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 جمالی دهلوي مهر و ماه ر منظومةبررسی سفر قهرمان د
 براساس الگوي كمپبل 

 
 

 * عاتکه رسمی 

 آذ بايجان مدنی اهاد  انشگاه اسنا يا  شبان و ا باات فا سیت

 سکینه رسمی

  انشگاه تبريا شبان و ا باات فا سیت انشاا  

   چکیده

الگ م ستفر  کهن ت  اسنان غنايی جةالی  هل مت مرب ط به قرن  هم است کهمهر و ماهمنظ مة 
صت  ت غارمعةت ل   شا   بدخشان که بته يابد. ماهت ااهقهرمان با باشنر مراحلز    آن نة   می
هتام  آغتاش  و بتا گتذ  اش آشمت ن    شا   مانات ستفر متی  ت لد يافنه استت با  يدن  ؤيام مهرت ااه

  )غر  نةا  کند. اين سفر که اش اری به غر سد و فنا  ا ناا تجربه میپرخطر به معش ی می
الگ م ستفر قهرمتان جت شف    گار ت سار و سل کی است عرفانی که با کهنفناست( ص  ت می

الگت م ستفر قهرمتان    هايی که کهنکةپبل قابل تطباق است.    اين منظ مهت مانند باشنر  اسنان
 هتام ا  ت يا يگران و ناروهام ماو ام طباعی قهرمتان  ا    گتذ  اش آشمت ن    يده می ها   آن

. ايتن ستفرت هةچت ن اغلتب     کننتد  هند و ت لد  وبا ه و فنام وم  ا ماسر میسخت يا م می
 يابد. وا م نة   میباشگشت حرکت  ايرهوامت    يک  فتسفرهام قهرمان اسط  ه

 ت جةالی  هل مت کةپبلت سفر قهرمان.مهر و ماه مثن مهاي كلیدي: واژه

                                                                                                                  
 n.za515@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *

 44/2/4093تا يخ پذيرش:   21/44/4097تا يخ   يافت: 
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 . مقدمه9
اتنا  امريكتايی   استط  ه  م«استط    يگانته  »ه برمبنتام  ماية نةا ين سفر قهرمان کبن

طترح اتدت برگرفنته اش آ ام ي نتگ استت.       قهرمان هاا چهرهج شف کةپبل    کنا  
کنند. ستفر قهرمتان   هام جهانی  اسنانی واحد  ا باان میبرمبنام اين نظرت هةة اسط  ه

گاتر .  صت  ت متی  ها به قصد وال ت مجد  و به فر يت  سادن قهرمان    اين  اسنان
الگ هتتام يتت نگیت يگتتانگی  فراينتتد فر اناتتت بتتا مرکايتتت حجتتم بستتاا م اش کهتتن  

آگاهی و ناخ  آگتاهی  ا    قالتب اعةتالی نةتا ين و طتی      خ  می  م اش  وان واليه
هتام  .   واقع    گذ  اش سايه و ستناا بتا جنبته   کندسفرم آيانی برام قهرمان ماسر می

ا   و    طی ايتن مستارت بتا پاتر فرشانته      آناةا مشرف میمخنلف آنت قهرمان به  يدا  
که هةان حقاقت اصال وج  م اوست. مالقات و آاتنايی بتا ايتن پاتر      کندمالقات می

تت ان فر اناتت  ا میتل    شند. با ت جه به آ ام ي نگ متی ت لد  وبا   قهرمان  ا  قم می
هتايی  ا   پتی    ا مناآگاهی  انست که تیقق آن الجر   ات اتیا  و يگانگی آگاهی و 

آن اعةتال   بتر  2  برابر قهر و اسنااليی است که خ   4 ا    شيرا فرانة   ا  يدگی من
ام    ستاش مطالعتات گستنر ه   . طرح الگ م کةپبل شمانته (20: 4030) .م: م  ن ت کند می

نظتر اش  اساطار جهان اد. هةسانی چهر  قهرمان    اساطار مخنلفت صترف عرصة تطباق 
کته  ات    چنتان  مخنلف ق می و نژا مت    نظريات  يگر میققان ناا  يده متی  هامصبغه

 نظر هند سن:به
هتا  ند  اما هرقد  باشنر به بر سی آنااساطار قهرمانی اش حاث جائاات بساا  منفاوت 

هتا يتک الگت م    بتريم. هةتة آن  اان پتی متی  پر اشيمت باشنر به اباهت ساخنةانیمی
گ نته تةتا    اند که هتاچ ها يا افرا م ابداع اده سط گروهجهانی  ا ند  هرچند که ت

 . (417: 4019)اند مسنقام فرهنگی با يكديگر نداانه

کةپبل    کنا  خ   با آو  ن ا اهد شيا م اش سراسر جهان بتر ايتن نكنته پتام     
فشا   که طرح سفر قهرمان    تةامی اساطار مصدای  ا    ولی    هر منطقته بنابته   می

هام منفاوت و مننت عی بته خت      یاط و طرش شندگی اق ا  مةكن است اكلاقنمام م
هتات  کنتد.    ايتن  استنان    و قهرمان  ا اخصانی هاا چهره معرفی میبگار   اش هةان 

يابد و بتا ت لتد   قهرمان که   واقع سالک استت به ناروم عشق تبديل مااج  وحانی می



 10             ...جةالی مهر و ماه ر قهرمان    منظ مةبر سی سف                    00/ اةا   44سال 

الگ هتام اخصتات   هتات کهتن  ن  اسنانگر  .    اغلب اي وبا ه به اصل خ يز باشمی
 يابد:   ها تجلی میقهرمان به اين ص  ت

 

       

   

     

         

       

        

     

                     

           

 
 هاالگوهاي قهرمان در داستان. كهن9شکل 

ات    . قهرمان: اين اسط  ه به مر م ت انا و  ا ام قد ت ف ی بشرم اطالی متی 4
  هد. ا نجات میا   و مر   خ   ها پاروش میها و تباهیکه بر بدم

 . من:   برگارند  آگاهی ما اش جهان بارون و اش خ يشنن است.2
. نقا : ماسكی است که فر  برام پنهان کر ن چهر  حقاقتی خت      جامعته اش آن    0

 کند تا م جه جل ه کند.اسنفا ه می
. نگهبانان آسنانه: مأم   حفظ جهان خاص اش نفت ذ قهرمتان هستنند  و او  ا       0

  هند.  آشمايز قرا  میب تة 
ستت کته     وان متر ان مشتاهده     ا ام. آناةا و آناة  : آناةا خصتايص شنانته  1

 ا  .ام است که     وان شنان يافت میا   و آناة   خصايص مر انهمی
ستت و حات انی ماستت     ات   و بختز پَ  . سايه: اش آن به خ  ِ تا يک تعبار می1

ا  ا   کته برانگاخنگتی و آفريننتدگی اش آن جةلته     هام مثبنی نات هرچند گاه سايه جنبه
 است.

 کند.بانی میگ : آيند  قهرمان  ا پاز. پاز7
 .  کنند. هةراهان قهرمان: اغلب او  ا گان و مبه ت می3
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. پار فرشانه:    هائت ساحرت طبابت  وحانیت خمترت استنا  و پتد با گ ظتاهر     9
  هاند.  ا   و قهرمان  ا اش مخةصه میمی

 
 

     

          

     

     -       

           

         

               

             

         

               

             

            

            
 الگوهاي قهرمان براساس آراي یونگنمود كهن .2شکل 

 
يابد:    خ يشكا م اولت قهرمان    سفر قهرمان     و ن ع خ يشكا م نة   می

ات       خ يشتكا م  و ت   صینة جنگ يا  فاع اش حريم ق   و کاان خ يز ظاهر می
ا   که تأکاد کةپبل باشتنر    ون منی ل میيابد و اش قهرمان به بل    وحانی  ست می

هام ارقیت هةچت ن ستفر مرغتان عطتا ت     الگ م سفر     اسنانبر اين ن ع است. کهن
 مهتر و متاه   ستهرو  م و  عقتل ستر   و  غربت غربیيقظان اب علی سانات افسانة بنحی

 پاةايتد و ا  .    اين خ يشكا مت قهرمان سته مرحلته  ا متی   جةالی  هل مت  يده می
  سد که آغاش کر ه ب  . ام می  نهايت به هةان مرحله
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 سفر قهرمان براساس الگوي كمپبل .3شکل

 . بیان مسئله9 -9
خت بی اش نظتر نقتد    انتدت بته  هام عاماانه که ص  ت منظ   ناا يافنهبعمی اش اين  اسنان

ت قهرمان با  يتدن  ؤيتايی   مهر و ماهنظ مة .    ماندالگ م سفر قهرمان قابل واکاومکهن
يابد و به هدف انستانی  گذا   و طی مراحل پرمخاطرهت به کةال  ست میقد  به  اه می

 سد  اين  اسنان   اصل ستا هت ولتی مشتی ن اش    و به فر يت می ا  خ يز نائل می
طباتق  م کةپبتل قابتل ت  «استط    يگانته  » م ش و نكات عرفانی است که تاحد شيا م با 

الگ م ستفر تطباتق  ا ه و مشتخص    است. نگا ندگان مقاله سار کةال قهرمان  ا با کهن
 ترم  ا  .  يک اش مراحل    اين  اسنان نة   پر نگاند که کدا کر ه

