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مقدمه
در که است مفاهیمی از یكی جاودانگی به میل
فرهنگایرانباستانمطرحبودهاست1کهرفتهرفتهبا
ظهوردیناسالمدرایراناینمیلدرقالبچهرههاو
شخصیتهایمختلفیمتجلیگردیده.شبیهترینالگو
بامضمونمیلبهجاودانگیدرمتونادبیوغیردینی
اسكندرودرمتوندینیخضرنبیمیباشد،اسكندرکه
اوداستانهای پیرامون تاریخیاست دارایشخصیتی
زیادینقلشدهونقشبسیاربارزیرادرادبیاتشرق
ایفاکردهاست.درحقیقتچهرهادبیاسكندرهیچوجه
مشترکیبانمونهتاریخیآنندارد.2اسكندررامیتوان
بهعنوانشاخصترینجویندهجاودانگیدرنظرگرفت
کهدرراهکسبقدرتوکشورگشاییراهیسفرشدهو
سفرش انگیزههای از یكی حیات آب یافتن ادامه در
میشود3اینروایتدرگذرزمانوحوادثدستخوش
که جایی تا شده جابجاییهای و تخیالت تحریفات،
اسكندررابهشخصیتافسانهایتبدیلکردهوهمچنین
شده بیان مختلف منابع در گوناگون روایات قالب در
است.4برخیازجنبههایزندگیاسكندردرقطعاتیاز
دو در اسكندرنامه نام با نظامی خمسة منظومههای،
بخششرفنامه5وخردنامهمتجاوزازدههزاربیتبین
با امیرخسرودهلوی سالهای597-603ه.ق،خمسة
قرن اوایل و هفتم قرن اواخر در سكندری آیینه نام
هشتم،هفتمینوآخرینمثنویجامیکهدرقرننهم
باعنوانخردنامهاسكندریبهاینموضوعپرداختهوبه
نقلوقایعیمیپردازدکهمنجربهمرگاسكندرشده،
همچنیندرخمسةامیرعلیشیرنواییدرقرننهمه.ق
ودیگرانانعكاسیافتهاست.یكیازروایتهاکهنظر
فردوسی شاهنامة کرده، جلب خود به را نوشتار این
استکهپسازمعرفیاسكندربهعنوانیكیازسالطین
نوهاسفندیاردانستهاست.6 ازنسبداراب را او ایران،
هموارهفرازهاییازاینداستاندرنسخخطیمختلف
از است. نگارگریشده و کتابت متفاوت دورههای در
جملهدرشاهنامهنگاریمانندشاهنامهدموت)دردوره
ایلخانیاحتماال717ً-735ه.ق(کهدارایدوازدهتصویر
باموضوعاسكندراست،شاهنامهشمسالدین)771ه.ق(،
مكتب )1066ه.ق(، اصفهان مكتب شاهنامه

جامی اورنگ هفت در همچنین تبریز)740ه.ق(و...
ابراهیممیرزا)963-973ه.ق(،خمسهنظامیقرننهم
ه.قنسخهسال846ه.ق،نسخهسال896-906ه.قدر
مكتبهرات،نسخه979-980ه.قبخارا،خمسةنوایی
نسخهسال984ه.قمكتبقزوینوخمسهامیرخسرو
دهلوینسخهسال702ه.قشیراز....هدفکلیاین
نوشتارضمنجمعآوریتصاویرپراکندهداستاناسكندر
و اسطورهای خوانش شده، ذکر مختلف منابع در
طبقهبندیاینتصاویرباموضوعمیلبهجاودانگیبر
اساسمطابقتدرالگویچرخةقهرمانکمبلاستتا
میزانهمگراییوعللآندراینداستان)ازمتنکالمی

فردوسی(باچرخهجوزفکمبلبررسیگردد.

پیشینه تحقیق 
به توجه با بررسی این که است ذکر شایان البته
اصالحاتیکه»کریستوفرووگلر«)1949م(7درکتاب
کمبل قهرمان سفر مراحل به نسبت نویسنده8 سفر
مبادرتورزیدهانجاممیگیرد.درخصوصپیشینهاین
»مطالعه مقالة به میتوان تحلیل بخش در پژوهش
و ادبی محتوای در قهرمان الگویسفر تطبیقیکهن
مبحث در کرد. اشاره معقولی نادیا نوشتة سینمایی«
روششناسیبهاثاروکتبمتعددجوزفکمبل،اسطوره
وسینما)استوارتویتال1390(مجموعهمقاالتفلسفه،
مطلق، )نامور ادبیات و هنر اسطورهشناسی،

کنگرانی،1389(اشارهکرد.

