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گاهی در جنگل جهان زیرین كالریسا  تحلیلی بر نظریه خودآ
پینکوال استس

كی* مطالعه موردی انیمیشن قلعه متحرک هاول  )2005( اثر هایائو میازا
گلپایگانی**1، منصور حسامی2، فاطمه حسینی شکیب3 سید علی رضا س 

۱ دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

۲دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

گروه آموزشی تصویر متحرک، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران. ۳ استادیار 

)تاریخ دریافت مقاله: ۹8/۹/۱0، تاریخ پذیرش نهایی: ۹8/۱۱/۲(

چکیده
نویسندگان  میان  شده  شناخته  بسیار  الگویی  قهرمان،  سفر  الگوی  آن  یافته ی  تغییر  صورت  یا  یگانه«  »اسطوره ی  الگوی 
این مقاله قصد  آن منطبقند.  بر  یا  نوشته شده  الگو  این  بر اساس  بزرگ جهان  آثار  از  و بسیاری  نویسان است  فیلمنامه  و 
مدل های  بررسی  از  پس  و  قرارداده  بررسی  مورد  را  زن  قهرمانان  برای  کمپبل  جوزف  الگوی  کاملی های  نا و  کمبودها  دارد 
گاهی در جنگل جهان زیرین« استس )۱۳۹8( به تحلیل سفر قهرمان زن  مختلف سفر قهرمان زن، با معرفی الگوی »خودآ
کمپبل و الگوی  کی-۲004( بر اساس این الگو بپردازد. با مقایسه الگوی سفر قهرمان  انیمیشن قلعه ی متحرک هاول )میازا
و  تفاوت های معنایی  از آن  فراتر  و  تفاوت های ظاهری  زن وحشی استس تالش می شود به سواالت اصلی پژوهش درباره 
گرچه  که  رویکردهای متمایز در جهان بینی دو الگو پاسخ داده شود. این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و مشخص می کند 
کی در روایت خود این الگو را  مسیر رشد قهرمان زن داستان، سوفی، در این انیمیشن با الگوی استس همخوانی دارد، میازا
کار را افزایش  کمپبل، غنای  کردن سفر قهرمان مرد و ترکیب آن با الگوی سفر قهرمان  برای قهرمان مرد تغییر داده و با عمیق تر 
داده و در مقایسه با مدل های انیمیشن غربی، مدل متفاوت، پیچیده تر و جذاب تری هم از قهرمان زن و هم از قهرمان مرد 

برساخته است.

كلیدی واژه های 
کالریسا پینکوال استس. کی،   گاهی در جنگل جهان زیرین،  قلعه ی متحرک هاول، هایائو میازا  سفر قهرمان زن، خودآ

کی"  *این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان: "قهرمان سازی در صنعت انیمیشن ایران با نگاهی به قهرمانان فیلم های بلند انیمیشن هایائو میازا
به راهنمایی سایر نگارندگان در دانشگاه هنر اصفهان است.

.E-mail: golpayegani@art.ac.ir ،0۲۱-66۵6۳0۱8 :نویسنده مسئول: تلفن: 0۹۱۲۱۵۹۲8۲۵، نمابر**
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فیلمنامــه  در  اســطوره ای  ســاختار  کتــاب  در  ووگلــر،  کریســتوفر 
کمپبل، تاثیر بسیار زیادی بر داستان گویان و  که آرای  ح می کند  مطر
ج  ج لوکاس و جر کارگردانانی چون جر داســتان گویی داشــته اســت و 
ح می کند  میلر، خود را متاثر و مدیون نظریات او می دانند. ووگلر مطر
که  کشــف بزرگ رســید  کمپــل بــا بررســی اســاطیر جهان، بــه این  کــه 
که به اشــکال  همه ی این اســاطیر، در اصل داســتانی واحد هســتند 

گون تعریف می شوند )ووگلر،۱۳86، ۱4-۱۳(. گونا
ح شــدن نظریات  گــذر از عصــر مــدرن بــه پســامدرن و بــا مطــر در 
کــه به ســفر روحــی و تکاملی  روان شناســان و اسطوره شناســان زنــی 
زنان پرداخته بودند، این ســوال برای پژوهشــگران حوزه ی رســانه و 
کمپبــل و در پی آن الگــوی ووگلر،  که آیا الگــوی  ح شــد  ادبیــات مطــر
ج  بــرای قهرمان زن نیز الگوی مناســبی اســت؟ و نیز آیــا می توان خار
کــه قهرمان زن  ح، داســتان هایی را  از چارچــوب ایــن الگوهــای مطر
دارنــد مــورد تحلیــل قرار داد؟ در پاســخ بــه این ســوال، محمد جعفر 
یاحقــی، فــرزاد قائمــی و مریــم اســمعلی پــور در مقالــه ی مطالعــه ی 
گاهی در جنگل  برخــی از افســانه های ایرانی بــا تکیه بر الگــوی خودآ
کنار شــاهدخت طوماری در  جهــان زیرین اســتس، و همان افراد در 
مقاله ی تحلیل برخی از افســانه های ایرانی بر اســاس الگوی پرورش 
کالریســا پینکوال اســتس، به بررسی ســفر قهرمانان زن  زندگی خالق 
کتاب  در افســانه ی ایرانی پرداختند و دو الگو از الگوهای موجود در 
کالریســا پینکوال اســتس را بــا این  گرگ هــا می دوند اثــر  کــه بــا  زنانــی 
قصه هــا تطابــق داده و تفاوت ها و شــباهت های این الگــو را با الگوی 

زن قهرمان در افسانه های ایرانی مورد بررسی قرار دادند. 
از طرفــی در حــوزه ی ادبیــات، مهــدی حامــد ســقایان و منصوره 
صدیــف در مقالــه ی ســفر قهرمانــی مونــث در رمــان عــادت می کنیم 
کتاب زویــا پیرزاد را  ک،   زویــا پیــرزاد بر اســاس نظریــه ی مورین مــردا
بر اســاس الگوی ارائه شده توسط روان شناس و نظریه پرداز حوزه ی 
ک مورد بررســی قرار داده اند. در حوزه ی انیمیشــن  زنان مورین مردا
کرده مقالــه ی تلفیق تک  که بــه این رســانه ها توجه  تنهــا اثر فارســی 

کهن الگوی زن وحشی در انیمیشن ژاپنی  اســطوره ی سفر قهرمان و 
که  گلمزاری و علی شیخ مهدی است  شــهر اشباح، نوشته ی وجیهه 
کهن الگوی زن وحشــی بلکه بــر الگوی جوزف  توجــه اصلــی آن نــه بر 

کمپبل است.
در متــون و منابــع انگلیســی، می تــوان بــه پایان نامــه ی دکتــرای 
فلســفه ی علــوم انســانی دبــورا ای اســکالی۱ بــا عنــوان ســفر چیهیرو: 
اشــاره  کــی،  میازا هایائــو  انیمــه ی  در  قهرمانانــه  پویــش  بازتشــریح 
کمپبــل را تغییر داده و الگــوی ارتقاء  که در آن نویســنده الگــوی  کــرد 
کــه در آن قهرمان -چــه زن و چه مرد- با  یافته تــری را ارائــه می دهــد 
گونــه ای متفاوت  خصوصیت هــای زنانــه و بــا نگاهــی متفــاوت و بــه 
اعمــال قهرمانانــه را ارائــه می کنــد. دیویــد امرســون نیــز در مقالــه ی 
کوچک در  خــود با عنــوان معصومیت به مثابه ی ابرقــدرت: دختران 
گی های  مســیر ســفر قهرمان، به مســئله ی قهرمــان زن و تفــاوت ویژ
کمپبل اشــاره می کند.  قهرمانانــه ی آنهــا بــا قهرمانان مــرد در الگوی 
کتاب های هنر  کنار این مقاله و پایان نامه، آثار دیگری چون  گرچه در 
کاواالرو۲ و مقــاالت حرکت از  کی نوشــته ی دنی  انیمــه ی هایائــو میازا
داستان های فانتزی به فیلم به ویراستاری لسلی استراتینر۳ و جیمز 
کلــر4 و پایان نامــه ی لســلی آن شــور۵ بــا عنوان آنیما در انیمیشــن:  آر. 
گاهــی پساپدرســاالری، نیــز وجــود  کــی و آ قهرمانــان زن هایائــو میازا
کــی می پردازند اما هیچکدام، ســفر  کــه بــه قهرمانــان زن میازا دارنــد 
کمپبلی چــون الگوی  ایــن قهرمانــان زن را بــر اســاس الگوهــای پســا 

ک مورد بررسی قرار نمی دهند.  استس و یا مردا
کمپبل برای  کاســتی های الگــوی  ایــن مقالــه قصــد دارد در ابتدا 
کــه آیــا  کنــد  کــرده ســپس بررســی  ح و تحلیــل  قهرمانــان زن را طــر
می توان سفر قهرمان زن انیمیشن قلعه ی متحرک هاول را با الگوی 
کــرد و اینکه  گاهــی در جنــگل جهــان زیرین« اســتس منطبق  »خودآ
کــی بــرای غنابخشــیدن به اثر  آیــا داســتان گوی خبــره ای چــون میازا
گر چنین اســت چه  خود، از این قالب نیز فراتر رفته اســت یا خیر؟ و ا

کرده است؟  تغییراتی را در الگوی استس ایجاد 

كمپبل و قهرمان زن

کتاب قهرمان هزار چهره اش به الگوی واحدی  کمپبل در  جوزف 
که در تمام داســتان ها تکرار می شــود، وی این الگو را  اشــاره می کند 
»اسطوره ی یگانه«6 می نامد و برای آن سه هسته ی اصلی »عزیمت، 

آیین تشرف و بازگشت« را در نظر می گیرد. 
کمپبل این سفر را با جزئیات بیشتر به بخش های زیر تقسیم می کند:
۱- دعوت: دعوت به آغاز سفر، رد دعوت، امدادهای غیبی، عبور 

از نخستین آستان، شکم نهنگ
۲-آییــن تشــرف: جــاده ی آزمون هــا، مالقــات بــا خدابانــو، زن در 

نقش وسوسه گر، آشتی و یگانگی با پدر، خدایگان، برکت نهایی

۳-بازگشــت: امتنــاع از بازگشــت، فــرار جادویــی، دســت نجات از 
ج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دو جهان، آزاد و رها در زندگی خار

