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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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دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه
سال  ،8شمـارة  ،34مهر و آبان 9311

تحلیل قصۀ «شهر خاموشان» با تأکید بر کهنالگوی
«سفر قهرمان» جوزف کمپبل
معصومه یاسمیفر ،1محمد خسرویشکیب ،2مسعود سپهوندی
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(دریافت 9311 /9 /99 :پذیرش)9311 /5 /8 :

چکیده
اسطورهشناسی همواره با امکانات و قابلیتهای جدیدی همراه بوده است که تبیین ،درک و
انرژی معنوی آثار ادبی را نزد خواننده ،دوچندان میکند .جوزف کمپبل از شاگردان مکتب
یونگ ،با گردآوری و بررسی اسطورهها و قصههای عامۀ جهان ،تالش کرده است تا با طرح
«خویشکاری» به الگویی ساختاری و مشترک ،برای زیباییشناسی و درک درست و منطقی از
آنها دست یابد .یکی از این خویشکاریها «سفر قهرمان» است که کمپبل تالش میکند تا
نشان دهد بیشتر قهرمانان موجود در داستانهای عامه ،برای خودشناسی ،کمال معنوی و کسب
مواهب روحی و مادی ،نیازمند به گذراندن مراحل آن هستند .پرسش مقاله این است که آیا
«شهر خاموشان» ـ از قصههای عامۀ استان لرستان ـ ظرفیت پذیرش الگوی «سفر قهرمانِ»
جوزف کمپبل را دارد؟ با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی میتوان گفت که قصۀ «شهر
خاموشان» قابلیت بازنمایی مراحل سهگانه «عزیمت»« ،تشرف» و «بازگشت» الگوی کمپبل را
دارد .با توجه به الگو «سفر قهرمان» میتوان نتیجه گرفت که روایت این قصه ،خودآگاهی،
اصالت ،فردیت و دستیابی به کمال حقیقی قهرمان را به نمایش میگذارد .قهرمان قصه با پشت
سرگذاشتن مراحل مادی و معنوی ،وجودی هماهنگ و خدایگون مییابد که با آن میتواند در
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جهان مادی تصرفی مفید داشته باشد .در این قصه ،رد پای اساطیر ،ادیان و بینشهای مربوط به
خلقت آدم و جهان آفرینش را میتوان مشاهده کرد.
واژههای کلیدی :قصۀ «شهر خاموشان» ،جوزف کمپبل ،کهنالگو ،سفر قهرمان.

 .1مقدمه
بخش عظیمی از ادبیات فولکلوریک ایران را قصههای پریان و داستانهای عامه تشکیل
میدهد .یکی از شاخههای پژوهشی در ارتباط با این داستانها ،مطالعات و بررسیهای
اسطورهشناحتی است؛ زیرا بسیاری از این قصهها در باورها ،آیینها و عقاید دینی
آغازین بشر ریشه دارند .اسطوره را نیز میتوان داستان «سرگذشتی مینوی» دانست که
معموالً اصل آن معلوم نیست و شرح عمل ،عقیده ،نهاد یا پدیدهای طبیعی است
بهصورت فراسویی ،که دستکم بخشی از آن ،از سنتها و روایتها گرفته شده و با
آیینها و عقاید دینی پیوندی ناگسستنی دارد (آموزگار .)3 :9381 ،بتلهایم 9193( 9ـ
 )9131معتقد است که در بیشتر فرهنگها ،بین اسطوره و قصههای عامۀ پریان ،مرز
مشخصی وجود ندارد .بعضی از قصههای پریان و داستانهای عامه برآمده از اساطیرند
و برخی در اساطیر ادغام شدهاند .این قصهها ،بینشهای عمیقی را از دوران
پرفرازونشیب هستی انسان ،گرد آوردهاند (بتلهایم .)39 - 39 :9312 ،لویی استراوس

