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Abstract  
Mythology has always been associated with new capabilities from a different 
perspective, which highlights the explanation, understanding, and spiritual 
energy of the literary works for the reader. Through the archetype of the 
hero's journey, Campbell tries to show that most of the heroes in folk tales 
need to go through certain stages in order to gain self-knowledge, spiritual 
perfection, and spiritual and material gifts. Silent City is one of the folk tales 
of Lorestan province, which embeds the flawless archetype of Campbell's 
"Heroic Journey", and represents three main stages of "departure", "arrival" 
and "return". The protagonist, going through the physical and spiritual 
stages, finds a harmonious and godly existence by which he can have a 
useful possession of the physical world. In this story, traces of myths, 
religions, and insights, related to the creation of man and the world of 
creation, are much prevalent. 

Keywords: The story of the Silent City; Joseph Campbell; archetype; the 
hero's journey. 

Research background 
In this article, the story of Silent City from the book of folk tales of Lorestan 
is analyzed (Farahvashi, 2018). So far, no research has been done on the 
analysis of the symbols and elements of this story. Considering that the 
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subject of the present study is the study of this story based on the theories of 
Joseph Campbell, two studies related to this subject are referred to: an 
applied studied following the theory; 2. a study entitled "The hero's journey 
in the story of Hamam Badgard based on Campbell and Jung's analyses 
which tries to connect the necessity of the hero's journey with the human 
needs for psychological development. 

Objectives, questions, and hypotheses 
The current study analyzes the story of Silent City based on Campbell's 
mythical theory of "Heroic Journey" and aims to see to what extent the story 
of Silent City, with different stages of "Heroic Journey", matches with 
Campbell's theory? The premise of the article is that the journey pattern of 
Campbell's hero and its various stages have a specific overlap with the 
rawness, experience, and maturity of the hero in the story of Silent City. 

Discussion 
The protagonist of this story travels along the sea with the colt following the 
call of a wise, who seeks special land from an unknown land to heal the eyes 
of the king. At the beginning of the journey, the hero picks up a feather from 
a spring, and then, when he reaches a dark and silent city, he lights it. The 
city lights up. He is taken to the palace. At the request of his daughter, the 
king asks the hero for three things: 1. Chicken, 2. Cage, and 3. Forty horses. 
During the next forty days, the hero travels to a distant land to accompany 
the sea to meet the king's wishes. In one of the journeys, the fairy king's 
daughter accompanies the hero. The king asks the hero to stay silent in the 
city forever; but the hero does not accept it because he has to take special 
soil with him to heal his father's eyes. At the end of the story, after healing 
his father's eyes and encountering his brothers' jealousy, he returns to the 
silent city and marries the king's daughter. According to the archetypal 
stages of the hero's journey, the stages of the hero's journey in this story are 
analyzed based on Campbell's theory. 

Departure (invitation to start the journey, rejection of the invitation, 
occult help, crossing the first threshold, and whale belly) 
In this story, the blindness of the king and the coming of the wise are signs 
of invitation to travel and movement, and making the younger boy aware. 
The little boy's disregard for Hakim's call at first, as well as his father's 
dissatisfaction, can be equated with "rejecting the invitation." In the story of 
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the silent city, we see that the sea is with the hero as an unseen aid and 
inhuman helper from the beginning to the end of the journey. As the 
guardian of the threshold, the sea urchin forbids him to remove the springs to 
protect them; but the hero crosses the threshold and reaches the silent city. 
This city is actually the stage of the whale's abdomen considering the stages 
of Joseph Campbell's departure. 

The rite of atonement (test road, meeting with Goddess, Gods, and lord 
of two worlds) 
Upon entering the king's palace, the hero must pass three important tests: 1. 
bringing a chicken, which is a symbol of the human soul and spirit, 2. 
Bringing a cage, which is a symbol of the human body and spirits, and 3. 
Bringing a horse of forty ponies, which is a symbol of the devil. 
Accomplishing these missions, he becomes a worthy hero, a carpenter of a 
princess or a goddess, and finds a godly existence. He becomes like a lord 
who wanders with ease without hesitation in both the material and 
transcendental worlds. 

Return (refusal to return, crossing the threshold of return, 
extraterrestrial savior, ultimate achievement, reconciliation and 
harmony with the father, and liberation and freedom) 
The protagonist of this story does not accept the king's request to stay in the 
silent city and remembers that he was looking for soil to heal his father's 
eyes, so he must return. He steps into darkness from the material and earthly 
world, and then goes to the transcendental land and paradise. After that, he 
returns to the material world with the solution of life and the final blessing. 
The "fairy" who came from a transcendental land with the hero is like a 
savior who saves him from the clutches of the earthly wicked. The ultimate 
achievement of the hero is the light of life and the spirit of life for the silent 
city, and the solution of light for the king's eyes. The hero of the story, 
successfully completing the cycle of departure, arrival, and return, is now 
ready to take on the difficult responsibilities of life like a father. But since 
the protagonist of this story is not dependent on his father's successor, he 
leaves the city silently and without any dependence, and because of this 
trust, he finally achieves everything. 
Conclusion 
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The journey pattern in the story of Silent City, like the journey of most 
mythical heroes in a circular round trip, completes the process of 
individuality and self-awareness of the hero. The main character of the story, 
in the course of telling the story, becomes a hero who achieves inner 
freedom and liberation with the help of his helper - the sea and the fairy. The 
story of Silent City, addresses the inner levels of the human psyche, and 
subconscious - the little son of the family - and the use of psychoanalytic 
symbols and codes showed a complete form of paying homage to the hero's 
journey. In this story, while showing the overlap and application of the 
archetype of Campbell's "Hero's Journey", the hero's journey in the context 
of numerous and complex social and psychological obstacles and tests, 
achieves ontological knowledge and ultimately discovers love. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مهر و آبان، 34، شمـارة 8 سال

 
 الگویبر کهن تأکید با «خاموشان شهر» قصۀ تحلیل

 کمپبل جوزف «قهرمان سفر» 

 
 3 سپهوندی مسعود ،2شکیبخسروی محمد ،1فریاسمی معصومه

 
 (9311/ 5/ 8: پذیرش 9311/ 9/ 99: دریافت)

 چکیده
درک و  یین،همراه بوده است که تب یدیجد هایقابلیت و امکانات با ههموار شناسیاسطوره
 مکتب شاگردان از بلکمپ جوزف. کندمی دوچندان خواننده، نزد را ادبی آثار یمعنو یانرژ

جهان، تالش کرده است تا با طرح  عامۀ هایقصه و هااسطوره بررسی و یگردآور با یونگ،
از  یو درک درست و منطق شناسیزیبایی برایشترک، و م یساختار ییبه الگو «خویشکاری»
 تا کندمی تالش کمپبل که است« سفر قهرمان» هاخویشکاری این از یکی. یابددست  هاآن

 کسب و معنوی کمال خودشناسی، برای عامه، هایداستان در موجود قهرمانان بیشتر دهد نشان
 یااست که آ ین. پرسش مقاله استنده آنبه گذراندن مراحل  یازمندن مادی، و روحی مواهب

 «سفر قهرمانِ» یالگو پذیرش ظرفیتاستان لرستان ـ  عامۀ هایـ از قصه «خاموشان شهر»
شهر » قصۀ که گفت توانیم یفیتوص ـ یلیتحل روش از استفاده با ؟را دارد کمپبل جوزف
 را کمپبل یالگو «بازگشت»و  «تشرف» ،«عزیمت» گانهسه احلمر ییبازنما یتقابل« خاموشان

 خودآگاهی، قصه، این روایتگرفت که  یجهنت توانمی «قهرمان سفر» الگو به توجه با. دارد
قصه با پشت  قهرمان. گذاردمی نمایش به را قهرمان یقیبه کمال حق یابیو دست فردیت اصالت،

 در اندتومی نآ باکه  یابدیم گونخدایو  هماهنگ وجودی ی،و معنو یسرگذاشتن مراحل ماد
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 بهمربوط  هایینشو ب یاناد یر،اساط یرد پا قصه، اینداشته باشد. در  یدمف تصرفی مادی جهان
 .کرد مشاهده توانمی را آفرینش جهان و آدم خلقت

 
 .قهرمانسفر  الگو،کهن کمپبل، جوزف ،«خاموشان شهر» قصۀ: کلیدی هایواژه

 مقدمه. 1
 یلتشک عامه هایداستان و پریان هایقصه ار ایران فولکلوریک ادبیات از عظیمی بخش

 هایبررسی و مطالعات ها،داستان یندر ارتباط با ا پژوهشی هایشاخه از یکی. دهدیم
 ینید یدو عقا هاآیین باورها، در هاقصه ینا از یاریبس زیرا است؛ شناحتیاسطوره
دانست که  «ینویم سرگذشتی» داستان توانمی یز. اسطوره را ندارند ریشهبشر  ینآغاز

  است طبیعی اییدهپد یانهاد  یده،و شرح عمل، عق یستاصل آن معلوم ن معموالً

 با و شده گرفته هاروایت و هاسنت از آن، از بخشی کمکه دست فراسویی، صورتبه
 ـ 9193) 9بتلهایم(. 3: 9381 آموزگار،) دارد ناگسستنی پیوندی دینی عقاید و هاآیین
مرز  پریان، عامۀ هایاسطوره و قصه ینب ها،فرهنگ بیشترست که در ا معتقد( 9131
 یرندبرآمده از اساط عامه هایداستان و پریان هایاز قصه یوجود ندارد. بعض یمشخص

 دوران  از را عمیقی هایینشب ها،قصه این. اندشده ادغام اساطیر در برخی و
 2استراوس یی(. لو39 - 39: 9312 یم،ا)بتله اندآوردهگرد  انسان، هستی نشیبوپرفراز

