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 هاي حماسي بر اساس الگوي سفر قهرمان تحليل ساختار فيلم

 *سيدمصطفي مختاباد ، دكتر*زاده دكتر مسعود نقاش

 

 چكيده

شناسـي،   اي، با پيوند ميـان دسـتاوردهاي روايـت    هاي اخير، برخي متفكران با رويكردي بينارشته در سال
ها، عمومـاً   اند. روايت دهاي را براي مطالعات فيلم فراهم آور هاي تازه شناسي، زمينه شناسي و روان اسطوره

هـاي   رونـد. در ايـن ميـان، روايـت     اي نگرش به جهان و چگونگي ادراك آن به شمار مـي  بيانگر گونه
  يابند. اسطوره اي مي اي به واسطه ارائه الگوهايي پربسامد و پايدار از تجارب بشري، اهميت ويژه اسطوره

رود و از همـين روسـت كـه     امروز به شـمار مـي   ترين اسطوره در جهان ترين و مأنوس قهرمان، متداول
هاي دراماتيك دارد. هدف اصلي اين مقاله، واكاوي ساختار روايت  تأثيري عميق بر طراحي ساختار نظام

هاي حماسي بر اساس الگوي سفر قهرمان است. براي اين منظـور، بـا    اي در نظام دراماتيك فيلم اسطوره
) به كـارگرداني  1995شناختي فيلم سينمايي دالور ( ضمن تحليل روايتويليام اينديك،   استناد به مطالعه

گيبسون و بازخواني مراحل مختلف سفر قهرمان، به بررسي چگونگي كاربرد ايـن الگـو در طراحـي     مل
 هاي حماسي پرداخته شده است.   ساختار دراماتيك فيلم

 
 دالور ، سفر قهرمان، فيلم حماسي، فيلم روايت، اسطوره ها: كليد واژه
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 مقدمه

اي  از هر نوع كه باشند و از طريـق هـر رسـانه    ـ هاي داستاني و بويژه روايت ـ 1ها روايت
ادراك و معناي آن به مخاطـب    هايي درباره جهان و نحوه كه روايت شوند، اغلب فرض

ارِ هايي از الگوهاي پايدار و پرتكـر  ها كه روايت اسطوره     كنند. به همين سبب، پيشنهاد مي
روند، از منظـر   تجارب و رويدادهاي حيات معنوي بشر در اعصار گوناگون به شمار مي

اي از آن روسـت   هـاي اسـطوره   يابند. اهميت روايت شناسي اهميتي دو چندان مي روايت
شـود   مـي  ها يك ويژگي عام بشري در تمامي اعصـار تلقـي    كه آفرينش و خلق اسطوره

 ).1، ص2004، 2ويك شالك(
تـرين اسـطوره در    تـرين و مـأنوس   قهرمان، متـداول   شناسي، اسطوره اسطوره از منظر

زيسـت در جهـاني كـه پيوسـته در حـال        جهان امـروز اسـت. بشـر امـروز بـه واسـطه      
قهرمـاني نيـاز دارد     هاي بنيادين است، بـيش از هـر زمـاني بـه روح اسـطوره      دگرگوني

انگيـز   اي شگفت وح داراي جاذبهقهرمان به وض  . زيرا، اسطوره)7  ، ص1998، 3پيرسون(
) 167 ، ص1352العاده عميق است (يونگ و همكاران، ترجمـه صـارمي،    و اهميت رواني فوق

قهرمان در طراحي ساختار يك نظام دراماتيـك، كـاركردي     و نيز به همين دليل، اسطوره
 اي و از سوي ديگـر  يابد؛ زيرا شخصيت قهرمان، از يك سو كاركرد اسطوره مضاعف مي

 ريزي ساختار دراماتيك خواهد داشت. كاركردي بنيادين در پي
سازي، رويكرد بخش اعظم آثار نمايشي در سينما و تلويزيـون امـروز جهـان     قهرمان

استخدام برخي ساختارهاي روايي، قهرمانان نمايشي حتـي در برخـي     است و به واسطه
توان   از اين رو، به واسطه يابند. هاي روزمره، اغلب كاركردي حماسي مي آثار و موقعيت

كـارگيري الگوهـاي    باالي ايجاد همدلي و رفتارسازيِ قهرمـان نمايشـي، شـناخت و بـه    
اي، امـري بسـيار جـدي بـراي نويسـندگان و       محور بر بنيادهـاي اسـطوره   روايي قهرمان

پردازان آثار نمايشي در چند دهه گذشته بوده است. به همـين سـبب و بـا وجـود       نظريه
محور در آثار نمايشـي سـيماي جمهـوري     امين و موضوعات فرهنگي قهرمانكثرت مض

كـارگيري   اي به منظور به هاي اسطوره اسالمي، شناخت، واكاوي و تحليل ساختار روايت
 نمايد.   آنها در آثار نمايشي حماسي ضروري مي

                                                      

1. narratives       2. Schalkwyk        3. Pearson 
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يـك فـيلم داسـتاني،     يا شخصيت مركـزي   اي، قهرمان  شناسي اسطوره از منظر روايت
رود؛ زيرا قهرمان ضمن بازنمايي و  آگاه جمعي به شمار مي الگوي ناخود رتي از كهن صو

هـا و   جستجوي هويت فردي خويش در سطحِ جهان داسـتان، همزمـان، اميـدها، تـرس    
كند. بنابراين، اين الگو، هم  بخشد و خلق مي يك فرهنگ را تجسم مي هاي جمعي  آرمان

كـه نيازمنـد     را آشكار سازد و هم براي جامعهكوشد شخصيت خود  براي قهرمان كه مي
تثبيت هويت جمعي خويش است، داراي معناي رواني است (يونگ و همكاران، ترجمه 

يعنـي صـورت     ). تركيب اين دو وجـه در شخصـيت قهرمـان،   168، ص 1352صارمي، 
آورد كـه از نگـاه    الگويي قدرتمند پديد مـي  هويت فردي و نمودگار هويت جمعي، كهن

يونگ  رود؛ زيرا چنانكه قهرمان به شمار مي  ل گوستاو يونگ، كاركرد متعالي اسطورهكار
ها پيش از هر چيز، تجليات رواني و نمود جـوهر روح انسـان هسـتند     : اسطورهگويد مي

  .)31، ص 1387(ترجمه صدقياني، 
از وسـيعي    قهرمان صورت گرفته و گسـتره   اسطوره  از ميان تمام مطالعاتي كه درباره

 شـناختي را   شـناختي و مـردم   شناختي، جامعـه  شناختي، روان رويكردهاي فلسفي، روايت
و  2، لرد راگالن1ها به مطالعات اتو رانك ترين نظريه ترين و بنيادي گيرد ، اصلي مي بر در

پردازان، الگـويي متمـايز بـراي تبيـين و      گردد. هر يك از اين نظريه مي باز 3جوزف كمپل
  اند. الگوي اتو رانك بـه شـدت تحـت تـأثير نظريـه      قهرمان ترسيم كرده  تحليل اسطوره

فرويد و بر تفسير تولد قهرمان متمركز شده است. الگوي لرد راگالن، كامالً تحت تـأثير  
كند و بـا   است كه اسطوره را به عنوان متني آييني و مذهبي تلقي مي 4جيمز فريزر  نظريه

احل سفر قهرمان و مـرگ و دگرديسـي او بـه عنـوان     تر، بر واپسين مر چه تمام تأكيد هر
  كند. اما الگوي جوزف كمپل، آشـكارا بـر پايـه    اي و فناناپذير تمركز مي شخصيتي افسانه

