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  یقظان بن قصۀ حی ای نمونه کهن تحلیل

 (اسطورة یگانة کمپبل الگوی اساس بر)

 توانگر زینب

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 چکیده

 استاد، نظیر الگوها  کهن سایر و است بوده ای اسطوره مباحث اصلی محور همواره که است الگوهایی کهن ترین قدیمی از یکی قهرمان

 و کردن محافظت  معنای به ای ریشه از یونانی ای واژه قهرمان. آورند می دست به را خود معنای قهرمان با ارتباط در... و منادی

 مفهوم با ارتباط در قهرمان مفهوم بنابراین. کند دیگران فدای  را خود نیازهای است آماده که کسی یعنی قهرمان. است کردن خدمت

 قابل مختلف های دوره در جهان داستانهای تمامی در که کند می دنبال را ثابتی الگوی هرمانق اعمال ترتیب. است فداکاری و ایثار

 گوناگون سرزمینهای در او زندگی که دارد وجود الگویی کهن ای اسطوره قهرمان یک که پنداشت گونهاین توان می .است شناسایی

 نظر در قهرمان اسطوره تک سفر و تحول سیر برای رحلهم سه کمپبل .«است شده برداری نسخه مردم از مختلفی اقشار توسط

 یک»: نویسد می آن شرح در و. نامد می یگانه اسطوره هسته را آن و بازگشت؛ و تشرف ،(عزیمت) جدایی: از اند عبارت که میگیرد

 نیروهای با: کند می زآغا را الطبیعه ماوراءهای  شگفتی حیطه به آمیز مخاطره سفری و کشد می دست روزمره زندگی از قهرمان

 را آن نیروی قهرمان راز، و پررمز سفر این از بازگشت هنگام. یابدمی دست قطعی پیروزی به و شود می رو روبه جا آن در شگفت

 و عادی زندگی حد از خواند می فرا را او که ندایی اساس بر قهرمان: جدایی مرحلۀ .«کند نازل فضل و برکت یارانش به که دارد

 شدن نمایان دعوت، رد سفر، آغاز به دعوت چرخۀ دربرگیرندة خود جدایی مرحلۀ. نهدمی گام فراترای  همحدود به خود یمعمول

 با قهرمان مرحله این در که آشنایی یا تشرّف. است شب قلمرو از عبور یا نهنگ شکم نخستین، آستان از عبور غیبی، امدادهای

 زن ظهور، خدابانو با مالقات، آزمون جادة نیز مرحله این. دهد می انجام توجهی قابل قداماتا و شود می رو به رو فراطبیعی نیروهای

 و رسد می پایان به قهرمان سفر که ایمرحله. شود می شامل را نهایی برکت و شدن گون خدای، پدر با آشتی، گر وسوسه عنوان به

 شامل نیز جامعه در وی شدن پذیرفته و قهرمان بازگشت. اردد همراه به را عمیق تحولی و  عظیم برکتی مردمش برای قهرمان

 در رها و آزاد و جهان دو ارباب خارج، از نجات دست بازگشت، آستان از عبور جادویی، فرار بازگشت، از امتناع :است زیر چرخۀ

 اسطورة الگوی اساس بر اشدب می سینا ابن رمزی قصۀ از شخصیت یک که قهرمان سفرِ که است آن بر سعی نوشتار این در. زندگی

 .گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد کمپبل یگانۀ

 .الگو کهن یقظان، بن حی قهرمان، کمپبل، جوزف :هاکلیدواژه

 مقدمه 

جوزف کمپبل که تحت تاثیر یونگ و نظریه ناخودآگاه جمعی او قرار گرفته بود با استفاده از دانش و آگاهی که با مطالعه 

بر اساس نظریه تک . خود را شکل داد« تک اسطوره»وناگون و بررسی تطبیقی آنها کسب کرده بود، نظریه ی ملل گها هاسطور

 کنند که در هر زمان و مکانی در قالبی خاص نمود می از اشکال واحد کهن الگوهایی پیروی ها هاسطوره کمپبل، همه اسطور

ی جهان در ها هتمام اسطور. ریخ تا زمان معاصر همواره یکسان بوده استدر طول تا ها هاز دیدگاه او بن مایه اصلی اسطور. یابند می

 که کتابی مهمترین و نخستین. کنند و تعدد داستانها به علت ویرایشهای گوناگون از داستان است می اصل، داستان واحدی را بیان

 توضیح لگوا ینا مختلف حلامر آن در هک ستا( 4953 ،لباکمپ)هچهرارهز نااقهرم بااکت ،میکند معرفی را نقهرما سفر یلگوا

 خدمت در یرهاسطوا  رتا اخاس: هندانویس فراس بااکت ،راثا ینامدو. ستهاشد کرذ یدیاز ینمونهها مرحله هر یابر و هشد داده

 ر،واظمن نایا یاراب. تاسا مختلف یها نامه فیلم بر نقهرما فراس یوالگا قاتطبی آن فداه که ستا( 4956 ،راگلوو) ننویسندگا

 تیاتغییر نخست ب،کتا ینا در گلروو. باشد تر مناسب نامه فیلم رساختا یابر تا دهکر لعماا تیاتغییر لاکمپب یوالگا در هندانویس

 نظریۀ سساابر که ییگرد بکتا. کند می سیربر آن سساابر را فیلم چند رساختا سپس و هدد می توضیح دهکر دیجاا دخو که را

 یذیراتأثیرپ با که ستا( 4953 ،یتیالو) ماندنیدبهیا فیلم 31در یرهاسطوا رساختا کشف :ینمااس و رهطواسا ه،داش نوشته کمپبل
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 ینا یتحلیلها. کند سیربر مختلف یاانرهژا در را یلماف هپنجا دارد سعی ،گلروو اتتغییر از دهستفاا با و هنویسند سفر بکتا از

. تاسا هداش لاتحلی هنویسند سفر بکتا در آن حمطر و مهم فیلم دچن یاحت و تانیس هنویسند سفر بکتا رتقد به ب،کتا

 یااه یداهمانن سیربر» مقالۀ در نسامی 4932 نتابستا ،21 رةشما هکودصیا کبرا کترد و یعبد لیالو  4932 یاقراب یناهمچن

 ،تمااسر یرهاطوا اسارغی و یا رهطوااسا یتااشخص تااهف فرااس، لااکمپب ة یواش سااسابر( 4953)« یاطیراسا نااقهرمان

 ینا بر ،تغییر ونبد را لاکمپب ۀانظری یاقراب. دامیکن سیربر ، رانیو و گیلگمش ،کروا یسکاا کلو ،کلساهر ه،اااشرتوآر ،تمنااب

 ،بتمن شخصیت پنج و ندانیوبیر تتحوال و سفرها یدارا ترابیش ه،داش باانتخا یشخصیتها. ستا دهکر لعماا شخصیت چند

 دادهقاتطبی لاکمپب روش با هنویسند سفر و هچهر ارهز نقهرما بکتا دو در گیلگمش و کروا یسکاا کلو ،کلساهر ه،شارتوآر

 .ندا هشد

الگوها نظیر استاد،  ای بوده است و سایر کهن  الگوهایی است که همواره محور اصلی مباحث اسطوره ترین کهن قهرمان یکی از قدیمی

ای به معنای  ای یونانی از ریشه یا قهرمان واژهHero»  » .آورند می نای خود را به دستدر ارتباط با قهرمان مع. ..منادی و

بنابراین مفهوم قهرمان . فدای دیگران کند  قهرمان یعنی کسی که آماده است نیازهای خود را. کردن است کردن و خدمت محافظت

کند که در تمامی  اعمال قهرمان الگوی ثابتی را دنبال می ترتیب (33: 4956ووگلر، .)در ارتباط با مفهوم ایثار و فداکاری است

الگویی وجود  ای کهن توان اینگونه پنداشت که یک قهرمان اسطوره می .های مختلف قابل شناسایی است داستانهای جهان در دوره

سه کمپبل (. 216: 4951، لکمپب) برداری شده است لفی از مردم نسخهدارد که زندگی او در سرزمینهای گوناگون توسط اقشار مخت

، تشرف و بازگشت؛ و آن را (عزیمت)جدایی : مرحله برای سیر تحول و سفر تک اسطوره قهرمان در نظر میگیرد که عبارت اند از

کشد و سفری مخاطره آمیز به حیطه  می یک قهرمان از زندگی روزمره دست» :نویسد می و در شرح آن. نامد هسته اسطوره یگانه می

هنگام . یابد می شود و به پیروزی قطعی دست می با نیروهای شگفت در آن جا روبه رو: کند می ماوراء الطبیعه را آغازهای  شگفتی

ۀ مرحل (4953:11، کمپبل)« بازگشت از این سفر پررمز و راز، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند

ۀ مرحل. نهد می فراتر گامای  هخواند از حد زندگی عادی و معمولی خود به محدود می را فرا قهرمان بر اساس ندایی که او :جدایی

شکم نهنگ یا ، عبور از آستان نخستین، نمایان شدن امدادهای غیبی، رد دعوت، دعوت به آغاز سفرۀ چرخة جدایی خود در بر گیرند

شود و اقدامات قابل توجهی  می مان با نیروهای فراطبیعی رو به رویا آشنایی که در این مرحله قهر تشرّف. عبور از قلمرو شب است

خدای گون شدن و برکت ، آشتی با پدر، ظهور زن به عنوان وسوسه گر، مالقات با خدابانو، آزمونة این مرحله نیز جاد. دهد می انجام

ردمش برکتی عظیم  و تحولی عمیق را به همراه رسد و قهرمان برای م می که سفر قهرمان به پایانای  همرحل. شود می نهایی را شامل

عبور از آستان ، فرار جادویی، امتناع از بازگشت :زیر استۀ قهرمان و پذیرفته شدن وی در جامعه نیز شامل چرخ بازگشت. دارد

که یک  هرمانقسفرِ در این نوشتار سعی بر آن است که . ارباب دو جهان و آزاد و رها در زندگی، دست نجات از خارج، بازگشت

این منظور ابتدا  هب. کمپبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردۀ یگانة باشد بر اساس الگوی اسطور می رمزی ابن سیناۀ شخصیت از قص

  .گردد مییقظان ارائه  بن حیۀ قصاز ای  هخالص

 یقظان بن حیة قص

گوید که به اتفاق دوستان به  سینا می ابن. خواند، نوشته است یم "برادران من"ابن سینا این داستان را به اصرار دوستان که آنها را    

بیند که زیبایی جوانان را دارد با  و در آنجا پیری را می. نزهتگاهی که بیرون شهر بوده است، برای گشتن و طواف کردن، رفته اند

و از این که کیست و شغل او چیست و به شود  مشتاق سخن گفتن با آن پیر می (ابن سینا)قهرمان. وجود آنکه دارای سن زیاد است

ة و بعد دربار. کند علم فراست با او صحبت میة پیر بعد از جواب دادن به سواالت قهرمان دربار. کند رود؛ از پیر سوال می کجا می

پیر در ذکر صفات  قهرمان بعد از اتمام سخنان. پردازد اند و به توصیف هر گروه از آن رفیقان می دوستان او که گرد او را گرفته

