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Abstract 

The similarity between myth and story has brought about theories based on 

which recurring elements between myths and stories can be explored and 

analyzed. This research, borrowing a descriptive-analytical method and 

following the theoretical framework of Carol S. Pearson and Hugh K. Marr 

Psychological -archetypal analysis in "Awakening of the hero within", and 

Joseph Campbell's The “Hero's Journey” theory, tries to examine the process 

of the "hero within" journey in the story of Bahram and Golandam. The 

study tries to analyze the manifestation quality of archetypes throughout the 

journey to show that the hero of the folk stories, like the sages, can step into 

the process of individualism and starts the heroic journey via the 

manifestation of these archetypes. Analyzing the mythical structure of this 

story, it turned out that the story consists of three stages of “departure”, 

“initiation” and “returning” which pave the way for the advent of the 

archetypes. The hero starts the journey by leaving home, and then the 

explorer archetype begins. Throughout the journey, according to fictional 

situations, the inner hero archetype faces metamorphosis and other 

archetypes arise consequently. The most vivid archetypes of Bahram are 

“lover”, “explorer” and “warrior” when the end comes by forming a family 

which shows the "returning" stage to the home environment where the 
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“ruler” archetype occurs.  The results of this study show that the story of 

Bahram and Golandam has a mythical structure, and can be analyzed on the 

basis of the archetypes theories, due to its psychological approach. 

 

Keywords: Folk literature; mythical structure; hero within journey; Bahram 

and Golandam; children's literature. 

 

Background 

In context of hero within journey and the manifestation of archetypes, 

remarkable studies have been done such as Sarmadi et al. (2014) in which 

they the studied hero within archetypes in the novel Shazdeh Ehtejab. In 

another case, Ghasemzadeh (2014) analyzed the characters of Kaykhosro 

and Siavash in Shahnameh based on Pearson- K. Marr theory. Lastly, 

Ghasemzadeh (2013; 2016) studied the Little Black Fish and Bi-o-Tan 

stories based on the same theory. 

The story of Bahram and Golandam has been studied from different 

aspects. In one study, Zolfaghari and Arastoo (2008) studied the themes in 

Bahram and Golandam, and Mashhadi and Dastan (2014) analyzed the 

narrative structure of Bahram and Golandam story on the basis of Greimas 

theory. Nevertheless, considering these stories from the psychological-

archetypical aspect leads to more precise perception of society, culture and 

history of children literature. 

Aims, Questions, and assumptions 

Reading, revising and studying of stories can be done through archetypes 

analysis theories in order to reach a collective unconscious interpretation. 

Zolfaghari (2015) believes that studying folk decorum in one way relates to 

anthropology, and on other hand, relates to literature. The goal and necessity 

of reading and studying Bahram and Golandam story, on basis of hero within 

journey theory, is linked to the perception and cognition of collective 

unconscious and the spirit of stories society. This becomes increasingly 

evident in the case of Bahram and Golandam story which is classified as a 

part of the Iranian folk literature and also a readable resource for children 

and teenagers in the Qajar era and even before. 
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This study attempts to find the answers to the following questions: What are 

the courses of archetypes development and the process of their emergence in 

the story of Bahram and Golandam? What are the main archetypes in this 

journey? What are the effective factors in hero’s evolution and growth? How 

the hero’s image would be criticized on the basis of the archetypes criticism 

method? 

Discussion 

The hero in the journey within will experience three stages of departure, 

initiation, and return (Campbell, 2010). After passing these stages, 12 

archetypes with unique traits will appear within the hero. He would 

gradually experience these archetypes and returns with power and strength at 

the end which is all due to the experience of self-knowledge and exploration. 

(Pearson- K. Marr, 2011) the study of hero within journey process and the 

acts of Bahram, as the manifestations of each archetype, shows that the 

lover, explorer, warrior and wizard archetypes are most frequent in Bahram's 

heroic journey. This begins with the explorer and innocent archetypes at the 

departure stage. Explorer archetype is repeated throughout the journey and 

the innocent archetype is removed after the initial steps. In the initiation 

stage, in order to reach the goal (i.e. joining the beloved – the meaning), the 

hero denies his identity and chooses anonymity consciously. Since Bahram 

and Golandam story is classified as love stories, the repetition of lover 

archetype is realized in Bahram’s character. In addition to the lover 

archetype, there are three dominant archetypes in Bahram’s heroic journey: 

the explorer, warrior, and wizard. Wherever no power and strength remains, 

he calls for the supernatural powers. 

Conclusion 

Bahram and Golandam folk story basically stands on the mythical structure. 

In this regard, Joseph Campbell's theory can be an appropriate means of 

investigation for this story. According to Pearson- K. Marr theory, Bahram 

can be respectively the Icons of lover, explorer, warrior, and wizard 

archetypes, and Golandam is the allegory of the hidden half of existence, a 

mysterious journey for discovery and cognition. Lastly, China is the code of 

true world. It seems that real maturity is gained by finding the hidden half of 
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the existence, and Bahram, passing the stages of his journey, reaches the true 

destination of discovering his half (i.e. joining Golandam). He finishes his 

heroic journey and returns home like the king of two worlds. As mentioned 

earlier, Bahram and Golandam story is classified as a folk literature and 

children literature history, thus, considering Bahram as a hero in the mind of 

children and young people shows that the four explorer, lover, warrior, and 

wizard archetypes are attractive and acceptable among them. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 و قصۀ بهرام« قهرمان درون»سفر  ایواکاوی ساختار اسطوره
 ماراندام با تکیه بر نظریۀ جوزف کمپبل، پیرسون و کیگل

 

 3صرفی محمدرضا 2مدبری محمود1زادهصدری نگین
 

 (4/2/9311 پذیرش: 91/5/9318 )دریافت:

 دهیچک
توان ها میهای منجر شده است که بر مبنای آنشباهت ساختار اسطوره و قصه به پیدایی نظریه

ی فیتوص وةیپژوهش به ش نیارا کشف و تحلیل کرد.  هاقصه عناصر تکرارشونده میان اساطیر و
 رسونیاس. پ کارول. ییالگوکهنی ـ شناختروان لیتحل ینظر وبچرچا و بر اساس یلیتحلـ 

ل بجوزف کمپ« سفر قهرمان» ةیو در بستر نظر« قهرمان درون یداریب» ةیدر نظر ماریک.ویو ه
 ان. پژوهشگررا واکاود «اندامگل و بهرام» ةر قصد« قهرمان درون»روند سفر است  تالش کرده

الگوها را در بررسی روند سفر قهرمان درون، چگونگی تجلی کهنتا ضمن  دنکنیتالش م
 واریهش یهاتیهمچون شخص زین ی عامههاقهرمان قصهمراحل سفر تحلیل کنند تا نشان دهند 

 از. رندیگ شیرا پ یو سفر قهرمان نهند تفرّد گام ندیدر فرا توانندیالگوها مکهن نیا یبا تجل
، «عزیمت»با بهره از سه مرحلة  که قصه دیآیمبر نیقصه چنای این ساختار اسطوره لیتحل

خود را سازد. قهرمان نیز سفر الگوها فراهم می، زمینه را برای ظهور کهن«بازگشت»و « تشرف»
 یهاتیروند سفر بنا بر موقع و در کندیآغاز م«وجوگرجست» یالگوبا ترک خانه و کهن

 پدیدارالگوها کهن ریو سا شودیمواجه م یسیدرون قهرمان با دگرد یالگوکهن ،یداستان
 تیشخص یرونیب یهادر کنش ییدرون قهرمان سبب نمودها یالگوکهن رییتغ .شوندیم
 ،تیرنهاداست که « جنگجو»و « وجوگرجست»، «عاشق»الگوهای بهرام، . بارزترین کهنشودیم

                                                                                                                   
 ، کرمان، ایران )نویسندة مسئول(باهنر یددانشگاه شه یدکتر یدانشجو. 9
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. شودبیدار می« حاکم»الگوی کهنخانه است  طیمح هب «بازگشت»ی نوعخانواده که به لیبا تشک
 لیدلو به ای داردساختاری اسطوره «اندامگل و بهرام» ةقص دهدینشان م قیتحق نیا جینتا
 .است تحلیل و انطباق قابل ییالگوکهن اتینظر یةخود بر پا ختیشناروان کردیرو

اندام، ، سفر قهرمان درون، بهرام و گلای: ادبیات عامه، ساختار اسطورهکلیدی هایواژه
 پیشینة ادبیات کودک.

