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 مقدمه
دهی به هویت جمعی، به انسجام و ها دارای کارکرد اجتماعی هستند و با شکل اسطوره

 از بسیاری سینمای در. (21: 7367کنند )امینیان و مشهدی،  سازی ملت کمک می یکپارچه

 و تقویت ایجاد منظور به ها اسطوره در تترمس نمادهای و عناصر مدد به سازی اسطوره از ملل،

 در شده های خلق اسطوره شود. می استفاده مردم میان در عظمت و برتری حس بیدارسازی

 های نسل و مخاطبان برای های متعالی نمونه و هاالگوواره عنوان به که دارند را توانایی این سینما

 .کنند ایفا را مؤثری نقشآنها  عیاجتما و فردی هویت گیری شکل در و شده مطرح آینده

 راآنها  تجربه و هستند خود مخاطبان شرایط بیانگر اینکه بر عالوه ها اسطوره»بنابراین، 

 درک ،کنند می زندگی آن در که را دنیایی تاکنند  می کمک نیزآنها  به ،کنند می ارائه تر منسجم

ی نگرش و هویت مخاطبان از گیر اهمیت اسطوره و نقش آن در شکل(. 33همان: ) «نمایند

سازی از سوی دیگر، سینمای  سو و پرداخت اندک سینمای ایران به اسطوره و اسطوره یک

سازان ایرانی،  کیمیایی را متفاوت و بررسی آن را حائز اهمیت کرده است؛ چراکه در میان فیلم

وجه بسیاری نشان مسعود کیمیایی یکی از کارگردانانی است که در آثار خود به خلق قهرمان، ت

 های او حول محوریت یک قهرمان شکل گرفته است.  داده و بسیاری از فیلم

ها را به  معتقد است که هنرمندان در هر جامعه، کسانی هستند که اسطوره 7جوزف کمبل

نظر  (. همچنین بنا به5: 7316شده در ویتیال،  دهند )کمبل، نقل دوره و زمانۀ خود انتقال می

هنرمند، مفسر رازهای روح زمان خویش است، بدون اینکه خواهان آن باشد. او » 2کارل یونگ

روح زمان از طریق  ]در واقع[گوید، اما  کند از ژرفای وجود خود سخن می تصور می ]هنرمند[

(. این امر نشان 701: 7362)یونگ، به نقل از طاهری و آقاجانی، « گوید دهانش سخن می

های هر جامعه و شرایط تاریخی و اجتماعی آن، هماهنگ  ژگیها با وی دهد که اسطوره می

های  ها و زمان توان انتظار داشت که در آثار سینمایی که در فرهنگ اند. بر این اساس می شده

که به لحاظ روایی، مراحل مشابه و  رغم آن های قهرمان علی شوند، اسطوره مختلف ساخته می

های  با فرهنگ و دوره زمانی خویش، ویژگیگذارند، متناسب  مشترکی را پشت سر می

های قهرمان  متفاوتی را داشته باشند. بنابراین، تحلیل آثار سینمایی کیمیایی به درک ویژگی

و چگونگی تعامل قهرمان با جامعه در شرایط اجتماعی متفاوت و همچنین، تغییر شکل 

شده در  خت قهرمانان خلقکند. بنابراین، مسئلۀ اصلی در تحقیق حاضر، شنا قهرمان کمک می

ای را  های یک قهرمان اسطوره آثار کیمیایی است و اینکه این قهرمانان، تا چه اندازه ویژگی

های قهرمان و چگونگی تعامل آن با محیط اطراف و زندگی  دارا هستند. همچنین ویژگی
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ن تحقیق به روزمره در شرایط متفاوت اجتماعی قبل و بعد از انقالب، سؤاالتی است که در ای

 آن پرداخته شده است.

های قهرمانان خلق شده در  بردن به ویژگی بنابر آنچه گفته شد، هدف اصلی این مقاله، پی

های مختلف زمانی )پیش از انقالب و پس از  آثار کیمیایی و تفاوت این قهرمانان در دوره

وی سفر قهرمان کمبل انقالب( بوده است. برای این منظور از روش تحلیل روایت بر اساس الگ

 شود.  استفاده شده است و این امر وجه تمایز اصلی این مقاله، محسوب می

مروری بر سابقۀ اوّل  بخش در است؛ شده تشکیل قسمت پنج از مقاله این اساس، این بر

تحقیق انجام گرفته است. بخش دوم به بیان مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته و در بخش 

ها و  ترتیب به تحلیل یافته حقیق بیان شده است. بخش چهارم و پنجم نیز بهشناسی ت سوم روش

 اند. نتیجه گیری، اختصاص یافته

 پیشینۀ تحقیق
ازجمله تحقیقاتی که تاکنون در خصوص قهرمان در سینمای ایران انجام شده است، 

مطالعه قهرمان سینمای موج نو »( با عنوان 7311پور ) نامه مهدیس حسن توان به پایان می

اشاره کرد که ، «تحلیل قهرمان در سینمای موج نو ایران در ارتباط با شرایط اجتماعی ،ایران

 موردبررسیدهد  می ارائه قهرمان از 7پراپ والدیمیر که تعریفی به توجه اقهرمانان را ب شخصیت

ترین ویژگی قهرمان موج نوی سینمای ایران، مخالفت  داده است و نشان داده است که مهم قرار

دادن  خواهد به هر قیمتی )حتی به قیمت از دست کاری نسل پیشین است و اینکه می با محافظه

 دست آورد. اش را به تهرف جان خود(، حق ازدست

 سینمای در قهرمان تصویر»نامۀ خود تحت عنوان  ( نیز در پایان7367طاهره رحیمی )

با استفاده از رویکرد بازتاب، نشان داده است که تغییر شرایط اجتماعی و « 10 دهه پسند عامه

اول این  نیمۀ  نسبت به 10دوم دهه  شدن قهرمانان در نیمۀ  روحیات و افکار مردم ایران، منفعل

 دنبال داشته است. دهه، به

چنین تاکنون تحقیقات و مقاالت متعددی به تحلیل سینمای مسعود کیمیایی  هم

توان به مقالۀ  جمله این تحقیقات که با رویکرد بازتابی انجام پذیرفته است، می اند. از پرداخته

، «ی آثار مسعود کیمیاییشناخت تحلیل جامعه»( تحت عنوان 7316زادگان و همکارانش ) تقی

دهد این آثار متون مناسبی برای شناخت مسائل مهم جامعه  اشاره کرد که نشان می

 معاصرشان هستند. 

                                                           
1 Vladimir Propp 

http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=4f4e6552-6baf-40ac-990a-25bb6ab41847
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=4f4e6552-6baf-40ac-990a-25bb6ab41847
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=4f4e6552-6baf-40ac-990a-25bb6ab41847
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 در روزمره زندگی و قهرمان تعاملشناختی  جامعه تحلیل»( در مقاله 7360جمال محمدی )

اخالق قهرمانی  نشان داده است که سینمای کیمیایی، تغییر شکل «کیمیایی مسعود سینمایی

دهد و اینکه به موازات گسترش مدرنیزاسیون، مسلک قهرمانی نیز  در جامعۀ ایران را نشان می

 به حاشیه رفته است. 

 مبانی نظری
ای  شناسی یونگ است که در رویکرد نقد اسطوره یک اصطالح رایج برگرفته از روان« الگو کهن»

(. یونگ از این 70: 7311)قائمی و یاحقی،  الگویی، کاربرد بسیاری دارد یا همان نقد کهن

ها در الگو اصطالح، برای بیان محتویات ناخودآگاه جمعی استفاده کرده و معتقد است که کهن

الگوها  (. کهن11: 7367یابند. )معقولی، شیخ مهدی و قبادی،  ها تجلی می ها و داستان اسطوره

الگوهای نمادین  لگوهای موقعیت و کهنا الگوهای شخصیت، کهن توان به سه گروه کهن را می

شمار  الگوهای شخصیت به الگوی قهرمان یکی از انواع کهن تقسیم کرد که بر اساس آن، کهن

 (. 16: 7367رود )معقولی، شیخ مهدی و قبادی،  می

ترین  الگوی قهرمان پرداخته است. وی در مهم بار، به توضیح کهن جوزف کمبل برای نخستین

قهرمانی با »نام دارد و آن را در کتاب « اسطوره تک»که نظریۀ  خصوص اسطوره ـنظریۀ خود در 

 کند.  الگوی سفر قهرمان و مراحل آن را تشریح می ـ، کهن مطرح کرده است 7«هزارچهره

کند که  ای در سفر خود، دوازده مرحله را طی می بر اساس این نظریه، قهرمان اسطوره

عادی، دعوت به ماجرا، رد دعوت، مالقات با مرشد، عبور از آستان اند از؛ دنیای  ترتیب عبارت به

ترین غار، آزمایش سخت، برکت نهایی، بازگشت، تجدید حیات و  ها، درونی اوّل، جادۀ آزمون

