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 كيدهچ

اند الگوهـاي مختلفـي را   نويسي تالش كرده در چند دهه گذشته، برخي صاحبنظران حوزه فيلمنامه
پردازي قهرمان در سينما و تلويزيون طراحي كنند. الگوي سفر قهرمان وگلر، به دليل  براي شخصيت

اسـت.  كـرده   نويسي ايجاد تأكيد بر مراحل رشد شخصيت قهرمان، رويكردي نو در حوزه فيلمنامه
اين پژوهش، سفر قهرمان نوجوان را بر اساس الگوي سفر قهرمان وگلر، مورد بازخواني قـرار داده  

اي صورت پذيرفته، مراحـل سـفر قهرمـان     است. در اين بازخواني كه به شيوه اسنادي و كتابخانه
لعه قرار الگويي با در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگ و هويت ايراني، مورد مطا نوجوان در حيطه كهن

گرفته است. در اين مطالعه، يك مرحله از الگوي سفر قهرمان وگلر حـذف و سـه مرحلـه بـه آن     
ريزي گرديد. اين پژوهش تـالش   سفر قهرمان نوجوان در چهارده مرحله پي  اضافه شد و در نتيجه

يزيوني و نويس تلوكند با ارائه و بررسي مراحل سفر قهرمان نوجوان، نشان دهد چگونه فيلمنامه مي
عنـوان نمونـه    گيري از اين مراحل، قهرمـان نوجـوان را خلـق كنـد. بـه      تواند با بهره سينمايي مي
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 مقدمه

ــدگي اســت كــه نقشــي مهــم و   يكــي از خــاطره 1دوره نوجــواني انگيزتــرين دوران زن
مـرز   ،نوجـواني كنـد.   انسان ايفا مي» شخصيت«و » هويت«گيري  انكار، در شكل غيرقابل

 الگوپـذيري  گيـرد، مي كالبد شخصيتي انسان شكل كه در آنبين كودكي و جواني است 
پـذيرد. انسـان در   ها تأثير مي صورت ناخودآگاه از شخصيت  به و شخص يابدشدت مي

آمـال و  احتيـاج بـه الگـو و قهرمـان دارد تـا      دوره نوجواني بيش از هـر زمـان ديگـري    
هاي ظاهري و باطني قهرمانِ  كند ويژگياو ببيند. نوجوان تالش ميآرزوهاي خود را در 

قهرماني كه با او احسـاس هماننـدي   خود را همانندسازي كند. نوجوان با باور داشتن به 
  كند، در مقطع حساس نوجواني به دنبال راهي تازه براي آينـده خـود اسـت. از ايـن    مي

عنوان يكي از عناصر داستان براي نوجوانان اهميتي خاص   بر قهرمان به يه تكروست كه 
عقيب و ايجاد توانند به نوجوان در شناخت، تكند. آثار تلويزيوني و سينمايي، مي پيدا مي

خلق قهرمان براي نوجوانان در آثـار   همدلي با قهرمان كمك كنند و بر او تأثير بگذارند.
سازان جهان برخوردار است تا از اين سينمايي و تلويزيوني از اهميت فراواني نزد برنامه

 اي همسو با ايدئولوژي دلخواه خود بسازند. طريق بتوانند در آينده، جامعه
انتخـاب   بزرگسـاالن مان خود را هم از ميان نوجوانان و هـم از دنيـاي   نوجوان، قهر

عام و براي تمام سنين در نظر  صورت  بهي سفر قهرمان وگلر، در الگوكند و قهرمان مي
است، اما اين پژوهش سفر قهرمان نمايشي را در مقطع سني نوجواني، مـورد   شده  گرفته

اب مقطع نوجواني و بررسي سفر قهرمان در دهد. علت انتخبازخواني و بررسي قرار مي
سنين نوجواني به سه دليل است: اول. رشد و بلوغ نوجوان از مرحله كودكي به جـواني  

يل به دلي ساختاري و محتوايي با سير مراحل سفر قهرمان دارد و اين شباهت ها شباهت
بـه جـواني   ماهيت و تغييرات نوجواني است كه فرد، سفري بيروني و دروني از كودكي 

الگـوي   هاي مفصلي در دهـه اخيـر در خصـوص   اگرچه پژوهش .كند. دوم يمرا تجربه 
حـوزه  هاي مربوط بـه  ، فقدان پژوهشصورت گرفته است 2وگلركريستوفر سفر قهرمان 

 زعـم   به .. سومسازدنمايان مي يخوب  را بهپژوهش نوجوان قهرمان، ضرورت انجام اين 
لي قهرمان نوجـوان در ميـان آثـار نمايشـي تلويزيـوني      پژوهشگر و با توجه به جاي خا

                                                      

 )61، ص 1380پور،  (مردان» سالگي امتداد دارد. 18تا  13اي از رشد انسان است كه دامنه آن از  نوجواني دوره پيچيده« .1
2. Christopher Vogler 
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جديـدي   انـداز  چشـم تواند يافتن يك الگو مي يي و...،انمايپوايراني اعم از فيلم، سريال، 
 ي ج.ا.ا. ايجاد كند.مايصداوسدر توليد آثار نمايشي با محوريت قهرمان نوجوان در 

م ناخودآگاه جمعي هستند. الگوها برگرفته از مفهوست و كهن1الگو كهنقهرمان، يك 
ناخودآگاه جمعي نخستين بار از سوي كارل گوستاو يونگ مطرح شـد و منظـور او، آن   

صـورت    هاست كه به دليل زيست طـوالني در كنـار يكـديگر بـه    بخشي از روان انسان
الگو اصطالح يونگ  كهن«انتقال است.  گرفته و از نسلي به نسل ديگر قابل  مشترك شكل

 هاي نمونه آغازين (مثالً قهرمـان، پيـر فرزانـه، مـام بـزرگ)     ك از تعداد پديدهبراي هر ي
كه محتواي ناخودآگاه جمعي (و بنابراين، محتواي ناخودآگاه هر فـرد معـين) را    ]است[

هاي كلي يا جهـاني انسـان   كننده انديشهها منعكس و فرض بر اين است كه اين سازد مي
). قهرمـان در هـر   799، ص 1369پاشـايي،  (» شـود ها يافت مياست كه در همه فرهنگ

نمايـد. قهرمـان    الگويي پيروي مـي كند و از كيفيات كهنفرهنگ و نژاد و سني ظهور مي
نوجوان، يك چهره از هزار چهره قهرمان است كه بر اساس مدل وگلر به بررسـي سـفر   

دارد، فـارغ از   الگوهـا  كهـن پردازيم. الگوي سفر قهرمان به دليـل اينكـه ريشـه در     او مي
سفر قهرمان، الگويي جهاني است كـه در هـر فرهنگـي و در    «مرزهاي جغرافيايي است. 

. اين الگو همان تنوع نامحدودي را دارد كه نژاد انسـان داراسـت   افتد يمهر زماني اتفاق 
). 36، ص 1391(وگلر، ترجمـه گـذرآبادي،   » و با وجود اين، فرم بنيادي آن ثابت است

يي الگـو  كهـن ي هـا  شـه يرهمين  ليبه دلاست؛ بنابراين  شمول جهانيي لگوا كهنقهرمان، 
قهرمان است كه الگوي سفر قهرمان نوجوان، چه ايراني و غير ايراني يكسان اسـت، امـا   

، آداب داد قرار مدنظردر تمام مراحل سفر قهرمان نوجوان  ستيبا يماي كه همواره نكته
در  تـوان  يمـ ي فرهنگـي را  هـا  تفاوتي مثال، و فرهنگ و سنن اسالمي ايراني است. برا

ـ ايراني ديد كه  در فرهنگ اسالمي ها هيفرضمراحل تشرف و سن تكليف و واجب شدن 
من اسطوره را به شـيوه خـودم   « :ديگو يم. به همين دليل وگلر ميپرداز يمدر ادامه به آن 

براي  داستانگود. هر كار را انجام دهي نيو همو شما نيز بايد راحت باشيد  كنم يمبازگو 
يـا نيـاز فرهنگـي     هـدف  بـا ي را ا اسـطوره  مقاصد خود يا نيازهاي يك فرهنگ خـاص، 

 ).16، ص 1390(ترجمه اكبري، » دده يمخاص خود تطبيق 
                                                      

1. archetype 
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 قهرمانـان  ،شـويم كـه در ميـان الگوهـاي نوجـوان ايرانـي      با نگاهي دقيق متوجه مي
عنوان قهرمانان درام نمايشـي بـه     را به آنهاتوان  ـ مذهبي كم نيستند، اما چگونه مي  ملي

تـوان بـر اسـاس     هاي خلق قهرمان نوجوان چيسـت؟ آيـا مـي   منصه ظهور رساند؟ مؤلفه
الگوي سفر قهرمان وگلر، سفر قهرمان نوجوان را رديابي كرد و اقتضائات فرهنگ ايراني 

لق قهرمـان  اين پژوهش، ارائه مدلي كارآمد براي خ هدف ؟داد قراررا نيز مورد مالحظه 
نويسي با عنوان الگوي سفر قهرمان وگلر با در نظـر   نوجوان، از يك نظريه مؤثر فيلمنامه

 گرفتن فرهنگ و هويت اسالمي ـ ايراني است.
قهرمان، سفر قهرمـان، قهرمـان     ها و مطالعات صورت گرفته در زمينه بررسي پژوهش

ـ   اي نشـان مـي  الگو و ساختار اسطورهنوجوان، كهن تـوجهي در   ژوهش قابـل دهـد كـه پ
 خصوص قهرمان نوجوان، در كشور صورت نگرفته است.  

