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چكیده

تحلیلهای کهنالگویی با روانکاوی و اسططورهشناسطی وجطوه اشطتراف فراوانطی داردک یاطی اه مشطهورترین و پربسطام ترین
کهنالگوها در متون کهن و عامیانه کهنالگوی سفر قهرمان استک در این کهنالگو قهرمان داستان برای انجطامدادن مأموریطت
یا رسی ن به ه فی خاص سفری پرمخاطره را آغاه میکن و در طول آن با موانع و نیز بطا یطاریگرانطی مواجطه مطیشطودک بطا
پایانیافتن سفر عموماً داستان نیز به پایان میرس ک ساختار کهنالگوی سفر عالوه بر ارتباط بطا رواناطاوی اسططورهشناسطی و
جامعهشناسی اشتراکات فراوانی نیز با روایتشناسی داردک در این پژوهش اشتراکات این کهنالگو با ریخطتشناسطی پطراو و
روایت پژوهی گریماس بررسی و تحلیل ش ه استک برای این کن وکاو سه داستان عامیانه با جزئیات و پنج داسطتان دیگطر بطه
طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته استک این پطژوهش نشطان مطی دهط کطه اه سطی و یطی خویشطااری پطراو دسطتکطم
بیستخویشااری با اجزای کهنالگوی سفر مطابقت دارد؛ باقی کارویژه ها نیز با یاط یگر تلفیطش شط ه یطل یطی عنطوان جطای
میگیردک کهنالگوی سفر با اجزای روایتشناختی گریماس نیز شباهتهای فراوان دارد و کامالً قابل باهنشانی استک
کلی واژگان :کهنالگو سفر قهرمان ریختشناسی روایتپژوهی داستان عامیانه پراو گریماسک


مقدمه
اصطالح کهن الگو با انتشار آرای روانشناس سوییسی کارل گوستاو یونگ شهرت فراوانطی یافطتک بعط ها ادبیطات و
خصوصاً نق ادبی این مقوله را به کار گرفت و کمکم نق کهنالگطویی –کطه مطیتطوان آن را یطل نقط روانااوانطه
دانست -شال گرفتک
کهططنالگوهططا ریشططه در اسطططوره و ناخودآگططاه دارنط ک اه ایططن جهططت نقط کهططنالگططویی بططا دو ططوهک رواناططاوی و
اسطوره شناسی مرتبط استک هرچن هر قوم اساطیر خاص خود را دارد اسطوره بطه معنطای کلطی آن جهطانشطمول
استک درونمایههای مشابهی در اسطورههای متع د و متفاوت در اقوام گونطاگون –کطه گطاه بطه لحطاظ جغرافیطایی و
تاریخی فاصلة بسیار دارن  -یافت میشود که معموالً پاسط هطای روانطی قابطل مقایسطهای را برمطیانگیزنط و نقطش
فرهنگی مشابهی را به عه ه دارن ک این مایهها و تصاویر را «کهنالگو» مینامنط ک ننطگک گطرین و دیگطران 161 :1385
و)162
ظاهراً نخستین بار یونگ روانپزشی سویسی مبحث «ناخودآگاه جمعی» و مسائل وابسته به آن را در «روانشناسطی
تحلیلی» خود مطرح کرده استک او معتق بود ناخودآگاه جمعی بشر اوی تصاویر و مفاهیم مشترکی اسطت کطه بطه
گونة غریزی و عمومی شالگرفتهان و در رؤیاها و خیالپرداهیهای اقوام خود را ظطاهر مطیسطاهن ک ننگکتسطلیمی
 127 :1388و )128
کهنالگوها انگاره های متع د و متفاوتی اه تصاویر نچون آب خورشی رنطگهطا اشطاال جطانوران وککک) گرفتطه تطا
مفاهیم نچون خلقت جاودانگی قهرمان سفر خود سایه روان هنانه و مردانه وککک) را دربر میگیرن ک
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اه میان کهنالگوها برخی در ادبیات اقوام گوناگون باهتاب و ظهور بیشتری داشته استک کهنالگطوی سطفر قهرمطان اه