 . (Campbell, 2004)اکسیر نهایی 

شود تا مخاطب  ـ، قهرمان شناخته می که همان دنیای عادی است در نخستین مرحله ـ

ذات پنداری کند. همچنین در این مرحله، مخاطب با  ش از آغاز سفر با او همبتواند پی

(. دعوت به آغاز ماجرا، 77: 7316شود )ویتیال،  فرد قهرمانان آشنا می های منحصربه ویژگی

کشد که باید  زند و چالش یا جستجویی را پیش می آرامش دنیای عادی قهرمان را بر هم می

شود. در تمامی  الگوی منادی ابالغ می وت اغلب توسط کهنگرفته شود. این دع برعهده

های عامیانه جهان، امتناع از پذیرش دعوت، اساساً امتناع از چیزی است  های و داستان اسطوره

. شاید یک قهرمان مشتاق یا ماجراجو وارد این (Campbell, 2004:51)که فرد به آن عالقه دارد 

شود که قهرمان به بصیرت، اندرز،  القات با مرشد، سبب می(. م77: 7316مرحله نشود )ویتیال، 

شود و  آموزش و یا مواهب جادویی دست یابد. با عبور از آستانۀ اوّل، قهرمان به سفر متعهد می

                                                           
1 The Hero with a Thousand Faces 
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شود. پس از آن قهرمان، وارد جادۀ  از دنیای عادی جدا شده، به یک دنیای ویژه وارد می

 (.72: 7316شود )ویتیال،  رو می د روبهها شده و با متحدان و دشمنان خو آزمون

ترین غار که او را به آزمون بزرگ  پس از آن قهرمان مقدمات الزم را برای راهیابی به ژرف

(. ممکن است قهرمان در این مرحله، با الهه و زن 73کند )همان:  رساند، فراهم می می

آستانه دوم خواهد گذشت و  گر نیز مالقات کند. قهرمان پس از ورود به این مرحله از وسوسه

 (.21: 7319شود )وگلر،  برای آزمون بزرگ آماده می

در ادامه، قهرمان با آزمون بزرگ مواجه شده که در آن ممکن است حتی با مرگ 

دنبال آن  حال به آورد که تابه دست می وپنجه نرم کند که درنتیجه آن پاداش و برکتی را به دست

 (. 73: 7316بوده است )ویتیال، 

گیرد، اما کماکان تحت تعقیب است و ممکن  سپس قهرمان، راه بازگشت را در پیش می

تعقیب و گریز نهایی و نجات از خارج برای قهرمان   است در هنگام عبور از آستان بازگشت،

 . تجدید حیات، نقطه اوجی است که در آن قهرمان به تزکیه و(Campbell, 2004)اتفاق بیفتد 

: 7319یابند )وگلر،  های تراژیک، قهرمانان با مرگ، تجدید حیات می در فیلمرسد.  کمال می

مند  (. بازگشت با اکسیر، پاداش نهایی سفر قهرمان است و در دنیای عادی از آن بهره296

 (.71: 7316شود )ویتیال،  می

ها دارای عناصر ساختاری یا مراحل مشترکی  ( معتقد است تمام داستان7316ویتیال )

شوند. وی  های سراسر جهان یافت می های پریان و فیلم ها، قصه ند که در تمام اسطورههست

های سینمایی که دارای  همچنین الگوی سنتی سفر قهرمان جوزف کمبل را بر بسیاری از فیلم

پذیر بوده و  داند؛ چراکه معتقد است این الگو انعطاف شخصیت قهرمان هستند، قابل انطباق می

 (.6: 7316جا کرد )وتیال،  توان مراحل سفر را حذف یا جابه های هر داستان، میبسته به نیاز

 معتقد 7الکساندر در این تحقیق، همچنین از رویکرد بازتاب استفاده شده است. ویکتوریا

 که است تحقیقات از ای گسترده حوزۀ بر مشتمل هنر شناسی جامعه در بازتاب رویکرد است؛

 شده مشروط جامعه واسطه به هنر یا است جامعه آیینۀ هنر، که اند کمشتر عقیده این بر مبتنی

 ها رسانه که است آن بیانگر بازتاب رویکرد بنابراین. (Alexander, 2003: 21)یابد  می تعین و

 . هستند واقعیت و جامعه کنندۀ منعکس آینه یک چون هم و هستند جامعه نمای تمام آینۀ

 آنچه و پذیرند میتأثیر  جامعه از که هستند ها رسانه این که است معتقد 2آرتور آسابرگر

 به باید البته (.212: 7311 آسابرگر،) است آن بازتولید و زندگی واقعیت ،کند می بازنمایی رسانه

 نیست، ظاهری و سرراست بازتابی هنر، آیینۀ در خارجی واقعیت بازتاب که کرد توجه نکته این

                                                           
1 Victoria Alexander 
2   Arthur Asa Berger 
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 آن تخت نوع از آینه اینشود  می سبب کهگیرد  می صورت لفیهای مخت الیه و ابعاد در بلکه

. باشد داشته همراه به خود با را واقعیت به نسبت تحریف از میزانی دیگر، عبارت به و نباشد

 جامعه دهندۀ نمایش انگارانه، ساده نه و پیچیده یشکل به هنری آثار و ها رسانه بنابراین

  .(71: 7367 راودراد،) هستند معاصرشان

 رویکرد است، جامعه بهتر شناخت و هنر و رابطۀ جامعه شناخت آن هدف که مطالعاتی در

از سوی دیگر، مقالۀ حاضر، این فرض کمبل را که هنرمند . آمد خواهدکار  به بیشتر بازتاب،

دهد، مدّنظر قرار داده و بر این اساس،  کسی است که اسطوره را به دوره و زمانۀ خود انتقال می

های زمانی متفاوت  سازی کیمیایی را در دوره خاذ رویکرد بازتابی، سعی دارد تفاوت اسطورهبا ات

 موردتوجه قرار دهد. 

رویکرد بازتابی به آثار سینمایی، چگونگی اثرگذاری شرایط اجتماعی بر آثار را مدّنظر قرار 

رد که با تغییر شرایط توان تصور ک داده و با اتخاذ این رویکرد در بازنمایی اسطورۀ قهرمان، می

پذیری  اجتماعی و متناسب با آن، دیدگاه هنرمند در خصوص اسطورۀ قهرمان و چگونگی تحقق

 شود. کند و این تغییر دیدگاه در آثار وی منعکس می آن در شرایط موجود، تغییر می

 شناسی روش
است. هدف  در این مقاله، برای تحلیل آثار سینمایی، از روش تحلیل روایت استفاده شده

 (.770: 7367اصلی در این روش، دستیابی به ساختار مشترک متون است )راودراد، 

شناختی، بلکه از منظر مطالعۀ ساختار  این روش، آثار سینمایی را نه از منظر زیبایی

شود )ذکایی و  مثابه یک متن فرهنگی، مطالعه می دهد و فیلم به روایت موردتوجه قرار می

 (. 3: 7367باغینی، 

در مقاله حاضر، سعی شده است که با تحلیل روایت شش فیلم از آثار کیمیایی، ساختار 

 الگوی قهرمان جوزف کمبل، مشخص گردد.  روایی این آثار، بر اساس کهن

گیری این مقاله، هدفمند بوده و با انتخاب سه اثر کیمیایی که در دوران پیش از نمونه

اند، سعی دارد تفاوت در دوران پس از انقالب ساخته شده انقالب ساخته شده و سه اثر وی که

 دیدگاه کیمیایی در چگونگی به تصویر کشیدن قهرمان، در دو دورۀ متفاوت را ارزیابی کند. 

های کیمیایی تا زمان انجام این پژوهش،  ها و نیز آخرین فیلم در انتخاب آثار، نخستین فیلم

جه به آنکه کیمیایی نخستین بار با فیلم دوم خود یعنی مدّ نظر قرار گرفته است. البته با تو

کیمیایی به حساب می سینمای ماندگار هایقهرمان ای شروعگونهبه قیصر مطرح شده و قیصر

های  عنوان نمونه آکل، به های دوم، سوم و چهارم وی یعنی قیصر، رضا موتوری و داش آید، فیلم

این سه اثر کیمیایی، تنها آثاری هستند که در  پیش از انقالب، انتخاب شده است. همچنین
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آنها، عنوان فیلم با نام قهرمان فیلم هماهنگ است و این امر خود مؤید اهمیت قهرمان در این 

منظور  آثار بوده و از این جهت حائز اهمیت است. در رابطه با انتخاب آثار پس از انقالب نیز به

، آخرین آثار وی تا زمان انجام این پژوهش، مورد آگاهی از دیدگاه اخیر و کنونی کارگردان

منظور تحلیل نهایی  تحلیل قرار گرفته است و سه فیلم جرم، محاکمه در خیابان و رئیس به

 اند.  انتخاب شده

شود و سپس  بر این اساس، در خصوص هر اثر، ابتدا شرح مختصری از روایت آن ارائه می

گیرد تا مشخص شود که در  موردتوجه قرار می مطابقت آن با الگوی سفر قهرمان کمبل،

یک از این آثار و چگونه از اسطورۀ قهرمان استفاده شده است. همچنین شرح مختصری از  کدام

