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  105-79صص ، 1393 بهار و تابستان هفدهم،شمارة دهم، سال ، ادب حماسيپژوهشنامة 
  

هاي كهن الگويي  شخصيتتوجه به نقش پرداختِ شخصيت در داستان فرود، با 
  نويسي هنام در فيلم

  اهللا حدادي نصرت
  .، ايران واحد رودهن- گاه آزاد اسالمي جوي دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي، دانش دانش

  محمود طاووسي
  .، ايران واحد رودهن- گاه آزاد اسالمي استاد گروه دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانش

  ***زاده علي شهين اوجاق
  .، ايران واحد رودهن- گاه آزاد اسالمي فارسي، دانشاستاديار گروه زبان و ادبيات 

  10/3/1393: تاريخ دريافت
  11/6/1393 :تاريخ پذيرش

  چكيده 
نويسي و نمايندة الگوي ساختاري شخصيت محور يا          نامه  كريستوفر ووگلر، استاد فيلم   

هاي   شههاي اندي   او به پيروي از جوزف كمبل بر بنيادِ نقش مايه         . سفر قهرمان در جهان است    
اي دراماتيك بـه شـناخت و كـاركردِ           يونگ به شيوه   شناختيِ كارل گوستاو    اي و روان    اسطوره

اين جستار با نگرش به ديدگاه ووگلر، افـزون بـر بررسـي             . پردازد  ها در داستان مي     شخصيت
هـاي ديگـر      شخصيت فرود كه نمودي از كهن الگوي قهرمانِ تراژيـك اسـت، بـه هماننـدي               

گانــة شخــصيت پرداختــه  اســتان و كهــن الگوهــاي پركــاربردِ هفــتهــاي ايــن د شخــصيت
پذير  پردازشِ شخصيت در پيوند با ساختار داستان از نگاه ووگلر، چنان فراگير و انعطاف            .است

بـا  . گيـرد  هاي داستاني را دربر مـي  ترين پژوهندگانِ گونه    هاي نامي   است كه كمابيش ديدگاه   
رسيم   به اين برآيند مي     نامة فردوسي،   فرود در شاه   هاي داستان   واكاوي در ساختار و شخصيت    

ها براي اين نوع پـژوهش اسـت و هـم كتـاب سـفر             مايه   از سرشارترين دست   نامه  شاه  كه هم 
  . استنامه شاهنويسندة ووگلر يكي از برترين الگوها براي بازآفرينيِ سينمايي 

  ها  واژهكليد
  .، سفر قهرمانالگوها ووگلر، كهن ،پردازي، داستان فرود شخصيت

                                                      
 nosrat.haddadi@yahoo.com ولؤنويسنده مس  
  tavoosimahmoud@yahoo.com 
*** alizade@riau.ac.ir 
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  مقدمه
 بـر   1اي در فيلم نامه، كريستوفر ووگلـر       در كتاب سفر نويسنده يا ساختار اسطوره      

نويـسي الگـويي را فـراهم سـاخته           نامـه   اي، براي فيلم    هاي انديشة اسطوره    پاية نقش مايه  
اسـطورة  « بـه نـامِ   2شناس آمريكايي جوزف كمبـل  او در اين كار، از الگوي اسطوره      . است

ايِ  هاي اسـطوره  كند؛ الگويي كه بر بنياد شكلِ كلي بسياري از روايت      پيروي مي » قهرمان
 در  3شـناس سوئيـسي كـارل گوسـتاو يونـگ           روان. گون پديد آمـده اسـت       هاي گونه   ملت

هاي شخصيت، اصطالح كهن الگوها را بكار گرفت؛ يعنـي الگوهـاي ديـرينِ                بازنمودِ گونه 
اي ناخودآگـاهِ   از نگـاه يونـگ، گونـه   . آيند ميشخصيت كه ميراث مشتركِ بشريت بشمار     
هاي   ها به سانِ رويا     هاي پريان و اسطوره     قصه. گروهي همانند ناخودآگاهِ فردي وجود دارد     

در هـر دو سـنجة فـردي و         . يك فرهنگ هستند كه ريشه در ناخودآگـاه گروهـي دارنـد           
  . شوند وارِ واحدي تكرار مي هاي شخصيتيِ نمونه گروهي، گونه

يدگاه ووگلر، مفهوم كهن الگو ابزاري بايـسته بـراي شـناخت هـدف يـا كـاركرد                  از د 
هـا بـر      او كهن الگوهاي پركاربرد و سـودمندتر را بـه ايـن نـام             . ها در داستان است     شخصيت

ايـن  . بـاز   قهرمان، استاد يا پير فرزانه، نگهبان آستانه، منادي، متلون، سايه و دغـل            : شمرد  مي
هـاي    پذير شخصيتي هستند نه گونه      به عنوان كاركردهاي انعطاف   هفت كهن الگوي بنيادي،     

هـا بـراي      هـايي پنداشـت كـه شخـصيت         ها را مي توان صورتك      آن. وارِ ثابت شخصيت    نمونه
اين ديـدگاه بـر گرفتـه از پـژوهش والديميـر            . زنند  برد داستان، چندگاهي بر چهره مي       پيش
هـا و     ان، بـه كنـدوكاو در موتيـف       هـاي پريـ     شناسي قـصه    است كه در كتابش، ريخت     4پروپ

كهـن الگوهـا را      بـه بـاور ووگلـر،     . الگوهاي تكرار شونده در صد قصة روسي پرداختـه اسـت          
توانيم وجوه گونه گونِ شخصيت قهرمان يا نويسنده بيانگاريم؛ زيرا گاهي قهرمان با جذب  مي

رسـي ايـن كهـن    هنگـام بر . برَد هاي ديگر، داستان را پيش مي   هاي شخصيت   انرژي و ويژگي  
شـناختي     نماينـدة كـدام كـاركرد روان       -1:رو داشـت    الگوها همواره بايد دو پرسش را پـيش       

اي از دو     ، فـشرده  1386 و 1387ووگلـر، ( چه كـاركرد درامـاتيكي در داسـتان دارد؟         -2است؟
  ) .آيد هاي او كه در پي مي چنين ديگر گفته كتاب، هم

  پيشينة پژوهش
نهـاديِ    چنـين الگـوي پـيش        جوزف كمبـل و هـم      در پيوند با الگوي سفر قهرمانِ     

 پژوهشيِ داخلي منتشر شـده      - علمي نامه، تاكنون شش مقالة     كريستوفر ووگلر براي فيلم   
مـريم  : هـا    كه نويسندگان هـر يـك از آن        1392 تا   1382به ترتيبِ زماني از سال      . است
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 قبچـاق شـاهي     باقري نسامي، مريم سلطان بياد و ديگران، ناديا معقولي و ديگران، علـي            

 هـستند مسكن و ديگران، مريم حسيني و ديگران و در نهايت محمودرضا قربـان صـباغ                
 انـدكي   هاي كمبل پرداختند و يا اشارة       اهها يا يك سره به ديدگ       اين مقاله ). نامه  كتاب(

در اين بين علي قبچاق شاهي مسكن فقط از عناصر          . اند  به الگوي ساختاري ووگلر داشته    
ها دربـارة كهـن الگوهـاي         يك از اين مقاله     هيچ. ساختاري الگوي ووگلر سخن گفته است     

اند و تنها به آوردن نام ايـن كهـن الگوهـا     نامه كنكاشي نداشته شخصيت در پيوند با فيلم  
نويـسي، بـا تمركـز بـر سـينماي            نامه  با نگرش به اين كه ووگلر استادِ فيلم       . بسنده كردند 

هـا از ديـدگاه او كـه     ي رنگ محور؛ جاي آن دارد به شخـصيت        شخصيت محور است نه پ    
  . تر پرداخته شود پيرو يونگ و كمبل است، بيش

 1386نويسيِ ووگلر را در سال        نامه  شايان گفتن است كه نخستين بار، كتاب فيلم       
 داريوش  .عباس اكبري، سپس محمدگذرآبادي يك سال بعد از آن، به فارسي برگرداندند           

 شاهپور شهبازي .پردازد گردان كتاب فرانسيس وانوا به سفر قهرمان هم ميمؤدبيان در بر
هايي از آن را از زبان آلماني به فارسـي در آورده              نويسيِ خويش، بخش    نامه  در كتاب فيلم  

 كـه بـه     1390نامة خويش در سـال        افزون بر اين محمودرضا قربان صباغ در پايان       . است
  ).نامه كتاب(ي ووگلر گوشه چشمي داشته استها سفر قهرمان پرداخته، به ديدگاه

  كهن الگوي قهرمان
 اسـت كـه   يكهـن الگـوي قهرمان،نماينـدة مفهـوم       :شناختي  كاركردهاي روان 

. انگـارد   بخشي از شخصيت كه خود را از نوع بـشر جـدا مـي             . نامد  مي 5»من/خود«فرويد  
سانِ احساس جـدايي كـودك از     به است، سفر قهرمان، داستان جدايي از خانواده يا قبيله 

همة مـا در   . در پي يافتنِ هويت و كمال است      » من/خود«وجوي    كهن الگوي جست  . مادر
تـوانيم    فرآيندِ انسان كامل شدن، دوستان و دشمنانِ قهرمـان را در درون خودمـان مـي               

هـاي وجـودش جـدا        انديـشد از همـة پـاره        يعني قهرماني كه مي   » من/خود«اين   .بيابيم
فارغ از اين كه قهرمـان      «. شوددگرگون  » 6فراخود«ده، بايد آن را درهم بياميزد تا به         افتا

اي   سـفر او همـواره سـفري درونـي و گونـه            انجامـد،   رود و ماجرايش به كجا مـي        كجا مي 
به عبارت ديگـر قهرمـان در جـست و        . خودكاوي، و هدف او همواره رشد شخصيت است       

  ).44: 1390، ب، اينديك(».جوي كمال روان شناختي است
هركس در نخستين گام هاي داسـتان، بـراي هـم ذات             :كاركردهاي دراماتيك 
آموزد و    كسي كه در روند داستان بيش از همه مي        . شود  پنداري با قهرمان، فراخوانده مي    

قهرمـان، پويـا و كوشـاترين كـس در          . كند، قهرمان يـا شخـصيت اصـلي اسـت           رشد مي 
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ايثار، يعني نشانِ راستين . يين كنندة داستان را انجام دهدنامه است؛او بايد كنش تع  فيلم
 جان،  اقهرمان؛ عبارت است از آمادگي و شورِ قهرمان براي گذشتن از چيزي با ارزش حتّ              

. قلب تپندة هر داستان، رو بـه رو شـدن بـا مـرگ اسـت            . به سود يك آرمان يا يك گروه      
شكـست يـا مـرگ را در راه         عملِ براستي قهرماني، هنگـامي اسـت كـه قهرمـان، خطـر              

  .خرد ماجراجويي بجان مي
ــي    ــكار نم ــلي آش ــصيت اص ــا در شخ ــوي قهرمان،تنه ــن الگ ــود،گاهي  كه در ش

هـاي شـگفت، بـه شخـصيت          ها و لغـزش     كاستي. دشو  هاي ديگر هم پديدار مي      شخصيت
هـا نقطـة      كاسـتي . آيد  پديد مي » قوس شخصيت «ها،    با كاستي  .دهد  اي انساني مي    چهره

انگيزِ   كند و انرژي هيجان     جا شروع به رشد مي      مل بودن هستند كه قهرمان از آن      آغازِ ناكا 
  .راند داستان را به پيش مي

  هاي قهرمان گونه
كـسي  : ميل  قهرمانان راغب و بي    -1 :گوني دارند   از ديد ووگلر، قهرمانان انواع گونه     

 ولي كـسي كـه      .رود و خودانگيخته باشد، قهرمان راغب است        كه همواره با دالوري پيش      
  .شـود   ميـل ناميـده مـي       د، قهرمـان بـي    شـو نيازمند نيروهاي بيروني است تا برانگيختـه        

