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Abstract 
Ibn Hassam Khosfi’s Khavaran-Nameh is a verse in the form of religious 

epic, with the theme of fictional tales and wars of Ali (AS) with kings of 

idolatry such as Tahmasshah, Salasul Shah, and embraces ancient concepts. 

Patterns of hero and travel,  due to its nature is one of the most used motifs. 

This study, through descriptive-analytic method,  seeks to review Joseph 

Campbell's proposal for the heroic journey and also its amount of appliance  

in the Middle East. Campbell considers life as a journey that the hero must 

take on this journey, while awaring of his strengths and In addition,  by 

identifying his inner desires and secrets and his strengths and weaknesses, he 

should conduct individua’s ethical issues. The three main themes of the 

hero's travel theory are: departure, approach, and return. This theory is in 

harmony with the epic hero's life. Because the hero of each epic should 

encounter somke delimas, he should  face the most terrible paths ,the most 

awesome creatures and the most dangerous enemies; however, with all his 

courage, he can go through all the difficult passages and achieve his goal. 

The is a religious one. The results of the study indicated that in Khavaran-

Nameh Ali (AS) began a long journey to save human beings from evil 

forces. In this journey, How fought  with the Dragon and the Wizardand 

ultimately he  eliminated them. Ali (AS), with his inner voice, addresses the 

Prophet’s worry, he could obviatethe obstacles and problems that each hero 

goes through to complete their achievement and excellence. after the unity 

and godliness, the victorious and glorious man returns to Medina and 

delievers Solomon’s souvenior to the Prophet. The results of the study also 

indicated that the internal stages, transcendental help, crossing the threshold, 

whale abdomen, test path,woman in the role of tempter, blessings and free 

and free stage in Khavarannameh conforms to the stages of Campbell's 

journey and heroism, and the omission of some stages is due to the religious 

nature of this epic effect.  
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  نامه خاورانقهرمان در  سفر   الگویکهن
ی   بر  کمپبلۀ جوزفاساس نظر

 *زید مجوّمحمّ
  ، زابل، ایرانفارسی دانشگاه زابل ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 (120تا  99)از ص 
 25/3/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 19/10/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
از ستفرها    یالیتخ یها داستاا  بتا مووتو  ،استت دینیۀ حماس قالب در یا مثنوی ،خوسفی حّسام  ابننامۀخاوران

ِی الگتویکهتن مفتاهی  دۀبرگیرنتردکته  شاه شاه   صلصال چو  تهماسپرسای بت با شاها    یعل حضرت یهاجنگ
پتو ه   ایتن .استتآ   هتای مایه بن از پرکاربردترین، حماسه شتسر بنا به ،  سفر قهرما  الگویکهنفرا ا  است.

 نامه خاوراندر  ،ستفر قهرمتا با عنوا را کمپبل جوزف پیشنهادی الگویبه ر ش توصیفی_تحلیلی،  ست تاا درصدد
نتد از: ا قهرمتا  عبارت ستفرِ  ۀنظرّیت اصتلی بخ سه .کند مشّخص نام خاورانبا مثنوی آ  را  انطباق   میزا  یبررس

 هتر قهرمتا  زیرا ؛داردحماسه همخوانی قهرما  زندگیه با ظریّ ن این .ف(   بازگشتعزیمت )جدایی(، رهیافت )تشّر 
مستیرها    ترین با  حشاناک دخودر سفرا  کند.  می سخای را طی های خوی ، راه رسید  به مقصود ایای بر حماسه
سخت  های گذرگاه تواند تمام تمام می اّما با شجاعت ؛شود می دشمنا  مواجه ترین موجودات   خطرناک ترین شگفت
بترای   حضرت علتی است.دینی سفری،نام خاوراندر سفر قهرما  د.شو خوی  نایل گذارد   به هدف سر را پشت

 جنتگ بته اژدهتا   جتاد گرا  ،سفر با دیتوا  کند. در این می آغازرا طوالنی  پلید، سفری از نیر هایها  انسا  نجات
 پتا در مستیر صپیتامبر نگرانتی رفت برای  ،خود در نی با ندای  لیع .آید می ها فایق بدی پردازد   سرانجام بر تمام می

موانت     نمتاد ،اهت خوا  بگتذارد. ستر خوبی پشتت را بهخوا  چهاردهتواند  یاریگرا  می گذارد   به کمک پرخطر می
از  گتذارد   بدتد می سر خوی  پشتبرتری   شایساگی خود   احرازرسید کمالقهرما  برای به مشکالتی است که

. آ رد متی ارمغتا  پیتامبر بته سلیما  را بترای گردد   تحفۀ میبه مدینه باز زپیر ز   سرافرا ،شد گو  یگانگی   خدای
هتا، ز  در  آزمو  نهنگ، جادۀ از آساا ، شک  ، عبورءاز ما را در نی،کمک ندای مراحل دهدمی پو ه  نشا  ناایج
کمپبتل انطبتاق دارد   حتذف ستفر قهرمتا با مراحل نام خاورانآزاد   رها در  ۀنهایی   مرحل گر، برکت  سوسه نق 

 .استحماسی اثر این دینی تماهیّ  دلیل برخی مراحل به
 

 .خوسفی حّسام  ، ابننام خاوراندینی،  حماسۀ ،کمپبل ۀنظریّ ، سفر قهرما الگو، کهن :یکلیدی ها واژه
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 مه مقد   .1
 ،سوئیستی مدتر ف شتناس ر ا  آرای اساسادبی است که بر جدید الگویی از ر یکردهایکهن نقد

پتردازد    اثتر میالگوهای کهنبررسی نقد به مطالده   نو  این رد است.شده  کارل گوساا یونگ بنا
 یبشتر های تجربته ها را کته محصتولالگو کهن شاعر   نویسنده، ایند که چگونه ذهنده می نشا 
گاه ومیردر    است    تمثیلتی بته نمتای  نمادین ای به شیوه ،شده جمدی به  دیده گذاشاه ناخودآ

ت ّیتاهّم  استاطیری ادبّیتاتدر  هتانبدضتی از آ   ی دارنتدالگوهتا دامنتۀ  ستیدکهن است. گذاشاه
 کته همتواره محتورا ستت  نمتادین مه ، قهرما    ستفرِ  الگوهای یکی از کهن .دارندبسیاراساسی 

ند، خردم رِ جمله آنیما، پی شناخای از ر ا  الگوهای کهن سایر است   بوده یا اسطوره مباحث یاصل
 ستفر نمتادگرایی. »(59 :1387  گلتر، ) یابند می  ی نمود شخصّیت تکامل   ... با ا    در جریا  سایه
 مدنتوی، مدنتا یتک مرکتز جو   کشف  رام    جا دانگی، جستحقیقت، آ جوی  غنی است   اغلب جست بسیار

افت   یدر یبرا یمناسب یتواند راهنما یم قهرما  ِی الگوکهن شناخت (.583 :1382)شوالیه،  «دهد می
با مطالده ( م1904-1987) کمپبلجوزف م،1945در دهد.  کمپبل به دست ۀاسطور ۀ تکیّ نظر لیتحل

یافت که  نکاه دست مخالف، به این ملل ایحماسی   اسطورهیها داساا  قهرما  تشخصیّ دربارۀ 
 ر ایتت فرا انتی در شتکل ستاخااری هتایمخاصتر، شتباهت هتای تفتا ت  جود با ها داساا  این

دارد   جتود سفر قهرما الگویی از داساا ، کهن در هر ،دیگر به عبارتی؛ با یکدیگر دارند ها داساا 
بته  توّجهبا  .(9 :1390) یایال،  کرد سفر را حذف یا تکرار توا  مراحِل داساا  می هر که بنا به نیازهای

آ   مهت    اصتلی های مایته بناز  ،قهرمتا    ستفر گفت عنصتر توا  می ،م ناخاورانبود حماسی
تتا استت ده شت پو ه  تالش عنصر در حماسه، در این د  این ّیتبه اهّم  توّجهبا  ،ر از این ؛است
 شود.  بررسی نام خاوران دینِی  در حماسۀ سفر قهرما  الگوِی کهن

هتا    ستفرها   جنگ ِی الیخ یها داساا ها    افسانه ،آ  دردینی است که  ای حماسهم ناخاوران
شتاه    هماست ،ی چتو  قبتادپرستا بت شاها  را  باخا  نیدر سرزم  طالبیاب  بن  یعل یها یدال ر

 .است شده دهیکش رمثنوی به تصوی قالب وا    اژدها درید شاه   سپاه صلصال
ختود بتا  نامۀ در پایا  (1386) بریقنجمله  از ؛است شده هایی انجام پو ه نام خاورانبارۀ در
حملهۀابتن بتاذل    حیدریحملۀ، حّسامابن  نامۀخاورانبا  نام علی بالغی   زبانی بررسی»عنوا  

دینی از  حماسی منظومۀ چهار گا است که سرایند یافاه نایجه دستن به ای « کرمانی راجی حیدری
 های اند   حاصل را با جاذبته کرده تاریخی اسافاده داساانی   حماسی در بافت اجزایعناصر    همۀ

هاداسهاانداسهاان در کاتابی بتا عنتوا  (1390)شناس  حقد. شو آ  افز   اند تا تأثیر مخالف آراساه
 نایجه دستت پرداخاه   به این شاهنام بانام خاوران به مقایسۀ خوسفی(حّسامابنامۀن)تأّملیبرخاوران

 بهترهنامه خاوران ا  در نظ  کرده   از اندیشه   اشدار توس پیر ی از اسااد حّسام  است که ابن یافاه
 نامهۀخاورانحماسته   دیتن در  پیوند بررسی» خود با عنوا نامۀ در پایا  (1391)بهمدی  است. برده
حماستی    فضتای نام خاوراندر  حّسام است که ابن یافاه دستنایجه  به این «خوسفی حّسام  ابن
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 قرآنی، احادیث   اخبتار دینی، لطایف بزرگا  زندگی حماسیبیا  آمیخاه   از طریق ه  ی را دردین
 ختتود بتتا عنتتوا  در مقالتتۀ (1395)زی   نتتوری مجتتّو  استتت. آ ردهرنظتت  د متتذهبی را بتته رشتتاۀ

 نامه خاورانانتد کته در  یافاه نایجته دستت به ایتن «خوسفی حّسام ابننامۀخاورانشناسی  ریخت»
 است. دینی نیز موجود های حماسه خاّص  پیشنهادی پراپ، کارکردهای عال ه بر کارکردهای

 اساس بر نام خاوراندر   علی تشخصیّ » عنوا  ای تحتدر مقاله (1398) را همکازاده   بیگ
 تستط  از شخصتیّ  ، د نامه خهاوران های گفاتاری دراست که کن  ، مداقد«هامو  فلیپ ۀنظریّ 
ا استت؛امّ  شتده نیاز   توانمند ترسی بی اییّ مردم،  ی شخص با  گودر گفت: دهدمی را نشا   علی

 کشیده تصویر نیازمند   ناتوا  به ایگیرد، شخصیّ می ا    خدا ند صورت  گوهایی که بیندر گفت
 است. شده

حماستتی در  هتتایمایتتهبتتن» عنتتوا  تحتتت ایدر مقالتته (1398) را همکتتاین   التتّد پیتترعین
 حماستی نظیتر هتایمایتهگیری از بنبا بهره حّسام اند که ابنیافاه نایجه دست ، به این«نام خاوران