2

( )2991 - 9198نیز معتقد است که قصههای عامه از اسطوره جدا نیستند و حتی در
بسیاری از موارد میتوان با یاری گرفتن از این قصهها ،گره از برخی از اسطورهها
گشود (مختاریان .)929 :9381 ،با بررسی بعضی از قصههای پریانِ استان لرستان ،رد
پای اساطیر ،ادیان و بینشهای مربوط به خلقت آدم و جهان آفرینش مشاهده میشود.
این اساطیر و بینشهای عمیق ،بهصورت پنهان و در قالب رمز در ساختار قصهها وجود
دارند که با رمزگشایی دقیق آنها میتوان به درونمایۀ این الیههای پنهان رسید .بتلهایم
بهنقل از الیاده )9181 - 9191( 3بیان میکند که اسطورهها و قصههای پریان از آیینهای
پاگشایی و دیگر آیینهای گذاری سرچشمه گرفتهاند (بتلهایم .)43 :9312 ،یکی از
رویکردهای اسطوره ،مطالعات روانشناختی است .به نظر بتلهایم ،عقیدة همۀ
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پژوهشگران این است که اساطیر و قصههای پریان به زبان نمادهایی که معرف
محتویات ضمیر ناآگاه ما هستند ،با ما سخن میگویند .آنها ضمیر آگاه و ناآگاه ما را
همزمان متاثر میکنند؛ یعنی هر سه وجه ذهن ما ـ نهاد و من و فرامن ـ و نیز نیاز ما را
به «من آرمانی» .4همین امر تأثیر آنها را بیشتر میکند و در محتوای قصه پدیدة
روانشناختی درونی تجسمی نمادین مییابد (همان .)44 :جوزف کمپبل 9194( 5ـ
 )9181از شاگردان مکتب یونگ ،با گردآوری بسیاری از اساطیر و قصههای عامه در
سراسر جهان ،به بررسی اسطورهشناختی این قصهها پرداخته است .یکی از پژوهشهای
مهم او سفر اسطورهای قهرمان است که به نظر او سیر قهرمان در همۀ قصهها از
کهنالگویی همگون و خاص پیروی میکند.
در مقالۀ حاضر ،پس از بازخوانی نظریات جوزف کمپبل و ارائۀ قصۀ «شهر
خاموشان» ،به تجزیه و تحلیل این قصه بر اساس نظریۀ اسطورهای «سفر قهرمان»،
میپردازیم و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که قصۀ «شهر خاموشان» تا چه حد با
مراحل مختلف «سفر قهرمان» کمپبل همخوانی دارد؟ پیشفرض مقاله این است که
الگوی سفر قهرمان کمپبل و مراحل مختلف آن با خامی و تجربهپذیری و پختگی
قهرمان موجود در قصۀ «شهر خاموشان» برهمنمایی ویژه دارد.
 .2نظریۀ «سفر قهرمان» جوزف کمپبل
جوزف کمپبل ،اسطورهشناس و متخصص تطبیق ادیان ،پس از فارغالتحصیلی از رشتۀ
زبان و ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا ،مطالعۀ فرهنگ سرخپوستان
را با جدیت دنبال کرد .پژوهشهای او در این زمینه ،مبنای پژوهشهای وسیعتری
درمورد اساطیر جهان شد .او در دانشگاه پاریس و مونیخ به فراگیری سانسکریت و
فرانسوی سدههای میانه و تحقیق در باب افسانههای «آرتور شاه» پرداخت که با خواندن
آثار توماسمان ،)9155 - 9815( 1فروید )9131 - 9851( 1و یونگ)9119 - 9815( 8
همراه بود و از همین رهگذر به نظریۀ جالبی در باب اسطوره دست یافت .او این
دیدگاه را مطرح کرد که «یگانگی و همانندی افراد بشر تنها در بُعد زیستشناختی
نیست و فرهنگها و باورها را نیز دربرمیگیرد» (حسنزاده .)411 ،459 :9385 ،کمپبل
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تالش کرد تا به الگویی واحد و کارآمد در شناخت اسطورهها و قصههای عامه دست
یابد .قهرمان هزارچهره مهمترین اثر جوزف کمپبل است که وی در آن سیر تحول
قهرمان را در سه مرحلۀ اصلی ـ که هر کدام دارای مراحل فرعی است ـ بررسی میکند.
این مراحل عبارتاند از :الف) عزیمت (دعوت به آغاز سفر ،امدادهای غیبی ،عبور از
نخسین آستان ،شکم نهنگ) ،ب) آیین تشرف (جادة آزمونها ،مالقات با خدابانو ،زن
در نقش وسوسهگر ،آشتی و هماهنگی با پدر ،خدایگان ،برکت نهایی) ،ج) بازگشت
(امتناع از بازگشت ،فرار جادویی ،دست نجات از خارج ،عبور از آستان بازگشت،
ارباب دو جهان ،رها و آزاد در زندگی) .میتوان گفت نتیجۀ بررسی و تحقیق کمپبل،
هرچند به ارائۀ الگویی واحد برای قهرمان و شناخت آن در اسطورهها و قصههای عامه
منجر شد؛ اما قابلیت تعمیم به تاریخ حرکت ،تالش و پیشرفت تمدن بشری را نیز دارد.
«حرکت تمدن و تاریخ بشری نیز با «سفر قهرمان» کمپبل همسانی و برهمنمایی قابل
قبولی دارد؛ به این معنا که نقطۀ عزیمت و پیشرفت و برگشت تمدن انسانی ،با این
نظریه همخوانی دارد» (« .)Moyers & Campbell, 1991: 44این حرکت در الگویی
دایرهای و رفتوبرگشت اتفاق خواهد افتاد» ( .)Campbell, 2008: 127این چرخه،
گویی دارای ساختاری بنیادین و حاکم بر فرایند تمدنسازی جوامع بشری است .از این
منظر است که «سفر قهرمان» را یکی از متداولترین ریزنقشهای اسطورهای در
قصههای عامه میدانند که «بر طراحی نهایی تمدن و نظام ساختار اجتماعات بشری
تأثیر عمیق داشته است» (.)Campbell, 2004: 43
 .3پیشینۀ تحقیق
قصههای شفاهی استان لرستان بخش عظیمی از میراث فرهنگی کشور ایران را تشکیل
میدهد .در سالهای اخیر بسیاری از محققان با گردآوری بخش زیادی از این قصهها،
این گنجینۀ عظیم را از خطر فراموشی حفظ کردهاند .بهرام فرهوشی تعداد زیادی از این
قصهها را در کتابی چهارجلدی با عنوان داستانهای عامیانۀ لرستان ( )9311منتشر کرده
است .در این مقاله به تحلیل قصۀ «شهر خاموشان» از قصههای این کتاب پرداختهایم.
تاکنون هیچ پژوهشی دربارة تحلیل نمادها و عناصر این قصه ،انجام نشده است .با
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توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر بررسی این قصه با تکیه بر نظریات جوزف
کمپبل است ،به چند پژوهش با این موضوع اشاره میشود:
 .9بررسی «سفر قهرمان در منظومۀ مهر و ماه جمالی دهلوی بر اساس الگوی
کمپبل» ،از رسمی و همکارش ( .)89 - 59 :9311مؤلفان سعی کردهاند تا مراحل سفر
قهرمان مورد نظر خود را با ترتیب موجود در این نظریه مطابقت دهند.
« .2بررسی و نقد داستان بیژن و منیژه بر اساس کهنالگوی سفر قهرمان جوزف
کمپبل» ،از فوالدی و رحمانی ( .)13 - 93 :9311نویسندگان تالش کردهاند سفر
قهرمانهای موجود در متون حماسی و رمانتیک را نیز با الگوی کمپبل توجیه کنند.
« .3سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» بر اساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ»،
اثر حسینی و شکیبی ( .)13 - 34 :9319مؤلفان تالش کردهاند تا ضرورت سفر قهرمان
را با نیازهای انسان برای تکامل روانی ،پیوند دهند.
« .4بررسی داستان «عجیب و غریب» در هزارویکشب بر اساس الگوی سفر قهرمان
جوزف کمپبل» از آقاجانی زلتی و خزانهدارلو ( .)49 - 21 :9315این مقاله قرائتی دیگر
از لزوم سفر برای بهدست آوردن استقالل شخصیتی و روانی را توجیه میکند.
از مقاالت دیگر در این زمینه میتوان به مقالۀ همایشی «تحلیل قصۀ عامیانۀ کرهاسب
پریون بر اساس نظریۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل» (کبیریان )9318 ،و مقالۀ تخصصی
«نمادشناسی کهنالگوی سفر در قصۀ عامیانۀ سیب» (فخرائیان و کازرونی- 1 :9315 ،
 )32اشاره کرد.
 .4خالصۀ قصۀ «شهر خاموشان»
پادشاهی بود که سه پسر داشت و عزیزترین آنها پسر کوچکش بود که یک کرة بحری
داشت .پادشاه پس از مدتی کور شد .حکیمی برایش آوردند .حکـیم گفـت بایـد خـاک
