
چکیده

بررسی کهنالگوی س��فر قهرمان در آثار مجید مجیدی بر 
اس��اس آرای جوزف کمبل  و عرفان اسالمی با تمرکز بر 
آثار )بدوک، خدا می آید، پدر، بچه های آسمان، رنگ خدا، 

باران، بید مجنون و آواز گنجشک ها(
دکترسیدنجمالدینامیرشاهکرمی*
شهرزادامیرشاهکرمی**

س��فربهمعنایحرکتازجایگاهوپیمودنمراحل،جهترس��یدنبهمقصداست.س��فرمیتواندصورییاظاهری)سفربیرونی(
ویامعنوی)س��فردرونی(باش��د.الگویسفرازجملهمضامینیاس��تکههمدرمباحثاسطورهشناسیوریختشناسیداستانها
ونیزدرمباحثعرفانیموردتوجهقرارمیگیرد.ازس��ویدیگرس��یروسفردرونیوبیرونیانساندرقالبقهرمان،درونمایهی
بس��یاریازآثارنمایش��یاس��ت؛کهبیواس��طهوپرقدرت،رواِنتماش��اگرانباملیتهایمختلفراتحتتأثیرقرارمیدهد.در
مقالهیپیشروبراس��اسروشتوصیفی�تحلیلیوبامرورآثارس��ینماییمجیدمجیدیس��عیدرتحلیلکهنالگویسفرقهرمان
ازمنظرجوزفکمبلوعرفاناس��امیش��دهاس��ت.انتخابنمونهیمطالعاتیوسیعدراینپژوهشامکانواکاویهریکازآثار
را،باتوجهبهرویکردهایمطالعاتیوبهفراخورروایتداس��تانیهرفیلمفراهمآوردهاس��ت.دراینفیلمهاالگویس��فرقهرمان
ب��هص��ورتآفاقی)بیرونی(،انفس��ی)درونی(ویاترکیبیازهردووجهآنمش��اهدهمیش��ود.قهرماناندرداس��تانهایاینآثار
گرفتاررخدادیمیش��وندکهآنهارارهس��پارسفرمیکند.مراحلس��فروحوادثآن،قهرمانرادچارتغییراتگوناگونیمینماید
ک��هدرمواردیباالگویس��فرقهرم��انکمبلوعرفاناس��امیهمخوانیداردودرمواردینیزتفاوتهاییمش��اهدهمیش��ود.
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مقدمه
درفرهنگایرانزمینهموارهازس��فرکردنبهعنوان
راهیبرایرش��د،تغییرورسیدنبهآگاهیوشناخت
یادشدهاست.چنینباوریچهدرسطحعامومعنای
واژهیس��فروچهدرسطحخاصومعنایاستعاری
آنوجوددارد.آیاتش��ریفهیق��رآن،ضربالمثلها،
اشعار،داستانهایعامیانهوعارفانهنمونههاییغنیاز

اینباوردینیوفرهنگیهستند.
»ج��وزفجانکمب��ل«1نویس��ندهواسطورهش��ناس
برجس��تهیآمریکاییاس��تکهدرزمین��هیادیانو
اسطورهشناس��ِیتطبیقیازش��هرتفراوانبرخوردار
است.اودرمعروفتریناثرخودکتاب»قهرمانهزار
چهره«2کهدرردیفکتابهایکاس��یکورس��می
رش��تههایادبیات،اسطورهشناس��یوفیلمنامهنویسی
قراردارد،کهنالگویس��فرقهرم��انرامطرحمیکند.
کمبلدراینکتابسیروسفردرونیوبیرونیانسان
رادرقالب»تکاس��طورهیس��فرقهرمان«تبیینکرده
بهتشریحفرآیندتکاملیش��خصیتاصلیداستاندر
قالبقهرمانمیپردازد.ویاینسیروسفرقهرمانرا
همزمان،سفریدرونیوبیرونیمیداندکهدرنهایت

ازطریقآن،قهرمانبهشناختخویشتنمیرسد.
روندیکهکمبلدرایناثرپیگرفتهاس��ت؛برمبنای
سیروس��لوک)سفر(درونیوبیرونیانساندرقالب
قهرماناس��طورهایاس��تکهب��ابررس��یقصههاو
افسانههایجهانصورتگرفتهاست.کمبلبرایاین
الگو)الگویسفرقهرمان(هفدهمرحلهذکرمیکندکه
البتهاکثراسطورههاتمامیاینمراحلرادارانیستندو
تنهابرتعدادیازای��نمراحلتمرکزدارند.قهرمانبا
پیم��ودنمراحلوگذرازموان��عنهفتهدررخدادهاو
ماجراهایطولسفر،درمعرضتجاربیقرارمیگیرد
ک��هدرجنبههایمختلفجس��میوروح��یاونفوذ
کردهوآنهارامتأثرمیکند.بدینترتیبقهرماندچار
تغییراتبرونیودرونیمیشودکهحاصلآندرپایان
داس��تانبهصورتصفاتتکاملیافتهدرویآشکار

میشود.

درفرهنگعرفاناس��امینیزسیروسلوکازجایگاه
واهمیتخاصیبرخورداراست.نگاهویژهیعرفانبه
نقشمهمس��یروسلوکدرمسیرتکاملانسان،مسأله
یس��فرراچهازبع��دظاهریوچ��هازبعدمعنوی
موردتوجهوتأکیدخاصقرارمیدهد.ازمنظرعرفان
اسامیانسانازابتدایآفرینشتابرپاییقیامتپیوسته
درسفراس��ت.تکاملوجودیانساندرگروظهورو
بهفعلیترس��یدنکماالتذاتیاوستواینظهورو
فعلیتازطریقسیروسلوکمحققمیشود.اصطاح
س��یروسلوکعبارتازسفریاستکهدرآنسالک
)قهرمان/اس��طوره(ضمنازسرگذراندنمراحلی،از

مرتبهکثرتعبورمیکندوبهوحدتمیرسد.

درباره ی فیلمساز
فیلمس��ازیبرایمجیدیباس��اختفیلمهایکوتاهو
نیمهبلن��دآغازگردید.اواولینفیل��مبلندش،بدوک
رادرس��ال1370کارگردانیکردکهموفقبهدریافت
جایزهازجش��نوارهیفجرگردید.تاپایانسال2006،
مجیدیتنهاکارگ��ردانایرانیبودکهبافیلمبچههای
آس��ماننامزددریافتاس��کاربهتری��نفیلمخارجی
گردی��د.مجیدیهمچنی��ندرحوزهیاندیش��ه،هنر
اسامیوحوزهیهنریس��ازمانتبلیغاتاسامیبه
عنوانبازیگرهمکاریداشتهاست.ازاینکارگردانو
فیلمنامهنویس،بهجزفیلمنامههاییکهخودکارگردانی
کرده،کتابیباعنواناللهوپونهنیزمنتش��رشدهاست.
اینمقالهبابررسیآثارسینماییمجیدمجیدیبهدنبال
تحلیلکهنالگویس��فرقهرمانازمنظرآرایکمبلو

عرفاناسامیخواهدبود.

