Ph.D. Student in Persian Language and Literature,
University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
Associate Professor, Department of Persian
Language
and
Literature,
University
of
Mazandaran, Mazandaran, Iran

Abstract
By introducing the theory of individuality, Jung has opened a new chapter in
literary criticism and provided a forum for the activities of many
contemporary theorists, including Joseph Campbell. Campbell, enumerate
one of the common themes in myths that have a similar structure to each
other and follow the single target as the hero's adventurous journey and
according to that brought up the monomyth theory. In this research, enlisting
from the myth criticism method and according to Campbell's classification,
the hero's journey in Sam Nameh’s poem that occurs in romantic adventure
format was checked. Findings of research show that although the order of
total pattern is not observed in this journey and all of the levels were not
performed completely, the hero's journey differs slightly from Campbell's
pattern. The hero at his own symbolic journey, with the discovery and
recognition of the unknown and damaged aspects of his own psyche, was
able to shape his shattered and unbalanced character by passing beyond the
boundaries of his - limited- self and experiencing his own individuality by
psychological evolution.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نقد اسطورهای سفر قهرمان در منظومة سام نامه بر اساس
الگویکمپبل
زهرا اصغری

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران

چکیده
یونگ با ارائة نظریة فرآیند فردیّت ،راه جدیدي در حوزۀ نقد ادبي گشود و عرصه را براي فعاليت
نظریهپردازان زیادي ازجمله جوزف کمپبل فراهم کرد .کمپبل یکي از مضامين مشترک در اسطورهها را که
داراي ساختاري مشابه هستند و هدف واحدي را دنبال ميکنند ،سفرهاي ماجراجویانة قهرمان برشمرده و

تاریخ دریافت3100/33/38 :

رضا ستاری



دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران

براساس آن ،نظریة اسطورۀ یگانه را مطرح کرده است .در این پژوهش با بهرهگيري از روش نقد اسطورهاي
ميدهد ،بررسي شده است .یافتههاي پژوهش نشان ميدهد هرچند ترتيبکلّيِ الگو در این منظومه دیده
نميشود و همة مراحل نيز بهطور کامل درآن تحقق نيافته است ،اما سفر قهرمان با اندک تفاوتهایي با
الگوي موردنظر کمپبل تطابق دارد .قهرمان در طي سفر نمادین با کشف و بازشناسي جنبههاي ناشناخته و
آسيبدیدۀ روان خویش توانسته است با گذر از منِ محدود ،شخصيتِ ازهمپاشيده و نامتعادلِ خود را شکل
دهد و با رسيدن به تکامل رواني ،فردیّت را تجربه نماید.
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کلیدواژهها :نقد اسطورهای ،جوزفکمپبل ،سفر قهرمان ،حماسه ،سامنامه.

تاریخ پذیرش3100/30/30 :

و مطابق با تقسيمبنديهايکمپبل ،سفر قهرمان در منظومة سام نامه که در قالب ماجرایي عاشقانه روي
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مقدمه
مسئلة پژوهش
اسطورهها بازتابدهندهي شناخت انسان روزگاران نخستين از جهان پيرامون اوست؛
دورانيکه بشر ،ميان خود و پدیدههاي طبيعت حدّ و مرزي قائل نبود .در چنين جوامعي،
اسطوره بيانگر حقيقتي مطلق ،واقعي و مقدّس است و درنتيجه تکرار پذیر؛ زیرا انسانِ بدوي
«با تقليد ازکردارهاي سرمشقگونة خدا یا قهرماني اسطورهاي یا تنها با بازگویي
ماجراجویيهاي آنان خود را از زمان فاني دورميکند و به شکلي جادویي وارد زمان
مقدّس ميشود( ».الياده)6879 ،
بههيچعنوان نظمي نهایي براي تفسير اسطورهها وجود ندارد( .کمپبل :6869 ،الف)
آنها همهجا وجود دارند ،اما با هيئتهاي متفاوت «هوشِ مدرن اسطوره را بهعنوان تالش
کورکورانة انسان بدوي در توضيحِ جهانِ طبيعت تفسير ميکند و یا آن را تخيالت و
رؤیاهاي شاعرانه ميداند که از دوران ماقبل تاریخ آمده و در اعصار بعد بهدرستي درک
نشده» (همان )838 :و یا همانند یونگ ،اسطوره را خوابِ جمعي فرض ميکند که
نشاندهندۀ خواسته هايکهن الگویي در اعماق روح بشر است (همان)838 :؛ اما با همة این
تفاسير ،اسطوره مفهوم یگانهاي ندارد و برحسب آنکه از چه دیدگاهي به آن نگریسته
شود ،داراي معاني متفاوتي است .فروید اساطير را در پرتو رؤیا تفسير ميکند و برآنست
«اساطير تهماندههاي تغييرشکل یافتة تخيّالت و اميال اقوام و ملل ...و رؤیاهاي متمادي
بشریّت در دوران جوانياند» (باستيد ،)6878 ،امّا بينش یکسونگرانة او که مدّعي بود
«تمامي رفتار بشر نهایتاً بهواسطة آنچه مسائل جنسي ميناميم ،برانگيخته و هدایت ميشود»
(گرین و همکاران ،)6878 ،بعد از مدّت زماني راه برخي از پيروانش ازجمله یونگ را از او
جدا ساخت و به پيدایش مکتب تازهاي در روانشناسي با عنوان روانشناسي تحليلي انجاميد.
یونگ با محدود دانستن نظر فروید که تنها به جهان فردي اکتفا ميکرد ،ضمن پذیرش
«من» و مفهوم «ناخودآگاه فردي» ،روان ناآگاه جمعي را که ميان همة افراد بشر مشترک
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است ،به آن اضافه کرد( .ترقي )6831 ،به باور یونگ ناخودآگاه جمعي بستر بروزکهن-
الگوهایي است درقالب صورتها و شکلهاي مختلف که ماهيتي دستهجمعي دارند.
یکي از این کهن الگوهاي مهم که سایرکهن الگوها در جریان تکامل شخصيت او
نمود ميیابند ،کهن الگوي قهرمان است .ازنظر یونگ ،کار اصلي قهرمان کشف خودآگاه
خویشتن است؛ یعني آگاهي به ضعفها و توانایيهاي خود که از طریق مواجهشدن با
جنبههاي مختلف روان و شناخت آنها امکان پذیر ميشود و معموالً با ورود قهرمان به
جادۀ آزمونها و شروع سفرهایي سخت و طاقتفرسا ،تحقق پيدا ميکند.
دیدگاه یونگ با پژوهشهاي متعدّد محققاني همچون جوزفکمپبل ()6685 -6637
بسط و گسترش پيدا کرد .مهمترین نظریة کمپبل در این زمينه ،نظریة «اسطورۀ یگانه» است
که آن را در کتاب قهرمان هزارچهره توضيح داده و بهطور مفصل به تحليل سفر قهرمان
پرداخته است .ازجمله داستانهایي که کمپبل بر اساس این نظریه آنها را تجزیهوتحليل
کرده است ،ميتوان به پرومتئوس ،اوسيریس ،بودا و مسيح اشاره کرد( .طاهري وآقاجاني،
)6862
ماجراهاي منظومههاي حماسي و ملّي ایران که ریشه در ناخودآگاه جمعي دارند و
برمبناي باورهايکهن اساطيري شکل گرفتهاند در قالب قصهها و داستانها ،بازتابدهندۀ
دیدگاههاي مردمي هستند که در جوامع ابتدائي نسبت به رویارویي نيروهاي خير و شر،
اعمال خدایان ،پهلوانان و موجودات افسانهاي تصوّر خاصي داشتهاند؛ بنابراین ،بخش
عظيمي از مطالب این حماسهها را شرح دالوريها و نبردهاي قهرمانان با عناصر بيگانه در
برميگيرد.
با توجه به پيرنگ داستان سامنامه ،به نظر ميرسد این منظومه قابليت نقد و بررسي در
حوزۀ روانکاوي و اسطورهشناختي را دارد .در این پژوهش بر آنيم سفر پُرماجراي سام،
قهرمان منظومه و چگونگي دستيابي او به فردیّت را از دیدگاه نقد اسطورهاي و مطابق با
نظریةکمپبل بررسي و نقشکهن الگوها را در تکامل شخصيت او تحليل کنيم.
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پیشینة پژوهش
اسطورۀ قهرمان و سفر ماجراجویانة او که با نظریة فردیّت پيوند ميخورد مضموني است که
محور پژوهشهاي زیادي قرارگرفته است .از نمونه پژوهشهایي که در این حوزه ميتوان
به آنها اشاره کرد مقالههایي چون« :تحليل داستان شيخ صنعان در منطقالطير براساسکهن
الگوي سفرقهرمان» (ایرواني و همکاران« ،)6866 ،تحليل سفرقهرمان در منظومة فرامرزنامه
بر اساس الگويکمپبل» (بهرامي رهنما» ،)6863 ،تحليل سفرگرشاسب به روم» (مقدم و
همکاران )6863 ،و ...است .هرچند پژوهشگران از زوایاي گوناگون به تحقيق در سامنامه
پرداختهاند ،امّا با جستجوهاي صورتگرفته کاري دربارۀ موضوع مورد نظر این پژوهش
تابهحال منتشر نشده است .سيرتکاملي شخصيت قهرمان و تأثيري که کهن الگوها در روند
فردیّت قهرمان برجايگذاشتهاند موضوعي است که بهطور مستقل هدف پژوهش حاضر
است.