الگوي قهرمان بنا شـده اسـت. كمپـل در رويكـردي همسـو بـا        كهن  يونگ درباره  نظريه
و سير ماجراهـاي   5دشناسي تحليلي يونگ، نقش اصلي قهرمان را به عنوان نماد خو روان

 6او را به عنوان نماد زندگي در نظر گرفته و مطالعات خـود را بـر فراينـد سـفر قهرمـان     
 ).  2 ، ص2004، 7متمركز كرده است (اينديك

                                                      

1. Ottto Rank         2. Lord Raglan        3. Joseph Campbell 

4. James Frazer        5. self              6. Hero's Journey 

7. Indick 
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 پژوهش شناسي روش

هـاي   اي در نظام دراماتيك فيلم در اين جستار، به منظور واكاوي ساختار روايت اسطوره
ان جوزف كمپل بهـره خـواهيم گرفـت؛ زيـرا ايـن الگـو،       از الگوي سفر قهرم  حماسي،

كند. بـدين منظـور بـا     مند روايي توصيف مي ساختار سفر قهرمان را در يك الگوي نظام
، بـه تحليـل   1نويسـان  براي فيلمنامه  شناسي ويليام اينديك در كتاب روان  استناد به مطالعه

گيبسون خواهيم پرداخت  ني مل) به كارگردا1995( 2شناختي فيلم سينمايي دالور روايت
و ضمن بازخواني مراحل سفر قهرمان، چگونگي كاربرد اين الگـو در طراحـي سـاختار    

هاي حماسي را بررسي خواهيم كرد. تأكيـد اصـلي جسـتار پـيش رو بـر       دراماتيك فيلم
هـاي حماسـي ـ از منظـر      اي از فـيلم  بازخواني ساختار روايي اين فيلم ـ به عنوان نمونه 

هــاي  از ايـن رو، ســاير وجـوه اثـر، از جملـه جنبـه         اي اسـت.  شناسـي اسـطوره   روايـت 
 پردازي مورد بحث ما نخواهد بود. شناسي فيلميك يا رواداري خشونت زيبايي

 چارچوب نظري

، 3معاصـر در كتـاب قهرمـان هـزار چهـره       شناس برجسته نظريات جوزف كمپل اسطوره
نويسان بر جاي نهـاد. كمپـل در    و فيلمنامه جديد فيلمسازان  اثرات قابل توجهي بر نسل

كند و  اي تشريح مي اين كتاب، سير و سفر دروني انسان را در قالبِ سفر قهرمان اسطوره
كننـد و   هاي گوناگون، در اصل، داستان واحدي را روايـت مـي   دهد كه اسطوره نشان مي

اسـتان سـفر   هـاي متفـاوت همـان د    پـردازي  هاي بشري، حاصل نسخه گوني داستان گونه
ها، از الگـوي سـاختاري واحـدي     قهرمان است. از اين رو، كمپل بر آن است كه اسطوره

نامـد و آن را در قالـب    مـي  4يگانه يا تك اسـطوره   كنند و اين الگو را اسطوره پيروي مي
هاي ثبت شده همواره كـم و   اسطوره«به سخن ديگر، كند.  فرايند سفر قهرمان تشريح مي

ح شده يا جرح و تعديلي مشخص از متـوني اسـت كـه قـبالً وجـود      بيش روايت اصال
 ).180، ص 1391(الياده، ترجمه صالحي عالمه، » اند داشته

داستان سفر قهرمان، اگرچه از يك سو مـاجرايي مهـم در جريـان زنـدگي و تـالش      
                                                      

1. Psychology for Screenwriters             2. Brave Heart 

3. The Hero with a Thousand Faces (1949)      

۴.: Monomyth  ها اثر جيمز جويس وام گرفته است. داري فينگانكمپل اين اصطالح را از كتاب بي 
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براي دستيابي به هدفي ملموس است، در اصـل نـوعي فراينـد تكامـل انسـاني و تعـالي       
آموزد كـه چگونـه بايـد راه قهرمـاني را      اي مي . قهرمان در اين سفر اسطورهمعنوي است

طي كند و براي قهرمان بودن از نيازهاي فردي خويشتن فراتر رود. كمپل معتقـد اسـت،   
از عناصـر   اي، داراي مراحل مشـابه و يكسـان هسـتند و    ه قهرمانان اسطورههم يسفرها

. به زعم وي، در )206 ، ص1388جمه مخبر، تر(كمپل، برند  مي ساختاري مشتركي بهره 
اي تكـرار   الگوهاي اسطوره كهن صورتشخصيت به  هاي مختلف اساطيري، چند داستان

سـفر   نماياننـد.  مـي  سرشت، خصايل و نيازهاي انسـاني را بـاز  الگوها  اين كهن .شوند مي
به آن  1ذارالگويي است كه در مراسم گ همان تكريم و تكرار اي قهرمان، معموالً اسطوره

تـوان آن را   مـي  كـه  »جـدايي ـ تشـرف ـ بازگشـت     «بخشي  است؛ الگوي سه اشاره شده 
   ).40، ص 1387يگانه ناميد (كمپل، ترجمه خسروپناه،   اسطوره  هسته

عزيمـت (جـدايي)،    اصـليِ  بخـش به سه  راسفر قهرمان الگوي   بر اين اساس، كمپل
فده مرحله توصيف كرد. اين سه بخش، در هو بازگشت تقسيم و  )فتشرّآشنايي (آيين 

 ).1اي است (جدول  پرده از منظر ساختاري، بسيار شبيه به ساختار درام سه

 الگوي سفر قهرمان از نظر جوزف كمپل ـ1جدول 

 بخش/ پرده اول

 (جدايي) عزيمت

 دومبخش/ پرده 

 )فتشرّآشنايي (

 سومبخش/ پرده 

 بازگشت

 امتناع از بازگشت. 12 ها آزمون مسير. در 6 ماجرا / آغاز سفردعوت به . 1

2 .فرار جادويي. 13 بانوايزدمالقات با . 7 دعوت رد 

  بيروندست نجات از . 14 گر زن در نقش وسوسه. 8 امدادهاي غيبي. 3

 عبور از آستان بازگشت. 15 آشتي و يگانگي با پدر. 9 عبور از نخستين آستان. 4

تاريكي/ در عبور از قلمرو . 5

 نهنگبطن 

 ارباب دو جهان. 16 خدايگان. 10

 آزاد و رها در زندگي. 17 بركت نهايي. 11

                                                      

1. ritual passage 
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 معرفي فيلم مورد مطالعه

هـاي حماسـي و پهلـواني قهرمـان داسـتان       هاي حماسي، متكّي به منش و خصـلت  فيلم
هـايي از طريـق رشـادت و     هستند. در حقيقت، مضمون حماسي و اخالقي چنـين فـيلم  

شـود.   هاي سخت دروني و بيروني آشكار مـي  ستان در نبردها و آزمونپهلواني قهرمان دا
سـو و   هاي درونـي خـويش از يـك     بنابراين قهرمان داستان بايستي براي غلبه بر ضعف

غلبه بر دشمنان و موانع بيروني از سوي ديگر، مسيري سخت و دشوار و حتي نـاممكن  
) 1995گيبسون) در فـيلم دالور (  ملرا از سر بگذراند. قهرماناني همچون ويليام واالس (

اي بـه   هاي مشـتركي دارنـد و قهرمـان اسـطوره     كنند، ويژگي كه چنين مسيري را طي مي
روند. فيلم دالور از سوي منتقدان تحسين شد، مخاطبان بسيار بااليي داشـت و   شمار مي

ن) را گيبسـو  جوايز متعدد از جمله جايزه اسكار بهترين فيلم و بهترين كـارگرداني (مـل  
بهترين فيلمنامه (رندال واالس) بود. سازندگان ايـن    دريافت كرد و نامزد دريافت جايزه

فيلم با استفاده از الگوي سفر قهرمان، داستان فيلم را بـر سـاختاري آشـنا و اسـتوار بنـا      
هاي مختلـف روايـت شـده و مردمـان زيـادي       نهادند كه در طول هزاران سال، در شكل

، الزم اسـت در ابتـدا خالصـه داسـتان      شناسانه . براي بررسي روايتاند مخاطب آن بوده
 فيلم را از نظر بگذرانيم.