 
 مقدمه. 1

 شده نیپردازان عجو روان قصه ریبا ضمشان خاستگاه اند،یو فرامکان یفرازمان هاقصه
رر بشر در مک یهاتجربه ثمرةالگوها است. کهن فراتر رفته نیو زمان مع نیو از سرزم

و  عتبربر اساس اسناد م. اندشده نهیپردازان نهادو در ناخودآگاه قصه هستند یزندگ
 یو مواد خواندن کودک و نوجوان اتیادب وکه جز «اندامگل و بهرام» ةموجود، قص

 ةساخته و پرداخت ،9شودیکودکان محسوب م اتیادب خیاز تار یاکودکان در دوره
زیرا خاستگاهِ  است؛روان بشر  ةکنندانینما درنتیجه اعصار و یدر ط انیگوقصه
بیانگر کیفیت  هاجمعی افراد آن است و قصه های هر سرزمین ناخودآگاهِقصه

معتقد است فرهنگ مردم  (904: 9344. هدایت )است ورزی و خرد جمعی آناناندیشه
گسترده های عامیانه بستری قصه ،درحقیقت. آشنایی با پرورش معنوی اکثریت است

آثار بازماندة فرهنگ  ةگاه مطالع» .است برای بررسی ناخودآگاه جمعی فراهم آورده
عامه، چنان روشنگر اخالق و وضع روحی جامعة عصر خویش است که هیچ کتاب 

« اجتماعی آن روزگار بیفکندتواند چنین پرتوی به زندگانی شناسی نمیتاریخ و جامعه
 (.88: 9383)محجوب، 
توان به خوانش، بازنگری، تحلیل و الگویی میهای نقد کهنی از نظریهجویبا بهره

: 9314یافت. ذوالفقاری )ها پرداخت و به ترجمان ناخودآگاه جمعی دست بررسی قصه
شناسی مرتبط است و از سوی ( معتقد است مطالعة ادب عامه از یک سو با انسان90

های عامه زمینة مناسبی برای بررسی دیگر با ادبیات ارتباط دارد؛ زیرا مواد فرهنگ
به  هاتوان با بهره از آنالگویی که مینقد کهن های. از نظریهاست شناختیجامعه

سفر قهرمان » جوزف کمپبل و« یگانه ةاسطور» ةنظری شناختی پرداخت،مطالعات انسان
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ها ساختار هها و اسطور، قصههامار است. بر مبنای این نظریه هیو کی.پیرسون و « درون
در مراحل رشد و تکامل و در روند سفر قهرمان درون، آگاهانه یکسانی دارند و قهرمان 

الگوها از منظر کند. این کهنزندگی می الگو راو ناآگاهانه، برخی از دوازده کهن
 دارند. شناختی، ویژگی و جایگاه متمایزیروان

که  پردازندیم ییشرح سفرها به هاقصه بالقوه است و یسفر یزندگاز سوی دیگر، 
 لیدل نیبه هم دی. شاگذراندیآن قهرمان داستان مراحل سفر را م یاند و طبالفعل شده

ها اندازه مسحور قصه نیتا ا اندیسفر زندگ یباشد که کودکان و نوجوانان که در ابتدا
ر باونیز مشابه مراحل سفر را تجربه و  یهاتیعو با تجسم خود در موق شوندیم
 .باشند شیخو ةقهرمان قص توانندیکه م کنندیم

او انکشاف  یاست که کار اصل ینهفته در ناخودآگاه یروهایازجمله ن قهرمان»
که  یاگونهبه ،خودش ییها و توانابه ضعف یآگاه یعنی ؛فرد است شتنیخودآگاه خو

 .(984: 9335 ،یبادنور)هال و « رو شودروبه یبتواند با مشکالت زندگ
سفر  ةبا تکیه بر نظری اندامبهرام و گلبازخوانی و بررسی داستان  ف و ضرورتهد

 ةو شناخت مختصری از ناخودآگاه جمعیِ فرهنگ و روان جامع درکقهرمانی درون، 
ایران و هم در  عامةادبیات  ةکه هم در زمر «اندامگل و بهرام» ةویژه قصبه ؛هاستقصه
قرار ـ  قاجار و حتی پیش از آن ةدر دورـ  نانمواد خواندنی کودکان و نوجوا ةزمر
توان به مراحلِ تکاملیِ قهرمانِ ذهنی کودکان و نوجوانان در این بررسی می گیرد ومی

 ای از تاریخ پی برد.در برهه
 و ذوق آیینة ملتی هر عوام دانش که است سبب بدان مردم فرهنگ جهانی ارزش

 خصوصیات شناختن راه در خوبی یلةوس و است ملت آن خویوخلق معرّف و هنر
 و فکری لتحو دهندةنشان و تایخی سوابق روشنگر و است جماعت و قوم آن

 (90: 9339 شیرازی، انجوی) است کشور آن مردم اجتماعی تکامل
در داستان کیفیت بیداری قهرمان  مارپیرسون و کی ةبا تکیه بر نظری پژوهش نیا

 سفر ةنظری ایهاست که آپرسش نیپاسخ به ا یدرپ و کاودرا می «اندامگل و بهرام»
سیر  است؟ پذیرقیتطب« اندامگل و بهرام» ةیی عامیانغناـ  یادب داستانبا قهرمان درون 

کدام  چگونه است؟ «اندامگل و بهرام» ةها در قصو روند بروز آن الگوهاتکوین کهن
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 تجلی قهرمان قصه، لةمنزبه بهرامشخصیت تفرد و سفر  یپ در الگوهااز کهن کی
چه عواملی در تکامل و رشد  سفر کدام است؟ نیغالب در ا یالگوو کهن یابندیم

دارای چه  «اندامگل و بهرام» ةقهرمان در قص شده ازاست؟ تصویر ارائه اثرگذارقهرمان، 
 شود؟چگونه تحلیل می الگوییهای شاخصی است و از منظر نقد کهنویژگی

 پژوهش پیشینۀ .2
آنان،  ی قهرمانالگوهاکهن و نقد درونقهرمان ها از منظر سفر قهرمان داستان یبررس

و چگونگی بروز و  قهرمان درون سفرة نیدر زم ،این با وجودندارند.  یچندان ةنیشیپ
ارائه  یابرجسته یهاپژوهش رسونیپجوزف کمپل و  ةینظر بر اساس الگوهاتجلی کهن

 :هایی اشاره کردمقاله توان بهمی است؛ ازجمله شده
الگوهای بیداری قهرمان درون، سفر قهرمان مجید سرمدی و همکاران با تکیه بر کهن. 9

شازده احتجاب اند که نشان داده و کرده واکاوی احتجاب شازده درون را در رمان
های داستان گیرد و دیگر شخصیتالگو، روند تفرد را درپیش میبا حلول نه کهن

 د.دهندگی را در مسیر تشرّف برای او دارنشنقش پرور
بیداری  ةنظریاثبات و زاده و همکاران با بررسی کیفیت سفر قهرمان قاسمسیدعلی . 2

پیرسون و  ةبر اساس نظری شاهنامه خسروسیاوش و کیدر داستان قهرمان درون 
 فردوسی از سیاوش تا سازی فرایند شخصیتاند که چگونه مار نشان دادهکی
خسرو هم از نظر چرخة مرگ و حیات )خدای نباتی و شهیدشونده در وجود کی

قهرمان  خسرو( هم از نظر کیفیت سفرسیاوش تا الهة باروری و حیات در وجود کی
 .دیگر استمکمل یک

 بر را «وتن بی» و «کوچولو سیاه ماهی» داستان دیگر پژوهشی در زادهقاسم علی . سید3
  کدام نماد هاشخصیت که استداده  نشان و کرده بررسی نظریه همین اساس
 نهندمی قدم تشرف وادی به خود ةقهرمانان سفر مسیر در چگونه و هستند الگوکهن

 .یابندمی دست درون قهرمان بیداری به و
 جهات مختلفی بررسی شده ازهای متعدد در پژوهشنیز  «اندامگل و بهرام» ةقص

را بررسی  «ندامابهرام و گل»های داستانی مایهشی، بناست. حسن ذوالفقاری در پژوه
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بهرام و »محمدامیر مشهدی و فاطمه ثواب داستان، ساختار روایتی داستان  .است کرده
رسد از آنجا نظر میبه ،اند. با این حالهکردگریماس تحلیل  ةنظری ةرا بر پای «نداماگل
مردم است، توجه به  ةروان و زندگی عامبرخاسته از ذهن و  «اندامگل و بهرام» ةقص که

تری از درک و شناخت دقیق سببنیز  الگویی،شناختی و کهنها از منظر رواناین قصه
های نو را یکی از پژوهشحاضر توان پژوهش می ،همچنین شود.جامعه و فرهنگ می

، به بررسی «اندامگل و بهرام» ةسفر قهرمان درون با قص ةنظری شمار آورد که با تطبیقبه
ادبیات کودک و  ةو پیشین عامههای الگویی در قصهای و نقد کهنساختار اسطوره

 است.پرداخته نوجوان 

 چارچوب نظری پژوهش. 3
های نظریه خلق به کهنو است  ختیشنانقد روان یهارمجموعهیاز ز ییالگوکهن نقد

 نیبر ا ییالگونقد کهن باور .است ی منجر شدهآثار ادب یدر بررسشناختی و کاربردی 
 ست.ابشر  یناخودآگاه جمع ةجینت یمتن ادب هراست که 

 ها،تیشخص ر،تصاویـ الگوها است که کهن نیا ییالگونقد کهن یةپا اصل
در تمام آثار  اتیادب ینوع یهادهیپد ریو سا یفرع یهاهیماو درون ییروا یهاطرح

ارتباطات متقابل اثر  ةمطالع یرا برا یاشالوده ب،یترت نیحضور دارند و به ا یادب
 (.409: 9383 ک،یمکار) آوردیفراهم م

 عیاو وق هاتیبودن شخص یبه تکرار ونگیکارل گوستاو  ستمیقرن ب آغازدر 
، در قالب الگوها ریتکرارپذ ساختار و ، عناصرهاتیشخص .برد یانسان پ یزندگ

ل، بچون جوزف کمپهمگران از پژوهش یاریبس یونگ. پس از ندشد کیمشخص و تفک
ینی الگوها را بازبکهن مارکی. هیوو  رسونیوگلر، رابرت جانسون، کارول پ ستوفریکر

 .اندقرار داده تیروند رشد فرد یبرا ییالگو منزلةرا به یو سفر قهرمان هکرد
در آثار  ییالگوکهنو  یمثال یهاصورت یوجودر جست قاًیعم وهیش نیقدان اتمن