شكن باشند، اما مخاطب      كساني هستند كه شايد از ديد جامعه قانون       : قهرمانان وارونه  -2
هـايي بـشدت      شخـصيت : نخـست .اند  اين گونه از قهرمانان دو دسته     . دلي دارد   ها هم   با آن 

هايي تراژيك كه شايد شايستة سـتايش نباشـند، تـا             شخصيت: دوم. خورده بدبين و زخم  
شايد جذاب باشند، ولـي در پايـان داسـتان،          . كنيم  ها را محكوم مي     جايي كه كارهاي آن   

هـا در آغـاز، بخـشي از          آن: مدار  قهرمانان گروه  -3.شوند  سرانجام مغلوبِ كاستي خود مي    
؛ مـاجراجويي تنهـا و دور از        )پردة نخـست  (گروه  داستانشان داستانِ جدايي از     . اند  جامعه
قهرمانان تنها يا    -4 ).پردة سوم (؛ در پايان، پيوستن دوباره به گروه است       )پردة دوم (گروه  
سفرشـان، سـفر دوبـاره بـه        . شود  داستان با قهرماني جدا افتاده از جامعه آغاز مي        : رو  تك

؛ و بازگشت بـه انزواسـت     )دومپردة  (؛ ماجراجويي در ميان گروه      )پردة نخست (گروه است 
هاي اصلي كه شـايد       شخصيت:  يا عامل شتاب دهنده    7قهرمانان كاتاليزور  -5) پردة سوم (

هـا پديـد      شوند، زيرا كـاركرد اصـلي آن        قهرمانانه عمل كنند، ولي خودشان دگرگون نمي      
  .ديگران است آوردنِ دگرگونيِ
هر كس در زندگي پشت     نماد تحول روح و روان، و نماد سفري است كه            قهرمان،

هـاي طبيعـي زنـدگي و رشـد، سـفر قهرمـان را                سـير پيـشرفت و گـام      . گـذارد   سر مـي  
ها، صرفاً زناني هستند كه جاي سنتي مردان را          معموالً قهرمانان مؤنث در فيلم    «.سازد  مي
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يعني تغيير جنسيت در فرمول قهرمان، لزومـاً باعـث          . اند  به عنوان قهرمان داستان گرفته    

) 1990(مورين مِرداك در كتاب خود به نام سفر قهرمان مؤنـث          ... شود  ختار نمي تغيير سا 
دهـد و سـاختار    پيكربندي جديدي به مدل جـوزف كمبـل بـراي اسـطورة قهرمـان مـي       

آورد كه منطبق بر نيازها، درگيري هـا و اميـال             اي براي قهرمان مؤنث بوجود مي       اسطوره
  ).60: 1390ف،اينديك، ال(».زنان امروزي در عصر جديد است

  ديگر كهن الگوهاي شخصيت
ــر كهــن الگــوي قهرمــان  از آن جــايي كــه تأكيــد ايــن  ، ديگــر اســتجــستار ب

با ايـن همـه، روشـن       . شود  هاي كهن الگويي به كوتاهي شناسانده و بررسي مي         شخصيت
. هـست است كه در واكاويِ كهن الگوي قهرمان نياز به شناخت كهن الگوهاي ديگر نيـز                

 -2.  كـه بـه آن پـرداختيم       8قهرمان -1:گوهاي برجسته از نگاه ووگلر شاملِ     شمارِ كهن ال  
نامي كه كمبل بر اين     . نما و پرورندة قهرمان است      تر مثبت كه ره     شخصيتي بيش : 9استاد

هـاي ادبيـات و      هرمان و استاد از پربارترين سويه     وابستگي ق .  است )پيرِ فرزانه (نيرو نهاده   
 قهرمـان، در سـفر پرمـاجراي خـود بـا چـالش هـا يـا                  :10نگهبان آسـتانه   -3.سينماست
هـاي ورود بـه جهـان تـازه           در كنـار هـر يـك از دروازه        . شـود   هايي رو به رو مي      بازدارنده

هـا    آن. ند جلوگيري كنند  ا  هاند كه از ورود كساني كه ناشايست        نگهبانانِ نيرومندي ايستاده  
رسي به مركـز      ازدارندة دست بيش تر جانشينانِ شخصيت پليد، يا مزدوراني هستند كه ب         

ها نيروي    تر داستان   در پردة نخستِ بيش   : 11پيك يا منادي  -4.شوند  دهي رئيس مي    فرمانْ
دهنـدة دگرگـوني    ايـن انـرژي، نويـد   . شود تا قهرمان را به چالش بكشد اي آشكار مي    تازه

ار ها چهرة ظاهري و خوي و رفت        اين شخصيت : 12متلون -5 .مهمي در روند داستان است    
. آورندتوانند از كارشان سر در  دهند، و قهرمان و مخاطب بسختي مي       خويش را تغيير مي   
رود ها پيوسته زير سؤال مي بندي و راستيِ آن پاي. راه كنند شايد قهرمان را گم.  

سـايه را  . نمايندة انرژي سوية تاريك، درك نشده يا رانده شدة روان است        :13 سايه -6
وار  دانست كه دربارة خود دوست نداريم، ولي هنوز در دنياي سـايه يي ها توان همة ويژگي   مي

هاي مثبت كه در ما پنهـان يـا           تواند ويژگي   از ديگر سو، سايه مي    . ناخودآگاهِ ما فعال هستند   
 هاي پليد، ضـد قهرمـان يـا         چهرة منفي سايه بر شخصيت    . اند، در خود جاي دهد      رانده شده 

هاي بازي گوشي، پليـدي و كـشش بـه            تجسم انرژي : 14باز   دغل -7.شود  دشمن فرافكني مي  
هاي داستاني كه در گـام نخـست نقـش دلقـك يـا وردسـت                  همة شخصيت . دگرگوني است 

  .كميك قهرمان را دارند، نمايندة اين كهن الگو هستند
شـناختي و     ن  البته ووگلر براي هر يك از كهن الگوهاي شخصيت، كاركردهاي روا          

هـا خـواهيم      در ايـن جـستار در جـاي خـود بـه برخـي از آن                .دراماتيك بر شمرده است   
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شـناختي،    كننـد تـا از ديـدگاه روان         برآيندِ سخن اين كه، كهن الگوها ياري مي       . پرداخت
ها و شخصيت هـاي راسـتيني آفريـده شـوند كـه بـه حكمـت و خـرد باسـتانيِ                        داستان
  . بند باشند ها وفادار و پاي اسطوره

  ي سفر قهرمانالگوچكيدة داستان فرود بر پاية 
نويـسي، بـه      نامـه    و بسياري از اسـتادان فـيلم       15ريستوفر ووگلر همانند سيدفيلد   ك

اينك به گزارش داستان به روايت      . اي باور دارد، اما به شيوة ويژة خويش         پرده  ساختار سه 
  . پردازيم فيلم نامه مي

  جدايي: پردة نخست
وش دركـالت، جـايي در راه       راه مادرش جريره، هم سرِ نخـست سـياو          فرود به هم  
از ديگر سوي كي خسرو، شاه ايران براي خـون     ). 16دنياي عادي (گذراند  توران، روزگار مي  

وران گزيند تا بـه تـ       خواهيِ پدرش سياووش از افراسياب، توس را به سرداري سپاه بر مي           
امـا .  از كـالت نگـذرد      كـه  خواهـد    از توس مي   خسرو  كي). 17دعوت به ماجرا  (سپار شود   ره 

فـرود را از    ). 18دعـوت رد  (گيـرد   توس فرمانِ شاه را ناديده گرفته، راه كالت را پيش مـي           
داند   هراسد، چون نمي     نخست مي  وي). دعوت به ماجرا  (سازند  رسيدنِ سپاه ايران آگاه مي    

  شـود    در دلـش آشـوب برپـا مـي        . ر برادر در برابر او چـه برخـوردي خواهـد داشـت            لشگ
ها را بـه   خواهد آن جريره از فرود مي .شتابد ني نزد مادر ميز  سپس براي راي  ). رد دعوت (

كين پدر  سپس خود هم راه سپاه شود تا        . هايي پيشكش نمايد    ميهماني فراخواند و هديه   
شناس به تماشاي لشگر ايـران بـه سـتيغ     فرود با تُخوارِ ايران ). 19مالقات با استاد  (بستاند  
بهـرام، يـار ديـرين    . خواهـد  وار، داوطلب مـي  دو س   توس براي شناسايي آن   . شتابد  كوه مي 

زاده، با  او پس از شناخت و ديدار با شاه     ). دعوت به ماجرا  (تازد  سياووش به بلنداي كوه مي    
دهـد، اگـر      پيش از بازگشت به فرود هشدار مي      . گردد  پيامِ صلحِ فرود به نزد توس باز مي       

تـوس از  ). رد دعـوت (  خطـر اسـت    ةسر، كسي مگر مرا نزد شما فرستد، نشان         توسِ سبك 
فـرودِ ناكـارآزموده، او   . شود دامادش ريونيز راهيِ كوه مي. آيد سرپيچي بهرام به خشم مي    

نخـستين چـرخش داسـتان يـا      ). 20گذر از نخستين آستانه   (آورد  در مي را با تيري از پاي      
  . آيد نقطة عطف، در اين صحنه پديد مي

  آزمون: پردة دوم
ديگـر بـار فـرود بـا        . سـازد   جـويي روانـه مـي      توس، پسرش زرسپ را بـراي كـين       

خيزد، خود سوي     آه از نهاد توس بر مي     . كُشد  انديشيِ تخوار، زرسپ را نيز با تيري مي         هم
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پـذيرد و     فـرود نمـي   . خواهد به دژ باز گردنـد       بار اما، تخوار از فرود مي       اين. تازد  ستيغ مي 

   بانوان قلعه بـه    . گردد  ده بر مي  توس سرافكنده، پيا  . دكن  گاهِ خويش مي    اسبِ توس را آماج
سـويِ    گيو همانند ديگر لشگريانِ هـم     ).21آزمون، پشتيبان، دشمن  (خندند  ر مي توسِ سردا 

، به نوعي از هواخواهان فـرود       خسرو  كياو كه تا اين دم، شايد به عشقِ سياووش و فرمانِ            
فـرود بـه    پس براي سـتيز بـا       . شود  ساالر خشمگين مي    آمد از خوار داشتِ سپه      بشمار مي 

ناچار با پاي پياده    بگيو نيز   . بندد  فرود، اسب او را هم به تير مي       . پيمايد  باالي كوه راه مي   
). 22ترين غار   يابي به ژرف    راه (گيرند  خند مي   پرستندگانِ دژ او را هم به ريش      . گردد  باز مي 

زنـيِ    بـا راي  باري ديگر فـرود     . راند  بيژن، پسرِ گيو با زرهِ رويينة سياووش به فراز كوه مي          
چنان رو به بلنـداي كـوه پـيش           ولي اين بار، بيژن پياده هم     . رود  تخوار، اسب را نشانه مي    

. گريزد  بيند، سوي دژ مي     پوشِ رزمِ بيژن، ناكارآمد مي      فرود كه تيرهايش را بر تن     . تازد  مي
ـ  فرود بر لبة تيغ مرگ و زنـدگي،       . كوبد  بيژن در پيِ فرود با شمشير بر اسبش فرو مي          ه  ب

فـرود پاسـخِ خـامي و غـرور نابخردانـة خـويش را         ). 23آزمايش سـخت  (جويد    دژ پناه مي  
. رسـد   ترين درس زندگي را آموخته، قوس شخصيتي او به نقطة اوج مي             او ژرف . گيرد  مي

