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 چكيده

تطبيق در هاي مناسب م آمدن زمينهشناسي، فراه  هم استفاده از نظريات اسطورهستاوردهاي ماز د
سـفر  «الگـوي  . هـاي اسـاطيري و غيراسـاطيري گونـاگون اسـت      مباني آنها با شخصـيت  ةو مقايس
ها و قهرمانان مختلف در  را با شخصيت  توان آن هايي است كه مي روش جوزف كمپبل، از» قهرمان
گيـري از   در اين پژوهش، بـا بهـره  . ها و حتي افراد معروف دنياي كنوني تطبيق داد ها، فيلم داستان

هـدف از ايـن   . را تحليل كنيم رامين و  ويس ةايم دو شخصيت اصلي منظوم اين امكان، سعي كرده
بيشتر خواننده با الگوي جوزف كمپبل و نشان دادن كاركرد اين الگـو   ييآشنا ،پژوهش، از يك سو

و  ويـس و رامـين   دربـارة ديدگاهي تازه  ةارائ و از سوي ديگر، ،هاي قديم ايرانها و قصهداستان در
ر با درنظرگرفتن سـف  ،مقاله در بخش اصلي .اساس آن استكردن قهرمان اصلي داستان بر ستهبرج
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  مقدمه - 1
آميـزد و  هـا درمـي   يخ، خودآگاه يا ناخودآگاه زندگي خـود را بـا اسـطوره   بشر در طول تار

را در زنـدگي سرمشـق خـود قـرار      بسياري از آنها  زيد و هاي قهرمان مي اسطورهبا ويژه  به
هـاي   بيشـتر خواسـته   ها در طـول تـاريخ،   رسد انسان به نظر مي ،به عبارتي ديگر. دهد مي

بـه همـين    .انـد  را در شخصيت يك قهرمان رقـم زده  تحقق نايافته، دشوار يا ديرياب خود
كنـد و   د تـالش مـي  ، قهرماني براي رسيدن به هدف خوبشر ةهاي ساخت دليل در داستان

ايـن  . رسـد  ها و مراحل سخت و خطرناك، سرانجام به موفقيت مـي  انوپس از گذراندن خ
در ميـدان جنـگ،   افتـد؛ گـاه    ها هم در درون و هم در بيرون فرد اتفاق مي تكاپو و تالش

هرچـه هسـت   . ايستد و گاه با دشمني دروني در نبـرد اسـت   دشمني بيروني مقابل او مي
اي،  هـاي اسـطوره   در بيشـتر داسـتان  . قهرمان بايد از اين مراحل بگـذرد تـا پيـروز شـود    

هرچـه  . بينـيم  را مـي   هـا، ايـن سـفر و مراحـل آن     حماسي، غنايي، عرفاني و حتي فـيلم 
  . شود تر مي تر باشد، سفر او دشوارتر، اما جذاب نيستيزهاي قهرمان درو

جهان را واقعيـت   ةاسطوره جايگاهي ندارد و هم رسد ديگر ر روزگاري كه به نظر ميد
، بـر حضـور   »سفر قهرمـان «است، جوزف كمپبل با طرح الگويي جديد، با عنوان  گرفتهفرا

چـه كهـن و چـه امـروزي،     جوامـع،   ةها و زندگي مردم هم ها و افسانه اسطوره در داستان
بخش تحقق امكان كمال، تجلي كامل قـدرت و   ها الهام اسطوره«: او معتقد بود. تأكيد كرد
و جايي در اعماق درون، انسـان را اسـير خـود    » اند نور خورشيد به جهان ةآورند به ارمغان

 ةقـ به همين دليل كمپبل به سفرهاي دروني قهرمانـان عال . )224: 1377كمپبل، (سازند  مي
  .است كاوانه تدوين كردههاي روان الگوي خود را با توجه به يافته و بيشتري نشان داده
هـاي  شخصـيت  بـا كه اگوي سـفر قهرمـان كمپبـل را     هستيمآن  بر در اين پژوهش،

بـه دو دليـل برگزيـده شـد؛      رامـين  و ويـس داستان . انطباق دهيم رامين ويس وداستان 
كنـد كـه   اي تصـور مـي  تـر خواننـده  غنايي است و كم نخست اينكه اين داستان، داستاني

ديگر اينكـه در ايـن داسـتان، هـم      واي را بر روي آن اجرا كرد توان ديدگاهي اسطوره مي
سفر دروني و هم سفر بيروني اتفاق افتاده و اين ويژگي اين امكان را بهتـر در اختيـار مـا    

ايـن داسـتان كـه    . مپبـل بسـنجيم  دهد تا بتوانيم آن را بر بنياد سـفر قهرمـان ك  قرار مي
ابـوالفتح مظفـر    به فرمان عميـد  هجري قمري 446فخرالدين اسعد گرگاني، حدود سال 

هاي ادبيات غنايي در  يكي از پايه ،)373: 1368صـفا،  ( است به نظم درآوردهآن را نيشابوري 
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يان اشـكان  ةاصل آن بـه زبـان پهلـوي و متعلـق بـه دور     «رود  و  زبان فارسي به شمار مي
به اين ترتيب، براي اينكه خواننـده الگـوي جـوزف كمپبـل را      .)2230: 1363معين، ( »است

الگوي سفر قهرمان وي را با دو شخصيت اصـلي داسـتان يعنـي     نگارندگان بيشتر دريابد،
اند؛ زيرا هدف اين پژوهش از يك سو، آشنايي بيشتر خواننـده   ويس و رامين، تطبيق داده

و از سوي ديگر، نماياندن بهتر قهرمان اصلي داستان بـا اسـتفاده    ،با الگوي جوزف كمپبل
سفر  - 1: است شده  در اين پژوهش چهار نوع سفر در نظر گرفته ،بر اين بنياد. از اين الگوست
  .سفر دروني رامين - 4سفر دروني ويس؛  - 3سفر بيروني رامين؛  - 2بيروني ويس؛ 

  
  تحقيق ةپيشين - 2

وي در  ةجوزف كمپبل در ايران چندان شـناخته نيسـت، شـيو   گرچه الگوي سفر قهرمان 
 در بررسـي بسياري از منتقدان آن را . رود اي مهم و كارآمد به شمار مي تحقيقات اسطوره

اند و بسياري از نويسندگان و حتـي   ها به كار برده ها، اساطير و قصه هاي داستان شخصيت
مانـان خـود را براسـاس ايـن سرمشـق      اند سفر دروني يـا بيرونـي قهر   سازان كوشيده فيلم

فارسـي  بـه  ر ، سه كتاب زي باره نوشته شده از ميان منابع بسياري كه در اين. طراحي كنند
  : است ترجمه شده

قهرمـان  كند، كتـاب  ترين كتابي كه الگوي سفر قهرمان را معرفي مينخستين و مهم
توضيح داده شده و براي است كه در آن مراحل مختلف اين الگو ) 1389كمپـل،  ( هزارچهره

تار سـاخ : سـفر نويسـنده  كتـاب   دومـين اثـر،   .است هاي زيادي ذكر شدهمرحله نمونه هر
كه هـدف آن تطبيـق الگـوي سـفر      است )1387ووگلـر،  ( اي در خدمت نويسندگان اسطوره

