طلبیجاه

 کاخ  ترکِ ملکه   سوي از ازدواج درخواست
 

 (اول) ها آزمون  یهجاد .7. 3
  آستان نخستین از عبور هنگام که  است  مشکلی هاآزمون يجاده در کار سختی» کمپبل باور به

  همان،) «!سپارد؟می مرگ دست به را خود ،1«من»  آيا که است  اين مسأله و داشت  وجود زــ نی

 
1 Ego 
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   نیروهاي   از  داستان  اصلی   شخصیت  که  است  اين  دارد،  وجود  داستان   اين  در  آنچه  اما  ،(115
  نیروهاي   سوي  از  موهبتی   اين  گفت  توانمی.  است  برخوردار  جاودانگی   موهبت   و  درونی

  ي ه مسئل.  بجنگد  صفتان اهريمن  با   مرگ   از   ترس   بدون  است،  نیاز  که  آنجا  تا   است  فرابشري
به کار    يکتاخدا  راه  در  را  آن  آيا   است؛  جاودانگی  از  استفاده  وجوهِ  داستان  اين   در  مهم
  به  نبودنتفاوتبی.  پردازدمی  اشزندگی  به  تفاوت،بی  حتّی  يا  اهريمن  راه  در  يا  بردمی

  «ِ من»  اشوزدنگهه  که  است  اين  يدهندهنشان  حق،  جهت  در  نیروها  کارگیريبه  و  رخدادها
 .است نسپرده  مرگ دست به را خود

 مرحله  پیامدهاي و اتفاقات  .7جدول  

 پيامد  اتفاق 
 کودک  و نانّا نجات و دشمن به حمله آشوريان  توسط شهر ويرانی به تهديد ،کودک و نانّا پناه

 

 (دوم) غيبی  امداد. 8. 3
  پشت يا درون و است  حاضر دل حرم در  کنندهحمايت  نیروي همیشه» که است معتقد کمپبل
 ازلی   نگاهبانان  گاهآن   کرد،  اطمینان  او  به  بايد  فقط.  است   شده  پنهان  زندگی،  ناشناس  هايهیئت 
  حامی   برتر،  نظام  آن  وجود،  ديگرِ  سوي  آن  که  دهدمی  نشان  حامی  وجود.  شد  خواهند  ظاهر

  و   پیامبران  ديدار  با  اشوزدنگهه  مرحله  اين  در(.  82-81  همان،)  «ماست   خودآگاه  شخصیت 
 . شودمی  راه ادامه به مصمّم دوباره آنان مقدّسِ هايکتاب  مطالعه

 مرحله  پیامدهاي و اتفاقات  .8جدول  

 پيامد  اتفاق 
 مطلوب  يافتن به نوزاد بشارت ( ع ) مسیح ديدار و اورشلیم به سفر

 آن  به  ايمان  و(  ص)  پیامبر  مقدّس  کتاب  خواندن ( ص) پیامبر ظهور زمان در زندانی سالبیست 
 

 (دوم) ها آزمون  یهجاد. 9. 3
  مأموران   و  هاطلسم  نصايح،  با  که  گويدمی  سخن  امدادرسانی  از  مرحله  اين  يهدربار  کمپبل
  خطر   قبول   با   اشوزدنگهه   ، ( 105  همان، .  رک )   رساند می   ياري   قهرمان   به   نهانی   طور به   مخفی 
  اين   . گیرد می   تحويل   دارد،   را   او   حامی   نقش   که   زبیده   از   را   ورجمکرد   کتاب   کاخ،   به   ورود 

  کسب  و   شهر   به   برديا   ورود   مثال،   طور به .  شود می   ديده   نیز   ديگر   هاي داستان   در   خطرپذيري 
 . دارد   برديا   براي   را   ها آزمون   ي جاده   نقش (  95- 94:  3ج   ، 1390  آرين، .  رک )   اطالعات 



 139           باغی ی اشوزدنگهه اثر آرمان آرین / نسترن قره گانهبررسی سفر قهرمان در رمان سه

    

 

 مرحله  پیامدهاي و اتفاقات  .9جدول  

 پيامد  اتفاق 
 کاخ  به ورود خطر قبول ورجمکرد  مهم کتاب يافتن

 

 (سوم ) ها آزمون یجاده.  10. 3
  سوي به  ،فروتن  و  پاک  انسان،  وجود  انرژيِ  و  حس  مرحله،  اين  در  کمپبل  نظر  براساس

  خشمش   آمدنجوشبه  با  اشوزدنگهه(.  109:  1396  کمپبل،.  رک)  شودمی  متمرکز  تعالی
  براي   تالش  هنگام  در  او.  گرددبازمی  خودش  به  است،  شده  مغوالن  اسیر  که  غاري   در

  تواند می  که  فهمدمی  ناگهان  اما  است،  کرده  گم   را  خود  راستی  به  آن،  نیافتن  و  دژ  يافتنِ
  برديا   جنگ   به  توانمی  قهرمانان  آزمونِ  از  هايی نمونه.  نیست  بیهوده  وجودش  و  باشد  مفید 

  جمشید   دختران  نجات  براي  فريدون  ظهور  و(  59- 61:  3ج  ،1390  آرين،.  رک)  راهزنان  با
  اين   با  آرين  داستان،  اين  در.  کرد  اشاره(  55:  1ج  ،1366  فردوسی،.  رک)  ضحّاک  دست  از

  هاي آزمون  يجاده  در  فريدون  همچون  اشوزدنگهه،  دهد  نشان  تا  است   تالش  در  روايت
  که زمانی.  دهدمی  نجات  است،  زمین  روي  بر  زندگی  نماد که  را  «زن»  تعالی،  سويبه  خود
 گیرد،می  زنان  به  ضتعر   به   تصمیم  ضحّاک  همچون  خود،  ناپاکِ  نگاه  با   مغوالن  از  يکی
  زمانی،  يهدور  اين  در.  خیزدبرمی  نبرد  به  و  آيد می  جوش   به  اشوزدنگهه  اهورايی   پاک  خون

  نماد )  جمشید  دختران  خشکسالی،  و  اژدهاوشی  نماد  عنوانبه  ضحّاک  طورکههمان  مغوالن
  را  ايران بارور خاک آمد، فائق ( پهلوانی نماد) جمشید بر و  درآورد اسارت به را( باروري

  اين   فرهنگ  نماد  هرآنچه  و  کردند  توبره  به  آمد،می  عمل  به  هنر  و  ادب  علم،  بذر  آن  در  که
  براي   نه   صرفًا  را   اشوزدنگهه   شخصیت   آرين،   رسد می   نظر   به .  کشیدند   آتش   به   را   بود   سرزمین 

  دو   برابر   در   نه   و   زمین ايران   پاک   خاک   در   زندگی   و   رويش   نجات   براي   بلکه   زن،   دو   نجات 
 .  است   کرده   پردازي شخصیت   سرزمین   اين   فرهنگِ   ي ه ريش   خشکاندِن  نماد   برابر   در   بلکه   مغول 

 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .10جدول  

 پيامد  اتفاق 
 خود  به بازگشت و زنان نجات مغوالن  دست در اسارت

 

 ( سوم) غيبی امداد. 11. 3
  ديگر   بار   که  بگیرد  پیش  در  معمولی  زندگی   کند می  تالش  صفويان  عصر  در  اشوزدنگهه

  پیرمرد   گفت  توانمی  کمپبل  هايديدگاه  با  راستاهم.  کندمی  مالقات   را  سبزپوش  پیرمرد
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  حقیقت   راهِ  مسیر  فقط  اما  شود،می  راهی   اشوزدنگهه   به  کمک  براي  حامی   نقش   در  هم  باز
  معنوي   سالح  اشوزدنگهه  .کند می  واگذار  او  خود  به  را   حقیقت  يافتن   و   دهدمی  نشان  را