ووگلر با جرح و تعدیل الگوی کمپبل، به الگویی ۱۲ مرحله ای می رسد 
که راهگشای بسیاری از فیلمنامه نویسان هالیوودی و غیر هالیوودی 
کتاب خود  اســـــطوره و ســـــینما، این  می شـــــود. اســـــتوارت ویتیال در 
ســـــاختار ۱۲ مرحله ای را -دنیای عادی، دعوت بـــــه ماجرا، امتناع از 
پذیرش دعوت، مالقات بااســـــتاد، عبور از آستانه، آزمون ها، متحدان 
و دشمنانشـــــان، راهیابی به ژرف ترین غار، آزمـــــون بزرگ، پاداش، راه 
کسیر )ویتیال، ۱۳۹۲، 7-۱۲( را در  بازگشت، تجدید حیات و بازگشت با ا
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۵0 اثر سینمایی بزرگ جهان مورد بررسی قرار می دهد و بحث می کند 
که این الگو در ژانرهای مختلف و در آثار بزرگ قابل شناسایی هستند 
و فراتر از آن، علت تاثیرگـــــذاری و محبوبیت این آثار نیز، پیروی از این 
الگوســـــت )همان، ۳۵8(. اما آنچه توجه منتقـــــدان و نظریه پردازان 
پســـــت مدرن را جلب می کند، ســـــاختار مردانه ی اسطوره ی یگانه ی 
که بنیان الگوی ووگلر نیز به شمار می آید و اینگونه است  کمپبل است 
که این سوال مطرح می شود که آیا اسطوره ی یگانه، برای سفر قهرمان 

زن الگوی مناسبی است یا خیر؟ 
کتــاب به ایــن موضوع  کمپبــل در بخش هــای مختلفــی از  گرچــه 
که سفر قهرمان، امری فراجنسیتی است و قهرمان زن  اشاره می کند 
کاســتی های فردی  که قادر اســت بــر محدودیت ها و  یا مردی اســت 
کنــد )۱۳۹۵، ۳0(، اما بررســی  خــود، چه شــخصی و چــه بومی، غلبه 
که تمرکــز اصلــی آن بر  دقیق تــر ایــن ســاختار، بــه مــا نشــان می دهــد 

قهرمانان مرد و خصایص مردانه ی آنان است. 
این مسئله چیزی فراتر از آن است که وجیهه گلمزاری و علی شیخ 
مهــدی در مقاله ی خود با نام تلفیق تک اســطوره ی ســفر قهرمان و 
کهن الگوی زن وحشــی در انیمیشن ژاپنی شــهر اشباح)۲00۱(، به آن 
که در مقاله ی خود الگوی سفر چیهیرو، قهرمان  اشاره می کنند. آنها 
کمپبل مورد بررســی قرار  نوجــوان و دختــر انیمــه را بر اســاس الگــوی 
ح می کنند؛  می دهنــد، و مصادیق هــر مرحله را در انیمه ارزیابی و طر
کــه بــه دلیل آنکه شــخصیت اصلــی اثر مذکر نیســت،  بیــان می کننــد 
پــس مراحــل مالقــات با خــدا بانــو و زن در نقــش وسوســه گر، باید به 
مرحله هــای مالقــات با خــدا و نیز مرحلــه ی مرد در نقش وسوســه گر 
کهــن الگــوی زن  گرچــه در ابتــدای مقالــه بــه  کنــد )۱۳۹4( و  تغییــر 
وحشــی اســتس ارجاع می دهند، امــا تفاوت های ســاختاری این دو 
کم توجه  الگــو را در نظــر نگرفته، به تفاوت ماهوی قهرمــان زن و مرد 
کمپبل جایگاه زنان و مردان  بوده و تنها به شکلی حداقلی در الگوی 
کــه این الگو  را تغییــر می دهنــد و بــاور دارند این تغییرباعث می شــود 

برای زنان قهرمان، صادق باشد.
دیوید امرسون7 اما در مقاله ی خود با نام معصومیت به مثابه ی 
که  کوچک در مســیر ســفر قهرمــان، بحث می کند  ابرقدرت: دختران 
کردن  صــرف قــراردادن یک زن در ســفر قهرمان مرســوم، بــرای زنانه 
کانر8 در فیلم  که امرسون می زند، سارا  کافی نیست. مثالی  این سفر 
گرچه داســتان ســارا  که  ترمیناتــور )۱۹84( اســت. وی بحــث می کند 
بــر مبنای الگوی ســفر قهرمان چیده شــده اســت، این ســفر علیرغم 
کــه بــه راحتــی  جنســیت شــخصیت، ســفر قهرمــانِ زن نیســت چــرا 
کرد بدون آنکه داســتان آســیبی  می تــوان یــک مرد را جایگزین ســارا 
که الگــوی زنانه ی ســفر قهرمــان، باید ورای  ببینــد. او معتقــد اســت 
Emer-( ۹ کن گی های زنانه ی آنان تمرکز  دجنســیت شخصیت، بر ویژ
گی ها برای چیهیرو  که این ویژ son, 2009(. برای مثال او بیان می کند 
که قهرمان انیمیشــن شــهر اشــباح اســت- چنین  -دختــر نوجوانــی 
کمــک بــه ضعیفان،  هســتند: »شــهود، شــناخت، هــوش هیجانــی، 
درســتکاری، اهمیــت دادن بــه دیگــرن، دیــدن خوبی هــای دیگران 
کریه تریــن افــراد، پــرورش، درمــان و آمادگیــش در عذرخواهی  حتــی 
کــردن )قبــول مســئولیت( از طــرف دیگــران« )Ibid(. اینگونــه از نظــر 

کــه قهرمان از چــه طریقی بــر مصایب و  دیویــد امرســون، مهم اســت 
که جنس  مشــکالتش فائــق می آید و این »قدرت« شــخصیت اســت 
ســفر را مشــخص می کند و تنها در صورتی این ســفر به ســفر قهرمان 
کند. این  کــه وی از قدرت هــای زنانــه اســتفاده  زن تبدیــل می شــود 
گلمزاری و شــیخ مهدی فراتر می رود و به شــکلی  گرچه از نگاه  نگاه، 
که  عمیق تر ســفر قهرمان زن را مورد بررســی قرار می دهــد، اما از آنجا 
کــه در ادامه  کمپبــل وفــادار اســت، ایراداتــی  گفتمــان  همچنــان بــه 

ح می شوند در موردش صادق هستند.  مطر
دبــورا ای. اســکالی در پایان نامــه ی دکتــرای خــود بــا عنوان ســفر 
کــی،  چیهیــرو: بازتشــریح پویــش قهرمانانــه در انیمــه ی هایائــو میازا
کمپبل، اساســًا ســفری مردانه اســت  که ســفر قهرمان  بحث می کند 
گرفته شــده اســت،  کــه بــرای زن در نظــر  کــه در آن تنهــا نقش هایــی 
گر و یا مادر زمین اســت )Scally, 2013, 52(. او با اشاره  خدابانو، اغوا
کمپبــل در مصاحبــه ای بــا بیــل مویــرز۱0 در قــدرت  بــه صحبت هــای 
کمپبل، سفر قهرمانانه ی یک زن،  که از نظر  ح می کند  اسطوره، مطر
بارداری و زایمان است و نیز اینکه، غایت متصور برای یک زوج، زن و 
که در آن، مرد، ستیزه جو و فعال و زن، پذیرا است، مرد  مردی است 
جنگجو و زن رویابین اســت )Campbell, cited by Scally, 2013(. با 
که  که اسکالی بحث می کند  کمپبل اســت  گفته های  اســتناد به این 
در جهان بینی این اسطوره شــناس، یک زن یا دختر نمی تواند مانند 
که  یــک مرد، قهرمانانه باشــد و مرزهای تعریف شــده ای وجود دارند 
که از  زنــان را در برگرفته انــد و زن هــا نباید انتظار آن را داشــته باشــند 
کی در شــیوه ی  که میازا کنند )Ibid(. اســکالی معتقد اســت  آن عبور 
داســتان پردازی خــود، به نــوع جدیدی از قهرمان و پویش۱۱ رســیده 
اســت. او بــاور دارد بروز خصلت های قهرمانانــه ی جدید در قهرمانی 
که از قضا زن است )]خصلت هایی[ چون رحم و شفقت و همدلی در 
کنار بازتعبیر حــوزه ی پویش )عملی  کنــار عزم راســخ و شــجاعت(، در 
کنــار نگرانی قهرمان  خ نمی دهد(، در  کــه لزومًا برای ســود شــخصی ر
که نگران تمدن بشری است، تغییری  برای طبیعت به همان اندازه 
که در آن قهرمان به  در پارادایم ســفر قهرمان ایجاد می کند. تغییری 
کــردن جهان، اژدهــا را می پذیرند و برای  کشــتن اژدها و نابود  جــای 
که در  شــفای جهــان تــالش می کننــد. در اینجا تنهــا قهرمان نیســت 
کــه جهانی نوتر  پایــان ســفر به پاداش خود می رســد، بلکــه از پاداش 
و پایدارتر اســت، می رســند )Scally, 2013(. او در مقاله ی دیگر خود 
غ از جنســیت، با  کــه این پویش و قهرمــان جدید، فار بحــث می کند 
کند  کــه می توانــد جهــان را حفظ  گی هــای زنانه اســت  توجــه بــه ویژ
کا در شــاهزاده  کار، فــرودو بگینــز ارباب حلقه ها و آشــیتا و بــرای ایــن 
که بــدون خصلت های  مونونوکــه را مثــال می زنــد. قهرمانان مــردی 
کلیشــه ای مردانــه، بــار جهــان رو به ویرانــی را بر دوش می کشــند و با 
شکســت در ماموریتشــان، موفــق بــه نجــات جهــان و تبدیــل آن به 
کســانی هســتند  جایــی بهتر می شــوند. آنها نه قهرمانانی تنها، بلکه 
کمک دیگران بهره مند می شــوند و با طی یک پویش قهرمانانه  که از 
کــه با مردانگی مثبت تلفیق شــده اســت، در ماموریت خود  و زنانــه، 