این همره استک در این کهنالگو سالی/قهرمان برای دستیافتن به رستگاری/ه ف راهیِ سفری طوالنی پرمخطاطره
و اعجابآور می شودک او در این سفر ناگزیر است اه موانع دهشتناف فراوانی ردشود؛ با اژدهطا ندر اشطاال مختلطف)
مبارهه کن ؛ پاس معماهای دشواری را بیاب و سرانجام با عبور اه همة موانع و غلبه بر همة دشمنان سوژک مورد نظطر
را نجات ده /به دست بیاوردکننگکگرین )166 :1385
*تبیین مسئله:
والدیمیر پراو معتق بود داستانهای عامیانة روسی اه الگوهای ساختاریِ یاسانی تبعیت میکننط ؛ بط ین منظطور بطه
بررسی یاص قصة پریان پرداختک او در این بررسی به الگویی با سی و یی کارویژه دست یافت که ریخت عمومی
همة قصههای پریان روسی را باهمی نمود و قابل تعمیم بودک پراو معتق بود ممان است همة قصههای پریان تمامی
این کارویژهها را ن اشته باشن ؛ اما کارویژه های موجود تماً روال و ترتیب ثطابتی دارنط ک ننطگکپراو  44 :1386تطا
)47
پراو در باب ساختار قصههای پریان روسی به چهار قانون کلی دستیافته بود:
1کعناصر ثابت و دائمی قصهها نکارویژهها) ج ا اه اینکه به ک ام شخصیت تعلش دارن و چگونطه شطال مطیگیرنط
بنیان ساهن ک اایت محسوب میشون ک 2ک شمارک کطارویژههطا همطواره محط ود و در اایطتهطای مطورد نظطر او
سیویای هستن کنبرخی اه آنها عبارتن اه :شرارت فرمان یا مأموریت عزیمت ت ارف یا دریافت شطی جطادویی
کشماش پیروهی وککک) و در ساختار نهایی قصه هفت شخصیت دخیل هستن ک نقهرمان یاریدهن ه شریر شطخ
مورد جستجو فرستن ه بخشن ه قهرمان دروغین) 3کتوالی کارویژهها همواره یاسان اسطتک همطة نقطشهطا در همطة
قصهها نمی آی ؛ اما قانون توالی و ترتیب کارویژهها همواره پابرجاستک 4کهمة اایتها اه نظر ساخت بطه سطاختی
نهایی وابستهان که میتوان به آن دستیافتک ننگکهمانجا) 1
بع ها گرماس بر دستهبن ی پراو ایرادهایی وارد و تمامی سیویی کارویژک پطراو را در سطه هوم مشطارف فراینط
تلخی کرد :فاعل نمتناظر با قهرمان پراو)/مفعول نمتناظر با مورد جستجوی پراو)؛ دهن ه یا فرسطتن ه نمتنطاظر بطا
َاَم) /گیرن ه نمتناظر با بهره ور)؛ م دکارنمتناظر بطا بخشطن ه) /ریطف نمتنطاظر بطا خبیطث یطا قهرمطان دروغطین)
ننگکاساولز  147 :1379تا 2)158
اه سوی دیگر درمیان کهنالگوهای یونگی سفر قهرمان کهن الگویی عام و فراگیر استک داسطتان قهرمطان بطه رغطم
تنوع بی پایان در اصل همواره یی سفر با ویژگیهای معیّن است :قهرمان اه را تی و آسایش محیط عطادی خطویش
دست میشوی و با پذیرش خطر چالشبرانگیز دنیایی ناآشنا پا به آن می گذاردک این سفر گاهی آفاقی و بیرونی است
نجنگل غار ماههای هزار تو سرهمینی غریب وککک) و گاهی انفسی و درونی نسفری هنطی دلطی رو طانی ککک) در
اغلب داستانها قهرمان در طی سفر رش میکن و متحول میشود؛ اه شیوهای هن گی به شیوهای دیگر دست مییاب
و این تغییر اغلب مثبت استک سفر قهرمان عموماً شامل دواهده مر له است1 :کدنیطای عطادی 2کدعطوت بطه مطاجرا
3کردّ دعوت 4کمالقات با پیر 5کعبور اه گردنة نخست 6کآهمون پشتیبان دشمن 7کفرو رفطتن بطه درونطیتطرین غطار
جزپراپ،کساندیگریچونآندرهیولس،کلودبرمونواتینسوریونیزدربابامکانطبقهبندیروایتهایمشابه،دست