سخن  یو هنر با اعماق سرشت بشر اتیادب ةاز رابط گرید ریو به تعب هستند یادب
برخاسته از اعمال روان  یو ذات ایپو یروهاین یرا تجل یاثر هنر رایز ند؛یگویم

 (.202: 9385 ،ی)امام انگارندیم تیبشر یجمع
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کارول  دیاز د «قهرمان درون» یداریب تا و مراحل آن «یگانه ۀاسطور» ۀنظری. 1- 3
 مار.کیوهین و سوریپ

 های کهنای داستانهای تحلیل ادبی در حوزة نقد اسطورهترین روشیکی از مأنوس
 نیا از جوزف کمپبل شکل گرفت. 2«اسطورة یگانه»است که بر اساس « سفر قهرمان»

ل پبل کامل نخواهد بود. کمبکمپ یگرفتن آرا سفر قهرمان درون بدون درنظر لیتحل ،رو
می لبکمپ یةبر نظر بنا الگوها طرح کرد.کهن ةخود را دربار اتینظر ونگی به تأثیر از

 های جهان یافت.در تمام قصهرا « اسطورة یگانه»الگوی توان 
 هایداستان تمامی در که کندمی تبعیت معینی و ثابت الگوی از قهرمان اعمال توالی
 گذاربنیان معموالً ایافسانه قهرمان. است پیگیری قابل گوناگون هایدوره در جهان
 که زندگی از ایتازه شیوة یا و تازه شهر تازه، دین تازه، عصر یک که است چیزی
 بپردازد وجوجست به و گوید ترک را قدیم ساحت باید آن به یافتندست برای

 (.208: 9380 ل،بکمپ)
دست آمده است. این های مختلف رشد، نقشة سفر قهرمان درون بهبا ادغام نظریه

شود تا تمام مراحل و عناصر را همچون کل واحد و منسجمی درنظر لگو سبب میا
ای است برای سفر رشد و اصطالح سفر قهرمان درون استعاره ،بگیریم. درحقیقت

برای نمایان  ها چارچوب فرهنگی مشترکی دارد وتکامل روان آدمی و همچون اسطوره
 برد.مشاهده، بهره میبلنشدنی از نمادهای قاهای مشاهدهساختن واقعیت

را در  سفر قهرمان درون مرحله خود، دوازده ةیدر نظر مارکی. هیوو  رسونیپ کارول
صورت خود به تیشخص نیها در تکوکه انسان کنندیالگو مطرح مقالب دوازده کهن

 یشناختروان لیتحلدر  یبندطبقه نیا .کنندیم یمراحل را ط نیناخودآگاه ا ایآگاهانه 
 توان بر مبنای آنو می استی بسیار کارآمد تیو ترب یاجتماع ،یفرهنگ ةنیزم باها سانان

 ةبازنمایی کرد. زمین «سفر قهرمان» یالگواز رهگذر کهن را تیشخص نیتکو یچگونگ
شناختی این نظریه سبب شد که کارل پیرسون با بررسی مراحل سفر قهرمان درون روان

 الگوی قهرمان درون را مطرح کندن نوع بشر، دوازه کهنو درک ارتباط عمیق آن با روا
 شوند.سفر بیدار می ةگاندر مراحل سهکه 
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 او. شویم آشنا الگوهاکهن انتزاعی مفهوم با ترراحت تا کرد کمک ما به پیرسون
 را هاآن و درآورد شخصی صورتبه را انسان رشد روند در نهفته الگوهایکهن

 سه طول در قهرمان هر هدایت و راهنمایی برای که ستدان ایدرونی راهنماهای
 التین، ناآشنای هاینام از استفاده جایبه پیرسون. اندآماده و حاضر سفر، مرحلة
 آشنا هاینام ما، شخصیت جوانب این برای شناسانهروان اصطالحات یا یونانی
 (.3: 9313 آدسون،) گذاشت هاآن روی

جوگر، وجست ،یجو، حامجنگ م،یتیمعصوم،  :ند ازاالگو عبارتدوازده کهن نیا
  3.دلقکو حاکم، جادوگر، فرزانه،  گر،نشیآفر دگر،عاشق، نابو

 ة)مرحل« من»الگویی پیرسون ارتباط سفر قهرمان و منابع درونی را با عنوان کهن
 ةشکل سه مرحلبازگشت( به ة)مرحل« خویشتن»تشرف( و  ة)مرحل« روح»عزیمت(، 
 ةیگان ةاسطور ةنظری با مراحل سفر قهرمان در ن ارائه کرد که این سه مرحلهسفر قهرما

 کمپبل منطبق است.
 آمادة قهرمان که دانست زمانی را( من) سفر تدارک مرحلة یا اول مرحلة پیرسون

 دنیا در رفتن پیش برای را الزم درونی منابع و شودمی وابستگی حالت کردن ترک

 که دانست ایدوره را روح سفر یا دوم مرحلة. کندیم فراهم خودش به اتکا با
. کندمی کشف را مستقل و حقیقی خویشتن دهندةتشکیل هایموهبت قهرمان
 جامعه به قهرمان که است زمانی به مربوط( خویشتن) بازگشت یا سوم مرحلة
 متقابل وابستگی وضعیت در و شود سهیم دیگران با را هاموهبت این تا گرددبرمی

 .(5 همان:) کند زندگی دیگران با
سر میرشد را پشت ةزمان با سفر درونی خود، سه مرحلقهرمان هم ،عبارت دیگربه

که هر کدام ویژگی ـ الگواین مراحل، دوازده کهن گذارد و در فرایند رشد و گذار از
رشد، این کهن در فرایندتدریج شود و او بهدر او آشکار می ـ متمایزی دارند های

با اقتداری که برخاسته از شناخت و مبتنی بر کشف  ،کند و درنهایتالگوها را تجربه می
بیانگر مراحل سفر و پیدایش این  9 شمارة گردد. جدولبازمیاز سفر  است تنخویش
 الگوهاست.کهن
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 الگوهامراحل سفر قهرمان درون و پیدایش کهن :1 جدول
Table 1: stages of hero's journey inside and appearance of archetypes 

 الگوهاکهن عناصر فرایند مرحله پیرسون )کمپبل( مراحل
آمادگی برای  من عزیمت مرحلة یک

جدایی، و ساختن 
 من

دعوت، سقوط، زخم
ها، رویارویی با 

 اژدها

معصوم، یتیم، 
حامی، 
 جنگجو

سفر برای یافتن  روح تشرف مرحلة دو
استقالل فردی و 

 کشف روح

گیدن با اژدهاها و جن
 یافتن گنج

جست
وجوگر، 
عاشق، 

گر، آفرینش
 نابودگر

بازگشت به  خویشتن بازگشت مرحلة سه
جامعه، وابستگی 
متقابل و احساس 

 مسئولیت

سهیم کردن دیگران 
دست در غنایم به

 آمده

حاکم، فرزانه، 
جادوگر، 

 دلقک

 
کرد که هر  انیب زیرا ننکته  نیا دیافراد با تیالگوها در شخصکهن بروز ةدربار

متفاوت امکان  یهاتیالگو باشد که در موقعچند کهن ادآوریممکن است  تیشخص
ویژگی ،موقعیت جغرافیایی و تاریخی و همچنین ،. هر فرد متأثر از فرهنگابدییبروز م

ممکن است  مثالً .کندیالگوها را به سبک خاص خود ابراز مکهن ،های فردی
حامی و  یهاالگوکهن صیبروز خصا چگونگیاما  ؛باشد« حامی»ن، انسا دو یالگوکهن
 باشد. زیدر هر کدام متما تعامل ةنحو

 «نداماگل و بهرام» ۀقص. 2
نام به یاست که در قرن نهم و دهم شاعر ییغنا یهااز منظومه یکی «اندامگل و بهرام»
منظومه در  نیده است. اسروآن را سبزوار  یاز اهال ،یمحمد، متخلص به صاف نیالدنیام

نام نصراهلل به یشخص .است منسوب شده یشابورین یکاتب نیالداز منابع به شمس یبرخ
 سندهیاست. نو کرده منتشر 9308داستان را در سال  نیمنثور از ا یاخالصه یخوانسار
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 :)ر.کاست  گرفته الحکایاتجوامعداستان را از کتاب  نیاست که ا اذعان داشته
نظر به، متن منثور با منظوم یبا توجه به برابر ،نیبنابرا .(800/ 2: 9313فقاری، ذوال

 یادیتاحدود ز. »باشد نوشتهمنظوم را به نثر  «اندامِگل و بهرام» داستان هسندینو رسدیم
منثور  صورت. (583: 9384)محجوب، « با متن منظوم شباهت دارد ورمنث ةخالص نیا

آن  منثور و عامه تیاست و روا چاپ شده ،یصورت سنگبه «اماندگل و بهرام»داستان 
است.  کرده یو بررس یمعرف ایران عامیانة ادبیاتمحجوب در کتاب  عفرجرا محمد

 ایخانهمکتبادبیاتداستان که در کتاب  نیپژوهش بر اساس صورت منثور ا نیا ،یبار
 .است انجام شده، شده یگردآور یدریو محبوبه ح یفقارکوشش حسن ذوالبه

 «ندامابهرام و گل»داستان  ۀخالص. 1 - 2
 یزود. بهرام بهنامدیاو را بهرام م ،شودیروم پس از چهل سال صاحب فرزند م پادشاه
ماهر  یراندازیو ت یبازریو شمش یباززهین رینظ یپهلوان یعلوم و انواع هنرها عیدر جم

