
Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 9, No. 37  

March, April 2021 

 

165 

 
Wrestling and the Hero Archetype 

 
 

Zeynab Khosravi 1, Behrouz Afkhami*2, Karim Hajizadeh3, Mohsen 

Barghamadi4 

 
1. PhD Candidate of Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

2. Associate Professor of Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

3. Associate Professor of Archaeology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

4. Assistant Professor of Physical Education, University of Mohaghegh Ardabili, 

Ardabil, Iran. 

 

Abstract  

Wrestling has been popular since ancient times and it has been 
associated with many aspects of Iranian culture. In this regard, 
wrestling has been a physical ritual, and today it is performed at the 
national, indigenous, and local levels. This study focuses on the myths 
behind this ritual movement. It is aimed to explain the myths that have 
been the reason for the meaning, continuity, and the value of this 
movement as a ritual in Iranian folk culture throughout history via the 
analytical method. In ancient culture, a person who fought with the 
destructive forces of nature became the heroic archetype who created 
livelihood and security in a society and was respected by the people. 
This challenge with the antagonist also entered the arena of the 
enemies of Iran, and wrestling was a symbol of the action of the 
heroes who fought a duel to protect his land and its values; but what 
was suggested in Iranian culture was that these heroes, whose actions 
establish the security and order of the society, first, must clear their 
background as an antagonist, and voluntarily go into the battle with 
shadows. In Iranian society, this became a value and moral foundation 
for the heroic archetype and remained in the collective subconscious 
of the Iranian society, and in the festivals of folk culture where 
wrestling is held, all these values are projected on the wrestler 
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character. This forms the kind of social identity and cohesion through 
which viewers receive love and self-fulfillment. 

 Keywords: Wrestling; antagonist; ritual; hero archetype; Mithra. 

Introduction 
Research background 
A few research projects been done on wrestling in folk culture. 
However, in these studies, types of wrestling in folk culture have been 
studied on a case. In the culture of every city and village, a type of 
native and local wrestling is common, and most studies have focused 
on one of these types such as Chokheh wrestling or Gilehmardi 
wrestling. Qasem Mehrabi et al. (2014) have dealt with the interaction 
of spectators and wrestlers of Chokheh, and Rahmati and Abbaszadeh 
(2016) have paid attention to the ability of Gilehmardi wrestling in the 
development of social participation. Since wrestling has a long history 
in Iranian culture, it is necessary to conduct research on the values and 
social beliefs that have led to the continuation of this national, 
indigenous, and local sport.  

Aims, questions, and assumptions 
The aim of the present research is to describe the mythology that has 
caused the continuity, meaning, and value of wrestling in Iranian 
society throughout history. Therefore, three theories could be 
indicated in this regard: Jung's archetypal, Campbell's mono-myth, 
and Maslow's hierarchy of needs to describe these myths through a 
qualitative descriptive-analytical method. The main question of this 
study is: what myths are behind this ritual movement activity? 
Wrestling is probably a movement activity that was intertwined with 
rituals and represented many myths through ritual performances. 
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Discussion 
Archaeological evidence with the motif of wrestling and Persian 
mythology in the cultural context of ancient Iranian society shows that 
wrestling is a physical activity in a ritual that represents the heroism of 
prehistoric times that killed monsters to provide security for human 
life (Campbell, 2005). The monster is a symbol of some destructive 
natural forces that destroys the security and livelihood of people. The 
protagonist's combat with natural destructive forces, such as wild 
animals, becomes a physical habitus in the Iranian culture and takes 
on a ritual aspect. This ritual physical activity combines with other 
aspects of Iranian culture so that it is a show for the legitimacy of the 
king as a provider of security for the people and the wrestling is 
performed in the celebration of nature revitalization in the spring 
(Kaptain, 2013). Thus, the wrestling is a symbol of the battle of two 
opposing forces, one good, and the other evil. It is the ideology of the 
culture of ancient Iran that the force of good always triumphs over evil 
by choosing the right manner for battle (Rezai Rad, 2010). Folk 
literature also tells the story of wrestlers who wrestle with fair 
behavior, avoiding any inappropriate behavior. Thus, the wrestler is a 
symbol of the heroic archetype who removes individual and collective 
needs and has moral principles. The moral foundation of the Iranian 
hero archetype is Mithraism, at the top of which is the struggle against 
the inner shadow. The religion of Mithraism is a form of mysticism 
that teaches its followers the moral and social principles to make the 
world a better place (Cumont, 1966). According to these teachings of 
mysticism, the wrestler is also the protector of the social values. 

Conclusion 
Wrestling is a physical activity that is intertwined with the dimensions 
of Iranian culture. Iranian myths and beliefs give meaning to this 
physical activity and its integration with other cultural aspects. The 
wrestling is not only reminiscent of the hero archetypal actions of the 
prehistoric time but with its functions, it satisfies the psychological 
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needs of the wrestler and the people. Hence, people project the 
character and moral qualities of ancient heroes on the wrestler. The 
inner shadow is the most important opponent of the wrestling, and by 
overcoming it, he can show the right manner in his behavior through 
wrestling. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011فروردین و اردیبهشت ، 37، شمـارة 9 سال

 

 
 قهرمان الگویکهن و کُشتی

 
 4محسن برغمدی، 3زادهکریم حاجی، 2یبهروز افخم، 1زینب خسروی

 
 (0399/ 00/ 03پذیرش:  0399/ 10/ 01)دریافت: 

 چکیده

. است بوده پیوند در ایرانی فرهنگ چندگانۀ ابعاد با و داشته رواج دیرین هایگذشته از کشتی
 محلی و بومی ملی، سطح در امروزه و است بوده جسمانی و حرکتی آیین ی،کشت رابطه این در

 آیینی ـ حرکتی فعالیت این پس در هاییاسطوره چه که است این پژوهش مسئلۀ. شودمی انجام
 سبب که را اساطیری تحلیلی روش با که است پژوهش حاضر این هدف است؟بوده  مطرح

 شده تاریخ طی ایران عامۀ فرهنگ در آیین منزلۀبه رکتیح فعالیت این ارزش و تدوام معنادهی،
 به تن نبرد به طبیعت مخرب هاینیروی با که فردی باستانی، فرهنگ در. شود داده شرح است،
 کردمی ایجاد جامعه در را امنیت و معیشت که شدمی تبدیل قهرمان الگویکهن به رفت،می تن
 شد وارد نیز ایران دشمنان عرصۀ به آنتاگونیست با چالش نای. گذاشتندمی احترام او به مردم و
 تن نبرد به آن هایارزش و سرزمینشان حفظ برای که بود پهلوانانی عمل نماد گرفتنکشتی و
 اعمالشان با که پهلوانان این که بود این شد مطرح ایرانی فرهنگ در آنچه اما رفتند،می تن به

 به و کنند پاک آنتاگونیست از را خود درون ابتدا در باید دند،کرمی برپا را جامعه نظم و امنیت

                                                                                                              
  است.  النهرین، یونان و ایران باستانزش در بینپدیدارشناسی وراین مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان

 کنند.نگارندگان از دانشگاه محقق اردبیلی برای فراهم کردن امکانات چنین پژوهشی قدردانی می

 ، اردبیل، ایران.دانشگاه محقق اردبیلی شناسیدانشجوی دکتری باستان .0

 )نویسندة مسئول( ، ایرانی، اردبیلدانشگاه محقق اردبیل شناسیدانشیار گروه باستان .0

bafkhami@uma.ac.ir 
 ، اردبیل، ایران.دانشگاه محقق اردبیلی شناسیدانشیار گروه باستان .3
 ، اردبیل، ایران.بدنی دانشگاه محقق اردبیلی گروه تربیت . استادیار0
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 برای اخالقی بنیان و ارزش یک به ایران جامعۀ در کار این. بروند درون سایۀ با نبرد به اختیار
 در و ماند باقی ایرانی جامعۀ جمعی ناخودآگاه در و شد تبدیل قهرمان الگویکهن

 شخصیت به هاارزش این همۀ است، مراسم آن از یبخش کشتی که عامه فرهنگ هایجشنواره
 که دهدمی شکل را اجتماعی انسجام و هویت از ایگونه و شودمی فرافکنی گیرکشتی

 .کنندمی دریافت را خودشکوفایی و محبت آن خالل از تماشاگران
 الگوی قهرمان، مهر.آیین، کهن آنتاگونیست، کشتی، :کلیدی هایواژه

 مقدمه. 0
  و هـا مناسـبت  در عامـه  فرهنـگ  در و اسـت  ایـران  محلـی  و بومی ملی، رزشو کشتی
 در. شـود مـی  برگزار شهرنشینان و روستانشینان نشینان،کوچ میان در مختلف هایجشن
 متفاوتی هاینام منطقه آن هایگویش و زبان با مطابق بومی کشتی ایران مختلف نواحی
 در ،«مقلـی » بختیـاری  و چهارمحال در ،«رماآشی» غربی آذربایجان در که طوریبه دارد،

 زوران» کردسـتان  در ،«گـردون  کُـ  »و بلوچستان  یستاندر س ،«چوخه» شمالی خراسان
 دو بـه  فـن  اجـرای  نظر از محلی هایکشتی. دارد نام...  و مردیگیله گیالن در ،«پاتوله
 یک هی  که ایگونهبه حریف ردنو بلند ک کندنجا  از یکی: شوندیم یمتقس یکل دستۀ