شده در آثار  های قهرمانان روایت ها و تفاوت های قهرمان هر فیلم بیان شده که شباهت ویژگی

 دهد. پیش از انقالب و پس از انقالب کیمیایی را نشان می

 های پژوهشیافته
در این بخش آثار سینمایی انتخاب شده در دو بخش پیش از انقالب و پس از انقالب، تحلیل 

 اند.  شده

 الف( پیش از انقالب
 فیلم قیصر

توسط مسعود کیمیایی ساخته شده است و دومین اثر سینمایی وی  7311فیلم قیصر در سال 

کند که خواهرش )فاطی(  به نام قیصر را روایت میشود. این فیلم، داستان مردی  محسوب می

حرمت شده و خودکشی کرده است. پس از واکنش  توسط یکی از اشرار محل )منصور( هتک

رسد. قیصر  برادر قیصر، به این واقعه، او نیز توسط برادران منصور به قتل می آمیز فرمان،  اعتراض

و برادرش را از منصور و برادرانش بازستاند. در  تنهایی انتقام خواهر دنبال آن است که خود به به

 گیرد.  رسد و از هر سه برادر انتقام می پایان، قیصر به خواستۀ خود می

 تطبیق فیلم قیصر با الگوی سفر قهرمان

برد، دنیای عادی است. در این مرحله معموالً  ای که کمبل در الگوی خود از آن نام می اوّلین مرحله

 شود.  روزمره، ارزش قهرمان و اهمیت مأموریت وی به تصویر کشیده می ضمن نمایش زندگی

درگیر ماجرا شود و برای قهرمان ارزش قائل شود، در همان   که خواننده یا بیننده، برای آن»

مراحل اوّلیه باید بداند که دقیقاً چه چیز در خطر است. اگر قهرمان موفق شود یا شکست 

 (.729: 7319)وگلر، « ان و جامعه و دنیا دارد؟بخورد، چه نتایجی برای قهرم
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های ابتدایی فیلم قیصر نیز با نمایش ظلم و ستم به خانواده قیصر، اهمیت مأموریت  سکانس

کند. دومین مرحله در این الگو، دعوت به ماجرا و آغاز سفر است که در آن  وی را بازگو می

ی فراخوان در این فیلم، دیالوگ فرمان برادر شود. ندا قهرمان به آغاز یک مأموریت فراخوانده می

 است.« قیصر کجایی که داداشتو کشتن!»قیصر: 

( برخی قهرمانان 711: 7319مرحلۀ رد دعوت در فیلم قیصر وجود ندارد. بنا بر گفته وگلر )

صورت اختیاری، دعوت به ماجرا را  کنند و به مشتاق هستند به این معنا که دعوت را رد نمی

اند. در این فیلم نیز قیصر قهرمانی مشتاق است که خود این  و یا حتی در پی آن بودهپذیرفته 

 کند. مأموریت را انتخاب می

پردازد،  دهد که دایی قیصر به نصیحت او می مالقات با مرشد در این فیلم هنگامی رخ می

کمبل، کند. پنجمین مرحله در الگوی  های مرشد، خودداری می اما قیصر از پذیرش نصیحت

عبور از آستانۀ اوّل است که در این فیلم با کشتن رحیم در حمام و انتقام گرفتن از یکی از 

 دهد.  اشرار، رخ می

های دیگری را پشت سر  ها، قهرمان قرار است آزمون در مرحله بعد، یعنی جادۀ آزمون

ایر برادران را نیز بگذارد. دیالوگ قیصر مبنی بر اینکه قتل رحیم، آغاز کار بوده و قرار است س

 وادار به التماس کند، گواه این مرحله است. 

شود. بخشی از آن با  ترین غار می در ادامه مطابق با الگوی کمبل، قهرمان وارد مرحلۀ درونی

نمایش حاالت روحی قیصر ازجمله فریاد زدن و بر دیوار کوبیدن، همراه است. در این مرحله 

کند  رود و سعی می گیرد. قیصر به سراغ نامزد خود، اعظم می یهمچنین مالقات با الهه صورت م

حساب  ترین غار برای او به از او دل بکند که این امر، خود یک بخش دیگر از مرحلۀ درونی

ای  گر است که در فیلم قیصر همان رقاصه آید. یکی دیگر از عناصر این مرحله، زن وسوسه می

 کند.  سوی خود دعوت می است که قیصر را به

محرک اصلی داستان قهرمانی و »آزمایش سخت، مرحلۀ هشتم است که بنا بر نظر کمبل، 

 (.201: 7319شده از وگلر،  )نقل« کلید قدرت جادویی آن است

دهد که قیصر با دشمن اصلی خود )منصور(  در فیلم قیصر، آزمایش سخت هنگامی رخ می

رساند. برکت نهایی  را با موفقیت به پایان می کند و درنهایت با قتل وی مأموریت خود مبارزه می

شود و در آن قهرمان به آنچه در جستجویش  پس از آزمایش سخت برای قهرمان حاصل می

رسد. موفقیت در مأموریت و گرفتن حق انتقام فاطی و فرمان، برای قیصر برکت نهایی  بوده، می

 کند.  ای بازگشت امتناع نمیآید. در مرحلۀ بازگشت فیلم قیصر، قهرمان بر حساب می به
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آید، تنها تعداد  حساب می برخالف آنکه امتناع از بازگشت، بخشی از آغاز این مرحله به

کنند و بیشتر آنها همان ابتدا به مسیر بازگشت قدم  اندکی از قهرمانان، از بازگشت خودداری می

 (.257: 7319گذارند )وگلر،  می

ز نهایی وی با پلیس است. تجدید حیات مرحلۀ بازگشت در فیلم قیصر، تعقیب و گری

شود. اکسیر نهایی که  یازدهم از الگوی کمبل است. پایان فیلم تراژیک است و قیصر کشته می

شدن  شود، کشته آمده و دنیای عادی از موهبت آن برخوردار می دست در پایان این مأموریت به

 ها به دیگران است.منصور و برادرانش و جلوگیری از تکرار ظلم و ستم آن

 انطباق: این فیلم با الگوی سفر قهرمان، مطابقت دارد. 
 

 
مراحل در الگوی 

 سفر قهرمان
 مطابقت الگو در فیلم قیصر

 دنیای عادی 1
نمایش ظلم و ستم به خانواده قیصر، زندگی روزمره، ارزش قهرمان و اهمیت 

 مأموریت وی

 دعوت به ماجرا 2
شود و این دعوت در دیالوگ فرمان  برای انتقام دعوت میشدن فرمان، قیصر  با کشته

 یابد نمود می« قیصر کجایی که داداشتو کشتن!»

 قهرمان مشتاق ـ  ندارد  رد دعوت 3

 مالقات با مرشد 4
جای تشویق، سعی دارد  دایی قیصر در فیلم حکم مرشد را دارد با این تفاوت که به

 پذیرد قیصر نصیحت مرشد را نمی ـ  قهرمان را از مأموریتش منصرف کند 

 کشتن رحیم در حمام عبور از آستانۀ اوّل 5

 ها جادۀ آزمون 6

مانده در دیالوگ قیصر  های باقی نمود یافتن آزمون ـ  انتقام گرفتن از دو برادر دیگر 

که قتل رحیم، تازه آغاز کار بوده و قرار است سایر برادران را نیز وادار به  مبنی بر آن

 س کندالتما

 ترین غار درونی 7

 نمایش حاالت روحی قیصر ازجمله فریاد زدن و بر دیوار کوبیدن ـ  

 مالقات با اعظم و دل کندن از او )مالقات با الهه( ـ  

کند )مالقات با زن  سوی خود دعوت می ای که قیصر را به دیدار با زن رقاصه ـ  

 گر( وسوسه

 ی و پایان مأموریت با موفقیتمبارزه با منصور، قتل و آزمایش سخت 8

 گرفتن حق انتقام فاطی و فرمان برکت نهایی 9

 تعقیب و گریز نهایی با پلیس )عبور از آستانۀ بازگشت( بازگشت 11

 پایان تراژیک فیلم، مرگ قهرمان تجدید حیات 11

 اکسیر 12
برای شدن منصور و برادرانش و جلوگیری از تکرار ظلم و ستم آنها، موهبتی  کشته

 دنیای عادی است
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 های قهرمان فیلم قیصر ویژگی

عنوان فیلم، قیصر است که از نام قهرمان فیلم برگرفته شده است. قهرمان این فیلم یک مرد 

توان به دیالوگی اشاره کرد  است که برای غیرت و ناموس ارزش زیادی قائل است. برای مثال می

از علت خودکشی فاطی باخبر نشود. همچنین  خواهد کسی اش می که در آن از مادر و دایی

ناموس و غیرت، محرک اصلی قهرمان برای ورود به ماجراست. قهرمان برای گرفتن حق مظلوم 

کند که البته با دالیل شخصی گره خورده است. قیصر یک قهرمان قدرتمند و فعال  مبارزه می

رقیبان خود را شکست دهد و  تنهایی همۀ تواند بدون کمک دیگران و به است که درنهایت می

 در مأموریت خود پیروز شود.