.)Scally, 2009( موفق می شوند
کتاب کمال زن بودن:  ک، روان شناس و نویسنده ی  مورین مردا
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کمپبل درباره ی  که پاسخ  ح می کند  نقشــه سفر قهرمانانه ی زن مطر
کمپبل  که  ســیر تحول زنان برایش غیر قابل پذیرش بوده اســت. چرا 
کردن چنین مراحلی در زندگی  که زنان مجبور به طی  بحــث می کنــد 
نیســتند و در ســنت اساطیر، زن حاضر اســت. تنها الزم است دریابد 
که دیگران می خواهند به آن جایگاه برسند،  که او در جایگاهی است 
که زن بداند چه موجود شــگفت انگیزی اســت، خــود را درگیر  زمانــی 
ک، ۱۳۹6، 6(. این  پیــروی از الگوهــای شــبه مردانه نمی کنــد )مــردا
کمپبل، ســفر قهرمان را ســفری  که  گفتــه نیز موید این مطلب اســت 
ک  کردن آنســت. مردا کــه زن بی نیاز از طی  مردانه می بیند، ســفری 
خــود بــاور دارد بخــش زیــادی از مشــکالت زنان، بــه دلیل پیــروی از 
کرده اســت  که بعد زنانه ی وجود آنها را طرد  الگوی مردانه ای اســت 
)همــان(. وی در ادامــه، ســفری ۱0 مرحلــه ای را بــرای زنــان تعریــف 
کمک می کنند به هدف خود  که به زنان  می کند. ســفری شــفابخش 
کامــل طبیعت زنانه شــان و یادگیــری اینکه چگونه  برســند: پذیــرش 

 .)Scally, 2013( قدر خود را بدانند
کالریســا پینکــوال اســتس، روان درمانگــری پیــرو مکتــب یونــگ 
گفتــه ی یاحقــی و دیگران، »بــا انتقاد به الگوهای ســفر  کــه به  اســت 
کرده است تا از طریق پژوهش در اساطیر،  قهرمانی ارائه شده، تالش 
که  داســتان ها، قصه هــا و افســانه های جهــان، الگوهایی ارائــه دهد 
کتــاب  ویــژه ی زنــان باشــد« )یاحقــی و دیگــران، ۱۳۹6(. اســتس در 
کهن الگوی زن وحشــی  ح  گرگ ها می دوند، به شــر کــه با  خــود زنانی 

می پردازد. 

كهن الگوی زن وحشی

کهن  کــه واژه ی وحشــی در این  ح می کند   اســتس نخســت مطــر
کردن به صورت طبیعی« است )همان، ۱0(.  الگو، به مفهوم »زندگی 
که زن وحشــی از دیدگاه روان شناســی تمثیلی و نیز  او بحــث می کنــد 
در ســنت قدیم، روح مونث اســت، او منشــا زنانگی اســت، او نیروی 
زندگــی/ مــرگ/ زندگــی اســت، درک و شــم قــوی ای دارد. تیزشــنو و 
دورنگر اســت، مظهر قلب وفادار اســت، او سرچشــمه ی احساسات، 
کــه از بی عدالتــی به  کســی اســت  باورهــا و خاطره هاســت، او همــان 
که ما در جســت و جویــش خانه  خــروش می آیــد، همان کســی اســت 
که به خاطــرش به خانــه می آییم و  را تــرک می کنیــم و همانــی اســت 
کارمان تمام اســت،  که وقتــی فکر می کنیم  نیــز »همان چیزی اســت 
به زندگی ادامه می دهیم« )همان،۱7(. زن وحشــی به باور اســتس، 
غ از فرهنگ، سیاست و دوره ی تاریخی.  در همه ی زنان هســت، فار
می گوید وقتی زنان با این طبیعت وحشی خود ارتباط برقرار می کنند:
 »از موهبــت وجود نگهبانی همیشــگی و درونی، موجودی دانا و 
دوراندیش، سروشی غیبی، یک الهام بخش، موجودی با درک و شم 
که هدایت  ع و شنونده ای  قوی، یک سازنده، یک خالق، یک مختر
می کنــد، پیشــنهاد می دهد و ایجــاد زندگی پرشــور در جهان درون و 

بیرون را تشویق می کند، برخوردار می شوند« )همان، ۱0(.
کمپبل از یک  کتــاب اســتس، مانند قهرمان هــزار چهره ی جــوزف 
اسطوره ی یگانه پرده برداری نمی کند، بلکه برای زنانی که نتوانسته اند 

کهن الگوی زن وحشــی ارتباط  در جنبه هــای مختلــف وجودشــان، با 
گاهی  کنند، بر اســاس داســتان ها راهکارها و مســیرهایی برای آ برقرار 
مشــخص می کند. مســیرهایی برای شــناخت متجــاوز درون، پرورش 
زندگی خالق، حفاظت از خویشتن و ... شاید بتوان گفت آنچه مورین 
کمپبل نقل می کند، اشــاره به  کمال زنــان از جوزف  ک پیرامــون  مــردا
که با طبیعت وحشــی خود در ارتباط است. آنچه به  همان زنی باشــد 
کمپبل متوجه آن نشــدند، تفاوت  کســانی چون جوزف  نظر می رســد 
که وجود دارد  زنــان روزمره با آن زن اسطوره ایســت، تفاوت فاصلــه ای 
کردن جای خالی زن وحشی، برای یافتن آن و  و میل به زنان برای پر 

رهاشدن از نشانه های نبود زن وحشی. 
کتاب خود به آن اشــاره می کند،  که اســتس در  یکــی از الگوهایــی 
که در این مقاله مورد  گاهی در جنگل جهان زیرین« است  الگوی »آ

گرفت. استفاده قرار خواهد 

گاهی در جنگل جهان زیرین الگوی خودآ

گاهی در جنگل جهان زیرین را، از داســتان  اســتس الگوی خودآ
»دختر بی دست« استخراج کرده است. او بحث می کند که این داستان، 
گاهی زنان در جنگل جهان زیرین از طریق آیین صبر  »درباره ی خودآ
و بردباری است« )همان، ۵۳۳(. خالصه ی داستان ازین قرار است:
کنار همســر و دختــرش از دار دنیا چیزی  کــه در  آســیابان فقیــری 
جز ســنگ آســیاب برایش نمانده بود، در یک روز سخت با پیرمردی 
که به او می گوید در ازای فروش آنچه در پشــت خانه  مواجه می شــود 
که در پشــت خانه تنها  دارد، بــه او ثــروت فــراوان می دهــد. آســیابان 
درخــت ســیب پرشــکوفه ای دارد، پیشــنهاد را قبــول می کنــد غافــل 
از اینکــه دختــرش همــان زمان در پشــت خانه بوده.  ســه ســال بعد 
ک و تمیز اســت در  که پا شــیطان بــرای بــردن دختر می آید، اما دختر 
که شــیطان بتواند او را از  ک تر از آنســت  دایره ای از نمک ایســتاده، پا
کثیف  که دختر حمام نرود تا  کند. راه حل شــیطان اینســت  آن خود 
که شــیطان برای بردنــش می آید،  شــود اما اشــک های دختــر زمانی 
کثیف و وحشی  که ظاهری  که شیطان بتواند او را  مانع آن می شوند 
دارد ببرد. شــیطان عصبانی به آســیابان می گوید یا دست های دختر 
کنار  را قطــع می کنــد تــا بتوانــد او را ببــرد یا همه ی مــردم روســتا را در 
گریان به خواسته ی شیطان  آســیابان و همسرش می کشد. آسیابان 
تــن می دهــد. وقتی شــیطان می آیــد باقیمانده ی دســت های دختر 
ک شــده بودند و اینگونه شــیطان نمی تواند  بازهم با اشــک هایش پا
کــه پیش آنها بماند و اینکه  دختــر را ببرد. آســیابان به دختر می گوید 
کند. اما دختــر قبول نمی کند،  دیگــر می توانــد در ناز و نعمــت زندگی 
بازوانش را در پارچه ای تمیز می پیچد و راهی می شود. آنقدر می رود 
کمــک موجودی شــبح وار  و مــی رود تــا بــه قصر پادشــاه می رســد و با 
که  گالبی هــای آن می خــورد. فــردا، شــاه  از خنــدق بــاغ رد شــده و از 
کم شــده اســت، از باغبــان ماجــرا را پرس و  گالبی هــا  متوجه شــده از 
گالبی خوردنش  جــو می کنــد و نهایتًا شــب بعــد شــاهد ورود دختــر و 
می شــود. ســاحر شــاه با دختر صحبت می کند و شــاه پس از شنیدن 
گوی ســاحر و دختر، عاشــق او شده، دســتانی نقره ای برایش  گفت و 
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می ســازد و بــا او ازدواج می کنــد. زندگــی آنهــا خــوب اســت تــا اینکــه 
جنــگ در می گیــرد، شــاه دختــر را بــه مــادر خردمنــدش می ســپارد و 
راهــی جنگ می شــود. دختــر در این حیــن، زایمان می کند و پســری 
به دنیا می آورد. مادر شــاه برای پســرش نامه می فرســتد اما شیطان 
چندین بار نامه ی ملکه و پاسخ شاه را تغییر می دهد تا اینکه آخرین 
که دختر را بکشــد. ملکه به  که ملکه دریافت می کند آنســت  نامه ای 
که  کار تــن نمی دهد و دختر و فرزنــدش را فراری می دهد. دختر  ایــن 
که تا به آن روز دیده بود  دوباره سرگردان است، به انبوه ترین جنگلی 
که به او پناه  کمک شــبح مهربان، زن و مــردی را می یابد  مــی رود و با 
که زن در مهمان خانه می ماند، دست هایش  می دهند در سال هایی 
کرده و به حالت اولشان برمی گردند. شاه از جنگ باز  به تدریج رشد 
که ســوء تفاهم ها برطرف می شود، به دنبال همسر  می گردد و زمانی 
که نه غذایــی می خورد و نه آبی.  و فرزنــدش راهی می شــود در حالی 
کــه بــا نیروی غیراین جهانی زنده مانده اســت، پس از هفت ســال  او 
جســت و جو به مهمان خانه ی زن و مرد و می رســد و از خســتگی به 
خــواب مــی رود. چون بیدار می شــود زنــی دوست داشــتنی و بچه ای 
کــه مــن همســر تو هســتم و این  زیبــا را می بینــد و زن بــه او می گویــد 
گفته اش  فرزندت اســت و با نشان دادن دست های نقره ی حقیقت 
را به شــاه ثابت می کند. شــاه و همســرش و فرزندش با خوشحالی به 
کنــار یکدیگر زندگــی می کنند  قصــر بازگشــته و بــه خوبی و خوشــی در 

)همان، ۵4۲-۵۳۵(.
گاهــی در جنگل  اســتس بر اســاس ایــن داســتان، مراحل یافتــن آ
کورکورانه، قطع  جهــان زیریــن را اینگونه تبییــن می کنــد: »معاملــه ی 
کشــف عشــق در جهــان زیرین، شیارکشــیدن روح،  عضو، ســرگردانی، 
قلمرو زن وحشی و عروس و داماد وحشی« )یاحقی و دیگران، ۱۳۹6، 