 . دهد را به او یاد بدهد می خواهد که به او سفر کردن همان طور که پیر انجام دوستانش، از پیر می

خواهد از دوستان خود دل بکند و بعد حدهای زمین را که سه  کند و از قهرمان می پیر برای این چنین سفری شرایطی را ذکر می   

مردم ۀ گوید که یک حد از زمین را که میان شرق و غرب است هم و پیر به قهرمان می. دده حد است؛ برای قهرمان توضیح می

تواند ببیند و هر کسی را توان آن  ولی دو حد دیگر که حد مشرق و مغرب است را هر کسی نمی. اند اند و خبرش را هم شنیده دیده
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بعد از . زندگانی است؛ سر و تن شسته اندۀ ایگی  چشمآب روان که به همسۀ نیست که به آنجا سفر کند؛ جز کسانی که در چشم

های دراز را طی کند و به زیر آب  تواند با آن قوت بیابان آید که می وجود می آنکه در چشمه خود را شستشو دادند برای او قوتی به

گوید و  حدهای مغرب میکند و بعد از آن از  و سپس پیر توصیف چشمه می. دریای محیط برود و بدون رنج به کوه قاف برسد

کند؛ و بعد از اتمام سخنان پیر در توصیف حد مغرب و  می سپس پیر ذکر حدهای مشرق را. آیند کسانی که به آن سرزمین می

گوید که این  پیر به قهرمان می. پردازد که آن سوی نُهمین پادشاهی است مشرق، که نُه سرزمین است؛ به توصیف پادشاهی می

گوید از آنجا و از طرف آن پادشاه است که بر کسانی که در زیر دست  پیر به قهرمان می. دیده و به او نرسیده استپادشاه را کسی ن

شود و در آنجا آبادکنندگان آن سرزمین فرشتگان هستند؛ و در آن سرزمین که پادشاه ساکن است  ها صادر می ایشان هستند فرمان

  . دهد توضیحات الزم را به قهرمان می ۀهیچ ده و شهری نیست؛ و پیر این چنین هم

مراحلی را که باید طی کند پیش چشم ۀ کند و هم مسیر سفری را که قهرمان باید بگذراند تا به سرزمین اعال برسد ذکر میۀ هم

 خواهد با پیر به این سفر برود یا نه؟  دهد که می آورد و انتخاب را به خود قهرمان می می قهرمان

 ( بازگشت –تشرّف –جدایی)یگانهة اساس الگوی اسطورتحلیل حکایت بر 

باشد؛ درست است که سفر شکل  کمپبل قابل تحلیل میۀ یگانة یقظان بر اساس الگوی اسطور بن قبل از هر توضیح، داستان حی   

ما در . ده استخویش، توصیف شۀ مراحل سفر تا سرزمین قدرتِ اعال و حتی برگشتن قهرمان به سوی جامعۀ نگرفته است؛ ولی هم

در این داستان پیر از ابن سینا . دهیم یگانه مورد بررسی و تحلیل قرار میة این رساله همین توصیف قصه را بر اساس الگوی اسطور

خواهد که با او به سفری برود و دنیایی را ببیند که تا به حال مشاهده نکرده و خدایی که در آن باالهاست؛ و حق انتخاب به ابن  می

ۀ یگانة در این داستان ما تمام مراحلی را که ابن سینا باید بگذراند و چه اتفاقاتی برای او خواهد افتاد بر اساس اسطور. دهد ا میسین

کند و گویی روح او را به این سفر  ای عینی برای ابن سینا ذکر می باید گفته شود که پیر این سفر را به گونه. کنیم کمپبل تحلیل می

یقظان قهرمان با گذراندن مراحلی در قالب سفری نمادین به  بن حیۀ در قص. دهد چیز را واضح برای او شرح می برد و همه می

دهد سفری نیست که با مختصات مکانی و امکانات  سفری که در این داستان برای وی رخ می، یابد خود دست می ناخودآگاه

های  یابی به جنبه کوشد با هدف کاوش در درون خویش برای دست طبیعی تحقق پیدا کند، بلکه فرآیندی است که قهرمان می

کند که در آن قهرمانی  پیروی می بازگشت، تشرّف، جداییۀ این داستان نیز مانند اسطورگان قهرمانی از چرخ. خویش دست یابد

کند و از دست  خدایان راه پیدا میآزمون، به سرزمین ة درون، و گذشتن از موانع و غلبه بر مشکالت جادۀ با سفر به دنیای ناشناخت

اتفاق افتاد : گوید می (قهرمان)سینا ابن. گردد خویش بازمیۀ سپس به همراه برکت به جامع. کند خدایان برکت نهایی را دریافت می

که گرد آن  هایی با دوستان و رفیقان خویش برای تفریح به بیرون شهر به نزهتگاهی از نزهتگاه. مرا آنگاه که به شهر خویش بودم

پیری از دور پیدا شد و به طرف ما آمد که پیری بسیار زیبا و فرهمند و سالخورده ولی مانند جوانان از . (جدایی)شهر بود رفتیم

گفتن  سپس قهرمان داستان مشتاق آمیزش و سخن. تازگی و شادابی برخوردار بود و بر وی از پیری هیچ نشانی جز شکوه پیران نبود

خواهد که او را سیاحت کردن و سفر کردن آنچنان که  بعد از آن سالک می. پرسد اش را می و از پیر نام و نشان و پیشهشود  با وی می

از حدهای زمین گذشتن  و سر و تن به . کند باشد برای او بیان می پیر مراحل آن را که بریدن از رفیقانش می. نماید کند راه وی می

های دراز را بتوان برید و بعد هر کدام  زندگانی ایستاده است، و بعد قوتی که بیابان ۀ یگی چشمآب روان بشوید که به همساۀ چشم

گردد و مَلکی که برترین پادشاهان  گاه با اقلیم شرق که وطن اوست آشنا می آن. کند هایی که باید بگذراند را توصیف می از سرزمین

توان اشاره به این موضوع داشت که در  همین طور می. (تشرّف)کن استاست آنجا حضور دارد و در جوار اوست که هر چیزی مم

شود مثل تو به این درجه رسید که راحت به  می پرسد چگونه این قصه به بازگشت هم اشاره شده است، زمانی که سالک از پیر می

شخصی باشی و به این جایگاه برسی  توانی این طور گوید در صورتی می خواهد سفر و سیاحت کند و پیر به او می هر جایی که می

یعنی سالک هم زمانی که این مراحل را پشت سر گذاشت . که به شرق سفر کنی و به پیشگاه ملک برسی و این جایگاه را بیابی

 . (بازگشت)تواند به هر جایی سیاحت و سفر کند و از سالکان دیگر دستگیری کند  می

  جدایی
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 (....همچون صحرا جنگل و)منطق ناشناخته و قلمروهای بیگانه»دانند و معتقدند ساحت ناآگاه مییونگ و کمپبل صحرا را نمادی از  

قهرمان با قدم گذاشتن به صحرا به  (56:الف4953کمپبل، )« شود های آزادی هستند که در آن محتویات ناآگاه متجلی می حوزه

ۀ و حال این که در قص. چرخد برآمده است رمان حول آن میژرفنای ناآگاه وارد شده است و در پی کشف حقیقتی مهم که سفر قه

را در این قصه  ناآگاه شود و گذارد و نزهتگاهی که صحرا محسوب می حی بن یقظان، قهرمان به بیرون از هیاهوی شهر قدم می

بل بررسی و تحلیل های زیر قا افتد به صورت قسمت یقظان، جدایی که برای قهرمان اتفاق می بن حیۀ در قص. کند نمادین می

 . باشد می

 دعوت به آغاز سفر

داند؛ این طور است که ندایی یا چیزی قهرمان را به جاهایی ناشناخته  می اولین مرحله سفر که کمپبل آن را دعوت به آغاز سفر   

های جامعه به سوی  بمرکز ثقل او را از چهارچو»خواند و کشاند، و این همان دست سرنوشت است که قهرمان را از به خود می می

کند که در شهر بوده  یقظان، قهرمان به این موضوع اشاره می بن حیۀ در قص. (66 :الف4953، کمپبل)« گرداند قلمرویی ناشناخته می

کشاند و این  و سرگرم زندگی و دست سرنوشت قهرمان را به خارج از چارچوب جامعه و قلمرویی که برای قهرمان شناخته نیست می

در . (66 :همان) «...هم چون سرزمینی دور، همچون یک جنگل، هم چون قلمرویی زیر زمین و»کند که کمپبل از آن یاد میقلمرو 

یقظان این قلمروی ناشناخته به صورت نزهتگاهی برای تفریح و طواف و گشتن قهرمان به صورتی که خود قهرمان بیان  بن حی ی قصه

هایی که گرد آن شهر اندر بود با یاران  شهر خویش بودم که بیرون شدم به نزهتگاهی از نزهتگاه اتفاق افتاد مرا آن گاه که به»کند می

 یرمز»صحرادر واقع . یاد شده است (9 :4994، ابن سینا)« گردیدیم و طواف همی کردیم پس بدان میان که ما آنجا همی. خویش

در  کقظان هم سالی بن یافتد در داستان ح یراهنما در آنجا اتفاق مۀ دار با فرشتیما د یرمزهای  ه در داستانک یعالم علو یاست برا

یقظان، همان طور که  بن حیۀ در قص .(963 - 965: 4959پورنامداریان، ) «ندک یدار میرامون شهر خود با فرشته دیپ ینزهتگاه

و این خود ِ قهرمان  (66 :الف4953، بلکمپ)« گیرد خود راه سفر در پیش میة به میل و اراد»کند؛ قهرمان  کمپبل خاطر نشان می

روند و این ندای درونی ِ خود ِ قهرمان است که او را به این  است که به همراه دوستانش به گردش در نزهتگاه به بیرون از شهر می

باید کشف  که در پشت حقیقت[ است] سطحی پهناور و بایرۀ نشان. ..تمایزی اولیه است، بیۀ نشان»صحرا که. کند سفر دعوت می

کند که هیچ چیز بدون رحمت خداوندی وجود  دهد و اثبات می فضیلت و رحمت را در مسیر معنوی نشان می[ سطحی که ...] شود

ۀ ها کشف حقیقتی مهم است که مای سفر قهرمان به ناشناختهة انگیز .(414 :1ج ، 4955، گربران شوالیه و ژان و الن) «یابد نمی

فضایی »دراین سرگذشت. گردد پیری در صحرا نمودار می هیئت این حقیقت مهم به. گردد هرمان میقۀ پیشبرد و سامان جامع

ای  شود و نوید یک دوره یا مرحله ای غیر قابل مقاومت وجود دارد، که در آن، موجودی در نقش راهنما ظاهر می سرشار از جذبه

: 4953کمپبل، ) «ای غریب ولی آشنا برای ناخودآگاه رو شد، مرحلهای که باید با آن روبه  مرحله. دهد جدید را در زندگی فرد می

پیری دور پدید آمد زیبا و فرهمند و » .گردد به قهرمان اعطا می (ناآگاه)پیر همان فضیلت و رحمتی است که در صحرا. (61