پیشینه ی مطالعاتی تحقیق
اسطورهشناس��انب��رایریختشناس��یس��فرقهرمان
الگوه��ایمختلفیطراحیکردهان��د.آنهامعتقدنداین
الگوهاقابلیتانطباقبرمتونادبی،نمایشیوعرفانی
راداراهستند.بررسیمتونادبیونمایشیبامحوریت
نقدکهنالگوییدرریختشناسیسفرقهرمانمضمون
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دورۀ دوم
شماره  ششم
پائیـــز 96

بس��یاریازپژوهشه��اقرارگرفتهاس��تک��هازاین
میانمیتوانبهمواردزیراش��ارهکرد:»مطالعهتطبیقی
کهنالگویسفرقهرماندرمحتوایادبیوسینمایی«3.
اینمقالهبهبررس��یمیزانانطباقالگویسفرقهرمان
دریکاثرادبی)حماس��هگیلگمش(وسینمایی)فیلم
گوزنها،مس��عودکیمیایی(میپردازد.دراینپژوهش
آراییون��گوکمبلموردمطالعهقرارگرفتهاس��ت.
رسالهیپایانیتحتعنوان»تلفیقالگویسفرقهرمان
باکهنالگویزنوحشی«4،پژوهشیاستدرسینمای
انیمیش��نکهازالگویکمبلدرسهفیلمانمیشینشهر
اشباح،شجاعوهیوالهاعلیهبیگانگانبهرهبردهواین

الگوراباکهنالگویزنوحشیانطباقدادهاست.
آرایجوزفکمبلوکهنالگویسفرقهرمانرویکرد
نق��ددربس��یاریازآثارادبینیزبودهاس��ت.مقاالتی
همچون:»بررس��یساختاردرهفتخانرستم؛نقدی
برکهنالگویس��فرقهرمان«5،»تبیینکهنالگویسفر
قهرمانبراس��اسآراییونگوکمبلدرهفتخوان
رستم«6.رویکردمتفاوتمجیدیبهعنوانفیلمسازی
درس��ینمایای��رانآث��اراوراموضوعیب��راینقدو
بررس��یتوسطپژوهش��گرانقراردادهاست.مقاالتی
همچون:باورنادرس��تمخاطبازسینما)پدرساخته
مجیدمجیدی(7،پیامیاخاقیدرورطهکلیشه)نگاهی
بهفیلمآوازگنجشکهاساختهمجیدمجیدی(8،مجید
مجیدیوس��ینماینوینایرانومروریش��تابزدهبر
فیلمهایمجیدمجیدی9،چندنمونهازاینپژوهشها

میباشند.
همانطورکهمش��اهدهمیشودالگویسفرقهرماندر
آثارمجیدیموردبررس��یق��رارنگرفتهونیزازدیگر
س��ویحوزهیعرفاناسامیدراینمضمونتاکنون
موردبحثنبودهاست.اینپژوهشباروشیتوصیفی
�تحلیلیدرجس��توجویکش��فکهنالگویسفر
قهرماندرآثارس��ینماییمجیدمجیدیاست.دراین
پژوه��شبابهرهگی��ریازمنابعتصوی��ریومکتوب
کتابخانهایآرایکمبلدرحوزهنقدکهنالگوییسفر
قهرمانموردخوانشقرارگرفتهاس��ت.همچنیناین

آراازمنظرعرفاناسامینیزموردواکاویواقعگشته
است.پسازتبیینهربخشنظرینمونهیتطبیقیاز

هریکازآثارارائهشدهاست.

رویکرد نظری
اسطوره ی قهرمان؛ کهن الگو

الگوهای��یدرتاری��خزندگیبش��رپدی��دآمدهاندکه
هموارهتکرارمیشوندیابهعبارتیبازتولیدمیشوند
وب��هصورتخودآگاهوناخودآگاهدرزندگیانس��ان
وجوددارند.اینالگوها»کهنالگو«10نامیدهمیش��وند
ک��هازویژگیهاییبرخوردارند.کارلگوس��تاویونگ
)روانپزش��کومتفکرسویس��ی(،رویا،اس��طورهو
هنرراس��هجلوهیکهنالگومیداندکهدرناخودآگاه
جمعیبش��روجوددارندوپیوستهبازتولیدمیشوند

)یونگ،181،1389(.
»قهرمان«11درفرهنگواژگاناسطورهشناسیانگلیسی
بهمعنایانس��انیدارایقدرتفوقبشرییاشجاعت
فیزیکیاستکهریشهییونانیآنبهمعنایمحافظت
وخدمتکردناست)گلمزاری،40،1392(.درزبان
روانشناسیقهرمانمعرفچیزیاستکهفرویدآنرا
ایگو)ego(مینامد.بخشیازشخصیتکهازمادرجدا
میشودهمانبخش��یکهخودراجداازبقیهبشریت
میانگارد.درنهایتقهرمانکسیاستکهازمحدوده
وتوهماتایگوفراتربرود.کهنالگویقهرمانمعرف
جس��توجویمنبهدنب��الهویتوتمامیتاس��ت
)ووگلر،59،1391(.اس��طورهیقهرمانرایجترینو
شناختهش��دهتریناسطورهبهش��مارمیرود.بنابراین
کهنالگویقهرمانهمانبخشیاستکهجداازدیگر
انسانهاانگاشتهمیشود.درواقعازنظرکمبلقهرمان
کسیاستکهزندگیخودرانثارچیزیواالترازخود
میکند)کمبل،1389،الف،189(.شخصقهرمانزن
یامردیاستکهقادرباشدبرمحدودیتهایفردییا
بومیاشفایقآید،ازآنهاعبورکندوبهمراتبعمومًا
مفیدوواالیانس��انیبرسد)کمبل،1389،الف،30(.
ازدی��دگاهج��وزفکمب��لقهرمانهرباربراس��اس
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نیازمندیهایمتفاوتبش��ریبهش��کلینوبرصحنه
ظاهرمیش��ود.قهرمانازهردسته،قوموقبیلهایکه
باشددرسیروسلوکش)سیروسلوکآفاقیوانفسی(
تفاوتچندانیبهوجودنخواهدآمد.زیرامراحلسفر
ووظایفقهرمانآنگون��هکهکمبلآنراطبقهبندی
کردهاستدریکدستهبندیکلیقرارمیگیرد.هرفرد
ب��انگرشبهزندگیخود،میتواندایننکتهرادریابد
کهاوبرایدس��تیابیبهرشددرمسیرزندگیرهسپار
سفرش��ده،تجربیاتیاندوختهوفرازونشیبهاییرا
پیمودهاس��ت.ازاینروهرف��ردمیتواندبهگونهای
قهرمانزندگیخودبهحسابآید.سفرکردهایکهباز
تولیدالگویسفرقهرمان،درسفراوقابلردیابیاست.