بـراي ايـن منظـور، نويسـنده در الگـوي كمپبـل       . هاي مختلف اسـت  نامه قهرمان بر فيلم
كتاب، نخست  ووگلر در اين. تر باشد نامه مناسب كرده تا براي ساختار فيلم تغييراتي اعمال

دهد و سپس ساختار چند فيلم را براساس آن  تغييراتي را كه خود ايجاد كرده توضيح مي
: اسـطوره و سـينما  كمپبل نوشته شـده،   ةاساس نظريكتاب ديگري كه بر .كند بررسي مي

است كه با تأثيرپـذيري از   )1389ويتيال، ( يادماندني به فيلم 50اي در سطورهكشف ساختار ا
فـيلم را در ژانرهـاي    پنجاهو با استفاده از تغييرات ووگلر، سعي دارد  سفر نويسندهكتاب 

حتـي   و هاي اين كتاب، به قدرت كتاب سفر نويسنده نيسـت  تحليل. مختلف بررسي كند
همچنـين بـاقري    .اسـت  چند فيلم مهم و مطرح آن در كتاب سفر نويسنده تحليـل شـده  
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 ةاسـاس شـيو  بر) 1389(» هـاي قهرمانـان اسـاطيري    ماننـدي بررسي ه« ةنسامي در مقال
اي رســتم، بــتمن، آرتورشــاه،  اي و غيراســطوره كمپبــل، ســفر هفــت شخصــيت اســطوره

كمپبـل را   ةبـاقري نظريـ  . كنـد  هراكلس، لوك اسكاي واكر، گيلگمش و نيو را بررسي مي
 شـده، بيشـتر   هاي انتخـاب  شخصيت. است شخصيت اعمال كردهبدون تغيير، بر اين چند 

ند و پنج شخصيت بتمن، آرتورشاه، هراكلس، لوك اسكاي ا داراي سفرها و تحوالت بيروني
چهره و سفر نويسنده با روش كمپبـل تطبيـق    واكر و گيلگمش در دو كتاب قهرمان هزار

 .اند داده شده

نجام گرفته كه هريك در نوع خود بسـيار  نيز تحقيقات بسياري ا ويس و رامين ةدربار
  .شود اشاره مي آنهاترين  مفيد است و در اين پژوهش به مهم

به «است كه هدف از نگارش آن  )1382مزداپور، ( گناه ويسباره، كتاب ثر در ايناولين ا
هنجار و چگونگي رفتار اجتماعي زنان و مردان، بـه   ةايراني دربار ةنمايش درآوردن انديش

هايي از چند حكايـت و اثـر ادبـي     براي اين منظور، نمونه. ار جايگاه جنسي آنان استاعتب
 ويس و رامين ةمنظوم برگزيده، يكي از اين آثار .)7 :همان( »است در اين باب برگزيده شده

اين كتاب ضمن پرداختن به هدف خود، تحليلي عميـق از شخصـيت زن و جامعـه    . است
تنهايي  را به  شخصيت ويس )الـف 1349(» ويس« ةوشن در مقالاسالمي ند .كند نيز ارائه مي

كند كه به لحاظ بررسي  جمله رامين بررسي ميهاي منظومه، از كنار ديگر شخصيت و در
ـ وي همچنـين   .ويژگي هر شخصيت بسيار مهم و مفيد است » ويـس و ايـزوت  « ةدر مقال

ويـژه  ، بـه ايزوت ستيان وتريو  ويس و رامينهاي دو داستان  ها و تفاوت شباهت، )ب1349(
 . است دو داستان را بررسي كرده هاي هر شخصيت

، الگـوي سـفر   رامـين  و  ويـس اين پژوهش سعي دارد با نگاهي متفـاوت بـه داسـتان    
ايـن روش، سـير   . ايرانـي تطبيـق دهـد    ةقهرمان جوزف كمپبل را با  اين داستان عاشقان

مان اصلي داستان را بهتـر معرفـي   تر و قهر ها را برجسته تحول سرنوشت و روان شخصيت
  .كند مي

  
  جوزف كمپبل» سفر قهرمان«الگوي  - 3

در نيويورك زاده شـد   1904در سال ، شناس آمريكاييفيلسوف و اسطوره ،جوزف كمپبل
گيـري   ، با بهرهقهرمان هزارچهرهوي در در كتاب . در هونولولو درگذشت 1987در سال  و
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گيرد كه سفر درونـي   قهرمان خط سيري را در نظر مياز نظريات فرويد و يونگ، براي هر 
الگـوي جـوزف كمپبـل سـه     . دهد يا بيروني آن قهرمان را در رسيدن به تكامل نشان مي

 در ادامه،. شود عزيمت، تشرف و بازگشت دارد كه هر مرحله شامل چند بخش مي ةمرحل
  :گردد اشاره ميبه اين مراحل اختصار  هگيري از كتاب يادشده، ببا بهره

  
  عزيمت - 1- 3
شـده، تعهـدي    اين دعوت از طريق يك اشتباه، تمايالت سـركوب : دعوت به آغاز سفر - 1

شود؛ درواقع دسـت سرنوشـت، قهرمـان را بـا      انجام مي... عشق و ،بزرگ، تفكري مذهبي
 .خواند ندايي به خود مي

گي به دالئلي چون تـرس، كسـالت زنـد   آيد كه قهرمان  بسيار پيش مي: رد دعوت - 2
در صورت وجود اين وضعيت، او  .به اين دعوت پاسخ ندهدروزمره، كار سخت يا فرهنگ، 

  .نياز به يك ناجي دارد
شود و  سرانجام پس از حضور ناجي يا پذيرش خود فرد، سفر آغاز مي: امداد غيبي - 3

هـاي   ايـن موجـود ممكـن اسـت در قالـب     . كنـد  فرد را راهنمايي مي ،موجودي حمايتگر
  .ر شودمختلف ظاه

هاي بسـيار كـه    ها و رنج سختي قهرمان در اين مرحله، از: تانعبور از نخستين آس - 4
  .كند خود را ببازد، با موفقيت عبور ميممكن است در مقابل آنها  مسافرهر 

انتقال انسان به سپهري ديگر است كه  ةگذر از آستان جادويي، مرحل«: شكم نهنگ - 5
جاي آنكه بر نيروهـاي آسـتانه پيـروز     اين نماد، قهرمان به در. شود در آن دوباره متولد مي

 »ميـرد  ظـاهر مـي   شود و به ها بلعيده مي شود يا رضايت آنها را جلب كند، توسط ناشناخته
  .دارد هاي راستين برمي و گام شود ميآمدن، تازه متولد  اما پس از بيرون ؛)96 :1389 كمپل،(

  
  فتشرّ - 2- 3
گـذارد   كند، قدم به جـايي مـي   كه قهرمان از آستان عبور مي يهنگام«: ها آزمون ةجاد - 1

اي محبوب در سفرهاي  اين مرحله، مرحله. كه بايد يك سلسله آزمون را پشت سر گذارد
هـا و   آزمون ةآمدن بخش عظيمي از ادبيات جهان دربار وجود  به ةاي است كه ماي اسطوره
  .)105: 1389كمپبل، ( »است آسا شده هاي معجزه سختي
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هـا، بـه خـوان آخـر      با پشت سرگذاشتن تمـام موانـع و غـول   «: مالقات با خدابانو - 2
 »جهـان اسـت   ةرسيم كه معموالً ازدواج جادويي روح قهرمان پيروز با خـدابانو، ملكـ   مي