دريـغ كـه    . بـرد   فرود تازه به ماهيت راستين تخوارِ كژانديش و سپاهيان ايـران پـي مـي              
گـاهي ايـن پـاداش يـا        ). 24پاداش يـاربودن شمـشير    (تا كوته نوش  سرنوشت، روزگار او ر   

  . انجامد شمشير، تجربه و دانشي است كه به فهم درست ترِ قهرمان مي

  بازگشت: پردة سوم
. تازنـد   فردايش لشگر توس بـر دژ مـي       . بيند   مي  هولناك يشباهنگام، جريره خواب  

ود بر كاله خود بيژن فر. شوند كالتيان يكايك كشته مي . دشو  پيكار بين دو سپاه، آغاز مي     
ري فرود بـزا  . سازد  كوبد كه ناگهان رهام از پشت يورش برده، او را بسختي زخمي مي              مي

هـا رخ   ترين تعقيـب و گريـز در ايـن صـحنه     شپرتپ). 25مسير بازگشت(گريزد  به قلعه مي  
نقطة عطف يا پيچ دوم داستان در اين هنگـام پديـد آمـده و روايـت بـه مـسير               . دهد  مي

كنـد،   در واپسين دمِ زندگاني سفارش مـي . خوابانند فرود را بر تخت مي . چرخد  ميپاياني  
پرستندگان با پرت كردن خود از ديوار دژ خودكشي كنند و گنج ها را نـابود سـاخته تـا              

ــد   ــشندگانش را دردمن ــك ــشي . دكنن ــي از نماي ــژه  يك ــرين و وي ــحنه  ت ــرين ص ــاي  ت ه
اي اسـت كـه جريـره         بزنگاهِ داستان صحنه  نقطة اوج يا    . شود  شاهنامةفردوسي آفريده مي  
فرزنــد، خودكــشي جــان  ســپس در برابــر پيكــر بــي. كــشد سراســر دژ را بــه آتــش مــي

ِ تراژيك، شخصيت فرود را در يـادِ مخاطـب، حيـاتي              اين پايان . )26تجديد حيات (كند  مي
ا هـ  زيرا تأثير عاطفي و نيرومند داستان،آن را بـراي هميـشه در خـاطره     . بخشد  دوباره مي 
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تـوس از مـرگ فـرود و        . گيـرد   بهرام كشندگانِ فرود را به باد انتقاد مي       . سازد  ماندگار مي 
پرداز و مخاطـب بـا سـفر در     داستان. داند شود و همه را از بخت بد مي   فرزند پشيمان مي  

هاي قهرمان  زيرا آن ها لغزش. اند بها بدست آورده   اي گران   داستان، اكسير يا گنج يا آموزه     
شـايد كاتارسـيس كـه ويـژة هـر تـراژدي اسـت از        . انـد   آمدهاي آن را ديده     پيتراژيك و   

  ). 27بازگشت با اكسير(ها باشد ترين آنمند ارزش
 در   و شـوند   شود، سپاهيان توس راهـيِ تـوران مـي          چنان دنبال مي    اما داستان هم  

بـه فرمـان   . سـپارد  دهد، بهرام در پيِ يافتن تازيانـة خـويش جـان مـي     جنگي كه رخ مي   
در پايان بـا پـا درميـاني رسـتم، تـوس            ... شود و     ، توس از سرداري بر كنار مي      خسرو  كي

نامـه    شايد اين بخشِ پاياني را بتوان همانند برخي از پژوهندگانِ فـيلم           . شود  بخشيده مي 
  ).362: 1390شهبازيان، ←(بندي نام نهاد نويسي، نتيجة نقطة اوج يا گامِ جمع

دهنـدة     بـاور ووگلـر، الگـوي سـفر قهرمـان، تنهـا نـشان              شايان گفـتن اسـت بـه      
هـر يـك از گـام هـاي داسـتان           . ترين جاي رخ دادنِ پيش آمد يا روي داد است           محتمل

اي نمايان شود؛ يا مي توان به هنگام نياز به تكرار چنـدبارة يكـي از                  تواند در هر نقطه     مي
نمونه در مورد نخست، مي توان      براي  . ها، مانند دعوت به ماجرا يا رد دعوت پرداخت          گام

گام تجديد حيات را در داستان فرود، پس از برخورد فرود و بيژن انگاشت كـه فـرود بـا                    
در مورد دوم، ما نيز در پردة نخـستِ داسـتان           . يابد  پناه بردن به دژ انگار جاني دوباره مي       

ايـن  . ايـم   فرود چند بار از دعوت به ماجرا و رد دعوت در سـاختار داسـتان بهـره گرفتـه                  
  .هاي برجستة الگوي ساختاري اوست پذيري به باور ووگلر از ويژگي انعطاف
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  ها در مدل سفر قهرمان طراحي پردهنمودار 
                                  

           
                       

  
  
  
  

                  
  

  )21، 1387ووگلر، ب، ( 

  استان فرود واكاوي كهن الگوهاي شخصيت در د
پيـك يـا    حضور فرود به عنوان كهن الگوي قهرمان در داستان، هنگامي است كه             

. سـازند    رسيدنِ سپاه انبوه و پرشكوهِ توس بـه كـالت آگـاه مـي              منادياني او را از هنگامة    
هايي تصويري گستردگيِ لشگريان ايران زمـين بـه شاهنـشاهيِ كـي               فردوسي با توصيف  

پرداز براي شناساندنِ شخصيت      نخستين صفتي كه داستان   . دگذار  خسرو را به نمايش مي    
فرود پريشان ). 4/423 ج: 1385كزازي، (است » ناكارديده جوان«آورد جا مي فرود در اين

ايـن واكـنشِ    . پنـاه دهنـد   ژ  هاي پراكنـده را در د       دهد تا گلّه    شود و در دم فرمان مي       مي
دلـش گـشت پـر    «روان او چيره شدهاي دارد كه بر   نخست فرود، نشان از هراس و واهمه      

او در اين صحنه، انگار نقاب قهرمان بي ميل         ). 4/423،  1385كزازي،   (»درد و تيره روان   
. انديـشي در رويـارويي بـا سـپاه ايرانيـان نيـست              فرود را توانِ چاره   . بر چهره نهاده است   

درنـگ    بي. دنيازمند استاد يا مشاوري است تا از اين سردرگمي و آشوب دروني، آرام گير             
نبايـد كـه   / چه گويي؟ چه بايد، كنون، ساختن؟    «:گويد  شتابد و مي    نزد مادرش جريره مي   

چون پيري فرزانه، در آغازِ سـخن،    جريره هم ). 4/433 :1385كزازي،  (» !آرد يكي تاختن  
 از تو كينـه     خسرو  كيگويد اگر     سپس مي . خواهد اين كارزار هرگز رخ ندهد       به نيايش مي  
راه جويـد، تـو در ايـن          آزرد و اگـر از افراسـياب كـين مـي            سـياووش را مـي    جويد، روان   

  پردة سوم
  مسير بازگشت

  )نقطة عطف دوم(
  بخش دومپردة دوم،

  پردة نخست
  نخستين آستانه 

 )نقطة عطف نخست(
 پردة دوم، بخش يكم

 آزمايش سخت
 )نقطة ميانه(

 آغاز و پايان
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سـپس از جنگـاوري و      . پـس نـزد سـپاه بـرادر بـرو         .ر باشي روِ لشگ   تريني تا پيش    شايسته
اين اطنـابِ پـسنديده در      . گويد تا فرزند را به كين خواهي برانگيزد         فرهنگ سياووش مي  

فرود . شة فرودِ ناكارآزموده را بدرستي بر فروزد      پاسخِ بلند جريره بايسته بود تا دل و اندي        
و براسـتي،   . شناسـد   زيرا از ايرانيان كـسي را نمـي       . اما، هم چنان در ترديد است و دودل       

جريـره هـم كـه از    . فرستادند ها را انديشة دوستي بود، درود يا پيامي مي       گويد اگر آن    مي
سـازد تـا نقـش        راه مي   ايي با او هم   نم   است؛ تُخوار را براي ره     بيمناكآمد اندكي     اين پيش 

گويـد از سـرداران ايـران، جويـاي           سپس مـي  . استادي ديگر را براي فرود نمايندگي كند      
. زيرا از ياوران ديرين پدرش بودند و هيچ رازي ميانشان نبـود           . بهرام و زنگة شاوران شود    

بـا  . ذار مكـن  خـواهي را بـه ديگـري واگـ          روايان را به ميهماني فراخوان و اين كين         فرمان
آيـد؛ زيـرا آرمـان        شود و بـه شـور مـي         سخنان مادر، فرود به قهرماني راغب دگرگون مي       
قهرمانِ داستان، انگيزه و نياز دراماتيك . سترك زندگيش با اين پيكار برآورده خواهد شد    

جا، نقطة آغاز سفر قهرمان است اين. برد داستان يافته را براي پيش .  
بانان، فرود را از مردان جنگيِ پرشمار ايران           پيكي از ديده   پس از اين كه منادي يا     

گـروه      شتابند، جايي كـه گروهـا       سازد فرود و تخوار به فراز كوه مي         از بيابان تا دژ آگاه مي     
هاشـان بـه    يكِ پهلوانان را با نقش و نگارهـاي درفـش      سپاه ايران نمايان است، تخوار يك     

پـاك و     گريستنِ جنگاوران ايـران، نـشان از درونِ       واكنش فرود پس از ن    . شناساند  فرود مي 
). 154: 1369روشـن،  . (»چـو گـل بـشكفد    ز شادي رخش هم «. سادگي كودكانة او دارد   

بهرام كه نقشِ كهن الگوي پشتيبان را دارد، هنگامي كه براي شناسايي بـه سـتيغ كـوه                  
نگ دوستي در دل در برابر او، فرود چون آه. كند رسد با فريادي غرنده سخن آغاز مي      مي
  گويـد    دهـد و در پاسـخ مـي         پروراند، برخـوردي آرام و سـنجيده از خـود نـشان مـي               مي

فـرود پـس از آشـنايي و        ). 4/522: 1385كـزازي،   (» تندي نديدي تو؛ تندي مساز    : كه«
ديـدم از ايـن شـادتر         گويـد اگـر پـدر را مـي          نشان دادن خالِ خود، از ذوق، به بهرام مي        

بهرام، پيش از رساندن پيام صـلح       . دهد سزاوار اين كين جستن منم      شدم و ادامه مي     نمي
كند، اگر جـز مـن كـسي          سفارش مي . گويد  فرود، از سبك مغزي و خيره سريِ توس مي        

دالنـه در رؤيـاي خـويش سـير           ديگر به نزد او آيد، ايمن نباشد، فرود اما بـاز هـم، سـاده              
. دهـد  هاي ديگر به سپاهيان ايـران مـي        افزون بر دادنِ هديه به بهرام، نويدِ هديه       . كند  مي

زدگـي و سـنجيدگي در نوسـان اسـت و             چنان ميـان ذوق     هاي فرود، هم   كنش و واكنش  
همين آميزة متضاد از انگيزش ها، ماية باورپذيري كهن الگوي قهرمـان اسـت تـا                . لغزان

  .پنداري كند ذات مخاطب احساس هم
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ي قهرمـان، نخـست بـر هـم ذات          ووگلر در ميان كاركردهاي دراماتيكِ كهن الگو      

ذات   داستان گويان بـراي پديـدآوردن هـم       : او بر اين باور است كه     . فشارد  پنداري پاي مي  
هـاي جهـاني     اي از ويژگي    آميزه. آفرينند  ها مي   پنداري، قهرمانان را با تركيبي از خصيصه      

 باشـند نـه   هاي منحصر به فرد در عين حال بايد آدم. ها را تجربه كرده باشند كه همه آن  
شخـصيتي كـه دربردارنـدة انگيـزش هـاي          . اشـتباه   اي يا خداياني بي     هايي كليشه   آفريده