که در ادامه ی مقاله به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.  )۱64

قلعه ی متحرک هاول

که  قلعه ی متحرک هاول، داســتان دختری به نام ســوفی اســت 
بــا طلســم ســاحره ی ضایعات۱۲ بــه پیرزنی ۹0 ســاله تبدیل می شــود 
کــرده و وارد قلعه ی  کــه برای شکســتن طلســم خــود زندگیش را رهــا 
کی در سال ۲004در  متحرک هاول می شــود. این شاهکار هایائو میازا
که اقتباســی از  کران شــد. این فیلم  کشــورهای دیگر ا ژاپن و ســپس 
کتابــی بــه همین نام اثر دایانا واین جونز۱۳ اســت، با اســتقبال بســیار 
گشــت. در پی موفقیــت این  زیــادی روبــرو شــده و نامــزد اســکار نیــز 
کــی شــیرطالیی جشــنواره ی ونیــز را بــه افتخــار یک عمر  فیلــم، میازا
دســتاورد هنری در شــصت و دومیــن دوره ی جشــنواره ی فیلم ونیز 
که موفق به  کارگردان انیمیشن جهان بود  کرد. او نخستین  دریافت 

 .)Cavallaro, 2006( دریافت این جایزه شد

گاهی در جنگل جهان زیرین در قلعه ی متحرک هاول الگوی آ
که پیش تر مطرح شــد، اســتس 7 مرحله را برای رسیدن  همانطور 
کورکورانه، قطع عضو،  گاهی برای زنان مطرح می کند )معاملــه ی  بــه آ
کشــیدن روح، قلمرو  کشــف عشــق در جهان زیرین، شیار  ســرگردانی، 

زن وحشــی و نهایتــان عروس و داماد وحشــی(. دلیل اســتفاده از این 
الگو برای بررســی ساختار روایی انیمه ی قلعه ی متحرک هاول آنست 
کمپبل و در پــی او ووگلر، با  کــه ایــن الگو، ما را بیشــتر از الگوی جــوزف 
کمک می کند  کرده و به ما  که طی می کند آشنا  روان سوفی و مسیری 
که در آن  داســتان و روایــت آن را از جنبــه ی دیگری ببینیم، جنبــه ای 
کلیشــه ای به مردان  که به صورت  قهرمان داســتان نه با قدرت هایی 
نسبت می دهند و بلکه با صبر و بردباری و استفاده از خرد کهن الگوی 

گاهی دست پیدا می کند. زن وحشی، خود را می شناسد و به آ

كوركورانه مرحله ی نخست: معامله ی 
می نامــد،  کورکورانــه  معاملــه ی  را  مرحلــه  نخســتین  اســتس 
کــه در داســتان دختر بی دســت، پــدر با شــیطان می کند  معاملــه ای 
که شــیطان، بخواهــد دختر آســیابان را از آن  و منجــر به آن می شــود 
که همــه ی عناصر  کنــد )۱۳۹۳، ۵4۲(. اســتس بحــث می کنــد  خــود 
داســتان، بخش هــای مختلفــی از رواننــد، و تقریبــًا هــر دختــری، هر 
که زیرک باشــد، در ابتدا معامله ی بــد را انتخاب می کند.  چقــدر هم 
کــه »وقتی آن را  او ایــن معاملــه را اینگونه تعریــف می کند: معامله ای 
گاه عمیق مان را با زندگی ای بسیار بی جان  انجام می دهیم، زندگی آ
و بی رمق معاوضه می کنیم« )۱۳۹8، ۵4۲(. این معامله اما فایده ای 
گر آسیابان این معامله  هم دارد، فرصت را برای تغییر ایجاد می کند، ا
گاه  را بــا شــیطان نمی کــرد، دختــر هیــچ گاه بــه قــدرت درونــی خــود آ
نمی شــد و همیشــه تا آخر عمر در خانه ی آســیابان می ماند. اســتس 
که قرار اســت در  که پــدر، نماد آن عملکرد روان اســت  بحــث می کنــد 
که این عملکرد درســت  جهــان بیــرون راهنمای ما باشــد، امــا زمانی 
که بــه نظر  کــه چیزهــا آنــی نیســتند  کار نمی کنــد، متوجــه نمی شــود 
می رسند. و زنی که غرایزش را نادیده می گیرد، شهودش را رها می کند 
و بــه ابعــاد وحشــیش بی توجــه اســت، خــود را در وضعیتــی می یابــد 
کــه هــر وعــده ی طالیی بــه محنت و انــدوه منجــر می شــود )۱۳۹8(.
سوفی دقیقًا در چنین وضعیتی قرار دارد، او که پس از مرگ پدرش 
کاله فروشــی پــدر را بــه عهــده دارد، از دیگر زنان  مســئولیت مغــازه ی 
فروشگاه دور است و باور دارد به دلیل اینکه مغازه برای پدرش بسیار 
که بار مغازه را به دوش  مهم بوده و دختر بزرگ تر است، موظف است 
بکشد و اینگونه شادی، شهود و زندگیش را در ازای وظیفه، قربانی کند.
کردن ســربازان توســط جادوگر و  امــا دیــدار با هاول، دســت به ســر 
کرده است.  پرواز کردن بر فراز شهر همراه با او، چیزی را در سوفی بیدار 
استس می گوید، زنان در مرحله ی معامله ی کورکورانه، متوجه آنچه از 
که آسیابان از معامله اش  که زمانی  دست داده اند می شوند همانطور 
کردن می کند. سوفی زمانی  گریه   با شــیطان می گوید، دختر شــروع به 
گام برمــی دارد، نخســت  کــه بــا هــاول، بــا آهنــگ والــس، بــر فــراز شــهر 
کم چهره اش تغییر  کم  کمی وحشت زده دارد، اما  چهره ای متعجب و 
گویا پس از مدت ها این دختر با چشمان بی روح و باور اینکه  می کند، 
که در داســتان  نازیباســت، شــور و شــوق را تجربه می کند. و همانطور 
که شــکوفه داده اما به بار ننشســته،  دختر بی دســت، درخت ســیبی 
که دختر در شناخت خود به پختگی نرسیده  می تواند نماد این باشد 
گفت پــرواز بر فراز شــهر و جمله ی هــاول به  اســت )همــان(، می تــوان 

گاهی در جنگل جهان زیرین کالریسا پینکوال استس تحلیلی بر نظریه خودآ
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کار اســتعداد ذاتــی داری«، نمایانگــر قــدرت  کــه »تــو در ایــن  ســوفی 
بالقوه ی ســوفی اســت. امــا در اینجا ســوفی هم تنها شــمه ای از آنچه 
می تواند باشــد و داشته باشــد را درک می کند و هنوز در شناخت خود 
که سوفی،  گاهی، منجر به آن می شود  به پختگی نرسیده است. این آ
گاهانه می شود  متوجه شود چه معامله ای کرده است. »حاال رنج زن آ
کاری با آن بکنــد می تواند از  گاهانــه باشــد، زن می تواند  و هــرگاه رنــج آ
آن برای آموزش، برای قوی شدن و تبدیل شدن به زنی دانا استفاده 

کند« )همان، ۵۵۱(.

مرحله ی دوم: قطع عضو
از دســت دادن  یعنــی  از دســت دادن دســت  اســتس می گویــد 
که  ح می کند  »اختیار خود بر زندگی خویشتن« )همان، ۵۵0(. او مطر
شــیطان به دنبال نور دختر است، دوشــیزه ای با زیبایی خیره کننده 
کندن پوسته ی  گاه نیســت. شــیطان می خواهد با  که از ارزش خود آ
متمدن دختر، زندگی او را برای همیشه بدزدد، اما متوجه نمی شود 
کار، دختر را به طبیعت وحشی و قدرتمندش نزدیک تر می کند.  این 
گاهی اســت )همان(. »قهرمــان زن قصه  ایــن قطــع عضو، آغــاز خودآ
که تــا به حال بوده باشــد«  ... بایــد مثلــه شــود تــا دیگر نتوانــد آنطور 

کند.  )همان، ۵60( و اینگونه هبوط خود را به جهان زیرین آغاز 
که ســاحره ی ضایعات  در انیمــه ی قلعه ی متحرک هاول، زمانی 
متوجــه توجــه هاول به ســوفی می شــود، وارد خانه ی او شــده و او را 
که سوفی را از دختری جوان به پیرزنی پیر  طلســم می کند. طلسمی 
کنترل خود و  که تمام تالشــش را بــرای  و خمیــده تبدیــل می کند. او 
که نمی تواند  آرام مانــدن می کنــد، فردا صبح بــه این نتیجه می رســد 
گرچــه انگیــزه ی ســاحره ی ضایعــات، پیرکــردن و  در خانــه بمانــد. 
از پــا انداختــن اوســت، همیــن مســئله بــرای ســوفی منجر بــه یافتن 
هاول، شــناخت خود و نهایتًا دســتیابی به عشــق می شود. انگیزه ی 
که هاول به او توجه  ســاحره، حســادت اســت. حســادت به دختری 
کرده اســت. اســتس می گوید  کــرده، در حالی کــه همــان مــرد او را رها 
کــردن ابدی زنان اســت« )همان، ۵6۲(  هــدف غارتگــر روان »ناقص 
و جادوگــر بــا ســوفی همیــن کار را می کنــد؛ غافــل از اینکــه پیر شــدن 
کرد. ســوفی، ســفر او را به ســوی زن وحشی درونش تســهیل خواهد 
کــه پیرزن، شــایع ترین شــخصیت تمثیلی  اســتس بحــث می کند 
کــه  بــه عنــوان »آن  از فرهنگ هــا  او در بســیاری  از  و  اســت  جهــان 
می داند« یاد می شــود )همان، ۳6( و دسترســی ســوفی به این وجه 
وجــودش، او را در یافتــن خــود یــاری می دهــد. آنچــه در ایــن انیمــه 
که بدنش  که ســوفی، دختر جوانی نیســت  قابل توجه اســت آنســت 
پیر شــده، بلکه حقیقتًا به یک پیرزن با تمام خرد و فوایدش تبدیل 
می شــود. ســوفی در بســیاری از بخش های داســتان به نتایج مثبت 
که  که می گوید »خوبی پیــری اینه  پیــری اشــاره می کند، مثل زمانــی 
آدم از هیچ چیز نمی ترسه« یا اینکه می گوید »به نظر می رسه تو پیریم 
کــه پیرزن با  که اســتس بحث می کند  زیــرک شــده ام« و ... همانطور 
گرچه  زن وحشــی متفاوت است. در روند داســتان متوجه می شویم 
ســوفی با از دست دادن جوانیش -قطع عضو- و پیرشدن به سمت 
گاهــی پیــش مــی رود و نیــز از خرد پیرزنــان برخوردار اســت، اما  خودآ

هنــوز با خود وحشــیش فاصلــه دارد و باید ۵ مرحلــه ی بعدی را طی 
کند تا به آن برسد. 