اي باشد، اين اوسـت كـه بـا     جاي مردي جوان، دوشيزهاگر رهرو داستان، به«). 116: همان(
  .)126: همان( »شود د اليق همسري خدايي فناناپذير ميتوان، زيبايي يا اشتياق خو

افتد كـه ازدواج بـا خـدابانو، قهرمـان را از      بسيار اتفاق مي: گر زن در نقش وسوسه - 3
كند كه قهرمان بايـد   گري را بازي مي اينجاست كه زن نقش وسوسه. مسير باز دارد ةادام

  .مسير بپردازد ةاز آن بگذرد و به ادام
ديومانند پدر، انعكاسي از من يـا خـود قهرمـان     ةجنب«: اهنگي با پدرآشتي و هم - 4
ايـم؛ ولـي بـه     را پشت سر گذاشته  اي برخاسته كه آن اين انعكاس از حس كودكانه. است

دشـوار اسـت كـه قهرمـان بـه       در اين آزمون. )136 :همان( »ايم مقابل خود فرافكني كرده
د تا با توسل به جادوي او آيين تشرفي را كه نياز دار )1(زنانه أتكمك و پشتيباني يك هي

  ).137 :همان( »پدر برايش وضع كرده پشت سر گذارد و از چنگ خود خالص شود
اين وجود خدايگون، الگوي موقعيتي الهي اسـت كـه قهرمـان انسـاني     «: خدايگان - 5

ان با توجه به ادي. )156 :همان( »رسد هاي جهل به آن مي پس از گذشتن از آخرين وحشت
 ،است رسيده »دوجنسي«هبوط كرده و به » جنسي تك« ةو اساطير مختلف، انسان از مرتب

جنسـي و   گذارد، در اين مرحله از دوجنسي بـه تـك   پاي مي سفر ةولي كسي كه در جاد
  .كند دوگانگي به يگانگي صعود مي ةرسد؛ درواقع از مرحل گونگي ميخداي
در جايي اسـت كـه مسـافر بـه بيـداري      بركت اعلي، سكونت دايمي : بركت نهايي - 6

او . باكانه باز كند و به نور جاودان نگاه كند هاي خود را بي تواند چشم رسيده، سرانجام مي
گيرد و در ايـن مرحلـه، بايـد خـدايان و خـدابانوان را       در كنار خدايان و خدابانوان قرا مي

 ،آنها غايت نهايي نيستندتجليات و پاسداران اكسير وجود ناميرا در نظر گرفت؛ ولي خود 
 ،بلكه بركت و رحمت آنـان  ،شود خود آنها نيست با آنها حاصل مي هبنابراين آنچه از مراود

  .اصلي و مقاوم آنهاست ةنيروي ماد ،يا به عبارتي ديگر
  
  بازگشت - 3- 3
پس از نفوذ در سرمنشأ و بـا دريافـت فضـل و بركـت از تجسـم      «: امتناع از بازگشت - 1

اكنـون ايـن   . رسـد  انساني يا حيواني آن، جستجوي قهرمان بـه پايـان مـي   مذكر، مؤنث، 
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تواند زندگي را متحول كند، بايـد بـازگردد؛ ولـي بارهـا و      ماجراجو با غنيمت خود كه مي
  ).203 :همان( »اند زدهباز بارها قهرمانان از انجام اين مسؤوليت سر

دعاي خير خدابانو يا خـدا را  اگر قهرمان هنگام رسيدن به پيروزي، «: فرار جادويي - 2
اش بـه جهـان    بـراي احيـاي جامعـه   پشت سر داشته باشد، آشكارا مأمور است با اكسيري 

گاه آخرين نباشند يا راه او را سد كنند، آناگر ديوها و خدايان مايل به بازگشت او . گرددباز
  ).206: همان(» شود آور مي اي تبديل به تعقيب و گريزي نشاط اسطوره ةچرخ ةمرحل
اش،  ممكن است براي بازگرداندن قهرمـان از سـفر مـاورايي   : دست نجات از خارج - 3
دنيا مجبور شود به دنبالش بيايـد و او را بـا    ،ديگر يا به بيان ،به كمك از خارج باشد نياز

بخـش زنـدگي و    او در اين حال مجبور است همراه با اكسير خود كه نجـات ... . خود ببرد
  .رو شود هاست با جامعه روب )2(»من« ةنابودكنند

اي سرشـار، اولـين    كـردن روح از مكاشـفه   پس از سيراب: عبور از آستان بازگشت - 4
او بايد با . مشكل قهرمان در راه بازگشت، پذيرش واقعيت هياهوهاي مبتذل زندگي است

  .اين وضعيت كنار بيايد
. ر دو بخـش آن اسـت  هنر ارباب دو جهان آزادي عبور و مرور د«: ارباب دو جهان - 5

طوري  ساز و بازگشت از آن؛ آن هم به حركت از سوي تجليات زمان به سوي اعماق سبب
حال ذهن بتواند يكـي  ولي درعين ،يك از اين دو سو به ديگري آلوده نشود كه قواعد هيچ

  ).237 :همان( »ديگري بنگرد ةرا از دريچ
چيزهـايي اسـت كـه در حـال     آن  ةقهرمـان، پهلـوان همـ   «: رها و آزاد در زندگي - 6
او تغييرناپذيري ظاهري در دل . اند؛ چون كه او هست اند، نه چيزهايي كه واقع شده وقوع

هراسـد يـا از چيـز ديگـر كـه       بعد نمـي  ةاز لحظ. گيرد بودن اشتباه نمي  زمان را با ابديت
   ).250 :همان(» آيد تا پايداري را با تغيير و تحول نابود كند مي

اي است و مراحل و ترتيب آنها را رحي كلي براي سفر هر قهرمان اسطورهاين الگو، ط
امـا از آنجاكـه داسـتان مـورد      ؛هاي اساطيري بررسـي كـرد  توان در اساطير و داستانمي

توان در آن يافـت يـا  ترتيـب    اين مراحل را نمي ةاين پژوهش عاشقانه است، هم ةمطالع
ه با تحليل چند داستان ديگر در اين زمينه و بسا كچه. آنها را به همين صورت حفظ كرد

هايي دست يافـت  نين داستانچهاي دقيق آنها، بتوان به الگويي متناسب با جنبهة مطالع
  .  وهش استژكه خارج از حوزه و توان اين پ
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  داستان ويس و رامين ةخالص - 4
ول داده ، پادشاه كشـور، قـ  »موبد«شدن دخترش به  ، پيش از زاده»ويس«، مادر »شهرو«

سالگي رسيده،  اكنون كه ويس به پانزده. دآوردر  يكه اگر دختري زاد او را به همسري و
، برادر ويـس و  »ويرو«شهرو عهد خود را فراموش كرده و تصميم دارد دختر را به ازدواج 

آيد و قول  ، برادر موبد، به فرستادگي از جانب او، به همدان مي»زرد«. پسر خود، دربياورد
ايسـتد و بـا ايـن موضـوع مخالفـت       ويس خود مقابـل زرد مـي  . كند را يادآوري ميشهرو 

گردد و به برادرش، موبد، دزديدن ويس را از همـدان پيشـنهاد    كند؛ زرد به مرو برمي مي
  .برند به مرو مي ربايند وميپذيرد و شبانه ويس را از خانه  موبد مي. دهد مي