...  اژدهتا   اژدهاکشتی   جتاد گرا ،نام، پیشتگویی، جتاد     ، خواب   ر یا، کاما سفر قهرما 
 است. خوی  شده اثر بخشی   برجساگیثیر  تأ هنری ارتقای باعث

در  را ستفر قهرمتا  ،ایکاابخانته با اساناد به منتاب    تحلیلی – توصیفی با ر ش حاور پو ه 
سفر قهرما     مراحل کند می بررسیل پبکم جوزف ۀنظریّ  اساس خوسفی بر حّسام ابن ۀنامخاوران

 ۀنامخاوراندهد که  به این پرس  پاسخ تا دهد می تحلیل   تطبیق قرار مورد دینی، ۀرا در این حماس
 تبته ماهّیت توّجتهبا   تطبیق است  بل قابلپکمجوزف سفر قهرما  اندازه با الگوِی  تا چه حّسام ابن

 دارد؟الگو  اینهایی با  حماسی، چه تفا ت اثر این دینِی 
  

ی  . 2  سفر قهرمان الگویکهن ۀنظر
 را به «الگوکهن» کسی است که اصطالح لیناّ   ،بیسا  قر  مشهور شناس گوساا یونگ، ر ا  کارل

گتاه  جتود شتخص، د  هتر ر ا  ا  در . از نظتره استبرد کار دارد: فتردی   جمدتی. نتو  ناخودآ
قیقت فطری است. این قستمت است که در ح  ها ماّکیجمدی آن گاهآبه ناخود ،افراد فردی ناخودگاه

 اتکنتد. محاوّیت می کس یکسا  بتر زجا   همهمحاویاتی است که در همه همگانی شامل از ر ا 
گاه را   ازلتی، صتور الگتو، نمونتۀکهتن ،در فارستی تایپآرکی نامند.  اژۀ می «تایپآرکی»این ناخودآ

 است.  شده ترجمهازلی  صوراساطیری   
افکار غریزی   مادرزادی   تمایل به رفاارهتایی استت کته انستا   ها،الگویونگ، کهنۀبه عقید

گاه انجام ات کته بتر اثتر تجربّیتگوینتد میتصا یری الگو به کهندیگر،  ؛ به عبارتدهدمی ناخودآ
گاه بشر راه قدیمی به ومیر رمکّر  گتاه . کهناست یافاه ناخودآ الگوهتای موجتود در وتمیر ناخودآ

هتایی الگوهتا استطوره. کهناند نگرفاه ی فرد مایهگد؛ زیرا از زندنرس مینظره جمدی همچو  سایه ب
 ،الگوهتاکهتن» (.112-111: 1386یونگ، ) دنگذارها   تمامی اد ار تأثیرمید که بر مّلتنآ رمی پدید
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نقتابی استت  ،الگوکنند. کهن می ها در یک داساا  ایفا که شخصّیت کارکرد یا نقشی هساند مدّرِف 
 .(17 :1390) یایال،  «زند می چهره به خاّص  ای شخصّیت در صحنه که یک

گاهِ  ، کشفقهرما  الگوی کهن اصلی یونگ، کار راز نظ گاهی  فرد است؛ خویشان خودآ یدنی آ
 ر  شود. بته محت  زندگی ر به ای که باواند با مشکالت گونهبه ،خودش های ناییها   توا به ودف

 نمتادین متر  ،پخاگتی شتود  ارد مرحلتۀ   بگتذارد رست ه را پشتلیّ اّ   اینکه فرد توانست آزمای 
 ،بلپکم (.164 :1386)یونتگ،  ا ست پخاگی آغازرس، قهرما  نمادین . گویی مر رسدمیقهرما  فرا

 مدناستت کته همتۀ بته ایتن هنظرّیتایتن . کتردخود را مطرحی «اسطوره تک» ۀنظریّ  ،ونگیاز  رماأثّ 
 ه، تمتامنظرّیت این اساس دیگر، بر به عبارت ؛کنند می الگوها تبدّیتکهن  احد ها از اشکال اسطوره
گونتاگونی از   یرای  ها داساا کنند که اینمی  احد را بیا  داساا  جها  در اصل، یک یها اسطوره

ها    انستا  مشتابه میتا  کمابی  هایانسانی   تجربه طبیدت ای به دلیل رهاسطو عناصر .آ  هساند
 ستفر قهرمتا  ۀنظرّیت .(201: 1392)نتامورمطلق، دارنتد  فرا انتی های  شباهت ا، اشاراکاتهآن تمّد 

 ردّ . 2 ،ستفر آغازبه  دعوت. 1شامِل  که ل: عزیمتاّ   مرحلۀ :استمرحله  سه شامل ،کمپبلجوزف
تشتّرف  مرحلۀ د م: آییِن  ؛استنهنگ  شک . 5   آساانه عبور از نخساین. 4 ،غیبیامداد. 3 ،دعوت
آشتای   . 4، گر ز  در نقت   سوسته. 3 ،بتانومالقات بتا ختدا .2 ،ها جادۀ آزمو . 1 مراحِل  شامل
. 2 ،امانتا  از بازگشتت .1کته  بازگشت: سوممرحلۀ ؛نهایی برکت. 6   خدایگا . 5 ،ی با پدریگانگ

آزاد   . 6   جهتا  د  ارباب. 5 ،بازگشت عبور از آساا . 4، نجات از خارج دست. 3،جاد یی فرار
 .(46-45 :1392 )کمپبل، شودمی را شامل رها در زندگی

 

 قهرمان. 3
کهتن   نیتز بستیاری از  حماستیآثتار یتوه  حماسی، بهارها   آث اسطوره مرکزی شخصّیتقهرما ، 

برانگیزی همچتو  پایبنتدی بته تحسین های  یوگی  اجد ،سّنای . قهرما است پسندهای عاّمه رما 
 .استت پتایمردی  د ستای، گذشتت شناسی، ازخودگذشتاگی، متیهن  ظیفه شادت، اال، ر اخالق
 تا باواند ایتن مافا ت باشد ا  باید آید.می رشما ها به یک قوم برای رسید  به آرما  ۀنمایند ،قهرما 

الدتاده داشتاه فتوق ایقابلیّ  دارند که قهرما  باید این توافق اساطیر بر ۀهم کند. پرخطر را طی مسیر
استت  قهرما  یدنی کسی که آمتاده»: است   گلر مداقد .(162 :1400 مهارلو   همکارا ،)پاشایی باشد

 کمپبتل .(59 :1387) «ایثار استت وممرتبط با مفه ،قهرما  مفهومدیگرا  کند.  فدایخود را  نیازهای
های شخصی یتا بتومی را دارد    غلبه بر محد دیّت  تواناییمرد یا زنی است که  قهرما  مداقد است

 انستانی استت، قهرما کمپبل، . از نظریابد می عمومی   انسانی دست ایبه شخصیّ  ،با عبور از آنها
 جدیتد   اناقتالاتیئجامدته استت بتا هید بته مجتّد  ا ، بازگشت مهّ   ۀجها     ظیف ق به تماممادلّ 

 .(31-30 :1389 ،)کمپبل آ ردمی دسته ب د باره حیاِت  تجربیاتی که از این
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  جوزف کمپبل . 4
ختود را  تحصتیالت ،شهر آمریکا به دنیا آمد   در همین نیویورکدر ( م1987-1904)کمپبل  جوزف

 علتوم بترای مطالدتۀ ستپسوی خوانتد   بیولوژی   ریا ،دارتموت کرد. ا  در ابادا در دانشگاهآغاز
ارشتد  انگلیسی، کارشناسی ادبّیات لیسانس در رشاۀ کلمبیا رفت   پس از گرفان انسانی به دانشگاه

دکاتری  به دالیلتی از ادامتۀا  رساند.  پایا  به 1927در  اقر    سط تطبیقی ادبّیات خود را در رشاۀ
اطتراف نیویتورک بته  در طبیدتت شتهر، از دنیتای ه د ربتسال پنج تمّد داد، در عوض به  انصراف

بارۀ اش را در انست طرح   اندیشهد را  تو در این گونه که آ  ؛زد جدیدی دست ت   مطالداتالتأمّ 
 .(190 :1392نامور مطلق، )دهد شکلی کلّ طور به ،خود ۀآیند تحقیقات

قتدی ،  سانکسریت   فرانستوی های زبا  فرانسه   آلما  داشت   به مطالدۀبه  یکمپبل سفرهای
شناسی به دستت  یونگی پرداخت. شناخای که کمپبل از ر ا  اسینش آلمانی، ژاپنی   همچنین ر ا 

 ای بپردازد.  اسطوره به مطالدات ،شناسانه ر ا باعث شد که  ی با ر یکردی ،آ رد
 

  نامه خاوراندینی و  های حماسه. 5
تتاریخی     قای  ،ها حماسه نو  دارد. در این ائمه   پیشوایا  نظر ار به زندگیبیش دینی های حماسه
از  بخشتی .شتود نشین آفریده می دل یها داساا آمیزد    یم ه  داساانی با اعاقاد   ایما  در مطالب

 هتا اخاصتاصآن ردنی در زندگینکبا ر تاریخی   ماجراهای های ها ه  به ا لیاء   شخصّیت نهافسا
هتا     اقدّیتت هاستت   نمتوداررا یا  آن ساده   صمیمی گرفاه از ایما    اعاقادتئار نش  بیش دارد

حماسه از اند   مثل نوعی حماسه ،ها افسانه مند است. اینبا ر مردم ۀتودهای ها   آرز  بازتاب آرما 
در ادب  ه صتفا الّلت ذبی بتار نخستاینرا  «دینتی ۀستحما» اند. اصطالح گرفاه تخّیل   احساس بهره

تن از زندگی یک یا چنتد تواندمی تاریخی ۀحماس مووو  استمداقد است.  ی برده کار بهفارسی 
 تتاریخی   مطالتب  قتای  تتاریخی یتا ادغتام حقایقاساس دینی باشد که ممکن است بر رمانا قه

، حماستی های منظومته هتای یوگتی بستیاری برخورداری از به دلیل اشد  ب آمده  جود داساانی به
 های فارستی نمونتهدر زبتا حماستی را کته  های منظومه گونه این ا  آیند.می شمار ملی به آثار جز 

دینتی  حماسی ۀ، منظومباذل حیدریۀحمل   حّسام  ابنۀنامخاورانمانند  ،دارد از آ   جودبسیاری 
   . (28 :1387)صفا،  نامد می

ختود  در نتو  کته فارسی استت دینی در ادب حماسی های منظومه ترین قدیمی از،نام خاوران
 در بحتر ،منظومته ایتن مماتازی برختوردار استت. شدری از مقام سبک   ارزش لحاظ نظیر   بهک 

     حضرت علتی های جنگبارۀ بیت در 500هزار 22 ابیات آ  حد دشده است.  ماقارب سر ده
 .استکفر در خا رزمین  اسالم   برانداخان پرست برای اشاعۀ بت یاربا ام حضرت یارا  آ 
پایا   را به آ  نظ   ،ق 830بوده   در سال  یآ  عرب که اصل دارد اظهار می نام خاوران ۀندیسرا
 است: رسانده
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 یفتتتتز د ستتتتیچتتتتو بتتتتر ستتتتال هشاصتتتتد ب
                     