سرزمینی ناشناخته را برایم بیاورید تا داروی چشم او را بسازم .پسر اول پادشاه رفـت و
پس از مدتی مقداری خاک آورد .حکـیم خـاک را بـو کـرد و گفـت ایـن خـاک فـالن
سرزمین است و به درد نمیخورد .این بار پسر دوم رفت و مقداری خاک آورد .حکـیم
با بو کشیدن آن گفت این خاک فالن سرزمین است و به کار ما نمیآید .یـک روز کـرة
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بحری به پسر کوچک گفت :بیا برویم تا آن خاک را پیـدا کنـیم .پسـر از پادشـاه اجـازه
خواست تا برود .پادشاه گفت :دو برادر بزرگ تو کاری از پیش نبردنـد .تـو کـوچکی و
نمیتوانی راه دور بروی؛ اما با اصرار پسر ،پادشـاه بـه او اجـازه داد و پسـر سـوار کـرة
بحری شد و کره مثل باد رفت .رفتند تا به چشمهای در بیابانی رسیدند .دیدند چشمه پر
از پرهایی زیباست که چشم از دیدنشان سیر نمیشود .کرة بحری گفت :نکند دست بـه
این پرها بزنی! پسر گفت :خیلی خوب و پنهانی یکی از پرهـا را در جیـبش گذاشـت و
بهراه افتادند تا شب به شهر خاموشان رسیدند .دیدند تمام شهر خاموش اسـت .پرسـید:
چرا اینجا تاریک است؟ گفتند :پادشاه ما اجازه نمیدهد اینجا کسی چراغی روشن کنـد
یا آتشی برافروزد .از پیرزنی خواستند تا به آنها جا بدهد .پیرزن پـذیرفت؛ ولـی گفـت
من چراغ ندارم .پسر گفت :من فقط میخواهم بخوابم .پسر داخل حیاط رفـت و پـر را
روشن کرد؛ یک مرتبه تمام خانه روشن شد .از طـرف پادشـاه ریختنـد خانـۀ پیـرزن و
گفتند چرا چراغ روشن کردی؟ پیرزن گفت کار ایـن جـوان بـوده اسـت .پسـر را نـزد
پادشاه بردند .پادشاه با دیدن سر و وضع او گفت تو شـاهزادهای و او را بـه خانـه بـرد.
پسر پر را روشن کرد .یک مرتبه تمام قصر روشن شد .دختـر پادشـاه گفـت چـه شـد؟
کنیزش گفت :بانو جوانی آمده پری دارد که دنیا را روشن میکند .دختر گفت :من پر را
میخواهم .کنیز گفت :بانو این یک پر است اگر خود مرغ را ببینی چه میکنی! دختر بـه
پادشاه گفت :من آن مرغ را میخواهم .پادشاه به پسر گفت :باید مـرغ را بیـاوری .کـرة
بحری گفت :نگفتم پر را برندار؟ پسر به پادشاه گفت :من چهل شب مهلت مـیخـواهم
تا بروم مرغ را بیاورم .حاال هم یک بار گندم و یک چادر و دوازده میخ به من بدهید تـا
برویم .با فراهم کردن آنها ،پسر و کرة بحری به سـرزمینی دور سـر چشـمهای رفتنـد.
چادر را زدند و دوازده میخ کوبیدند .کرة بحری گفت :گندمها را بریز ،مرغهـا مـیآینـد
گندمها را بخورند ،تو بشمار و مرغ چهلویکمی را بگیر .پسر گندمها را ریخت و مـرغ
چهلویکم را گرفت و به شهر خاموشان نزد پادشاه برد .پادشاه با خوشـحالی مـرغ را از
این منزل به آن منزل میبرد .دختر پادشاه خوشحال شد .کنیـزش گفـت :بـانو ایـن کـه
مرغش است اگر قفسش را ببینی چـه مـیکنـی! دختـر گفـت :مـن قفـس ایـن مـرغ را
میخواهم .پادشاه به پسر گفت :باید قفس مرغ را هم بیاوری .پسـر گفـت :چهـل شـب
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مهلت میخواهم و سپس سوار کرة خود شد و رفت تا رسـید بـه یـک دروازهای .کـرة
بحری گفت :از این دروازه که رفتی داخل ،دختر شاه پریان آنجـا خـواب اسـت .قفـس
باالی سر دختر است .قفس را بردار .مواظب باش دختر را نبوسی .پسر رفت و قفس را
برداشت و صورت دختر را بوسید .دختر بیدار شد و سوار بر اسب بهدنبال پسر دوید و
به او گفت :چون مرا بوسیدی باید زن تو بشوم و همراه پسر روانه شد بـه طـرف شـهر
خاموشان .دختر پادشاه که قفس را دید خوشحال شـد .کنیـزش گفـت :ایـن کـه قفـس
است؛ اگر اسب چهلکره را ببینی چه مـیکنـی! دختـر گفـت مـن اسـب چهـلکـره را
میخواهم .پادشاه به پسر گفت :اگر اسب چهلکره را بیاوری ،دخترم را به تو مـیدهـم.
پسر قبول کرد و با راهنمایی کرة بحری رفتند تا رسیدند به درختی بر بـاالی آبـی .پسـر
باالی درخت رفت و کره داخل آب .پس از مدتی خون کمرنگی بر روی آب ظاهر شد
و سپس یک اسب اندازة یک کوه از آب بیرون آمد و دو گوهر شـبچـراغ از دمـاغش
بیرون افتاد .پسر از بـاال روی کمـر اسـب پریـد و یـال او را محکـم گرفـت .اسـب بـا
جستوخیزهای فراوان میخواست پسـر را بینـدازد؛ امـا پسـر اسـب را رام کـرد و بـا
انگشتهای پایش گوهرها را برداشت و راه افتاد که دید چهل کره هـم بـهدنبـال اسـب
میآیند .وقتی به شهر خاموشان رسید اسب چهلکره را داخل بردنـد و مـدتی سـوارش
شدند .پادشاه به پسر گفت میخواهم دخترم را بهتو بدهم .پسر گفت من بهدنبال خـاک
سرزمینی ناشناخته برای شفای چشمهای پدرم آمدهام .پادشـاه گفـت :ایـن همـان شـهر
است و خاکی به او داد و گفت دختر مرا هم با خودت ببر .پسر خاک و دختر پادشـاه و
دختر شاه پریان را برداشت و به طرف شهر خودش بازگشت .خـاک را بـه حکـیم داد.
چشمهای پدرش بینا شد .برادرانش تا چشمشان افتاد به دو دختری که همراه او بودنـد،
به فکر توطئه افتادند .دختر شاه پریان به پسر گفت اگر برادرانت به تو غذایی دادند اول
به گربه بده بعد خودت بخور .برادرانش دعوتش کردند و غذایی به او دادند .پسـر غـذا
را جلوی گربه گذاشت .گربه با خـوردن غـذا فـوراً مـرد .نـزد پـدرش رفـت و گفـت:
میخواهم از این شهر بروم .اگر اینجا بمانم برادرانم از حسـادت مـرا مـیکشـند و ایـن
دخترها را میگیرند .با پدرش خداحافظی کرد و همراه بـا دختـران بـه شـهر خاموشـان
رفت .پادشاه خوشحال شد و هفت شبانهروز کوس و کرنا زدند و دختـر شـاه پریـان و
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دختر خودش را برای پسر عقد کرد و گفت تمام دارایی زندگی من برای توست .اسـب
چهلکره و مرغ و قفس هم برای خودت .پسـر در آنجـا مانـد و عمـری را بـهخـوبی و
خوشی گذراند (فرهوشی.)959 - 945 :9311 ،
 .5تحلیل متن
در تحلیل متنهای عامه ،شرایطی فراهم خواهد شد تا تحلیلگران ،زوایای پنهان و زایای
متون را در اختیار خوانندگان بگذارند و تالش کنند تا مابهازای دانش خود را در
تنگناهای زبانی اینگونه از متون ،از فراز زمان تاریخی طوالنی بیابند .با توجه به نظریۀ
«سفر قهرمان» جوزف کمپبل ،این قصه حاوی مراحلی است که فرایند کمال قهرمان را
نشان میدهد .همزمان با مراحل «سفر قهرمان» در این داستان ،به رمزگشایی از نمادها و
عناصر اسطورهای و بنیادین داستان نیز میپردازیم.
 5ـ  .1شروع قصه
هر قصهای با صحنهای آغازین شروع میشود؛ مثالً معرفی اعضای یک خـانواده و ذکـر
نام و موقعیت آنها (پراپ .)88 :9314 ،قصه برای ارتباطگیری با مخاطـب ،هوشـمندانه
شــروع مــیشــود .جمــالت کوتــاه آغــاز قصــه ،حــاوی اطالعــات اصــلی بــرای درک
کالنروایتهای داستاناند .قصۀ «شهر خاموشان» نیز از این حکم کلی مسـتثنی نیسـت.
پادشاهی سه پسر دارد و عزیزترین آنها پسر کوچکش است .پسـر کوچـک یـک کـرة
بحری دارد .شروع روایت در قصه میباید حرکتی آرام و آشنا داشـته باشـد و مخاطـب
خود را با ابهام و نشانهشناسی خاصی مواجه نسازد .سخن از کرة بحری در آغـاز قصـه
نیز نشان از اهمیت این عنصر در مسیر روایتشناسی داستان دارد.
 5ـ  .2عزیمت
 5ـ  2ـ  .1دعوت به آغاز سفر
روشهای مختلفی برای آغاز سفر قهرمان در قصههای عامه دیده میشود .در این قصـه
پادشاه بهناگاه کور میشود .حکیمی برای درمان چشمهای پادشاه ،خـاکی مخصـوص از