مند اسـت، در راه   ر كودكي ديده و به او عالقه، برادر ديگر موبد كه ويس را د»رامين«
بينـد و   رود، او را مـي  ويـس كنـار مـي    ةكجـاو  ةاي كه پـرد   آوردن ويس به مرو، در لحظه

اما اين هيجان بسيار شـديد   ،كوشد با احساس خود مبارزه كند او مي. شود او مي ةدلباخت
رامـين بـوده و اكنـون     ويـس و  ةكه داي» دايه«گيرد ماجرا را براي  است؛ پس تصميم مي

از . او كمـك كنـد  بنـدد بـه    دايه پيمان مـي . براي كمك به ويس به مرو آمده، بازگو كند
از موبد متنفر است و براي دوركردن موبـد از خـود، از دايـه كمـك      سوي ديگر ويس نيز

بندد و ويس را به ديدن رامين ترغيـب   موبد را بر ويس مي دايه با جادو، مرديِ. طلبد مي
شود و  ويس به محض ديدن رامين عاشق او مي. كند قدمات ديدار آن دو را فراهم ميو م

  .كند هاي زياد دروني، سرانجام با رامين صحبت و خود را به او تسليم مي پس از درگيري
سعي در  وشوند  رو مي هبا مشكالت بسيار روب ،اين دو براي رسيدن به هم ،از اين مرحله

كه شخصـي بـه نـام     شود و هنگامي ها خسته مي ين از تحمل سختيحل آنها دارند؛ اما رام
گيرد و در آنجا با  كند، راه گوراب را در پيش مي او را به فرار از اوضاع تشويق مي» گوي به«

شود و به ياد عشـق   پس از مدتي از گل خسته مي او .كند ازدواج مي» گل«دختري به نام 
حمل هجران معشوق را ندارد، در ده نامه ناراحتي ويس نيز كه ديگر ت. افتد قديمي خود مي

گذراند و پس از  ماه را با ويس مي  يك ،گردد ميرامين به مرو بر. كند را بيان ميو غم خود 
 ةكه موبد به شـكار رفتـه و زرد را نگهبـان قلعـ     او زماني. كند آن خود را به موبد نمايان مي

زرد را كه متوجه حضـور   ،كند فرار مي است، براي ديدن ويس، از دست موبد ويس گذاشته
موبد با لشكري بـزرگ  . گريزد ويس به ديلمان مي به همراهگنج موبد با كشد و  او شده، مي
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رامين . آيد گرازي از پاي در مي در درگيري با راه ةولي در ميان ،شود به دنبال آنها روانه مي
شـود و پـس از    شـاه مـي  پاد ،كند پس از شنيدن خبر مرگ موبد به سمت مرو حركت مي

با گذرد و رامين نيز  ويس پس از چند سال درمي. شوند ازدواج با ويس صاحب دو فرزند مي
  .شود تا پايان عمر در آتشگاه مجاور مي، فرزند خودسپردن كشور به 

  
  هاي اصلي ويس و رامين براساس الگوي كمپبل بررسي سفر شخصيت - 5

ني عاشقانه است و دو شخصيت اصلي داستان، در ، داستاويس و راميناز آنجاكه داستان 
رسند و از بيرون و با توجه به حـوادث داسـتان،    سفر دروني كه عشق است، به تكامل مي

گذارند كه سفر سرنوشت آنهاست، براي هر شخصيت دو سـفر در   سفري را پشت سر مي
از ابتـداي  سفر بيرونـي يـا سرنوشـت كـه      - 1: شود ايم كه جداگانه بررسي مي نظر گرفته

سـفر عشـق كـه در درون هـر      - 2شود و تا پايان داسـتان ادامـه دارد؛    داستان شروع مي
  .رسد به تكامل مي و گيرد شخصيت شكل مي

  
 )سفر سرنوشت( سفر بيروني ويس - 1- 5

او بـراي   ةهنگامي كه زرد روز عروسي ويس با ويرو، به نمايندگي از طرف موبـد و بـا نامـ   
بـا آن رقـم    تشكنـد كـه سرنوشـ    مـي » دعوت به آغاز سـفري « آيد، او را بردن ويس مي

دعـوت را رد  «زنـد و   ميبـاز  ويس با عصبانيت از پـذيرش ازدواج بـا موبـد سـر    . خورد مي
بـرد،   گويد جفت و برادر من ويرو است؛ اما آنچه او را به سفر سرنوشت مي او مي. »كند مي

 دزديـده . بـرد  د و به سوي مـرو مـي  رباي موبد او را شبانه از خانه مي. شدنش است  دزديده
را بـه  ويـس  زيـرا   ،براي سفر سرنوشت در نظر گرفت» هاي غيبي امداد«توان  شدن را مي 

موبد  مرديِ ،اما ويس با كمك دايه ،كند موبد با او ازدواج مي. برد سوي سفر سرنوشت مي
ز نخسـتين  عبـور ا «تـوان   اين بخـش را مـي  . ماند بندد و همچنان باكره مي را بر خود مي

كند كه ويس با ترفند و جـادوي   در نظر گرفت؛ زيرا موبد نقش غولي را بازي مي» آستان
بينـد،   بعد، ويس با راهنمايي دايـه رامـين را مـي    ةدر مرحل. كند دايه او را از خود دور مي

اسـت، عشـق و   » شكم نهنگ« ةدر اين مرحله كه مرحل. شود عاشق او و با او همخوابه مي
و » مـن «دادن   امـا فنـايي كـه ازدسـت     ،گي براي ويس نوعي فنا است ن باكرداد  ازدست

  . ماندن در عشق و ديگري  فرديت است و زنده
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رو  هگذارد، با مشكالت زيادي روب مي» ها آزمون ةجاد«بعد كه ويس قدم در ة در مرحل
  معشـوق  قدم در مسير خود براي رسيدن به شود كه هركدام از آنها از او قهرماني ثابت مي
هـاي زيـر    به گزينـه  ،گيرند هايي كه بر سر راه ويس قرار مي ترين آزمون از مهم. سازند مي

  : شود اشاره مي
فرسـتادن   - 3رسـاندن بـه ويـرو؛     خبر - 2شدن موبد از عشق ويس به رامين؛  آگاه - 1

فـرار   - 5آتش بـراي تعيـين صـداقت ويـس؛      برافروختن ورِ - 4ويس به نزد برادر و مادر؛ 
تحمـل دوري   - 7هـاي موبـد؛    ها و تنبيه تحمل سرزنش - 6به همراه رامين به ري؛  ويس

آميـز رامـين بـه او از     اهانـت  ةنامـ  - 9رفتن رامين به گوراب و ازدواج او با گل؛  - 8رامين؛ 
 .هاي زياد در دوري از رامين مبتالشدن به بيماري - 10گوراب؛ 

، دبير دربار »مشكين«ت، روزي قابل تحمل نيس ويس كه دوري رامين براياز اينپس 
اي  كنـد بـه رامـين نامـه     بيند و از او درخواسـت مـي   موبد را كه سخنوري ماهر است، مي

پذيرد و سـخنان ويـس را    مشكين مي. را براي او توضيح دهد اشبنويسد و غم و ناراحتي
بـه او  ويـس   هاي رامين نيز كه از گل خسته شده و نامه. نويسد در ده نامه براي رامين مي

