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 کورته  چكيده
ی اسطوره ی تکجوزف کمپبل الگوی جهانی نظریه

 ویواکاسفر قهرمان را بر اساس آرای فروید و یونگ در 

و الگناخودآگاه مطرح کرد و معتقد است که این کهن

ی ملل، قابلی ت های همهجهانی است و داستان
ی که به شیوهمطابقت با آن را دارند. در این جستار 

فر الگوی س، کهنانجام شده است تحلیلی-توصیفی

خورشید و حامسی -ی غناییدر منظومهرا قهرمان 
 ،کردیی ز آثار ادبا ،این کندولهخا املاس خرامان

بررسی  ،. هدف از این پژوهشایمبررسی کرده

کمپبل و میزان ی در نظریههای مراحل سفر ویژگی

با آن است.  خورشید و خرامانی مطابقت منظومه

ردی کدهد که این الگو در آثار روایی ها نشان مییافته

ی گانهها در مراحل هفدهنیز کاربرد دارد و مطابقت آن
ییدی بر جهانی بودن آن است و این أریه تاین نظ

و  «ترش ف»، «عزیمت»ی منظومه در سه مرحله

با الگوی سفر قهرمان کمپبل مطابقت  «بازگشت»

الگوی به یاری کهن ،خورشید خاور ،دارد. قهرمان

سفر در ناخودآگاهی جمعی از ناپختگی به پختگی، 
 .رسدنوزایی و دانایی می

 

ئولگووی جیهانیی تیۆریی جۆزێف کەمپێل،  

کانی پێی بۆچوونە ئوستوورەی گەشتی پاڵەوان بەتاک

فرۆید و یۆنگ لە لێکۆڵینەوەی ناخودئاگادا خستە 

 یێکسەرچەشن ەباوەڕەیە کە ئەم لەسەر ئەمئاراوە و 

جیهانییە و دەکرێ چیرۆکی هەموو نەتەوەکان 

 ەراورد بکرێن. لەم توێژینەوەیەدالەگەڵیدا ب

تی پاڵەوان لە چیرۆکە شیعری سەرچەشنی گەش

ئەڵامس  رشید و خەرامانیخو حەماسیی -غینایی

تاوتوێ کردووە. ئامانجی ئەم دا، خانی کەندوولەیی

توێژینەوەیە، لێکدانەوەی تایبەمتەندییەکانی 

ەمپێل و رادەی قۆناغەکانی گەشت لە تیۆریی ک

ە ب رشید و خەرامانخو کردنی چیرۆکەشیعری بەراورد 

دایە. دەستکەوتەکان پیشان کەگوێرەی ئەو چەم

دەدەن کە ئەم ئولگوویە لە بەرهەمە گێڕانەوەییە 

کوردییەکانیشدا بە کار دێت و بەراوردکردنیان لە 

 نان بەهەفدەییەکانی ئەم تیۆرییەدا، دانقۆناغە 

بوونیەتی و ئەم چیرۆکەشیعرە لە سێ قۆناغی جیهانی

ووی ئولگلەگەڵ « گەڕانەوە»و  «کامڵبوون»، «ڕێکەوتن»

سەفەری پاڵەوانانی کەمپێلدا یەک دەگرنەوە. 

پاڵەوان، خوەرشید و خاوەر، بە یارمەتیی سەرچەشنی 

سەفەر لە ناخودئاگای کۆمەڵدا لە خامییەوە بەرەو بۆ 

 پێگەیشتوویی، ژیانەوە و زانایی دەچێت.
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 مقدمه -1

ای از متون ادبی جهان را به خود های قهرمانانه )کالسیک، عامیانه( بخش قابل توج هداستان

 که یافراد یا هاگروه توسط اگرچه قهرمانی، یهاداستان»است. به نظر یونگ اختصاص داده 

 الگویی همگی اند ام اشدهآفریده  اند،نداشته یکدیگر با فرهنگی مستقیم یرابطه گونههیچ

 یاهی افسانه(. وی به تحلیل و بررسی روانشناسانه831: 8631)یونگ، « مشابه دارند و جهانی

ه و « فرزانه پیر»، «روح»الگوهایی چون های پریان( و تبیین نقش و تأثیر کهنجادویی )قص 

 نقد یافت. او در این عرصه آغازگرآنها پرداخت و به نتایج جذاب و کارآمدی دست  رد« قهرمان»

طریق  از الگوکهن و جمعی ناخودآگاه شود. یونگ به بررسیمیب محسو الگوای کهن

 پرداخت. ادبی، یهاپژوهش در هستند، آنها بروز بسرت که منادهایی

شناس آمریکایی، تحت تأثیر یونگ و (، نویسنده و اسطوره8011-8091) 1جوزف کمپبل

الگوی سفر قهرمان را مطرح ، کهن2قهرمان هزار چهرهی ناخودآگاه جمعی او در کتاب نظریه

هرمان ی سفر قکند. وی در این اثر سیر و سفر درونی و بیرونی انسان را در قالب تک اسطورهمی

هایت شود و در نرونی و بیرونی میکند که قهرمان در طی مراحل سفر دچار تغییرات دمیتبیین 

اند درسد. او الگوی سفر قهرمان را یک الگوی کل ی برشی میبه تکامل و شناخت خویش می

 یالگو  از قهرمان اعامل توالی»یابد و در آن میکه در هر زمان و مکانی در قالبی خاص منود 

 قابل گوناگون یهادوره جهان در یهاداستان متامی در که کندمی تبعیت معینی و ثابت

 عرص تازه، یک است؛ یچیز  گذاربنیان معمول   ایافسانه یااست. ... قهرمان اسطوره یپیگیر 

 را قدیم ساحت باید آن به دست یافنت یبرا که زندگی از یاتازه یشیوه یا تازه، شهر تازه، دین

 (.193: 8619)کمپبل، « بپردازد وجوجست به و گوید ترك

انی های قهرمکند که از نظر او در متامی داستانمیکمپبل در این کتاب، الگویی ترسیم 

که کمپبل با وامگیری از « تک اسطوره»صورتی یگانه و تکرارشونده دارد. اصطالح خاص 

ت: ی کافی روشنگر اسبرد، به اندزهی جیمز جویس، به کار مینوشته ها،داری فینگانزندهشب

توان گفت متام (. پس می90: 8603طلب، ی یک تن )بیگزاده و زندیبه مثابههزار قهرمان 

کنند؛ نظریه، یک داستان بزرگ، یک های جهان در اصل، داستان واحدی را بیان میاسطوره

قهرمان اصلی و دیگر عنارص مرتبط با این داستان در متام تاریخ برشی در حال تکرار است. 

با توج ه به رشایط زمانی و مکانی خاص خود دستخوش تغییراتی  ایداستان تنها در هر دوره

(. 11 -11: 8611کند )کنگرانی، میهای خود را عوض گردد و بازیگران و شخصیتسطحی می

                                                 
1 Joseph Campbell. 
2 The Hero with a Thousand Faces. 
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 جمله از« روشنایی و ظلمت تقابل» و« رش و خیر نربد»همچون:  موضوعاتی منونه، یبرا

 ضد و قهرمان جنگ»مناد  با که هستند جهان ادبیات در مشرتك و مرسوم بسیار یالگوهاکهن

ه .اندیافته متثل« قهرمان های کردی نیز پیکار خیر و رش و تقابل تاریکی و ها و افسانهدر قص 

ای هستند که در روشنایی آفتاب زندگی های خیر، مردم عادینور، منود واضحی دارد. نیرو

 کنند.ها زندگی میدر غارها و ویرانهکنند و نیروهای رش، دیوها و شیاطینی هستند که می

د های نقد ادبی، پایه و بنیاد نقالگوها، به عنوان یکی از پرکاربردترین شاخهشناخت کهن

ی و شناسشناسی، مردمدهد که در آن منتقد از مباحث اسطورهشناختی را تشکیل میاسطوره

 عمیق ایچنان رابطه استانید ادبیات و گیرد. اسطورهشناسی برای تحلیل منت کمک میروان

داستان  یک را اسطوره»کند: می ( پیشنهاد86: 8609) سیگال آلن رابرت که دارند محکمی و

 این در است. منتقد نوین روانشناختی نقد یهامجموعه زیر از ، یکی1الگوییکهن نقد«. بنامند

 یوجو جست در عمیقا   شیوه این منتقدان»پردازد. منت می یالگوهاکهن بررسی به نقد نوع

 هرن و ادبیات یرابطه از دیگر تعبیر به و ادبی هستند آثار در الگوییکهن و مثالی یهاصورت

 برخاسته ذاتی و پویا ینیروها تجلی را یهرن  زیرا اثر گویند؛می سخن یبرش  رسشت اعامق با