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سرزمینی ناشناخته طلب میکند .پسر اول و دوم به ترتیب راهی سفر میشوند؛ اما موفق
نمیشوند .نوبت به پسر کوچکتر میرسد .در این داستان کـور شـدن پادشـاه و آمـدن
حکیم نشانهای است از دعوت برای سفر که قرار اسـت بـا ایـن دعـوت دری بـه روی
سرنوشت پسر کوچکتر که قهرمان قصه است ،بـاز شـود .حکـیم را بـه قـول جـوزف
کمپبل میتوان نمادی مقدماتی از نیروهایی دانست که وارد بازی خواهند شد و میتوان
آنها را پیک نامید و بحرانی که با حضور او بهوجود میآید مرحلـهای اسـت کـه آن را
«دعوت به آغاز سفر» مینامیم (کمپبل .)19 :9318 ،درواقع ،وظیفـۀ ایـن پیـک بیـداری
شخصی است که غرق در روزمرگی و زندگی عادی است و قرار است با ندایی که سـر
میدهد او را به دنیای قهرمانی دعوت کند .همانطور که کمپبل معتقد اسـت نـدای ایـن
پیک ممکن است ما را به زندگی بخواند و یا بهسوی مـرگ دعـوت کنـد؛ بـا بـه صـدا
درآمدن این ندا ،پردهها کنار میروند و راز یک دگرگونی ،یک آیین یا لحظۀ گـذار روح
آشکار میشود؛ رازی که پس از اتمام آن فرد میمیرد و دوباره زنده میشود (همـان19 :
  .)19با استناد به نظر یونگ میتوان این حکیم را کهنالگوی پیـر خردمنـد نامیـد کـهچهرة روح و بهویژه معرفت را تجسم میبخشد .او نیرویی است جـادویی کـه از درون
برمیخیزد و انسـان را در کشـمکشهـا و برخوردهـای درونـیاش راهنمـایی مـیکنـد
(فضیلت.)231 :9319 ،
 5ـ  2ـ  .2رد دعوت
جوزف کمپبل نمونههایی از اسطورهها و قصههای عامه را ذکر مـیکنـد کـه شخصـیت
اصلی داستان ،دعوت به سفر را رد میکند و دلیل رد دعوت را ایـن مـیدانـد کـه فـرد
نمیخواهد از چیزهایی که به آنها عالقهمنـد اسـت ،دسـت بکشـد و از نظـر او آینـده
عبارت است از تثبیت نظام ایدئالها ،ارزشها ،اهداف و منافع کنـونی کـه در وضـعیتی
کامالً امن قرار خواهند گرفت (کمپبل .)18 :9318 ،قبول دعـوت بـرای سـفر مرحلـهای
اساسی است که شخصیت اصلی قصه را به قهرمان قصه تبدیل میکند و اگر این دعوت
رد شود ،دیگر قهرمانی در کار نیست؛ زیرا بهقول کمپبل بـا رد دعـوت فـرد کـه پشـت
دیواری از کسالت زندگی روزمره ،کار سخت و یا فرهنگ زندانی شـده اسـت ،قـدرت
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انجام عمل مثبت را ازدست میدهد و به قربانیای بدل میشود که بـه نـاجی نیـاز دارد
(همان .)11 :در قصۀ موردبحث شاهدیم که پسر کوچک کـه مشـوول زنـدگی روزمـره
است و گویی توجهی و تمایلی به پاسخ به ندای حکیم برای سـفر نـدارد ازسـوی کـرة
بحری برای رفتن به سفر تشویق میشود .پادشاه سعی میکنـد پسـرش را از ایـن سـفر
منصرف کند؛ به این دلیل که به او میگوید بـرادران بزرگـت نتوانسـتند کـاری از پـیش
ببرند تو کوچکی و نمیتوانی این کار بزرگ را انجام دهی .بیتوجهی پسـر کوچـک در
ابتدا به ندای حکیم و همچنین ،نارضایتی پدر را میتوان معادل «رد دعوت» دانست .رد
یا قبول دعوت نکتهای مهم است .کمپبل میگوید رد دعوت در بعضی قصـههـا بیـانگر
این است که تعداد زیادی از مردم قادر بـه جـدا شـدن از مـن کودکانـهشـان و فضـای
احساسی و ایدئالهای آن ،نیستند .به این ترتیب ،شخص پشت دیوارهای کودکی بـاقی
میماند و پدر و مادر مثل نگهبانان ،در آستانۀ خروج میایستند و روح بزدل او از تـرس
تنبیه شدن نمیتواند از در خارج و در جهان بیرون متولد شود (همان.)11 :
 5ـ  2ـ  .3امداد غیبی
به گفتۀ کمپبل آنان که به دعوت ،پاسـخ مثبـت مـیدهنـد در طـول سـفر بـا موجـودی
حمایتگر روبهرو میشوند (همان .)15 :این موجود حمـایتگر بیـانگر قـدرت محـافظ و
مهربان سرنوشت است .اگرچه قدرت مطلق در گذر از آسـتانهـای مختلـف و بیـداری
زندگی بهظاهر بهخطر میافتد ،نیروی حمایتگر همیشه حاضر اسـت و درون یـا پشـت
هیئتهای ناشناس زندگی ،باقی و ماندگار ،پنهان شده است .فقط باید او را شـناخت و
به این نیروی حمایتگراطمینان کرد (همان .)18 - 11 :در قصۀ «شهر خاموشان» شـاهد
هستیم که کرة بحری بهمنزلۀ موجودی حمایتگر و یاریگر غیرانسـانی از آغـاز تـا پایـان
سفر همراه قهرمان است و در مراحل مختلف سفر و هنگام بروز خطرها و گذرگاههـای
سخت ،همچون امـداد غیبـی قهرمـان را یـاری مـیدهـد .حضـور یـاریگران انسـانی و
غیرانسانی در قصههای عامه ،اجتنابناپذیر است .عباسی دربـارة یـاریگران غیـرانسـانی
میگوید :این دسته از یاریرسانها در دنیـای واقعـی وجـود خـارجی دارنـد .گیاهـان،
حیوانات و اشیایی در قصهها وجود دارند که ویژگیهای انساننمایانه دارند ،گـویی کـه
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ذیشعورند و مأموریت دارند قهرمانها را در آزمـونهـا یـاری کننـد .ایـن موجـودات،
خصلت جادویی دارند و صفاتشان قدسی است (عباسی .)413 :9314 ،پـراپ 1اسـب را
تنها یاریگر عامی میداند که میتواند هر پنج خویشکاری مربوط به یاریگر ،یعنی انتقـال
مکانی قهرمان ،جبران و التیام مصیبت ،رهـایی از تعقیـب ،حـل کـردن امـری دشـوار و
توییرشکل قهرمان را انجام دهد (پراپ.)911 ،913 :9314 ،
 5ـ  2ـ  .4عبور از نخستین آستان
قهرمان داستان بههمراه حمایتگرش ،کرة بحری ،قدم در راه سفر میگذارد و بعد از طـی
مسافت زیاد به چشمهای با پرهای زیبا میرسند .کرة بحری از قهرمـان مـیخواهـد کـه
هرگز از این پرها برندارد؛ اما پسر پنهانی پری در جیـبش مـیگـذارد .بـه نظـر جـوزف
کمپبل بهتر است انسان هیچوقت نگهبانان مرزهای تعیینشده را به چالش نخواند؛ ولـی
ازسوی دیگر فقط با خروج از این مرزها و برانگیختن دیگر جنبـههـای نـابودگر همـین
نیرو است که میتوان زنده یا مرده وارد حیطههای تجربههـای نـو شـد (کمپبـل9318 ،
 .)19:کرة بحری بهمنزلۀ نگهبان آستانه ،برای محافظت از صـاحبش او را از دسـت زدن
به کاری خطرناک نهی میکند؛ اما از آنجا که قهرمان قصه شـجاعت و خودآگـاهی الزم
را دارد ،با این کار وارد دنیای ناشناخته میشود؛ دنیایی سرشار از خطرها و دشواریهـا.
تابعیت قهرمان و سرسپردگیاش بـه حمـایتگر و ایـدئولوژی او (حمـایتگر) ،فردیـت و
قهرمانی او را با آسیب مواجه خواهد کرد .قهرمـان نمـیتوانـد انسـانی بـا دغدغـههـا و
حسابگریهای انسانی معمولی باشد .کمپبل معتقد است کـه انسـان معمـولی ،بـه بـاقی
ماندن در محدودة تعیینشده راضی است و حتی از این بابت به خود مـیبالـد .ازسـوی
دیگر عقیدة عموم هم او را از قدمگذاشتن به حیطۀ ناشناختهها بازمیدارد و مـیترسـاند
(همان)81 :؛ اما قهرمان واقعی کسی است که خود را اسیر چارچوب این محـدویتهـا
نمیکند و با پذیرش خطرها به آنسوی دیوار سنتهـای جامعـه قـدم مـیگـذارد و بـه
مناطق ناشناخته وارد میشود .این تجربهپذیری و بازبودن به روی ناشناخته روایت قصه
را غنی و خواندنی میکند ،بهطوری که اگر قهرمان صرفاً بر مبنای گفتـههـای حمـایتگر
حسابگر پیش میرفت و حاکمیت مطلق او را بر مسیر میپذیرفت ،روایت داستان بدون
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پستی و بلندی به یکنواختی و کرختی متمایل میشـد و روایـت از اُفـتوخیـز روایـی
خالی میشد (.)Campbell, 1990: 82