مرحله ی سوم: سرگردانی
که این مرحله، جایی است  استس درباره ی این مرحله می گوید 
کــه در آن دختــر می خواهــد بــه راه خــود بــرود و سرنوشــت خویش را 
که احســاس درماندگی  بپذیرد. در این مرحله، زنان به همان اندازه 
می کنند، بر حرکت در این مسیر پافشاری می کنند، و اینگونه تمثیل 
گرگ تنهــا تبدیل می شــود. او بحث  آواره تکامــل یافتــه و بــه تمثیــل 
گرچه  که این بخشــی از آیین الهی اســت، و  که دختر می داند  می کند 
کــه بــه مالقات  ممکــن اســت بترســد امــا از همــان ابتــدا می خواهــد 
پادشاه و داماد خود در جهان زیرین برود و با این هبوط، به شیوه ی 

خود متحول می شود )۱۳۹8(.
که دیگر  که طلسم شده، به خودش می گوید  سوفی، فردای شبی 
ج شده و همانطور  نمی تواند در خانه اش بماند و اینگونه از شهر خار
گمشــده اش -یا  کــه بــه دیگــران می گویــد در جســت  و جــوی خواهــر 
گمشــده اش- در زمین های بایر۱4 شــروع به  گفــت خود  شــاید بتوان 
کدام ســو برود و یا  حرکــت  می کنــد بدون آنکه مشــخصًا بداند باید به 
گرچه پاهای پیرش او را به جایی  کمک بخواهد.  کســی  دقیقًا از چه 

نمی برند اما سوفی مصمم است به مسیرش ادامه دهد.
بعــد از آوارگــی، ایــن مرحلــه دو عنصــر قابــل تامــل دیگر نیــز دارد، 
ح  مطــر اســتس  گالبــی.  خــوردن  دیگــری  و  اســت  شــبح  نخســت 
که در  که زمانــی  کــه یکــی از ناب تریــن معجــزات روح آنســت  می کنــد 
کمــک از راه می رســد و در ایــن  بی دفاع تریــن وضعیــت قــرار داریــم، 
که دختــر را تا درخت زار  کمک در قالب شــبحی اســت  داســتان، این 
جهان زیرین، باغ میوه ی شــاه، همراهی می کند )همان، ۵60(. این 
که سوفی در ابتدا  کمک در انیمه، در قالب مترسکی نمایان می شود 
که در  کــردن یک عصا، تیرک او را می گیرد و مترســک را  بــه امیــد پیدا 
کرده است، نجات می دهد. مترسک سپس نه تنها یک  گیر  درختی 
 ،)Cavallaro, 2006( که شــبیه سوفی نیز هست عصا برای او می آورد 
کردن مترســک بــه او می گوید  که ســوفی برای از ســر باز  بلکــه زمانــی 
کند، به طریقی، قلعه ی هاول را به سمت  برایش خانه ای دست و پا 
سوفی هدایت می کند تا سوفی بتواند شب را در آنجا بگذراند. سوفی 
که می گوید ممکن است  گرد هاول  حتی یک بار در جواب مارکل۱۵ شا
مترســک یک شــیطان باشــد، می گوید »احتمــااًل، اما او مــرا به اینجا 
که  کرد پس شــاید راهنمای خوبی باشــد«. جالب آنســت  راهنمایی 
کتاب ندارد و ســوفی از آن می ترســد  کارکرد را در  مترســک جونز، این 
که این  کی اســت  )Vieira and Kunz, 2018( و تنهــا در اقتبــاس میازا
کتاب با الگوی  نقش به مترسک داده شده و این گونه انیمه، بیش از 

گاهی در جنگل زیرین تطابق پیدا می کند.  آ
که معنای خوردن میوه در جنگل پادشــاه  اســتس بحث می کند 
کــه روح زن با خوردن میوه بارور شــده و رشــد مــدام را تجربه  آنســت 
می کنــد. ایــن میــوه، مائده ایســت آســمانی در بیابان، غذایی اســت 
کمک می کند تا به حرکت  گرسنگی را از بین می برد و به ما  که  اثیری 
کســب  کنیــم و نیــز طعــم وحــدت وحشــی را  ادامــه دهیــم و معرفــت 
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بچشــیم )۱۳۹8، ۵7۱-۵7۲(. در داســتان اصلــی، دختــر دو شــب از 
کار بــه یکبار تقلیــل یافته  گالبــی می خــورد، در انیمــه، ایــن  میــوه ی 

است و در مرحله ی چهارم به نمایش درمی آید. 

كشف عشق در جهان زیرین مرحله ی چهارم: 
کم شدن  که شاه متوجه  که در این مرحله  ح می دهد  استس شر
کمک باغبان، شبانه شاهد میوه خوردن دختر  گالبی ها می شود و با 
گاه شــدن از جزییات  گفتگــوی ســاحر با دختــر و آ می گــردد و پــس از 
گفت وگــوی آن هــا، عاشــق دختر شــده، بــا او ازدواج می کنــد و برایش 
دســت های نقــره می ســازد، در ایــن مرحلــه و در بــاغ میــوه ی جهان 
زیرین، بخش های مختلف روان چه مونث -دختر، مادر و پیرزن- و 
گرد هم می آیند و  چه مذکر -شاه، ساحر، باغبان- و نیز شبح یاریگر، 
گری به آن هم گرایی یا تقارب  کیمیا که در  چیزی را به وجود می آورند 
می گوینــد: »وحــدت تحول گرانــه ی عالی تــری از عناصــر نامتشــابه« 
)۱۳۹8، ۵78( و در نتیجــه ی ایــن همگرایی در فضای روح انرژی ای 

که بصیرت و معرفت را به دنبال دارد.  جان بخش بوجود می آید 
استس درباره ی گالبی ها بیان می کند که هر میوه و شکل مدوری که 
درونش هسته ای دارد که می تواند به موجود زنده تبدیل شود، مانند 
لت  غ، می توانند بــر خاصیت زندگی درون زندگــِی زنانگی دال تخم مــر
داشــته باشــند، در اینجا »گالبی بــه طور تمثیلی بیانگــر ظهور زندگی 
گالبی بذری از خویشــتن راســتین نوســت« )همان، ۵7۹(.  نوســت، 
موجــودی  داســتان  ایــن  در  شــاه،  کــه  می کنــد  بحــث  اســتس 
کمــک می کند تا  کــه دیگــران را خردمنــد می کنــد. او بــه دختر  اســت 
کافیســت  کند. شــاه  در جهــان زیریــن، بــا توانایــی بیشــتری زندگــی 
نظــری بــه دختــر بینــدازد تــا فــوراً بــدون تردیــد و دودلــی بــه او دل 
ببنــدد و او را بــه عنــوان همســر خــود برگزینــد. »او دختر را بــه عنوان 
همســر خویــش می شناســد، نــه به رغــم بی دســتی، وحشــی بــودن 
و آوارگــی دختــر، بلکــه دقیقــًا بــه خاطــر آن« )همــان، ۵8۵(. شــاه بــا 
دختــر ازدواج می کنــد و این گونــه روح، معرفت هــر دو ذات را به خود 
می گیــرد، هــم بــه جهــان مــادی منتســب می شــود و هــم بــه جهان 
نامرئــی و تولــد دوبــاره به همین معناســت. شــاه همچنیــن به دختر 
دســت های نقــره ای می دهــد، اســتس می گویــد »دســت داشــتن در 
کردن،  کــردن، آرام  جهــان زیریــن، از یادگیــری فراخوانــدن، هدایــت 
توســل جســتن بــه نیروهــای آن جهانــی ناشــی می شــود« )همــان، 
کردن شــفابخش، قــدرت دیدن در  ۵86(. همچنیــن »یعنــی لمــس 
تاریکــی، قابلیــت بهره منــدی از معرفتــی قدرتمنــد از طریــق حــواس 
گری پیدا  کــه دختــر قابلیــت شــفا جســمانی« در ایــن مرحلــه اســت 
می کنــد. بدســت آوردن دســت های نقــره ای از منظــر اســتس، نوعی 
تاج گــذاری اســت، او دیگــر ملکــه ی زندگــی و مــرگ، ملکــه ی جهــان 
زیرین شده است، اما هنوز راه بیشتری برای رشد در برابر خود دارد. 
کــه بــا راهنمایــی مترســک بــه قلعــه ی هــاول  در انیمــه، ســوفی 
کلسیفر۱6 یا شــیطان آتشین قلعه  رســیده اســت، وارد قلعه شــده و با 
کلسیفر،  که در قلب آن قراردارد و نیروی پشت آنست، روبرو می شود. 
دو نقــش باغبان/ســاحر را در داســتان بــازی می کند. اســتس بحث 
ک و ریشــه  کــه باغبــان »حافــظ و پرورش دهنــده ی بذر، خا می کنــد 

کلســیفر نیــز حافــظ قلعــه ی هــاول -جنگل  اســت« )همــان، ۵76(. 
جهــان زیریــن ســوفی- اســت و شــکل دهنده و حتی رشــددهنده ی 
کمک می کند و آن  که به حیات قلعه  کلســیفر نیرویی اســت  آنســت. 
که  که ســاحر  ح می کند  را برقــرار نگــه می دارد. از طرفی، اســتس مطر
می تواند هر جنســیتی و هر شــکلی داشته باشد، شخصیت قدرتمند 
کمک  کــودکان، بــرای  کــه ماننــد بــرادر در قصه هــای  مذکــری اســت 
کاری می کند. ســاحر همــواره قابلیــت تبدیل  بــه دختــر داســتان هــر 
کمک  شــدن را دارد و بــه راحتــی نقــاب عوض می کند. ســاحر بــه زن 
می کنــد تبدیل به هر چه دوســت دارد، بشــود و در هــر لحظه هر طور 
کلسیفر نیز برای سوفی  که دوســت دارد، خود را نشــان دهد )۱۳۹8(. 
کلســیفر به حــرف هیچ  گرچــه مــارکل می گویــد  همیــن نقــش را دارد، 
که راضی  گوش نمی دهد، ســوفی او را مجبــور می کند  کــس جز هاول 
گرچه  شــود به آتش اجاق تبدیل شــود تا ســوفی غذا بپزد، همچنین 
از باران می ترسد، در پرده ی سوم فیلم به سوفی اجازه می دهد او را 