  اما  است،   الفاظ   ها آن   از   يکی   که   دارد   درجه   سه   اعظم،   اسم .  دارد   همراه   خود   با   را   خدا   نامِ   ذکِر
  معصوم،.  رک )   شود می   حاصل   عمل   و   قلب   در   نفس   ي ه تزکی   با   فقط   اعظم   اسم   به   رسیدن   راهِ 

  آن   از   و   يافته   دست   خدا   اعظم   نام   به   بريدن   او   غیر   از   دل   و   خدا   ياد   با   اشوزدنگهه (.  83:  1384
  در   خدا   ياد   به   توسل   ي نمونه .  کند می   استفاده   باطل   بردن میان   از   براي   سالحی   همچون 
  خوان هفت   در   خدا   ياد   و   دعا   از   استفاده   مثال،   طور به .  شود می   مشاهده   نیز   ديگر   هاي داستان 
 . دارد   رستم   براي   را   غیبی   امداد   نقش (  40  ، 31  ، 29  ، 23:  2ج   ، 1369  فردوسی، .  رک )   رستم 

 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .11جدول  

 پيامد  اتفاق 
 ايالم  خفّاش غار نشانی سبزپوش  پیرمرد مالقات

 

 ( دوم) نهنگ  شکم . 12. 3
 اژدها   بیرون  و  درون  به  است،  رفته  بین  از  «من»   به  صالشات   که  قهرمانی  است   معتقد  کمپبل

  جمشید   يهقلع  در  جاودانان  جايگاه  به  ورود  رمز(.  99:  1396  کمپبل،.  رک)  گذاردمی  پا
  جاودانان   جايگاه  به  توانمی  که   است  خداوند   نام  با   تنها  که  بوده  معنا  بدين  اين  است؛  «اَشَه»

  پیش   شجاعت  با   اينکه  تا  بیندنمی  چیزي  غار  به  ورود  زمان   در   اشوزدنگهه.  شد  وارد
 در  غار  به  ورود  هنگام  در  ظاهري  نابینايیِ  اين.  بیندمی  را   حقیقت  چشمانش  و  رودمی

  چشمانش   غار   به  ورود  هنگام  در  نیز  سیاوش .  شودمی  مشاهده  نیز  آرين  از  ديگري  داستان
 ، (ظاهري  نابینايی  يا)  بسته  چشمان  و  غار  به  ورود(.  18:  2ج  ،1390  آرين،.  رک)  بنددمی  را

 .کندمی  بازي قهرمان دو اين براي را نهنگ شکم  نقش دو هر
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .12جدول  

 پيامد  اتفاق 
 راهنمايی  گرفتنِ  و  جادو  چراغ  غول  يافتن خفّاش  غار در ذهن رهاکردن

 رمز  گرفتن و غار به ورود داندمی  را ورود رمز که فردي يافتن
 

 پدر  با  هماهنگی   و آشتی .  13. 3
  برتر  منِ يا خدا کندمی فکر که ايدوگانه هیوالي سرگذاشتنپشتِ با کمپبل نظر براساس

 پدر»(.  137-136:  1396  کمپبل، .  رک)  شد  يکی  او  با  يا  کرد   آشتی  پدر  با  توانمی  است،
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  نابجا  يهکودکان عاطفی هايانرژي تمام از که سپاردمی پسري به فقط را هانشانه پدر جانشین يا
  و   گیرد  بهره  قدرت  از  ورزيغرض  بدون  و  عدل  با  تواندمی  که   است   کسی  او.  باشد  شده  پاک 

  همان، )  «نیست   قدرت  از  استفادهسوءِ  به   حاضر   و  داردنمی  باز  مهم  اين   از  را   او  ناخودآگاهش
  /کشتن  و  پسر  و  پدر  تقابل  الگوي  يباژگونه  پدر،  با  هماهنگی  و  آشتی  مرحله(.  141-142
  آشتی   پدر  با  پسر  حاضر  داستان  در.  است(  471: 1394  پاکرو،.  رک)  پسر  /پدر  شدنِکشته

  است   فرامن  و  من  پوشانیهم  همان  که  فرديّت  به  رسیدن  در  را  او  آشتی  اين  و  کندمی
  ديومانند   نقش   به   کمپبل   الگوي   در   البته   شود؛ می   نزديک   کمال   به   پیوند   اين   با   او .  رساند می   ياري 
  قرآن  در   پدر  با   شدن يکی   ي نمونه (. 137- 138: 1396 کمپبل، .  رک )   است   شده  اشاره  نیز  پدر 

  برد می  نام  پرهیزگاران  به  نسبت   خاّصش  رحمت  از   خداوند   که جايی  شود؛ می   ديده  نیز  کريم 
  کوروش   سوي   از   برديا  جانشینی   آرين،  از   ديگر  داستان  دو  در   همچنین (.  156  / اعراف .  رک ) 
:  2ج   ، 1390  آرين، .  رک )   سیاوش   با   رستم   تنگاتنگ   ارتباط   و (  215:  3ج   ، 1390  آرين، .  رک ) 

   . دارد   قهرمانان   براي   را   پدر   با   هماهنگی   و   آشتی   نقش   نیز (  277- 276
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .13جدول  

 پيامد  اتفاق 

 پرنده  راهنمايی با ورود ورجمکرد مکانِ يافتن

 گوي  در اشزندگی ديدن کیخسرو  ديدار

 جانشینش   يا  پدر  منزلگاه  به  ورود ها آزمون   در  تموفقی  و  حق  راه  از  انحراف  عدم

 پدر  سمبولِ  حفاظت  مأموريت ( خدا) پدر جانشین جايگاه در کیخسرو
 

 خدایگان .  14. 3

  رنجبرِ  آن»: گويدمی سخن  هاانسان روح سرمنشأ از روشنی به مرحله اين يهدربار کمپبل

  بخشرهايی  بینشی  اين  و  هستیم  يکی  ما  و  جهانگیر  پدرِ   آن .  است   الهی  وجود  همان  ما،  درون
 ولی  شويم،می  او  راه  جنگجويان  ما  باشد،  ملّی  يا  قومی  اي،قبیله  الگويکهن  ما  خداي  اگر.  است 

 هاانسان  يه هم  نظرشان  در  که  بود  خواهیم  عارفانی  گاهآن   باشد،  کاينات  تمام  خداوندگار  اگر

  شمرد می  بودا  تحول   و  تغییر را  خود  سخن  مصداق  کمپبل،(.  168:  1396  کمپبل،)  «برابرند

  خواهد می  که  است  شده  تبديل   عارفی   به  مرحله  اين  در  اشوزدنگهه .  (156  همان،.  رک)

 .شود رهنمون  خدا   سويبه و  دهد   نجات  را  خود   ديرين  دشمن  حتّی   هاانسان تمامی  جان
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 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .14جدول  

 پيامد  اتفاق 

 « او » سويبه  جادوگر شدنرهنمون  براي تالش هاانسان  تمامی نجات و شدنعارف

 مسئولیت  اين انجام آماده صور نگاهبانی سنگین بار
 

 نهایی  بركت.  15. 3
  ات ادبی هنر،. است  معنوي رشد رنجِ شخصی، هايمحدوديّت  از  عبورکردن رنج» کمپبل باور به

  کمک   باالتر  افالک   سوي  به  محدودکننده   افق  از  گذر  در  انسان  به   که  هستند  اسبابی   همه  اسطوره   و

  انکار غیرقابل  تهی  آن  درک   يعنی  ظاهر،  و  شکل  تجربیّات  يههم  وراي  درکی  به  ذهن،.  کنندمی

  براي   نهايی  برکت  که  گفت  توانمی  کمپبل  هايديدگاه  براساس(.  199  همان،)  «رسدمی

  سفر،   اين  در  او  اصلی  برکت  بلکه  نیست،  آن  از  نگاهبانی  و  صور  يافتن   تنها  اشوزدنگهه

  اش جاودانگی  که   يابد درمی  او.  است  خداشناسی   آن  پس  در  و  خودآگاهی   خود،  يافتنِ