 را یـف حر یدطرف مقابل با اینکه، دیگر و باشد نداشته تماس زمین با او بدن اجزای از
تـا   یزن ایزورخانه کشتی(. 070. ص ،0331 یکوبخت،)ن اندازد خاک به و بزند ینبه زم

  بـه  کـه  هـایی کشـتی  انـوا  بـود و   یختـه درآم یشـهر  ۀجامعـ  گبا فرهنـ  یشقرن پ یمن
 برطـرف  در را گیرکشتی محوری نقش شد،می برگزارزورخانه  درمختلف  هایمناسبت
 ،(ریـزان گـل  رسـم  برگـزاری  ماننـد ) زورخانه اجتماعی نهاد در جامعه مشکالت کردن
(. کشـتی آزاد، کشـتی دوره، کشـتی دوسـتانه،     99 .ص ،0390)آذر،  سـاخت می نمودار

زان، کشـتی میـدانی   ریجمعی در مراسم گلکشتی خصمانه، کشتی پهلوانی، کشتی دسته
، صـ..  0331)نیکوبخـت،   شـود هایی است که در فرهنگ عامه برگزار میانوا  کشتی

 فرهنـگ  و کنـد مـی  ایفـا  ایران جامعۀ عامۀ فرهنگ در بارزی نقش (. کشتی071ـ   007
 گهـر، نیـک ) اسـت  انسـان  متـوالی  هاینسل رفتاری الگوهای و هاارزش محصول عامه
 و هـا ارزش بـه  منطقـی،  و علمـی  آگاهی بدون مردم امهع فرهنگ در(. 097.ص ،0333
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 هاآن در حال این با کنند؛می عمل زندگی از هاییتجربه منزلۀبه گذشته رفتاری الگوهای
 کشـتی  سـنتی  ورزش(. 050، ص.0331رنجبـر،  ) اسـت  مانده باقی هاآیین و هااسطوره
 در را آن بـا  مـرتب   هـای آیـین  و هـا اسطوره آن اجرای و است عامه فرهنگ از بخشی

پـور،  ، ترجمـۀ روشـن  0110 لیکـر، ) کنـد مـی  تداعی و تکرار دوباره جمعی، ناخودآگاه
 سبب و داشته رواج ایران در تاکنون پیش از میالد دوم هزارة از کشتی(. 09، ص. 0330
 و رفتـار  بـر  هـا آن زیـرا  اسـت،  فهـم  قابـل  جامعه فرهنگ و زندگی روند در رواج این

 بـرای  دیگـر،  طـرف  از(. 015 .ص ،0337 مظلـومی، ) گذارنـد می اثر عیاجتما نهادهای
 جامعـه  فرهنگـی  هایریشه کیفیت از باید جامعه، در کشتی ورزش هایارزش شناخت

 نـاملموس  میـرا   از بخشـی  کشـتی  بنـابراین، (. 00، ص.0331نیکوبخت، ) شویم آگاه
ــران جامعــۀ ــه و اســت ای ــت از ایگون ــی لشــک را اجتمــاعی انســجام و هوی  دهــدم

(Thompson, 2016, p. 139) .مفهـوم  کـه  اسـت  فرهنگـی  سـاختار  ورزش کلی طوربه 
 امکـانی  هـم  ورزش. سـازد می آشکار را انسان دربارة خاصی شناسیمعرفت و شناسیانسان
 هـای ارزش کهاست  آموزشی ابزاری هم و است بشریت هایآرمان و انسان ذات بیان برای

 .(Isidori & Bebetton, 2015, p. 689, 689, 690) دهدمی رواج را اجتماعی
 و گرفته شکل عامه مردم زندگی بستر در تاریخ طی که است حرکتی فعالیتی کشتی
 سبب که بوده حرکتی مطرح فعالیت این مرتب  با هاییآیین و اساطیر اعتقادات، باورها،
 در را آدمـی  اندیشۀ اساطیر. استشده  ایرانی جامعۀ در آن ارزش و ایسده چند تدوام

 ,Levi-Strauss) دهـد می نظم هاآن به و کندمی فرافکنی هستی هایپدیده با رویارویی

1995, p. 33) .شـرح  را آیـین  آورد،مـی  فـراهم  هـا آیین برای مقدس ایشالوده اساطیر  
، ترجمـۀ  0100جانستون، ) بردمی فراتر بشر نفوذ حوزة از و سازدمی مشرو  و دهدمی

 سـبب  و کنـد می تکرار را ایاسطوره رویدادهای آیین اجرای (.33، ص.0390ی، فیروز
هـر چنـد اجـرای ورزش     (.000 ، ص.0390مطلـق،   نامور) شودمی هااسطوره پایداری

دهد، امـا اطالعـات   محلی کشتی در مراسم مختلف تا حدی جنبۀ آیینی آن را نشان می
هنگ عامه در دسـت اسـت. رحمتـی و    اندکی دربارة مفاهیم اساطیر کشتی محلی در فر

اند، برپـایی ایـن   مردی انجام داده( در پژوهشی که درمورد کشتی گیله0390زاده )عباس
 کشتی را مشارکت اجتماعی سـنتی و آیینـی مـردم از مجـرای سـنت و مناسـک کهـن        
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اند. با وجود اینکه کشتی در فرهنگ عامه جنبۀ آیینی خود را حفظ کرده است، اما دانسته
هایی در پس این فعالیـت حرکتـی آیینـی مطـرح بـوده      مسئله این است که چه اسطوره

است؟ این اساطیر چارچوبی برای باورها و اعتقادات کهن است که ارتباط چندگانه بـا  
 های فرهنگ ایرانی دارند و از سـوی دیگـر ایـن اسـاطیر رویـدادهایی را بـازگو       مایهبن
اند. هدف پژوهش ایـن اسـت کـه بـا     فرافکنی شدههای جامعه در آن کنند که ارزشمی

روش کیفی ـ تحلیلی اساطیری را طی تاریخ که سـبب معنـادهی، تـدوام و ارزش ایـن      
های ایـن  است، شرح دهد. دادهمنزلۀ آیین در فرهنگ عامۀ ایران شده فعالیت حرکتی به

ل کیفـی بـر   تحلیـ  شناسی گردآوری و با روشپژوهش از منابع اساطیری، ادبی، باستان
طوری که با رجو  به بنیان نظـری پـژوهش،   است، بهاساس دور هرمنوتیک تبیین شده 

هـای اجتمـاعی کشـتی در    شناسی و بازگشت به ارزشها و شواهد باستاناساطیر، آیین
هـای کـه در رونـد    های فعالیت حرکتی کشـتی، اسـاطیر و آیـین   فرهنگ عامه و ویژگی

 اند.با کشتی شکل گرفته، تحلیل کیفی شدهزندگی جامعۀ ایران در پیوند 

 . پیشینۀ پژوهش2
 دورة در ورزش ایـن  انجـام  درمـورد  ،شـده  انجـام  کشتی دربارة که هاییپژوهش بیشتر
 :شودمی اشاره هاپژوهش این از نمونه چند به اینجا در که است معاصر
 «تختی اغالمرض اسطوره: ایران در سیاست و ورزش» مقالۀ در( 0995) شهابی .0

 و وی زمـان  سیاسـی  و اجتمـاعی  شـرای   و تختی پهلوانجهان شخصیتی خصای. به
 .پردازدمی است، داده انجام جامعه در وی که کارهایی
 تماشاگران بندیاولویت و شناسایی» مقالۀ در( 0390) همکاران و مهرابی قاسم .0

 بـا  کشـتی  شـود یمـ  سـبب  کـه  را هاییمحرک و هاانگیزه «چوخه کشتی ورزشکاران و
 بررسـی  بیاینـد،  آن تماشای به محلی تماشاگرانی و شود برپا نوروز در ساله هر چوخه
 .اندکرده
 هـای توانمنـدی » مقالـۀ  در( 0390) زادهعبـاس  مرتضی و رحمتی محمدمهدی .3

 «(مـردی گیله کشتی: مطالعه مورد) اجتماعی مشارکت و محلی توسعۀ روستایی، ورزش
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 ایـن  تضـعیف  دالیل و دهندمی شرح اجتماعی مشارکت در را رزشو این هایپتانسیل
 .دهندمی توضیح را ورزش
 اسـت  پژوهشـی  تنها( 0377) پرویز احمد نوشتۀ «ایران در کشتی تاریخ» مقالۀ .0
 گرفتن کشتی که باستانی اثر چند و دهدمی آگاهی ما به کشتی از گذشته به نگاهی با که
 .کندمی معرفی دهند،می نمایش را

 بررسی بوده، آیینی و سنتی ورزش این اجرای پسِ در که اساطیری پژوهش، این در
 از متـثثر  ایرانی اساطیر جزئی صورتبه و باستان خاورمیانۀ اساطیر کلی طوربه. شودمی

بنابراین، در شرح اساطیر ایرانی گاهی  .(00، ص. 0330بهار، ) است النهرینبین اساطیر
 هرین نیز توجه شده و در راستای هدف پژوهش تبیین شده است.النبه اساطیر بین

 . چارچوب نظری پژوهش3
بهره گرفتـه   یهشده، از سه نظر یفرافکن ینبرد تن به تن کشت به که اساطیری شرح برای