 در حتی و نیستند جدا اسطوره از عامه هایقصه که است معتقد نیز (2991 - 9198)
 هااز اسطوره یگره از برخ ها،قصه این از گرفتن یاری با توانمی موارد از بسیاری
 رد ،ستاناستان لر پریانِ هایقصه از بعضی بررسی با(. 929: 9381 یان،)مختار گشود
. شودمی مشاهده ینشخلقت آدم و جهان آفر به مربوط هایینشو ب یاناد اساطیر، پای
 وجود هاقصه ساختار در رمز قالب در و پنهان صورتبه عمیق، هایینشو ب یراساط ینا

 بتلهایم. رسید پنهان هایالیه این مایۀدرون به توانمی هاآن دقیق رمزگشایی با که دارند
 هایآیین از پریان هایقصه و هااسطوره که کندمی بیان( 9181 - 9191) 3الیاده از نقلبه

 از یکی(. 43: 9312 بتلهایم،) اندگرفته سرچشمه گذاری هایآیین دیگر و پاگشایی
 ۀهم عقیدة یم،. به نظر بتلهااست شناختیاسطوره، مطالعات روان یکردهایرو
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 معرف که نمادهایی زبان به پریان هایقصه و اساطیر که است این وهشگرانپژ
 را ما ناآگاه وآگاه  یرضم هاآن. گویندیبا ما سخن م هستند، ما ناآگاه ضمیر محتویات

ما را  یازن یزـ و ن منـ نهاد و من و فرا ما ذهن وجه سه ره یعنی کنند؛می متاثر زمانهم
 پدیدة قصه محتوای در و کندمی بیشتر را هاآن أثیرامر ت همین .4«آرمانی من»به 
 ـ 9194) 5کمپبل جوزف(. 44: همان) یابدمی نمادین تجسمی درونی شناختیروان
در  عامه هایو قصه یراز اساط یاریبس یبا گردآور یونگ، مکتب شاگردان از( 9181

 هایپژوهش از یکی. است پرداخته هاقصه این شناختیاسطوره بررسی به ،سراسر جهان
  از هاقصه همۀ در قهرمان سیر او نظر به که است قهرمان ایرهاسطو سفر او مهم
 .کندیم یرویهمگون و خاص پ یالگویکهن

 شهر» ۀقص ئۀو ارا کمپبل جوزف یاتنظر یپس از بازخوان ،حاضر ۀدر مقال
 ،«قهرمان سفر» ایاسطوره نظریۀ اساس بر قصه این تحلیل و تجزیه به ،«خاموشان

 با حد چه تا «خاموشان شهر» ۀکه قص خواهیم داد پاسخ رسشپ این به و پردازیممی
 که است این مقاله فرضیشپ دارد؟ خوانیهم بلکمپ «قهرمان سفر»مراحل مختلف 

 پختگی و پذیریتجربه و خامی با آنو مراحل مختلف  بلسفر قهرمان کمپ الگوی
 .دارد ویژه نماییبرهم« شهر خاموشان» قصۀ در موجود قهرمان

 کمپبل جوزف« سفر قهرمان» ظریۀن. 2

 ۀرشت از التحصیلیفارغ از پس ادیان، تطبیق متخصص و شناساسطوره کمپبل، جوزف
فرهنگ سرخپوستان  ۀمطالع کلمبیا، دانشگاه در یقیتطب یاتو ادب انگلیسی یاتو ادب زبان

 تریوسیع هایپژوهش مبنای زمینه، این در او هایپژوهشدنبال کرد.  یترا با جد
 و سانسکریت یریبه فراگ یخو مون یسدر دانشگاه پار او. شد جهان اساطیر درمورد
 ندنپرداخت که با خوا «شاه آرتور» هایافسانه باب در تحقیق و میانه هایسده فرانسوی

( 9119 - 9815) 8یونگ و( 9131 - 9851) 1یدفرو ،(9155 - 9815) 1مانتوماس آثار
 این او. یافتدر باب اسطوره دست  جالبی نظریۀ به رهگذر همین از وهمراه بود 

 شناختیزیست عدبُ در تنهاافراد بشر  یو همانند یگانگی»را مطرح کرد که  دیدگاه
 کمپبل(. 411، 459: 9385 زاده،حسن) «گیردمیبردر نیز را باورها و هافرهنگ و نیست
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دست  عامه هایقصه و هاواحد و کارآمد در شناخت اسطوره ییتا به الگو کردتالش 
تحول  یرس آن در وی کهاست  کمپبل جوزف اثر ترینمهم چهرههزار قهرمان. یابد

. کندمی بررسیـ  ستا فرعی مراحل دارای دامـ که هر ک یاصل ۀقهرمان را در سه مرحل
 از عبور غیبی، امدادهای سفر، آغاز به دعوت) عزیمت( الفاز:  اندعبارت مراحل این

زن  خدابانو، با مالقات ها،آزمون جادة) تشرف آیینب(  ،(نهنگ شکم آستان، نخسین
( بازگشت ج ،(ییبرکت نها خدایگان، پدر، با هماهنگی و آشتی گر،در نقش وسوسه

 بازگشت، آستان از عبور خارج، از نجات دست جادویی، فراراز بازگشت،  امتناع)
 بل،کمپ یقو تحق یبررس نتیجۀ گفت توانمی(. زندگی در آزاد و رها جهان، دو ارباب

 عامه هایقصهو  هااسطورهدر  آن شناخت و قهرمان برای دواح ییالگو ۀهرچند به ارائ
دارد.  نیزرا  یتمدن بشر یشرفتحرکت، تالش و پ یخبه تار یمتعم یتقابل اما ؛منجر شد

 لقاب نماییبرهم و همسانی کمپبل «قهرمان سفر» با نیز بشری تاریخ و تمدن حرکت»
 این با ی،انسان و برگشت تمدن یشرفتو پ یمتعز ۀمعنا که نقط ینبه ا دارد؛ قبولی
 الگویی در حرکت این» .(Moyers & Campbell, 1991: 44) «دارد خوانیهم نظریه
 چرخه، این. (Campbell, 2008: 127) «افتاد خواهد اتفاق برگشتورفتو  ایدایره
 این از. است بشری جوامع سازیتمدن فرایند بر کمحا و بنیادین یساختاردارای  گویی
  در ایاسطوره هاینقشریز ترینمتداول از یکی را «قهرمان سفر» که است منظر
 بشری اجتماعات ساختار نظام و تمدن نهایی طراحی بر»که  دانندیم عامه هایقصه
 .(Campbell, 2004: 43) «است داشته عمیق تأثیر

 تحقیق یشینۀ. پ3
 تشکیل را ایران کشور فرهنگی میراث از عظیمی بخش لرستان استان شفاهی هایقصه
 ها،قصه این از زیادی بخش یگردآور بااز محققان  یاریبس اخیر هایسال در. دهدمی
 یناز ا زیادی تعداد وشیفره بهرام. اندکرده حفظ فراموشی خطر از را عظیم ینۀگنج ینا

( منتشر کرده 9311) لرستان عامیانۀ هایداستانبا عنوان  جلدیچهار کتابی در را هاقصه
. ایمپرداخته کتاب این هایقصه از «خاموشان شهر» قصۀ تحلیل به مقاله این دراست. 
 با. است نشده انجام قصه، این عناصر و نمادها تحلیل دربارة پژوهشی هیچ تاکنون
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 جوزف نظریات بر یهتک با قصه این بررسی حاضر پژوهش موضوع اینکه به توجه
 :شودمی اشارهموضوع  ینبا ا پژوهش چند به است، کمپبل
 الگوی اساسبر  یدهلو یجمال ماهمهر و  منظومۀ در قهرمان سفر» ی. بررس9
 سفرتا مراحل  اندکرده سعی مؤلفان(. 89 - 59: 9311) همکارش و رسمی از ،«کمپبل

 .دهند مطابقت نظریه اینموجود در  یبقهرمان مورد نظر خود را با ترت
 جوزف قهرمان سفر الگویکهن اساس بر منیژه و بیژن داستان نقد و بررسی». 2
 سفر اندهتالش کرد یسندگان(. نو13 - 93: 9311) یو رحمان فوالدی از ،«کمپبل
 .کنند توجیه کمپبل الگوی با نیز را رمانتیک و حماسی متون در موجود هایقهرمان
 ،«یونگ و بلکمپ یلتحل شیوة اساس بر «بادگرد حمام» استاند در قهرمان سفر». 3
تا ضرورت سفر قهرمان  اندکرده تالش مؤلفان(. 13 - 34: 9319) شکیبیو  ینیاثر حس
 .ندده یوندپ ی،تکامل روان یانسان برا یازهایرا با ن
سفر قهرمان  یبر اساس الگو شبیکهزارو در« غریب و عجیب»داستان  بررسی». 4

 یگرد یقرائت مقاله این(. 49 - 21: 9315) دارلوخزانه و زلتی آقاجانی از «بلکمپجوزف 
 .کندیم یهتوج را روانی و شخصیتی استقالل آوردن دستهب یاز لزوم سفر برا

 اسبکره یانۀعام قصۀ تحلیل» همایشی مقالۀبه  توانمی زمینه این در دیگر مقاالت از
 تخصصی ۀ( و مقال9318 یریان،)کب« جوزف کمپبل سفر قهرمان نظریۀ اساس بر پریون

 - 1: 9315 ی،و کازرون یان)فخرائ «سیب عامیانۀ قصۀ در سفر الگویکهن نمادشناسی»
 ( اشاره کرد.32

 «خاموشان شهر» قصۀ خالصۀ. 4
 بحری ةرک یک که بود کوچکش پسر هاآن عزیزترین و داشت پسر سه که بود پادشاهی
 خـاک  بایـد  گفـت  حکیم. آوردند برایش حکیمی. شد کور یمدت از پس پادشاه. داشت

 و رفت پادشاه اول پسر. بسازم را او چشم داروی تا بیاورید برایم را ناشناخته سرزمینی
 فـالن  خـاک  ایـن  گفـت  و کـرد  بـو  را خـاک  حکـیم . آورد خاک مقداری مدتی از پس