سفر از دیدگاه جوزف کمبل  
کمبلس��یروس��فرقهرمانراهمزمان،سفریدرونی
وبیرون��یمیداندکهدرنهای��ت،ازطریقآن،قهرمان
بهش��ناختخویشمیرسد.اودنیایدرونیرادنیای
درخواس��تها،انرژیه��ا،س��اختارهاوامکاناتبیان
م��یداردکهب��اجهانبی��رونتاقیمیکن��دودنیای
بیرونراعرصهیتجس��مدنیایدرونمعرفیمیکند
)کمب��ل،1389،ب،93(.ازنظراوهمهیقصههاتمام
بخشهایس��فرقهرم��انرادارانیس��تند،بلکهممکن
اس��تتنهابخشیازآنهاراداش��تهباشندیاحتیدر
مراحلس��فرجابهجاییرخده��د)گلمزاری،1392
،3(.کمبلدرالگویس��فرقهرمان،جایگاههریکاز
کهنالگوهایمهمیراکهدرتمامسفرهایاسطورهای
تکرارمیشوند،مش��خصمیکند،وظیفهیقهرمانرا
درهرمرحلهشرحمیدهدوتأثیررویاروشدنبااین

کهنالگورابرقهرمانتوضیحمیدهد)همان،5(.
س��فرقهرمانکمبلسفریاس��تکهدرآنقهرماندر
انتهایمس��یربهتکاملوکش��فنیروه��ایگوناگون
خودمیرسد.اوانتهایس��فرشراگذشتنازاشکال
دوگانهورس��یدنب��هورایتقابلهایدوگانهمیداند.
کمب��لمیگویدقهرمانمس��یرشراطیمیکند،برای
بازیافت��نخویشنهبدس��تآوردنچیزی.اینهمان
دستیابیبهخودشناسیاست،مسیریبرایرسیدنبه

معرفتیکهبهقهرمانکمکمیکندبهدرکعمیقتری
ازهس��تیبرس��دتامرتبهایکهبهخالقآنبیاندیشد؛
بهخداوند،همانطورکهیونگمیگویدهیچبش��ری
قادرنیستبدونخدامبدلبهیککلشود،کمبلنیز
میگوید»قهرمانبهعنوانتجلیخداوندنافهس��تی
میشود«)کمبل،1389،الف،49(.ازاینرو،سفرامکان
وفرصتالزمرابرایقهرمانبهعنواننمادیازانسان
فراهممیآورد،تاضمنت��اشبرایگذرازمنازلو
موان��عبینراه،رش��دیابدومجالیب��رایپیبردنبه
حقیقتوباطنهس��تیبهگون��هایمتفاوتوبرتراز

دیگرآفریدههابدستآورد.

سفر از دیدگاه عرفان اسالمی
درعرفاناس��امیباتوجهبهآیهش��ریفهی»َسنُِریهِْم
12» َُّهالَْحقُّ آیَاتِنَافِياْلَفاِقَوفِيأَنُْفِسهِْمَحتَّییَتَبَیََّنلَُهْمأَن
)نشانههایخودرادرسراسرهستیودردرونشانبه
آنهانشانخواهیمدادتابرایشانآشکارشودکهخداوند
حقاست(.س��فربهدودستهیآفاقیوانفسیتقسیم
شدهاست.سفرآفاقی)سیردرآفاق(،سفریاستکه
درطیآنمس��افریاسالک،بهسیروسلوکدرعوالم
ظاه��ریومراتببیرونازنفسانس��انمیپردازد.در
مقابلاینس��فرظاهری،سفرباطنی)سفرانفسی:سیر
درانفس(استکهدرآنانسانسالکبهسیروسلوک
درمرات��بنفسخویشمیپردازدوازآنجاکهتمامی
مراحلاینسفردرنفسسالکونهبیرونازآنمحقق
میشودازآنبهسیرانفسیتعبیرمیگردد.مرتبهآفاقی
ی��اعالمآفاقعبارتازعواملبیرونازوجودانس��ان
اس��ت.بنابراینسفرآفاقیبهدلیلتقدموجودمرتبهی
آفاقبرانفسبرسفرانفسیتقدمدارد)فخارنوغانی،
121،1393-122(.تأملدرمتونعرفانیحاکیازاین
استکهدرعرفاناسامیحداقلسهمعنایاسهمرتبه
ازسیردرآفاقمطرحشدهاست.نخستینمعنایرایج
ازسیرآفاقیدرعرفاناسامی،سیروسفردرارضو
مناطقمختلفعالماستکهدرپیمهاجرتویاترک
وطنمحققمیش��ودوازآنبهسفرظاهریدرمقابل
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س��فرمعنویتعبیرمیگردد.دراینبرداش��تکلمهی
آفاقمعادلباعالمطبیعتمعناشدهاست.

بنابراینسفرظاهریعبارتاستاز:سیرتندرآفاق
وحرکتازمحلاقامتوموطناصلیبهسویجانب
ومقصود.درمقابلاینس��فر،س��فرمعنویاستکه
عبارتاس��تازس��یردلدرملکوتوکنارهگیریاز
صفاتوخلقوخوهایناپس��ندب��هقصدوصولبه
مقاماتعالیانس��انیوقربمحبوب)فیضکاشانی،
34(.ازدیدگاهعرفایمس��لمانس��فروس��یاحتدر
شهرهاوبادمختلفبهشرطرعایتآدابسفروتقید
بهآنهاازجملهضروریاتسیروسلوکمعنویاست
کهتأثیرآنبرنف��سآدمیهمانندانجاماعمالعبادی
اس��ت.بدینترتیبخدایمتعالامربهسیروسلوک
نهادهوبرآنتأکیدداشتهاست.زیرادستاوردهایمهم
اینمرحلهازس��یرآفاقیازضروریاتس��یروسلوک

معنویاست)کاشانی،184،1381(.

آغاز سفر قهرمان
کمبلمراحلس��فرقهرمانرادرسهبخشکلیتقسیم
میکند:1.جدایییاعزیمت2.تشرف)آیینتشرف(
3.بازگش��ت)کمبل،1389،الف،45(.برایآغازهر
س��فردعوتیوجوددارد؛گاه��یایندعوتبهمیلو
ارادهیقهرمانصورتمیگیردوگاهاومجبوربهاین
کارمیشود.ازآنجاییکهاکثرآثارمجیدیرویکردی
اجتماعی-دینیدارند،معموالجبردورانوش��رایط

اجتماعی،قهرمانراواداربهسفرمیکند.
نمون��هایازآندرفیلم»آوازگنجش��کها«مش��اهده
میش��ود.کریمآقا)شخصیتاصلیفیلمبابازیرضا
ناجی(برایتعمیرس��معکدخت��ربزرگترخودهانیه
کهطیماجراییدرآبافتادهوآس��یبدیدهاس��ت،
مجبورمیشودباموتورسیکلتراهیتهرانشود.کریم
باموتورسیکلتخودازسویتهرانبهسفریدعوت
میش��ودکهحت��یفرصتواکنشنش��اندادنبهاین

دعوتراندارد.
همچنیندرفیلم»ب��دوک«،جعفروخواهرشپساز

اینکهپدرخودراازدس��تمیدهند،راهیجزترک
روستاپیشرویآناننیست.درابتدایاینسفرجعفر
ازجمال-خواهرش-جدامیافتدوبهس��فریدیگر