 تازیتتتتتتا  پارستتتتتتی ۀشتتتتتتد ایتتتتن نامتتتتت 
  (552: 1386، )خوسفی                                                    

 ابتن   دهشت یفرد ست ۀشهاهناماستت کته از  مه    ارزشمندی دیتقل نیآخر ،قا محّق ۀ به گفا
 است:کرده اشاره آ   به نیز با خرسندی حّسام

 

 بتتتتتوی  بهتتتتتاری چتتتتتو بتتتتتا  ارم تتتتتتازه
 

 چتتتو فتتترد س فرد ستتتی از رنتتتگ   بتتتوی 
 (552:)هما                                                     

را  شتاعر آ    لتی ختود ؛استت مدتر ف خاورنامهه ار بته نتامبیشت ،حّسام  ابن حماسی ۀمنظوم
 است:نامیده  نامه خاوران

   نامه خاوراندر  سفر قهرمان الگویکهنبررسی. 6
 شتناخاه دادگتر   دلیتر فتردی ،تاریخدر   علی است.  حضرت علی ،نام خاوراناصلی در قهرما 

 :است شده
 الدت بتود کته  استت، هنگتامشتیر  هتای حیدر بود که یکی از نام ،ا  نهاده شد بر نامی که لیناّ  

ای  مردانتهرشتی نیر ، صالبت   فاّوت ،پیشاپی  ،فرزندش زیرا در چهرۀ ؛نام را برگزید مادرش این
قتوی بتود    پنجۀ محک    دارای سخت بندی نیر مند، اساخوا  دارای اسکلای ،زیرا نوزاد ؛خواند

 .(37 :1387)صدر،  شیر باشد ه در نبرد   قدرت   تحّمل، مانندآ  را داشت ک شایساگی
 

 ل:عزیمتاو  لهمرح .6-1
 

 فراخوانندای. 6-1-1
 شتود. در ایتن می یا دعتوت بته ستفر نامیتده «پیک ندای»قهرما ،  ای اسطوره سفر مرحلۀ نخساین

 اوّجهاشناخاه من سرزمینیجامده به  ا  را از بطن خواند   قهرما  را به خود می، دست تقدیر ،مرحله
سفر استت    مرحلۀآغاز ساز  ، زمینهندا هاست.  اینرسرشار از خط ،اخاهناشن سرزمین کند. این می
 استت   خوانتدهاتقدیر، قهرما  را بته مبتارزه فر زیرا دست ؛ه  نامید «مخاطره یآ ا»توا  آ  را  می

ی که افاخار   جایگاه ؛کندمیناشناخاه مناقل   به سرزمینیمدنوی، ا  را از موطن ای نیر    جاذبه
بته  دعتوت .(18: 1389، )کمپبتل خواننتدفرامتی آغوش ه  هساند   قهرما  را به نبردخطر در آ  ه 

 را دعتوت کنتد. ایتن آمیتز را آغتازمختاطره منجی، سفری نق  در دارد تامی آ  قهرما  را برسفر، 
استت مثبتت یتا  شخصی که کارکرد منتادی را دارد، ممکتن د.کنمی منادی ابال  الگویکهناغلب 
 بترای ر یتار یی بتادعتوت یتا چتال   طترحاستت کته بتا  منادی ایتن کار یا خنثی باشد.   منفی

نق  منادی را  صپیامبر ،نام خاوراندر  (.131: 1387 گلر، )  درآ رد ها، داساا  را به حرکت ناشناخاه
این  بزرِ   های   در جنگ ناپذیر است دلیر، جنگا ر   شکست قهرمانی   حضرت علی کند.ایفا می

 نتتتتتام نامههههه خاورانمتتتتتر ایتتتتتن نامتتتتته را 
 

 نهتتتتادم کتتتته در ختتتتا را  شتتتتد تمتتتتام 
 (553 :)هما                                                  
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آ   های رشتادت را داستااِ   نامه خاورانتتوا   حتق می که بته طوری فّدال دارد؛ به حماسه، حضوری
گترا ،  دیو، اژدها، طلس ، جاد ، ستپاهیا اع  از  موان  بر همۀ ،د. این جنگجوی دلیرحضرت نامی

 مقابتل ا راِ  آید. پهلوانا    جنگ بیر   می میدا کند   همیشه پیر ز از  می بزر    ... غلبه پهلوانا 
 شود.  ی هرگز اشاباه می چیره آنا  حضرت بر همۀ آ حال، ؛ با اینناپذیرندهمه سار    تسخیر ،ا 

، تدّقتل، هتوش   بتدنی، از جهتت تفّکتر عال ه بر قتدرت .شود میدشمن اسیر ن کند   در دام نمی
 گیترد. بتازی میدشتمن را بته  راحای سپاه همگا  برتر است   به کارزار است، از سیاسای که بایساۀ

نتوعی دعتوت از  آمتده استت، بته پی  برای د تن از پهلوانا  اسالم که یفاقاظهار اند ه پیامبر از اتّ 
کته بتا نتدای در نتی    جتدا  بیتدار آ   پهلوانا  استاین  کرد برای رفان به این سفر   آزاد  علی

ت از جتداییرا  صپیتامبر نگرانتیحضترت، زمتانی کته آ  .شتودحضرت همتراه متی  آ ر نتام ردد  گ 
 راه بته ها آ  دا طلبانه همراه قنبر به دنبال شود، می اوّجهم اصحاب ۀاز جرگاص( )ابوالمحجن   سدد  ّقت

 :افاد می
 بتتتتتته اندیشتتتتتته لخاتتتتتتی بپیچیتتتتتتد ستتتتتتر

 دلزارآ ز بیتتتتتتتتتتتزار یتتتتتتتتتتتارا  پتتتتتتتتتتتر
 کتتته آختتتر چتتته رفتتتت   چتتته بتتتود از نخستتتت

تتتتتتت ز  رد خنجرگتتتتتتتذاربتتتتتتتوالمحجن آ  گ 
 همانتتتتتتا نیایتتتتتتد بتتتتتته گفاتتتتتتار کتتتتتتس
 از ایتتتتتن پتتتتتی  کایتتتتتد بتتتتتد  برزیتتتتتا 

 (85: 1386، )خوسفی                                           

 کتتتتتار عمتتتتتر غمتتتتتی شتتتتتد پیمبتتتتتر ز 
 دلبتتتتتتر   شتتتتتتد پرانتتتتتتد ه   تیمتتتتتتار

گهتتتی شتتتد بتتته حیتتتدر نخستتتت  همتتتا  آ
 پراندیشتتتتتته شتتتتتتد حیتتتتتتدر نامتتتتتتدار
 بگفتتتتتت ار فرستتتتتا  کستتتتتی را ز پتتتتتس
 متتترا ختتتود همتتتی بستتتت بایتتتد میتتتا  

 
کّفار  الهی   نابودی اهداف مناسب برای تحّقق زمانی ودّیت را قرارگرفان در این  گویی علی 

را   یواره یتاریگرانی ا در این راه تنها نیست   همتامّ  ؛گذارد اشناخاه مین قدم در مسیری ا داند.  می
ستفر  ا  باید با ندای فردی پتا در مستیرِ قهرم ،کمپبل ۀنظریّ  سازند. طبق می رهنمو  هدف به سمت

ا  نتدای در نتی استت کته بتا  کننتدۀ  دعوتمسیر گذاشاه دا طلبانه قدم در این  علیا امّ  ؛بگذارد
 شود. می قهرما  همراه ذیرشپ

 

 کمک از ماورا. 6-1-2
بته  ،در آینتدهرا بهشتای  یآرامشت خاطر   نویتدمهربا ، اطمینا  امدادگر   محافظی ،مرحله در این

بتا  سفر نخسِت  در گام پذیرند،امدادگر را می که دعوتاست کسانی  مداقدکمپبل .دهد قهرما  می
شتود   متردی نمایتا  متیرزشتت یتا پی پیرزنتی صورت شوند که به می ر  هکننده ر بحمایت فردی

. (75: 1389، )کمپبتل کنتدهیوالیی به ا  کمک می نیر های دهد که در مقابلطلسمی به قهرما  می
حاور  گر حمایت نیر ِی  اامّ  افاد، میظاهر به خطر سفر در مخالِف  مراحِل  ازدر گذر چه قهرما اگر

گتاه  آ کترد،  اطمینا به ا  باید ا  را شناخت   شده است.  ناشناس پنها  ایهنیر  پشت است   در
داده، پاسخ خود  در   که به نداِی  در این مرحله، کسی است شد. قهرما  دهخوا ظاهر ازلیامی ح
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گاه را  نیر های تمام   دهد می را ادامه خود راه تبا شجاعآ ،  ناایج شد آشکار ا  بازمه  با ناخودآ
برای نیل به هتدف  بسیاری قهرما  را ، یاریگرا نام خاوران. در (78: )هما  بیندخود همرا   یا ر می

ابی ستاید ۀشتیو از یک توا  گفت فراتر مه    می نق  نام خاوران در دینی دهند. با رهای می ییار
 کاتاب در قالتب ایتندر  کته دینتی دیگتر، با رهتای بته بیتا  ؛دنتی داریمتا رایی   جتاد  به عامل
ر را بترای قهرمتا  بتازی یگت یتار ای نقت  گونه ، بهاند یافاه نموددینی    اشخاص دینی کاری خوی 

 .  پیرمتردی3؛ غیتب.ستر ش از عتال 2 ؛راز   نیتاز   دعتا. مناجتات، 1 :ند ازا که عبارت دنکن می
 .5 ؛پیتامبر خضتر   دینتی های . شخصتّیت4 ؛استت وستی بتودهم حضرتعمر که مداصرطوالنی
 صمحّمتد حضترتلباس .9 ؛حمزه . درقۀ8  ؛آدم . موی7 ؛عادی های انسا  .6 ؛آیت سار خواند 

. استافاده از 14 ؛ حتی .13 ؛مدجزه .12 ؛.هاتف11  ؛یلئجبر .10 ؛شفابخشی داشت که خاصّیت
 .نمادین ابزار   سالح
 خواند:  میقنبر را به همراهی خود فرا  حضرت علیسفر، در آغاز

 

 فتتتترا رفتتتتت   بیتتتتدار کتتتتردش زختتتتواب
 نتتتته هنگتتتتام آستتتتای    خفتتتتان استتتتت 

 (87: 1386، ی)خوسف                                         

 انتتتتتد ه   تتتتتتاببتتتتتر قنبتتتتتر آمتتتتتد پر 
 رفتتان استتت شتتب امشتتب کتته   گفتتت بتتد  

  
 (Seraosha) کند. ستر ش می رساند   راهنمایی می را یاری  غیب همواره علی  سر شی از عال 

ره در ختواب   بیتداری شد است   همواآمد  آسما    زمین در   میا خدا ند است  پیک جادر این
ش همتا  ستر ، نامه خاوراننمایتد. هتاتف در  می  راه   چاره را به ایشا  باز استنیکا  فریادرس 

 افاتد   از خدا نتد طلتِب  می جا به ستخای  هر است  علی  امام گرخدا ند یاری است که از طرف
شتود    ر ناامید میقنب از یافان   حضرت علیهنگامی که  .شاابد می ا  ند، هاتف به یاریک می یاری

 بخشد: می کند   از غ  نجات میهاتف ا  را راهنمایی ،دخواه یاری میاز خدا ند 
 

 یکتتتتتتی هتتتتتتاتف آ از داد از نهفتتتتتتت
 کتتته قنبتتتر استتتیر آمتتتد   ختتتوار گشتتتت