 رضا موتوری

ساخته شده و سومین اثر کیمیایی است. این فیلم روایتگر داستان  7316رضا موتوری در سال 

که دستگیر نشود، خود را به  است که به دزدی مشغول بوده و برای آن« رضا»جوانی به نام 

شود که او به علت تشابه چهره، با یک نویسنده از  غاز میدیوانگی زده است. ماجرا زمانی آ

شود. در ادامه، به نامزد نویسنده  شود و وارد دنیای جدیدی می خانواده اشراف اشتباه گرفته می

گیرد آنچه را که در  اش، تصمیم می مند شده و با تغییر مسیر زندگی )یعنی فرنگیس( عالقه

اند، به پلیس بازگرداند. در پایان وی با  سرقت بردهآخرین دزدی به همراه شرکای خود به 

 شود.  رساند و در این راه توسط شرکای پیشین خود، کشته می ها را به پلیس می موفقیت پول

 تطبیق فیلم رضا موتوری با الگوی سفر قهرمان

دنیای عادی در فیلم رضا موتوری، شامل بخش نخستین فیلم است و زندگی روزمره رضا 

کنند. مرحلۀ دوم الگوی کمبل، یا  دهد که به همراه شرکای خود دزدی می را نشان میموتوری 

شدن ناخواسته رضا موتوری و نویسنده قابل تطبیق است.  همان دعوت به آغاز سفر، با جابه جا

 پذیرد. قهرمان مشتاقانه و بدون رد دعوت، آن را می

از آستانۀ اوّل هنگامی صورت  در فیلم رضا موتوری، شخصیت مرشد حضور ندارد. عبور

شود و به این ترتیب وارد یک دنیای  مورد پذیرش واقع می  گیرد که رضا توسط فرنگیس، می

 شود.  جدید می

ها در این فیلم، شامل تهدیداتی است که از سوی شرکای سابق، متوجه رضا جادۀ آزمون

ردی که از فرنگیس تقاضای خاطر غیرت و مردانگی با ف شود. همچنین درگیری قهرمان به می

 آید. حساب می های این مرحله بهکند، بخشی از آزمون رقص می
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شود رضا تصمیم  مالقات با الهه، مالقات با فرنگیس است؛ چراکه مواجهه با وی باعث می

گر ظاهر  برده را به پلیس تحویل دهد. مادر رضا نیز در حکم زن وسوسه سرقت های به بگیرد پول

های درونی که رضا در این میان تجربه دارد او را از این تصمیم بازدارد. کشمکششده و سعی 

 ترین غار است.  کند، معادل مرحلۀ درونی می

دادن  آزمایش سخت، درگیری با شرکای سابق و تالشی است که رضا موتوری برای بازپس

دست پلیس،  به ها رسد و با رسیدن پول دهد و در نهایت به هدف خود می ها انجام می پول

 آید. دست می مأموریت قهرمان انجام شده و برکت نهایی به

مرحلۀ بازگشت شامل سکانسی است که در آن رضا موتوری در حالی که زخمی شده، بر 

میرد که این روی موتور خود در مسیر بازگشت است. در پایان رضا موتوری به علت جراحت می

های تراژیک، تجدید  آید. طبق الگوی کمبل، در فیلممیحساب  مرحله، تجدید حیات قهرمان به

 گیرد. حیات با مرگ قهرمان، صورت می

 انطباق: فیلم با الگوی سفر قهرمان مطابقت دارد.

 
مراحل در الگوی 

 سفر قهرمان
 مطابقت الگو در فیلم رضا موتوری

 دنیای عادی 1
بودن به دزدی  شغولجایی با نویسنده، م زندگی روزمرۀ رضا موتوری پیش از جابه

 و حضور در تیمارستان

 جایی با نویسنده جابه دعوت به ماجرا 2

 قهرمان مشتاق ـ  ندارد  رد دعوت 3

 ندارد مالقات با مرشد 4

 ورود به خانۀ نویسنده، پذیرش توسط فرنگیس و تغییر مسیر زندگی عبور از آستانۀ اوّل 5

 ها جادۀ آزمون 6
، درگیری با فردی که از فرنگیس تقاضای رقص تهدید از سوی شرکای سابق

 کند می

 ترین غار درونی 7

 کند هایی که رضا موتوری تجربه می کشمکش ـ  

 های دزدی )مالقات با الهه( مالقات با فرنگیس و تصمیم برای پس دادن پول ـ  

 گر( مادر رضا که سعی دارد او را از تصمیمش منصرف کند )مالقات با زن وسوسه ـ  

 ها درگیری با شرکای سابق، تالش رضا موتوری برای باز پس دادن پول آزمایش سخت 8

 برکت نهایی 9
دست پلیس، موفق بودن رضا موتوری در مأموریت و اثبات  ها به رسیدن پول

 جوانمردی

 بازگشت 11
که زخمی شده، بر روی موتور خود،  پس از انجام مأموریت، رضا موتوری درحالی

 کند )عبور از آستانۀ بازگشت( را طی می مسیر بازگشت

 مرگ قهرمان، پایان تراژیک تجدید حیات 11

 ندارد اکسیر 12
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 های قهرمان فیلم رضا موتوری ویژگی

عنوان فیلم، رضا موتوری است که از نام قهرمان فیلم برگرفته شده است. قهرمان این فیلم یک 

توان به درگیری او با  ل است. برای مثال میمرد است که برای غیرت و ناموس ارزش زیادی قائ

کنند، اشاره کرد. دلیل اصلی مبارزۀ قهرمان بازگشت به  افرادی که از فرنگیس تقاضای رقص می

تر از آنها فاصله گرفته بود. رضا موتوری یک قهرمان  اصول جوانمردی و مردانگی است که پیش

شدن  ای مان در پایان فیلم، به اسطورهرسد. مرگ قهر فعال است که درنهایت به هدف خود می

 کند.  آن کمک می

 آکل داش

شود. فیلم،  است و چهارمین اثر سینمایی کیمیایی محسوب می 7350این فیلم محصول سال 

کند که همواره با ظلم و ستم کاکارستم )شرور محل( مبارزه  داستان قهرمانی را روایت می

شیراز و سپردن امور زندگی و امالک خود به های  کند. تا اینکه فوت یکی از حاجی می

آکل با دیدن دختر حاجی  کند. داش اش می آکل، او را وارد مرحله جدیدی از زندگی داش

دلیل سن باالی خود و جوان بودن دختر، ازدواج با او را دور از  بندد، اما به )مرجان(، به او دل می

کشاند و برای مدتی او را از زندگی  ه میآکل را به میخان داند. این عشق، داش مردانگی می

اش، مورد تمسخر و  ، دشمن همیشگی«کاکارستم»کند تا جایی که از سوی  پهلوانی دور می

آورد و در  دست می رفتۀ خود را به آکل بار دیگر نیروی ازدست شود. در پایان، داش اذیت واقع می

دهد. کاکارستم از پشت به او خنجر  یمبارزۀ نهایی با کاکارستم در میدان شهر، او را شکست م

کند و مأموریت  آکل پیش از جان دادن، با فشردن گلوی کاکارستم، او را خفه می زند و داش می

 رساند.  خود را به اتمام می

 آکل با الگوی سفر قهرمان تطبیق فیلم داش

شود و اهمیت  فیلم با نمایش ظلم و ستم از سوی کاکارستم به زنان و کودکان محل، آغاز می 

دهد. این آغاز، با مرحلۀ نخست  حضور قهرمان را برای جلوگیری از گسترش این ظلم نشان می

آکل  یعنی دنیای عادی، مطابقت دارد. مشاهدۀ ظلم و ستم کاکارستم به اهالی محل، برای داش

ر این پذیرد. د آکل مشتاقانه و بدون رد دعوت، آن را می شود و داش دعوت به ماجرا محسوب می

 فیلم شخصیت مرشد وجود ندارد. 