  او   به  تريمهم  نقش  اينک  و   داشته  تعالیباري  هايحکمت  مسیر  در  نقشی  و  نبوده  بیهوده

  داده   تشخیص   نهايی  برکت   يمرحله  ينمونه  نیز   ديگر   هايداستان  در  .است  شده   سپرده

  خیر   رسیدن  ،(290:  1356  طرسوسی،.  رک)  داراب  خودشناسی   جمله  آن  از   است؛   شده

  ، 1390  آرين،.  رک)  اردشیر  تجربیّات  و  شجاعت  ،(278:  1389  نظامی،.  رک)  معرفت  به

  براي   نهايی  برکت  نقش  نیز(  219:  3ج  ،1390  آرين،.  رک)  برديا  آگاهی  و(  217:  1ج

 .است  داشته هاداستان قهرمانان
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .15جدول  

 پيامد  اتفاق 

 خدا  و خود شناخت و ديد وسعت باال  درک قدرت به دستیابی

 رستاخیز ساز از نگاهبانی مسئولیت درون  ديوهاي بر پیروزي

 رستاخیز تا صور حفظ خارج دنیاي اهريمنان شکست مسئولیت
 

 خدابانو  با   مالقات.  16. 3
  تمام   به  پاسخی  ها،زيبايی  تمام   معیار  بانو،  اين  که  است  اين  خدابانو  يهدربار  کمپبل  نظر

  يا   و  زمینی  هايخواسته  طلب  به  که  است  قهرمانانی  براي  آورموهبت  هدفی  و  هاخواسته

  با   مالقات  (.117:  1396  کمپبل،.  رک)  است  روح  اطمینان  و  آرامش  او.  اندبرآمده  ماورايی
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  اين   و  است( محبّت  يا)  عشق  موهبت   آوردندستبه  براي   قهرمان  آزمون  آخرين  خدابانو،

  نیست   جاودانگی  از  کوچک  اينمونه  عنوانبه  زندگی  از  بردنتلذ  جز  چیزي  موهبت

  اس حس  لحظات  در  که  است  موهبتی  اشوزدنگهه  براي  الله  بانو  ترتیببدين  (.126  همان،)

  به   عشقش  خود،  ذهن  در  اشوزدنگهه.  کندمی  هديه  قلبی  آرامش  او  به  اهريمنان  با  جدال 

  از   را  الله  بانو  فهمدمی  و  کند می  مقايسه  جديدش  حس  با   را  قبل  سال   هزاران  در  پروانه

 . دارد دوست تربیش نیز پروانه 

  مادرِ   اين   و   نیست   مهربان   همیشه   ماست،   ي ه خاطر   در   که   صورتی » :  گويد می   کمپبل   سو،   ديگر   از 

  گر، تنبیه   و  کننده منع  گر، سرکوب  مادري  گريزپا،  و  غريب  مادري : شود می  نمايان   زير  هاي صورت  به  بد 

  محبوب،   مادري   دارد، می   نگه   خود   چنگ   در   شود   جدا   او   از   خواهد می   که   را   رشد روبه   کودک   که   مادري 

  ي ه ادام   در   الله (.  117  همان، )   « است   خطرناک   هاي خواسته   براي   اي وسوسه   حضورش   که   ممنوع   ولی 

  او   از   رشدش روبه   کودک   خواهد نمی   که   مادري   شود؛ می   بد   مادِر  به   تبديل   داستان،   قهرمان   سفر 

  اهريمن   با   جدال   براي   اشوزدنگهه   رفتِن  مانع   اعتراضاتش   و   ها گريه   با   دارد   سعی   او .  شود   جدا 

  تر مهم   را   خود   رسالت   بماند،   الله   بانو   کنار   در   دارد   دوست   قلباً   اينکه   با   اشوزدنگهه   اما   گردد، 

  خدابانوي   و  نیکو  مادر  مثالیِ  صورت   الله   ديگر،  سوي   از .  شتابد می   اهريمنان   سوي به  و   بیند می 

  او   از   دلسوز   مادري   همچون   ، اشوزدنگهه   نابینايی   لحظات   در   او .  دارد   خود   در   نیز   را   بخش لّذت 

  مشاهده   نیز   ديگر   هاي داستان   در   خدابانو   نقش   در   مادرانه   دلسوزي   اين   نمونه .  کند می   مراقبت 

 . کند می   ايفا   را   نقشی   چنین (  160:  3ج   ، 1390  آرين، .  رک )   برديا   براي   بهار   مثال،   طور به .  شود می 
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .16جدول  

 پيامد  اتفاق 

 پروانه  به عشق حس الله  به دلباختگی

 اشوزدنگهه  با سخن و تاالر به رفتن همسايه خانه در حضور و الله کنجکاوي حس
 

 ( سوم) نهنگ  شکم . 17. 3
.  است  داستان  قهرمان  سفر   وخمپرپیچ  هايکوچه  از  يکی  کمپبل  الگوي  براساس  بخش   اين

  حق   نور  تاريکی،  اين  درون  از  بايد  اما  شود،می  نابینا  داستان  از  بخش  اين  در  اشوزدنگهه

  به   را  او قبل دفعات  از  تربیش  دوباره،  تولد  اين.  بیايد  بیرون  طاهر  و  پاک  و  ببیند  دوباره  را
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  شود؛ می  مالحظه  نیز   ديگر  هايداستان  در  نابینايی  اين   ينمونه.  کندمی  نزديک  خودشناسی 

 .شودمی نابینا( 284:  1389 نظامی،. رک) پیکرهفت  داستان در نیز  خیر مثال، طوربه
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .17جدول  

 پيامد  اتفاق 

  ريختن  و  ذهن  نیروهاي  ازطريق   جادوگر  درگیري دوزخ   يبرکه  نابودگرِ  آب  به  جادوگران  دستیابی
 دوزخ  آب

 نابینايی  و جان با صور حفظ بودن بهترين براي تالش

 بخش؛نجات  دست  به  روحی  و  جسمی  بینايی صور از مراقبت چگونگی به انديشیدن
 دنیا و خدا خود، يدرباره  بینش کسب

 

 جادویی  فرار. 18. 3
  مأمور   باشد،  داشته   سر   پشت   را   خدا  يا  و  خدابانو   خیرِ  دعاي  قهرمان   اگر»  است  معتقد  کمپبل

  الطبیعه مافوق  نیروهاي  تمام  حال  اين  در.  بازگردد  جهان  به  اشجامعه  احیاي  براي  اکسیري  با  است 

  و   خدايان  اگر   يا   آورد   چنگ  به   را  غنیمتی   گنج  نگهبان،  میل  برخالف  قهرمان  اگر .  اويند  حافظ 
  به  تبديل  اياسطوره  يهچرخ  يهمرحل  آخرين  گاه آن  نباشند،  قهرمان  بازگشت   به  راضی  ديوها

  که   کرد   بیان   بايد (.  206:  1396  کمپبل، )   « شود می   دار خنده   اغلب   و   آور نشاط   گريزي   و   تعقیب 

  داستان   لحظات   اين   نیست؛   آور نشاط   يا   دار خنده   کمپبل   بیان   برخالف   داستان   اين   در   وگريز تعقیب 

  نام   همچون   تا   کرده   تالش   سال   صدها   که   است   ی شخصیت   براي   ناراحتی   و   التهاب   از   سرشار 

  چراغ   غول   کمک   با   مرحله   اين   در   اشوزدنگهه .  بگذراند   زندگی   جويی حق   و   درستی   به   خود 

  مشاهده   نیز   آرين   از   ديگري   داستان   در   جادويی   فرار   اين   ي نمونه .  گريزد می   خطر   از   جادو 

 . کند می   فرار   مهلکه   از (  225:  3ج   ، 1390  آرين، .  رک )   سیمرغ   کمک   با   نیز   سیاوش .  شود می 
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .18جدول  