همـين  . گذارد  تر از كسي است كه تنها يك خصيصه را به نمايش مي             متضاد است، واقعي  
كنـيم و او را شخـصي    شود كه ما خود را درون قهرمان فرافكني مـي      تركيب، ماية آن مي   

فـرود نيـز از عواطـف جهـاني و          ). 61 و 60: 1387ووگلـر،   ( تيـپ    م نه يك  يبين  واقعي مي 
گيري نـدارد،     ياراي تصميم . شود  هراسد، سردرگم مي    در آغاز مي  . همگاني برخوردار است  

. دل و دلير است     آرمان خواه، دورانديش، ساده   . در انديشة انتقام است   . نياز به مشاور دارد   
 ،زمـان مـصمم     تي مانند اعتماد و شك، اميد و ياس، هـم         تركيبي منحصر به فرد از كيفيا     

. ضـعيف اسـت    نامطمئن، جذاب، ناشكيبا، به لحاظ جـسمي نيرومنـد و از ديـد عـاطفي              
  . دهد هاست كه به قهرمان هويتي مستقل مي اين

شـناختي نماينـدة خـودِ        به انديشه ووگلر، كهن الگوي استاد از ديدِ كـاركرد روان          
بـه سـانِ   . ترِ ماسـت  تر يا خداگونه   بخش خردمندتر، شريف  .استبرتر يعني خداي درونِ م    

. داري كند يا شايـست و ناشايـست را بـه مـا بنمايانـد                كند تا از ما نگاه      وجداني عمل مي  
تر قهرمانانِ پيشين    استادان، بيش . كند  هاي قهرمان را نمايندگي مي      استاد،واالترين آرمان 
انـد و اكنـون دانـشِ       درسـتي گـذر كـرده       ا تنْ هاي نخستينِ زندگي ب     هستند كه از آزمون   

نقش كليـديِ     از نگاه كاركردهاي دراماتيك، آموزش دادن،     . دهند  خويش را به ديگران مي    
آموزانند، نمايندة اين كهـن الگـو         همة كساني كه راه و چاه را به قهرمان مي         . استاد است 

مـان و يـاري بـه او در         از ديگر كاركردهاي برجستة استاد، ايجـاد انگيـزه در قهر          . هستند
اي  دهد يـا كارهـا را بـه گونـه         استاد چيزي را به قهرمان نشان مي      . چيرگي بر ترس است   

سازد كه او را خواستار كنش و ماجراجويي كنـد تـا داسـتان را بـه حركـت در                 فراهم مي 
  ). 75 تا 73: 1387ووگلر، (آورد

اوسـت كـه در برابـر هـراس         . ه است استادِ حقيقي در داستان فرود، مادرِ او جرير       
گيري، به پشتوانة تجربة تلـخِ زنـدگي گذشـتة خـويش،              فرزند و نيز ناتوانيش در تصميم     

. نداي بخشِ روشن هستيِ فرود است     . نمايي برازنده و درخور براي فرود است        استاد و راه  
ا بـه يـك   كند تا واهمه و بيم ر جويي و آرمان خواهي فرود را بيدار مي  هم اوست كه كين   

تر در پردة نخستِ سفر قهرمـان         كهن الگوي استاد بيش   . سو نهد و قاطعانه تصميم بگيرد     
اي ديگـر، افـزون بـر پـردة اول در             ولي تخوار به مثابـة اسـتادي از گونـه         . شود  آشكار مي 
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 از ديد الگوي سـفر      اين كاركرد هم،  . رساند  هايي به قهرمان مي     هاي بعدي نيز آگاهي     پرده
از ايـن   دربارة ويژگي و چگونگي استاد بـودنِ تخـوار بعـد            .  پذيرش است  تةقهرمان شايس 

  . بيش تر خواهيم گفت
از آن پس   . زنند  هاي تازه، توازن زندگي قهرمان را بهم مي         مناديان با دادنِ آگاهي   

تر بر گردنِ كهن الگوي منادي        دعوت به ماجرا بيش   . هيچ چيز مانند گذشته نخواهد بود     
داند كـه در      از نگاهِ روان شناختي، چيزي در ژرفاي وجودمان، مي        : يسدنو  ووگلر مي . است

تواند شخصي    اين مناديمي . فرستد  چه زماني آمادة ديگرگوني هستيم، پيكي را نزد ما مي         
. نخـستين كـاركرد دراماتيـك آن، ايجـاد انگيـزه اسـت      . اي نـوين باشـد     واقعي يا انديشه  

منـادي نيـز هماننـد      . ير و ماجرا در راه اسـت      دهند كه تغي    مناديان به قهرمان هشدار مي    
توانـد    منـادي مـي   . ناك است، انگيزة كـنش مـي دهـد          استاد، به قهرماني كه در آغاز بيم      

كمابيش هر داستاني به انرژي منـادي نيازمنـد         . شخصيتي مثبت يا منفي يا خنثي باشد      
  ).90 تا 88: 1387ووگلر، (است

كنند،   و رسيدنِ سپاه توس آگاه مي      فرود را از حركت      خبررسانانِ آغاز داستان كه   
  دهـد، نمـودي از       ريان تـا درِ دژ خبـر مـي        بـاني كـه از حـضور آن لـشگ           چنـين ديـده    هم

مناديـان،  . آنان از همة كاركردهايي كه بر شـمرديم، برخوردارنـد         . اندكهن الگوي منادي    
نش، آغاز كشمكشِ داسـتان     اين ك . خوانند  قهرمان داستان يعني فرود را به ماجرا فرا مي        

ويليـام  . كـشاند  آفريند، كشمكشي كه مخاطب را تا پايان ماجراها به دنبال خود مي را مي 
اي قهرمان، دربارة نقشِ منـادي        اينديك در تحليل مدل جوزف كمبل براي سفر اسطوره        

شـود و   دعوت به ماجرا باعث بوجود آمـدن نخـستين كـشمكش در قهرمـان مـي           «:آورده
 دقيقه از پردة نخـست فـيلم بگـذرد و           20اگر بيش از    . كند  جذب داستان مي  مخاطب را   

ــاگر را از دســت      ــه تماش ــست ك ــر ه ــن خط ــد، اي ــه باش ــورت نگرفت ــوز ص ــوت هن دع
  ). 46:  ب 1390اينديك(».بدهيد

آورد،  آيد و آن را نافرمـاني بـشمار مـي        هنگامي كه توس از كارِ بهرام به خشم مي        
ايـن  . شـود   ريونيز، داماد توس داوطلبِ جنگ با فرود مـي        . دهد  دستور كشتن فرود را مي    

نخستين كنش او   . شود  دومين كنشِ آشكار توس است كه در نقش كهن الگوي سايه نمايان مي            
. پـذيرد   در آغاز داستان، يعني نافرماني از كي خسرو در برگزيـدن راهِ كـالت انجـام مـي                 

شخصيت شرور يعني تـوس بـشمار       ريونيز يكي از نگهبانان آستانه است كه از زيردستان          
معرفـي  ) 4/617ج  1385كـزازي   (»فريبنده و ريمـن و چـاپلوس      «ريونيز كه تخوار او را      . آيد  مي
شـود تـا ريـونيز را         مـي فرود بـا سـخنان تخـوار برانگيختـه          . تازد  كند، رو به ستيغ كوه مي       مي

 و بدون   فرود بي درنگ  ،  )4/622: ج1385كزازي   (»!مگر توس را ز او بسوزد جگر      «بكشد
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اين كنش، هم از ناپختگيِ فرود نـشان دارد و هـم از             . ستاند   جانش را با تيري مي      انديشه

فرود اين بار هم با     . دهد  توس در دم به فرزندش زرسپ فرمانِ نبرد مي        . كژانديشيِ تخوار 
آورد تا به گفتة تخوار، تـوس          آستانه را از پاي در مي      زني تخوار، زرسپ نگهبان ديگرِ      راي
تـوس كـه بـا مـرگ پـسر          ). 4/640: 1385كزازي  (»كه ايدر نبوديم ما بر فُسوس     «اند  بد

خواهد كه به دژ بر       هراسد و از فرود مي      تخوار مي . كند  شود، خودآهنگ رزم مي     پردرد مي 
: 1385كـزازي   (» .به جنگ اندرون، مـرد را دل دهنـد        «پاسخ فرود دالورانه است   . گردند

گفت، امـا   تر مي كاش تخوار چنين سخناني را پيش.  كنند  نه اين كه او را نااميد      ،)4/655
  .مـي نامـد   » دسـتور ناكـاردان   «فردوسي او را    . با نابخرديش، ديگر راه بازگشتي نگذاشت     

توس ناچار  . گيرد  فرود به سفارش تخوار اسب توس را هدف مي         ).4/662: 1385كزازي  (
كننـد، از فـراز    ن را بـازي مـي    رويان كه نقش كهن الگوي پـشتيبانا        ماه. گردد  پياده بر مي  

گيرند خند مي ديوار قلعه او را به ريش .  
دربارة صورتك استاد براي تخوار، شايان گفتن است كه ووگلـر بـراي كهـن الگـوي                 

كننـده، هميـشگي، چندگانـه،        دل، سقوط   استادانِ سياه : مانند. شمرد  هايي بر مي    استاد گونه 
كـار دگرگـون      گـاهي بـه تبـه     . كننـد   ا نااميد مـي   گاهي استادان، قهرمانان ر   . كميك و غيره  

دل   استاداني سـياه  تخوار در اين داستان از آن دست. كنند  شوند و به قهرمان خيانت مي       مي
تلـون  . كشاند  راهي مي   كند؛ زيرا او فرود را به گم        است كه نقش شخصيت متلون را بازي مي       

حتي در برخي از داسـتان  . ان استباز از صفات طبيعي كهن الگوهايي مانند استادان و دغل        
دهد كه به كهن الگوي       ها شخصي كه در آغاز محبوبِ قهرمان است، چنان تغيير شكل مي           

آيد هر از گاه در مورد استاد يا هـر كهـن              زيرا مخاطبان بدشان نمي   . شود  سايه دگرگون مي  
تـوان از     تخوار را مي   در ضمن  ).153-154 و 76: 1387ووگلر،  (الگوي ديگري گم راه شوند    

و ديگـر    دكنـ   نابود مـي  استادان سقوط كننده هم دانست زيرا در فرجام داستان، خود را            
  . نيستنامه شاهنامي از او در 

.  و پشتيبانان او شخصيتي متلون است      خسرو  كيتوس در داستان فرود، نسبت به       
درام ايـن اسـت كـه       كـاركرد سـايه در      . اسـت اما او به واقع، نمودي از كهن الگوي سايه          

. قهرمان را به چالش بكشد و در كشمكش داستان، هماوردي برازنده براي قهرمان باشـد              
هر داستان به همـان انـدازه خـوب         . شود  زيرا سايه، ماية باالترين حد توانايي قهرمان مي       

  در واقـع    بشود، اگر خودِ قهرمان به جاي ايثار خودخواه         احتّ. كارِ خوبي دارد    است كه تبه 
داسـتان ژرف بنگـريم،       اگـر بـه پـيش     ). 100 :1387ووگلـر، (سايه بر او چيره شده اسـت      

حتي خود نيز داعية شاهي     . خسرو  كيبينيم كه توس خواهان پادشاهيِ فريبرز بود نه           مي
  . تواند براي نقش كهن الگوي سايه برگزيده شود پس بدرستي مي. در سرداشت
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       دار تـوس، گودرزيـان كـه تـاكنون      پس از كشته شدنِ زرسپ و خوار داشتِ سـپه
دهنـد و قاطعانـه بـه     شايد نقش پشتيبانان را داشتند، به نگهبانان آستانه تغيير نقش مي    

نـد كـه    ا  هزيرا به اين بـاور رسـيد      . آيند  خدمت كهن الگوي سايه يا قهرمان مخالف در مي        
اين كـه   شگفت  ). 350: 1369روشن،(».به ناداني اين جنگ را برگشاد     «فرود هر كه باشد   