 . پیشینة تحقی 2 -9
  م    سفر قهرمان    ا   فا سی تیقاقاتی چند ص  ت گرفنه است  اش آن جةله است: 

)طاهرم «  خ ان  سنمم سفر قهرمان براسا  آ ام ي نگ و کةپبل    هفتالگ تباان کهن»

بر سی  و اخصات اصلی منظ مة ويس و  امان براسا  الگ م سفر » (  4092و آقاجانیت 



   00 / اةا   44 سال                                                                              11

اب  يکوهاا    « عجاب و غريب»بر سی  اسنان »(  4092)عبدم و صاا ک هت « قهرمان
تیلال سفر » ( 4091ت  ا ل خاانهاجانی شلنی و  )آق« براسا  الگ م سفر قهرمان ج شف کةپبل

 ( 4091)ذبایی و پاكانیت  «نامة طرس سی براسا  الگ م ج شف کةپبلقهرمان     ا ا 
)حسانی و « براسا  اا   تیلال کةپبل و ي نگ« حةا  با گر »سفر قهرمان     اسنان »

 . (4094اكابی مةناشت 

است که  ا ام  و  وايت منظ   اش جةالی  هل م هام عاماانه اش قصهمهر و ماه  اسنان 
و حسانی ااراشم و ناا  واينی منث   اش مؤلفی گةنا  است. اين منظ   اشجةله آثا م است 

هام عرفانیت کةنر م    ت جه قرا  گرفنه است.   م    اين اثر ا شاةند  غم جنبهکه به
 اسنانی    شبان غنايی مطالعة تیلال عةلكر گ نة  وايت و انا  منفی »جا  و مقالة به

مقايسة »و  (4091ت نصر اصفهانی)طاليی و « م   م: منظ مة مهر و ماه جةالی  هل م
هاچ تیقاق  يگرم ( 4091)کاظةیت « هام عشقی ااهنامة فر وسی با مثن م مهر و ماه اسنان

 ص  ت نگرفنه است. 

 مهر و ماه. منظومة 2  
 ی941 هلت م استت کته آن  ا بته ستال        م جةالیترين مثنط النی مهر و ماهمنظ مة 

 شا   مانتا شا   بدخشانت به مهرت ااهسرو ه است. اين منظ مه ت که  اسنان عشق ماهت ااه 
ست ت  اسنان گذا  اش عشق مجاشم به عشق حقاقتی استت کته بتا  مت ش و نكتات و        ا

  خ استت   طرش مؤثر و جالبی باان اده است. جةالی ايتن اثتر  ا بته   مسائل عرفانی به
 مهتر و مشتنرم  بته ستبک    امنظم   آو   که اش او تقاضام سرو ن مثن ممر   تبريا به

 ی( کر ه ب  ند. 730عصّا  تبريام )وفات 
التدع    ضةار و مسنجا ااه بدخشان که فرشندم ندااتت به  عام   ويز  وان

 جت انی بتا   گذا نتد. متاه    ن  ا   که نا  او  ا ماه میک ه بدخشان صاحب فرشندم می
هةراه وشير خ   و متاه بته   ا  . ااه بدخشان بها  يده می ت يدن شيبا ويی    خ ا 
خانم مهرت شا ه وند.   ويز بعد اش مراقبهت ماه  ا اش وج   ااهحم   هةان   ويز می

 هد که    اين عشق کاماا  خ اهد کند و به او اطةانان میااهِ مانات آگاه می خنر بهرا 
خ اند تا تص ير شيبا ويی  ا که ماه    خت ا   يتده    ااه نقاش حاذقی  ا فرامیاد. پا
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استت نقاای کند. ماه بعد اش اتةا  کا  نقاشت تص ير  ا اش  وم غاترت و نفتی  وئاتت    
هةراه هةاا ش عطا  ت پسر وشيرت برام کستب گت هر مقصت          و سپس بهاشهم می

 م پرخطر:   يام ط فانیت کت ه قتافت تتا يكی    گذا  .     اه با هفت واقد      اه می
کند. به کةک خمر نبتی کته      ابت با ش با انت ما ت با  و  ي  طربل   برخ    می

ستالمت  هتا بته  هام سخت گرفنا م يتا يگر اوستتت اش تةتامی ايتن مهلكته     اين لیظه
 ا ا   و وشيتر خت  ت ستعد اکبترت     ااه اش وج   چنان ج انی باخبر میگذ  . بهرا می

فرسند. وشير پس اش  يدا  بتا متاه و باشگشتت اش نتا  اوت اش  لاترم و      برام  يدا  او می
ان  ت نا يتده  شا ه  ا میگ يد. مهر که وصف ااهااه سخن میحسن قهرمان پاز بهرا 

ا  ت ت سط اتها  بته   ا  . سعد اکبر که اش عشق مهر به ماه باخبر میاش میباخنه ل
نتا  کات ان اش ايتن کتا  وشيتر آگتاه       ااه که ت سط غةتاشم بته  بهرا فرسند. ماه پاغا  می

گتر  .     کند. ماه  وبا ه بته طربلت   بتاشمی   خ اند و سرشنز میا  ت او  ا فرامیمی
اتاه  اين اثنات اسدااهت پا ااه  و  که وصف ح سن مهر  ا اتناده استتت او  ا اش بهترا    

ات  ت استد  ا   اش طربل   برگر انده متی ااه به کةک ماه که کند. بهرا خ اسنگا م می
چنتان  شند و اينمی اشبخشد و م هر غالمی بر پاشانی هد و سپس او  ا میاكست می

کنتد  ا  . پس اش اين پاروشمت ماه با اك ه تةا  با مهر اش واج میشا ه میاسد مطاع ااه
  جشتنی  بلت  گر  . با آمدن فصتل بهتا ت اهتل طر   و با عرو  خ   به طربل   باشمی

سبب غفلت اش اصتلت  بانند.     وش جشنت ماه ضةن ت باخ اش س م خمر بهتدا م می
ا   و ه ش میگر   که بیان   و اش اين خبر چنان منأثر میخبر   گذات پد   ا می
کنتد. مهتر ناتا اش     يتا  بتر ستر قبتر او        آفترين تستلام متی   هةان اب جان به جتان 

گار . نا يكتان و نتديةان عشتای    نه ادهت مهر  ا   برمیگذ  . قبر ماه اشهم اكاف  می
ات ند  گذ ند و    آن با   فن میهةچ ن ناهادت عطا  ت سعد اکبر و اها  هةه   می

 گار .نا  می« االحبا روضة»و آن با  

 الگوي كمپبل . تطبی  سفر قهرمان با كهن9 -2
ست م کةتال اتكل    فر قهرمان بته ام است که    آن س اسنان عا فانه مهر و ماهمنظ مة 

 سد.   يافت کةتال و  گار  و قهرمان با گذ  اش حماض نفسانی به اوج  وحانی میمی
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گار  که قهرمان    آنت با ص  ت معش ی  نبال  ؤيايی ص  ت می سادن به فر يتت به
 به قرا  شير است:   مهر و ماها  . مراحل سفر قهرمان    منظ مة آانا می

 عادي . دنیاي2 -2
فرشنتدم  مايتة مشتكل بتی   هام عاماانهت بتا بتن  ت هةچ ن اغلب  اسنانمهر و ماهمنظ مة 

ضةار ک ه بدخشان با مالادن پشت خ   بته پشتت   ا  .   ويز  وانپا ااه آغاش می
  هد:پا ااهت او  ا به وال ت فرشندم خبر می
 چ    ويز اين .سخنا اش ااه بشتناد 

 احتتت البگفتتتت: ام کامگتتتا  ختتتر  
 هستتت ام   پشتتنم     يكدانتته کتته 

 اتتهت الیتتق آنچتته او فرمتت  ت آن کتتر  
 

 شمتتتانی    تفكتتتر اتتتدت بخنديتتتد    
 باا و پشتت خت   بتر پشتت متن متال      

 هستتت امتتت   ا آن    چتترا  خانتته  
 جتتانت اتتكر ختتدام جتتاو ان کتتر  بتته

 

 (20: 4010)جةالی  هل مت 

گار . منجةان می ا   و ماه نا ص  ت فراعا م من لد میچنان فرشند ااه بهو اين
ات   کته    ا  می هند که چنان    اقلام عااقی نا ااه  ا اش آيند  پرماجرام ماه خبر می

.    ايتن  استنانت هةاننتد اغلتب     (20)هةتانت  پاچاتد  حديث لالی و مجنت ن   هتم متی   
ها غالتب  سناا  و بر آنهام عاماانهت قهرمان با ارايط  ا ا  و ناروهام منفی می اسنان

 به اين ارح است:   يد. طرح کلی  اسنانآمی

 . مراحل سفر قهرمان3
 . عزیم 9 -3

س م  ناتام  اده و سفر بهاولان مرحلة سفر قهرمان جدا ادن اش اصل و  ناام اناخنه
 يابد:اكل شير نة   مینااناخنه است. اين مرحله به

