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 چکیده 
های روانشناسان بزرگی شناخت وسیعی از نظریه یبه پشتوانه که تطبیقی است جهانشمول قهرمان، الگوی سفر

 پردازد و مدعی است تمام اساطیرهای جهان میاسطوره ییونگ، اریکسون و اتو رنک به مطالعههمچون فروید، 

جوزف کمپبل با تحلیل . اندریزی شدهبراساس این مدل پی های امروزی جهانکهن و قهرمانان داستان
حله برای سفر مر 17ساختار بنیادی را در کتاب قهرمان هزار چهره، در  مختلفهای ملل گروانشناختی در فرهن

ی درونی و به گونه ای سفر قهرمان، همواره سفراین فرمول کالسیک اساطیر  در .قهرمان ارائه نموده است
جستجوی کمال روانی خود و  بهتحول درونی شخصیت است. قهرمان  که هدف اصلی پرورش و ستخودکاوی

برای  فراوانی های وحشی نغمه ثمینی، قابلیت هایی زبان تمشک. نمایشنامهپردازدمی تحول درونی جامعه
دانیال، پسرجوان  .ترکیبی از اسطوره، افسانه، تاریخ و واقعیت است گره سورئالیستیاثر پریی دارد. این گشارمز

ی سازد و با ارئهها، با خود همراه میها و رمزنمایشنامه با سفری زبانی، ناخودآگاه تماشاگر را در هزارتوی از راز
سازد. براین خصیتی و مفهوم پنهان درونی خود را آشکار میی باستان اندک اندک مجهوالت شتمثیالت اسطوره

زبان  ینمایشنامهبه بررسی با هدف تحلیل ساختار سفر قهرمان،  تحلیلی-وش توصیفیر حاضر با یاساس، مقاله
-ی سوهای این پژوهش، اکثر مراحل سفر قهرمان، با نمایشنامهاساس یافتهبرد. پردازهای وحشی میتمشک

 . وحشی مطابقت دارد هایتمشکرئالیستی زبان 

 
 .وحشی، جوزف کمپبل، اسطوره هایتمشکالگوی سفر قهرمان، زبان  :کلید واژه

 
 مقدمه-1
ی وسیعی از اطالعات و خاطرات و باور هاست که ما اطالعاتی از این ای گنجینهناخوداگاه ما، مانند رایانه 

روانشناسی و ناهشیار هوشمند ذهن حتی شکسپیر در نمایشنامه خویش، از آن راز و رمزها نداریم در زمینه 
در کارل گاستاو یونگ »برد و فروید برعوامل تاثیرات ذهنی، در زندگی روزمره اهمیت قائل شد. نام می

شأ تر را منکند: طبقه نسبتاً سطحیروانشناسی تحلیلی خود، ضمیر ناخودآگاه انسان را به دو الیه تقسیم می
هستی  نژاد بشر و تر در ارتباط باتر و گستردهمحرک زندگی( و طبقه باال و نیرویغرایز جنسی أ )منش لیبیدو

ها، . به زبان ساده ادعای یونگ این بود که تمام انسان(15: 1۳7۲)دانلیز، «  نامدمی( ضمیر ناخودآگاه جمعی)را 
بدون در نظر گرفتن تجربیات فردی خود، تداعی های مشترکی دارند که با مسائل بنیادی بشر رابطه دارد. 
داشتن پدر و مادر، کشمکش های درونی، سازگاری با جامعه و بحران هویت مسائل مشترکی است که  درسطح 
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دبیات )نمایشی و داستانی( و هنر ها با آن روبرویند و معرف کهن الگوی افسانه، اسطوره، اجهانی همه آدم
اش را از اسطوره و از فرآیند ناخودآگاه نماسازی هنر بزرگ و واال همیشه باروری»از نظر یونگ  باشند.می

ها در آینده خواهد همه آفرینش یهگرفته است که قرن ها ادامه دارد و تجلی ازلی روح انسان است و ریش
هاست از هزاران سال کند اما نمادی که در پس آنهری کهن الگوها تغییر میشکل ظا. » (۸5: 1۳۸5)یونگ،  «بود

تواند از اسطوره، رها شود و نه . انسان مدرن نه می(96: 1۳97ایندیک،)«ثابت مانده و تا ابد نیز تغییر نخواهد کرد
همیشه نسبت به آن  تواند آن را در شکل ظاهری اش قبول کند، اسطوره همواره با ما خواهد بود، اما بایدمی

. به عبارت دیگردر آراء یونگ، پیوند متافیزیکی در ناخودآگاه ( 110:1۳77)ریکور،برخوردی انتقادی داشته باشیم 
 فرزندان بشر به صورت مشترک وجود دارد.

ها، مذهب، ها، افسانهها از طریق داستانبا رواج تکنولوژی در دنیای اطالعات امروزی مضمون اسطوره  
ی کهن الگو به مرز باورها و زبان وارد شدند که معرف مراحل گذار اند و در چهرهنگ و هنر انتقال یافتهفره

انسان ها از تولد، ازدواج تا مرگ هستند و نقشی حیاتی درسالمت روانی فرد و سازگاری در اجتماع دارند. 
نظریات خاص خود در باب ماهیت  کمپبل با تاثیر از یونگ به ضمیر ناخودآگاه جمعی پرداخت و با  طرح»

های متعدد نوشته شد تاثیر غیر انکاری برنقد کهن الگو و تاثیر آن برخلق اساطیر که درقالب تالیفات وکتاب
نامند.تحلیل روانشناسی آثار هنری می ۲را نقد اسطوره ای 1نقد کهن الگویانه .( :2009rensma ,15)«معاصر داشت

خودآگاه فردی از گذشته تا  بشر مدرن لبریز از آرمان های اسطوره است که ناو ادبی حاکی از این است که 
دهد به عنوان نمونه در کالم مولوی تا از در قالب نشانه و نماد طبع بشری را به سوی اهداف واال سوق می

است. کند تاییدی بر این موضوع گیرد و شیر خدا و رستم دستان را آرزو میهمرهان سست عناصر، دلش می
دهد و ادعا دارد تمامی سفر جوزف کمپبل اسطوره شناس آمریکایی، برای سفر قهرمان الگوی واحدی ارائه می

زند و خطر را به جان کنند. در الگوی سفر، قهرمان به دل ماجرا میهای قهرمانان ازاین الگوی واحد پیروی می
های وحشی که آیین ی زبان تمشکنمایشنامهشود. های گوناگون روبرو میها و شخصیتخرد و با چهرهمی

قراردادی تکرار سفر سالگرد ماه عسل زن و شوهری است که در پایان این سفر قصد طالق دارند جنبه های 
ی کهن الگوی سفر کند. پژوهش حاضر با تبیین نظریهای خاصی را در قالب سورئال بیان مینمادین و اسطوره

های پردازد تا جنبههای وحشی میی زبان تمشکتلف آن، به تحلیل نمایشنامههای مخقهرمان و واکاوی جنبه
 آن با نظام مدون کمپبل مشخص گردد. الگوییمستترکهن

  
 روش تحقیق -2

تحلیلی و با استناد به منابع علمی و معتبر –پژوهش حاضر از نوع پژوهشی کیفی است که با روش توصیفی
های وحشی بر ی زبان تمشکاست. در این تحلیل روانکاوانه، نمایشنامه مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته

 پردازد.اساس مطابقت با سفر الگوی قهرمان جوزف کمپبل در آراء روانشناسی تحلیلی یونگ می
 

