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 -1مقدمه
داستانهای قهرمانانه (کالسیک ،عامیانه) بخش قابل توجهای از متون ادبی جهان را به خود
اختصاص داده است .به نظر یونگ «داستانهای قهرمانی ،اگرچه توسط گروهها یا افرادی که
هیچگونه رابطهی مستقیم فرهنگی با یکدیگر نداشتهاند ،آفریده شدهاند اما همگی الگویی
جهانی و مشابه دارند» (یونگ .)831 :8631 ،وی به تحلیل و بررسی روانشناسانهی افسانههای
جادویی (قصههای پریان) و تبیین نقش و تأثیر کهنالگوهایی چون «روح»« ،پیر فرزانه» و
«قهرمان» در آنها پرداخت و به نتایج جذاب و کارآمدی دست یافت .او در این عرصه آغازگر نقد
کهنالگوای محسوب میشود .یونگ به بررسی ناخودآگاه جمعی و کهنالگو از طریق
منادهایی که بسرت بروز آنها هستند ،در پژوهشهای ادبی ،پرداخت.
جوزف کمپبل ،)8011-8091( 1نویسنده و اسطورهشناس آمریکایی ،تحت تأثیر یونگ و
نظریهی ناخودآگاه جمعی او در کتاب قهرمان هزار چهره ،2کهنالگوی سفر قهرمان را مطرح
میکند .وی در این اثر سیر و سفر درونی و بیرونی انسان را در قالب تک اسطورهی سفر قهرمان
تبیین میکند که قهرمان در طی مراحل سفر دچار تغییرات درونی و بیرونی میشود و در نهایت
به تکامل و شناخت خویش میرسد .او الگوی سفر قهرمان را یک الگوی کلی برشی میداند
که در هر زمان و مکانی در قالبی خاص منود مییابد و در آن «توالی اعامل قهرمان از الگوی
ثابت و معینی تبعیت میکند که در متامی داستانهای جهان در دورههای گوناگون قابل
پیگیری است ... .قهرمان اسطورهای افسانهای معمول بنیانگذار چیزی است؛ یک عرص تازه،
دین تازه ،شهر تازه ،یا شیوهی تازهای از زندگی که برای دست یافنت به آن باید ساحت قدیم را
ترك گوید و به جستوجو بپردازد» (کمپبل.)193 :8619 ،
کمپبل در این کتاب ،الگویی ترسیم میکند که از نظر او در متامی داستانهای قهرمانی
صورتی یگانه و تکرارشونده دارد .اصطالح خاص «تک اسطوره» که کمپبل با وامگیری از
شبزندهداری فینگانها ،نوشتهی جیمز جویس ،به کار میبرد ،به اندزهی کافی روشنگر است:
هزار قهرمان به مثابهی یک تن (بیگزاده و زندیطلب .)90 :8603 ،پس میتوان گفت متام
اسطورههای جهان در اصل ،داستان واحدی را بیان میکنند؛ نظریه ،یک داستان بزرگ ،یک
قهرمان اصلی و دیگر عنارص مرتبط با این داستان در متام تاریخ برشی در حال تکرار است.
داستان تنها در هر دورهای با توجه به رشایط زمانی و مکانی خاص خود دستخوش تغییراتی
سطحی میگردد و بازیگران و شخصیتهای خود را عوض میکند (کنگرانی.)11 -11 :8611 ،
Joseph Campbell.
The Hero with a Thousand Faces.
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برای منونه ،موضوعاتی همچون« :نربد خیر و رش» و «تقابل ظلمت و روشنایی» از جمله
کهنالگوهای بسیار مرسوم و مشرتك در ادبیات جهان هستند که با مناد «جنگ قهرمان و ضد
قهرمان» متثل یافتهاند .در قصهها و افسانههای کردی نیز پیکار خیر و رش و تقابل تاریکی و
نور ،منود واضحی دارد .نیروهای خیر ،مردم عادیای هستند که در روشنایی آفتاب زندگی
میکنند و نیروهای رش ،دیوها و شیاطینی هستند که در غارها و ویرانهها زندگی میکنند.
شناخت کهنالگوها ،به عنوان یکی از پرکاربردترین شاخههای نقد ادبی ،پایه و بنیاد نقد
اسطورهشناختی را تشکیل میدهد که در آن منتقد از مباحث اسطورهشناسی ،مردمشناسی و
روانشناسی برای تحلیل منت کمک میگیرد .اسطوره و ادبیات داستانی چنان رابطهای عمیق
و محکمی دارند که رابرت آلن سیگال ( )86 :8609پیشنهاد میکند« :اسطوره را یک داستان
بنامند» .نقد کهنالگویی ،1یکی از زیر مجموعههای نقد روانشناختی نوین است .منتقد در این
نوع نقد به بررسی کهنالگوهای منت میپردازد« .منتقدان این شیوه عمیقا در جستوجوی
صورتهای مثالی و کهنالگویی در آثار ادبی هستند و به تعبیر دیگر از رابطهی ادبیات و هرن
با اعامق رسشت برشی سخن میگویند؛ زیرا اثر هرنی را تجلی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته
از اعامل روانجمعی برشیت میانگارند» (امامی.)191 :8619 ،
یونگ معتقد بود رؤیاها ،خوابها و اساطیر از لیههای عمیق روان رسچشمه میگیرند .او
ادبیات را مثل خواب و رؤیا محل بروز کهنالگو میدانست؛ از اینرو برای توضیح کهنالگو
اغلب از ادبیات بهره میگرفت و بدینگونه بود که این اصطالحات در ادبیات و نقد ادبی وارد
شدند و کاربرد پیدا کردند ) بینظیر و طلیعهبخش .)81 :8601 ،بر اساس این کهنالگو،
قهرمان ،مراحلی چندگانه را برای رسیدن به هدفی مقدس و انسانی طی میکند .از نظر
کمپبل ،مراحل مختلف زندگی هر انسانی گونهای از الگوی سفر قهرمان است .این الگو هفده
مرحله دارد که اکرث اسطورهها همهی این مراحل را ندارند .این هفده مرحله ،ذیل سه مرحلهی
کلی «جدایی»« ،ترشف» و «بازگشت» جای میگیرند .مرحلهی نخست ،جدا شدن و پا نهادن
است به مرحلهی کشف خود که با سفر همراه است .مرحلهی دوم ،تغییر و تحول است که در
قالب تحقق دو امر مهم شکل میگیرد؛ یکی را بروز صداقت و راستی مینامند که قهرمان باید
این ویژگی را در خود متجلی سازد و دومی بروز شجاعت است که در اینجا لزم است تا قهرمان