 برنتتتتدش بتتتته خا رزمیتتتتتن می  کنتتتتو 
   

 گفتتتتتتتهای رفاتتتتتته بتتتتتتر ا  باز ستتتتتتخن 
 بتتتتته چنگتتتتتال دشتتتتتمن گرفاتتتتتار گشتتتتتت

 آفتتتترین تتتتتو ر  تتتتتا چتتتته خواهتتتتد جهتتتتا 
 (95 هما :)                                                                                            

ختا را  بتا ا  ستخن  راه رۀکنتد   دربتا میرا راهنمتایی  شتود   علتی  ری ظتاهر مییگ یار مرد
 گوید: می

 یکتتتتتی شتتتتتخص پیتتتتتدا شتتتتتد از راه د ر
 

 ز متتتتتتوی ستتتتتتپیدش جهتتتتتتا  پتتتتتتر زنتتتتتتور 
 

 جتتتتز ا  کتتتتس بتتتته بتتتتاالی آدم نبتتتتود
 

 کتتتتته بتتتتتاالی ا  شستتتتتت گتتتتتز کتتتتت  نبتتتتتود 
 

 درازی عمتتتتتتترش ز انتتتتتتتدازه بتتتتتتتی 
 

 بتتته ستتتر بتتترده عمتتتری چتتتو بتتتاالی ختتتوی  
 

 بتتته پتتتی  علتتتی رفتتتت   کتتتردش ستتتالم
 

 بتتتتتتد  گفتتتتتتت کتتتتتتای پیشتتتتتتوای انتتتتتتام 
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 متتتتتتتتن از دا ِر موستتتتتتتتای پیغمبتتتتتتتترم
 

 

 ستتتتتتخن هتتتتتتوش فرمتتتتتتای، تتتتتتتا بستتتتتتپرم
 

 (143 :)هما   
 تتتتتتو ر  هتتتتتر کجتتتتتا ر ی داری بتتتتته راه

 

 تنهتتتتا متتتتن ایتتتتن حصتتتتن دارم نگتتتتاهکتتتته  

 

 بپرستتتتتتتتتتتتتید حیتتتتتتتتتتتتتدر ز راه دراز

 

 کتتتتتته از ختتتتتتا را  تتتتتتتا زمتتتتتتین حجتتتتتتاز  

 

 خبرگتتتتوی تتتتتا چنتتتتد راه استتتتت پتتتتی 

 

 چنتتتا  چتتتو  تتتتو دانتتتی بتتته هنجتتتار ختتتوی  

 

 ستتتتراینده گفتتتتت ای خدا نتتتتد هتتتتتوش

 

 بتتتتتته گفاتتتتتتار گوینتتتتتتده بگشتتتتتتای گتتتتتتوش 

 

 کتتتته ایتتتتن راه دشتتتتوار د ر   بتتتتد استتتتت

 

 بی  فرستتتتتتنگ ا  هفاصتتتتتتد استتتتتتتکمتتتتتتا 

 

 (144 :)هما                                               

گاه  علی   قای پیامبر از سفرِ    علتی ، مبتارزه هنگتام .فرستاد ا  می مالک را به یاری ،شود می آ
 شاابد: می  علی  رسد   به کمک مالک از راه می جنگد. می خا را  با سپاه ییتنها به

 

 انتتدر گذشتتتچتتو زیتتن رزم یتتک ستتاعت 
 آمتتتتتتتتد ز راهرجهتتتتتتتتانگیر مالتتتتتتتتک د

 

 پتتتتر از گتتتترد شتتتتد ر ی هتتتتامو    دشتتتتت 
 داشتتتتتتت لشتتتتتتکر بتتتتتتدا  رزمگتتتتتتاه فر 

 (156 :)هما                                                             

گاهیپ والمحجن در حصناب آید   ا  را از حضور می  علی به خواب صپیامبر  :دهد می والد آ
 

 دیتتتتتد شتتتتتب حیتتتتتدر نامتتتتتدارچنتتتتتا  
 علتتتتی متتتتر نبتتتتی را بتتتته بتتتتر درگرفتتتتت

 لتتتی یتتتک ستتتخن یتتتاد گیتتتر بگفتتتت ای ع 
 جتتتتتتا بیتتتتتتابی خبتتتتتتر  زبتتتتتتوالمحجن آن

 ز ختتتواب در آمتتتد  حیتتتدر    ایتتتن بگفتتتت  
 

 کتتتتته گشتتتتتای پیمبتتتتتر بتتتتتر ا  آشتتتتتکار 
 پیمبتتتتتر ستتتتتخن گفتتتتتان از ستتتتتر گرفتتتتتت
 از ایتتتتتتن چتتتتتتارۀ حصتتتتتتن پتتتتتتوالدگیر
 بتتتتتدین رزم بتتتتتا ختتتتتود متتتتتر ا  را ببتتتتتر

 آب رختتتتتتت  پتتتتتتتر ززانتتتتتتتد ه ستتتتتتتّید 

 (179 :)هما                                                                                          

 دهد: می نشا ا    راه را به  گیرد میقرار  علی  در مسیر زاهدی پیر
 

 بگفتتتتت ایتتتتن   حیتتتتدر ز دشتتتتت نبتتتترد
 بتتتتتتد  گفتتتتتتت ستتتتتتدد دال ر کجاستتتتتتت

 بتتتتتتتد یچنتتتتتتین پاستتتتتتخ آ رد دانتتتتتتا 
 شتتتده استتتت بتتتر دشتتتت  یتتترا  حصتتتاری

 چتتتتتتو ره یتتتتتتافای ستتتتتتوی آ  بنتتتتتتدگاه
 انتتتتتتتد بتتتتتتتدآ  بندگتتتتتتته ستتتتتتتدد را برده

 منتتتتد ستتتتلیما  چتتتتو زا  شتتتتهر شتتتتده بهره
 کتتتتته آ  متتتتتردم  زیتتتتتر فرمتتتتتا  نبتتتتتود

 

 بیامتتتتتتتد بتتتتتتته نزدیتتتتتتتک آ  پیرمتتتتتتترد 
 نشتتتتتتا  ده متتتتتترا ستتتتتتوی ا  راه راستتتتتتت

 جتتتتتتویکتتتتتته ر  بنتتتتتتدگاه ستتتتتتلیما  ب
 کنتتتتتتتام پلنگتتتتتتتا    شتتتتتتتیرا  شتتتتتتتده

 ایتتتتتد بتتتتته چتتتتتاه ستتتتتیاهرفتتتتتت ب فتتتتتر 
 انتتتتتدبتتتتته دیتتتتتوا  در آ  چتتتتتاه بستتتتتپرده

 بتتتتته چتتتتتاه انتتتتتدر   آب را کتتتتترد بنتتتتتد
 بتتتتتتر آیتتتتتتین دیتتتتتتن ستتتتتتلیما  نبتتتتتتود

 (192 :هما )                                                             
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 :دکن میابوالمحجن راهنمایی به محل شود   ا  را میهاتفی ظاهر
 ستتتتاز دادچتتتتو حیتتتتدر دعتتتتایی چنتتتتا  

 کتتتتته بتتتتتر خیتتتتتز   راه شتتتتتد  ستتتتتاز ده
 ر د تکتتتتا ر بتتتتر ایتتتتن دشتتتتت تتتتتا متتتتی

 مپیچتتتتتتا  عنتتتتتتا    مجنبتتتتتتا  لگتتتتتتام
 بتتتته جتتتتایی رستتتتاند تتتتتو را زیتتتتن میتتتتا 

    

 آ از داد  هتتتتتتتتتتاتف ز بتتتتتتتتتتاال یکتتتتتتتتتتی 
 بتتتتتتر استتتتتتار نشتتتتتتین ز  عنتتتتتتا  بتتتتتتاز ده

 ر د رهتتتتتا کتتتتتن ستتتتترش هتتتتتر کجتتتتتا متتتتتی
 ر د تیزگتتتتتتتام ببتتتتتتین تتتتتتتتا کجتتتتتتا متتتتتتتی

  ارستتتتتتتتید  زمتتتتتتتتا کتتتتتتتته بفزایتتتتتتتتد از ن
                                                                                                                                                     (46: )هما                                                                   

بته ر د،  ختا را  متی شتاه ز  شتدۀربوده صند قچۀ برای آ رد در چاهسار   علی هنگامی که 
 :دهد میرا به سالمت از آب گذر  علی    شود می سبزپوشی ظاهر مرد ،پردازد مناجات با خدا می

 

 بنالیتتتتتتتتتتتد کتتتتتتتتتتتای دا ر داد متتتتتتتتتتتن
تتتتحف   زبتتتتور  بتتتته تتتتتورا    انجیتتتتل   ص 
 بتتتتته قتتتتترآ    ایمتتتتتتا    دیتتتتتن رستتتتتتول
 کتتتتتز ایتتتتتن آب دامتتتتتن متتتتترا رهنمتتتتتای

 نامتتتتتدار دعتتتتا حیتتتتدرچتتتتو کتتتترد ایتتتتتن 
 پوشاز ایتتتتتتن ستتتتتتبزدریا یکتتتتتتی ستتتتتتبز

 جتتتتا  پاکتتتتت ستتتتالم  بتتتتد  گفتتتتت بتتتتر
 از ایتتتتتتتن آب متتتتتتتن بگتتتتتتتذران  تتتتتتتتو را

 بتتتته دستتتتا  نخستتتتت بتتتتده دستتتتت ختتتتود را
 علتتتتتی دستتتتتت ختتتتتود را بتتتتتدا  پیتتتتتر داد

 گذشتتتتتتتتتاز آ  آب دریتتتتتتتتا چنتتتتتتتتا  در
 

 پنتتتتتاه متتتتتتن   پشتتتتتت   فریتتتتتتاد متتتتتتن 
 بتتتتته موستتتتتی   نتتتتتور   تجّلتتتتتی طتتتتتور
 بتتتتتتته ستتتتتتتبطین زهتتتتتتترا   ز ج باتتتتتتتول

 ه جتتتایی رستتتان  کتتته باشتتتد بتتته جتتتایبتتت
 برآمتتتتتتتد یکتتتتتتتی پیتتتتتتتر از آ  ر دبتتتتتتتار

 هنتتتتگ   هتتتتوشبتتتتر حیتتتتدر آمتتتتد بتتتته فر
 خرامستتتتتتالمت بتتتتتتر ایتتتتتتن ژرف دریتتتتتتا

 بتتتتدا  جتتتتا کتتتته ختتتتواهی رستتتتان  تتتتتو را
 درستتتتتت تتتتتتو را بگتتتتتذران بتتتتته دریتتتتتا 

 ر ا  گشتتتتت بتتتتتر ر ی دریتتتتتا چتتتتتو بتتتتتاد
 ای تتتتتتتر نگشتتتتتتت کتتتتتته ندلتتتتتتین ا  ذّره

 (517 :)هما                                                             
بتا  ختوردرب  ی در اثتر کشتای ،در مستیر   گیرد می الهی قرار آزمای  مورد  علی هنگامی که 

  علتی  خضتر در مستیر ،آیتد می چو  از آزمای  سربلند بیر   ،شود تّکه میسهمگین تّکه طوفانی
گتاهناهید  بن  شهریار ،آ  سمنه   پادشاه از شهر   ا  را گیرد می قرار   کنتد   راه را بته علتی می شتاه آ