 (.191: 8619)امامی، « انگارندبرشیت می جمعیروان اعامل از

گیرند. او های عمیق روان رسچشمه میها و اساطیر از لیهبود رؤیاها، خواب یونگ معتقد

 الگوکهن توضیح رو برایدانست؛ از اینالگو میادبیات را مثل خواب و رؤیا محل بروز کهن

و نقد ادبی وارد  ادبیات در حاتگونه بود که این اصطالگرفت و بدینمی بهره ادبیات از اغلب

 الگو،کهن (. بر اساس این81: 8601بخش، طلیعه و نظیربی (پیدا کردند  شدند و کاربرد

کند. از نظر میقهرمان، مراحلی چندگانه را برای رسیدن به هدفی مقد س و انسانی طی 

ای از الگوی سفر قهرمان است. این الگو هفده کمپبل، مراحل مختلف زندگی هر انسانی گونه

ی ی این مراحل را ندارند. این هفده مرحله، ذیل سه مرحلها همههمرحله دارد که اکرث اسطوره

نهادن  پا و شدن جدا نخست، یگیرند. مرحلهجای می« بازگشت»و « ترشف»، «جدایی»کل ی 

 در که است تحو ل و تغییر دوم، یاست. مرحله همراه سفر با که خود کشف یمرحله به است

 باید قهرمان که نامندمی راستی و صداقت بروز یکی را گیرد؛می شکل مهم امر دو تحقق قالب

 قهرمان تا است لزم اینجا در که است شجاعت بروز دومی و متجل ی سازد خود در را ویژگی این

 بازگشت سوم، یمرحله در رسانجام، و بخشد تکامل را تحو ل یمرحله این ویژگی، دادن نشان با

 نظر گروه مورد و جامعه سوی به لزم، رشایط به رسیدن از پس قهرمان آن، طی و گیردانجام می

 (833: 8619همکاران،  و )نقل از: گورین .گرددبازمی خویش

                                                 
1. Archetypal Criticism. 
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ه، همچون دیگر افسانهخورشید و خرامانحوادث داستان  های پریان، های جادویی یا قص 

که  دهد. این جهان غیر واقعی هامن رسزمینی استدر جهانی غیر واقعی و خیالی رخ می

از  گذارد و پسها میی آزمونکند و با گذر از نخستین آستانه، پا در جادهقهرمان به آن سفر می

 رسد. اینها و مخاطرات فراوان، به رشد شخصیتی، عقالنی و تعالی درونی میتحم ل سختی

 یكرد كیكالس اتیمخصوص ادب كه یاپنجه شعر سبك گورانی و به کردی منظومه به زبان

الگوی قهرمان شود و کهناست. در این داستان، خورشید خاور راهی سفر میوده شده رس  است،

هوی ت  ای که نیازمند تثبیتبرای فردی که نیاز به کشف و تأیید شخصیت خود دارد و نیز جامعه

های فوق (. در این داستان، قهرمان با ویژگی1: 8608جمعی است، قابل فهم است )فرضی، 

های هولناک را به جان ز جوامنردی و فداکاری برای رسیدن به معشوق، ورطهبرشی و رسشار ا

رود. بهروز، تنها همسفر و همراه قهرمان در این پهلوانان می و ددان و وانید با خرد و به نربدمی

 راه پرخطر است.

ای )قرن خان کندولهخان ابن احمد مشهور به املاسی این داستان املاسرساینده

است. او تحصیالتش را در شهرهای ادب ک ردی  دوازدهم هجری( از ادبا و شاعران نامدار عرصه

است های فقه، تاریخ و فن ون ادب گذرانده کرمانشاه، سنندج، شیراز و اصفهان در زمینه

هـ .ق( به  8839ـ  8811(. بعدها در دوران پادشاهی نادرشاه افشار )11: 8631یی، که)بوره

است. در اواخر عمرش، بر اثر بدگویی ی سپاه سنندج به خدمت نادر درآمده عنوان فرمانده

( 111: 8611است )گجری، های اطراف کرمانشاه تبعید شده بداندیشان، به کندوله از روستا

در روستای کندوله وفات یافته و در قربستان  8199تا  8809های و بنا بر روایتی بین سال

 (831: 8619)صالحی،  .استهامن روستا مدفون شده 

های این گونه آثار ها و ظرفیتهای جهانی از ارزشبر اساس نظریه بررسی آثار ادبی بومی

ن شود که ایمی های گوناگون، این فرصت فراهمبا تحقیق در زبان و ادبیات زبان .حکایت دارد

نوع آثار ادبی و هرنی و رسایندگان آنها، بیشرت معرفی و شناخته شوند. فرهنگ و ادبیات بومی 

ی فرهنگ و ادبیات هر کشوری است که باید آنها را زنده کرد و نسل های سازنده زنجیرهحلقه

ظرفی ت بالیی  خویش آگاه کرد. زبان کردی از بوم و مرز فرهنگی و قومی یجوان را از پیشینه

 مند است.در این زمینه بهره

 بیان مسأله -1-1
الگوی سفر قهرمان مبتنی بر سفر درونی یا بیرونی انسان در قالب جوزف کمپبل کهن

است؛ قهرمانی که دچار تبیین کرده  قهرمان هزار چهرهی سفر قهرمان را در کتاب اسطورهتک

سد. ر تغییرات درونی و بیرونی در مراحل سفر شده و در نهایت به تکامل و شناخت خویش می
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گورانی رسوده شده و قهرمان  کردی ای به زبانخان کندولهاز املاس خورشید و خرامانداستان 

قعی هامن رسزمینی است که آن در جهانی غیر واقعی و خیالی سفر کرده و این جهان غیر وا

د. رسهای فراوان به رشد شخصیتی، عقالنی و تعالی درونی میقهرمان پس از تحم ل سختی

الگوی سفر قهرمان برای وی که نیاز به کشف و تأیید شود و کهنخورشید خاور راهی سفر می

را با های هولناک شود. قهرمان ورطهشخصیت خود و هوی ت جمعی جامعه دارد، آغاز می

رد خهای فوق برشی و رسشار از جوامنردی و فداکاری برای رسیدن به معشوق به جان میویژگی

 رود. پهلوانان می و ددان و وانید با و به نربد

است. این منظومه  خورشید و خرامانی روی، خوانشی تازه از منظومههدف پژوهش پیش

ین است. بر اروایت سفر خورشید به مرشق برای یافنت خرامان است که تصویری از وی دیده 

دهد که تحلیلی انجام شده و دستاورد آن نشان می-اساس، پژوهش حارض با رویکردی توصیفی

ی جوزف کمپبل قابل مطالعه است و مراحل گوناگون سفر قهرمان برای در چارچوب نظریه

  سیدن به تکامل شخصی تی در این منظومه وجود دارد.ر 

 ی تحقیقپیشینه -1-2

ی سفر قهرمان در متون فارسی و عربی بر اساس اسطورهالگوی تکهایی در تحلیل کهنپژوهش

کنیم. مریم است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میی جوزف کمپبل انجام شده نظریه

حامم »( به تحلیل عنارص سفر قهرمان در داستان 8608ز )ممتاحسینی و نرسین شکیبی

الگوی ( کهن8601اند. طاهری و آقاجانی )ی کمپبل و یونگ پرداختهبر اساس شیوه« بادگرد

اند و ، بر اساس آرای یونگ و کمپبل تحلیل و تبیین کرده«هفت خوان رستم»سفر قهرمان را در 

ای فراخوان زال برای نجات رسداران ایران، پای در در آن رستم )قهرمان( با پاسخ مثبت به ند

( به معرفی شخصیت حامسی و 8606منش )نهد. رجبیان و نیکسفری بسیار دشوار می

های دو روایت اساطیری و حامسی وی و تبیین ها و تفاوتاساطیری گرشاسپ و بیان شباهت

 اند.های این دو روایت پرداختهعل ت تفاوت

های ها و ناهمگونی( با هدف تبیین همگونی8601حاجی هادیان )و  حیدریان شهری

عنرته بن « معلقه»و « خوان رستمهفت»ی سفرهای قهرمانی ساختار این الگو، به مطالعه

ها را من خاموش چراغ( به تحلیل ساختار رمان 8601زاده دستجردی )اند. حسنپرداختهشداد 

قهرمانان اساطیری، ام ا به دنیای درون و ذهن سفر اند که قهرمانش مانند پرداخته کنممی

ت و پرسگردد. حقکند و با اکسیر آگاهی و شناخت به زندگی زناشویی و روابطش بازمیمی

پهلوان، همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی ( سفر را از الگوی زندگی جهان8609یاحق ی )
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ای ازهو الگوی ت ج پهلوان ایرانی پرداختهی چهارچوب زندگی روایی پنبررسی کرده و به مطالعه

 اند. از زندگی پهلوان ایرانی پیشنهاد کرده

ی الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل شود، تا کنون نظریهگونه که مشاهده میهامن

یی هااست. البت ه پژوهشای انجام نشده نامهیا پایان های کردی در هیچ مقالهی منظومهدرباره

ها و مایهبررسی بن»توان به است، که میی خارج از بحث این مقاله انجام گرفته در موضوعات

 زاده و مربماز خلیل بیگ« ایخان کندولهاملاس خورشید و خرامانی عنارص داستانی منظومه

تحلیل تطبیقی ساختاری و روایی خورشید و خرامان املاس ی ( و پایان نامه8609کسایی )

( اشاره 8601از لیال احمدی ) انشاهی با هامی و هامیون خواجوی کرمانیای کرمخان کندوله

 کرد.