 شناسـی اسطوره حوزة در پبلکم اسطورةتک نظریۀ یونگ، الگویکهن نظریۀشده است: 
 بیستم قرن نیمۀ در الگوکهن نظریۀ. شناسیروان ةدر حوزمازلو  یازهایسلسله ن یۀو نظر

 تـاریخ  و ادیـان  تحلیل شناسی،مردم شناسی،روان مانند علومی هایپژوهش از برآیندی
 سوییسی کاوروان یونگ، گوستاو کارل(. 00 .ص ،0390 بهزادی، و فرضی) است تمدن
 گیـرد می شکل انسان ریزةغ در که است مواردی ترینمهم از یکی الگوکهن است معتقد

 ذات از کـه ( 3، ص.0395آذرکمنـد،   و توانـا ) اسـت  انسـان  روان در بازمانده میراثی و
 دارنـد  حضـور  هـا اسـطوره  بـه  دهنـده شـکل  اجـزای  تمام در و گیردمی نشئت جمعی

 دادن نشـان  بـرای  بسـتری  الگوهـا کهـن  نظریـه  ایـن  در(. 033 .ص ،0331 فر،شایگان)
، ترجمـۀ  0993همکـاران،   و گـرین ) هستند مشخصی هایمحرک به مشابه هایواکنش

 بـه  کـه  زمـانی  انـد، جمعی ناخودآگاه محتویات هاالگوکهن(. 073، ص. 0370طاهری، 
 تصویر شکل جوامع، یا افراد برای خارج جهان با رویارویی در رسند،می خودآگاه سطح

ـ  تـرین مهم از یکی سایه. یابندمی را رفتاری بازنمود یا طـاهری،  ) الگوهاسـت کهـن  نای
 خـود  اصـلی  مایـۀ  از اشرفتـاری  یـا  تصـویری  بـازنمود  در الگوکهن(. 03، ص. 0390
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، ترجمـۀ  0999 یونـگ، ) اسـت  متفـاوت  بسـیار  جزئیـات  لحاظ از و گیردمی سرچشمه
 (.010.ص ،0377صارمی، 

 بنیـان  ایـن  بـر  اسطورهتک اساس. دهدمی ارائه را اسطورهتک نظریۀ کمپبل جوزف
 توجه با اسطورهتک. کنندمی تبعیت الگوهاکهن واحد اشکال از هااسطوره همۀ که ستا
 شباهت. یابندمی تجلی مختلفی هایگونه به هاتمدن و هافرهنگ متفاوت هایویژگی به

 در بلکـه  گیـرد، نمـی  صورت زمانهم هایتمدن و هافرهنگ عرصۀ در تنها اسطورهتک
 میـان  پیوستگی و ارتباط مختلف، هایدوره یعنی درزمانی هایتمدن و هافرهنگ عرصۀ
 دیگر که است الگوییکهن قهرمان اسطورةتک کمپبل نظر به. شودمی مشاهده هااسطوره

-010. صـ.  ،0390 مطلـق،  نـامور ) انـد قهرمان گوناگون تجلیات نوعی به الگوهاکهن
 جدیـد،  دینـی  جدیـد،  ریعصـ  گذاربنیان است؛ گذار چیزیبنیان معموالً قهرمان(. 010

 ، ص..0331، ترجمۀ مخبر، 0110کمپبل، ) زندگی از جدیدی ایشیوه یا جدید شهری
 را بدی که دهدمی نمایش را انسان قدرت از تصویری قهرمان اسطورةتک(. 010 -015
  شکسـت  کنـد، مـی  تهدیـد  نـابودی  به و دهدمی آزار را مردم که دشمنی هر کسوت در
 طی را کمال یعنی حقیقی پیروزی برای مسیری بدی بر چیرگیاز  عدب قهرمان و دهدمی
و  شـهری  حیـدریان ) شـود مـی  نزدیـک  خداگونگی از حدی به مسیر این در که کندمی

 (.30 .ص ،0390 هادیان،حاجی

 از مراتبـی سلسله انسان است معتقد امریکایی، گرایانسان شناسروان مازلو، آبراهام
 بـه  نیـاز  احتـرام،  بـه  نیـاز  محبت، و عشق به نیاز ایمنی، نیاز نی،جسما نیاز مانند نیارها

 را نیازها شناسان،روان همۀ(.  050.ص ،0395 ،و همکاران سلطانی) دارد خودشکوفایی
 رفـع  و نیازهـا  وجود با انسان بقای و زندگی موجودیت. دانندمی رفتار مهم هایانگیزه

ـ  به را انسان نیاز،. یابدمی تدوام هاآن  .ص ،0330 شـجاعی، ) داردوامـی  تکـاپو  و الشت
 آشـفته،  ادوار همـۀ  در و هسـتند  انسـان  ذاتی و عمیق نیازهای بر مبتنی هااسطوره(. 39

 برآورده را اساسی نیازهای که است اعمالی سلسله کنند و آیینمی ایجاد اجتماعی تعادل
 اسـت  شـده  مشـتق  نظـم  معنـی  بـه  rita ریشۀ از سانسکریت زبان در واژه این کند.می
 جوامـع  فرهنـگ  در مهمـی  نقـش  هاآیین و اساطیر بنابراین،(. 03، ص. 0395ستاری، )

 .کنندمی بازی
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 الگوی قهرمان. کشتی و کهن4
است.  الگوی قهرمان در تعداد زیادی از آثار باستانی ایران نقش شدهنبرد تن به تن کهن
رود و کنـار صـندل در   هلیـل  ( کـه از 0ها بر ظروفی است )شـکل  تعدادی از این نقش

است )یوسفیان دست آمده هزار پیش از میالد بهشرق ایران با قدمت چهار تا پنججنوب
پیش از  3011(. اثر دیگر جام طالیی حسنلو با قدمت 00، ص. 0333کُناری و طاوسی، 
 (. همچنین، نبـرد تـن بـه تـن قهرمـان را      37، ص. 0391آغاجی، قرهمیالد است )نجفی 

(. در این آثار، انسانی تصـویر شـده   0های مفرغی لرستان دید )شکل توان بر سنجاقمی
اسـت و   که در یک نمونه با دو دست خود دو شیر را و در مورد دیگر دو مار را گرفته

(. 77، 09، ص. 0331پیش از میالد تعلق دارد )میرمحمـدی تهرانـی،    0111تا  0011به 
 کنند که حیوانات وحشی را مهار یـا رام کـرده اسـت. در   این آثار قهرمانی را ترسیم می

 دوران به آن سرچشمۀ که بنددمی هیوالها قتل به کمر قهرمان نوعی ابتدایی هایفرهنگ
 سـر  بـه  متـوحش  و خطرنـاک  محیطی در انسان که هنگامی گردد،می باز تاریخ از پیش
 ، ترجمۀ خسروپناه،0110، کمپبل) کشدمی را هیوال و گذاردمی پیش پا قهرمان و بردمی

الگـوی سـایه کـه    الگوی قهرمـان بـا کهـن   درحقیقت، کهن (.015 ـ  010. ص. ،0330
 .(Philippe, 2014, p. 495)جنگد بار طبیعت است میتجسمی از نیروهای زیان

 
 بــا قهرمــان الگــویکهــن نبــرد: 1 شککک 

ــات ــی حیوان ــفیان) وحش ــاری یوس  و کن
 (00تصویر  ،0333طاوسی، 

Figure 1: The battle of the 
hero archetype with wild 
animals (YousefianKonari and 
Tavousi, 2009, Fig 12) 

 

 
 بـر  قهرمـان  الگـوی کهن نقش :2 شک 
ــر  ــتان مف ــی، میرمحمــدی) لرس  تهران
 (09، ص. 0331

Figure 2: The motif of the 
hero archetype on the bronze 
of Lorestan 
(MirMohammadi Tehrani, 
2001, p. 69) 

 

 تـرین مهـم  از تـا  دو اسـت  طبیعـت  کـه  سایه نیروی شکست با قهرمان الگویکهن
 بـرآورده  را آن شـدن  فـراهم  از ناشـی  امنیـت  دیگـری  و معیشـت  یکی انسان نیازهای

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C


فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011 روردین و اردیبهشتف ،73، شمـارة 9 سال  

171 

 

 سـایه  با قهرمان الگویبا نقوش نبرد تن به تن کهن آثاریکه  یازهاییاز ن یکی. سازدیم
 مـواد  ایـن  و بـود،  صاحبانشـان  در امنیـت  حـس  ایجـاد  کردند،یم برآوردهانسان  یبرا

 مشـابه  فرهنگـی  مواد. شدندمی محسوب تعویذ لرستان، هایسرسنجاق ویژهبه فرهنگی
پـیش از   سومتا  چهارم ةداشتند از آغاز هزار یذیو تعو یکه کاربرد نذر ذکرشده موارد

انـد  دسـت آمـده  ان شهرنشینی و تمدن سومر بهالنهرین متعلق به دورمیالد. از معابد بین
الگـوی  (. این آثار کشتی گیلگمش، کهن000، ص. 0333؛، ترجمۀ بهزادی، 0115)هال، 

در  .(Nosrat, 2012, p. 59) انـد الگوی سایه را به تصویر کشـیده قهرمان با انکیدو، کهن
که ویرانگر  -بیعتالگوی قهرمان خود را وارد چالش با نیروهای طها کهنهمۀ این نقش
الگوی قهرمان خود را از محدودة امن زنـدگی خـارج   است. کهنکرده  -زندگی هستند