 . دعو  به آغاز سفر9 -9 -3
 استتيكی اش مراحل عايةت  ع ت به آغاش سفر 
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ا   که چاام اش او گرفنه اده يتا  ماجراج يی معة ل قهرمان با اخصی آغاش می 
اش چاام کم کند    تجا   معة ل م ج   يا مجاش برام اعمام جامعهحس می

شند تتا آنچته  ا   العا ه  ست میماجراج يی خا یاست. اين اخص به يک سلسله
 ا کشف کند. ماجرا غالباع    يتک  که اش ست  ا هت باشگر اند يا ن عی اکسار حاات 

 (. 494: 4034کةپلت افند ) و ه اامل يک  فت و يک برگشت اتفای می
گار .  يدن تصت ير معشت ی   اين امر با  ؤيام میب   ص  ت می مهر و ماه   منظ مة 

جةشتاد  هام که     اسنانهام غنايی است. چنانهام تكرا م  اسنانمايه    ؤيا اش بن
ا  ت    اين  اسنان ناا متاه  م اعاب ج اقانی ناا  يده میوامق و عذ او  و خ  ااد

کته  باند که    آنجا شيبا ويی بتر تختت نشستنهت   حتالی     ابی    خ ا  حصا م می
 اند: و بر گِر  آن نشسنههاا ان ماه

  و بتتر گِتتر  آن تختتت  هتتاا ان متتاه 
  نتگ نه ح  م بلكته خ  اتادم پترم   

 

 بختتتبتترو بنشستتنه يتتک حتت   جتت ان 
 که اش عكس  خز گ هر ات   ستنگ  

 

 (23: 4010)جةالی  هل مت 

مةكتن  »خ انتد. نتدام پاتک    انگاا ت پاک متی کةپبل اخصانی  ا که به سفر برمی
است انسان  ا به پذيرش تعهدم با گ و تا يخی بخ اند يا مةكن است نشانگر طلت ع  

شانگر باتدا م خ يشتنن   کنندت اين ندا نکه اهل تص ف باان میتفكر مذهبی بااد. چنان
شا   سترشمان     اين  اسنان ناات ندام پاک  ؤيام مهترت اتاه  (. 14: 4091)کةپبتلت  « است
   »ا  . آناةام متاه    ستار فر اناتت    است که او   واقع آناةام ماه میس   می مانا

اش آاتنا و  هتام   ونتی  هتا و ا شش نقز واسطة ذهن و ناخ  آگاهت او  ا بتا خ استنه  
 ه انسانالگ يی است که اش ضةار خ  آگاآناةا کهن(. 231: 4011)ي نگت « کندمیهةاهنگ 

آناةتا تجستم   »نظر ي نتگت  نشئت گرفنه و اامل تجا   شنانگی    وج   مر  است. به
وخ هتام  هام  وانی شنانه     وح مر  است. هةاننتد احساستاتت خلتق   تةامی گرايز
غارمنطقتیت قابلاتت عشتق اخصتیت      هتام هتام پاامبرگ نتهت حساستات   مبهمت مكاافه

آناةام ماه    منظ متة  (. 274)هةانت « احساسات به طباعت و سرانجا   وابط با ناخ  آگاه
کند کته تترم  يتا  کتر هت     قرا  میو او  ا چنان بی يابد   هائت مهر تجلی می مهر و ماه

تت البنته نته   آناةتا  وح متر  است   »ا    چراکه برام پا سنن به او اش اری  اهی غر  می
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 وح به مفه   مسایی  آن که بر ذات اخصات بتا نشتانی اش ابتديت  اللتت  ا    بلكته      
)ف   هتا ت  « کنند  يعنتی بخشتی اش اخصتات استت    هام بدوم تص   می وحی که انسان

نظتر ي نتگت ايتن    ات  . بته  متی با  سادن ماه به مهرت کةال و تعالی او ماسر  (.13: 4070
گار . اما برام ام  وحی است که اش ذهنات  ؤيابان سرچشةه میه ؤياها   واقع تكانه

  م اين پاا ت بايد با ص   سةبلاک  ؤيا آانا ب  .    هنگا  بادا مت ناروهام خ  آگاه 
هنگا   ؤيا کنند  اما بهاش آاكا  ادن تةايالت سرک فنه و آ شوهام ناکا  جل گارم می

  ت ايتن تةتايالت غريتام    قالتب صت          ت که خ  آگاه ت ان باش ا ندگی انتدکی  ا  
ت انتد   م و  ا ند  بنابراين  ؤيابان نةیهام عقالنی ذهن نة  ا  مینةا ين    بخز

ها با واقعات  اانه بااد. اما خ  آگاه و ناخ  آگاه با ايتن  تشخاص منطقیت اش پا ند آن
ها برقترا  ات  . بتا    آنساشند تا ن عی تعا ل ماان فرايندت پا سنه با هم ا تباط برقرا  می

 ستد.  تعبار اين ص   نةا ينت ذهن خ  آگاه به   م   سنی اش شبان ناآانام غرايا متی 
نامتد  ي نگ اين کنز ناخ  آگاه  ا نقز تكةالی يا جبرانی  ؤيا    اتال     وانتی متی   

 (. 13ت  07: 4011)ي نگت 

 . ردِ دعو   2 -9 -3
متاه   هد.     استنان   ع ت ج ا  مثبت نةی  اليلی بهآيد که قهرمان بهگاهی پاز می

 و  و او  ا تستلی  ست م پستر متی   ت بته بانتد ت چ ن پد  ماه آافنگی فرشند  ا میو مهر
  هد:می

 اماتتتتد  بتتتت   اش لطتتتتف الهتتتتی   
 متتترا  وشم کتتته جتتتام متتتن نبانتتتی

 

 که بعد اش منت ت   ا م تخت اتاهی!  
 جةشتتادم بتته جتتام متتن نشتتانی!   

 

 (04: 4010)جةالی  هل مت  

 انتد  گ يدت پد  آن  ا خاالی باز نةیخ    ا به پد  باشمی گاه که ماه قصة خ ا آن و
 پر اشمت به چ گان و اكا   وم آو  :ع    ؤيا و خاالخ اهد که بهو اش او می

 بگفت: ام ن   چشةم اين چه حال استت  
 خاتتتالی  ا کتتته تتتتدبار امتتتل ناستتتت 
 تتتت     بنتتتد خاتتتال شلتتتف و ختتتالی 

 اةا مت آن خاتال استت!  ت  خ ابز می 
 خاال آن مكنت کآن جتا خلتل ناستت!   
 خاالتتت اش خلتتل ش آن ناستتت ختتالی  
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 و ت خاالتتتتبتتته چ گتتتان و اتتتكا  آ 
 

 مگتتر بااتتد کتته بتتاشآيی بتته حالتتت!   
 

 (04)هةانت  

پذير ناستت  شيترا  لتز    بنتد  وستت استت و       گ يد که اين امر امكاناما ماه می
 نبتال باتدا م   ون   مرحلتهت قهرمتان بته      ايتن  (. 02)هةتانت   هايی اش او مةكن ناستت  

خ يشنن است. او بايد اش  ناام عا م که نة    احنتی و جةت   استتت  ستت بكشتد و      
 .    پی ه يت و اصالت خ يز بااد

 . امداد غیبی  3 -9 -3
س مان مرحلة عايةت امدا  غابی است. با حم   اوست که قهرمان سفر خ    ا آغتاش  

نةايد که وم     و اهتی  هنگامی چهر  خ    ا به قهرمان میاو »نظر ي نگت کند. بهمی
تصةام و تدبار ايسنا ه است. ايتن يتا يگر غابتیت خت   نةتا م اش انديشتهت اتناختت        

ايتن   (.443و  440ت   442: 4071)ي نگت « بصارتت هشاا مت الها  و گرايز به ياو م است
اين اخصات    چهر    ويشتی  ت ماه و مهرالگ  هةان پار فرشانه است.     اسنان کهن

چت ن   (.22: 4010)جةالی  هلت مت  کند که قبالع ناا ت لد ماه  ا بشا ت  ا ه است تجلی می
ج يد و وشيتر  ا  ت اش وشير خ يز    اين با  مصیلت میااه اش کا ِ ماه   مانده می

گ يد که به ندام  ل   يافنه است که اين مشكل به  ستت   ويتز آستان خ اهتد     می
پا اتاه   (.01)هةتانت   بااتد شيرا اش عالم ناس ت تا اله تت هرچاام بر او کشف می اد 

بَر .   واقع غا  و چاه نةا    م هةراه وشيرت ماه  ا به غا  میل سك نت   ويز میبه
 هسنند. « تعالی»ناخ  آگاه و   نناجه ت لدم  وبا ه و 

ن انستان( استت.      اناسیت غا  نةتا  هاا تت  )  ون پاچاتد  ذهت    اش لیاظ  وان
اگر فر م    خ ا  بباند که به غا م سفر کر هت اسنعا ه اش »اناسی ي نگت مكنب  وان

« کنتد جت  متی  وآن است که به ژ فام   ون خ    فنه است و آ شوهام ناکا   ا جست
(Adams, 2010: 242 .) 