 سواالت تحقیق-3
های داستان در تمام جهان صدق ی سفر قهرمانش، برای تمامی قهرمانجوزف کمپل مدعی است که نظریه

های وحشی، سفر قهرمان در زبان و در عالم صورت ی سورئالیستی زبان تمشککند. در نمایشنامهمی
. سؤاالتی در اینجا مطرح است که در این (114:1۳5۸)لوی ستروس، « اسطوره برخاسته از سخن است»گیرد.می
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ی زبان ق با نمایشنامهآیا کهن الگوی سفر قهرمان کمپبل قابل انطبا-1شود .پژوهش به آنها پاسخ داده می
اش که در زبان صورت گرفته از چه نغمه ثمینی سفر قهرمان درنمایشنامه-۲های وحشی هست؟ تمشک

 نمادهایی برای تبیین سفر قهرمان سود جسته است؟
  
 تحقیق  پیشینه-4

بکار رفته اساطیر -۳سخن بیهوده و پریشان -۲افسانه، قصه -1اسطوره، درفرهنگ فارسی معین به معنای: 
انسان بدوی یا مرد باستان در مجموع رفتار آگاهانه خودکاری را سراغ »اگر به آغاز هستی بنگریم  (.1۳60:۲67)معین،است

ندارد که پیشتر توسط موجودی دیگر که برتر از انسان بوده نهاده و آزموده نشده باشد سرتاسر زندگی او تکرار وقف 
از هستی شناسی اصیلی حکایت  تکرار آگاهانه رفتارهای مثالی،. کرده اند ناپذیر اعمالی است که دیگران آغاز

مساله تاریخ در افق معنویت جهان باستان را  ی بازگشت،کتاب اسطوره لیاده درآبه عبارتی دیگر  .(19: 1۳۸4آلیاده،)«دارد
عبارت است از  تقلید از یک نمونه دهد به چشم مرد باستان واقعیت که نشان می نکاتی-1د.کنبه چند دسته تقسیم می

کنند مشابهتی که با مرکز عالم پیدا می ها دراثر همانندی وها و خانهدهد شهرها پرستشگاهنکاتی که نشان می -۲مینوی 
های دینی و کارهای مهم دنیوی فقط وقتی کسب اعتبار کرده و دهد که آییننکاتی که نشان می -۳گردد واقعی می

رسند که آگاهانه به تکرار کردارهای بپردازند که در آغاز توسط ایزدان پهلوانان و یا نیاکان وضع د میارزش معنی خو
ها، ضمیر ناخودآگاه جمعی، سایه»کارل گوستاو یونگ پدر روانشناسی تحلیلی معروفترین مفاهیم روانشناسی  شده اند.

ن روانشناسی و دین، ضمیر پنهان )نفس نامکشوف(، پاسخ های متعددی چورا ابداع کرد، یونگ کتاب« خودآگاه و.. نا
قهرمان هزار »به ایوب )مجموعه آثار فلسفی( و ..دارد. جوزف کمپبل براساس آراء یونگ سفر قهرمان را در کتاب 

باشد. کریستوفر ووگلر با الگوگیری از کمپبل کند که راهنمای خوبی برای محققان و پژوهشگران میبیان می« چهره 
 1نغمه ثمینی به بررسی کهن الگوهای« عشق و شعبده»را نوشته است. کتاب « سفر نویسنده»ی تاب ساختار اسطورهک

هایی همچون باغ، پرنده، آنیما و آنیموس در برخی حکایت ها پرداخته است. در کنار این قهرمان در کنار کهن نمونه
تحلیل کهن » یاند از جمله؛ مقالهر آثار ادبیات فارسی پرداختهکتابها، مقاالتی نیز به بررسی کهن الگوی سفر قهرمان د

اثر رحمان ذبیحی و پروین پیکانی به تبیین « الگوی سفرنامه قهرمان در داراب نامه طرسوسی براساس جوزف کمپل
اساس بررسی دو شخصیت ویس و رامین بر»ی سفر اسکندر براساس الگوی سفر قهرمان پرداخته است و به مقاله

تبیین کهن الگوی سفر قهرمان در هفت »ی توان اشاره کرد. مقالهاثر لیال عبدی و اکبر صیاد کوه می« الگوی کمپبل
پردازد. با مرور کلی به اثر محمد طاهری و حمید آقاجانی به تبیین و تفسیر سفر قهرمان در شاهنامه می« خوان رستم

ی زبان ها به خصوص نمایشنامهن سفر قهرمان در نمایشنامهمنابع موجود، فقدان و کمبود اثری تحلیلی پیرامو
توان مشاهده کرد لذا اهمیت موضوع،  موجب شده  تا این پژوهش به طور ویژه و خاص های وحشی را  میتمشک

 به تحلیل پیرامون موضوع بپردازد.
 

 وحشی هایتمشکزبان  داستان نمایشنامه خالصه-5
زن و شوهر جوانی به نام داوود و دنیاست دو زن و شوهر تحصیل کرده که زن، استاد  داستان نمایش ماجرای ماه عسل

های باستانی دارد. که هرساله طبق قرار دادی که برای خود مقرر کردند مسیر  زبانی انگلیسی است و مرد، دکترای زبان
در آن روز، برای غذا یا استراحت  هایی کهکنند و در تمامی مکانآغاز زندگی خود از تهران تا شمال را تکرار می

کنند. اما این بارهدف دیگر در سر دارند که ای میاند. برای یاد آوری جزئیات خاطرات روز اول توقف دوبارهایستاده
از مادرِدنیا عقدنامه و مدارک ازدواج را بگیرند تا پس از بازگشت به تهران از یکدیگر جدا شوند. در این نمایش 

کند خواهد مرتکب قتل بشود و تماشاگر را تحریک میکند که میبینیم اعالم میاز آغاز سفر دانیال را میسورئالیستی، 
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رود، ، یک بار در قالب پسرک ای به سراغ داوود و دنیا میتا ماجرا را دنبال نماید. دانیال در مسیر سفر، هر بار به بهانه
ک بار مأمور امداد خودرو، یک بار پسری در راه مانده که ی رستوران، یتمشک فروش، یک بار به عنوان خدمه

خواهد برای مادرش که در حال زایمان است، دکترببرد و .... قصد او از بین بردن زن و شوهر به هر نحو ممکن می
شب را ی مادر زن است برسند و اما به هیچ وجه آن است، یا به تهران برگردند، یا سریع تر بروند و به مقصد که خانه

گذارد تا این ی ابهام میها را برای همراهی تماشاگردر پردهدر هتل بابل به صبح نرسانند. نغمه ثمینی دلیل این تالش
کند که او دانیال فرزند داوود و دنیاست. او خارج از بُعد زمان و مکان معمول این دنیا )در عالم که در پایان، اعالم می

ی جنگلی در شب بارانی به هتل بابل خواهند رفت و با پس از خرابی ماشین در جادهذر(آگاه است که پدر و مادرش 
خواهد ی او را در همان شب خواهند بست. دانیال با آگاهی کامل از این دنیا، میوجود این که قصد طالق دارند نطفه

بگذارد. پدر و مادرش او را به وجود جلوی این اتفاق را بگیرد و به این دنیای لبریز از جنگ، آسیب، محرومیت و .. پا 
کنند. دلیل نارضایتی شوند و تا پایان عمر با نارضایتی با یکدیگر زندگی میآورند و به خاطر وجود او از هم جدا نمیمی