 پژوهش ادبيات نظري

بار ارسطو در كتاب بوطيقا، به تحليل ساختار درام پرداخت و مدلي را ارائه داد  نخستين
شـود.   كه حتي تا به امروز نيز به عنوان معياري براي بسياري از آثار نمايشي استفاده مـي 

3اينريش زيمـر هـ ، 2، ميرچـا اليـاده  1عاصر پژوهشگران زيادي نظيـر يونـگ  در دوران م
و  

4والديمير پراپ
موضـوع   5ين ميان، جوزف كمپبلدر ااند. به كاوش در اسطوره پرداخته 

مطالعـه و سـاخت   ساز الگوهايي نو براي  ينهزمرا به اين تحقيقات افزود كه  سفر قهرمان
برخي پژوهشگران اين حوزه، بر اسـاس الگـوي    آثار نمايشي، بويژه فيلمنامه شده است.

انـد كـه   نويسـي ارائـه داده  فيلمنامه  هاي خود را در زمينه چهره كمپبل، مدل قهرمان هزار
اي ، الگوي بيست و دومرحلـه 7، ويليام اينديك6توان به كارهاي ارزشمند جيمز بونت مي

امـا كـار كريسـتوفر     كـرد، اشاره  9اي كيث كانينگهام و الگوي شانزده مرحله 8جان تروبي
اي در درام و فيلمنامــه اي ســفر قهرمــان او از اهميــت ويــژهوگلــر و الگــوي دوازده مرحلــه

» 10چهـره  قهرمان هـزار «كريستوفر وگلر بنياد كار را خود را بر اساس نظريه  برخوردار است.
                                                      

1. Jung              2. Mircea Eliade        3. Heinrich Zimmer 

4. Vladimir  Propp      5. Joseph Campbell      6. james Bonet 

7. Wiliam  Indyk        8. John Trobi          9. Keith Cunningham 

10. The Hero With a thousand faces (1949) 
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سـفر  «ب كتانويسي ادامه داد.  كمپبل استوار ساخت و پروژه كمپبل را در عرصه فيلمنامه
وگلر توانسته است مـوج عظيمـي    1»ي در خدمت نويسندگانا اسطورهنويسنده؛ ساختار 

اي سفر قهرمان ايجـاد كنـد. چنانچـه اسـتوارت     در عرصه درام بر اساس روايت اسطوره
پنجاه فيلم سينمايي را بر اساس همـين الگـو مـورد    » اسطوره و سينما«در كتاب  2ويتيال

ايـن الگـو بـراي ژانرهـاي مختلـف       كـه دهـد  ويتيال نشـان مـي  بررسي قرار داده است. 
فـرد در ميـان محققـان پيشـگفته اسـت و       بـه   اي كارايي داشته و الگويي منحصـر  فيلمنامه

يـر اسـت. از   نظ كـم كند كه در نوع خـود   يمنويسان ايجاد  امكانات فراواني براي فيلمنامه
 گرديد.اين رو، مباني نظري پژوهش بر اساس اين الگو انتخاب 

 قهرمان وگلر سفر الگوي

كنـد.   الگوهايي است كه نقش پررنگي در نظريـات وگلـر ايفـا مـي    قهرمان، يكي از كهن
واژه قهرمان ريشه در زبان يوناني دارد و معني آن محافظت و خـدمت اسـت. قهرمـان    «

شخصي است كه تمايل به فدا كردن نيازهاي شخصي خود به نفع ديگـران را دارد. او از  
 »خـود «الگـوي قهرمـان در جسـتجوي     رود. كهن ها و توهمات خود فراتر ميوديتمحد

الگـوي  ). 16، ص 1390(وگلـر، ترجمـه اكبـري،     »براي پيدا كردن هويت و كمال است
. الزم اسـت  گرفته اسـت  اي شكل سفر قهرمان وگلر در قالب يك ماجراي دوازده مرحله

ه اينكه قهرمان مسافر، نوجوان اسـت  الگوي سفر قهرمان وگلر تعريف و سپس با توجه ب
طور  بهاي را  اين الگوي دوازده مرحلهوگلر به بازخواني و تحليل مراحل سفر بپردازيم. 
) 2ص  ،1389ويتـيال، ترجمـه گـذرآبادي،    ( خالصه در مقدمه كتاب اسـطوره و سـينما  

 بدين گونه شرح داده است:
هـاي او را  هـا و محـدوديت  شـود، آرزو تماشاگر بـا قهرمـان آشـنا مـي     عادي. ينياد

 كند.و بازشناسي، با او پيوند برقرار مي همدليشناسد و از راه  مي

شـود تـا چيـزي را جسـتجو كنـد يـا        قهرمان به چالش كشـيده مـي   .دعوت به ماجرا
 اي را حل نمايد. مسئله

دهد.كند و ترس خود را بروز ميقهرمان ترديد مي .دعوت رد 

                                                      

1. The Writer’s Journey: Mythic Structure For Writers(1998)      2. Stuart Voytilla 



128 v 1394پاييز ) / 83(پياپي  3م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 كند. ا نوعي منبع اطمينان و تجربه و دانايي تماس برقرار ميقهرمان ب .مالقات با استاد

 .گردد مي» دنياي ويژه«شود و وارد قهرمان به ماجرا متعهد مي .آستانه نينخست ازعبور 

كننـد تـا   ها و كساني كه به قهرمـان كمـك مـي   موقعيت .ها و متحدان و دشمنان آزمون
 را كشف كند.» دنياي ويژه«هاي  ويژگي

بنيـادي بـا    ينبـرد  شود تـا در اي كه قهرمان آماده ميمرحله غار. نيتر ژرفه ب راهيابي
 نيروهاي ناتواني و شكست و مرگ مواجه شود.

تـرين تـرس خـود     بحران مركزي داستان كـه در آن قهرمـان بـا بـزرگ     .آزمون بزرگ
 كند.وپنجه نرم مي شود و با مرگ دسترو مي هروب

ـ   عنا تولدي دوباره مياي كه قهرمان به يك ملحظه .پاداش رو  هيابـد و از مواهـب روب
 .شود ميمند شدن با ترس و مرگ بهره

را » دنيـاي ويـژه  «شود ماجرا را بـه پايـان برسـاند و    قهرمان متعهد مي .مسير بازگشت
 شود.كند يا از آن بيرون رانده ميترك مي

 كند. ستگار و دگرگون ميخانه، تطهير و ر هآزمون نهايي كه قهرمان را در آستان .تجديد حيات
گردد و دستاورد جستجوي خود را در اختيار  قهرمان به خانه بازمي .بازگشت با اكسير

 گذارد كه براي دوستان، خانواده، جامعه و دنيا مفيد است. ديگران مي

 روش پژوهش

آوري مطالـب   اي، بـه مطالعـه و جمـع   در اين مقاله با استفاده از روش اسنادي و كتابخانـه 
خته شده و بر اساس تحليل كيفي دو فيلم تلويزيـوني و  بوط به سفر قهرمان نوجوان پردامر

و تطبيق الگوي پيشنهادي پژوهشگر با ايـن  ») كودك و فرشته«و » كودكي ايوان(«سينمايي 
 دو فيلم مراحل سفر قهرمان نوجوان تبيين و مورد بازخواني قرار گرفته است.

 هاي پژوهش يافته

 في الگوي وگلر و ارائه الگوي پيشنهاديالف) تحليل كي

و  مراحل سفر قهرمان نوجوان بر اساس الگـوي سـفر قهرمـان وگلـر، مـورد بـازخواني      
اي  اي بـراي مـا اهميـت ويـژه    آنچه در اين سفر فيلمنامه .است گرفته قرار وتحليل يهتجز
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دن شـ   دارد، تركيبي از سفر دروني و بيروني نوجوان اسـت؛ چراكـه هـم مسـئله بـزرگ     
اي كـه  سفر ذهنـي و درونـي   فيزيكي و بلوغ و مسائل مرتبط با آن مورد نظر است و هم 

شناسـد و ايـن، توأمـان بـه رشـد درونـي و        نوجوان هويت خود را طي اين سفر بـازمي 
گونه كه در مقدمه گفتـه شـد، قهرمـان نوجـوان مـورد نظـر        بيروني او اشاره دارد. همان

بايسـت در  هويت اسـالمي ـ ايرانـي اسـت و مـي      هاي فرهنگ و پژوهش، داراي ويژگي
 نظر قرار داد. را همواره مد» امپرياليسم فرهنگي«زعم وگلر،   تمام مراحل، به

بـرداري گـردد    سفر قهرمان در صورتي كه خام دستانه تفسير شود، كوركورانه نسخه«
گي باشـد؛ در  تواند ابزاري براي سلطه فرهن و چرا مورد اقتباس قرار گيرد، مي  چون يا بي

صورتي كه الگوي سفر قهرمان فكورانه اقتباس شـود، بـه نحـوي كـه بازتـاب كيفيـات       
تواند ابزار مفيدي مانند جغرافيا، شرايط اقليمي و مردم بومي باشد، مي فرد و بي منحصربه

مراحـل   ).15، ص 1390(وگلر، ترجمه اكبري، » گويان در هر فرهنگي باشد براي داستان
 جوان به شرح زير تبيين شده است:سفر قهرمان نو

 اول: دنياي كودكي  مرحله

نقطه ديگر در فيلمنامه، بايد  به از يك نقطه براي نشان دادن تغيير نمايشي قهرمان نوجوان
وضعيت اوليه او تعريف شود؛ وضعيت اوليه قهرمان نوجـوان، دنيـاي كـودكي اوسـت.     