دعوتمیشود.سفریبراییافتنجمال.
فیل��م»باران«ماج��رایدخترنجفاهلافغانس��تانرا
تصویرمیکند.اوباناتوانش��دنپدر،مجبورمیشود
ب��رایتأمینمعاشخانواده،بالباسپس��رانهدرنقش
یککارگرجوانس��اختمانیبهکاربپ��ردازد.درفیلم
»رن��گخدا«محم��د)محس��نرمضان��ی(،نوجوانی
روش��ندلاس��تکهبهاجبارپدر،شرایطخانوادگیو
زندگیروس��تایی،برایتعلیموتربیتازخانوادهجدا
میش��ود.اونزدنجارینابینادرنقط��هایدورافتادهاز
جنگلس��پردهمیشود.جائیکهس��فربرونیودرونی

محمدآغازمیگردد.
قهرمانداستاندراکثرفیلمهایمجیدیدرگیرموقعیتی
میشودکهبرایاوراهیجزرهسپارشدنبهسفرباقی
نمیمان��د.منادیفراخوانیبهاینس��فرها،برخاس��ته
ازجبرزمانهوحاصلازش��رایطاجتماعیاس��تکه

قهرماندرآنروزگارمیگذراند.
فیلم»بیدمجنون«رامیتوانازمنظریدیگرنگاهکرد.
درایناثر،شخصیتیوسف)پرویزپرستویی(ازسن
هشتس��الگی،دراثریکحادثهیآتشسوزینابینا
ش��دهاست.اینواقعهرامیتوانتقدیریالهیدانست
کهیوسفرابهتاریکیوقرارگرفتندرخلوتخود
دعوتکردهاست.دراینحالیوسفبرایرهاییاز
اینوضعیتبهمیلوارادهیخودبهس��فریآفاقیو

انفسیمیرودتاچشمهایشرادرمانکند.

قهرمان و رویارویی با دعوت
قهرماننس��بتبهدعوتدارایدوواکنشاس��ت،یا
دع��وترامیپذیرد،بهندایمنادیگوشفرامیدهد
بااوهمراهمیشودوپابهدنیایناشناختههامیگذارد
ویادعوتراردمیکند.کمبلازاینمقامباعنوانرد
دعوتیافرارحماقتبارازدستخدایانیادمیکند.
رددعوتازسویقهرمان،سفررادرموضعمنفیقرار
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میدهد.قهرمانرابهسکونمیکشاندواوراازمزیت
هاییادشدهدربابسفروسفرکردنمحروممیکند
)گلم��زاری،45،1392(.درآثارمجیدیرددعوتاز
س��ویقهرمانبیشترتردیداورانمایشمیدهد.بدین
معناکهقهرماندرپذیرشدعوتورفتنبهراهمنادی
دچارش��کمیگرددوبرایرفتنبهسفریارددعوت

دودلمیشود.
رددع��وتکردنقهرمانک��هازآنبهعن��وانتردید
یادش��د،برخاس��تهازیکمحرکروانیاست.چنین
واکنش��یازقهرمانریشهدروابس��تگیبهعادتهاو
روالزندگیروزمرهیاودارد.آنچهکهدربدوامردر
نظراوناخوش��ایندوموجبناراحتیمیشود،بهدلیل
ترکعادتهااس��ت.دردیدگاهعرفاناسامی؛یکی
ازمهمترینموانعس��لوکوآغازسفرتقیدوپایبندی
بهآدابورس��ومغیرعقان��یدرعرفعامهیمردم
اس��ت.رهاییازعاداتدرسیروس��لوکعرفانیاز
جایگاهویژهایبرخورداراس��ت.اینآدابورس��وم
کهدرحقیقتمعیارهایموردپسندعموممردماست
دربس��یاریازمواردمانعیجدیبرایسیروسلوک
محسوبمیشودکهسفروترکدیارزمینهیرهاییاز
اینعاداتراتاحدزیادیبرایسالکفراهممیسازد

)فخارنوغانی،126-127-121،1393(.
تردیدیوس��فدربیدمجنونبرایس��فربهفرانسهو
معالجهیچش��مانشوتردیدپدرمحمددررنگخدا
برایس��پردناونزدنجارنابیناازجملهنمونههایاین
مرتبهاس��ت.درفیل��مرنگخداباوج��ودمهرپدر-
فرزندی،پذیرفتندوریازمحمدبرایپدرشبس��یار
دشوارخواهدبود.مرددشدنقهرمان،سفررابهتعویق
میاندازداماچهدرافس��انههاوداس��تانهایعامیانهو
چهدرفیلمهایس��ینماییزندهوانیمیش��ن،سرانجام

قهرمانیکدلمیشودوسفرراآغازمیکند.
هردعوت،قهرمانرابهس��ویناشناختههامیخواند.
اینس��رآغازماجراهاییدرجهانیناشناختهاستکه
درآنقهرمانباعواملوموانعپیچیدهرویاروودرگیر
خواهدش��د)کمب��ل،1389،ال��ف،60-62(.بدین

ترتیبقهرمانانفیلمهایآوازگنجشکها،رنگخدا،
باران،بدوکو...همهدرمسیریگامبرمیدارندکه

برایآنهامملوازناشناختههاست.
درآوازگنجش��کها،کری��مآقا)رض��اناجی(کارگر
اخراجیمزرعهیش��ترمرغواقعدرروس��تاییاطراف
تهران،ضمنس��فربهآنجاواداربهانجامش��غلهایی
میش��ودک��ههرگزتص��وریازآنهانداش��تهاس��ت.
ش��خصیتجعفردرفیلمبدوک،نوجوانروستاییدر
س��رحدجنوبیکش��ور،کهخودقربانیقاچاقانسان
اس��ت؛مواجهباانواعدیگرقاچ��اقمانندکاالومواد
مخدرش��دهاستوناخواستهدرگیروداراینمشاغل
خطی��روغیرقانونیقرارمیگیرد.درفیلمباراندختر
نجفافغان��یباورودبهکارگاهس��اختمانی،درواقع
پایبهدنیایناشناختهیمردانهایمیگذاردکهفضای
کاریس��ختوخشنیبرآنحکمفرماست.همچنین
ش��خصیتنعمتکارگرجوانایرانیاستکهاوهم
بهس��فریدیگرخواندهمیشود.س��فریانفسیبابار
عاطفیتکسویهکهوجودیکجنسزنانهدرمحیط
سردوخشنمردانهس��ببسازآنشدهاست.نعمت
بادلباختنبهدخترنجفابتداراهیس��فریدرونی
میش��ودکهبابروزماجراهایبعدی،سفربرونیپیش
رویاوق��رارمیگی��رد.اوبراییافت��نمحلزندگی
دخترنعمتکهبخاطرشرایطپدروزندگیمجبوربه
ترککارگاهش��دهاست،بهسفریجستجوگرانهروانه
میشود.هردعوتورفتنبهسفرمیتواندامکانبروز
تحولروحان��یرابرایقهرمانفراهمکند.همانگونه
کهدرفیلمکوتاهخدامیآید،نامهیقهرمانداس��تانو
س��فرنامهبهنوعیاتصالمیانخداونوجوانیمیشود
کهنگارندهینامهاس��ت.اودرنامهازخداخواس��تار
بهبودیحالمادربیمارششدهاست.نامهباسفرخود

رحمتآشکارخداوندرانمایانمیکند.
همچنیندرفیلمبیدمجنونسفریوسفبرایمعالجهی
چش��مانشنوعیبازگشتدوبارهبهخداست.چراکه
اودرآغازس��فرازخدامیخواهدلطفخودراشامل
اوگرداند.یوس��فبابدس��تآوردنسامتیچشمان
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خودگوییرابطهاشراباپروردگارترمیممیکند.