 .1
به
بهکارهاییزدهبودند(.نگ.اخوت49:1371واسکولز69:1383تا)80
نیزتالشبراییافتنمشارکینروایت هایمشابه،ادامهیافت.بعدهااینموضوعیکیازفرضیاتمعیاردر

.2پسازگریماس 
روایت شناسی شد که ساختار هر روایت ،قابال قیاس با ساختار جمله است .در این راه تودوروف ،یکصد قصه از داستانها
دکامرون را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که هر قصه متشکل از سه جزء (پاره ،قضیه و اجزای کالم) است.
(نگ.باالیی)272
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یات 12کباهگشت بطه اکسطیر ننطگکوگلر :1386

8کآهمون دشوار 9کدستیابی به جایزه 10کمسیر باهگشت 11کتج ی
 18و 19؛ نیز نگک کمبل  189 :1393تا )250
به نظر میرس میتوان میان الگوی ریختشناسانة پراو الگوی روایتشناسانة گریماس و الگوی سفر قهرمان یونگ
نو کمبل) شباهت های مابإها یافتک به این منظور هشت داستان عامیانة ایرانی نسطه داسطتان بطه ططور مفصطل و پطنج
داستان به اجمال) اه این منظر مورد بررسی قرار میگیردک این داستانها عبارتن اه :چلگیس سلطانمطار بطاس سطیب
نمای تیترکمان دختر شهر چین ملی جمشی و دیب سیب دهد میرماهی و ابراهیم طبیبک
*تحلیل اایتها:
*چلگیس:
پادشاهی ق رتمن صا ب فرهن نمیشودک درویشی دورهگرد با استفاده اه قط رت جطادوییِ خطود سطبب مطیشطود
پادشاه صا ب پسری با نام «جهانتیغ» شودک روهی پسر اه فرمان پ ر سرپیچی کرده به سراس خزانطة همیشطه دربسطتة
پادشاه می رودک در خزانه تصویر چلگیس را میبین و شیفتة او می گرددک باه هم بطا سطرپیچی اه فرمطان پط ر بطرای
یافتن چل گیس راهیِ سفر می شودک ندختر در باس دیوان در بن است) جهانتیغ در این سفر با یی دریطانورد و یطی
ستارهشناس آشنا و همراه میشودک در راه به مردمان دو شهر برای ل مشاالتشان کمی میکنن و جهانتیغ پطاداش
هر دو کمی ناهدوام با دختر اکم و اومت بر آن شهر) را به دریانورد و ستارهشناس میبخش ک درنهایت بطه بطاس
دیوان میرس و طی ماجراهایی چل گیس و همه مردم شهر را اه دست دیوان نجات میده ک مط ت انط کی پطس اه
اهدوام با چل گیس با یلة پیرهنی که اه سوی پادشاه سرهمین دیگری تحریی ش ه در چطاهی گرفتطار و همسطرش
چلگیس دهدی ه میشودک ستارهشناس و دریانورد با مهارتهای خاص خود جهطانتیطغ را اه قعطر چطاه مطیرهاننط
چلگیس را مییابن ب کاران را مجاهات میکنن و همگی سالهای سال به خوبی و خوشی هن گی مطیکننط ک ننطگک
صبحی  367 :1/1387تا )381
اجزای کهنالگوی سفر قهرمان در این قصه قابل پیگیری است:
1کدنیای عادی :اایت با تصویری واقعگرایانه اه هن گی آغاه میشود :پادشاهی که آرهویطش داشطتن فرهنط اسطتک
قهرمان این داستان همین پسر است که به شیوهای غیرعادی متول میشود؛ اما جز خنجری که بر کمطر دارد و بواقطع
شیشة عمر اوست ویژگیِ غیر معمول دیگری ن اردک
2کدعوت به ماجرا :ق مگذاشتنِ جهانتیغ به خزانهای که اه آن منع ش ه است سبب آشنایی او با چلگیس و شطیفتگی
او میشودک
3کردّ دعوت :جهانتیغ در ب و ورود به خزانه تصویر دختر را میبین ؛ اما در بادیِ امر توجه خاصی مبطذول نمطیدارد:
«اول به چشمش نیام ک» اما بع که دقیشتر به تصویر نگاه میکن نظرش تغییر میکن ک
4کمرش نپیر فرهانه) :نخستین راهنمایان جهانتیغ برای دستیابی به چل گیس پادشاه و همسرش هسطتن کطه محطل
هن ان دختر را به او می گوین ک در نزدیای باس دیوان نیز پیرمردی ضور دارد که به او یاد میده چگونه مطیتوانط
به باس دیوان وارد شودک ه ایت اینان هرچن جهانتیغ را در رسی ن به مقص یطاری مطیدهط درنهایطت خطود او بطه
تنهایی با دیوان مواجه ش ه آنان را شاست میده و این قانون سفر قهرمان استک
 5کعبور اه آستانه نگردنة) اول :برای ورود به قصر دیوان جهان تیغ بای گربة در ال رکتی را با تیر بزنط و در غیطر
این صورت –همچون بیشمار خواستگاران دیگر -تب یل به سنگ می شودک پیروهی او در هدن تیر به هط ف او را اه
آستانة نخست عبور میده ک
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 6کآهمون پشتیبان و دشمن :کنیزان قصر دیوان ناگزیرن با مژه هایشطان همطین را جطارو کننط ک جهطان تیطغ بطه ایشطان