هـا را     تازد، مغرورانه آن    بيند كسي ديگر براي رزم به بلنداي كوه مي          هنگامي كه فرود مي   
 بـراي   خـسرو   كـي چنان بر اين انديشة خام است كه شـايد            اهلِ تشخيص نمي داند و هم     

چون   هم).  4/699 :1385كزازي،(»پشت آوريم   به كين پدر، پشت    «شودراه    كين با او هم   
گويد كه به     هاي رزمي گيو مي     سپرد، او از توان مندي      به تخوار گوش مي   ديگر بارها فرود    

فـرود  . كند كه بـه سـان تـوس، اسـب او را هـدف بگيـر            نمايي مي   آيد و راه    سوي كوه مي  
شايد بر ايـن    . كند  همانند قهرمانِ وارونه از گونة تراژيك، لغزش هاي خويش را تكرار مي           

كوه، دزبـامِ سـپ  «افتد، باري ديگر     ب گيو مي  اس. است كه ديگر جايي براي برگشت نيست      
گيـونيز  ). 4/714 :1385كـزازي،  (»همـي مغـز گُـرد، از گواژه،بكاسـت        /خنده بخاسـت؛    

  . گردد سرافكنده و آسيمه سر سوي لشگر باز مي
اما . آيند  پرستندگان يا ماه رويانِ دژ به واقع نمودِ كهن الگوي پشتيبان بشمار مي            

به باور ووگلر حتي . بازان هم ديد قابِ كهن الگوي دلقكان يا دغلها را در ن    شايد بتوان آن  
. شـود   اي باعث جلب توجه مجـدد مخاطـب مـي           هاي لحظه   ها خنده   ترين درام   در سنگين 

وادارشان كن خيلي بگريند، اما بگـذار كمـي هـم    : يكي از قوانين كهنِ درام اين است كه 
ان خود را نشان دهند و براي قهرمان        كار يا پشتيب    دلقكان شايد در نقش خدمت    . بخندند
هايي كاتاليزور هـستند كـه زنـدگي ديگـران را             تر، شخصيت   ها بيش   آن. كار كنند   يا سايه 

). 107 و   106: 1387ووگلر(مانند  دهند، اما خود بدون تغيير باقي مي        تحت تأثير قرار مي   
 نبـرد تـأثير     گيـري پهلوانـانِ هـر دو سـوي          رويان ضمن اين كه در تـصميم        البته اين ماه  

چون قهرمان از جـان خـود         بندي و وفاداري هم     گذارند، در پايان داستان به نشان پاي        مي
خند آنان پس از شكست توس و گيو، طنزي تلخ است كه             افزون بر اين، ريش   . گذرند  مي

  . دهد  فرود تكيه دارد و سرنوشت او را تغيير ميجا و از سرخاميِ بر شرمِ بي
كهن الگوي پشتيبان بـه يكـي از نگهبانـانِ آسـتانه دگرگـون      بيژن كه نقش او از   

. سـتاند   اسبي در خور از گـستهم مـي       . آيد  شود، از شكست و خواري پدر به خشم مي          مي
  ج  1385 كزازي،(»فرستاد درع سياوش برش   «پدر نيز پس از برآشفتن با بيژن سرانجام         

). 4/754: ج   1385 ي،كزاز (»كوه بنهاد روي    به سوي سپد  «سپس تنها پسرش    ). 4/752
هاي او و از زرِه  شوري تخوار از سلح. پرسد چنان خودخواهانه از نام و نشان او مي فرود، هم

  »تـو بـا او بـسنده نباشـي، بـه جنـگ            «كند كه    بيني مي   گويد و پيش    روئينة سياوش مي  
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 وارونـة  افكند، اما بيژن به فرود، اين بار نيز بر اسب او تير مي ). 4/763: ج   1385 كزازي،(

فـرود  ). 4/760 : ج   1385 كزازي، (»سوي تيغ، با تيغ، بنهاد روي     «چنان    توس و پدر هم   
:  ج 1385 كـزازي،  (» بـارة دزپـرآواز گـشت   ههمـ «گريـزد  از بيمِ جان بـه سـوي دژ مـي    

فـرود در  . كوبـد  رود و با شمشير به برگستوانِ اسب فرود مـي    بيژن در پيِ او مي    ). 4/773
خروشد كه شـرمت نبـود كـه ايـن            بيژن مي . رساند   را به دژ مي    مرز مرگ و زندگي، خود    

  . اين واكنشِ فرود، نشان از نخستين شكست اوست. گونه بازگشتي
نمايـد، در     همة كاركردهايي كه براي كهن الگوي قهرمان در داستان بايـسته مـي            

غـاز تـا   آيد، پويايي و كنشي كه از آ   رشد و تغييري كه در او پديد مي       . شود  فرود ديده مي  
دهـد و در   از خودگذشتگي و ايثاري كه يك تنه از خـود نـشان مـي        ،  فرجام داستان دارد  

هـايي   هـا و لغـزش   راه است با كاستي اين همه، هم. سازد نهايت خود را با مرگ رويارو مي    
مدار  سرانجام، او قهرماني راغب، تراژيك، گروه. كشاند دلي مي كه مخاطب را با خود به هم

  . تازد ه تا پايان در جادة قهرمانان ميو كسي است ك
كـوه را فـرا       گين سراسر سپد    بيند، آتشي سهم    جريره كه همان شب در خواب مي      

). 4/795 : ج   1385 كزازي، (»كه ما را بدآمد، ز اختر به سر       «گويد    گيرد، به فرود مي     مي
نقاب اسـتاد   در اين صحنه،    . دكن   الگوي قهرمان را نمايندگي مي     فرود كه تا اين دم، كهن     

ديـده شـده و بـه سـانِ           زيرا اينك قهرمان، شخصيتي با تجربـه و آب        . زند  را بر چهره مي   
گويد زمانة من ديگر سپري شده، امـا تـا            در پاسخ مادر مي   . كند  استادان دروني رفتار مي   

از ). 4/801 : ج 1385 كـزازي،  (»نخواهم، ز ايرانيـان، زينهـار     «واپسين دم خواهم كوشيد   
. سـپارند  لشگريانِ فرود جان مي. تازند  آفتاب تا نيم روز، سپاهيان بر هم مي       نخستين تيغِ 

. كـشد   بيند، اما رهام از پشت بـر او شمـشير مـي             فرود، ترگِ بيژن را كه كمين كرده مي       
بر زندگي كوتاهش   . گويد  پياده، زخمي و دست بريده به دژ رفته واپسين سخنانش را مي           

جريره همه جا را بـه    . كنند   خود را از باروي دژ پرت مي       پرستندگان، همه . بندد  چشم مي 
  . كشد گاه چهره بر چهرة فرزند با دشنه خود را مي آن. كشد آتش مي

ها در سنجش     اما اين ويژگي  . دانند  باك مي   مردم معموالً قهرمانان را نيرومند و بي      
قهرمانان بـا   . ستبا ايثار و از خودگذشتگي، يعني نشانِ راستين قهرمان، فرعي و ثانوي ا            

جان دادني پهلوانانه، با اهداي مشتاقانة زندگي خويش براي يك آرمان يا ايده يا گروه از                
اي    پرستندگان با از خودگذشـتگي     در صحنة پاياني،افزون بر جريره،    . روند  مرگ فراتر مي  

  . كه نشان از وفاداريِ راستين دارد، نقابِ نوعي قهرمان برچهره دارند
د، بهـرام بـا ديـدن صـحنة جـانگزاي فـرود و              آي  اه ايران به دژ مي    نگامي كه سپ  ه

خروشد كه فرود بـسيار زارتـر از سـياوش جـان              از درد مي  . رود  ها مي   جريره، به بالين آن   
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ايرانيـان را   ). 4/852 : ج   1385 كـزازي، (» به بالينش بر كـشته مـادر نبـود        «سپرد، زيرا   
ز دردِ فـرود و نيـز پـسر خـود پرخـون             رخِ تـوس ا   . گيـرد   نكوهد و به باد سرزنش مي       مي
تـنِ زرسـپ و ريـونيز را در         . گويد  ساري از بخت بد سخن مي      شود، با پشيماني و شرم      مي

مانند و در روز چهارم روي بـه تـوران ره    ايرانيان سه روز مي.نهند كنار فرود در دخمه مي   
  .سپرند مي

در نقـش قهرمـانِ     شخصيتِ بهرام را افزون بر كهن الگوي پشتيبان، شايد بتـوان            
زيرا او در نخستين حضورش در داستان، خواسته يا ناخواسته پـس از             . كاتاليزور هم ديد  

چنـين اسـت كـه او بـا سـخنانش             هم. سازد  ديدار با فرود، آتش خشمِ توس را تندتر مي        
او تا صحنه پايـاني  . كند دربارة فرود، از رفتنِ چند سپاهي به هم راه ريونيز جلوگيري مي       

 اما بر سر پيكر بي جان فرود و مادرش از آزردگـي، واكنـشي از   ؛ حضوري نداشته  داستان
با سخناني دردآلود، توس و هم سـويانش را نكـوهش           . دهد  بنِ جان و صميمانه نشان مي     

بهرام كه . ساري و پشيماني آنان دارد اين برخورد و سخنان، تأثيري بسزا در شرم. كند مي
 با درست    خواهيِ سياووش آمده بـود؛ پـس از مـرگ فـرود،              اي كين گاري بر   كاري و رست

داشتِ نام و ننگِ پهلواني و غيرت ايراني          كند و براي نگاه     چونان قهرماني راستين ايثار مي    
در شخصيت او مانند قهرمانِ كاتاليزور، تغييري از آغـاز تـا پايـانِ              . گذرد  از جان خود مي   

زنگـه  . شـود   ول شخـصيت ديگـران مـي      اما ماية دگرگوني و تحـ     . آيد  حضورش پديد نمي  
اما در سنجش با بهرام بسيار      . هاي پشتيبان است    شاوران هم در اين داستان از شخصيت      

  . نمايد رنگ مي كم
تـر    زيـرا بـه   . هريمني و بد نهاد باشند    يك سر ا  ه  نياز نيست كه كهن الگوهاي ساي     

ـ    است با داشتنِ نشاني از نيكي يا كيفيت ستايش انگيز، چهره           راهِ . ساني پيـدا كننـد    اي ان
كار يـا     هايسايه، خود را تبه     ترِ شخصيت   بيش. پذير كنيم   ها را آسيب    ديگر اين است كه آن    

كـارِ داسـتانِ       تبـه  ،بيننـده قهرمـان اسـت     / پندارند؛ كسي كه از نگاهِ خواننده       دشمن نمي 
ووگلـر،  (ها حتي شايد بخشوده شوند و به نيروهاي خـوب بپيوندنـد             برخي از سايه  . اوست
 كمـا   ،كنـد   شخصيت توس كه كهن الگوي سايه را نمايندگي مـي         ). 102 تا   100: 1387

بند اسـت؛ مگـر نافرمـانيِ         او در ظاهر، سخت به اصول نظامي پاي       . گونه است   بيش همين 
عمل كردِ او از بازخواستِ بهرام تا انتهاي داسـتان          . گيرد   مي  آغازين كه راه كالت را پيش     

او با درك لغزش خـويش،  . دهيِ نظامي است هاي بنيادينِ فرمانْ    يقاً برابر با روش   فرود، دق 
گيرد؛ با ابراز ندامت همه چيز را  اي انساني به خود مي پس از مرگ فرود و فرزندش چهره

گـري رسـتم     جيبينـيم بـا ميـان       حتي بعـدها مـي    . ردپندا   و سرشتِ جنگ مي     بد از بخت 
  . شود بخشوده مي
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 كه استادِ راستين و اصلي داستان هم شايد هراز گاهي صورتك            شگفت اين است  