 حکـیم . آورد کخا مقداری و رفت دوم پسر بار این. خوردنمی درد به و است سرزمین
 کـرة  روز یـک . آیدنمی ما کار به و است سرزمین فالن خاک این گفت آن کشیدن بو با
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 اجـازه  پادشـاه  از پسـر . کنـیم  پیدا را خاک آن تا برویم بیا: گفت کوچک پسر به بحری
 و کـوچکی  تـو . نبردند پیش از کاری تو بزرگ برادر دو: گفت پادشاه. برود تا خواست

 ةرکـ  سـوار  پسـر  و داد اجـازه  او بـه  پادشاه پسر، اصرار با اما ؛بروی ردو راه توانینمی
 پر چشمه دیدند. رسیدند بیابانی در ایچشمه به تا رفتند. رفت باد مثل هرک و شد بحری

 بـه  دست نکند: گفت بحری کرة. شودنمی سیر دیدنشان از چشم که زیباست پرهایی از
 و گذاشـت  جیـبش  در را پرها از یکی انیپنه و خوب خیلی: گفت پسر! بزنی پرها این
: پرسـید . است خاموش شهر تمام دیدند. رسیدند خاموشان شهر به شب تا افتادند راهبه
 کنـد  روشن چراغی کسی اینجا دهدنمی اجازه ما پادشاه: گفتند است؟ تاریک اینجا چرا
 گفـت  ولـی  ؛فتپـذیر  پیرزن. بدهد جا هاآن به تا خواستند پیرزنی از. برافروزد آتشی یا
 را پـر  و رفـت  حیاط داخل پسر. بخوابم خواهممی فقط من: گفت پسر. ندارم چراغ من

 و پیـرزن  خانـۀ  ریختنـد  پادشـاه  طـرف  از. شد روشن خانه تمام مرتبه یک کرد؛ روشن
 نـزد  را پسـر . اسـت  بـوده  جـوان  ایـن  کار گفت پیرزن کردی؟ روشن چراغ چرا گفتند
. بـرد  خانـه  بـه  را او و ایشـاهزاده  تو گفت او وضع و سر دیدن با پادشاه. بردند پادشاه
 شـد؟  چـه  گفـت  پادشـاه  دختر. شد روشن قصر تمام مرتبه یک. کرد روشن را پر پسر

 را پر من: گفت دختر. کندمی روشن را دنیا که دارد پری آمده جوانی بانو: گفت کنیزش
 بـه  دختر! کنیمی چه ببینی را مرغ خود اگر است پر یک این بانو: گفت کنیز. خواهممی

 ةکـر . بیـاوری  را مـرغ  باید: گفت پسر به پادشاه. خواهممی را مرغ آن من: گفت پادشاه
 خـواهم می مهلت شب چهل من: گفت پادشاه به پسر برندار؟ را پر نگفتم: گفت بحری

 تـا  بدهید من به میخ دوازده و چادر یک و گندم بار یک هم حاال. بیاورم را مرغ بروم تا
. رفتنـد  ایچشـمه  سـر  دور سـرزمینی  به بحری ةرک و پسر ها،آن کردن فراهم با. برویم
 آینـد مـی  هامرغ بریز، را هاگندم: گفت بحری کرة. کوبیدند میخ دوازده و زدند را چادر
 مـرغ  و ریخت را هاگندم پسر. بگیر را یکمیوچهل مرغ و بشمار تو بخورند، را هاگندم
 از را مـرغ  خوشحالی با پادشاه. برد پادشاه نزد خاموشان شهر به و گرفت را یکموچهل
 کـه  ایـن  بـانو : گفـت  کنیـزش . شد خوشحال پادشاه دختر. بردمی منزل آن به منزل این

 را مـرغ  ایـن  قفـس  مـن : گفـت  دختـر ! کنـی مـی  چه ببینی را قفسش اگر است مرغش
 شـب  چهـل : گفـت  پسر .بیاوری هم را مرغ قفس باید: گفت پسر به پادشاه. خواهممی
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 کـرة . ایدروازه یـک  بـه  رسـید  تا رفت و شد خود ةرک سوار سپس و خواهممی مهلت
 قفـس . اسـت  خـواب  آنجا پریان شاه دختر داخل، رفتی که دروازه این از: گفت بحری
 را قفس و رفت پسر. نبوسی را دختر باش مواظب. بردار را قفس. است دختر سر باالی

 و دوید پسر دنبالبه اسب بر سوار و شد بیدار دختر. بوسید ار دختر صورت و برداشت
 شـهر  طـرف  بـه  شد روانه پسر همراه و بشوم تو زن باید بوسیدی مرا چون: گفت او به

 قفـس  کـه  ایـن : گفـت  کنیـزش . شد خوشحال دید را قفس که پادشاه دختر. خاموشان
 را کـره چهـل  اسـب  مـن  گفـت  دختـر ! کنـی مـی  چه ببینی را کرهچهل اسب اگر است؛
. دهـم می تو به را دخترم بیاوری، را کرهچهل اسب اگر: گفت پسر به پادشاه. خواهممی
 پسـر . آبـی  باالی بر درختی به رسیدند تا رفتند بحری ةرک راهنمایی با و کرد قبول پسر
 شد ظاهر آب روی بر رنگیکم خون مدتی از پس. آب داخل هرک و رفت درخت باالی
 دمـاغش  از چـراغ شـب  گوهر دو و آمد بیرون آب از کوه یک ازةاند اسب یک سپس و

  بـا  اسـب . گرفـت  محکـم  را او یـال  و پریـد  اسـب  کمـر  روی بـاال  از پسر. افتاد بیرون
 بـا  و کـرد  رام را اسـب  پسـر  امـا  بینـدازد؛  را پسـر  خواستمی فراوان خیزهایوجست
 اسـب  دنبـال بـه  هم رهک چهل دید که افتاد راه و برداشت را گوهرها پایش هایانگشت

 سـوارش  مـدتی  و بردنـد  داخل را کرهچهل اسب رسید خاموشان شهر به وقتی. آیندمی
 خـاک  دنبالبه من گفت پسر. بدهم توبه را دخترم خواهممی گفت پسر به پادشاه. شدند

 شـهر  همـان  ایـن : گفـت  پادشاه. امآمده پدرم هایچشم شفای برای ناشناخته سرزمینی
 و پادشاه دختر و خاک پسر. ببر خودت با هم مرا دختر گفت و داد او هب خاکی و است
. داد حکـیم  بـه  را خـاک . بازگشت خودش شهر طرف به و برداشت را پریان شاه دختر
 بودنـد،  او همراه که دختری دو به افتاد چشمشان تا برادرانش. شد بینا پدرش هایچشم
 اول دادند غذایی تو به برادرانت اگر گفت پسر به پریان شاه دختر. افتادند توطئه فکر به
 غـذا  پسـر . دادند او به غذایی و کردند دعوتش برادرانش. بخور خودت بعد بده گربه به
 : گفـت  و رفـت  پـدرش  نـزد . مـرد  فـوراً  غـذا  خـوردن  با گربه. گذاشت گربه جلوی را
 ایـن  و ندکشـ مـی  مـرا  حسادت از برادرانم بمانم اینجا اگر. بروم شهر این از خواهممی

 خاموشـان  شـهر  بـه  دختـران  با همراه و کرد خداحافظی پدرش با. گیرندمی را دخترها
 و پریـان  شـاه  دختـر  و زدند کرنا و کوس روزشبانه هفت و شد خوشحال پادشاه. رفت



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9949مهر و آبان  ،43، شمـارة 8 سال  

114 

 

 اسـب . توست برای من زندگی دارایی تمام گفت و کرد عقد پسر برای را خودش دختر
 و خـوبی بـه  را عمـری  و مانـد  آنجـا  در پسر. خودت برای هم قفس و مرغ و کرهچهل
 (.959 - 945: 9311 وشی،فره) گذراند خوشی

 متن تحلیل. 5
 زایای و پنهان زوایای یلگران،تحل تا شد فراهم خواهد یطیشرا ،عامه هایمتن تحلیل در

در  را خود دانش ازایو تالش کنند تا مابه بگذارند خوانندگان اختیار در را متون
 نظریۀ به توجه با. بیابند یطوالن یخیاز فراز زمان تار متون،از  گونهینا یزبان یاهاتنگن
 را قهرمان کمال فرایند که است مراحلی حاویقصه  این بل،جوزف کمپ «قهرمان سفر»

از نمادها و  ییبه رمزگشا ،داستان یندر ا «قهرمان سفر»با مراحل  زمان. همدهدمی نشان
 .پردازیمیم یزداستان ن یادیننو ب ایعناصر اسطوره

 قصه شروع. 1 ـ 5
 ذکـر  و خـانواده  یک اعضای معرفی مثالً شود؛می شروع آغازین ایصحنه با ایقصه هر
 هوشـمندانه  مخاطب، با گیریارتباط برای قصه(. 88: 9314 پراپ،) هاآن موقعیت و نام

  درک ایبــر اصــلی اطالعــات حــاوی قصــه، آغــاز کوتــاه جمــالت. شــودمــی شــروع
. نیسـت  مسـتثنی  کلی حکم این از نیز «خاموشان شهر» قصۀ. اندداستان هایروایتکالن

 ةرکـ  یـک  کوچـک  پسـر . است کوچکش پسر هاآن عزیزترین و دارد پسر سه پادشاهی
 مخاطـب  و باشـد  داشـته  آشنا و آرام حرکتی بایدمی قصه در روایت شروع. دارد بحری
 قصـه  آغـاز  در بحری کرة از سخن. نسازد مواجه خاصی شناسینشانه و ابهام با را خود
 .دارد داستان شناسیروایت مسیر در عنصر این اهمیت از نشان نیز