یابد آکل از سوی حاجی محل مأموریت می دهد که داش عبور از آستانۀ اوّل، هنگامی رخ می

آکل را وارد مرحلۀ جدیدی از  که پس از مرگش، به امور زندگی او رسیدگی کند. این امر داش

 کند.  اش می زندگی
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دد او با شرور محل است و در ادامه؛ مالقات با آکل، مبارزات متع ها برای داشجادۀ آزمون

های  زند که همان مبارزه با خود و خواسته تری را برای او رقم می الهه یعنی مرجان، آزمون مهم

آکل را  ای که داشترین غار است. همچنین زن رقاصهخود است. این مرحله، رویکرد به درونی

 اغواگر را دارد. کند، حکم زن  سوی خود دعوت می در میخانه به

گذرد و او را به  آکل از عشق مرجان می افتد که داشآزمایش سخت، هنگامی اتفاق می

های درونی خود،  آکل در جدال با خواسته آورد. در ادامه داشازدواج جوان دیگری در می

رساند و برکت نهایی را  شدن می گون آکل به مرحلۀ خدای شود. این پیروزی داش پیروز می

 آورد. دست می به

رود و نیروی خود  آکل بار دیگر به زورخانه می در مرحله بازگشت و در آستانۀ بازگشت، داش

آکل بار دیگر کاکارستم  دهد که در آن داش یابد. در ادامه، تعقیب و گریز نهایی رخ میرا باز می

 رساند.  دهد و مأموریت خود را با موفقیت به پایان می را شکست می

گیرد.  بودن داستان، مرحلۀ تجدید حیات با مرگ قهرمان صورت می به تراژیک با توجه

شدن کاکارستم و جلوگیری از تکرار ظلم و ستم او به مردم، موهبتی است که در پایان  کشته

 شود.  این مأموریت، دنیای عادی از آن برخوردار می

 انطباق: فیلم با الگوی سفر قهرمان مطابقت دارد. 

 
الگوی مراحل در 

 سفر قهرمان
 آکل مطابقت الگو در فیلم داش

 دنیای عادی 1
 ظلم و ستم از سوی کاکارستم به زنان و کودکان محل

 اهمیت حضور قهرمان برای جلوگیری از گسترش این ظلم
 مشاهده ظلم و ستم کاکارستم به اهالی محل دعوت به ماجرا 2
 قهرمان مشتاق ـ  ندارد  رد دعوت 3
 ندارد مرشد مالقات با 4
 آکل مأموریت از سوی حاجی برای رسیدگی به امور زندگی او، تغییر مسیر زندگی داش عبور از آستانۀ اوّل 5
 آکل با کاکارستم مبارزات متعدد داش ها جادۀ آزمون 6

 ترین غار درونی 7
 ن اوکرد های درونی خود، عشق به مرجان و تالش برای فراموش مبارزه با خود و خواسته ـ  

 مالقات با مرجان و عشق به او )مالقات با الهه( ـ  

 گر( خواند )مالقات با زن وسوسه سوی خود فرامی آکل را به ای که داش زن رقاصه ـ  
 آکل از عشق مرجان و او را به ازدواج دیگری درآوردن گذشتن داش آزمایش سخت 8
 شدن گون رونی خود، رسیدن به مرحلۀ خدایهای د آکل در جدال با خواسته پیروزی داش برکت نهایی 9

 بازگشت 11
 رفته )عبور از آستانۀ بازگشت( بازگشت به زورخانه و بازیافتن نیروی ازدست ـ  
مبارزه با کاکارستم و شکست دادن او، به پایان رساندن مأموریت با موفقیت )تعقیب  ـ  

 و گریز نهایی(
 مرگ قهرمان، پایان تراژیک تجدید حیات 11

 اکسیر 12
شدن کاکارستم و جلوگیری از تکرار ظلم و ستم آن بر اهالی محل، موهبتی  کشته

 شود است که در پایان این مأموریت، دنیای عادی از آن برخوردار می
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 آکل های قهرمان فیلم داش ویژگی

مرد  آکل است که از نام قهرمان فیلم برگرفته شده است. قهرمان این فیلم یک عنوان فیلم، داش

شود. برای  است و در فیلم، مردانگی از اهمیت بسیاری برخورداری بوده و بارها به آن تأکید می

شود و در  آکل و کاکارستم ردوبدل می هایی اشاره کرد که میان داش توان به دیالوگ مثال می

، برای «زدن سبیل و لچک سر کردن»، «صورت سرخاب مالیدن به»آنها از جمالتی همچون؛ 

شود. دلیل اصلی مبارزۀ قهرمان، جوانمردی و مردانگی است که در  یر و تهدید استفاده میتحق

کند.  های درونی خود مبارزه می این راه از سویی با کاکارستم و از سوی دیگر با خواسته

شود. مرگ  آکل یک قهرمان قدرتمند و فعال است که درنهایت در مأموریت خود پیروز می داش

 کند.  شدن آن کمک می ای ان فیلم، به اسطورهقهرمان در پای

 کند. بهروز وثوقی در این فیلم، نقش قهرمان را بازی می

 تصویر قهرمان کیمیایی در سینمای پیش از انقالب
های سینمای پیش از  عنوان نماینده آکل به تحلیل روایت سه اثر قیصر، رضا موتوری و داش

تنهایی و با موفقیت از  نان در این دوره فعال بوده و بهدهد که قهرما انقالب کیمیایی، نشان می

 بودن آنهاست. بنا ها، مشتاق های قهرمانان این فیلم آیند. از دیگر ویژگی پس مأموریت خود برمی

پذیرند و یا  بر تعریف وگلر قهرمانان مشتاق کسانی هستند که دعوت به ماجرا را با اختیار می

کند.  هایشان را انتخاب می ها نیز قهرمانان خود مأموریت یلمحتی در پی آن هستند. در این ف

رود. درمجموع می شمار می قهرمان نیز از خصوصیات قهرمانان این دوره به مرگ و تراژیک پایان

 ای را دارا هستند. های قهرمانان اسطوره توان گفت که قهرمانان این دوره، ویژگی

 ب( پس از انقالب

 رئیس

کند که در  بوده و داستان شخصی به نام سیامک را روایت می 7315ال فیلم رئیس محصول س

یک باند فروش مواد مخدر زیر نظر شخصی به نام رئیس، فعالیت داشته است. عشق او به یکی 

ای ارزشمند که حاوی  ندادن دفترچه از مشتریان خود )طال(، تصمیم برای خروج از باند و پس

ست، موجب شده که او همواره درخطر و تحت تعقیب اطالعات مشتریان و اعضای باند ا

شود؛ اما موفق به فرار  زیردستان رئیس باشد. سیامک چندین بار توسط اعضای باند مجروح می

ربایند و سیامک برای نجات طال به مهمانی رئیس  شود. در ادامه، اعضای باند، طال را می می

شود. در پایان پدر  در قفس انداخته می شده و رود. در آنجا توسط زیردستان رئیس اسیر می
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دهند. رئیس هم توسط یکی از  رسند و او و طال را نجات می سیامک به همراه پلیس از راه می

 شود.  اعضای باند کشته می

 تطبیق فیلم رئیس با الگوی سفر قهرمان

قهرمان های ابتدایی فیلم،  شود. از همان سکانس دنیای عادی در این فیلم نمایش داده نمی

شدت مجروح و زخمی است و این یعنی قهرمان سفر خود را آغاز کرده است.  داستان به

دهند که دنیای عادی زمانی بوده که  شوند، نشان می هایی که در طول فیلم بیان می دیالوگ

 سیامک به فروش مواد مخدر مشغول بوده است. 

ها  شود. دیالوگ ایش داده نمیدعوت به آغاز سفر نیز از پیش صورت گرفته و در فیلم نم

دهند دعوت به ماجرا هنگامی رخ داده است که سیامک به یکی از مشتریانش  نشان می

ندادن دفترچه به رئیس، مأموریت  مند شده است. او از تیم رئیس بیرون آمده و با پس عالقه

 ست. خود را آغاز کرده است. این تغییر مسیر زندگی، مرحلۀ عبور از آستانۀ اوّل ا

شود. سیامک از سوی افراد تیم رئیس،  ها در طول فیلم به نمایش گذاشته می جادۀ آزمون

ترین غار هنگامی است که  شود. مرحله درونی تحت تعقیب قرار گرفته و چندین بار مجروح می

گر در این فیلم  شود. زن وسوسه ترین غار می دنبال آن راهی ژرف شود و سیامک به طال ربوده می

 د ندارد. مالقات با الهه، یعنی طال نیز از پیش انجام شده است.وجو

کند. اما او  افتد که سیامک برای نجات طال اقدام می آزمایش سخت، هنگامی اتفاق می

دیگر، سیامک  عبارت شود. به تواند طال را نجات دهد بلکه خود اسیر قفس رئیس می تنها نمی نه

ادامه، مرحلۀ بازگشت است که در آن پدر سیامک و پلیس  آورد. در دست نمی برکت نهایی را به

رسند. نجات از خارج صورت گرفته و قهرمان به کمک شخص یاریگر، نجات پیدا  از راه می

کند. در مرحلۀ تجدید حیات،  کند. سیامک سوار بر دوش پدر، از آستانۀ بازگشت عبور می می

م با شکست رئیس و رسیدن قهرمان به شاهد آن هستیم که قهرمان، زنده مانده است و فیل

 رسد که همان بازگشت با اکسیر است.  پدرش و طال به پایان می

انطباق: در این فیلم اگرچه میان روایت و الگوی سفر قهرمان تطابق وجود دارد؛ اما قهرمان 

دهنده است. حتی در پایان فیلم نیز قهرمان  فیلم قدرتمند نیست و همواره محتاج شخص یاری

یابد. بنابراین  دهنده( نجات می در نجات جان خود و طال ناموفق است و توسط پدر )یاری

 قهرمان این فیلم، یک قهرمان فعال نیست. 