ت غا  که میل  گرگ نی است و هةة افرا     خ    ا ند و به تا يكی که    پشت 
نهد و اش طريق نفت ذ    ضتةار ناخ  آگتاه بتا مین يتات      خ  آگاهی نهفنه قد  می

کند و حاصل آن تغاار اتديد اخصتات استت.    ضةار ناخ  آگاه ا تباط برقرا  می



   00 / اةا   44 سال                                                                              12

اين  گرگ نی به تداو   و    وح    ا  امت تفكرت ا ا ه و  وح پسنال ژم )اسنفا ه 
 (.  447: 4071مد )ي نگت انجامنظ   پرو ش اسنعدا ( میاش تعلام به

گتاه اش وشيتر متاجرا  ا    ب ستد و آن   ويز غا  بدخشان ماه  ا    بر گرفنهت متی  
آو  ت ات  . چت ن ستر اش مراقبته باترون متی      پرسد  سپس به حالت مراقبه وا   متی می
نا  مانا وجت    ا   کته پا اتاه    شمان     امن ک ه قافت اهرم بهگ يد که    مغر می

خ انند و عشتق اوستت   ااه است و او  ا  خنرم است گلچهر که مهرش میآنجا بهرا 
خ اهد که قد      اه بگذا    شيرا    عشتق  تا  کر ه و اش ماه میچنان بیکه ت   ا اين

 کاماا  خ اهد اد:
 ش مهرش     لت تابی  ستاده استت  

 صتتبر و آ ا بتته ن ماتتدم مشتت  بتتی 
 چ  مه  ا  فتت نتا  مهتر    گت ش    

 

 اش  خز آبی  ساده استت به چشةت  
 که او جفت ت  خ اهتد اتد سترانجا    

 هت ش کلتی گشتت بتی   نخسنان    به
 

 (07)هةانت  

گ يد فرشندش عطا   هةاا  و ه اخ اه ماه است و او ناا بايتد    ايتن  اهت   وشير می
هةراه او بااد  بدين ترتاب اش   ويز برام سالمنی ماه و فرشندش عطا   طلتب  عتام   

 (. 07)هةانت  گر  باشمی و کندخار می
ات  ت  ام متی گاه که قهرمان  اسنان  چا  خطر و مهلكهس م مهرت هر آن   سار ماه به

گر  ت خمر حاضتر اتدهت او  ا بته پتاز     اوست. چ ن ماه اش تنهايی مل ل می خمر يا يگر
 تا شمانة  سادن ماه  ا به سلطنت فراهم کر ه بااد.   ساند عطا   می

 متتر فنتتا: ام جتت ان خمتتر نتتاممت بگ 
 تتتت   ا اش ظلةتتتت هجتتتران  هتتتانم 
 بگفنتتتا: چشتتتم بتتترهم نِتتته شمتتتانی  

 

  ستتاد  بتتر تتت  تتتا برهتتانم اش    !     
 چ  جتان بتر چشتةة حات ان  ستانم!...     
 کتته تتتا يتتابی ش جتتان ختت   نشتتانی!   

 

 (19: 4010)جةالی  هل مت 

م ا   و او  ا به غفلت اش اصل و پد  متنه بعد اش عقد مهر و ماهت خمر حاضر می
تر يتد ااتا ه بته غفلتت آ متی اش اصتل خ يشتنن استت. متاه اش خمتر           کند که بیمی
 (. 413)هةانت خ اهد تا او  ا  وبا ه به پد  باش ساند می
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 . عبور از نخستین آستان4 -9 -3
جهت   م پاا  ضتةار ناخ  آگتاهت نشتانگر ماتل بته تغااتر       »س م بدخشان سفر ماه به

نظتر کةپبتل   بته   (.137/ 0: 4033)ا الاه و گربترانت  « د استام جدي  ونی و نااش به تجربه
هر انسانی بايد اش نت عی آستنانه بگتذ  .    ايتن مرحلتهت قهرمتان بايتد اش         (ت70: 4034)

هايی که مانع است( گذ  کند. نگهبانتان هةت ا ه بترام من قتف     نگهبانان آسنانه )سخنی
 و د قهرمتان  ا بااشماينتد  اش ايتن    خ اهنت کنند  بلكه   واقع میکر ن قهرمان اقدا  نةی

ها  ا جائی اش هةراهان خ يز کند.    منظ متة  ها غلبه کند يا آنت اند بر آنقهرمان می
هتام م جت  ت اش صت  ت معشت ی و  وبانتی نقتاش       بر سنتت قهرمان عالوهماه و مهر

 کند: و حنی اش سپاهاان ناا گذ  می (03: 4010)جةالی  هل مت 
  اتتتتت و باابتتتتان نهتتتتا ه  وم   

 کتتتران اتتتاه ماتتتان آن ستتتپاه بتتتی 
 ختت بی  يتتد و بعتتد اش متتدتی چنتتدبتته

 

 چتتت  ااتتتک  يتتتد  عااتتتق اتتتنابان 
 جةتتع اخنتتران متتاهبتته ستتار انتتد  بتته

 ستتتپه  ا بتتتر کنتتتا  بیتتتر افكنتتتد    
 

 (04ت  04)هةانت  

 . شکم نهنگ1 -9 -3
 گذ  اش آسنانهت اولان ت لد  وبا   قهرمان است.

حلة اننقال انسان به سپهرم  يگر است که    آن  وبتا ه  گذ  اش آسنان جا ويی مر 
جام آنكه بر ناروهام آسنانه پاروش ات   يتا   ا  .    اين نةا ت قهرمان بهمن لد می

ماتر   ظتاهر متی  ا   و بته ها بلعاده میها  ا جلب کندت ت سط نااناخنه ضايت آن
 (.91: 4091)کةپبلت 

  سد:است و     ننت ناگاه به    يا می ت ماه که پريشانمهر و ماه    منظ مة 
 اهلل اتتتتنادهش نتتتت ح آواش بستتتتم

 ش   يتتا بتتر لتتب آو  نتتد کشتتنی  
 

  ستتاده« هتتاهتتا و مرستتی مجتترم»ش  
   و بنشستتتتت آن حتتتت   بهشتتتتنی 

 

 (00ت  02: 4010)جةالی  هل مت  

  .ا ظاهراع اين مرحله با عب   اش نخسنان آسنانه ا غا  می
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 . تشرف4
 هاست. به آشم نتشرف مرحلة و و  

انداش  ؤيايی ااكال مبهم و کندت قد  به چشمهنگامی که قهرمان اش آسنان عب   می
سر گتذا  . ايتن مرحلتهت    آشم ن  ا پشتگذا    جايی که بايد يک سلسلهساال می

وج   آمدن بخز عظام ام است که ماية بهام میب      سفرهام اسط  همرحله
آستا اتده استت. هةتان     هتام معجتاه  هتا و ستخنی  شم ناش ا باات جهانت   با   آ

امدا  سان غابی که پاز اش و و  به اين حاطه با قهرمان  يدا  کر ه ب  ت اکن ن بتا  
 ساند و يا مةكتن  ط   ناگهانی به او يا م میها و مأم  ان پنهانیت بهپندهات طلسم

اش گتذا هام   جا ناتروم مهربتانی  ا کته    عبت      است قهرمان نخسنان با ت هةان
 (.  441)هةانت فرابشرم حامی اوستت مالقات کند 

ات  . چت ن متاه          اين منظ مه ناات قهرمان    گذا  خ   به جا   آشم ن وا   متی  
کشنی نشسنه استت جةاعت به او اش هفت منال ت که مراحتل آشمت ن استت ت ستخن        

 گ يند:می
 هةتته گفننتتد: بعتتد اش هفتتت منتتال  

 

   يتتا بتته ستتاحل تتت   ا بااتتد اشيتتن   
 

 (00: 4010جةالی  هل مت )

جهانت کةال و تةامات هفتت عد  کاهانیت کالن»هفت عد  تا  است. اش نظر نةا اناسیت 
 که نا  باشنر اق ا   واج  ا  .  (219: 4072)ک پرت « است

 ها. جادة آزمون9 -4
م ستخنی  ا  هتا ات   کته بايتد آشمت ن    ام متی ت قهرمان وا   مرحلته مهر و ماه   منظ مة 

هتات قهرمتان  ا بته     غم  ا ا مهام سخت م انعی هسنند که علیسر گذا  . آشم نپشت
 هند. هريک اش اين مراحل جهت تعالی و کةتال بخشتادن   باشيابی اصل خ يز س ی می

 اش: اندگذ  ت عبا تها   میبه  وان قهرمان مؤثرند. مراحلی که ماه اش آن

 . دریاي طوفانی 9 -9 -4
نةا  پ يام شندگی استت.  »هام ماهت ط فانی ادن   ياست.   يا ان مرحله اش آشم ناول

گر  .   يا میتل ت لتدت استنیاله و ت لتد     ا   و به آن باشمیچاا اش   يا خا ج میهةه



 11             ...جةالی مهر و ماه ر قهرمان    منظ مةبر سی سف                    00/ اةا   44سال 

نظر ک پر ناتات   يتا اش نظتر نةا اناستی     به(. 241/ 0: 4033)ا الاه و گربرانت «  وبا ه است
اكلیت وج   جسةانی و اقاان   نةا    يام شندگی است کته  ومرج آغاشينت بیهرج»

هتام غنتايیت قهرمتان  استنان بترام         اغلب  استنان (. 01: 4092) «بايد اش آن عب   کر 
ت   يتا چنتان ط فتانی    مهتر و متاه  گتذ  .    منظ متة    سادن به ت لد  وبا ه اش   يا می