چهار چوب نظری
الگوی تک اسطوره جوزف کمبل

اسطورهشناس، )1987-1904م( کمبل جوزف
بخش که است آمریكایی نویسنده و انسانشناس
تطبیقی اسطورهشناسی به را خود آثار از قابلتوجهی
اختصاصدادهاستودراینزمینهنظراتنوینیداردکه
تألیفاتاوتأثیریغیرقابلانكاریبرخلقونقدآثارهنری
در یونگ آراء است.البتهحضور گذاشته برجای ادبی و
نظریاتویبسیارآشكاراست.9درواقعدونظریهکمبل
شهرت گوناگون ملل اساطیر در مطالعه سالها از پس
تک و زایشی10 اسطوره از عبارتند که یافتند جهانی
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اسطوره11.کهدراینمیاننظریهتکاسطورهویبیشتر
با رسالهای در 1949 سال در وی است. شده شناخته
نمود. ارائه را نظریه این چهره«12 هزار »قهرمان عنوان
اساسنظریهتکاسطورهکمبلبریكسانبودنوتبعیت
به است استوار الگوها13 واحدکهن اشكال از اسطورهها
اودرونمایهاسطورههارایكسانپنداشتهوراه عبارتی
شناختنظاماسطورهشناسیافرادراجامعهوبسترمرتبط
باآنمیداند)کمبل،48:1380(.ویمعتقداستکهتمام
اساطیرجهاندرفرهنگهایگوناگونبیانکنندهداستان
واحدیهستندکهدرجزئیاتمتفاوتندواینجزئیاتدر
تعددروایاتازداستانواحدنقشدارند.بهاعتقادکمبل
»بنمایههایاصلیاسطورههایكسانندوهموارهیكسان
گفت میتوان بناابراین .)Campbel,1991:59( میمانند«
ضد یک و اصلی قهرمان یک و بزرگ داستان یک که
قهرماندرتماماساطیروداستانهایدنیادرحالتكرار
استوتفاوتدرآنهابهعلتشرایطمحیطیوفرهنگی
رشدیافتهدرآنهاست.ویمعتقداستاسطورههاباتوجه
تمدنهای و فرهنگها در موجود اجتماعی شرایط به
زیراهر بهصورتهایمتفاوتیمتجلّیمیشوند گوناگون
نظاماسطورهشناختیدرجامعهایمعینودرمحدودای
بستهرشدکردهاستکهاواینتفاوتهارا»نقابهای
محلی«برچهرهکهنالگوهامیخواند)ibid:50(. کمبل
ملل اساطیر در قهرمان تطبیقی مطالعات با همچنین
گوناگونوبررسیدروجهتمایزاتآنهابهشباهتهای
کلیدینائلآمدوتکاسطورهقهرمان14راارائهنمود.او
کرد. بیان قهرمان سفر مراحل قالب در را نظریه این
قهرمانیكیازقدیمیترینکهنالگوهاییاستکههمواره
کهن سایر و است بوده اسطورهای مباحث اصلی محور
الگوهانظیراستاد،منادیو...درارتباطباقهرمانمعنای
خودرابهدستمیآورند.»کمبلمیگوید»توالیاعمال
در که میکند تبعیت معینی و ثابت الگوی از قهرمان
پیگیری قابل مختلف های دوره در ها داستان تمامی
است«)کمبل،206:1380(قهرمانهموارهدرجستجوو
شناختخودبهسفرمیپردازدکهکمبلسیرتحولوسفر
تکاسطورهقهرمانرابهسهمرحلهاصلیتقسیممیکند
وآنعبارتاستاز:جدایی)عزیمت(،تشرفوبازگشت.
 Campbel,( میداند یگانه( اسطوره )هسته را آن و

2004:45(کهمیتوانآنراچنینتفسیرکرد:»جداییاز

افزا زندگی بازگشتی و قدرت از منبعی به نفوذ جهان،
»قهرمان اثرش در ادامه در او )Ruthven,1979:103(»
هزارچهره«مراحلخردتریرابرایهریکازاینمراحل
سهگانهمطرحکردهاستواینموجبمیشودتاسیر
داستانازیکوضعیتبسیارکلیوشایدتكراریخارج
شود.بنابراینسفرقهرمانازیکچهارچوبکلیوجهانی
خود به متفاوتی شكلهای میتواند که میکند پیروی
بگیرد.قهرماناززندگیروزمرهدستمیکشدوسفری
مخاطرهآمیزبهسویشگفتیهایماوراءالطبیعهراآغاز
میکند،بانیروهایشگفتدرآنجاروبهرومیشودوبه
پیروزیحتمینائلمیآید.هنگامبازگشتازاینسفرپر
رمزورازقهرمانتواناییآنراداردتابهیارانشبرکتو

)Campbel,1991:64(.فضلنازلکند

مراحل دوازده گانه سفرقهرمان )الگوی 
کریستفر ووگلر(:

نظریات پرکاربردترین از که اسطوره تک نظریه
اسطورهشناسیاستالهامبخشبسیاریازفیلمنامهنویسان
از نیز ووگلر کریستفر است. گرفته قرار تئوریپردازان و
نظریهتک از پیروی با که است ومحققانی نویسندگان
سفر کتاب در کمبل قهرمان سفر مراحل و اسطوره
نویسنده:ساختاراسطورهایبراینویسندگان15 بااعمال
اصالحاتوتغییراتیمتناسبباشرایطسینمایی،الگوی
هفدهمرحلهایسفرقهرمانکمبلرادرقالبیکماجرای
دوازدهمرحلهایتشریحمیکند،کهدرایننوشتارمورد
استفادهقرارگرفتهاست.امااینالگوساختاریکاماًلبسته
نیست.بهعبارتدیگربستهبهنیازهایهرداستانمیتوان

مراحلسفرراحذف،تكراریاجابهجاکرد.

معرفی عادی دنیای در )قهرمانان عادی دنیای .1
میشوند،جاییكه(

را ماجرا به )دعوت سفر( )آغاز ماجرا به دعوت .2
دریافتمیکنند(

3.رددعوت)آنهادرآغازبیمیلندوپاسخآنهارد
دعوتاست،اما(

4.مالقاتبااستاد)ازطرفیکاستادتشویقمیشوند
به(
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5.عبورازنخستینآستانه)عبورازنخستینآستانهو
ورودبهدنیایویژه،جاییکه(

6.آزمونها،متحدان،دشمنان)باآزمونها،متحدان
ودشمنانروبهرومیشوند(

7.راهیابیبهژرفترینغار)بعدازراهیابیبهژرفترین
غار،ازدومینآستانهعبورمیکنند(

8.آزمایش)جاییکهآزمایشراپشتسرمیگذارند(
9.پاداش)آنگاهپاداشخودرابهچنگمیآورندو(

10.مسیربازگشت)درمسیربازگشتبهدنیایعادی،
تعقیبمیشوند(

عبور آستانه سومین از )آنها حیات تجدید .11
از ازسرمیگذرانندو را میکنندونوعیتجدیدحیات

رهگذراینتجربهدگرگونمیشوند(
با بازگشت مسیر در )آنها اکسیر با بازگشت .12
عادی دنیای برای را ارزشمندی گنج یا عطیه اکسیر،