هـاي پيـاپيِ    دار اسـت، بـا پافـشاري     جريره كه اين نقـش را عهـده       . سايه را به چهره بزند    
روِ سـپاه   خويش، اين انديشه را در مغز و دلِ فرود كاشته كه به هـر روي تـو بايـد پـيش         

در صورتي كه فرمانِ شاه چيـز       . تري  هخواهي شايست   ايران باشي؛ چون تو از همه در كين       
براي توس برگزيده     ساالري را چه درست و چه نادرست،        زيرا كي خسرو؛ سپه   . ديگري بود 

نهـاد   هاي برجـسته و پـاك   ي كه از چهرهخسرو كيهر چند جاي چند و چون است،     . بود
اختار ؟ البته برخي پژوهندگان با نگرشي سشوداست، چرا بايد دچار چنين لغزش بزرگي 

 دربـارة   احتـ . پندارنـد   شكنانه، برگزيدنِ توس از سوي كي خسرو را عامدانه و آگاهانه مي           
نگرنـد تـا كـي خـسرو را همـال يـا رقيبـي در پادشـاهي                    گونـه مـي     مرگ فرود هم ايـن    

اگر چنين نگريسته شود، كـي خـسرو و گـودرز هـم            ). 1392رضايي دشت ارژنه،    .(نباشد
  . شود هاي توس قابل توجيه مي ر چهره خواهند داشت و لغزشصورتكِ متلون را ب

بر پاية مدل ساختاري ووگلـر بـراي فـيلم نامـه، در واقـع داسـتان فـرود از ديـدِ                      
 يـا بـه     كـرد ماندة داسـتان را حـذف         توان باقي   مي. رسد  دراماتيك با مرگ او به پايان مي      

  .اي گذرا با گزارشي تصويري به نمايش گذاشت گونه

  اي داستان و پردازش آن هاه شخصيت
ها و كهن الگوهـا، كريـستوفر ووگلـر           هايي كه به ياري اسطوره     افزون بر شخصيت  

  28كنـد، بـه گفتـة جرالـدپرينس         بنـدي مـي     بهپيروي از جوزف كمبل شناسايي و دسـته       
بنـابراين، بـه پيـروي از       . بنـدي كـرد     توان بر پاية كاركردشان تقسيم      شخصيت ها را مي   «

چون قهرمان دروغـين، شـرير،        همهايي    توان ميان قهرمان و شخصيت       مي والديمير پروپ 
رسان، هبه كننده، فرد مطلوب، گسيلنده تمـايز گذاشـت؛ بـه پيـروي از گريمـاس                   ياري
رسان و مخالف سخن گفت؛ و به پيروي از           توان از سوژه، ابژه، فرستنده، گيرنده، ياري        مي

ها را فقـط      بندي و آن    لطشان در متن دسته    تس ها را بر پاية    توان همة شخصيت    برمون مي 
هاي ديگـر     ها را از جنبه     شخصيت... كردهاي اصلي و فرعي تقسيم       به دو دستة شخصيت   

پويا و ايستا، منـسجم يـا غيرمنـسجم، دو بعـدي يـا سـه        : بندي كرد   نيز مي توان تقسيم   
يا ناتوان از   گيري ما     بعدي، يعني ساده يا پيچيده، چندوجهي يا تك وجهي، قادر به غافل           

تواند انسان نباشد، غيرواقعـي و خيـالي يـا تمثيلـي      شخصيت مي ). 77: 1391(».اين كار 
. سياه و يا خاكستري باشـد      مثبت يا منفي، به سخن ديگر سپيد،         باشد و يا داراي ويژگي    

اي به   بندي تازه   گذاري و واكاوي و دسته      گونِ ديگر، نام    هاي گونه    شچنين شايد با نگر     هم
گرا   گرا يا برون    ها درون   شناختي، شخصيت  مثالً به باور يونگ از ديد روان      . اده شود دست د 
  . هستند
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به واسـطة   «:نويسد  اي بر روايت در ادبيات و سينما مي          در كتابِ مقدمه   29ياكوب لوته 
تـوانيم بـه دو نـوعِ         مي. شوند  پردازي است كه شخصيت ها معرفي و بسط داده مي           شخصيت

 توصيف مستقيم؛ براي مثال، با استفاده از صفت         -1 :ن اشاره كنيم  شاخص شخصيتي در مت   
ارائة غيرمستقيم؛ كه خـود بـر چنـد نـوع      -2 .ها يا اسم معنا، و يا تعيين اسم براي شخصيت        

آن چـه شخـصيت     : گفتـار ) هـاي مكـرر؛ ب      نمايش كنش واحد يـا كـنش      : كنش)الف: است
ه معمـوالً راوي يـا شخـصيتِ ديگـر ارائـه            ك: نمود بيروني و رفتار    )ج .انديشد  گويد يا مي    مي
  ).107-110: 1388(»...جغرافيايي/محيط بيروني؛ فيزيكي)د. كند مي

هاي مختلـف داسـتاني بـه         ها را در گونه     هاي پرداختِ شخصيت    شايد بتوان روش  
روايت يا توصـيف مـستقيم نويـسنده يـا شـاعر از              -1:اي فراگير، اين گونه برشمرد      شيوه

  .ها با ديگران يا با خـود        گفت و گوي شخصيت    -2 .هاي وابسته به آن     ها و سازه    تشخصي
 .ادو گوي ديگران يـا رويـد         كنش يا گفت   ها در برابر    نمايش كنش و واكنش شخصيت     -3
گزيني    گو، و نيز جاي    و  داد، يا مكان گفت   پردازي به ياري مكانِ كنش يا روي       شخصيت -4

هـاي زمـاني ماننـد       و برگـشت    زشِ شخصيت با رفـت    پردا -5 .ها در صحنه   ويژة شخصيت 
پردازي و پيوند  شخصيت -6.بيني آينده ، خواب، رويا و پيش    ة پيش داستان  يادهاي گذشت 

هـا در     اندازه، شدت و ماليمت نور، رنگ، خطـوط و كـادر صـحنه             -7 .ماية اثر   آن با درون  
بيننـده بـه    / اننـده  ديـد خو   ةچنـين زاويـ     گر و هم    زاوية ديد روايت   -8 .پيوند با شخصيت  

و موسيقي براي نمـايش     ) افكت هاي صوتي  (عنصر صدا  -9 .پردازي  صحنه براي شخصيت  
دادهـا و مونتـاژ تـصاوير، هماهنـگ بـا            تدوين رخ  -10.دروني شخصيت و تأثيرگذاري آن    

  ... شخصيت و رينشِ ريتمي هم سو با ساختار اثر،پرداختِ شخصيت و آف
توان در بـازنمودِ همـه سـوية شخـصيت        ه مي هاي ياد شد    آشكار است كه از شيوه    

ــي  ــست؛ يعن ــره ج ــف: به ــوية    )ال ــا س ــيِ شخــصيت ي ــرة بيرون ــره و پيك ــدنِ چه نمايان
ها يـا     آشكارسازيِ درون شخصيت مانند انديشه، عاطفه، خواسته و مانند آن         )جسماني؛ب

خانوادگي و   آموزشي، فرهنگي،     هاي  زمينه  نشان دادنِ پس  )همان سوية روانيِ شخصيت؛ج   
  .  اجتماعي شخصيتها يا سوية انند آنم

بايد افزود كه تكرار و پافشاري رفتاري يا گفتاري و يا تأكيد هر يك از روش هاي                 
هـاي    در شخصيت پردازيِ هر كدام از گونه      . ياد شده در پرداخت شخصيت، معنادار است      

اي  ر و در پـاره تـ  ها پررنگ نامه، برخي از روش  نامه و فيلم    داستاني، مانندِ داستان و نمايش    
پـردازي بـا روايـت مـستقيمِ          در سـينما شـيوة شخـصيت        بـراي نمونـه،   . تر اسـت    رنگ  كم

شـود؛ و     اندك بـه كـار گرفتـه مـي         )Narration(پرداز يا صداي راوي روي تصوير      داستان
وگـو   نامـه، گفـت   در نمايش. هاست برترين روش در آن، نمايش كنش و واكنش شخصيت   
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گونِ يك نوعِ هنرداستاني، روشي ويژه         در ژانرهاي گونه   ا حت .پردازي است   بنيانِ شخصيت 

گونِ   هاي گونه   روش  با اين همه،  . تري خواهد داشت    از پرداختِ شخصيت، برجستگيِ بيش    
 تـوان و    بـراي مثـال   . دشـو    گفتمان با يك ديگر آميخته مـي       پردازي معموالً در    شخصيت

  . شودراه  ها هم كه با ديگر شيوهشود  كاراييِ شيوة روايت مستقيم، هنگامي دوچندان مي
هـاي درسـيِ پيـشين دربـارة ادبيـات           تر كتاب   سخن ديگر اين كه، به وارونة بيش      

 30واالس مـارتين  . ر ديگر داستان اسـت    ناپذير از عناص    داستاني، شخصيت عنصري جدايي   
شخـصيت چيـست جـز      ": آورده) 1888(هنري جيمز در مقالة هنر داسـتان        «:نويسد  مي

به نظر مـن در ايـن نكتـه پـروپ،           "؟ و رويدادچيست جز ترسيم شخصيت؟     تجلي رويداد 
توان از هم جدا      ها را نمي    كاركردها و شخصيت  . توماشفسكي و بارت با جيمز هم صدايند      

چـه كـه در       آن) 82: 1391(».كرد زيرا رابطة متقابل دارند و يكي مستلزم ديگري اسـت          
هينه شخصيت در پيوند بـا سـاختار        مند است، كاركرد ب     پردازي سر آمد و ارزش      شخصيت

دگرديسيِ شخصيت، بسته به نقشي كه در ساختار داسـتان دارد،           . گونة داستاني است    آن
بـه رسـايي     كامـل و     ،بايد گام به گام در روند داستان نمودار و تا پايان داستان شخصيت            

  .شناسانده شود
ني اين چنين   سو با الگوي سفر قهرمانِ ووگلر، چيدما        آفرينش قوسِ شخصيت هم   
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  پردة نخست  پردة دوم  پردة سوم
  

خـصيت،  در فرجام اين سخن بايـد گفـت،گيرايي و باورپـذيري و تأثيرگـذاري ش              
شگفت اين كه همة  .هاي داستاني است    پردازي در همة گونه     ماندگارترين سنجة شخصيت  

پردازيِ كهن الگوييِ ووگلر      هاي ياد شده در پرداختِ شخصيت را در روش شخصيت           شيوه
پـذير و     پردازيِ دراماتيـك، بـسيار انعطـاف        توان يافت؛ زيرا اين نوع شخصيت       و كمبل مي  

  . هاست ها در همة زمان دي و گروهي همة ملتسازگار با ناخودآگاه فر
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  پردازي دراماتيك داستان فرود و كهن الگوهاي شخصيت شخصيت
پردازي به شيوة توصيفِ مستقيم، داسـتان را بـا            فردوسي در حد نياز با شخصيت     

هـا    ايـن توصـيف   . بـرد   هايي هماهنگ با كاركرد كهن الگوهاي شخصيت، پيش مي          صحنه
تنِ نمايشي يا شيوة مونتـاژ بـراي تئـاتر يـا سـينما از كـارايي در                  گويي دستور اجرا در م    

استاد توس، داستان فرود را با چكاچكِ جنـگ افزارهـاي لـشگرياني             . خوري برخوردارند 
در اين صحنة معرّف، عناصري نمايشي . كند آغاز مياي از حضور توس  زمينه انبوه با پيش 

هاي كادر     موسيقي، رنگ و نور، اندازه     ، صدا و  )ميزانس و لوكيشن  (و تصويري چون مكان     
ها با باريك بينـيِ شايـستة سـتايش در            فاصلة هنري زاوية ديد و مانند آن        ها،  براي صحنه 