روش پژوهش و محدودۀ پژوهش
روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي توصيفي است و از شيوۀ کتابخانهاي براي
گردآوري منابع و اطالعات استفاده شده است .محدودۀ این پژوهش منظومة سام نامه
تصحيح وحيد رویاني از انتشارات ميراثِ مکتوب است.

 .1چارچوب مفهومي پژوهش
 .1-1نقد اسطورهای
نقد اسطورهاي ازجمله رویکردهاي ميانرشتهاي است که ناقدان با بهرهگيري از آراء و
دیدگاههاي روان شناسان و انسان شناسان به تحليل آثار ادبي ميپردازند .از دیدگاه نقد
اسطورهاي «هر آفرینش هنري ،از درون نظامي از نشانهها سر بر ميکشد که از پيش در ذهن
همة کساني که در درون یک زادبوم فرهنگي زیست ميکنند جا افتاده است( ».یاوري،
 )6831ازاینرو ،منتقد اسطورهاي ميخواهد به سرچشمة رازها و رمزهایي برسد که در
درون فرهنگها در جریان است .او در این فرهنگها به دنبال شبکة معنایي واژهها ،عالئم،
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نشانهها و نمادهایي ميگردد که مشترک و همگاني ،پنهان و خفته در ناخودآگاه جمعي به
یادگار نهاده شده و تنها با بازشناسي آنها ميتوان به شناخت درست اساطير نائل شد.
منتقد اسطورهاي ساختار معناشناختي متن را در قياس با مفاهيمکهنالگویي توصيف
وتحليل ميکند (قائمي )6836 ،و در این راه ميکوشد به جستجوي آن روح دروني
بپردازد که در دلِ اثر ادبي جریان دارد« .او کليّت اثر را تجلّي نيروهاي حياتبخش و
وحدتبخشي ميداند که از اعماق روان جمعيِ نوع بشر بر ميخيزند( ».گرین و همکاران،
 )6839به همين جهت ،با لحاظ کردن زمينههاي مشترک فرهنگي ،اجتماعي و انسان
شناختي به تحليل مضامين و کهن الگوهاي عام و جهانشمولي ميپردازد که در قالب آثار
ادبي و هنري و خلق تصاویر و نمادهاي مثالي به عرصة خودآگاهي درآمدهاند.

 .6-1کمپبل و نظریة اسطورۀ یگانه
جوزفکمپبل با بهرهگيري از اندیشههاي یونگ و با تطبيق اساطير ملل متعدّد جهان با ابتناء
بر این دیدگاه که تفاوتهاي فرهنگي در چگونگي نوزایي اسطوره نقش مهمي دارند،
نحوۀ باززایيِ اسطورهها را تا دورۀ معاصر پيگيري کرد .او یکي از مضامين مشترک در
اسطورهها را که داراي ساختاري مشابه و هدف واحدي هستند ،سفرهاي ماجراجویانة
قهرمان معرفي کرد و با تأکيد بر حضور اسطوره در داستانها و افسانهها و زندگي مردم
جوامعکهن و امروزي به این باور رسيد که «اسطورهها جایي در اعماق درون ،انسان را اسير
خود ميسازند .به همين دليل ،او به سفرهاي دروني قهرمانان توجه بيشتري نشان داد و
نظریة خود را با توجه به یافتههاي روانکاوانه تدوین کرد( ».صيادکوه و عبدي)6862 ،
کمپبل در نظریة خود ،عالوه بر یونگ از آرايِ فریزر و پراپ نيز تأثير پذیرفته است.
هنگاميکه قهرمان مانند خدایان ،صفاتِ خشم ،مهرباني و کمال را به چهره مي زند و با
دیوان ميجنگد و فضل و برکت را براي مردم جامعه به ارمغان ميآورد به «خدامردان
فریزر» نزدیک ميشود و آنجا که براي رسيدن به هدف خود ،خانها و مراحل مختلفي را
پشتسر ميگذارد به «کنشگرهاي پراپ» شباهت ميیابد( .بهرامي رهنما)6863 ،
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کمپبل ماجراي قهرمان را برمبناي ساختار مشترکشان به سه مرحله ،بخشبندي
ميکند .بخشهاي سهگانة این الگو درکتاب قهرمان هزارچهره به شرح زیر است:
مرحلة عزیمت :بهعنوان بخش آغازین سفر ،حوادث ما قبلِ شروع سفر را در برمي-
گيرد ،شامل مراحلِ دعوت به آغاز سفر ،ردّ دعوت ،امداد غيبي ،عبور از نخستين آستان و
شکم نهنگ است .مرحلة تشرّف :با ورود قهرمان به جادۀ آزمونها همراه است .در این
مرحله ،قهرمان با عبور از مراحلِ مالقات با خدابانو ،زن درنقش وسوسهگر ،آشتي و
یگانگي با پدر ،خدایگان و برکت نهایي ،درعينحال که به هدف و مقصود نهایي دست
ميیابد ،ازنظر روحي نيز دچار تغيير و تحوّل ميشود و تعالي ميیابد .مرحلة بازگشت:
کمپبل دومين وظيفة قهرمان را پس از درک قلمرو خدایان ،بازگشت به سطح زندگي
پيشين خود ميداند که درآن باید همانند انساني دگرگونساز خدمت کند .قهرمان در این
مرحله داراي نيروهاي بالقوّۀ صانع هم هست (کمپبل)6869 ،؛ بنابراین ،قهرمان با دریافت
فضل و برکتي که بهواسطة آن ميتواند زندگي را متحوّل سازد و به تجدید حيات جامعة
انساني کمک کند ،باز ميگردد؛ درحاليکه هنگام مراجعت نيز با مشکالت متعددي مواجه
ميشود و حتي این امکان نيز وجود دارد که قهرمان بهجاي بازگشت به ميان مردم ،تصميم
بگيرد با کنارهگيري از جهان قبلي از انجام مسئوليتي که بر عهده دارد ،سر باز زند .این
بخش در بردارندۀ رویدادهایي است که قهرمان در بازگشت خود به وطن با آنها روبهرو
ميشود که عبارتاند از :امتناع از بازگشت ،فرارِ جادویي ،دست نجات از خارج ،عبور
ازآستان بازگشت ،ارباب دو جهان و آزاد و رها در زندگي( .کمپبل)6869 ،
الگوي ارائهشدۀ کمپبل بسيارگسترده است و نباید انتظار داشت که همة اسطورهها
واجد همة این مراحل باشند .هرچند فرآیند روایي در این نوع داستانها بسيار به هم نزدیک
است و هدف و مضمون واحدي را هم ارائه ميدهد ،اما بسته به سطح ماجراي قهرمان،
ممکن است همة این مراحل و یا مضمونهاي کهن الگویي در آنها دیده نشود و چرخة
اسطورۀ یگانه بهطور کامل طي نگردد .کمپبل نيز بر این عقيده است که «بسياري از
داستانها یک یا دو عنصر نمونهاي را از دایرۀ کامل جداکرده بسط ميدهند .بعضي دیگر
از داستانها ،چندین دایرۀ مستقل را در یک سري ِکامل ميگنجانند .شخصيتها و