 پيامد  اتفاق 

 غول  کمک با فرار و چراغ به الله  کشیدندست درد و نابینايی
 

 بازگشت  از امتناع . 19. 3
  حیات  تجديد   به   و   کند   ل متحو   خود   غنیمت   با   را   زندگی   تواند می   قهرمان   کمپبل،   بیان   طبق 

  اند زده   سرباز   مسئولیت   اين   انجام   از   قهرمانان   بارها   ولی   بازگردد،   بايد   او .  کند   کمک   جامعه 
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  نابینا  اشوزدنگهه   که   داستان   از   بخشی   در   ، ديدگاه   اين   براساس   (. 203:  1396  کمپبل، .  رک ) 

:  گفت   خود   با   دل   در   اشوزدنگهه »   است   آمده   کند، می   فکر   الله   بانو   و   آينده   به   و   است   شده 

:  3ج   ، 1396  آرين، !« ) نبود   جدايی   هرگز   و   نبود   زمان   کاش اي   و   بوديم   جاودانه   دو   هر   کاش اي 

  از   قهرمان   امتناع   ي نمونه .  کند   زندگی   و   بماند   بانو   کنار   در   دارد   دوست   اشوزدنگهه (.  54

  در   داراب   تأخیر   مثال،   طور به   است؛   شده   داده   تشخیص   نیز   ديگر   هاي داستان   در   بازگشت 

  نظامی، .  رک )   ُکرد   دختر   با   خیر   ازدواج   يا (  285- 284:  1356  طرسوسی، .  رک )   سفر   از   بازگشت 

  داستان   در   مرحله   اين   که   گفت   توان می   اين،   وجوِد  با   . دارد   را   نقشی   چنین   نیز (  289:  1389

  بود،   شده   ناامید   بارها   دژ   به   ورود   از   پیش   اشوزدنگهه   شايد   است؛   رنگ کم   بسیار   اشوزدنگهه 

  سپرده   او   به   رستاخیز   تا   که   مسئولیتی   انجام   در   است   يافته   دست   نهايی   برکت   به   که زمانی   از   اما 

  در  اما   باشد،  داشته  را  الله   با   زندگی   آرزوي  دلش   در  او   شايد .  ندارد  ترديد   اندکی   است،  شده 

  پس   او .  است   کوتاه   بسیار   داستان،   در   ي ه مرحل   اين   بنابراين   کند؛ نمی   تأخیر   خود   رسالت   انجام 

  مردم   میان   به   است،   شده   سپرده   او   به   که   مسئولیتی   با   پدر   بخشش   و   ت محب   به   دستیابی   از 

 . برساند   نیز   ديگران   به   را   است   آورده   دست   به   آنچه   تا   گردد بازمی 
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .19جدول  

 پيامد  اتفاق 

  مأموريت از  کشیدندست  لحظاتی  براي بانو کنار در ماندن  آرزوي
 

 خارج  از نجات  دست . 20. 3
  نیاز   اش ماورايی  سفر  از  قهرمان  بازگرداندن  براي  است  ممکن   کمپبل،  ديدگاه  براساس

  بخش نجات  که  خود اکسیر با همراه بايد  او  ،درهرحال . برسد او به  خارج از  کمکی  باشد
  216-215: 1396  کمپبل،.  رک)  شود  روروبه  جامعه  با  است،  «من»  يهنابودکنند  و  زندگی

 به  نداشت،   وحشتی  نابینايی  از  پس   اشوزدنگهه   کمپبل،  سخنان   اين  راستاي  در(.  224-
  ها داستان   در   ديدن خواب   . گذاشت   خواهد   او   پاي   پیش   راهی   که   داشت   ايمان   خدا   حکمت 

(  ص )   پیامبر   که   صنعان   شیخ   همچون   نیز   اشوزدنگهه   . است   شده   معرفی   نجات   هاي راه   از   يکی 
  خواب  به   سیاوش   نجات   براي   که   سروش   يا (  85- 83:  1370  عطار، .  رک )   ديد   خواب   در   را 

  شفا   کند، می   ديدار   بخش نجات   با   خواب   در   ، ( 413:  1ج   ، 1366  فردوسی، .  رک )   آمد   گودرز 
  در   بخشی نجات   نقش   . گیرد می   بخش نجات   از   را   جامعه   نجات   براي   يکتاخدا   پیام   و   يابد می 



 ( 22)پياپی  1399، پایيز و زمستان 2ي شماره ، 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله               146

 

  ،1369  فردوسی، .  رک )   رستم   براي   اوالد   مثال،   طور به   شود؛ می   مشاهده   نیز   ديگر   هاي داستان 
 . دارند   بخشی نجات   نقش (  230:  5ج   ، 1375  فردوسی، )   اسفنديار   براي   گرگسار   و   ( 35:  2ج 

 مرحله پیامدهاي و اتاتفاق. 20جدول  

 پيامد  اتفاق 
 اشوزدنگهه  چشمان شفاي رؤيا در بخشنجات  مرد ديدار

 

 ( چهارم) ها آزمون یهجاد.  21. 3
  همان   يعنی  شود؛می  بزرگ  آزمون  درگیر  زمان  از  ايبرهه  در  قهرمان»  ويتیال،  بیان  طبق

  جنگ   به   شود،می  روروبه  خود   ترس   ترين بزرگ  با   آن  طی  که   زندگی   و   مرگ  اصلی  بحران
  فرا   اشوزدنگهه  بزرگ  آزمون  اينک  (.13:  1390  ويتیال،)  «رودمی  خود  چالش  دشوارترين

 اهريمن   جايگاه  و  دوزخ  يهدرواز  جادوگران،  سويبه  ديگر  بار  اشوزدنگهه.  است  رسیده
  ديرينش   دشمن  تواندمی  او  است؛   ديگري  آزمون  اشوزدنگهه   حقیقی  آزمون  .کندمی  حرکت

  ديگري   داستان  در  قهرمان  بزرگ  آزمون  اين.  کندنمی  چنین  اما  کند،  رها  خود  حال   به  را
- 24:  3ج  ،1390  آرين،.  رک)  مخفی  انجمن  به  برديا  ورود  شود؛می  مشاهده  نیز  آرين  از

 .کندمی  ايفا برديا براي را سخت  آزمون نقش نیز( 29
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .21جدول  

 پيامد  اتفاق 

 جهان  جاي ترينپست  از  جادوگر کشیدنبیرون دشمن  رهانکردن
 

 ( دوم )   گر وسوسه   نقش   در   زن .  22.  3

  به   را   صور   تنها نه   خواهد می   که   شود می   ظاهر   گر وسوسه   زن   نقش   در   دوزخ   ي ه درواز   در   اهريمن 

  دارد   سعی   او .  کند   منصرف   است،   نهاده   گام   آن   در   که   راهی   از   نیز   را   اشوزدنگهه   بلکه   بیاورد،   دست 

  شود؛ می   مشاهده   نیز   ديگر   هاي داستان   در   قهرمان   کردن وسوسه   اين .  دارد   باز   هدفش   از   را   قهرمان 

 . دارد   گري وسوسه   نقش   نیز (  94:  2ج   ، 1390  آرين،   . رک )   سیاوش   براي   جنگل   هاي افسون 
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .22جدول  

 پيامد  اتفاق 

 اشوزدنگهه  توجهیبی همراهی   براي  اهريمن  يوسیلهبه   وي  شدنترغیب
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 بازگشت آستان  از عبور. 23. 3
  در   بشري  جهان  و  الهی  جهان  يعنی  دوجهان  اين»  است  معتقد  مرحله  اين  يهدربار  کمپبل

  کشف   و  شناسیممی  ما  که  است   جهانی  از  ايشدهفراموش  بُعد  خدايان  قلمرو.  هستند  يکی  حقیقت 

  بازگشت  و  شیطان  دست   به  جامعه   سپردن  راه،   ترينآسان.  است   قهرمان  عملِ  یکل  معناي  بُعد  اين

- 224:  1396  کمپبل،)  «است   در  پشِت  کردنمحکم  و  بستن  و  بهشتی  يهصخر  دل  به  دوباره