  (9: 4994،  ابن سینا)« آمده روزگار دراز بر او سالخورده و

 غیبی امداد رسان  پیر فرزانه در نقش

شود، همان طور که پیش از این اشاره شد سیر جستجوی قهرمان با دیدار پیرمردی که  سفر قهرمان به سرزمین ظلمات آغاز می   

ها است،  در این مرحله، که یکی از مراحل مهم در سفرهای اسطوره. گردد شود، معنا دار می به قصد راهنمایی بر قهرمان ظاهر می

در این سفر . گردد در آن محقق می فرایندفردیتمختلف های  گذارد که با آزمون ان به دنیایی رؤیایی قدم میقهرمان با گذر از بیاب

کند قابل مشاهده  که در حقیقت سفر جادویی قهرمان به برای ناخودآگاه است، حضور پیری که یونگ با عنوان پیر خرد از او یاد می

ن قهرمانان که به خواسته و میل خود پا پیش گذاشته اند و به ندای درونی خود برای یگانه، حال آة براساس الگوی اسطور. باشد می

 هیئت شوند که معموالً در سفر با موجودی حمایت گر روبه رو میۀ در اولین مرحل»دعوت به آغاز سفر، پاسخ مثبت داده اند

ر قرار است در سفر همراه قهرمان باشد و به عبارتی این پی. (63 :الف4953، کمپبل)« شود زشت و یا یک پیرمرد ظاهر میای  هعجوز

یقظان، قهرمان آمدن پیر و  بن حیۀ در قص (63: همان)کند « نیروهای هیوالشی که در راه هستند، از او محافظت»از او در مقابل

بود که هیچ استخوان وی  و وی را تازگی برنایان... پیری از دور پدید آمد زیبا و فرهمند»کند چگونگی او را، این چنین وصف می
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در واقع کمپبل . (9 :4994، ابن سینا)« و هیچ اندامش تباه نبود و بر وی هیچ نشانی از پیری نبود جز شکوه پیران سست نشده بود

ها  خیلی وقت»کمپبل معتقد است. داند می (66: الف4953کمپبل، )« نشانگرِ قدرتِ محافظ و مهربانِ سرنوشت»این شخصیت را

همان طور که قابل مشاهده است در این حکایت پیر که همان امداد . (54 :همان)« شود ی مردانه ظاهر میهیئت ن غیبی دررسا مدد

قهرمانی که این مدد رسان بر او ظاهر شده است، کسی است که به ندای درون، . باشد به صورت پیر مردی ظاهر شده است غیبی می

قهرمان به وضعی سخت و چاره ناپذیر دچار است، آنچنان که تأملی از »شود که ی ظاهر میپاسخ مثبت داده است و پیر بیشتر هنگام

تواند او را از مخمصه  سر بصیرت یا فکری بکر و به عبارتی دیگر، کنشی روحی و یا نوعی عمل خود به خود در درون روانی می

ن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران این کمبود به صورت برهاند، اما چون به دالیلی بیرونی و درونی، قهرمان خود توان انجام آ

پیر فرزانه از آن رو ۀ مداخل». (441: 4966، یونگ)« کند فکری مجسم؛ یعنی در قالب همان پیر فرزانه و یاری دهنده جلوه می

حد نیست که این قدرت فوق کردن شخصیت در آن  آگاهانه تقریباً هرگز به خودی خود قادر به یک پارچهة ضروری است که اراد

در بیشتر . (446 :همان)« در زندگی الزم است... عینی این صورت مثالیۀ العاده جهت کسب توفیق حاصل آید بدین سبب مداخل

ة بر اساس الگوی اسطور. شود های یگانه پس از آشکار شدن پیر فرزانه بین پیر و قهرمان پرسش و پاسخی رد و بدل می اسطوره

هایی بین قهرمان و آن پیر اتفاق  یقظان پرسش و پاسخ بن حیۀ باشد؛ در قص ل در این قسمت بسیار واضح قابل بیان میکمپبۀ یگان

دیگر، تا سخن ما به آنجا کشید که از او بپرسیدم یککردیم با  ها همی بسیار حدیث»:گوید ؛ قهرمان می افتد که از این قرار است می

« استم که تا مرا راه خویش بنماید و پییشه و نام و نسب خویش بگوید، بلکه شهر و ماوای خویشهای وی همه و از او اندر خو حال

و از وی اندر   پرسیدم های دشخوار همی گفتم و از وی علم ها همی مسئلهدیری با آن پیر »گوید و باز قهرمان می( 3: 4994، سینا ابن)

شود که  و پیر در جواب تمام سواالتی که از طرف قهرمان پرسیده می( 49 -44: همان)« ها بنماید خواستم که مرا راه دانش همی

یگانه، بیان ة دهد؛  بر اساس الگوی اسطور هایی دارد، به هر کدام از پرسش و پاسخ هایی که بین قهرمان و پیر روی می برای او جواب

 . شود می

 عبور از نخستین آستان

گذارد، تا  سفر میة یام آورانِ سرنوشت برای راهنمایی و کمک به قهرمان، او قدم در جادبا ظهور پ»یگانهة بر اساس الگوی اسطور   

در رابطه با تحلیل ( 53: الف4953کمپبل، ) «مواجه شود «نگهبانانِ آستانه»هنگامی که مقابل درِ ورود به سرزمین قدرتِ اعال، با

خواهد راه و رسم  یقظان زمانی که قهرمان از پیر می بن کایت حییگانه باید خاطر نشان کرد که در حة قصه بر اساس الگوی اسطور

سفر کردن به سرزمین اعال همان جایی که پادشاهی بزرگ بر باالی نُهمین پادشاهی که پیر ذکر کرده است یاد بدهد پیر جواب 

بیم است که تو را فتنه کنند و به بند »ددهد که اول از هر چیز باید قهرمان از دوستان خود که دور و اطراف او را گرفته اند بگذر می

ة بر اساس الگوی اسطور(  49: 4994، ابن سینا)« داشتن ایزدی به تو رسد و ترا نگاه دارد از بدِ ایشان ایشان اندر مانی، مگر که نگاه

مان نگهبانان یگانه، دوستان قهرمان که یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست و کسی که در پیش روی قهرمان قرار دارد ه

سرایداران، ایستاده در »این نگهبانان آستانه از نگاه کمپبل. آستانه هستند که جلوی سیر و سفر قهرمان به سرزمین اعال را گرفته اند

ا، آن سوی آنه. کنند پردازند و آن را محدود می افقِ کنونی ِ قهرمان، به نگاهبانی از چهارسوی و همچنین باال و پایین آن میة محدود

اند  تادور او را گرفته یقظان خصوصیات دوستان قهرمان که دور بن در قصه حی. (53، همان)«تاریکی، ناشناخته و خطر در انتظار است

حق را به ... ها به هم آرنده است دروغ زن و ژاژخای است و باطل... این یار که پیش روی توست»شوند؛ این چنین است و مانع او می

امّا این یار که بر ... سبب وی بدانی خبر آن چیزهایی که بر تو غایب است و توست، و بهۀ آنکه جاسوس و طالی باطل پلید کند با

یا اشتری مست ... گویی که آتش است که اندر هیزم خشک افتاده بود و... هر بار که بیاشوبد نصیحت نپذیرد و. دست راست ِ تو است

... ن یار که بر دست چپ تو است، چرکن است و بسیار خوار است و فراخ شکم است وو امّا ای. است، و یا شیری بچه کشته است

 (. 46 – 43: 4994ابن سینا، ) «گویی خوکی که گرسنه کنندش و اندر میان پلیدی گمارندش

 (شکم نهنگ)آستانه 

گفته شد که به نظر کمپبل، .  باشد ، شکم نهنگ قابل تحلیل می یقظان براساس الگوی اسطوره در قسمت جدایی بن حیۀ در قص   

در این . باشد که این عقیده به صورت شکم نهنگ نمادین شده است می گذر از آستان و صعود قهرمان به سپهری دیگر، تولدی دیگر
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افتد که او بتواند از همان نیروهای آستان  قصه شکم نهنگ به نوعی همان فنای قهرمان از خویشتن است و زمانی این اتفاق می

 این به ورود با. است خود از و شده شناخته زندگی از قهرمان جداییۀ مرحل آخرین مرحله، این. گذرد و به جهانی دیگر پا بگذاردب

عبور از آستان، نوعی فنای خویشتن »کمپبل در این باره معتقد است که .دهد می نشان را دگردیسی برای خودة اراد قهرمان مرحله

معبدِ درونی، شکم نهنگ و قلمرو ملکوتی که باال »همین طور کمپبل به این موضوع اشاره دارد که. (35: الف4953کمپبل، )« است

کمپبل شکم نهنگ با همان قلمرو ۀ پس بر اساس گفت. (35 :همان)« و پایین و یا آن سوی دنیای عینی قرار دارد یکی هستند

در این قصه نیز این قلمرو ملکوتی هم باال و هم پایین دنیای  و. باشد؛ یکی هستند ملکوتی که هدف سفر قهرمان در این قصه می

کمپبل ۀ یگانة و این نشان از شکم نهنگ در این قصه براساس الگوی اسطور. کند، وجود دارد عینی که قهرمان در آن زندگی می

غیب را در کنار خود به عنوان  دهد و پیر فرزانه، نیروی یاری رسان حال قهرمان به ندای دعوت آغازین پاسخ مثبت می. باشد می

در این قصه قهرمان از نیروهای آستانه .حامی دارد، او کسی است که آمادگی عبور از آستان و ورود به سرزمین قدرت اعال را داراست

رفیقان بگفت و مرا از حال این ( پیر)چون»گوید قهرمان در این باره می. گذرد و آمادگی این را دارد که به سپهری دیگر پا بگذارد می

به آزمایش ایشان مشغول شدم و اندر کار ایشان . ..پس... وصف ایشان بکرد سخت دلپذیر آمد مرا و بدانستم که راست همی گوید

خواهم  و از ایزد همی... های این رفیقان و من اندر دشخواری از دست ایشان نظر کردم، نزدیک من درست شد آنچه وی گفت از حال

مشاهده کردید که چطور  (22: 4994ابن سینا، )« ی کردن و آمیختن با این رفیقان تا آن گاه که از ایشان جدا شومبر نیکو همسایگ

های او را برای فرار از دست این نگهبانان آستانه به خاطر سپرده؛ و خواهان جدا  قهرمان به سخنان پیر گوش داده است و راهنمایی

افتد و این یعنی تولد  اگر بتواند جدا شود به نوعی فنای خویشتن برای قهرمان اتفاق میو . هاست شدن و فرار کردن از دست آن

قهرمان در این قصه با فهمیدن عمق غربت خود در این   . خواهد چیزی غیر از اینکه االن هست، باشد دوباره برای قهرمان، که می

های  سفر در کنار پیر حرکت خواهد کرد و از راهنماییۀ ین مرحلگذارد و تا آخر های پیر، پا به جهانی دیگر می جهان و قبول حرف