(. 05، ص. 0395رفته اسـت )سـتاری،    0کرده و شادمانه به سوی چالش با آنتاگونیست
با سایه برای تـدوام زنـدگی، بـه یـک الگـوی رفتـاری و        0این کشمکش پروتاگونیست

 در وارهعـادت  اسـت. ایـن  ورد با آنتاگونیست تبدیل شـده  وارة جسمانی در برخعادت
  یـک  جمعـی  ناخودآگـاه  همـین  از و شـود مـی  باسـتانی وارد  انسـان  جمعی ناخودآگاه

 (.00، ص. 0390پور، ، ترجمۀ گنجی و اسماعیل0103یونگ، ) شودمی پدیدار الگوکهن
 نظـام  یـک  در یاجتمـاع  و روانـی  زیسـتی،  هایپدیده همۀ وارة جسمانیعادت این در

پروتاگونیسـت   ها،اسطورهتک بیشتر . در(030، ص. 0395ستاری، ) دارند شرکت جامع
 دهـد مـی  شکسـت  را آن و کنـد مـی  برخـورد  هیوالهـایی  بـا  دریاچـه  یـا  دریا کنار در
الگوی قهرمان که عینیتـی از  درحقیقت، کهن(. 000ـ   005، ص.. 0330 واحددوست،)

هـای  کنندة آب و آورنـدة آب که نمادی از اژدهای زندانی الگوی سایهایزد است با کهن
 برکـت  بـه  و دهدمی نظم هاجنگد و به آببند و بست نخستین است، میویرانگر و بی

 از پـیش  دورة به قهرمان الگویکهن این(. 300 ،319. ص ،0330)بهار،  کندمی تبدیلش
 کـه  شهرنشینی دورة آغاز و بودند طبیعی محی  وحشت در شدت به هاانسان که تاریخ

  یـن ا یرانـی ا یرتعلـق دارد. در اسـاط   شـوند، مـی  مسـل   طبیعـت  نیروهـای  بر تدریجبه

 بازدارندة دیو با که اوستا کتاب پهلوانجهان گرشاسب، شخصیت درقهرمان  الگویکهن
 همکـاران،  و چتـرودی  پورخـالقی ) اسـت  شده بازنمایی کشدمی را او و جنگدمی آب

 .(50. ص ،0339
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 آیینـی  نمـایش  قالـب  در و بوده همراه یقهرمان با جشن و شاد الگویکهن پیروزی
 کننـدة یـادآوری  و تکـراری  کـه  است شدهمی اجرا سایه الگوینبرد تن به تن او با کهن

، ترجمـۀ  0100یـاده،  )ال شـد می پذیرامکان انسان زندگی تدوامآن  در هبود ک یزمان ازل
ی هـر عمـل آیینـی در محتـوای فرهنگـی جامعـه فهـم        (. معن370 .ص ،0339 ستاری،

 .Ristvet, 2014, p)هاسـت  ترین جنبـه شود. در هر عمل آیینی، نمایش یکی از مهممی

کـرد تـا افـراد هیجانـات و     فعالیت حرکتی در برگزاری آیین این بستر را فراهم مـی  .(5
(. 039، ص. 0393احساسات خود را به روش غیرکالمی بیان کنند )خلجی و همکاران، 

 ،انسـان  یزندگ دهد که چالش با آنتاگونیستِشناسی و اساطیری نشان میشواهد باستان
 را جمعـی  روح ارزش این و بود شده تبدیل االذهانیبینارزش  یکباستان به  یراندر ا

(. مهار نیروهای طبیعی که نیاز مـردم  003 .ص ،0330 یمی،)ابراه دادمی شکل و جهت
کرد و به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده بود، بـر نهـاد   ت را تثمین میبه معیشت و امنی

طوری که در دورة هخامنشی شاهنشاه از طریق آثار هنری کـه  سیاسی هم اثر داشت، به
 (Kelley, 2003, p. 174)بستری برای تبلیغ عملکرد و کسب قدرت و مشروعیت بودند،

 بـا  شـاه  کشـتی  آن نمونـۀ  است. از کشتی خود با حیوانات درنده را به نمایش گذاشته 
 هخامنشی مختلف شاهان به متعلق داسکلیون مهرهای بر شیردال و شیر بالدار، گاوهای
. صـ.  ،0390 فـر، ، ترجمۀ ثاقـب 0100کاپتان، ) اندشده ظاهر پهلوان مقام در که است
سالی بودنـد  شده بر این مهرها نمادی از خشکدر حقیقت، حیوانات نقش (.090ـ   091

کرد و شاه با عمل آیینی کُشـتی بـا   که مانند درو  و دشمنان نظم اجتماعی را مختل می
گرداند )افخمـی و خسـروی،   اژدهای خشکسالی، نظم را به زندگی مردم و رعایا بازمی

شد نـزد مـردم احتـرام    (. بدین ترتیب، شاه که در نقش پهلوان ظاهر می30، ص. 0397
شـد و بـا   منزلۀ شخ. مملکت رفـع مـی  یازهایش بهترین نکرد و یکی از مهمکسب می

، 0377، ترجمـۀ قاضـی،   0993شد )دوورژه، کسب احترام، اطاعت رعایا نیز حاصل می
 (.071ص. 

تـرین  این عملکرد شاه در جشن آغاز بهار سنتی ایرانیان یعنی عید نـوروز کـه مهـم   
 کشـمکش  جشن این در. است یافته بازتاب ،معاصر بوده جشن در ایران باستان و دورة

آنتاگونیست، یعنی سردی و گرمی، تاریکی و روشنی و مرگ و زندگی دیده  دو میان در
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 النهرینـی اسـت کـه در   شود. عید نوروز ایرانی بازماندة اسطورة مردوک و ایشتر بینمی
سـاله دارد.   هـزار  سه قدمتی اسطوره این. است یافته انتشار یانهاز خاورم یعیوس ةگستر
 یرینبعد از بازگشت از جهان ز باروری، و بخشیبرکت یخدا ،وره مردوکاسط یندر ا

 دیگـر  بـار و  کنـد مـی  ازدواج ایشـتر  با و آیدیم ینزم یکه نماد فصل سرد است به رو
 ،و تولد دوباره یسرما و خشک ی،اسطوره به نابود ین. اشودیبارور و سرسبز م یعت،طب

 ملـی  هـای جشـن  از نـوروز  (. عیـد 09 .ص ،0330اشاره دارد )بهـار،   یگرما و سرسبز
 و کیهـانی  نظـم  جشن این. شودمی انجام نمایشی و آیینی اعمال آن در و است ایرانیان
 ،0390 ، ترجمۀ فیـروزی، 0100جانستون، ) اندازدمی تعلیق به موقتاً را اجتماعی زندگی

 رةاسـطو  کـه  اسـت  هـایی نمـایش  و هـا آیـین  ترینمهم از یکی گرفتن کشتی (.05 .ص
 در. کنـد می تکرار را آنتاگونیست پروتاگونیست بر پیروزی یعنی طبیعت، سازیباززنده
 ازدواج جشـن  حتـی  و محصـول  برداشـت  هنگـام  یا نوروز عید در ایران عامۀ فرهنگ
 اساطیر با را ارتباطش آن آیینی گونۀ حتی کشتی ورزش امروزه آنکه با. گیرندمی کشتی

 اسـت،  ایرانـی  اساطیر بیشتر آیینی نمایش ترینمهم کشتی درحقیقت، داده، اما از دست
 نیازهـای  کـه  است اصلی مایۀبن آنتاگونیست دو بین چالش ایرانی اساطیر همۀ در زیرا

 بـا  کشـتی  مسـابقات  به توانمی هاکشتی این میان از. سازدمی برآورده را انسان مختلف
 برگـزار  خراسـان  سـنتی  گود در فروردین چهارم روز در ساله هر که کرد اشاره چوخه

 دلیـل به باشند داشته آگاهی آن اساطیری و آیینی جنبۀ از آنکه بدون تماشاگران. شودمی
 انضـباط،  و نظـم  شـجاعت،  قـوانین،  به احترام طرفی،بی فداکاری، ورزشکاری، روحیۀ
و  مهرابـی ) رونـد مـی  مسـابقه  ایـن  دیدن به جوانمردانه بازی و تعهد برتری، و فضیلت

 از هـایی رگه که عامه، فرهنگ در کشتی مسابقات دیگر از(. 001 .ص ،0390 ،ارانهمک
. اسـت  گـیالن  مردیگیله کشتی کرد، مشاهده آن در توانمی را ذکرشده و اسطورة آیین
 جوامـع  بـه  مـردی گیله کشتی زیرا است، شدن ایحاشیه و تضعیف حال در کشتی این

 را کشـتی  دیگر و دارد تریکم ارتباط کشتی اب کشاورز امروزه اما داشت، تعلق کشاورز
طور که در همان(. 09 .ص ،0390 زاده،عباس و رحمتی) داندنمی خود فرهنگ به متعلق

شود، کشاورزان نیز بعد از چالش بـا  نوروز و برداشت محصول، گرما بر سرما پیروز می
ی این پیروزی کنند و در جشنی پر از شادی که براطبیعت محصول خود را برداشت می
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شود و در نمایشی آیینی، کشمکش با نیروهـای طبیعـت در فعالیـت حرکتـی     برگزار می
و فرد پیروز مانند گرما، سرسبزی و محصول خوب، بار دیگر نو، تازه و  شودکشتی تداعی می