در اين مرحله، ويس . رسند گردد و باز هم اين دو، به يكديگر ميمياست، به مرو بر رسيده
در عشق به تكامل رسيده و ديگر آن شخصيت ابتداي داستان نيست كه به خاطر تنهايي 
به رامين نزديك شود؛ بلكه او عاشق واقعي رامين است و پيوستن دوباره به او ويـس را از  

. اسـت  نـام نهـاده  » خدايگان«مرحله را كمپبل،  اين. دهد جنسي سوق مي دوجنسي به تك
. شـود  رسد و دوباره با او همخوابه مـي  هاي بسيار به رامين مي ويس پس از شكوه و گاليه

ايـن  . بماننـد  هـم بندند تا ابد در كنـار   در اين مرحله است كه آن دو با يكديگر پيمان مي
است كه هر دو شخص اكسير حيات، يعني عشـق را  » بركت نهايي« ةمرحله همان مرحل

  .كنند دريافت مي
گذرانند، رامين خود را به موبد معرفي  يكديگر مي آنكه ويس و رامين يك ماه با پس از

 ةبرد و زرد را نگهبـان قلعـ   روزي كه موبد قصد شكار دارد، رامين را نيز با خود مي. كند مي
پس از اين . رساند كند و ناخواسته، زرد را به قتل مي موبد فرار مي رامين از. گمارد ويس مي

اتفـاق  » فرار جادويي« ةگريزند و صحن هاي موبد به ديلمان مي گنجبا ماجرا ويس و رامين 
امـا در راه بـا گـرازي درگيـر و      ،شـود  موبد با لشكري بزرگ به دنبال آنها روانه مي. افتد مي
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كنـد از   به ويس و رامين كمـك مـي  » دست نجات از خارج«در اين مرحله . شود كشته مي
ويس به همراه رامـين، پـس از عبـور از ايـن مشـكالت يـا همـان        . دست موبد نجات يابند

او با . شود كند و صاحب دو فرزند مي با رامين ازدواج مي ،رسد ، به مرو مي»آستان بازگشت«
از غم و شـادي  «ين مرحله، ويس در آخر. است» ارباب دو جهان«اين ازدواج و زادن فرزند 

  .رود هاي طوالني زندگي در كنار رامين، از دنيا مي شود و پس از سال مي» جهان آزاد
 

 )سفر سرنوشت(سفر بيروني رامين  - 2- 5

آغاز «كند، رامين به  آوردن ويس به مرو مشورت مي ةزماني كه موبد با برادران خود دربار
كنـد و تـا پايـان بـراي      ويس مي ةاو را دلباخت سفري كه. شود سرنوشت دعوت مي» سفر
بـر دزديـدن ويـس مخالفـت      اما رامين با تصميم موبـد مبنـي   .جنگد آوردن او مي دست به
رامين خود از كودكي بـه ويـس    ،از سوي ديگر. زيرا ويس جوان است و موبد پير ،كند مي

امدادهاي «ر اين هنگام د. »كند دعوت به سفر را رد مي«،  يلاو به اين دال. مند است عالقه
دزدد و او را بـه مـرو    كنند؛ به اين معنـي كـه موبـد ويـس را مـي      به او كمك مي» غيبي
شود و با همكاري دايـه و   او مي ةبيند دلباخت رامين از همان ابتدا كه ويس را مي. آورد مي
و كنـد   ويس و حضور موبد در نقش رقيب، با ويس مالقات مي ةهاي اولي رغم مخالفت علي

بـا ويـس    ،»گـذرد  از نخستين آستان مي«او در اين مرحله . كند عشق او را از آن خود مي
شـود؛ زيـرا فرديـت را از     وارد مـي » شـكم نهنـگ  « ةجا به مرحلشود و در اين همخوابه مي

  .شود دهد و با ويس يگانه مي دست مي
هـايي   زمـون از آ. گـذارد  قدم مي» ها آزمون ةجاد«آوردن ويس در   دست رامين براي به

هايي كه بـراي او و ويـس مشـترك اسـت،      گذارد، عالوه بر آزمون كه رامين پشت سر مي
گوي به رفـتن بـه گـوراب     به گيرد، دعوت آزمون سختي كه تنها بر سر راه رامين قرار مي
بخـش    در ايـن . رود پـذيرد و بـه آنجـا مـي     است و رامين كه از مشكالت خسته شده، مي

رامـين بـا گـل    . آيـد  وصال ويس پيش مـي و رسيدن به  سفر ةي اداماي برا داستان، وقفه
گـل نقـش   . كردن ويـس اسـت   كند و شرط گل براي ازدواج با رامين، فراموش ازدواج مي

امـا  . دارد كند كه رامين را از سفر طبيعي سرنوشت باز مـي  را بازي مي» گري زن وسوسه«
هاي زيـاد   د و پس از تحمل گاليهگرد شدن از گل، به نزد ويس برمي  رامين پس از خسته

او . كنـد  درك عميق عشق، رامين را با ويس يگانه مي. پيوندند ويس، دوباره به يكديگر مي
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. پنـدارد  زيرا از درون خود را با ويس يگانه مي ،است وارد شده» خدايگان« ةديگر به مرحل
در . پيوندنـد  يگر مـي دو دوباره به يكد كه ويس او را پذيرفت، آنبه همين دليل، پس از اين

» بركـت نهـايي  «آوردن معشوق واقعي و اكسير عشـق، بـراي رامـين      دست اين مرحله به
  .است

كه مردم را از پادشاهي ظالم برهاند، زرد را س، براي اينآوردن وي  دست رامين پس از به
اتفـاق  » فـراري جـادويي  «گريزد و در اين ميـان   كشد و با گنج موبد و ويس از مرو مي مي
گونه كـه در الگـوي    شايان ياد است كه در داستان ويس و رامين اين نوع فرار، آن. افتد مي

افتد؛ زيرا اين مرحله در الگوي كمپبل دقيقـاً براسـاس   است، اتفاق نمي كمپبل مطرح شده
درحـالي كـه در    ،دهد و كاربرد آن نيز بيشتر براي آنهاستهاي اساطيري روي ميداستان

ـ  ين با ماجرايي عاشقانه و شخصيتداستان ويس و رام پـس از   .رو هسـتيم  ههاي زميني روب
موبد كه با لشكري بزرگ به دنبال او رفته، در گرگان با گرازي درگير و  ،فرار رامين و ويس

مردم كشور نيـز از دسـت    ؛كند رامين را ياري مي» دست نجات از خارج«شود و  كشته مي
گـردد و   پس از آگاهي از مرگ موبد بـه مـرو برمـي   رامين   .شوند پادشاهي ستمگر آزاد مي

دليل اينكه اين بخش را . »كند از آستان بازگشت عبور مي«او . شود رهبري مردم مي ةآماد
هايي است كه رامين پس از فرار از مرو و در راه  ايم، سختي عبور از آستان بازگشت قرار داده

  . شود متحمل مي
. كند نشيند و فرمانروايي مي بر تخت پادشاهي مي ،»ارباب دو جهان« ةرامين در مرحل
ايـن بخـش نيـز بـا ترتيـب      . شـود  وارد مي» آشتي و يگانگي با پدر« ةدر اينجا او به مرحل

خوانيم كه موبد هم بـرادر و هـم    هاي اول كتاب مي در فصل .رود الگوي كمپبل پيش نمي
وبـد را بـه دسـت    پدر رامين است و چون در اين مرحله اسـت كـه رامـين هـم همسـر م     