اتكندت  کشنی او هم   هم میماند و چ ن ا   که جا کشنیِ ماه کشنی  يگرم نةیمی
  ساند:ام خ    ا به ساحل نجات میپا هماه س ا  بر تخنه

 بتتدان چتت بی کتته     ستتت اوفنتتا ش
 ش   يتتتا اتتتد بتتترون آن متتت نس  ل

 

 ش   يتتتتا بتتتتر کنتتتتا  آو   بتتتتا ش 
 بتتدان ستتاحل چتت  يتت نس کتتر  منتتال

 

 (01: 4010)جةالی  هل مت 

) .م: ذوالفقتا مت  هاستت  هام  اين  استنان مايهپا ه اش بنوسالة تخنهنجات قهرمان به

هات فرّ  ايا م    اين مرحله يا يگر قهرمان است تتا اش ايتن      اغلب  اسنان (.40: 4090
 . (19ت  17: 4091) .م: سكانه  سةی و عاتكه  سةیت کند سالمت گذ  آ  به

 . رسیدن به كوه قاف2 -9 -4
  سد:هام تندم  ااتت مینگال ماه بعد اش  سادن به خشكیت به ک ه قاف که س

 مه و مهرش بته ستر چت ن نقطتة قتاف     
 

 اش آن  و قتتتاف نتتتا  او    اطتتتراف   
 

 (07: 4010)جةالی  هل مت  

 يا  که گ يی ک ه  ا به کان يتاق ت بتدل   ماه    اين ک ه چندان ااک خ نان می
ايگتاه  نةتا  ناکجاآبتا ت منالگتاه حمترت حتقت ج     »ک ه قاف اگرچه  (.07)هةانت کند می

« گاه ساةر  )ااه مر (ت مصد  جانانت جان جهان و جان جانتان فرانگان  وحانیت خانه
 لاكن    اين منظ مه نةا  سخنی استتچنانكه آمده است: (ت24: 4077پ  ت )اسةاعالاست 

 اگرچتتتته بتتتت   نتتتتاهة ا  و باتتتتدا   
 جستت ش بس خ نی که اش مژگتانز متی  

  يختتت يتتاق ت    متتیبتتهش  يتتده   
 

  ا ... ا بر سر خ   جتام متی  کسان   
 بستتتهتتا يتتاق ت متتی ماتتان ستتنگ

 جا خ ن جگتر قت ت  نه ب   او  ات به
 

 (07: 4010 )جةالی  هل مت
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 . تاریکی3 -9 -4
و و  قهرمتان بته تتا يكی    »ا  . تا يكی مهلكة  يگرم است که قهرمان بدان  چا  می

)هند ستنت  « يگر استت ن عی تجربة نةا ين مرگ و بارون آمدن اش آن    حكم ت لدم  

کا  اصلی قهرمانت غلبه بتر هات الم تتا يكی استت  هةتان      »نظر ي نگت . به(434: 4019
پاروشم مطل   خ  آگاه بر ناخ  آگاه.  وش و  وانی نةا  خ  آگاه و تا يكی و اتب  

 (. متتاه ناتا    ايتتن  استتنان استتار  Jung, 1990: para. 284« )نةتا  ناخ  آگتتاه استتت 
 ا  :تا يكی می
 بی    کتت ه بتتا صتتد نالتته و آهاتت

 اتتبی کتتا  وستتتااهی و   اشم  
 اب يلدا چ  گاست م بنتان تتا    

 

 خت اه خرا  افنا ه بت   آن متاه  ل   
 کتتر  بتتاشمبتته ظلةتتات عتتد  متتی

 گتتره گاتتر ستت ا  مشتتک تاتتتا     
 

 (03ت  07: 4010)جةالی  هل مت 

 . مار 4 -9 -4
اه جستم و مثتل اعتالم    مظهر گنت »که ما  بهشت  ا ناا ما  نةا م اهريةنی است  چنان

.    آن لیظات تنهايیت ناگتاه متا م هةاننتد    (12: 4094) وب ک  ت « اندفسق و فج   گفنه
 پاچد:صندل بر پام قهرمان  اسنان می

 ش گرمتتی ستتیا ت آن لیظتته متتا م 
 ختتتال   آن آ   وان متتتا  ستتتاه 

 تتت  گتت يی پتتام او  ا گتتنن ش   يتتد 
 

 بتترون آمتتد مگتتر اش کتتنن غتتا م    
 پتام متاه خلختال   که ناگته اتد بته    

 کتته آمتتد ناگهتتان    وم بپاچاتتد   
 

 (09)هةانت 

 ابطة ما  و ماه هم   خ   ت جه است: ت انايی پ ست انداخنن ما  و ظاهر اتدنز  
ص  تی که کامالع ج ان اده و جان تاشه يافنهت ايتن  پس اش ترم جلد قديم و فرس  ه به

حاات کنتد و اش ايتن  و  عت م    ت اند  ائةاع تجديد بخشد که ما  میانديشه  ا ق ّت می
هتام  اش س م  يگتر متاه کته صت  ت     (.04: 4094) وب ک  ت اده که جاويد و ناماراست 

 گار :مخنلف به خ   می
ات   و  ماهت بد  )ماه تةا ( و آخرين  بع قةرت پر و کاسنه متی اولان  بع قةرت نام  

حالت خست ف  مار . به مدت سه اب گ يی مر ه است و آن يابد و میوال ت می
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ات    امتا    اتب چهتا  هم  ستناخاا      يا میای ماه است که اش شمان  يده نةتی 
طترش  يابد ....ا ما  هةان سرن ات ماه  ا  ا  . بهکند و اكل اولاة خ    ا باشمیمی

تعباترم پ ستت   کنتد يتا بته   يابد و اكلز منظةاع تغااتر متی  جا ويی  گرگ نی می
 (.10ت  12انداش  )هةانت می

بر  که ناگاه به   خنی اسن ا  سر میظ مة جةالیت ماه  وشها    آن حالت به   من
پاچتد و متا  او  ا   که به ماه پاچاده ب  ت به   خت ناا متی کند. ما    حالی برخ    می

کند تا اينكه فصل بتا  هی   ا  . ماه  وشها اش برگ آن   خت ا تاای میمیكم نگاه می
کنتد  که بر آن   خت پاچادهت اش ما   آن ناا تناول میی  سد و ماه   حال  خت فرامی

  (.12)هةانت 

 باد .1 -9 -4
   اساطارت با   و چهر  کامالع منفاوت  ا  : يكی    نقز ايا م و اه  ايی بتا صتفات   

 سان و  يگرم    نقز اهريةنی و  ي سارتت با صفات منفی که به مقابله ناک و يا م
 يگر باليی کته متاه    (.419: 4090.م: واثق عباسیت مشهدم و  ضايیت ) خاا  ها برمیبا ناكی

ا  ت با م سر  است. اين با     اين وا مت وشش با  کته نةتا  انقتال     بدان  چا  می
 ا  :  ثباتی قهرمان استت آغاش می  ونی و بی

 ش بتتتتا  ستتتتر  و آ  تنتتتتد بتتتتا ان  
 

 متته باتتدل چتت  بتترگ باتتد لتترشان 
 

 (09)هةانت 

 اریدن باران. ب6 -9 -4
ا   و اش طرف  يگتر تتا يكی اتب هتم اش  اه     ماه    ک ه قاف اش هةراهانز جدا می

  سد     هةتان حتالت بتا ان اتروع بته بتا ش کتر هت ط فتانی متاه  ا اش کت ه بته           می
 بر :صیرا می 

 بتته چشتتم او    آن ابتتر و    آن اتتب
 بگفتتت: آيتتا چتته بتتاشم  ا  بختتنم    
 ش پتتا انتتداختت اش  ستتنم  هتتا کتتر    

 

 اتتده ابتترم  گتتر اش  و ت يتتا       
 کتته    بیتتر بتتال انتتداخت  ختتنم   
 بتتته شا م غرقتتتة بیتتتر بتتتال کتتتر 

 

 (14)هةانت 



   00 / اةا   44 سال                                                                              13

 . دیو7 -9 -4
بل   و کُشنن آن است.  يت  نةتا م   هام خطر برخ    با  ي  طرة وا مهفنةان مرحل

ناافنته و  هتام تیقتق   هنتد  قستةت تا يتک و جنبته    اش ساية قهرمان است. سايه نشتان 
کشاند و او  ا بترام انستان اتدن    اافنة قهرمان است. سايه قهرمان  ا به مبا شه می ادن

 کند.  آما ه می
هتام  انتد و   واقتع  اه     اساطار هة ا ه  ي ها مانعی جدم     اه قهرمتان بت  ه  
هتا حراستت   وستالة آن معط ف به ثروتت افنخا ت اناختت آمرشش و جاو انگی به

هتا مستلط اتد. غت ل ) يت        انانه مةكن نب   بتر آن ادند و جا با عةلی قهرممی
monsterمعنام  سنرسی به گتنن  ادهت چه    بارون و چه      ون مات به( کشنه