 فيلم دالور انتخالصه داس

سـلطنتي و   ميـراث  طمع بـه  چشم شاه انگلستان ،ادوارد، اواخر قرن سيزدهم ميالدي در
مـت در  كوچولو، در حـين مقاو  ويليام واالسپدر  ، مالكوم واالس .ارداراضي اسكاتلند د

از سـوي عمـوي    گـردد و ويليـام   سربازان انگليسي، كشته مـي   يورش ناجوانمردانه  برابر
. اينك گردد مي باز شدهمردي باتجربه  كه بعد، او ها سال. شود از زادگاهش دور مي خود،

پدرش كه كشاورزاني سرسـخت هسـتند، او را بـه مقاومـت در برابـر سـربازان       دوستان 
مـارون   بـا خواهـد   مـي  پـذيرد، زيـرا   واالس دعوت آنها را نمي كنند. انگليسي دعوت مي

گذرد كه همسر  ديري نمي ردازد.پو به كشاورزي ب كند  اش ازدواج كودكي دوست دوران
بـه   واالس. شـود  سـربازان انگليسـي كشـته مـي     دسـت اي بـه   به طرز وحشـيانه  ،واالس

ظلـم   از شـدت  كـه . او كشـد  و قـاتالن مـارون را مـي    خيزد برميهمسرش  خونخواهي
هـايش   شود و به دليل شايسـتگي  مي ملحق شورشيان جريانها به تنگ آمده، به  انگليسي
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واالس، رفته رفته صاحب چنـان قـدرتي    گردد. روستاييان جنگجو انتخاب مي به رهبري
به شهرهاي شمالي  هاي اسكاتلند، پس از شكست ارتش انگليس در سرزمين كه شود مي

گيـرد   د، تصميم ميبين ادوارد كه موقعيتش را در خطر ميشاه  .دكن حمله مينيز انگلستان 
فريب دهد  را واالس ،نجيب فرانسوي است  شاهزاده يك  كهل ايزاب عروسشفرستادن  اب

تحت  ،برده استكه به حقيقت ماجرا پي  ايزابل اما .تحت كنترل خويش درآورد و او را
ادوارد را بــراي او فــاش   راز نقشــهصــادقانه  ،واالس خــواهي طلبــي و آزادي حــق ثيرأتــ

خيانتكـارش   ياران  گروهي از و از سوي افتد واالس به مخمصه مي، با اين همه .سازد مي
اكنـون   گـردد.  اعـدام مـي   پسس و شكنجهممكن  شكلترين  و به وحشيانه شود اسير مي

نـام  و  يـاد   بـا ، حاكم جوان اسكاتلند هولناك، بروس  ها از اين واقعه پس از گذشت سال
خيـزد و اسـتقالل اسـكاتلند را     نبرد عليه نيروهاي انگليسي به پا مي به ،ثيرگذار واالسأت

 .آورد براي اين كشور به ارمغان مي

 هاي پژوهش يافته

اي در فـيلم دالور   الگوي سفر قهرمان، به تحليل ساختار روايـت اسـطوره    اكنون، بر پايه
 خواهيم پرداخت.

 اول: عزيمت  پرده. 1

يا جهانِ معمول است. در ايـن   ين بخش سفر قهرمان، جدايي وي از زندگي عادي نخست
مرحله، قهرمان كه به زندگي عادي خو گرفته است، تمايلي بـراي تـرك زنـدگي آرام و    

خود ندارد. جهان عادي براي او نماد جريان واقعي زندگي است. جهانِ عادي   دغدغه بي
يكي از رهبـران    ي است كه در آن، پدر واالس،واالس، مقارن دوران كودكي وي و جهان

داران خشن و بيرحم انگليسي اسـت. جهـانِ معمـول،     شورشي اسكاتلند در برابر سرمايه
 آغاز و انجام سفر اوست.  گرِ موطن و ميهن قهرمان است؛ مكاني كه نقطه نمايان

كنـد   يا جهان معمول را ترك مـي  قهرمان در نخستين بخش سفر خويش، زندگي عادي 
گـردد. تـرك    يا زندگي عـادي خـويش بـازمي    و در مراحل بعدي سفر، ديگر بار به موطن 

شمول براي رشد و تكامـل شخصـيت    زندگي عادي و بازگشت مجدد به آن، نمادي جهان
يـا زنـدگي     رود. قهرمان، به عنوان شخصيتي رشدنايافته و ناكامل، خانه قهرمان به شمار مي
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گـردد. قهرمـان،    س به عنوان شخصيتي كامـل و آبديـده بـازمي   كند و سپ عادي را ترك مي
الگوي پـدر) مواجـه    اصلي سفر خويش (كهن 1عموماً در جهان معمول، با استاد يا راهنماي

 كند با او همنوا گردد. هاي او سعي مي شود و با پيروي از آموزه مي
سـت، اسـتاد يـا    هاي خويش جان باخته ا پدر واالس، به عنوان مبارزي كه بر سر آرمان
رود. قهرمـان در مسـير ماجراهـاي سـفر،      راهنماي اصلي وي در مسير سفر بـه شـمار مـي   

  و در حـالي كـه راهنمـاي اصـلي سـفر            يك استاد يا راهنماي فرعي نيز بيابـد   ممكن است
عهـده دارد،   همچنان نقش اصلي هدايت قهرمان را در رويارويي با ماجراها و رخدادها بـر 

بخشـي و   الهام  آموزي، وم و به تعبيري راهنماي فرعي قهرمان، مسئوليت حكمتراهنماي د
دار است و از رهگذر تمامي ايـن رويـدادها،    راهبري وي در برخي از مراحل سفر را عهده

اي نمادين، خود به راهنما و مرشـد اصـلي ديگـري بـدل خواهـد       قهرمان سرانجام به گونه
ميـرد. بنـابراين،    در همـان بخـش آغـازين سـفر مـي     شد. معموالً راهنماي اصلي قهرمـان  

بخش معنـوي قهرمـان در    از اين پس در مقام شخصيتي غايب، الهام  راهنماي اصلي قهرمان
بخشي دروني كه قهرمـان را   رود؛ الهام هاي متعدد سفر به شمار مي مواجهه با فراز و نشيب

 كند. نمايي ميخويش راه  در مسير سفر و در نهايت بازگشت به موطن و خانه
واالس، پدر خود را به عنوان راهنمـاي اصـلي سـفر خـويش در كـودكي از دسـت       

هاي  سفر، خود نيز جانش را در راه آرمان مبارزه با انگليسي  دهد و در واپسين مرحله مي
 كند.   متجاوز از فدا مي