میآورند.()ووگلر،39:1387(

روش تحقیق
و مضمون میدهد، طوالنی عمری اسطوره به آنچه
معناینهفتهدرآناستکهعاملیبرایپویاییوماندگاری
آناست.یكیازاینمضامینبیمرگیوجاودانگیاست
کهدرقالبشخصیتهاوروایاتگوناگونمتجلّیمیشود.
این نظر حماسه این تصویری بازنمود و اسكندر روایت
نوشتاررابهخودجلبکردهاستتاباروشتطبیقیـ
توصیفیتحلیلیبهخوانش،تطبیقوبررسینگارههاییبا
با اسكندر داستان در جاودانگی جستجوی در مضمون
نظریه»تکاسطورهقهرمان«جوزفکمبلپرداختهشود
تجسمی تاکارکردبیشتراینروشرادربازنمودتصویریـ
مورد نظر مورد مضمون درقالب روایی متون کنار در
بررسیقراردهد.همانگونهکهاشارهشدکمبلسیرتحول
وسفرتکاسطورهرابهسهمرحلهاصلیعزیمت،تشرف
وبازگشتتقسیممیکندازآنجاکهاینسهمرحلهدارای
زیرمجموعههاییاستدرادامهبهخوانشومعرفیتصاویر
درفرازهاییازاینداستانبراساسمراحلفوقمیپردازیم.

تطبیق الگوی سفرقهرمان با داستان اسکندر، 
معرفی و خوانش معادل های تصویری آن:

1.دنیایعادی:اغلبداستانهاقهرمانراازدنیای

عادیوپیشپاافتادهبهدنیایویژه،جدیدوناشناخته
و آرزوها میشود، آشنا قهرمان با تماشاگر میبرد.
محدودیتهایاورامیشناسدوازراههمذاتپنداریو
بازشناسیبااوپیوندبرقرارمیکند)ویتیال،2:1390(.
از معرفیمیشود، بدانگونهکهدرشاهنامه اسكندر
نژاداسفندیاراست؛بهروایتشاهنامه،اسكندروداراهر
هستند. فرزندبهمنونوهاسفندیارـ  دوفرزنداندارابـ
امامادراسكندر،ناهیددخترامپراطورروماستودارااز
همسردیگردارابمیباشد.اسكندرنزدفیلقوسحاکم
به دارا و یافتوسپسجانشینویشد پرورش روم

جایپدربرتختسلطنتایراننشست.
2.دعوتبهماجرا:قهرمانبهچالشکشیدهمیشود
تاچیزیراجستجوکندیامسئلهایراحلنماید.ندایی
ازحدعادیوروزمرهزندگیجدا را فراخوانقهرمان
میکندوبهسوی»قلمروییناشناختهرهنمونمیشود«
ایران پادشاه نظامی، گفته به )Campbell,2004:49(

)دارا(طبقنامهای،اسكندرراطفلیناپختهمیداندکه
میخواهدبااوبجنگد.درمقابلآننامه،اسكندرخودرا
ازنسلپیامبراندانستهوبهبراندازیآتشكدههاسوگند
میگیرد. در جنگی میانشان انجام سر میخورد.
در اسكندر )تصاویر1و2( )شرفنامه،78-106:1380(
نبردشدیدحومةموصل،برداراغلبهمیکند.صحنههای
نگارگری مضامین مرسومترین از که پیكار و جنگ
بیان برای وسیعی امكانات اینجا در میشد محسوب
است. قرارداده نقاش اختیار در را معین مشاهدات
نگارگردرصحنههایرزمیبانمایشنقطهاوجمبارزات
کل یک در جنگ پراکنده حوادث کردن یكپارچه و
واحد،هنرومهارتخویشرادرآفرینشترکیبیکامل

ارتقاءبخشیدهاست.
3.امتناعازپذیرشدعوت:قهرمانتردیدمیکندو

ترسخودرابروزمیدهد.)ویتیال،2:1390(
درحالیکهبسیاریازقهرمانانترسوبیمیلییا
امتناعرادراینمرحلهاعالممیکنند،گروهیدیگرنه
تردیدمیکنندونههیچترسیازخودبروزمیدهند.
را ماجرا به دعوت که هستند راغب قهرمانان اینان
هستند آن جستجوی در حتی یا پذیرفتهاند
)ووگلر،:142:1387(.بهدلیلآگاهیاسكندرازنسبو
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خویشاوندیخودبادارا،درمیانهجنگزمانیکهدارا
را اسكندرصلح اعالمصلحمیکند، و شكستخورده
میپذیرد.امادارابهدستسپاهیانشبهقتلمیرسد.
در موضوع این سنتی تصویرسازی 3و4(. )تصاویر
نگارگریشرقطرحریزیشدهاست،اسكندربهسوی
داراخمشدهوسرمردمجروحرابرزانوگذاشتهاست.
اماهرنگارگریواقعهراباجزئیاتمعینیتنوعبخشیده
است.دراینجابهزادصحنهاضطراب،غمواندوهناشیاز

مرگدارارابهتصویردرآوردهاست.
4.مالقاتبااستاد:قهرمانبانوعیمنبعاطمینانو
تجربهوداناییتماسبرقرارمیکندتابرایجستجودر
دنیایدیگربصیرتیهدایتگربیابد.)همان،2(براساس

بر ازنشستن اسكندرپس نظامی، و داستانفردوسی
نامهایبهدالرا ایرانطبقوصیتدارا تختپادشاهی
همسراونوشتوتعریفکردکهچگونهازقاتالندارا
انتقامگرفتهاستوسپسوصیتشوهرشرادرلحظه
دارا اینكه آن و کرد بیان روشنک درباره عمر آخر
روشنکرابهاوسپردهوازروشنکخواستگاریکرد.
)ابیات13تا102فردوسی(ازآنجاکهبهگفتهکمبل
برخیاستادانهنوزدرحالطیکردنسفرقهرمانی
خودویادرگیرمسئلهپیرییادرآستانهمرگمیباشند
)ووگلر:76،1383(میتواندارارابهعنواناستادراهنما
بهحسابآوردگرچهکمبلشخصیتاستادراپیریدانا
میداند،اماگاهیآنهانهداناهستندونهپیر،چهبسا