با نشان دادن این ویژگی ،مرحلهی تحول را تکامل بخشد و رسانجام ،در مرحلهی سوم ،بازگشت
انجام میگیرد و طی آن ،قهرمان پس از رسیدن به رشایط لزم ،به سوی جامعه و گروه مورد نظر
خویش بازمیگردد( .نقل از :گورین و همکاران)833 :8619 ،
1. Archetypal Criticism.
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حوادث داستان خورشید و خرامان ،همچون دیگر افسانههای جادویی یا قصههای پریان،
در جهانی غیر واقعی و خیالی رخ میدهد .این جهان غیر واقعی هامن رسزمینی است که
قهرمان به آن سفر میکند و با گذر از نخستین آستانه ،پا در جادهی آزمونها میگذارد و پس از
تحمل سختیها و مخاطرات فراوان ،به رشد شخصیتی ،عقالنی و تعالی درونی میرسد .این
منظومه به زبان کردی گورانی و به سبك شعر پنجهای كه مخصوص ادبیات كالسیك كردی
است ،رسوده شده است .در این داستان ،خورشید خاور راهی سفر میشود و کهنالگوی قهرمان
برای فردی که نیاز به کشف و تأیید شخصیت خود دارد و نیز جامعهای که نیازمند تثبیت هویت
جمعی است ،قابل فهم است (فرضی .)1 :8608 ،در این داستان ،قهرمان با ویژگیهای فوق
برشی و رسشار از جوامنردی و فداکاری برای رسیدن به معشوق ،ورطههای هولناک را به جان
میخرد و به نربد با دیوان و ددان و پهلوانان میرود .بهروز ،تنها همسفر و همراه قهرمان در این
راه پرخطر است.
رسایندهی این داستان املاسخان ابن احمد مشهور به املاسخان کندولهای (قرن
دوازدهم هجری) از ادبا و شاعران نامدار عرصه ادب کردی است .او تحصیالتش را در شهرهای
کرمانشاه ،سنندج ،شیراز و اصفهان در زمینههای فقه ،تاریخ و فنون ادب گذرانده است
(بورهکهیی .)11 :8631 ،بعدها در دوران پادشاهی نادرشاه افشار ( 8811ـ  8839هـ .ق) به
عنوان فرماندهی سپاه سنندج به خدمت نادر درآمده است .در اواخر عمرش ،بر اثر بدگویی
بداندیشان ،به کندوله از روستاهای اطراف کرمانشاه تبعید شده است (گجری)111 :8611 ،
و بنا بر روایتی بین سالهای  8809تا  8199در روستای کندوله وفات یافته و در قربستان
هامن روستا مدفون شده است( .صالحی)831 :8619 ،
بررسی آثار ادبی بومی بر اساس نظریههای جهانی از ارزشها و ظرفیتهای این گونه آثار
حکایت دارد .با تحقیق در زبان و ادبیات زبانهای گوناگون ،این فرصت فراهم میشود که این
نوع آثار ادبی و هرنی و رسایندگان آنها ،بیشرت معرفی و شناخته شوند .فرهنگ و ادبیات بومی
حلقههای سازنده زنجیرهی فرهنگ و ادبیات هر کشوری است که باید آنها را زنده کرد و نسل
جوان را از پیشینهی قومی و فرهنگی مرز و بوم خویش آگاه کرد .زبان کردی از ظرفیت بالیی
در این زمینه بهرهمند است.
 -1-1بیان مسأله
جوزف کمپبل کهنالگوی سفر قهرمان مبتنی بر سفر درونی یا بیرونی انسان در قالب
تکاسطورهی سفر قهرمان را در کتاب قهرمان هزار چهره تبیین کرده است؛ قهرمانی که دچار
تغییرات درونی و بیرونی در مراحل سفر شده و در نهایت به تکامل و شناخت خویش میرسد.
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داستان خورشید و خرامان از املاسخان کندولهای به زبان کردی گورانی رسوده شده و قهرمان
آن در جهانی غیر واقعی و خیالی سفر کرده و این جهان غیر واقعی هامن رسزمینی است که
قهرمان پس از تحمل سختیهای فراوان به رشد شخصیتی ،عقالنی و تعالی درونی میرسد.
خورشید خاور راهی سفر میشود و کهنالگوی سفر قهرمان برای وی که نیاز به کشف و تأیید
شخصیت خود و هویت جمعی جامعه دارد ،آغاز میشود .قهرمان ورطههای هولناک را با
ویژگیهای فوق برشی و رسشار از جوامنردی و فداکاری برای رسیدن به معشوق به جان میخرد
و به نربد با دیوان و ددان و پهلوانان میرود.
هدف پژوهش پیشروی ،خوانشی تازه از منظومهی خورشید و خرامان است .این منظومه
روایت سفر خورشید به مرشق برای یافنت خرامان است که تصویری از وی دیده است .بر این
اساس ،پژوهش حارض با رویکردی توصیفی-تحلیلی انجام شده و دستاورد آن نشان میدهد که
در چارچوب نظریهی جوزف کمپبل قابل مطالعه است و مراحل گوناگون سفر قهرمان برای
رسیدن به تکامل شخصیتی در این منظومه وجود دارد.
 -2-1پیشینهی تحقیق
پژوهشهایی در تحلیل کهنالگوی تکاسطورهی سفر قهرمان در متون فارسی و عربی بر اساس
نظریهی جوزف کمپبل انجام شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم .مریم
حسینی و نرسین شکیبیممتاز ( )8608به تحلیل عنارص سفر قهرمان در داستان «حامم
بادگرد» بر اساس شیوهی کمپبل و یونگ پرداختهاند .طاهری و آقاجانی ( )8601کهنالگوی
سفر قهرمان را در «هفت خوان رستم» ،بر اساس آرای یونگ و کمپبل تحلیل و تبیین کردهاند و
در آن رستم (قهرمان) با پاسخ مثبت به ندای فراخوان زال برای نجات رسداران ایران ،پای در
سفری بسیار دشوار مینهد .رجبیان و نیکمنش ( )8606به معرفی شخصیت حامسی و
اساطیری گرشاسپ و بیان شباهتها و تفاوتهای دو روایت اساطیری و حامسی وی و تبیین
علت تفاوتهای این دو روایت پرداختهاند.
حیدریان شهری و حاجی هادیان ( )8601با هدف تبیین همگونیها و ناهمگونیهای
ساختار این الگو ،به مطالعهی سفرهای قهرمانی «هفتخوان رستم» و «معلقه» عنرته بن