یگانه، یعنی ة و همین گذشتن از نیروی آستانه و قدم گذاشتن به سپهری دیگر بر اساس الگوس اسطور. پیر استفاده خواهد کرد

تاخیز یا زادن جدیدی در سفر قهرمان نوعی گذر آشناسازی است که رس. شکم نهنگ که  به صورت رحم ِ جهان نمادین شده است

و وی به صورت انسان ... شود با مرگ نمادین نوآموز و بازگشت به حیات جمعی نشان داده می... هر آشناسازی»پی دارد معموالً

سفر قهرمان به جهان باال و جلب رضایت ( 43: 4965الیاده، )« پذیرد شود و حاالت دیگر بودن و حیات را می جدیدی زنده می

 کنند که به سمت چپ و راست و جلوی قهرمان نشسته اند؛ شکم نهنگ را نمادین د که نگهبانان آستانه را نمادین میدوستان خو

گذشتن از جهان کفرآمیز و گام نهادن در ».گذارد کند که، در واقع قهرمان با جلب رضایت آنهاست که به سرزمین اعال قدم می می

این حیاتی است که ... دیگر است و[ معنوی] ین گذشتن برای بدست آوردن حیاتا. کند مرگ داللت میۀ جهان مقدس بر تجرب

های معابد از دو سو،  ها و راه کمپبل معتقد است که ورودی(. 95: 4965الیاده، )« سازد سهیم شدن در امر مقدس را ممکن می

این نگهبانان آستانه هستند که از »شوند یاند، محافظت م ها و جانوران غریب ساخته شده هایی که به صورت شخصیت توسط ناودان

خطر آفرینِ روح ۀ آنها تجسم ابتدایی جنب. کنند ورود تمام افرادی که تاب مواجهه با سکوت اعالی درون را ندارند، جلوگیری می

اند، که  این واقعیت ةها نشان دهند آن. باشند های نگهبان مرزِ جهان قراردادی و یا دو ردیف دندانِ نهنگ می هستند، که معادل غول

یقظان قرار گرفتن  بن حیۀ و در قص (35 :4953کمپبل، )« شود ورود یک فدایی به معبد، او دچار دگرگونی و تحول میۀ در لحظ

آورد که جلوی قهرمان به  های نهنگ را به یاد ما می گروه  دوستان به دست چپ و دست راست و در پیش قهرمان همان دندان

ها هر طور که شده بگریزد و به درون شکم نهنگ  گیرد و قهرمان برای ورود به شکم نهنگ باید از این دندان ا میدرون شکم نهنگ ر

 . که سرزمین اعالست؛ نفوذ کند

 تشرّف  

بعد از اینکه قهرمان از آستانه که همان شکم نهنگ است گذشت و توانست از دست نیروهای نگهبان آستانه که به صورت دوستان    

هایی را پشت سر  گذارند قهرمان با ناآگاه ارتباط برقرار کند، بگذرد حال قهرمان باید آزمون اند و نمی رمان در این قصه در آمدهقه

کمپبل حرکت و قدم اول به سوی . بگذراند که بتواند در صورت استحقاق داشتن به سرزمین اعال پا بگذارد و به خدمت پادشاه برسد

انگیز است، راهی سرشار از فتوحات اولیه و  فقط آغازِ راهی طوالنی و به راستی وهم»کند این چنین توصیف میها را  ِ قلمرو آزمون
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ۀ ها در مرحل یقظان آزمون بن حیۀ در قص(. 443: 4953کمپبل، )« انگیز عبور کرد و بارها و بارها از موانع شگفت... لحظاتِ توهم انگیز

ۀ ها که در قص های آزمون کند در جاده انگیزی که کمپبل از آن یاد می موانع شگفت یگانه،ة تشرّف بر اساس الگوی اسطور

 . یقظان، بیشترین تحلیل را به خود اختصاص داده است؛ که به صورت زیر قابل وصف و بیان است بن حی

 ها آزمونة جاد

ها بگذرد تا بتواند به  از خطرها بگذرد و از آن آزمون کند که گیرد و او را راهنمایی می آزمون پیر در کنار قهرمان قرار میة در جاد   

دگاه یاز غربت و تبع ییرها یه براکآموزد  می داریا روح بی کدار فرشته به سالین دیدر ا»پورنامداریان معتقد است. هدف خود برسد

ر زندان جسم است، ین جهان اسیاروح در . بگذرد یموانعند و از چهک ید طیرا با یریخود چه مس یوستن به اصل مشرقیو پ یمغرب

د یش بایخو یگاه اصلیوطن و جا یروح در عروج به سو. زندان خارج و جهان محسوسات قرار دارد یعنیبزرگتر  یه آن هم در زندانک

از  باشد که یونگ می فرایند فردیتو این همان  (993: 4959پورنامداریان، )«ندکر صعود یر و عالم صغیبکن دو زندان عالم یاز ا

ۀ قهرمان در این داستان در نهایت قرار است به یک تحول عمیق درونی و عرفانی برسد و اینکه پیر بر جنب.کند آن یاد می

های گوناگون برای قهرمان نمودار خواهد شد و اولین  های آزمون به صورت و جاده. قهرمان تاکید دارد شناسی و فردیت خویشتن

خواهد که از دوستان به ظاهر خوب خود بگذرد چرا که آنها راه او را برای به  پیر از قهرمان میآزمون برای قهرمان همان است که 

ند و بیم است که تو را فتنه ا  جدا نشوند، رفیقانی بد اند و از تو و این یاران به گرد تو اندر آمده»کمال رسیدن قهرمان سد کرده اند

و  (49 - 44: 4994ابن سینا، )« ایشان داشتن ایزدی به تو رسد و تو را نگاه دارد از بدِ مگر که نگاه. و به بد ایشان اندر مانی  کنند

گذرد؛ در واقع موفق  و بعد از اینکه قهرمان از رفیقان خود می. تواند به سرزمین اعال سفر کند که از این رفیقان بگذرد در صورتی می

هایی را  بگذرد و این یعنی موفقیت در آزمون، و بعد از این مرحله پیر، باز راهاست از اولین آزمون که همان رفیقان بد او هستند؛  شده

های پیش روی  اگر چه آزمون.کند راه برای قهرمان مشخص می و راه را از بی. کند که باید قهرمان طی کند  پیش چشم او تجسم می

ۀ ها نیز به نوب یزیکی و زور بازو باشد نیست اما این آزمونانگیز که نیازمند توان ف هایی محیر العقول و کارهای شگفت قهرمان آزمون

پیر راه گذر از این آزمون . خود مشکل هستند و نیاز به نیروی تعقل و تفکر دارند و تأکید بر هوش و استعداد شناختی قهرمان دارند

تدبیری نیکوی تو اندر کار این یاران و رفیقان های روان تو و از  از حیلت»نماید سینا می باشند این چنین به ابن که رفیقان بد او می

آلوده و  آن است که به این بدخوی گردن کش مر این رعنای بسیار خوار را بشکنی و به سرش باز زنی نیک و مر آشفتگی این خشم

نگر که به او : افه گویکار را اندر یابی به فریفتن این رعنای چاپلوس و دمزن و مر او را بیارامی نیک و اما این دروغزن ی دشخوار

نگرایی و سخن وی استوار نداری و چنان کن که هیچ گونه گوش به سخن وی نکنی و آنچه وی آرد از خبرها ننیوشی و گر چند 

: همان) «راست با دروغ آمیخته بود، ازیرا که اندر آن میان آن بود که باید پذیرفتن و نگاه باید داشتن و به حقیقت آن باید رسیدن

هایی را که باید قهرمان پشت سر بگذراند تا سرانجام به سرزمین اعال برسد یک به یک برای  و پیر هر کدام از مراحل و آزمون .(22

امدادرسان غیبی که قبل از ورود به این حیطه، با قهرمان مالقات کرده بود، اکنون با »: کند که از این قرار است قهرمان بیان می

غول ها و اژدهایی که قهرمان ( 413: الف4953کمپبل، )« رساند ن مخفی، به طور نهانی به او یاری میها و مامورا نصایح طلسم

بایست با نیروی فکری خویش با آن روبرو شود اژدهای جهل و نادانی است که در صورت شکست آن به برکت شناخت و معرفت 

قهرمان باید تعلیمات پیر فرزانه را به دقت به خاطر بسپارد . دشو می خاص طریقت عارفان پذیرفتهۀ یابد و در حلق کیهانی دست می

که حد »: گوید پیر در توصیف آزمونی که قهرمان در پیش رو دارد می. تا در نهایت به شناخت و فرایافت خود و کیهان دست یابد

شما ه اند و ب خبر وی اندر یافتهاند و  یکی آن است که اندر میان مشرق و مغرب است و این حد را بدانسته:  زمین سه حد است

حدی سپس : و دو حد دیگر است غریب. های غریب نیز خبر آنچه اندر این اقلیم است به شما رسیده است رسیده است و از جای

ست بازدارنده میان این عالم و میان آن حد  سوی مشرق و هر یکی را از این دو حد جایگاهی و بندی مغرب اندر است و حدی از آن

ه هر کسی به آنجای نتواند رسیدن و از آنجای نتواند گذشتن جز خاصگان مردمان که قوتی به دست آورند و آورده باشند ک

به . ت المقدس استیب یقظان از اهالی بن یهمان حکه ر یپ. (91: همان)« که ایشان را آن قوت به اول آفرینش نبود خویشتن را

توانی  گوید تنها زمانی می پیر که راهنمایی قهرمان را بر عهده دارد، می. آب حیات بشویدۀ گوید باید سر و تن در چشم قهرمان می

آنچه سود دارد به سوی بدست آوردن این قوت آن است که سر وتن »به سرزمین اعال برسی که بتوانی قوتی به دست بیاوری و
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که سیاحت کننده را راه نمایند به آن چشمه  هر بارزندگانی ایستاده است که ۀ آب روان که به همسایگی چشمۀ بشویند به چشم

های دراز ببرد، تا گویی که  های وی قوتی نوپدید آید که به آن قوت بیابان طهارت کند به آن آب و از آب خوش وی بخورد، اندر اندام

های  آن مر او را اندر مغاکۀ زبانی کوه قاف، واز بر شدن بدریای محیط فرو نشود و رنجش نرسد  زیرها درنوردند برای او، و ب بیابان

کند و اینکه قهرمان  و پیر اولین مرحله را این طور برای قهرمان توصیف می (96 –96: 4994سینا،  ابن) «ندنکدوزخ فرو نتوانند اف

به این »است که کمپبل معتقد .دهد های بعدی را برای او شرح می باید سر و تن در این چشمه بشوید و بعد از آن دوباره پیر آزمون

آمیز به سرزمینِ ظلمات را برای خود آغاز کند و  ای که باشد، عمداٌ یا بدون قصد قبلی، سفری مخاطره ترتیب اگر کسی از هر جامعه

ها و اشکال سمبلیک خواهد  هیئت اندازی سرشار از اش پایین رود، به زودی خود را در چشم های پرپیچ و خم هزارتویِ روح از کوچه