 تحقیق اهمیّت و ضرورت -1-3
 ی سفر قهرمان،الگویی، در قالب تک اسطورهکهن نظر نقد از پژوهشی هیچ نکهیا به توج ه با

متون  بازخوانیاست، ای انجام نگرفته خان کندولهاملاس خورشید و خرامانی منظومه یدرباره

هو  های جادوییعامیانه )افسانه دست، هایی از اینمقالت و پژوهش های پریان( و انجامقص 

 بربیم. بررسیهای علمی جهان پی شود به ارزش علمی و مطابقت این آثار با نظریهموجب می

جاد در نتیجه ای تواند ما را در شناخت تاریخ و فرهنگ این قوم وگونه آثار در زبان کردی، میاین

 تر یاری کند.زیستی بیشرت و همچنین تعامالت بین فرهنگی افزونحس تفاهم و هم

 ی داستانخالصه -1-4
دهد خاور( وارثی ندارد و در رنج است؛ نذورات و صدقات بسیار میرسزمین  )فرمانروای شاهعادل

وزی خورشید دلور و نهند. ر کند. نامش را خورشید میو خداوند پرسی به او عنایت می

ه از ک -گرد( درویش دورهڤداڵئهسوار در شکارگاه مشغول شکار و تفریح است؛ عبدال )چابک

های خرامان دخرت خاقان چین رود و از زیباییبه خدمت خورشید می -سفر چین بازگشته است

راه،  شود. درسپارد و راهی سفر میگوید. خورشید با دیدن عکس، به خرامان دل میمی

-ی راه با اژدها میدر ادامه .دهدمی نجات را ختا، یشهزاده کشد و قمرناز،را می دیوصلصال 

 شود.ی قمرناز، آشنا میجنگد و در نربدی با بهروز، معشوقه

 و کند و پس از هفت روز بهروزپدر قمرناز به خاطر بازگشت دخرتش جشنی به پا می

 با کمک بهروز و دایه، خورشید و خرامان، در .شوندمی چین راهی تاجران، در لباس خورشید

 به سپاهی با و شودآگاه می خاقان کنند. پس از چند دیدار،افزا با یکدیگر مالقات میروح باغ

ی بهروز برای یاری شاه، پدر قمرناز، به اشارهرود. از طرف دیگر، لشکر شاهرخمی باغ سوی
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 شاهان حضور مناسبت به مجلسی دهدمی دستور قانشود. رسانجام خاخورشید وارد چین می

دو  و خرامان و خورشید و کندمی خواستگاری خورشید برای را خرامان شاهکنند. شاهرخ برپا

گردند. ملک به دیار خویش بازمی و رسندمی هم وصال قمرنار( به و بهروز(دیگر  یدلداده

وب کنند، که همگی مغللشکرکشی می گرفنت خرامانهای دیو برای بازپسسلیامن و عفریته

 شوند.خورشیدشاه می

 بحث اصلیـ 2

عد اسالمی نیز از ب   -روایی است و در فرهنگ ایرانی-الگویی پربسامد در متون ادبیسفر، کهن

ای دارد و به آن سفارش بسیار شده، چون موجب تغییر، رشد و معنوی و ظاهری، اهم ی ت ویژه

 هامن یا «من»به خودآگاهی است. « من»سفر نشانگر رسیدن  یتکامل انسان است. اسطوره

 هر از نیز و عواطف و متایالت و افکار و هاخاطره و احساسات خودآگاه از ضمیر یا ظاهر شعور

 وحدت به شخص را علم و استیافته  تشکیل باشد، او معلوم   تواندمی یا است شخص چه معلوم  

ترین ترین و ناشناختهمهم« من»(. خویشنت 96: 8611سازد )سیاسی، می میرس هوی تش و

بخش ناخودآگاه آدمی است. منادهای خویشنت در متون ادبی به شکل شاه، پدر، مار، گل و از 

 یابند.این دست منود می

، خورشید، عبدال، بهروز، قمرناز، خرامان، اژدها، دیو، ملک خورشید و خراماندر داستان 

شاه( باشند و ای از شخصیت کل ی شاه )عادلتوانند نگاره و نشانهمیسلیامن و ... هر یک 

 های آفرینششاه نیز مناد من )خویشنت( در روان ناخودآگاه جمعی مل تی است که زمینهعادل

ای است که خورشیدشاه در شاه مناد خویشنت و مرکز دایرهاست. عادلاین اثر را فراهم کرده 

گردد و پس از طی کند؛ سفری که از رسزمین خاور آغاز میمی اش طیطی سفر ماجراجویانه

ی مرد( روان ناخودآگاه خود فراز و فرود فراوان، رسانجام پس از دیدار و کشف آنیامی )روان زنانه

 گردد.)خرامان( دوباره به رسزمین خاور بازمی

ر بر اساس ای است که مراحل گوناگون سفبه گونه خورشید و خرامانی ساختار منظومه

نظومه رساند. این مکند و این مطابقت، جهانی بودن الگو را میالگوی کمپبل با آن مطابقت می

گیرد؛ چنانکه روایت شفاهی را منبع اصلی بدانیم، نویسندگانی ی ادب عامه جای میدر حوزه

(. 91: 8611اند )مختاری، توامنند آنها را در زمان و رشایطی مساعد به متونی عالی بدل کرده

ید خورشی سفر جوزف کمپبل در داستان گانههای مراحل سههدف این پژوهش بررسی ویژگی

ها و کشف الگویی، درک و شناخت بیشرت این داستاناست؛ چون تحلیل کهن و خرامان

  های آنها را آسان خواهد کرد.ناشناخته
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 ی جدایی یا عزیمتمرحله -2-1

 رسنوشت، دست»که  است ایسفر اسطوره یمرحله نخستینی جدایی یا عزیمت، مرحله

 ییقلمرو سوی به جامعه هایچهارچوب از او را ثقل مرکز و خواندخود می به ییندا با را قهرمان

ی یهاشکنجه متغیر، و سیال که موجوداتی است ییجا همیشه مکان نیا گرداند.می ناشناخته

)کمپبل، « استداده  جای خود در را غیر ممکن ییهاو لذ ت برشی فوق اعاملی تصور، غیر قابل

(. قهرمان در این مرحله از سفر، به جدایی از خانواده و خروج از شهر و دیار خود 33: 8601

ند. کها سفر میگیرد. قهرمان از دنیای عادی )شناخته شده(، به دنیای ناشناختهتصمیم می

ی شود و گاه به میل و ارادهوت به سفر میگاهی قهرمان از طرف نیروهایی )خوب یا بد( دع

 معمول ماجراجویی»گیرد. خود، برای ایجاد تغییر یا رسیدن به آگاهی راه سفر در پیش می

 معمول تجارب در کند،می حس یا شده او گرفته از چیزی که شودمی آغاز با شخصی قهرمان

 (.809: 8601)کمپبل، « است کم اش چیزیجامعه اعضای برایموجود ]...[ 

سفر قهرمان ممکن است چالشی شخصی باشد؛ مانند برنده شدن در یک رقابت، التیام 

بخشیدن به یک زخم و یا یافنت عشق. گاه نیز قهرمان به این دلیل که زندگی دیگران یا حتی 

ی چشم رسنوشت جهان در خطر است، باید دعوت به ماجرا را بپذیرد. چون ما سفر را از دریچه

باید  های قهرمانکنیم، باید قادر باشیم با وی ارتباط برقرار کنیم. انگیزهن تجربه میقهرما

 و ک خطاشمول و همگانی باشند؛ از جمله، یافنت عشق، موف ق شدن، تصحیح کردن یجهان

 (81-81: 8609. )ویتیال، جستجوی عدالت

اوضاع و درمان غم  دهد و بهبود، خورشید شاه راه نجات میخورشید و خراماندر داستان 

 خواهند بازی وارد که است نیروهایی از مقدماتی منادی»داند. این انگیزه خود را در سفر می

 که است ایمرحله آید،می وجود به او حضور با که بحرانی و نامید« پیک»را  آن توانمی و شد

دلور در شکارگاه (. روزی خورشید 39: 8601)کمپبل، « نامیممی« سفر آغاز به دعوت»را  آن

 :گویدچین می های خرامان دخرت شاهرود و از زیبایی( به خدمت او میڤداڵئهاست که عبدال )

 ماراـر بـــووڕ گیــان گــمون کهــــروو چـــبئه

 

 نگدههـان چون خـر، مژگمهقه چون مینجه

 

  

 امــــــدر عهــی بهــــش وێنـــزاڵی غهدهــدی

 

 نگه سهـــووش شۆخ دڵ نــدهروور مهـــغمه

  (٠1-٠٦: 1١٣١ ای،)کندوله                     
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معنی: ابروهای کشیده همچون کامن، چشامنی چون چشم آهو، پیشانی درخشان و صورتی 

 چون ماه و مژگانی چون خدنگ دارد و مغرور و شوخ و شنگ است.