آشنا نشده است و در دنياي تخيلي و دنيايي كه قهرمان نوجوان هنوز با واقعيات زندگي 
در مـدل  » دنياي عادي«كند. بر اساس مقتضيات قهرمان نوجوان، بهشتي خود زندگي مي

تغيير يافته است. دنياي كودكي وظايف و اهداف اوليـه قهرمـان   » دنياي كودكي«وگلر به 
كند و بـراي سـفر قهرمـان نوجـوان يـك آغـاز و يـك نقطـه پايـان اسـت.           را تعيين مي

شوند؛ همين نكته به شما كمك خواهد كرد ترين سفرها با نخستين گام آغاز مي طوالني«
 .)1392نشين،  توبياس، ترجمه راه(» برسيد كه بفهميد به كجا

 تر دوم: دعوت به دنياي بزرگ  مرحله

دعوت به دنياي «  در مدل وگلر براي قهرمان نوجوان به مرحله» دعوت به ماجرا«  مرحله
ترها دعوت  تر و بزرگ تغيير يافته است. در اين مرحله، نوجوان به دنياي بزرگ» تر بزرگ

تفـاوت دارد. قهرمـان نوجـوان    » دنيـاي كـودكي  «بـا  » تر دنياي بزرگ«شود. مناسبات  مي
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كي در كتاب داسـتان در ايـن    خواهد از زهدان بهشتي خود خارج شود. رابرت مك نمي
... اگـر مجبـور نباشـيم تغييـر      كار است فظهبشر ذاتاً موجودي محا«نويسد:  خصوص مي

ها و خطـرات را خـود    او بايد مسئوليت ).209، ص 1391(ترجمه گذرآبادي، » كنيمنمي
 خورد.بر عهده گيرد. در اين مرحله تعادل زندگي قهرمان به هم مي

 سوم: رد دعوت  مرحله

ترهـا،   نياي بزرگتوان عنوان كرد كه پا گذاشتن به د مي» رد دعوت«در خصوص مرحله 
همانند سدي بزرگ، براي نوجوانِ در حال رشد است. ديگر از دنيـاي رؤيـايي كـودكي    

طـور كـه وگلـر     بايست با واقعيات زندگي آشنا شـود. همـان  خبري نيست و كودك مي
(وگلـر، ترجمـه   » اين ماجرا سرشار از خطر اسـت؛ سـفري بچگانـه نيسـت    «نويسد:  مي

هم قهرمان اين است كـه چـه پاسـخي بـه دعـوت مـاجرا       اكنون مسئله م ).1390اكبري، 
واسـطه دعـوت بـه مـاجرا در       هـايي كـه بـه   هـا و دلواپسـي  بدهد. قهرمان به دليل ترس

قهرمان تمايلي به تغيير نـدارد و  «كند.  گيرد، از پذيرش سفر امتناع ميوجودش شكل مي
). 11، ص 1389، (ويتيال، ترجمه گـذرآبادي » دهدبهشت امن دنياي عادي را ترجيح مي

رد دعوت در مواردي ممكن نيست؛ مثل هنگامي كه قهرمان درون يك منطقه جنگي يـا  
زده قرار گرفته است. در صورت فرار از اين منطقـه، ديگـر سـفر قهرمـاني شـكل       بحران

 دهند تا دعوت را رد كند. ها فرصتي به قهرمان نمي گيرد. اين نوع بحران نمي

 باهاتچهارم: دنياي اشت  مرحله

جدايي) سـفر   عزيمت،( ترين مرحله پرده اول عنوان اساسي به » دنياي اشتباهات«  مرحله
قهرمان نوجوان، به مدل اضافه شده است. اين مرحله در مدل وگلر وجود ندارد. اضـافه  
شدن اين مرحله به دو علت است؛ نخست اينكه شخصيت نوجوان، هنوز تجربـه كـافي   

قهرمـان  «نويسـد:   ه ندارد و پر از اشتباه است. جان تروبي مـي براي پيمودن سفر قهرمانان
تواند در پايان داستان چيزي ياد بگيرد، مگر اينكه در آغاز در مـورد چيـزي در    شما نمي

) و علت دوم اين است كه تا اشتباهي از 90، ص 1391(ترجمه گذرآبادي، » اشتباه باشد
شـود و حضـور اسـتاد     ملموس نمي سوي قهرمان صورت نگيرد، رشد قهرمان و بلوغ او

زند، نشانه اين است كـه  فايده است. وقتي از قهرمان نوجوان اشتباه دراماتيكي سر مي بي
او رشد كافي نيافته است و منحني شخصيتي او كامل نيست و از اين موضـوع اشـتباهات،   
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ود ديگـر بـاوج   توان بهـره بـرد. از سـوي    در طراحي منحني شخصيتي قهرمان نوجوان مي
شود. در صورت داشتن نقص است كـه بلـوغ و كامـل     نقص، باورپذيري قهرمان بيشتر مي

كنـد.  خطاهـاي جالـب، شخصـيت را انسـاني مـي     «يابـد.   شدن براي يافتن هويت، معنا مي
تواند بخشي از وجودش را در قهرمان بازشناسد كـه قهرمـان بـا چـالش     مخاطب وقتي مي

ت فكري يا گناه يا ضربه عاطفي مربوط به گذشته يـا  پيروزي بر ترديدهاي دروني، اشتباها
سـازي   و تزلزل فوراً قهرمـان  ضعف، عدم كمال گريبان باشد. نقطه   به ترس از آينده دست 

(وگلـر،  » تـر اسـت   تـر و جـذاب   كند كه واقعـي كند يا هر شخصيتي ديگر را متجلي ميمي
ص و اشتباه باشـد، سـفري   نق پس اگر نوجواني كامل و بي). 49، ص 1390ترجمه اكبري، 

معناست. اگـر قهرمـان نوجـوان در دنيـاي كـودكي       رو دارد، بي كه براي يافتن هويت پيش
گذرانند، ولي وقتي قهرمان دعـوت   دچار خطا شود، آن خطا را به پاي رفتار كودكانه او مي

 ؛شـود  را پذيرفت و سفر قهرمانانه خود را شروع كرد، هر خطا، اشتباه قهرمان محسوب مي
 زيرا قهرمان سفر خود را شروع كرده و از دنياي كودكي فاصله گرفته است.

 پنجم: مالقات با مرشد  مرحله

در مدل وگلر به همين نام و در مرحلـه چهـارم آمـده اسـت. در     » مالقات با مرشد«مرحله 
مريـدي يـا    -فرهنگ ايراني ـ اسالمي و در ادبيات تعليمي و همچنين داستاني، رابطه مـراد  

رسـد،   شاگردي وجود داشته است. در تعاليم ديني وقتي نوجوان به سن بلوغ مـي  -شد مر
طـور ذاتـي از موقعيـت     براي خود انتخاب كند. هر مربي به ) مرجع تقليد( بايد يك راهنما

مربي در جايگاه كسي قرار دارد كه روش زندگي يا چيز جديـدي  «برتري برخوردار است. 
). ايـن مرحلـه را   270، ص 1389 ،بخـش  ت، ترجمـه لعـل  (شـلهار » آمـوزد به قهرمان مـي 

وضوح ديد. اگر كسي دچار اشتباه شود، هميشه  هاي مرتبط با نوجوانان به توان در فيلم مي
و  تواند دروني يا بيروني باشـد  كسي براي نشان دادن راه درست وجود دارد. اين استاد مي

توانـد  براي نوجوانان نصيحت مستقيم ميلزوماً نبايد اين هدايت آشكارا انجام شود؛ چراكه 
استاد ممكـن اسـت يـك    «ارزش واقعي آموزش را از بين ببرد و جنبه عكس داشته باشد. 