اسـت،   افتـد كـه موبـد كشـته شـده      تاج او را و اين اتفاق زماني مي آورد و هم تخت و مي
هـاي   در واپسين مرحله، پـس از سـال  . آيد يگانگي با پدر در اين زمان به وجود مي ةمرحل

در آتشـگاه  » آزاد و رها«گيرد و  زياد پادشاهي و مرگ ويس، رامين از پادشاهي كناره مي
  .پردازد شود و به عبادت مي ميمجاور 
  

  )سفر عشق(ويس  سفر دروني - 3- 5

سفري كه  ؛گيريم در اين بخش تنها تحوالت دروني ويس و سفر او را در عشق در نظر مي
  .تر از سفر بيروني است ولي مهم ،تر بسيار ظريف
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ـ در اولين مرحله، ويس در مرو زني تنهاست و دايه او را به عشق رامين  ا او و ارتباط ب
ويـس كـه   . گيـرد  قـرار مـي  » دعوت بـه آغـاز سـفر   « ةواقع او در مرحلكند؛ در ترغيب مي

منـد اسـت،    نبودن به همسر، زني متعهد و به برادرش ويرو نيـز عالقـه   مند رغم عالقه علي
اما دايه كه به رامين قول داده ويس را به او عاشق كند، نقش همـان  . كند دعوت را رد مي

او . ، راهنماي ويس در سفر عشـق اسـت  »امدادهاي غيبي«كند كه با  استادي را بازي مي
هـاي درونـي و    رغم درگيري ويس علي. دهد كه ويس، رامين را ببيند اي ترتيب مي برنامه
شـود و بـه    او مـي  ةدلباخت ،كند ويژه ترس از موبد، با رامين ديدار مي هاي بيروني، به ترس
. شـود  سـپس بـا رامـين همخوابـه مـي     او . شودوارد مي» عبور از نخستين آستان« ةمرحل

درواقـع او بـه    .اوسـت  ةگي، مرگ و انتقال به سپهري ديگر و تولد دوبار دادن باكر  ازدست
  .آيد قدم است، بيرون مي كه در عشق ثابت شود و درحالي وارد مي» شكم نهنگ« ةمرحل

رحله، با مشكالت اين م در. شود وارد مي» ها آزمون ةجاد«ويس پس از اين مرحله،  به 
  هــاي موبــد؛  ســرزنش - 2شــدن موبــد از كــار او؛    آگــاه  - 1: رو اســت هروبــ بســيار

هاي موبـد؛   تنبيه - 6زاري در هجران؛  - 5دوري رامين؛  - 4برافروختن ور آتش براي او؛  - 3
  . شدن از فراق رامين بيمار - 9آميز رامين؛  اهانتة تحمل نام - 8ازدواج رامين با گل؛  - 7

هنگامي كه رامـين پـيش    ،ن ويس نيز كه از اين همه بدنامي به تنگ آمدهدر اين ميا
احترامـي بـا او    راند و با بي رود، او را از خود مي از ترك مرو و رفتن به گوراب به نزد او مي

سفر عشـق   ةكند او را از ادام درون ويس، سعي مي» گر زن وسوسه«گويا  .كند برخورد مي
رفـتن رامـين و تحمـل هجـران، ويـس در عشـق بـه تكامـل          دارد؛ اما سرانجام پس ازباز
او بـا نوشـتن ده   . زنـدگي نيسـت   ةشود كه بدون رامين قادر به ادام رسد و متوجه مي مي

خـدايگون و   ةاين مرحله، همان مرحل. دهد نامه به رامين، وابستگي خود را به او نشان مي
يكـي  بـا او  ه رامين پيوسته و باو از درون . ويس است» بودن  خدايگان«به تعبير كمپبل، 

هنگامي كه رامـين  . است جنسي رسيده تك ةبودن رسته و به مرتب  جنسياز دو است؛شده
كنـد، درواقـع اكسـير حيـات را      دهد و عشق خود را به ويس اعالم مي ها پاسخ مي به نامه

  . رسد مي» بركت نهايي«فرستد و ويس به  براي او مي
 رود، ويـس از پـذيرفتن او سـر    بـه مـرو مـي    ويـس  يـدن كه رامين براي د اما هنگامي

گرچه فخرالدين اسـعد  . رامين كافي است ةگويي براي ويس، اظهار عشق دوبار. زند ميباز



١٤٢  

 

  

  
 

 ليال عبدي و دكتر اكبر صيادكوه                   
  

 1392، تابستان  24  شمارة

رسـد ويـس از    پذيرد، به نظـر مـي   نويسد ويس براي تنبيه رامين او را نمي در داستان مي
واقـع  دون وصـل بمانـد؛ در  دهد در عشق ب يرامين واهمه دارد و ترجيح م ةوفايي دوبار بي
، »دست نجـاتي از خـارج  «به دليل امتناع ويس از بازگشت،  .»كند از بازگشت امتناع مي«

شود ايـن   او كه متوجه مي. گرداند و اين دست نجات، دايه است رامين را دوباره به او برمي
آمده هاي ويس به تنگ  عاشقانه در حال شكست است، به دنبال رامين كه از گاليه ةرابط

رامـين، بـاز هـم     ةپس از بازگشت دوبار. گرداند رود و او را برمي و محل را ترك كرده، مي
عبـور از  «اما سـرانجام پـس از گذرانـدن ايـن مشـكالت و       ،كند ويس شروع به گاليه مي

ويس با پيوستن به رامين از درون و بيـرون  . رسند دوباره به يكديگر مي ،»آستان بازگشت
هم معشوق را در كنار دارد و هـم از   :است» ارباب دو جهان«اكنون او  .رسد به آرامش مي

ة در مرحلـ . كس از آمدن رامين باخبر نيسـت  كند؛ زيرا هيچ بيرون كسي او را تهديد نمي
كننـد و ديگـر ترسـي از     در كنار يكديگر زنـدگي مـي  » آزاد و رها«پاياني، ويس و رامين 

هم اين است كه عشق واقعي، يعني اكسـير حيـات   م. تهديدهاي موبد يا آزارهاي او ندارند
  .رو شوند هتوانند با مشكالت بيروني روب را در دست دارند و با آن مي

  
 )سفر عشق( سفر دروني رامين - 4- 5

. آورنـد  گيرد كه ويس در كجـاوه اسـت و او را بـه مـرو مـي      اولين مرحله زماني شكل مي
ايـن مرحلـه   . شود بيند و عاشق او مي مي رامين ويس را ،رود عماري كنار مي ةناگهان پرد

 ةو چـار » كنـد  دعوت را رد مـي «اما او اين . عشق است» دعوت به آغاز سفر«براي رامين 
كند  ري دشوار تلقي ميزيرا رسيدن به زيبارويي چون ويس را كا ،داند خود را در صبر مي

آن را بـا دايـه در    رسـد و  اما عشق او به نهايت مي. كه ويس همسر برادر اوستو ديگر اين
اسـت كـه رامـين را در سـفر عشـق      » امـداد غيبـي  «حضور دايه همـان  . گذارد ميان مي

هنگامي كه موبد قصد رفتن به شكار دارد، رامين خـود را بـه بيمـاري    . كند راهنمايي مي
او در ايـن  . كند با ويس ديدار مي ،دايه رود و با حيله و ترفند با موبد به شكار نمي ،زند مي
بـا ويـس   » شـكم نهنـگ  « ةسـپس در مرحلـ  . كنـد  عبور مي» از نخستين آستان«ش بخ