 ریزد،کشد و اشک میکه آه میرامان، درحالیهای خ( پس از توصیف زیباییڤداڵئهعبدال )

 دهد:شاه میعکس خرامان را به خورشید

 ردسه هاـــــا ئــــرد کیشهــــداڵ چۆڵگـــڤئه

 

 نــــمیر زهاوهــای خــــس شردش وه دهسپه

 

  

 رداوهـــر ئهــــان چینش بـــقش خرامنه

 

 نــــرسیئهزا ــــریرد مهسه هاــــا ئــــکیش

                                                         (33) 

ی عزیمت یا جدایی، شامل گیرد. مرحلهخورشید خاور عاشق خرامان شده و تصمیم به سفر می

پنج بخش دعوت به آغاز سفر، رد  دعوت، امدادهای غیبی، عبور از نخستین آستان و عبور از 

ها متامی این مراحل وجود ها و داستانناگفته مناند که در برخی اسطورهقلمرو شب است. 

 ندارد.

 سفر  آغاز به دعوت -2-1-1
دعوت به ماجرا )جستجو، سفر(، دنیای عادی )زندگی معمول( قهرمان را از تعادل خارج 

(. 869: 8611شد )ووگلر، ابالغ خواهد « منادی»الگوی کند. این دعوت، اغلب توسط کهنمی

گرد، هامن پیک و منادی است که خورشیدشاه را به سفر در این داستان، عبدال، درویش دوره

شخصیتی که کارکرد منادی دارد، ممکن است مثبت، منفی یا خنثی باشد؛ ام ا »خواند. فرامی

ا، هشدن با ناشناختهروکار او این است که با ارائه یک دعوت یا چالش به قهرمان برای روبه

(. راوی در این منظومه، عبدال را درویشی 868)هامن: « داستان را به حرکت درآورد

 ظاهر داستان در ناگهان است. او گربزی نوعی عبدال ام ا رفتار»کند؛ مسلک معرفی میصوفی

 مأمور را عبدال و بنددمی دل خورشید به خرامان گوید،می خورشید خرامان از نزد و شودمی

 رسوسامانیبی خورشید، نزد عبدال .برساند خورشید به عکسش را دستمزد، ازای تا در کندمی

 خورشید به را خرامان که عکسدهد و همیننسبت می خرامان از دوری و هجر به را خود

)بیگزاده و کسایی، « ماندنامشخص می فرجامش و شودخارج می داستان روند از سپارد،می

8609 :10.) 

در شهر و موطن خویش، مانند دیگر افراد جامعه، مشغول زندگی  قهرمان )خورشیدشاه(

تقدیر، قهرمان را به »شود. طاقتی از غم عشق، به سفر دعوت میروزمره است؛ ام ا به دلیل بی
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ی مرزهای جامعه به رسزمینی خواند و گرانیگاه معنوی او را از محدودهسوی خود فرامی

ی مقدر که گنج و رنج و نیش و نوش را با هم دارد، به صور دهد. این منطقهناشناخته انتقال می

شود: به صورت رسزمینی دورافتاده، یک جنگل، مملکتی در اعامق زمین، گون ترسیم میگونه

کشیده، یا رؤیایی عمیق؛ ام ا فلکهای رسبهای مرموز، قلهاعامق دریا، یا بلندای آسامن، جزیره

های غیر قابل تصور، شکل ثابت، عذاب گونه و بدونیباین مکان همیشه مکان موجودات عجا

(. عامل اصلی حرکت و دلیل 91: 8601های ناممکن است )کمپبل، اعامل فوق انسانی و لذ ت

ی شخصی قهرمان برای رسیدن به وصال معشوق زهی، انگخورشید و خرامانآغاز سفر در داستان 

 هد. ناست که تاب دوری او را ندارد و پای به ره می

 ری خاوهرد شازایهت کهنگای سووره

 

 وارهــــا بـــی دڕی تــــانـــــــی کـیــخـهـهــی

  

 رماڵ دڵبهوق جهدهووش بی نه شهمه

 

 ـــارـران یــــجــەگــــریـوا نـــــه هـزاز زار مــ

 (31: 8608ای، )کندوله                      

ه کهای او شد و درحالیی خرامان نگاه کرد و مدهوش زیباییچهرهمعنی: خورشیدشاه به عکس 

  ی پیراهن کیانی را از شوق پاره کرد.گریست، یقهاز دوری یار می

 نپذیرفتن دعوت -2-1-2
هایی به واسطه دعوت به ماجرا و ها و دلواپسیکند و ترسرو میسفر، قهرمان را با چالش روبه

کند و از های خود را ترک مندیخواهد عالقهگیرد. او منیآغاز سفر، در وجودش شکل می

زندگی عادی و روزمره جدا شود، ممکن است دعوت را نپذیرد و در ابتدا متایلی به سفر نداشته 

ها، قهرمان با اعتامد دهد. البت ه در برخی داستانباشد، اما رسانجام به دعوت پاسخ مثبت می

های رد (. از نشانه01-33: 8609پذیرد )ذبیحی و دیگران، می به توانایی خود، رسیع دعوت را

 شاه از عشقکرد. عادلنگرانی خورشید و عبدال و دیگر اطرافیان اشاره توان به دلدعوت، می

شود و مخالف این سفر است. او برای پرسش )خورشید( به خرامان )دخرت خاقان چین( آگاه می

و  کندگوید؛ ام ا خورشید با پدرش بحث مفصلی مییمنرصف کردن پرسش، از خطرات راه م

های خود دارد، به دعوت پاسخ ارصار بر سفر دارد و در نهایت قهرمان با اعتامدی که به توانایی

 شود.ی سفر میدهد و آمادهمثبت می
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 ر!اوهـــد خــند! خورشیرزهی فهوات: ئه هاـش
 

 ن!رههـــتی خهن ڕاگهــــی چیان ڕاگهـــماچ
 

 نهـــشهـرکهـۆخ ســـن شــــان چیـــــخرام
                                              

 

  
 !ردهـــووش بـــنم گوو وهـــدات بانم فهــگی
 

 ن!رهژدههــو و ئــــاک دێـــوفنی خههــــجهگ
 
                                                                                    ن         ـهشـی ئاتـهبـــــاک، شۆعڵــــهیـــد بیقهل 
 .                                                                 (18) 

معنی: شاه گفت: ای خورشید خاور، جانم فدای تو باد. گوش کن. راه چین پر خطر و ترسناک 

ی آتش باک، لقید و چون شعلهاژدهاست. خرامان دخرتی شوخ، بی است و جایگاه دیو و

 است.  سوزاننده

کوشد تا پرس را از سفر بازدارد. او با دلیل عقلی و منطقی، پدر، به عنوان عامل بازدارنده، می

 لیم پدر، برخالف حینصا از شنیدن پس شمرد، ام ا قهرمانهای سفر را برمیخطرات و سختی

خواهد که لشکری با مال و جواهر فراوان همراه خود بربد، ام ا پدر از او می .كندیم سفر او

 نهد.های خود، تنها روی به ره میخورشید با توک ل به خدا و توانایی

 امدادهای غیبی -2-1-3
بعد از پذیرش دعوت از سوی قهرمان، راهنامیی  است. ی عزیمتمرحله بخش سوم غیبی امداد

 یمرحله اولین اند، درداده مثبت پاسخ دعوت به که آنان»رساند. ی سفر یاری میادامهاو را در 

 پیرمرد یک یا و زشت ایهیأت عجوزه در معمول   که شوندمی روروبه حامیتگر موجودی با سفر

 از هستند، راه در که هیولوشی نیروهای در برابر که دهدمی رهرو به طلسمی و شودمی ظاهر

(. خورشید خاور در ابتدای سفر با جوانی توانا )بهروز( 19: 8601)کمپبل، « کندمی محافظت او