  اينکه   وجود  با  و  شجاعت  با  او.  سپردنمی  شیطان  دست  به  را  جامعه  اشوزدنگهه(.  225

  شتابد می  اهريمن  سويبه  جهان   نجات  خاطربه  نباشد،  راه  اين  در  بازگشتی  شايد  داندمی

  ی حت  او. برساند اهريمن به را  خدا پیام  يعنی است،  شده گذاشته  دوشش بر که  رسالتی تا

 . بازگرداند يکتاخدا سويبه و دهد نجات اهريمن  چنگال   از  را جادوگران کندمی تالش
 مرحله پیامدهاي و اتفاقات .23جدول  

 پيامد  اتفاق 

 جادوگر مرگ  ،تغییر به اشوزدنگهه بشارت اعترافش و جادوگر نجات
 

 جهان  دو  ارباب. 24. 3
  اعماق  سويبه زمان تجلیّات سوي از مرور و  عبور آزادي جهان دو ارباب هنر» کمپبل، باور به

  فردي،   هايمحدوديّت   تمام  از  انسان»  ؛(237  همان،)  «است   آن  از  بازگشت   و  سازسبب 

 شرطپیش  که  خويشتن  فناي  از  ديگر  و  شودمی   رها  امیدها  و  هاوحشت   اخالقی،  اتخصوصی
  براي   آمادگی  و  حقیقت   درک   براي  راهی  مجدد  تولد  آن  و  ندارد   هراسی  است،  مجدد  تولد

  آيد،   او  بر  آنچه  هر.  رودمی  بین  از   کامالً  راه  اين  در  فردي  هايطلبیجاه.  است   نهايی  شدنيکی

(.  244-243  همان،)  «دهدمی  دست   از   را  نشانی  و  نام  هر  و  پذيراست   آرامش   کمال  در

 و  گذاشت  کنار  را  الله  عشق  و  جاودانگی  از  رهايی  براي  هايشطلبیجاه  اشوزدنگهه

  کند می  بازي  الله   براي  نیز  را  پدر   نقش  اينجا  در  او.  شد  تبديل  جهان  دو  ارباب   به  سانبدين

  هاي داستان در شدن جهان دو ارباب. بخواند را خدا ملتمسانه دختر اين شودمی باعث و

.  رک)  پیرچنگی   براي  دانايی  کسب   و  حقايق  درک   است؛  شده  داده  تشخیص  نیز  ديگر

 .  رساند حق  با شدنيکی به را او( 179:  1388  مولوي،
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 مرحله پیامدهاي و اتاتفاق .24جدول  

 پيامد  اتفاق 

 الله   درون خدا ياد يجوانه اشوزدنگهه   نجات براي الله دعاي

 الله  ذهن از خود ياد کردنپاک الله  ذهن در عشق ينشانه

 هراس  بدون دشمن با رودررويی حقیقت به دستیابی

 هاوسوسه  نداشتن اثر ها طلبیجاه رفتنازبین

 پیري اندوه نکردنتجربه  الله   رهاکردن

 غول  ماندن پیمان طبق  غول آزادکردن

 ندارش  و  دار بخشیدن نشانی  و نام کردنپاک
 

 زندگی در آزاد  و  رها. 25. 3
  کارِ   آن»  انتظار   در   و  کنندمی  مکان  نقل  البرز  کوه  به  صور  همراهبه  چراغ  غول   و  اشوزدنگهه

  خداوند   دامان  در  را  اعمالش  يهثمر  و  نتیجه  انسان  اگر»:  گويدمی  کمپبل.  مانندمی  «بزرگ

 دلِ  در  ظاهري  تغییرناپذيري  او»  ؛(245  :1396  کمپبل،)  «شودمی  رها   هاآن  يهواسط  به  بگذارد،

  راستاي  در (.250 همان،) «هراسدنمی  بعد يهلحظ از و گیردنمی اشتباه بودن ابديِت با را زمان

  ابديّت   فضاي  به  زمان،  طول   در  اش ظاهري  تغییرناپذيري  از  اشوزدنگهه  کمپبل،   هاي گفته

  تا   کندمی  رها  خداوندي  تقدير   در  را  خود  او.  شودمی  ورغوطه  آن  در  و  وارد  يکتاخدا

  بنابراين .  بسپارد  است،  آن  نواختن  به  مأمور   که  ايفرشته  به  را  صور  و  بماند  فرمانش  منتظر

  منجی  آمدن براي انتظار آرامش، جهان، و خود براي سفرش از  اورهاورد   گفت توانمی

  نیز   ديگر  هايداستان  در  آرامش  کسب  و  دشمن  نابودي.  است   بوده  را  اهريمن  نابودي  و

  يافت   دست  آزادي  و  رهايی  به  آرامش،  کسب  و  دشمن  دفع  با  نیز   داراب  است؛  شده  ديده

  يونگ   فرديّت  فرايند  منتهاي  مرحله  اين  همچنین(.  356- 345:  1356  طرسوسی،.  رک)

  اشوزدنگهه   ترتیب،بدين  و  هست  نیز(  139:  1394  همکاران،  و  رهنمابهرامی.  رک)

  کمپبل   الگوي  در  خود  سفر  پايان  در  رساند،میپايان     به  را  خود   فرديّت  فرايند  طورکههمان

 .شودمی رها خدا از غیر  بند از و رسد می کمال  به نیز

 : است آمده زير  جدول  در داستان در کمپبل قهرمان سفر الگوي  مراحل
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 اشوزدنگهه  داستان در کمپبل  قهرمان سفر الگوي مراحل  .25جدول  

 رخداد  مرحله  نام مرحله 

 استاد قتل به شدنمتّهم  و جاودانگی  معجون  سرکشیدن سفر  آغاز به  دعوت 1

 شیرها  گودال و چالسیاه به افتادن آستان نخستین از عبور 2

 مردگان يدخمه  در بیناشدن ( اول) نهنگ شکم 3

 پروانه  با ازدواج دعوت  ردّ 4

 جمکرد   ور   از   نشانی   يافتن   و   جن شاه   نشانی   دادن   سبزپوش،   حضور  ( اول) غیبی امداد 5

 ملکه  با ديدار ( اول )  گروسوسه  نقش  در  زن 6

 آشوريان  دست از  هوخشتره نجات دوبار ( اول) هاآزمون  يجاده 7

 مجید  قرآن  قرائت و( ع ) مسیح حضرت با ديدار ( دوم ) غیبی امداد 8

 ورجمکرد  از کتابی يافتن براي الرّشیدهارون  کاخ به رفتن ( دوم ) هاآزمون  يجاده 9

 مغوالن  چنگال از ايرانی زنان نجات ( سوم ) هاآزمون  يجاده 10

 سبزپوش  پیرمرد با ديدار ( سوم ) غیبی امداد 11

 ورجمکرد  رمز يافتن و غار در ضحاک ديدار ( دوم) نهنگ شکم 12

 صور  دريافت و  کیخسرو ديدار پدر  با هماهنگی و آشتی 13

 هاانسان  تمام نجات و او به  صور شدنسپرده خدايگان 14

 خداشناسی آن پسِ در و خودآگاهی و خودشناسی نهايی  برکت 15

 الله  با ديدار خدابانو با مالقات 16

 جادوگر  با جدال در نابینايی ( سوم) نهنگ شکم 17

 جادو چراغ غول دست به نجات و فرار جادويی فرار 18

 الله  کنار در زندگی فکر بازگشت  از امتناع 19

 رؤيا در بخشنجات ديدار خارج  از نجات دست 20

 جادوگران با  درگیري و دوزخ يدروازه  به ورود ( چهارم) هاآزمون  يجاده 21

 او با شدنهمراه  و  صور دادن براي اهريمن هايوسوسه ( دوم)  گروسوسه  درنقش  زن 22

 جادوگر  نجات و دوزخ يدروازه  از بازگشتن بازگشت  آستان از عبور 23

 او  رهاکردن   و الله به هادارايی بخشیدن جهان  دو ارباب 24

 اهريمن   ابدي   نابودي   و   رستاخیز   و   منجی   آمدن   براي   انتظار   و   آرامش  زندگی  در آزاد و رها 25
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 داستان  روایت  و كمپبل  قهرمان  سفر  الگوی  مراحل  های تفاوت. 4
  که   ترتیب  بدين   اند؛شده  تکرار   يا  جا جابه  مراحل  برخی  ،اشوزدنگهه  داستان  روايت  در