شداد پرداختهاند .حسنزاده دستجردی ( )8601به تحلیل ساختار رمان چراغها را من خاموش
میکنم پرداختهاند که قهرمانش مانند قهرمانان اساطیری ،اما به دنیای درون و ذهن سفر
میکند و با اکسیر آگاهی و شناخت به زندگی زناشویی و روابطش بازمیگردد .حقپرست و
یاحقی ( )8609سفر را از الگوی زندگی جهانپهلوان ،همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی
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بررسی کرده و به مطالعهی چهارچوب زندگی روایی پنج پهلوان ایرانی پرداخته و الگوی تازهای
از زندگی پهلوان ایرانی پیشنهاد کردهاند.
هامنگونه که مشاهده میشود ،تا کنون نظریهی الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل
دربارهی منظومههای کردی در هیچ مقاله یا پایاننامهای انجام نشده است .البته پژوهشهایی
در موضوعاتی خارج از بحث این مقاله انجام گرفته است ،که میتوان به «بررسی بنمایهها و
عنارص داستانی منظومهی خورشید و خرامان املاسخان کندولهای» از خلیل بیگزاده و مربم

کسایی ( )8609و پایان نامهی تحلیل تطبیقی ساختاری و روایی خورشید و خرامان املاس
خان کندولهای کرمانشاهی با هامی و هامیون خواجوی کرمانی از لیال احمدی ( )8601اشاره
کرد.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
با توجه به اینکه هیچ پژوهشی از نظر نقد کهنالگویی ،در قالب تک اسطورهی سفر قهرمان،
دربارهی منظومهی خورشید و خرامان املاسخان کندولهای انجام نگرفته است ،بازخوانی متون
عامیانه (افسانههای جادویی و قصههای پریان) و انجام مقالت و پژوهشهایی از ایندست،
موجب میشود به ارزش علمی و مطابقت این آثار با نظریههای علمی جهان پی بربیم .بررسی
اینگونه آثار در زبان کردی ،میتواند ما را در شناخت تاریخ و فرهنگ این قوم و در نتیجه ایجاد
حس تفاهم و همزیستی بیشرت و همچنین تعامالت بین فرهنگی افزونتر یاری کند.
 -4-1خالصهی داستان
عادلشاه (فرمانروای رسزمین خاور) وارثی ندارد و در رنج است؛ نذورات و صدقات بسیار میدهد
و خداوند پرسی به او عنایت میکند .نامش را خورشید مینهند .روزی خورشید دلور و
چابکسوار در شکارگاه مشغول شکار و تفریح است؛ عبدال (ئهڤداڵ) درویش دورهگرد -که از
سفر چین بازگشته است -به خدمت خورشید میرود و از زیباییهای خرامان دخرت خاقان چین
میگوید .خورشید با دیدن عکس ،به خرامان دل میسپارد و راهی سفر میشود .در راه،
صلصال دیو را میکشد و قمرناز ،شهزادهی ختا ،را نجات میدهد .در ادامهی راه با اژدها می-
جنگد و در نربدی با بهروز ،معشوقهی قمرناز ،آشنا میشود.
پدر قمرناز به خاطر بازگشت دخرتش جشنی به پا میکند و پس از هفت روز بهروز و
خورشید در لباس تاجران ،راهی چین میشوند .با کمک بهروز و دایه ،خورشید و خرامان ،در
باغ روحافزا با یکدیگر مالقات میکنند .پس از چند دیدار ،خاقان آگاه میشود و با سپاهی به
سوی باغ میرود .از طرف دیگر ،لشکر شاهرخشاه ،پدر قمرناز ،به اشارهی بهروز برای یاری
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خورشید وارد چین میشود .رسانجام خاقان دستور میدهد مجلسی به مناسبت حضور شاهان
برپا کنند .شاهرخشاه خرامان را برای خورشید خواستگاری میکند و خورشید و خرامان و دو
دلدادهی دیگر )بهروز و قمرنار) به وصال هم میرسند و به دیار خویش بازمیگردند .ملک
سلیامن و عفریتههای دیو برای بازپسگرفنت خرامان لشکرکشی میکنند ،که همگی مغلوب
خورشیدشاه میشوند.
2ـ بحث اصلی
سفر ،کهنالگویی پربسامد در متون ادبی-روایی است و در فرهنگ ایرانی -اسالمی نیز از بعد
معنوی و ظاهری ،اهمیت ویژهای دارد و به آن سفارش بسیار شده ،چون موجب تغییر ،رشد و
تکامل انسان است .اسطورهی سفر نشانگر رسیدن «من» به خودآگاهی است« .من» یا هامن
شعور ظاهر یا ضمیر خودآگاه از احساسات و خاطرهها و افکار و متایالت و عواطف و نیز از هر
چه معلوم شخص است یا میتواند معلوم او باشد ،تشکیل یافته است و علم شخص را به وحدت
و هویتش میرس میسازد (سیاسی .)96 :8611 ،خویشنت «من» مهمترین و ناشناختهترین
بخش ناخودآگاه آدمی است .منادهای خویشنت در متون ادبی به شکل شاه ،پدر ،مار ،گل و از
این دست منود مییابند.
در داستان خورشید و خرامان ،خورشید ،عبدال ،بهروز ،قمرناز ،خرامان ،اژدها ،دیو ،ملک
سلیامن و  ...هر یک میتوانند نگاره و نشانهای از شخصیت کلی شاه (عادلشاه) باشند و
عادلشاه نیز مناد من (خویشنت) در روان ناخودآگاه جمعی ملتی است که زمینههای آفرینش
این اثر را فراهم کرده است .عادلشاه مناد خویشنت و مرکز دایرهای است که خورشیدشاه در
طی سفر ماجراجویانهاش طی میکند؛ سفری که از رسزمین خاور آغاز میگردد و پس از طی
فراز و فرود فراوان ،رسانجام پس از دیدار و کشف آنیامی (روان زنانهی مرد) روان ناخودآگاه خود
(خرامان) دوباره به رسزمین خاور بازمیگردد.
ساختار منظومهی خورشید و خرامان به گونهای است که مراحل گوناگون سفر بر اساس
الگوی کمپبل با آن مطابقت میکند و این مطابقت ،جهانی بودن الگو را میرساند .این منظومه
در حوزهی ادب عامه جای میگیرد؛ چنانکه روایت شفاهی را منبع اصلی بدانیم ،نویسندگانی
توامنند آنها را در زمان و رشایطی مساعد به متونی عالی بدل کردهاند (مختاری.)91 :8611 ،

هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای مراحل سهگانهی سفر جوزف کمپبل در داستان خورشید
و خرامان است؛ چون تحلیل کهنالگویی ،درک و شناخت بیشرت این داستانها و کشف
ناشناختههای آنها را آسان خواهد کرد.
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 -1-2مرحلهی جدایی یا عزیمت
مرحلهی جدایی یا عزیمت ،نخستین مرحلهی سفر اسطورهای است که «دست رسنوشت،
قهرمان را با ندایی به خود میخواند و مرکز ثقل او را از چهارچوبهای جامعه به سوی قلمرویی
ناشناخته میگرداند .این مکان همیشه جایی است که موجوداتی سیال و متغیر ،شکنجههایی
غیر قابل تصور ،اعاملی فوق برشی و لذتهایی غیر ممکن را در خود جای داده است» (کمپبل،
 .)33 :8601قهرمان در این مرحله از سفر ،به جدایی از خانواده و خروج از شهر و دیار خود
تصمیم میگیرد .قهرمان از دنیای عادی (شناخته شده) ،به دنیای ناشناختهها سفر میکند.
گاهی قهرمان از طرف نیروهایی (خوب یا بد) دعوت به سفر میشود و گاه به میل و ارادهی
خود ،برای ایجاد تغییر یا رسیدن به آگاهی راه سفر در پیش میگیرد« .ماجراجویی معمول
قهرمان با شخصی آغاز میشود که چیزی از او گرفته شده یا حس میکند ،در تجارب معمول
موجود [ ]...برای اعضای جامعهاش چیزی کم است» (کمپبل.)809 :8601 ،
سفر قهرمان ممکن است چالشی شخصی باشد؛ مانند برنده شدن در یک رقابت ،التیام
بخشیدن به یک زخم و یا یافنت عشق .گاه نیز قهرمان به این دلیل که زندگی دیگران یا حتی
رسنوشت جهان در خطر است ،باید دعوت به ماجرا را بپذیرد .چون ما سفر را از دریچهی چشم
قهرمان تجربه میکنیم ،باید قادر باشیم با وی ارتباط برقرار کنیم .انگیزههای قهرمان باید
جهانشمول و همگانی باشند؛ از جمله ،یافنت عشق ،موفق شدن ،تصحیح کردن یک خطا و
جستجوی عدالت( .ویتیال)81-81 :8609 ،
در داستان خورشید و خرامان ،خورشید شاه راه نجات میدهد و بهبود اوضاع و درمان غم
خود را در سفر میداند .این انگیزه «منادی مقدماتی از نیروهایی است که وارد بازی خواهند
شد و میتوان آن را «پیک» نامید و بحرانی که با حضور او به وجود میآید ،مرحلهای است که
آن را «دعوت به آغاز سفر» مینامیم» (کمپبل .)39 :8601 ،روزی خورشید دلور در شکارگاه
است که عبدال (ئهڤداڵ) به خدمت او میرود و از زیباییهای خرامان دخرت شاه چین میگوید:
ئهبـــروو چــــون کهمــان گــووڕ گیـــر بـارام
دیــدهی غهزاڵـــش وێنــــهی بــهدر عــــــام
جهمین چون قهمهر ،مژگـان چون خـهدهنگ
مهغـــروور مهدهــووش شۆخ دڵ نـــه سهنگ
(کندولهای)٠1-٠٦ :1١٣١ ،