 ظـاهر  کاریزمـا  دارای فردی منزلۀبه جامعه در و کندیآغاز م یروزیسال را با پ شود،سبز می
و  (Weber, 2009, p. 328)االذهانی در او تجلی یافته است های بینزیرا ارزش شود،یم

دوباره نقش پروتاگونیست را بازی کرده که مردم را از بالیای طبیعی رهانیده اسـت. از  
آمیز دارد، زیرا در جشن که یکـی از ابعـاد   ها جنبۀ صلحطرف دیگر کشتی در جشنواره
 اجتماعی رابطۀ در پذیریانعطاف و داریخویشتن مقداریمهم تمدن است، بدن انسان 

 بـدل  آمیـز صـلح  رفتارهای به بارخشونت رفتارهای تمدن جریان در و کندمی تجربه را
 . (Shilling, 1993, pp.150 - 151) شودمی

 الگوی قهرمان و چالش با آنتاگونیست اجتماعی. کهن1
 مایـۀ بـن  و دارد ایرانـی  اسـاطیر  در گیـر فرا نمودی آنتاگونیست پروتاگونیست با چالش
 یعنـی  متضاد نیروی دو چالش با نیز ایرانی آفرینش اسطورة. است ایرانی فرهنگ اصلی

 بـا  اهـریمن  ایرانی، اساطیر نخست سالۀ هزار سه در. شودمی آغاز اهریمن و اهورامزدا
 دوم سـالۀ  رهـزا  سه در شود.می آگاه اهورامزدا وجود از ییبه مرز جهان روشنا یدنرس

 اهـریمن  سـاله،  هزار سه همین در و شوندمی یکدیگر با نبرد آمادة اهریمن و اهورامزدا
 هر اما آید،برمی اهورامزدا آفرینش نابودی صدددر و تازدمی اهورامزدا مینوی آفرینش به

 جهـان  آفرینش آن برآیند که شوندمی اهریمن با مبارزه و چالش وارد او آفرینش از یک
 بـر  اسـت  مطلـق  خـوبی  و دانایی سرور که اهورامزدا چهارم سالۀ هزار سه در و است

 .ص ،0335 دادگـی،  فرنبـغ ) شـوند می جدا هم از نیرو دو این و شودمی پیروز اهریمن
الگوی قهرمان زنـدگی و  اهورامزدا و خیر یک ارزش اجتماعی است که مانند کهن(. 31

 هـم  برابر در شر و خیر نیروی دو یرانی هموارهجهان ا رهاند. درجهان را از نابودی می
. نیسـت  نیـرو  دو ایـن  حیطـۀ  از خارج ایپدیده هی  و کنندمی آراییصف و ایستادگی

 نظام جهت در باید انسان. برگزیند را نیرو دو این از یکی مسئوالنه تا دارد اختیار انسان
 اسـطوره  ایـن  در. باشـد  شـر  نیروهـای  با نبرد مثابۀبه اشزندگی و کند حرکت کیهانی
 .ص ،0339 راد،رضـایی ) است شر و خیر میان ازلی نبرد در شدن همراه انسان، زیستن
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 سـوم  هـزارة  از ایرانـی  اقـوام . است ایران سرزمین از نمادی آفرینش، اسطورة این(. 93
 هـای تمدن سایر تجاوز مورد پیش از میالد اول هزارة از شدیدتر طوربه و پیش از میالد

 دهدمی پیوند هم به را مختلف هایتمدن پلی مانند ایران زیرا داشتند، قرار خود مونپیرا
 بـرای  ایرانی انسان بنابراین،(. 39 .ص ،0390 نیا،حافظ) است معدنی منابع از سرشار و

 انسـان . اسـت  شـده مـی  درپـی پی هایجنگ وارد شماربی دشمنان با خود هستی تدوام
 سـرزمین  کـه  را هـویتش  و وجـود  کـه  اسـت  آنتاگونیسـتی  با چالش در همواره ایرانی

 فرهنـگ  ابعـاد  تمـام  به دشمنان با چالش بنابراین،. کندمی تهدید است، ایرانیان مشترک
هـای  (. در اساطیر و حماسـه 003 .ص ،0330 نژاد،دهقان) دهدمی شکل نهادها و ایرانی

بـر دشـمنان ایـران کـه نمـاد      ایرانی، پهلوان نماد زمینی اهورامزدا و خیر است که در برا
شود. کشتی نمایش آیینی پهلوانـانی  زمینی اهریمن و شر هستند، وارد چالش و نبرد می

 احسـاس  انسـان  کنند. درحقیقـت، های اجتماعی آن دفا  میاست که از ایران و ارزش
 جعـل  گیـرد، مـی  جامعـه  مشـترک  فهم و جهان از که حسی از را خود جنبشی و بدنی
در کشـتی بـومی و محلـی، ناخودآگـاه      .(Sheets-Johnstone, 2002, p. 104) کنـد مـی 

هـای اسـاطیری و حماسـی    گیر را به پهلوانان و شخصیتجمعی مردم شخصیت کشتی
(. بسیاری از مردم به 097، ص. 0393کنند )خلجی و همکاران، همانی و فرافکنی میاین

کننـد و  ها برخورد میم با آنگیران را دوست دارند و با عزت و احتراهمین دلیل کشتی
گیر، یعنی نیاز بـه  شود براساس سلسله نیازهای مازلو چهارمین نیاز کشتیاین سبب می

 محبت رفع شود.
های حماسی ایران ــ که بـرای حفـظ نظـم اجتمـاعی و     ترین شخصیتیکی از مهم

فریدون  شود ــ فریدون است.نابودی ظلم و ستم با نماد زمینی اهریمن وارد چالش می
دهد و سپس در کوه دماوند شود و او را شکست میبا ضحاک ستمکار وارد چالش می

کند. فریدون جشن مهرگان را به مناسبت شادی کردن برای این پیروزی برپا اسیرش می
، 0330بیرونـی،  ) بنـدد می را کستی نامبه کمربندی آیینی مراسم این در کند. فریدونمی

 صـفت واژه مقبس از  ینا شده، گرفته «گستی» واژة کشتی از دمعتقدن برخی(. 339ص. 
 آماده»معنی به s-ēva یفعل یشۀو ر« آماده» یبه معن vistaباستان  یرانا گذشتۀ مفعولی
آغـازی فارسـی باسـتان در     viهجـای   .(Bartholomea, 1904, p. 1326) اسـت  «شدن
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، ص. 0330نـی سـام،   ، ترجمـۀ معی 0113شـود )هوبشـمان،   تبدیل می guفارسی نو به 
 مـورد  شـدت  به که ایجامعه در قهرمان الگویکهن منزلۀبه فریدون بستن (. کستی030
 در نبـرد  بـرای  فریدون آمادگی معنی به است، بوده ضحاک یعنی سایه، الگویکهن ستم
 کـه  ایدوره در. کنـد مـی  تهدیـد  را مردم بقای و زندگی که است آنتاگونیستیهر  برابر
ـ  ینبه ا بستند؛یبه کمر م یچرم ۀپهلوانان پارچ شد،می برگزار رخانهزو در کشتی  یمعن
(. حتی پهلوان شهر این حق را داشت که 013 .ص ،0390ندارند )آذر،  حریف هاکه آن

کمربند اضافه ببندد، بستن کمربند اضافی به این مفهوم است کـه پهلـوان شـهر در هـر     
(. جشـن  93زند )همـان، ص.  معه را برهم میلحظه آمادة نبرد با فردی است که نظم جا

 .Bartholomae, 1904, p)اسـت  « ستایش کـردن و سـتودن  »از ریشۀ فعلی یَز به معنی 

درواقع، مردم در اسطورة فریدون با برپایی جشن و شادی، خدای بزرگ را بـه  . (1274
بـه   یسـت مبارزه بـا آنتاگون  یبرا پروتاگونیست آمادگی. ستودندشکرانۀ این پیروزی می

 فـراهم  را ایزمینـه  چنین مهری باورهای و داشت یازن یو اخالق یاصول انسان یترعا
بوده است.  یزن یاصول اخالق یترعا یبرا پیمان جشن فریدون مهرگان جشن و کردمی
 مهر معنای عام طوردهد و بهمی کیفر را شکنانپیمان و هاستپیمان نگهدارندة مهر ایزد
 خیر اعالی نمونۀ اهورامزدا ایرانی فرهنگ در. (Cumont, 1966, p. 132)است  «پیمان»

بـه   یمناهر حملۀ اما است، درست راه از نیز اهریمن با نبرد در او مقابلۀ و کنش است،
 33، ص.. 0335دادگی، ...... است )فرنبغ احساس رشک، آز، خشم،  پایۀ اهورامزدا بر

است که بـا رعایـت اصـول اخالقـی،      (. در عمل آیینی کشتی پروتاگونیست کسی33ـ 
انسانی و مسئوالنه به نبرد با حریف رود و پیروزی خود را با تالش و از مسیر شایسـته  

مردم  یجمع حافظۀدر  جوانمردانه رفتار یناز ا هاینمونه عامه یاتآورد. در ادب دستبه
 یمـذهب و  کـه  یلخـانی ا دورة عارف و گیریکشت ولی، پوریایمانده است.  یباق یرانا
 آنکـه  برای اما ،داشت یکشت وعدة شهر میدان در بیگانه گیریکشتی با ،بود یهامام یعۀش