مصائب یک قهرمان
درطولس��فرهموارهخطردرکمینقهرماناست.او
باعزیمتبهسمتخواستهاشازحمایتهایمعمول
محیطخودبرخوردارنیس��توازمحدودهیامنیکه
درآنبس��رمیبردهخارجمیشود.کمبلاینراآستان
نخس��تینمینامد.گذرازمرحلهایکههمیشههراس
بهدلقهرمانمیافکند.اینجاس��تکهقهرمانواقعیبا
مهارترسخوداینآستانراپشتسرمیگذارد.اودر
عبورازاینبرههبهطورمعمولدچارتضادمیش��ود.
تضادیکهممکناستازنوعدرستوغلط،خوبیو
بدی،زش��تیوزیباییوهمچنینمرگوزندگیباشد
)کمبل،1389،الف،95(.عرفایمس��لماننیزیکیاز
مراحلس��یروس��لوکراعبوریافرارازموانعسیرو
سلوکمیدانند.اینامورمانعیدرمسیرتکاملسالک
یاقهرماناس��ت.اینموان��عگاهیدرقالبتعلقاتو
وابستگیهایدنیاییظاهرمیگردندکهسالکباعبور
ازآنها،رفتنبهس��فرودوریازموطنخود؛زمینهی
ت��رکآنهارافراهمم��یآورد)فخ��ارنوغانی،1393،

.)128-127-121
علیدرفیلمبچههایآس��مانترس��شراس��رکوب
میکندومصمممیش��وددرمس��ابقهدوشرکتکند.
ول��یدرجایگاهقهرمان،چال��شمواجههباپیروزییا
شکس��تدراواحساسمیش��ود.وجوداینتضادها
درقهرمانبهمثابهیمحرکیازبیموامیدهس��تندکه
کنش-واکنشهایاوراس��متوس��ومیدهند.این
ویژگیقهرماناس��تکهمشعلامیدرادروجودخود
روش��ننگاهمیداردتاحرکتاودرمس��یررسیدنبه
پیروزیادامهداش��تهباشد.درسفراوفرازونشیبها
بس��یارند.گاهقهرمانباموفقیتهایشبهاوجمیرسد
وزمانیناکامیهااورابهفرودمیکشانند.اینویژگی
قهرمانیاوس��تکهبایددرنامایماتجلوهگرشود،
جانیت��ازهدراوبدمدوجریانحرکتاوبهس��وی
ه��دفرافعالنماید.ای��ندویعنیاوجوفرودهمان

مراتبیهس��تندکهزمینهیپاالیشنفسرابرایایجاد
دگرگونیوتکاملقهرمانفراهممیآورند.

قهرمانحینتجرب��هیاوجوفرودهادرموقعیتهای
مختلفباش��ناختبیش��ترازتوانائیهاوکمبودهای
خویشمتوجهقادرتماموکمالیعنیخداوندمیشود.
ازاینرودروج��هتمثیلی،اینمراتببههفتخانی
میمان��دکهقهرم��انبایدازپسهری��کبرآیدتاراه
براوبازش��ود.وضعیتجعف��ردرفیلمبدوکبدین
صورتاست.کاوشبراییافتنخواهرشجمال،پی
درپیفرازونشیبهاییراپیشرویاوقرارمیدهد.
بطوریکههرباربهنظرمیرس��ددیگراینمرتبهجمال

رامییابد،ولیمعلوممیشودبهخطارفتهاست.

مرحله ی دوم سفر قهرمان؛ تشرف
مرحلهیاصلیبعدیدرس��فرقهرمان»تشرف«است.
ای��نمرحلهورطهیآزمونوگذرازموانعاس��تکه
اغلبقهرم��انرامواجهباعبورازهفتخانمیکند.
ب��هایندورهبازآش��نایینیزگفتهمیش��ود.بدینمعنا
کهقهرمانباتواناییهایخوددوبارهآش��نامیشودو
قابلیته��ایخویشرابازمییاب��د.درکورانرنجو
زحمتیکهقهرم��اندراینمرحلهتجربهمیکندابعاد
روح��یوتواناییاشتکاملمییاب��دوجلوههایآن
برخودوجامعهاشآش��کارمیگ��ردد.بهعبارتیاین
مرحلهتزکیهینفساوراشکلمیدهد)کمبل،1389،

الف،109-108(.
کش��فپنهانیهاینفسانسانازجملهدستاوردهای
دیگرسفردردیدگاهعرفاناسامیاست.اینثمرهدر
قالبواقفشدنس��الکبهپنهانیهاینفسخویش
ظهورمییابد.سفرازآنجهتسفرنامیدهمیشودکه
درمسیرآنپنهانیهایُخلقشخصآشکارمیگرددو
شخصبهنقایصوضعفهایخویشآگاهمیگردد.
اینآگاهیبدانس��بباس��تکهش��خصمادامیکه
درش��هرودیارخویشس��اکناس��تبهدلیلوجود
امکان��اتموافقباطبعومیلشهی��چگاهازنهانهای
نفسخویشآگاهینمییابد،امامصائبیکهدرمس��یر
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س��فررخمیدهدسببمیشودتاسالکبهنقصهاو
ضعفهاینفسخویشآگاهگرددودربرطرفکردن
آنهابکوشد)کاش��انی،186،1381(.بنابراینتحولو
دگرگونیدررفتارواعمالآدمیدربهفعلیترساندن
ش��خصیتوی،ازفوایدمهموآثاربرجس��تهیسفر
میباشد.سفربهترینابزاردرروشنگریوخودسازی
وباعثبیداریدلوجانوخودشناسیاست.سفراین
فرصترابهآدمیمیدهدتادرس��ختیها،مشکات
وتعام��لبادیگرانخودرامح��کبزندوازپایداری
ویژگیهایاخاقخودآگاهشود)رحمانی،1387(.
کری��مآقا)آوازگنجش��کها(بخش��یازتواناییهاو
ویژگیهاینهفتهیخودراحینانجاممشاغلمختلف
درتهرانکشفمیکند.اوبامسافربریوحملباربه
وسیلهیموتورس��یکلتشکسبدرآمددارد.درضمن
کارفرصتهاییبرایسوءاستفادهبرایشایجادمیشود
ول��یاوبروسوس��ههایشغلبهمیکن��د،امانتداری
خودرابهاثباتمیرس��اندوپاداشمیگیرد.درفیلم
بچههایآسمانعلی)میرفرخهاشمیان(برایدستیابی
بهجایزهییکمسابقهیدوکهکلیدحلمشکلاوست
تصمیممیگیرددرمس��ابقهش��رکتکند.درحالیکه
وضعیتوآمادگیاوظاهراًمناسباینرقابتبهنظر
نمیرس��د،ولیبرخافانتظار،اوبهپیروزیدس��ت
مییابد.دخترنجف)فیلمباران(نیزبهگونهایازپس
خش��ونتمحیطمردانهیکارگاهساختمانیبرمیآید.
ویدرمیانکارهایطاقتفرسایکارگاهوجهلطیف
زنانهایمییابدوجایخودرادرآنمحیطبازمیکند.
دخت��رنجفآش��پزخانهیکارگاهرامتح��ولوازآن
کانونیبرایس��فرهینهارگروهیکارگرانمیسازد.