... قهرمان ممكن اسـت يـك    آدم واقعي باشد يا چيزي مثل يك نقشه يا دفتر يا رمز نوشته
راهنمـاي او  استاد دروني داشته باشد، يعني اصول محكمي در زمينه شرافت يا عدالت كـه  

 ).11-12، صص1389(ويتيال، ترجمه گذرآبادي، » در طول سفر است
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 مرحله ششم: عبور از نخستين آستانه

به دليل آنكه آستانه ورود به دنياي تشرف اسـت، بايـد   » عبور از نخستين آستانه«مرحله 
دقت مورد بررسـي قـرار گيـرد؛ چراكـه توسـعه هويـت         اي بهبه لحاظ نگارش فيلمنامه

نوجوانان مثل جشن تولد، رفـتن بـه     افتد. مراسم مان نوجوان در اين مرحله اتفاق ميقهر
 دهنده هويت قهرمان نوجوان در فيلمنامه است. مقطع باالتر و ... توسعه

 هفتم: تشرف  مرحله

، جدايي قهرمان از كودكي و رسيدن به نوجواني است كه در مدل وگلـر  »تشرف«مرحله 
هاي بلوغ قهرمان نوجوان اضافه شـده   بلوغ قهرمان و مناسك و آيينوجود ندارد و به دليل 

اگرچه نام تشرف با پرده مياني سفر يكي است، اما در اين مرحله براي سفر قهرمـان   است.
افتد؛ تشرف، جدايي كامل قهرمان و انتقال او از دنياي كودكي بـه  نوجوان تشرف اتفاق مي

دهد كه قهرمـان بـه سـفر خـود متعهـد       رخ مي دنياي نوجواني است. مرحله تشرف زماني
شده باشد. مرحله تشرف، قلب تپنده سفر قهرمان نوجوان است. اهميـت ايـن مرحلـه بـه     
دليل وضعيت سني نوجوان و رسيدن او به سـن بلـوغ اسـت. در فرهنـگ ايرانـي جشـن       

گانه و شروع روزه واجب، از جمله مراسمي است كه نشـان   تكليف، واجب شدن نماز پنج
از تغيير در زندگي و سفر قهرمان نوجوان دارد. در اين مرحله قهرمان نوجوان بـا وظـايف   

شود و بايد از ايـن بـه بعـد     ديني و مذهبي و همچنين وجدان و اخالقيات انساني آشنا مي
كـاري كـه بايـد انجـام دهـد،       كار بندد. قهرمان در مرحله تشرف، به آنها را در سفر خود به

الوقوع درونمايـه   التحصيل شدن قريبدر ژانر فيلم نوجوانان، فارغ«كند.  يتعهد كامل پيدا م
خيـالي  عمومي و جهاني است. اين يك تذكر فراگير است كه دوران رفتن به مهماني و بـي 

 .)195، ص 1388(اينديك، ترجمه علوي طباطبايي، » رسدزودي به پايان مي به

 ها، دشمنان و دوستان هشتم: آزمون  مرحله

، سه گروه اصلي همساالن، خانواده و جامعه در »دشمنان و دوستان ها، آزمون«مرحله  در
بايـد دوسـتان و    كننـد. قهرمـان نوجـوان    دنياي قهرمان نوجوان نقشي اساسي را ايفا مـي 

هاي اوليه را پشت سر بگذارد. قهرمان بعـد از عبـور از    دشمنان خود را بشناسد و آزمون
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شـود و قـوانين دنيـاي ويـژه را     رو مـي  ان و دشـمنان روبـه  هـا، متحـد  آستانه بـا آزمـون  
  گيرد. اين مرحله براي قهرمان و مخاطبان داستان به يك اندازه مهم است. وقتي به فرامي

دهنـده شـامل خـانواده، گـروه      شـود، گـروه يـاري   طور قطعي قهرمان نوجوان متعهد مي
شويم،  طور قطعي متعهد مي  اي كه به چيزي بهلحظه«شوند. همساالن و جامعه ظاهر مي

شوند؛ مثالً دوسـتي كـه بايـد بـا او      هاي دور و بر ما ناگهان پر از اندرزهاي مفيد ميآدم
(تروتيـر و  » اي كه بايد به آن برويد، كتابي كه بايد بخوانيـد و غيـره   حرف بزنيد، مدرسه

و  عنـوان دوسـت    الگـوي مـادر بـه    كهـن  ).73، ص 1390همكاران، ترجمه گذرآبادي، 
اي متقابل از همـديگر  كند. همساالن به گونه ياريگر قهرمان، در اين مرحله بروز پيدا مي

صورت رقيـب ورزشـي، رقيـب     پذيرند. رقيب، نوعي دشمن خاص است كه به  تأثير مي
كنـد   كند. وگلر، در خصوص دشمنان عنوان مـي تجاري، يا هر كار ديگري نمود پيدا مي

كنـد تـا او را   ن قهرمان نيست، اما طـي رقابـت تـالش مـي    رقيب معموالً درصدد كشت«كه 
 »ترين غار راهيابي به ژرف«مرحله  ).185، ص 1390(وگلر، ترجمه اكبري، » مغلوب سازد

 كه اين مرحله هم در مقدمه و هم در بطن آزمون بزرگ قرار دارد. حذف شده است؛ چرا

 نهم: آزمون بزرگ  مرحله  

» 1به بـد و نيـك خـواهيم آزمـود     آزمايش را از راههر نفسى چشنده مرگ است و شما «
آزمون بزرگ، خطيرترين مرحله براي قهرمان نوجوان اسـت؛ زيـرا قهرمـان نوجـوان بـا      

و به دست آوردن يـا از دسـت دادن    مرگ يا ماجرايي كه مرگ و زندگي، بودن يا نبودن
است شخصـاً  قهرمان ممكن «شود، مواجه است. خود را شامل مي ترين چيز زندگي مهم

با مرگ رويارو شود يا شاهد مرگ يك متحد يا استاد باشد يا حتي بدتر از آن، خـودش  
نوجـوان بـيش    قهرمان ).13، ص 1389(ويتيال، ترجمه گذرآبادي، » باعث آن مرگ شود

هـا از ايـن حـس     رو در شـهربازي   ايـن  از هر قهرماني به مفهوم مرگ نزديك اسـت. از 
تا آنها خطر مرگ را تجربـه كننـد و از    اندت و وسايلي ساختهشده اس نوجوانان استفاده 

رساند كه حس مرگ را تجربه وفلك مسافران خود را به حالتي مي چرخ«آن لذت ببرند. 
تالش عليه مرگ و نجات از  هآيد كه از تجديد خاطركنند و هراس عظيمي به وجود مي

 ).29، ص 1390(وگلر، ترجمه اكبري، » شودكام آن ناشي مي
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 دهم: بلوغ معنوي (قدرت تازه بيدار شده معنوي)  مرحله

كه قدرت تازه بيدار شـده معنـوي قهرمـان نوجـوان اسـت، پـس از       » بلوغ معنوي«  مرحله
هاي نوجوان درباره خود و  ترين پرسش زيرا اساسي مرحله آزمون بزرگ اضافه شده است؛

آيـد. اينكـه    ثل مرگ به وجود ميجهان و تولد و مرگ، بعد از تجربه كردن حادثه بزرگي م
هـا   يابد؟ قهرمان نوجوان براي پاسخ به اين پرسش اش چطور معنا مي او كيست؟ و زندگي

انديشد. جاودانگي، مخلوق بودن و ارتباط با چيـزي فراتـر،   به فطرت خود و به كائنات مي
 سـازد. معنويـت و   اش يعنـي معنويـت و مـذهب رهنمـون مـي     او را به سمت نياز فطـري 

بـا ايـن    وگلـر  نويسـنده مأموريت مذهبي، رسالت بزرگ اسطوره قهرمان است. كتاب سفر 
كنم كـه در سـفر نويسـنده كـه مـأموريتي اسـت       از شما دعوت مي«شود:  جمله شروع مي

گويي نـو بـا مـن    براي كشف و تفحص و طراحي مرزهاي مبهم اسطوره و داستان مذهبي
وگلر در تمام مراحل سفر قهرمان  پس ).1ص  ،1390(وگلر، ترجمه اكبري، » همراه شويد

انداز حركت كرده است و در اينجـا بـه دليـل اينكـه معنويـت و       خود، بر اساس اين چشم
ترين مقطع زندگي يعني در سن نوجواني براي قهرمـان   مذهب براي نخستين بار و در مهم

ايـن نيـروي   «افتد، اين مرحله بـه صـورت جداگانـه آورده شـده اسـت.      نوجوان اتفاق مي
تواند تغيير مثبت حقيقي در جهان ايجاد كنـد، حاصـل تركيـب دو چيـز      العاده ... ميخارق

(تروتير و همكاران، ترجمـه  » تراست؛ قدرت تازه بيدار شده معنوي و جذب قدرت پست
). الگوي سفر قهرمان يك سفر معنوي و مـذهبي اسـت، زيـرا هـدف آن     1390گذرآبادي، 

وجوان است. دوران نوجواني، نخستين لحظه ارتباط فرد بـا خـالق   هدايت، رشد و تعالي ن
همچنـين،   يابـد.  شود و شدت مي خود است و احساس خداجويي در اين مقطع شروع مي