تحلیل کهنالگوی سفر قهرمان | 23
معنی :ابروهای کشیده همچون کامن ،چشامنی چون چشم آهو ،پیشانی درخشان و صورتی
چون ماه و مژگانی چون خدنگ دارد و مغرور و شوخ و شنگ است.
عبدال (ئهڤداڵ) پس از توصیف زیباییهای خرامان ،درحالیکه آه میکشد و اشک میریزد،
عکس خرامان را به خورشیدشاه میدهد:
ئهڤـــداڵ چۆڵگــــهرد کیشــــا ئـــــاه سهرد
نهقش خرامـــان چینش بــــهر ئـــاوهرد
سپهردش وه دهس شــــای خــاوهر زهمیــــن
کیشــــا ئــــاه سهرد مهریــــزا ئهرسیــــن
()33
خورشید خاور عاشق خرامان شده و تصمیم به سفر میگیرد .مرحلهی عزیمت یا جدایی ،شامل
پنج بخش دعوت به آغاز سفر ،رد دعوت ،امدادهای غیبی ،عبور از نخستین آستان و عبور از
قلمرو شب است .ناگفته مناند که در برخی اسطورهها و داستانها متامی این مراحل وجود
ندارد.
 -1-1-2دعوت به آغاز سفر
دعوت به ماجرا (جستجو ،سفر) ،دنیای عادی (زندگی معمول) قهرمان را از تعادل خارج
میکند .این دعوت ،اغلب توسط کهنالگوی «منادی» ابالغ خواهد شد (ووگلر.)869 :8611 ،
در این داستان ،عبدال ،درویش دورهگرد ،هامن پیک و منادی است که خورشیدشاه را به سفر
فرامیخواند« .شخصیتی که کارکرد منادی دارد ،ممکن است مثبت ،منفی یا خنثی باشد؛ اما
کار او این است که با ارائه یک دعوت یا چالش به قهرمان برای روبهروشدن با ناشناختهها،
داستان را به حرکت درآورد» (هامن .)868 :راوی در این منظومه ،عبدال را درویشی
صوفیمسلک معرفی میکند؛ «اما رفتار عبدال نوعی گربزی است .او ناگهان در داستان ظاهر
میشود و نزد خرامان از خورشید میگوید ،خرامان به خورشید دل میبندد و عبدال را مأمور
میکند تا در ازای دستمزد ،عکسش را به خورشید برساند .عبدال نزد خورشید ،بیرسوسامانی
خود را به هجر و دوری از خرامان نسبت میدهد و همینکه عکس خرامان را به خورشید
میسپارد ،از روند داستان خارج میشود و فرجامش نامشخص میماند» (بیگزاده و کسایی،
.)10 :8609
قهرمان (خورشیدشاه) در شهر و موطن خویش ،مانند دیگر افراد جامعه ،مشغول زندگی
روزمره است؛ اما به دلیل بیطاقتی از غم عشق ،به سفر دعوت میشود« .تقدیر ،قهرمان را به
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سوی خود فرامیخواند و گرانیگاه معنوی او را از محدودهی مرزهای جامعه به رسزمینی
ناشناخته انتقال میدهد .این منطقهی مقدر که گنج و رنج و نیش و نوش را با هم دارد ،به صور
گونهگون ترسیم میشود :به صورت رسزمینی دورافتاده ،یک جنگل ،مملکتی در اعامق زمین،
اعامق دریا ،یا بلندای آسامن ،جزیرهای مرموز ،قلههای رسبهفلککشیده ،یا رؤیایی عمیق؛ اما
این مکان همیشه مکان موجودات عجایبگونه و بدون شکل ثابت ،عذابهای غیر قابل تصور،
اعامل فوق انسانی و لذتهای ناممکن است (کمپبل .)91 :8601 ،عامل اصلی حرکت و دلیل
آغاز سفر در داستان خورشید و خرامان ،انگیزهی شخصی قهرمان برای رسیدن به وصال معشوق
است که تاب دوری او را ندارد و پای به ره مینهد.
نگای سوورهت کهرد شازایهی خاوهر
مهدهووش بی نه شهوق جهماڵ دڵبهر
یـــهخـهی کـیــــــــانــــی دڕی تــا بــــــهوار
زاز زار مــــەگــــریـوا نـــــه هـجـــران یـــــار
(کندولهای)31 :8608 ،
معنی :خورشیدشاه به عکس چهرهی خرامان نگاه کرد و مدهوش زیباییهای او شد و درحالیکه
از دوری یار میگریست ،یقهی پیراهن کیانی را از شوق پاره کرد.
 -2-1-2نپذیرفتن دعوت
سفر ،قهرمان را با چالش روبهرو میکند و ترسها و دلواپسیهایی به واسطه دعوت به ماجرا و
آغاز سفر ،در وجودش شکل میگیرد .او منیخواهد عالقهمندیهای خود را ترک کند و از
زندگی عادی و روزمره جدا شود ،ممکن است دعوت را نپذیرد و در ابتدا متایلی به سفر نداشته
باشد ،اما رسانجام به دعوت پاسخ مثبت میدهد .البته در برخی داستانها ،قهرمان با اعتامد
به توانایی خود ،رسیع دعوت را میپذیرد (ذبیحی و دیگران .)01-33 :8609 ،از نشانههای رد
دعوت ،میتوان به دلنگرانی خورشید و عبدال و دیگر اطرافیان اشاره کرد .عادلشاه از عشق
پرسش (خورشید) به خرامان (دخرت خاقان چین) آگاه میشود و مخالف این سفر است .او برای
منرصف کردن پرسش ،از خطرات راه میگوید؛ اما خورشید با پدرش بحث مفصلی میکند و
ارصار بر سفر دارد و در نهایت قهرمان با اعتامدی که به تواناییهای خود دارد ،به دعوت پاسخ
مثبت میدهد و آمادهی سفر میشود.
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شـاه وات :ئهی فهرزهند! خورشیــد خـــاوهر!
ماچـــان ڕاگهی چیــــن ڕاگهی خهتـــهرهن!
خرامـــــان چیــــن شـــۆخ سـهرکـهشـــهن

گیــانم فهدات بـــوو وهنم گـــووش بـــدهر!
جهگــــهی خهوفنـــاک دێــــو و ئــهژدهرهن!
لقهیـــد بیبـــــاک ،شۆعڵــــهی ئاتـهشــهن
()18
.

معنی :شاه گفت :ای خورشید خاور ،جانم فدای تو باد .گوش کن .راه چین پر خطر و ترسناک
است و جایگاه دیو و اژدهاست .خرامان دخرتی شوخ ،بیباک ،لقید و چون شعلهی آتش
سوزاننده است.
پدر ،به عنوان عامل بازدارنده ،میکوشد تا پرس را از سفر بازدارد .او با دلیل عقلی و منطقی،
خطرات و سختیهای سفر را برمیشمرد ،اما قهرمان پس از شنیدن نصایح پدر ،برخالف میل
او سفر میكند .پدر از او میخواهد که لشکری با مال و جواهر فراوان همراه خود بربد ،اما
خورشید با توکل به خدا و تواناییهای خود ،تنها روی به ره مینهد.
 -3-1-2امدادهای غیبی
امداد غیبی بخش سوم مرحلهی عزیمت است .بعد از پذیرش دعوت از سوی قهرمان ،راهنامیی
او را در ادامهی سفر یاری میرساند« .آنان که به دعوت پاسخ مثبت دادهاند ،در اولین مرحلهی
سفر با موجودی حامیتگر روبهرو میشوند که معمول در هیأت عجوزهای زشت و یا یک پیرمرد
ظاهر میشود و طلسمی به رهرو میدهد که در برابر نیروهای هیولوشی که در راه هستند ،از
او محافظت میکند» (کمپبل .)19 :8601 ،خورشید خاور در ابتدای سفر با جوانی توانا (بهروز)
آشنا میشود و او مانند یک برادر تا پایان سفر ،راهنامی اوست .در این داستان یاریگر هیولوش
و یا عجوزهی زشت دیده منیشود.
یونگ در کتاب چهار صورت مثالی ،ناخودآگاه فرد را راهنام و هامن موجود حامیتگر میداند
و آن را «پیر خردمند» مینامد« .وقتی پیر ظاهر میشود که قهرمان به وضعی سخت و چارهناپذیر
دچار است؛ چنانکه تأملی از رس بصیرت یا فکری بکر و به عبارت دیگر کنشی روحی و یا نوعی
عمل خودبهخود درونروانی میتواند او را از مخمصه برهاند؛ اما چون به دلیل درونی و بیرونی،
قهرمان توان انجام آن را ندارد ،معرفت مورد نیاز برای جربان کمبود به صورت فکری مجسم،
یعنی در قالب همین پیر دانا و یاریدهنده جلوه میکند» (یونگ .)881 :8631 ،با توجه به
این گفتهی یونگ و با اندکی تسامح ،میتوان عادلشاه را مرشد و راهنامیی دانست که در
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ابتدای داستان قصد دارد خورشید را از سفر منرصف کند (کندولهای )13-16 :8606 ،و در
مورد خطرات راه به او هشدار دهد.
تدبیر ،مشورت دادن و خیرخواهی ،کارکرد کهنالگوی پیر خردمند است .این کهنالگو