 افتهیپدر که پسر را توانا  و طلبدیمشکار رخصت  یبرا بهرام از پدر ی. روزشودیم
بهرام به همراه گروهی از خدم و حشم  و به این ترتیب دهدیرخصت شکار م است،

. دیآیو بر او غالب م جنگدیمردافکن م یریراه بهرام با ش ةانیدر مد. شوراهی شکار می
. بهرام در ندفرستیپدر م یرا برا رینعش شچند تن از همراهانش  ،بنا به دستور بهرام

شود و از گروه جدا می آن بیو در تعق شودیم یخالوخطی خوششکارگاه متوجه آهو
 .شودیو وارد م ندیبیم یرسد، گنبدیآن کوه م یکه به باال یزمان .رسدیم یبه کوه

بهرام با . استشده که با زر و جواهر آراسته  ندیبیرا م یدختر ریدرون گنبد تصو
 یزندگ که در آن گنبد هشتادساله یرمردیپ . ازبازدیشده دل میقاشن ریتصو ةمشاهد

دختر  ،نداماکه خود از دلباختگان است، گل رمردیو پ پرسدیم ریتصو ةدربار کندیم
بر حذر  یمبن ریپ یهاحتیخالف نص . بهرامکندیم فیتوص و یرا معرف ،نیفغفور چ

ندام، اگل افتنی یکه درپ ردیگیم میتصم ر،یمس نیا ییانتهایندام و بااز عشق گل کردن
 یرد.گ شیپدررا  نیراه چ
 اس،یاس، قشمّ یهانامبه یرسد و آنجا با برادران جنّیم یسفر به باغ نیا یط در

و به اصرار  کشدیو به بند م دهدیها را شکست م، آنکندیمبارزه م فوریصو  لیجم
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را  ویدفرعا ،انیبه درخواست جنبخشد. سپس یها را مآن ان،یسردات، خواهر جن
 یاتفاق سبب دوست نی. ادهدیرا نجات م یپر یافزاحرو نامبه زادیپر یو دختر کشدیم

 .شودیم انیو جن انیبهرام با پر
گرفتار نهنگ  ایو در راه در یکشت سوار بر یبازرگاندر کسوت سفر،  ةدر ادام بهرام

مبدل،  یبا لباس رسدیم نیچ یکیه به نزدک یزمان برد.بین می و نهنگ را از شودیم
 یبا آتش زدن مو شود،یم نداماگلخواستگار  ی،شبانه وارد اردوگاه شاهزاده بهزاد بلغار

و  ردیگیجنگ درم یآنان و لشکر بهزاد بلغار انی. مرسندیم سر انینکر جششمّاس، ل
. آورددر یازپا را بیرق کهشود یبهرام موفق م بیترت نیو بد خوردیبهزاد شکست م

 دارید نکهیپس از ا .ندینشیندام مابرابر قصر گل قلندر نمدپوش در شکلپس از آن به
یعنی  ،اشدارایی یو تمام شدهتر شانیبهرام پر شود،می سریندام از فراز قصر ماگل

 یرو که از نداماگل. بازدندام میاگل زخمچشم رفع انگشتر جواهرنشان را در جهت
 او و بهرام  انیو م شودیعاشق او م ست،ا نمدپوش شاهزاده نیکه ا ابدییمدر خاتم

 .شودمی نگارینامه بار چندین اندام،گل ندیم ،«دولت» واسطةبه
 نامبه عیاری ،بود شده پریشان پسرش طوالنی غیبت از که روم شاه سو، آن از

 به بهرام جویوجست در وزیر و شبرنگ. کندمی گسیل بهرام یافتن پیدر را شبرنگ
 شکست شرح به چین پادشاه. شوندمی جویا چین فغفور از را شاحوال و رسندمی چین

 که کندمی بیان و پردازدمی فلکی بهرام نامبه جوانی از سوی بلغاری بهزاد لشکر خوردن
 قصر مقابل و قلندران لباس با را بهرام ،سرانجام. ندارد اطالعی بهزاد ةدربار دیگر
 نبه چی بهزاد، ،فرزندش خواهیخون به بلغار پادشاه ،دیگر سوی از. یابندمی اندامگل

ندام را او گل شکندیسپاه بلغار را درهم م انیکمک جنه. بهرام بکشدیلشکر م
 به روم و نزد پدر یپس از مراسم عروسآن دو . ردیپذیو فغفور م کندیم یخواستگار

 .گردندیبرم

 «ندامابهرام و گل» ۀبهرام در قص هرمان درونسفر ق لیتحل .2 - 2
شود. پادشاه روم در اوج مکنت و فرزندی آغاز میبی ةمایبا بن «ندامابهرام و گل» ةقص

قدرت، آرزوی برخورداری از موهبت فرزند را دارد و با تولد بهرام، به تحقق زندگی 
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در تعلیم و تربیت فرزند  قصه به شرح شادمانی پدر و تالش او شود.نزیسته امیدوار می
بازی سواری، شمشیرها مانند تیراندازی، اسبپردازد. تمام تعلیمات و آموزش مهارتمی

خانه را  ،افتد تا اینکه بهرام با رخصت شکارو ... درون خانه )قصر پادشاهی( اتفاق می
یی از با ترک خانه و جدا «ندامابهرام و گل» ةکند. سفر بیداری درون در قصترک می

دعوت آغازین »ای است برای و ترک خانه مقدمه شود. رخصت شکارپدر آغاز می
 دهد که روند بیداریای نشان میسفر اسطوره ةمرحل نخستین«. عزیمت» ةاز مرحل« سفر

خواند قهرمان را به خود می فراخوانی که ؛افتدندای دعوت به سفر اتفاق می قهرمان از
گرداند. این سوی قلمروی ناشناخته میهای امن جامعه بهوبو مرکز ثقل او را از چارچ

 تواند دو دستاورد کامالًشدت فریبنده و جذاب است و توأمان میقلمرو سرنوشت به
 ،درپی. بنابراینآسایش نهایی و خطر پی باشد؛ رشد و زوال، گنج و فقر، متفاوت داشته

ر حال این سفر همیشه جایی شود. در همی آشکارگوناگون  هایصورتبه این سفر
بشری و ، کارهای فوقبینیاست که موجوداتی موهوم و خطرهای غیرقابل پیش

خود راه  ةقهرمان ممکن است به میل و اراد است. دستاوردهای عظیم را به همراه داشته
گیرد از قصر ها تصمیم میهمچون بهرام که پس از فراگرفتن مهارت ؛پیش گیرددرسفر 

 به شکار رود. وخارج شود 
یید پدر است. به أدنبال تتجربه و همچنان بهجوان در ابتدای سفر خام و بی ةشاهزاد

 پهلوانی خود نزد پدر، آن را  جنگد و برای اثباتهیکل میهمین دلیل با شیری قوی
الگویی معصوم و کند. مهرطلبی و تأییدطلبی از خصایص کهنسوی قصر راهی میبه

 یاما جنگجوی است؛الگوی جنگجو مبارزه با شیر بر اساس کهن ،قتحامی است. درحقی
تنها برای اثبات قدرت و  ،جنگدکند که برای دستاورد حقیقی نمیخام را تداعی می

کند. در نمادشناسی نیز شیر نشان و توجه دیگری مبارزه می ییدأاستقالل و کسب ت
 اقتدار و غرور و جبار مستبد است.

 هرچند مقامش از ناشی رذایل و فضایل از سرشار و حیوانات سلطان مقتدر، شیر
 و غرور غایت نشانة حال عین در اما ؛است عدالت و عقل و قدرت مظهر

 شدت از که سازدمی را شاهی یا معلم پدر، نماد او از همه، این است، خودپرستی
 را خود که آنجایی از و است شده کور درخشش این نور از و درخشدمی قدرت
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 ممکن دلیل همین به. شودمی مستبد جبار یک به تبدیل ،رو این از داند،می حامی
 تعدادی قطب، دو این بین ناپذیر،تحمل که باشد برانگیزتحسین قدرهمان است

 (.999: 9331و گربران،  شوالیه) است نوسان در نمادین مفاهیم

مطلق پدر و  ةسلطدر این قصه نیز نبرد بهرام و شیر نمادی است برای شکستن 
بهرام با فرستادن پوست شیر برای پدرش، فراتر از اثبات  ،بنابراین خواهی پسر.استقالل

 ةهای قصر پدری و سلطنوعی بر چارچوببه های خود در شکار،قدرت و مهارت
تنها با گذر از تسلط  ،گیرد. درحقیقتسخره میها را بهکند و آنمطلق پدر، طغیان می

رویارویی با خود شود و  ةتواند آمادفتن اختیار و استقالل خویش، میپدر و پس گر
 دعوت به سفر باشد. الیق گرفتن ندای پیک

های چشم صورت اتفاقیآهوی گریزپا همان ندا و پیک دعوت به سفر است که به
شود و خدم و حشم جدا می خال ازوخطخوشدر طلب آهوی وی  .افتدبهرام به آن می

های مبهم به دوردست و سفرشکار و برگشت به قصر پدری، منحرف  ز راهاین گونه ا
آهو عموما یادآور زنانگی »وجود است.  ةنماد روح و هم وجه زنان شود. آهوآغاز می

در این  .(392 همان:« )است آشکار نشده بدوی و غریزی که کامالً ةاست در مرحل
مبهم  ةبایست وجه زنانمل میصورت، بهرام برای شناخت خویش و سیر مراحل تکا

رود تا از این طریق خویشتن را کشف درنگ درپی او میبی ،بنابراین .خود را دریابد
 کند.