تـا مـا را بـراي ورود بـه      كنـد است كه ارائه مي 1يكي از وظايف اسطوره، دروس اخالقي
 ين قـدرت تـازه بيـدار شـده،    مراحل مختلف زندگي هدايت نمايد. براي غافل نماندن از ا

 به الگوي وگلر اضافه شده است.» بلوغ معنوي«يك مرحله به نام 

                                                      

تـا مـا را بـراي     كنندهايي كه دروس اخالقي و الگوهاي نقشي ارائه مي: يعني اسطوره(Pedagogical) وظيفه پداگوژيكي. 1
 ).209، ص 1388ورود به مراحل مختلف زندگي هدايت كنند (اينديك،ترجمه گذرآبادي، 
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 يازدهم: پاداش  مرحله

تـرين   در مرحله پاداش، قهرمان نوجوان كه از مـرگ جـان سـالم بـه در بـرده و بـزرگ      
ها چيره گشته است، مستحق گرفتن  ترين ترس ها را پشت سر گذاشته و بر بزرگ آزمون

شود، ترين ترس خود چيره مي برد، بر بزرگ قهرمان از مرگ جان به درمي«است. پاداش 
بـرد كـه بـه    و حاال پاداشي نصيب مي آوردكشد يا بحران عاطفي را تاب مياژدها را مي

تواند  پاداش قهرمان نوجوان مي ).1389(ويتيال، ترجمه گذرآبادي، » دنبال آن بوده است.
 ز يك خواسته مادي مثل كفش و دوچرخـه و ... گرفتـه تـا   اشكال مختلفي داشته باشد؛ ا

يك قهرمان. پاداش براي نوجوان يافتن هويت خود است و ايـن   عنوان  شناخته شدن به
هاي زيادي را پشت سر زند. او تالشروشني رقم مي  چيزي است كه آينده قهرمان را به

تلف گذشته است تـا خـود را   هاي بسياري استفاده كرده و از موانع مخگذاشته، از آموزه
توان گفت انسان اگر در دوران حساس نوجواني به هويت خـود پـي ببـرد،    بشناسد؛ مي

  هر داستان خوب، داسـتان كلـي انسـان بـه    «گويد: راه روشني براي آينده دارد. وگلر مي
شمول به دنيا آمدن، رشـد، يـادگيري، تـالش بـراي كسـب       طور عام يعني شرايط جهان

 .)40، ص 1390(ترجمه اكبري، » كندرا منعكس مي مرگو  هويت

 بازگشت : راه بيمدوازده مرحله

براي قهرمان نوجـوان تغييـر   » بازگشت راه بي«به دنياي عادي به مرحله » مسير بازگشت«
شـده اسـت و امكـان     زيرا بـراي قهرمـان نوجـوان دوران جديـدي شـروع       يافته است؛

بازگشتي، هم مادي است و هـم معنـوي.    ين بيبازگشت به دنياي كودكي وجود ندارد؛ ا
جـاي   رسد. ممكن است قهرمان نوجوان بـه  قهرمان نوجوان به تعادل در دوره جديد مي

راه «بازگشت فيزيكي به خانه، راه خود را ادامـه دهـد. از سـوي ديگـر، ايـن مرحلـه را       
همـه    ه در آنكنـد كـ   نهيم، زيرا قهرمان نوجوان سفري را تجربه مـي  نام مي» بازگشت  بي

شوند، دنيـاي كودكانـه    هستند. مثالً مردگانش زنده نمي ريناپذ برگشتنوعي   اتفاقات، به
گيري است و هويت خود را بـاز شـناخته اسـت.    رخت بربسته، عقالنيت در حال شكل

بازگشت نامگذاري شـده اسـت؛   اين مرحله در اصول فيلمنامه نويسي هم به نام نقطه بي
جاي اولش   داده است، درست كرد و به  يدادهايي را كه در داستان رختوان رويعني نمي

بسـت. قهرمـان نوجـوان     كـار  توان از آن درس گرفت و براي آينده به برگرداند، فقط مي



136 v 1394پاييز ) / 83(پياپي  3م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

هاي سفرش را براي  بايد براي مرحله مهم تجديد حيات، خود را آماده كند و تمام داشته
 آخرين بار بيازمايد.

 ديد حياتسيزدهم: تج  مرحله  

مرحله تجديد حيات نقطـه اوج داسـتان اسـت. مرحلـه تجديـد حيـات بـراي قهرمـان         
نوجوان، به بزرگي آزمون بزرگ است و روايت سفر قهرمان نوجوان به نحوي است كـه  

آخرين آزمـون   افتد. تنها تفاوت آنها اين است كه اين مرحله، بار اتفاق مي اين آزمون دو
مرحله آزمايش بـزرگ شـبيه اسـت. در ايـن      به  ين مرحله، براي قهرمان نوجوان است. ا

كنـد و هـدف ايـن     مرحله قهرمان نوجوان از تعادل كودكي در دنياي كودكانه، سـفر مـي  
است كه به تعادلي جديد در نوجواني برسد. قهرمان نوجوان در مرحلـه تجديـد حيـات    

» اندن تعادل بـه زنـدگي  ميل شديد قهرمان به بازگرد«دهد و آن تنها يك كار را انجام مي
). در اين مرحله، مثل مرحله آزمـون بـزرگ، او   1390كي، ترجمه گذرآبادي،  است (مك

بايد دست به انتخاب بزند. انتخابي بين مرگ و زندگي، بودن يا نبودن يا از دسـت دادن  
 شود. ترين چيزي كه دارد. در اين مرحله، قهرمان پااليش روحي مي بزرگ

 ازگشت با اكسيرچهاردهم: ب  مرحله

در كيميـاگري   1اكسـير  مرحله پاياني سفر قهرمـان نوجـوان بازگشـت بـا اكسـير اسـت.      
كنـد. بـراي مثـال     تر مي دهد و كامل جوهري گدازنده است كه ماهيت اجسام را تغيير مي

در قلمرو تصـوف، نظـر مربـي و مرشـد كامـل بـه       «كند.  جيوه را نقره و مس را طال مي
و پيشـوا   بنابراين انسان كامل، شـيخ  دهد؛يت اشخاص را تغيير ميآيد كه ماهحساب مي 

اين اساس، اكسير، همان هويت يافته شـده   ). بر1389(فرهنگ عميد، » دهد نيز معني مي
و رشد صورت گرفته و تجربه اندوخته شده در سفر است كه قهرمان نوجـوان از اسـتاد   

اكسير، دستاورد سفر است.  ت دارد.صورت كيميايي در دس  روزگار ياد گرفته است و به
» علم يا عملي است كه روح و نفس اجسـام نـاقص را بـه مرتبـه كمـال برسـاند      « اكسير

رسـد.  ). قهرمان با در دست داشـتن اكسـير بـه جـاودانگي مـي     69، ص 1369(ياحقي، 
اسـت. قهرمـان نوجـوان بـا يـك اكسـير       » سفر قهرمان« بازگشت با اكسير، پاداش نهاييِ

                                                      

1. Elixir 
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توانـد باشـد؟   د تا آن را با ديگران تقسيم كند. اكسير قهرمان نوجـوان چـه مـي   گردبرمي
شده است. او تجربه كافي براي ادامه مسير را   قهرمان نوجوان، ديگر به فردي بالغ تبديل

ترين كاركرد براي قهرمان  دارد و به لحاظ دروني و بيروني كامالً متحول شده است. مهم
بازگشت مثل جايزه يا پاداشي است... يكـي  «ناسي است: نوجوان يافتن هويت و خودش

بهتـرين   ).293، ص 1390(وگلر، ترجمـه اكبـري،   » از كاركردهاي آن خودشناسي است
 اكسير آن است كه آگاهي برتر را براي قهرمان و تماشاگر به ارمغان بياورد.