 عزیمت. 2ـ  5
 سفر آغاز به دعوت. 1ـ  2ـ  5

 قصـه  این در. شودمی دیده عامه هایقصه در قهرمان سفر آغاز برای مختلفی هایروش
 از مخصـوص  خاکی پادشاه، هایچشم درمان برای یحکیم. شودمی کور ناگاهبه پادشاه
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 موفق اما شوند؛می سفر راهی ترتیب به دوم و اول پسر. کندمی طلب ناشناخته سرزمینی
 آمـدن  و پادشـاه  شـدن  کـور  داستان این در. رسدمی ترکوچک پسر به نوبت. شوندنمی
 روی بـه  دری دعـوت  ایـن  بـا  اسـت  قرار که سفر برای دعوت از است اینشانه حکیم

 جـوزف  قـول  بـه  را حکـیم . شـود  بـاز  است، قصه قهرمان که ترکوچک پسر سرنوشت
 توانمی و شد خواهند بازی وارد که دانست نیروهایی از مقدماتی نمادی توانمی کمپبل
 را آن کـه  اسـت  ایمرحلـه  آیدمی وجودبه او حضور با که بحرانی و نامید پیک را هاآن
 بیـداری  پیـک  ایـن  وظیفـۀ  ،واقعدر(. 19: 9318 کمپبل،) نامیممی «سفر آغاز به دعوت»

 سـر  که ندایی با است قرار و است عادی زندگی و روزمرگی در غرق که است شخصی
 ایـن  نـدای  است معتقد کمپبل که طورهمان. کند دعوت قهرمانی دنیای به را او دهدمی
 صـدا  بـه  بـا  کنـد؛  دعـوت  مـرگ  سویبه یا و بخواند زندگی به را ما است ممکن پیک

 روح گذار لحظۀ یا آیین یک دگرگونی، یک راز و روندمی کنار هاپرده ندا، این درآمدن
 19: همـان ) شودمی زنده دوباره و میردمی فرد آن اتمام از پس که رازی شود؛می آشکار

 کـه  نامیـد  خردمنـد  پیـر  الگویکهن را حکیم این توانمی یونگ نظر به استناد با(. 19 -
 درون از کـه  جـادویی  است نیرویی او. بخشدمی تجسم را معرفت ویژهبه و روح چهرة
 کنـد مـی  راهنمـایی  اشدرونـی  برخوردهـای  و هـا کشـمکش  در را انسـان  و خیزدبرمی
 (.231: 9319 فضیلت،)

 دعوت رد. 2ـ  2ـ  5
 یتشخصـ  کـه  کنـد مـی  ذکر را عامه هایقصه و هااسطوره از هایینمونه کمپبل جوزف
 فـرد  کـه  دانـد مـی  ایـن  را دعوت در دلیل و کندمی رد را سفر به دعوت داستان، اصلی
 آینـده  او نظـر  از و بکشـد  دسـت  اسـت،  منـد عالقه هاآن به که چیزهایی از خواهدنمی

 وضـعیتی  در کـه  کنـونی  منافع و اهداف ها،ارزش ،هالئااید نظام تثبیت از است عبارت
 ایمرحلـه  سـفر  بـرای  دعوت قبول .(18: 9318 کمپبل،) فتگر خواهند قرار امن کامالً
 دعوت این اگر و کندمی تبدیل قصه قهرمان به را قصه اصلی شخصیت که است اساسی

 پشـت  کـه  فـرد  دعـوت  رد بـا  کمپبل قولبه زیرا نیست؛ کار در قهرمانی دیگر شود، رد
 قـدرت  اسـت،  شـده  زندانی فرهنگ یا و سخت کار روزمره، زندگی کسالت از دیواری
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 دارد نیـاز  نـاجی  بـه  که شودمی بدل ایقربانی به و دهدمی ازدست را مثبت عمل انجام
 روزمـره  زنـدگی  مشـوول  کـه  کوچک پسر کهیم شاهد موردبحث قصۀ در(. 11: همان)

 کـرة  سـوی از نـدارد  سفر برای حکیم ندای به پاسخ به تمایلی و توجهی گویی و است
 سـفر  ایـن  از را پسـرش  کنـد می سعی پادشاه. شودمی قتشوی سفر به رفتن برای بحری
 پـیش  از کـاری  نتوانسـتند  بزرگـت  برادران گویدمی او به که دلیل این به کند؛ منصرف
 در کوچـک  پسـر  یتوجهبی. دهی انجام را بزرگ کار این توانینمی و کوچکی تو ببرند
 رد. دانست «دعوت رد» معادل توانمی را پدر نارضایتی ،همچنین و حکیم ندای به ابتدا
 بیـانگر  هـا قصـه  بعضی در دعوت رد گویدمی کمپبل. است مهم اینکته دعوت قبول یا
 فضـای  و شـان کودکانـه  مـن  از شـدن  جـدا  بـه  قادر مردم از زیادی تعداد که است این

 بـاقی  کودکی دیوارهای پشت شخص ،ترتیب این به. نیستند آن، هایلئااید و احساسی
 تـرس  از او بزدل روح و ایستندمی خروج آستانۀ در نگهبانان، مثل مادر و پدر و ماندمی
 (.11: همان) شود متولد بیرون جهان در و خارج در از تواندنمی شدن تنبیه

 غیبی امداد. 3ـ  2ـ  5
 موجـودی  بـا  سـفر  طـول  در دهنـد مـی  مثبـت  پاسـخ  دعوت، به که آنان کمپبل گفتۀ به

 و محـافظ  قـدرت  بیـانگر  حمـایتگر  موجود این(. 15: انهم) شوندمی روروبه حمایتگر
 بیـداری  و مختلـف  هـای آستان از گذر در مطلق قدرت چهاگر. است سرنوشت مهربان
 پشـت  یـا  درون و اسـت  حاضر همیشه حمایتگر نیروی افتد،می خطربه ظاهربه زندگی
 و شـناخت  را او باید فقط. است شده پنهان ماندگار، و باقی زندگی، ناشناس هایهیئت
 شاهد «خاموشان شهر» قصۀ در(. 18 - 11: همان) کرد گراطمینانحمایت نیروی این به

 پایـان  تـا  آغـاز  از انسـانی غیر یاریگر و حمایتگر موجودی منزلۀبه بحری ةرک که هستیم
 هـای گذرگاه و خطرها بروز هنگام و سفر مختلف مراحل در و است قهرمان همراه سفر

 و انسـانی  یـاریگران  حضـور . دهـد مـی  یـاری  را قهرمـان  غیبـی  دامدا همچون سخت،
 انسـانی غیـر  یـاریگران  دربـارة  عباسی. است ناپذیراجتناب عامه، هایقصه در غیرانسانی

 گیاهـان، . دارنـد  خـارجی  وجـود  واقعـی  دنیـای  در هارسانیاری از دسته این: گویدمی
 کـه  گـویی  دارند، نمایانهانسان یهاویژگی که دارند وجود هاقصه در اشیایی و حیوانات
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 موجـودات،  ایـن . کننـد  یـاری  هـا آزمـون  در را هاقهرمان دارند مأموریت و شعورندذی
 را اسـب  1پراپ(. 413: 9314 عباسی،) است قدسی صفاتشان و دارند جادویی خصلت
 لانتقا یعنی یاریگر، به مربوط خویشکاری پنج هر تواندمی که داندمی عامی یاریگر تنها

  و دشـوار  امـری  کـردن  حـل  تعقیـب،  از رهایی مصیبت، التیام و جبران قهرمان، مکانی
 (.911 ،913: 9314 پراپ،) دهد انجام را قهرمان شکلتوییر

 آستان نخستین از عبور. 4ـ  2ـ  5
 طی از بعد و گذاردمی سفر راه در قدم بحری، کرة حمایتگرش، همراهبه داستان قهرمان
 کـه  خواهـد مـی  قهرمان از بحری کرة. رسندمی زیبا پرهای با ایچشمه به زیاد مسافت
 جـوزف  نظـر  بـه . گـذارد مـی  جیبش در پری پنهانی پسر اما برندارد؛ پرها این از هرگز
 ولـی  ؛نخواند چالش به را شدهتعیین مرزهای نگهبانان وقتهیچ انسان است بهتر کمپبل

 همـین  نـابودگر  هـای جنبه دیگر انگیختنبر و مرزها این از خروج با فقط دیگر سویاز
 9318 کمپبـل، ) شـد  نـو  هـای تجربه هایحیطه وارد مرده یا زنده توانمی که است نیرو
 زدن دسـت  از را او صـاحبش  از محافظت برای آستانه، نگهبان منزلۀبه بحری کرة(. 19:
 الزم هیخودآگـا  و شـجاعت  قصه قهرمان که آنجا از اما کند؛می نهی خطرناک کاری به
. هـا دشواری و خطرها از سرشار دنیایی شود؛می ناشناخته دنیای وارد کار این با دارد، را

 و فردیـت  ،(حمـایتگر ) او ایـدئولوژی  و حمـایتگر  به اشسرسپردگی و قهرمان تابعیت
 و هـا دغدغـه  بـا  انسـانی  توانـد نمـی  قهرمان. کرد خواهد مواجه آسیب با را او قهرمانی

 بـاقی  بـه  معمـولی،  انسـان  کـه  است معتقد کمپبل. باشد معمولی سانیان هایحسابگری
 سـوی از. بالـد مـی  خود به بابت این از حتی و است راضی شدهتعیین محدودة در ماندن
 ترسـاند می و داردمیباز هاناشناخته حیطۀ به گذاشتنقدم از را او هم عموم عقیدة دیگر
 هـا محـدویت  این چارچوب اسیر را خود که است کسی واقعی قهرمان اما ؛(81: همان)

 بـه  و گـذارد مـی  قـدم  جامعـه  هایسنت دیوار سویآن به خطرها پذیرش با و کندنمی
 قصه روایت ناشناخته روی به بودنباز و پذیریتجربه این. شودمی وارد ناشناخته مناطق
 حمـایتگر  هـای گفتـه  مبنای بر صرفاً قهرمان اگر که طوریبه کند،می خواندنی و غنی را