ها در نگاریای از روح است. از روزگاران کهن آهو را در شمایلاین حیوان نشانه
این اند. در حالت گریز یا در میان چنگ و دندان یک شیر یا پلنگ سیاه ترسیم کرده

ها و جنبة نابودسازی ناخودآگاه ها و خشونتمعنا نمادی از مهار کردن شهوت
 (.994 - 993: 9381است )سرلو، 

توان شیر و آهو را نماد غرایز مردانه و زنانه دانست. گویی بهرام برای می ،همچنین
 .(938 :9313 در آغاز سفر غرایز خود را دنبال کند )بالی، داستقالل از پدر بای

طور که همان ،بردسفر قهرمانی خویش را پیش میشود و هرام درپی آهو تنها میب
زمان با تعقیب است. هم بنا شده« تفرد»و « سفر»الگوی سفر قهرمانی بر دو اساس کهن
آورند. شاهزاده در سر برمی ،الگوی یتیم هستندکهن بیانگرگشتگی که تنهایی و گم آهو
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رسد و بی آنکه نقشه و طرحی از مسیر داشته باشد می جوی آهو به کوه عظیمیوجست
جوگر است و والگوی جستکهن بیانگر رود. بهرام با کنجکاوی کهکوه باال می ةاز دامن

تازد. در الگوی معصوم( بر مسیرهای ناشناخته اسب میبینی )کهنبا اعتماد و خوش
جوگر بر او ووم و جستالگوی معصبیند و از آنجا که دو کهنباالی کوه گنبدی می

مناطق ناشناخته )صحرا، جنگل، دریای عمیق، »شود. سیطره دارد، وارد گنبد می
ها های آزادی هستند که محتویات ناخودآگاهی در آنقلمروهای بیگانه و ...( حوزه

 .(88: 9384)کمپبل، « شودمتجلی می
رود و د خویش میشدة وجوهای سرکوبدنبال جنبهشاهزادة جوان با ترک خانه به

 آسمان از کنایهطور کلی گنبد یابد. بهبا ورود به گنبد گویی به درون خویش راه می
 چهار بر بیشتر گنبد. هستند دنیا از کنایه است استوار هاآن بر گنبد که بناهایی و است
 به اینجا گیرد؛می قرار مربع زیربنای با ساختمانی روی یا و شودمی استوار ستون
 زمین و است پوشاننده آسمان آن برحسب که شویممی نزدیک چینی گرایینماد

 ایپایه روی بر بیشتر که گنبد. مربع زمین و است دایره آسمان ،همچنین. کنندهپشتیبانی
 نماد و آمیزدمی همبه را پایه مستقیم خطوط و منحنی خطوط گیرد،می قرار مربع

 (.354 - 359: 9331 ان،گربر و شوالیه) است زمین و آسمان وحدت
 انداماست. تصویر گل کوه نماد دنیای مادی و بیرونی و گنبد نمادی از دنیای درون

است و  ای که پنهان بودهبخش زنانه ؛آنیمای وجود اوستة کنندنیز مانند آهو تداعی
 ،همین سبببه .بهرام برای تکامل خویش به شناخت این بخش از وجود خود نیاز دارد

شود. این تصویر سبب می اشندام بر فراز تخت، شیفتهاض تماشای تصویر گلمحبه
-کند گلمی شود. پیرمردی که درون گنبد زندگیالگوی عاشق در بهرام میبیداری کهن

اند در کمپبل، آنانی که به دعوت، پاسخِ مثبت داده ةبر نظری کند. بناندام را معرفی میا
و یا  شوند )که معموالً در هیئت عجوزهرو میروبه گراولین مراحل سفر با حمایت

ثیرگذار یا رازی را با او درمیان أیا پند ت دهدشود( و طلسمی به او میظاهر می یپیرمرد
یا مجهز به قدرتی  هر روی، پس از دیدار با این موجود، قهرمان آگاه، دارا وگذارد. بهمی
بود. در این قصه نیز بهرام با دیدن تصویری بهره شود که پیش از این دیدار از آن بیمی
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باید یابد که برای تکامل، شود و درمیپنهان وجود خویش آگاه می ةندام، با نیمااز گل
 انتهایی را آغاز کند.سفر بی

 عامیانة هایقصه در. شودمی ظاهر مردانه هیئتی در غیبی مددرسانِ هاوقت خیلی
 آهنگر یا و چوپان راهب، جادوگر، لی،جنگ کوتولة شکلبه است ممکن پریان
 هایاسطوره در. کندمی تهیه را قهرمان نیاز مورد ابزار و هاطلسم که شود ظاهر
 در ارواح راهنمای و رانقایق راهنما، بزرگ شخصیت عهدة بر نقش این ترعمیق
 (.89: 9384)کمپبل،  است دیگر جهان

آورانِ با ظهور پیاماست.  عبور کرده« نخستین آستان»بهرام با ورود به گنبد از 
گذارد، در این سفر می ةسرنوشت برای راهنمایی و کمک به قهرمان، او قدم در جاد

باید از نخستین آستان بگذرد. ، ناگزیر میهاهنگام مقابل درِ ورود به سرزمینِ ناشناخته
و به همین دلیل  شودمی« نگهبانان آستانه»رویارویی او با  سببگذر از نخستین آستان 

 ةپای را از محدودگیرند تا او بداند که دیوهای داستان بر سر راه بهرام قرار می
 ةانسانِ معمولی، راضی به باقی ماندن در محدود. »است شده به آن سوی گذاشتهتعیین
عموم هم او را  ةاز سوی دیگر عقید .بالدخود میشده است و حتی از این بابت بهتعیین
پیرمرد نیز در . (85 همان:) «ترسانددارد و میها باز میناشناخته ةم گذاشتن به حیطاز قد

کند و کند، هویت تصویر را برمال میجایگاه پدر معنوی بهرام او را رهنمایی می
همان  در سازد.دیدار آگاه می شدن چگونگی میسر از مکان معشوق و بهرام را ،همچنین

مسیر  ةاز ادام را بهرام سبب خطرات احتمالی سفر،تناقض، بهحال در رفتاری پیچیده و م
 دارد.برحذر می

ها و سرزمین دور قصه ،سوی چیناست به اندام شدهشدت خواهان گلبهرام که به
سرانجامی سفر با آگاهی بر بی ةشود. اصرار بهرام بر ادامراهی می ،سرزمین قدرت اعال
 ،الگوی نابودگر است. گویی او برای وصال معشوق که درحقیقتمسیر، تجسم کهن

های پیشین ای جز رها کردن ارزشتکوین قهرمان درون خویش و یافتن معناست، چاره
برد که خود مشتاقانه مسیر را پیش می ،خود و پذیرش فناپذیری ندارد. بنابراین

زمان چندین شد گاه هم طور که گفته. هماناست جوگروالگوی جستهنگر کتداعی
 الگو بر یک شخصیت سیطره دارد.کهن
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خوابد. این شود و آسوده در آنجا میای وارد میبهرام در ادامة سفر به باغ ناشناخته
اخطارها مبنی بر ترک باغ، آنجا  الگوی معصوم است که با وجودآسودگی بیانگر کهن

رو شود. برادران جنی در روبهبا صاحبان باغ، برادران جنّی، شود که می سببند و مامی
های مرحلة عزیمت، قهرمان را به این قصه نگهبانان آستانه هستند که در آخرین بخش

 ناگزیر «تشرف» برای قهرمان. شوند قهرمان سفر ادامة مانع گونهاین تا خوانندچالش می
 را شدهتعیین مرزهای نگهبانان وقتهیچ انسان است بهتر». شود ورروبه آنان با که است

ولی از سوی دیگر فقط با خروج از این مرزها و برانگیختنِ دیگر  ؛نخواند چالش به
« های نو شودتواند زنده یا مرده وارد حیطة تجربهست که میجنبة نابودگر همین نیرو ا

الگوی جنگجو است. نگر سیطرة کهنجنگ بهرام با برادران جنّی بیا(. 10 :)همان
 سپس ،شودمی منجر آنان و بهرام میان دوستیشکست برادران جنی به برقراری صلح و 

 را پری افزایروح و دهدمی شکست را او جنگد،می دیوافرع با آنان از حمایت در بهرام
 نگجو،ج و حامی الگویکهن کنار در ترتیب، این به. دهدمی نجات دیوافرع چنگ از

 اما هستند؛ رشد و سفر موانع دیوها چند هر. کندمی تداعی نیز را نابودگر الگویکهن
اند و نه نیروی بیرونی. برادران جنی و دیوها نشانی وجود قهرمانبخشی از  ،درحقیقت

شدة اعضای خانواده، دوستان و جامعه است که مدام ضعف قهرمان از انتظارات درونی
 دیوها وجود از آگاهی از بعد قهرمان. کنندجامعه را یادآوری میو باید و نبایدهای 

 که را زندگی از هاییبخش ها،ترس گذاشتن کنار با و شناسدمی رسمیت به را هاآن
 قهرمان که هاستترس این با شدن روروبه از پس تنها. کندمی حذف اوست، رشد مانع

 و موهبت از تواندمی ها،آن از فرار و دطر جایبه دیگر و کندمی آشتی خود هایسایه با
برادارن جنی چند دانه موی خود را آن هنگام که  ،درحقیقت. شود مندبهره شانتوانایی