میتواند در شکل منفی نیز منود داشته باشد .البته شکل منفی آن در داستان خورشید و
خرامان دیده منیشود ،اما جلوهی مثبت آن ،شخصیت وزیر عادلشاه است .او عادلشاه را به
عدالت و بخشش به فقیران و نیازمندان سفارش میکند .همچنین از او میخواهد به خدا توکل
کند و از رعایای تنگدست مالیات نگیرد و زندانیان را آزاد کند تا خداوند به او فرزندی عطا کند
(کندولهای .)11-11 :8606 ،پیر خردمند در هیأت ساحر ،طبیب ،روحانی ،معلم ،استاد،
پدربزرگ و  ...ظاهر میشود .وقتی قهرمان در مخمصه بیفتد ،پیر دانا وضعیت او را میبیند و
«یا لاقل میتواند به او اطالعاتی دهد که در سفرش او را یاری کند» (یونگ.)881 :8631 ،
عالوه بر وزیر و عادلشاه ،در طول سفر ،بهروز با اطالعاتی که در اختیار خورشید میگذارد،
چندینبار او را در راه دشوار پیش رویش ،یاری میکند و از خطر میرهاند( .کندولهای:8606 ،
)163 ،803 ،811
 -4-1-2عبور از نخستین آستان
عبور از آستانه به این معناست که «قهرمان رسانجام خود را به سفر متعهد کرده است .او اکنون
آمادهی عبور از دروازهای است که جهان عادی را از جهان ویژه جدا میکند و با رویدادی روبهرو
میشود که او را مجبور میکند به دنیایی وارد شود که راه گریزی از آن متصور نیست» (حسینی،
 .)10 :8606قهرمان در این مرحله از سفر ،به رسزمینهای ناشناخته وارد و با «نگهبانان آستانه»
مواجه میشود .وظیفه ی نگهبانان آستانه ،حفاظت از دنیای ویژه و رازهای آن در برابر قهرمان
است و موظفاند آزمونهایی را برای اثبات تعهد و ارزش قهرمان فراهم کنند .قهرمان باید از
آزمایشهای پیشرو در مقابل نگهبانان آستانه« ،این رسایداران ایستاده در محدودهی افق
زندگی و آسامن کنونی قهرمان که به نگهبانی از چهار سوی و همچنین بال و پایین آن میپردازند
و آن را محدود میکنند» (کمپبل ،)19 :8601 ،رسبلند بیرون بیاید« .نگهبان آستانه میتواند
یک شخص یا یک در قفلشده یا یک حیوان یا یکی از نیروهای طبیعی مثل طوفان باشد»
(ویتیال.)81 :8609 ،
خورشید پای به راه رسزمین ناشناخته میگذارد .پس از دو ماه طی طریق ،در مرغزاری
رسسبز و خرم با دیوی ترسناک مواجه میشود .وی دیو را از پای درمیآورد و به دنبال صدای
گریه و زاری دخرتی ،وارد غار نهفته در مرغزار میشود و (شاهدخت قمرناز) را نجات میدهد.
(کندولهای)13 -16 :8606 ،
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نــامم قـهمـهرنـــاز ،شــــازادهی خـهتــــــا
ئـیســـه گـرفتــــار سـهلســــاڵ گـومــــڕا
بابـوم شاهـڕخ شـــــاه ،خـهتــــــا شارشـــهن
گــهردوونـــــا گـــهردوون ئـینـــه کـارشـــه ن
()13

()13

معنی :نام من قمرناز و شاهزادهی رسزمین ختا هستم که به دست صلصال دیو اسیر شدهام و
پدرم شاهرخشاه ،پادشاه رسزمین ختاست.
کمپبل قهرمان را ماجراجویی میداند که با شجاعت پا در مسیر جهان ناشناخته میگذارد.
«قدرتهایی که در مرزها نگهبانی میدهند ،خطرناکاند و روبهرو شدن با آنها پرمخاطره است،
اما برای هر کس که لیاقت و شجاعت داشته باشد ،خطرات ناپدید میشوند» (.)31 :8601
خورشید اولین نگهبان آستانه (صلصال دیو) را که قدرت پرواز دارد ،میکشد و با عبور از آستانه،
با آزمونها ،دوستان و دشمنان روبهرو میشود .او پس از نجات قمرناز از چنگال صلصال دیو،
با او عهد برادری میبندد و در ادامهی راه با عموزاده و نامزد او بهروز آشنا میشود.
قهرمان با دشمنان نیز رودررو میشود .نیروهای رشور و همهی جنبههای منفی (سایه)
شخصیت آدمی ،مانع انسان در مسیر فرایند فردیت و رسیدن به کاملاند و در ادب حامسی در
شکل دیو ،اژدها ،جادوگر و نظیر آن منود دارند« .کهنالگوی من ،همواره با سایه در ستیز است.
این ستیز در کشمکش انسان بدوی برای دست یافنت به خودآگاهی ،به صورت نربد میان
قهرمان کهنالگویی با قدرتهای رشور آسامنی است که در هیات اژدها و دیگر اهریمنان منود
پیدا میکنند ،بیان شده است» (یونگ .)8813 :8611 ،خورشیدشاه در مسیر رفنت به چین و
یافنت خرامان ،با موانع متعدد مانند صلصال دیو ،اژدها و از این نوع و شخصیتهای منفیای
چون ملک سلیامن که منود کهنالگوی سایه هستند ،رودررو میگردد.
 -5-1-2شکم نهنگ یا عبور از قلمرو شب
تعبیر شکم نهنگ ،هامن جهان ناشناختهای است که قهرمان به درون آن فرومیافتد .قهرمان
با ورود به این مرحله ،ارادهی خود برای دگردیسی و خروج از زندگی شناختهشده را نشان
میدهد« .گذر از آستان جادویی ،مرحلهی انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره
متولد میشود و این عقیده به صورت شکم نهنگ ،به عنوان رحم جهان ،منادین شده است .در
این مناد ،قهرمان به جای آنکه بر نیروهای آستانه پیروز شود و یا رضایت آنها را جلب کند ،توسط
ناشناختهها بلعیده میشود» (کمپبل .)03 :8601 ،یونگ معتقد است هر نوع گذر از حالی به
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حالت دیگر ،مانند انتقال از خواب به بیداری و از ناهشیاری به هشیاری ،نوعی رستاخیز است
و کسب و معرفت تازه ،موجد یک دگرگونی در انسان است (مرادی .)11 :8606 ،خورشید خاور
چند بار با مرگ روبهرو میشود (جنگیدن با صلصال دیو و نربد با اژدهای دمان (کندولهای،
 ،)06 ،10 :8606اما منیهراسد و پیش میرود و با گذر از این مرحلهها ،بر این نکته تأکید
دارد که «عبور از آستان ،نوعی فنای خویشنت است» (کمپبل.)01 :8601 ،
 -2-2مرحلهی تشرّف یا رهیافت
آیین ترشف ،رشح ماجراهای قهرمان در دنیای ناشناختههاست .او در این سفر به مرحلهی بلوغ
و پختگی میرسد و در روند رشد با مشکالت و مسئولیتهای متعددی روبهرو میگردد .بیداری،
آگاهی با بینشی بیشرت نسبت به جهان ،انسان و جایی که در آن زیست میکند ،نقطهی اوج
این موقعیت کهنالگویی را نشان میدهد (یوسفی .)13 :8601 ،در این مرحله ،فرد از متامیت
معصومانه که در طی آن «دنیاهای درون و بیرون در وحدت هستند ،خارج میشود و به
جداسازی ،متیز و تشخیص دنیای درونی از دنیای بیرونی ،همراه با حسی از دوگانگی زندگی،
همت میگامرد و رسانجام به روشنبینی میرسد؛ یعنی در متامیتی هامهنگ ،به آشتی آگاهانه
بین دو دنیای درون و برون دست مییابد» (جانسون .)61 :8611 ،هنگامی که قهرمان از
آستان عبور میکند ،قدم به چشمانداز رویایی اشکال مبهم و سیال میگذارد؛ جایی که باید
یک سلسله آزمون را پشت رس گذارد )کمپبل .)899 :8601 ،زمانی که قهرمان وارد مرحلهی
ترشف میشود ،میبایست شش مرحلهی جادهی آزمونها ،مالقات با خدابانو ،زن اغواگر یا
وسوسهگر ،آشتی و یگانگی با پدر ،خدایگان و برکت نهایی را پشت رس بگذارد.
 -1-2-2جادهی آزمونها
این بخش مشکلترین و در عین حال جذابترین بخش سفر است و مجموعهای از آزمونهاست
که قهرمان با آنها مواجه میشود و باید آنها را از رس بگذراند تا آمادهی دگردیسی و تحول شود:
پس از گذشنت از آستانه ،قهرمان در رسزمین خیالی اشکال آبگونه ،مبهم و آزمونهای
معجزهآسا قدم میگذارد .قهرمان مخفیانه توسط توصیهها ،طلسمها و مأموران پنهان
یاریدهندهی ماورائیای که پیش از ورود به این رسزمین مالقات کرد ،یاری میشود .یا شاید
برای نخستین بار کشف میکند که قدرتی خیرخواه در همه جا حضور دارد و او را در سفر
فراانسانیاش حامیتمیکند .نخستین قدمی که قهرمان در رسزمین آزمونها میگذارد،
آغازگر راهی طولنی و خطرناک از مأموریتها و روشناییهاست( .کمپبل)18 :8601 ،