جاروهایی می ده تا اه این رنج رها شون ؛ این لطف سبب میشود آنها بیهیچ سرو ص ایی او را به داخل قصر راه
دهن ک
7کراهیابی به درونیترین غار :درونیترین غار در این قصه بواقع اتاقی است که چلگیس در آن هن انی استک قهرمان
به این اتاق راهیافته با چلگیس قول و قرار اهدوام میگذاردک
8کآهمایش سخت :باهکردن چهل گیسِ دختر ا ه چهل ستون ب ون ایناه دیوان متوجه شون آهمون دشوار قهرمطان در
این مر له استک
9کجایزه نتصرف شمشیر) :جایزک قهرمان وصال چلگیس استک او میتوان با چل گیس اهدوام کن و در همان قصر
دیوان «چن ماهی [ککک] به خوبی و خوشی اه دنیا و هن گی کام گرفتن ک»
10کمسسیر باهگشت :مسیر باهگشت اه جایی آغاه میشود که پیرهن با یله میتوان خنجر را اه جهانتیغ ج ا کن و
جان او را بگیردک پس اه این اتفاق جهانتیغ دوباره بای چلگیس را به دست آورد و بطه سطرهمین پط ری نمطألوف)
باهگرددک
11کتج ی یات :تج ی یات در این قصه به معنای عینی کلمه رخ میده ک جهانتیغ که با یلة پیرهن جطانباختطه
است با تالش یاران صمیمی خود ستاره شناس و دریانورود دوباره هنط گی را اه سطر مطیگیطرد و معشطوقه را نیطز
باهمییاب ک
 12کباهگشت با اکسیر :اگر اکسیر را راه یات ب انیم جهانتیغ به شیشة عمر خود نخنجر جادویی) دست مطییابط و
یا معشوق نچلگیس) را که سبب جوانی و طراوت عمر است به کطف مطیآورد و در سطرهمین پط ری بطه پادشطاهی
میرس ک
چنانکه پی است هر دواهده مر لة سفر قهرمان در این قصه به ترتیب اتفاق افتاده استک
*سلطان مار:
مار به پیر خارکن که صا ب سه دختر است فرمان میده یاطی اه دختطران خطودر ا بطه اهدوام او درآورد؛ وگرنطه
اجاهه ن ارد در صحرای او به خارکنی بپرداهدک کوچاترین دختر خارکن نمهرنگار) اهدوام با مار را مطیپطذیردک شطب
هفاف جوان هیبایی اه جل مار بیرون می آی ک دو خواهر مهرنگار که راه سلطان مار را اه پشطت در دیط هانط اه روی
سادت جل مار را میسوهانن ک سلطان مار تب یل به پرن ه ش ه اه روهن پطر مطیکشط و میطان او و مهرنگطار فطراق
می افت ک مهرنگار با کفش و عصای آهنین به دنبال شوی می رود؛ اما وقتی او را مییاب که قرار است سلطانمار را بطه
اهدوام دخترعمویش درآورن ک مهرنگار با کمی سلطانمار تمام طلسمهای مادر سلطان مار را باططل مطیکنط و ططی
ماجراهای فراوانی اه دست خانوادک سلطانمار میگریزن ک مهرنگار و سلطانمطار بطه سطرهمین خطارکن بطاهمیگردنط ؛
خواهران سود مهرنگار را عفو میکنن و سالهای سال به خوبی و خوشی با هم هن گی میکنن ک
1کدنیای عادی :شخصیت اصلی این قصه مهرنگار دختری اه طبقة فرودست جامعه است که جز شجاعتِ اهدوام بطا
یی مار هیچ نشانة دیگری اه قهرمانی در او نیستک
 2کدعوت به ماجرا :تقاضای مار برای اهدوام با یای اه دختران خارکن مر لة دعوت به ماجراستک
3کردّ دعوت نقهرمانِ بیمیل) :دو خواهر بزرگ تر اهدوام با مار را به سخره گرفته پ ر را بابطت ابطالس ایطن پیشطنهاد
تحقیر و سرهنش میکنن ؛ اما کوچیترین دختر برای نشاستن دل پ ر پیشنهاد اهدوام مار را میپذیردک
 4کمرش نپیر فرهانه) :در این قصه مرش و راهنما همان معشوق نسلطان مار) است؛ هیرا هنگطام پرکشطی ن اه روهن
راه وصالِ مج د را به مهرنگار نشان میده و در باطلکردنِ طلسمهای مادر نیز راهنما و م دکار مهرنگار استک
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5کعبور اه آستانة اول« :مهرنگار روه بع ش [روه بع اه پرن هش ن و پرکشی ن سلطانمار] رفت یی جفت چطارخ اه
فوالد و یی عصا اه آهن براش ساختن ؛ گرفت و به راه افتادک» این مر لطه را مطیتطوان مهیاشط ن و عبطور اه آسطتانة
نخست دانستک
 6کآهمون پشتیبان و دشمن :آهمون مهرنگار عبور اه بیابانهای طوالنی و خطرنطاف؛ پشطتیبان او خطودِ سطلطانمطار؛ و
دشمن او مادر و خانوادک سلطانمار هستن ک
7کراهیابی به درونیترین غار :درونیترین غار در این قصه راهیابی به خانة سلطانمار در شبِ اهدوام با دخترعمویش
استک مهرنگار با موفقیت این مر له را پشت سر میگذاردک
8کآهمایش سخت :عبور اه طلسمهای فراوانِ مادرِ سلطانمار و اهبینبردن عروسندخترعموی سلطانمار)