آغـاز و انجـام سـفر قهرمـان را بـه روشـني بـه تصـوير           بدين ترتيب، نويسنده نقطه
آغاز و انجام آن نهفتـه اسـت. از ايـن رو،      كشد. مفهوم بنيادين سفر در همساني نقطه يم

چنانچه بازگشت قهرمان، با دستيابي به هدف و موفقيت در مأموريـت يـا جسـتجوي او    
 معنا جلوه خواهد كرد. توأم نگردد، تمامي فرايند سفر، ناتمام و بي

 مرحله نخست: دعوت به ماجرا

روند، اما تجلـي   هايي ماجراجو به شمار مي به صورتي فطري، شخصيتاگرچه قهرمانان 
و آشكار بودن چنين كيفيتي منوط به واكـنش قهرمـان بـه نـداهايي اسـت كـه او را بـه        
                                                      

1. mentor 
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خواند. واكنش و پاسخ قهرمان بـه   آميز فرا مي چالشي ماجراجويانه با رخدادهاي مخاطره
ي راكد دروني و ورود وي به ساحت نداي دعوت به مخاطره و ماجرا، به رهايي نيروها

انجامد. دعوت به ماجرا، بايستي توجـه قهرمـان را جلـب و او را     هاي قهرمانانه مي كنش
  فعال و به ساحت قهرماني پرتاب كند. گاهي نيز، نيروهاي شرور به جهان قهرمـان ورود 

واالس بـا    يتـوان بـه رويـاروي    خوانند. براي نمونه مي يابند و وي را به چالش فرا مي مي
سربازان انگليسي در مـوطن خـود اسـكاتلند، در پـي تعـدي سـربازان بـه همسـرش و         

 سرانجام رويارويي وي با سربازان انگليسي اشاره كرد.  
خوانـده     شخصيتي بـه جهـان مـاجرا فـرا       اما به هر ترتيب، معموالً قهرمان به واسطه

ـ    1شود. اين شخصيت منادي مي اري از حريـف يـا دشـمن و    است. منـادي، معمـوالً اخب
آورد. بـدين   الوقوع با نيروهاي شرور، براي قهرمان مـي  ضرورت رويارويي يا نبرد قريب

شـود؛ بـه همـان گونـه كـه واالس از       ترتيب قهرمان به طور رسمي به مبارزه دعوت مي
 شود. سوي ياران قديمي پدرش، براي قيام در مقابل سربازان انگليسي فرا خوانده مي

پـذيرد، امـا    ندارد كه دعوت به ماجرا چگونه و از سوي چه عاملي صورت مـي اهميتي 
چه هست، اين دعوت بايستي در اوايل داستان صورت پذيرد. زيرا دعـوت بـه مـاجرا،     هر

آغازگاه دراماتيك داستان و نخستين عنصري است كه شخصيت قهرمان را بـه چـالش فـرا    
ي داسـتان و سرنوشـت قهرمـان ترغيـب     خواند و همين موضوع تماشاچي را به پيگيـر  مي
كند. اگر در دقايق آغازين فيلم، دعوت قهرمان به ماجرا شكل نگيرد، احتمـال از دسـت    مي

خواهـد   رفتن توجه مخاطب زياد خواهد بود؛ زيرا مخاطب در همان دقايق اوليه فـيلم مـي  
 ايي است؟چيست و به عبارت ديگر قهرمان داستان در پي چه ماجر  باره بداند فيلم در

 مرحله دوم: رد دعوت

ميـل اسـت. در شخصـيت     الگوي قهرمان، در آغاز سفر، نمونه نوعيِ يك قهرمان بي كهن
قهرماني وجـود دارد، امـا ايـن ميـل و انگيـزه در او خفتـه و گـاهي          او، سرشت و سازه

 ميلـي قهرمـان، بـه    او بايستي بيدار و آشكار گردد. بـي   ناشناخته است. پس ميل و انگيزه
ها و ماجراهاي بزرگ نيـز   ميلي دروني مردم در رويارويي با چالش اي بازنمايشِ بي گونه

                                                      

1 .herald 
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طلبي، اشتغال به زندگي عادي و اجتناب از خطر و مخـاطرات سـفر،    هست؛ زيرا عافيت
ميلي قهرمان بـراي ورود   تر است. در اين مرحله كه بي تر و مطلوب هميشه انتخابي ساده

ن است، عاملي براي افزايش مطالبه و به تبع آن تقويـت ميـل و   بارز آ  به ماجرا مشخصه
امن عافيت و فاقد مسئوليت جهان عادي بيرون   قهرمان الزم است تا او را از خانه  انگيزه

 قهرماني رهنمون كند.  بكشد و به جهان پر مخاطره
واالس، در ابتدا دعوت ياران پيـر پـدرش بـراي پيوسـتن بـه آنهـا در مبـارزه عليـه         

خواهد پس از ازدواج، كشاورزي كند و زندگي آرامي  پذيرد. چون مي ها را نمي انگليسي
كننـد و او را   در پيش بگيرد. اما زماني كه سـربازان انگليسـي بـه همسـرش تعـدي مـي      

 خيزد. ها برمي كشند، واالس قيام عليه انگليسي مي
رو،  تند. از ايـن  هـا اوالً و اصـوالً در سـاحت عـاطفي تأثيرگـذار هسـ       اين نوع فـيلم 

كنـد،   كنند كه مخاطب را با آنچه قهرمان احساس مـي  اي عمل مي هاي مؤثر به گونه فيلم
هـا   كنند و بدين ترتيـب ايـن فـيلم    هاي او همراه مي سازند و با انگيزه همدل و همنوا مي

دهنـد.   گيرنـد و تحـت تـأثير قـرار مـي      عواطف و احساسات مخاطبان را در اختيار مـي 
خـاطر نشـان    2) در كتـاب سـفر نويسـنده   1387(ترجمه گـذرآبادي،   1ووگلركريستوفر 

سازد، اغلب بايستي عاملي براي افزايش ارزش خطر كـردن وجـود داشـته باشـد تـا       مي
ترين كاركرد افـزايش ارزش خطرپـذيري، معطـوف     بتوان قهرمان را وارد عمل كرد. مهم

ه و ايجـاد زمينـه همراهـي و    ساختن نيروي خشم قهرمان به سوي افراد شرور يا بـدخوا 
هاي قهرمان و نبرد او بـا دشـمنان اسـت. انتقـام قتـل يكـي از        همدلي مخاطب با انگيزه

عزيزان، آزادي و رهايي از ظلم يك حاكم ستمگر، يـا نـابودي يـك موجـود شـرور يـا       
هاي آشنا براي گام نهادن قهرمان در مسير سفر اسـت. يكـي از    شيطاني، برخي از انگيزه

كند، آن است كـه ايـن قبيـل     هايي چون دالور را تا اين حد تأثيرگذار مي كه فيلم داليلي
آورد و او را بـا   اي، احساسات و عواطف شديدي در مخاطب پديد مـي  مضامين اسطوره

تر از قتل همسر  سازد؛ زيرا هيچ رخدادي سهمگين هاي قهرمان همراه و همدل مي انگيزه
هايي چنين قدرتمند براي قهرمـان توليـد كنـد.     انگيزه و فرزندان قهرمان نيست كه بتواند
شود كه چيزي براي از دسـت   زدگي تبديل به فردي مي بدين ترتيب، قهرمان در اوج غم

آيـد.   دادن ندارد و نيرويي بسـيار قدرتمنـد و مهارناپـذير بـراي انتقـام در او پديـد مـي       
                                                      

1. Christopher Vogler        2. Writer's Journey 
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دهـد كـه طراحـي     مي هايي، نشان برانگيختن شديد عواطف مخاطب از سوي چنين فيلم
اي بسيار روشن و قدرتمند براي قهرمان در ابتداي داستان، تا چه حد ضـروري و   انگيزه

 بنيادي است.