را به او واگذار کرد.  یکشت نشود، خاطررنجیده پسرش شکست از بیگانه گیرکشتی مادر
(. پوریای ولی 030 .ص ،0353 ید،گرفت )حم یبا نفسش کشت یول یایپور حقیقت،در

گیر بیگانـه را داشـت، بـرای حفـظ     رت جسمانی پیروزی بر کشتیبا آنکه قدرت و مها
ترتیـب،  های واالی اخالقی و انسـانی در جامعـه کشـتی را واگـذار کـرد، بـدین      ارزش

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C


فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011 روردین و اردیبهشتف ،73، شمـارة 9 سال  

112 

 

 منزلـۀ به نامش کشتی همین استناد به شخصیت او به مرحلۀ برتر خودشکوفایی رسید و
ــوان ــگ ا پهل ــیدر فرهن ــد.  یران ــتان درمان ــل داش» داس ــتۀ «آک ــدایت، صــادق نوش  ه

 گیردیم یکشت ینبرد و اصول اخالق قوانین همۀ رعایت با خود حریف با پروتاگونیست
 خنجر او به پشت از ناجوانمردانه آنتاگونیست پایان در اما دهد،می شکست را حریف و

 (.051 .ص ،0331 یکوبخت،)ن زندمی

 الگوی قهرمان ایرانی. بنیان اخالقی کهن1
های اجتماعی هستند، در مانان ملزم به حفظ تمامیت ارضی و ارزشای که قهردر جامعه

ها الزم است تا همه با هم صادق باشند و در راه راستی و نظام اخالقی برای آموزش آن
 دو بـین  گـزینش  در انسـان  اختیـار . رونـد  پـیش  شـود یم ینظم اجتماع خیر که سبب
 دیگـری  و خـوبی  و یقـت حق حـامی  یکـی  که است مؤثر عامل شر یا خیر آنتاگونیست

 زیسـتۀ  جهـان  در ترتیـب،  بـدین  (.Cumont, 1966, p. 1) است بدی و درو  حامی
 گروهی: شوندمی تقسیم گروه دو به گزینش در اختیار براساس هاانسان ایرانی، فرهنگ

 ایران متجاوزان با چالش که گروهی و پذیردمی اختیار به را ایران متجاوزان با چالش که
 میـانجی  که را معنایی ازجمله دیگری نمودهای زیسته جهان این. پذیردنمی اختیار به را

 ایـن  ایرانـی  اسـاطیر  در. کنـد می فراهم است، کردن جنگ یعنی عین و اختیار واژة بین
 چـالش  برای اختیار واژة بین مهرایزد. است مهرایزد خیزد،برمی ذهن از که معنایی نمود

، ترجمـۀ  0119زنـر،  ) دارد را میـانجی  نقش جنگجو انسان ییعن عین، و آنتاگونیست با
 و هـزار گـوش   بـا  او. است اجتماعی خدای مهر رو، این از(. 055، ص. 0337قادری، 

، ترجمـۀ  0115  نیبـرگ، ) پایـد می را خود دشمنان و پیروان شب و روز در چشم هزار
 از خاصـی  تلقـی  و بـارز  اخالقی نظام یک اساس مهرایزد(. 00. ص ،0333آبادی، نجم

 برای نمادی گیرکشتی باستان ایران فرهنگ در(. 009، ص. 0337باقری، ) است زندگی
 روان طبیعـت،  یعنـی  انسـان،  زنـدگی  هایجنبه تمام در که است آنتاگونیست با مبارزه
 .دارد حضور اجتما  و انسان

 رزشا. اسـت  بـوده  ایـران  جامعـۀ  هستی تدوام برای اخالقی بنیان مهری، باورهای
 .Hofstede et al., 2014, p) دهـد مـی  شـکل  هنجار و جامعه به اخالقی بنیان فرهنگیِ
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 از کـه  طـوری بـه  شـود، مـی  فرافکنی جامعه کل به فرهنگی ارزش این درحقیقت، .(12
 دیـن  اسـت،  آنتاگونیست با چالش از ناشی که مهرایزد یعنی انسان، اختیار حسی معنای
پـیش از   اول هـزارة  نیمـۀ ) ماد دورة از که گیردمی شکل آن با مرتب  هایآیین و مهری
زنـر،  ) یابـد مـی  تدوام ایران جامعۀ در( میالدی هفت قرن) ساسانی دورة پایان تا( میالد
 بنیـان  به آیین این و رودمی نیز روم به حتی و( 310 .ص ،0337، ترجمۀ قادری، 0119

 از که مهرایزد. شودمی تبدیل ست،ا کشتی رفتارش عینی نمود که ایرانی، پهلوان اخالقی
 اسـت  شده بازشناخته قبل از ذهنی معنای است، شده پدیدار ایرانی انسان زیستۀ جهان

 در(. 310 .ص همـان، ) یابـد مـی  نظـم  آن براساس جامعه و دارد االذهانیبین ارزش که
 مختـار  ایهانسان از گروهی بلکه رود،نمی آنتاگونیست با مبارزه به تن یک دیگر اینجا
 اخالقـی  بنیـاد  ویژگی ترینمهم رو، این از باشند، متحد باید که روندمی آن با مبارزه به
 تـا  (Cumont, 1966, p. 132) اسـت  پیمـان  شده، گنجانده مهر ایزد لغوی معنای در که

 تاریکی نیروهای با مهر ایرانی اساطیر در. کند تضمین را مختار هایانسان جنگیدن عمل
 و صـلح  پشـتیبان  جنگـاوری  در حـال  ایـن  با ،(Provanzano, 2009, p. 31) جنگدمی

 ایاشـاره  مهـر  اژدهاکشی به اوستا در رو، این از .(Nosrat, 2012, p. 58) است دوستی
  انجـام  را جنگیـدن  عمـل  و کنـد می حرکت بهرام ایزد مهر پیشاپیش در بلکه شود،نمی

. اسـت  شـده  پدیـدار  قـدرت  و نیرو هب دادن شخصیت برای که است ایزدی او. دهدمی
 دشـمنان  مـادی  جسـم  با تنها بهرام. کندمی ترجمه «شکن ایستادگی» را بهرام بنونیست

، 0115  نیبـرگ، ) شـود مـی  نبرد وارد بداندیشان همۀ با زورمندی با او بلکه جنگد،نمی
 (.77 .ص ،0333آبادی، ترجمۀ نجم

 گیـرد، می کشتی خورشید با مهر یافته، اهر روم به باستان ایران از که مهر اسطورة در
 (.Cumont, 1966, p. 132) شـوند می وفادار دوست زمان آن از و زندمی زمین بر را او

: شـود می پدیدار ایران در کشتی ورزش از عینی شواهد اعتقادات، این تدوام با زمانهم
 پیش دوم هزارة یانیپا هایسده به متعلق لرستان، از مفرغی تبر بر گیرکشتی دو مجسمۀ

 اسـتفاده  مـورد  ایـران  شمال مناطق و لرستان در اشیا گونهاین (.3 )شکل است میالد از
 پرویـز، ) اسـت  قهرمانی و زورمندی مفهوم حامل تبر، بر گیرکشتی دو نقش. استبوده 
 کشتی و وحشی حیوانات کنندةرام اسطورة لرستان ناحیۀ مفرغی بر آثار ،(9 .ص ،0377

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
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 دومـین . دارد دیرینـه  سابقۀ کشتی ناحیه این در بنابراین،. شوندمی ظاهر زمانهم طوربه
( ساسـانی  دورة) مـیالدی  هفـتم  سـدة  به که است اینقره ایکاسه کشتی، ورزش از اثر

 بدنـۀ (. 0)شـکل  شـود می نگهداری نیویورک در ساکلر، آرتور مجموعۀ در و دارد تعلق
 بازی و کشتی نشسته، تخت بر شاه از تصاویری شامل صحنه پنج با ظرف، این خارجی

 بـه  متعلـق  دیـواری  نقاشـی  دیگر، اثر. است شده بازنمایی درباری هایشخصیت و نرد
 است این باستانی شاهد دو این شباهت وجه است، افغانستان شمال از ساسانی روزگار

 انـد فتـه گر را همـدیگر  کمـر  دسـت  با و دارند پا به شلوارک گیرانکشتی دو هر در که
 (.003ـ  000. ص. ،0337 همکاران، و ریاضی)

 
 ریاضی) لرستان مفرغی تبر :3 شک 

 (000، ص. 0337همکاران،  و
Figure 3: Lorestan bronze 
ax (Mathematics et al., 
2008, p. 261) 

 
 

 
 

 دورة بـه  متعلـق  اینقـره  بشـقاب  :4 شک 
 (000، ص. 0337همکاران،  و ریاضی) ساسانی

Figure 4: Silver plate belonging 
to the Sassanid period 
(Mathematics et al., 2008, p. 262) 