 | 16متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

اپيزودهاي مختلف را ميتوان درهم ادغام کرد و از سویي ،یک عنصر مجزا را ميتوان
بارها و بارها نسخهبرداريکرد و با تغييراتي بسيار دوباره ظاهر نمود( ».کمپبل :6869 ،الف)
همچنين دربارۀ حذف عناصرکهنالگویي ميگوید« :اگر یکي از عناصر از یک داستان،
افسانه ،آیين و یا اسطورۀ فرضي حذف شده باشد ،حتماً بهگونهاي تلویحي به آن اشاره شده
است و خودِ حذف شدن آن عنصر هم ميتواند دربارۀ تاریخ و آسيبشناسي داستان
موردبحث اطالعات زیادي در اختيار ما قراردهد( ».همان)57-51 :

 .6معرفي منظومه و خالصة داستان
به باور صفا ،منظومة سامنامه متعلق به اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است و سرودۀ
خواجويِ کرماني( .صفا )6835 ،در این منظومه ،برعکس شاهنامه ،از دخالت سام در
جنگهاي بزرگ ملَي ایرانيان اثري نيست (همان ،)887 :بلکه انگيزۀ همه نبردها وکششها
وکوششها ،اسارتها و مرارتهاي سام ،عشق و وصال معشوق است( .پرویزي)6872 ،
براي همين «ميتوان گفت بُعدِ عشقي آن ،برجنبة حماسي آن غلبه دارد( ».منوچهري و بابا
صفري )6868 ،ازاینرو ،به باور برخي محققان ،این منظومه بيشتر یک داستان سلحشوري ـ
رمانس است تا داستان حماسي( .نحوي)6835 ،
داستان با تولّد سام آغاز و با رفتن او به شکارگاه پي گرفته ميشود .سام در پيِ تعقيب
گوري به دشت سرسبزي ميرسد و درآنجا پري رویي را ميبيند که خود را همان گوري
معرفي ميکند که با افسون او را از لشکرش جدا کرده و به سمت دشت کشانده است .پري
روي ،سام را به قصرش دعوت ميکند .با وارد شدن سام به قصر و مشاهدۀ تصویر زیباي
پریدخت ـ دختر فغفورِچين ـ ماجرا شکل دیگري ميگيرد و او عاشق پریدخت ميشود.
در پيِ دلدادگي سام ،سروشي در عالمِ خواب بر او ظاهر ميشود و راه رسيدن به مقصود را
در سفر به چين ميداند .در راه سفر ،سام با حوادث بسياري مواجه ميگردد .همراهي او با
کارواني در این سفر ،سبب ميشود اتّفاقات تازهاي برایش رقم بخورد .سام با کمک
سعدان ـ ساالر کاروان ـ راهي دربار فغفور ميشود و با همراهي پرینوش و بهدوراز چشم
همگان ،با پریدخت دیدار ميکند؛ اما در برگشت با باغبان قصر درگير ميشود که این
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درگيري به کشته شدن باغبان و زنداني شدن سام ميانجامد .سام به کمک قمررُخ از زندان
فرارمي کند .کسب رضایت فغفور براي ازدواج بهانهاي است تا سام با دعوت فغفور بار
دیگر راهي چين شود .فغفور براي از بين بردن سام ،او را به نبرد با نهنگال دیو ميفرستد.
سام در این نبرد پيروز ميشود .فغفور با همدستي وزیر ميکوشد با پنهان کردن پریدخت
در چاهِ سردابه و انتشار خبر مرگ او ،سام را به ترک چين وادارد .با آشکار شدن مکر و
حيلة فغفور ،داستان وارد مرحلة تازهاي ميشود .سام هرچند عشق به پریدخت را در دل
دارد ،اما این بار براي براندازي ریشة کفر راهي دیار مغرب ميشود و ماجراهاي زیادي را
از سر ميگذراند .رفتن به مرز روم و نابودي سقالبشاه ،گذر از جزایرِسگساران ،نيمتنان،
پریان و شهرِ زنان ،شکستن طلسمِ جمشيد ،نبرد با شداد و دیوانِ کوهِ فنا و در بندکردن دیوِ
ابرها و موارد متعدد دیگر ،حوادثياند که در خاللِ این بخش از سفر اتّفاق ميافتند .سام
پس از برچيدن ریشةکفر و نابودي فغفور ،به همراه پریدخت بهسوي مرز ایران حرکت
ميکند .منظومه با ازدواج آنها و نشستن سام بر تخت پادشاهي زابلستان به پایان ميرسد.