9کجایزه نتصرف شمشیر) :جایزک مهرنگار وصال سلطان مار باهگشطت بطه خانطة پط ری و هنط گی بطا همطة اعضطای
خانواده استک
10کمسیر باهگشت :مادر و بستگان سلطانمار در مسیر باهگشت نفطرار اه قصطر) آنهطا را تعقیطب مطیکننط و سطبب
میشون سلطانمار و مهرنگار مجبور به اه میانبرداشتن آنان شون ک این اتفاق درواقع «مسیر باهگشت» ماجراستک
11کتج ی یات :یاتِ اهدسترفتة قهرمانِ قصه درواقع رابطة ک ورتآمیز مهرنگار و خواهران سود است که بطا
عفوکردنِ آنان باهساهی میشودک
12کباهگشت با اکسیر :در این قصه به نظر میرس «عشش» اکسیری است که مهرنگطار بطا دادنِ تطاوانی سطخت بط ان
دست مییاب و با باطلش ن سلطان مار و اتصال مج د پیون هناشویی آرامش و شادی به خانة خارکن باهمیگرددک
*باس سیب:
درخت سیبی در باس پادشاهی رویی ه است که سه سیب بر شاخه دارد و قرار است سیبها تب یل به سه دختر شطون
و با سه پسر پادشاه اهدوام کنن ک پادشاه هر شب یای اه پسران را به مراقبت اه درخت میگمطارد تطا سطیبهطا را اه
چنگ دیو در امان ب ارد؛ اما پسران موفش نیستن و دیو هر سه سیب را میدهددک پسر کوچطیتطر نملطی محمط ) بطه
دنبال دیو به درون چاه میرود و دیو و سه دختر را مییاب ک دیو به دست ملی محم کشته میشود و دختران نجطات
مییابن ک دو برادر ملی محم اه ترس شماتت پ ر اضر به نجات او اه درون چاه نمیشون و فقط سطه دختطر را اه
چاه بیرون میکشن ک ملیمحم پس اه گذران ن مرا ل بسیار دشوار اه چطاه خطالص مطیشطود و در مسطابقهای بطر
برادران خود فائش آم ه با دختر مورد عالقهاشنکوچیترین سیب) اهدوام میکن و به جای پ ر بر تخت مینشین ک
1کدنیای عادی :ملیمحم قهرمان داستان فرهن کوچیتر پادشاه و فاق نشانه های خارقالعاده استک فقطط پطس اه
ماجرای دهدیه ش ن سیبها شجاعت پیگیری و جوانمردی او آشاار میشودک
2کدعوت به ماجرا :ورود به ماجرا همانی اتفاق میافت که پادشاه سه پسر را به نوبت به مراقبت اه درخت میگماردک
3کردّ دعوت نقهرمان بیمیل) :ظاهراً این بخش اه سفر قهرمان در این قصه وجود ن اردک
4کمرش نپیر فرهانه) :در طول این سفر هیچاس قهرمان داستاننملیمحم ) را یاری و راهنمایی نمیکن نتطا همطانی
که اه آستانة اول عبور می کن ک)
5کعبور اه آستانة اول :هنگامی که ملی محم وارد چاهی می شود که دیوان در آن ساکنان درواقع اه آستانة نخست
عبور کرده استک
 6کآهمون پشتیبان و دشمن :پس اه عبورِ قهرمان اه آستانة نخست نورود به چاه) نخستین یاریگر او ندختری که قرار
است با او اهدوام کن ) وارد صحنه می شودک نتا پیش اه این بخش دختر سیب بوده استک) سطیمرس نیطز در مرا طل
بع ی قهرمان را برای رسی ن به ه فش یاری میکن کنقهرمان فرهن ان سیمرس را اه مرگ نجات داده استک)
7کراه یابی به درونی ترین غار :درونیترین غار برای قهرمان در این قصه قصر پط ری اسطت؛ هیطرا قهرمطان در پایطان
داستان بهشالی ناشناس به شهر وارد و در مسابقهای با بطادران وارد رقابطت –و بطر آنطان چیطره -مطیشطودک بطرادران
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دشمن روی و نامزدی که به اجبار قرار است به اهدوام پادشاه نپ ر قهرمان) درآی گویی غار دهشطتناکی هسطتن کطه
قهرمان به آن وارد –و با سربلن ی اه آن خارم -میشودک
 8کآهمایش سخت :تصا ب مج د دختر و اه سر راه برداشتنِ برادرانِ ناجوانمرد دشطوارترین بخطش آهمطون قهرمطان
استک
 9کجایزه نتصرف شمشیر) :باهپس گرفتنِ دخترِ سیب و چیرگی بر برادران جایزک قهرمان استک
10کمسیر باهگشت :قهرمامن داستان هنگامی که به قصر پ ری باهمی گردد برادرانِ ناجوانمرد را در اسارت خطود دارد
و میتوانم به پ ر اثبات کن که برادران در ش او ظلم روا داشتهان ک
11کتج ی یات :در پایان ماجرا با سطیاه رو شط ن بطرادران و آشاارشط ن رشطادت ملطیمحمط پط ر اه پادشطاهی
کنارهگیری کرده قهرمان بر تخت مینشین ک
12کباهگشت با اکسیر :به نظر می رس در این داستان اکسیر وجود ن ارد؛ مگر ایناه اهدوام با دختر سطیب و نشسطتن
بر تخت پادشاهی را اکسیر ب انیمک
* اایتهای دیگر:
نام اایت
نمای