ها با این که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند فهمند. آنو فکر طالق چیزی نیست جز این که گویا زبان یکدیگر را نمی
شوند نتیجه ای جز عدم درک یکدیگر و نارضایتی متقابل ندارد. فهمند و هر بار که هم صحبت میحرف هم را نمی اما

ای برج بابل از منظر نفرین ی اسطورهکنند. نغمه ثمینی با بیان واقعهگویی آنها هر کدام به زبان دیگری صحبت می
کند که پس چرا ما زبان همدیگر را ماجرا این سؤال را مطرح میی این نگرد و از نگرهخدایان بابل به این ماجرا می

ها هنوز هم تأثیر خود را حفظ کرده و هم چنان فهمیم؟! گویا به راستی نفرین آن خدایان از دل تاریخ و اسطورهنمی
، تنهایی ما را محکوم در عدم درک زبان یکدیگر نگاه داشته است! درجامعه ما آمار طالق سر به فلک گذاشته است

 گذارد.ها با یکدیگر روز به روز رو به افزایش میی انسانحرف دل جوانان معاصر است و فاصله
 

 اسطوره برج بابل-6
 ها مایه شگفتی و تعجب است قرآنها از یک پدر و یک مادر درست شده اند اختالف زبان انساناز آنجائی که انسان

 الَیَات ذَلِکَ فِى إِنَّ وَأَلْوَاِنکُمْ أَلْسِنَتِکُمْ وَاخْتِالَفُ واألرْضِ السَّماوَاتِ خَلْقُ آیَاتِهِ وَمِنْ: )گویدمى باره این در مجید
 هایىنشانه این در است؛ شما هاىرنگ و هازبان تفاوت و زمین، و هاآسمان آفرینش او هاىنشانه از و»(: لِلْعَالِمِینَ

 زبانِ  آغاز در تورات، روایات مطابق:» شیرازی در تفسیر این آیه آورده است . مکارم (۲۲روم،)«دانش اهل براى است
 مهمى کار به تصمیم و شدند جمع( بابل)شنعار در آنها قبایل و نوح فرزندان که زمانى تا بود یکى زمین روى مردم همه

 و جوش و جنب این از و نبود، خداوند خوشایند قضیه این و ـ بود بلندى برج و بزرگ شهر ساختن آن که ـ گرفتند
 پراکنده تا کنیم مخلوط را آنها زبان و برویم زمین به بیا»: فرمود فرشتگان از بعضى به لذا داشت؛ نگرانى آن عواقب
 مختلف نقاط در نفهمیدند، را یکدیگر زبان آنها چون و شد، انجام کار این ـ کنم خدایى و بیندازم تفرقه یعنى ـ «شوند
 دانیممى حال هر به ماند. ولى نظر شخصی مکارم این است: ناتمام آنجا در عظیم برج ساختن و شدند پراکنده زمین

 عامل یکدیگر از اقوام افتادن دور و زمان گذشت و نبوده چیزى چنین هرگز ها زبان اختالف منشأ تاریخى نظر از که
 گاردنر هلن»  .(101: 1۳۸6آیتو،) «خداست  شهر معنای به نیز بابل یا 1ال باب»  (.۲06: 1۳۸6مکارم شیرازی،)«است  آن اصلى

 باره نیا در نیالنهر نیب یاسطوره درکتاب. (5۸: 1۳65گاردنر،)« دینمایم بابل برج به اشاره «زمان گذر در هنر» کتاب در
 تاب انیخدا بگذارند انیخدا مرموز جهان به پا آن بام از و بسازند بلند یبرج رندیگیم میتصم بابل مردم»: است آمده

 زبان که ابندییدرم ناگهان و زندیخیبرم خواب از مردم یروز کنندیم محکوم سخت  فریک به را انیبابل آورندینم
 هم از مردم فهمند؛ینم را یگرید کسان چیه و دیگویم سخن یگرید زبان به یبابل هر و فهمندینم را گریهمد

شاخ و » .(۸1:  1۳۸6کال، مک)«شودیم ارواح خانه بابل شهر گونه نیبد و گردندیم پراکنده ییسو به کی هر زند،یگریم
 ایبرگ درختان زینت داده شده در طبقات فوقانی برج عظیم، بر روی طبقات پایین افتاده و شاخ و برگشان جلوه

                                                           
2-bab-el 
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 .(9۸: 1۳7۸)کالیتون،« شودگردد و از عجایب هفتگانه محسوب مییابند که همین علت به باغ معلق شهره میوارونه می
 

  نظریه جوزف کمپبل-7
ها، ای وکهن الگویی جاری در تمام داستانبه اصول و مبانی اسطوره 1940اولین بار جوزف کمپبل بود که در دهه 

کمپبل زبانی معیار را خلق کردکه »اش مبین این الگوست. ها اشاره کرد کتاب کهن الگوی هزار چهرهها و افسانهحماسه
های کند و در عین حال برای پیوند زدن این ساختارها و سنتساختار کهن الگوی پنهان این سنت روایی را آشکار می

وزف کمبل، از این نظر آشکارگر است: نه هزار قهرمان ژعنوان کتاب » .(5: 1۳9۸)ووگلر، « مختلف بسیار کارآمد است
« شناسندنان که ایزیس میریونیما را با نامهای بسیاری باز میشود چمختلف، فقط یکی با هزار نقاب متفاوت ظاهر می

کند. شوند که در مورد تمام افراد بشر صدق میها، مشکالتی مطرح می. از این نظر در اسطوره(1۳5: 1۳7۸روتون، )
)هال،  «قهرمان از جمله نیروهای نهفته در نا خودآگاهی است.کار اصلی قهرمان، اکتشاف خود آگاهی خویشتن است»

 زنده روح اسطوره، یابند.می ظهور نوعی به مکان و زمان درهر مسکون، جهان این در بشری های. اسطوره(164:1۳75
 ادعا اگر نیست است، بیهوده گرفته نشأت بشر فیزیکی و ذهنی هایفعالیت از شود کهمحسوب می چیزی آن هر ی

 کمپبل،)کند پیدا می تجلی بشری فرهنگ در کیهانی الیزال انرژی آن طریق از که است پنهان دری همانند اسطوره کنیم

آگاهی من و تالش او برای سمبل خود (hero)آگاهی ها، قهرمان سمبل خودها و اسطورهی افسانهدر همه .(15: 1۳۸6
، ( departure) رهایی یا عزیمت مرحله سه گذار مناسک در قهرمان سفر هسته. »( 1۳9۲:149)اسنودن،رشد است 

 .(5: 1۳9۸رهنما، بهرامی)« نامید یگانه یاسطوره یهسته را آن توانمی که است (  return)و بازگشت (  initiation)تشرف
 

 ی اول : عزیمتپرده 7-1
تا با استادی روبرو شود که تصویر واقعی  شودکند سفر از خانه آغاز میای که کمپبل برای قهرمان بیان میدر اولین پرده

نخستین مرحله سفر قهرمان، جدایی از دنیای روزمره است این نقطه آغاز و پایان سفر قهرمان »حقیقی از پدر اوست یا 
 در این پرده مراحلی وجود دارد که براساس کهن الگوی قهرمان بیان می شود. (.1۳7: 1۳96)ایندیک، «است

 

 آغاز سفر دعوت به 7-1-1

قهرمان در »اما برای بیرون رفتن از زندگی روزمره باید به ماجرا دعوت شود.در ذات قهرمان ماجرا جویی وجود دارد 
شود، گیردکه باید با آن مقابله کند. وقتی قهرمان با دعوت به ماجر روبرو میبرابر مشکل یا چالشی یا ماجرایی قرار می