  .شود شناساندنِ شخصيت و حضور پرهيبتِ توس و سپاهيان به كار گرفته مي
هايي كه به نمايش مردانِ       افزون بر اين، فردوسي در جاي جايِ داستان در صحنه         

. جويـد  هـاي شـكوه و عظمـت بهـره مـي      گي ايران مي پردازد، بـراي نمايانـدنِ جلـوه        جن
 براي بازتاباندنِ هراس و واهمة درونـي        چنين است به كارگيري نمايش اين صحنه ها         هم

دالنـة     فرود در آغاز داستان و نشان دادنِ شيفتگيِ كودكانه و ساده           شخصيتِ ناكارآزمودة 
  . هاي ديگر او در صحنه

و گوي شاه با      گفتپردازي،    گو در شخصيت    و  هاي به كارگيري عنصر گفت      نهاز نمو 
اي از قهرماني نيك خواه، همراه با          با چهره  خسرو  كيريان است كه شخصيتِ     توس و لشگ  

چنـين در     هـم . شود  ميكاستيِ شخصيتي او در برگزيدن توسِ سپاه ساالر، بعدها نمايان           
به راهـي   «:دهد  بردار شاه نشان مي     و فرمان همين صحنه است كه توس خود را سرسپرده         

ولـي بعـدها    ). 4/403كـزازي، ج  (» نيايد، ز فرمانِ تو، جز بهـي      / روم كِم تو فرمان دهي؛      
برد كه نمايانگر كهن الگوي سـايه و متلـون            بيننده به زيرْمتنِ سخن او پي مي      / خواننده  

 كهن الگوي شخصيت،   وگوهاي داستاني در بازنمودِ     همة گفت . بودنِ شخصيت توس است   
هـا، يعنـي اطنـاب و ايجـازي سـزاوار،             دربردارندة سخناني است بجا و هماهنگ با صحنه       

برنـدة داسـتان و در جـاي خـود            هـايي بايـسته، پـيش       لحني در خور، ارائه كنندة آگاهي     
هاي ديگر، برخورد آغازينِ بهرام و فرود است كه     از نمونه . كشمكش آفرين و مانند اين ها     

هـا آغـاز و انجـام      گذار و پرتوان بـراي آشـناييِ نخـستينة شخـصيت            و گويي تأثير    با گفت 
و گو به رسايي بازتابي است از كهن الگوهاي شخـصيتي بهـرام و فـرود؛                  اين گفت .يابد  مي

  . يكي پشتيباني كارآزموده و ديگري قهرماني جوان و ناپخته
 از ديد ساختاري و     پردازي در اين داستان،     فردوسي از عنصر مكان براي شخصيت     

لوكيشني كه كمابيش در همة نبردهـاي فـرود بـه كـار             . برد  نمادين بيشترين بهره را مي    
او هماره در فرازِ كوه جاي دارد و ديگراني كه با كهن الگوهاي             . شود، كوه است    گرفته مي 
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نـيِ  گزي  اين جاي . شوند  يابند، در فرودِ كوه جاي داده مي        سايه و نگهبانان آستانه نمود مي     

  هـا در صـحنه، از ديـد زبـان تـصويري از سـويي بيـانگر نيرومنـد جلـوه دادن                        شخصيت
زاوية نگاه  (دهندة شكست و ناتواني است      و از ديگر سوي نمايش    ) زاوية نگاه باال به پايين    (

 فـرود در فـراز كـوه         كـه  بينيم تا هنگامي    همان گونه كه در داستان مي     ). از پايين به باال   
همين كه يكي از نگهبانان آستانه يعني بيـژن بـه فـراز             . از آن اوست  جاي دارد، پيروزي    

در همين راستاست دژي كه در بلنداي       . شود  رسد، فرود به آستانه شكست نزديك مي        مي
پاشـد و داسـتان بـا         كوه جاي دارد؛ سـرانجام بـا رسـيدن سـپاهيان ايـران، دژ فـرو مـي                 

  . پذيرد هايي تراژيك فرجام مي مرگ
با .  دارد آن كارايي بسزايي در روند      و برجسته است    در داستان  »كوه«كهن الگوي 

النهرين و در ميـان   اي و كهن الگوييِ كوه در جغرافياي ايران و بين           بررسي تعابير اسطوره  
. هـاي آن دسـت يافـت       تـرين ويژگـي     توان به برخي از برجسته     اساطير هند و آريايي، مي    

پلكان خدايان، محل قرباني : ]آن عبارتند از [اي    هاي آييني و اسطوره    كاري  كوه و خويش  «
/ انساني يا گياهي، مكان داوري نهايي، جايگاه خدايان، محلـي بـراي فـرا رفـتن از خـود                  

محـل تولـد هـستي، صـورت        : سيمرغ، نـاف عـالم    / شناخت خود، جايگاه گوهر گران بها     
 عالم، معابد   مثالينِ شهرهاي بزرگ برفرازش قرار دارد، مركز اتصال آسمان و زمين، مركز           

از تعابير كهن الگوييِ ياد شده دسـت كـم          ) 432: 1387ثميني،  (»شوند  بر فرازش بنا مي   
جريـره و   ؛ فـرود،    محـل قربـاني انـساني      -1:سه مورد آن با داستان فرود هماهنگ اسـت        

 پـس از مـرگ      ؛مكان داوري نهـايي    -2.سپارند  بسياري از دژنشينان در فراز كوه جان مي       
بـويژه بـا انتقـاد شـديد بهـرام بـه تـوس و        . شـود  ها كنار گذاشته مي     بفرود در قلعه، نقا   

توس و سپاهيانش پس از     ؛  محلي براي فرا رفتن از خود يا شناخت خود         -3.پيمانان او   هم
كوه و ديدن پيكر فرود و مادرش با انديشه بر كـردار خـويش بـه                  پيروزي بر فراز دژِ سپد    

شـايد بتـوان بـراي ديگـر تعـابير هـم            . نـد بر  خود شناسي رسيده به اشتباه خود پي مـي        
  . پيوندهايي جست و بدست داد

بيند، ابزاري است كه      گويي جريره با خوابي كه او پيش از نبردِ فرجامين مي            پيش
بيننـده  / با اين شگرد خواننده   . از عنصر زمان در بيان درون شخصيت او بهره گرفته شده          

 با تدويني سينمايي، ريتمي هماهنـگ       فردوسي. شود  سوزي مي   نيز پيشاپيش آمادة آتش   
راه بـا    نشيني معنادارِ تصوير و توصيف هـم        ها پديد آورده كه آن از فرآيندِ هم         با شخصيت 

  . هاي زماني خاص در نماهاي سنجيدة دور و نزديك سامان يافته است اندازه
» تكـرار «و  » بـسامد «وري از عنصر زمان، به باور روايت شناسان دو سازة             در بهره 

سامد عبارت است از    ب"از نظر ژنت،    «.اي برخوردارند   كه در پيوند همند، از ارزش برجسته      
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سـه شـكل روش   ... "شـود  رابطة بين اين كه يك رخ داد چند بار در داسـتان تكـرار مـي           
توانـد    دوم، متن روايي مي   . اول، تكرار كلمات منفرد، حالت، واكنش و جز آن است         : تكرار
در نهايـت،   . كند كـه شـبيه يـا تقريبـاً يكـسان بـه نظـر برسـند                دادها را چنان تكرار       رخ

 در داسـتان    .)85-80فـشرده : 1388لوتـه،   (»تكرار در آثار يك مؤلـف خـاص       : فرامتنيت
دادِ نبرد تـك بـه تـك پهلوانـان ايرانـي بـا فـرود در سـاختار و پرداخـت                        فرود، تكرارِ رخ  

شـده كـه هـر بـار بـر قـوسِ       بار تكـرار   اين كنش پنج . اي دارد   ها كاركردي پايه    شخصيت
بارِ دراماتيك اين . تري را آفريده دراماتيك و شخصيت هاي اثر افزوده است و تعليق بيش     

تكرارها در پنجمين نبرد به اوج خود رسيده زيرا نبرد تك به تك دورادور به نبرد تن بـه        
ار، در  تكـر . ترين صحنه را پديد آورده است       تن فرود و بيژن دگرگون شده و تعليق آفرين        

واژة كليـدي در ايـن      . هاي تعليق آفرين، پيوند نزديك دارد       پويايي گفتمان روايي با سازه    
  . آورند ها رخ دادها را پديد مي جا شخصيت است، چرا كه شخصيت

هايي كنايي كه دربردارندة طنزي تلخ اسـت، در ريـش خنـدهاي               آفرينشِ صحنه 
هـا، هـم      ايـن صـحنه   . سـت برجـسته   اي ا   ها نمونـه    پرستندگان و بازتاب آن در شخصيت     

زدة آنان را در پـي دارد و هـم ايـن كـه                خوارداشتِ لشگريان ايران و واكنش هاي شتاب      
شود كه بازدارندة او براي رفتن به         رويان، ماية شرمِ جوانانه و نابخردانة فرود مي         حضور ماه 

  . دژ و تركِ جنگ ناسنجيدة اوست
گروهــي پرســتندگان و نيــز كننــدة خودكــشي  هــاي درخــشان و خيــره صــحنه

سوزي بزرگ قلعه و در فرجام، مرگ جانگزاي مادر چهره به چهرة فرزند و مانند آن                  آتش
بـي هـيچ    . ها هر يك با نمايشي استادانه و نگاهي همـه سـويه گـزينش و تـدوين شـده                  

اي است پربار براي      اي، پردازش و پيوند هر كدام از اين پالن ها و سكانس ها آموزه               گزافه
  . پردازي سينمايي زآفرينيِ ناب شخصيتبا

تواند به درخششِ     آوري نيرومندي كه در دست دارد، مي        آشكار است سينما با فن    
براي رخ دادن ايـن اتفـاق فرخنـده البتـه بايـد مقـدماتي          «. بيش تر داستان ياري رساند    

). 119: 1387مـستور،   (» .ترين آن ها وفاداري فيلم به روح اثر است          فراهم باشد كه مهم   
هاي پيراموني آن بدست  مايه اين روح اثر با فهم درون ماية بنيادين داستان در كنار درون

گري سرفراز خواهد بود كه به درك درون مايه هـا دسـت               در اين آزمون، اقتباس   . آيد  مي
پـردازي كـه      بويژه عنـصر شخـصيت    . ساز كند   را با آن هم   يابد تا عناصر گوناگون داستان      

داستان فـرود بـا   . وارِ داستان است    يابي به اين مهم در پرداختِ اندام         دست بندي  استخوان
 بشمار آيـد، داراي   خسرو  كيتواند اپيزودي مستقل از داستان بزرگِ         نگرش به اين كه مي    

از . گون دارند   هايي هم  رفت  نامه، پي  هاي ديگر شاه   است كه چونان داستان   هايي    درون مايه 
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هـاي پيرامـونيِ انحـصار        نِ جدال عملي خير و شر بـا درون مايـه          ماية بنيادي   جمله، درون 

خـواهي بـا زيـر     ها درون مايـة خـون   در كنار اين. راهي  خواهي و گم    طلبي، حسادت،فزون 
هـاي اصـليِ تراژيـك، بـرون         رفـت   چنـين بـا پـي       هم. هاي انتقام و انتقال قدرت      مجموعه

خودكـشي بـر بـالين عـشق،     سري، دفاع نهـايي بـا مـانع، ناشـناختگي، نـشان داري،        هم 
هاي فرعيِ هراس از پهلوان ناشناخته، شناسـايي     رفت  تني هم راه است؛ در كنار پي        رويين