از قصر بیرون بیاورد. 
کلســیفر، شــروع به پختن غذا می کند و یکی  کردن  ســوفی با راضی 
غ اســت. هاول  کــه برای صبحانه اســتفاده می کند، تخم مر از مــوادی 
کــه وارد قلعه می شــود و ســوفی را در حال پختــن غذا می بیند،  زمانــی 
کمک می کند و اینگونه،  کردن صبحانه  متعجب شده و به او در آماده 

شاه شاهد میوه خوردن دختر در جنگل جهان زیرین می شود. 
که شــاه نیز درگیر روند حیاتی روح است، او  اســتس بحث می کند 
گاهی می رسد )با از دست دادن  نیز شکست می خورد، می میرد و به آ
دختر، جســتجو برای او و رســیدن به همســرش( و از شــاهی متمدن 
به شــاهی وحشــی تبدیل می شــود )۱۳۹8، ۵76(، اما هاول آن شاه 
گاه جهــان زیریــن نیســت. ســفر او، چیــزی متفــاوت  خردبخــش و آ
گاهی بیشــتر اســت و ما این تفاوت را  از ســفر شــاه برای رســیدن به آ
درســت در همان آغاز وارد شــدن ســوفی به قلعه متوجه می شــویم، 
کلســیفر در نقش باغبان/ســاحر با ســوفی صحبت می کند  که  زمانی 
کردن خیرخواهانــه به او، می گویــد در صورتی به  کمــک  امــا بــه جای 
که سوفی نیز به او در  کمک می کند  کردن طلسمش  سوفی در باطل 
که او و هاول را به هم  کند، طلســمی  کمک  باطل شــدن طلســمش 
کرده است و اینگونه، شاه جهان زیرین از موجودی ایزدگون  مرتبط 
که به  که همانقدر  به موجودی نفرین شــده تغییر می کند. موجودی 
کمک ســوفی نیاز  گاهی برســد، به  کمــک می کند تا بــه خودآ ســوفی 

کند.  دارد تا طلسمش را باطل 
که قلعه ی هاول،  چنگ-ایــن وو در مقالــه ی خود بحث می کنــد 
نماد روان اوست و به خوبی در طی انیمیشن می توان تغییرات روان 
کرد )۲0۱6(. او سپس به وضعیت  هاول را در تغییرات قلعه مشاهده 
اســفبار قلعه در آغاز ورود ســوفی اشــاره می کند، قلعه تاریک اســت و 
گرفته و همان طور  کثیــف و نامنظم، تار عنکبوت بخش های آن را فرا
کــه ســوفی اشــاره می کند، بیشــتر از یک قلعــه یا قصر بــه یک خانه ی 
که شــاهدی اســت بر وضعیــت روانی هــاول )همان(  خرابــه می ماند 
که سوفی پس از ورود به جهان زیرین انجام می دهد،  کاری  دومین 
بعد از غذا خوردن نظافت قصر و شستن لباس ها و زمین قصر است. 
که شســتن از ازل، آیینی پاالیش گر بوده است،  اســتس بحث می کند 

گاهی در جنگل جهان زیرین کالریسا پینکوال استس تحلیلی بر نظریه خودآ
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کردن و خیس  ک کردن نیست بلکه به معنی »آغشته  شســتن تنها پا
کــردن آن چیــز بــا روح و رمز و راز معنوی نیز هســت ... شســتن یعنی 
که از فرط اســتفاده شــل و ول شــده  کــردن دوبــاره ی چیــزی  نونــوار 
کردن، نــه تنها خشــم و درماندگــی خودش را  اســت« ســوفی بــا تمیز 
تخلیــه می کنــد )Cavallaro, 2006( بلکــه بــه بــاور وو بــه روان هــاول 
کــرده )Wu, 2016( و نقش آنیمای هــاول را پذیرا  نیــز دسترســی پیدا 
می شــود، و شــروع بــه روح دادن و عمق دادن بــه روان هاولی می کند 
کــه بــه دلیــل از دســت دادن قلبــش، در روابــط بــا انســان ها فــردی 
که اســتس می گوید  ســطحی اســت. او روان هــاول را نیــز همان طــور 

نونوار می کند و زمینه ی تغییر قهرمان را فراهم می کند.
شــور در پایان نامــه اش آنیمــا در انیمیشــن: قهرمانــان زن هایائــو 
که ترس هــاول از  گاهــی پساپدرســاالری، بحــث می کنــد  کــی و آ میازا
کنار تالشش برای مستقل  سایه اش و فرارش از مسئولیت پذیری، در 
شــدن از چنــگال بانــو ســلیمان۱7 بــه او شــخصیتی دوگانــه داده و در 
کرده است )Shore, 2013(. برخالف شاه  روانش شکافی بزرگ ایجاد 
که  ح می کند  که مادری پیر و خردمند دارد، شــور مطر جهــان زیریــن 
ســلیمان در انیمه، در نقش مادری مستبد نمایان می شود، مادری 
که از پسرش به دلیل آنکه مایل است مستقل باشد خشمگین است 
که  و می خواهــد از او انتقــام بگیرد. شــور فراتــر از این رفتــه و می گوید 
کردن هاول  تنهــا دلیل ســلیمان برای به راه انداختن جنــگ، منقاد 
که در زمان  که تمام جادوگران و ساحران سوگند خورده اند  است چرا 
کنند و ســلیمان می خواهد از این طریق،  جنگ به پادشــاه خدمت 

.)Ibid( آزادی هاول را از او بگیرد
گذرا بــه موضوع جنگ  کامــاًل  کــه در آن به شــکلی  کتــاب  برخــالف 
کی تحت تاثیر جنگ عراق، موضوع جنگ را وارد  اشاره می شود، میازا
 Cavallaro, 2006; Vieira and( داستان قلعه ی متحرک هاول می کند
کیمیــچ۱8 در مقالــه ی  کــه مــت  Kunz, 2018 ( و در نتیجــه، همانطــور 
کی در انیمیشــن خود  که میازا خود مطرح می کند، شــخصیت هاولی 
Kim-(.بــه تصویــر می کشــد بــا هــاول جونــز بســیار متفــاوت می شــود
کــه  کــی، هــاول شــخصیتی اســت  mich, 2007(. در انیمیشــن میازا
گرچــه همچنان از مســئولیت پذیری فرار می کند، اما بیشــتر از آنکه به 
دختران بیندیشــد، درگیر جنگ اســت و یکی از درگاه های قلعه اش به 
کی  که جونز درباره ی هاول میازا میدان جنگ بازمی شــود و همانطور 
کنش هــای دراماتیک باشــد،  می گویــد بیشــتر از آنکه شــخصیتی بــا وا
کــه  یــک قهرمــان اســت )Vieira and Kunz, 2018 (. او بحــث می کنــد 
ک خود می گیرد، نمایانگر نگاهی  که هاول با قلب پا موضع ضد جنگی 
گریــزی در آن وجود ندارد. هاول  که راه  منفی نگرانه و ناامیدانه اســت 
گروه مبارزه می کند و قهرمان-هیوالیی است  در این جنگ ضد هر دو 
که به بن بســت رســیده اســت و تنهــا عشــق می توانــد او را نجات دهد 
گرچه هاول ســوفی را  که  )Kimmich, 2007(. بــه همیــن دلیــل اســت 
که مانند  به ســرزمین خــودش می برد و به او انگشــتری نقــره می دهد 
کارکرد هدایت کنندگی  که شــاه به دختر می دهد،  دســت های نقره ای 
کلســیفر و نیــز در  دارنــد و ســوفی می توانــد بــا اســتفاده از نــور انگشــتر 
ادامه ی داســتان هاول را بیابد، اما هاول از ابراز عشــق ناتوان اســت و 
که  گرچه پیوند اضداد صورت می گیرد، اما پیوند آنقدر  در این مرحله، 

کامل نمی شود.  باید محکم نیست و ازدواج در این مرحله 

كشیدن روح مرحله ی پنجم: شیار 
این مرحله، از رفتن شاه به جنگ تا راهی شدن دختر با فرزندش 
که در این  به سمت جنگل جهان زیرین ادامه دارد. استس می گوید 
مرحله، انرژی شــاهانه عقب نشینی می کند تا مقام روحی نویافته ی 
کار مهم  گذاشــته شــود. در ایــن مرحلــه، دختــر دو  دختــر بــه آزمــون 
انجام می دهد نخست با مادر وحشی پیر ارتباط برقرار می کند و دوم 

فرزند به دنیا می آورد. 
که او همچون دیمیتر  استس درباره ی مادر شاه توضیح می دهد 
نماینده ی جنبه ی مــادری و همچون هکاته، نماینده ی تاج گذاری 
که فریب شــیطان را نمی خــورد، با به  کســی اســت  در زنــان اســت، او 
جــان خریــدن خطــر مجــازات، عاقالنه تریــن راه را انتخــاب می کنــد و 
کلــک می زند و در هر شــکلی غارتگر را  بــه جــای جنگ بــا غارتگر به او 

می شناسد. 
کــه می ترســد بــه دربار  کمــک بــه هاولــی  در انیمــه، ســوفی بــرای 
گــن۱۹ بــه دربــار مــی رود تــا بگوید  بــرود، در نقــش مــادر جادوگــر پندرا
که می ترســد به آنجا بیاید و البته هاول نیز  پســرش آنقدر ترســو است 
کــه از دور حواســش به ســوفی خواهد باشــد. اینگونه  قــول می دهــد 
که ســوفی در نقش مادر شــاه، به ســوی دربار می رود تا با بانو  اســت 
گرفته اســت مواجه شــود  کــه در مقــام مادر ظالم شــاه قرار  ســلیمان 
کنــد. در ابتدای همین ســکانس اســت  و از هــاول دفــاع و مواظبــت 
کــه ســوفی برای نخســتین بــار، نــه در هیئت دختــری جــوان و نه در 
هیئــت پیرزنی خمیده، بلکه در هیئت یک مادر، زنی راســت قامت، 
که نام  گــن  میانســال و پرقــدرت ظاهــر می شــود. از طرفــی نــام پندرا
خانــدان ســلطنتی شــاه آرتــور افسانه ایســت )Britannica, 2019( به 
که ماننــد دیمیتر مادر اســت، جایگاهی ملکــه وار همچون  ســوفیای 
کی  هکاته تاج ملکه می دهد.  تفاوت الگوی اســتس با داســتان میازا
که ســوفی خود نقــش مادر شــاه را  قابــل توجــه اســت، جالــب اســت 
که اســکالی در پایان نامه اش اشــاره  بــه عهده می گیــرد. اما همانطور 
می کند »ســوفی خودش در نقش فرشــته ی مهربان داستانش ظاهر 
می شــود و بــا هنرمنــدی زندگــی خــود را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد« 
گرفتن در نقش  کمک به خود با قرار  )Scally, 2013, 164(. و عالوه بر 
مادر مهربان و مقابله با بانو ســلیمان، زخم های روان هاول را مرهم 