 
 سایۀ و آنتاگونیست با مبارزه هاآیین این رأس در و است داشته هاییآیین مهری باورهای

 برای فق  هاآیین این. شدمی دشمنان با مبارزه آمادة آن، بر پیروزی با فرد که بود مطرح درون
 کسـب  بـرای  و بودندمی وفادار هم به باید آنتاگونیست با مقابله برای مهرپرستان. بود مردان
 اخالقـی  هایارزش حفظ به ملزم و کردندمی رعایت را انضباط معنوی و جنگی تعالیم
 کردنـد، مـی  حفـظ  را آن اسـرار  باید که گانههفت مراحل طی مهرپرستان. بودندمی واال

ـ   071. ص. ،0337 باقری،) رسیدندمی آیین این در مقام باالترین هب و دیدندمی تعلیم
 سـبب  آن هایآموزه که بودند باور این بر پیروانش که بود عرفان نوعی مهر آیین(. 073

 را آن گیـر کشتی که عرفان این. (Cumont, 1966, p. 145) شودمی جهان در خوشبختی
 و بودند آن دنبالبه مهر آیین در مردان که شدمی صفاتی تمام تقویت سبب آموخت،می
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 نامیـده  جوانمرد مهر، ایزد پیروان هایویژگی با اخالقی صفات ایران اجتماعی تاریخ در
 مهـر  آیین. دارد اشاره ایرانی انسان روانی حیات از ایگونه به جوانمردی آیین و شدمی
 فـرد  صفات ترینمهم که دیابمی تدوام جوانمردی آیین قالب در ایران به اسالم ورود با

 و باشـد  نظـر پـاک  و سحرخیز، طاهر، دلیر، باید پهلوان. است مهر ایزد همانند جوانمرد
 و تهیدسـت  افـراد  به. باشد خلق حسن دارای و آورد جابه را فرایض کند، زنداریشب

 دشـمن  بـا  مواجهـه  در. بپرهیـزد  پست اخالق از و برساند یاری توانایی حد تا درمانده
 اما اعتنا،بی سیاسی قدرت بهنسبت و باشد عدالت و حق پیرو ندهد، راه دلش به یهراس

 ایرانـی  انسـان  بدن در(. 33ـ   03. ص. ،0395 کاشفی،) باشد سرزمینش مردم پشتیبان
 شده حفظ کشتی ورزش صورتبه انسانی و روانی طبیعی، آنتاگونیست با چالش خاطرة
 بـازنمودی  منزلـۀ به گیرکشتی. شدمی بازنمایی کشتی انجام با مختلف مراسم در و است

 بـار بـه  او برای را احترام یت،امن که کردمی فراهم را امنیت تنهانه قهرمان الگویکهن از
 هـم  را مـردم  محبـت  و عشق و بود همراه و دوست هایشمسلک هم با بلکه آورد،می

 .کردمی دریافت
 کـرد، مـی  دفا  سرزمینش و جامعه هایارزش از که شایسته انسان منزلۀبه گیرکشتی
  راه ایـن  در او وجـودی  ابعـاد  سـایر  کـه  شـد مـی  محسـوب  جامعـه  فـرد  ترینشایسته

درون همچـون عـارف    سایۀ با چالش در گیرکشتی. برسد خودشکوفایی به توانستمی
 بـا  عینـی  آنتاگونیسـت  هر با کشتی و نبرد از قبل او کند،یپاک م یخود را از شر و بد

 و زورمنـد  بـدنی  تنهـا  گیریدر فرهنگ عامه کشت ،رو ین. از اگیردیم یدرون کشت یۀسا
 یجسـمان  یـت فعال درحقیقـت، دارد.  یافتهیشپاک و پاال یبلکه روان ندارد، پذیرانعطاف

 اثـر  کشـتی  ورزش. کنـد مـی  مشـخ. فرهنگ  ۀانسان را در ابعاد چندگان یتهو یکشت
 احتمـال  و اسـت  فیزیکـی  کامل برخورد کشتی که آنجا از دارد، انسان روان در اساسی
 از ،(Christensen & Levinson, 1999, p. 459) اسـت  زیـاد  آن در جدی دیدگیآسیب
 تـر کـم  (.Hawhee, 2004, pp. 37 - 38) دارد نیاز هوشمندانه بدن یک به کشتی رو این

 مقابـل  طرف زند،می را فنی حریف که زمانی زیرا دارد، کشتی مانند خصایصی ورزشی
 نمودهـای  دیگر در. بزند بدل تواندمی باشد حریف و خود جسم و ذهن بر متمرکز اگر

 کنتـرل  در انسـان  زیـرا  اسـت،  صـادق  کـامالً  امـر  ایـن  نیز آنتاگونیست با انسان چالش
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 اسـت  ممکن او سایۀ با چالش در یا شود نابود خودش که است ممکن طبیعی نیروهای
 آن، از باالتر و هم روی در رو کامالً و سالح بدون یفحر دو هر کشتی در. بماند ناکام
 داشـتن  و ذهن بر تسل  و هوشیتیز با که هستند تنیدهدرهم و نزدیک نظر هر از دو هر

 گیـر کشـتی  بنـابراین، . شـوند می پیروز حریف جسم و ذهن بر تسل  نیز و قوی روحی
 حریف با چالش. درومی حریف با چالش به گونهاین که است شجاعت فضیلت دارای
 زنـد.  بـرهم  را حریـف  تعـادل  تا (Reid, 1998, p. 4) دارد پشتکاری و فداکاری به نیاز
  ,Philippe) باشـد  داشـته  پـذیری انعطـاف  و گیریتصمیم توانایی باید او کار این برای

2014 p. 494). الگوی قهرمـان اسـت   گیر با تثثیرپذیری روان جمعی که درمورد کهنکشتی
 بـا  گیـر ی(. کشـت 035.ص ،0377 ، ترجمـۀ صـارمی،  0999یونـگ،  ) کندتقویت می را« من»

 را شخصـیتش  پیشـرفت  در ایکننـده یلتسه یرمس یرون،درون و ب آنتاگونیستِ با چالش
هـایش  که هر چه بیشتر سبب خودشکوفایی توانایی (Bäck, 2009, p. 221) کندمی طی

 بسـیار  گیـر کشتی برای درون گونیستآنتا سرکوبی. شودو رسیدن به پروتاگونیست می
 بـه  صدمه بااست  ممکن یبر زورمند یهدرون و تک سایۀبا  چالشعدم  یراز است، مهم
 یدهرستم و سهراب د حماسۀ در موضو  این از ای. نمونهبرسد پایان به گیرکشتی خود

 بیگانـه  کشـور  در کودکی از سهراب آنکه سبببه اما است، سهراب پدر رستم. شودیم
 روزی سـهراب  و رسـتم . شناسـد نمـی  درسـتی  به را پسرش رستم ،است یافته پرورش

 را آن چون اما شود،می چیره رستم بر سهراب گیرند،می کشتی هم با حریف دو منزلۀبه
 کـه  ایرانی پهلوانجهان رستم، اما کشد،نمی را رستم کند،نمی درک آنتاگونیست منزلۀبه

 در بعـد  و کشـد مـی  را او کشـتی  دومین در مکر با بیندمی خود آنتاگونیست را سهراب
 درواقـع، (. Monette, 2008, p. 99) اسـت  پسرش او که شودمی متوجه آخر لحظات
 آن از و نـدارد  همخـوانی  ایرانی پهلوان روان با که کاری شود،می متوسل مکر به رستم
 بـه درونش  سایۀ باو  بپذیرد را سهراب از شکست بود نتوانسته رستم که شودمی ناشی
 دومین برای نیرنگ و جسمانی نیروی با فق  رستم درنهایت،. شود پیروز و رود چالش

 .رسدمی پایان به خودش ضرر به آخر در و گیردمی کشتی بار
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 . نتیجه1
عمـل   منزلـۀ بـه  و دارد مسـتقیم  ارتباط انسان نیازهای تریندیرینه و ترینعمیق با کشتی

 ایرانـی  اسـاطیر  بـا  کشتیاست.  یرانا ۀجامع یفرهنگ یو باورها اهنمودار ارزش یینیآ
 ندارد، اساطیر این با ارتباطی امروزه هرچند. است یافته رواج و تدوام جامعه در و بالیده
 ایرانـی  انسـان  جمعـی  ناخودآگاه در اساطیر این از برآمده هایارزش و باورهای همچنان اما

 یخـوب  هـای ارزش همـۀ  از نمادی کشتی. کندمی رافکنیف گیرکشتی به را آن و دارد حضور
 فـرد  گذشـته  دربـه آن اسـت.    یدنرسـ  یاست که افراد جامعه در تالش و تکـاپو بـرا  

 قدرت کاریزماتیک، دارای یفرد کرد،می ویران را طبیعی مخرب نیروهای که زورمندی
. در شـد مـی  تکـرار  هاجشنواره در آن عمل کشتی آیین با و شدمی دانسته مشروعیت و
را  یذهن جمعـ  ی،و بوم یمختلف محل هایگرفتن در جشن یراستا امروزه کشت ینهم

 آن برپـایی  اصـلی  عامـل  گیـر کشتی گویی کند،می معطوف گیریاز فرد کشت ینبه تحس
 یافتـه  شکل گیرانکشتی تن به تن نبرد موردکه در  یبوده است. ناخودآگاه جمع جشن
 یختـار  همـۀ  در گیرکشتی. کندیم یجادرا ا یجام اجتماعو انس یتاز هو ایگونه ،است

 در کنـد، مـی  دفـا   دشـمنان  مقابـل  در اجتمـاعی  هـای و ارزش یارض یتاز تمام یرانا
 ایسـتادگی  از نمـادی  و محلی و بومی هایارزش حافظ گیرانکشتی محلی هایمناسبت