شود و او مانند یک برادر تا پایان سفر، راهنامی اوست. در این داستان یاریگر هیولوش آشنا می

 شود. ی زشت دیده منیو یا عجوزه

داند حامیتگر می هامن موجود  و، ناخودآگاه فرد را راهنامچهار صورت مثالییونگ در کتاب 

 ناپذیرچاره و سخت وضعی به قهرمان که شودمی ظاهر پیر وقتی»نامد. می «خردمند پیر»و آن را 

 نوعی یا و روحی کنشی عبارت دیگر به و بکر فکری یا بصیرت رس از تأملی است؛ چنانکه دچار

 بیرونی، و درونی دلیل به چون برهاند؛ ام ا از مخمصه را او تواندمی روانیدرون خودخودبه عمل

 مجسم، فکری به صورت کمبود جربان برای نیاز مورد ندارد، معرفت را آن انجام توان قهرمان

(. با توج ه به 881: 8631)یونگ، « کندمی جلوه دهندهیاری و دانا همین پیر قالب در یعنی

شاه را مرشد و راهنامیی دانست که در توان عادلی یونگ و با اندکی تسامح، میاین گفته



  293٨ پاییز و زمستان ،٨ ، ش.5پژوهشنامه ادبیات کردی، س.  | 11

 

( و در 13-16: 8606ای، ابتدای داستان قصد دارد خورشید را از سفر منرصف کند )کندوله

 مورد خطرات راه به او هشدار دهد. 

 الگوالگوی پیر خردمند است. این کهنتدبیر، مشورت دادن و خیرخواهی، کارکرد کهن

د و خورشیشته باشد. البت ه شکل منفی آن در داستان تواند در شکل منفی نیز منود دامی

شاه را به شاه است. او عادلی مثبت آن، شخصیت وزیر عادلشود، ام ا جلوهدیده منی خرامان

 خواهد به خدا توک لکند. همچنین از او میعدالت و بخشش به فقیران و نیازمندان سفارش می

ندانیان را آزاد کند تا خداوند به او فرزندی عطا کند تنگدست مالیات نگیرد و ز  کند و از رعایای

(. پیر خردمند در هیأت ساحر، طبیب، روحانی، معل م، استاد، 11-11: 8606ای، )کندوله

بیند و دانا وضعیت او را می شود. وقتی قهرمان در مخمصه بیفتد، پیرپدربزرگ و ... ظاهر می

(. 881: 8631)یونگ، « کند را یاری او سفرش در که دهد اط العاتی او به تواندمی لاقل یا»

گذارد، شاه، در طول سفر، بهروز با اط العاتی که در اختیار خورشید میعالوه بر وزیر و عادل

: 8606ای، )کندوله .رهاندکند و از خطر میبار او را در راه دشوار پیش رویش، یاری میچندین

811 ،803 ،163) 

 ن آستانعبور از نخستی -2-1-4
نون است. او اکقهرمان رسانجام خود را به سفر متعهد کرده »عبور از آستانه به این معناست که 

رو بهکند و با رویدادی روای است که جهان عادی را از جهان ویژه جدا میی عبور از دروازهآماده

سینی، )ح« تصو ر نیستکند به دنیایی وارد شود که راه گریزی از آن مشود که او را مجبور میمی

« انهنگهبانان آست»های ناشناخته وارد و با (. قهرمان در این مرحله از سفر، به رسزمین10: 8606

ی نگهبانان آستانه، حفاظت از دنیای ویژه و رازهای آن در برابر قهرمان شود. وظیفهمواجه می

فراهم کنند. قهرمان باید از هایی را برای اثبات تعهد و ارزش قهرمان اند آزموناست و موظف

 ی افقاین رسایداران ایستاده در محدوده»رو در مقابل نگهبانان آستانه، های پیشآزمایش

ردازند پزندگی و آسامن کنونی قهرمان که به نگهبانی از چهار سوی و همچنین بال و پایین آن می

واند تنگهبان آستانه می»اید. (، رسبلند بیرون بی19: 8601)کمپبل، « کنندو آن را محدود می

 «شده یا یک حیوان یا یکی از نیروهای طبیعی مثل طوفان باشدیک شخص یا یک در قفل

 (.81: 8609)ویتیال، 

گذارد. پس از دو ماه طی طریق، در مرغزاری خورشید پای به راه رسزمین ناشناخته می

آورد و به دنبال صدای پای درمی شود. وی دیو را ازرسسبز و خر م با دیوی ترسناک مواجه می

 .دهددخت قمرناز( را نجات میشود و )شاهگریه و زاری دخرتی، وارد غار نهفته در مرغزار می

 (13 -16: 8606ای، )کندوله
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 اــــــتهـی خازادهــــاز، شـــرنهـمهـامم قــن

 

 نهـــشارش تــــــاخـهاه، ـــــڕخ شـوم شاهـباب

 

  

 اڕ ــــومـاڵ گــــلسهـار ســــرفتـه گـــیسـئ

 

              ن                                                                                     هـــارشـه کـــینـردوون ئهـــا گـــــردوونهــگ

(13 )                                                          (13) 

م و ای رسزمین ختا هستم که به دست صلصال دیو اسیر شدهمعنی: نام من قمرناز و شاهزاده

 شاه، پادشاه رسزمین ختاست.پدرم شاهرخ

گذارد. داند که با شجاعت پا در مسیر جهان ناشناخته میکمپبل قهرمان را ماجراجویی می

ها پرمخاطره است، رو شدن با آنهاند و روبدهند، خطرناکهایی که در مرزها نگهبانی میقدرت»

(. 31: 8601« )شوندام ا برای هر کس که لیاقت و شجاعت داشته باشد، خطرات ناپدید می

تانه، کشد و با عبور از آسخورشید اولین نگهبان آستانه )صلصال دیو( را که قدرت پرواز دارد، می

جات قمرناز از چنگال صلصال دیو، شود. او پس از نرو میها، دوستان و دشمنان روبهبا آزمون

 شود.ی راه با عموزاده و نامزد او بهروز آشنا میبندد و در ادامهبا او عهد برادری می

های منفی )سایه( ی جنبهشود. نیروهای رشور و همهقهرمان با دشمنان نیز رودررو می

ر و در ادب حامسی داند شخصیت آدمی، مانع انسان در مسیر فرایند فردیت و رسیدن به کامل

الگوی من، همواره با سایه در ستیز است. کهن»شکل دیو، اژدها، جادوگر و نظیر آن منود دارند. 

این ستیز در کشمکش انسان بدوی برای دست یافنت به خودآگاهی، به صورت نربد میان 

نان منود های رشور آسامنی است که در هیات اژدها و دیگر اهریمالگویی با قدرتقهرمان کهن

(. خورشیدشاه در مسیر رفنت به چین و 8813: 8611)یونگ، « استکنند، بیان شده پیدا می

ی اهای منفییافنت خرامان، با موانع متعدد مانند صلصال دیو، اژدها و از این نوع و شخصیت

 گردد.الگوی سایه هستند، رودررو میچون ملک سلیامن که منود کهن

 بور از قلمرو شبشکم نهنگ یا ع -2-1-5
افتد. قهرمان ای است که قهرمان به درون آن فرومیتعبیر شکم نهنگ، هامن جهان ناشناخته

 شده را نشانی خود برای دگردیسی و خروج از زندگی شناختهبا ورود به این مرحله، اراده

 دوباره آن در که است دیگر به سپهری انسان انتقال یمرحله جادویی، آستان از گذر»دهد. می

 است. درشده  منادین جهان، رحم عنوان به شکم نهنگ، صورت به عقیده این و شودمتول د می

 توسط کند، جلب را آنها رضایت یا و شود پیروز آستانه نیروهای آنکه بر جای به قهرمان مناد، این

(. یونگ معتقد است هر نوع گذر از حالی به 03: 8601)کمپبل، « شودمی ها بلعیدهناشناخته
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حالت دیگر، مانند انتقال از خواب به بیداری و از ناهشیاری به هشیاری، نوعی رستاخیز است 

(. خورشید خاور 11: 8606و کسب و معرفت تازه، موجد یک دگرگونی در انسان است )مرادی، 

ی، اود )جنگیدن با صلصال دیو و نربد با اژدهای دمان )کندولهشرو میبهچند بار با مرگ رو

 تأکید ها، بر این نکتهرود و با گذر از این مرحلههراسد و پیش می(، ام ا منی06، 10: 8606

 (.01: 8601)کمپبل، « است خویشنت فنای نوعی آستان، از عبور» که دارد

 ی تشرّف یا رهیافتمرحله -2-2
وغ ی بلهاست. او در این سفر به مرحلهماجراهای قهرمان در دنیای ناشناختهترش ف، رشح  آیین