  به   هرکدام   ها آزمون  يجاده  و  گروسوسه  نقش   در  زن  غیبی،  امداد   نهنگ،  شکم  مراحل 
  نقش   در  زن  يهمرحل  تکرار  فقط.  اندشده  تکرار  داستان  در  بار  چهار  و  دو  سه،  سه،  ترتیب

  انجام   هاي تحلیل  طی   که  بود  شده   داده  تشخیص  خدابانو  با  ديدار  ابتدا،  در   گروسوسه
  مشابهت   خدابانو   با  ديدار  هاي ويژگی  با   مراحل  آن  هايويژگی  گرديد  مشخّص  گرفته،
  شخصیت   طويل  عمرِ  علتبه  فقط  داستان  هايازدواج  از  برخی  ديگر،  سوي  از.  ندارد

  ويژگی   و  است  نگرفته  صورت  آنان  يهدربار  ی خاص  پردازيشخصیت  و  بوده  داستان
  هاي ويژگی  از   برخی  توانستمی  پروانه  شخصیت.  نشد  ديده  هاشخصیت  آن  در  خدابانويی 
  هايآزمون   ي جاده   از   هنوز   پروانه   با   ديدار   زمان   در   اشوزدنگهه   اما   باشد،   دارا   را   خدابانويی 

  داستان  پايان   در   اشوزدنگهه   نیز   سويی   از .  يابد   دست   خدابانو   موهبت   به   تا   بود   نکرده   گذر   خود 
  ي ه مرحل   که   دارد   اهمیت   نکته   اين   ذکر   همچنین .  کند می   اعتراف   الله   به   خود   شديدتر   عشق   به 

  تکرار   علت   به .  بود   کوتاه   بسیار   زمانی   لحاظ   از   و   رنگ کم   داستان،   اين   در   بازگشت   از   امتناع 
  مرحله   25  به   هفده   از   داستان   در   کمپبل   الگوي   ي ه شد شناسايی   مراحل   داستان،   در   مراحل 
  مراحل   برخی   که   شود می   مالحظه   اصلی   الگوي   با   داستان   در   مراحل   ي ه مقايس   با .  يافت   افزايش 

 . است   شده   ذکر   جدول   در   که   اند شده   جا جابه (  مرحله   اول   رخداِد  به   نسبت ) 
 داستان و کمپبل   قهرمان سفر اصلی  الگوي مراحل يه مقايس .26جدول  

 يشماره
 مرحله 

 مراحل 
 کمپبل  اصلی  الگوي

 کمپبل  الگوي مراحل 
 داستان در

  با مقايسه در مراحل وضعیت
 کمپبل   الگوي

 نداردجايیجابه سفر  آغاز به دعوت  سفر  آغاز به  دعوت 1
 داردجايیجابه آستان نخستین از عبور دعوت  ردّ 2
 داردجايیجابه ( اول) نهنگ شکم غیبی امداد 3
 نداردجايیجابه دعوت  ردّ آستان نخستین از عبور 4
 نداردجايیجابه ( اول) غیبی امداد نهنگ شکم 5
 داردجايیجابه ( اول)  گروسوسه  درنقش  زن هاآزمون  يجاده 6
 نداردجايیجابه ( اول) هاآزمون  يجاده خدابانو با مالقات 7
 تکرار  ( دوم ) غیبی امداد گر وسوسه نقش در زن 8
 تکرار  ( دوم ) هاآزمون  يجاده پدر   با   هماهنگی   و   آشتی  9

 تکرار  ( سوم ) هاآزمون  يجاده خدايگان 10
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 تکرار  ( سوم ) غیبی امداد نهايی  برکت 11
 تکرار  ( دوم) نهنگ شکم بازگشت  از امتناع 12
 نداردجايیجابه پدر  با هماهنگی و آشتی جادويی فرار 13
 نداردجايیجابه خدايگان خارج  از نجات دست 14
 نداردجايیجابه نهايی  برکت بازگشت   آستان  از  عبور 15
 داردجايیجابه خدابانو با مالقات دوجهان ارباب 16
 تکرار  ( سوم) نهنگ شکم زندگی  در رها و آزاد 17
 داردجايیجابه جادويی فرار  18
 نداردجايیجابه بازگشت  از امتناع  19
 نداردجايیجابه خارج  از نجات دست  20
 تکرار  ( چهارم) هاآزمون  يجاده  21
 تکرار  ( دوم )   گر وسوسه   نقش   در   زن   22
 نداردجايیجابه بازگشت  آستان از عبور  23
 نداردجايیجابه دوجهان ارباب  24
 نداردجايیجابه زندگی  در آزاد و رها  25

 

 گيری نتيجه. 5
  تحلیل   و  بررسی  اشوزدنگهه   داستانِ  در  کمپبل  قهرمان  سفر   الگوي  مراحل  پژوهش،   اين  در

  رمان   در   قهرمان  ترتیب،  بدين  و  گرديد   تأيید   تحقیق  اول   فرض پیش  بررسی،  اين   در.  شد

  پژوهش  دوم  فرضپیش  اما شد، تبديل جهان  دو  ارباب  به  و  پیروز  اهريمن  بر  اَشَوَزدَنگهِه

.  نشد  مالحظه  خدابانو  با  ديدار  يمرحله  در  تکراري  که  طوريبه  نشد؛  تأيید  کامل  طوربه

  را   هايیتفاوت  داستان  در  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي  مراحل  برخی  در  محققان  همچنین،

  داستان   در  کامل  طوربه  کمپبل   قهرمان  سفر  الگوي   مراحل  يهمه.  کردند  مشاهده

 برخی  اما است، نشده حذف داستان در الگو مراحل از يکهیچ  و دارد وجود اشوزدنگهه

  و   گر وسوسه   نقش   در   زن   غیبی،   امداد   نهنگ،   شکم   مراحل   اند؛ شده   تکرار   يا   جا جابه   مراحل 

  نقش   در   زن   نهنگ،   شکم   آستان،   نخستین   از   عبور   مراحل   و   تکرار   داستان،   در   ها آزمون   ي جاده 

  و   ذبیحی   و (  1392)   امیرخانی . اند شده  جا جابه  جادويی   فرار  و   خدابانو   با   مالقات   گر، وسوسه 

  هاي نامه نمايش   از   برخی   که   يافتند   دست   نتیجه   اين   به   خود   پژوهش   در   نیز (  1395)   همکاران 

 . کنند نمی   پیروي   کمپبل   قهرمان   سفر   الگوي   از   کامل   طور   به   نامه داراب   داستان   و   بیضايی 
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  اينکه   با  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي  که  گفت  توانمی  گرفته،صورت  بررسی  براساس

  شرق متون در تفحص و تحقیق با و است قهرمانی  مختلف  هايداستان از برآمده الگويی

  داستانی   رخدادهاي   يهمه  جوابگوي  کامل   طوربه  تواندنمی  است،  آمده  دست به  غرب  و

 ، شخصیت  قالب   در  تاريخی  وقايع  بیان  دلیلبه  داستان  که  کرد  بیان  چنین   توانمی.  باشد

  هاي ويژگی  و  تاريخ  طول   در  حق  نهايی  پیروزي  و  باطل  و   حق  همیشگی  جدال   به  اشاره

  سفر   الگوي  از  کامل  طوربه  طويل،  عمر  و  جاودانگی  جمله  از  داستان  شخصیت  خاص