 بدون داستان روایت پذیرفت،می مسیر بر را او مطلق حاکمیت و رفتمی پیش حسابگر
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 روایـی  خیـز واُفـت  از روایـت  و شدمی متمایل کرختی و نواختییک به بلندی و پستی
 (.Campbell, 1990: 82) شدمی خالی

 نهنگ شکم. 5ـ  2ـ  5
. پـردازیم مـی  «تـاریکی » و «پَر» ایاسطوره نمادهای تفسیر به مرحله، این بررسی از قبل
 شده ذکر ناشناخته راز و جهل تیرگی، پلیدی، افسردگی، سمبلیک معانی «تاریکی» برای
 عـالم  سـیمای  یـا  طوفـان  شـب،  خواب، مرگ، خدای سیمای شناسی،اسطوره در. است
 ی،آراسـتگ  چـون  نمـادین  و سـمبلیک  معـانی  نیز «پَر»(. 411: 9315 جابز،) است اسفل
 در. دارد خـود  بـا  را دانـش  و خـدایی  پیشگویی، پرواز، پادشاهی، الهام، اختیار، احترام،
 و نـور  اشعۀ گناه، کنندةپاک زندگی، جوهرة از ایجلوه «پَر» اساطیری، و قومی باورهای

 (.213: همان) است روح و شبح نماد
 شهر این. رسدمی نخاموشا شهر به و کندمی عبور آستانه از( پر برداشتن با) قهرمان
: 9318) کمپبل. است کمپبل جوزف عزیمت مراحل از نهنگ شکم مرحلۀ همان ،درواقع
 بلعیده ناشناخته توسط قهرمان که داندمی جایی جهان، رحم منزلۀبه را نهنگ شکم( 11
 تأکید نکته این بر محبوب و تکرارشونده مایۀدرون این. میردمی ظاهر به و شودمی
 از نقلبه کمپبل جوزف کهچنان. است خویشتن فنای نوعی ،آستان از عبور که کندمی
 برتر ایمرحله به تواندنمی طبیعت در موجودی هیچ»: نویسدمی 99کوماراسوامی آناندا
 وارد که قهرمانی(. 11 - 18: همان) «شود متوقف برایش زیستن آنکه مگر گردد، نائل
 کرده آغاز دگرگونی و تحول برای را خود درون هب سفر ،درواقع ،شودمی تاریکی دنیای
 در اشمادی شخصیت گذارد،می پا درونی قلمرو به که قهرمانی کمپبل گفتۀ به. است
 این. کندمی پاره را آن بیندازد، پوست که ماری همچون و ماندمی باقی بیرون جهان
 راحتیبه و کندمی سیر جهان هایافق در رفته، ازبین 99من به اتصالش که قهرمان
 در و گذاردمی پای اژدها بیرون و درون به کند،می عبور قصرش هایاتاق از که سلطانی
 منزلۀبه قصه این قهرمان ،همچنین(. 11 - 18: همان) یابدمی را نجات که آنجاست
 با زودیبه که است روشنی و حیات دهندةبشارت ،«پَر» ایلحظه کردن روشن با ناجی
 مجاز به قصه، این در آن نقش و پر .رسدیشهر مرده م یناو به ا العادةخارق اعمال
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 زمینۀ بشر، ناپذیردسترس هایبخش در فراروی با نیز آن که است مرغ از نشانی معهود،
 .کندمی فراهم قهرمان برای را فرازین یا نهان جهان کشف

 تشرف آیین. 3ـ  5
 هاآزمون جادۀ. 1ـ  3ـ  5

  سمبل هاآزمون این. شودمی هاآزمون مرحلۀ وارد قصر، به ودور از پس قهرمان
 چندگانه هایآزمون بگذراند؛ باید کمال و تعالی راه در قهرمان که است هاییبحران
 هاآن از آسامعجزه طرزی به قهرمان که هاییسختی و دشوار هایگذرگاه با همراه
  همراه قهرمان با قبل مراحل از که غیبی امدادرسان مرحله این در. یابدمی رهایی
 هایآزمایش این درحقیقت،. دهدمی یاری را او موقعبه رهنمودهای با بود، شده

 کمپبل کهچنان. است ناخودآگاهی سمتبه درونی سلوک و سیر از نمادی قهرمان،
 قبلی قصد بدون یا عمداً باشد، که ایجامعه هر از کسی اگر ترتیب این به است معتقد
 هزارتوی خمو پرپیچ هایکوچه از و کند آغاز را ظلمات سرزمین به آمیزمخاطره سفری
 اشکال و هاهیئت از سرشار اندازیچشم در را خود زودیبه رود، پایین روحش
 معانی قهرمان، هایآزمون برای سه عدد انتخاب(. 998: همان) یافت خواهد سمبلیک
 مولد نیروی و است کامل تعادل گاهتجلی و یوجهسه ایمجموعه «سه» دارد؛ نمادین
 گانۀسه وجوه تثلیث مضمون حاوی سه عدد. دارد خود در را معنوی و ذهنی جسمی،
 وجودی جوهرة جاودانگی، و جوانی روحیۀ. است آینده و حال گذشته، یعنی زمان،

 هایفرصت جذب با توانندمی است «سه» هاآن تقدیری عدد که افرادی. است «سه»
 روی هر به (13 - 58: 9311 اشلی،) برسند عادیغیر هایموفقیت به زندگی در طالیی
 را انسان هبوط و آفرینش رازهای از انگیزیشگفت معانی قصه این قهرمان هایآزمون
 و خدایان سرگذشت ترینقدیم: گویدمی محجوب که طورهمان. کندمی آشکار ما بر

  صورتبه ،و انسان شده یعتطب یجادو ا ینشفرآ یفیتک بهکه  یتوجه ترینکهن
 عناصر شودمی تالش قسمت این در(. 922: 9381 محجوب،) است اساطیر و هاافسانه
 .شود رمزگشایی داستان ایاسطوره و نمادین
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 مرغ آوردن. 1ـ  1ـ  3ـ  5
 روشـنایی  قصـر  در آن، پر با قهرمان که است مرغی آوردن داستان، قهرمان آزمون اولین
 چـادر،  یک پادشاه از کار این انجام برای بحری، ةرک توصیۀ با قهرمان. است کرده ایجاد
 در ایچشمه سر بر. خواهدمی مهلت روز چهل ،همچنین و گندم بار یک و میخ دوازده

 و آمدنـد  بیرون هامرغ. ریختند چادر زیر را هاگندم و کردند برپا را چادر دور، سرزمینی
 درک در قسـمت  این نمادهای از رمزگشایی. بردند قصر به و گرفتند را یکموچهل مرغ

 چهــل عــدد ســمبلیک معــانی. دارد زیــادی اهمیــت آن ایاســطوره معرفــت و داســتان
 شـفا،  زنـدگی،  حقیقـت،  تطهیـر،  نیرو، آسایمعجزه تجدید معنوی، آگاهی: از اندعبارت
 در اقـوام  برخـی  یریاسـاط  باورهـای  در(. 599: 9315 جابز،) معرفت و دانش، و فضل
 مـرغ،  کـه  دارنـد  اعتقاد و کنندمی قربانی منزل در پای را «مرغی» فوراً کسی مرگِ موقع
 لولـوا  کاهنۀ زنان سرسپاری آداب در(. 89: همان) کندمی منتقل خارج به را متوفی روح
 گذرانـده  را اشدوبـاره  تولـد  و مـرگ  آزمـون  آن در که قبری از ابتدا داوطلب ،(کنگو)

 ایـن . آویـزد مـی  او گـردن  بر مرغی باطنی، برادران از یکی سپس. شودمی خارج ،است
 زن ایـن  پـس  آن از. اسـت  شـده  پذیرفتـه  کیش این در داوطلب که معناست بدان عمل
 کنـار  در و بـازآورد  را آنـان  و اندازد دام به مرغزار در را مردگان ارواح تواندمی کاهنه،
 در کـه  است رسمی مردگان، با ارتباط ایجاد برای غمر کردن قربانی. کند مستقر درختی
 و شـوالیه ) اسـت  برخاسـته  نمـادگرایی  همـین  از رسـم  این و دارد رواج آفریقا سراسر
 شـدید،  حمایـت  مسـلم،  حقیقـت  سـمبلیک  معـانی  دارای «میخ(. »299: 9311 گربران،

 عـدد  وجـود (. 321: 9315 جـابز، ) اسـت  جهـان  محور و نگهداشتن محکم سرسختی،
 کنـد مـی  محافظـت  مسـافران  از و اسـت  الهـی  راهنمایی بیانگر چرخه، یا نام در ازدهدو
 است شرق در ویژهبه سلطنت و بلند مقام نماد چتر، مانند «چادر و خیمه»(. 111: همان)
 فراوانـی  زنـدگی،  خوشـبختی،  بذر، تولید برای خالق سمبل «گندم(. »949: 9389 هال،)

 هنگامی عرب، سنت در. شودمی پرستش حیات مایۀ زلۀمنبه اعراب بین در گندم. است
 جـابز، ) آورد همـراه  بـه  خود با غذا برترین منزلۀبه را گندم شد، رانده بهشت از آدم که

9315 :912.) 
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 گفـت  تـوان مـی  قهرمـان،  سـفر  از مرحلـه  این در ایاسطوره نمادهای رمزگشایی با
. کندمی عمل مردگان شهر برای ایاجین منزلۀبه دشوار هایآزمون طی با داستان قهرمان
 بـه  روح خاموشان شهر در رسدمی نظربه. دانست جان و روح از نمادی را مرغ توانمی