 مرحله سوم: امدادهاي غيبي

پيش از آنكه قهرمان به جهان پرخطر ماجرا فرو افتد، معموالً به برخي از لـوازم قـدرت   
سـتاني، اغلـب قهرمـان از طريـق     اي در سـينماي دا  هاي اسـطوره  مجهز است. در روايت

يابد و به قـدرت يـا آگـاهي     شخصيت استاد يا راهنما، در اين مرحله از سفر مهارت مي
 شود. الزم براي گام نهادن در جهان پرخطر ماجرا مجهز مي

در فيلم دالور، بهترين دوست پدر واالس كه پيرمـردي آتشـين مـزاج و يـك يـاغي      
شود. واالس همچنين مجهـز   مربي ثانوي او ظاهر مي اسكاتلندي است، در قالب استاد يا

بخشد. او دستمال همسـر خـويش را بـه عنـوان      به شيئي نمادين است كه به او نيرو مي
نشاني براي يادآوري، با خود نگاه داشته است. نشـاني كـه در هنگـام ضـعف و ترديـد،      

ميان قهرمـان و نيرويـي    كند. اين اشيا، ارتباطي نمادين هاي او را تقويت مي دوباره انگيزه
سازد و در عين حال به عنوان يـك   كند، برقرار مي هاي او را آشكار و حفظ مي كه انگيزه

يابد. هـر بـار كـه مـا ايـن       موتيف يا رمزگان معنايي قابل تكرار، كاربرد نمايشي مي اليت
تـالش   نگـريم. زيـرا   يابيم كه به نمادي از هويت قهرمـان مـي   بينيم، درمي ها را مي نشانه

قهرمان براي دستيابي به هدف و به عبارتي هويت خـويش، تمـام آن چيـزي اسـت كـه      
آن زنده است و اين اشياي نمادين يادآور آن هستند. كـاربرد سـازگار     قهرمان به واسطه

هـاي   تواند تمهيدي زيركانه براي بازنمـايي نمايشـي برخـي جنبـه     هاي نمادين، مي نشانه
 مضموني باشد.

 : عبور از نخستين آستانمرحله چهارم

عزيمـت از    پذيرد و آمـاده  هنگامي كه سرانجام قهرمان دعوت به ماجرا و مخاطره را مي
اسـت كـه    1او عبور از نگهبانان آستانه   شود، نخستين وظيفه جهان عادي و آغاز سفر مي

                                                      

1. threshold Guardian 
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اند. نگهبان آستانه معمـوالً شخصـيتي اسـت كـه سـعي       راه ورود به جهان ماجرا را بسته
كند قهرمان را از آغاز سفر و گام نهـادن در جهـان مـاجرا بـازدارد. در دالور، واالس      مي

رو شود و آنها را براي مبارزه و نبـرد نهـايي بيـدار     بايستي با ياران اسكاتلندي خود روبه
پيمان، اغلب مانعي است كه قهرمان براي گذر از نخسـتين   كند. گرد هم آوردن ياران هم

فر، بايد آن را پشت سر بگذارد و از آن عبور كنـد. عـالوه بـر ايـن، در     آستانه و آغاز س
هاي رهبـري خـود را بـه اثبـات      پيمان، قهرمان شايستگي فرايند گرد هم آوردن ياران هم

رساند و از اين رهگذر، ضمن اميد بخشيدن به افراد فرودست، ضعيف و پراكنده، بـه   مي
 بخشد. ي زندگي اميد ميها مخاطبان نيز براي رويارويي با دشواري

 مرحله پنجم: در بطن نهنگ/ عبور از قلمرو تاريكي

اي نمـادين   هنگامي كه قهرمان به صورت كامل وارد جهان ماجرا شد، گويي كه به گونـه 
چـه در   ماجرا قرار گرفته است. قهرمان هر بزرگي تمام جهاندر زهدان و بطن نهنگي به 
كنـد   زند، بيشتر خود را كشف مي به جستجو ميرود و دست  جهان ماجرا بيشتر فرو مي

، 1شـود ( بـوكر   روي او گسـترده مـي   اي از ادراك خويشتن و جهـان، فـرا   هاي تازه و افق
). واالس به عنوان مردي خشمگين كه فقط براي انتقام آمده اسـت ، بـه   106، ص 2011

آيـد. در   مـي افتد؛ اما در آخر به عنوان رهبـر مـردم خـويش بيـرون      جهان ماجرا فرو مي
تر، دگرديسي تمامي قهرمانان چنين مسيري دارد: قهرمان با الهام و تعليم  اي وسيع گستره

كند و در پايان خـود تبـديل بـه اسـتادي ديگـر       يك استاد يا مربي سفر خود را آغاز مي
اي  است و شخصيت از همـان نقطـه   2اي اي اسطوره شود. بنابراين ماهيت سفر چرخه مي

 شود. د، به همان جا نيز ختم ميكن كه آغاز مي

 دوم: آشنايي  پرده .2

شـباهت   3شود. فراينـد آشـنايي   در پرده دوم، قهرمان به تمامي با قلمرو قهرماني آشنا مي
اي  هـاي جهـان بـه گونـه     فرهنگ  كاملي با آيين تشرّف يا مراسم تكليف دارد كه در همه

اي دشـوار   آزموني سخت يا مبارزه شود. در آيين تشرّف، يك جوان تازه بالغ، برگزار مي
                                                      

1. Booker       2. mythological Round        3. initiation 
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گذراند تا ارزش و توانايي خود را ثابت كند. پس از موفقيت در اين مراسم،  را از سر مي
گـذارد و بـه عنـوان     شود و به اين دنيا قدم مي جوان تازه بالغ با دنياي مردانگي آشنا مي

در فرايند آشنايي يا شود. به همين ترتيب قهرمان نيز  مردان پذيرفته مي  عضوي از جامعه
هاي خـود را بـه    هاي گوناگون در مسير قهرماني، ارزش تشرّف، بايستي با گذر از آزمون

 اثبات برساند.

 ها مرحله ششم: در مسير آزمون

هايي است كـه در ظـاهر بـراي نـابودي قهرمـان       اين مرحله از سفر شامل سلسله آزمون
گيرنـد. قهرمـان    قهرمان، سر راه او قـرار مـي   واقع براي آبديده كردن اند، اما در پديد آمده

ها را از سـر بگذرانـد.    براي كسب شهرت و اعتبار الزم براي رهبري، بايستي اين آزمون
كند  باك معرفي مي ها خود را به عنوان يك سلحشور بزرگ و بي واالس، در مسير آزمون

 شود.   وز ميها پير و با رهبري سپاه شورشيان در نبردهاي شجاعانه با انگليسي

 مرحله هفتم: مالقات با ايزدبانو

موانع، قهرمانِ پيروز به مرحلـه    ها و عبور از همه پس از پشت سر گذاشتن تمامي آزمون
رسد. ايزدبانو شخصـيتي آسـماني اسـت كـه از      جهان ماجرا مي  بانو يا ملكه پيوند با ايزد