 .3بحث و بررسي
 .1-3دعوت به آغاز سفر
نداي فراخوان که درواقع زمينهساز شروع سفر است ،ممکن است قهرمان را به زندگي فرا
بخواند و یا بالعکس او را بهسوي مرگ دعوتکند؛ اما درهرحال ،با شنيدن این ندا ،تحوّل
عظيمي در درون قهرمان رخ خواهد داد؛ تحوّلي که با خود تولّد دوبارهاي را براي قهرمان
به ارمغان ميآورد  .مرحلة نخست سفر سام که با تصميم او براي رفتن به شکارگاه شروع
شد ،در حقيقت آغاز شکلگيري سفرِروحي او محسوب ميشود .سام در شکارگاه به قصد
شکارِگوري با پریچهرهاي برخورد ميکند و با وارد شدن به قصر او و دیدن تصویر زیباي
پریدخت عاشقش ميشود .پریچهره وقتي محبّت سام را نسبت به تصویر ميبيند ،با
پارهکردن تصویر و سپس اظهار عالقه به سام ،آن نقش و تصویر را به دیو نسبت ميدهد.
سام در اثر بيتابي از هوش ميرود تا اینکه در عالم بيهوشي ،سروشي به او ندا ميدهد که
براي رسيدن به مقصود ،راه سفر به سرزمين چين را درپيش بگيرد( .سامنامه)6862 ،

 | 19متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

کمپبل در اینگونه سفرها ،دو نوع قهرمان را معرفي ميکند «آنهایي که رفتن به سفر
را خود انتخاب ميکنند و آنهایي که این کار را نميکنند( ».کمپبل :6869 ،ب) در برخي
از ماجراها ،قهرمان قصد انجام سفر ندارد ،بلکه از روي اجبار به درون ماجرا پرتاب
ميشود؛ مانند فراخوانده شدن به سپاه (همانجا) که با ماجراي سام در این بخش از سفرش
تناسب پيدا ميکند.
سام با فراخوان سروشِ غيبي ،راه سفر به چين را درپيش ميگيرد و پس از طيّ مراحل
مختلف و گذراندن آزمونهاي دشوار ،موفق ميشود با پریدخت دیدارکند .او با فرستادن
نامهاي براي فغفور ،خواستار ازدواج با پریدخت ميشود .فغفور با همدستي همایون ـ
مادرپریدخت ـ در ظاهر با این وصلت موافقت ميکند؛ درحاليکه به قصد نابودي سام او
را به نبرد با نهنگالدیو ميفرستد .سام عليرغم مخالفتهاي پریدخت ،با این درخواست
موافقت ميکند؛ اما پيروزي در این نبرد سبب ميشود تا فغفور با پنهانکردن پریدخت در
چاهِ سردابه و به دنبال آن انتشار خبر دروغين مرگ او ،مقدّمات ترک چين را براي سام
فراهم نماید( .سام نامه )6862 ،سام ،از تکرار شرایط نامطلوبي که از هرسو او را احاطه-
کرده ،خسته و بيزار ميشود و نيازمند تکانهاي است تا او را به حرکت وادارد .یونگ
برخوردهاي شدید عاطفي را سبب انکشاف خودآگاهي ميداند و عقيده دارد «ضربههاي
عاطفي مشابه ،موجب بيداري آدميان ميشود و آنها را ناگزیرمي کند مراقب کردار خود
باشند( ».یونگ )6869 ،این تکانهي نخستين ،اگرچه ممکن است تشخيص داده نشود ،اما
نوعي فراخوان است که در اسطورهها و قصههاي پریان با مضمونهاي مختلفي نمایان
ميشود .بحرانيکه بهواسطة خبر دروغين مرگ پریدخت و آشکارشدن حقيقت به وجود
آمده ،عاملي تأثيرگذار براي تحوّل روحي سام است .سام با پيبردن به حيلة فغفور ،هرچند
عشق به پریدخت را در دل دارد ،ولي برخالف گذشته هدفکلّيتر و واالتري را براي
خود تعيين ميکند .او این بار بهقصد نابودي گروه کافران سفري را بهسوي سرزمين مغرب
آغاز ميکند؛ بنابراین ،در دور دومِ سفر ،این وجدانِ بيدارِ قهرمان است که او را به سفر
فراميخواند .سام بدون اینکه از جانب دیگران به دل ماجرا پرتاب شود ،این بار با ارادۀ
مصمّم خود تن به سفري پرمخاطره ميدهد( .سامنامه)6862 ،
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 .6-3امدادهای غیبي
قهرماني که به نداي درون پاسخ مثبت داده و شجاعانه قدم در راه نهاده است ،در اوَلين
مرحلة سفر با موجودي حمایتگر روبهرو ميشود .ازجمله عوامل فراطبيعي که کمپبل ازآن
با نام امدادهاي غيبي یاد ميکند ،ميتوان به فرّه ایزدي اشاره کرد .مشخصترین نمونة بهره

-

مندي سام ازموهبتِ فرّ ،شکست ناپذیري او در مقابل دیوان و جادوان است؛ همچنين فرّه
ایزدي نيروي چيرگي بر دشمنان و مخالفان را نيز به او ميبخشد و بهواسطة آن بسياري از
کارهاي دشوار سامان ميیابد؛ درواقع ،تجليِ فرّ براي سام به شکلهاي گوناگون صورت
ميپذیرد که عبارتاند از:

 .1-6-3سروش ایزدی
درکنار خویشکاري نداي فراخوان که در همان ابتداي سفر ،شاهد آن هستيم ،پشتيباني
معنوي سروش نيز درطول داستان به شکلهاي مختلفي به چشم ميخورد؛ مثالً هنگاميکه
سام به مهماني نهنگال دیو ميرود ،سروش با نداي خود او را از حيلة نهنگال با خبرميکند و
با منع نمودن از خوردن برّۀ زهرآلود او را از مرگ نجات ميدهد( .سام نامه )6862 ،در
ماجراي قلعة گنجينهدژ و یا در مواردي که ترس و وحشت ،دليلي ميشود براي نااميدي
سام ،سروشغيبي با حمایتهاي خود ،او را دلداري و نوید پيروزي ميدهد که در جریان
نبرد با نهنگال دیو (همان )269 :و دیوِ ابرها (همان )917 :این وعدهها به تحقق ميپيوندد.

 .6-6-3خواب و رؤیا
نيروي یاریگر قهرمان در قالب خواب و رؤیا در وجود شخصيتهاي مختلفي به ظهور
ميرسد؛ بهعنوانمثال ،پس ازگرفتارشدن قلواد در دستِ زنگيان ،سام که بيم عاقبت ماجرا
را در دل داشت ،فریدونشاه را در عالم خواب ميبيند که او را از سختيهاي سفر آگاه
ميکند و مژدۀ آیندهاي روشن به او ميدهد( .همان )26 :هنگام رفتن سام بهسوي طلسمِ
عناصر (طلسم جمشيد) هم ،جمشيد در خواب او را به چگونگي شکستن طلسم رهنمون
ميشود و از حضور سيمرغ در مسير به او خبر ميدهد( .همان)563-561 :
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 .3-6-3سالح جادویي
با توجه به اینکه دشمنانِ سام موجوداتي معمولي نيستند و بيشتر دیوان و جادوگرانياند که
با حيله و افسون مانع سفر دشوار او ميشوند ،سام نيازمند جنگافزاري ویژه است تا به او
توان ایستادگي در برابر نيروهاي هيوالیي را بدهد .تي جمشيد نمونهاي ازاینگونه جنگ
افزار است که سام با در اختيار داشتن آن و با راهنمایي سيمرغ توانست بر ارقمدیو پيروز
شود( .همان )582 :هم چنين در ماجراي نبرد با لجالج دیو که به سبب طلسم چليپاي
آهنربا ،سام دچار مشکل شد ،رجمانِ جنيّ دفع جادو و افسون را با همين تي جمشيد به او
ميآموزد( .همان)586 :