 5ـ  2ـ  .5شکم نهنگ
قبل از بررسی این مرحله ،به تفسیر نمادهای اسطورهای «پَر» و «تـاریکی» مـیپـردازیم.
برای «تاریکی» معانی سمبلیک افسردگی ،پلیدی ،تیرگی ،جهل و راز ناشناخته ذکر شـده
است .در اسطورهشناسی ،سیمای خدای مرگ ،خواب ،شـب ،طوفـان یـا سـیمای عـالم
اسفل است (جابز« .)411 :9315 ،پَر» نیز معـانی سـمبلیک و نمـادین چـون آراسـتگی،
احترام ،اختیار ،الهام ،پادشاهی ،پرواز ،پیشگویی ،خـدایی و دانـش را بـا خـود دارد .در
باورهای قومی و اساطیری« ،پَر» جلوهای از جوهرة زندگی ،پاککنندة گناه ،اشعۀ نـور و
نماد شبح و روح است (همان.)213 :
قهرمان (با برداشتن پر) از آستانه عبور میکند و به شهر خاموشان میرسد .این شهر
درواقع ،همان مرحلۀ شکم نهنگ از مراحل عزیمت جوزف کمپبل است .کمپبل (:9318
 )11شکم نهنگ را بهمنزلۀ رحم جهان ،جایی میداند که قهرمان توسط ناشناخته بلعیده
میشود و به ظاهر میمیرد .این درونمایۀ تکرارشونده و محبوب بر این نکته تأکید
میکند که عبور از آستان ،نوعی فنای خویشتن است .چنانکه جوزف کمپبل بهنقل از
آناندا کوماراسوامی 99مینویسد« :هیچ موجودی در طبیعت نمیتواند به مرحلهای برتر
نائل گردد ،مگر آنکه زیستن برایش متوقف شود» (همان .)11 - 18 :قهرمانی که وارد
دنیای تاریکی میشود ،درواقع ،سفر به درون خود را برای تحول و دگرگونی آغاز کرده
است .به گفتۀ کمپبل قهرمانی که به قلمرو درونی پا میگذارد ،شخصیت مادیاش در
جهان بیرون باقی میماند و همچون ماری که پوست بیندازد ،آن را پاره میکند .این
قهرمان که اتصالش به من 99ازبین رفته ،در افقهای جهان سیر میکند و بهراحتی
سلطانی که از اتاقهای قصرش عبور میکند ،به درون و بیرون اژدها پای میگذارد و در
آنجاست که نجات را مییابد (همان .)11 - 18 :همچنین ،قهرمان این قصه بهمنزلۀ
ناجی با روشن کردن لحظهای «پَر» ،بشارتدهندة حیات و روشنی است که بهزودی با
اعمال خارقالعادة او به این شهر مرده میرسد .پر و نقش آن در این قصه ،به مجاز
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معهود ،نشانی از مرغ است که آن نیز با فراروی در بخشهای دسترسناپذیر بشر ،زمینۀ
کشف جهان نهان یا فرازین را برای قهرمان فراهم میکند.
 5ـ  .3آیین تشرف
 5ـ  3ـ  .1جادۀ آزمونها
قهرمان پس از ورود به قصر ،وارد مرحلۀ آزمونها میشود .این آزمونها سمبل
بحرانهایی است که قهرمان در راه تعالی و کمال باید بگذراند؛ آزمونهای چندگانه
همراه با گذرگاههای دشوار و سختیهایی که قهرمان به طرزی معجزهآسا از آنها
رهایی مییابد .در این مرحله امدادرسان غیبی که از مراحل قبل با قهرمان همراه
شده بود ،با رهنمودهای بهموقع او را یاری میدهد .درحقیقت ،این آزمایشهای
قهرمان ،نمادی از سیر و سلوک درونی بهسمت ناخودآگاهی است .چنانکه کمپبل
معتقد است به این ترتیب اگر کسی از هر جامعهای که باشد ،عمداً یا بدون قصد قبلی
سفری مخاطرهآمیز به سرزمین ظلمات را آغاز کند و از کوچههای پرپیچ وخم هزارتوی
روحش پایین رود ،بهزودی خود را در چشماندازی سرشار از هیئتها و اشکال
سمبلیک خواهد یافت (همان .)998 :انتخاب عدد سه برای آزمونهای قهرمان ،معانی
نمادین دارد؛ «سه» مجموعهای سهوجهی و تجلیگاه تعادل کامل است و نیروی مولد
جسمی ،ذهنی و معنوی را در خود دارد .عدد سه حاوی مضمون تثلیث وجوه سهگانۀ
زمان ،یعنی گذشته ،حال و آینده است .روحیۀ جوانی و جاودانگی ،جوهرة وجودی
«سه» است .افرادی که عدد تقدیری آنها «سه» است میتوانند با جذب فرصتهای
طالیی در زندگی به موفقیتهای غیرعادی برسند (اشلی )13 - 58 :9311 ،به هر روی
آزمونهای قهرمان این قصه معانی شگفتانگیزی از رازهای آفرینش و هبوط انسان را
بر ما آشکار میکند .همانطور که محجوب میگوید :قدیمترین سرگذشت خدایان و
کهنترین توجهی که به کیفیت آفرینش و ایجاد طبیعت و انسان شده ،بهصورت
افسانهها و اساطیر است (محجوب .)922 :9381 ،در این قسمت تالش میشود عناصر
نمادین و اسطورهای داستان رمزگشایی شود.
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 5ـ  3ـ  1ـ  .1آوردن مرغ
اولین آزمون قهرمان داستان ،آوردن مرغی است که قهرمان با پر آن ،در قصـر روشـنایی
ایجاد کرده است .قهرمان با توصیۀ کرة بحری ،برای انجام این کار از پادشاه یک چـادر،
دوازده میخ و یک بار گندم و همچنین ،چهل روز مهلت میخواهد .بر سر چشمهای در
سرزمینی دور ،چادر را برپا کردند و گندمها را زیر چادر ریختند .مرغها بیرون آمدنـد و
مرغ چهلویکم را گرفتند و به قصر بردند .رمزگشایی از نمادهای ایـن قسـمت در درک
داســتان و معرفــت اســطورهای آن اهمیــت زیــادی دارد .معــانی ســمبلیک عــدد چهــل
عبارتاند از :آگاهی معنوی ،تجدید معجزهآسای نیرو ،تطهیـر ،حقیقـت ،زنـدگی ،شـفا،
فضل و دانش ،و معرفت (جابز .)599 :9315 ،در باورهـای اسـاطیری برخـی اقـوام در
موقع مرگِ کسی فوراً «مرغی» را پای در منزل قربانی میکنند و اعتقاد دارنـد کـه مـرغ،
روح متوفی را به خارج منتقل میکند (همان .)89 :در آداب سرسپاری زنان کاهنۀ لولـوا
(کنگو) ،داوطلب ابتدا از قبری کـه در آن آزمـون مـرگ و تولـد دوبـارهاش را گذرانـده