اي  ر روح بـزرگ زنانـه  كند و از سوي ديگ دهد و هم مراقبت مي يك سو هم پرورش مي
الگـوي ايزدبـانو،    است كه قهرمان بايستي با او ازدواج كند و يكي شود. از اين رو كهـن 

روشـني    واالس، نمونه  بازنمايشِ شخصيتي غير مادي يا روحاني است. همسر درگذشته
الگوي ايزدبانوست. او حضوري لطيف و عاشقانه در فيلم دارد، اما در مسير سفر  از كهن

شـود،   يابد و از آنجا كه به دست دشمن كشته مـي  مان، حضوري خيالي و معنوي ميقهر
آورد. در عين حال چون  الزم براي پيروزي قهرمان در برابر دشمن را نيز پديد مي  انگيزه

شود، به تمامي در روح و روان قهرمان حاضر  بر قهرمان ظاهر مي  خيال چنين شخصيتي
هـاي مقاومـت، در    مسر اوست كه بـراي تقويـت انگيـزه   واالس روح ه است. ايزدبانوي 

اي معنـادار   شود. مالقات قهرمـان بـا ايزدبـانو، بـه گونـه      حالتي روياگونه بر او ظاهر مي
 گر، قرار گرفته است.    درست پيش از رويارويي و مالقات با زني ديگر، يعني زن وسوسه



78 v 1394تابستان ) / 82(پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 گر مرحله هشتم: زن در نقش وسوسه

كنـد.   يق و تمايالت عشقي و جنسي قهرمان را بازنمايي مـي گر، عال شخصيت زن وسوسه
گـر را   در فيلم دالور، شاهزاده ايزابل، عروسِ پادشاه انگلستان، براي واالس نقـش وسوسـه  

در طول سفر دارد. شخصـيتي كـه داراي تضـاد و ناسـازگاري اسـت؛ زيـرا از يـك سـو،         
به قهرمان تمـايالت عـاطفي    قهرمان است و از سوي ديگر نسبت  پيشه دشمن ستم  همبسته

گر است. او بايستي به زن  دارد. چالش قهرمان در اين مرحله از سفر، اعتماد به زن وسوسه
گر اعتماد كند تا شايد به كمك او بتواند دشمن خويش را شكست دهـد. در فـيلم    وسوسه

 د.  كن جذّاب و دلربا، تمايالت عشقي قهرمان را نيز آشكار مي  دالور، اين شاهزاده

 مرحله نهم: آشتي و يگانگي با پدر

گـردد. در   اوج سفر، قهرمان با دنبال كردن راه پدر، به او ماننده و با او يگانه مي  در نقطه
دوم، واالس تبديل به قهرمان و جنگجويي بزرگ مانند پـدرش    پرده  فيلم دالور، در ميانه

گيـرد و از سـوي    رش قرار ميشود. بنابراين از يك سو، مورد تحسين همان ياران پد مي
كنند. عملكـرد قهرمـان همچـون اسـتاد      ديگر، همان دشمنان پدرش، او را نيز تهديد مي

سـفر    تـرين مرحلـه   خود، تا اين مرحله قرين توفيق است؛ اما قهرمان اينك در خطرنـاك 
قرار گرفته است. جايي كه پيشتر استاد و راهنماي او قرار گرفته بود و شكسـت خـورد.   

مندي و اتكا به ميـراث   شود كه قهرمان با بهره اي از سفر واقع مي نگي با پدر در نقطهيگا
 رساند.   دهد و به سرانجام مي پدر يا راهنما ،كار خود را با موفقيت ادامه مي

 مرحله دهم: خدايگان

شود. اين بحـران از   رو مي ترين چالش و بحران روبه در پايان پرده دوم، قهرمان با بزرگ
گـردد.   تاريك خويش است، آشكار مي  قهرمان با سويه  ق آزمون نهايي كه روياروييطري

ميـرد؛ امـا دوبـاره بـا قـدرتي       در حالي كه قهرمان در اين آزمون دشوار، مانند پدرش مي
شود. اين مرگ نمادين و تجديد حيات روحاني، بـه نـوعي رهـايي از     روحاني متولد مي

است. از طريق اين دشوارترين آزمون و بـاززايي،  زندگي خاكي و نوعي عروج آسماني 
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شـود. ايـن همـان خطـر يـا       رو مـي  ترين خطر و ترس خويش نيز روبـه  قهرمان با بزرگ
تهديدي است كه پدرش در رويارويي با آن كشته شد. اما قهرمان در ايـن مرحلـه تـاب    

 يابد.   آورد و موفقيت مي مي
كننـد.   الس به او خيانت مـي ، ياران وا1ساز فالكرك در فيلم دالور، در نبرد سرنوشت

اي كه با او هم پيمان شده، بـه او   زاده يابد رابرت بروس، نجيب هنگامي كه واالس درمي
آيد. استاد واالس پيشـتر كشـته شـده     شكند و به زانو درمي مي  خيانت كرده است، درهم

معنوي (دسـتمال همسـرش)     اند و حتي نشانه است، سربازانش مجروح و درهم شكسته
در ميدان نبرد گم شده است؛ اما واالس خـود زنـده اسـت و خشـم و خشـونت او       نيز

آيـد و دوبـاره بـا     اين بحران بيرون مي  چندين برابر شده است. در اين هنگام، او از ميانه
كند و آنهـا را   شود. سپس روياي خيانتكاران را تعبير مي وار انتقام متولد مي نيروي ديوانه

ميرد، اما بايسـتي   رساند. اگرچه قهرمان در اين مرحله واقعاً نمي يك به مجازات مي به يك
اي  مـرگ قـرار گيـرد يـا تجربـه       هاي كاري، در آسـتانه  صدمات جدي و زخم  به واسطه

هـا و   نزديك به مرگ را از سر بگذراند. تماس بسيار نزديك بـا مـرگ در مسـير آزمـون    
رو و بـه   بـه  با جهـان مـاورايي رو   شود كه قهرمان بويژه در دشوارترين آزمون، باعث مي

ساحت آن نزديك شود. از رهگذر اين تعالي معنـوي، قهرمـان نيـروي روحـاني جهـان      
 آورد. ماورايي را به دست مي

 له يازدهم: موهبت يا هديه نهاييمرح

يابد. البته پاداش او همان پيروزي  ماندن در آزمون نهايي، پاداش مي  قهرمان به دليل زنده
ن رساندن مأموريت يا سفر است. بدين ترتيب، قهرمان رسالت اصلي زنـدگي و  و به پايا

رساند. همچنين قهرمان ارزش كار خـود را   حضور خود در اين جهان را به سرانجام مي
يابد و خود را به عنـوان يـك    يابد و نسبت به هدف و مقصود خويش بصيرت مي درمي

هديه قهرمان نيست، بلكه نماد لطف الهي كند. البته، پاداش فقط  ابدي كشف مي  اسطوره
رود. هنگامي كه واالس پـس از تـرك زنـدگي خـاكي و عـروج       به مردم نيز به شمار مي

شود و براي مردم اسكاتلند، تبديل  گير مي گردد، افسانه او همه روحاني دوباره پديدار مي
                                                      

1. Falkirk 
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خـود)   تـر از گذشـته (در زمـان حيـات مـادي      بخـش  بخش و حتي الهـام  به روحي الهام
اي بـدل   گردد. بنابراين پاداش اصلي واالس ايـن اسـت كـه او بـه شخصـيتي افسـانه       مي

  گرديده و به عنوان ناجي ناميراي اسكاتلند، دوباره تجلّي يافتـه اسـت. موهبـت و هديـه    
 نهايي براي واالس، جايگاه و تقدير او به عنوان منجي آزادي براي مردم خويش است.