 .9-6-3یاوران قهرمان
سام در بخشهاي متعدّد سفرش از حمایت و پشتيباني چهرههاي برجسته و نيکي بهره
ميبرد؛ ازجمله شخصيتهایي که حضور مداوم او از ابتدا تا انتهاي سفر حس ميشود،
قلواد است .حضور او درکنار سام ،حماسة گيلگمش را به خاطر ميآورد که درآن ،پهلوان
با کمک همراه و همزاد خود ،انکيدو مسير پرفراز و نشيب سفر را با موفقيت طيّ ميکند.
(طاهري و آقاجاني )6862 ،شخصيت دیگري که سام از تجربيات او استفاده ميکند ،فرد
راهداني به نام ملّاحِ کشتي بان است .ملّاح با تشریح سرزمينهاي ناشناخته و موانع مهلک و
خطرناک ،تصویرذهني دقيقي از مراحل سفر پيشِ رويِ سام قرار ميدهد .سام با بهرهگيري
از تجربيات او توانست از جزایرِ نيم تنان ،سگساران و پریان عبورکند (سام نامه )6862 ،و به
شهرِ شداد برسد.

 .3-3عبور از نخستینآستان
آستانِ نخستين در هرسفر ،گذر از مرز خودآگاه به ناخودآگاه فرد است( .ذبيحي)6868 ،؛
قلمرويکه ورود به آن منوط به گذشتن از نگهباناني است که «در محدودۀ افق زندگي
وآسمان کنوني قهرمان» (کمپبل :6869 ،الف) به نگاهباني ميپردازند و آن را محدود
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ميکنند؛ موجوداتي چون :اژدها ،شير ،قهرمانان دیوکُش با شمشيرهاي آخته ،کوتولههاي
نفرتانگيز و گاوهاي بالدار( . ...همان)63 :
سام براي رسيدن به خواستهاش ،راه چين را در پيش ميگيرد .نخستين مانع در این راه،
همراهان او هستند که او را از قدم نهادن به حيطة ناشناختهها باز ميدارند (سام نامه)6862 ،؛
اما سام تحت تأثير گفتههاي آنان قرار نميگيرد و همينگونه در مراحل بعدي سفر نيز با
بيتوجهي به مخالفتهاي سعدان براي پيکار با زنِجادو (همان ،)76 :مخالفتهاي مالح
قبل از نبرد با نهنگال دیو (همان )286 :و یا ردّ درخواست قلواد براي وارد شدن به شهر زنان
(همان )998-996 :و رفتن به کوه فنا براي نبرد با دیوِ ابرها (همان )996 :توانست این مرحله
را تجربه نماید .افزون بر این ،نگهبانان باغ پریدخت که مانع ورود سام به قصرشدهاند،
درحکمِ نگهبانانآستانه هستند .سام پس از رسيدن به چين ،منتظر فرصتي است تا پریدخت
را از نزدیک مالقات کند .این انتظار ،زماني محقَق ميشود که او بتواند از سدّ نگهبانان
عبورکند و وارد قصرِ پریدخت شود .رفتن به باغ و درگيري با نگهبانان را ميشود مرحلة
عبور ازآستان در نظرگرفت که سام ناگزیر پس از یک نبرد طوالني آن را به انجام رساند.
(همان)622 :

 .9-3شکم نهنگ
گذر ازآستان جادویي ،مرحلة انتقال انسان به سپهري است که درآن تولَدي دوباره ميیابد.
این مرحله در سفر قهرمان ،بهصورت شکم نهنگ ،بهعنوان رحمِ جهان ،نمادین شده است.
(کمپبل :6862 ،الف) عليرغمِ صحنههاي نبرد با دشمنان کهگونه اي از ورود قهرمان به این
مرحله را بازآفریني ميکند ،مکانهایي هم وجود دارند که با فضایي ماورایي و
خصوصيات مشترکشان ،رفتن به کام نهنگ و تجربة نوعي مرگِ نمادین را عينيّت
ميبخشند .در نظریّة کمپبل ،اینگونه مناطقِ ناشناخته ،حوزههاي آزادي گزارش شدهاند
که محتویات ناخودآگاهي درآن ها متجلّي ميشود (همان)31 :؛ بنابراین ،درکنار مضاميني
مانند قلعه ،زندان ،قصر ،جزایر ،دریا ،کشتي ،چاهِ تنگ و تاریک ،غار ،دشت ،بيشه زار،
نخچيرگاه و باغ ،با معادلهایي همچون :تاریکي ،سياهي ،شب و...؛ که به زبان تمثيل نمایان
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گر عرصة ناخودآگاهياند و قهرمان با گذر از آنها با چشم اندازي سرشار از هيأت ها و
اشکال سمبليک مواجه ميشود .نبرد با اژدها ،دیو یا هر موجود خطرناک و هراس انگيز
دیگر نيز اشارها ي رمزآلودي تواند بود به حضور قهرمان در همين مرحلة سخت و دهشت
بار که در جاي جايِ سفر سام قابل مشاهده است.

 .5-3جادۀآزمون
قهرمان در این سفرِ وهم انگيز ،بارها و بارها باید بر موانع وآزمون هاي مختلف که چيره
شدن برآن ها چندان ساده نيست ،فائق آید تا بتواند وظایف خطير و دشوار خود را به انجام
رساند و به مقصود نائل شود .این مرحله که مرحلهاي محبوب در سفرهاي اسطورهاي است
به «کالم اهل سرّ ،دومين مرحلة طریقت است تحت عنوان مرحلة تزکية نفس ...و یا به کالمِ
دنياي مدرن :مرحلة کنارگذاشتن ،فراتر رفتن و یا تحوّل تصاویر بهجا مانده ازکودکي
وگذشتة ما( ».کمپبل :6869 ،الف) نجات کاروان از دست زنگيِ دیوکرداري به نام
سمندانِ زنگي ،نخستين نبردي است که سام درطيّ چند مرحله آن را به انجام ميرساند.
زنگي که ميشود او را در ردیف دیوان و بودههاي اهریمني قرار داد ،تصویري کهن
الگویي از سایه را مجسّم ميکند که نمایان گر صفات و خصوصيّات ناشناخته یا کمتر
شناختهشدۀ سام ميتواند باشد( .سام نامه )6862 ،مواجهه با این بخش تيره و تاریک روان
در سفرکهن الگویي سام ،در قالب نبرد با اژدها نيز نمود پيدا ميکند .سام پس از نابودي
زنگيان ،وارد شهرِ بَربَر ميشود و با به کمند انداختن فيل پادشاه که از دست پيل بانان
فرارکرده بود ،موفّق به دیدارِ شاه ميشود .سام در این دیدار علّت سفرش را به پادشاه
ميگوید و پادشاه نيز به او وعدۀ کمک ميدهد ،امّا درعوض خواستار نبرد او با اژدها
ميشود( .همان)88-23 :
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ز گـــــور و ز بـــــاغ و ز کـــــار پـــــري

