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 سالم، شهال خليل اللهي

 عضو هیات علمي دانشگاه شاهد 

كنفرانس ساالنه پژوهش در علوم انساني و مطالعات مجموعه کامل مقاالت 
 اجتماعي ، در پایگاه استنادی کنفرانسهای کشور
(www.CIVILICA.com)  .درج و مقاله جنابعالی نیز نمایه سازی گردید
 :مشخصات ثبت شده برای مقاله به شرح زیر است

 :عنوان مقاله

  بررسي شخصيت قهرمان در رمان ناتمامي با تكيه بر كهن الگوي سفر

 

 
 

 

 
 :چکيده مقاله

یكي از ماندگارترین كه الگوهاي موجود در ادبیات مكتوب و شفاهي جهان، سفر قهرمان است كه جوزف كمپبل 
مبتني بر آراي یونگ درباره و الگوي قهرمان، آن را مطرح كرد. كریستوفر ووگلرنیز ، این الگو رادر بسیاري 

از قصه ها و اسطوره ها برخوردار  از فیلمها و داستان هاي سراسر جهان ، الگوي جهان شمول مي داند كه
هستند؛ و وجود عناصر ساختاري مشتركي مي توان مراحل كهن الگوي سفر قهرمان را در این آثار دید. 
مراحلي كه الگوي سفرقهرمان را در رمان ناتمامي اثر زهرا عبدي نیز مي توان مشاهده كرد كه با كندوكاو 

ي این رمان، مانند قهرمانان اساطیري سفري به دنیاي درون دروني این رمان آشكار مي شود. شخصیت اصل
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و ذهن و حتا بیرون از ذهن در پیش مي گیرد و در پایان با به دست آوردن آگاهي و شناخت از خود و جامعه، 
  .به زندگي ، هرچند ناتمام بازمي گردد

 

 :لینک ثابت به مقاله شما
http://www.civilica.com/Paper-ACHSCONF01-ACHSCONF01_160.html 

 

 :مقاله شما (COI) کد یکتای

ACHSCONF01_160  
 

 

شما می توانید در صفحه خالصه مقاله، گواهی ثبت مقاله خود را 
  .دریافت فرمایید
 بر اساس سمت علمی شما، این مقاله در تولیدات علمی دانشگاه شاهد
  .لحاظ شده است

 

 

 

 

ورود اطالعات مقاالت شما مشکلی مشاهده می شود، موارد را جهت خواهشمند است در صورتی که در 
مقاله( و اصالحات الزم، به ما  COI اصالح از طریق بخش پشتیبانی کاربران و با ذکر لینک مقاله )یا کد
  .اطالع دهید. مقاالت بر اساس مجوز نشر اخذ شده از دبیرخانه محترم کنفرانسها در سیویلیکا درج می شوند

 بخش پشتیبانی کاربران
 

 

 

 :گواهی نمایه سازی

به صورت رایگان فراهم  PDF عالوه بر اینکه در صفحه هر خالصه مقاله امکان دریافت گواهی نمایه سازی
در سیویلیکا سفارش دهیدمی باشد، می توانید گواهی نفیس نمایه سازی به صورت چاپی را نیز  .  
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