تصویر1.جنگداراواسكندر،
تبریز،خمسهنظامی،موزههنر

متروپولیتن،نیویورک)مأخذگری:
)211:1385

تصویر2.نبردسپاهیاناسكندرو
دارا،خمسهنظامی،هرات،سال
891ه.ق،نسخهسال846ه.ق،
نقاشبهزاد،نسخهخطیموزه

بریتانیا،لندن،
)مأخذ:

)Pelikava, 1981: 220

تصویر3.دستگیریدارا
توسطاسكندر،گلچین
اسكندرسلطان،شیراز،
بنیادگلبنگیان،لیبسون

1410م)مأخذ:گری،
)182:1385

تصویر4.مرگدارا،خمسه
نظامی،نسخه841ه.ق.
هراتمكتببهزاد.موزه

Poliako- :مأخذ) بریتانیا
va,1987:222

جدولشماره2.مرحلهامتناعازپذیرش

جدولشماره1.مرحلهدعوتبهماجرا
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بیاموزیم. همه از بیش داستان فرد احمقترین از
)تصاویر3و4(درفرازهایدیگریازاینداستانبهروایت
نظامی،اسكندرنزدمردیزاهدوپارسا)سقراط(میرود
کهدرغاریمسكنگزیدهتابرایگشودنسدیدرکوه
البرزازاوکمکبگیرد.درتصویر)5(وتصویر)6(مطابق
محل غار مدخل در جامه( به )ملّبس اسكندر سنت،
زندگیفیلسوفدوزانونشستهاست.دراینجابرخالف
متننهمكانیخلوتوماللانگیزبلكهگوشهزیباییاز
دیگر تصویر)7( در است. ارائهشده و انتخاب طبیعت
تسخیر بر کنایتی تراکمصخرهها، و کوهها پیچیدگی
ناپذیریدژبودهوزیباییطبیعتاطرافدربرابرریاضت
مردزاهدکهپیكرهویبهروشنیبرزمینهدهانهتیره

غاردیدهمیشود،قرارگرفتهاست.
5.عبورازآستانه:قهرمانبهماجرامتعهدمیشودو
از عبور )ویتیال،2:1385( میگردد. ویژه دنیای وارد
نخستینآستانهعملیاستارادیکهطیآنقهرمانبا
تماموجوددرگیرماجرامیشود)ووگلر:168(وماجرابا
اسكندر فردوسی، روایت در میشود. آغاز قدرت تمام
یکهفتهپسازازدواجباروشنکتصویر)8(وتصویر
اولین میپردازد. لشكرکشی و جهانگشایی به )9(
حرکتاوبههند16استکهازبیت103آغازمیشودو

تابیت459ادامهدارد.

اسكندربهقصدکشورگشایی،ضمننامهایکید17را
بهخراجگذاریایراندعوتمیکند.پسازرسیدننامه
اسكندرنزدکید،ویمطابقخواستمعبر،ازدرصلح
واردشدهوچهارگنجینهارزشمندخودرابهاوپیشكش
و نگرفت صورت آنان بین جنگی بنابراین میکند.

اسكندربهسمت»فور«18لشگرکشیکرد.
6.آزمونهاومتحدانودشمنان:اکنونقهرمانبه
طورکاملوارددنیایویژه،دنیایرازآمیزوهیجانانگیز
شدهاست.موقعیتهاوکسانیبهقهرمانکمکمیکنند
تاویژگیهایدنیایویژهراکشفکنند.)ویتیال،2:1390(
ازآنجاییکهپادشاهفوردربرابردرخواستاسكندر
باسپاهیآهنینبهجنگ مقاومتنشانداد،اسكندر
فوررفتهوبااینكهاینپادشاهازخودشجاعتوشهامت
بسیارینشانداد.ولیدرنهایتبهدستاسكندرکشته
درآورد. خود سلطه تحت را هند اسكندر و شد
رانشان او نظامآهنی اسكندروسوار تصویر)10(که
میدهدمربوطبهشاهنامهایلخانیمعروفبه)ِدموت(
استاینصحنهدارایعناصرنمایشیوکیفیاتابداعی
میباشد. پویایی ویژگیهای دارای که است بسیاری
همراه به اسكندر سپاهیان قرارگیری مورب حالت
شده رانده بیرون سپاهیان آتش، رقصان شعلههای
دشمنوهجوملشكریانمتخاصمبالباسهاییبهرنگ

تصویر5.اسكندرومردزاهد،خمسهنظامی
9ه.ق)ماخذ:کنبای،71:1378(

تصویر6.اسكندرنزدمردزاهد،خمسهنظامی:
)Poliakova,1987:228:846ه.ق.)مأخذ

تصویر7.دیداراسكندرازمردزاهددرکوهها.
Poliako-:نظامی،901ه.ق.)مأخذ هخمس

)va,1987:214

جدولشماره3.مرحلهمالقاتبااستاد
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این بر تأکید نقرهایوطالییهمگی بهرنگ قهوهای
لحظهپرهیجاندارند.اسكندرسپسرهسپارکعبه)بیت
اندلس ملكه به درگیریهایی از پس و شده الحرام(
یكسال از پس )تصویر11( میشود. روانه مصر سمت
اقامتنزدحاکممصر»ملکقیطون«،اسكندرباملكه
با که میشود متعهد اسكندر و میکند دیدار قیدافه
گردد. باز لشگرش به قیدافه سرزمین از چشمپوشی
)تصویر12(پسازآناسكندربهسرزمینیپایمیگذارد
کهبرهمنانپارساییدرآنزندگیمیکنندکهپوششی
است گرفته بر در را آنان روان که دانشی و جزخرد
ندارند.درادامهاسكندررهسپارخاورشدوبهدریایی
عمیقمیرسد.پسازپیكارباگرازهاوشیرهایگاوپیكر
بهحبشهرفتهودرآنجاباحملهسیاهپوستانتنومندی
روبرومیشود.آنهارانیزازپایدرآوردهودرشهری
دیگربرایمدتیبهاستراحتمیپردازد.)تصویر13(که
دراینجانقاشبراساستصوراتمسلمانانقرونوسطی
ازاساطیر،اینگونهموجوداترابابدنیپوشیدهازمو،
چنگالهایدستوپاوگوشهایینظیرگوشحیوانات
وحشیترسیمنمودهاست.سپساسكندرعازمجنگبا
مأوا )بیت1221(کهدرکوهی آتشینمیشود اژدهای
بر بانگی کوه از اینهنگام در )تصاویر14و15( دارد.
میساخت. خبر با مرگش زمان از را او که خواست
)بیت1232(اودلآزردهبههمراهسپاهشعازمشهر