خواهد که مسیر بعدیِ سفر خود  قهرمان که سفر به سرزمین ظلمات برای او آغاز شده از پیر می. (415: الف4953کمپبل، ) «یافت

تر  خواهد از حد مغرب که قرار است؛ قهرمان بگذرد سخن بگوید که، ظاهراً به سرزمین کنونی قهرمان نزدیک و از پیر می. را بداند

نام کرده است و « چشمه گرم»الهی خدای او راۀ ست بزرگ و گرم که اندر نام از مغرب، دریایی وی گفت که به دورترین جایی»است

پا خیزند که کنارش پدید نیست و کس حد آن ه آفتاب به نزدیک وی فرو شود و رودهایی که به این دریا آیند از زمینی ویران ب

هایی که او از آن  های پیر از مراحل سفر و سرزمین رمان با توصیفقه( 14: 4994سینا،  ابن) «...نتواند دانستن، از فراخی که هست

پیر به قهرمان . اندازی از اشکال سمبلیک خواهد یافت یابد و با شرح سفر از زبان پیر، خود را در چشم خواهد گذشت؛ اطالع می

(  14: همان)« گاه که آفتاب فرو شدن ند آنئی روشنایی به دست آر پاره»شوند باید گوید در این سرزمین کسانی که به آن وارد می می

شود ولی این  برد که نصیب قهرمان می گر چه این روشنایی آوردن همان چیزی است که کمپبل از آن به عنوان پیروزی نام می

د و کسانی در واقع خطراتی که در این سرزمین وجود دار. اندک هدف اصلی قهرمان نیست باشد و این پیروزی پیروزی برای او کم می

هر  »به اعتقاد کمپبل های سمبلیک هستند که هیئت برند؛ همان اشکال و که در این سرزمین در آن بدون هیچ آرامشی به سر می

زمینش شورستان است، هر »دهد پیر این سرزمین را شرح می (415: الف4953کمپبل، )« را ببلعند (قهرمان)کدام ممکن است او 

جای گیرند و آبادانی کنند، مر ایشان را نخواهند و ایشان را از آنجا دور کند، و دیگرانی بیارد به جای بار که گروهی به آن زمین 

و هر . ها کارزار دایم ایستاده است، بلکه کشتن و میان آن کس. افتد و چون بنا کنند، بی. چون آبادانی کنند ریزان شود. ایشان

بدین زمین هر گونه جانوران و رویندگان ... تانند و مر ایشان را از آنجا بیرون کنندومان آن دیگران بس گروهی که غلبه گیرند، خان

های ایشان نماند، تا مردمی بینی که بر وی پوست  بر ایشان چیزهایی پدید آید که به صورت... آیند، ولکن چون آنجا بیارامند

: 4994ابن سینا، )« ه جنگ و به خصومت و به کارزار آگنده استاین زمین به فتنه و ب... ئی گیاه روید چهارپایان بود و بر وی پاره

خود بگذارد، به ناچار با یکی از این ۀ های جامع هر قهرمانی که قدم به آن سوی دیوارِ سنت»، کمپبل در این باره معتقد است که(11

پس قهرمان از اینجا و از این (. 34: الف4953کمپبل، )« اند و هم اعطاگر قدرت ِ جادو، روبه رو خواهد شد دیوها، که هم خطر آفرین

های پیر برای  قهرمان داستان باید به راهنمایی. باشد برای او و هم اعطاگر قدرت است، باید بگذرد سرزمین که هم جای خطر می

باز به بیابانی  کند، و اگر به سمت چپی مایل شود های پیر را فراموش قهرمان نباید توصیه. گذشتن از این سرزمین خوب گوش دهد

و سایه را که . آیند کند در می چیزهایی که پیر برای قهرمان توصیف می هیئت که در سایهدیگری از ۀ دیگر خواهد رسید که با جنب

قهرمان برای پیشرفت در شناخت فردانیت و یگانگی با خویشتن، ملزم به . سازد طبیعت حیوانی بشر است، نمایان میة نشان دهند

سایه منشأ پیدایش تمامی رفتارهای ناخوشایند و ». های حیوانی است های حیوانی خود و ممانعت از تجلیات سایه ویرام کردن خ

آل ما سازگار نیست،  ای است که با معیارهای اجتماعی و شخصیت ایده احساسات پست اجتماعی است و هیجانات افسار گسیخته

فوردهام، )« خودمان بدانیمة خواهیم دربا آن چیزهایی است که نمیۀ همآن چیزهایی است که ما از آنها شرمساریم و ۀ هم

شخصیت که در سفر به قلمرو ناخودآگاه روان پدیدار ة پنهان در پس آگاهی است، نخستین پارة ترین چهر سایه نزدیک». (4961:39

هستی را به ۀ ایستد و هم ی و تفرّد مییاب آمیز درست در آغاز راه پر پیچ و خم خویشتن شود و با سیمایی ترسناک و سرزنش می

اش  ریشه»ترین شخصیت است شاید بهتر است بگوییم سایه گناه کارترین و داخلی( 462 -469: 4961یاوری، )« طلبد همآوردی می

ناهان و گۀ آگاه روان است، سایه سرچشم های تاریخی نا جنبهۀ رو شامل هم رسد و از این حتی به قلمرو حیات اجداد حیوانی ما می

در اینجایی که به زبان پیر توصیف آن رفت؛ قهرمان، اندکی (. 64: 4959شمیسا، )« اش است تقصیرهاست، انسان ناآگاه همان سایه
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راهی سرشار از فتوحات اولیه و لحظات »و این همان گذشتن از. راهی برای سفرهای بعدی استۀ آورد که توش روشنایی به دست می

ای دیگر و آزمونی دیگر برای قهرمان در راه است؛ که قهرمان از آن نیز باید  و باز مرحله. است (443: الف4953کمپبل، )« انگیز توهم

ولیکن از آن سویِ این اقلیم که بنیاد . هایی دیگرست میان این زمین و میان زمین شما، زمین»:کند بگذرد و پیر این چنین شرح می

جای گاه به  چه آن مر اینجای را روشنائی از جائی غریب آمده است، گر ...ماند به چند چیزست که به این زمین  هاست، زمینی آسمان

باز هم پیروزی کوچکی در این حد از زمین نصیب قهرمان خواهد شد و ( 16: همان)«تر است از آنجای پیشین روزن روشنائی نزدیک

نور ۀ اضی نیست و او را از هدفش که دست یافتن به سرچشماین پیروزی همان نور اندکی است که قهرمان به این پیروزی کوچک ر

یقظان گذشتن  بن حیۀ در قص.اصلی این نور، کمال حضرت حق استۀ قهرمان در واقع به دنبال سرچشم. دارد نمی هستی است، باز

دشد، نصیب قهرمان آید که این آگاهی به صورت همان نوری که از آن یا وجود می از هر آزمون برای قهرمان آگاهی اندکی به

ترین جا از مغرب وجود دارند که به محل زندگی قهرمان نیز نزدیک است چنین  پیر در توصیف مردمانی که در نزدیک .شود می

د رو و راند خرد تن و ز ینند مردمانیه آنجا نشکها  سکه آن کاست  یگاهین به ما جایآن زم ین آبادانیتر یکه نزدکد یگو»:گوید می

روتر  ترند و گران شیه پکنان یترند از ا خرد یه مردمان آن پادشاهکاست  یگاه پادشاهین جایه شهر است و سپس اان نُشیا یشهرها

: همان)« شان ده شهر استیا ینند و شهرهاک یکبار یارهاکها و  شهیز نجات دو ست دارند و پیو طلسمات و ن یو منجم یریو دب

شوالیه و ژان والن گربران، ) «[آسمان، زمین و زیر زمین] تمامیت سه عالم است،ۀ شاننُه ن»در توضیح نُه باید گفت که( 13-31

دهد؛ که  گانه را شرح می های نٌه ها و زمین پیر که خود فردی جهاندیده و جهانگرد است، سفر و گذر قهرمان از اقلیم. (162: 4955

گوید که کسی آن را ندیده و تا آن وقت به آن نرسیده  سخن میهر یک دارای پادشاهی است و پس از نهمین آنها از مقام پادشاهی 

و سپسِ این، »گوید پیر می. است و در آنجا کسی بتوان او را با چشم سر دید، نیست و آباد کنندگان فرشتگان و روحانیون هستند

هایی نشینند که اندر زمین  وهای ست که اندر آن زمین گر و سپسِ این، پادشاهی. و شهرهاشان پنج شهر است. ..ای ست پادشاهی

ای ست بزرگ و مردمانِ آنجای سخت دور اندرند به پرهیزگاری  و سپسِ این، پادشاهی. و شهرهای ایشان هشت شهر است. ...تباهی

و سپسِ اینجای، . ..ای ست و سپس این، پادشاهی... اندیش ای ست که جایگاه مردمانی ست دور و سپس این، پادشاهی... و عدل و

 13: همان) «...های آن، کس ندیده است و به او نرسیده است تا به این وقت، اندر او هیچ شهر و ده نیست ای ست که کناره دشاهیپا

رسد و پس  شمارد تا اینکه به توصیف سرزمین مشرق می هایی که باید او گذر کند را برمی پیر همچنان برای قهرمان آزمون. (32 –

چون از اینجا »گوید کشد و به او می کند و شرایط آن سرزمین را برای قهرمان به پیش چشم می هرمان میهایی که به ق از راهنمایی

چون سوی مشرق شوی، ... ولیکن آنجا مردم نبود، و از آنجا به عالم شما رسی و... روی سوی مشرق نهی، نخست اقلیمی پدید آید

دار نگاه دارد و هر بار که گروهی از مردمان و  و اما اسیران را این خزینه ...آید آفتاب را یابی که به میان دو سُروی دیو بر همی

ای از  ای از ایشان یا پاره جانوران دیگر و جز ایشان از این عالم شما اسیر کنند، از میان ایشان چیزهای دیگر پدید آرند یا آمیخته

مند شدن باید به تزکیه و  برای سمیع و بهره»که قهرماناین است ة ها نشان دهند این آزمونۀ و هم( 64 – 33: همان)« ایشان

پردازد که آنها نگهبانانی هستند، که تنها با  ای می به توصیف دو فرشته، و پیر.سر نهد( 442: الف4953کمپبل، )« تسلیم نفس

ة نشان دهند»معتقد است هایی که کمپبل تواند به سرزمین اعال قدم بگذارد؛ همان گذشتن از این دو نگهبان است که قهرمان می

بعد ۀ و پیر مرحل (35: الف4953کمپبل، )« شود ورود یک فدایی به معبد، او دچار دگرگونی و تحول میۀ اند که، در لحظ این واقعیت

قلیم اند که سپسِ اقلیمی اندر است که آن ا های اقلیمیاند که نزدیک حدّ از این دو سُروهای دیوان گروهی»کند چنین بیان می را این

هر که او را راه دهند تا از این اقلیم  .گویند« نّح»و « جنّ» اند و مر ایشان را به تازی ها پریان و این. ..را فرشتگانِ زمینی آبادان کنند

 های پیشین را، و مر ایشان را پادشاهی است یگانه و همه فرمان ها و بیند مر آفریده راه یابد به شدن از سپس آسمان... اندر گذرد