خورشید خاور صلصال دیو را در اولین مصاف با خطر ،از پای درمیآورد ،قمرناز را نجات میدهد
و سپس با اژدهای دمان مواجه میشود:
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دو کوو ،چون پهڕاو ،سهر کیشا ئهو ههم
سهر نه کهشکهشان فهڵهک ساوا بی

تیـــدا جـــــا گرتـوو ئـــژدههای ئـــهرقــهم
دایــــهم شـــۆڵــهی خـــوهر لــهوره ئـاوا بــی
(کندولهای)06 :8606 ،

معنی :اژدهایی رسکش به رنگ سیاه و سفید و به بزرگی کوه «پراو» ،رس به آسامن میسایید و
دایم از دهانش آتش بیرون میجهید.
اژدها موجودی اهریمنی ،پلید و آسیبرسان است .منصور رستگار فسایی در تعریف اژدها چنین
نوشته است« :اهریمنی که با تواناییهای وحشتانگیز خویش ،به نابودی آدمیان و ویرانی جهان
میپردازد ،جانداران را به کام خود میکشد ،گیاهان و سبزهها را میخشکاند ،در نفسش دود و
آتش و زهر است و با نیروی ایزدی و پاکان در ستیز همیشگی است» ( .)83 :8610اژدها و
اژدهاکشی در فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون (ایندره هندی ،فریدون ،رستم ،گرشاسب و
اسفندیار ایرانی ،آپولو ،زئوس و اسکندر یونانی ،زیگفرید آملانی و  )...همچنین در ادبیات کردی
و در شاهنامهی کردی دیده میشود.
خورشیدشاه پس از نربدی سهمگین ،اژدها را میکشد ،بعد از آن با بهروز پرس عموی قمرناز
آشنا میشود و با همراهی او به راهش در جادهی آزمونها ادامه میدهد.
کـــووچ کـــهرد قهتـــاران روو نییــــا وه ڕا
روو نییــــا وه ڕا پـــــــهری شــــــار چیـــــن

بێهــــروز ســهروهر ،شـــای خــــاوهر مـــــاوا
سـهرمـهس عێشـق بی ،شـای خـاوهر زهمیـن
(کندولهای)811 :8606 ،

معنی :خورشید خاور درحالیکه رسمست عشق بود ،به همراه دوست خود ،بهروز رسور ،رو به
راه چین مینهد.
هر انسانی در زندگی خود ،یک مسافر و قهرمان محسوب میشود؛ کار اصلی او کشف کردن
خودش است و با آگاهی از ضعفها و تواناییهای خودش میتواند با مشکالت زندگی روبهرو
شود (هال و نوردبای .)831 :8618 ،در داستان خورشید و خرامان ،مسیر سفر از رسزمین خاور
تا چین ،هامن جادهی آزمونهاست .در این جاده ،بهروز (یاری دهنده) با او همراه میشود.
خورشید خاور ،پس از طی آزمونهای سخت و خطرناک ،با حیوانات عجیبی (دیو و اژدها و)...
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به عنوان عامل بازدارندهی قهرمان ،روبهرو میشود .رفنت به رسزمین خنت و آشنایی با شاهرخ-
شاه ،پدر قمرناز ،و غلبه بر مشکالت ورود به چین و یافنت خرامان و بیمهری و قهر و آشتیها و
خطرات و مشکالت نامهنگاری و مالقاتهای مخفیانه با او ،همگی در جادهی آزمونها برای
خورشید خاور اتفاق میافتد .او با توکل به خدای بزرگ و یاری بهروز و کمکهای دایهی خرامان
(نیروهای خیرخواه) ،بر مشکالت و خطرات غلبه میکند و به هدفش (وصال معشوق) میرسد
و این به معنای موفقیت در جادهی آزمونهاست.
 -2-2-2مالقات با خدابانو
قهرمان در این مرحله ،به نهایت آرزو ،سعادت و سلوک معنوی میرسد و «با شخصی که بیش از
همه دوست دارد ،مالقات میکند» (سیگال .)891 :8609 ،وی پس از پشت رس گذاشنت
مخاطرات فراوان و غلبه بر موانع به «مالقات با خدابانو )که در تک تک زنان تجلی یافته است)
میرود ،که آخرین آزمون قهرمان برای به دست آوردن موهبت عشق یا مهر و محبت است و این
موهبت چیزی جز لذت بردن از زندگی به عنوان منونههایی کوچک از جاودانگی نیست»
(کمپبل.)813 :8601 ،
خورشیدشاه برای رسیدن به کامل ،در مسیر سفر با نیروهای اهریمنی متعدد رویارو میشود
و رسانجام با آنیامی روان ناخودآگاه خود (خرامان چین) دیدار میکند .خرامان پیامی به وسیله
دایهاش به خورشید میفرستد و سپس یکدیگر را در باغ روحافزا مالقاتمیکنند و خورشید از
مخاطراتی که برای رسیدن به چین متحمل شده است ،میگوید؛ اما خرامان به عشق خورشید
بها منیدهد و او را از خود میراند .پس از این مالقات ،چند نامه به کمک دایه ،بین خورشید و
خرامان ردوبدل میشود و رسانجام خرامان خورشید را به مهامنی دعوت میکند و به عیش و
نوش میپردازند:
خورشیـــد خــــاوهر ،نــــــازار خـاقــــان
گاهـی دهس مــــهدا وه گیســــوو گوڵنـــــار
شهربهت مهنووشـــــا لـه لـهبـــان یــــــار

کـهردهن عهیـــش و نــووش ،دو تـازه جــوان
مهمنانــــا بـــــازی ،چهنـی سیــــاه مــــــار
گـــاه مهبــی پهشتــــان تــول سایــــهی دار
(کندولهای)181 :8606 ،