قهرمان؛ بازگشت به سوی مادر و پدر
ه��رقهرم��اندرای��نمرحل��هپ��سازط��یموانعی
)خانهایی(کهباآنهامواجهگش��تهاست،روبهسوی
پایانس��فرمینهدوانتظارداردباسپریکردنمراحل
وتحملرنجهاونامایماتبههدفبرس��د.کمبلاز
اینمرتبهبانامماقاتباخدابانودرزمینیابازستانی

نش��اطکودکییادکردهاس��ت.خدابانومیتواندنماد
تمامزیبائیهاوپاس��خیبهتمامخواستههاورسیدن
بههدفیباش��دکهقهرماندرپیآنبودهاست.هدف
قهرمانممکناستاینجهانییاماوراییویاترکیبی
ازهردوباشد)کمبل،1389،الف،122(.ازنظرکمبل
مرحلهیهدفشاملماقاتباخدابانواست،نمادی
اس��اطیریبرایهرآنچهکهقهرمانخواهانش��ناخت
آنباش��دوبهاینمنظورعزمس��فرکن��د)گلمزاری،
50،1392(.جعف��ردرفیلمب��دوکدرپییکچنین
هدفیاستولیموفقبهماقاتباخدابانو)خواهرش
جمال(نمیشودزیرااورانمییابد.خدابانودرنمایش
جنب��هینمادینخودمیتواندنمایانگرهمس��ر،مادر،

خواهر،وطنومانندآنباشد.
رسیدنبههدفبرایقهرمانبازگشتنشاطرافراهم
میآورد.براییوس��فبیدمجنوناینچنینمیشود.
درمانچش��مانیوسفبهاوزندگیتازهایمیبخشد،
گوییاوخدایشرابازمییابد.یوس��فدرسفرآفاقی
خودبههدفشمیرس��د.پایاناینسفرآفاقیبرایاو
شروعیکسفرانفسیاستکهدرآنیوسف)قهرمان(
قربانیمیشود.درفیلمکوتاه»خدامیآید«،سفرنامهی
نگاشتهشدهتوسطپسرنوجوان،زندگیمادررانجات
میدهد.ب��ارهاییمادرازچنگالبیماریامکاندیدار
نوجوانبامادرش)ماقاتباخدابانو(فراهممیشود.
پسازاینموضوع،آش��تیباپ��درپیشروقراردارد.
قهرمان)نوجوان(باعبورازموانع)خانها(ازتضادبه
یگانکیمیرسدکههمانبرکتنهاییکمبلاست.در
ای��نمرحلهمقامیوجودداردکهکمبلآنرابهصورت
نمادین»آش��تیباپ��در«مینامد.کمبلمعتقداس��ت:
جنبهیدیومانندپدر،انعکاسمن)ego(قهرماناست
کهبرآمدهازحسکودکانهایاس��تک��ههرفردآنرا
پشتس��رمیگذارد.آشتی،هماهنگیویکیشدنبا
پدر،پشتسرگذاشتناینهیوالیدوگانه)جنبهدیو
مانند(خواهدبود.س��ختترینتح��ولقهرمانهمان
رهاییازمنیاایگواست)کمبل،1389،الف،136-

.)138
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بهتریننمونهبرایاینمعنافیلم»پدر«اس��ت.دراین
فیلممهراله)حس��نصادقی(نوجوانیاستکهپساز
بازگش��تازکاربهروستایمحلسکونتشدرمییابد
کهم��ادرشباژاندارم��یازدواجکردهاس��ت.مهراله
ب��ههیچوجهنمیتوان��داینموض��وعرابپذیردوبه
س��تیزهجوییباژاندارممیپ��ردازدکهاکنونجایگزین
پدراوش��دهاس��ت.درجریانای��نمخالفتاوپس
ازس��رقتاسلحهوموتورس��یکلتژاندارم،ازروستا
میگریزدوبهسفریروانهمیشودکهژاندارمرانیزبه
تعقیبخودوامیدارد.سفرمهرالهوژاندارممقدمات
نزدیکش��دن،کنارآمدنوصمیمیتایندورافراهم

میکندتابهمرتبهیپدروفرزندیخودبازگردند.
کمبلمینویسد:پدرتنهاآنهاییرابهخانهیخودراه
میدهدکهموفقبهگذراندنتمامآزمونهاشدهباشند.
ایناستکهس��رانجامدرحالیکهمهرالهوژاندارمدر
برهوتکویرگمش��دهوتشنهاند.مهرالهباپیداکردن
آب،ج��انپدررانجاتمیدهد.اینجادیگرقهرمانبا

پدریکیمیشودوازنگرانیهارهاییمییابد.
همچنیندرفیلمرنگخداسکانسیکهمحمدپساز
سقوطدررودخانهیخروشانناپدیدمیشودوپدرش
ساحلرودخانهرابراییافتناوطیمیکند،ازهمین
الگوبهرهبردهاس��ت.پدرشدرحالیکهازپیداکردن
محم��دناامیداس��تواوراازدس��ترفتهمیپندارد،
ناگهانپسرشرابازمییابدکهبیرونازآببهساحل

افتادهاستواورادرآغوشمیگیرد.