ســـــخن رانـــــد بـــــا شـــــاه بـــــا داوري

بگفـــــــت و بناليـــــــد از درد یـــــــار

بـــدانســـان کـــه شـــد شـــه ز دادش فگـــار

چــو دانســت کــو ســام رزم آزماســت

ســـوي شـــهر ترکـــان چيـــنش هواســـت

فــــرود آمــــد از تخــــت انــــدر زمــــان

کمـــــر بســـــت در خـــــدمت پهلـــــوان

وزان پـــــس بگفـــــت آرزوي دلــــــم

بـــر آور کـــه غـــم شـــد همـــه حاصـــلم

یکـــي بيشـــه نزدیکـــي شـــهر ماســـت

وزان بيشــــه بــــر مــــا فــــراوان بالســــت

یکــــي اژدهــــا پيــــل پيکــــر بــــه تــــن

همــــي زهــــر بــــارد بــــه قهــــر از دهــــن
(همان 26 :و )88

اژدهاکشي یکي از مضامين معمول در حماسهها و داستانهاي پهلواني است که به گونههاي
مختلف و در قالب نبرد با دیگر موجودات اهریمني همچون دیوان نيز به نمود ميرسد .این
بُن مایه که «شکل ویژهاي از اسطورۀ معروف فرشته باران و دیو خشکي» (خسروي)6869 ،
ميتواند باشد ،یادآور نبرد تيشتر با دیوِ اپوش در اساطير ایراني است و «تمثيلي است از غلبة
بر خشکسالي و آزاد کردن زنان و دختران جواني» (دالشو )6811 ،که نماد زایش و
بارورياند .در شاهنامه ،این عنصر شيطاني درهيأتِ ضحاک ماردوش که دختران جمشيد
را به اسارت خود درآورد ،نمادینه شده است (خالقي مطلق ،6831 ،ج  )6و در سامنامه نيز،
نبرد قهرمان با اژدهاي دوسر و هشتپایي که در بيشهاي نزدیک شهر با بستن راهِ چشمهها و
آبِ نهرها موجب آزار و اذیت مردم ميشد (سام نامه )6862 ،و یا نابودي دیوزنِ جادو
(همان )79-17 :و دیوِ ابرها (همان )188-188 :که پرینوش و پریدخت را به اسارت گرفته
بودند ،بهنوعي بازتاب دهندۀ پيکار با این موجود اهریمني است که سام با کشتن آنها،
توانست نقش نجات بخشي را که «مهمترین ویژگي کهن الگوي قهرمان است» ایفا کند.
(قائمي )6836 ،در تمامي مراحل سفر ،بارها شاهد نبرد سام با گروه دیوان و جادوگراني
هستيم که با توسّل به قدرتهاي اهریمني و نيروهاي جادویي سدّ راه او ميشوند .در
تعبيري اسطوره شناختي ،ظهور این موجودات ،نشاندهندۀ تمایالت و خصلتهاي پست و
ناپسند و تجسّم عقدههاي واپس زدۀ روان سام ميتواند باشد که بخشي از شخصيت
رشدنيافتة او را بازتاب ميدهند؛ بنابراین ،مبارزه با این عناصرشيطاني که نوعي رهایي از
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محدودیتهاي ذاتي را براي سام به ارمغان ميآورد ،بخش بزرگي از مرحلة جادۀآزمون ها
را تشکيل ميدهد.

 .2-3مالقات با خدابانو ـ زن در نقش وسوسه گر
آنيما یا جنبة زنانة روان قهرمان با دوسویة مثبت و منفي که در چهرههاي زنان زیبارو و یا
زن جادو و ساحره خودنمایي ميکند ،با مفاهيمي همچون :عشقورزي ،محبّت ،ناز و
عشوههاي زنانه ،خنياگري و نوازندگي ،شهوت و نيازهاي جنسي در الگويکمپبل ،مرحلة
زن در نقش وسوسه گر و مالقات با خدابانو نام دارد .کمپبل عقيدۀ خود را دراین زمينه ،با
داستاني از اسطورۀ معروفِ سومري تشریح ميکند که در آن جلوههاي پيچيده و متضاد
خدابانو با چرخههاي منازل سيّارۀ ونوس برابر هم قرارميگيرند (کمپبل :6869 ،الف)؛ اما
این مادینة روان که در سفر اسطورهاي سام بهعنوان برجستهترین کهن الگو حضورِ دائم
دارد ،در اوَلين نمود خود در وجود پریچهره و سپس تصویر زیباي پریدخت فرافکني
ميشود و در جریان سفر ،متناسب با شخصَّت رشدنيافتة قهرمان ،با ویژگيهایي چون:
وسوسهانگيزي ،الهامبخشي ،خردورزي و یاريگري ،بهگونهاي خاص ،رخ مينماید .در
این فرآیند ،شمسةخاوري و عالمافروز ،دیوزن جادو ،همایون ـ مادرِپریدخت ـ مرجانه و
خاتورۀ جادوگر که به قصدکامجویي یا با اعمال جادویي مانعي بر سرِ راهِ قهرمان بودهاند،
سویة زیانبارِ آنيما هستند که مرحلة زن در نقش وسوسه گر را شکل ميدهند .قمررُخ نيز
اگرچه با دلربایيهاي وسوسه انگيز خود همين مرحله را به نمایش ميگذارد ،امّا با نجات
سام از تنگناي زندان ،قهرمان را یاري داده و همزمان او را از مرحلة مالقات با خدابانو عبور
ميدهد .البتّه این خویشکاري مثبت در بخشهاي دیگر ،در وجود چهرههاي شاخصي مانند
پرینوش ،رضوان و شمسه هم به نمود رسيد ،اما متعاليترین نمود عنصرِ مادینه که جلوهاي
از خدابانو را براي سام متجلّي ساخت ،پریدخت است که نقش مؤثّر او ،از ابتدا تا انتهاي
سفر قابلمشاهده است.
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 .7-3آشتي و یگانگي با پدر
قهرمان براي رسيدن به این آگاهي و معرفت که پدر و مادر از اساس ،واحدند و اتّحاد آن
دو سمبلي است از وحدت جاودانگي و زمان ،باید مرحلة آشتي با پدر را پشتسر بگذارد.
قهرمان در این مرحله ممکن است با چهرهاي دوگانه از پدر روبهرو شود .جنبة دیومانندِ پدر
که صورتي هراسانگيز از پدر را ترسيم ميکند «انعکاسي از من یا ایگوي فرد است که
اجازه نميدهد او منظري واقع گرا و متعادل از پدر داشته باشد» (کمپبل :6869 ،الف)؛ امّا
قهرمان در اثر ریاضتها و مجاهدتها ،این شایستگي را پيدا ميکند تا با رها شدن از
چنگال من ،یکي شدن با پدر را تجربه نماید و دریابد او و پدر داراي جوهري یگانهاند؛
درنتيجه ،با تشرّف به درگاه پدر ،یا بهعنوان پيامآور بازميگردد و یا با این حکمت که «من
و پدر یکي هستيم» (همان ،)896 :از پدر برکت یافته و نمایندۀ او خواهدگشت .در این
سفرِنمادین ،سام در سایة عشقِ به پریدخت توانسته زن را در هردو چهرۀ تاریک و روشن
اش بشناسد و با ازدواج با او بر زندگي تسلّط یابد و از این راه به یگانگي با پدر برسد.
همين مضمون به شکلي دیگر با نشستن بر تخت پادشاهي هم مصداق پيدا ميکند .کمپبل
عقيده دارد قهرماني که قدرت به او منتقل ميشود کسي است که شایستگي آن را پيدا
کرده تا خود را از حالت بشریّتِ مطلق خارج کند و نمایندۀ نيروي کيهاني که وراي
فردیّت است ،قرار بگيرد؛ پس قهرمان با رسيدن به چنين قدرتي نهتنها خود ميتواند یک
پدر باشد ،بلکه توان آن را دارد که نقش یک کاهن یا راهنما را هم عهدهدار شود.
(کمپبل :6869 ،الف) از منظر اسطوره شناختي نيز پدر بهعنوان نخستين مزاحم در بهشت
نوزاد و مادر ،حامل نقشکهن الگویيِ دشمن است (کمپبل :6869 ،الف) و کار قهرمان،
کشتنِ جنبة وحشتناک پدر و آزادکردن انرژيهاي حيات بخشي است که جهان را سرشار
ميکنند (همان)895 :؛ بنابراین ،تمامي دشمنان در ناخودآگاه قهرمان ،نمودار چهرۀ
نامهربان پدر هستند که معادل آن در سفر نمادین سام ،یا شاهان ظالم و خودکامهاند و یا
بودهاي اهریمني مانند دیوِ ابرها که پریدخت را بهعنوان سمبل زندگي سام به اسارت گرفته.
بي شک ،غلبه بر هرکدام ،استعارهاي است براي از ميان برداشتن جنبة کریه و زشت پدر.
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 .8-3خدایگون
قهرمان هر قدمي که در جهت فردیّت بر ميدارد ،گامي است براي نزدیک شدن به منبع
الیزالِ الهي .این توانِ بالقوّه نشان از موقعيتي فراانساني دارد که بهواسطة گذشتن از
تاریکيهاي جهل و رسيدن به بيداري دروني حاصل ميشود .سام در مرحلة نخست سفر،
با آگاهي محدود تنها باهدف یکي شدن با پریدخت قدم در راه گذاشت؛ اما در دور دوم
سفر ،از محدودیت آگاهي خارج ميشود و خواهان اینکه عشق را در معناي وسيعتري
تجربه کند؛ بنابراین ،هدف واالتري مدّ نظر قرار ميگيرد .همينکه قهرمان بلوغِ نسبيِ الزم
براي رویارویي با نيروهاي منفي روان را به دست ميآورد و با درون خویش به سازگاري
ميرسد ،درحقيقت ،توانسته وجودي مقدّس و الهي را در خود رشد دهد که قابل انطباق با
مرحلة خدایگان است.