معنی :خورشید خاور با عزیزکردهی خاقان چین به عیش و نوش پرداخت؛ گاهی موهای چون
گلنار او را نوازش میکرد و گاه او را میبوسید.
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اگر چه قهرمان (خورشید) در مالقات اول موفق نیست ،اما در مالقاتهای بعدی دل معشوق را
به دست میآورد و چنان مست دیدار هم میشوند که زمان و مکان را از یاد میبرند .خورشید
پس از دو ماه به یاد بهروز ،و خرامان به یاد خاقان (پدر) میافتد (کندولهای-186 :8606 ،
 .)181خورشید به گنجینهی عشق دست یافته است و آمادهی مبارزه با خاقان ،پدر معشوق،
میشود .او مهر و محبت خرامان را با هیچ چیزی عوض منیکند؛ حتی حارض است با قیرص و
لشکر چین بجنگد و برای عشقش مبیرد)169 -111( .
 -3-2-2زن اغواگر
در این مرحله وسوسهگر میتواند یک زن یا وسوسههای جسامنی و لذتبخش مادی باشد که
ممکن است قهرمان به خاطر آنها سفر را رها کند .این مرحله در داستان خورشید و خرامان دیده
منیشود .خورشید خاور نه با دیدن گنج صلصال دیو از ادامه سفر منرصف میشود و نه با دیدن
قمرناز.
 -4-2-2آشتی و یگانگی با پدر
شاه منادی از پدر است که در زندگی و نیز در طول سفر قهرمان میتواند جنبههای خوب یا
کریه داشته باشد« .پدر که در واقع ،اولین مزاحم در بهشت نوزاد و مادر است ،کهنالگوی
دشمن میشود؛ بنابراین در طول زندگی ،متام دشمنها در ناخودآگاه سمبلی از پدر دارند»
(کمپبل .)831 :8601 ،در این مرحله ،قهرمان باید با چیزی یا کسی که ظامل و بیرحم است
و بیشرتین قدرت را در زندگی او داراست( ،دیو ،غول ،اژدها ،لشکر خاقان و  )...روبهرو شود؛ اما
بر خالف نظر فروید و رانک ،این پدرخدا منادی از پدر قهرمان نیست و قهرمان منیخواهد او را
بکشد؛ بلکه او میخواهد محبتی را که از ایزدبانو دریافت کرده است ،از پدرخدا نیز طلب کند.
در واقع او جویای آشتی با خداست و در نهایت به نحوی رازگونه با او یکی خواهد شد و به این
ترتیب ،خودش خدا میشود (سیگال .)891-898 :8609 ،در این داستان ،خورشید خاور به
کمک شاهرخشاه با خاقان آشتی میکند و شاهرخشاه خرامان را برای او خواستگاری میکند
(کندولهای .)116 -110 :8609 ،این دیدار با خاقان ،منودی از آشتی با پدر است.
 -5-2-2خدایگون شدن
وقتی قهرمان به مرگ جسامنی یا روحانی میمیرد ،به ماورای دوگانگیها و تضادها منتقل
میشود و به وحدت میرسد .شکل دنیوی این مرحله ،آرامش و رضایتی است که قهرمان را
فرامیگیرد .قهرمان با دانش والیی که در این مرحله بدان دست یافته است ،برای سختترین
بخش ماجراجویی آماده میشود« .آنهایی که میدانند که خدای جاودانی نه فقط در درون
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ایشان است ،بلکه آنها و متامی اشیا در حقیقت چیزی نیستند جز آن وجود جاودانی ،این افراد
در باغی زندگی میکنند که درختانش آرزوها را برآورده میسازند» (کمپبل.)811 :8601 ،
خورشید خاور در باغ روحافزا به وصال معشوق میرسد .خاقان (پدر خرامان) از غیبت دو ماههی
دخرت ناخرسند است و از حضور خورشید در باغ روحافزا مطلع شده و به سپاهیان دستور میدهد
که خورشید را دستگیر کنند:
سپـــاه ئـــاوهردهن فەقفـــــور قهیســـــهر
ئــاوهردهن بـاویش خـــــاسـر غواڵمــــــان

ماچـــــان دارو قهست خورشیــــد خــــاورهر
پـــــــهی گرفتـــــــاری تجـــــار میـــــــوان
(کندولهای)119 :8606 ،

قیرص چین برای دستگیری تجار مهامن (خورشیدشاه و بهروز) لشکرکشی میکند .آمدن لشکر
و سپاهیان خاقان ،او را مشوش میکند؛ اما در نهایت ،با میانجیگری شاهرخشاه و خواستگاری
و ازدواج ،به آرامش کامل میرسد.
 -6-2-2برکت نهایی
برکت میتواند دستیابی به گنج ،اکسیر حیات یا هر هدف ارزشمند دیگری باشد که قهرمان به
خاطر آن به سفر میرود .در واقع ،این مرحله ،رسیدن به هدف و مقصد نهایی سفر است و
قهرمان در این مرحله ،به دستاورد سفرش که به صورت گنج ،چشمه یا جامی مقدس ،دانش و
قدرتی بیهمتاست میرسد (یوسفی .)19 :8601 ،خورشیدشاه برای رهایی از غم عشق و
رسیدن به وصال معشوق ،به رسزمینی دیگر سفر میكند .او در طی سفر ،هم به گنج و هم به
محبت و دوستی بهروز و هم به وصال محبوبش میرسد و با طی مراحل دشوار و تجربه کردن
آزمونهای پرمخاطره ،موفق میشود به کامل روانی و اخالقی برسد و برکت و فضیلت ازدسترفته
را به جامعه بازگرداند.
عالوه بر وصال معشوق ،که خورشیدشاه بدان دست یافته است ،او در مسیر بازگشت ،گنج
صلصال دیو را میان دوستان و یارانش تقسیم میکند .اگر یافنت این گنج را جزئی از برکت
نهایی بدانیم ،این مسأله نسبت به الگوی کمپبل با کمی جابهجایی و تغییر همراه است.
خورشیدشاه در راه بازگشت ،وارد غاری میشود که در آن صلصال دیو را کشته است؛ متام گنج
و مال صلصال دیو را برمیدارد و جواهرات و دانههای گرانبار زیادی برای بهروز ،قمرناز،
شاهرخشاه و خاقان چین میفرستد( .کندولهای)110 -113 :8606 ،
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 -3-2مرحلهی بازگشت
قهرمان در این مرحله ،پس از یافنت دانش ،توان و آگاهی لزم ،به نجات کشورش میپردازد
(فولدی و دیگران)01 :8601 ،؛ که ممكن است در داستانهای ملل دیگر این كاركرد به
گونهای دیگر باشد« .بازگشت عموما به هامن صورتهایی تحقق میپذیرد كه رسیدن و درآمدن
قهرمان به صحنهی قصه ،اما نیازی نیست كه خویشكاری خاصی در دنبال بازگشت بیاید؛ زیرا
بازگشت خود به طور ضمنی ،بر از میان رفنت فاصله و مكان دللت دارد ،اما این امر همیشه
در مورد ترك كردن خانه و عزیمت منودن صادق نیست» (پراپ .)81 :8613 ،این مرحله شامل
شش بخش است که سفر خورشید خاور تنها در برخی از این مراحل با سفر کمپبل منطبق
است.
 -1-3-2امتناع از بازگشت
کمپبل تأخیر در پایان دادن به جستوجو را امتناع از بازگشت مینامد .قهرمانی که به سعادت
دست یافته است ،متایلی برای بازگشت به زندگی قبلی خود ندارد« .در حقیقت تعداد زیادی
از قهرمانان افسانهها برای همیشه در جزیرهی پر برکت خدابانوی همیشه جوان هستی نامیرا،
سکنی گزیدهاند» (کمپبل .)196 :8601 ،این مرحله در داستان خورشید و خرامان چنان است
که خورشید بهروز را از یاد برده و تعلل دو ماههی حضور در باغ روحافزا نوعی امتناع از بازگشت
است .خورشید به معشوق رسیده است .او آمادهی مبارزه با هر نیرویی است که بخواهد این
عشق را از او بگیرد ،خواه سپاهیان خاقان ،خواه لشکر ملک سلیامن .او دیگر حارض نیست به
زندگی قبلی خود (دوری از خرامان) بازگردد؛ حتی اگر در این راه کشته شود .خورشید پس از
ازدواج با خرامان ،مدت سی ماه در خنت نزد شاهرخشاه و بهروز و قمرناز میماند و به عیش و
نوش میپردازد (کندولهای)111 :8606 ،؛ گویی منیخواهد به رسزمین خاور ،نزد پدر (عادل-
شاه) و خانواده بازگردد .اما پس از سی ماه به یاد آنها میافتد و پای به ره بازگشت مینهد.
 -2-3-2فرار (پرواز) جادویی
گاهی اگر پاداش نهایی چیزی است که خدایان از آن حفاظت میکنند ،قهرمان باید با آن فرار
کند؛ در نتیجه ،بازگشت از سفر به اندازهی عزیمت به سفر ماجراجویانه خواهد بود« .اگر قهرمان
در پیروزی خود ،از ایزد یا ایزدبانو اجازه گرفته باشد و به رصاحت به او مأموریت بازگشت به
جهان داده شده باشد تا انسانها را با اکسیر از نابودی نجات دهد ،مرحلهی نهایی ماجراجویی
او توسط متام قدرتهای فوقطبیعی پشتیبانش ،حامیت میشود» (کمپبل.)819 :8601 ،
اگرچه خرامان هامن چیزی است که خاقان از آن محافظت میکند و در نهایت خورشید خاور