 و تاریکی و خاموشی در شهر اینک و است بازگشته بهشت یعنی ،خود نخستین جایگاه
 بـه  ایهدوبـار  حیـات  و جان آن، آوردن با قهرمان است قرار اکنون و بردمی سربه مرگ
 بتوانـد  تـا  دارد نیـاز  کمال و تطهیر برای روزهچهل ایدوره به قهرمان. ببخشد شهر این
 خـود،  با سفر این در او. بشتابد مرده قوم آن نجات سویبه خود رسیدن کمالبه از پس
 دور بهشـت  از آن خوردن با جان مرغ تا آوردمی را بهشتی ممنوعۀ غذای بهترین گندم،
 سلطنت و بلند مقام نماد که ـ  را چادر قهرمان، ،همچنین. شود خاکی نیاید اسیر و شود
 برپـا . شـود مـی  دنیا این در پادشاهی مقام به مفتخر انسان روح زیرا کند؛می برپا ـ  است
 معرفـت  معنوی، آگاهی حقیقت، از نمادی که چشمه کنار در میخ دوازده با چادر داشتن

 از کـه  اسـت  ابـدال  شـاید  و الهـی  مخصوص مایانراهن هایروح بیانگر است، تطهیر و
 .کنندمی محافظت جهان محور در خاکی دنیای این مسافران

 قفس آوردن: دوم آزمون. 2ـ  1ـ  3ـ  5
 و آسـان  را معنایـابی  رونـد  ،«خاموشان شهر» قصۀ از قسمت این نمادین عناصر بررسی
  هــایراقبــتم شــده،فســخ ازدواج حــبس، ســمبلیک معنــی «قفــس». کنــدمــی منطقــی
 ایزدبـانوی  نیـز  «پـری (. »391: 9315 جـابز، ) دارد خـود  بـا  رفتهمیان از و شدهفراموش
 و گیاهــان سرســبزی و هــاآب شــدن جــاری فرزنــدزایی، برکــت، و زایــش و بــاروری
 یابیدست اما برسند؛ پری وصال به خواهندمی همه عامه هایداستان در. است مرغزاران

 غیـب،  عـالم  اسـرار  از آگـاهی . است ناممکن گونهراز و ایهمکاشف مراحل بدون آن، به
 نیروهـای  از محافظـت  برای جادویی وردهای و جمالت آموزش جادویی، اعمال انجام
 دارد ریشـه  ایاسـطوره  هـای روایـت  در کـه  هاسـت داستان پریان هایویژگی از شریر،

  سـر بـه  آرمـانی  رزمینسـ  در ایزادهپـری  با انسان که تصور این(. 11: 9381 ابراهیمی،)
  را انسـان  کـه  رؤیـایی  کنـد؛ مـی  محقق را آدمی مرگیبی رؤیای چیز هر از بیش برد،می
 قصـۀ  قهرمـان (. 89: همـان ) کنـد می دور هایشنقصان و هاناتوانی از نمادین ایگونهبه
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 هـم  باز. شودمی موظف مرغ مخصوص قفس آوردن به دوم آزمون در «خاموشان شهر»
 کمـال  بـه  یـابی دست و دوباره تطهیر برای گاهی زیرا خواهد؛می مهلت وزرچهل مدت
 ةرکـ  نصـیحت  و یـاری  با نیز آزمون این از. شوند تکرار روزهچهل هایدوره است الزم

 داسـتان  آخـر  تـا  پـری  ایـن . شودمی همراه او با پریان شاه دختر و کندمی گذر بحری،
 از پـری  آمـدن  همـراه  رسدمی نظربه. کندمی ازدواج او با آخر در و است قهرمان همراه

 اسـت  روشن. است شریر نیروهای از قهرمان همیشگی محافظت برای ماورائی سرزمین
  بـرای  تـر، روشـن  عبـارت بـه  و محافظـت  بـرای  کـه  است جسم و تن همان قفس، که

 بـاره دو باشـد  آزاد جان، مرغ اگر زیرا شود؛می آورده دنیا این به جان، مرغ کردن گرفتار
  نیـز  فارسـی  ادبیـات  در. گـردد مـی  بـاز  بهشـت  خـویش  اصلی وطن به و کندمی پرواز
  تشـبیه  قفـس  بـه  را تـن  و مـرغ  بـه  را جـان  که شودمی دیده فراوانی شعری هاینمونه
 .92اندکرده

 «کرهچهل اسب» آوردن. 3 ـ 1ـ  3ـ  5
 اهریمنـی  جهـان  ظلمـت  بـا  اصـل  در را «اسب» اقوام، تمامی ذهن در شدهتثبیت باوری

 منزلۀبه «اسب» از منفی گذاریارزش نیز عامه هایداستان در. داندمی مرتبط( ختونیایی)
 گربـران،  و شـوالیه ) دارد وجـود  مـرگ  مظهر یک جهنمی، قدرت یک اهریمنی، نمادی
 را آن یا زندمی آسیب و کندمی رو و زیر را محصول که «آبی اسب»(. 944 ،935: 9311
 عهد در. شدمی تلقی جهان این منفی هایقدرت مظهر منزلۀبه بیشتر مصر در خورد،می
 تواندنمی انسان اما دارد؛ تسلط تحت خداوند که است قتالی نیروی نماد آبی اسبِ عتیق
 روان نمـاد  را اسـب  کـاوان روان(. 915 -914: همان) کند اهلی را آن و شود فائق آن بر

 و سرکشـی  و ازلـی  الگـوی  از نـوعی  را آن یـا  داننـد یم بشریغیر روان یا و ناخودآگاه
 (.931: همان) دانندمی غریزه و هوس
 پادشاهی، باکی،بی بزرگی، چون سمبلیکی معانی سرخ، یاقوت یا «چراغشب گوهر»

 بنـا (. 494: 9315 جابز،) دارد خود با را نور و قدرت، عشق، صدقه، زیبایی، خوشحالی،
 داسـتان  این در که است روشن «چراغشب گوهر» و «آبی اسب» عناصر از گشاییرمز بر

 مـا،  دینـی  باورهـای  بـه  توجـه  با که است یاورانش و شیطان از نمادی ه،رکچهل اسب
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 از گـرفتن  مهلت با نیز او و شد رانده بهشت از دشمنی این دلیلبه و است انسان دشمن
 بـا  را آدم فرزنـدان  تـا  ددار مهلـت  دنیا آخر تا و است آمده خاکی دنیای این به خداوند
 از اسـت  سـمبولی  تمـام،  سـختی  با «هرکچهل» اسب کردن رام. بیازارد کردنشان، گمراه
 موفـق  و کنـد  رام را خـود  سـرکش  نفـس  تـا  کندمی را خود سعی نهایت قهرمان اینکه
  گـوهر » آوردن دسـت بـه  سـرکش  و شـیطانی  نفـس  کـردن  رام ایـن  پـاداش  و شـود می
 .است زمین روی بر منازعبال پادشاهی و الهیخلیفۀ «چراغشب

 خدابانو با مالقات. 2ـ  3ـ  5
 از قبـل  کـه  اسـت  خـدابانو  همان ،درواقع «خاموشان شهر» پادشاه دختر داستان، این در

 دشـوار  هایآزمون انجام به موظف او طرف از شود، او با مالقات به موفق قهرمان اینکه
 آوردن کـه  را آزمـون  تـرین سخت و آخرین اگر دهدمی قول قهرمان به پادشاه. شودمی
 از پـس . کنـد مـی  موافقـت  دخترش و او ازدواج با دهد انجام نیز است، هرکچهل اسب
 قهرمـان  بـه  پادشـاه  ،«خدابانو» هایخواسته دادن انجام و دشوار آزمون مرحله سه انجام
 جهـان،  ملکـۀ  ،«انوخداب» با جادویی ازدواج کمپبل، نظر از. دهدمی را ازدواجشان وعدة
 همـان  قهرمان و زندگی همان زن چون است؛ زندگی بر قهرمان کامل تسلط دهندةنشان
 سـمبول  بـوده،  نهایی علل و تجربه مقدمۀ که قهرمان هایآزمون. اوست ارباب و عارف
 را تقدیر عروس کامل تصاحب توان و دهدمی وسعت را او آگاهی که است هاییبحران
 (.928: 9318 مپبل،ک) بخشدمی او به

 خدایگان. 3ـ  3ـ  5
 شـروع  پسـرش  سـه  و شـاه  یـک  وضـعیت  بـا  قصه این مثل عامه هایقصه از تعدادی

 اصـلی  صـحنۀ  زیرا نیست؛ عادی وضعیتی مسئله این است معتقد فرانتسفون. شوندمی
 ایخـانواده  در داریـم  انتظـار  کـه  مادینه عنصر و است شده تشکیل نرینه افراد از صرفاً
. نـدارد  وجـود  نیز قهرمانی ،بنابراین. ندارد اینماینده اینجا در ،باشد داشته حضور املک
 و مردانه اعمال تا دهدمی انگیزه داستان اصلی شخصیت به مادینه عنصر داستان ادامۀ در

 وجـود  بـدون  قهرمان عنصر وجود(. 81 - 81: 9315 فرانتس، فون) دهد انجام پهلوانی
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 و نهـایی  کمـال  و تمامیـت  به رسیدن برای قهرمان و است نقصان از نشانی بانوشاهزاده
 هـای قصـه  از خیلـی  و داستان این در. برسد بانوشاهزاده وصال به باید شدن گونخدای
 وصـال  بـه  قصـه  آخـر  در دشـوار،  هـای آزمـون  گذاشتن سرپشت از پس قهرمان عامه،

ـ  ،درحقیقت بانوشاهزاده وصال. رسدمی بانوشاهزاده  وجـود  شـدة گـم  نیمـۀ  کـردن  داپی
 و سـفرها  این با که است بودنخداگونه و متمایز موقعیتی الگوی و او تمامیت و قهرمان
 آموزدمی رهرو است معتقد( 911: 9318) کمپبل که طورهمان. شودمی تکمیل هاآزمون
  در کـه  اسـت  چیـزی  آن قهرمـان  خـود  و انـد سـیب  یـک  نیمـۀ  دو مؤنـث  و مذکر که