 (.   017/ 0: 4033)ا الاه و گربرانت است 

 ستد. قلعته اش لیتاظ    متی  امعطا   هةراه ماه بعد اش خالصی اش ط فان   يتا بته قلعته   
 نةا اناسیت
ر  ا ا م و آشمايز  وحی است  قلعه   بر ا ند  گتنن يتا فتر     حاکی اش غلبه ب 

میب   و میل اقامت ها ال يا اريرم است که بايد بر او غلبته کتر  تتا گتنن  ا     
  ست آو   و میب    ا  ها کتر   مظهتر گتنن ذاتتی يتا کةتال معنت م استت        به
 (.  044ت  299: 4032)ک پرت  

  بات سترش  کا ت جانچشمت اژ هاوت آتشان  ي  اهر طربل   که اهرمن نا   ااتت ساه
چ ن چر  گر ونت  هان شات هةانند غا  جهنم پر اش  و  آتزت لبانز اش هم جتدا و  

 خ ا  و... ب  : آ می
 نتتا يكتتی قهتتر ختتدايی اهتترمن  

   بتتتايی باستتتن هیباليتتتی جتتتان
  هانز شاتت چت ن غتا  جهتنم    

 

 چشتتتمت اژ هاکتتتا   وت آتشتتتانستتتاه 
   کت هی سرش چ ن چر  گر ون هةچ

   پتتتتتتر اش  و  بتتتتتتال و آتشتتتتتتان
 

 (14: 4010)جةالی  هل مت 

هةتراه ستپاه    آن قلعته    ام شنتدانی بت  . عطتا   بته    قلعه  ي  به  ست آ ماان   
عطا   با ايتن فتر     (.12)هةانت کر   لاكن اش  و م ماه    عذا  و غم ب   شندگی می

شند و ص  ت ماه  ا نقتز کننتد   گ يد که  ي   ا بكُکه ماه      يا غری اده استت می
عطا   با اين خاتاالت    بتا  بته    (. 10)هةانت تا آن ص  ت هة ا ه بر ايشان ااهی کند 
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باند کته  بر  و    خ ا  پاامبر )ص(  ا میپر اش  تا اينكه خ ابز میشا م و تمرع می
  هد:او  ا به  يدا  ماه بشا ت می

 نبتتتی اش لتتتب گشتتتا ه آ  حاتتت ان 
 ان بشتتتتا تتبستتتتم کتتتتر  آن کتتتت

 گرفنز  ست و پس بر اات اش خام
 کتته بعتتد اش هفنتته آن هةتتراه يتتابی    

 

 لتب حاصتل کنتد جتان    که تا آن تشنه 
 اتتتكر پااتتتاد بتتتا اتتتارين عبتتتا ت
 بگفت آخر: مشت  شيتن بتاز غةنتام    
 اتتتب  يجتتت   غتتتم  ات متتتاه يتتتابی

 

 (17)هةانت 

عطا   با انادن اين بشا ت    خت ا ت باتدا  اتدهت وضت  ستاخنهت نةتاش اتكر        
 آو  :جام میهب

 الیتتال ختتم  ا اةشتتا   ا فتتیستتهی
 

 وا  ستتتر بتتتر ختتتام بنهتتتا   اتتتقايق 
 

 ( 17: 4010)جةالی  هل مت  

بانتد. خمتر نةتا  پاتر  اناستت و      اش آن س ت ماه ناا     ؤيا حمرت خمر  ا می
  ساند.تجلی ندام خ   خدا که قهرمان  ا     سادن به فر انات يا م می

 انتد    يرم ذهنی و اشلی    ناخ  آگتاه جةعتی انستان متی    .ي نگا پار  انا  ا تص
تصت يرم کتته نةت  م اش خ يشتتنن استت و هرگتتاه کته شنتتدگی آگاهانته حتتالنی      

اتكل پاترم فرشانته و طبابتی     ام غريام و بهگ نهام و کاذ  پادا کندت بهجنبهتک
ا  . باشگشتنن تت ان  وحتیت    گترو پتذيرفنن ايتن          آانا     ؤيا آاكا  می

 . (417: 4031)فت ناخ  آگاه است معر

ا  . خمر به متاه  کةک پار فرشانه به قهرمان با يا گارمت فداکا م و ايثا  عةلی می
گتاه  نهد و آنگ يد که چشم برهم نهد تا اش جان خ   نشانی يابد. ماه چشم برهم میمی

کند و ا  . ماه چشم باش میگ يد که چشم باش کند و سپس اش نظر او غاب میخمر می
 (.74ت    13: 4010)جةتالی  هلت مت   ام چ ن سلسبال    آن جا م است باند که چشةهمی

آ  نةتا   »و ناتا  ( 412: 4031)گترين و  يگترانت   ترين نةا  ضةار ناهشاا  استت  آ   اين
شندگیت مرگت  سناخاات پاکی و  سنگا م است و  و خانه نةا  مرگ و حاتات مجتد    

« ختتدايانحتتل اننقتتالی چرختتة حاتتات و حلتت ل ناةتتهو جريتتان شمتتان    ابتتديتت مرا
خت    و ناگتاه آ    بعد اش  فنن خمترت متاه اش آ  چشتةه متی     (24: 4077پ  ت )اسةاعال

ا   و اش فاض صیبت او کند. ماه مريد او میهةچ ن ص فی سباپ ای بر او جل ه می
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خمتر و   يتدا  بتا    (.70ت    74)هةتانت  ات    يابد که با آ  يكتی متی  لطف و صفايی می
 ستد و  فرو فنن    آ  منشأ تی ل   ون قهرمان است که    آخرين مرحله بدان متی 

هتام ضتةار   وستالة آ  ناپتاکی  . گ يی قهرمان بته آيد يگر با  به حاات  وبا ه نائل می
پتر اش ت  يابد. عطا   ناا که    آن ست م بته نخجاتر متی    خ    ا اسنهت ت لد  وبا ه می

باند و اين  و يتا  هةتاا  پتس اش     سد و    آنجا ماه  ا میمی نبال آه يی به چشةه به
گتاه بتا   آيتدت آن س م قلعه میهةراه عطا   و سپاه بهيابند. ماه بهها هةديگر  ا میمدت

باند که تار بتر  انداش  و چ ن میس م  ي  تار میذکر خدا و  س ل کةان  ا شه کر هت به
  و :انه میا  ت چشم او  ا نشجسم او کا گر نةی

 چتت  ناكتت   يتتد تاتترش کتتا گر ناستتت   
 عقتتتا  تااپتتتر ستتت م وم انتتتداخت   
 به چشةز اد ختدنگز آن چنتان غتری   
 پاتتتتاپی ش  ختتتتدنگی چنتتتتد بتتتتا شو  
 طتتترای آمتتتد ش جتتتا آن  يتتت  برجستتتت
 ولتتی چتت ن بنتتد میكتتم بتت      پتتاش   

 ستتان اش  هتتانز آتتتز افروختتت  بتتدين
 

 به جتا چشتةز   و  وم  گتر ناستت     
 ستاخت  و چشةز آاتاان متر  خت      

 کتته اش مژگتتان ستتر متت يی نشتتد فتتری  
 کتته  و  اش ختت   بكتتر  آن  يتت   ا کتت  
 کتته گتت يی آستتةان  ا پشتتت بشكستتت 

 اتتكل آهنتتی بگذااتتت اش جتتاش   بتته
 کتتاآن آتتتز جهتتانی  ا تتت ان ستت خت  

 

 (71: 4010)جةالی  هل مت 

ست شاند. بته   چاتا  ا متی  جهدت هةته کشد و آتشی که اش  هانز برمی ي  نعره می
گتاه اژ هتايی کته       انداشندت آنگ يی گداخنه اش آهن  ا     هان  ي  می تدبار عطا  ت

کند. بعد اش اين پاروشم ماه جهد و سر  ي   ا اش تن او جدا میبطن  ي  ب  هت بارون می
 هنتد و متاه بته    متی هتا  کنند و صدقهو عطا  ت  فاينی  ا که    آن اهر ب  ت خا ج می

  سد:بل   میپا ااهی اهر طر
 الیتتتال آن  فتتتاينون آو   فتتتیبتتتر

 چ  قصر جنت اند  وم يكتی کشتک  
 ستترير جتتم صتتفايی يافتتت اش ستتر   
 هةز خاتم به  ست آمد هةز تخت

 

 عطتتتتا فرمتتتت   آن گتتتتنن و ختتتتااين 
 هةه سنگز ش يتاق ت و گتل اش مشتک   
 کتته هتتم جتتامز ماستتر اتتد هتتم افستتر
 هةتتز اقبتتال يتتا م  ا  هتتم بختتت    

 

 (77: 4010)جةالی  هل مت 
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 خدابانو . م قا  با2 -4
سر با پشت»که کةپبل گ يد: ا  . چنانهات  يدا  خدابان  ماسر میبعد اش گذ  اش آشم ن

 سام که معةت الع اش واج جتا ويی  وح   هات به خ ان آخر میگذاانن تةا  م انع و غ ل
ت متاه بتا   مهر و متاه .    منظ مة (441: 4091)« قهرمان پاروش با خدابان ت ملكة جهان است

باند و  ل به ا   و مهر ناا    خ ا  ماه  ا میش ی    عالم  ؤيا عااق او می يدن مع
 و ايتن هةتان نةت   آناةت   مهتر     ؤياستت.        (97: 4010)جةتالی  هلت مت   باش  او می