 .4-3برکت نهایي
مرحلة پایانيِ بخش تشرّف در الگويکمپبل که هم هدیهاي براي خود قهرمان محسوب
ميشود و هم ارمغاني براي جامعة او ،به دو صورت مادّي و معنوي تجسّم ميیابد .درشکل
مادّي بهصورت کسب غنائم و تصاحب گنجها و در شکل معنوي که نمایانگر دستيابي
قهرمان به هویّت فردي و جمعي است ،با ازدواج با پریدخت و پادشاهي زابلستان به نمود
ميرسد و براي جامعة قهرمان نيز با نابودي ریشههاي کفر ،رهایي از ظلم و ستم ،برقراري
صلح وآرامش وگستراندن دین ایزدي به جلوه در ميآید.

 .14-3فرار جادویي-دست نجات از خارج
در جریان فردیّت ،مسائل پيچيدۀ رواني تنها از طریق سایه پدیدار نميشوند ،بلکه شخصيت
دروني دیگري هم در پسِ پردۀ سایه شکل ميگيرد .این شخصيت نمادین که در
روانشناسي یونگ تحت عنوان «آنيما» ازآن نامبرده ميشود» ،تجسّم تمامي گرایشهاي
رواني زنانه در روح مرد است( ».یونگ )6869 ،که مرد به یاريِ طبيعت آن ،زن را درمي-
یابد .قهرمانِ مسير تفرّد و خودیابي باید با این بخش از روان خود روبهرو شود ،جنبههاي

اصغری و ستاری | 11

مختلف آن را بشناسد ،برآن ها غلبهکند و با خود هماهنگ نماید .آنيما گاه با
افسونگريهاي زنانه عللي براي کششهاي شهواني در نهادِ مردان ميشود و گاه با تغيير
چهره بهعنوان راهنما ،واسطهاي براي رسيدن مرد به جهان درون.
سام در بخشي ازسفر با اظهار عالقة شمسةخاوري و عالمافروز پري روبهرو ميشود.
او در این مرحله ،حضور آنيما را درست موقعي تجربه ميکند که براي بار دوم در برابر زن
و احساسات و عواطف زنانه قرار ميگيرد .آنيما در اینجا به شکل نمادهاي زنانه بر سام
ظاهر ميشود و با دلربایيهاي خود درتالش است تا ذهن او را از راه بردن به ارزشهاي
عميق دروني بازدارد ،اما قرارگرفتن در برابرتمایالت غریزي براي قهرماني که آمادگي
الزم براي رویارویي با چنين مواردي حاصل نکرده ،خطرآفرین است و ميتواند عامل
سقوط باشد .سام در دیدار با شمسه ،نسبت به عشق او بياعتناست و توجّهي به آن نشان
نميدهد ،امَا تهدیدات عالمافروز و درخواست عاشقانه و هوس آلودش او را دچار لغزش
ميکند .در اینجا فرارجادویي ،امکان بازگشت از آن سوي آستان خوفانگيز را براي
قهرمان فراهم ميآورد و این فرصت را به او ميدهد تا با گفتارهاي نرم و تأثيربرانگيزش
بتواند با خاموش کردن آتشِ خشمِ عالمافروز ،به حيطة امن خود بازگردد (سام نامه،
)6862؛ اما عبور هميشه آسان نيست و این امکان وجود دارد که براي بازگرداندن قهرمان
از سفر ماورایياش ،نياز به کمک از خارج باشد .سام با هدف دستيابي به پریدخت راهي
سفر به چين شد؛ اما در ميانة راه ،با رسيدن به پادشاهي خاور ،از هدف اصلي فاصله
ميگيرد و از ادامة سفر باز ميماند؛ بنابراین ،براي بازگشت به حالت بيداري ،نياز به دست
نجاتي دارد تا او را از این غفلت بيرون آورد و این نقش در وجود پریدخت و از طریق
خواب و رؤیا به انجام ميرسد و سبب شکلگيري دوبارۀ چرخة سفر ميگردد( .همان)18 :
همان طورکه قبالً اشاره شد ،ممکن است در طرح پيشنهادي کمپبل برخي مراحل
سفر با همدیگر ادغامشده و یا جابهجایي در آن صورت گيرد .این تداخل مراحل در دیدار
نخستين سام با پریدخت قابل ردیابي است .سام پس از دیدار نخستين خود با پریدخت،
همانطور که پيشتر اشاره شد ،هنگام بازگشت با نگهبان باغ درگير شده و به خاطر کشتن
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او در قلعه زنداني ميشود تا اینکه با کمک قمررُخ ،از زندان فرارميکند .در اینجا دو
مرحله همزمان با هم ادغام ميشوند .قمر رُخ را باید دست نجاتي دانست که شرایط فرار و
رهایي از زندان را براي قهرمان ممکن ميسازد .رخداد دیگري که ميتوان ادغام همين
مراحل را درآن شاهد بود ،نجات سام از نقشة قتل است.