اری، گردد. بیدرو میهای متعد دی روبهرسد و در روند رشد با مشکالت و مسئولی تو پختگی می

ی اوج کند، نقطهآگاهی با بینشی بیشرت نسبت به جهان، انسان و جایی که در آن زیست می

 متامی ت از مرحله، فرد نیا (. در13: 8601دهد )یوسفی، میگویی را نشان الاین موقعی ت کهن

 به و شودمی هستند، خارج وحدت در بیرون و درون دنیاهای» آن طی در که معصومانه

 زندگی، دوگانگی از حسی همراه با بیرونی، دنیای از درونی دنیای و تشخیص متیز جداسازی،

 آگاهانه آشتی به هامهنگ، در متامی تی عنیی رسد؛می بینیروشن به و رسانجام گامردمی هم ت

 از قهرمان که (. هنگامی61: 8611)جانسون، « ابدیمیدست  برون و درون دو دنیای بین

 دیبا که ییجا گذارد؛می سیال مبهم و اشکال ییایرو اندازچشم به قدم کند،عبور می آستان

ی (. زمانی که قهرمان وارد مرحله899: 8601کمپبل، (گذارد  رس پشت را سلسله آزمون کی

ها، مالقات با خدابانو، زن اغواگر یا ی آزمونی جادهبایست شش مرحلهشود، میترش ف می

  گر، آشتی و یگانگی با پدر، خدایگان و برکت نهایی را پشت رس بگذارد.وسوسه

 های آزمونجاده -2-2-1
هاست ای از آزموناست و مجموعه سفر بخش ترینجذاب حال عین در و ترینمشکل بخش این

 ی دگردیسی و تحو ل شود: شود و باید آنها را از رس بگذراند تا آمادهمی با آنها مواجه که قهرمان

های گونه، مبهم و آزمونپس از گذشنت از آستانه، قهرمان در رسزمین خیالی اشکال آب
ها و مأموران پنهان ها، طلسمنه توسط توصیهگذارد. قهرمان مخفیاآسا قدم میمعجزه

د شود. یا شایای که پیش از ورود به این رسزمین مالقات کرد، یاری میی ماورائیدهندهیاری
کند که قدرتی خیرخواه در همه جا حضور دارد و او را در سفر برای نخستین بار کشف می

گذارد، ها میدر رسزمین آزمونکند. نخستین قدمی که قهرمان میاش حامیتفراانسانی
 (18: 8601هاست. )کمپبل، ها و روشناییآغازگر راهی طولنی و خطرناک از مأموریت

 دهدآورد، قمرناز را نجات میخورشید خاور صلصال دیو را در اولین مصاف با خطر، از پای درمی

 شود: و سپس با اژدهای دمان مواجه می
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 مو ههکیشا ئهر ڕاو، سهدو کوو، چون په
 

 ک ساوا بیڵهشان فهشکهر نه کهسه
 

  
 مرقــههای ئـــهـدا جـــــا گرتـوو ئـــژدهــتی
 

 وره ئـاوا بــیر لــهی خـــوهم شـــۆڵــهدایــــه

 (06: 8606ای، )کندوله                            

ایید و س، رس به آسامن می«پراو»کوه معنی: اژدهایی رسکش به رنگ سیاه و سفید و به بزرگی 

 جهید.  دایم از دهانش آتش بیرون می

رسان است. منصور رستگار فسایی در تعریف اژدها چنین اژدها موجودی اهریمنی، پلید و آسیب

انگیز خویش، به نابودی آدمیان و ویرانی جهان های وحشتاهریمنی که با توانایی»است: نوشته 

خشکاند، در نفسش دود و ها را میکشد، گیاهان و سبزهران را به کام خود میپردازد، جاندامی

(. اژدها و 83: 8610« )آتش و زهر است و با نیروی ایزدی و پاکان در ستیز همیشگی است

اژدهاکشی در فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون )ایندره هندی، فریدون، رستم، گرشاسب و 

اسکندر یونانی، زیگفرید آملانی و ...( همچنین در ادبیات کردی  اسفندیار ایرانی، آپولو، زئوس و

 شود. میی کردی دیده و در شاهنامه

کشد، بعد از آن با بهروز پرس عموی قمرناز خورشیدشاه پس از نربدی سهمگین، اژدها را می

 دهد.ها ادامه میی آزمونشود و با همراهی او به راهش در جادهآشنا می

 ا وه ڕاــــاران روو نییـــترد قههـــووچ کـــک
 

 نـــــار چیــــــری شهـــــــا وه ڕا پــــروو نیی
 

  

 اواـــــر ماوهــــای خـــر، شروههــروز ســــبێه
 

 میـنر زه، شـای خـاوهق بیـس عێشهـرمسـه

 (811: 8606ای، )کندوله                          

که رسمست عشق بود، به همراه دوست خود، بهروز رسور، رو به درحالیمعنی: خورشید خاور 

 نهد. راه چین می

شود؛ کار اصلی او کشف کردن هر انسانی در زندگی خود، یک مسافر و قهرمان محسوب می

 روتواند با مشکالت زندگی روبههای خودش میها و تواناییخودش است و با آگاهی از ضعف

، مسیر سفر از رسزمین خاور خورشید و خرامان(. در داستان 831: 8618، شود )هال و نوردبای

شود. هاست. در این جاده، بهروز )یاری دهنده( با او همراه میی آزمونتا چین، هامن جاده

های سخت و خطرناک، با حیوانات عجیبی )دیو و اژدها و...( خورشید خاور، پس از طی آزمون
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-شود. رفنت به رسزمین خنت و آشنایی با شاهرخرو میقهرمان، روبه یبه عنوان عامل بازدارنده

ا و همهری و قهر و آشتیشاه، پدر قمرناز، و غلبه بر مشکالت ورود به چین و یافنت خرامان و بی

ها برای ی آزمونهای مخفیانه با او، همگی در جادهنگاری و مالقاتخطرات و مشکالت نامه

ان ی خرامهای دایهافتد. او با توک ل به خدای بزرگ و یاری بهروز و کمکمیخورشید خاور ات فاق 

 رسدکند و به هدفش )وصال معشوق( میمی )نیروهای خیرخواه(، بر مشکالت و خطرات غلبه

 هاست.ی آزمونو این به معنای موف قی ت در جاده

 خدابانو با مالقات -2-2-2

با شخصی که بیش از »رسد و سعادت و سلوک معنوی میقهرمان در این مرحله، به نهایت آرزو، 

پشت رس گذاشنت  از (. وی پس891: 8609)سیگال، « کندهمه دوست دارد، مالقات می

است( یافته  تجل ی زنان در تک تک که(خدابانو  با مالقات»به  موانع بر مخاطرات فراوان و غلبه

 این و محبت است و مهر یا عشق موهبت آوردن دست به برای قهرمان آزمون آخرین رود، کهمی

« نیست جاودانگی از کوچک هاییمنونه عنوان زندگی به از بردن لذ ت جز چیزی موهبت

 (.813: 8601)کمپبل، 

شود خورشیدشاه برای رسیدن به کامل، در مسیر سفر با نیروهای اهریمنی متعدد رویارو می

کند. خرامان پیامی به وسیله می )خرامان چین( دیدارو رسانجام با آنیامی روان ناخودآگاه خود 

د از کنند و خورشیمیافزا مالقاتفرستد و سپس یکدیگر را در باغ روحاش به خورشید میدایه

گوید؛ ام ا خرامان به عشق خورشید است، میمخاطراتی که برای رسیدن به چین متحم ل شده 

از این مالقات، چند نامه به کمک دایه، بین خورشید و  راند. پسدهد و او را از خود میبها منی

کند و به عیش و شود و رسانجام خرامان خورشید را به مهامنی دعوت میخرامان ردوبدل می

 پردازند:نوش می

 انــــاقـازار خــــــر، ناوهــــد خـــخورشی
 

 ارـــــوو گوڵنــــدا وه گیسهــــس می دهـگاه
 

 ارــــــان یـــبهـه لـا لـــــنووشمهت ربهشه
 

  
 وانــازه جـووش، دو تــش و نـــین عهردههـک
 

 ارــــــاه مــــی سیـنازی، چهـــــا بــــمنانمه
 
 اری دهــــول سایــان تــــشتی پهــباه مهـــگ
 (181: 8606ای، )کندوله                          

ی خاقان چین به عیش و نوش پرداخت؛ گاهی موهای چون با عزیزکردهمعنی: خورشید خاور 

 بوسید.کرد و گاه او را میگلنار او را نوازش می
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های بعدی دل معشوق را اگر چه قهرمان )خورشید( در مالقات اول موف ق نیست، ام ا در مالقات

برند. خورشید یاد میشوند که زمان و مکان را از آورد و چنان مست دیدار هم میبه دست می

 -186: 8606ای، افتد )کندولهپس از دو ماه به یاد بهروز، و خرامان به یاد خاقان )پدر( می

ی مبارزه با خاقان، پدر معشوق، است و آمادهی عشق دست یافته (. خورشید به گنجینه181

ت با قیرص و کند؛ حتی حارض اسشود. او مهر و محبت خرامان را با هیچ چیزی عوض منیمی

 (169 -111) .لشکر چین بجنگد و برای عشقش مبیرد

 زن اغواگر  -2-2-3
بخش مادی باشد که های جسامنی و لذ تتواند یک زن یا وسوسهگر میدر این مرحله وسوسه

ده دی خورشید و خرامانممکن است قهرمان به خاطر آنها سفر را رها کند. این مرحله در داستان 

دن شود و نه با دیخورشید خاور نه با دیدن گنج صلصال دیو از ادامه سفر منرصف میشود. منی

 قمرناز.