پایان سفر قهرمان
اینکزمانبازگشتقهرماندرپایانماجراست.دراین
مرحلهوضعیتقهرمانمعموالبهدوصورترقممی
خورد.اویابازمیگرددویابازگش��تیدرکارنیس��ت.
اگ��رقهرمانبازگرددپسپیروزش��دهواینس��فربه
پایانرس��یدهاست.ولیاگرقهرمانبهپیروزینرسد،
ممکناستدرانتهایسفربههاکتبرسد.جعفردر
فیلمبدوکدریافتنخواهرشجمال،ناکاممیماندو
سرنوش��تنامعلوماودربسترسفریقرارمیگیردکه

بینندهازآنبیخبرمیماند.
ولیگاهدیدهمیش��ودکهقهرمانتمایلیبهبازگشت
ندارد،اومیخواه��ددرجزیرهیبرکتنهاییعمررا
س��پریکند؛یادرحالتیدیگر،قهرماندرپایانس��فر
دچارتردیدمیش��ود؛آیاتجربهیس��فرونتیجهیآن
قابلانتقالبهجامعهایهستکهاوازآنآمدهاست؟
اینهمانمرتبهایاستکهجوزفکمبلآنرا»امتناع
ازبازگش��ت«مینامد.دودلش��دنقهرماننسبتبه
اینکهآیاجامعهاشاورادوبارهپذیراخواهدش��دیانه

)کمبل،1389،الف،203(.
قهرم��انپیروزموظفبهبازگش��توتقس��یمحاصل
اینپیروزیباجامعهیخویشاست.سیروسیاحت،
ع��اوهبرفوایدفردیوخودس��ازیاخاقیدرطول
زمان،درفعالیتهایجامعهواخاقاجتماعنیزمؤثر
است.اخاقجوامع،محصولاخاقفردیانسانهای
تش��کیلدهندهیآنجوام��عخواهدبود.بازگش��ت
قهرمانپسازپیروزی،برکتنهاییحاصلازسفررا
بهجامعهواردمیکندوسببمیگرددتااخاقفاضله
درافرادبیشتریرس��وخکندوتأثیرمهمیدررشدو
اعتایجامعهبهجایگ��ذارد)رحمانی،1387(.اما
قهرمانیکهشکستمیخوردقربانیمیشود.بنابراین
بازگش��تیبرایاووجودنخواهدداشت.ولیسفراو،
عبورازموانعهفتگان��ه،تاشها،رنجهاوتجارب
ویهمگیبهعن��وانبرکتنهاییدراختیارجامعهی
اوقرارمیگیردوتکریممیش��ود،درحالیکهقهرمان

خوددرمیاننیست)کمبل،1389،الف،196(.

بازگشت قهرمان
گاهیقهرمانبرایبازگشتنیازمندیک»دستنجات
ازخارج«اس��ت،درواقعاوالزمداردجامعهبهیاری
اوبش��تابدواورابازگرداندتااوبابرکتحاصلشده
ازس��فرشدوبارهبهزندگیعادیبازگردد.ایندست
نجاتازخارجمیتواندحتیازدرونخودقهرماننیز

بیرونآید)کمبل،1389،الف،215(.
درفیلمبیدمجنون،یوس��فدرپایانس��فرانفسیاش
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قربانیمیشود.جائیکهمجبوربهبازگشتبههمانتقدیریاستکهخداوندبرایاوقراردادهاست.ولییوسفاز
آنامتناعمیکند.حالاونیازبهیاریازبیرونیانداییازدرونداردتااورابهراهیروش��نس��ویخداوندهدایت
کندنهبهسمتتاریکیوخطاییدیگرکهمنتهیبهسقوطباشد.آستانبازگشتبرایقهرمان،آستاندشواریاست.
چنانچهدرمواردیزبانپیروزیاوبازبانجاریجامعهاشتفاوتدارد.اینجاس��تکههمانواهمهینپذیرفتن،او
رادربرمیگیرد.اینمرحلهایچالش��یبراییکقهرمانپیروزاس��تکهمیتواندمعادلهراعوضکردهاورابهکام

شکستبیافکند)همان،216(.
کریمآقادرفیلمآوازگنجشکهانماداینگونهازقهرماناست.اوحاضرنیستتاسهمیازحاصلسفرشبهتهران،
بهجامعهیروستاییاشبرسدوسرانجامایناوستکهقربانیمیشود.بازماندهیقراضههاییکهاوازگوشهوکنار
تهراندرحیاطخانهاشجمعآوریکردهاست،بررویشآوارمیشودواورابهشدتمصدوموزمینگیرمیکند.

دراینحالتدوستانوفامیلبهکمکوحمایتاومیآیندتابایاریآنهابتواندبهزندگیعادیبازگردد.
درجدولزیرمراحلسفرقهرمانوکیفیتسفربهتناسبوجوههرمرحلهونمونهایازفیلمهاآمدهاست.

نتیجه گیری
همانطورکهپیشترنگاش��تهش��د،هرانس��ان،قهرمانزندگیخویشتناس��ت.بنابراینپیمودنمسیرزندگیهمان
الگویس��فرخواهدبودکهانس��انبهعنواننمادقهرماناسطورهایآنرامیپیماید.سیروسفرسالکدرمکانهاو

مراحل سفر

فیلم ها

آغاز سفر
عبور از 
آستان 
نخستین

سیر و سلوک تشرف
قهرمان

مالقات با 
خدابانو و 
یا آشتی 

با پدر

دست 
نجات از 

خارج
کیفیت سفربازگشت

وجودبعداجتماعیوجوددارد-منادیبیرونیبدوک
سفربیرونیبدونقربانیشدنفیزیکی-دارد

بعدوجوددارد-منادیبیرونیخدا می آید
عرفانی�معنوی

وجود
دارد

خانواده
ویا
جامعه

سفردرونیبدونقربانیشدنفیزیکی

وجودبعداجتماعیوجوددارد-منادیبیرونیپدر
سفربیرونیبدونقربانیشدنفیزیکی-دارد

سفردرونیبدونقربانیشدنفیزیکی--بعداجتماعیوجوددارد-منادیبیرونیبچه های آسمان

بعدوجوددارد-منادیبیرونیرنگ خدا
عرفانی�معنوی

وجود
سفردرونیبدونقربانیشدنفیزیکی-دارد

سفربدونقربانیشدنفیزیکی--بعداجتماعیوجوددارد-منادیبیرونیباران
درونیوبیرونی

بعدوجوددارد-ندایدرونبید مجنون
سفربدونقربانیشدنفیزیکی--عرفانی�معنوی

درونیوبیرونی

-بعداجتماعیوجوددارد-منادیبیرونیآواز گنجشک ها
خانواده
ویا
جامعه

سفربیرونیبدونقربانیشدنفیزیکی
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مناطقمختلف،دس��تاوردهایمهمیرادرس��فربرای
س��الکرقممیزند.ترکتعلقات،آشکارشدنضعف
ونقصهاینَفسوبرطرفکردنآنهاوگذرازموانع
سیروسلوکازجملهایندستاوردهاازدیدگاهعرفان
اسامیاستکهبهمراحلسفرقهرمانجوزفکمبل