  .شود همخوابه مي
گذارند كـه بيشـتر آنهـا بسـيار      مي» ها آزمون ةجاد«از اين مرحله، دو دلداده پاي در 

هـاي   از آزمـون . هاي ويس نيسـت  هاي رامين به سختي آزمون مشكل است؛ گرچه آزمون
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او بـا   ةشـدن موبـد از رابطـ     آگـاه  - 1: اشاره كرد موارداين توان به  مشكل براي رامين مي
هاي دروني رامين در عشق به ويـس؛   درگيري - 3هاي موبد و ديگران؛  سرزنش - 2ويس؛ 

ـ   روش - 4   فرارهـاي مختلـف از دسـت موبـد؛     - 5ديـدن ويـس؛    ةهاي مختلـف و مخفيان
  . گوي و رفتن به گوراب هاي به نصيحت - 7خستگي و آشفتگي از عشق؛  - 6

كنـد   را بازي مي» گري زن وسوسه«گل نقش . شود آشنا مي» گل«در گوراب با  رامين
سـفر درونـي   (اي در سـفر رامـين    دارد و ناگهان وقفه كه رامين را از عشق به ويس باز مي

. رساند او را در عشق به كمال مي ،دوري و جدايي رامين از ويس. آورد به وجود مي )عشق
شـدن رامـين از گـل و     سـير . ون ويس قـادر بـه زنـدگي نيسـت    شود كه بد او متوجه مي

از اينجاست كه بايد بـراي  . سفر دروني رامين است» خدايگاني« ةيادكردن از ويس، مرحل
در اين لحظه . است» بركت نهايي«تكامل او در عشق، همان . رسيدن به ويس تالش كند

  . آورد رامين، اكسير حيات را به دست مي
زيـرا از احسـاس ويـس آگـاه نيسـت و       ،»زگشت به مـرو واهمـه دارد  از با«اما رامين 

ترسد دوباره به همـان   او مي. آورد هاي زندگي خود در مرو را نيز به ياد مي ها و رنج سختي
اسـت كـه در   » دست نجات از خارج«هاي ويس به او، همان  اما نامه ،مشكالت دچار شود

پس از نوشتن نامه بـه ويـس، خـود نيـز      شود گذارد و باعث مي اش تأثير مي گيري تصميم
زيـرا از رفـتن او و    ،پـذيرد  هنگام رسيدن بـه مـرو ابتـدا ويـس او را نمـي     . راهي مرو شود

هاي بسيار و گذراندن  ازدواجش با ديگري ناراحت و دلخور است؛ اما پس از شنيدن شكوه
او در . شـود  ويس، با كمك دايه به داخل منزل دعوت مي ةشبي سرد و برفي بيرون از خان

كه ويـس او را  پس از اين. »است از آستان بازگشت عبور كرده«اين هنگام با همكاري دايه 
از  ،كه كسي از حضورش باخبر نيسترسد و هم از اين هم به معشوق مي پذيرد، رامين، مي

ارباب «او با راحتي و آسايش معشوق را در اختيار دارد و . شود بيرون با مشكلي دچار نمي
كنـد و   در واپسين مرحله او با آرامش تمام در كنـار ويـس زنـدگي مـي    . است» هاندو ج

رامين به دليل در دسـت داشـتن اكسـير حيـات،     . ترساند ديگر تهديدات بيروني او را نمي
  .  مبارزه با تمام مشكالت است ةو آماد» آزاد و رها«يعني عشق، 

براي . است نشان داده شده 3 و 2، 1هاي  در جدولمراحل و انواع سفر ويس و رامين، 
اصـلي سـفر قهرمـان، در جـدولي      ةدرك و دريافت هرچه بيشتر خواننده، هر سـه مرحلـ  

  .است جداگانه قرار گرفته
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  عزيمت ةسفر ويس و رامين در مرحل - 1جدول 
  سفر دروني رامين  سفر دروني ويس  سفر بيروني رامين  سفر بيروني ويس  مراحل سفر

ــاز ــه آغ ــوت ب دع
  سفر

زرد به طلـب اوآمدن
  از جانب موبد

مشورت موبد با بـرادران
  ويس ةدربار

كردن دايه او راتشويق
  به ديدن رامين

كجـاوه   ةكناررفتن پرد
  و ديدن ويس

مخالفــت بــا ازدواج بــا دعوترد 
  موبد

مخالفت با تصميم موبـد
  براي دزديدن ويس

ســرباززدن از مالقــات
  با رامين

ــق و   ــل عشــ تحمــ
  صبركردن

دزديدن و بردن او بـه غيبيامدادهاي
  مرو

شــدن ويــس ودزديــده
  آوردنش به مرو

راهنمــــايي دايــــه و
ــدن   ــه دي ــب او ب ترغي

  رامين

ــا او   ــه ب ــاري داي همك
  براي ديدن ويس

عبور از نخسـتين
  آستان

مالقات بـا ويـس و ابـراز بستن مردي موبد
  عشق خود به او

ديدن رامين و عشق
  به او

ــكار و    ــه ش ــرفتن ب ن
  سمالقات با وي

  همخوابگي با ويس همخوابگي با رامين همخوابگي با ويس همخوابگي با رامين شكم نهنگ
  

  تشرف ةسفر ويس و رامين در مرحل - 2جدول 
  سفر دروني رامين  سفر دروني ويس  سفر بيروني رامين  سفر بيروني ويس  مراحل سفر

  
  ها آزمونةجاد

شـــدن موبـــد،آگـــاه
هاي او، فرارهـاي   بيهنت

  ...ج رامينپياپي، ازدوا

برافروختن ور آتش براي
او و ويــس، فــرار بــه ري، 
ازدواج با گل، كشتن زرد 

  ...به ديلمان رو فرا

هــايتحمــل ســرزنش
موبد، هجران معشـوق،  

آميـز  توهين ةتحمل نام
  ...رامين

دوري از ويـــــــس، 
هــاي موبــد و  ســرزنش
  ...اطرافيان

  ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ مالقات با خدابانو
زن در نقـــــش

  گر وسوسه
ازدواج با گل و نفرت گل ـــــــــــ

  از ويس
پرخاشگري با رامـين،

  پيش از رفتن 
  ازدواج با گل

آشتي و يگـانگي
  با پدر

آوردن ويـس ودسـتبه ـــــــــــ
  پادشاهي

  آوردن ويس دست به ــــــــــــ

  
  خدايگان

 ةديدن دوبار
  رامين

بـرايبازگشـت بـه مـرو
  ديدن ويس

آگاهي از عشق واقعي
  خود به رامين

سيرشـــدن از گـــل و 
  يادكردن از ويس

ــه بركت نهايي ــاره ب ــيدن دوب رس
  رامين

 رسيدن دوباره به
  ويس 

رامـين ازةرسيدن نام
  گوراب

بيــداري در عشــق و  
  يافتن اكسير

  
  بازگشت ةسفر ويس و رامين در مرحل - 3جدول

  سفر دروني رامين  سفر دروني ويس  بيروني رامينسفر   سفر بيروني ويس  مراحل سفر
ــهراه ــــــــــــ ـــــــــ امتناع از بازگشت ــين ب ــدادن رام ن