فر قهرمان اي) و الگوي س دوازده مرحله( الگوي سفر قهرمان وگلر  مقايسه ـ1 جدول

 اي) نوجوان؛ پيشنهادي (چهارده مرحله

 الگوي سفر قهرمان نوجوان، پيشنهادي وگلر الگوي سفر قهرمان

 . دنياي كودكي1 . دنياي عادي1

 تر. دعوت به دنياي بزرگ2 . دعوت به ماجرا2

 . رد دعوت3 . رد دعوت3

 ت)س. دنياي اشتباهات(اين مرحله اضافه شده ا4 --------

 . مالقات با مرشد5 مالقات با استاد. 4

 . عبور از نخستين آستانه6 . عبور از نخستين آستانه5

 (اين مرحله اضافه شده است) 1. تشرف7 --------- 

 ها، دشمنان و دوستان . آزمون8 ها، متحدان، دشمنان. آزمون6

 (اين مرحله حذف شده است) ---------- ترين غار . راهيابي به ژرف7

 . آزمون بزرگ9 آزمون بزرگ  .8

 (اين مرحله اضافه شده است) . بلوغ معنوي10 ----------

 . پاداش11 . پاداش9

 بازگشت . راه بي12 . مسير بازگشت10

 . تجديد حيات13 . تجديد حيات11

 . بازگشت با اكسير14 . بازگشت با اكسير12

                                                      

 حله با پرده مياني خود همنام است.. اين مر1
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 هاي مورد بررسي پژوهشب) فيلم

وگلـر   اب اسطوره و سينما كه پنجاه فيلم سينمايي را بر اساس مدل) در كت1389ويتيال (
كليد درك اسطوره و سرچشمه قدرت ايده سفر قهرمـان  «نويسد: بررسي كرده است، مي

با مقايسه الگوي سفر قهرمان نوجوان بـا   .ترجمه گذرآبادي)(» چيزي جز مقايسه نيست
نوجوان در جهـان داسـتان و حـوزه    ها، شناخت مفيدي از شرايط و جايگاه قهرمان فيلم

آمـده، احتيـاج    دست  آوريم. از اين رو، براي شرح الگوي به دست مي نويسي به فيلمنامه
تري به خود بگيرد و امكانات سـفر   هاي موردي است تا پژوهش شكل كاربردي به نمونه

نوجوانـان   هايي را كه بـراي  توان همه فيلم قهرمان نوجوان در فيلمنامه ارزيابي شود. نمي
جرئـت گفـت    تـوان بـه    امـا مـي   شده است، بر اساس اين الگو بـازخواني كـرد؛    ساخته

شـده باشـند، داراي سـاختار     هايي كه بر اساس مدل سفر قهرمان نوجوان نوشته  فيلمنامه
و از سوي ديگر چون بر اساس ناخودآگاه جمعي بسـط   تري خواهند بود آشنا و منسجم

فهم هستند. تفسيرهاي استنتاجي پژوهشگر از مراحل   ني و همهاند، جها يافته  و گسترش
سفر قهرمان نوجوان، از دو فـيلم مربـوط بـه نوجوانـان (ايرانـي و خـارجي)، از سـوي        

تواند از سوي پژوهشگراني ديگـر بسـط و توسـعه     پژوهشگر استخراج شده است و مي
 اند: زير انتخاب شده داده شود. دو فيلم سينمايي خارجي و ايراني بر اساس معيارهاي

. پروتاگونيست فيلم، يك نوجوان باشد. سير رشد و تحول پروتاگونيست از دنياي 1
 كودكي به دنياي نوجواني در فيلم قابل تشخيص باشد.

كـه در مرحلـه نهـم آزمـون      طـور   همـان . مسئله مرگ در فيلم عامل اساسي باشد. 2
 عنـوان   بـه نوجـوان، مـرگ اسـت و     بـراي  هـا  آزمون نيتر مهمبزرگ اشاره شد، يكي از 

تعادل داستان و قهرمان را بـه   تواند يمكه  شود يمپديده بشري به آن نگريسته  نيتر مهم
 شكلي دراماتيك دگرگون كند.

را از دسـت داده باشـد يـا در     نشيوالـد . قهرمان نوجوان فيلم تنها باشد، يعني يـا  3
ن شدن را به تنهايي بـه دوش كشـد   ابتداي فيلم از دست بدهد و بدين سبب روند قهرما

 و خطرات متوجه شخص او باشد. ها آزمون، ها تيمسئولو 
. نمونه ايراني، داراي اقتضائات لحاظ شده فرهنگ ايراني در مراحل سـفر قهرمـان   4

 نوجوان باشد.

نمونـه   عنوان  به» كودك و فرشته«نتيجه، بر اساس معيارهاي برشمرده شده، فيلم  در
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اسـت،   ذكـر  نمونه خارجي انتخاب شـد. شـايان   عنوان  به» كودكي ايوان« ايراني و فيلم
الگوي مراحل سفر قهرمان نوجوان، پيشنهادي پژوهشگران، اين قابليت را دارد كه براي 

 ي تلويزيوني نيز مطالعه شود.ها مجموعه

 1ي ايوانكودك فيلم:

اي نيمـه ويـران، از   كلبـه  شود. ايـوان در  فيلم با دنياي كودكي ايوان شروع مي .خالصه فيلم
شـوروي سـابق)   ( شود. جنگـل ترسـناك را بـه سـمت نيروهـاي خـودي      خواب بيدار مي

عنوان يك نوجوان قهرمان، از آزموني بزرگ جان به در بـرده اسـت. او    پيمايد. ايوان به مي
و حـال بازگشـته    نفوذ كـرده هاي نازي  به خطوط جنگي آلمان ،آوري اطالعات براي جمع

او مراحل سختي را پشت سر گذاشته است و مراحل سـختي   چيز را بازگويد.  مهتا هاست 
داده و   دسـت  نيز پيش رو دارد. ايوان، پـدر، خـواهر و در نهايـت مـادرش را در جنـگ از     

سرشار از خشم و انتقام است. پس از دادن اطالعات به نيروهـاي خـودي، خـود را آمـاده     
خواهند او را به پشت جبهه بفرستند. ايـوان كـه   ميرزمانش  كند، اما هممأموريت بعدي مي
گردد. او با انگيزه انتقام مـادرش   گويد به پرورشگاه و پشت جبهه برنميكسي را ندارد، مي

شود تا اينكه پس از پيروزي نيروهاي  اما ديگر خبري از او نمي؛ رود به مأموريت نهايي مي
گـردد   جا مانـده، معلـوم مـي    هاي به  وندهمتفقين در جنگ جهاني دوم و اشغال آلمان، از پر

شده است. تقابل مرگ با رؤيـا و دنيـاي كـودكي در سرتاسـر فـيلم        قهرمان نوجوان اعدام
چهـره  « وجود دارد و روند رو به رشد كودكي ايوان به نوجواني كامالً قابل مشاهده است.

كه پر از نفرتـي   ستاكند. چشمانش متعلق به آدم بزرگسالي  ايوان در عكس به او نگاه مي
 .)107 ، ص1387تاركوفسكي، ترجمه اسالمي و همكاران، » (است مهارنشدني

گانـه  بر اساس مراحل چهارده »كودكي ايوان«آمده از تحليل فيلم   دست  به يجنتا .نتايج
گانه سفر قهرمان نوجـوان در فـيلم    مراحل چهارده دهد كه نشان ميسفر قهرمان نوجوان 

تشخيص است، اما نه به همان ترتيبي كـه مـا در مراحـل سـفر       ت و قابلاتفاق افتاده اس
اي اتفاق افتـاده اسـت   يعني تأخر و تقدم مراحل به شكل خالقانهقهرمان نوجوان داريم؛ 

ازاي  داده، ما بـه   اي در پيش داستان رخ اند. اگر مرحله شده  هم ادغام نهايت خالقيت با در يا
داستان از وسط مراحـل سـفر قهرمـان نوجـوان      يلم دارد.تصويري و ديالوگي در زمان ف

                                                      

1. Ivan's Childhood  )1962( , director: Tarkovskii, Andrei Arsenevich 
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 امـا در سـكانس آغـازين فـيلم؛    شـود؛  مـي   ، آغـاز »عبور از نخستين آستانه«يعني مرحله 
بـا حركـت سـريع سـقوط     قابل تشـخيص اسـت.   » دنياي كودكي«ايوان، مرحله  خواب
 .شـود  ه مـي دادبه زمين و جهان مرگ و تباهي سـوق  بهشتي  دنياي آن ازايوان  ،دوربين

شـده اسـت.     نام اين فيلم بسيار جالب انتخـاب  الگوي الهه مادر است. مايه فيلم، كهن بن
كـه    حـالي  بينـد، در  كند خاطراتي از كودكي يك شخصـيت را مـي   ابتدا بيننده تصور مي

نهايت رشد  در كودكي، بلكه رشد و بلوغ او را در نوجواني شاهد هستيم. در  ايوان را نه
  بلكه بـه  ،نهايت ايوان كودك نيست زيرا در ؛شده است  ان با اين اسم مشخصو نمو قهرم

 .تغيير هويت داده است »بازگشت با اكسير«در مرحله  عنوان قهرمان نوجوان ماندگار،

 گانه پيشنهادي برايبا مراحل چهارده» كودكي ايوان«تطبيق فيلم  ـ2 جدول

 سفر قهرمان نوجوان

نهادي پيشگانه چهارده مراحل

 براي سفر قهرمان نوجوان

هاي توضيح خالصه پالن، سكانس و صحنه

 ي آنبند زمانفيلم و 

 اول: دنياي كودكي مرحله

كنـد و  اي بازي ميايوان در جنگلي سرسبز با پروانه

از (زنـد   دود و بـه مـادرش لبخنـد مـي    شادمانه مـي 

 ).0:02:17ابتداي فيلم تا 

 رت مرحله دوم: دعوت به دنياي بزرگ

صداي كوكو در انتهاي دنياي كودكي، نشانه خبر و 

شود و خـود   دعوتي است. ايوان از رويايش بيدار مي

 0:02:17يابد (از  را در جنگلي عظيم و ناشناخته مي

 ).0:05:37تا 

 رد دعوت مرحله سوم:

يكباره اتفاق افتاده و جايي بـراي رد دعـوت    جنگ 

نه رد دعوت، ايوانِ قهرمان باقي نگذاشته است. نشا

 ).00:02:17ست (»ماما«ترس ايوان و صدا زدن 

 مرحله چهارم: دنياي اشتباهات

ايوان مدام در ابتـداي فـيلم عصـباني و خشـمگين     

شـود و خشــم، نشـانه نــاپختگي ايـوان اســت.    مـي 

داند بايد بـه پشـت   همچنين، ايوان بعد از اينكه مي

ــي   ــرار م ــردد، ف ــه برگ ــد (از جبه ــا  0:23:13 كن ت

0:27:45.( 
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 2 جدولادامه 

پيشنهادي گانه چهارده مراحل

 براي سفر قهرمان نوجوان

هاي توضيح خالصه پالن، سكانس و صحنه

 ي آنبند زمانفيلم و 

 پنجم: مالقات با مرشد  مرحله

هـاي مختلـف جلـوي ايـوان ظـاهر       مرشد در لباس

شود. نخستين مرشد، خـولين اسـت و در ادامـه     مي

مرشد و راهنماي ايـوان در  دست  پيرمرد خروس به

 .)0:25:35 تا 0:25:20شود (از ادامه سفر مي

 عبور از نخستين آستانه ششم:  مرحله

مرحله عبور از نخستين آستانه در پيش داستان رخ 

هاي ايوان و گالتسف  داده است و ما در ديالوگ

شود از كجا  شويم. از ايوان پرسيده مي متوجه آن مي

عبور از  د، از آن طرف رودخانه.گويآمده است و او مي

رودخانه بسيار سخت بوده و ايوان آن را پشت سر 

 ).0:05:34 و تيتراژ تا 0:02:21از ( گذاشته است

 مرحله هفتم: تشرف

 هاي تشرف؛ تعهد، تكليف است. از نشانه

مصمم  گردد و تعهد: ايوان به پشت جبهه برنمي

 ).0:30:12تا  0:28:58متعهد به سفر است (از 

تكليف: ايوان روي كاغذ به صورت تكاليف رياضي، ادوات 

او به جاي تكاليف خود  كشد؛ و تجهيزات دشمن را مي

 ).0:13:39تا  0:11:41 ازنويسد ( تكاليف جنگ را مي

 ها، دشمنان و دوستان مرحله هشتم: آزمون 

هاي كوچك و بزرگي را پشت سر  ايوان مدام آزمون

 گذارد. مي

دوست و انگيزه سفر ايوان، مادر  ترين دوستان: مهم

است. دوستان ديگر، گالتسف و گروه همساالن او 

 هستند و دشمن در سرتاسر فيلم حضور دارد.

 نهم: آزمون بزرگ  مرحله

 آزمون بزرگ براي ايوان، آزمون بزرگ مرگ است:

 .)0:17:35تا  0:17:25مرگ مادر ايوان (از 

تا  0:03:00 از(تجربه مرگ از سوي خود ايوان 

0:03:19(. 

 .)1:09:01تا  1:08:18 از(مرگ دوستش گاتاسونيج 
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 2 جدولادامه 

پيشنهادي گانه چهارده مراحل

 براي سفر قهرمان نوجوان

هاي توضيح خالصه پالن، سكانس و صحنه

 ي آنبند زمانفيلم و 

 دهم: بلوغ معنوي  مرحله

يابد.  دين براي نخستين بار براي ايوان معنا مي

ناقوس كليسا و ارتباط معنوي تابلوي مادر و زدن 

 ).0:59:22مسيح (

 يازدهم: پاداش  مرحله

پاداش اول: پس از دادن خبر از ادوات دشمن، 

تني و خوابي آسوده در جنگ  غذاي گرم، آب

 .)0:18:00تا  0:13:30شود (از  نصيبش مي

پاداش دوم: چاقوي شمير مانند به ايوان داده 

 ).0:52:01( شود مي

پاداش نهايي: ايوان هويتش را در جنگ يافته است 

 (پايان فيلم).

 بازگشت راه بي مرحله دوازدهم:

اش را از دست داده و به راه  ايوان تمام خانواده

بازگشتي گام نهاده است و اين با پوشيدن لباس  بي

تا  1:06:19 از(شود  نماديني از رزم نشان داده مي

1:06:40.( 

و  يد كه ديگر به پرورشگاهگوهمچنين، وقتي مي

و  )0:30:31 تا 0:28:54 از(گردد  پشت جبهه برنمي

 تا 1:13:36 از(نيز هنگام خداحافظي با خولين 

 بازگشتي گذاشته است. ، پا به راه بي)1:13:48

 سيزدهم: تجديد حيات  مرحله

آساي ايوان از موقعيت جنگي در حالي  نجات معجزه

نيج اين كار ايوان از كه تب داشته و به قول كاتاسو

توان مرد قوي هيكل هم خارج است، نشانه تجديد 

 .)0:21:40 تا 0:21:31 از( حيات دوباره ايوان است

 چهاردهم: بازگشت با اكسير  مرحله

قهرمان با مرگ خود، شجاعت، ايمان، فداكاري و 

با  آورد. ايوان مفاهيم بزرگ ديگر را به ارمغان مي

مان ماندگاري تبديل فدا كردن جانش، به قهر

 .)1:26:50( شود مي
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 1كودك و فرشته فيلم:

، آمـاده  1359فرشته، دختر نوجواني اسـت كـه در آخـرين روز تابسـتان سـال       .خالصه فيلم
شود. فرشـته بـراي    اش شركت كند؛ اما درگير جنگي ناخواسته مي شود تا در عروسي عمه مي

بـه  فرشـته  وقتي است. ربزرگش از شهر رفته شود، اما ماد آوردن مادربزرگ از خانه خارج مي
اند. فرشته كـه   اي شهيد شده اصابت گلولهاثر گردد، پدر و مادر و دو خواهرش در برمي خانه 

امـا بايـد    ،بايست با ديگر اهالي خرمشهر شهر را ترك كند وضعيت روحي مناسبي ندارد، مي
در ميان جنگ، بـرادرش سـليم را    را به پايان برساند. مأموريت فرشته اين است كه يكار مهم

شود. سـرانجام فرشـته كـه     بيابد و او را از مهلكه نجات دهد. او درگير ماجراهاي بسياري مي
ليم را بـه  سـ كه مصطفي دوست همسـال   ، هنگامياست سفري قهرمانانه را پشت سر گذاشته

 د.شو كند با جسد برادر شهيدش مواجه مي پشت جبهه منتقل مي
دهـد كـه   نشان مي يلم كودك و فرشته بر اساس سفر قهرمان نوجوانبررسي ف نتايج.

از چهارده مرحله سفر قهرمان نوجوان، سيزده مرحله از الگوي سفر قهرمان نوجـوان در  
» بازگشـت  راه بـي «  مرحلـه  ،اي كـه مشـاهده نشـد    تشخيص است. تنها مرحله  فيلم قابل

فرشـته  » دنياي كـودكي «گلوله،  يننخستآن تا شليك  از فيلم و سكانس بعد تراژياست. ت
با صـداي اولـين شـليك و    » تر دعوت به دنياي بزرگ«مرحله  دهد. خوبي نشان مي  را به

 ؛»رد دعـوت «شده اسـت. مرحلـه     يعني اولين روز جنگ مشخص »روز بعد« سينو انيم
 رينـاگزي وجود ندارد و اين  »رد دعوت«، براي قهرمان، توانايي »كودكي ايوان«مثل فيلم 

خواهد به پشت جبهه برود و به ميدان جنگ فرار  در طول فيلم مشهود است. فرشته نمي
مثـل   ؛»مالقـات بـا مرشـد   «مرحلـه   زنـد.  اگرچه از فرشته اشتباه بزرگي سر نمي ؛كند مي

، مرشد در خود قهرمان وجود دارد و آن نـداي درونـي اوسـت. مرحلـه     »كودكي ايوان«
فروشـي مخروبـه،    ركت فرشته از مدرسه مخروبه تا گـل ، از ح»عبور از نخستين آستانه«

عنوان قهرمان نوجـوان، بـا متعهـد شـدن بـراي        و تعهد فرشته به» تشرف«است. مرحله 
در هفت مرحله تكـرار شـده اسـت.    » آزمون بزرگ« شده است.  يافتن برادرش مشخص

فرشته بـا   مرگ خانواده و دوستان و همساالن و همراهان و رزمندگاني كه در طول فيلم
طور مشخص آمده است. اين مرحله در اين فيلم بخش عظيمي را بـه    به ،آنها آشنا شده

                                                      

 )1387كارگردان: مسعود نقاش زاده (  1.
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هاي بعد از مرگ كـه   صحنه براي فرشته در» معنويت«  مرحلهت. خود اختصاص داده اس
» پـاداش «در فيلم نمايان اسـت. مرحلـه    ،خواندن دعا زير لبنيز با برد و  به خدا پناه مي

شده است. پـاداش فرشـته قهرمـان، سـليم بـرادرش        به اكسير تركيب با مرحله بازگشت
فـاوت ميـان مـرگ و    ت ، دومرتبه در فيلم تكرار شده است.»تجديد حيات«مرحله  است.