 | 92پژوهشنامه ادبیات کردی ،س ،5 .ش ،٨ .پاییز و زمستان 293٨
او (معشوق) را به کمک دوستان و یارانش در مرحلهی نهایی سفر با خود به رسزمینش میآورد،
اما قهرمان در این داستان توسط قدرتهای فوق برشی پشتیبانی منیشود و اکسیری برای
نجات انسانها منیآورد .با این توضیحات ،بهرت است بگوییم این مرحله در داستان کمرنگ
است .خورشیدشاه در میانهی راه ،درنگی سی ماهه در خنت میکند و بعد از آن ،شش ماه در
راه است تا به رسزمین خاور میرسد( .کندولهای)108 :8606 ،
 -3-3-2دست نجات از خارج ( کمک خارجی)
قهرمان ،هم برای طی کردن مراحل سفر به راهنام و یارانی نیاز دارد و هم برای بازگشت .در
این داستان خورشید به کمک یارانش (بهروز ،قمرناز ،شاهرخشاه و دایه) به خانه بازمیگردد.
یاران و همراهان او ،هم در جادهی آزمونها ،و هم موقع بازگشت ،یاریگر او هستند .در این
داستان ،نگهبان آستانه که جنبهی حامیتگر دارد ،دیده منیشود .در مورد کمکهای بهروز،
قمرناز و شاهرخشاه مطالبی گفته شد ،اما شخصیت دایه در این داستان یادآور کهنالگوی مادر
است .به باور یونگ« ،هر غریزه و انگیزهی یاریدهنده ،هر آنچه مهربان است ،هرآنچه میپروراند
و مراقبت میکند ،کهنالگوی مادر را تداعی میکند» ( .)11 :8611دایه چون یک مادر از
خرامان مراقبت می کند ،نسبت به او وفادار و رازدار است .درک عواطف و احساسات او و آگاه
منودن خرامان از موقعیت عاطفی که در آن قرار گرفته و تدبیر و تالش او برای حفاظت روانی از
خرامان ،تبلوری از این صفت مادرانه در شخصیت دایه است .اوست که پیامهای دو دلداده را
به صورت پنهانی به دست آنها میرساند و زمینه را برای پیوند آن دو فراهم میکند( .کندولهای،
)813 ،811 ،813 :8606
 -4-3-2گذشتن از آستانهی بازگشت
قهرمان حکمتی را که طی سفر آموخته است ،در این مرحله با باقی جهان به اشرتاک میگذارد.
« قهرمان برای تکمیل ماجراجویی خود ،باید زیر فشار جهان دوام بیاورد .نخستین مسألهی
قهرمان پس از بازگشت این است که پس از تجربهی رسشاری که روحش را ارضا کرد ،واقعیت
را بپذیرد» ( کمپبل .)810 :8601 ،هامنگونه که قهرمان در آغاز سفر با مشکالت و موانع
بسیاری روبهرو شد و به مبارزه با آنها پرداخت ،ممکن است در راه بازگشت نیز با موانع و مشکالت
بسیاری روبهرو شود .در این داستان ،خورشید خاور و بهروز و قمرناز پس از خواستگاری و ازدواج،
بدون گذشنت از هیچ آستانهای به دیار خود بازمیگردند .پس از آنکه خورشیدشاه به دیار خود
بازمیگردد و به آرامش میرسد ،ملک سلیامن به خاورزمین لشکرکشی میکند تا خرامان را از
او بازپسبگیرد .در این جنگ خورشیدشاه و یارانش بر لشکر ملک سلیامن و عفریتههای دیو
پیروز میشوند (کندولهای .)691 -680 :8606 ،اگر این لشکرکشی ملک سلیامن و نربد بهروز
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با او را جزئی از جادهی آزمونها یا نگهبان آستانهی بازگشت بدانیم ،نسبت به الگوی کمپبل با
اندکی تغییر و جابهجایی مواجهایم.
 -5-3-2ارباب دو جهان
در این مرحله قهرمان به تعادل بین قوای جسامنی و روحانی و آرامش درونی و جسمی میرسد
(یوسفی .)19 :8601 ،جدای از این ،میتوان مورد ذیل را نیز مد نظر داشت که:
آزادی برای گذشنت و بازگشنت از مرز جهان هرگاه که بخواهد ،تواناییای است منحرص به
ارباب دو جهان رقصندهی کیهانی ...شادمانه و به سبکی ،از یک موقعیت به موقعیتی دیگر
میچرخد و میجهد و در مقابل نفی خویشنت ،که لزمهی تولد دوباره در فهم حقیقت است،
مقاومت منیکند و بدین ترتیب ،بالخره برای کفارهی بزرگ آماده میشود .جاهطلبی
شخصیاش به کلی از بین میرود و دیگر برای زندگی منیکوشد ،بلکه با ارادهی خود اجازه
میدهد هر چه میخواهد بیاید از او بگذرد :میتوان گفت ،او به فنا میرسد( .کمپبل:8601 ،
)199

این مرحله در داستان مورد مطالعه دیده منیشود؛ چراکه قهرمان پس از بازگشت نزد پدرش زیر
نظر او به زندگیادامه میدهد و جاهطلبانه برای نربد با ملک سلیامن و عفریتههای دیو پیشقدم
میشود و به میدان جنگ میرود.
 -6-3-2زندگی آزاد و رها
قهرمان در این مرحله ،از ترس مرگ رها میشود و گویی عارفی خودشناس و هستیشناس است
که دم را میشناسد؛ نه حرست گذشته را میخورد و نه نگران آینده است (یوسفی:8601 ،
 .)19خورشید خاور پس از تحمل سختیهای بسیار از این وضعیت نجات مییابد و به معشوق
میرسد (کندولهای .)110 :8606 ،او از غم رسته است و متام گنجی را که یافته ،به دوستان
و همپیامنانش میبخشد ( .)113همین مسأله ،اسباب آزادی و رهایی او را فراهممیآورد و
آرامشی بدو می بخشد که با خیال آسوده به دیار خود بازگردد؛ و در آخر پس از شکست ملک
سلیامن و عفریتههای دیو ،به آرامش نهایی میرسد.
 -3نتیجهگیری
جوزف كمپبل کهنالگوی سفر قهرمان را با استفاده از آرای فروید و یونگ به عنوان الگویی
جهانی مطرح کرد که قابلیت مطابقت با داستانهای همه ملل را دارد .بررسی منظومهی غنايي-
حاميس خورشيد و خرامان املاسخان کندولهای نشان میدهد این اثر ادبی ساختاری مشابه
الگوی جهانی نظریهی تکاسطورهی سفر قهرمان هزارچهرهی کمپبل دارد و با الگوی
پیشنهادی او سازگار است .خورشید خاور با خارج شدن از یک موقعیت نارس روانشناختی به
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توانایی لزم برای پذیرش مسؤولیت میرسد و کهنالگوی پیر دانا قهرمان را در انتخاب راه درست
یاری میکند.
سفر قهرمان نویدبخش تولدی دیگر است و داستان خورشید و خرامان را میتوان فرایند
فردیت قهرمان (خورشید خاور) دانست؛ قهرمانی که آگاهانه قدم در مسیر فردیت و بلوغ روحی
و روانی مینهد .خورشید در واقع بخشی از نیروهای روان خودآگاه عادلشاه است که قهرمانانه
پای در مسیر خطر مینهد و در پایان سفر دایرهوار خویش ،به شخصیتی کامل و پخته بدل
میگردد .این منظومه در متام مراحل با کهنالگوی سفر قهرمان کمپبل مطابقت میکند؛ به
جز در زیر مرحلههای امدادهای غیبی که در داستان املاسخان خربی از حامیتگر هیولوش
و عجوزههای زشت نیست و در فرار جادویی ،قهرمان توسط قدرتهای فوق برشی پشتیبانی
منیشود .در بخش گذشنت از آستانهی بازگشت نیز ،نسبت به الگوی کمپبل ،با اندکی تغییر و
جابهجایی مواجهایم.
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