 .11-3عبور ازآستان بازگشت
قهرمان بهعنوان انسان ميميرد ،ولي چون انساني کامل و متعلق به تمام جهان است دوباره
متولّد ميشود (کمپبل :6869 ،الف) تا درسي را که از این حيات مجدّد آموخته به همگان
منتقل کند .کمپبل معتقد است ،قهرماني که براي تکميل سير و سلوک بازميگردد ،باید
بتواند در برابر تمایالت و منطقهاي نابودکننده تاب بياورد .او باید ضربههاي ناشي از
پرسش هاي منطقي و انزجار شدید را از سویي و مشکل عدم درک مردمان خوب را از
سویي دیگر تحمّلکند( .کمپبل :6869 ،الف) سام براي تکميل چرخة سفر مجبور است به
دنياي پيشين خود بازگردد؛ امّا درحين بازگشت ممکن است با مشکالتي مواجه شود که
نتواند از آنها بهسالمت عبورکند .دعوت سقالبشاه و نقشهاي که براي از بين بردن سام
طراحيکرده (سام نامه )6862 ،معادل عبور قهرمان ازآستان بازگشت است .اگرچه ورود
سام به باغ و نجات او با همکاري تسليم شاه ،مراحل شکمنهنگ و دست نجات از خارج و
فرار جادویي را درکنار هم تداعي ميکند ،اما ميتوان آن را نخستين آستاني دانست که در
برگشت از سفر اتّفاق ميافتد.

 .16-3ارباب دوجهان
قهرماني که با تجربة کامل و متناقض یکي بودن دو جهان آشنا شده است و بهواسطة رهایي
از تمام محدودیتهاي فردي و رسيدن به فناي خویشتن که پيششرط تولّد مجدّد است ،به
درک حقيقت نائل ميشود ،شاهد گذري بسيار ژرف و اربابگونه در دوسوي آستانِ
جهان ميگردد .هنر او بهعنوان ارباب دوجهان «آزادي عبور و مرور در دو بخش آن است؛
حرکت از سوي تجليات زمان بهسوي اعماق سببساز و بازگشت از آن ،آنهم
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بهطوريکه قواعد هيچیک از این دوسو به دیگري آلوده نشود ،ولي درعينحال ،ذهن
بتواند یکي را از دریچة دیگري بنگرد( ».کمپبل :6869 ،الف) سام با رسيدن به پادشاهي
زابل و ازدواج با پریدخت ،به وحدت رواني ميرسد .کمپبل خوان آخر قهرمان را که با
پشتسرگذاشتن تمام موانع به وقوع ميپيوندد ،ازدواج جادویي روح قهرمان با خدابانوـ
ملکة جهان ميداند( .کمپبل :6869 ،الف) ازدواج ،حاصل جمع اضداد و نقطة شکلگيري
فرآیند فردیّت به شمارميآید و «نشان دهندۀ تسلّط کامل قهرمان بر زندگي است( ».کمپبل،
 :6869الف) در فرهنگ نمادها نيز پادشاه نماد کسي است که توانسته بر خویشتن تسلّط
یابد (سرلو)6836 ،؛ بنابراین ،دستيابي به هر یک از این دو مضمون ،نشاندهندۀ عبور
قهرمان از مرحلة اربابي دوجهان است.

 .13-3آزاد و رها در زندگي
قهرمان «از منِ خود ،ميميرد تا در خویشتن تثبيت شود( ».کمپبل :6869 ،الف) او با
دستگيري نيازمندان ،با برچيدن ریشة ظلم و با اصالح جامعه ،گشایش ،برکت ،سرسبزي،
رونق و رفاه را براي سرزمين و مردمش به ارمغان ميآورد .او آرام و رها درعمل ،نگران
نتيجة اعمالش نيست؛ چراکه نتيجه و ثمرۀ عملش را در دامان خداوند گذاشته ،اما با این
عمل انسان دوستانه خود ،توانسته به آزادي و رهایي برسد؛ بنابراین ،بخش پایاني الگوي
کمپبل هم در این سفر پُرمخاطره دیده ميشود.

بحث و نتیجه گیری
ازآنجاکه داستان سام مضموني عاشقانه دارد ،تقابل قهرمان با مادینة روان (آنيما)،
محورِساختاري آن را شکل ميدهد .سام نمادي است از منِ رشد نيافتهاي که عواطف و
احساسات او برعقل و خردش پيشيگرفته و این نکته ازهمان ابتداي داستان ،در عشق و
دلدادگيِ او نسبت به نقش سادۀ پریدخت به خوبي نمایان است و نشان از ضعف روحي و
محدودیّت آگاهيِ او در پيوند با آنيما دارد که درطول سفر به اشکال مختلف و درمواجهه
با چهرههاي زنانه خودنمایي ميکند .قهرمان با رنجي که در سفر روحياش متحمّل ميشود
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با شناخت آنيما و مبارزه با جنبههاي متعدّد سایه و رسيدن به بلوغ فکري ،توانست با ازدواج
با پریدخت به هویّت فردي دست یابد و هویّت جمعي خود را که در پيوند با جامعهاش معنا
پيدا ميکند ،بهواسطة عهدهدار شدن پادشاهي زابلستان به اثبات برساند .در پيوند با
الگويکمپبل باید گفت تمام مراحل مورد نظر این الگو در این منظومه دیده نميشود.
مرحلة ردّ دعوت و امتناع از بازگشت ،مراحلياند که در سفر سام نيست .همچنين ترتيب
مراحل سفر که درآن بهطور مرتّب صورت نگرفته و یا دوگانگي شخصيتهاي داستان
سبب شده حضور آنها در برخي مراحل ،تکرار شود .با توجّه به عاشقانه بودن مضمون
داستان ،حذف مرحلة ردّ دعوت را ميتوان ضرورتي براي سفر قهرمان بيان کرد ،چراکه
با قبول دعوت ،دليلي براي ردّ سفر ،وجود نخواهد داشت .در مورد مرحلة امتناع از
بازگشت بایدگفت ساختار بههم پيوستة داستان ایجاب ميکند که قهرمان براي ادامة فرآیند
فردیّت ـ به منظوردستيابي به شخصيتي متعادل ـ نتواند این مرحله را کنار بگذارد .امّا
درمورد نقيصة دوگانگي برخي شخصيتها که تنها درمورد شخصيتهاي زنِ داستان نمود
پيدا ميکند ،ميتوان ادّعاکرد این مسئله به همان مضمون عاشقانة داستان برميگردد که
موجب ادغام شخصيتها در همدیگر ميشود .به همينجهت ،برخي از زنان منظومه عالوه
بر مرحلة مالقات با خدابانو ،درمرحلة زن درنقش وسوسهگر نيز حضور ميیابند؛ البته این
امر ،با نقشهاي دوگانة کهنالگوها در نظریّة یونگ بيمناسبت نيست.
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