  قصر خود
  ترس از بازگشت به مرو

فرار به همـراه رامـين فرار جادويي
  به ديلمان

  ـــــــــــ ـــــــــــ فرار با ويس به ديلمان

ـات از ــت نجـ دس
  خارج

همكــاري دايــه بــراي شدن موبدهكشت شدن موبدكشته
  بازگرداندن رامين

  ويس ةنام
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ــتان ــور از آس عب
  بازگشت

بازگشت به مرو پس از
  شدن موبد كشته

بازگشت به مـرو پـس از
  شدن موبد كشته

رامينةپذيرفتن دوبار
  به درون قصر

  هاي ويس تحمل گاليه

ــين و ارباب دو جهان ــا رامـ ازدواج بـ
  مادرشدن

  رسيدن دوباره به ويس ن دوباره به رامينرسيد پادشاهي بر مرو

ــا در آزاد و رهـــ
  زندگي

ــس ــرگ ويـ آزاد[مـ
شدن از غـم و شـادي   

 ]جهان

زندگي با رامين بـدون مجاورشدن در آتشگاه
  ترس از موبد

زندگي با ويس بـدون  
  ترس از موبد

  
  گيري نتيجه - 6

رونـي و درونـي در   دو نوع سفر بي) ويس و رامين(نگارندگان به دو دليل براي هر قهرمان 
كمپبل است كه بيشتر بـه درون قهرمانـان نظـر دارد و     ةشيو دليل نخست: اندنظر گرفته

مشـكالت درونـي هـر دو     هـم  دليل ديگـر . كند سفر و تكامل را از درون آنان واكاوي مي
نـد،  در سفر عشق، قهرمانان اگرچـه بـا مشـكالت بيرونـي درگير    . شخصيت داستان است

فخرالدين اسـعد در واكـاوي درونـي     نكهويژه اي تر است؛ به بسيار مهموضعيت دروني آنان 
  .است دست عمل كرده ويژه زنان، بسيار چيره ها، به شخصيت
ز مراحـل در دو نـوع سـفر،    تعـدادي ا  ،شـود  مشاهده مي هاو جدول كه در متن چنان

ال، دليـل آن نيـز تـأثير حـوادث بيـرون بـر درون قهرمانـان اسـت؛ بـراي مثـ          . ندا يكسان
شود، بـر درون آنهـا نيـز تـأثير      هايي كه از بيرون بر هريك از قهرمانان تحميل مي آزمون

  .شود سفر درون يا وقفه در آن مي ةگذارد و موجب ادام مي
همچنين تعدادي از مراحل براي هر دو شخصيت يكسان است؛ مانند شكم نهنگ يـا  

دليل آن نيز  .جادويي در سفر اول ها در هر دو نوع سفر و بركت نهايي و فرار آزمون ةجاد
هـاي داسـتان اسـت؛ گرچـه بـراي هريـك از        همراهي اين دو شخصـيت در ايـن بخـش   

شـكم   ةبـراي مثـال مرحلـ    .رسد تر به نظر مي تر يا ضعيف ها، بعضي مراحل قوي شخصيت
گـي بـه    دادن بـاكر  زيـرا اوسـت كـه بـا ازدسـت      ،تر از رامين اسـت  نهنگ براي ويس قوي

تـر از رامـين عمـل     سـفر قـوي   ةشود و در ادامـ  هاي بيشتري دچار مي يمشكالت و سخت
همين ثبات قدم ويس در عشق است كـه او را قهرمـان اصـلي داسـتان معرفـي      . كند مي
اوست كه . ماند كشد و اوست كه در سوگند خود وفادار مي كند؛ زيرا اوست كه رنج مي مي

كند و اوست كـه بـراي رسـيدن بـه      آزارهاي بيشتري از طرف موبد و اطرافيان تحمل مي
  . نويسد گذرد و به رامين نامه مي خود درمي ةمعشوق، از غرور زنان
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نداشـتن   تطـابق  - ها نيز پيداسـت  كه از متن و جدولچنان - از ديگر نتايج اين تحقيق
مراحـل   .ويژه مراحـل مربـوط بـه تشـرف     چند مرحله از الگوي كمپبل با داستان است؛ به

چـه در   ،العـاده  افتد كه با حوادثي خـارق  اي اتفاق مي قهرمانان اسطورهتشرف بيشتر براي 
هـايي كـامالً    شوند و از آنجاكه ويس و رامين شخصيت رو مي هدرون خود و چه بيرون، روب

انـد، ايـن    هاي زمينيـان تعريـف شـده    ها، دردها و شادي ها، نقص زميني با همان خواهش
رسد به همين دليل است كه  به نظر مي. ان يافتتو سختي مي مراحل را در اين داستان به

  .است ، بيشترين تغيير را در اين بخش اعمال كردهسفر نويسندهووگلر نيز در كتاب 
كلي در اساطير، قهرمان مرد و از جـنس  طور آنجاكه در الگوي كمپبل و به همچنين از

ويـس چنـين    ةربـار امـا د  ،كندهايي از اين الگو با سفر رامين تطبيق مي مذكر است، بخش
 ،وجـود نـدارد  » گـر  زن در نقش وسوسـه « ةبراي نمونه در سفر بيروني ويس، مرحل .نيست

بـه همـين دليـل اگـر بخـواهيم الگـوي       . توان ديد كه براي رامين اين مرحله را مي درحالي
زيـرا   ،كمپبل را با قهرمانان زن تطبيق دهيم، بهتر است بـر سـفر درونـي آنهـا اجـرا شـود      

  . است تر كاربردي
اگر بخواهيم الگوي سفر قهرمان دقيقاً با داستان ويس و رامين هماهنگ شـود، بايـد   

همچنـين از آنجاكـه ايـن الگـو بـراي       .نظـر بگيـريم   براي اين الگو قهرمانـان زن نيـز در  
اي و حماسـي،  اي و حماسي تعريـف شـده و در ماجراهـاي اسـطوره    هاي اسطوره داستان

كـه داسـتاني    ويس و رامـين با داستان تطبيق ر دارد، براي العاده نقش بسياحوادث خارق
هايي چون فرار جـادويي  هاي آن كامالً زميني هستند، بايد بخشغنايي است و شخصيت

   .حذف يا تعديل شود
 

  پي نوشت
آنيمـا تجسـم   «. تواند زني از بيرون باشـد و هـم آنيمـاي قهرمـان    عنصر زنانه هم مي - 1

خوهاي مبهم، ونه در روح مرد است؛ همانند احساسات، خلقهاي رواني زنا تمامي گرايش
هاي عشق شديد به طبيعـت   هاي غيرمنطقي، قابليت هاي پيامبرگونه، حساسيت مكاشفه

  ).270: 1389يونگ، (» و سرانجام روابط با ناخودآگاه
در تعريف يونگ و در توضيح فرايند فرديت، اولين مرحله از اين فراينـد اسـت   » من« - 2

بخـش كـوچكي از روان را تشـكيل    «تنهـا  » مـن «. گيـرد مـي  ودآگاه بشر را دربـر كه خ
اسـت كـه تمـامي سيسـتم خـود را بـه كـار         "مـن "ايـن  « ).241 :1389يونگ، (» دهد مي
     ).244: همان(» رسانداندازد و با آفرينش خودآگاه خود را به تحقق مي مي
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