 آشتی و یگانگی با پدر -2-2-4
 یا خوب هایجنبه تواندمی قهرمان سفر طول در نیز و زندگی که در پدر است از منادی شاه

 الگویکهن است، مادر و نوزاد بهشت مزاحم در اولین واقع، در که پدر»باشد.  داشته کریه

« دارند پدر از سمبلی ناخودآگاه در هادشمن زندگی، متام طول در بنابراین شود؛می دشمن

رحم است (. در این مرحله، قهرمان باید با چیزی یا کسی که ظامل و بی831: 8601)کمپبل، 

ا رو شود؛ ام  .( روبهو بیشرتین قدرت را در زندگی او داراست، )دیو، غول، اژدها، لشکر خاقان و ..

خواهد او را بر خالف نظر فروید و رانک، این پدرخدا منادی از پدر قهرمان نیست و قهرمان منی

د. است، از پدرخدا نیز طلب کنخواهد محب تی را که از ایزدبانو دریافت کرده بکشد؛ بلکه او می

ا او یکی خواهد شد و به این در واقع او جویای آشتی با خداست و در نهایت به نحوی رازگونه ب

(. در این داستان، خورشید خاور به 891-898: 8609شود )سیگال، ترتیب، خودش خدا می

 کندشاه خرامان را برای او خواستگاری میکند و شاهرخشاه با خاقان آشتی میکمک شاهرخ

 است.(. این دیدار با خاقان، منودی از آشتی با پدر 116 -110: 8609ای، )کندوله

 گون شدنخدای -2-2-5

ها و تضادها منتقل میرد، به ماورای دوگانگیوقتی قهرمان به مرگ جسامنی یا روحانی می

رسد. شکل دنیوی این مرحله، آرامش و رضایتی است که قهرمان را شود و به وحدت میمی

ترین برای سختاست، گیرد. قهرمان با دانش والیی که در این مرحله بدان دست یافته فرامی

دانند که خدای جاودانی نه فقط در درون آنهایی که می». شودمی بخش ماجراجویی آماده
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ایشان است، بلکه آنها و متامی اشیا در حقیقت چیزی نیستند جز آن وجود جاودانی، این افراد 

(. 811: 8601)کمپبل، « سازندمی کنند که درختانش آرزوها را برآوردهدر باغی زندگی می

 یرسد. خاقان )پدر خرامان( از غیبت دو ماههافزا به وصال معشوق میخورشید خاور در باغ روح

دهد افزا مطلع شده و به سپاهیان دستور میدخرت ناخرسند است و از حضور خورشید در باغ روح

 که خورشید را دستگیر کنند:

 رهـــــیسور قهـــــن فەقفردهاوهـــاه ئـــسپ
 
 انــــــر غواڵمـاســـــاویش خـن بردهوهاــئ
 

  
 راورهــــد خــــست خورشیان دارو قهـــــماچ

 
 وانـــــــار میـــــاری تجـــــــی گرفتهـــــــپ

 (119: 8606ای، )کندوله                          

شکر کند. آمدن لقیرص چین برای دستگیری تجار مهامن )خورشیدشاه و بهروز( لشکرکشی می

شاه و خواستگاری گری شاهرخکند؛ اما در نهایت، با میانجیو سپاهیان خاقان، او را مشو ش می

 رسد.و ازدواج، به آرامش کامل می

 برکت نهایی -2-2-6
 به قهرمان که دیگری باشد ارزشمند هدف هر یا حیات اکسیر گنج، به دستیابی تواندمی برکت

در واقع، این مرحله، رسیدن به هدف و مقصد نهایی سفر است و  .رودمی سفر به آن خاطر

قهرمان در این مرحله، به دستاورد سفرش که به صورت گنج، چشمه یا جامی مقد س، دانش و 

(. خورشیدشاه برای رهایی از غم عشق و 19: 8601رسد )یوسفی، همتاست میقدرتی بی

او در طی سفر، هم به گنج و هم به  .كندیم سفر گرید ینیرسزم رسیدن به وصال معشوق، به

رسد و با طی مراحل دشوار و تجربه کردن محبت و دوستی بهروز و هم به وصال محبوبش می

فته ر شود به کامل روانی و اخالقی برسد و برکت و فضیلت ازدستهای پرمخاطره، موفق میآزمون

 را به جامعه بازگرداند. 

است، او در مسیر بازگشت، گنج عالوه بر وصال معشوق، که خورشیدشاه بدان دست یافته 

کند. اگر یافنت این گنج را جزئی از برکت صلصال دیو را میان دوستان و یارانش تقسیم می

 جایی و تغییر همراه است.نهایی بدانیم، این مسأله نسبت به الگوی کمپبل با کمی جابه

ج است؛ متام گنشود که در آن صلصال دیو را کشته بازگشت، وارد غاری می خورشیدشاه در راه

های گرانبار زیادی برای بهروز، قمرناز، دارد و جواهرات و دانهو مال صلصال دیو را برمی

 (110 -113: 8606ای، )کندوله. فرستدشاه و خاقان چین میشاهرخ
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 ی بازگشت مرحله -2-3
پردازد س از یافنت دانش، توان و آگاهی لزم، به نجات کشورش میقهرمان در این مرحله، پ

 به كاركرد نیا گرید های مللداستان در است (؛ که ممكن01: 8601)فولدی و دیگران، 

 و درآمدن دنیرس كه ردیپذیم تحق ق ییهاصورت هامن به عموما   بازگشت»باشد.  گرید یاگونه

 رایز د؛یایبازگشت ب دنبال در یخاص یشكار یخو كه ستین یاز ین ام ا قصه، یصحنه به قهرمان

 شهیهم ن امریا ام ا دارد، دللت مكان و فاصله رفنت انیم از بر ،یضمن به طور خود بازگشت

(. این مرحله شامل 81: 8613)پراپ، « ستین صادق منودن متیعز و خانه كردن ترك مورد در

برخی از این مراحل با سفر کمپبل منطبق شش بخش است که سفر خورشید خاور تنها در 

 است.

 امتناع از بازگشت -2-3-1

نامد. قهرمانی که به سعادت بازگشت می از امتناع را وجوجست به دادن پایان در تأخیر کمپبل

 زیادی تعداد حقیقت در»است، متایلی برای بازگشت به زندگی قبلی خود ندارد. دست یافته 

 نامیرا، هستی   جوان   همیشه خدابانوی ی پر برکتجزیره در همیشه برای هاافسانه قهرمانان از

چنان است  خورشید و خرامان(. این مرحله در داستان 196: 8601)کمپبل، « اندگزیده سکنی

افزا نوعی امتناع از بازگشت ی حضور در باغ روحکه خورشید بهروز را از یاد برده و تعل ل دو ماهه

ی مبارزه با هر نیرویی است که بخواهد این است. او آمادهاست. خورشید به معشوق رسیده 

عشق را از او بگیرد، خواه سپاهیان خاقان، خواه لشکر ملک سلیامن. او دیگر حارض نیست به 

شود. خورشید پس از  زندگی قبلی خود )دوری از خرامان( بازگردد؛ حتی اگر در این راه کشته

ماند و به عیش و شاه و بهروز و قمرناز میازدواج با خرامان، مد ت سی ماه در خنت نزد شاهرخ

-خواهد به رسزمین خاور، نزد پدر )عادل(؛ گویی منی111: 8606ای، پردازد )کندولهنوش می

 .نهدی به ره بازگشت میافتد و پاگردد. ام ا پس از سی ماه به یاد آنها میشاه( و خانواده باز

 فرار )پرواز( جادویی -2-3-2
کنند، قهرمان باید با آن فرار گاهی اگر پاداش نهایی چیزی است که خدایان از آن حفاظت می