ماجرایی است که باید اصالح شود؛ های انتقام دعوت به تواند در آسایش دنیای عادی باقی بماند، در پیرنگدیگر نمی
کند.گرفتن انتقام یا اصالح کردن یک خطا، دست تجاوز به نظم طبیعی امور. دعوت به ماجرا هدف قهرمان را روشن می
ای اولین مرحله سفر اسطوره. »(41: 1۳9۸)ووگلر، « یافتن به رویا، رو در رو شدن با یک چالش، یا تغییر دادن یک زندگی

دهدکه دست سرنوشت، قهرمان را با ندایی خوانیم نشان میمی (the call to adventure)دعوت به آغاز سفر که ما آن را
 (66:1۳۸5)کمپبل،  «گرداند.خواند و مرکز ثقل او را  از چهارچوب های جامعه به سوی قلمرویی ناشناخته میبه خود می

بین  شود ناهماهنگیعدم تعادل می دچار که او است جایی معموال از به عبارت دیگر، نقطه آغازین سفر قهرمان
 و استعدادها ی میاندرونی، فاصله روابط عاطفی و بیرونی کار بین ناهماهنگی بیرونی، اعمال با درونی آرزوهای

 شکاف یک که روی داریم را کسی احساس سفر آغاز در اجتماعی و خانوادگی هایوظایف و مسئولیت با توانمندی ها

 میان ایم شکاف عمیقایستاده کنون که جایی و باشیم کردیم بایدمی فکر که جایی میان است شکاف ایستاده عمیق

های وحشی دعوت به آغاز سفر، برای ی زبان تمشکاست، در نمایشنامه پیوسته وقوع به آن چه امیدها با انتظارات و
زبان هم هدف دیگر در سر دارند که از مادردنیا عقدنامه  شود که داوود و دنیا به خاطر نفهمیدندانیال زمانی شروع می

اند. البته و مدارک ازدواج را بگیرند تا پس از بازگشت به تهران از یکدیگر جدا شوند. چون همه جا بذر طالق پاشیده
گوید ارد میی سورئالیستی است. در مراسم ازدواج، دانیال که از افق ماورائی برگذشته و به آینده تسلط دنمایشنامه
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کند مهیب تر از آتشفشان آتالنتیس و دریاش آبستن سونامیه..... توی من یک جزیره است که کوهش دارد آتشفشان می:»
  (.9: 1۳9۸)ثمینی ،« ها برای اینه که کار سختی در پیش دارم ... مجبورم بکشم اما دقیقا کشتن نیست...همه این

 

 میل ()قهرمان بیدعوت  رد 7-1-2
ی دوم سفر، امتناع از پذیرش مرحله». خواهد از زندگی روزمره دل بکندگاهی قهرمان شخصیت قهرمانی دارد اما نمی

ها  در مواجهه میلی قهرمان برای قبول دعوت و آرمان معرف همان ترس جهان شمولی است  که آدمدعوتی است. بی
دعوت  یطهان به دلیل ترس ها و دلواپسی هایی که به واسقهرم» .(1۳5: 1۳96ایندیک،)«با تحوالت بزرگ زندگی دارند
زند. قهرمان تمایلی به تغییر ندارد و بهشت امن دنیای گیرد از پذیرش سفر سر باز میبه ماجرا در وجودش شکل می

ای اساسی است که خطرات پیش رو را در صورت قبول دهد. امتناع از پذیرش دعوت مرحلهعادی را ترجیح می
توان مخاطب را ترغیب به همراه شدن در سفر قهرمان کند. بدون وجود خطر یا احتمال شکست، نمییان میدعوت ب

این اولین » ، ترسی که در وجود دانیال  هست. دانیال: (refusal of the call) در مرحله رد دعوت .(11: 1۳90ویتیال، )«کرد
هایی که داوود دارد به ترس (.11: 1۳9۸)ثمینی ، «ی ترسیده امبارمه که مسئولیت روی دوشمه و باید اعتراف کنم که کم

  عالم وآدم مشکوک است در این رابطه است.
 

 غیبی )استاد( امداد 7-1-3
کند شود وبه شرافت ومردانگی قهرمان توسل پیدا میی اول قهرمان، با منادی یا استاد روبرو میدر مرحله ی سوم پرده

ترین مضامین در اسطوره شناسی ی بین قهرمان و استاد از رایجرابطه»ماجرجویی بکشاند. تا او را از روز مرگی به 
ی نمادین والدین و فرزند، معلم و دانش آموز ، ترین آن ها  این رابطهاست و به لحاظ ارزش نمادین، یکی از غنی

جه شدن با ناشناخته آماده کند. استاد کارکرد استاد این است که قهرمان را برای موا پزشک و بیمار، خدا و بشر است،
شخصیت پیر خردمند سمبل و (. 4۲: 1۳9۸ووگلر، )«ممکن است پند، راهنمایی یا وسیله جادویی در اختیار قهرمان دهد

افتد در نمایشنامه سورئالیستی سفر در زبان اتفاق می (.7:1۳95)آقاجانی زلتی، نماد فرزانگی و مترادف معرفتی جهانی است 
دنیا : اون دختر تمشک فروش »شود. می(supernatural aid)ال  به عنوان دختر تمشک فروش  عنوان یک منادیدانی

  .(۲۳: 1۳9۸ثمینی ،)«ریم گفت داریم راه را اشتباهی می
 

 آستانه نخستین از عبور 7-1-4
رسد که قصد منصرف کردن او را شود، به نگهبان آستانه میدر عبور از نخستین آستانه، قهرمان وارد دنیای ماجرا می

هر قهرمانی که قدم به آن سوی دیوار سنت های جامعه خود گذارد به ناچار با یکی از دیوها که هم خطر »دارد. 
ی نخستین در هرسفر گذر قهرمان از . آستانه(91:1۳۸5کمپبل، )«اند و هم اعطاگر قدرت جادو روبرو خواهد شدآفرین

: 1۳9۸) بهرامی رهنما،مرز خودآگاهی و ناخودآگاهی است، ورود به این مرحله وابسته به گذشتن  از نگهبان آستانه است 

ممکن است عبور از آستانه به چیزی بیش از پذیرش ترس های خود، یک نقشه، یا اردنگی جانانه ای از طرف » .(1۲
نیروهای درونی مجبور به قبول دنیای ویژه  یهم وجود دارد که قهرمان به واسطه  باشد. این احتمال استاد نیاز داشته

که مرز خودآگاهی و ناخودآگاهی است ، ( the crossing of the first)در نخستین آستانه .(1۲: 1۳90)ویتیال،  «خود شود
پرتگاهی، چیزی بود. دنیا: اون جاده همیشگی بود....دنیا:  داوود: شاید ته اون جاده دره ای،»رسد. قهرمان به آگاهی می

 (. ۲7: 1۳9۸ثمینی ،)«ما یه جایی اشتباهی هستیم 
 

 نهنگ شکم 7-1-5
بعد از ورود کامل به »هاست. ور شده سفری که او را کامال دگرگون ساختقهرمان در این مرحله کامال درسفر غوطه
-نوزایی است که در تصویر جهانی رحم یا شکم نهنگ نماد پردازی میدنیای ماجرا  قهرمان اکنون در حوزه 