 نظر ي نگ:به
ت اند به انكشاف نهفنه    ارايط عانتی اخصتانی و   شن اش طريق عنصر نرينه می 

ترم  ست يابد و    ايتن صت  تت   ه شندگی  وحانیفرهنگی خ   آگاهی يابد و ب
پذير  ست بكشد. شن بايد اهامت و فترا   عنصر نرينه بايد اش باان عقايد مطلق انعطاف

 وحی  ا که الشمة اک    باو هام مقد  وم استت  ا ا ا   و تنها    اين صت  ت  
اش    تمتا   ينته ويژه وقنی بتا عقايتد عنصتر نر   ت اند با ناخ  آگاه خ  ت بهاست که می

ت انتد  ات   و شن متی  منجلتی متی  « خت   »افندت هةساش ا  . بدين سان استت کته   می
 (.  290ت  290: 4037هام او  ا   م کند )بالسگرت خ اسنه

و  (444: 4010)جةتالی  هلت مت   گ يد مهر خ ا  خ    ا با ناهادت کناام خ   باشمی
که سعد اکبر به قصر مهتر   ند که    ابیکگاه ناهاد ناا خ ابز  ا برام مهر باشگ  میآن

شمان    قصر مهر طالع ادند  و تعباترش  آمدت به خ ا   يده است که ماه و خ  ااد هم
. مهر خ ا  خ   و ناهاد  ا بترام  (442)هةانت هم خ اهند  ساد  اند که عشای به ا آن می

فرستند و   م متاه متی  س. سعد اکبرت اها  پاک  ا به(440)هةانت کند سعد اکبر تعريف می
و عشتای    بتاغی هةتديگر  ا    ( 443ت    441)هةتانت  خ اند بل   به مانا فرامیماه  ا اش طر

 ا ند:خ   میکه اش هم بیکنند  چنان يدا  می
 بتتته مقتتتدا   و ستتتاعت آن  و  لتتتدا 

 ختت  م  ا پتتا ه کر نتتد  حجتتا  بتتی 
 

 ختت  م گشتتنند هشتتاا   ش ملتتک بتتی  
 بتتته  وم يكتتتدگر نظّتتتا ه کر نتتتد   

 

 (449: 4010جةالی  هل مت )

ااهت مهر ا  ت بهرا چ ن  قاب عشقی ماهت يعنی اسدااهت به  ست ماه مغل   می
 آو  : ا به عقد ماه   می

 کتته: ام جتتان متتن اش يتتا   ختتت اتتا !   نهتتتانی ستتتعد  ا بتتتر متتته فرستتتنا 
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 خ اهم که وقت ستعد بترجاس  هةی
 بتته فرمتتان اتته آن اتتار اتتجاعت  

 

 !ستتتلاةان  ا ستتتپا   مهتتتد بلقتتتاس   
 بتته صتتد جتتان اتتد پرستتنا  اطاعتتت   

 

 (409)هةانت 

  خ   ذکر است که وج   اسد     اسنان نة  م  يگر اش ستاية قهرمتان استت.    
هتا  ا هةتراه ناروهتام  اتدناافنة     سايه نة  ا  س ية منفی اخصات ماست که بايد آن

ذ  کر  وج  مان نفی کنام. البنه اشبان بر ن سايه الش  ناست  بلكه گاهی بايد آن  ا ج
کا  کشتادت  ص  ت ناروم مثبت   جهت  سادن به کةال  وبا ه بهو اگر نن ان آن  ا به

ضرو م است که سايه  ا    خ   جذ  کنتامت امتا نستبت    بساا  »گ يدت که ي نگ چنان
کتاوم   هد. به اين سان نخسنان مرحلته    فراينتد  وان  به سرک فنن آنت ما  ا هشدا  می

   ايتن منظ مته ناتات متاه م هتر      (. 14ت    10: 4071)م  نت ت  « يه استهةان جذ  و ا غا  سا
 (09)هةتانت  ت سايه گاه    ساةام ما  مهر و ماه بخشد.   شند و او  ا میبر گی بر اسد می

 يابد.  نة   می (440)هةانت و گاه    اخصات کا ان ( 14)هةانت و  ي  

 . خدایگون رخدایگان(3 -4
الهی استت کته قهرمتان انستان پتس اش گذاتنن اش آخترين        الگ م م قعانی »خدايگ ن 

گاه اش تةا   سد  هنگامی که حجا  آگاهی اشماان  فتت آنهام جهل به آن میوحشت
   (. 411: 4091)کةپبتلت  « ها  هايی يافت و به آن ست م تغااتر و تیت ل  ستاد    وحشت

 ا  :منظ مة م    بر سیت اين بخز    وصال عشای  يده می
 کتته بااتتد  ستتم کتتابان بتتدان صتت  ت

 ظريفتتتتتان و لطافتتتتتان باشگشتتتتتنند
 

 متتته و خ  اتتتاد  ا بستتتنند کتتتابان   
 متته و مهتتر آن شمتتان  مستتاش گشتتنند   

 

 (400: 4010)جةالی  هل مت 

 . بازگش 1
کند  ولی گاه او مالی به باشگشت س م اصل خ    ج ع می   اغلب سفرهات قهرمان به

  هد.اش خ   نشان نةی
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 گش . امتناع از باز9 -1
گتر   تتا يتا ان  ا ناتا اش     قهرمان که ت لد  وبا ه يافنه استت  وبا ه به اصل خ   باشمی

هام سفر  ا با  يگران تقسام کند. گاه قهرمان اش باشگشتت  وضعانز باخبر کند و ا شش
 نظر کةپبل:کند. بهبه اصل خ   امنناع می

ذکرت مؤنثت انسانی پس اش نف ذ    سرمنشأ و با   يافت فمل و برکت اش تجسم م 
 سد. اکن ن اين ماجراج  با غناةت پايان میج م قهرمان بهويا حا انی آنت جست

ت اند شندگی  ا منی ل کندت بايد باشگر    ولی با ها و با هتا قهرمانتان   خ   که می
 (.  240: 4091اند )اش انجا  اين مسئ لات سر باش ش ه

بلت   باتاو  .   گار  که مهر  ا به طراجاشه می هاات ماه اش بهرا مهر و ماه   منظ مة 
کنتد  گشايد و خروا ها  ا آما ه متی هايی اش لؤلؤ و ياق ت و شبرجد  ا میااه  فانهبهرا 
هام مرصّع غری    گت هر  ا بتا پرستنا ان چتان و     ها با شينها و اانرها و اسبو فال

ات  . متاهت مهتر  ا بته     یهةتراه مت  هتا  کند و خ   ناا سه منال بتا آن خطايی هةراه می
 باش : آو   و با يا  نر  عشق میبل   میطر

 هةز  ولت هةتز  لتدا      ستت   
 

 بتتته تختتتت کتتتامرانی بتتتاش بنشستتتت  
 

 (411)هةانت 

ماه که    وصال مهر استت گ يی بدخشان  ا اش يا  بتر ه  سترانجا  ايتن تر يتدت     
هتد و او  ا بته تعتالی     ام است کته    فراينتد فر يتت    متی     گربا ه وال ت  وبا ه

  ساند.می

 . عبور از آستان بازگش 2 -1
باشگشت او  ات باشگشت اش جهتان فراست    »گر  . قهرمان بعد اش  سادن به کةالت باشمی

قهرمانی کته بترام تكةاتل ستار و ستل م خت          (.420: 4091)کةپبلت « اندت صاف کر ه
   ولی مةكن است     اه باشگشتتت     بربايد اش تأثار جهان جان سالم به»گر  ت باشمی

ت متاه اش  مهر و ماه   منظ مة (. 202)هةانت « مرکايت خ    ا اش ست  ا ه و   هم اكند
 خ اهد که مهر  ا با خ   به اهر خ يز آو  : ااه میبهرا 

 عنايتتت  ا چتت  اش حتتد کتتر  باشتتم   
 

  وان ستتاش  بتته ستت م اتتهر خ يشتتم  
 

 (410: 4010)جةالی  هل مت 
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 بل   استت نه بدخشان:ر   لاكن مرا  ماه اش اهر خ   طرپذيااه میو بهرا 
  اندنتتتد     اهگتتته و باگتتتاه متتتی 

 چت  نا يتک طربلت   آمتد آن اتاه     
 

 الستتار چتت ن متتاه ستت م منتتالت ستتريع  
 اتتتدند آن لیظتتته اهتتتل اتتتهر آگتتتاه

 

 (جا)هةان

 . دس  نالا  از خارج3 -1
 که کةپبل گ يد: نااش است  چنانگاهی برام باشگشت قهرمان اش سفرت نارويی اش خا ج 

اش ناتاش بته کةتک اش    مةكن است برام باشگر اندن قهرمان اش سفر متاو ايی 
 نبتالز باايتد و   خا ج بااد يا به باانی  يگر مةكن است  ناا مجب   ا   به

او  ا با خ   ببر   چ ن ترم ستعا ت آن مستكن عةاتق و متاو ائیت بترام      
کندت چندان ستا ه  (  ا آافنه میselfنن )باشگشت به حالت بادا م که خ يش