قهرمان  اگر»ی عزیمت به سفر ماجراجویانه خواهد بود. کند؛ در نتیجه، بازگشت از سفر به اندازه

ه ب در پیروزی خود، از ایزد یا ایزدبانو اجازه گرفته باشد و به رصاحت به او مأموریت بازگشت

ی نهایی ماجراجویی ها را با اکسیر از نابودی نجات دهد، مرحلهباشد تا انسانجهان داده شده 

(. 819: 8601)کمپبل، « شودطبیعی پشتیبانش، حامیت میهای فوقاو توسط متام قدرت

کند و در نهایت خورشید خاور اگرچه خرامان هامن چیزی است که خاقان از آن محافظت می
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ورد، آ ی نهایی سفر با خود به رسزمینش می( را به کمک دوستان و یارانش در مرحلهاو )معشوق

 شود و اکسیری برایهای فوق برشی پشتیبانی منیام ا قهرمان در این داستان توسط قدرت

آورد. با این توضیحات، بهرت است بگوییم این مرحله در داستان کمرنگ ها منینجات انسان

کند و بعد از آن، شش ماه در ی راه، درنگی سی ماهه در خنت میمیانهاست. خورشیدشاه در 

 (108: 8606ای، رسد. )کندولهراه است تا به رسزمین خاور می

 دست نجات از خارج ) کمک خارجی( -2-3-3
قهرمان، هم برای طی کردن مراحل سفر به راهنام و یارانی نیاز دارد و هم برای بازگشت. در 

دد. گر شاه و دایه( به خانه بازمیشید به کمک یارانش )بهروز، قمرناز، شاهرخاین داستان خور 

ها، و هم موقع بازگشت، یاریگر او هستند. در این ی آزمونیاران و همراهان او، هم در جاده

 های بهروز،شود. در مورد کمکمنیگر دارد، دیده ی حامیتداستان، نگهبان آستانه که جنبه

ی مادر الگو شد، ام ا شخصیت دایه در این داستان یادآور کهنشاه مطالبی گفته قمرناز و شاهرخ

د پروراندهنده، هر آنچه مهربان است، هرآنچه میی یاریهر غریزه و انگیزه»است. به باور یونگ، 

(. دایه چون یک مادر از 11: 8611« )کندالگوی مادر را تداعی میکند، کهنو مراقبت می

کند، نسبت به او وفادار و رازدار است. درک عواطف و احساسات او و آگاه میبت خرامان مراق

منودن خرامان از موقعیت عاطفی که در آن قرار گرفته و تدبیر و تالش او برای حفاظت روانی از 

های دو دلداده را خرامان، تبلوری از این صفت مادرانه در شخصیت دایه است. اوست که پیام

ای، وله)کند .کندمیرساند و زمینه را برای پیوند آن دو فراهم نی به دست آنها میبه صورت پنها

8606 :813 ،811 ،813) 

 ی بازگشتگذشتن از آستانه -2-3-4
 .ذاردگاست، در این مرحله با باقی جهان به اشرتاک میقهرمان حکمتی را که طی سفر آموخته 

ی قهرمان برای تکمیل ماجراجویی خود، باید زیر فشار جهان دوام بیاورد. نخستین مسأله»

ی رسشاری که روحش را ارضا کرد، واقعیت قهرمان پس از بازگشت این است که پس از تجربه

گونه که قهرمان در آغاز سفر با مشکالت و موانع (. هامن810: 8601کمپبل، « ) را بپذیرد

رو شد و به مبارزه با آنها پرداخت، ممکن است در راه بازگشت نیز با موانع و مشکالت بسیاری روبه

شود. در این داستان، خورشید خاور و بهروز و قمرناز پس از خواستگاری و ازدواج، رو بسیاری روبه

گردند. پس از آنکه خورشیدشاه به دیار خود ای به دیار خود بازمیبدون گذشنت از هیچ آستانه

ز کند تا خرامان را ازمین لشکرکشی میرسد، ملک سلیامن به خاورگردد و به آرامش میبازمی

ای دیو هبگیرد. در این جنگ خورشیدشاه و یارانش بر لشکر ملک سلیامن و عفریتهاو بازپس

(. اگر این لشکرکشی ملک سلیامن و نربد بهروز 691 -680: 8606ای، شوند )کندولهپیروز می
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ی بازگشت بدانیم، نسبت به الگوی کمپبل با ها یا نگهبان آستانهی آزمونرا جزئی از جادهبا او 

 ایم.جایی مواجهاندکی تغییر و جابه

 ارباب دو جهان  -2-3-5
 رسددر این مرحله قهرمان به تعادل بین قوای جسامنی و روحانی و آرامش درونی و جسمی می

 توان مورد ذیل را نیز مد نظر داشت که:ی(. جدای از این، م19: 8601)یوسفی، 

ای است منحرص به آزادی برای گذشنت و بازگشنت از مرز جهان هرگاه که بخواهد، توانایی
ی کیهانی... شادمانه و به سبکی، از یک موقعیت به موقعیتی دیگر ارباب دو جهان رقصنده

دوباره در فهم حقیقت است،  ی تولدجهد و در مقابل نفی  خویشنت، که لزمهچرخد و میمی
طلبی شود. جاهمی ی بزرگ آمادهکند و بدین ترتیب، بالخره برای کفارهمقاومت منی

جازه ی خود اکوشد، بلکه با ارادهرود و دیگر برای زندگی منیاش به کل ی از بین میشخصی
: 8601رسد. )کمپبل، توان گفت، او به فنا میخواهد بیاید از او بگذرد: میدهد هر چه میمی

199) 

شود؛ چراکه قهرمان پس از بازگشت نزد پدرش زیر منی این مرحله در داستان مورد مطالعه دیده

قدم یشهای دیو پطلبانه برای نربد با ملک سلیامن و عفریتهدهد و جاهادامه مینظر او به زندگی

 رود.شود و به میدان جنگ میمی

 زندگی آزاد و رها -2-3-6
شناس است شود و گویی عارفی خودشناس و هستیقهرمان در این مرحله، از ترس مرگ رها می

: 8601خورد و نه نگران آینده است )یوسفی، شناسد؛ نه حرست گذشته را میکه دم را می

یابد و به معشوق یم نجات تیوضع نیا ار ازیبس یهایتحم ل سخت از پس (. خورشید خاور19

است و متام گنجی را که یافته، به دوستان  (. او از غم رسته110: 8606ی، ارسد )کندولهمی

آورد و می(. همین مسأله، اسباب آزادی و رهایی او را فراهم113بخشد )پیامنانش میو هم

بخشد که با خیال آسوده به دیار خود بازگردد؛ و در آخر پس از شکست ملک آرامشی بدو می

  رسد.، به آرامش نهایی میهای دیوسلیامن و عفریته

 گیرینتیجه -3

الگوی سفر قهرمان را با استفاده از آرای فروید و یونگ به عنوان الگویی كمپبل کهن جوزف

-ی غناييمنظومه بررسی های همه ملل را دارد.جهانی مطرح کرد که قابلیت مطابقت با داستان

 مشابه دهد این اثر ادبی ساختاریمیای نشان خان کندولهاملاس خورشيد و خرامانحاميس 

دارد و با الگوی  ی کمپبلهزارچهره ی سفر قهرماناسطورهی تکجهانی نظریه الگوی

ه شناختی بپیشنهادی او سازگار است. خورشید خاور با خارج شدن از یک موقعی ت نارس روان
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رست ان را در انتخاب راه دالگوی پیر دانا قهرمرسد و کهنتوانایی لزم برای پذیرش مسؤولیت می

 کند. می یاری

 توان فرایندرا می خورشید و خرامانسفر قهرمان نویدبخش تول دی دیگر است و داستان 

فردیت قهرمان )خورشید خاور( دانست؛ قهرمانی که آگاهانه قدم در مسیر فردیت و بلوغ روحی 

شاه است که قهرمانانه آگاه عادلنهد. خورشید در واقع بخشی از نیروهای روان خود و روانی می

وار خویش، به شخصیتی کامل و پخته بدل نهد و در پایان سفر دایرهپای در مسیر خطر می

به  کند؛الگوی سفر قهرمان کمپبل مطابقت میگردد. این منظومه در متام مراحل با کهنمی

گر هیولوش ز حامیتخان خربی اهای امدادهای غیبی که در داستان املاسجز در زیر مرحله

های فوق برشی پشتیبانی های زشت نیست و در فرار جادویی، قهرمان توسط قدرتو عجوزه

 ی بازگشت نیز، نسبت به الگوی کمپبل، با اندکی تغییر وشود. در بخش گذشنت از آستانهمنی

 ایم.جایی مواجهجابه
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