 دهد. می نشا 
 گتتتتتاه خضتتتتتر نبتتتتتی شتتتتتد پدیتتتتتد هما 

 گرفتتتتتتت آ  ستتتتتتپرها بتتتتتته آب انتتتتتتدر  
 

 بتتتتتتر آ  ر ی دریتتتتتتا بدیشتتتتتتا  رستتتتتتید 
 یتتتتتا بتتتتتر  بتتتتترد تتتتتتا شتتتتتد ز در همی
 (3: 1377، )خوسفی                                         

ستیمر   زال   نقت  ،  جبرئیتل صهمتا  رستا  استت   پیتامبر  حضرت علتی  نامخاوراندر 
بتین ستیمر    رستا  استت   پتس از  ، زال  استطۀشهاهنام تفا ت که در با این ؛رادارندشاهنام 

ا گیترد، اّمت میمستاقی  قترار با سیمر  در ارتباط ،پر ر د   رسا  با داشاِن  خود کنار می ،گری  اسطه
 سیمر  را هما  نق  ،ها داساا  خدایی دارد   در تمامجبرئیل، خود نیر یی ارتباط باومن صپیامبر

استالم  ستپاه پهلوانتا    دیگتر  حضترت علتی، یاریگرشاهنام  ها چو  سیمر  دارد   در گرفااری
 ،مدنتوی دل   نیر ی از طریق  ، اما علیخواند میرا به یاری فرا  یمرسر، رسا  با سوزاند  پ است.
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ستخای  در جنگ .استاین اثر حماسی  دینِی  تماهیّ  دلیله امر ب این ؛کند میبرقرار پیامبر ارتباطبا 
جبرئیتل  حتال،  . در اینشود می  حضرت علی نگرا  صپیامبر ،گیرد میرکفر   اسالم د اهسپ که بین

 قلدتۀ از فتا   زمانی که علتی .(358 :1386، خوسفی) رهاند نگرانی میاز را   ی شود   می بر ا   ارد
گین ای با قل  نوشاه صپیامبر ،شود مید میربای ناا   آهن بترای  ی  «نتاا فاحاّنت»ختود متزّین بته  عنبرآ
آ  دژ با تیر  کند که طلسِ   قلده پرتاب گاه به جانب ا به تیر ببندد   آ فرماید که نامه ر   می فرساد می

 استت کته انستانی الهتی   فتوق هتای توانمندیهمین   جود با  علی .(544 :)هما شود  می گشوده
ی مّلتحماستیمقایسه با آثار در   نام خاوراناز سفر در  مرحله این شود. شکست نمی گاه دچار هیچ

بته  نو  یتاریگر(پانزده ) مدنوی   الهی مخالف تر است   نیر هایتر   گساردهمانّو    اساطیری بسیار
 خضتر، ،صاسالم پیامبر نظیر جبرییل، کنند؛می موان    مشکالت کمک سرگذاشان در پشت  علی
حماستی  جنبتۀ دینی بتر رتفکّ ۀ غلب  اسطۀ هب این امر . ... زاهد، سر ش   پوش، هاتف، پیرسبز مرد

 .است ای این اثراسطوره
 

 عبور از نخستین آستانه. 6-1-3
یکی از این موان ، نگهبا  آستاا  استت ؛ شودمیر  همواندی ر بدر سفر پرماجرای خود، با قهرما  

 شود:قهرما  به مرحلۀ بددی میمرحله مان   ر د که در هر
طبیدی مثل حیوا  یا یکی از نیر های شده یا یک تواند یک شخص یا یک در قفلنگهبا  آساانه می

 (.  18: 1390، ) یایال طوفا  باشد
 دیتوک    ... دیتده محافظ مانند شیر، اژدها   قهرمانتا  مدابد، پیکرهاییدر  سر که برچنا هم

هتا د کته قهرمتا  بایتد از آنبانتانی هستان جود ه  نگه کند، بر درگاه ذر میها گعابد از آنشود    می
ختورد بتا رب ،شود ر  می با آ  ر به  علیماندی که  نلی، اّ  نام خاوراندر . (98: 1392، )کمپبل بگذرد
 نبردی ،لفظیی جدال بدد از .شود میا   بنۀاسب   بار  خواساارتند  که با لحنی است  زنگی پهلوا 

 داد کشتید  آ  پهلتوا  زنگتی   نشتا  بنتد پس از بته  گیرد. علی میزنگی در   پهلوا   میا  علی
. دهتد قترار میتوحیتد  ۀ  بازگویی کلمت آ رد اسالمنگیا ، شرط رهایی ا  را آ  ز هقدرت خوی  ب

از     علتی  آ رد استالم متی ،دنتک رانی می ظفر حک    در حصن ردنام دا «چیپال»زنگی که  پهلوا 
 د:گذر میقّیت رما  از این مان  با موفّ در نایجه قه شود؛ می ی شادکام  شد  مسلما 

 

 یکتتتتتی تنتتتتتد زنگتتتتتی درآمتتتتتد چتتتتتو قتتتتتار
 بتتتتتر حیتتتتتدر آمتتتتتد بتتتتته کتتتتتردار مستتتتتت
 بتتتتتد  گفتتتتتت نامتتتتتت متتتتترا گتتتتتوی ز د
 بگتتتتو تتتتتا کتتتتدامی   نتتتتام تتتتتو چیستتتتت

 

 چتتتتو کتتتتوهی کتتتته بتتتتر کتتتتوه گتتتتردد ستتتتوار 
 یکتتتتی تیتتتتر هنتتتتدی گرفاتتتته بتتتته دستتتتت

 کنتتتتتد متتتتتر تنتتتتتت را در د کتتتتته ستتتتتر می
 ی   کتتتتام تتتتتو چیستتتتتأر ی ر کجتتتتا متتتتی

 (88 :1386، )خوسفی                                                                    
 آساانه مواجته اعال، با نگهبانا  به سرزمین  ر د درِ قهرما  مقابل»که  است مداقدچنین کمپبل 

آستاانه،  در  اقت  نگهبتا  (.85: 1389) «ا ست ناشناخاه   خطر در اناظار تاریکی، سوشود؛ آ می



 111/ 29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1 ، شمارۀ12ادب فارسی، سال 

 جا چیپالدر این یوه بسنجد.  وانایی ا  را برای  ر د به دنیایکند تا ظرفّیت   ت می قهرما  را آزمای 
ه بینتد کت زند   چو  می می قهرما  را محک تن، قدرت به ه است   در نبردی تنآساان نگهبا  ،زنگی

غلبه بر چیپال   عبور از  ،در حقیقتکند.  می ا  را همراهی ،دیگر است  ر د به دنیای قهرما  آمادۀ
 این مان    درآمد  ا    سپاهیان  به دین اسالم   همراهی ا  با آ  حضرت،  ر د به مرحلتۀ بدتدی

 (.91: 1386، )خوسفی سفر است
 شتود ماجرا می  جود درگیر آ  قهرما  با تمام عملی ارادی است که طّی  ،آساانهعبور از نخساین  

 .(161: 1387)  گلر، 
  علتی بیر نی لۀئدارد. مس ای در نی یا بیر نی نیاز لهئه مسخود، ب عادیدنیای قهرما  برای ترک

در نتی ا   لۀئ  مس  ّقاص ابوالمحجن   سدد یافان   صنگرانی پیامبر  یوه، رف   ر د به دنیای برای
 نشین است.کفر کفر از مناطق اسالم   برانداخان گسارش

 

 نهنگ شکم. 6-1-4
 .کترد ترستی  نهنتگ شک  تئتوا  در هی گذارد، می جا پای می که قهرما  بدا  را ناشناخاه قلمر ی

کید بر این ،شونده   محبوبتکرارمایۀ این در    کنتد کته عبتور از آستاا ، نتوعی فنتای متی نکاه تأ
 ،غیبتت ایتند شتود. کند تا د باره ماوّلت می. قهرما  به در   سفر(98 :1389، کمپبل) خویشان است

ای که باال، پتایین    لکوتیم نهنگ   قلمر  در  ، شک  مدبد است. مدبد   رعابد به د گذر مدادل
بتر ستر   گترفان علتیقرار ،نام خاوراندر  .(99: )هما  یکی هساند ،داردعینی قرار سوی دنیای یا آ 
 گتذارد کته سرشتار از بالستت. زیرا قهرما  پتا در مستیری می ؛نهنگ است شک  مدادل ،راهیپنج

تراق   آسود  در کنتار  حضرت علی سپاهیا   صتبحگاها دیگتر در  ستلیما ، ر ز بنتدگاه پس از ا 
 طتّی گیرنتد. پتس از هفتت ر ز  می راه ختود را پتی  ،نی  سی دارند   در بیابا خود را برمی ۀبنبار 

 شتده عبتری چنتین نوشتاه رسند که در آنجا بر سنگی به زبا  راهی می هشا  بر سر پنج طریق، ر ز
دیگر  سرخ نمایا  است   چهار راه برد که در آ  سنگی می یکی راه به سالمت ،پنج راه است: از این

گوید: پتنج  بیند که می را می ص، در خواب پیامبراین درماندگی   مالل در میا   بال بر بالست. علی
راهتی  ،سرخ بر سر آ  است سنگکند   خود از راهی که  ر انهکدام را به راهی گزیند   هربرفرمانده 

  دینگزیننتد   بت میرراهتی را ب ،اسالم کند   هرکدام از سرکردگا  لشکر حضرت چنین می آ . شود
 شوند: ترتیب از یکدیگر جدا می

 

 ستتتتتتته ر ز دگتتتتتتتر چتتتتتتتو  بپیمتتتتتتتود راه
 چتتتتتو حیتتتتتدر بتتتتته راه انتتتتتدر   بنگریتتتتتد
 از اندیشتتتتتتتتتتۀ راه دلانتتتتتتتتتتگ شتتتتتتتتتتد
 بتتتتته عبتتتتتری نبشتتتتتاه بتتتتتر آ  ستتتتتنگ بتتتتتر
 از ایتتتتتتن پتتتتتتتنج راه چتتتتتتتار راه بالستتتتتتتت

 

 راه بتتتتته پتتتتتی  انتتتتتدر آمتتتتتد ستتتتتر پتتتتتنج 
 بتتتتتته ره برنهتتتتتتاده یکتتتتتتی ستتتتتتنگ دیتتتتتتد
 غمتتتتی گشتتتتت   نزدیتتتتک آ  ستتتتنگ شتتتتد
 کتتتته ای هتتتتر کتتتته یابتتتتد بتتتتدین ره گتتتتذر
 یکتتتتتتتی راه دیگتتتتتتتر بتتتتتتتود راه راستتتتتتتت

 (201 :1386، )خوسفی                                            
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 ستخن ا احارام بتهی   رسید  به کمال هساند، بپخاگ   چو  طالبنایک از قهرماهر ،در  اق 
 دهد.  می سرخ به حرکت ادامه سنگ در مسیر  گذارند. علی می راهقدم در  ،یامبرپ

 

 تشرف( مرحلۀ دوم )آیین. 6-2
 

 ها جادۀ آزمون. 6-2-1
جتایی کته بایتد  ؛گتذارد میقتدم ال مبه    ستیّ  اشکال اییؤیر اندازقهرما  به چش  ،در این مرحله

 (.105: 1389، )کمپبلپشت سر بگذارد  را ها آزمو  ای از سلسله
ّی در طتا  کند.  می سخای را طی های راه ،خوی  مقصودای برای رسید  به  حماسه هر قهرما 