همة موارد يادشده با سـاختار و       ). 159-351: 1389جعفري،  (ها افراد دشمن و مانند آن    
هـا، بـراي بـازآفرينيِ دراماتيـك و          پردازي پيونـدي تنگاتنـگ دارد و دانـشِ آن           شخصيت

  .نمايد نمايي عناصري بايسته ميسي
در عرصـة   «.سـازد   رفتِ تراژيك، شالودة اين داستان را فـراهم مـي           با اين همه، پي   

هـاي   مايه  رفت است، اما درون     ماية اين پي    ترين درون   نمادين، مرگ غمگنانة قهرمان، مهم    
يـز،  تجربگي، تـسليم و گر  ديگري چون قابليت و برتري، حسادت، جدال، تقدير، غرور، بي   

تواضع و مصلحت ناانديشي، ناجوان مردي و نيرنگ نيز از نظـر رمزگـان القـايي اهميـت                  
ها به نوعي، نمـاد نيروهـاي خيـر            قهرمانان اين داستان   ،از نظر رمزگان هرمنوتيك   . دارند

). 289: 1389جعفـري،   (».شـوند   هستند كه در جدالي ناگزير قرباني دسـت تقـدير مـي           
مايـة بنيـادين و    هاي داسـتان بايـد همـاره درون     شخصيت ناگفته پيداست در ريزپردازي   

  . چشم داشت هاي وابسته داستان را پيش مايه درون
بويژه در  .  در گزينش نام شخصيت ها نگاهي ژرف دارد        افردوسي در اين راستا حت    

اين داستان كه نام قهرمانِ تراژديك، يعني فرود، خود گوشه چشمي به فرجام غمگنانه و           
همان . شود به ياد بياوريم كه فرود پيش از مرگ، دستش از بازو بريده مي  . وستبار ا   اندوه

درست . بازگشتِ تراژيك را رقم زد      انديشه، نخستين تير را رها كرد و راه بي          دستي كه بي  
 پذيرش جان    مانند اسفنديار كه نگاهي ژرف نداشت و در فرجام به خاطر چشمانِ آسيب            

ساز با درون مايه، با       و واكنشِ شخصيت و رخ داد را هم       اين فردوسي است كه كنش      . داد
  . نشاند اين استادي در جانِ داستان مي

  گيري  نتيجه
هـاي   با نگرش به كهن الگوهاي بنياديِ شخصيت كه ووگلر برشـمرده، شخـصيت            

، )پيرفرزانـه (،جريـره )قهرمـان (فـرود   : بندي كـرد    توان اين گونه دسته     داستان فرود را مي   
، )نگهبانان آستانه (ريونيز، زرسپ، گيو و بيژن    )پشتيبان(، بهرام )متلون(تخوار،  )سايه(توس

برابرِ الگوي سفر قهرمان، اين كهـن الگوهـا بـه عنـوان             ). دلقكان،پشتيبانان(پرستندگان  
پـس در   . وار ثابت شخصيت    هاي نمونه   پذير شخصيتي هستند نه گونه      كاركردهاي انعطاف 
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تواننـد    را مـي يلگوها، صورتكِ كهـن الگوهـاي ديگـر   روند داستان، هر يك از اين كهن ا      
براي نمونه فـرود در آغـاز       .ها، خود انواعي دارند     هم چنين هر يك از آن     . كنندنمايندگي  

  . شود قهرمانِ بي ميل است، سپس به قهرمان راغب، گروه مدار و تراژيك ديگرگون مي
از ديـد سـاختار     پذيري و جهان شمولي است، چه         اين الگو كه ويژگي آن انعطاف     

هـاي   ه  بـيش همـة ديـدگا       پـردازي، كمـا     اي فيلم نامـه و چـه از نگـاه شخـصيت             سه پرده 
كتـاب  . دهـد   نويـسي را پوشـش مـي        داستان پژوهان و استادان فيلم نامـه        شناسان،  روايت

از برترين الگوها براي بازآفرينيِ متون داستان كهن و امروز به فيلم نامـة              » سفرنويسنده«
نامـه فردوسـي كـه هـم در زمينـة سـاختار داسـتاني و هـم از                     بويژه شاه  .اقتباسي است 
تـرين     برخوردار است، از غني    بسياريهاي   هاي نمايشي و سينمايي از قابليت       منظرصحنه

گونه كه در كمپـاني ديزنـي    همان. آيد ها براي اعتالي سينماي ايران بشمار مي   مايه  دست
هـاي داسـتان و طراحـي سـاختارها اسـتفاده            از الگوي سفر قهرمان براي استواري رشته      

هـاي تلويزيـوني خـود را بـا بـه             ها و سـريال     نامه  كنند؛ صدها نويسنده در جهان، فيلم       مي
تـرين كارهـا را بـه      انـد و موفـق      ها طراحي كـرده     نمايي اسطوره   كارگيري از اين الگو و راه     

  .اند نمايش گذاشته
  ها نوشت پي
1 .Vogler Christopher 
2 .Joseph Campbell 
3 .Carl Gustav yung 
4 .Vladimir Prop 
5 .Ego 
6 .Higher self 
7 .Catalyst hero 
8 .Hero   
9 .Mentor  

10 .Threshold juardian 
11 .Herald 
12 .Shapeshifer 
13 .Shadow 
14 .Trickster 
15 .Syd Fild 
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16 .Ordinary world 
17 .Call to adventure 
18 .Refusal of adventure 
19 .Meeting the mentor 
20 .Passing the first threshold 
21 .Test, Ally,Enemy 
22 .Approach to the inmost cave 
23 .Ordeal 
24 .Reward or Seizing the sword 
25 .Road back 
26 .Resurrection 
27 .Return with the elixir 
28 .Gerald,prince 
29 .Jakob,lothe 
30 .Wallace Martin 
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   فهرست منابع
، برگـردان داوود طبـايي      نمايي بر ادبيات و فـيلم       راه). 1391( استم، رابرت؛ رائتگو، الساندرا    -

  . فرهنگستان هنر: عقدايي، تهران
  . دستان: ، تهراننامه زندگي و مرگ پهلوانان در شاه). 1369( اسالمي ندوشن، محمدعلي-
، برگـــردان محمدگـــذرآبادي، »هرمـــان مؤنـــثســـفر ق«). الـــف1390( اينـــديك، ويليـــام-

  .59-66، شماره صفحه 68، شمارة فارابي نامة فصل
، برگـردان   »اي قهرمـان    مدل جوزف كمبل براي سفر اسطوره     «).ب1390 (________ -

  .58-43، شماره صفحه  68 شمارة فصل نامة فارابي،محمدگذرآبادي، 
، »هـاي قهرمانـان اسـاطيري       نـدي بررسي همان «).1389( باقري نسامي، مريم و ديگـران      -

  .26-17، شماره صفحه5هنرهاي تجسمي نقش مايه، شمارة 
، 26نامه، شمارة  كاوش، »روايت شناسي داستان فرود سياوش«). 1392( بهنام، مينا و ديگران -

  .34-9شماره صفحه
نامـة    فـصل برگـردان محمدگـذرآبادي،  ،  »سفر قهرمان و ضد قهرمان    «.)1390( بونت، جيمز  -

  .86-67، شماره صفحه 68ابي، شمارة فار
: اي،تهـران   ، برگردان فريـدون بـدره     هاي پريان   شناسي قصه   ريخت). 1392( پراپ، والديمير  -

  . انتشارات توس
، برگـردان محمـد شـهبا،       شكل و كاركرد روايـت    : روايت شناسي ). 1391( پرينس، جرالد  -

  . مينوي خرد: تهران
  . نشر ني: ، تهرانطيرتماشاخانة اسا). 1378( ثميني، نغمه -
 ادب پژوهـي،   ،»سفر قهرمان در داستان حمام بـادگرد      «.)1391( حسيني، مريم و ديگران    -

  .63-33، شماره صفحه  22شمارة 
  .نشر مركز:  ، تهراندرآمدي برانديشه و هنر فردوسي). 1372( حميديان، سعيد-
  .سورة مهر: ، تهرانرويي و مستوري مه). 1387( حياتي، زهرا-
نقد و بررسي داستان فرود سياوش براسـاس روي  «).1382(ضايي دشت ارژنه، محمـود    ر -

  .60-39، شماره صفحه  16، شمارة )بوستان ادب( شعر پژوهي،»كرد ساخت شكني
مؤسـسة مطالعـات و     : ، تهـران  نامـة فردوسـي     ه  داستان فرود از شا    ).1369( روشن، محمد  -

  . تحقيقات فرهنگي
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هاي نقد كهن الگويي در مطالعـات      بررسي قابليت «).1390(ران سلطان بياد، مريم و ديگـ      -

،  14، شـمارة    نقد ادبـي   .»نگاهي گذرا به كهن الگوهاي سايه و قهرمان       : تطبيقي ادبيات 
  .103-79شماره صفحه

  . نشر چشمه: ، تهرانهاي فيلم نامه در سينماي داستاني تئوري). 1390( شهبازي، شاهپور-
، برگـردان عبـاس اكبـري و مـسعود مـدني،            فيلم نامه بنويسيم  چگونه  ). 1378( فيلد، سيد  -

  .ساقي: تهران
  . ساقي: ، برگردان عباس اكبري، تهراننويسي نماي فيلم نامه راه). 1378 ( فيلد، سيد-
تحليل ساختاري قصة بهرام گور در هفت  «).1391( قبچاق شاهي مسكن، علي و ديگـران         -

،  28مطالعات نقـد ادبـي، شـمارة        ،  »فر ووگلر پيكر نظامي براساس سفر نويسنده كريستو     
  .143-103شماره صفحه

نقدي بـر كهـن   : خان رستم بررسي ساختار در هفت  «،  )1392( قربان صباغ، محمودرضـا    -
  .56-27، شماره صفحه180شمارة ، جستارهاي ادبي ،»الگوي سفر قهرمان

امة فردوسـي، جلـد     ويـرايش و گـزارش شـاهن      : نامة باستان ). 1385(الـدين    كزازي، ميرجالل  -
  .سمت: چهارم، تهران

  . گل آفتاب: ، برگردان شادي خسروپناه، مشهدقهرمان هزار چهره). 1388( كمپبل، جوزف-
، برگـردان اميـدنيك فرجـام،       اي بر روايت در ادبيات و سينما        مقدمه). 1388( لوته، ياكوب  -

  . مينوي خرد: تهران
  . هرمس: گردان محمدشهبا، تهران، برهاي روايت نظريه). 1391( مارتين، واالس-
، مقـاالت اولـين     »موانع گفت و گوي سينما و ادبيات در ايـران         «).1387( مستور، مصطفي  -

  .فرهنگستان هنر: انديشي سينما و ادبيات، محمود اربابي، تهران هم
مطالعة تطبيقي كهن الگوي سفر قهرمـان در محتـواي          «)1391( معقولي، ناديا و ديگران    -

  .99-87، شماره صفحه3مطالعات تطبيقي هنر، شمارة  ،»اييادبي و سينم
، برگـردان  نويـسي  داستان، ساختار، سبك و اصول فيلم نامـه ، )1390( مك كي، رابـرت    -

  . هرمس: محمدگذرآبادي، تهران
نامه، برگردان داريوش مؤدبيـان،       ، الگوهاي فيلم  هاي الگو   نامه  فيلم). 1389(  وانوا، فرانسيس     -

  .ابنشرِ ق: تهران
، برگـردان عبـاس اكبـري،       اي در فيلم نامـه      ساختار اسطوره ).الـف 1386( ووگلر، كريستوفر  -

  .نيلوفر: تهران
، اي در خدمتِ نويـسندگان      ساختار اسطوره : سفر نويسنده ). ب1387( ووگلر، كريستوفر  -

  .مينوي خرد: برگردان محمدگذر آبادي، تهران
  .هرمس: رگردان محمدگذر آبادي، تهران، باسطوره و سينما). 1392(ويتيال، استوارت -
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