 حالـت  به که بردمی نام هاییاسطوره از کمپبل منظور، این به. است بوده یشجووجست
 مـرد  و زن از آمیختـه  یعنی ،جنسیدو شکلبه که را خدایانی تصاویر و هستند دوجنسی
 آغـاز  سـمبول  دیگر، شکلی در او تجلی و مؤنث بخش کردن جدا. دهدمی نشان هستند
  را شـر  و خیـر  دوگـانگی  کشـف  طبیعتـاً  هبوط این و است دوگانگی به کمال از هبوط
 (.958: همان) داشت خواهد دنبالبه

 جهان دو ارباب. 4ـ  3ـ  5
 شـود می ماورائی جهان وارد بانوشاهزاده هایخواسته دادن انجام برای قصه، این قهرمان

 بـرای  زنـدانی  منزلـۀ به را خاکی قفس دوم مرحلۀ در. آوردمی بهشت از را روح ابتدا و
 همچـون  او. آوردمـی  انسـان  دشـمن  و رقیـب  شیطان هم آخر در و روح کردن ارگرفت
 حـال  در ماورائی و مادی جهان دو در راحتیبه و تزلزل بدون ایاراده با که است اربابی
 در مـرور  و عبور آزادی جهان، دو ارباب هنر گوید،می کمپبل کهچنان. است آمدورفت
 بازگشـت  و سـاز سبب اعماق سویبه زمان یاتتجل سوی از حرکت. است آن بخش دو
 در ولـی  نشـود؛  آلوده دیگری به سو،دو این از یکهیچ قواعد کهطوریبه هم آن آن، از

 کیهـانی  رقصـندة : گویـد می نیچه. بنگرد دیگری دریچۀ از را یکی بتواند ذهن حال عین
: همـان ) بجهـد  ردیگـ  سوی به سویی از و بچرخد شادمان و بارسبک نگیرد، آرام هرگز
231.) 
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 بازگشت. 4ـ  5
 بازگشت از امتناع. 1ـ  4ـ  5
 خواهـد، مـی  او از پادشـاه  کنـد، مـی  محقـق  را خدابانو هایخواسته قهرمان که هنگامآن

 از برخـی  گـاهی  کـه  اسـت  ایمرحلـه  اینجـا . کنـد  ازدواج دخترش با و بماند جاهمان
 ولـی  کنند؛می فراموش را خویش نهایی یتمأمور انجام و مانندمی راه نیمۀ در قهرمانان
 چشـمان  شـفای  بـرای  خـاکی  دنبـال بـه  که آوردمی یادبه و پذیردنمی قصه این قهرمان
 خود غنیمت با ماجراجو این اکنون کمپبل قولبه. برگردد باید حتماً و است آمده پدرش

 هنگـامی  یگانه اسطورة کامل چرخۀ. بازگردد باید ـ  کند متحول را زندگی تواندمی که ـ
 یـا  و طالیـی  پشـم  ،حکیمانـه  سـخن  جادوی تالش، و سعی با قهرمان که شودمی تمام

 بـه  تواندمی برگشت این که جایی یعنی بازگرداند؛ بشری ملک به را خفته خانمشاهزاده
 (.293: همان) کند کمک جهان، هزارده یا و زمین کرة ملت، جامعه، حیات تجدید

 بازگشت آستان از عبور. 2ـ  4ـ  5
 شـکل  یـک  بـه  فقط را بشری جهان و الهی جهان دو که گویدمی( 224: 9318) کمپبل
. شـب  و روز زنـدگی،  و مـرگ  شـکل بـه  کـرد؛  متمایز هم از و کشید تصویربه توانمی

 سـر  پشت را مراحلی آنجا و کندمی سفر ظلمات به شناسیممی ما که قلمروی از قهرمان
 شـود؛ مـی  گـم  مـا  نظـر  از خطر، معرض در و اسیر دوباره یا و دکنمی تمام و گذاردمی

 از و گذاردمی قدم ظلمات به زمینی و مادی دنیای از قهرمان قصه، این در که طورهمان
 نهـایی  برکـت  و حیـات  اکسیر با پس آن از و رودمی بهشت و ماورائی سرزمین به آنجا
 پـذیرش  بازگشت، راه در قهرمان مشکل اولین کمپبل، نظر به. گرددمیبر مادی دنیای به

 بـا  قهرمـان  کـه  شاهدیم قصه این در(. 225: همان) است مادی زندگی هیاهوی واقعیت
 بـه  دهـد مـی  تـرجیح  قهرمـان  ،بنابراین. شودمی روروبه برادرانش مزاحمت و حسادت
 .بازگردد است، ساخته خود که ایگونهبهشت سرزمین
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 ینیفرازم دهندۀنجات. 3ـ  4ـ  5
  و زندگی بخشنجات که ـ اکسیر با همراه است مجبور بازگشت حال در قهرمان
 از ناشی هایضربه بازگشت، حین در و شود روروبه جامعه با ـ است «من» کنندةنابود

 از را خود مردمان درک عدم مشکل و سویی از را شدید انزجار و منطقی هایپرسش
 قهرمان با همراه ماورائی سرزمین از که «پری»(. 224: همان) کند تحمل دیگر سویی
 چنگ از را او و کندمی کمک قهرمان به که است نجاتی دست همانند است، آمده

 کشتن قصد قهرمان، خویشیطان برادران بینیممی کهچنان. دهدمی نجات زمینی شریران
 نشان او به را نجات راه است، آگاه غیب از که «پری»و دارند مسموم غذایی با را او
 .دهدمی

 نهایی دستاورد. 4ـ  4ـ  5
 قصـه  ایـن  در. رسدمی روشنی و نور همچون برکتی و دستاورد به سفر پایان در قهرمان
 اکسـیر  و رسـاند مـی  خاموشان شهر به را زندگی روح و حیات نور قهرمان که شاهدیم
 را خـدابانوان  و یانخدا کمپبل، گفتۀ به. آوردمی پادشاه چشمان بینایی برای را روشنایی

 غایـت  هـا آن ولـی  گرفـت؛  درنظر نامیرا، وجود اکسیر پاسداران و تجلیات منزلۀبه باید
 بلکـه  ؛نیسـت  هاآن خود شود،می حاصل هاآن با مراودة از آنچه بنابراین،. نیستند نهایی
 نامیراسـت  آسـا، معجـزه  مـادة  و انـرژی  همـین  فقـط  و فقط. هاستآن رحمت و برکت

 که است زندگی انرژی سمبل سادگیبه شودمی اعطا ایبنده بر که برکتی(. 981: همان)
 (.911: همان) شودمی نازل آن بر خاص، مورد هر احتیاجات و نیازها اساس بر

 پدر با هماهنگی و آشتی. 5ـ  4ـ  5
 اکنـون  بازگشـت،  و تشـرف  عزیمـت،  چرخـۀ  آمیـز موفقیـت  انجام از پس قصه قهرمان
 بـه . دارد را زندگی دشوار هایمسئولیت گرفتن برعهده و پذیرش گیآماد پدر، همچون
 حال، همان در و نگذارد سر پشت درستیبه را تشرف هایآیین فرد، وقتی کمپبل عقیدة
 حـدی  بـه  بچـه  وقتـی . شـود می فائق مرج و هرج گیرد، برعهده زندگی در مهمی نقش
 ساالنبزرگ جهان سوی رو و گذاردمی سر پشت را مادر سینۀ امنیت که شودمی بزرگ
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 وارد ،روحـی  لحـا   از داشـت،  تخصصـی  بایـد  عملی هر برای که جایی یعنی ؛کندمی
  کیهـانی  نیـروی  نماینـدة  و خـارج  مطلـق  بشریت حالت از که کسی. شودمی پدر حیطۀ
 و اسـت  پـدر  یک خود، اکنون. است شده متولد دوباره او. است فردیت ورای شود،می
 شـکوه  از نـو  ایتجربـه  به و گیرد عهدهبه را راهنمایی یا کاهن نقش که ددار را آن توان
 تماشـای  بـه  کامـل،  درک بـا  آرامـش،  در و رجا و خوف از رها و برسد کیهانی قانونی
 (.942 - 949: همان) بنشیند بودن، تجلی

 آزادی و رهایی. 1ـ  4ـ  5
 انـد؛ شـده  واقـع  کـه  زهـایی چی نه است، وقوع حال در که اندیشدمی اتفاقاتی به قهرمان
 تحـول،  و توییـر  بـا  را پایـداری  تا آیدمی. هراسدنمی بعد ۀلحظ از و هست او که چون
 قصـه  ایـن  قهرمان(. 259: همان) کند عبور دارد اجازه بعد، لحظۀ همین برای. کند نابود
 هـر  از فـارغ  و آزاد و رهـا . کنـد می رها را خود شهر و ندارد وابستگی پدر جانشینی به

 رسد؛می چیز همه به آخر در وارستگی این دلیلبه و رودمی خاموشان شهر به وابستگی
 و «قفس» ،«مرغ» ،«هرکچهل اسب» هم پادشاه. پادشاه دختر و پریان شاه دختر با ازدواج

 .گذراندمی خوشی و خوبی به را عمر او و کندمی واگذار او به را «چراغشب گوهر»
 

 کمپبل الگویکهن اساس بر «خاموشان شهر» قصۀ هرمانق سفر مراحل :1 جدول
Table 1: The stages of the journey of the protagonist of the story "Silent 

City" based on Campbell's archetype 

 الگویکهن اصلی مرحلۀ سه
  سفر

 قهرمان

 شهر» قصۀ در قهرمان سفر مراحل سفر فرعی مراحل
 کمپبل الگویکهنطبق  «خاموشان

 
 

 
 سفر آغاز به دعوت. 9

 چشم درمان برای که حکیمی آمدن
 ینیمخصوص از سرزم یخاک پادشاه،
 کندیطلب م ،ناشناخته
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 عزیمت. 1
 

 
 

 