نگاه ويژه فيلم به مفهـوم شـهادت     دهنده شهيد شدن در مرحله آزمون بزرگ مرگ، نشان
 اسالمي است.ـ در فرهنگ ايراني 

گانه پيشنهادي براي  با مراحل چهارده» كودك و فرشته«لم تطبيق في ـ3 جدول

 سفر قهرمان نوجوان

گانه پيشنهادي مراحل چهارده

 براي سفر قهرمان نوجوان

توضيح خالصه پالن، سكانس و 

 ي آنبند زمانهاي فيلم و  صحنه

 مرحله اول: دنياي كودكي

دنياي كودكي فرشته زندگي جاري قبل از جنگ در 

فروشـي پـدر فرشـته را     غـازه گـل  خرمشهر است. م

دونـد   ها مي بينيم كه فرشته و سليم در ميان گل مي

 ).0:06:38(از ابتدا فيلم تا 

 ترمرحله دوم: دعوت به دنياي بزرگ
با شنيده شدن صداي شليك توپ، فرشته به دنياي 

 ).0:06:36شود ( تر دعوت مي بزرگ

 رد دعوت مرحله سوم:
ناخواسته به   دعوت نارضايتي قهرمان نوجوان از

 ).0:06:36( و ترس فرشته جنگ

 مرحله چهارم: دنياي اشتباهات

شود و براي يافتن سليم،  فرشته از اتوبوس پياده مي

ــرار مــي ــد (از  ف ــا  0:13:45كن ــرار از  .)0:15:42ت ف

ــالي    ــت؛ در ح ــرافت اس ــه، ش ــرين   مدرس ــه آخ ك

 ).0:25:55( شود ها از شهر خارج مي بوس زن ميني

 پنجم: مالقات با مرشدمرحله 

در طول فيلم قهرمان، مرشد دروني دارد و يكي 

ديگر از مرشدها؛ صالح، دوست مصطفي است كه او 

 از( كند صورت جدي آگاه مي را از خطر دشمن به

 .)1:13:50 تا 1:13:31
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 3جدول ادامه 

گانه پيشنهادي مراحل چهارده

 براي سفر قهرمان نوجوان

كانس و توضيح خالصه پالن، س

 ي آنبند زمانهاي فيلم و  صحنه

 عبور از نخستين آستانه ششم:  مرحله

فروشـي نيمـه مخروبـه پـدر كـه در       رفتن به گل

و  )0:45:09 تا 0:44:36 (از محاصره دشمن است

ادامه عبـور از نخسـتين آسـتانه، شـروع حركـت      

ــي     ــتان دولت ــه (دبس ــه مخروب ــته از مدرس فرش

ي اسـت (از  فروشـ  سرمدي) تا پايان سكانس گـل 

 ).0:56:03تا  0:45:42

 هفتم: تشرف  مرحله
تشرف فرشته و تعهد او، در سكانس فرار او از مدرسـه  

 .)0:21:18 تا 0:21:03 از(شود  شرافت كامل مي

ها، دشمنان و  هشتم: آزمون  مرحله

 دوستان

مثل ليال و مصطفي و  همه دوستان و ياريگران

 دشمنان در سرتاسر فيلم مشهودند.

 نهم: آزمون بزرگ  حلهمر

 آزمون بزرگ است. آزمون مرگ براي فرشته،

ــواهرش (از   ــدين و دو خ ــرگ وال ــا  0:15:44م ت

مـرگ لـيال (از    و تجربه مـرگ خـود و  ) 0:19:50

 ).0:29:05تا  0:27:46

 دهم: بلوغ معنوي  مرحله

زنـد   فرشته، بعد از هـر مرگـي خـدا را صـدا مـي     

دعـاي   ) و موقع خروج از خانـه همـان  0:29:05(

 ).0:59:17(خواند  مادرش را مي

 يازدهم: پاداش  مرحله

پاداش فرشته همان هـدف او و يـافتن بـرادرش    

اي از سـوي   آيد و اين هديه است. صداي اذان مي

 ).1:19:37تا  1:19:17از (خداست 

 سيزدهم: تجديد حيات  مرحله

آهن، از مرگ  پشت راهه فرشته در سكانس مخروب

اي  كـه در خانـه    ؛ هنگـامي يابـد  حتمي نجات مي

 كشــد مخروبــه دشــمن بــه روي او اســلحه مــي 

 .)1:06:00 تا 0:59:17(از 

 چهاردهم: بازگشت با اكسير  مرحله
رهاورد سفر فرشته، كوله باري از تجربه مرگ و 

 زندگي است.
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 گيري و نتيجه بحث

توانـد بـه    مـي  نـويس آمده از دو فيلم مورد بررسي نشان داد، فيلمنامـه   دست نتايج به  -
جا يا در هم ادغام كند؛ يعني يك سـكانس يـا صـحنه،     صورتي خالقانه مراحل را جابه

 فـيلم هر چهارده مرحلـه و در  » كودكي ايوان«در فيلم تركيبي از چند مرحله سفر باشد. 
تشخيص است. همچنـين در فـيلم ايرانـي      ، سيزده مرحله قابل»كودك و فرشته«ايراني 

فاوتي در مراحل ميان قهرمان مؤنث در مقابل قهرمان مـذكر وجـود   ، ت»كودك و فرشته«
شـده اسـت. پـس      پردازي قهرمان، جنسـيت در نظـر گرفتـه    ندارد و فقط در شخصيت

توان نتيجه گرفت كه اين مراحل، براي فيلمنامه قهرمـان نوجـوان (مؤنـث و مـذكر)      مي
ها و كيفيت ايـن مراحـل    يشهتواند به فرمي فراگير تبديل شود، زيرا ر و مي داردكارايي 
 .است شده  عنوان فرمي آشنا نزد عموم مردم شناخته  الگوهاست و به در كهن

اي بـراي توليـد فـيلم    گانه سفر قهرمان نوجوان، الگـويي فيلمنامـه   مراحل چهارده -
هـاي تلويزيـوني هـم بـا      توان براي نگـارش سـريال   تلويزيوني و سينمايي است كه مي

تواند با اسـتفاده   نويس تلويزيوني مي وجوان از آن بهره برد. فيلمنامهموضوعيت قهرمان ن
اما از الگـوي   هايي با محوريت قهرمان نوجوان به نگارش درآورد؛ از اين مدل، فيلمنامه

تـوان   بـدين منظـور مـي    آمده براي قهرمان نوجوان بايد خالقانه استفاده كـرد؛  دست   به
هـر حـال الگـوي سـفر       بـه  رار، ادغام يا حذف كـرد. جا، تك گانه را جابهمراحل چهارده

قهرمان نوجوان ضمن اشاره به مراحل الزم و نه ضروري براي خلق قهرمـان نوجـوان،   
نويسـي، راهـي بـراي پيـدا كـردن مشـكالت يـك        تواند عالوه بر راهنماي فيلمنامـه مي

 فيلمنامه با موضوع قهرمان نوجوان باشد.
تأثيرگـذار بـوده، امـا    » معنويت«و » تشرف«رحله فرهنگ و هويت ايراني در دو م -

تغييري اساسي در مراحل ديگر سفر قهرمان نوجوان ايجاد نكرده است، بـه نحـوي كـه    
  ايرانـي لحـاظ شـده و همچنـين در مرحلـه      -هاي اسـالمي   در مرحله معنويت، ويژگي

هاي عبادت، واجـب شـدن نمـاز و روزه و بـاقي مناسـك       تشرف، مناسك بلوغ، جشن
شده است. در نتيجه، در ساير مراحل تفاوت چنداني بـين   هبي و ديني در نظر گرفته مذ

ــاوت اصــلي در     ــدارد. تف ــي، وجــود ن ــر ايران ــي چــه غي ــان نوجــوان، چــه ايران قهرم
كند كه در هر فرهنگـي متفـاوت اسـت.     پردازي قهرمان نوجوان نمود پيدا مي شخصيت

اسـت كـه در نگـارش فيلمنامـه بايـد      بايست همواره در نظر داشت ايـن   اي كه مي نكته
 و رسوم و كيفيت زندگي نوجوان ايراني لحاظ گردد. فرهنگ، آداب 
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شود همچون استوارت ويتيال كه پنجاه فيلم در ژانرهـاي مختلـف را    پيشنهاد مي -
بر اساس الگوي سفر قهرمان وگلر بررسي كـرده اسـت، پژوهشـگران ايرانـي، فـيلم و      

آمـده،   دسـت    ا قهرمان نوجوان را بر اساس ايـن مراحـل بـه   مرتبط ب هاي ايراني سريال
در  نيهمچنـ  وتحليل قرار دهند تا به نوعي اين الگو بسط و توسـعه يابـد.   مورد تجزيه

را با در نظر گرفتن هر يـك از آداب   آمده  دست  بهتوان مراحل  رو، مي انداز پيش چشم
 .داد قرار مطالعه موردهاي ايراني  و سنن قوم
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