شرح سفر
دیو دختری را اه خانه ربوده با خود به قصر می بردک قهرمان این داسطتان دختطر
ربودهش ه نیست؛ بلاه شاهزادهای است که پیشتر به دسطت دیطو ربطوده شط ه و
سفری طوالنی را با تمام اجزای کهن اگوی سطفر پشطت سطر گذاشطته اسطتک در
نهایت همین شاهزاده دیو را میکش و با نمای اهدوام میکن ک

تیترکمان دیو هنی را میدهددک شوهر برای یطافتن همسطرش سطفری صطعب و
تیترکمان
طوالنی را نبا اغلب اجزای کهن الگوی سفر) پشت سر میگذارد و درنهایت دیطو
را می کش ک در ایطن قصطه شطوهر همسط ِر باهیافتطه را نیطز نبطه سطبب خیانطت و
همدستی با دیو) میکش ؛ درعوض با دیوبانویی که در دسطت تطیترکمطان اسطیر
بوده است اهدوام میکن ک
شاهزاده در جنگل به مورچهها یی شیر و یی کبوتر کمی میکن و در عطوض
دختر شهر چین
به کمی آنها معماهای پادشاه چین را ل میکن و با دختر او اهدوام میکنط و
سپس به شهر خود باه میگرددک اغلب مرا ل سفر قهرمان در داستان وجود داردک
ملططیجمشططی و دیططب ملیجمشی پسر کوچطیتطر پادشطاه اسطت کطه مطیتوانط –بطرخالف دو بطرادر
بزرگتر -ماموریت پ ر را انجام ده ؛ لذا مورد سادت برادران واقطع شط ه بطه
سیبدهد
چاه ان اخته می شودک درون چاه دیو مهیطب را مطیکشط دختطر پادشطاه هنط را
می رهان همراه دختر به شهر پ ری باهمی گردد برادران را عفو میکن با دختطر
اهدوام میکن و بهجای پ ر بر تخت شاهی مینشین ک مرا ل سفر قهرمان بهطور
کامل در قصه وجود داردک
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میرمطططاهی و ابطططراهیم ابراهیم موظف میشود برای درمان نابینایی پادشاه میرماهی را شاار کن ؛ اما پطس
اه مواجهه با میرماهی دلش به ر م می آی و ماهی را شطاار نمطیکنط ؛ بنطابراین
طبیب
پ رنپادشاه) او را به دست جالد میسطپاردک جطالد اه روی تطر م او را بیطرون اه
شهر رها می کن ک ابراهیم در بیابان با درویشطی روبطهرو مطیشطود و ططی سطفری
طوالنی و پرماجرا به دامادی پادشاه سرهمین دیگری درمیآیط ک درنهایطت معلطوم
میشود درویش همان میرماهی است که به پاس ق ردانی اه ابطراهیم بطا او همطراه
ش ه استک وجوه فراوانی اه کهنالگوی سفر قهرمان در این قصه وجود داردک
یوسططف شططاه پریططان و شاهزاده پس اه مرگ پ ر اه دسطت بطرادران خطود مطیگریطزد و اه شطهر پط ری
میکوچ ؛ اما پس اه طیکردن مرا لی بسیار دشوار موفش به کسب موفقیتهطای
ملی ا م
پیشبینینش ه میشود و با باهگشت به وطن به مقام باال دست مطی یابط ک اغلطب
مرا ل سفر قهرمان در این قصه وجود داردک
*کهنالگوی سفر قهرمان و الگوی پراو:
والدیمیر پراو معتق بود قصه های پریان روسی هر مضمونی که داشتهباشن و در ردهبن ی آرنه-تامپسون در هرکجطا
قرار بگیرن به هر ال خارم اه سی و یی خویشااریِ معیّن صورت نمیگیرن ک ممان است همة قصطههطای پریطان
تمامی این سی و یی خویشااری را ن اشته باشن ؛ اما خویشااریهای موجود همواره تابع نظطم و تطوالی مشخصطی
هستن ک ننیک پراو )53 :1386بررسی های پراو منجر به آشاارش نِ ریخت و شمایلِ کلیِ قصههطای پریطانِ روسطی
ش ؛ هرچن که بع ها دربارک داستان های سایر ملل نیز به کار گرفته ش و نشان داد قصههای عامیانة ملل کم و بطیش
اه خویشااریهای مشابهی صورتبستهانط ک جالطب اینجاسطت کطه خویشطااریهطای فراوانطی در ایطن تقسطیمبنط ی
سیوییگانه با اجزا و عناصر اصلی کهنالگوی قهرمان مشابهت –اگر نه تناظر -دارد:1
نمونه
خویشااریهای پراپی
مرا ل سفر قهرمان
شاهزاده در ناه و نعمطت
خویشااریهای  1تا29
 1دنیای عادی
رش میکن تا ایناه یی
روه ککک
قهرمان به کمطی یطا ماموریطت فراخوانط ه یطططی روه در یاطططی اه
 2دعوت به ماجرا
اتاق های ممنوعطة قصطر
میشودکنخ)10
تصططویر چططلگططیس را
میبین وککک
ابت ا توجهی نمیکن ؛ اما
 3ردِّ دعوت نقهرمان بیمیل) قهرمان اه کاری نهی میشودنخ)2
بعططط عاشطططش تصطططویر
می شودکپ ر و مادر او را
اه یططافتن دختططر نهطططی
میکنن ک
قهرمططان اختیططار اسططتفاده اه یططی عامططل وسططط بیابططان بططه پیططری
 4مرش نپیر فرهانه)
1ک خ در ج ول عالمت اختصاری خویشااری استک