هیچ تردیدی در این مورد نیست که در صورتی قهرمان یا هر شخص دیگری به آنجا راه خواهد یافت  (69 _ 65: همان)« بران اویند

هایی که پیش از این ذکر شد به سرزمین اعال  آزمونۀ قهرمان پس از پشت سر گذاشتن هم.که قهرمان  بتواند از آن دو بگذرد

 . ها را پشت سر بگذراند سرزمین اعال هیچ راهی ندارد جز اینکه آزمون و قهرمان برای رسیدن به. رسد می

 (خدایگان)آشتی و هماهنگی با پدر
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 موجود، این ها، اسطوره از بسیاری در. شود رو به رو داراست او زندگی در را قدرت بیشترین که چیزی با باید قهرمان مرحله، این در   

های سخت را با  یگانه، قهرمانی که بتواند آزمونة بر اساس الگوی اسطور .دارد کردن زنده و میراندن قدرت که ایست پدرواره یا پدر

در داستان .شود توکل به نیروی حامی و امداد رسان غیب پشت سر گذارد، در نهایت به فردیت و آشتی و هماهنگی با پدر نایل می

ها همه از او  است و من علم« بیدار»روی سوی پدر دارم و پدرم »دارد که طور که پیر در ابتدای قصه بیان می یقظان همان بن حی

چنان است که  تا از گردیدن من به گرد جهان. های جهان مرا وی نموده است ها وی به من داد و راه کناره ام و کلید همه علم آموخته

اول به پدر و ۀ در مرحل. باشد کیهانی می نیرویة پدر نماینددر واقع ( 3: 4994ابن سینا، ) «جهان گویی پیش من نهاده استۀ هم

یقظان شاهد این هستیم که پدر چه جایگاهی دارد، در واقع  بن حیۀ در قص.شود بعد از طریق پدر به دیگران و جهان صادر می

از تیز هوشی و شوند؛ و این فرشتگان  کنند و از خداوند به هیچ وجه جدا نمی می اند و او را ستایش فرشتگانی که به گرد خدا نشسته

ها  آنۀ ها هست که بر هم و این فرشتگان به خداوند نزدیک هستند ولی یکی از این. از زیبایی و نیکویی غیر قابل وصفی برخوردارند

ترین فرد به  نزدیک ]ترین پادشاه و نزدیک»کند چنین او را توصیف می و پیر این. تر است اولویت دارد و از همه به خداوند نزدیک

: همان)« اند و بر زبان وی، فرمان پادشاه به ایشان آید ست از ایشان که او پدر ایشان است و ایشان فرزندان و نبیرگان وی یکی[ شاه

در تحلیل این .کند که چه کاری را انجام دهند و چگونه رفتار کنند شود پدر است که به دیگر فرشتگان امر می و معلوم می (61

در همه جوامع »گوید یگانه باید به سخنان کمپبل رجوع کرد زمانی که میة ر اساس الگوی اسطوریقظان ب بن حیۀ قسمت از قص

آموزش حرفه و وظایف و امتیازات ۀ ساالن، پدر وظیف بزرگۀ سازی کودک برای پذیرش در جامع گذشته نیز مرسوم بوده که در آشنا

انتخاب شده به داوطلب و تغییر کامل ارتباط احساسی ۀ ازات حرفمعرفی فنون، وظایف و امتی. آن به کودک را بر عهده داشته است

ۀ و ما شاهد این فرادادن آموزش از طرف پدر، در قص(  414: الف4953کمپبل، )« او با تصاویر والد، مقصد سنتی آیین تشرف است

نیروی کیهان شده ة کسی که نمایند. باشد می( خدا)ترین شخص به پادشاه پدر نزدیک. یقظان، بر اساس الگوی اسطوره هستیم بن حی

شود؛ حال پسر به سرزمین پدر راه یافته است و به اعتقاد  می ، توسط او به دیگر موجودات ابالغ است و تمام فرمان ها از طرف خدا

که از تمام سپارد  ای را فقط به پسری می های کاری و حرفه ها و سمبول نشانه( پدر یا جانشینان پدر)راهنمای آیین»کمپبل پدر، 

ورزی از قدرت بهره گیرد و  تواند با عدل و بدون غرض او کسی است که می. جا، پاک شده باشد به های عاطفی کودکانه نا انرژی

بینی، تمایالت  هایی مثل خود بزرگ و با انگیزه( و حتی به صورت خودآگاه و مستدل)دارد،  اش او را از این مهم باز نمی ناخودآگاه

شود کسی است که از  آل، کسی که قدرت به او منتقل می به صورت ایده. فرت، حاضر به سوء استفاده از قدرت نیستشخصی و یا ن

و همان طور که  (.414: الف4953کمپبل، )« نیروی کیهانی است که ورای فردیت استة حالت بشریت مطلق خارج شده و نمایند

اکنون خود یک پدر است و توان آن را دارد که خود نقش یک کاهن . ده استاو دوباره متولد ش»قهرمان معتقد استة کمپبل دربار

اش در باب خیر و شر رها  یا راهنما را به عهده گیرد یا دَرِ خورشید باشد، دری که با گذر از میان آن، انسان از توهمات کودکانه

بودن ۀ و در آرامش، با درک کامل به تماشای مکاشف رسد، رها از خوف و رجاء ای نو از شکوه قانون کیهانی می شود و به تجربه می

از غریب حالهای ایشان آن »گوید که و این اتفاقی است که پیر در وصف پدر، برای قهرمان می(  412 –414: همان)« نشیند می

و همه بیابان . رت تر است و جوان روی است که پیر و فرتوت نشوند به روزگار و پدرشان هر چند که به سال بیشتر است، وی قوی

و این یعنی تولدی دوباره که هر چه سن او باالتر رفته است  (61 - 69: 4994سینا،  ابن)« نیازند اند و از جای و پوشش بی نشین

رود این است که  مشکل قهرمانی که به دیدار پدر می»کمپبل معتقد است.ای دوباره تولد شده است تر شده است و به گونه جوان

و این همان به فردیت رسیدنی است که یونگ از آن یاد ( 439: الف4953کمپبل، )« ها، روح خود را بگشاید وحشت بتواند ورای

و پا گذاشتن به ورای حیطهی  فردیتبلوغ فکری که قهرمان داستان در آخر قرار است به آن دست یابد نمایشی از به . کرده است

های الزم توسط پیر و آشنا شدنش به شناختی فراکیهانی و  ان پس از گذران آموزشقهرم. محدود دنیایی که قبالً در آن بوده، است

 وقتی .با پدر یکی شدن، نشان از برخوردار شدن از برکت و فیض کیهانی دارد که قرار است آن را، برای دیگران به ارمغان آورد

 بیشتر شکل. رسد می وحدت نوعی به و شود می منتقل اتضاده و ها دوگانگی ماورای به میرد، می روحانی یا جسمانی مرگ به قهرمان

یگانه قهرمان بعد از ة یقظان بر اساس الگوی اسطور بن حی .گیرد می فرا را قهرمان که است رضایتی و آرامش مرحله، این دنیوی

ن وصف که در این قصه، سرزمین خدایگان را این چنی. یابد هماهنگی و آشتی با پدر به سرزمین خدایگان راه می
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ابن )« ها رنج بسیار برده اند، تا چنان سرشته شده است که اندر سرشتن ِ گل ِ آنجای... هایی بلند و بناهائی نیکو کوشک»کند می

و آن . شما نیستهای  گِل سرزمین خدایگان مانند گِل اقلیم: گوید پیر در وصف این سرزمین به قهرمان می( 69: 4994سینا، 

زمانی که قهرمان به سرزمین  (.69: همان)« ز آبگینه و از یاقوت و از همه چیزها که تباه شدن در وی دیرتر بودتر است ا پاینده»بناها

وار به دور  شود که دایره رو می دهد، قهرمان با گروه فرشتگانی روبه قدرت الهی است با توصیفاتی که پیر میۀ اعال که سرچشم

ها و هم گردش دایره وار فرشتگان به گرد حضرت حق نماد  ست که هم کوشکقابل ذکر این اۀ و نقط. چرخند حضرت حق می

. کند ای نمود پیدا می رسند، که این نقطه با ساختارهای چهارگانه و دایره ای به هم می آگاهی و ناآگاهی در نقطه. است مانداال

هر جا که قهرمانی به دنیا ». نامد می را مانداالجادویی است که یونگ آن ة همین دایرة های روان بر عهد هماهنگی هماهنگ کردن نا

شود، زیرا از آنجا راهی به سوی  بدل به زیارتگاهی می، رود دهد، یا از آنجا به سوی فضای ناشناخته می آید، کار بزرگی انجام می می

« است "سحرآمیزة دایر"نظور و م "دایره"به سانسکریت یعنی  "مانداال"ة واژ»( 39: الف4935کمپبل، )« منشأ نیروها وجود دارد

ها نشان  کاری ها و کنده ها و قصه ها و افسانه های بیماران روانی اسطوره ها، نقاشی های یونگ در خواب بررسی( 449: 2393شایگان، )

یروی کرده های هم مرکز پ ای و دایره بیش یکسان بوده و از الگویی دایره و ها کم فرهنگۀ فرافکنی جهان آرزویی در هم»دهد که می

های آنها، که از گرایش روان به ایجاد یک مرکز تازه  های هم مرکز و ترکیب از این دایره... است؛ مانند ماری که به دور خود چنبر زده

کند و  گیرد که نیروهای روان را هم به سوی درون متمرکز می دهد نظمی برخاسته از آشفتگی پا می در ساختار شخصیت خبر می

 (ofwholenessarchetype)تمامیتۀ نمون یونگ این گرایش ساختاری روان را؛ یعنی کهن... گرداد وزایی را ممکن میدگرگونی و ن

آغاز و مرکز هستی است و بارگاه حکومت نیروی الیزال خداوندی و ۀ نقطمانداال (.419: 4961یاوری، )نامد می( mandala)مانداال

و پیر این چنین ( 15: 4953کمپبل، )« جریان رحمت، غذا و انرژی از منبعی نامرییورود ۀ نقط»معبدی است الهی در درون انسان

و به کار کردن ایشان را خوار . اند و ایشان را به خدمت پادشاه بداشته. ترند پادشاه آمیختهبه اند که  گروهی»کند وصف این گروه را می

تر و به  اندشان به نگریدن به سوی نشستگاه بزرگ مر نزدیکی را و راه دادهاندشان  بگزیده، نکرده اند؛ و از این حالشان صیانت کرده اند

اند به نگریدن اندر روی پادشاه، پیوسته، ا چنان پیوسته که اندر او جدایی  و برخوردارشان کرده، گِردِ آن نشستگاه اندر گردیدن

: همان)« راست نمایشی و به دیدار خیره کننده و نیکوییِ تمام چابکی اندر نهاد و تیز هوشی وۀ نبودا و بیاراسته اند ایشان را به پیرای

نامیم و شایگان در این  وار نشتن آنها را مانداال می و ما بر اساس الگوی اسطورهی یگانه این گردش فرشتگان و این دایره( 61 - 69