.)Shore, 2013( می نهد
که به دنیا آوردن بچه معادل روانی »یکی  استس توضیح می دهد 
شــدن بــا خویشــتن و یــک تن شــدن، یعنی به لحــاظ روانــی یکپارچه 
شــدن است« )۱۳۹8، ۵۹۳(. در این مرحله از انیمه، سوفی در هر سه 
کثر لحظات این مرحله،  جایگاه پیرزن -ابتدای ســکانس، مــادر -در ا
که عاشــقانه از هاول در برابر تهمت های بانو ســلیمان  و دختر -زمانی 
گام بر  کم کم در مســیر یکپارچه شــدن  دفاع می کند- ظاهر می شــود و 
که در مســیر این تغییر، شــیطان سعی  می دارد. اســتس بحث می کند 
می کنــد بــا تحقیر تجربــه ی زن از جهان مادی و جهــان زیرین، اتصال 
میان عقالنیت و رمز و راز را در وجود او از بین ببرد و آنچه به زنان کمک 
می کند تا راه خود را ادامه دهند، ایمان اســت. شــاه روح بســیار وفادار 
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که:  است و با اولین ضربه زمین نمی خورد. استس بیان می کند 
»ایــن آزمــون ایمان درونی ماســت، آیــا دو نیــرو می توانند متصل 
بــه هــم بمانند، وقتی یکــی از آنها یــا دیگری به عنــوان موجودی 
ک طرد می شــود؟ ... آیا وحــدت می تواند  نفرت انگیــز یا وحشــتنا
ادامــه یابــد حتــی وقتــی بذرهــای شــک و تردیــد بــا شــدت تمــام 

پاشیده می شود؟« )همان، 604(.
در انیمــه، بانــو ســلیمان تالش می کند نخســت با تهدیــد هاول و 
سپس با نشان دادن بعد شیطانی قدرت هاول به سوفی، میان آنها 
که هاول  فاصلــه بینــدازد، اما ســوفی در برابر او می ایســتد. او زمانــی 
کالغ ســان خود  بــا جــادوی ســلیمان در حــال تبدیل شــدن بــه ُبعد 
که هاول مانند  اســت، نه تنها از او نمی ترســد، بلکه مانع آن می شود 

ساحره ی ضایعات قدرت خود را از دست بدهد.
کــی،  میازا انیمیشــن های  از  بســیاری  ماننــد  انیمیشــن  ایــن  در 
نقش هــا جــا بــه جــا شــده و مرزهــای خیــر و شــر ماننــد آثــار دیزنــی، 
کــه  اســت  اینگونــه  )Shore, 2013(؛  نیســتند  مشــخصی  مرزهــای 
کــه در ابتــدای داســتان نقــش شــیطانی را ایفــا  ســاحره ی ضایعــات 
کرده، در میانه ی داســتان بــا توطئه ی  که ســوفی را طلســم  می کنــد 
بانو ســلیمان تمام قدرتش را از دســت می دهد و جایگاه شیطانیش 
را نیــز بــه بانو ســلیمان می دهد و خــود در ادامه ی داســتان در نقش 
مادر پیر شاه، از سوفی و هاول در برابر نقشه های سلیمان محافظت 
می کنــد. ســوفی با بخشــیدن و مراقبــت از جادوگر ضایعــات با پیرزن 
کامل می کند. از  کرده و اینگونه وظایف این مرحله را  وحشــی آشــتی 
کرده اســت  که دیگر ســوفی زخم هــای روانش را درمان  طرفــی هاول 
و توانســته به جای فرار از بانو ســلیمان با او روبرو شــود، آنقدر با بعد 
کار  که ســوفی را بپذیــرد و این  زنانــه ی خود احســاس آرامش می کند 
را بــا تغییــر فضای درونی قلعه به خانه ی ســوفی و نیز معرفی ســوفی 
که هاول  کودکیش انجام دهد. در این مرحله اســت  به مکان زندگی 
که زیباست و با جای دادن به سوفی  نخستین بار به سوفی می گوید 
کــه در مرحله ی چهارم  در خانــه اش بــه عنوان یک دختــر، ازدواجی 
خ نــداده بــود، اینجــا صورت می گیــرد و به دلیل همین تاخیر، شــاه  ر
بــه جای آنکه در ابتدای مرحله به جنگ برود، در میانه ی مرحله ی 

کرده و به جنگ می رود.  که سوفی را ترک  پنجم است 

مرحله ی ششم: قلمرو زن وحشی
کــه دختــر بــه آن راه می یابد،  کــه جنگلــی  اســتس بحــث می کنــد 
درایــن   .)6۱۲  ،۱۳۹8( اســت«  تمثیلــی  گاه  خــودآ مقــدس  »زمیــن 
خ می دهد و دسته ای دختر از نو رشد می کنند، و  جنگل معجزه ای ر
که او درباره ی مسیر  که معنای این امر آنست  ح می کند  استس مطر
کرده است، به درکی پخته تر  که طی  نامشــخص، استعاره و مقدســی 
کار خود احیا  و ژرف تر رســیده اســت، توانسته تســلطش را بر زندگی و 

گذارد. گام  کند و به طرزی نو و قدرتمند به زندگی 
در انیمه، این مرحله با آغاز بمباران شــهر ســوفی شروع می شود. 
ســوفی دیگــر جــوان اســت، او توانســته جوانی خــود  -دســتان قطع 
که در پایانش رنگ موهای  کتاب  کند اما برخالف  شــده اش- را احیا 
ســوفی به حالت اول بر می گردد، اینجا سوفی رنگ نقره ای موهایش 

کــه معنای ســمبولیک این  کاواالرو بحــث می کند  را حفــظ می کنــد. 
گرچــه طلســم ها ممکــن اســت باطــل  کــه  کــی آنســت  انتخــاب میازا
Ca-( ک نمی شود و اثرش باقی می ماند کلی پا گذشته به  شوند، اما 
کــه نقره رنگ خــاص جهان  vallaro, 2006(. اســتس بحــث می کنــد 
روح و رنگ ماه اســت )۱۳۹8( و شــاید نقره ای ماندن موهای ســوفی 
نشــان دهنده ی میراث جهان زیرین باشــد، آنکه او به جهان زیرین 

کرده و بازگشته است.  سفر 
گرچه در فاجعه بارترین قسمت داستان قرار  سوفی در این مرحله، 
دارد؛ هــم در معــرض بمباران هســتند و هم مورد حمله ی زیردســتان 
کــه هاول  بانــو ســلیمان، مقتدرتــر و مقتدرتــر عمــل می کنــد همانطور 
گرفته تا برای دفاع از آنان بجنگد، او نیز تصمیم می گیرد برای  تصمیم 
محافظــت از خانــواده اش و نجات هــاول هر چه از دســتش بر می آید، 
انجام دهد. وی پس از آنکه ناچار بر روی کلسیفر آب می ریزد و هاول را 
که هاول  در معرض کشته شدن قرار می دهد، از طریق انگشتر نقره ای 
گذشــته راه می یابد، و چون دســتانش را بدســت آورده  به او داده، به 
مهارت حرکت در تاریکی را دارد و این گونه به گذشته می رود و ریشه ی 
کــه هاول بــرای نجات  طلســم هــاول را متوجــه می شــود و در می یابد 
که  که سوفی همان گونه  کلسیفر، قلبش را به او داده است. اینجاست 
کاملی از سفرش می رسد، درک می کند  استس اشاره می کند، به درک 
کرده و در می یابد چگونــه می تواند او را  کــه چه چیزی هاول را طلســم 
که »ســوفی هســتم، دیگه  کلســیفر می گوید  نجات دهد. او به هاول و 
کن!« و این گونه  کنم، منو تو آینده پیدا  کمک  می دونم چطوربه شما 
کردن  ســوفی نه تنها طلســم خــودش را باطــل می کند بلکه بــه باطل 

طلسم هاول نیز کمک می کند. 

مرحله ی هفتم: عروس و داماد وحشی
در ایــن مرحلــه، شــاه، هفــت ســال بــدون آنکــه چیــزی بخــورد و 
بیاشــامد در جست و جوی همســر و فرزندش روزگار سپری می کند و 
که با توجه به آنکه  نهایتًا به آن ها می رســد. اســتس توضیح می دهد 
کرده بود، شــاه  که شــاه با او ازدواج  زن، دیگر روح ســرگردانی نیســت 
گاه شــده و شــاه  کاری روحی انجام دهد. زن آ کنــد و  نیــز بایــد تغییــر 
نیــز باید برای رشــد خــود رنج بکشــد. اینگونه نیروی مذکــر وارد روند 
گاهــی خود می شــود و آنچه زن آموختــه در روح او نیز منعکس  خودآ
که در شــاه زیر  می شــود. معنای غذا نخوردن شــاه از نظر وی آنســت 
غرایز و تمایالتش، چه جنســی و چه غیره، به معنایی عمیق تر برســد 

و به خویشتن وحشی خود دست یابد.
کرد، زن وحشــی شــاهد بروز  پــس از آنکــه شــاه این مســیر را طــی 
عشق جهان زیرین خود در جهان باالیی نیز می شود. استس بحث 
کشیده است، »زمینه ی  که  که این تغییر شاه، و درد و رنجی  می کند 
مشــترک میــان زنانگــی و مردانگــی اســت. ایــن اندیشــه ای قــوی به 
که به جــای تضاد بین آن دو نیرو، عشــقی عمیق  دســت مــا می دهد 
گر عشــق ریشــه در  میان آنها می تواند وجود داشــته باشــد -به ویژه ا

جستجوی خویشتِن خویش داشته باشد« )۱۳8۵، 6۲۵(.
که  ممکن اســت مخاطب در نظر اول متوجه ســفر شاه نشود چرا 
ج می شــود، هاول را آنجا می بیند  به محض آنکه ســوفی از درگاه خار