های غیرمنتظره  تواند از کمک این در حالی است که در اسطورۀ قهرمان، هرچند قهرمان می

دیگر،  عبارت ان انجام دهد. بهکننده را خود قهرم مند شود، اما بهتر است که کنش تعیین بهره
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قهرمان کسی است که فعال عمل کند نه آنکه با دخالت پشتیبان از مرگ نجات پیدا کند 

 (.291: 7319)وگلر، 

 
مراحل در الگوی 

 سفر قهرمان
 مطابقت الگو در فیلم رئیس

 دنیای عادی 1
ادی ها بیانگر آن است که دنیای ع شود. دیالوگ دنیای عادی نمایش داده نمی

 مربوط به زمانی است که سیامک به فروش مواد مخدر مشغول بوده است

 دعوت به ماجرا 2
ها بیانگر آن است که عشق سیامک به طال دعوتگر  شود. دیالوگ نمایش داده نمی

 او به آغاز ماجرا بوده است. 

 قهرمان مشتاق ـ  ندارد  رد دعوت 3

 ندارد مالقات با مرشد 4

 ندادن دفترچه به آنها شدن سیامک از تیم رئیس و پس جدا اوّل عبور از آستانۀ 5

 ها جادۀ آزمون 6
سیامک در طول مأموریت خود چندین بار توسط افراد تیم رئیس تعقیب و مجروح 

 شود می

 ترین غار درونی 7

 شدن طال توسط اعضای تیم رئیس ربوده ـ  

 الهه( مالقات با طال از پیش انجام شده است )مالقات با ـ  

 گر در فیلم وجود ندارد شخصیت زن وسوسه ـ  

 اقدام سیامک برای نجات طال، رفتن به مهمانی رئیس آزمایش سخت 8

 برکت نهایی 9
دست آورد. )عدم  تنهایی برکت نهایی را به تواند در این مرحله و به قهرمان نمی

 توفیق قهرمان برای نجات طال و در قفس افتادن(

 بازگشت 11
 دادن او )نجات از خارج( رسیدن پدر سیامک به همراه پلیس و نجات ـ  

 کند )عبور از آستانۀ بازگشت( سیامک بر دوش پدر مسیر بازگشت را طی می ـ  

 ماندن قهرمان زنده تجدید حیات 11

 اکسیر 12
شدن رئیس، موهبتی است که در پایان این مأموریت، دنیای عادی از آن  کشته

 شود برخوردار می

 های قهرمان فیلم رئیس ویژگی

ربط بوده و بلکه از نام دشمن و رقیب او برگرفته شده  عنوان فیلم، رئیس است که به قهرمان بی

توان  است. قهرمان این فیلم یک مرد است و برای ناموس ارزش زیادی قائل است. برای مثال می

«. ر ناموس بشود، عشق استعشق اگ»گوید؛  به دیالوگ سیامک در رستوران اشاره کرد که می

تنهایی در مأموریت خود پیروز  تواند به سیامک یک قهرمان قدرتمند و فعال نیست؛ چراکه نمی

کند. فیلم تراژیک نیست و در پایان فیلم قهرمان  شود و به کمک یاریگر از مهلکه نجات پیدا می

 ماند.  زنده می
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 محاکمه در خیابان

کند  را روایت می« امیر»ساخته شده و داستان فردی به نام  7311محاکمه در خیابان در سال 

گویند که دختری که قرار است با او ازدواج کند، زن دوم فردی  اش، به او می که در شب عروسی

شود. ابتدا داستان را از زبان همسر  بوده است. امیر برای یافتن حقیقت، راهی می« عبد»به نام 

شود. عبد ماجرا را انکار  کند و حقیقت را از او جویا می پیدا میشنود و درنهایت عبد را  عبد می

خواهد که او را ببخشد.  رساند و از نامزد خود )مرجان( می کند، امیر خود را به مراسم می می

 که عبد، حقیقت را به او نگفته است.  غافل از آن

 تطبیق فیلم محاکمه در خیابان با الگوی سفر قهرمان

دنبال تدارکات عروسی است و  شود. امیر به نیای عادی و زندگی روزمره آغاز میفیلم با نمایش د

ترین دوست امیر صورت رود. دعوت به ماجرا از سوی حبیب، صمیمی چیز عادی پیش می همه

خواهد عروسی را به هم بزند و از حقیقت آگاه شود.  گیرد و آن هنگامی است که از او می می

کند. این بار حبیب در نقش مرشد ظاهر شده و شماره تماس زن  رد میامیر ابتدا این دعوت را 

پذیرد و در عبور از نخستین دهد. در اینجا امیر مأموریت را می عبد را برای پیگیری به او می

 اندازد. آستان، با مرجان تماس گرفته و مالقات با او را به تأخیر می

شود که امیر برای یافتن  ات متعددی میها است که شامل اقداممرحله ششم، جادۀ آزمون

های اوست.  دهد. از جمله این اقدامات؛ مالقات با همسر عبد و شنیدن حرف حقیقت انجام می

هایی است که امیر در طول این  ترین غار شامل حاالت درونی و کشمکش رویکرد به درونی

زند و از آن چه برایش پیش  کند. از جمله سکانسی که درون اتومبیل، فریاد می مسیر تجربه می

کند و آن چه را که شنیده برای او  کند. همچنین با الهه )مرجان( مالقات می آمده شکایت می

کند.  اش میکند؛ سپس بازگشت نزد او را منوط به فهمیدن حقیقت و اثبات پاکی بازگو می

بودن  اپاکگر ظاهر شده است که سعی دارد نهمسر عبد در این فیلم، در نقش زن وسوسه

 کند.  استفاده می« دزد ناموس»مرجان را برای امیر به اثبات برساند و از الفاظی همچون 

کند و حقیقت را از او جویا  دهد که امیر، عبد را پیدا می آزمایش سخت، هنگامی رخ می

گوید و  کند تا اینکه عبد از پاکی مرجان سخن می شود. امیر لحظات سختی را سپری می می

 آید. دست می پرستی امیر بهنهایی یعنی رفع اتهام از مرجان و اثبات غیرت و ناموسبرکت 

در مرحلۀ بازگشت، ابتدا شاهد آن هستیم که امیر هنوز به اطمینان کامل نرسیده است و 

شدن امیر بر اتومبیل و طی کردن مسیر بازگشت  سپارد. در ادامه، سوارمابقی آن را به خدا می

 دهد. عروسی، عبور از آستانۀ بازگشت را نشان میسمت مراسم  به
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دست آوردن اطمینان نهایی و بازگشت امیر به نزد مرجان، مرحلۀ تجدید حیات است.  به

 شود. رسیدن به مرجان اکسیر و موهبتی است که امیر در پایان این مأموریت از آن برخوردار می

الگوی سفر قهرمان مطابقت دارد، اما ای است که با  گونه انطباق: هرچند که ظاهر فیلم به

دهد که قهرمان در طول این سفر، فریب خورده است. یعنی برخالف  سکانس پایانی نشان می

دهد که قهرمان نتوانسته مأموریت  باره نشان می یک شده بود، سکانس آخر به آنچه تاکنون روایت

 خود را با موفقیت به پایان برساند و شکست خورده است. 

 
حل در الگوی مرا

 سفر قهرمان
 مطابقت الگو در فیلم محاکمه در خیابان

 دنیای عادی 1
دنبال تدارکات عروسی  آغاز فیلم با نمایش دنیای عادی و زندگی روزمره، امیر به

 رود چیز عادی پیش می است و همه

 دعوت به ماجرا 2
بزند و از  خواهد که عروسی را به هم دعوت به ماجرا از سوی حبیب، از امیر می

 حقیقت رابطه مرجان با عبد آگاه شود

 زند کند و از پذیرش درخواست حبیب سرباز می امیر در ابتدا دعوت را رد می رد دعوت 3

 مالقات با مرشد 4
حبیب در نقش مرشد ظاهر شده و آدرس همسر عبد را برای پیگیری حقیقت به 

 دهد امیر می

 عبور از آستانۀ اوّل 5
پذیرد و در عبور از نخستین آستان، با مرجان تماس گرفته،  را می امیر مأموریت

 اندازد مالقات با او را به تأخیر می

 ها جادۀ آزمون 6
دهد، ازجمله مالقات با همسر  امیر اقدامات متعددی برای یافتن حقیقت انجام می

 های او عبد و شنیدن حرف

 ترین غار درونی 7

کند، ازجمله  که امیر در طول این مسیر تجربه میهایی  حاالت درونی و کشمکش ـ  
 کند. زند و از آنچه برایش پیش آمده شکایت می سکانسی که درون اتومبیل، فریاد می

کند؛ سپس بازگشت  کند و آنچه شنیده برای او بازگو می امیر با مرجان مالقات می ـ  
 القات با الهه(کند. )م نزد او را منوط به فهمیدن حقیقت و اثبات پاکی او می