 را خود ةشدهای سرکوبوجود و ترس دهند، بهرام پاداش آشتی با سایةبه بهرام می
 آن از بارها ،خود ایاسطوره سفر تنگناهای در تواندمی که پاداشی. است کرده دریافت

 را خویش قدرت تمامیت مو زدن آتش با جنّی برادران ترتیب این به. شود مندبهره
 ترتیب این به و شودمی سبب را جادو از بهرام مندیبهره مو دانه چند این. فراخواندند

 را راه شجاعانه که است قهرمانی او اکنون. شودمی بیدار او درون گرجادو الگویکهن
 باطنی هاینیرو. یابدمی همراه و یار کنار، در را ناخودآگاه نیروهایِ تمامِ دهد،می هادام
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 رااو  گاهآن باشد، شجاعتتا اگر کنش قهرمان بر مدار  شوندیاو م یِحام غیرعقالنی و
 .کنند یهمراه اشقهرمانی سرنوشت با هماهنگ

 ةشود. در میانکشتی می برسوار  یجوان برای سفر به چین در نقش بازرگان ةشاهزاد
 ةدهد. آخرین مرحلرا شکست می نهنگ بهرام ،شود و درنهایتدریا گرفتار نهنگ می

انتقال انسان به سپهری دیگر منجر  ةجادویی و مرحل عزیمت که به گذر از آستان
این عقیده »شود و است که قهرمان در آن دوباره متولد می« شکم نهنگ» ةمرحل شودمی
عنوان رحم جهان، نمادین شده است. در این نماد، قهرمان کم نهنگ، بهصورت شبه
ها را جلب کند، توسط جای آنکه بر نیروهای آستانه پیروز شود و یا رضایت آنبه

این  .شود( و مجدد احیا می14 همان:« )میردظاهر میشود و بهناشناخته بلعیده می
. ور از آستان، نوعی فنای خویشتن استکند که عببر این نکته تأکید می مایهدرون

الگوی حامی و گر کهنتداعی نشیناننبرد با نهنگ در حمایت از جان کشتی، همچنین
 شود.می« تشرف» ةجنگجو است. پس از عبور از دریاها، بهرام وارد چین و مرحل

شود، وجود او را به سرزمین چین متوجه رقیب خود، بهزاد بلغاری، میهنگام ورود 
 جادة»دهد. بهزاد بلغاری نمایندة تابد و به مدد لشکر جنیان او را شکست میرنمیب

آسا های معجزهها و سختیای به آزمونسفرهای اسطورهاست. نقطة عطف « هاآزمون
ها و بدین ترتیب برادران جنی در نقش امدادرسانان غیبی اکنون با طلسم .انجامدمی

 قهرمان با عبور از»ها رسانند. در جادة آزموناو یاری می طور نهانی بهمأموران مخفی، به
دهد و شروع به یادگیری شود و آزمون میهای جدید مواجه میاول با چالش ةآستان

« آیندوجود میها، پشتیبانان و دشمنان بهکند. طی این آزمونقواعد این دنیای خاص می
سود طلبی و استفاده از امکانات بهتتمایل به کنترل دیگران، ریاس. (25: 9385)وگلر، 

جویی از طرفی او با بهره الگوی حاکم است.های کهنخود یا مصلحت عموم از ویژگی
تواند رقیب را ازبین ببرد. سپس نام و هویت خود را پنهان از قدرت فراعادت خود می

 ماند.الگوی جادوگر بگر کهنو تداعی دارد تا همچنان معماگونه، رازآلودنگه می
سر گذاشتن تمام موانع، دیوها و رقیب به دیدار با با پشت ،قهرمانِ پیروز، بهرام

 ةتمامی نمایند. بهرام پس از دیدار بهشودنائل می، مالقات با خدابانو، نداماگل
نگاری میان آنان، اندام، نامهشود و قصه به شرح دیدار او و گلالگوی عاشق میکهن
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ندام نیز در صورتِ تمثیلیِ اپردازد. گلاندام میبهرام و ناز گلحالی و نیاز پریشان
 الگویکهن قهرمان با تکیه برشود تا و این سبب می است گیر و محتاطخدابانو، سخت

پوش بهرام مانند درویشی ژنده ،او را تصاحب کند. بنابراین جادوگر، عاشق و حاکم
بازد. اندام میرا در راه گل ،اهرنشانانگشتر جو ،و تنها نشان پادشاهی خود شودمی

اما بخشیدن انگشتر  ؛الگوی نابودگر و عاشق استبازی از خصایص کهنهرچند پاک
 سازد.اندام آشکار میهویت بهرام را بر گل زیرا ؛م با خردورزی استأتو

دست آوردنِ موهبتِ نامیرای مالقات با خدابانو آخرین آزمون قهرمان برای به
آنچه از  بلکه ؛غایت نهایی نیست مالقات و وصال معشوق ،درحقیقت .عشق است

 ةمثابها و بهپاداش پشت سرنهادن آزمون منزلةبهشود مراوده با آن حاصل می
 شود.جاودانگی به قهرمان داده میموهبت تمثیلی از 

این مرحله  .کشدخواهی بهزاد بلغاری به چین لشکر میلشکر بلغار برای خون
آزمایش سختی است که قهرمان باید  رود وشمار میداستان به ةرین مرحلتبحرانی

نیروهای  کمکرو شود. بهرام در مقابل لشکر بلغار بهبهبا تمام قوای مرگ رو
از این فرصت برای اثبات شایستگی خود اندیشی با مصلحتایستد و جادویی می

اندام با گل ازدواجها دالوری ها وجوید. پاداش این پیروزیمی به پادشاه چین بهره
 است.

معنای ازدواج نماد وصلت عاشقانة مرد و زن است. در مفهومی عارفانه، ازدواج به
است. در تحلیل یونگ ازدواج مسیح با کلیسا، خدا با مردم و روح با خداوند بوده 

 زنانه باا اصالت های تفرد یا تجمع شخصیت، ازدواج نماد آشتی آگاهی یدر دوره
 (.922 - 929: 9331اصل مردانه است )شوالیه و گربران، 

دو نیمة وجود و اتحاد  اندام در این قصه نماد پیوند و تعادلازدواج بهرام و گل
 وجه متضاد شرق و غرب، زمین و آسمان و عالم خامی و معناست.

است و  مرگ را چشیدهپس از گذراندن آزمون سخت، رودررویی با بهرام 
قهرمان هر داستان نوآموزی  ،درحقیقت»شود.  پذیرفتهقهرمان  منزلةهب تواندمی

 ،پایاندر(. 208: 9385)وگلر، « شوداست که با اسرار زندگی و مرگ آشنا می
 هافرستد. آنمی چین به را گروهی فرزندش، وجویجست در شاهزادة روم داستان
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 نیز بلغار لشکر بر بهرام پیروزی و سازندمی مطلع بهرام هویت از را چین پادشاه
قهرمان پس از  ،درحقیقت. دارد نهایی برکت دریافت برای او شایستگی از نشان

غلبه بر موانع و دشمنان، برهانی برای گرفتن جشن زا، نجات از تهدیدهای مرگ
ة زنان ةعشق، شناخت و پیوند با نیم ةجاودان دارد و آن تصاحب اکسیرپیروزی 

به تکامل شخصیت بهرام و بازآفرینی معنای زندگی  ،نهایتخویش است که در
 پاداش، تصاحب کرده منزلةگویی گنجی را که در پی آن بوده، بهاست.  منجر شده

 است.
از پس ای که مرحله .است« بازگشت»ندام، هنگام اپس از ازدواج بهرام و گل
ا غنیمت خود رسد و قهرمان بوجوی قهرمان به پایان میدریافت پاداش و برکت، جست

یگانه هنگامی  ةکامل اسطور ةتواند زندگی را متحول کند، باید بازگردد. چرخکه می
تجدید حیات  سببخود بازگرداند و  ةشود که قهرمان آن دستاورد را به جامعتمام می

در این داستان سفیران پدر برای بازگرداندن قهرمان به روم، وارد داستان می جهان شود.
 بازگشت کمک کنند. ةون دست نجات از خارج به او در گذراندن مرحلشوند تا همچ

اش نیاز به کمک از خارج ممکن است برای بازگرداندن قهرمان از سفر ماورائی
باشد یا به بیانی دیگر ممکن است دنیا مجبور شود به دنبالش بیاید و او را با خود 

بازگشت به حالت چون ترک سعادت آن مسکن عمیق و ماورائی، برای  ؛ببرد
کند، چندان ساده نیست؛ ولی با این وجود را آشفته می (self)بیداری که خویشتن 

 .(295: 9384 خواند )کمپبل،تا زمانی که انسان زنده است، زندگی او را به خود می
در  پذیرد،اندام به سرزمین پدری پایان میداستان با بازگشت شاهزاده بهرام و گل

دلقک و  الگوهای دوران بازگشت،سفر قهرمان درون برای بروز کهنحالی که فرایند 
است و قهرمان باید همراه با اکسیر حاصل از سفر، دوباره به سرزمین  فرزانه، آماده شده

سفر و آفرینندة نهایی و موظف است همراه با برکت  شودوارد شدة خود فراموش
 زندگی، به جامعه ملحق شود.