هروم،جایگاهزنانمیشود.)ابیات1235تا1324(زنان
بهپیشوازشآمدهواوپسازنظارهشهربهسمتمغرب

آندیارلشكرکشید.)تصاویر16و17(
7.راهیابی:مرحلهایکهقهرمانآمادهمیشودتادر
نبردیبنیادیبانیروهایناتوانی،شكستومرگمواجه
شود.)ویتیال،2:1390(تاپسازسازگاریبادنیایویژه
بهجستجویقلبآنبپردازد.)درطیاینمسیرممكن
استقهرمانبامناطقیرازآمیز،نگهبانانآستانه،اهداف
وآزمونهایخاصیبرخوردکند.()ووگلر،179(اسكندر
درادامهسفربهشهرستانیرسیدکهمردمآنهمگی
درشتاندامورویسرخوزردمویبودندوبهاطاعت
شد. مكان آن شگفتیهای جویای او درآمدند. وی
پیرمردیاسكندرراازوجودچشمهآبزندگیکهدر
تاریكیبودآگاهکردوگفتآنرویشهرآبگیریاست
کهخورشیددرپسآننهانمیشودودرآنظلمتو
تاریكی،چشمهآبحیوان19وجوددارد؛چشمهایکهبا
خوردنآبآنجاودانونامیرامیشویوباشستشودر
آنازگناهانپاکشدهزیراازبهشتسرچشمهدارد.20)
راز انكشاف جهت اسكندر تصویر این در تصویر)18(
حیاتبرآنمیشودتابهاعماقدریاسفرکند،امااعیان
واشرافزادگانباویمخالفتمیورزند.دراینپرده
نگارگربهترسیمیكیازمهمترینوجوهتفكرمنظومه
یعنیممنوعیتگذرازحدودمقررهالهیپرداختهاست.

تصویر8.اسكندروروشنک،معینمصور،
مكتباصفهان1665م)مأخذ:آثارواحوال

معینمصور،7:1369(

تصویر9.اسكندربرتختپادشاهیخمسهنظامی،
اسكندرنامه،نسخهسال947ه.ق،تبریز

)Richard,1999:117:مأخذ(

جدولشماره4.مرحلهعبورازآستانه
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با رایزنیسلطانوحكما اینتصویرصحنهسنتی در
اشارهدستاسكندربهسمتپایینوحالتپیرمردبه
)Poliakova,1987:171(.نشانةنفی،انعكاسیافتهاست
8.آزمونبزرگ:بحرانمرکزیداستانکهدرآن
قهرمانبابزرگترینترسخودروبرومیشودوبامرگ
اسكندر )ویتیال،2:1390( میکند. نرم پنجه و دست
هنگام که نگریست را خورشید و شد چشمه نزدیک
فردوسی البته میرود فرو دریا پس در چگونه غروب
راهنماییبهنامخضربرایاسكندردرنظرمیگیردپس
بهراهنماییوداللتخضرباگروهیازبرگزیدگانسپاه
بهسویظلمتوتاریكیروینمود.پسازدوروزودو

گم را همدیگر خضر و اسكندر راهی دو سر بر شب
کردند.)تصاویر19و20(

9.پاداش:لحظهایکهقهرمانبهیکمعناتولدی
دوبارهمییابدوازمواهبروبروشدنباترسومرگ
بهرهمندمیگردد.)همان:2(خضربهکمکانگشتریکه
اسكندربهویدادهبودبهآبحیواندستیافت،ولی
اسكندرازراهیکهرفتبهروشنایینرسیدوناکامماند

)تصاویر،2122و23(.
10.راهبازگشت:قهرمانمتعهدمیشودماجرارابه
پایانبرساندودنیایویژهراترکمیکندیاازآنبیرون
به نیاز داستانی هر تقریباً )همان:2( میشود. رانده

تصویر10.اسكندروسوارنظامآهنیناو،شاهنامه
ِدموت)717-735ه.ق()مأخذ:بلر،92:1356(

تصویر11.رفتناسكندر
بهزیارتکعبه،شاهنامه

www.:شیراز)مأخذ
)Nojavanha.com

تصویر12.مالقاتباشاهزاده
خانم)ملكهقیدافه(-هرات

www.gunde- )مأخذ:
shapur.com

تصویر13.مبارزهاسكندربا
زنگیان،بخارا،988ه.ق)مأخذ:

)Poliakova,1987:259

تصویر14.جنگاسكندرواژدها،شاهنامهِدموت
717ه.ق)مأخذ:گری،158:1385(

تصویر15.اسكندردر
نبردبااژدها،شاهنامه

شمسالدین،771ه.ق
)مأخذ:رهنورد،1386:

)229

تصویر16.نگاهکردن
اسكندربهحوریاندریایی
شیراز813ه.ق.)گری،

)184:1385

تصویر17.مالقاتباپریرویانـ
www.gunde- نظامی،)مأخذ:

shapur.com

جدولشماره5.مرحلهآزمونهاومتحدانودشمنان
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به دادن پایان برای قهرمان تصمیم تا دارد لحظهای
برای را انگیزهالزم و قراردهد راموردتصدیق ماجرا
بازگشتبهخانهبااکسیرراعلیرغموسوسههایدنیای
ویژهوامتحانهاییکهباقیمانده،فراهمکند.»زیرادر
اینمسیرواالکسیموفقمیشودکهازوسوسههایش
نشود« منحرف هدف اصلی سیر از و بشوید دست
)Campbel, 2004:100(نكتهقابلتوجهدراینمرحلهاز