 (. 241: 4091)ناست 
کته   مهتر و متاه  برانگااترين نقطه    سفر قهرمان استت.    منظ متة   اين مرحله چالز 

 قهرمان    اوج خ ای استت   کل اصل و باشگشت  ا اش يا  بر ه است:
  لز با عاز و نصرت گشنه مشغ ل

 باختت خ ای  ا نتر  بتا  لتدا  متی    
 

 اش ملک وجت  ش مانتده معتاول    غم 
 ستتاختنظتتر بتتا گفننتتی يتتا  متتی  

 

 (411: 4010)جةالی  هل مت 

 :  کندخمر با يا آو م پد  و ت باخ غفلت ماهت قهرمان  ا مننبه می
 خمتتر گفتتت: ام بتته غفلتتت باشمانتتده
 چتت   و  اش گتت هر ختت   مانتتد  لننتتگ
 چ   فت او  ا حديث خمر    گت ش 

 

 ..ش لتت ح مر متتی حرفتتی نخ انتتده .   
 اتتد آن لعتتل بدخشتتان    تتته ستتنگ

 هت ش گه گشت بتی با  يک نعرهت آن
 

 (419ت  413)هةانت 

 . آشتی و هماهنگی پدر4 -1
س م فر انات استت اش يا  بر ه  ولی    جشن بها م بته  ماهت پد   ا که مانع حرکت به

 افند:يا  پد  می
  ا جتتام  ا ه« التت طنحتتب» بتته  ل  کتته ناگتته اش خاتتال ختتا  بتتا ه    
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 ختتاطر آمتتدش اتتاه بدخشتتان بتته
 

 گشتتا ه اش جتتاع ختت ن لعتتل  خشتتان 
 

 (417: 4010)جةالی  هل مت 

خت يز  کنتدت چنتان اش خت يز بتی    که او  ا اش   گذات پد  آگاه می و با  يدن خمر
پا نتد   کند و به پد  میهايز به عطا  ت جان اش بدن تهی میگر   که بعد اش وصاتمی

 (. 414)هةانت 

 جهان . ارباب دو1 -1
    اين مرحلهت  

هام فر مت بر ا م و انمباط مداو   وانیت اش تةا  میدو يتواسطة فرمانانسان به
ا   و  يگر اش فنام خ يشنن کته  ها و امادها  ها میخص صاات اخالقیت وحشت

ارط ت لد مجد  استت هراستی نتدا   وآن ت لتد مجتد   اهتی بترام   م       پاز
 (.200: 4091نهايی است )کةپبلت  حقاقت و آما گی برام يكی ادن

خت    ت ماه بعتد اش اتنادن خبتر   گذاتت پتد ت اش خت يز بتی       مهر و ماه   منظ مة  
 گر  :می

 اتتد   پتتر    متتی بتته  ونتتز   
 ش غتتم تنتتگ آمتتد آن متتاه اتتكرلب 

 

 اتد گلز چ ن برگ خارم ش   می 
 چ  خ  اتاد فلتک افنتا ه    تتب    

 

 (419: 4010)جةالی  هل مت 

 و آزاد در زندگی. رها 6 -1
 ترين مرحلة تی ل قهرمان.اين لیظهت لیظة خ  آگاهی قهرمان است و سخت

( تثباتت ات   ....ا او   Selfمار  تا    خ يشتنن ) می« من»   اين لیظه قهرمان اش  
گاتر . اش  تغاارناپذيرم ظاهرم     ل شمان  ا با ابديت ب  ن )هسنی( ااتنباه نةتی  

آيد تا پايدا م  ا با تغاار و تیت ل  که می« چاا  يگر» هراسد و يا اشلیظة بعد نةی
 (.214: 4091)کةپبلت هراسد ها نةیيک اش اينناب   کندت او اش هاچ

ناا بعد اش  يدا  پار فرشانه و يا آو م کر ن پار اش غفلتت او   مهر و ماهقهرمان منظ مة  
  سد:که چگ نه اش اصل خ   غافل اده استت به خ  آگاهی می

 سان نعتره ش  متاه   فت و بدين خمر
 

 کتته آن خ  اتتاد شيبتتا گشتتت آگتتاه   
 

 (419: 4010)جةالی  هل مت 
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ت هسنی خت    «من»مهر به عطا   جهت باشگر اندن او به مانات با فنام  و بعد اش سفا ش
 کند: ا تثبات می

  ستتادش تتتن اشيتتن مطةتت    ختتام
 قتتد  بر ااتتت اش وحشتتی جاايتتر   
 گذاتتت اش منتتال ايتتن  يتتر فتتانی   

 

  سادش جان بتدان معةت    پتام    
 نظر بگذااتت بتر قدستی حظتاير    
 قتتتد  ش     ستتترام جتتتاو انی  

 

 (414)هةانت 

 . برك  نهایی7 -1
برکت اعلی که انستان بترام   »نظر کةپبلت يابد. به   پايان سفرت قهرمان به گنن  ست می

خ اهدت سك نت  ائةی    بهشنی است که هرگتا مختدوش   جسم فناناپذير خ يز می
 نةايد:  ت اين نقز    آخر  اسنان  وم میمهر و ماه     اسنان .(430: 4091) «  نش

 گذاتتتنند اش جهتتتان يتتتا ان يكتتتدل
 

 بتتته فتتتر و  بتتترين کر نتتتد منتتتال 
 

 (411: 4010)جةالی  هل مت 

   . نتیاله6
هام غنايی با  م ش عرفانی است که قهرمتان  استنان    آن   اش منظ مه مهر و ماهمنظ مة 

 سانده است. قهرمان با  ل کندن اش  ناام عا م که سراتا  اش   پايانت  ا بهفرايند فر ي
ست م کةتال و ت لتد  وبتا ه     ا   و بته  احنی و آسايز  ناام جة   استت خا ج می

هايی که با هفت سر گذاانن آشم نکند و به مد  عشق    اين مسار با پشتحرکت می
 سد. اين  استنان بتا الگت م ستفر     می وا م پرخطر ترسام اده استت به يگانگی و فنا

تةتامی    آن نةت    ا  .   خ بی قابل تطباق است که مراحل عايةت بهقهرمان کةپبل به
ترين بخز آن استت. امتا      مرحلة تشرف جا   آشم ن با هفت وا م خطرنامت مفصل

گر نة  م    آن ندا   و برکت نهايی ناا    مرحلة باشگشت  يده شن    نقز وس سه
 ا  .  ا  .    بخز باشگشتت تةا  مراحل الگ م کةپبل     اسنان يافت میمی
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 مهر و ماهسیر سفر قهرمان در منظومة  .4شکل 
 

 هانوش پی
1. ego 
2. self  

 منابع
   « عجاب و غريتب »بر سی  اسنان (. »4091 ا ل  )ت آقاجانی شلنیت سةاه و میةدعلی خاانه

. هام ا بی و بالغتی پژوهز «.يک اب براسا  الگ م سفر قهرمان ج شف کةپبلهاا و
 . 04ت  27(. صص47) 4. ش1 

 تهران: سروش.   اسط  هت باان نةا ين. (.4077پ  ت اب القاسم )ت اسةاعال 
 ترجةة حسان پاينده. تهران: آااان.  انديشة ي نگ.(. 4037ت بالسگرت  يچا   )

التدين  ااتدم.   تصیان و تیشاه و مقدمه حستا   مثن م مهر و ماه.(. 4010)ت جةالی  هل م 
 پاکسنان: اننشا ات مرکا تیقاقات فا سی ايران و پاکسنان  اولپندم. 
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براستا   « حةا  با گر »سفر قهرمان     اسنان (. »4094ت حسانیت مريم و نسرين اكابی مةناش )
 . 10ت  00. صص2. ش1 . پژوهیا   مجلة «.اا   تیلال کةپبل و ي نگ

 . ترجةة جالل سنا م. تهران: نشر مرکا. ماهام شند  جان(. 4094ت  وب ک  ت م ناک )
ام آ  اش  استنان  بر ستی تطباقتی نقتز استط  ه    (. »4091ت  سةیت سكانه و عاتكه  سةی )

. نامتة ا   پا ستی  کهتن «. هتام  اتفاهی آن  ک  اوغل  با اتاهنامة فر وستی و  وايتات   
 . 77ت  11. صص2. ش7   انسانی و مطالعات فرهنگی.  پژوهشگاه عل

نامتة طرس ستی   تیلاتل ستفر قهرمتان     ا ا    (.  »4091ت ذباییت  حةان و پتروين پاكتانی )  
ت   94. صص01. ش42.  اناخنیا باات عرفانی و اسط  ه «.براسا  الگ م ج شف کةپبل

443 . 
 . تهران: نشر چر .ا سیيكصد منظ مة عااقانة ا   ف(. 4090ت ذوالفقا مت حسن )

ج. ترجةه و تیقاتق ست  ابه فمتايلی.    1 فرهنگ نةا ها.(. 4033ت ا الاهت ژان و آلن گربران )
 . تهران: جای ن.  0چ

بر سی  و اخصات اصتلی منظ متة ويتس و  امتان     (. »4092ت عبدمت لاال و اکبر صاا ک ه ) 
 . 407ت  429. صص20. ش7.  پژوهیا   مجلة«. براسا  الگ م سفر قهرمان
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