 سوم: بازگشت    . پرده3

مراحل نهايي سفر، مسير بازگشت قهرمان به زادگاه يا موطن معنوي خـويش را ترسـيم   
كند. واالس به نقش خويش به عنوان رهبر انقالبيون اسكاتلند كه ميراث پدر اوسـت،   مي

  گردد، يعني همان مسئوليتي كه در ابتدا از پذيرفتن آن سر باز زده بود. بازمي

 گشت  مرحله دوازدهم: امتناع از باز

گونه كه قهرمان تمايلي براي ترك زندگي عادي و ورود بـه جهـان    درست همان
مخاطرات ماجرا ندارد، اينك ممكن است نسبت به ترك جهان ماجرا و بازگشت 

زيرا قهرمـان از رهگـذر    ؛به موطن خويش و جهان عادي نيز تمايلي نداشته باشد
سـت. در فـيلم دالور،   مكاشفه و عروج معنوي دچار دگرگـوني بنيـادين گشـته ا   

پذيرد. اينك  واالس در ابتدا دعوت آزادمردان اسكاتلندي را براي رهبري قيام نمي
كـه سرنوشـت آنهـا آزادي از ظلـم و سـتم        خويش آموخته  او از رهگذر مكاشفه

 است.  است و براي پذيرفتن اين نقش آماده

 مرحله سيزدهم: فرار جادويي  

فرار جادويي است؛ زيرا اينـك قهرمـان شخصـيتي     بازگشت قهرمان به موطن خويش يك
آسماني است. فرار جادويي اغلب در قالب يك تعقيـب و گريـز دشـوار و پـر دلهـره       نيمه

اي كه قهرمان براي نجات محبوب خويش يـا كشـتن شخصـيت     شود؛ به گونه بازنمايي مي
فـيلم دالور،  بردن جستجوي خود، بايستي بـا تمـام سـرعت بگريـزد. در       شرور يا به پايان

رو خواهد شد؛ اما قهرمـان   داند كه بايد بازگردد؛ و احتماالً با مرگ خويش روبه قهرمان مي
شجاعت آن را دارد كه از خويشتن بگذرد و خـود را قربـاني كنـد؛ زيـرا اينـك او حامـل       

 الگوي خويش و نيروي آسماني و هويت خويش است.   تمامي قدرت كهن
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 بيرون    مرحله چهاردهم: دست نجات از

گـردد. در ايـن مرحلـه، قهرمـان از      قهرمان، اغلب از سوي ديگران به جهان عادي بازمي
يابـد و ازسـوي يـاران خـويش بـه خانـه و كاشـانه         جهان مخاطره و ماجرا نجـات مـي  

گـردد و از   شود. در فيلم دالور، قهرمان به جاي اينكه نجات يابد، اسير مي بازگردانده مي
شـود. تفـاوتي نـدارد كـه فراينـد       لي خـويش بازگردانـده مـي   سوي دشمن به موطن اص

گيرد؛ به هـر   بازگشت به واسطه فرار جادويي، دست نجات از بيرون، يا اسارت صورت 
 شـود؛   رو مـي  گردد و در آزمون نهايي با نيمه تاريك خويش روبـه  صورت قهرمان بازمي

 پديدار خواهد شد.اي كه سرشت و سرنوشت قهرمان از اين طريق آشكار و  به گونه

 مرحله پانزدهم: عبور از آستان بازگشت  

بازگشت قهرمان به عنوان يك انسان فاني، امكان يك مرگ واقعي و نه فقط يـك مـرگ   
دهد سـرانجام ماننـد پـدرش     اي كه به قهرمان اجازه مي كند؛ به گونه نمادين را فراهم مي

بازگشت و در عين حال انصـراف از    در راه آزادي كشته شود. در عبور قهرمان از آستانه
اي نهفته است. قهرمان خود را به تمـامي، از   بازگشت به جهان عادي، نمادگرايي پيچيده

 بخشد.   هاي خويش رهايي مي هاي پدر، مردم و حتّي انگيزه انگيزه

 مرحله شانزدهم: ارباب دو جهان   

ايي، و تماس بـا نيـروي   در بازگشت قهرمان به جهان عادي؛ اعتبار، حكمت، تجربه، توان
سازد. اينك قهرمـان، از يـك سـو اربـاب      بخش مي الهي، از او شخصيتي با هيبت و الهام

جهان عادي است و از سوي ديگر ارباب جهـان مـاجرايي اسـت كـه از آن گـذر كـرده       
بخـش   است. اكنون او فقط قهرمان نيست، بلكه استاد و راهنما نيز هست و بايستي الهـام 

باشد. هر قهرمان بزرگي در پايان سفر، بايد تبديل بـه اسـتاد و راهنمـايي     قهرماني ديگر
 شخصيت خويش را تكامل بخشد.    بخش شود و چرخه الهام

در فيلم دالور، واالس راه خود را با الهام از پدرش كـه اسـتاد و راهنمـاي اصـلي     
يعني رابـرت  كند و در پايان سفر، خود تبديل به استاد قهرمان جديد،  اوست، آغاز مي
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خـواهي و قيـام پـس از     آزادي  بخش رابرت براي انگيـزه  شود. واالس، الهام بروس مي
توانـد اسـتقالل و آزادي را بـراي     مرگ خـويش اسـت. اگرچـه واالس شخصـاً نمـي     

اسكاتلند به ارمغان آورد، اما رابرت بروس، قهرمان جديدي كه مريد او شده است اين 
 دهد.  كار را انجام مي

 هفدهم: آزاد و رها در زندگي    مرحله 

  در آخرين مرحله از سفر، قهرمان با صـعود از جايگـاه قهرمـاني بـه اسـتادي، چرخـه      
كند و سرانجام پس از كسب جايگاه استادي تبـديل   اي را تكميل مي شخصيت اسطوره

  بخش و ابـدي بـراي همـه    اي، الهام شود. اكنون قهرمان، شخصيتي افسانه به افسانه مي
تـر از   بخـش  تـر و الهـام   اي بـزرگ  ها خواهد بود؛ زيرا هـيچ افسـانه   زمان  در همه مردم

شود، نيست و چنين مرگي مؤثرترين  هايش كشته مي داستان شخصيتي كه در راه آرمان
بخـش   اي ابـدي و الهـام   پايان براي سفر قهرمان است زيرا قهرمان را تبديل به افسـانه 

سماني، يعني جهاني كـه اساسـاً بـه آن تعلـق دارد،     كند و او را به جهان معنوي و آ مي
، بـا مـرگ قهرمـان پايـان      هـاي اسـطوره   گرداند. مشهورترين و مؤثرترين روايت بازمي

اي و حتـي   اي افسـانه  يابد. به همين دليل، نماد زندگي قهرمان و پيام او، بـه گونـه   مي
اي به نحـوي مشـابه    سانهقهرمانان اف  ماند. اين نماد در مرگ همه گاهي تا ابد زنده مي

 شود.  تكرار مي
بخـش يـاران اسـكاتلندي واالس و     او الهام  ميرد، اما مرگ شجاعانه ويليام واالس مي

مبارزه و قيام است. قهرمان بـا بـه ارمغـان آوردن آزادي بـراي       رابرت بروس براي ادامه
زوي آن را دارنـد و  ها آر انسان  كند كه همه مردم، آزادي را تبديل به نمادي ارزشمند مي