داستانایناستکهاسكندرپسازاینكهبهآبحیات

دستنیافتبهدلیلداشتنروحیهآزمند)باتوجهبه
متنفردوسی(بازعزمکشورگشاییمیکندوسفرهای
خودراادامهمیدهد.اسكندربهراهنماییمرغانبهقله
اسرافیل فرشته که میبیند آنجا در و میرسد کوهی
نزدیكیمرگرابهویگوشزدمیکند.اسكندردرهمان
اماچهسودکهحتیهشدار دمسختمتأثرمیشود
اسرافیلنیزنمیتوانداوراازراهیکهپیشگرفتهاست
سوی به شد بیرون ظلمات از اسكندر چون دارد. باز

تصویر18.اسكندروحكما.خمسهامیرخسرودهلوی،شیراز
نسخهنیمهدومسدههشتمهجری،فرهنگستانعلوم
)Poliakova,1987:170 :جمهوریازبكستان.(مأخذ

تصویر19.رفتناسكندربه
تاریكیبرایجستجویآب
حیات،شاهنامهفردوسی،

مكتبتبریز740ه.ق
مجموعههاگو.)مأخذپوپ،

)114:1369

تصویر20.وروداسكندربه
سرزمینتاریكی،

)سودآور،77:1380(

تصویر21.خضربرسرچشمهآبحیات،
)مأخذ:کاوندیش:175،1378(

تصویر22.خضروالیاسدرکنارچشمه
آبزندگی،1066ه.ق.)مأخذ:آثارواحوال

معینمصور،6(

تصویر23.حضرتخضرآبحیاتمینوشد،شاهنامه،)مأخذ:
کاوندیش1378،178(

جدولشماره8.مرحلهپاداش

جدولشماره6.مرحلهراهیابی

جدولشماره7.مرحلهآزمونبزرگ
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باختررفتوبهشهرستانیدرآمدکهمردمآنازبیداد
یأجوجومأجوجبهویشكایتکردند.یأجوجومأجوج21
قومیخونخوارووحشیبودندودرپسکوهیمسكن
داشتند.اسكندردستوردادتاسدیدرمیاندوکوهبنا
کنندوعازمسفرشد.22تصاویر)24(،)25(کههنرمند
بیشترینتأکیدرابرساختناستحكاماتمتمرکزکرده
این خاکریزها پشت از مأجوج و یأجوج ساکنان و
صحنههاراتماشامیکنندبهنظرمیرسدکهحكمرانان
ایلخانیباتوجهبهقلمروبیحدوحصرخودعالقهمند
بهتصویرکشیدنمصداقهاییازایندستبراینشان
لباسهای دادنوسعتحوزهحكومتیخودداشتهاند.
کارگیری به از تصویرحاکی این در وکالهها مختلف
توسط سد این ساختن در مختلف ملل از نیروهایی
اسكندراست.درادامهاسكندردرسفرشدرکوهساری
بازهشدارعواقبآزمندیخودرا سربهفلککشیده
شنیدواگرچهاسكندرسختمتأثرمیشود،اماگویااین
هشدارنیزکافینیستتااورابهخودآوردوازراهیکه
عجیب سرزمین در )ب1489(. دارد باز گرفته پیش
دیگریسرنوشت،اسكندررابادودرختنرومادهروبرو
میسازدکهدرروزدرختنرودرشبدرختمادهگویا
میشود.)تصاویر26و27(ایندودرختشگفتانگیز،به
صراحتنزدیكیزمانمرگاسكندررابهخوداواعالم
ناپسندو ازراه میکنندوبهویهشدارمیدهندکه
بازگردد)ب1528- است گرفته پیش در که خونینی

در فردوسی گویای درخت گفت میتوان .)1530
ارتباطینمادینباانسان،پیرانراهبلدودلآگاههستند.
درنگاره)26(پهنهوسیعیازسرهایجانورانوآدمیان
فضاراپرکردهاستکهنگرانمرگاسكندرهستند.در
فضای اینكه جای به )27( نگاره خالف بر نگاره این
پشتدرختخالیوتُهیباشدهنرمندصخرههایسر
بهفلککشیدهرابهنحویُرعبآورهمراهبابرگهای
تیزسبزرنگپرکردهاست.اینبنمایههاحالتپراسرار
وپرهیجانیرابهلحظهایمیدهندکهدرآناسكندر،
فاتحجهان،ازمرگقریبالوقوعخودآگاهیمییابد.در
نگارهشماره)27(میبینیمفضایپشتدرختباخأل
این که نكته این به توجه با است. پُرشده رنگی آبی
درختدرپایاندنیاقرارداردنقطهایکهفراترازآن،
هیچکسرایاریگذرنبودهاست.پسازآناسكندر
عازمچینشدهوفغفورحاکمچینباسخنانشدراو
رسوخکردهواورادگرگونمیسازد)ب1646-1552(.
ازتصرفآندیارمنصرفشدهو تصویر)28(اسكندر
روانه یمن و سند و چفوان سوی به ماه یک از پس
میشود.اوپسازدریافتهدایاییازجانبشاهیمنبه
سمتبابللشگرکشیکردهودرراه،جامکیخسرورااز
اهالیشهرستانیمیاندریابهغنیمتگرفتهوروانهبابل

میشود)ب1683(.
رادر قهرمان نهاییکه آزمون 11.تجدیدحیات:
میکند. رستگار و دگرگون و تطهیر خانه، آستانه

تصویر24.ساختنسد
یأجوجومأجوج.)مأخذ:
www. Nojavanha.

com

تصویر25.اسكندردرسفربهشمال،گذرگاه
یأجوجومأجوج،عصرایلخانی)مأخذ:

کاوندیش،173(

تصویر26.اسكندرو
درختگویا.)مأخذ

 www.asia.edu :تصویر
freer museum collect

تصویر27.اسكندرو
درختگویا،حدوداً
1430مگریكسن

تصویر28.اسكندروخاقان
چین،خمسهنوایی،نسخه

سال984ه.ق)مأخذ

جدولشماره9.مرحلهراهبازگشت
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)ویتیال،2:1390(قهرمانانبهطورسنتیازاینبرخورد
حیات تجدید و برند می در به سالم جان مرگ با
مییابند.امابرخیازقهرمانانتراژیکدرایننقطهواقعاً
میمیرندویاکشتهمیشوندودرخاطرهمخاطبانبه
زندگیخودادامهمیدهند)ووگلر،243:1387(.همزمان
بارسیدناسكندربهبابل،کودکیعجیبالخلقهمتولد
میشودباسریچونشیروببروکتفیچونانسان،اما
چونگاو،دموبهجایپاسمداردودرهمانهنگام
اسكندر نزد را عجیب نوزاد این جسد میمیرد. تولد
از را کودک این تولد راز شگفتزده او و میبرند
اخترشناسانجویامیشودوآنانغمگینوهراساناز
اسكندر )بیت1762( میدهند. خبر او پاشاهی افول
سختغمگینمیشود.اینفاتحوجهانجویبیبدیل
کههیچسدیدرمقابلخودنمیدیدهاست،خویشتنرا
زبونواسیرچنگالمرگمییابد.سرانجامزمانمرگ
و بزرگان خروش میان در او و میرسد فرا اسكندر
سپاهیانیکهگرداگرداورافراگرفتهاندبابازگوکردن
آخریناندرزهاوسفارسبهمردمداریمیگویدکهاین
سرنوشتبرایهمهاستوجانبهجانآفرینتسلیم
مراسم که این وجود با )ب1815-1812(. میکند
تدفینبهندرتدرهنرنقاشیایرانیتصویرمیشودولی
موضوع این به )32( و )31( ،)30( ،)29( تصاویر در
دماغشدن )29(خون تصویر در است. پرداختهشده
اسكندروآسائیدناومیپردازدبهبخشآخرمنظومه

جامی،روزیکهُگذراسكندردرحینجنگبهبیابانی
میافتدجاییکهدراثرگرمایسوزاندچارخوندماغ
نشاندادن با نگارگر نگاره این ودر شدیدیمیشود
عناصریمرگاسكندرراپیشبینیکردهاستازجمله
حرکاتسراسیمهاسبها.درختتنومند،بیانگردرختی
استکهاسكندردرنامهخوددرقالباستعارهازآنبه
اینكه و میکند یاد زندگی در مرگ نشانة عنوان
رنج میسوزد، آتش در آن تنومند و ستبر شاخههای
واندوهرابهنگارهمیافزاید.درتصویر)31(میبینیمکه
به را پادشاه همرهان و دوستان اندوه و غم هنرمند
نحویبسیارگویامنعكسساختهومرگاسكندررابه
ماننددرگذشتیکسلطانآرمانیتلقینمودهاست.در
تصویر)32(درسرتاسرنگارهباسوگواریگروهیغرق
دراندوهخاصمواجههستیم.دراینتصویرناامیدیو
خویش رهبر مرگ بر که چهرههایی تک تک بر رنج

اندوهمیخورند،مشاهدهمیشود.
12.بازگشتبااکسیر:قهرمانبهخانهبرمیگرددو
دستاوردجستجویخودرادراختیاردیگرانمیگذارد
کهبرایدوستانش،خانوادهاش،جامعهودنیامفیداست
)همان،2(.باتوجهبهسیرداستاناسكندرقبلازمرگ
خودنامهایبهاستادخودارسطالیسمینویسدواورااز
)ابیات1737-1724( میکند آگاه مرگش رسیدن فرا
از را او و میفرستد خویش مادر به نامهای همچنین
زمانمرگخودآگاهمیسازدوضمنبیانوصیتهایی

تصویر29.خوندماغشدن
اسكندر،936-973ه.ق

)مأخذ:میرزاعلیودیگران

تصویر30.درسوگاسكندر،شاهنامه،964
Poliakova,1987:273:ه.ق)مأخذ

تصویر31.مرگاسكندرکبیر،شاهنامه)ِدموت(
)مأخذ:گری،160:1385(

تصویر32.مراسمتدفین
اسكندر،شاهنامه،996ه.ق

)سودآور،1380(

جدولشماره10.مرحلهتجدیدحیات
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میکوشدباگوشزدکردنایننكتهکهگریزیازمرگ
نیستواواینسرنوشتراپذیرفتهاستازاندوهمادر
سیاسی، نكات نامه این در اسكندر بكاهد. خویش

اخالقی،فرهنگی،اجتماعیو....رامیآورد.

نتیجه گیری
ازآنجاکهاسطورههابرخاستهازتأمالتفكریبشر
در شده بیان شخصیتهای میباشند تاریخ طول در
مضامیناسطورهاینیزبیانپرتمطراقوغلوآمیزیاز
زندگیمردمانیاستکهدردیدعمومجامعهبهعنوان
قهرمانمطرحشدهاند.درمیانمتونوروایاتاساطیری
که ذهنی فكری دغدغههای مهمترین از یكی موجود
ریشهدرجنبههایروانشناسانهذهنانسانداردمضمون
جاودانگیوبیمرگیاستکهدربیننمونههایفراوان
در میتوان را اسالمی ـ ایرانی فرهنگ نمود موجود
داستاناسكندرمشاهدهنمود.پسازبررسیوتطبیق
تصاویروداستاناسكندربراساسمتنکالمیشاهنامه
کمبل جوزف قهرمان اسطوره تک چرخه با فردوسی
متوجهشدیمکهانطباقتصاویراینروایتباروشمزبور
بهصورتکاملنبودودربعضیازمراحلمعادلتصویری
مراحل از بعضی با روایت این ساختار و ندارد وجود
در نمیباشدخصوصاً تطبیق قابل اسطوره تک نظریه
مرحله»راهبازگشتویابازگشتبااکسیر«امادربعضی
ازمراحلمانندمرحله»آزمونها،متحدانودشمنان«
تعدادزیادیتصویردرمنابعمختلفبهآنپرداختهشده
است.درتوضیحاینامرمیتوانگفتکهمتونمختلف
بر را اسكندر شخصیت اصلی محور روایی و کالمی
مبنایجنگآوریوکشورکشاییدانستهوجستجوی
جاودانگیرادروجهفرعیشخصیتویدنبالکردهاند
درنتیجهبراساسوجهاصلیشخصیتیاسكندربسیاری
و متحدان »آزمونها، مرحله به متعلق تصاویر از
دشمنان«قرارداشتهوصحنههایجنگودرگیریاو
برایلشكرکشیوفتوحاترانشانمیدهدهمچنینبه
دلیلعالقهمندیپادشاهانوحاکمانوقتدردورههای
به تیموری و ایلخانی حاکمان همچون مختلف
به بیشتری توجه خود قلمرو وسعت و کشورگشایی
مصورسازیفرازهایمربوطبهجنگاوریوکشورگشایی