که در مرکز مانداال تصویر خدایان یا ...استمتحدالمرکز ة تصویری از چندین دایر»باره معتقد است، اغلب تصویر مانداال به صورت 

و اینکه خدا در مرکز قرار دارد و فرشتگان در اطراف او به صورت دایره و گرد ( 432: 2393شایگان، )« عالیم آنها قرار داده شود

« و بخش ناپذیر در روانشناسی یونگ مانداال؛ یعنی خود به فردیت رسیده». یقظان واضح و گویا است بن حیۀ اند در قص نشسته

یقظان کسانی که به دور آن پادشاه در حال گردیدن هستند همان خودهای به فردیت رسیده  بن حیۀ و در قص( 416: 4961یاوری، )

ها برای به فردیت رسیدن  آزمونۀ خواهد که قهرمان نیز به فردیت برسد و هم و پیر در نهایت می. مانداال هستندة و نمایند

شود و به حد اعالی تعالی  ، بخشی طبیعی از آگاهی انسان است که با ریاضت از اسارت سایه رها میدخوۀ نمون کهن.است

یقظان باید ذکر شود که  بن حیۀ ها و بناها که در قص در مورد کوشک. اوج آگاهی استۀ رسد، که نقط می فردیت و کمال)خود

هایی گنبدی  ها به صورت چند طبقه و با سقف ون معابد و زیگوراتچ ها نیز به خاطر شکلی که مانند هم دارند هم ها و کوشک کاخ

هستند و نشان از این  مانداال و ناف هستیة یقظان نیز به نوعی نمادین کنند بن حیۀ ها در قص و بنابراین کوشک. شود ساخته می

زمین  وجود دارد و شاهد حال که در باالترین سر (خدا)و در این قصه ملک .دست یافته است ناف هستیدارد که قهرمان به 

هر که وی را به اصلی باز خواند، از راه بشد و هر که گفت او را بستایم به »کند ها و جهانیان است، پیر این گونه او را وصف می آفریده

ارد که وی را کس طمع ند کنندگان از وی دور است و وی را به چیزی مانند کردن نشاید و هیچ و توانایی صفت. سزای وی، ژاژ خایید

نیکویی وی بیفزاید بر . اند و جودِ دستِ وی پاره، بل که همه نیکوییِ رویِ وی ها نیست پاره وی را اندام. به چیزی مانند تواند کردن

 ان گِرد بساط وی اندرند خواهد که وی را نیک تامل کند،نها را هر بار که یکی از آ کرمۀ ها و کرم وی حقیر کند مر هم نیکوییۀ هم

پنداری . از خیرگی چشم ایشان فراز شود، تا متحیر باز گردند از آنجای و هم بود که چشم ایشان بشود، پیش از آنکه به وی نگرند
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چنانکه آفتاب اگر چند اندکی پنهان شد، بسیار آشکارا شد و چون سخت پیدا شد، اندر پرده . نیکویی وی استة که نیکوییِ وی پرد

دریده است »و بر اساس الگوی اسطوره خدا کسی است که (51 - 63: 4994سینا،  ابن)« روشنی وی استة پس روشنیِ وی پرد. شد

معرفت او را تعاقب ... و در حضور او زیست خواهیم نمود...بندی خواهد نمود و ما را شفا خواهد داد، او زده است و ما را شکسته

کمپبل، )« کند خواهد آمد و مانندِ باران آخر که زمین را سیراب مینماییم، طلوع او مثل فجر یقین است و بر ما مثل باران 

نیکویی وی »کند چنین توصیف می رو شدن و دیدار با خدا را این روبهۀ یقظان برای قهرمان لحظ بن حیۀ پیر در قص(. 463: الف4953

ان گِرد بساط وی اندرند خواهد که وی را نیک نآها را هر بار که یکی از  کرمۀ ها و کرم وی حقیر کند مر هم نیکوییۀ بیفزاید بر هم

، از خیرگی چشم ایشان فراز شود، تا متحیر باز گردند از آنجای وهم بود که چشم ایشان بشود، پیش از آنکه به وی  تامل کند

درست است که .جای آورد و حال زمان آن است که خداوند در حق قهرمان لطف خود را به (51 -63: 4994ابن سینا، ) «....نگرند

قهرمان به دیدن خدا در سرزمین اعال نائل آمده است ولی قهرمان این همه آزمون را پشت سر گذاشته که خدا را ببیند و چیزی از 

یی جدی و با  هنگامی که فرد به گونه» .و حال آنکه قهرمان به فردیت رسیده است و اینک او خدایگون شده است. او طلب کند

دهد و به شکل  خود را تغییر میۀ خودآگاه حضیض خود مبارزه کرد تا با آنها مشتبه نشود، ناۀ رینه یا عنصر مادینپشتکار با عنصر ن

در واقع خود هنگام ( 233: 4966یونگ، )« روان است پدیدار میشودۀ ترین هست یعنی درونی «خود»نمادین جدیدی که نماینگر

یابد، زیرا الزم است  خطا و حل تضادهای درونی است که خود به تدریج تکامل می ها آزمایش و تولد وجود ندارد، بلکه پس از سال

 .های شخصیت به حد اعالی تکامل و تفرد رسیده باشند سیستمۀ هم (خود)پیش از پدید آمدن

 برکت نهایی

خدایگان هستیم که قهرمان یگانه ما شاهد صعود قهرمان به سرزمین ة یقظان بر اساس الگوی اسطور بن حیۀ و امّا در تحلیل قص   

 پیشین، مراحل یقظان چیست؟ بن حیۀ و این برکت نهایی در قص. این سفر را برای گرفتن برکت نهایی پشت سر گذاشته است

هایی را پشت سر  خدایی که، قهرمان برای دیدن او و پا گذاشتن به سرزمین او، آزمون .بودند مرحله این به رسیدن برای ای مقدمه

و این ». دیدنِ خود به قهرمان استة کند، اجاز اولین لطف که خدا در حق قهرمان می. کند ست در حق قهرمان نیکی میگذاشته ا

را نتوانند دیدن، از اندکی قوت  اوو ایشان که . های خویش را و بخیلی نکند بر ایشان به دیدار خویش پادشاه پدید آمده است مر کس

همی نگرد و هرگز  دوبیند، همیشه ب اوی ئو هر که نشانی از نیکو. ن است و عطا دهنده استو وی نیکی کُ. خویش نتوانند دیدن

حال آنکه خداوند تالش قهرمان را برای دیدن او مشاهده کرده است و لطف خود را  (.51: 4994ابن سینا،)« نگرداند اوچشم از 

خویش را و های  و این پادشاه پدید آمده است مر کس»شود او، خدایی است که هر کسی موفق به دیدن او نمی. کند شامل حالش می

و وی نیکی کُن است و . را نتوانند دیدن، از اندکی قوت خویش نتوانند دیدن اوو ایشان که . بخیلی نکند بر ایشان به دیدار خویش

نامد و  را اکسیر وجود نامیرا میکمپبل این برکت نهایی . و این لطف چیزی جز برکت نهایی نیست (51: همان) «....عطا دهنده است

خدایان و خدابانوان را باید به عنوان تجلیات و پاسداران اکسیر وجود نامیرا در نظر گرفت ولی خود آنها غایت نهایی »معتقد است

شود، خود آنها  با خدایان برای قهرمان حاصل میة کمپبل معتقد است آنچه از مراود. (453: الف4953کمپبل، )« نیستند

و نوری است که به هنگام رسیدن به ... اصلی و مقاوم آنهاستة بلکه برکت و رحمت آنان، یا یه عبارتی دیگر، نیروی ماد»یستن

ها را  آزمونۀ میکنند آن را به کسانی بتابانند که به راستی هم جرئتنگاهبانان این نور . تابد بیداری نهایی بر مقدسین و حکیمان می

چنین است  شود این یقظان این برکت که به قهرمان از طرف خداوند داده می بن حیۀ در قص (453: مانه)« پشت سر گذاشته اند

د که یکی از مردمان به بوَ»کند گونه بیان می شود و پیر این برکت را این چیزی نصیبش می( خدا)که، قهرمان بعد از مالقات با پادشاه

و مر ایشان را بیاگاهاند حقیری چیزهای این  او،های  بار گردد اندر زیر فضل رانبه جای وی بکند که گچندان نیکی : نزدیک وی شود

شود همیشه بر  برکتی که بر یک بنده اعطا می (52: 4994سینا،  ابن) «دون، با کرامت بسیار بندوی باز گردنزدیک و چون از  .جهانی

ۀ در این قصه گویا نیاز جامع. شود گیری و سنجیده می ازهاصلی و برتر او، اندۀ اساس مقام و موقعیت و طبیعتِ تمایل و خواست

آن »دهد که در ابتدای قصه از آن به علم فراست نام شد و علم فراست قهرمان این بوده است و خداوند به قهرمان فضل و دانشی می

علم پذیرندگی   یی تو و برکند بر خوش خو و علم فراست دلیل می. است و منفعت وی اندر وقت است قدنبوی ة علم است که فاید

کند که توچنانی که به هر سوی که تو را کشند، آن سوی شوی و چون تو را بر راه راست بدارند و به آن راه  تو و نیز دلیل می
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س در رابطه با تحلیلی که بر اسا( 49 – 44: همان)« ای تورا بفریبد، فریفته شوی به صالح گردی و پاک شوی و اگر فریبنده، خوانند

(  قهرمان)به سادگی، سمبول انرژی زندگی است که بر اساس نیازها و احتیاجات هر مورد خاص، بر آن»الگوی اسطوره شد، برکت

از نظر . داند های شخصی، را  رنج رشد معنوی می کمپبل رنج عبور کردن از محدودیت (436: الف4953کمپبل، ) «...شود نازل می

های محدود کننده به  یده و قواعد زیباشناختی همه اسبابی هستند که به انسان در گذر از افقکمپبل هنر، ادبیات، اسطوره و عق

با گذر از آستانی به آستانی دیگر و با . بخشد افالکی که هر دم درک و فهم شخص را فزونی می».کنند سوی افالک باالتر کمک می

که تمام  شود، تا جایی خواند، افزون می اش به خود می واالترین آرزویپیروز شدن بر اژدهای دیگر، مقام ِ الوهیتی که فرد بر اساس 

هایی که فهم او را افزون  افالک. هایی گذشته است بینیم که قهرمان از افالک می در این قصه(. 433: همان)« گیرد کیهان را در بر می

که قهرمان در ابتدای قصه از آن حرف زد که آزادنه به هر  همان آرزویی. خواند کرده اند و مقام الوهیتی او، قهرمان را به آرزویش می

ای بزرگ نهاده پس از آشتی و  و قهرمان داستان که قدم در راه مکاشفه. جا سر بزند و هر سالک خواهان دستگیری را، یاری کند

تعد را برای رسیدن به این مقام خویش افراد مسۀ گر جامع یکی شدن با پدر به جایگاهی دست یافته است که به عنوان راهنما و یاری