.  اندشده  جاجابه  يا  تکرار  داستان  اين   در   مراحل  برخی   و  است  نکرده  پیروي  کمپبل   قهرمان

  قهرمانی   مختلف  هايداستان  با  جزئیات  در  داستان  اين  که  داد  نشان  پژوهش  اين،  وجودِ  با

 . کندمی  پیروي  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوي  کلّیت از و است يکسان
 

 تیادداش
  يجايزه  ،1394  در  پايور  يجايزه  ،1394  در  آذريزديمهدي  ي جشنواره  نخستین  يجايزه  (.1)

  فهرست  هفدهمین  يستارهپنج  و   1394  در  کودک   کتاب  شوراي  از   برگزيده  تألیفی  داستان

 . 1395 تابستان در پرنده پشت الک 
 

 منابع 

 . اسالمی   معارف   و   تاريخ   مطالعات :  تهران   ، فوالدوند   دمهدي محم   ي ه ترجم (.  1376) . مجید   قرآن 

 . موج: تهران ،1ج. ماردوش ضحّاک: اژدها کاخ من، و  پارسیان(. 1390. )آرمان آرين،

 .موج: تهران ،2ج .دستان  رستم: پرنده کوه راز من، و پارسیان(. 1390)ـــــــــــ. 

 . موج :  تهران   ، 3ج   . بزرگ   کوروش :  رسد می   فرا   رستاخیز   من،   و   پارسیان (.  1390) ـــــــــــ.  

 .موج: تهران ،1ج .اکنونهم يهاسطور: اشوزدنگهه (.1396)ـــــــــــ. 

 . موج: تهران ،2ج .تازيکّه اهريمنان: اشوزدنگهه(. 1396)ـــــــــــ. 

 .موج: تهران ،3ج .بخشنجات يه حماس: اشوزدنگهه(. 1396)ـــــــــــ. 

)سمیه  زلّتی،  آقاجانی    ي هنامپايان.  شاهنامه  در  سفرقهرمان  الگويکهن  بررسی (.  1391. 
 مازندران.دانشگاه  ارشد کارشناسی 

  الگوي   براساس   يوشیج   نیما   مانلی   ي ه منظوم   تحلیل   و   بررسی (. » 1394. ) همکاران   و   نصراله   امامی، 
 . 20- 1صص ، 26ي شماره   ، 7ي دوره   ، ( ادب   بوستان )   شعرپژوهی .  « کمپبل   سفرقهرمان 
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  با   بیضايی   بهرام   نمايشی   و   سینمايی   آثار   در   اسطوره   جايگاه   بررسی (.  1392. ) حسن   امیرخانی، 
 . وبلوچستان سیستان   دانشگاه   ارشد کارشناسی   ي نامه پايان .  کمپبل   قهرمان   سفر   الگوي 

  براساس   عطّار  الطّیرمنطق  در  صنعان  شیخ  داستان  تحلیل(. »1394. )همکاران  و  فاطمه  ايروانی،
 و   زبان  هايپژوهش   همايش  دهمین  هايمقاله  مجموعه.  «کمپبل  قهرمان  سفر  الگويکهن

 .241-231صص ،فارسی  ادبیات

)همکاران  و  خديجه  رهنما،  بهرامی   .1394« . «نامهبانوگشسب  يهمنظوم  الگويی کهن  نقد (. 
 . 164-135 صص. 40يشماره ،11يدوره. شناختیاسطوره و عرفانی  ادبیات

)فاطمه  پاکرو،   وسهراب؛ رستم)  هاحماسه  در  پسر   و  پدر  تقابل  ايمقايسه  تحلیل(. »1394. 
  فارسی  ادب  و  زبان  ترويج  همايش  دهمین  هايمقاله  يهمجموع(«.  هنديوببرباهنارجن

 . 479-470صص ،اردبیلی محقّق دانشگاه

. «اساطیري  هايشخصیت  خلق  در   نو  طرحی (. »1395. )همکاران  و  زهرا  املشی،  پیرصوفی 
 . 37-29صص. 12يشماره ،3يدوره ،کتاب نقد 

 ي هنامپايان.  من  و  پارسیان  يهگان سه  در  سفر  الگويکهن  بررسی (.  1391. )سارا  پور،حسین
 . شیرازدانشگاه ارشد کارشناسی 

  يهشیو  براساس   بادگرد  حمام  داستان  در  قهرمان  سفر(. »1391. )همکاران  و  مريم  حسینی،
 . 63-33صص ،22يشماره ،پژوهی ادب. «يونگ و کمپبل تحلیل

)همکاران  و  رحمان  ذبیحی،  .1395«   ي هنامداراب  در  قهرمان  سفر  الگويکهن   تحلیل(. 
 ، 12يدوره  ،شناختی اسطوره  و  عرفانی   ادبیّات.  «کمپبل  الگوي  براساس  طرسوسی 

 . 118-91صص، 45يشماره

  براساس   اشراق   شیخ   فارسی   هاي قّصه   در   ها نمونه کهن   نمادشناسی (.  1390. ) اصغر علی   فرد، ريحانی 
 . وبلوچستان سیستان   دانشگاه   ارشد کارشناسی   ي نامه پايان .  يگانه   ي اسطوره   الگوي 

  کمپبل   و   يونگ   آراي   براساس   قهرمان   سفر   الگوي کهن   تبیین (. » 1392. ) همکاران   و   محّمد طاهري، 
 . 20- 1صص .  32ي شماره ، 9ي دوره ، شناختی اسطوره   و   عرفانی   ادبّیات   . « رستم   خوان هفت   در 

 .کتاب نشر و ترجمه: تهران. صفااهللذبیح  تصحیح ،نامهداراب(. 1356)  ابوطاهر طرسوسی،

  ماهی   داستان  در  قهرمان  سفر  الگويی کهن  نقد (. »1398. )همکاران  و  راحله  برزو،زادهعبداهلل
،  10ي  دوره  ،کودک  ادبیّات  مطالعات .  «پیرسن  و  کمپبل  ينظريه  براساس  کوچولو  سیاه

 . 122-101صص  ،19، پیاپی 1ي شماره
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)فريدالّدين  عطّارنیشابوري،   سیّدصادق   کوشش  به)  طیور  مقامات   الطیر،منطق(.  1370. 
 . فرهنگی علمی : تهران(. گوهرين

  و   مطلقخالقی جالل   کوششبه)  فردوسی   يهشاهنام  يکم  دفتر(.  1366. )ابوالقاسم  فردوسی، 
 . مزدا: نیويورک(. يارشاطراحسان 

)ـــــــــــــــــ   و   مطلق خالقی جالل   کوششبه)  فردوسی  يهشاهنام  دوم  دفتر(.  1369. 
 . مزدا: نیويورک(. يارشاطراحسان 

  و   مطلقخالقی جالل   کوششبه)  فردوسی   يهشاهنام  پنجم  دفتر(.  1375. )ـــــــــــــــــ
 . مزدا: نیويورک(. يارشاطراحسان 

  الگوي کهن  براساس   منیژه  و  بیژن  داستان   نقد   و   بررسی (. »1397. )همکاران  و   محمّد   فوالدي،
 . 107-87صص ،13يشماره ،8يدوره  ،ادبی  علوم. «کمپبل قهرمان سفر

 .آفتاب گل: مشهد  ،خسروپناهشادي يه ترجم چهره،هزار قهرمان (. 1396. )جوزف کمپبل،

 . دانش   بوستان :  قم .  انبیا   تاريخ   ، ( خاتم   تا   آدم   از )   قرآن   هاي قّصه (.  1391. ) محّمدحسین   محّمدي، 

 . 86-73صص ،4يشماره ،دين يه فلسف. «چیست؟ اعظم اسم(. »1384. )حسین معصوم،

  ادبی  محتواي در  قهرمان  سفر  الگويکهن  تطبیقی   همطالع(. »1391. )همکاران  و   ناديا  معقولی،
 .99-87صص ،3يشماره ،2يدوره ،هنر تطبیقی  مطالعات. «سینمايی  و