. گذشتن از آستان نوعی فنای خویشتن است پس به زبان تمثیل، عبور از درون یک معبد و (1۲۸: 1۳96ایندیک،)«شود
گر حیات های نهنگ، سیر وسفری یکسان هستند. هر دو زبان تصویر، نشانگر عملی احیاجهیدن قهرمان به داخل آرواره
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. (4۸6: 1۳۸۸)شوالیه، « نهنگ نماد گنج پنهان و نماد نکبتی تهدیدگر است. »(9۸:1۳۸5)کمپبل، باشند محور می–و زندگی 
اش جدا و با اراده ی خود دنبال تغییر و دگرگونی است. دانیال به تمامی به عبارتی دیگر قهرمان از زندگی شناخته شده

 the belly of the) کند. وقتی وارد شکم نهنگکه او را از بیخ و بن دگرگون میدر سفری غوطه ور شده است. سفری 

whale) اندازد تا راه را اشتباه آید جور دیگر دانیال خود را جلوی ماشین میشود یک جور است، وقتی بیرون میمی
 «ما که راه را اشتباه نریم؟همین اصرارش مشکوکم کرد. واسه چی باید خودش رو بندازه جلوی ماشین »نروند، داوود: 

 (.۲4: 1۳9۸)ثمینی ،
 عزیمت های وحشی با پردهزبان تمشک نمایشنامهتطبیق  -1جدول 

 های وحشیزبان تمشک نمایشنامه مر احل سفر ) الگوی جوزف کمپبل ( 
 قصد طالق داوود و دنیا دعوت به آغاز سفر

 ترس دانیال برای اولین سفرش رد دعوت
 کند که راه را اشتباهی رفتند.فروش به دنیا و داوود گوشزد میدختر تمشک غیبیهای امداد

 نیروهای درونی مجبور به قبول دنیای ویژه خود شود قهرمان به واسطه عبور از نخستین آستانه
 اندازد تا راه را اشتباه نرونددانیال خود را جلوی ماشین می شکم نهنگ

 

 آیین تشرف پرده دوم : 7-2 
ها، شایستگی خودبه اثبات برساند. شود تا با پشت سر گذاشتن آزموندر این پرده، قهرمان کامال وارد عالم قهرمانی می

هایی شفاهی داللت ترین معنایش برای مجموعه از مراسم، مناسک و آموزشاصطالح راز آموزی تشرف آیینی در کلی»
کننده در وضعیت دینی و اجتماعی آن فردی است که راز آموخته یا دارد که هدفشان ایجاد تغییر و تحولی  و تعیین 

 .(۸: 1۳94لیاده،آ) «نابراین بازآموزی و تشرف معادل  با تغییر اساسی در وضعیت وجودی شخص استبشود مشرف می
 

 هاآزمون جاده 7-2-1
تر قهرمان را ندارند بلکه او را آبدیده هایی را باید انجام دهد که این آزمون ها قصد نابودیدراین مرحله، سلسله آزمون

های بد یمنی هستند از ی قهرمان، غلبه بر موانع دشمنان است. آنان که خصم طلب هستند، اغلب آدموظیفه» .می کنند
شود، یعنی همان بحران اصلی مرگ و زندگی می یآزمون بزرگ واردهرمان ق (.۲۳4: 1۳77فرای ،)«ها قبیل غول و ساحره

این مرحله، مرحله مهمی . »(1۳: 1۳90)ویتیال،  شودخود رو به رو می و دشوارترین چالش آن با بزرگترین ترسکه طی 
)کمپبل، « ستهای معجزه آساها و سختیای است  که بخش اعظمی از ادبیات جهان در باره آزموناز سفر اسطوره

ی خشونت ، آگاهی از دعوی خیابان، نگرش دربارهپرخاشگری و –وجوه متعددی از شخصیت قهرمان . » (91:1۳۸5
دانیال: االن یه قهوه خونه داره با سرعت هشتاد » (.4۳: 1۳9۸)ووگلر، « شودزنان در این صحنه و تحت فشار آشکار می

شه ..و من بمبی به قدرت بمب نازاکاکی، یا خمپاره، یا نارنجک یا حتی پیت بنزین که ها نزدیک میکیلومتر به آن
دارم...که بریزم روی قهوه خانه و فرو بپاشمش..... داوود رو به دانیال )مدیر قهوه خانه(: کباب به راهه؟ دانیال: کالغ ن

وجوه متعدد  (the riad of trials) های آزموندر جاده (.۳7-۳5: 1۳9۸)ثمینی ،« کباب؟، ماچه خر کباب، جغور بغور سگ
ها هدف،  عدم توقف در هتل بابل و امداد خودرو و...درهمه این فروش،شود تمشکی قهرمان مشخص میچهره

 جلوگیری ازتولد است.
 

 ایزدبانو با مالقات 7-2-2
رسیم به خوان آخر می ها،غول پشت سر گذاشتن تمام موانع و با»از نظر کمپبل، کهن الگوی یا الهه مظهر مادر است. 

زن در زبان تصویری اسطوره، نمایانگر  .بانو ملکه جهان استخدایکه معموال ازدواج جادویی روح قهرمان پیروز با 
بانو البته خدای. قهرمان کسی است، که به قصد شناخت پای پیش گذارد توان شناخت  وتمامیت آن چیزی است که می

اوست او دهد  که بیشتر و بزرگتر از قدرت درک فعلی تواند بزرگتر از رهرو شود اگرچه همیشه نوید مییهرگز نم
بانویی که » که است معتقد . یونگ(1۲۳:1۳۸5)کمپبل،  «کندرهرو را از پاره کردن زنجیرها منع می کند وراهنمایی می

. در واقع (۲۸۳: 1۳۸6)یونگ،« زند تجسم عناصر مادینه وی استنجیب زاده به خاطر آن دست به عمل قهرمانی می
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روانش باید با نیروهای درون ناخودآگاهی به مبارزه  عناصر مادینه خود آگاهی است که برای« من»قهرمان نمادی از 
ی روح را آنیما در حکم روح یا جان، یعنی اصل اولیه موجودات است، آنیما بخش زنانه» (.۲47: 1۳90)اتونی، بپردازد 

: 1۳96ایندیک،)«همسردر مدل کمپبل، ایزد بانو هم مظهر مادر است و هم مظهر . »(151: 1۳9۳مورونو، )«دهدتشکیل می

 خواهد جلوی تولدش را بگیرد در مرحله خدابانوهای وحشی، دانیالی که میزبان تمشک . درنمایشنامه(1۲9
( meeting with the goddess) کنه توی یه روستای دانیال: مادرمون داره زایمان می»خواهد برای مادرش دکتر ببرد. می

 (.1۳1: 1۳9۸ثمینی ،)«گه بچه چرخیده. باید دکتر برم باالی سرشاما کار قابله نیست. میهمین اطراف، قابله باالی سرشه، 
 

 گروسوسه عنوان به زن  7-2-3 
 هاییوسوسه با قهرمان مرحله، این گر نوعی جاذبه وگیرایی عشقی برای قهرمان دارد. دردر این مرحله، زن وسوسه

. کند رها را خود ماجراجویی که او ممکن است باعث شوند که شودمی رو به رو بخشلذت و جسمانی اغلب
باره است. در مطب روانپزشکان مدرن مراحل سیر قهرمان در این ایاستعاره زن، بلکه نیست، آنیما یک الزاماً گروسوسه