گر ظاهر شده است که سعی دارد با سخنان خود  همسر عبد در نقش زن وسوسه ـ  
 گر( ناپاک بودن مرجان را برای امیر به اثبات برساند )زن وسوسه

 آزمایش سخت 8
شود. عبد از پاکی مرجان سخن  یابد و حقیقت را از او جویا می امیر عبد را می

 گوید می

 پرستی امیر اتهام و اثبات پاکی مرجان، اثبات غیرت و ناموس رفع برکت نهایی 9

 بازگشت 11

سپارد )امتناع  امیر هنوز به اطمینان کامل نرسیده است و مابقی آن را به خدا می ـ  
 از بازگشت(

سمت مراسم عروسی  شدن امیر بر اتومبیل و طی کردن مسیر بازگشت به سوار ـ  
 )عبور از آستانۀ بازگشت(

 دست آوردن اطمینان نهایی و بازگشت امیر به نزد مرجان به تجدید حیات 11

 شود رسیدن به مرجان موهبتی است که امیر در پایان این مأموریت از آن برخوردار می اکسیر 12
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 های قهرمان فیلم محاکمه در خیابان ویژگی

قهرمان این فیلم یک  عنوان فیلم، محاکمه در خیابان است که به شخصیت قهرمان اشاره ندارد.

شدت ارزش قائل است؛ غیرت عامل اصلی برای ورود  پرستی به مرد است و برای غیرت و ناموس

پرستی است.  دنبال اثبات غیرت و ناموس قهرمان به ماجرا بوده و در طول مأموریت خود نیز به

نیست و فریب  امیر در ظاهر یک قهرمان فعال است، اما در عمل، در انجام مأموریت خود موفق

 خورد.  می

 جرم

هایی مشابه دوران پیش از انقالب را روایت  ساخته شده است، اما سال 7316فیلم جرم در سال 

، یک «ناصر»است که به همراه دوستش « رضا»کند. قهرمان این فیلم، شخصی به نام  می

خود دستگیر  دهد و رساند. پس از آن، رضا، ناصر را فراری می شخصیت سیاسی را به قتل می

کند به شرایط زندگی همسر و  شود. پس از آزادی از زندان، سعی می شده، روانۀ زندان می

خواهد که یک مدیر شرکت  )شرور( از او می« قاسم»فرزندش رسیدگی کند. در این هنگام، 

نفتی را به قتل برساند. رضا پس از شنیدن سخنان مدیر شرکت و در لحظات آخر از تصمیم 

رساند. در پایان نیز توسط  شود. به مهمانی قاسم رفته و او را به قتل می رف میخود منص

 شود.  دستان قاسم کشته می هم

 تطبیق فیلم جرم با الگوی سفر قهرمان

شود. رضا و ناصر لباس  فیلم با نمایش کوتاهی از زندگی روزمره و دنیای عادی آغاز می

 است.  اند و نوروز نزدیکعمونوروز را به تن کرده

دعوت به آغاز سفر از پیش انجام شده و رضا با پذیرش آن دعوت مأمور شده است که 

یک شخصیت سیاسی را به قتل برساند. در ادامه، رضا آن شخص را به قتل رسانده و دستگیر 

شود. این قتل و دستگیری مسیر زندگی او را تغییر داده و عبور از آستانۀ اوّل به حساب  می

 آید. می

شود. رفعت در این فیلم نقش حامی و مرشد را ایفا  آشنا می« خان رفعت»ا در زندان با رض

 کند؛ چراکه او نیز تجارب مشترکی با قهرمان دارد.  می

ها شامل خطرات متعددی است که در زندان و خارج از زندان، رضا را تهدید جادۀ آزمون

با خروج از زندان، ناصر در حکم فرد کند و  کند. در زندان، رفعت از قهرمان حمایت می می

 آید. حامی، به کمک او می
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رود و از او اسلحه  پس از آزادی از زندان، رضا ابتدا به دیدار معشوقۀ پیشین خود می

کند به شرایط  مالقات کرده و سعی می« ملیحه»کند. همچنین با همسرش  درخواست می

رود و از سوی او برای  ادامه، به دیدار قاسم می زندگی او که حکم الهه را دارد، رسیدگی کند. در

 شود.  ترین غار محسوب میشود. این مأموریت ورود به ژرف قتل یک شخص دیگر مأمور می

کند، اما با شنیدن  در مرحلۀ آزمایش سخت، رضا برای کشتن مدیر شرکت نفت اقدام می

برد. در نتیجه از انجام قتل میگناهی او و شرارت قاسم پی  مکالمۀ قاسم و مدیر شرکت، به بی

 شود.  منصرف می

بردن به این است که آدرس را اشتباهی  آورد؛ پیدست می برکتی که در این مرحله رضا به

 رفته و برای حرکت در مسیر درست و رسیدن به آزادی باید با قاسم مبارزه کند. 

رساند. سپس مسیر می در مرحلۀ بازگشت، ابتدا رضا به سراغ قاسم رفته، او را به قتل

گیرد که همان آستانۀ بازگشت است. در ادامه، تعقیب و  سوی ملیحه را پیش می بازگشت به

دهد و در مرحلۀ تجدید حیات، رضا توسط  گریز نهایی میان او و زیر دستان قاسم رخ می

 شود. زیردستان قاسم کشته می

نیای عادی از موهبت آن برخوردار دست آمده و د اکسیر نهایی که در پایان این مأموریت به

 ها و ستم او به دیگران است.شدن قاسم و جلوگیری از تکرار شرارت شود، کشته می

 تطابق: فیلم با الگوی سفر قهرمان مطابق است.

 
مراحل در الگوی 

 سفر قهرمان
 مطابقت الگو در فیلم جرم

 دنیای عادی 1
شود، نمایش کوتاهی از  ظاهر می بودن نوروز و رضا که در پوشش عمو نوروز نزدیک

 زندگی روزمره و دنیای عادی

 دعوت به ماجرا 2
دعوت به آغاز سفر از پیش انجام شده، رضا مأموریت یافته که یک شخصیت سیاسی 

 را به قتل برساند

 قهرمان مشتاق ـ  ندارد  رد دعوت 3

 مالقات با مرشد 4
اوت که قهرمان پس از عبور از خان در فیلم حکم مرشد را دارد با این تف رفعت

 کند آستان اوّل و در زندان با مرشد مالقات می
 آید حساب می شدن و به زندان افتادن رضا، عبور از آستان اوّل به قتل، دستگیر عبور از آستانۀ اوّل 5

 ها جادۀ آزمون 6
، رفعت از کند. در زندان خطرات متعددی که در زندان و خارج از زندان، رضا را تهدید می

 آید. کند و با خروج از زندان، ناصر در حکم فرد حامی، به کمک او می قهرمان حمایت می

 ترین غار درونی 7

 گر( گیرد )زن وسوسه رود و از او اسلحه می رضا به دیدار معشوقۀ پیشین خود می ـ  
 کند به شرایط زندگی او در ادامه با همسرش ملیحه، مالقات کرده و سعی می ـ  

 رسیدگی کند )مالقات با الهه(
ترین غار  دیدار با قاسم و مأموریت یافتن رضا برای انجام یک قتل دیگر، ژرف

 آید حساب می به
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مراحل در الگوی 

 سفر قهرمان
 مطابقت الگو در فیلم جرم

 آزمایش سخت 8

کند، اما با شنیدن مکالمه قاسم و مدیر  رضا برای کشتن مدیر شرکت نفت اقدام می

از انجام قتل منصرف  برد. در نتیجه گناهی او و شرارت قاسم پی می شرکت، به بی

 شود. می

 برکت نهایی 9
آورد پی بردن به این است که آدرس را اشتباهی  دست می برکتی که در این مرحله رضا به

 رفته و برای حرکت در مسیر درست و رسیدن به آزادی باید با قاسم مبارزه کند

 بازگشت 11

 رساند. رضا به سراغ قاسم رفته، او را به قتل می ـ  

 گیرد )عبور از آستانۀ بازگشت( سوی ملیحه را پیش می رضا مسیر بازگشت به ـ  

 کنند )تعقیب و گریز نهایی( زیردستان قاسم او را در حال فرار تعقیب می ـ  

 شود قهرمان توسط زیردستان قاسم کشته می ـ   تجدید حیات 11

 و به دیگرانها و ستم ا شدن قاسم و جلوگیری از تکرار شرارت کشته اکسیر 12

 های قهرمان فیلم جرم ویژگی

عنوان فیلم، جرم است که به شخصیت قهرمان اشاره ندارد. قهرمان این فیلم یک مرد است که 

توان به دیالوگی اشاره کرد که در آن  کند؛ برای مثال می در راه آزادی و مبارزه با ظلم مبارزه می

و به همین دلیل، هم از کشتن « کِشد ادی میماشه را با عقل و با هدف آز»گوید؛  قهرمان می