   مواجتهنادشتم ترین موجتودات   خطرنتاک ترین شگفت مسیرها   ترین خوی  با  حشاناک سفر
 گتذارد   بته هتدف ستر ستخت را پشتت های تواند تمتام گتذرگاه تمام می اّما با شجاعت ؛شود می

 آزمای    چتال  استافاده قهرما  در بوتۀ داد قراربرای مرحله  گویا  از اینداساا . برسدخوی  
بیشتاری در  قهرما  به مخاطب، برای قهرمتا  نیتز آمتادگی هایتوانایی شناساند  کنند تا ومنمی

 ،نامه خاوراندر  .(95 :1397)فتوالدی   رحمتانی،  شتود ر  حاصتلپتی  مواجهه با مشتکالت ر ند
ستفر بتا  کند. در ایتن می طوالنی آغاز پلید، سفری ها از نیر های انسا  برای نجات  حضرت علی

 آید   انسا  را از شتّر  می فایقها  بدی ردازد   سرانجام بر تمامپ می اژدها   جاد گرا  به جنگ ،دیوا 
ختود    رستید الکمت قهرمتا  بترای بتهموان    مشکالتی است که هر نماد ،ها رهاند. خوا  ا مینه آ

نامه خاوراندر   توا  چنین گفت که علتی می گذارد. میسر پشت خوی  برتری   شایساگی احراز
: 1386، )خوسفی شیر : کشانند ازا ها عبارتترین آن که مه د نه می سر شماری را پشت بی های خوا 

 ایتن در تحلیتل .(190 :)همتا  رساژدهایی هفت کشان ،(188: هما ) دست بهمار دیوی کشان ،(123
)اژدهای    سایه قهرما  سایز  اق  این توا  چنین گفت که در می ،یونگ الگویکهن مرحله از دیدگاه

گاه است برای رسید  در  ( گاه به خودآ  قهرمتا  ستایز گونتاگو  نبترد بته اشتکال   این ؛از ناخودآ
 شتوند، صتورت ها نمتودار می پلیتدی   سایر اژدها که در قالب منفی   شّر  الگویی   نیر های کهن

گاهی   مدرفت   استامداد از خدا نتد  گیرد. علی می    شتود اهریمنتی پیتر ز می بتر اژدهتای با آ
گتاه استتاه گتسهمیگن میتا  خودآ ای بزر     اسطه تواند اژدها را که مان  می از میتا   ،  ناخودآ

 گذشتان بتر دشتت ،(194:)همتا خا را   داد  سدد از چاهدیو   اژدها   نجات کرد هالکبردارد؛ 
اژدهتا    جتاد گر در شتکل کشتان رعتد ،(233 :)همتا  گوشتا پیتل مهاتر ستوزا    کشتانگرم   
 شتاهجمشید مکتر   دلدل از چتاه   حضرت علیآمد  بیر   ،(463 :)هما  ابوالمحجن داد  نجات

 ،(520 :)همتا  دیو از بنتد   آ رد  صتند ق زر جنگ با دیوا  در چاه   گشود  عمیاق ،(504 :ا )هم
 مای   کشان جاد ی بابلی در صتند قنمدجز با تیر )جایگاه دیو عفریت(ربای  کرد  حصن آهن یرا 
: 1377، )خوستفی صبرای پیتامبر  آ رد  صند ق یادگار حضرت سلیما  کشان اژدها   ،(546 :)هما 

  رهانید  مالک از بند ز  کرد  ز  جاد گر  هالک ،(28-25 :همتا ) کشان پری در کوه بلور ،(1-42
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گاهیگشاد ،(226-231 :)هما  جاد گر    (233-253 :)همتا  یتنزّر  رهیافان بر ش   طلسمات دال   آ
 .(38 :هما ) زنهارخوار کرد  میرذ الفقار   آزادکشان اژدهای بزر  با هفااد وربۀ 

ای  اشتاره ،انتدازد. ایتن مرحلته خواننده را به یاد داساا  حضرت یتونس می ،رفان به کام نهنگ
؛ هاستت ۀ آزمو جتادّ  احتلترین مر ترین   مختوف قهرمتا  در یکتی از ستخت نمادین بته حضتور

ر  شتود   بتر آ   بتهر  آ تاریک   سیاه که قهرما  ناگزیر است بتا ای با  جود خطرات بسیار مرحله
تتوا   می ،استت اهگذاشت های سخای که قهرما  پشت ستر خوا  با  جود نام خاورانکند. در  غلبه

شاه قدرت  تهماس است که  قای  آ   ؛دکر تر از بقیه تصّور تر   هولناک یبیک صحنه   اّتفاق را مه
د   حصتارن   یاران  در پتای  بیند. علی  در   دژ نمی بهای جز فرار  چاره   بیند میرا   باز ی علی
شتکایت از زیتادی ختراج،  ۀرت در لباس یک بازرگا    بته بهانتکه حضتا این ؛جا ندارند راهی بدا 

-212 :1377، خوستفی) شناستد   هنگام تهماس حیدر را نمیدر آ .رساند خود را به پی  تهماس می
  شتود  میبا پای خود  ارد قلدۀ دشتمن   زیرا علی ؛توا  کام نهنگ دانست این صحنه را می . (210

هتای  خوا   یچه علاگرد. کن میمدّرفی  راخود  ،شاهچ ترسی بدد از حضور در نزد تهماسبد   هی
خطتر    به پیشباز خود به ارادۀ در این صحنه  ی لی از آ  ر ی که عل ،گذاشاه سر بسیاری را پشت

 آ  ی پیشتینهتا ت. تفا ت این صحنه با خوا کام نهنگ دانس این مرحله را توا  می، ر د دشمن می
ا اّمت ؛دکنتناچار باید آ  لحظات را تحّمتل  دهد   قهرما  به می طور ناگهانی رخ لحظات به است که

کام نهنگ،  شود. خواست خود  ارد این مرحله میامری ارادی است   قهرما  به  ،شکل نقشۀ تغییر
ای که مرحلههاست؛  آزمو ترین مراحل جادۀ ای نمادین به حضور قهرما  در یکی از ترسناکاشاره

 (.99-74: 1389، )کمپبلسیاه   تاریک است  ،عال ه بر  جود خطر، مهیب
 

 گر زن در نقشه وسوسه. 6-2-2
ز  جتاد ی  ،گیرد   درصدد فریفان ا ست میقهرما  قرار یکی از موجودات اهریمنی که در سر راه

 برگرفان دهند   با قرار یکر تغییر شکل میپ ای ماه صورت د شیزه به اغلب زنا  جاد  پیکر است. پری
مرحله این استت اینبارۀ کمپبل در نظر .(1: 1385، سرکاراتی) قصد فریفان ا  را دارند ،سر راه قهرما 

خود را بیابد   دیوهای   هرکس باید جایگاه ،است؛ بنابراین قهرما  نفس گر اندکاس سوسه که ز 
 باخاته رنتگپرهیزگار   الهتی،  های انسا  چش  زندگی در هایتلّذ  سمبل عنوا  ه. ز  برا بشناسد

 :1389، )کمپبل آیددرمی پر از پاک به اثیری کند   در فضایمی گذرنفس  های سوسه از است. پس
128-129). 

دست    حضرتجهت پافشاری در این کار،  بندد   به می  علی ای راه بر زاده پری نام خاوراندر 
 جتاد    اژدهتا بتا آ  حضترت بته نبتردگاه سپاهیا  انبتوهی از دیتو    برد   آ  تیر می اباز ی  را ب

سترانجام  .شتود گیتر می پردازند. از انبوه سپاهیا  دیو، هوا همچو  دریتای زنتگ، تاریتک   دل می
گرایتد    میاند   آ  سیاهی   آشوب به خاموشیخو بر خود می «رآیت سا» هاتفاشارۀ حضرت به 
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ای  گونته بته ؛رانتد چنا  بر سپاه دیو   پری تیر میشود   آ  حضرت هم می به ر شنایی بدلها  تیرگی
زیبا که درصدد دارد. زنی  این پری با توصیفات کمپبل مطابقت .شود خو  ر ا  می ،که بر دامن کوه

بینتد  می آید   چهرۀ  اقدی ا  را می ما  به کمک یزدا  بر این ز  فایق لی قهر ؛فریفان قهرما  است
 رهد:   از دام می

 بتتتتتدا  چشتتتتتمه انتتتتتدر یکتتتتتی متتتتتاه ر ی
 رخ انتتتتتدر ختتتتت  پتتتتترچ  مشتتتتتک نتتتتتاب
 گرفاتتتتتته بتتتتتته د د ستتتتتتیه شتتتتتتم  نتتتتتتور
 زمشتتتتتتکین رقتتتتتت  بتتتتتتر بلتتتتتتور ستتتتتتپید

 ۀ عنبتتتتتتتتتتریطتتتتتتتتتترازا  ز رخ طتتتتتتتتتتّر 
 فر هشتتتتاه ستتتتنبل ز ستتتتر تتتتتا بتتتته پتتتتای

 ستتتتتتار  زاد بتتتتتتر دامتتتتتتن چشتتتتتتمه پتتتتتتری
 تتتتو را چتتتو  رستتتد بتتتر لتتتب چشتتتمه پتتتای
 هچتتتتتتو حیتتتتتتدر بیامتتتتتتد بتتتتتتدا  جایگتتتتتتا

 جتتتتتتز ایتتتتتتدرم چتتتتتتو راه گتتتتتتذر نیستتتتتتت
 جتتتتتایبتتتتتد  گفتتتتتت دخاتتتتتر بتتتتتر  بتتتتتاز 

 بتتتتتر ایتتتتتن کتتتتتوه رفتتتتتان نشتتتتتاید تتتتتتو را
 

 نشستتتتتاه برهنتتتتته همتتتتتی شستتتتتت متتتتتوی 
 نهتتتتا  کتتتترده چتتتتو  زیتتتتر شتتتتب آفاتتتتاب
 زعنبتتتتتتر بتتتتتتر آتتتتتتت  فکنتتتتتتده بختتتتتتور
 چتتتتو بتتتتر بتتتتر  گتتتتل طتتتتّرۀ مشتتتتک بیتتتتد
 چتتتتتتو بتتتتتتر ارغتتتتتتوا  نیتتتتتتل نیلتتتتتتوفری

 ستتتتای ز عنبتتتتر بتتتتر انتتتتدام گتتتتل مشتتتتک
گتتتتتتتته از حیتتتتتتتتدر نامتتتتتتتتد  ارنبتتتتتتتتود آ
 ینگتتتتتته دار ختتتتتتود را بتتتتتته نتتتتتتام ختتتتتتدا

 زاده بگشتتتتتتتتای راه بگفتتتتتتتتت ای پتتتتتتتتری
 زایتتتتتتدر بپتتتتتترداز تتتتتتتا بگتتتتتتذرم  تتتتتتتو

 ر پتتتتتتتای داری بتتتتتتتدینجا مپتتتتتتتایاگتتتتتتت
 گشتتتتتتان بتتتتتته آیتتتتتتد تتتتتتتو راکنتتتتتتو  باز

 (27: 1377، )خوسفی                                               
بزرگی در رسید  به تدالی  که مان است  مادی   شهوانی بوده اتهمیشه تمثیلی از لّذ  گر اغوا زن
شتود کته بتا  می ز    یا حّای زنا  مواجته رسد که با اغوای ای می مرحلهبه قهرما   . آید میربه شما