است ،خارج میشود .سپس یکی از برادران باطنی ،مرغی بر گـردن او مـیآویـزد .ایـن
عمل بدان معناست که داوطلب در این کیش پذیرفتـه شـده اسـت .از آن پـس ایـن زن
کاهنه ،میتواند ارواح مردگان را در مرغزار به دام انـدازد و آنـان را بـازآورد و در کنـار
درختی مستقر کند .قربانی کردن مرغ برای ایجاد ارتباط با مردگان ،رسمی اسـت کـه در
سراسر آفریقا رواج دارد و این رسـم از همـین نمـادگرایی برخاسـته اسـت (شـوالیه و
گربران« .)299 :9311 ،میخ» دارای معـانی سـمبلیک حقیقـت مسـلم ،حمایـت شـدید،
سرسختی ،محکم نگهداشتن و محـور جهـان اسـت (جـابز .)321 :9315 ،وجـود عـدد
دوازده در نام یا چرخه ،بیانگر راهنمایی الهـی اسـت و از مسـافران محافظـت مـیکنـد
(همان« .)111 :خیمه و چادر» مانند چتر ،نماد مقام بلند و سلطنت بهویژه در شرق است
(هال« .)949 :9389 ،گندم» سمبل خالق برای تولید بذر ،خوشـبختی ،زنـدگی ،فراوانـی
است .گندم در بین اعراب بهمنزلۀ مایۀ حیات پرستش میشود .در سنت عرب ،هنگـامی
که آدم از بهشت رانده شد ،گندم را بهمنزلۀ برترین غذا با خود بـه همـراه آورد (جـابز،
.)912 :9315
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با رمزگشایی نمادهای اسطورهای در این مرحلـه از سـفر قهرمـان ،مـیتـوان گفـت
قهرمان داستان با طی آزمونهای دشوار بهمنزلۀ ناجیای برای شهر مردگان عمل میکند.
میتوان مرغ را نمادی از روح و جان دانست .بهنظر میرسد در شهر خاموشان روح بـه
جایگاه نخستین خود ،یعنی بهشت بازگشته است و اینک شهر در خاموشی و تاریکی و
مرگ بهسر میبرد و اکنون قرار است قهرمان با آوردن آن ،جان و حیـات دوبـارهای بـه
این شهر ببخشد .قهرمان به دورهای چهلروزه برای تطهیر و کمـال نیـاز دارد تـا بتوانـد
پس از بهکمال رسیدن خود بهسوی نجات آن قوم مرده بشتابد .او در این سفر بـا خـود،
گندم ،بهترین غذای ممنوعۀ بهشتی را میآورد تا مرغ جان با خوردن آن از بهشـت دور
شود و اسیر دنیای خاکی شود .همچنین ،قهرمان ،چادر را ـ که نماد مقام بلند و سلطنت
است ـ برپا میکند؛ زیرا روح انسان مفتخر به مقام پادشاهی در این دنیا مـیشـود .برپـا
داشتن چادر با دوازده میخ در کنار چشمه که نمادی از حقیقت ،آگاهی معنوی ،معرفـت
و تطهیر است ،بیانگر روحهای راهنمایان مخصوص الهـی و شـاید ابـدال اسـت کـه از
مسافران این دنیای خاکی در محور جهان محافظت میکنند.
 5ـ  3ـ  1ـ  .2آزمون دوم :آوردن قفس
بررسی عناصر نمادین این قسمت از قصۀ «شهر خاموشان» ،رونـد معنایـابی را آسـان و
منطقــی مــیکنــد« .قفــس» معنــی ســمبلیک حــبس ،ازدواج فســخشــده ،مراقبــتهــای
فراموششده و از میانرفتـه بـا خـود دارد (جـابز« .)391 :9315 ،پـری» نیـز ایزدبـانوی
بــاروری و زایــش و برکــت ،فرزنــدزایی ،جــاری شــدن آبهــا و سرســبزی گیاهــان و
مرغزاران است .در داستانهای عامه همه میخواهند به وصال پری برسند؛ اما دستیابی
به آن ،بدون مراحل مکاشفهای و رازگونه ناممکن است .آگـاهی از اسـرار عـالم غیـب،
انجام اعمال جادویی ،آموزش جمالت و وردهای جادویی برای محافظـت از نیروهـای
شریر ،از ویژگیهای پریان داسـتانهاسـت کـه در روایـتهـای اسـطورهای ریشـه دارد
(ابراهیمی .)11 :9381 ،این تصور که انسان با پـریزادهای در سـرزمین آرمـانی بـهسـر
میبرد ،بیش از هر چیز رؤیای بیمرگی آدمی را محقق مـیکنـد؛ رؤیـایی کـه انسـان را
بهگونهای نمادین از ناتوانیها و نقصانهایش دور مـیکنـد (همـان .)89 :قهرمـان قصـۀ
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«شهر خاموشان» در آزمون دوم به آوردن قفس مخصوص مرغ موظف میشود .باز هـم
مدت چهلروز مهلت میخواهد؛ زیرا گاهی برای تطهیر دوباره و دستیـابی بـه کمـال
الزم است دورههای چهلروزه تکرار شوند .از این آزمون نیز با یـاری و نصـیحت کـرة
بحری ،گذر میکند و دختر شاه پریان با او همراه میشـود .ایـن پـری تـا آخـر داسـتان
همراه قهرمان است و در آخر با او ازدواج میکند .بهنظر میرسد همـراه آمـدن پـری از
سرزمین ماورائی برای محافظت همیشگی قهرمان از نیروهای شریر است .روشن اسـت
که قفس ،همان تن و جسم اسـت کـه بـرای محافظـت و بـهعبـارت روشـنتـر ،بـرای
گرفتار کردن مرغ جان ،به این دنیا آورده میشود؛ زیرا اگر مرغ جان ،آزاد باشـد دوبـاره
پرواز میکند و به وطن اصلی خـویش بهشـت بـاز مـیگـردد .در ادبیـات فارسـی نیـز
نمونههای شعری فراوانی دیده میشود که جـان را بـه مـرغ و تـن را بـه قفـس تشـبیه
کردهاند.92
 5ـ  3ـ  1ـ  .3آوردن «اسب چهلکره»
باوری تثبیتشده در ذهن تمامی اقوام« ،اسب» را در اصـل بـا ظلمـت جهـان اهریمنـی
(ختونیایی) مرتبط میداند .در داستانهای عامه نیز ارزشگذاری منفی از «اسب» بهمنزلـۀ
نمادی اهریمنی ،یک قدرت جهنمی ،یک مظهر مـرگ وجـود دارد (شـوالیه و گربـران،
« .)944 ،935 :9311اسب آبی» که محصول را زیر و رو میکند و آسیب میزند یا آن را
میخورد ،در مصر بیشتر بهمنزلۀ مظهر قدرتهای منفی این جهان تلقی میشد .در عهـد
عتیق اسبِ آبی نماد نیروی قتالی است که خداوند تحت تسلط دارد؛ اما انسان نمیتواند
بر آن فائق شود و آن را اهلی کند (همان .)915 -914 :روانکـاوان اسـب را نمـاد روان