 
 . ردّ دعوت2

 پادشاه، ترپسر کوچک اولیۀ تمایل عدم
 یاصرار پدر برا ین،سفر و همچن یبرا

 منصرف کردن او 

در سفر  یاریگر منزلۀبه یبحر کرة دوجو  یبیغ امداد. 3
 قهرمان 

 نخستین از عبور. 4
 آستان

آن  یبر رو یباز یپرها با ایچشمه وجود
 سویازاز آن پرها  یکیو برداشتن 

 قهرمان
 . شکم نهنگ 5
 

 که تاریک شهری بهقهرمان  رسیدن
 یروشن کردن چراغ و آتش اجازة پادشاه
 دهدینم

 
 
 
 

 
 

 . تشرف 2

 
  هاآزمون ةجاد. 9

 مرغ آوردن. 1
 قفس آوردن. 2
  کرهچهل اسب آوردن. 3

 
 . مالقات با خدابانو 2

قول ازدواج با او  پادشاه ها،آزمون از بعد
 .دهدیبه قهرمان م را

 
  یگان. خدا3

شخص  بودن خداگونه و کمال الگوی
 هایآزموندر  موفقیتقهرمان بعد از 

 دشوار 

 ن . ارباب دو جها4
 

 و ماورائی جهان به قهرمان آمدورفت
 مادی دنیای و بهشت

 
 
 

 . بازگشت3

 از «خاموشان شهر» پادشاه درخواست . امتناع از بازگشت9
 عدم و جاآن در ماندن برای قهرمان
 بازگشت

. عبور از آستان 2
 بازگشت

 سرزمین به «خاموشان شهر» از بازگشت
 پدر

. دست نجات از 3
 خارج

 و ماورائی سرزمین از پری شدن همراه
 خویش شیطان برادران دست از او نجات

شهر » یاتح یراکس منزلۀبه مرغ آوردن یی. برکت نها4
 یاتح یراکس منزلۀو خاک به« خاموشان
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 درمان پادشاه یبرا
 یو هماهنگ ی. آشت5

 با پدر
 

 برای او با هماهنگی و پدر نزد برگشتن
 شهری در جدید وظایف گرفتن عهده بر

 دیگر
پدر و  جانشینیقهرمان به  یوابستگ عدم آزادی و رهایی. 1

 رها کردن آن 

 نتیجه. 1
  سبب ،«شهر خاموشان» ۀدر قص بلجوزف کمپ «قهرمان سفر» یالگو کاربست
 قهرمان، یو خودآگاه فردیتاز  یرمشترک و فراگ درکی و الگو انتقال و بخشیعینیت
قصه، ارتباط و انتساب  یتالگو، شناخت از روا این. شد امهع هایقصهاز  گونه یندر ا

 قصه این نقصکم نمایی. انطباق و برهمکندمیمستدل  وخواننده را به متن قصه محکم 
 الگویجالب بود.  کمپبل، «قهرمان سفر» الگوی در موجود الگوهایریز و هانقشریز با

 یبرگشتورفت در ایاسطوره رمانانقه بیشترهمچون سفر  «خاموشان شهر» ۀدر قص سفر
 فرایند. شودمیو اصالت قهرمان  یخودآگاه یت،فرد یندفرا تکمیل سبب وار،دایره
 در که است شده ترسیم ناخوداگاه و خودآگاه میان تقابلی شکلیبه قصه این در فردیت
 در ،فرزند کوچک ،مذکور قصۀ اصلی شخصیتو  دهدیخود را نشان م اطراف، با تنش
به  بحری، ةرک و پری یاریگر، کمک با که آیدمیدر قهرمانی شکلبه داستان روایت مسیر
 به او برای را فردیت وکه اصالت  یو استقالل آزادی رسد؛یم یدرون ییو رها یآزاد

. است شده تلقی نیز هدف بلکه فرایند، یک فقطنه قصه قهرمان فردیت. آوردمی ارموان
مسرت و  سبب نهایتدر که ستا محورمعنا فرایندی قصه، نای قهرمان فردیت فرایند
به  ،درنهایت اماهمراه است؛  مشقت و رنج با اگرچهو  شودیم یدرون یخرسند
 یداریقهرمان، همان ب مسئلۀ حل و وجوگرجست و پویایی حس. انجامدیم یخودآگاه

 ذهنیت، ترنیدرو سطوح به پرداختن دلیلبه «خاموشان شهر» قصۀ. وستا یو خودآگاه
  یو استفاده از نمادها و رمزها ،کوچک خانواده پسر ،روان و ناخودگاه انسان

 اینگذاشت.  یشسفر قهرمان را به نما ةاز پرداخت اسطور یکامل شکل کاوانه،روان
 کرده بررسی باورپذیر، حال ینو در ع یقعم ایگونه به را کوچک فرزند فردیت قصه
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 سفر» الگویکهن نقصکم کارگیریبه و نماییبرهم ایشنم ضمن قصه این در. است
 پیچیدة و متعدد هایآزمون و موانع بستر در قهرمان سلوک و سیر کمپبل، «قهرمان
 درنهایت و شناختیهستی معرفت و شناخت به رسیدن برای شناختی،روان و اجتماعی
 .شد کشف عشق،

 ها نوشتپی
1. Bruno Bettelheim      
2. Levi-Strauss   
3. Mircea  Elide 
4. ego ideal       
5. Joseph Campbell 
6. Thomas Mann      
7.Freud 
8. Jung 
9. Propp 
10. Ananda Coomaraswamy  
11. ego    

 قفس استخوانی ای داری . خبر92
 

 نفس نامش است مرغی تو جان که 

 (359: 9313 سعدی،)
 گشتم هوایی خاک قفس از سانمرغ
 

 شهبازم کند صید مگر که هوایی هب 

 (339: 9381 حافظ،)

 منابع
در  "غریب و عجیب" داستان بررسی»(. 9315) دارلوخزانه محمدعلی و سمیه زلتی،آقاجانی -

 ش. بالغی و ادبی هایپژوهش. «کمپل جوزف قهرمان سفر الگوی اساس بر شبیکوهزار
 .49 - 21 صص. 91

 .سمت: تهران. ایران اساطیری تاریخ(. 9381) ژاله آموزگار، -
 ش. ادبی نقد. «ماورائی موجودات و دیوها شناختیاسطوره نقد»(. 9381) معصومه ابراهیمی، -

 .81 - 58 صص. 92و  99
 .ین. تهران: زریانیجالل یارمه ترجمۀ. تقدیر و اعداد(. 9311) ییسجو اشلی، -
 .هرمس: تهران. زادهشریعت اختر ۀترجم. هاافسانه افسون(. 9312) برونو بتلهایم، ـ
 .توس: تهران. ایبدره فریدون ترجمۀ. پریان هایقصه شناسیریخت(. 9314) یمیرپراپ، والد ـ
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: تهران. بقاپور رضامحمد ترجمۀ. فولکلور و اساطیر. هاسمبل فرهنگ(. 9315جابز، گرترود ) ـ
 .اختران

 .نشربه: مشهد. یاحقی محمدجعفر مقدمۀ با. حافظ یواند (.9318) محمد الدینشمس حافظ، -
 .افکار: تهران. ایرانی شناسیمردم (.9385) علیرضا زاده،حسن -
بر « حمام بادگرد»سفر قهرمان در داستان (. »9319ممتاز)شکیبی نسرینو  مریم ینی،حس -

 .13 - 33. صص 22. ش پژوهیادب «.اساس الگوی کمپبل و یونگ
 اساسبر  دهلوی جمالی ماهمهر و  ۀمنظوم یبررس(. »9311) یمرس سکینه و عاتکه رسمی، -

 .89 - 59 صص. 44. ش ادبی نقد. «کمپبل الگوی
: تهران. یلیسودابه فضا یق. ترجمه و تحقفرهنگ نمادها (.9311گربران ) ژان و آلن یه،شوال ـ

 .جیحون
 عامیانۀ قصۀ در فرس الگویکهن نمادشناسی»(. 9315) کازرونی احمدسیدرجب و  فخرائیان، -

 .31 - 1. صص 1 ش. مشهد اسالمی آزاد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان. «سیب
 مرکز: تهران. نفیسی نادره کوششبه لرستان. عامیانۀ هایداستان(. 9311) بهرام وشی،فره -

 .اسالمی بزرگ المعارفةدائر
 .وارز: تهران. ادبی نقد بندیطبقه و اصول(. 9319) محمود فضیلت، -
  اساس بر منیژه و بیژن داستان نقد و سیبرر(. »9311) رحمانی مریمو  محمد فوالدی، -

 .993 - 13. صص 93ش  .ادبی علوم.«کمپبل جوزف قهرمان سفر الگویکهن
 هایقصه در آنیموس و آنیما و پریان هایقصه تعبیر(. 9315) لوئیزـ  ماری فرانتس،فون -

 .مهراندیش: تهران. پریان
 .روزگار: تهران. یفارس عامیانۀ بلند هایقصه بوطیقای(. 9314) سکینه عباسی، -
 قهرمان سفر نظریۀ اساس بر پریون اسبکره یانۀعام قصۀ تحلیل»(. 9318) زینب کبیریان، -

 .فردوسی دانشگاه: مشهد. عامه ادب و زبان به نو نگاهی همایش چهارمین. «کمپبل جوزف
 .آفتاب گل: مشهد. خسروپناه شادی ترجمۀ. هزارچهره رمانقه(. 9318ل، جوزف )بکمپ ـ
: تهران. ذوالفقاری حسن کوششبه. ایران عامیانۀ ادبیات(. 9382) محمدجعفر محجوب، -

 .چشمه
. «هااسطوره بنیاد بر پریان هایداستان بندیرده پیشنهادی الگوی(. »9381) بهار مختاریان، -

 .931 - 919 صص. 8 ش. 4 س. شناسیانسان نامۀ
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: تهران. بهزادی رقیه ترجمۀ. غرب و شرق در نمادها اینگاره فرهنگ(. 9389) جیمزهال،  -
 .معاصر فرهنگ

 تصحیحبه(. یبوستان سعد یدة)گز زیبایی و خوبی آرزوی در(. 9313)الدین مصلح سعدی، -
 .سخن: تهران .یوسفی ینغالمحس یحو توض
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