 ، ها حماستهاکثتر دارنتد. درختود بتازنهتایی مسیر   هتدف ادامۀ است قهرما  را از ربایی ممکندل
ا اّمت ؛است فریبدل زیبا در ابادا بسیار ز  شود. این میر بهمرحله آشناست   با آ  ر قهرما  با این

  زشتت   پلشتا   چهترۀ ر د متی از بتین برای ا  یابد، جذابّیا  میتدالی قهرما  ر ح زمانی که 
 افاتد. شتیخمتی فتاقعرفانی ه  اتّ  سفر قهرما گر در  سوسهمواجهه با ز  در نق د. شو می نمایا 

کمپبتل را  سفر قهرمتا  گر سوسه ز  شود که هما  نق میر  همسیحی ر بدخار صندا  در ر م با
 .(1185-1593ب :1392 ،)عطار دارد

 

 برکت نهایی. 6-2-3
مدنتوی  جهت رشد ها   مشکالت، درتکرد  از محد دیّ عبور کمپبل، رنج   سخای اساس نظر بر

 ها عبتور کنند از محد دیّت که به انسا  کمک میاسبابی هساند   اسطوره، همه  ادبّیات ،است. هنر
گتاهی   در یتافان ،نهتایی کند. برکت سوی افالک یا باالتر سیر کرده، به آ  خداشناستی  پتس خودآ

یتات یتا هتر هتدف ابی بته گتنج، اکستیر حستایتوانتد د مینهایی  برکت .(199: 1389، کمپبل) است
در  .(107 : 1395، )ذبیحتی   پیکتانی ر د بته ستفر متیختاطر آ   قهرما  بتهدیگری باشد که  ارزشمند
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 رامو داد  ساما  به ،آ رد  مردم آ  دیار اسالم   های دیار کفرشهر پس از تسخیر  علی  ،نام خاوران
 :کندمی هئهای الزم را ارا  توصیه مشّخصرا  آنها پردازد   حاکما می ها آ  سرزمین حکومای

 

 زمتتتینبتتتد  گفتتتت چتتتو  متتترز ستتتاحل 
 

 تتتتتو را بتتتتود از ایتتتتن پتتتتی  زیتتتتر نگتتتتین 
 

 را از ایتتتتن متتتتترز نیمتتتتی ستتتتتپارم تتتتتتو
 

 را هتتتتتتا برشتتتتتتمارم تتتتتتتو همتتتتتته گتتتتتتنج 
 

 دگتتتتر نیمتتتته گلنتتتتار را در ختتتتور استتتتت
 

 ده   ختتتتواهر استتتتتکتتتته تهماستتتتپ را د  
 

 ببندیتتتتد بتتتتا هتتتت  بتتتته شتتتتاهی کمتتتتر
 

 مجوییتتتتتتد هریتتتتتتک ز دیگتتتتتتر گتتتتتتذر 
 

 همتتتتتتا  کشتتتتتتور قتتتتتتام   آبتتتتتتاد ا 
 

 بیتتتتتتتداد ا تتتتتتتتو دانتتتتتتتی همتتتتتتته داد    
 

 آبتتتتاد کتتتتن بتتتته دیتتتتن   بتتتته دانتتتت  دل
 

 جهتتتتتتا  را سراستتتتتتر پتتتتتتر از داد کتتتتتتن 
 

 بتتته هتتتر شتتتهر محتتتراب   منبتتتر بستتتاز
 

 کتتتتته انتتتتتدر د  گیاتتتتتی شتتتتتوی ستتتتترفراز 
 

 چنتتتتتا  کتتتتتن بتتتتته آزادگتتتتتی بنتتتتتدگی
 

 کتتتتتتته فتتتتتتتردا نباشتتتتتتتد ستتتتتتترافکندگی 
 

 شتتتتتمامه پتتتتتذیرفت   کتتتتترد آفتتتتترین
 

 [...] شتتتتتد آراستتتتتاه کتتتتتار دنیتتتتتا   دیتتتتتن 
 

 (544: 1377، )خوسفی                                     
های لشتکری   کشتوری تقستی    قستمای را بتار شتارا   غنای  را میا  سپاهیا    سرکرده سپس

 :شود بی رهسپار میکند   به جانب مدینةالنّ  می
 

 بزرگتتتتا  لشتتتتکر بتتتته هنجتتتتار ختتتتوی 
 

 ره بازگشتتتتتتتتتتان گرفانتتتتتتتتتتد پتتتتتتتتتتی  
 

   شتتتتتتار ده قطتتتتتتارز شتتتتتتهر مرّصتتتتتت
 

 مایتتتتتته کردنتتتتتتد بتتتتتتار ز بتتتتتتار گتتتتتترا  
 

  ار زرهتتتتت  از شتتتتتهر زر صتتتتتد شتتتتتار
 

 کمتتتتتتر یتتتتتتنیتتتتتتن   زّر بستتتتتتی تتتتتتتاج زّر  
 

 هتتتتتتتا برافراشتتتتتتتاند لتتتتتتت بزرگتتتتتتتا  عا 
 

 ]...[ بتتتتته شتتتتتادی همتتتتته راه بگذاشتتتتتاند 
 

 ستتتتتتپهدار حیتتتتتتدر ستتتتتتپه برگرفتتتتتتت
 

 بتتتتته ستتتتتوی مدینتتتتته ره انتتتتتدر گرفتتتتتت 
 

 (547-546: )هما                                                

عال ه بر پاداش مادی، در برگیرنتدۀ پتاداش مدنتوی  افتری بتود.  ی   در  اق  برکت سفر علی
  قلتب  بهتره بودنتد که از ندمت هدایت بی را هایی های ناشناخاه، انسا  توانست با سفر به سرزمین
بتا ختود بته  رد   پتاداش را ستازد   بهاترین دستاا به راه راست رهنمو ، آنا  آمادۀ پذیرش حق بود

تواند مثمتر ثمتر  تاریخ می بلکه در طّی ، مشّخصتنها در یک عصر   زما   آ رد. برکای که نه ارمغا 
 باشد.

 

 مرحلۀ سوم . 6-3
 

 آزاد و رها در زندگی . 6-3-1
گاه فردی  بین هدف اسطوره این است که  با ایتن   کند قراررب های آسمانی، همراهی   خواساهخودآ

بتین با ر کنی  گر با درک این نکاه که م ،افاد نمی فاقکار اتّ  ن؛ ایببرد بین انکار را ازکار، د گانگی   
برقترار حقیقتی  ۀرابط دارد،  جودما  ۀجا یدا  که در هم دنیایی با زندگی های ز دگذر زندگیپدیده
را در   مرکتزّیانایجۀ اعمال  باشتد، اگر در دنیای عمل، انسا  نگرا   .(245 :1389، )کمپبتلاست 



یۀ جوزف نامه خاورانقهرمان در   سفر   الگوی / کهن116  کمپبل براساس نظر

مال  را در داما  خدا ند توانا بگتذارد،  لی اگر نایجه   ثمرۀ اع ؛دهد می جا دانگی از دست اصل
 رهاییاز اسارت دریای مر   ،صورت در این .باشد ای به درگاه برده که قربانی است درست مثل این

برای ا  مر  ه  حیتات  شود.جا دانگی مینماد سفر، تبدیل به  مراحل از طّی  . قهرما  پسیابدمی
هتای مادتالی همچنتا  ارزش استت بدتد از مترگ است   امید ار است. ا  اکنو  آزاد   رها شده

 .(245 :)هما  بمانند جا ید
گیرنتد.  می اعاقادی ماضاد در مقابل ه  قرار ای دینی است، د  سپاه با چو  حماسهنام خاوران

من بته ؤفقط جنبۀ اعاقتادی دارد. ستپاه استالم نمتاد  اقدتی خیتر، مت ،شّر  خیر   سایز بین نیر های
ا ستپاه کفتر، اّمت است؛  یمدساورهای اسالپیر  کرد  در دنیا    نیکی ست   اهلپر ردگار   ر ز جزا

گاه از پر ردگار  هیچ ،اند   در تنگناها مقام   قدرت خوی   اقدی نیر های شّر، فریفاۀ ثر ت   نماد
 شود: می اال را یادآ ر فرساد   این هدِف  پیغام می  پیامبر از یثرب به حضرت علی طلبند. نمی یاری

 

 از ایتتتتتتن رزم کتتتتتترد  نبایتتتتتتد غنتتتتتتود
  لتتتتیکن هتتتتر آ  گتتتته کتتتته جمشتتتتید شتتتتاه

 

 کتتتتته ختتتتتا رزمین را بختتتتتواهی گشتتتتتود 
 مستتتتتلما  شتتتتتود بتتتتتاز گتتتتتردا  ستتتتتپاه

 (303 :1386، خوسفی)                                        
قهرما   آزاد   رها، مرحلۀ دساا ردهای قهرما  پس از توفیق نهایی در اهداف سفر است.مرحلۀ

 نبردهتای پتس از گیترد.فشانی   اساقامت در عبور از موان ، پاداش عمل ختود را متیدر ازای جا 
ستفر نهتایی شتاه کته هتدفخا ر، جمشیدار   فا  سرزمینشریر   کّف  فرا ا    پیر زی بر نیر های

اکنو  بته  ا  فاق شادما  است.اتّ  از این  شود   علی، مسلما  میاستا  به اسالم  هدایت ،قهرما 
بته آرامت    کمتال رستیده کرده    پاداش تالش خوی  را دریافت سفر رسیده، گویینهایی  هدف
 شود:بازگشت به مدینه می   با خرسندی، آمادۀاست 

 گتتتتتواهی دهتتتتت   پتتتتتی  ایتتتتتن انجمتتتتتن
 

 گتتتتتتواهی بتتتتتتده بتتتتتتر گتتتتتتواهی متتتتتتن 
 

 کتتتتتتته بیتتتتتتتزارم از کفتتتتتتتر   از کتتتتتتتافری
 

 پتتتتتتتتتتتذیرفا  آیتتتتتتتتتتتین پیغمبتتتتتتتتتتتری 
 

 خدا نتتتتتد عتتتتتال  ختتتتتدای متتتتتن استتتتتت
 

 د بتتتتتد  رهنمتتتتتای متتتتتن استتتتتتمحّمتتتتت 
 

 گتتتتتتتان  همتتتتتتته راستتتتتتتاندفرستتتتتتتااد
 

 کتتتتته از متتتتتا همتتتتته راستتتتتای خواستتتتتاند 
 

 علتتتتتی گفتتتتتت بتتتتتا متتتتتن بتتتتترادر شتتتتتدی
 

 بتتتتته شتتتتتاهی ستتتتترافراز   افستتتتتر شتتتتتدی 
 

 شتتتتتهریار آفتتتتترینبستتتتتی خوانتتتتتد بتتتتتر 
 

 بتتتتتتتد  داد منشتتتتتتتور ختتتتتتتا ر زمتتتتتتتین 
 

 چنتتتتتین گفتتتتتت پتتتتتس حیتتتتتدر نامتتتتتدار
 

 کتتتتتته بتتتتتتر بازگشتتتتتتان بستتتتتتازید کتتتتتتار 
 

 (543: 1377، )خوسفی                                         

بتا ر حتی مادتالی    ،برانتدازد کند    سپاه کفر رارا عملی رسول خداچو  توانست پیغام   علی
 :شود میرهسپار صاز ایما  به جانب پیامبر سرشار

  