ه کند کگر، به فرد کمک میگر در نظر یک کاهن راهنمای تشرف یا یاریشود، تحلیلدر رویای بیمار مشخص می
و  مثبت یآنیما دارای دو چهره» (.1۲۸:  1۳۸5)کمپبل، آگاهی به خویش را کنار زند و به عمق رود های جهل و ناالیه

 woman)در این مرحله  .(1۳: 1۳9۳)ذبیحی،« مهم در فرآیند تفرد روانی است یمنفی است روبرو شدن با آنیما مرحله

as  the temters)  خوام دنیا: می»زند آگاهی دنیا را کنار میهای نابازجویی نوشته بود الیهشعری را که  داوود در زیر
های دیگه نوشتی. ات با زنخونی که زیر سؤال رابطهمون دقیقا همون شعری را میبدونم  چرا تو ،توی سالگرد عروسی

  (.10۲: 1۳9۸نی ،ثمی)«تونن باشکوه باشن...داوود: نوشتم که دستشون بندازم که بگم کلمات این قدر می
 

 پدر با آشتی 7-2-4
پدرکه اولین مزاحم در بهشت نوزاد »رساند . در نقطه اوج سفر، قهرمان رسالتی که پدر به ارث برده به انجام می

« ها ناخودآگاهی از پدر دارندشود؛ بنابراین در طول تمام زندگی تمام دشمنالگوی دشمن میو مادر است کهن
خود قربانی است. این انعکاس از حس کودکانه  (ego)ی دیو مانند پدر، انعکاسی از من یاجنبه. »(17: 1۳9۳)ذبیحی،

قهرمان در نقطه اوج  .(1۳6: 1۳۸5)کمپبل،  «برخاسته، که آن را پشت سر گذاشتیم ولی به مقابل خود فرافکنی کرده ایم
شود. قهرمان از به وی تعلق داشت با پدر یکی میسفر خود، با پای گذاشتن برجای پدر و رسیدن به مقامی که قبالً 

شدن در مرحله یکی(. 1۳0: 1۳97)ایندیک،  سازدشدن با پدر و پیروی از میراث وی سرنوشت خود را معلوم میطریق یکی
هیجان  دانیال: )همچنان»کند دانیال به عنوان امداد خودرو ماشین داوود را درست می (atonement with the father)با پدر

زند. اتومبیل با اولین شود و استارت میزحمت؟ داوود با تردید سوار اتومبیل میشه یه استارت بزنی بیزده (می
 (.11۳:  1۳9۸ثمینی، )«کشند. تنها داوود است که خوشحال نیستشود. دانیال و دنیا نفس راحتی میاستارت روشن می

های زبان مشترک ی واژهگذارد و دنبال این است که ادامهپای پدر می دیگر که دانیال در رویاهایش پا جای در جای
 .را پیدا کند

 

 شدن گونخدای 7-2-5
از نظر  (.۸4: 1۳79)لمینگ، است « خداگونگی» گویدمی آن سخن به راجع قهرمان یاسطوره که موضوعاتی از یکی

ی شود، در همهیابد و دچار تغییر و تحول میرهایی میها کمپبل وقتی حجاب آگاهی کنار برود، قهرمان از تمام ترس
یابد. ی قهرمان در زندگی پا بگذارد؛ تحول در او ظهور میما استعداد تغییر و تحول وجود دارد و هرکسی که  به مرحله

که قادر آید. در روش تحلیل روانی بیماری زمان، هیچ بیرون میی بیمراکز بسته و محدود در هزاران شکل از برکه
ها و مشکالت برآید از پس اعمال اروتیک، مذهبی، معامالت تجاری و وظایف خانگی که فرهنگ به شود بر ترس

 شدن پیروز و های مختلفآزمون از عبور از پس قهرمان سفر، پایان در» (.171: 1۳۸5)کمپبل، آید میاش گذاشته برعهده
خدایی شده به موجودی نیمه تبدیل و نهاده فراتر پا انسانی یمرحله از که کندثابت می موانع، و مشکالت یهمه بر



 689   /   الگوی سفر جوزف کمپبل زبان تمشکهای وحشی نغمه ثمینی، براساس نظریه تحلیل نمایشنامه 

ی دانیال که دنبال با هدف جلوگیری از انعقاد نطفه(apotheodis)ی خداگونگی در مرحله (.1۸: 1۳۸7وارنر، )«است
های مقدس. زبانهای شم. زبان بابلی، زبانهای مرده میمتخصص زبان»خودش آمده رویاهای واالتری در سر دارد. 

آغازین، و من در دانشگاه هاروارد، درست سی و  یره پی پیدا شدهشده. من اگر باشم و بشم تمام زندگیم میفراموش
کنم . نه پنج حرفش رو.  تمام اون حروف زبون مشترک رو، قبل از آنکه سه سال بعد از این، زبون گم شده را پیدا می

دانیال دنبال این است که  (.115:  1۳9۸)ثمینی، « و از هم منفصل کنه کنار برج بابلخدای زیگورات نشین، زبون همه ر
 ها راکم کند.گسیختگی جامعه و خانوادهتمام حروف زبان مشترک را پیدا کند تا از هم

 

 نهایی برکت 7-2-6 
ی محمد گذر آبادی در ترجمه پاداش است که این مرحله راجام داده و شایسته در این مرحله قهرمان جستجوی خود را ان 

های شخصی، رنج عبور از محدودیت. »(1۳0: 1۳97)ایندیک، کندترجمه می« نهایت احسان»روانشناسی  برای فیلمنامه نویسان 
هایی هستند  که به بشر در گذر شناختی همه اسبابرنج رشد معنوی است، اسطوره و عقیده، هنر و ادبیات و قواعد زیبا

قهرمان به خاطر جان به در بردن از آزمایش » (.199: 1۳۸5کمپبل، )«کنندکننده تا  رسیدن به افالک کمک می از افق محدود
ی چشیدن طعم پیروزی و رضایت است، او با سرنوشت خود روبرو شده و انتقام پدرش را گیرد. پاداش لحظهپاداش می

ایندیک، )«نیز هست(epiphany)بینی زم لحظه تجلی یا روشنگرفته یا با او آشتی کرده است. نهایت احسان در عین حال مال

« رستگار شدن»دانیال تولد فرزند را برای پدر ومادر برکت   (the ultimate boon)ی نهایت احسان . درمرحله(1۳0: 1۳97
مه تالش وکوشش دانیال: موجودات سرگردان بخونین باصدای بلند. بعد از این ه»داند.وتولد خودش را فتح تولد حیات می

نافرجام، بعد از این همه خیزش و جهش بیهوده، امشب شب شماست. یکی تون باالخره بعد از ده سال امشب رستگار 
ی غریب و آشنا و برق آسا و ابدی و جاودانه و مرگبار، من دارم به میشه ...)رو به تماشاگران( و درست در همین لحظه

رد( و االن دقیقا همین حاال، از دقیقه ششصد میلیون موجود سرگردان جهنده، یکیش گیها اوج میوجود میام )صدای مهمان
 (.177:  1۳9۸)ثمینی، « شمرسه که باید دروازه حیات را فتح کنه و من میبه جایی می

 ی تشرفهای وحشی با پردهزبان تمشک تطبیق نمایشنامه -2جدول 
 های وحشیی زبان تمشکنمایشنامه  مر احل سفر ) الگوی جوزف کمپبل ( 

 فروش، امداد خودرو، کمک برای مادرشود تمشکوجوه متعدد چهره قهرمان مشخص می ی آزمونجاده
 خواهد برای مادرش دکتر ببرددانیال می بانومالقات با خدا

 های داود در باره زنان بود برداری از شعری که در  بازجوییپرده زن در نقش وسوسه گر

های زبان ی واژهگذارد و دنبال این است که ادامهدانیال در رؤیاهایش پا جای پای پدر می یگانگی با پدرآشتی و 
 مشترک را پیدا کند.