ناخودآگاه و یا روان غیربشری میداننـد یـا آن را نـوعی از الگـوی ازلـی و سرکشـی و
هوس و غریزه میدانند (همان.)931 :
«گوهر شبچراغ» یا یاقوت سرخ ،معانی سمبلیکی چون بزرگی ،بیباکی ،پادشـاهی،
خوشحالی ،زیبایی ،صدقه ،عشق ،قدرت ،و نور را با خود دارد (جابز .)494 :9315 ،بنـا
بر رمزگشایی از عناصر «اسب آبی» و «گوهر شبچراغ» روشن است که در این داسـتان
اسب چهلکره ،نمادی از شیطان و یاورانش است که بـا توجـه بـه باورهـای دینـی مـا،
112

تحلیل قصة «شهر خاموشان» با تأکید بر کهنالگوی____________________ معصومه یاسمیفر و همکاران

دشمن انسان است و بهدلیل این دشمنی از بهشت رانده شد و او نیز با مهلت گـرفتن از
خداوند به این دنیای خاکی آمده است و تا آخر دنیا مهلـت دارد تـا فرزنـدان آدم را بـا
گمراه کردنشان ،بیازارد .رام کردن اسب «چهلکره» با سـختی تمـام ،سـمبولی اسـت از
اینکه قهرمان نهایت سعی خود را میکند تـا نفـس سـرکش خـود را رام کنـد و موفـق
میشـود و پـاداش ایـن رام کـردن نفـس شـیطانی و سـرکش بـهدسـت آوردن «گـوهر
شبچراغ» خلیفۀالهی و پادشاهی بالمنازع بر روی زمین است.
 5ـ  3ـ  .2مالقات با خدابانو
در این داستان ،دختر پادشاه «شهر خاموشان» درواقع ،همان خـدابانو اسـت کـه قبـل از
اینکه قهرمان موفق به مالقات با او شود ،از طرف او موظف به انجام آزمونهای دشـوار
میشود .پادشاه به قهرمان قول میدهد اگر آخرین و سـختتـرین آزمـون را کـه آوردن
اسب چهلکره است ،نیز انجام دهد با ازدواج او و دختـرش موافقـت مـیکنـد .پـس از
انجام سه مرحله آزمون دشوار و انجام دادن خواستههای «خـدابانو» ،پادشـاه بـه قهرمـان
وعدة ازدواجشان را میدهد .از نظر کمپبل ،ازدواج جادویی با «خدابانو» ،ملکـۀ جهـان،
نشاندهندة تسلط کامل قهرمان بر زندگی است؛ چون زن همان زندگی و قهرمان همـان
عارف و ارباب اوست .آزمونهای قهرمان که مقدمۀ تجربه و علل نهایی بـوده ،سـمبول
بحرانهایی است که آگاهی او را وسعت میدهد و توان تصاحب کامل عروس تقدیر را
به او میبخشد (کمپبل.)928 :9318 ،
 5ـ  3ـ  .3خدایگان
تعدادی از قصههای عامه مثل این قصـه بـا وضـعیت یـک شـاه و سـه پسـرش شـروع
میشوند .فونفرانتس معتقد است این مسئله وضعیتی عادی نیست؛ زیـرا صـحنۀ اصـلی
صرفاً از افراد نرینه تشکیل شده است و عنصر مادینـه کـه انتظـار داریـم در خـانوادهای
کامل حضور داشته باشد ،در اینجا نمایندهای ندارد .بنابراین ،قهرمانی نیز وجـود نـدارد.
در ادامۀ داستان عنصر مادینه به شخصیت اصلی داستان انگیزه میدهد تا اعمال مردانه و
پهلوانی انجام دهد (فون فرانتس .)81 - 81 :9315 ،وجود عنصر قهرمـان بـدون وجـود
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شاهزادهبانو نشانی از نقصان است و قهرمان برای رسیدن به تمامیـت و کمـال نهـایی و
خدایگون شدن باید به وصال شاهزادهبانو برسد .در این داستان و خیلـی از قصـههـای
عامه ،قهرمان پس از پشتسر گذاشـتن آزمـونهـای دشـوار ،در آخـر قصـه بـه وصـال
شاهزادهبانو میرسد .وصال شاهزادهبانو درحقیقـت ،پیـدا کـردن نیمـۀ گـمشـدة وجـود
قهرمان و تمامیت او و الگوی موقعیتی متمایز و خداگونهبودن است که با این سـفرها و
آزمونها تکمیل میشود .همانطور که کمپبل ( )911 :9318معتقد است رهرو میآمـوزد
که مـذکر و مؤنـث دو نیمـۀ یـک سـیبانـد و خـود قهرمـان آن چیـزی اسـت کـه در
جستوجویش بوده است .به این منظور ،کمپبل از اسطورههایی نام میبرد که به حالـت
دوجنسی هستند و تصاویر خدایانی را که بهشکل دوجنسی ،یعنی آمیختـه از زن و مـرد
هستند نشان میدهد .جدا کردن بخش مؤنث و تجلی او در شکلی دیگر ،سـمبول آغـاز
هبوط از کمال به دوگانگی است و این هبوط طبیعتـاً کشـف دوگـانگی خیـر و شـر را
بهدنبال خواهد داشت (همان.)958 :
 5ـ  3ـ  .4ارباب دو جهان
قهرمان این قصه ،برای انجام دادن خواستههای شاهزادهبانو وارد جهان ماورائی میشـود
و ابتدا روح را از بهشت میآورد .در مرحلۀ دوم قفس خاکی را بـهمنزلـۀ زنـدانی بـرای
گرفتار کردن روح و در آخر هم شیطان رقیـب و دشـمن انسـان مـیآورد .او همچـون
اربابی است که با ارادهای بدون تزلزل و بهراحتی در دو جهان مادی و ماورائی در حـال
رفتوآمد است .چنانکه کمپبل میگوید ،هنر ارباب دو جهان ،آزادی عبـور و مـرور در
دو بخش آن است .حرکت از سوی تجلیات زمان بهسوی اعماق سببسـاز و بازگشـت
از آن ،آن هم بهطوریکه قواعد هیچیک از این دوسو ،به دیگری آلـوده نشـود؛ ولـی در
عین حال ذهن بتواند یکی را از دریچۀ دیگری بنگرد .نیچه میگویـد :رقصـندة کیهـانی
هرگز آرام نگیرد ،سبکبار و شادمان بچرخد و از سویی به سوی دیگـر بجهـد (همـان:
.)231
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 5ـ  .4بازگشت
 5ـ  4ـ  .1امتناع از بازگشت
آنهنگام که قهرمان خواستههای خدابانو را محقـق مـیکنـد ،پادشـاه از او مـیخواهـد،
همانجا بماند و با دخترش ازدواج کنـد .اینجـا مرحلـهای اسـت کـه گـاهی برخـی از
قهرمانان در نیمۀ راه میمانند و انجام مأموریت نهایی خویش را فراموش میکننـد؛ ولـی
قهرمان این قصه نمیپذیرد و بهیاد میآورد که بـهدنبـال خـاکی بـرای شـفای چشـمان
پدرش آمده است و حتماً باید برگردد .بهقول کمپبل اکنون این ماجراجو با غنیمت خود
ـ که میتواند زندگی را متحول کند ـ باید بازگردد .چرخۀ کامل اسطورة یگانه هنگـامی
تمام میشود که قهرمان با سعی و تالش ،جادوی سـخن حکیمانـه ،پشـم طالیـی و یـا
شاهزادهخانم خفته را به ملک بشری بازگرداند؛ یعنی جایی که این برگشت میتواند بـه
تجدید حیات جامعه ،ملت ،کرة زمین و یا دههزار جهان ،کمک کند (همان.)293 :
 5ـ  4ـ  .2عبور از آستان بازگشت
کمپبل ( )224 :9318میگوید که دو جهان الهی و جهان بشری را فقـط بـه یـک شـکل
میتوان بهتصویر کشید و از هم متمـایز کـرد؛ بـهشـکل مـرگ و زنـدگی ،روز و شـب.
قهرمان از قلمروی که ما میشناسیم به ظلمات سفر میکند و آنجا مراحلی را پشت سـر
میگذارد و تمام میکند و یا دوباره اسیر و در معرض خطر ،از نظـر مـا گـم مـیشـود؛
همانطور که در این قصه ،قهرمان از دنیای مادی و زمینی به ظلمات قدم میگذارد و از
آنجا به سرزمین ماورائی و بهشت میرود و از آن پس با اکسیر حیـات و برکـت نهـایی
به دنیای مادی برمیگردد .به نظر کمپبل ،اولین مشکل قهرمان در راه بازگشت ،پـذیرش
واقعیت هیاهوی زندگی مادی است (همان .)225 :در این قصه شاهدیم کـه قهرمـان بـا
حسادت و مزاحمت برادرانش روبهرو میشود .بنـابراین ،قهرمـان تـرجیح مـیدهـد بـه
سرزمین بهشتگونهای که خود ساخته است ،بازگردد.
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 5ـ  4ـ  .3نجاتدهندۀ فرازمینی
قهرمان در حال بازگشت مجبور است همراه با اکسیر ـ که نجاتبخش زندگی و
نابودکنندة «من» است ـ با جامعه روبهرو شود و در حین بازگشت ،ضربههای ناشی از
پرسشهای منطقی و انزجار شدید را از سویی و مشکل عدم درک مردمان خود را از
سویی دیگر تحمل کند (همان« .)224 :پری» که از سرزمین ماورائی همراه با قهرمان
آمده است ،همانند دست نجاتی است که به قهرمان کمک میکند و او را از چنگ
شریران زمینی نجات میدهد .چنانکه میبینیم برادران شیطانخوی قهرمان ،قصد کشتن
او را با غذایی مسموم دارند و«پری» که از غیب آگاه است ،راه نجات را به او نشان
میدهد.
 5ـ  4ـ  .4دستاورد نهایی
قهرمان در پایان سفر به دستاورد و برکتی همچون نور و روشنی میرسد .در ایـن قصـه
شاهدیم که قهرمان نور حیات و روح زندگی را به شهر خاموشـان مـیرسـاند و اکسـیر
روشنایی را برای بینایی چشمان پادشاه میآورد .به گفتۀ کمپبل ،خدایان و خـدابانوان را
باید بهمنزلۀ تجلیات و پاسداران اکسیر وجود نامیرا ،درنظـر گرفـت؛ ولـی آنهـا غایـت
نهایی نیستند .بنابراین ،آنچه از مراودة با آنها حاصل میشود ،خود آنها نیسـت؛ بلکـه
برکت و رحمت آنهاست .فقط و فقـط همـین انـرژی و مـادة معجـزهآسـا ،نامیراسـت
(همان .)981 :برکتی که بر بندهای اعطا میشود بهسادگی سمبل انرژی زندگی است کـه
بر اساس نیازها و احتیاجات هر مورد خاص ،بر آن نازل میشود (همان.)911 :
 5ـ  4ـ  .5آشتی و هماهنگی با پدر
قهرمان قصه پس از انجام موفقیـتآمیـز چرخـۀ عزیمـت ،تشـرف و بازگشـت ،اکنـون
همچون پدر ،آمادگی پذیرش و برعهده گرفتن مسئولیتهای دشوار زنـدگی را دارد .بـه
عقیدة کمپبل وقتی فرد ،آیینهای تشرف را بهدرستی پشت سر نگذارد و در همان حال،
نقش مهمی در زندگی برعهده گیرد ،هرج و مرج فائق میشـود .وقتـی بچـه بـه حـدی
بزرگ میشود که امنیت سینۀ مادر را پشت سر میگذارد و رو سوی جهان بزرگسـاالن
111