 پیمبتتتتتر بتتتتتدین متتتتتوده دلشتتتتتاد گشتتتتتت
 

 هتتتا همتتته بتتتاد گشتتتت همتتتی گفتتتت غتتت  
 

 بتتتتتتر   آمتتتتتتد از شتتتتتتهر بتتتتتتا د ستتتتتتاا 
 

 رختتتتت  تتتتتتازه همچتتتتتو  گتتتتتل بوستتتتتاا  
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 حستتتتتین   حستتتتتن هتتتتتر د  بتتتتتا یکتتتتتدگر
 

 خرامتتتتتتتا  بتتتتتتته امیتتتتتتتد ر ی پتتتتتتتدر 
 

 (550هما :)                                                            

 کمپبل سفر قهرمان با الگوی نامهخاوران دینیۀ در حماس سفر قهرمانهای مراحل  تفاوت. 7
 توّجه ا باامّ  ؛دارد تطبیق نام خاوران سفر قهرما  مراحلت خود با در کّلیّ  کمپبل سفر قهرما  الگوی
  جود ندارد یا با تغییراتی در ایتن اثتر نمتوددر آ   حماسی، برخی از مراحل اثر این دینی ّت به ماهی

قابتل آنها بر  ،دینی هایحماسه تاکثریّ با توّجه به ماهّیت  ،هاتفا ت رسد اینبه نظر می .است هیافا
 باشد.تطبیق 

 .اسهتنامه خهاوراندینتیۀ حماس قهرما  عنوا  هب  علی تشخصیّ ، توّجه قابل تفا ت یننخسا
ستفر  مشکالت گذاشان سر با پشت سفر کمپبل، انسانی است که در طّی  پیشنهادی الگوی قهرما 

، از ستفر قهرمتا  کمپبتل، هتدف ستفر قهرمتا  الگوی رسد.طبقمی   پیر زی بر دشمنا  به کمال
گاهی سر بگذارد    ه را پشتلیّ اّ   های ا  باید آزمای  خوی  است.هایها   توانایییافان از ودفآ

ای، بایتد بتر استطوره یها داستاا دینتی    غیتر هتایحماسته قهرمتا  پخاگتی شتود.ۀ مرحل  ارد
جامده است با به  دمجّد  ا  بازگشت صلیۀ  ظیف کند. خوی  غلبهشخصی   بومی های تمحد دیّ 

 انستانی  ا علتیاّمت ؛(31-30: 1389، )کمپبتل کمتال ستوی به آ  اصالح   هدایتبرای جدید  ایئهی
ت الهتی، از کرامتت   هتدایت شخصتیّ   استطۀ هاست که ب الهی  برخوردار از عصمت  یافاهکمال

ا  نتدارد، بلکته ا  بته  یتافان  این سفر، نقشی در کمتال است در سفر برخوردار صخدا ند   پیامبر
دشتمنا   دینتی، نتابودی غیر هایحماسه قهرما  طرفی هدف کند. ازمی الهی خوی  عملۀ  ظیف
به راه راستت    شریر های انسا  دینی، هدف  هدایت ۀحماس ا قهرما امّ  ؛خوی  است اثبات برای

ختا ر، از آنهتا  سترزمین لین برختورد بتا پهلوانتا    پادشتاها در اّ    علی به خدا ند است. ایما 
تدتدادی از  .دهنتد خود به حکومتت ادامته اسالم در سرزمین آیین خواهد مسلما  شوند   طبق می

هتای الزم، بازگشتت پتس از توصتیه هنگتام  شتوند   علتیخا ر مستلما  متی پادشاها  سرزمین
 الگتوی طبتق .(544-543 :1377، خوستفی ←) دکنتمی آنها  اگذار حکومت سرزمینشا  را به خود

ه دلیتل بتنام خاورانا در امّ  ؛افادمی فاقمنادی اتّ  طریق فراخوا  از عزیمت، ندایۀ کمپبل در مرحل
 مدنتوی استت کته قهرمتا  از کمال مند جدا  بیدار   بهره ، این علیۀ یافا ت دینی   کمالیّ شخص

 از پهییر  امتنها ، دعهوت فراخهوانۀ از مرحل کمپبل، بدد الگوی طبق دارد. امی داساا  را به حرکت
آل احساستی   ایتده شتد  از فضتایبه جتدا قهرما  قادراست  کمپبل مداقد افاد.فاق میاتّ  دعوت

مرحله  این در .(67: 1389، )کمپبل کنددیگری می چیز اوّجهحواس را مبندد   ها را میگوش نیست؛
گیترد، از متیشکلبه ماجرا در  جودش  دعوتۀ  اسطهایی که بهها   دلواپسیترس دلیله قهرما  ب
هتای حماستهدینی با قهرمتا ۀ حماس قهرما  . تفا ت(11: 1390) یایال،  زندمی باز سفر سر پذیرش

قهرمتا   ت مدنوی   هدف الهتیشخصیّ دلیله است ب شده باعث اساطیری یها داساا دینی    غیر
 نیفاتد. فتاقاتّ حماستی اثتر مرحله در ایننیاید   این  جوده ا  بۀ ،ترس   تزلزلی در ارادنام خاوران
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 فهرارجملته  فرعتی از مراحتل ، شتاملسفر قهرمتا سوم از ۀ کمپبل، مرحل پیشنهادی الگوی مطابق
باشتد،  ستر داشتاه خدابانو یا خدا را پشتخیر است اگر قهرما  دعای کمپبل مداقد است. جادویی

 متافوق نیر هتای حال، تمام در این به جها  بازگردد. اشجامدهاحیای با اکسیری برای است مورأم
آ رد   دیوهتا  دستته غنیمای را بت نگهبا ، گنج میل اگر قهرما  برخالف حافظ ا  هساند. طبیدت

، )کمپبل شود میتبدیل سفر به تدقیب   گریز مرحلۀ  گاه آخرینقهرما  نباشند، آ  به بازگشت راوی
   پیتر زی  علتی ختدادادی ت مدنتوی   شتجاعتبه شخصیّ  توّجه با نام خاوران. در (206: 1389

اثتر، تدقیتب    ایتن دینتی تبنا به ماهیّ  ،خا رزمین پادشاها  شد   مسلما بر کفر ایما  ۀ مقادران
 ←) گتردد حضرت پیر زمندانه   مقادرانه به نزد پیامبر در مدینه بازمیآ افاد، بلکه فاق نمیگریز اتّ 
 .(550: 1377، خوسفی

بازگشتت  بتر   عدم تدجیتل از بازگشتامتنا  قهرمان ، )بازگشت( سوم ۀیکی از مراحل فرعی مرحل
کمپبتل  استت. ات سرزمین فتا  شتدهبرد  از لّذ بهره برای  رسید  به اهداف سفر قّیت پس از موفّ 

نتامیرا  جتواِ   بتانوِی  ختدای ادی از قهرمانا  برای همیشه در سرزمین پربرکتتدداد زیاست  مداقد
  هدف  اال    نام خاوراندلیل ماهّیت دینی ه این مرحله نیز ب .(203: 1389، )کمپبتل شوندمی ساکن
شتد   افاد   آ  حضرت بالفاصله پس از رسید  به اهداف ستفر   مستلما فاق نمی، اتّ  علی الهی

 شود.پادشاها  خا رزمین، به مدینه رهسپار می
  

  نتیجه. 8
ستفر  ّی کند. در طت می های سخای را طی مقصود خوی ، راه ای برای رسید  به قهرما  هر حماسه

 ترین دشتتمنا  مواجتته ودات   خطرنتتاکترین موجتت ترین مستتیرها   شتتگفت ختتوی  بتتا  حشتتاناک
گتذارد   بته هتدف  ستر های ستخت را پشتت د تمتام گتذرگاهتوان اّما با شجاعت تمام می ؛شود می

ی الگو کهنکمپبل برای تحلیل  الگوی جوزفدهد  مینشا  حاور ناایج پو ه  د.شو یلخوی  نا
ی حماستی کهتن شتناخاه ها داستاا عنتوا  الگتوی جهتانی   مدابتر در تحلیتل  به که قهرما  سفرِ 
بترای نجتات   حضرت علی نام خاوراندر  منطبق است. نام خاوراندر   بر سفرهای علی ،شود می

ا دیتوا  اژدهتا   جتاد گرا  بته کند. در این سفر بت مینیر های پلید، سفری طوالنی آغاز ها از انسا 
با نتدای   علی رهاند. ها میآید   انسا  را از شّر آن میقئها فا ازد   سرانجام بر تمام بدیپرد می جنگ

توانتد  یگذارد   بته کمتک یتاریگرا  م پا در مسیر پرخطر می صدر نی خود برای رف  نگرانی پیامبر
ها نماد موان    مشکالتی استت کته هتر قهرمتا   خوا  .بگذارد خوبی پشت سر چهارده خوا  را به

  بدد از یگانگی    گذارد می سر راز برتری   شایساگی خوی  پشترسید  خود   اح کمال برای به
پیتامبر بته ارمغتا  گردد   تحفۀ سلیما  را بترای  میپیر ز   سرافرار به مدینه باز، گیگون خداکسب 

)در کمک از متا را  ،( )ندای در نی علیندای فراخوا   حلمرا ل،کمپب از مراحل سفر قهرما . آ رد می
 سفر لین نبرد علی طّی )اّ  عبور از نخسین آساا   ،اند( دساه جای گرفاه پانزدهاین نیر های ما رایی در  نام خاوران



 119/ 29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1 ، شمارۀ12ادب فارسی، سال 

د هتا   نبردهتای مادتّد  )خوا ها  جادۀ آزمو  ،(راهی در پنج  علیگرفان )قرار شک  نهنگ ،با چیپال زنگی( خود
برکت نهتایی  ،با پری در کوه بلور(  علیۀ )مواجگر  ز  در نق   سوسه ،د(شمورد ذکر پانزده که در ذیل   علی

خواستاه بتود،     ز علتیاتحفۀ ستلیما  کته پیتامبر  آ رد  دست آ  میا  سپاه اسالم، به)کسب ثر ت فرا ا    توزی  
  نشتا  آمده استت  نام درخاروان (از اعمال خود  )شادی علی  رها آزاد    نشین(کفر شد  مناطق مسلما 

قهرمتا   با الگوی پیشنهادی ستفر نام خاورانسفر قهرما  در    کلّیت مراحلدهد توالی مراحل  می
 امتنها  از حماسی، بدضی از مراحتل مثتل اثر به ماهّیت دینی این  توّجها با امّ  ؛دارد مطابقت کمپبل

دلیتل اینکته  بتههمچنتین  شتود.نمی دیده نام خاوران سفر قهرما ، در جادوییفرار    پییر  دعوت
، استت مدنتویصتّیای الهتی   برختوردار از کمتاالت شخ  دینی است   علتی حماسۀ نام خاوران

استاطیری مافتا ت استت. ی ها داستاا حماسی غیر دینتی   آثار  با قهرمانا  ،سفرطّی ا   عملکرد
 پادشتاها    قهرمانتا گتذارد   از کشتان گسارش دین استالم پتا در ایتن ستفر متیبه قصد   علی

الهتی، عصتمت برخورداری ازدلیل کند. همچنین بهمی خودداری، شوندمی زمین که مسلما خا ر
گاه استخورد   از ابادا بر مکر جاد گرا  را نمیگر    سوسه سفر فریب زنا در مراحل   .آنها آ
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