منزلة بازتاب مصادیق و های بهرام بهو کنش درون مانبررسی روند سفر قهر
وجوگر، جنگجو و الگوی عاشق، جستکهن دهدنشان می الگونمودهای هر کهن

توان گفت سفر می ،جادوگر در سفر قهرمانی بهرام بیشترین بسامد را دارند. درحقیقت
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شود. آغاز میوجوگر الگوی معصوم و جستقهرمانی بهرام از مرحلة عزیمت و با کهن
الگوی معصوم شود و کهنوجوگر تا انتهای سفر درون بهرام تکرار میالگوی جستکهن

منظور و به هر چند در مرحلة تشرفشوند. میاز مراحل آغازین سفر کنار گذاشته 
کند و آگاهانه دستیابی به هدف )رسیدن به معشوق ـ معنا( هویت خود را کتمان می

های عاشقانه در زمرة قصه «اندامبهرام و گل»ند. از آنجا که قصة گزینامی را برمیگم
الگوی عاشق در شخصیت بهرام، امری های کهنشود، تکرار مؤلفهبندی میدسته

در سفر  الگوی مسلط دیگرسه کهن الگوی عاشق،است. افزون بر کهندانسته ازپیش
است. هر کجا که نیروی  وجوگر ،جنگجو و جادوگرالگوی جستقهرمانی بهرام، کهن

خواند و از قدرتی فراتر از روی ندارد، نیروهای غیبی را فرامیبازو تاب مقاومت و پیش
 جوید.عادت بهره می

شود که می های پندآمیزی دیدهدر میان سطرهای داستان گاه جمله ،همچنین
د آن نباش که هرگز در بن !ای برادر» کند.الگوی فرزانه و حتی دلقک را تداعی میکهن

چو فردا شود فکر فردا »( و 895: 9313 )ذوالفقاری،« از تو آزاری به دردمندی رسد
 .(898 :)همان« کنیم

ها با اخالق و یادآوری هرچند نفس پند و اندرز با هدایتگری و مضمون نصیحت
توان این موارد نمی، استشده های زندگی آمیخته راه لذت از زندگی و دانستن حقیقت

 الگوی فرزانه و دلقک محسوب کرد.ا از مصادیق بیداری کهنر
شود که می چنین یافت «اندامبهرام و گل» ةل بر قصبجوزف کمپ ةبا انطباق نظری

است. بهرام « خویشتن خود»یا « پنهان وجود ةنیم»تنها معشوق که تمثالی از اندام نهگل
قصد شکار )یافتن کند، بهمی زندگیاست توانا و ثروتمند که در قصر پدر ای شاهزاده

 یابد،داستان زمانی که خویش را می ،پایانشود و درمعنای زندگی( از قصر خارج می
 گردد. کشفپدر بازمی ةو با برکت نهایی به خان رساندمیرا به پایان  سفر قهرمانی خود

و به تعبیر  شودرشد حقیقی و تحول او می پنهان وجود خویش سبب ةو دستیابی به نیم
گردد. در به خانه برمی« ارباب دو جهان» ةمثاب، او به«بازگشت» ةجوزف کمپل در مرحل

)معشوق(  و سرزمین چین این تعبیر سرزمین روم )پدری( تمثالی از عالم ماده )خامی(
. تمثیل ازدواج بهرام در این قصه و )حقیقت و شناخت( است تمثالی از عالم معنا



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33، شمـارة 8 سال  

222 

 

ای یکسانی دارند. هر نظامی ساختار اسطوره پیکرهفترام در روایت ازدواج جادویی به
رسند و با ازدواج با خدابانو که دو قهرمان پس از طی مراحل سفر قهرمانی به کمال می

رسند. در سرزمین دیگری جای دارد و نماد سویة زنانة روح است به تعادل و تکامل می
با پیوند دو نیمة وجود که نماد اتحاد خدا و درحقیقت، فرایند فردیت در هر دو داستان 

در  قهرمان پیروزی و تشرف(. 38 - 29: 9313شود )حسینی، خدابانو است حاصل می
از پدر  ( نیزخامیکه در عالم ماده )سرزمین  شودسبب می( معنا دور )سرزمین سرزمین

 پیشی بگیرد و پادشاه دو جهان باشد.
 

 جهینت. 2
و  مارکی ـ پیرسونکارول  ةو انطباق آن با نظری «اندامو گلبهرام » ةبا بررسی قص

 :شودگیری میل چنین نتیجهبجوزف کمپ
 قرار بیات عامه و تاریخ ادبیات کودکان اد ةدر زمر «ندامابهرام و گل» ةقص -

 محور بودهمخاطب یاتیادب ی،اکودک در هر دوره اتیو از آنجا که ادب گیردمی
برقرار  قصه ارتباط نیکودکان و نوجوان با ا گفت توانیم با قاطعیت ،است

در بهرام قهرمانی  رشیپذبا . رفتندیپذقهرمان داستان  منزلةبهرام را بهکردند و 
وجوگر، الگوی جست، مقبولیت و جذابیت چهار کهنکودکان و نوجوانان میان

 نیا ریثأت شود. بنابراین، با بررسیعاشق، جنگجو و جادوگر نزد آنان تبیین می
های قهرمانی برای در خلق شخصیت توانی بر کودکان، میقهرمان هایالگوکهن

 برده توجه بیشتری کرد.الگوهای قهرمانی نامکودکان به کهن
ای استوار است و نظریة کامالً بر ساختار اسطوره« اندامبهرام و گل»قصة عامة  -

 ت.منطبق اس داستان عامهبررسی ساختار این در  لبجوزف کمپ اسطورة یگانة
 یانهیزم« اندامبهرام و گل»عامة  ةقصبر اساس نظریة پیرسون و هیو کی مار  -

بشر در سفر زندگی و بازتاب فرایند نوع  یدرون یهاکشمکش انیب یمناسب برا
 الگوهاست.بیداری قهرمان درون و چگونگی تجلی کهن

 سفر -
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شود و در ادامة ی خام آغاز میالگوی معصوم و جنگجوبهرام با تجلی کهن 
الگوی یتیم، معصوم، فرزانه، آفرینشگر در وجود بهرام چندان داستان نیز کهن

الگوی عاشق و ترتیب اولویت نماد کهنتواند بهو بهرام می یابدبروز نمی
رسد حاکم یا وجوگر و جنگجو و جادوگر باشد. آنچه در پایان به آن میجست

 وجوگری است.ه است و یا همان پاداش عاشقی و جستآفرینشگر و یا فرزان
اندام تمثالی از نیمة پنهان وجود است، سفر رمزی برای کشف و شناخت گل -

است و سرزمین چین رمز عالم حقیقت است. گویی بلوغ حقیقی با یافتن نیمة 
شود و بهرام با پشت سر گذاشتن مراحل سفر به مقصد پنهان وجود حاصل می

ندام(، سفر اپایان، قصه همراه با کشف نیمة خود )وصال گلرسد و درحقیقی می
 گردد.مثابة ارباب دو جهان به خانه بازمیکند و بهقهرمانی را کامل می

 ها نوشتپی

 سیدعلی خوانساری، کاشفی: ک.ر هاداستان عناوین و خوانیبچه ادبیات با بیشتر آشنایی برای. 9
 – 89 صص. 25 ش. نوجوانان و کودکان ادبیات نامةپژوهش. «سیزدهم رنق هایخوانیبچه»(. 9380)

85. 
. دارد «بازگشت و فتشر ،ییجدا» ةو سه مرحل شده شناخته «گانهی ةاسطور»ل با نام بکمپ یةنظر. 2

 که اول مرحلة. دهدمی شرح ترتیببه را مرحله هر اصلی اتفاق که دارد هاییمجموعهزیر نیز مرحله هر
 :است شرح بدین مجموعه پنج شامل دارد، نام( رحلت و حرکت،) «عزیمت» یا «یجدای»

 خاص؛ ایوظیفه انجام برای دعوت هاینشانه شدن آشکار یا سفر آغاز به دعوت .9
 فرار؛ یا دعوت ردّ .2
 غیبی؛ امدادهای .3
 آستان؛ نخستین از عبور .4
 .شب قلمرو از عبور یا نهنگ شکم .5
 زیرمجموعه شش به «پیروزی حصول و یافتگیتشرف هایونآزم از عبور» یا «تشرف» دوم مرحلة

 :شودمی تقسیم
 ها؛آزمون جادة .9
 کودکی؛ دوران نشاط گرفتن پس یا زمین مادر با مالقات .2
 گر؛وسوسه منزلةبه زن .3
 پدر؛ با آشتی .4
 شدن؛ خداگون .5
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 .نهایی برکت .8
 شامل شش زیرمجموعه است:« بازگشت»بخش، یعنی مرحلة  سومین

 جهان؛ انکار یا و گشتباز از امتناع .9

 جادویی؛ فرار .2

 خارج؛ از کمک رسیدن .3

 عادی؛ دنیای به بازگشت یا و بازگشت آستان از عبور .4

 جهان؛ دو ارباب .5

 45: 9381 ل،بکمپ) نهایی برکت عملکرد و ماهیت یا زندگی در آزادی به دستیابی .8
- 48.) 

توانند فعال شوند و یا در که میهایی هستند گانه سفر قهرمان درون، ویژگیالگوهای دوازدهکهن .3
 مراحل مختلف سفر، فراخوانده شوند.