 خواهد راز زبان گمشده را بیابد.دانیال که به قصد قتل اومده در رؤیا متحول شده و می خدایگان
 رستگار میشه)تولد دانیال (یکی تون باالخره بعد از ده سال امشب  برکت نهایی

  بازگشت سوم : پرده 7-3
 میان در بازگشت، یمرحله اصلی چالش و هدف»کند، آخرین پرده سفر بازگشت است که قهرمان ابتدا امتناع می

دنیای بین  مرز. ( 1۳90،145 پیرسون،) «دنیاست و دیگران با هایسفر اسطوره هایارزش و هاآموخته استعدادها، گذاشتن
از آن، به دنیای  گذشتنت که سبازگشت او یناخودآگاه(، آستانه)شده قهرمان، دنیای اول )خودآگاه( و دنیای کشف

: 1۳9۳)ذبیحی،شود با مشکالتی روبرو می آنخطر نیست و قهرمان برای عبور از یگردد. این بازگشت غالباً باول باز می

 از خارجی، گذشتن جادویی، کمک حله است اجتناب از بازگشت، فرارمر 6شامل  (return)ی بازگشت مرحله. (16
دنیا: دارم کامال واقعی »گوید باردار است ی بازگشت دنیا به داوود میدوجهان شدن. درمرحله بازگشت، ارباب یآستانه

بچه خوبی شیم گم. الزمه مدارکشو رو کنم تا باور کنی؟ خوشحال نشدی؟ داوود؟ !ما پدر و مادر خوبی میمی
ای در کار نیست. نه نیست، گه، بچهشه.....دانیال باالی سر دنیا و داوود، دانیال: در سالگرد سوم دنیا داره دروغ میمی

زدن با داوود...چون دنیا و کنه یه زبان ابداع کنه، زبان جدیدی برای حرف....دنیا حامله نیست. دنیا فقط داره سعی می
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هایی با عمق یک بند انگشت: صبح بخیر، شب بخیر، چقدر گرم امروز! شام چی ولی حرف زنن،داوود با هم حرف می
 .(57: 1۳9۸ثمینی ،)«بخوریم؟...زبانی از جهان زن حامله...

 

 بازگشت از اجتناب 7-3-1
دنیای  همان طوری که قهرمان در آغاز انگیزه ای  به ترک زندگی روزمره و رفتن به دنیای ماجرا نداشت. اکنون به ترک

 برای تمایلی دیگر است،یافته  دست سعادت به دیگر جهان در که قهرمان»میل است. ماجرا و بازگشت به خانه نیز بی
. او دیگر همان .دهد قرار خود یاران اختیار در را خود برکت خواهدنمی و ندارد خود قبلی عادی زندگی به بازگشت

حتی بودا پس از حصول .»(1۳1: 1۳97ایندیک، )«جایی که بوده برگردد یا نه؟توان به داند آیا میآدم سابق نیست و نمی
پیروزی شک کرد، آیا این پیام قابل انتقال به دیگران است یا نه؟ و گزارش های فراوانی از قدیسینی در دست است 

یره پربرکت خدابانو ای در جزی متعالی در گذشته اند. درحقیقت تعداد زیادی از قهرمانان افسانهکه در حین خلسه
خواهد با داوود نمی، (refusal of the return) ی اجتناب از بازگشت در مرحله (.۲0۳: 1۳۸5کمپبل،  )«اندسکنی گزیده

« داوود: ببین االن حامله شدن تو یعنی زندگی مونو با مغز پرت کردیم توی این دره»زبان جدید ارتباط برقرار کند.
 (. 6۲: 1۳9۸)ثمینی ،

 

 جادویی)پرواز جادویی( فرار  7-3-2
الهی است. پرواز جادویی آید چرا که قهرمان اکنون شخصیت نیمهبه حساب می« پرواز جادویی»بازگشت به خانه نوعی 

را به  1کمپبل کارتاسیس»آید. میتعلیق به نمایش درانگیز و پردر فیلم و نمایش، گاهی به صورت تعقیب وگریز هیجان
یعنی آزاد شدن  -ای ذکر نکرده، نکته الزم است که در جایی از پرده سوم باید نوعی کارتاسیسی جداگانهعنوان مرحله

خواهد از اتفاق بیفتد اگر قهرمان نسبت به تبهکار احساس نفرت و خشم دارد و می -ی قهرماناحساسات فروخورده
 (  the magic flight). در این مرحله (1۳۲: 1۳97یک، )ایند «یابداو انتقام بگیرد، با کشتن او به کار تاسیس دست می

تعقیب وگریز دانیال و پدر و مادرش مورد توجه است تعقیب و گریز زبانی که انگلیسی، هندی و... برای پیدا کردن 
 یابند و خشمهایش پاالیش میزبان مشترک، هرچند نغمه ثمینی کارتاسیس را در آن به نحوی گنجانده، تنفرها و ترس

پرسه: از کی امکان خونم که از خودش میدانیال: )رو به تماشاگران (دارم فکرهای داوود را می»رود.و نفرتی از بین می
حرف زدن از بین ما رفت، از سال سوم ازدواج؟ از سال چهارم ازدواج؟ از کی؟  و اصال چرا؟ کی ما حرف زدن را 

کنه قرار( داوود االن داره گذشته را  یک بار مرور می؟ )بی فراموش کردیم؟ از کی کوچ کردیم به این همه سکوت
 (. 69: 1۳9۸ثمینی ،)«دونه جایی که با دنیا به اون جا کوچ کردن،کنار برج بابله .... ...اون نمی

 

 خارجی)نجات از بیرون( کمک 7-3-3
ترک سعادت آن مسکن عمیق »باشد.چون اش، نیاز به کمک از خارج گرداندن قهرمان از سفر ماوراییگاهی برای باز

. (۲15: 1۳۸5)کمپبل، « کند چندان ساده نیسترا آشفته می (self)و ماورایی، برای بازگشت به حالت بیداری که خویشتن
تمرکز دارد، که « نجات از بیرون» گردد، مدل کمپبل بر مرحله ای به نامقهرمان اغلب روی دست دیگران به خانه برمی

کند. بازگشت به خاستگاه خود، خواه از طریق ان به دست متحدان خود از دنیای ماجرا نجات پیدا میطی آن قهرم
شود تا گردانده مییا اسیر شدن به دست دشمن، قهرمان باز« نجات از بیرون»باشد و خواه از طریق « پرواز جادویی»

 (.1۳۲: 1۳97)ایندیک، خص خواهد کرد در جنگ نهایی مقابل سایه خود بایستد، نبردی که سرنوشت خود را مش
یند. آبرای بازگشت به کمک داوود و دنیا می ،(rescue from without)ی کمک خارجیهای گذشته در مرحلهخاطره

خوب، انگار توشون اصال خاطره دعوا نیست،  هایداوود: چرا ! به زودی هم بدترینشون هم تبدیل میشن خاطره»

                                                           
بردن در آثار هنری است. مخاطب بخشیدن به ترس و بهبود ترحم در نمایشنامه است، یکی از نتایج لذت( در آراء ارسطو، پایان CatharsiSکارتاسیس)- 4

 کند.شود و از سوی دیگر با او احساس همدردی میقهرمان تراژدی میفتادن در موقعیت مشابه سو دچار ترس گیرتراژدی از یک
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)ثمینی « های خاطراتمون هم تبدیل میشن به خاطرات خوشخاطره بدبختی نیست. حتی زبالهخاطره تنهایی نیست، 
،1۳9۸ :74 .) 
 