تحلیل قصة «شهر خاموشان» با تأکید بر کهنالگوی____________________ معصومه یاسمیفر و همکاران

میکند؛ یعنی جایی که برای هر عملی بایـد تخصصـی داشـت ،از لحـا روحـی ،وارد
حیطۀ پدر میشود .کسی که از حالت بشریت مطلـق خـارج و نماینـدة نیـروی کیهـانی
میشود ،ورای فردیت است .او دوباره متولد شده است .اکنون خود ،یـک پـدر اسـت و
توان آن را دارد که نقش کاهن یا راهنمایی را بهعهده گیرد و به تجربـهای نـو از شـکوه
قانونی کیهانی برسد و رها از خوف و رجـا و در آرامـش ،بـا درک کامـل ،بـه تماشـای
تجلی بودن ،بنشیند (همان.)942 - 949 :
 5ـ  4ـ  .1رهایی و آزادی
قهرمان به اتفاقاتی میاندیشد که در حال وقوع است ،نه چیزهـایی کـه واقـع شـدهانـد؛
چون که او هست و از لحظۀ بعد نمیهراسد .میآید تا پایـداری را بـا توییـر و تحـول،
نابود کند .برای همین لحظۀ بعد ،اجازه دارد عبور کند (همان .)259 :قهرمان ایـن قصـه
به جانشینی پدر وابستگی ندارد و شهر خود را رها میکنـد .رهـا و آزاد و فـارغ از هـر
وابستگی به شهر خاموشان میرود و بهدلیل این وارستگی در آخر به همه چیز میرسد؛
ازدواج با دختر شاه پریان و دختر پادشاه .پادشاه هم «اسب چهلکره»« ،مرغ»« ،قفـس» و
«گوهر شبچراغ» را به او واگذار میکند و او عمر را به خوبی و خوشی میگذراند.
جدول  :1مراحل سفر قهرمان قصۀ «شهر خاموشان» بر اساس کهنالگوی کمپبل
Table 1: The stages of the journey of the protagonist of the story "Silent
City" based on Campbell's archetype
مراحل سفر قهرمان در قصۀ «شهر
مراحل فرعی سفر
سه مرحلۀ اصلی کهنالگوی
خاموشان» طبق کهنالگوی کمپبل
سفر
قهرمان
 .9دعوت به آغاز سفر
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آمدن حکیمی که برای درمان چشم
پادشاه ،خاکی مخصوص از سرزمینی
ناشناخته ،طلب میکند
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عدم تمایل اولیۀ پسر کوچکتر پادشاه،
برای سفر و همچنین ،اصرار پدر برای
منصرف کردن او

 .2ردّ دعوت

 .1عزیمت

 .3امداد غیبی

وجود کرة بحری بهمنزلۀ یاریگر در سفر
قهرمان

 .4عبور از نخستین
آستان

وجود چشمهای با پرهای زیبا بر روی آن
و برداشتن یکی از آن پرها ازسوی
قهرمان
رسیدن قهرمان به شهری تاریک که
پادشاه اجازة روشن کردن چراغ و آتشی
نمیدهد

 .5شکم نهنگ

 .1آوردن مرغ
 .9جادة آزمونها

 .2مالقات با خدابانو
 .2تشرف

الگوی کمال و خداگونه بودن شخص
قهرمان بعد از موفقیت در آزمونهای
دشوار

 .3خدایگان
 .4ارباب دو جهان

 .3بازگشت

 .2آوردن قفس
 .3آوردن اسب چهلکره
بعد از آزمونها ،پادشاه قول ازدواج با او
را به قهرمان میدهد.

رفتوآمد قهرمان به جهان ماورائی و
بهشت و دنیای مادی

درخواست پادشاه «شهر خاموشان» از
 .9امتناع از بازگشت
قهرمان برای ماندن در آنجا و عدم
بازگشت
 .2عبور از آستان بازگشت از «شهر خاموشان» به سرزمین
پدر
بازگشت
 .3دست نجات از همراه شدن پری از سرزمین ماورائی و
نجات او از دست برادران شیطان خویش
خارج
آوردن مرغ بهمنزلۀ اکسیر حیات «شهر
 .4برکت نهایی
خاموشان» و خاک بهمنزلۀ اکسیر حیات
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برای درمان پادشاه
 .5آشتی و هماهنگی برگشتن نزد پدر و هماهنگی با او برای
بر عهده گرفتن وظایف جدید در شهری
با پدر
دیگر
عدم وابستگی قهرمان به جانشینی پدر و
 .1رهایی و آزادی
رها کردن آن

 .1نتیجه
کاربست الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمپبل در قصۀ «شهر خاموشان» ،سبب
عینیتبخشی و انتقال الگو و درکی مشترک و فراگیر از فردیت و خودآگاهی قهرمان،
در این گونه از قصههای عامه شد .این الگو ،شناخت از روایت قصه ،ارتباط و انتساب
خواننده را به متن قصه محکم و مستدل میکند .انطباق و برهمنمایی کمنقص این قصه
با ریزنقشها و ریزالگوهای موجود در الگوی «سفر قهرمان» کمپبل ،جالب بود .الگوی
سفر در قصۀ «شهر خاموشان» همچون سفر بیشتر قهرمانان اسطورهای در رفتوبرگشتی
دایرهوار ،سبب تکمیل فرایند فردیت ،خودآگاهی و اصالت قهرمان میشود .فرایند
فردیت در این قصه بهشکلی تقابلی میان خودآگاه و ناخوداگاه ترسیم شده است که در
تنش با اطراف ،خود را نشان میدهد و شخصیت اصلی قصۀ مذکور ،فرزند کوچک ،در
مسیر روایت داستان بهشکل قهرمانی درمیآید که با کمک یاریگر ،پری و کرة بحری ،به
آزادی و رهایی درونی میرسد؛ آزادی و استقاللی که اصالت و فردیت را برای او به
ارموان میآورد .فردیت قهرمان قصه نهفقط یک فرایند ،بلکه هدف نیز تلقی شده است.
فرایند فردیت قهرمان این قصه ،فرایندی معنامحور است که درنهایت سبب مسرت و
خرسندی درونی میشود و اگرچه با رنج و مشقت همراه است؛ اما درنهایت ،به
خودآگاهی میانجامد .حس پویایی و جستوجوگر و حل مسئلۀ قهرمان ،همان بیداری
و خودآگاهی اوست .قصۀ «شهر خاموشان» بهدلیل پرداختن به سطوح درونیتر ذهنیت،
روان و ناخودگاه انسان ،پسر کوچک خانواده ،و استفاده از نمادها و رمزهای
روانکاوانه ،شکل کاملی از پرداخت اسطورة سفر قهرمان را به نمایش گذاشت .این
قصه فردیت فرزند کوچک را به گونهای عمیق و در عین حال باورپذیر ،بررسی کرده
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است .در این قصه ضمن نمایش برهمنمایی و بهکارگیری کمنقص کهنالگوی «سفر
قهرمان» کمپبل ،سیر و سلوک قهرمان در بستر موانع و آزمونهای متعدد و پیچیدة
اجتماعی و روانشناختی ،برای رسیدن به شناخت و معرفت هستیشناختی و درنهایت
عشق ،کشف شد.
پینوشتها
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
که جان تو مرغی است نامش نفس

 .92خبر داری ای استخوانی قفس

(سعدی)359 :9313 ،
به هوایی که مگر صید کند شهبازم

مرغسان از قفس خاک هوایی گشتم

(حافظ)339 :9381 ،
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