)فرناز  سروستانی،ملکی    آرمان   از  اشوزدنگهه  يگانهسه  در  قهرمان  سفر  بررسی »(.  1394. 
 . تهران ،فرهنگی  ارتباطات و زبان  ادبی، جستارهاي المللی بین همايش. «آرين

آرمان   اثر  من  و  پارسیان  يهگان سه  رمان  محتوايی   تحلیل  و  نقد (.  1395. )مهشید   زاده،منصوري
 . اردبیل اردبیلی محقّق دانشگاه ارشدکارشناسی  يهنامپايان. آرين

 . امیرکبیر :  تهران   ، پور نادروزين   کوشش به .  مثنوي   از   داستان   چهل (.  1388. ) الّدين جالل   مولوي، 

 . قطره :  تهران   ، وحیددستگردي   تصحیح سعیدحمیديان،   کوشش به . پیکر   هفت (.  1389) . الیاس   نظامی، 

)لیال  ورزدار،   با   عطّار  يهناممصیبت  و  الطّیرمنطق  در  سفرقهرمان  يهنظري  بررسی (.  1395. 
 . تهران اسالمی  آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی  يهنامپايان. کمپبل يهاسطورتک رويکرد

  فیلم   50  در  اياسطوره  ساختار  کشف  سینما،  و  اسطوره(.   1390  دوم  چاپ. )استوارت  ويتیال،
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Introduction 

Archetypes are common concepts that are embedded in the collective 

unconscious of human beings. Joseph Campbell had an undeniable 

effect on mythological criticism with his theory of “monomyth” and his 

analysis of the sequence of heroic actions. According to Campbell, the 

passage from each period of life is accompanied by the performance of 

certain rituals, one of the most important of which is the maturity and 

entry of the child into adulthood. The period of adolescence plays an 

important role in the formation of one's identity and the imitation of the 

hero becomes more intense. If the adolescent learns valuable concepts 

in the pattern of the hero's journey, he/she will become a better human 

being. 

Arman Aryan has made an effort to write heroic stories for 

adolescents. His trilogy called Ashvazdangaheh attracted the attention 
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of both critics and reading public and won several awards. His attention 

to mythology and valuable concepts in the stories is remarkable. The 

journey of the first character of the story, who is transformed from an 

immature adolescent to a mature adult, and his liberation from 

ambition, has the capacity to be studied from a mythological point of 

view and the hero's journey pattern can be used to provide a structural 

framework for the transformation process of heroes into sublime human 

beings. Hence, the researchers employed this fundamental 

mythological theory as a basis to study Ashvazdangaheh trilogy. 

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

The present study uses a library method for collecting data and a 

descriptive method (qualitative analysis) for analyzing Arman Aryan’s 

Ashvazdangaheh trilogy (with titles Contemporary Myth, Invincible 

Devils, Emancipatory Epic) based on Campbell's heroic journey theory. 

The research presuppositions are as follows: the hero of 

Ashvazdangaheh becomes immortal; he wins in the inner battle and the 

battle against the devil's wizards and becomes the master of the two 

worlds; and the steps of the belly of the whale, the supernatural aid, the 

meeting with the goddess and the road of trials from Campbell's hero's 

journey pattern are repeated in the novel. 

Numerous researches have been conducted on the archetype of 

the hero's journey, such as Reyhanifard (2011), Aghajani (2012), 

Ma’qouli et.al. (2012), Taheri & Aghajani (2013), and Abdullahzadeh 

& Reyhani (2020). Also, Yadollahi (2013), Amirkhani (2013), Emami 

et.al. (2015), Irvani et.al. (2015), Zabihi & Peykani (2016), Varzdar 

(2016) and Fooladi & Rahmani (2018) have studied Campbell's pattern 
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of hero's journey; and Pirsufi & Maleki (2016), Mansourizadeh (2016) 

and Hosseinpour (2012) have analyzed Aryan's stories. Studies have 

revealed the need for more researches on this model for the purposeful 

writing of adolescent stories. By selecting this topic, the researchers 

tried to cover a part of this research gap in children and adolescent 

literature. 

 

Discussion 

Campbell recognized three general phases of departure, initiation, and 

return, and seventeen steps in the hero's journey. The present article 

tries to analyze the novel Ashvazdangaheh based on Campbell's pattern. 

The main character of the story is invited to the adventure by drinking 

the potion of immortality. He is unable to separate from his mistress 

and refuses the call. A supportive creature in the role of a green-clad 

old-man guides him. He becomes resolute to continue the quest after 

meeting the prophets, reading the scriptures, and using the spiritual 

weapon of the name of God. He has to beat wizards, soldiers and the 

“moghan” to cross the threshold. According to Campbell, the hero is 

swallowed up by the unknowns; Ashvazdangaheh loses his eyes in the 

lions’ pit and is trapped in the crypt of the dead. He also walks in the 

darkness of the cave until his sees the truth. At the end of the story, 

Ashvazdangaheh goes blind, but he can see the light of truth again. 

On his “road of trials”, he accepts the danger of entering the 

palace and receives a book and fights with the Mongols to save the 

captives; however, his most difficult challenge is to enter the devil’s 

place. Lady Laleh in the role of the goddess is a blessing for 

Ashvazdangaheh, since she is his source of solace in the battle with the 
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devils. Ashvazdangaheh becomes free from the temptation of ambition 

and leaves the queen. The devil also appears in the role of “the woman 

as the temptress”. 

According to Campbell, one can reconcile with the father by 

leaving behind the dual monster who thinks he is God. Meeting with 

Keykhosrow helps Ashvazdangaheh in achieving perfection. After that, 

Ashvazdangaheh becomes a mystic figure who wants to save the lives 

of all human beings and guide them toward God. After this apotheosis, 

he attains the “ultimate boon” of self-awareness and knowing God. 

According to Campbell, the heroes refuse to return and 

Ashvazdangaheh likes to live with the lady; however, he escapes by the 

help of the giant of the magic lamp. Having gone blind, he needs to be 

rescued and is healed by a savior while sleeping. 

Campbell also believes that the divine world and the human 

world are one. Discovering the forgotten dimension of the realm of the 

gods is the meaning of the hero’s action. According to Campbell, after 

this journey, the person is freed from all the personal limitations and is 

no longer afraid of his/her own doom. In this story, Ashvazdangaheh 

abandons his ambitions and becomes the master of the two worlds. 

Eventually, he is immersed in the atmosphere of monotheism and brings 

peace, anticipation for the coming of the savior and the destruction of 

the devil from his journey. 

 

Conclusion 

In this study, the steps of Campbell's hero's journey pattern were 

analyzed in Ashvazdangaheh and the first hypothesis of the research 

was confirmed; i.e., the hero of Ashvazdangaheh defeated the devil and 
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became the master of the two worlds. However, the second hypothesis 

of the research was not fully confirmed since no repetition was observed 

in the step of meeting with the goddess. None of the steps have been 

omitted from the story, but the steps of the belly of the whale, the 

supernatural aid, the woman as the temptress and the road of trials are 

repeated 3, 3, 2 and 4 times in the story, respectively. Also, the steps of 

crossing the first threshold, the belly of the whale, the woman as the 

temptress, meeting with the goddess and the magical flight have shifted 

in place. As a result, the steps of the pattern are increased from 17 to 25 

steps. 

Although Campbell' hero's journey pattern is written by 

examining both eastern and western heroic texts and stories, it cannot 

account for all the events of the story. The story, due to the narration of 

historical events, the everlasting struggle between good and evil, and 

the presence of features of the character's immortality, does not 

completely follow Campbell's model and some steps are repeated or 

shifted. In spite of this fact, the research shows that this story is identical 

in detail with other heroic stories and follows the general pattern of 

Campbell's heroic journey. 

 

Keywords: Arman Aryan, Ashvazdangaheh, Hero's journey, 

Campbell, Archetype 
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