چـه قهرمـان در    شمارند. نماد نهايي يك قهرمان، نماد آزادي است. اگـر  آن را گرامي مي
ميرد، تجديد حيات نمادين قهرمان از طريق بـازگويي داسـتان    زندگي عادي و زميني مي

بخـش در   الهـام   ترتيب داستان او به عنـوان افسـانه   پذيرد و بدين  قهرماني او صورت مي
 يابد.  ماند و تداوم مي خاطبان زنده ميذهن م

آورد و  عالوه بر اينكه قهرمان در پايان سفر، براي مردم خويش آزادي به ارمغان مـي 
اي  شود، معموالً بـه عنـوان پـاداش، هديـه     اي ستايش مي به عنوان قهرمان يا استاد افسانه
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و الگويي شـناخته   كند. اين ساختاري متعارف عشق است نيز دريافت مي  نهايي كه هديه
شده است كه قهرمان در پايان داستان به وصال محبوب خويش برسد. اگرچـه در فـيلم   

ميرد در عمل با بازگشت معنوي به سـوي ايزدبـانو و همسـر خـويش      دالور، واالس مي
بيند و به سوي  خويش را مي  يابد. واالس به هنگام مرگ، همسر از دست رفته پاداش مي

آورد تـا مخاطـب بـه جـاي      پاداش يا هديه نهايي، شرايطي را فراهم مـي گردد.  مي او باز
،  احساسي از اندوه و غم با خشنودي و آسودگي جهان فيلم را ترك گويد. در اين فـيلم 

يابـد كـه    قهرمان مرگي سخت و دردناك دارد، اما با چنـين رويكـردي مخاطـب درمـي    
هد بود و بار ديگر با همسـر  مند خوا قهرمان در زندگي پس از مرگ، خوشدل و سعادت

وجود اينكه چنين پاياني بيش از حد احساسـاتي   محبوب خويش پيوند خواهد يافت. با
بـه نسـبت معقـولي را ميـان الگـوي كالسـيك         رسد، اما هماهنگي و مصالحه به نظر مي

ميـرد و الگـوي محبـوب تماشـاچي كـه       اي كه در آن معموالً قهرمان مي قهرمان اسطوره
 كند. كشد، برقرار مي ي را انتظار ميپايان خوش

 گيري  بحث و نتيجه

اي  پـرده  بخشي يا سـه  ، با ساختار سهسفر قهرمان  گانه هاي سه بخش بايد توجه داشت كه
الگوي سـفر بـه مثابـه يـك      در روايت دراماتيك نيز سازگار است. به عبارت ديگر، كهن

كالسـيك، يعنـي     يشـي در انگـاره  هاي بنيادين پيرنگ داستاني و نما كالن روايت، مؤلفه
اي ذاتـي دربـردارد. امـا     گشايي را بـه گونـه   اوج و گره  برخورد، كشمكش، بحران، نقطه

اي را  مراحل سفر در الگوي سـفر قهرمـان، بيشـتر عناصـر سـاختاري روايـت اسـطوره       
كنند و نبايد به اين ساختار به عنوان يـك فرمـول يـا طـرح دقيـق داسـتاني        توصيف مي

هـاي داسـتاني حماسـي، تمـامي      پس نبايد انتظار داشت كه قهرمـان در فـيلم   نگريست.
بگذراند. با وجود اين، فيلمي ماننـد   مراحل سفر را يك به يك و به صورت دقيق از سر 

يابـد، بـه نحـوي نمايـانگر      دالور كه در تسخير عواطف و خياالت مخاطبان توفيـق مـي  
ر نزديك به الگوي اصلي كمپـل هسـتند. در   كاربرد اين عناصر به صورتي بنيادين و بسيا

 ، تناظر ساختار سفر و مراحل سفر قهرمان در فيلم دالور نشان داده شده است.  2جدول 
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 مقايسه تطبيقي مراحل سفر قهرمان در فيلم دالور ـ2جدول 

 فيلم دالور مراحل سفر

ده
پر

  
ت

يم
عز

ل: 
او

 

ماجرا/ آغاز دعوت به  .1

 سفر

هـا   رش بـراي مبـارزه عليـه انگليسـي    سوي دوستان پد واالس از

 شود. دعوت مي

2 .پذيرد. واالس به دليل تمايل به يك زندگي آرام، دعوت را نمي دعوت رد 

 امدادهاي غيبي. 3
دستمال همسـر واالس، نمـاد همسـر مقتـول و نيـروي انگيـزش       

 معنوي اوست.

 عبور از نخستين آستان. 4
ا براي مبارزه و نبرد نهـايي  واالس بايستي ياران اسكاتلندي خود ر

 بيدار كند.

 تاريكيعبور از قلمروي . 5
واالس در اوج خشم، براي انتقام از قاتالن همسـرش وارد مبـارزه   

 شود. مي

ي
اي

شن
: آ

م
دو

ه 
رد

پ
 

 ها مبارزات واالس عليه انگليسي ها آزمون . در مسير6

 رويارويي واالس با روح همسر خويش بانوايزدمالقات با . 7

 ، عروس پادشاه انگلستان  رويارويي واالس با شاهزاده ايزابل گر زن در نقش وسوسه. 8

 شود.  واالس تبديل به قهرمان و جنگجويي بزرگ مانند پدرش مي آشتي و يگانگي با پدر. 9

 خدايگان. 10
در نبرد فالكرك، پس از اين كه برخي ياران واالس بـه او خيانـت   

 خيزد. شكند؛ اما دوباره به پا مي يكنند، واالس درهم م مي

 نهايي . هديه11
كنـد و نقـش خـود را بـه      واالس از انتقام شخصي خود عبور مـي 

 يابد. عنوان قهرمان آزادي اسكاتلند درمي

ده
پر

  
ت

ش
زگ

 با
م:

سو
 

 امتناع از بازگشت. 12
واالس كه نوميد است، در ابتدا دعوت مجدد آزادمردان اسكاتلندي 

 پذيرد. و رهبري قيام نمي را براي بازگشت

 گرداند. كند و روح مبارزه را بازمي واالس خيانتكاران را مجازات مي فرار جادويي. 13

  بيروندست نجات از . 14
ترين تصميم براي مـرگ و   بزرگ  شود و در آستانه واالس اسير مي

 گيرد. زندگي قرار مي

 عبور از آستان بازگشت. 15
شود و در نهايـت   ها نمي ت، تسليم انگليسيواالس در چنگال اسار

 رود. آگاهانه به استقبال مرگ مي

 ارباب دو جهان. 16
اي مـردم   واالس با الهام از پدرش، تبديل به رهبر بزرگ و افسـانه 

 شود. اسكاتلند مي

 آزاد و رها در زندگي. 17
واالس پس از مرگ، با دميدن روح مبارزه در رابرت بروس، آزادي 

 آورد. اي مردم اسكاتلند به ارمغان ميرا بر
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هايي كه داستان آنها چه از حيـث مضـمون و چـه از حيـث موقعيـت، بـه        حتي در فيلم
اي نيست، باز هم گرايش به كـاربرد سـاختار روايـت     صورت واضح و آشكاري اسطوره

ته و مورد كار رف ها به توان ديد؛ زيرا چنين الگوهايي به كرّات در داستان اي را مي اسطوره
ان الگـويي مـؤثر   وتواند به عن اي مي اند. به همين دليل، ساختار اسطوره استقبال واقع شده

 تري پيدا كند. و كارآمد در روايت آثار نمايشي حماسي كاربردهاي گسترده
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