 ی  بازگشتآستانه از گذشتن 7-3-4
توان به تصویر کشید و از هم متمایز نمود. به این دو جهان یعنی، جهان الهی و جهان بشری را فقط به یک شکل می 

کند و آنجا، خوانی را پشت شناسیم به ظلمات سفر میقهرمان از قلمرویی که ما میشکل مرگ و زندگی، شب و روز، 
شود: بازگشت او را، بازگشت از کند و یا دوباره اسیر و در معرض خطر، از نظر ما گم میگذارد و تمام میسر می

 the crossing of return  threshold))ی بازگشتی آستانهمرحله . در(۲۲4: 1۳۸5)کمپبل، جهان فراسو توصیف کرده اند 
کنم که قرار بود قاتل باشم. قاتل خودم پیش گوید : من دانیال دیبا فرزند داوود دیبا و دنیا فروغی، اعتراف میدانیال می

نم ککنم به دنیا باختم...من اعتراف میاز آنکه متولد بشم. من، دانیال دیبایه فرزند داوود دیبا و دنیا فروغی، اعتراف می
: 1۳9۸)ثمینی ،کنن، کنار برج بابلکه داوود و دنیا، به خاطر من هرگز از هم جدا نمیشن و تا آخر عمر با هم زندگی می

175.) 
 

 جهان دو ارباب 7-3-5

در بازگشت » .دراین مرحله، قهرمان زندگی روزمره ودنیای ماجراجویی است ودر هردو محترم ودارای جایگاه است
العاده ای خارقاش، تجربه و مواجهه با عالم الهوت از او چهرهاعمال بزرگ قهرمان، شهرتش، داناییبه زندگی روزمره، 

سازد. قهرمان اکنون سرور دنیای روزمره است. دنیایی که از آن آمده و دنیایی که به آن سفرکرده است، سرور می
 master of the two) جهانی ارباب دومرحله در (.1۳۳:1۳97)ایندیک، « دوعالم، نه فقط قهرمان،  بلکه استاد است

worlds) «ها انگار جان دارند و گوید: ن.ک داستانی را که ترجمه کرده بودم خواند .....من گفتم این تمشکداوود می
:  1۳9۸ثمینی، )«های وحشی است...های وحشی بهتر از تمشکبنابراین استفاده از وحشی درست است اما زبان تمشک

15۸.) 
 

   زندگی آزاد 7-3-6 
دهد،پیام شهامت و استقالل، شهامت دراین مرحله، قهرمان با قربانی کردن خود در راه آرمانش، پیامی به جامعه می

میدان نبرد، سمبولی از میدان زندگانی است که در آن، هرجاندار از مرگ دیگری زنده است. درک گناه ».حق تعیین. 
ی آن سرباز زند. از چون هملت یا آرجونا، شخص از ادامها چنان بیمار کند که همناگزیر زندگی، ممکن است قلب ر

ها، تصویری دروغین و به دور از انصاف از خود بیافریند که او را چون بیشتر ما انسانسوی دیگر فرد ممکن است هم
 اشجامعه تواندمی سفر از زگشتبا از قهرمان پس (.۲45: 1۳۸5)کمپبل، « ای استثنایی در جهان تصویر کندچون پدیده

، نغمه ثمینی با گره زدن اسطوره، افسانه (freedon to live)دهد. در این مرحله  نظم واحد کل یک صورت به نو از را
ای چون طالق، به دنبال این است که درک متقابل بین زن و شوهر) جامعه( به عنوان زبانی مشترک و مسائل روزمره

 دهد.  نظم واحد کل یک صورت به نو از را اشمشترک جامعهمطرح نماید و زبان 
 ی بازگشت جوزف کمپبلهای وحشی با پردهی زبان تمشکتطبیق نمایشنامه -3جدول 

 ها ی وحشیی زبان تمشکنمایشنامه   مر احل سفر ) الگوی جوزف کمپبل ( 
 داوود نمی خواهد زبان زن حامله را بفهمد امتناع از بازگشت

 و گریز از زبان انگلیسی، هندی، زبان رمز و... زبان زن حامله تعقیب جادوییفرار 
 های خوش گذشته  برای کمک به زبان مشترک خاطره دست نجات از خارج

 خواست قاتل باشد اما به دنیا برگشته و پدر و مادرش هرگز از هم جدا نمیشندانیال می عبور از آستان بازگشت
 های وحشی استادی تمام عیار شده ی زبان تمشکترجمهبا  ارباب دو جهان

 هاگذاری بر اجتماع و الگوسازی زبان مشترک درک متقابل برای خانوادهتأثیر آزاد و رها در زندگی
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نظریات روانشناسی تحلیلی یونگ،  با  ی قهرمان را به پشتوانهبنا بر آنچه بیان شد، جوزف کمپبل رمز نمادین اسطوره
های ی زبان تمشکی عزیمت، تشرف و بازگشت طراحی نموده است.در نمایشنامهمدلی جهان شمول در سه پرده

شود که داوود و دنیا قصد طالق دارند هرچند نمایشنامه سورئالیستی وحشی سفر قهرمان در زبان از جایی شروع می
باشد. نغمه ای کمپبل میمرحله 17ی مراحل سفر قهرمان مطابق با الگوی باشند اما همهاست و مراحل به ترتیب نمی

آوری برای خود شناسی و نوشتن کتاب عشق و شعبده، نگارش را نوعی زایش و فرزندثمینی با مطالعه در اسطوره
های وحشی را که تلفیقی از اسطوره ی زبان تمشکداند او با قلم توانمند خود توانسته، با سفر در زبان، نمایشنامهمی

-ای مثل طالق گره بزند وقتی دو تحصیل کرده زبان)انگلیسی و باستانی( نزدیکو افسانه است را با مشکالت روزمره

برند از درک کالم و زبان یکدیگر قاصرند ترین افراد به یکدیگر؛ زن و شوهر که غالباً عمری را با یکدیگر به سر می
کنند ن مشترکی در زندگی زناشویی با هم صحبت کنند و زندگی  خالی از عشق و نامطلوب را  انتخاب مینتوانند با زبا

چون برج بابل حتی خدای اند برای این است که گاهی مدرک و منیت، همکه به قول او همه جا بذر طالق پاشیده
وجود فرزندان، ناتوانی اقتصادی در صورت ها به دالیلی از قبیل گیرد و برعکس بسیاری از زوجعشق را نادیده می

ای از نظر فکری، زبانی گاهی فرد مدام در هر جامعه دهندکسی و تنهایی و ... تن به ادامۀ زندگی مشترک میجدایی، بی
شوند و در فضای خانواده که تحت کنترل وار در درونش تجمیع میی اینها عقدهو ابراز نظر و عقیده محدود شود، همه

شکنند نغمه ثمینی با کالمی سیال، ظریف و هنرمندانه،  ش است سر باز کرده و چون سدی کهنه ترک برداشته و میخود
های وحشی را  به عنوان اثری متعالی خلق نماید که منطبق با الگوی سفر قهرمان ی زیبای تمشکتوانسته نمایشنامه

 جوزف کمپبل باشد.
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