2

کغیبت یای اه اعضای خانواده نهی ش ن قهرمان اه کاری نقض ش ن نهی

ضور شریر در ماجرا وککک
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جطططادویی یطططا یطططاریگر را بطططه دسطططت
میآوردکنخ)14
5

عبور اه آستانة اول

قهرمططان اختیططار اسططتفاده اه یططی عامططل
جادویی مطایتگر را بطه دسطت مطی آوردک
نخ)15

6

آهمون پشتیبان دشمن

قهرمان آهمایش می شود مورد پرسش قرار
میگیرد مورد مله واقع میشودکککنخ)13

7

راهیابی به درونیترین غار

ب بختی یا مصیبت یا کمبودِ ابتط ای قصطه
التیام مییاب ک نخ)20

8

آهمایش سخت

انجام دادن کار دشواری اه قهرمان خواسطته
میشودکنخ)26

9

جایزه نتصرف شمشیر)

ماموریت انجطام مطی گیطرد و مشطال طل
میشودکنخ)27

 10مسیر باهگشت

 11تج ی

یات

 12باهگشت با اکسیر

قهرمان باهمیگرددنخ)21

قهرمططان شططال و ظططاهر ج یطط ی پیطط ا
میکن نخ)30

قهرمان عروسی میکن و بر تخطت شطاهی

برخططططططططوردکرده راه
دستیابی به چطلگطیس
را اه او فرا میگیردک
بیرون قلعه گربه سطیاهی
اسططت کططه بایطط شططاار
شودک اگطر تیطر بطه خططا
رود تیرانططط اه سطططنگ
میشودک شاهزاده گربه را
بططا تیططر مططیهنطط و بططا
دسته کلی ی که در گردن
گربططه اسططت اه آسططتانة
قلعه عبور کرده به درون
راه مییاب ک
شاهزاده وارد قلعه ش ه
شمشیر هریطن را یافتطه
گطططردن چهطططل دیطططو را
می هن و چهل گیسطوی
دختر را اه چهطل سطتون
باه میکن ک
به خلوت چل گطیس راه
یافتططططه بططططا او اهدوام
میکن ک
بططا یلططة پیططرهن چططل
گططیس ربططوده مططیشططودک
شططاهزاده بططه درون چططاه
ان اخته میشودک
با مرارت بسیار شاهزاده
خود و سپس چل گطیس
را نجات میده ک
شطططاهزاده بطططه همطططراه
چل گیس به قصطر خطود
باهمیگردن ک
شاهزاده بواسططة خنجطر
که شیشة عمطر اوسطت
سطططططالمت خطططططود را
باهمییاب ک
بططا چططلگططیس اهدوام
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می نشین نخ )31ننگک پطراو  60 :1386تطا کرده سالهای سطال بطه
خوبی و خوشی هنط گی
)132
میکن ک
پراو هفت خویشطااری نخسطت را «تط ارف» مطینامط ک مطی تطوان خویشطااری هفطت تطا ده را آغطاه گرفتطاری و
خویشااریهای پس اه آن را به ترتیب جابهجایی مبارهه باهگشت و شناسایی نامی ک ننگکاساولز )98 :1379
چناناه دی ه میشود میان خویشااریهای پراپی و مرا ل سفر قهرمان شباهتهای فطراوان وجطود دارد و مطیتطوان
دست کم بیست خویشااری را در مرا ل سفر قهرمان تشخی داد و دنبال کردک ناتة ائز اهمیت این اسطت کطه در
مرا ل سفر قهرمان ترتیب خویشااریهای پراو مراعات نمیشود؛ امطا روال منطقطی و باورپسطن در سطفر قهرمطان
بیشتر به چشم میخوردک
در مرا ل سفر قهرمان میتوان چن ین خویشااری پراپی را در یی مر له تلخی کردک اهقضطا ایطن همطان کطاری
است که برخی اه شالگرایان پس اه پراو انجام دادن ک اه جملة این افراد میتوان به الگوی گریماس اشاره کردک
*سفر قهرمان و الگوی گریماس:
گریماس در کتاب معنیشناسی ساختاری به تقلیل و دستهبن ی خویشااریهای پطراو پرداخطت و الگطویی طرا طی
کرد که به «م ل گریماس» مشهور استک اه نظر او هر قصه نروایت) اه شش کنشگر متشال است که میتطوان آنهطا
را در سه گروه دوتایی تقسیم کرد:
گیرن ه
سوژه نموضوع)
فرستن ه
مخالف ندشمن) ننگک اخوت )146 :1371
ابژه نفاعل/قهرمان)
یاریدهن ه
فرستن ه انگیزهای است که شخصیت اصلی را به عملی تحریی یا وادار میکن ک گیرنط ه عنصطری اسطت کطه عمطل
فرستن ه را دریافت میکن ک سوژه یا موضوع انگیزهای است که شخصیت را به سطمت هط ف پطیش مطیبطردک هط ف
مقصود و آرمان مورد نظر استک نیرو یا نیروهای کمای و نیرو یا نیروهای مخالف نباهدارن ه) سبب کنش کاراکترها
میشون ک ننگ قادری  196 :1380تا )201
*ابژه /سوژه و سفر قهرمان:
هنگامی که گرماس اه سوژه سخن میگوی این انگاره را در نظطر دارد« :آرهو جسطتجو یطا هط ف» ننطگک سطل ن و
وی وسون )144 :1392
در سفر قهرمان نیز معموالً قهرمان در پی دستیابی به یی آرهو راهی سفر میشود و یا در جستجوی چیزی و بطرای
رسی ن به ه فی تن به مشاالت و مرارتهای سفر میده ک سوژک سفر قهرمان خود قهرمان است و ابژک آن معمطوالً
معشوق یا موقعیت واالیی مانن پادشاهی استک
برای نمونه اه میان اایتهای مورد بررسی میتوان اینهمانیهای یل را کاوی :
سوژه
ابژه
نام اایت
وصال چلگیس
شاهزاده نجهانتیغ)
چلگیس
شاهزادک طلسمش ه نسلطانمار)
مهرنگار
سلطانمار
دختر سیب
شاهزاده نملیمحم )
باس سیب
*فرستن ه/گیرن ه و سفر قهرمان:

/10نهمینهمایشملیپژوهشهایزبانوادبیاتفارسی-بیرجنداسفند1396

در اایتهایی که مبتنی بر سفر قهرمان شالگرفتهان عموماً گزارک «ارتباط» ننگکسل ن و وی وسطون )144 :1392
نیز وجود دارد؛ ب ین معنا که معموالً پیامهایی بین شخصیتهای داستان ردّ و بط ل مطیشطود کطه در رونط و نتیجطة
اایت تأثیر دارن ک این ارتباط فرستن ه و گیرن ه داردک در اایت هطای مطورد بررسطی مطی تطوان اه بطاب نمونطه
فرستن ه و گیرن ههای یل را تشخی داد:
گیرن ه
نام اایت فرستن ه
شاهزادک طلسم ش ه نسلطان مطار بطرای مهرنگطار هطم در جایگطاه مهرنگار
سلطانمار
یاریگر قهرمان است و هم سوژه درعین ال فرسطتن ک پیطام نیطز
هست)
پادشططاه نپط ر) نخسططتین پیططام را ارسططال مططیکنط ؛ امططا مططنثرترین شاهزاده نملطی
باس سیب
فرستن ه همان معشوق ندختر سیب) است که یاریگر و سوژه نیز محم )
هستک
بای گفت در مجموع در داستانهایی که بر اساس کهنالگوی سطفر قهرمطان شطال گرفتطهانط قهرمطان در جایگطاه
گیرن ه و سوژه در جایگاه فرستن ه استک
*یاریگر/مخالف و سفر قهرمان:
در اایتهایی که بر مبنای کهنالگوی سفر قهرمان ساختهش هان امی یا یاریگری وجطود دارد کطه قهرمطان را در
دستیابی به مورد جستجو نعموماً معشوق) کمی کرده سبب میشود او سفرش را به سطالمت بطه پایطان برسطان ک در
مقابل نیرو یا نیروهای باهدارن های در ماجرا ضور دارن کطه سطبب شطالگیطری تضطاد و تعطارض خواسطتههطای
کاراکترها ش ه کنشها را شال میدهن ک این مبارههها ممان است به قهرمان آسیب برسان یا دسطتیابی بطه هط ف را
به ت خیر بین اهد؛ اما هرگز سبب اهمیانرفتن قهرمان نمی شود و درنهایت چیرگی و پیروهی اه آنِ قهرمان استک در
داستانهای مورد بررسی میتوان یاریگران و مخالفانی را اه باب نمونه مشخ کرد:
مخالف
یاریگر
نام اایت
چهططل دیو/پسططر پادشططاه کشططور
ستارهشناس /دریانورد
چلگیس
همسایه /پیرهن یلهگر
خطططواهران مهرنگطططار /خطططانوادک
سلطانمار
سلطانمار
سلطانمار
برادران ملیمحم /دیوان
دختر سیب
باس سیب
جمعبن ی و نتیجهگیری:
متون روایی عامیان ه اه آبشخورهای متع دی همچون اساطیر باورهطای کهطن و فرهنطگ تطوده سطیراب شط ه اسطت؛
بنابراین میتوان در این متون ردّ پای مسائل بیشماری را پی گرفتک کهطنالگوهطا بطه مثابطه رویطایی عمطومی کطه در
ژرفساخت هنیت بشر مشترف است در بسیاری اه داستانهای عامیانه دی ه میشون ک کهنالگطوی سطفر قهرمطان اه
جملة رایجترین این الگوهاست که به کرّات در داستانهای عامیانة ایرانی و غیرایرانی دی ه میشودک در این کهنالگو
قهرمان در پی دستیابی به یی آرمان یا آرهو تن به سفری مهیب میده ؛ با یاریگران و معارضانی مواجه مطیشطود و
پس اه مبارهاتی جانااه به سوژک مورد نظر خود دست مییاب ک این داستانها همواره فرجامی نیی دارنط و دسطتیابی
به ه ف نتیجة محتوم آنهاستک
کهن الگوی سفر قهرمان در دواهده مر له صورت می گیرد و مرا ل دواهدگانة آن با خویشااریهای سیو یطیگانطة
پراو که در ریختشناسی افسانههای پریان به کار گرفته بود قابل مقایسه استک این قیاس نشان میده که دستکم
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بیسططت خویشططااری اه کططارویژه هططای پططراو در مرا ططل دواهدگانططة سططفر قهرمططان قابططل باهشناسططی اسططت و سططایر
خویشااریها نیز کنش ج ی ی به روال سفر قهرمان نمیافزای و قابل تلخی در سایر عناوین استک
اه سططوی دیگططر نمططودار گریماسططی در روایططتشناسططی داسططتانهططا کططه کططنشهططا را در شططش کططنشگططر
نفرستن ه/گیرن ه/سوژه/ابژه /یاریگر/معارض) خالصه میکرد کامالً با روال سفر قهرمان قابل قیاس و باهشناسی استک
این پژوهش که با مقایسة تطبیقی جز به جز چن داستان عامیانه با الگوهای پیشگفتطه صطورتگرفتطه اسطت نشطان
میده که میتوان اه نق کهنالگویی برای درف بهتر روایتها و نیز در پژوهشهای روایتشناختی بهره گرفتک
فهرست منابع:
اخوت ا م ن)1371ک دستور هبان داستانک اصفهان :نشر فرداکاساولز رابرت ن)1379ک درآم ی بر ساختارگرایی در ادبیاتک ترجمة فرهانه طاهریک تهران :مرکزکباالیی کریستف و میشل کوییپرسن)1378ک سرچشمه های داستان کوتاه فارسطیک ترجمطة ا مط کریمطی اطافکتهران :معین نانجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران)ک
پراو والدیمیر ن)1386ک ریختشناسی قصههای پریانک ترجمة فری ون ب رهایک تهران :توس چ دومکتسلیمی علی ن)1388ک نق ادبی :نظریههای ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسیک تهران :کتاب آمهکسل ن رامان و پیتر وی وسون ن) 1392ک راهنمای نظریة ادبی معاصرک ترجمة عباس مخبرک تهران :طرح نو چ پنجمکقادری نصراهللن)1380ک آناتومی ساختار درامک تهران :کتاب نیستان چ دومککمبل جوهف ن) 1393ک ق رت اسطورهک ترجمة عباس مخبرک تهران :نشر مرکز چ نهمکگرین ویلفرد و دیگران ن) 1385ک مبانی نق ادبیک ترجمة فرهانه طاهریک تهران :نیلوفر چ چهارمک-ووگلر کریستوفر ن)1386ک ساختار اسطورهای در فیلمنامهک ترجمة عباس اکبریک تهران :نیلوفرک