گاهی در جنگل جهان زیرین کالریسا پینکوال استس تحلیلی بر نظریه خودآ
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که  گرفت  ح شــد، می تــوان نتیجــه  بــا توجــه بــه تمــام آنچــه مطــر
کتاب قلعــه ی متحرک  کــه در اقتبــاس خــود از  کــی بــا تغییراتــی  میازا
کــه قهرمان زن آن، بر  هــاول صورت داده، داســتانی را روایت می کند 
کالریســا پینکوال  گاهی در جنــگل جهان زیرین  اســاس الگــوی خودآ
کــرده و از دختــری دل مــرده و  گاهــی را طــی  اســتس، مراحــل خودآ
که نــه تنها  بی اعتمــاد بــه نفــس، بــه بانــوی جوانــی تبدیل می شــود 
کلسیفر  کردن طلسم خود را دارد، بلکه طلسم هاول،  توانایی باطل 
و شاهزاده ی کشور همسایه را نیز باطل می کند و خویشتن وحشیش 

را بدست آورده و عشق را در داماد وحشیش می یابد. 
کامــاًل بــه الگوی اســتس وفــادار نمی ماند و بــا تغییر  کــی امــا  میازا
زمینــه ی داســتان به جنگ و تغییر شــخصیت هــاول از یک دونژوان 
که از جنگ بیزار اســت و علیرغم میلش درگیر آن  بــه جوانی صلح جو 
که از سفر شاه جهان زیرین  شده، سفری برای هاول طراحی می کند 
که خود طلســم شــده اســت و برخالف شاه،  پیچیده تر اســت. هاول 
که نخســت  از حمایــت مــادری مهربــان برخــوردار نیســت، نیــاز دارد 

کند تــا بتواند  ســوفی در نقــش مــادر از او در برابــر بانو ســلیمان دفاع 
نهایتًا در میانه ی مرحله ی پنجم – به جای مرحله ی چهارم- عشق 
که پس از  کند. همچنین برخالف شاه داستان  خود را به سوفی ابراز 
ازدواج با دختر و راهی شــدن دختر به جنگل جهان زیرین به دنبال 
او می رود، هاول پیش از اینها از زمان نوجوانی تا جوانی، در جســت 
که جســتجوی ســخت و  و جــوی ســوفی بــوده اســت، از این روســت 
ک هــاول در انیمیشــن به نمایــش درنمی آیــد و بالفاصله پس  دردنــا
از مرحله ی ششــم، بدون نمایش ســفر شــاه، شــاهد مالقات ســوفی 
کــه در ســالمت به  و هــاول هســتیم. همچنیــن هــاول برخــالف شــاه 
همسر و فرزندش می رسد، هاول در این سفر آسیب دیده است و در 
آســتانه ی مرگ است و تنها دســتان شفابخش و خرد سوفی وحشی 
کنند. اینگونه  که می توانند او را نجات دهند و طلسم را باطل  است 
کرده و  کی، ســفر قهرمان مرد داســتانش را نیز جذاب  که میازا اســت 
با نمایش ســفری دراماتیک و عمیق برای او و تغییر الگوی اســتس، 

کرده است.   اثری ماندگار خلق 

پی نوشت ها

1  Deborah A. Scally.
2  Dani Cavallaro.
3  Lesley Stratyner.
4  James R. Keller.
5  Lesley Anne Shore.
6  Monomyth.

7  David Emerson.
8  Sarah Connor.

که  کــه امرســون بــا ذکاوت از بررســی نظریه هایی  ۹  البتــه شــایان ذکر اســت 
گی هــای جنســیتی را برســاخته و نــه امــری ذاتــی می داننــد بــه  جنیســت و ویژ
که در این زمینه ها وجود دارد، اشاره نمی کند.  کرده و به نظریاتی  راحتی دوری 

10  Bill Moyers.

کالغ وار خود منتظر او نشســته اســت، امــا آنچه باید به  کــه در هیئت 
که هاول، از همان آغاز نوجوانی و به محض آنکه  کرد آنست  آن توجه 
کلســیفر می دهد، صدای ســوفی را می شــنود و در تمام  قلبــش را بــه 
این مدت، هاول در جســت و جوی ســوفی بوده اســت. این مســئله 
که هاول در ابتدای مالقاتش با ســوفی در اول فیلم به او  را جمله ای 

می گوید، تایید می کند. 
کردم، ]تمــام این مدت[ داشــتم دنبال تو  هــاول: »ببخشــید دیر 

می گشتم«
کــردن زنــان صرفــًا بــرای زیبایــی  هــاول در ایــن ســفر، از دنبــال 
کــرده و آنهــا را رهــا می کنــد و  ظاهــری و جذابیــت جنسی شــان عبــور 
که جنگ  متوجه زیبایی درونی ســوفی می شود. شــور بحث می کند 
کــه در درون هــاول در حــال وقوع اســت، او برای  نــه تنهــا در بیــرون 
کــه با بعد ســایه ی خــود یکپارچه شــود، وگرنه زنده  رشــد الزم اســت 
کالغ مانندش بســیار بزرگ شــده اســت در خطر این  نمی مانــد، بعــد 
کــه توســط ســایه اش فروبلعیده شــود. او ادامــه می دهد به  قــراردارد 
که متوجه  کــرد یعنی زمانــی  محــض آنکــه هاول آمادگی رشــد را پیدا 

عشقش به سوفی -به عنوان همتای روحیش- می شود، احیا شده 
که انرژی مثبت آنیمای هاول روح و قلبش را به او باز  و اینگونه است 
که در مرحله ی پیشــین به خرد  می گردانــد )Shore, 2013(. ســوفی، 
واالیی دســت یافته، از طریق قدرت شــفابخش دســتانش )استس، 
کلســیفر را  ۱۳۹8( قلــب هــاول را به او باز می گرداند و اینگونه طلســم 
کــرده و هــاول را نیز یکپارچه و طلســم مترســک -شــاهزاده ی  باطــل 
که بانو  کشور همسایه- را نیز باطل می کند. به باور شور، نهایتًا زمانی 
که هاول از طریق سوفی استقالل خودش  ســلیمان متوجه می شود 
کامل شــده اســت و خدعه هایش بــه نتیجه نخواهند  کرده و  را پیــدا 

رسید، جنگ را پایان می دهد )۲0۱۳(. 
که  کــه قلعه ی هــاول  در پایــان انیمیشــن نیــز شــاهد آن هســتیم 
نمایان گــر وضعیــت روان او بود، ایــن بار به جای ســازهای با پاهایی 
کــه توان  کــه بــا دود و دم حرکــت می کــرد، قلعه ای اســت  غ ســان،  مر
پرواز در آســمان ها را دارد، سرســبز اســت بدون هیچ آالیندگی ای در 
آســمان پــرواز می کند و عــروس و داماد وحشــی نیز، به عشــق عمیق 

خود رسیده اند. 



8۱

11  Quest.
Witch of Waste  ۱۲، البتــه ایــن ترجمــه، ترجمــه ی دقیقــی نیســت چــون 
ع هم اشــاره می کند و مردم  کلمــه ی waste در عیــن حــال به زمین بایــر و لم یزر

سرزمین سوفی به زمین های باز اطراف شهر هم waste می گویند.
13  Diana Wynne Jones.
14  Waste.
15  Markl.
16  Calcifer.
17  Madam Solomon.
18  Matt Kimmich.
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oseph Campbell’s “monomyth” or its adaptation 
in Vogler’s book The Writer’s Journey is a com-

mon known framework of a hero’s journey among all 
contemporary writers and screenwriters, and there 
are a great number of works which are written based 
on this structure and can be argued that the writer 
had, instinctively and unbeknownst to himself, fol-
lowed this model. The purpose of this essay is to 
analyze and pinpoint the deficiencies and shortcom-
ings of Campbell’s monomyth in regard to the female 
heroin and her journey, explaining that according to 
female psychologists and feminist theorists how this 
structure ignores women and their quests for whole-
ness and growth, to introduce and study different 
theories regarding the “Heroin’s Journey” and ex-
plore Clarissa Pincola Estes’ “La Selva Subterránea: 
Initiation in the Underground Forest” theory in order 
to analyze Hayao Miyazaki’s Howl’s Moving Castle 
(2004) according to Estes’ structure and insight. Fol-
lowing the comparison of Joseph Campbell’s mono-
myth and Estes’ wild woman archetype, this essay 
strives to answer questions about these theories su-
perficial and semantic differences, the diversity be-
tween their distinct approaches in defining the world 
and women’s role and position in these worlds. As 
this essay is a descriptive-analytical essay, it argues 
that Howl’s Moving Castle heroine journey follows 
Estes’ “La Selva Subterránea Initiation in the Un-
derground Forest” theory. The heroine of the story, 
Sophie, goes through all the stages which consists 
of the bargain without knowing, the dismemberment, 
the wandering, finding love in the underworld, the 
harrowing of the soul, the realm of the wild woman, 
and the wild bride and bridegroom.  These stages are 
depicted in her transition from a dull and depressed 
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girl with no desire to a wild woman who acknowledg-
es her power and beauty, breaks her own and her 
friends’ curse, rescues the king and finally finds her 
true love. Miyazaki with his unique storytelling had 
moved beyond Estes’ King’s journey in her “La Selva 
Subterránea: Initiation in the Underground Forest” 
theory and changes the path of Howl or King of the 
underworld in Estes’ theory. It is discussed that in his 
change of narrative during the adaptation process, 
from Dianna Wynne Jones novel to his animation 
script, Miyazaki has combined Estes’ king’s Journey 
with Joseph Campbell’s monomyth and thus has 
enriched and deepened Howl’s Journey. Miyazaki’s 
Howl goes through the three main stages of the 
monomyth (the departure or separation, the initiation 
and the return), and with Sophie as the one who calls 
him to adventure, the one who is his mentor, ally, 
goddess, they put an end to an aimless war and find 
true love. Additionally, Howl returns with the elixir, 
and becomes the wild bridegroom, which is connect-
ed to Sophie’s journey. He is a groom that has fol-
lowed his love and after enduring so much hardships 
and escaping from the clutches of the natural preda-
tor of the psyche has become a man worthy of his 
wild bride. Thus Miyazaki, creates a new narrative 
structure and tells a story which is more complicated 
than his western counterparts, with more powerful 
and deeper characters that transform and evolve in 
a different and more beautiful way. 

Keywords 
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