نزدیکاست.
ب��اتوجهبهپژوهشصورتگرفته؛اینچنیندریافت
میشودکهمجیدیازقهرمانانداستانهایشمیخواهد
ک��ههرکدامظرفیتوجودیخ��ودرادرطیمراحل
س��فردرقالبس��فربیرونییادرون��یویاترکیبیاز
هردو،آشکارسازند.اوگاهیآنهاراوسوسهمیکند،
گاهیهمهیراههارادرمقابلشانسدمیکند.قهرمانان
آثارمجیدیبابازآشناییواثباتخوددرنقشقهرمان،
نیروییانس��انیرابهظهورمیرسانندوقدرتخلقت
راآش��کارمیس��ازند.دعوتکنندهبهآغازسفر،برای
قهرماندرآثارمجیدی،اغلبکهنالگویمنادیبیرونی
اس��تکههمانجبرجامعهیقهرمانفیلمخواهدبود.
درجامع��هایکهقهرمانمجیدیق��راردارد،خبریاز
امدادهایغیبینیست.بنابراینمنادیبیرونیوگاهی
همندایدرونهمچون�یوسفبیدمجنون�قهرمان
رابهس��فردعوتمیکند.س��پستردی��دیکمرنگ
قهرمانرااحاطهمیکندوطولینمیکش��دکهداستان
مجیدیادامهمییابدوقهرمانتنبهسفرمیدهد.سفر
قهرماندراینآثاراغلبس��ویهیبیرونیودرونیرا
توأماندربرخواهدداش��ت.ذک��رایننکتهضروری
مینمایدک��ههدفگیریمجیدینس��بتبهمضمون
س��فردرآث��ارشبرپایهیتق��دمس��فربیرونیبرای
حصولسفردرونیاس��تکهمطابقبادیدگاهعرفان
اس��امینسبتتقدمسفرآفاقیبرانفسیخواهدبود.
س��فردراینآثارس��فریبهسویناش��ناختههااست،
کهقهرمانراب��همبارزهمیطلبد.دراینمبارزهتمرکز
مجیدیبیشتربرتحولشخصیتیوروحانیقهرمانان
آثارشقراردارد.اماآنهاچندانفرصتیبرایعبوراز
آستاننخستینرانمییابند؛آنهادرجامعهایروزگار
میگذرانند،کهنهمهلتتفکربرایپاسخبهدعوت،و

نهفرصتکافی،برایتردید،ترس،تضادوعبورازاین
آستانمییابند.شایدبتوانگفتقهرمانمجیدیزمانی
چشممیگشایدکهدیریسترهسپارسفرشدهاست.
اوج،فرود،شکس��توپیروزی،البتهعناصریاس��ت
ک��های��نقهرمانانبس��یارتجربهمیکنن��د.مجیدیبا
فراهمس��ازیمجالتجربهب��رایقهرمانانفیلمهایش
زمینههایتحولشخصیتجامعهومخاطبرافراهم
میآورد.وپاالیشروحفردیوجمعیرادرآنهاایجاد
میکند.اینقهرمانانباآش��کارس��ازیزوایایپنهان
شخصیتخوددرسفرانفسی،بهشناختخالقخود
نزدیکمیش��وند.بخشعمدهیسفرقهرمانمجیدی
درمرحلهیتشرفمیگذردکهطوالنیترینمرحلهی
الگویسفرقهرمانکمبلاست.دراینمرحلهمجیدی
قهرم��انداس��تانشرادربوتهیآزمونق��رارمیدهد.
رویکردمجیدیدرس��یروس��لوکقهرمانانشبیشتر
س��متوس��وییاجتماعیودرنهایتعرفانیدارد.
ک��هصورتعرفانی-معن��ویآندرآثاریچونخدا

میآید،رنگخداوبیدمجنونمحسوستراست.
پایانفیلم،پایانسفرقهرمانرارقمخواهدزد.قهرمان
ی��ابازمیگردد،یابازگش��تیب��رایاووجودنخواهد
داش��ت.البتهدرآثارمجیدیعدمبازگشتقهرمانبا
قربانیش��دنفیزیکیاو)ازدستدادنجانش(همراه
نخواهدبود.مجیدینقشجامعهرادرآثارشپررنگ
جل��وهمیدهد.چراکهاغلباینجامعه،یادرمقیاس
کوچکترخانوادهاس��تکهدرنقشدس��تنجاتاز
خارجظاهرمیگرددوقهرمانراصرفنظرازموقعیتش
دوب��ارهبهآغوشجامع��هبازمیگردان��د.مروریبر
احواالتقهرمانانفیلمهایمجیدینش��انمیدهدکه
همهیآنهابهدنبالسعادتبشریهستند،اماسعادت
بش��ریازمنظرهرانس��انیمتفاوتاست.اینتفاوت
دی��دگاهچگونگیپیمودنراهس��فرب��رایقهرمانرا

متمایزمیسازد.
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پینوشت:
Joseph John Campbell-1

 The Hero with a Thousand Faces-2
3-نوشته:علیشیخمهدی،نادیامعقولی،حسینعلیقبادی

4-نوشته:وجیههگلمزاری
5-نوشته:محمودرضاقربانصباغ

6-نوشته:محمدطاهریوحمیدآقاجانی
7-نوشته:علیافشار
8-نوشته:ساراسپیدار

9-نوشته:آنیگریگوری،ترجمه:سعیدتنها
Archetype-10
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 Investigating the evolution of the main characters with regard to hero’s journey template, this research work studies the
 narratives of Majid Majidi’s movies, applying qualitative research method in data gathering and analysis. In perception
 of journey’s concept, one meaning is to move from a place and passing through stages of the way in order to reach
 a destination. Journey template includes those contents that have been regarded both in mythology and morphology
 fields of stories as well as under mystical topics. In other words, inner and outer journey of human being as hero is the
 theme of a large number of performing works and dramatic shows that influence hearts directly and strongly and affects
 minds of different audiences from nations around the globe. Reviewing Majidi’s movies, adaptation of archetype of
 hero’s journey is analyzed in the works from the views of Joseph Campbell and Islamic mysticism. Feasibility to select
 eight cases of study such as Baran, Baduk, Khoda Miad (God Comes), The Father, Children of Heaven, The Color of
 Paradise, The Willow Tree and The Song of Sparrows enables the researchers to investigate the hero’s journey of each
 work according to the character’s activities. Findings indicate how the main characters experience their inner, outer and
 combining both types of journeys. In the stories, they as heroes come across occurrences that inevitably involve them in
 situations where they have to go through unknown or risky journeys. Considering such a concept in Islamic mysticism
 in relation to the main characters, there are further aspects to consider. Journey is important and has been respected in
 Islamic mysticism which implies: human being is in a journey since the beginning of the creation until resurrection day.
 Similarly, in this context the mentioned types of journeys also are agents of human evolution. Looking at these texts,
 at least three meanings exist; its most prevalent one reflects the concept of travelling around on the earth to percept
 different horizons. In contrast there is spiritual journey through which one hesitates to do improper and immoral deeds
 in hoping to be accepted by God. Campbell classifies the hero’s journey in three key stages as departure, initiation
 and return. A journey can be commenced when ‘call to adventure’ arises, sometimes hero tends or makes decision to
 accept that and another time he/she has to go where he/she is driven to. ‘Call to adventures’ in the movies of Majidi
 commonly invites the heroes to an outer journey from the society’s coercion where they have to live in. Most of the
 heroes’ journeys spend in ‘initiation’, the longest stage in the Campbell’s template. Majidi’s approach tends mostly to
 social experiences that finally turn into mystical mood whereas it has mystical-spiritual concept in his works, Khoda
 Miad, The Color of Paradise and The Willow Tree. All the heroes in these cases are looking for happiness; however, it
   is deferent in everyone’s mind. Finally, this determines how the hero passes through the journey template.

 Key words:Majid Majidi, Joseph Campbell, hero’s Journey, Islamic Mysticism
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