کند. رضا یک قهرمان فعال است و مأموریت خود را با موفقیت  نظر می مدیر شرکت نفت صرف

 کند. شدن آن کمک می ای رساند. مرگ قهرمان در پایان فیلم، به اسطوره به پایان می

 تصویر قهرمان کیمیایی در سینمای پس از انقالب

لگوی سفر قهرمان کمبل را در آثار پس از انقالب کیمیایی نیز مشاهده کرد، توان ا هرچند می

ای نیستند. قهرمان فیلمِ  اما قهرمانان این دوره، برخالف قهرمانان دورۀ پیش از انقالب، اسطوره

تنهایی از پس مأموریت خود برآید و به نیروی پشتیبان محتاج است. قهرمان  تواند به رئیس، نمی

خورد. در  ه در خیابان نیز در انتها فریب خورده و در مأموریت خود شکست میفیلم محاکم

میان آثار این دوره، قهرمان فیلم جرم متفاوت بوده و هم چون آثار دورۀ گذشته، فعال و 

توان ناشی از آن دانست که داستان این فیلم، مبتنی بر زمان  قدرتمند است و این تفاوت را می

و کیمیایی در این فیلم سعی داشته است قهرمانی هم چون قهرمانان  شده است گذشته روایت

 دورۀ پیش از انقالب را به تصویر بکشد. 
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 ها تحلیل یافته
های بررسی شده با الگوی سفر قهرمان کمبل در هر دو دوره، مقایسه آنها  با وجود تطابق فیلم

ای را دارا  قهرمان اسطوره های یک دهد که قهرمانان دورۀ پیش از انقالب، ویژگی نشان می

 ای هستند. های اسطوره که قهرمانان پس از انقالب، فاقد برخی از ویژگی هستند، درحالی

 دهد: جدول زیر مقایسه قهرمانان دو دوره را نشان می
 

 قهرمان در آثار پیش از انقالب کیمیایی

 آکل( )قیصر، رضا موتوری، داش

 قهرمان در آثار پس از انقالب کیمیایی

 )رئیس، محاکمه در خیابان، جرم(

 ها با الگوی سفر قهرمان قابل انطباق است. ظاهر روایت با الگوی سفر قهرمان قابل انطباق است. ها تیرواظاهر 

ها، به نام قهرمانان اشاره دارد که این امر،  عناوین فیلم

تأکید بیشتر کیمیایی به قهرمانان و محوریت این 

 دهد. نشان میرا  ها تیروااشخاص در 

ها، با نام قهرمانان یکسان نیست و  عناوین فیلم

قهرمانان نسبت به گذشته، از محوریت روایت خارج 

 اند. شده

شوند که این پایان  قهرمانان در پایانی تراژیک کشته می

 کند. شدن بیشتر آنها کمک می ای به اسطوره

تنها قهرمان فیلم جرم است که در پایانی تراژیک کشته 

 شود. یم

قهرمانان این سه اثر، هر سه قهرمان فعال بوده و با 

 رسانند. موفقیت مأموریت خود را به پایان می

 

در میان آثار پس از انقالب، تنها قهرمان فیلم جرم 

تنهایی در انجام مأموریت خود  تواند به است که می

 بر مبتنی پیروز شود. این در حالی است که این فیلم

 فیلم این در کیمیایی و است شده ایترو گذشته زمان

 دورۀ قهرمانان چون هم قهرمانی است داشته سعی

 .بکشد تصویر به را انقالب از پیش

تنهایی از  تواند به قهرمان فیلم رئیس، فعال نیست و نمی

عهدۀ مأموریت برآید. در پایان نیز با کمک حامی نجات 

 یابد. می

ف آنکه به تصور قهرمان فیلم محاکمه در خیابان، برخال

خود مأموریت خود را با موفقیت پشت سر گذاشته، در 

حقیقت فریب خورده و در انجام مأموریت خود شکست 

 خورده است.

 

دهد که در آثار پس از انقالبِ کیمیایی،  گرفته در جدول باال نشان می مقایسۀ صورت

برخوردار بوده و از قهرمان  قهرمانان به نسبت قهرمانان آثار پیش از انقالب، از قدرت کمتری

اند که  ای به تصویر کشیده شده گونه فعال بودن آنها کاسته شده است. قهرمانان این دوره، به

توان همچون گذشته به آنها اعتماد کرد؛ چراکه ممکن است فریب بخورند و یا  دیگر نمی

کارگردان بر  شدت به کمک حامیان، محتاج باشند. همچنین کاهشی در رابطه با تأکید به
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ها نیز این  شود که تغییر عناوین فیلم شخصیت قهرمان و محوریت آن در روایت مشاهده می

 دهد.  تغییر را نشان می

 گیری نتیجه
ها اشاره شد، قهرمانان پس از انقالب کیمیایی برخالف قهرمانان  گونه که در تحلیل یافته همان

ای برخوردار نیستند و به قهرمانان  ان اسطورههای قهرمان دورۀ پیش از انقالب وی، از ویژگی

توان در تغییر شرایط زمانی و اجتماعی  اند. ریشۀ این تفاوت را می زندگی روزمره مبدل شده

هنرمندان کسانی »دانست که در آثار کیمیایی منعکس شده است. پذیرش این سخن کمبل که 

(، 5: 7316شده در ویتیال،  مبل، نقل)ک« دهد ها را به زمان خود انتقال می هستند که اسطوره

 سازد.  تر می این امر را روشن

گیری  شکل شرایط اجتماعی پیش از انقالب و نارضایتی مردم از این شرایط، منجر به

قهرمانانی معترض شده است که حاضرند برای موفقیت در مأموریت خود، تا پای جان مبارزه 

کاری مخالف بوده،  یصر نماد آن است، با محافظهکنند. قهرمان سینمای قبل از انقالب که ق

خوشی از قانون ندارد و برای رسیدن به هدفش حاضر است دست به خشونت بزند و  چندان دلِ 

حتی جانش را بر سر هدفش بگذارد. اما با تغییر شرایط اجتماعی در دورۀ پس از انقالب، 

ه از این مقاله، نتایج تقی زادگان و دست آمد کند. بنابراین، نتایج به قهرمان نیز تغییر می

 کند.  ( را تأیید می7367( و رحیمی )7360(، محمدی )7316همکاران )

توان های کیمیایی در این دو دورۀ متفاوت، می دست آمده از تحلیل فیلم های به از یافته

ر پذی ای در زمانۀ حاضر را امکان چنین نتیجه گرفت که کیمیایی وجود قهرمانان اسطوره

های  همین دلیل، است که قهرمانان پس از انقالب وی، تا حد زیادی از ویژگی داند و به نمی

 اند.  ای خود فاصله گرفته اسطوره

تواند در پاسخ به این  دست آمده، می استفاده از رویکرد بازتاب به منظور تبیین نتایج به

است،  بعید آن درای  طورهاسمعاصر چه شرایطی دارد که ظهور قهرمان  ۀجامعسؤال که مگر 

 راهگشا باشد. 

های قهرمان بازتاب داده شده  مطابق رویکرد بازتاب، شرایط جامعۀ کنونی از رهگذر ویژگی

ای در آثار پس از انقالب  است و ظهور و جایگزینی قهرمان روزمره در برابر قهرمان اسطوره

 کیمیایی را باید در شرایط جامعۀ معاصر جستجو کرد. 

ور مدرنیته، مشروعیت مسلط جهان تولید و تأکید بر عقالنیت ابزاری، زندگی روزمره با ظه

تقویت یافت؛ چراکه مدرنیسم مجذوب امور یکنواخت و معمولی و روزمره است و از این حیث با 

زندگی قهرمانی در تقابل است. بنابراین، بر خالف زندگی قهرمانی که در آن بر شجاعت برای 
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پاافتاده و  حول محور امور پیششود، زندگی روزمره،  میالعاده تأکید  خارقهداف مبارزه و کسب ا

 العاده بر آن هیچ تأثیری ندارند وقایع بزرگ و امور خارقگیرد و  شکل می شده انگاشته بدیهی

 (. 797: 7310)فدرستون، 

د های زندگی قهرمانی، بر اثر گسترش فرآین در شرایط معاصر جامعۀ ایران نیز خصلت

 قهرمان مدرن، (. بدین ترتیب، قهرمان1: 7360مدرنیزاسیون، متحول شده است )حسینی،

  .آورددرمی را قهرمانان ادای بلکه نیست؛

بنابراین در جامعه، شاهد گذر از زندگی قهرمانی به زندگی روزمره هستیم. بدین ترتیب که 

آنها اهداف فردی را دنبال  ؛نجات جامعه نیستنددنبال  دیگر بهگسترش فردگرایی افراد با 

با رواج فردگرایی در جامعه،  گلیم خود را از آب بکشد. آن است تادنبال  کس بهکنند و هر  می

 ای و انقالب برای تغییر اجتماعی را انتظار داشت.  توان ظهور قهرمان اسطوره دیگر نمی
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