 راه خویش، اعتماد و زودباوری سادگی، سبببه». است جهان و دیگران به اعتماد مظهر: عصومم 
می دردسر به خویش اعتماد ناحیة از و سازدمی گشوده بدخواهان، ازسوی مشکالت این ایجاد برای را

 (.33: 9312 مار،کی و پیرسون) «افتد
 و شودمی بدگمان» که است وجود دیدةآسیب و طردشده بخش نمایندة یتیم الگویکهن: یتیم

 (.44: 9310مار، کی و پیرسون) «بخواهد کمک دیگران از است ممکن
الگوی حامی مهرطلبی است که قابلیت پرورش و حمایت از خود و ویژگی بارز کهنحامی: 

کار شده و به دیدگان دست بهپس از مشاهدة وضعیت بد گروهی از ستم»می دیگران را دارد. حا
 (.89)همان: « کنندها رسیدگی مینیازهای آن
 است وجود طلبرقابت و منظم مند،قاعده خودکنترل، هدفمند، وجه برای الگوییکهن :جوجنگ

 .دارد را هافهد و هامحدوده تعیین و خود هایارزش برای دفاع و مبارزه توانایی که
 انجام کردن، امتحان آمادة معموالً و است هیجانی و پرشور مستقل،» الگوییکهن: جوگروجست

 هاناشناخته استقبال به ماجراجوست، و کنجکاو الگوکهن این(.39 :همان) «است تازه هایبرنامه و کارها
 .پردازدمی مسائل یلتحل و تجزیه و سیاحت به زندگی معنای بازآفرینی برای و و رودمی

 فراوان، اشتیاق و شور بروز ضمن و دارد میل عاطفی پیوند برقراری به عاشق الگویکهن: عاشق
 است. گیرایی و جذابیت دنما عاشق الگویکهن. است متعهد خود مطلوب بهنسبت

 اب دیگر که چیزهایی از خود کردن خالص و کردن رها قابلیت با است الگوییکهن: نابودگر
 نینظم و قوان همچنین، و است نابودگر هایویژگی دیگر از فناپذیری پذیرش. ندارد مطابقت ها،ارزش

 .است انقالب و تحول دگرگونی، خواهان و زندمیبرهم و شروع دوباره یبازساز یبرارا 
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 و عابدا توانایی و است پذیرانعطاف و نوآور مخترع، کارآفرین، آفرینشگر الگویکهن :آفرینشگر
دهد. او می بیرونی شکل و ساختار هاآن به و کندمی کار خود الهامات با آفرینشگر». دارد آفرینش

 (.14: 9310مار، )پیرسون و کی« کندبرداری میها بهرهخوبی شناسایی و از آنامکانات را به
 مصلحت یا منفعت برای هافرصت از تواندمی که است بخشی نمایندة حاکم الگویکهن: حاکم

 را دیگران و خود قبال در مسئولیت قبول و امکانات و منابع تمام از استفاده توانایی ببرد، بهره عمومی
همچنین، به کنترل دیگران تمایل  و است جدل و بحث و مشاجره، مجادله، اهل و طلبریاست دارد،
 دارد.

 بینش پرورش با و است مندرهبه عادت، از فراتر توانی و آگاهی از «جادوگر» الگویکهن :جادوگر
الگو امور را درحقیقت، این کهن. آوردمی دستبه یابد تغییر باید را آنچه تغییر قدرت خود، بصیرت و

بهره از مقام و ریاست، از طریق جذبه و نفوذ پیش کند و بیمی های متفاوت و عمیق، تسهیلبه شیوه
 .رودمی

 توانایی که است راهنمایی و دانا پیر «فرزانه». است وجود دخردمن و هدایتگر وجه نمایندة: فرزانه
 اغلب و فهمیده فرد یا معنویات استاد فاضل، انسانی». دارد را آن پذیرش و حقیقت و خرد به یابیدست

 دغدغة. باشد داشته انتظار زندگی از توانمی را چیزی چه است آموخته تجربهبه که است سالمندی
 (.998همان: ) «است قائل حقیقت برای که است ارزشی او اصلی

 بیان را حقیقت شدن، مجازات بیمبی که است زندگی کامل تجربة توانایی دلقک الگویکهن: دلقک
 .است دریافته را زندگی از بردن لذت راه. کندمی

 حقیقت تواندمی که ماست وجود از بخشی دلقک حال عین در اما است؛ لذت و خوشی دلقک هدف
  متعادل را الگوهاکهن همة درنهایت، که است نیرویی و انرژی دلقک. بگوید هست که طورهمان را

 فعالیت ترینمهم اما نیست؛ یکی سایه با دلقک هرچند. یابد دست درونی هماهنگی به قهرمان تا سازدمی
: 9313 آدسون،) ببیند را وجود تبعیدشدة هایبخش یا سایه تا سازدمی قادر را فرد که است این دلقک
939 - 934.) 

 منابع
 یتهران: جام .ینقد ادب یهاو روش یمبان(. 9385نصراهلل ) ،یامام -

 . تهران: اسپرک.گذری و نظری در فرهنگ مردم(. 9339انجوی شیرازی، ابوالقاسم ) -

فرهنگ  ادیتهران: بن .موحد نیمیس ةترجم .قهرمان درون یداریب(. 9384) ایشیپاتر آدسون، -
 ی.دگزن

 . ترجمة فریدون معتمدی. تهران: مروارید.مَردِ مرد(. 9313بالی، رابرت ) -
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تهران:  ی.ریکاوه ن ةترجم .من ةبرازند یزندگ .(9310) ماریک .ویکارول اس. و ه رسون،یپ -
 ی.فرهنگ زندگ ادیبن

 نظامی، مقایسة تطبیقی قهرمانان پیکرهفتازدواج جادویی در (. »9313حسینی، مریم ) -
«. پیکرهفتای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت اسطوره

 .38 – 29. صص 938. ش 43. س جستارهای ادبی
 ی(.)افست از چاپ سنگی تهران: علم .ندامابهرام و گل(. 9308نصراهلل ) ،یخوانسار -
 «.یسبزوار یصاف ندامابهرام و گل یداستان یهاهیمابن(. »9388حسن ) ،یذوالفقار -

 .999 - 81صص  .95ش  .8 س .نامهکاوش

 .تهران: چشمه .ندامابهرام و گل(. 9383ارسطو ) زیحسن و پرو ،یذوالفقار -
 . تهران: چشمه.ای ایرانخانهادبیات مکتب(. 9313و محبوبه حیدری ) حسن ،یذوالفقار -

 ن: سمت.. تهرازبان و ادبیات عامة ایران(. 9314) حسن ،یذوالفقار -
 . ترجمة مهرانگیز اوحدی. تهران: دستان.فرهنگ نمادها(. 9381سرلو، خوان ادواردو ) -
با تکیه بر  بوف کوربررسی سفر قهرمانی شخصیت در (. »9312سرمدی، مجید و همکاران ) -

 .83 - 80. صص9. ش 2. س مطالعات داستانی«. الگوهای بیداری قهرمان درونکهن
 شازده احتجاببررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان (. »9313اران )سرمدی، مجید و همک -

. صص 2. ش 4. س ادبیات پارسی معاصر«. الگوهای بیداری قهرمان درونبا تکیه بر کهن
53 - 89. 

 . ترجمة سودابه فضایلی. تهران: جیحون.فرهنگ نمادها(. 9331شوالیه، ژان و آلن گربران ) -

و  یرمان ب یستمدرنی  ـ یشناختروان لیتحل(. »9312) ه سربازو فاطمزاده، سید علی قاسم -
 - 993 صص .42 ش .90 س .یادب یهاپژوهش .«قهرمان درون یداریب یةنظر یتن بر مبنا

942. 
تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و (. »9313زاده، سید علی )ـ قاسم
. 93. ش 90. س نامة ادب حماسیپژوهش«. رما خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون و کیکی

 .934 - 903صص 
 .«کوچولو اهیس یقهرمان درون در داستان ماه یداریب تیفیک» (.9315ــــــــــــــــ ) -

 .35 - 55 صص. 3. ش 8. س معاصر یپارس اتیادب
 نامة ادبیاتپژوهش«. های قرن سیزدهمخوانیبچه(. »9380کاشفی خوانساری، سید علی ) -

 .85 - 89. صص 25. ش کودکان و نوجوانان
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 .مرکز تهران: نشر .عباس مخبر ةترجم .قدرت اسطوره(. 9333) جوزف ل،بکمپ -
 .مشهد: گل آفتاب .خسروپناه یشاد ةترجم. قهرمان هزارچهره .(9384)ــــــــــــــ  -
 : سازمانمشهد .آستان قدس یخط یهافهرست نسخه(. 9380احمد ) ،یمعان نیگلچ -

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.ها، موزهکتابخانه

ها و مقاالت دربارة افسانه)مجموعه رانیا ةانیعام اتیادب .(9383) محمدجعفر محجوب، -
 تهران: چشمه. ی.کوشش حسن ذوالفقاربهآداب و رسوم مردم ایران(. 

اندام بر پایة رام و گلتحلیل ساختاری روایتی به(. »9313مشهدی، محمدامیر و فاطمه ثواب ) -
 .904 - 83. صص 89. ش 98. س پژوهی ادبیمتن«. نظریة گریماس

و مهران  یمحمد نبو ة. ترجممعاصر یادب یهاهینظر ةنامدانش(. 9383) مایر رنایا ک،یمکار -
 .مهاجر. تهران: آگه

 ة. ترجمونگی یلیتحل یشناسروان یمبان(. 9335)اس. هال  نیکالو ی ورنون جو ،ینوردبا -
 ی.مقبل. تهران: جهاد دانشگاه نیمحمدحس

ترجمة عباس اکبری.  نامه.ای در داستان و فیلمساختار اسطوره(. 9385وگلر، کریستوفر ) -
 تهران: نیلوفر.

 . حسن قائمیان. تهران: امیرکبیر.های پراکندهمجموعة نوشته(. 9344هدایت، صادق ) -
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