 . قهرمان را بهبود بخشدۀ تواند جامع می کند، بنابراین برکت حاصله از این سفر برکتی فراگیر است که راهنمایی و هدایت می

 بازگشت 

بازگشتی در یقظان و آیا اینکه  بن حیۀ در مورد قص، ای مشخص نیست نمونه بازگشت قهرمان در این سفر به وضوح دیگر عناصر کهن

یگانه در قسمت بازگشت بر اساس فرار جادویی ة که در الگوی اسطور قصه هست یا نه، باید به سخنان کمپبل رجوع کرد جایی

اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی، دعای خیر خدابانو و یا خدا را پشت سر داشته باشد، آشکارا مأمور است با اکسیری »گوید می

(  216: الف4953کمپبل، )« حافظ اویند، در این حال تمام نیروهای حامی مافوق الطبیعه. به جهان بازگردد اش برای احیای جامعه

خواهد که قهرمان به جامعه  می( خدا)شود که پادشاه طور برداشت می یگانه اینة و در تحلیل این قصه بر اساس الگوی اسطور

ال و برگشتن اوست و این نکته از جایی برداشت شده است که آخرین سخنان بازگردد؛ یعنی خدا موافق آمدن قهرمان به سرزمین اع

کنم به بیدار  ب همین پادشاه تقرّداگویم ب ین سخن که با تو همیدستی که من بآناگر نه آن  »شود گونه ختم می پیر با سالک به این

ای بر  با بیان این نکته از زبان پیر، شاهد و قرینه( 52: 4994ابن سینا، )« هایی ست که به تو نپردازم و شغلدا مرا خود بکردن تو، والّ

و برای سفر . کند پیر برای بیدار کردن قهرمان و بردن او به سفر، به نوعی به خواست خدا اشاره می. وجود بازگشت از این سفر است

ای از  نمونه اگر یکی از عناصر اصلی کهن»د،کن چنانکه کمپبل اشاره می. بیند خدا را در راستای این کار میة قهرمان، خواست و اراد

: الف4953کمپبل، )« ای تلویحی به آن اشاره شده است گونهفرضی حذف شده باشد، حتماً بهة یک داستان، افسانه، آیین و اسطور

16.) 

 عبور از آستان بازگشت

کمپبل معتقد است .بگذارد اشتراک به جهان یباق با است، آموخته سفر طی که حکمتی را چطور آموزد می قهرمان مرحله، این در   

توان به تصویر کشید و از هم متمایز نمود مرگ و زندگی، روز  این دو جهان یعنی جهان الهی و جهان بشری را فقط به یک شکل می

... کرده اند بازگشت او را، بازگشت از جهان فراسو، توصیف»کند شناسیم به ظلمات سفر می و شب، قهرمان از قلمرویی که ما می

ها و  معنای کلیِ عملِ قهرمان است و ارزش... شناسیم و کشف این بعد ای از جهانی است که ما می قلمرو خدایان بُعد فراموش شده

شاهد مثال سخنان کمپبل در (. 221: الف4953کمپبل، )« کند رسیدند، محو می هایی را که در زندگی عادی به نظر مهم می تفاوت

باشد که پیر عبور از  تواند بازگردد، می زی است که پیر برای توصیف آن جهانی که قهرمان خواهد رفت و چگونه میباال، همان چی

هر بار که نشاط سیاحت کردن کنی به نشاط تمام و به جد، من با تو  و»کند گونه برای قهرمان بیان می بازگشت را اینۀ آستان

برگردی و هر بار که تو را آرزوی ایشان آید، به نزدیک  (کند سینا در آن زندگی می که ابنیاران و دنیایی )همراهی کنم و تو از ایشان

و این نشان  (23: 4994سینا،  ابن) «برگردی (یاران و دنیا)گاه که وقت آید که به تمامی از ایشان تا آن .ایشان شوی و از من برگردی

غمخواری که در این سفر همان پیر و راهنمای او است از آستان بازگشت  تواند به همراه دهد که قهرمان هر وقت که بخواهد می می

باشد که  بگذرد و به جهانی که سالکی حقیقت بین انتظار کمک و یاری دارد برگردد و دست او را بگیرد چون حال، قهرمان پدری می

بشری قرار است که با  الهی و جهان ، جهانقهرمان بین دو جهان. آید می جایگاهی در نزد خدا دارد و از نزدیکان خدا به حساب
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ای سرشار، اولین مشکل قهرمان در راه بازگشت، پذیرشِ واقعیتِ  پس از سیراب کردن روح از مکاشفه».راهنمایی پیر آمدوشد، کند

ست همان واقعیت هایی ا چنین آدم سینا و دنیایی که پر از این و یاران بد ابن( 223: الف4953کمپبل، )«هیاهوی مبتذل زندگی است

و به بد  ند و بیم است که تو را فتنه کنندا اند و از توجدا نشوند، رفیقانی بد این یاران به گرد تو اندر آمده»سیناست مبتذل زندگی ابن

ستان و عبور از آ( 49: 4994ابن سینا، )«ایشان مگر که نگاه داشتن ایزدی به تو رسد و تو را نگاه دارد از بدِ. ایشان اندر مانی

 . باشد یقظان قابل تحلیل و بررسی می بن حیۀ یگانه در قصة چنین که سخن از آن رفت بر اساس الگوی اسطور بازگشت این

 رها و آزاد در زندگی

 از ترس از مرحله، این در قهرمان. گردد او با عبور از آستان بازگشت، راز دو جهان را، دریافته با رهایی و آزادی به زندگی بازمی   

در این قصه در قسمت بازگشت که یکی  .است آینده نگران نه و خورد می را گذشته حسرت نه: یابد می در را دم و شود می رها مرگ

یگانه است، قسمت رها و آزاد در زندگی قابل تحلیل است که به ذکر چگونگی آن ة از مراحل سفر قهرمان بر اساس الگوی اسطور

قهرمان . خوبی به آن اشاره شده است باشد که در این قصه به زندگی قسمتی از مراحل بازگشت می رها و آزاد در. خواهیم پرداخت

ای که اراده کند به سرزمین و جای دیگر برود  خواهد سفر کند و از هر نقطه کجا که می این داستان خواهان آن است که آزادانه به هر

گاه که بخواهد از سالکی دستگیری کند  رود و هر می الهی بشری به جهان جهان طور که پیر آزادانه از این و سیر و سیاحت کند همان

چنین ة باشد که دربار این آزاد و رها بودن، سخنان کمپبل میۀ و قرین. بتواند این کار را انجام بدهد( خدا)پادشاه عالمیانة با اجاز

تجسم ( sellf)دور اندازد و لباس نو بر تن کند، خویشتنِهای کهنه را به  درست مثل شخصی که لباس»گوید چنین می قهرمانی این

توان بُرید، سوزاند، خیس کرد و  را نمی( sellf)این خویشتن... یافته هم، جسدهای فرسوده را به دور اندازد و واردِ جسدهای نو شود

و ( 213: الف4953کمپبل، )«ودجاودان، حاضر در هرکجا، بدون تغییر و بدون حرکت، خویشتن همیشه همان است که ب. یا فرسود

مکمل این سخنان باز توصیفی از پدری است که قهرمان نیز قرار است به جایگاه او در نزد خداوند برسد؛ این پدر پیر و فرتوت 

قصه  او نیازی به جای ثابتی ندارد و به تعبیر خودِ. شود تر می روی تر و جوان رود قوی شود و هر چه که سن و سالش باالتر می نمی

گوید به خصوصیت آزاد و رها بودن او اشاره  و زمانی که پیر به قهرمان از پدرش می. نیاز است بیابانی است و از جای و پوشش بی

ها وی به من داد و راه  ام و کلید همه علم ها همه از او آموخته است و من علم« بیدار»روی سوی پدر دارم و پدرم»گوید کند و می می

: همان)«جهان گویی پیش من نهاده استۀ چنان است که هم تا از گردیدن من به گرد جهان. ن مرا وی نموده استهای جها کناره

در خواهد آورد و زمانی که با پدر یکی  های کهنه را از تن به و قهرمان قرار است به برکتی دست یابد که با این برکت، لباس(. 3

تر خواهد شد و به  هر چقدر پیرتر شود به سن و سال در واقع او زورمندتر و جوانشود به عمری جاودان دست خواهد یافت که  می

کند و او را برای رسیدن به شناختی  زند و از هر کس که خدای او بخواهد دستگیری می کجای که هستی که بخواهد سر می هر

. است« اش محل جاری شدن فیض ز این که دستاننیرو گرفته از این بینش، آرام و رها در عمل، سرخوش ا».کند فراکیهانی یاری می

خواهد باشد یک قصاب، یک  هر که می»رود؛ حال جوی می چنین به سوی یاری سالکان حقیقت و این( 216: الف4953کمپبل، )

 (. 216 :همان)«چابک سوار و یا یک شاه

 نتیجه گیری

الگویی ثابت  شود، می ساختار واحدی در همه آنها یافت های سراسر جهان دریافت که جوزف کمپبل با تحقیق و بررسی در اسطوره

خود را مطرح کرد که بر مبنای آن، تمامی ة اسطور شود و بر این اساس، نظریۀ تک های مختلف تنها تکرار می که در فرهنگها و دوره

  اسطورة از دیدگاه کمپبل تک  سطورها ترین تک مهم. کنند های جهان یک داستان را با جزئیات متفاوت بازگو می اسطوره و  ها هافسان

کمپبل معتقد بود که تمامی تمدنها و فرهنگها قهرمانان . از آثار او را به خود اختصاص داده استای  هقهرمان است، که بخش عمد

رمزی ۀ رسالدر این نوشتار  .کنند می ای مشابهی دارند که طی سفری نمادین سه مرحله عزیمت، تشرف و بازگشت را طی اسطوره

با توجه به مراحل الگوی سفر قهرمان کمپبل استخراج  روند پیشروی داستان و قهرمان آنرسالۀ رمزی حی بن یقظان ابن سینا، 

هرچند که  .تواند در قالب این الگو قرار گیرد میحی بن یقظان نیز ۀ قهرمان در قصو مشخص شد که  گرفتمورد بررسی قرار  وشده 

قصه های کهن الگویی موجود در این  همچنین شخصیت. ی مراحل سفر را با موفقیت پشت سر بگذاردممکن است موفق نشود تمام

یگانه ة بر اساس الگوی اسطور. زنند مورد بررسی قرار گرفتند های کهن الگویی خاصی را بر چهره می نقاب آنکه در جای جای 
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ۀ به آغاز سفر شد و با عبور از نخستین آستان وارد مرحل جدایی، دعوتۀ گذارد در مرحل سفر را پشت سر میۀ قهرمان سه مرحل

آزمونها به آشتی و هماهنگی با پدر رسید و این چنین به سرزمین خدایان راه یافت و با ة تشرف شد که با پشت سر گذاشتن جاد

گیرد و به وطن خویش  ی میرسد و مسیر بازگشت را در پ گرفتن برکت نهایی از دست خدایان این مرحله برای قهرمان به اتمام می

  . گرددو سفر قهرمان با گذشتن از این سه مرحله به پایان رسید برمی
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