اینروایتازخودنشاندادهاند.درادامهسفرومرحله
راهبازگشتاسكندرپسازاینكهآبحیاتراازدست
ترک را ویژه دنیای نرسیده، خودشناسی به میدهد
تا میدهد ادامه کشورگشایی به همچنان و نمیکند
را خویش وطن به بازگشت برای مجالی حتی اینكه
نمییابدومرگاودر»دنیایویژه«درسعبرتیبرای
دیگرانمیشود.چنانچهپرشورترینتصاویرمربوطبه
این در لذا میدهند. نشان را ویژه دنیای در او مرگ
قسمتبهخاطروجهشخصیتیآزمنداسكندرکمترین

تطبیقراباچرخهکمبلشاهدهستیم.

پی نوشت
یوشت ـ کیانی پادشاه گشتاسب، کی بزرگ پسر پشوتن .1
به بندهش و نیكرت نامشدر ازکسانیکه فریان،یكی
عنوانفردیجاودانهجووجودداشته-گرشاسب،کیخسرو

و...(
پارسیکهمچون ادبیات و باستان ایران تاریخ اسكندردر .2
)ارداویرافنامه،کارنامهاردشیربابكانو...(بهدالیلسیاسی،
اجتماعیوفرهنگیبانفرینودشناموبانامپاژن،گجسته
)ملعونونفرینشده(یادمیگردد.)ر.ک.ابراهیمی،1387(
تفاسیر طبری، تاریخ همچون مختلف منابع در مطالعه با .3
قرآنکریم،شاهنامهفردوسیوخمسهنظامی...اسكندربه
عنوانشاخصترینجویندهجاودانگیدرفرهنگایرانیـ
اسالمیمعرفیمیشود.ابراهیمپورداووددرکتابخود،
فرهنگباستاندرمورداسكندرعنوانمیکند:»اسكندر
نامهاززبانسریانیبهمارسیدهواسكندرنامهسریانیکه
امروزهدردستاستازرویاسكندرنامهپهلویواسكندر
نامهپهلویکهازدسترفته،ترجمهایبودازاسكندرنامه
به یونانی اسكندرنامه این است. موجود هنوز که یونانی
وضعیکهامروزهدارد،بایددرسدهسوممیالدییازمانی
)پور باشد.«  شده گردآوری مصر در آن از متأخرتر
داوود،168:1380(همچنینکتابدارابنامهطرسوسیدر
بخشیبهماجرایاسكندروفتحایرانمیپردازد.اینکتاب
ازروایاتکهنساسانیمأخوذاستکهباواردشدنعناصر
)طرسوسی، است. رسیده طرسوسی ابوطاهر به اسالمی
591:2536-576(دراینکتابازهمراهیخضروالیاس
بااسكندردرراهسفربهظلماتوجستجویچشمهآب
زندگانیسخنرفتهاست.)درمنابعقبلازاسالم،اسكندر
یونانی نداشتهشایدمترجمان ایرانیان نزد سیمایخوبی



107

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� خوانش تک اُسطوره ای تصاویر اسکندر

نمودارتطبیقتصاویراسكندردرچرخةسفرقهرمان)نگارنده(
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یونانی روایات و داشتهاند تسلط عربی به که مسیحی
تا کرده او همراه را خضر بوده آنها دست در اسكندر
سیمایموجهیازاوساختهباشند.(ازدیگرمنایعمعتبر
اخبارالطوالدینوریوتاریخطبری،ج2بهتشریحشخصیت

اسكندرپرداختهاند.
4.نخستینردپایاسكندرنامههایپارسیدردوراناسالمی
ادبیات با گسست دچار ایرانی جامعه که گشت پدیدار
ششم سده از پس چه چنان گردید. خویش باستانی
اسكندرنامههایرواجیافتندکهدراناسكندربهیکچهره
فرازمینی،پیامبرگونهوحكیمانهتبدیلشدهومتفاوتبا
اعتقاداتایرانباستاندربارهاسكندراست.کهبیشکاین
امرریشهدراسكندرنامهکالیتنسدروغیندارد.)ر.کبه

ابراهیمی،1387(
5.شرفنامه)بخشتاریخیکهدرآناسكندرچونفاتحیبزرگ
نمایانمیشود(وخردنامه)بخشاخالقیوحكمیکهدر

آناسكندرچونحكیموپیامبرمعرفیمیشود(.
از بیزاری گونهای اسكندرنامه جز به شاهنامه سرتاسر در .6
چهرهتاریخیاودیدهمیشودواینمطلببانشانههایبه
روح باصفاتیهمچون را او که اسكندرنامه در رفته کار
مغایرت گردیده عنوان ابراهیم و اسماعیل نبیره القدس،
داردکهمؤیداینمطلباستکهبخشاسكندرنامهتوسط
نسخهپردازاناسكندردوستبهشاهنامهافزودهشدهاست.

)ر.کبهفیروزمندیشیرهجینی،1392(.
7. Vogler Christopher )1949(
8. The writers journey
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