 در کشـتی  رزشو انجـام  یگـری از هـر عامـل د   یشآنچه ب حال، این با. است اقوام این
 چالش در زمانهم گیرکشتی که است این سازدمی اعتبار و ارج دارای را ایرانی فرهنگ

تـا بتوانـد بـه     رودمـی  درونی آنتاگونیست با چالش به عارف مانند عینی آنتاگونیست با
 بسـتگی هـم  کـه  اسـت  ثقلی مرکز گیرکشتی. یندرا برگز یرو خ یکیراه درست، ن یاراخت

 او شخصـیت  بـه  را قهرمـان  الگـوی کهـن  جمعـی،  ناخودآگاه و کندمی دایجا اجتماعی
را در  یـدی عصـر جد  گـرفتن  کشتی با که دانندمی فردی چون را او و کنندمی فرافکنی

 هـم  با که روانی تعامل در ورزش این تماشاچیان و گیرکشتی. دهدمی ویدن شانیزندگ
 .کنندمی دریافت را کوفاییخودش و احترام محبت، امنیت، حس کنندمی برقرار

 ها نوشتپی
1. antagonist 
2. protagonist 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C


فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011 روردین و اردیبهشتف ،73، شمـارة 9 سال  

111 

 

 منابع
 . تهران: سخن.آوای پهلوانی(. 0390آذر، ا. )
 .دبیر: تهران. پدیدارشناسی(. 0303) پ. ابراهیمی،

(. معنا و کارکرد با  ایرانی )با تثکید بر دورة هخامنشی(. 0397افخمی، ب.، و خسروی، ز. )
 .33ـ  00(، 0) 3شناسی، ایرانهای پژوهش

 .سروش: تهران(. 0339)ستاری  ج. ترجمۀ. ادیان تاریخ در رساله (.0100) م. الیاده،
 .قطره: تهران .باستان ایران هایدین(. 0337م. ) باقری،
 .چشمه نشر: تهران .آسیایی ادیان(. 0330. )م بهار،
 .چشمه: تهران پور،ا. اسماعیل ویراستاری به .تاریخ تا اسطوره از ،(0330. )م بهار،

 .امیرکبیر: تهران. داناسرشت ا. ترجمۀ .آثارالباقیه(. 0330) ا. بیرونی،
 .00 - 9 ،0 ،پژوهیباستان ایران، در کشتی سابقه(. 0377) ا. پرویز،

 کردارشناسی(. 0339)م.، راشد محصل، م. ر.، نقوی، ن.، و طبسی، ح.  چترودی، پورخالقی
 .00 - 03 (.0) 0 و3، جستارهای ادبی. تاریخ و حماسه به اسطوره از گذار در گرشاسب

 براساس: مدرن عصر سیاسی هایاسطوره و الگوکهن(. 0395)آذرکند، ف.  م.  .، و توانا،
 .03 - 0. 09، نظری سیاست پژوهش. «یونگ گوستاو کارل» نظری چارچوب

(. 0390)فیروزی  ج. ترجمۀ .نباستا دنیای هایدین بر درآمدی(. 0100) ا. س. جانستون،
 .ققنوس: تهران
 .سمت تهران: .ایران سیاسی جغرافیای(. 0390)م. ر.  نیا،حافظ
 نشر .خوارزمی محمود پهلوان ولی اندیشۀ پوریای و روزگار و زندگی .(0353) ح. حمید،

 .تهران
-هفت ستاندا در قهرمان سفر بازخوانی(. 0390م. ) یان،هاد حاجی و.، ر. ا شهری، حیدریان

 .57 - 09(. 03) 7عربی،  ادبیات و زبان .عبسی شداد بن عنتره معلقۀ و رستم خوان
بدنی و علوم ورزشی. اصول و مبانی تربیت(. 0393خلجی، ح.، عباس. ب.، و آقاپور، م. )

 تهران: سمت.
 ماد شاهنشاهی) ایران در دولت نخستین گیریشکل در جنگ تثثیر(. 0330) م. نژاد،دهقان
 .005 - 019(، 03)0 اصفهان، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات .(م.ق 551 - 715)

 .تهران دانشگاه: تهران .(0370)قاضی  ترجمۀ ا. سیاسی، شناسیجامعه .(0993) م. دوورژه،
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 و محلی توسعۀ روستایی، ورزش هایتوانمندی(. 0390) زاده، م.،عباس و م. م.، رحمتی،
 .73 - 59(، 0)7 محلی، توسعۀ  .(مردیگیله کشتی: لعهمطا مورد)اجتماعی  مشارکت

 .نو طرح: تهران .مزدایی خرد در سیاسی اندیشۀ مبانی(. 0339. )م راد،رضایی
 .آفرین دانش: تهران .ایران فرهنگ بر تکیه با شناسیمردم(. 0331. )م رنجبر،
 ی،رساد، پ.، و دهباشف زادهمهدی.، ف پوراسدی،.، ه صیرفی،.، ا. س حسینی، ،.ر. م ریاضی،
 .ایران اسالمی جمهوری المپیک کمیتۀ: تهران .ایران ورزشی هاینگاره فرهنگ(. 0337ل. )

 .امیرکبیر: تهران(. 0337) قادری. ت ترجمۀ .زردشتیگری غروب و طلو (. 0119. )چ. ر زنر،
 مرکز. نشر: تهران .اسطوره و آئین شناسیاسطوره جهان(. 0395. )ج ستاری،
 مراتب سلسله نقد بر درآمدی(. 0390. )س آالشتی، احمدنیا وم.،  ی،ازگل و ،.ر. م ی،سلطان

 .070 - 005(، 0) 5 سازمانی، رفتار مطالعات .مازلو نیازهای
 .دستان: تهران .ادبی نقد(. 0331)ح. ر.  فر،شایگان
 نیازهای اتبمر سلسله با آن تناظر و اسالم دیدگاه از معنوی نیازهای(. 0330) م. ص. شجاعی،
 .000 - 37(، 0) 0 شناسی،روان و اسالم مطالعات مازلو.
 .همجوار هایسرزمین و باستان ایران هنر در:الگوهاکهن شناسینشانه(. 0390. )ا. ص طاهری،
 .شورآفرین نشر: تهران
 تفرد نظریۀ براساس امیرارسالن داستان الگوییکهن تحلیل( 0390ح.، ) بهزادی، و.، ح فرضی،
 .30 - 05(، 00) 5عامه،  ادبیات و فرهنگنگ. یو
 .توس: تهران. بهار م. گردآورنده .بندهش( 0335) دادگیفرنبغ
فیروزمندی  ک. ترجمۀ (.دین و جادو در پژوهشی) زرین شاخه. (0101) ج. ج. فریزر،
 .آگاه: تهران (.0333)

 شاهنشاهی غرب یمهر تصاویر داسکلیون مهرهای. هخامنشیان تاریخ(. 0100) د. کاپتان،
 تهران: توس. (.0390فر )ترجمۀ م. ثاقب .هخامنشی

 .حوا: تهران .سلطانی نامۀ فتوت(. 0395) ب.  . ح. کاشفی،
 .مرکز: تهران(. 0331) مخبر.   ترجمۀ .اسطوره قدرت(. 0110. )ج کمپبل،
 .ابآفت گل: مشهد(. 0330) پناه خسرو. ش ترجمۀ .هزارچهره قهرمان(.  0110. )ج کمپبل،
 طاهری. ف ترجمۀ .ادبی نقد مبانی(. 0993. )ج ویلینگهام،.، ل مورگان،.، ا لیبر،.، و گرین،
 .نیلوفر: تهران(. 0370)

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
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 بامداد: تهران. (0330پور )روشن ا. ترجمۀ .بدنیتربیت  مرزهای از فراتر(. 0110. )آ لیکر،
 .کتاب
 و ملحقات تدوین .بدنی بیتتر مبانی و اصول فلسفه، بر بازنگری(. 0337. )ر مظلومی،

 .پایدار شمال: تهران. سجادی. ن و رضوی. ح: م. حواشی
 و تماشاگران هایانگیزه بندیاولویت و شناسایی(. 0390. )ه مهنانی،ح.،  عیدی، ،.ق مهرابی،

 .000 - 010(، 5)0 ورزشی، شناسیروان مطالعات چوخه. کشتی ورزشکاران
 (.باستان ایران موزة در) لرستان هایمفر  بندیطبقه و سیبرر(. 0331)ن.  تهرانی، میرمحمدی

 .مدرس تربیت دانشگاه: تهران. شناسیباستان رشتۀ ارشد کارشناسی نامۀپایان
 .سخن: تهران .کاربردها و هانظریه شناسی،اسطوره بر درآمدی(. 0390. )ب مطلق، نامور
 نقوش پیشنۀ و حسنلو طالیی جام هنری نقوش در جستاری(. 0391. )ر. م آغاجی،قره نجفی
 .33 - 30(. 7) 0 مایه،نقش تجسمی هنرهای آن.
 دانشگاه: کرمان(. 0333) آبادینجم. ا. س ترجمۀ .باستان ایران هایدین(. 0115. )س. ه نیبرگ،

 .کرمان باهنر شهید
 .توتیا: تهران شناسی.جامعه مبانی(. 0333. )  گهر،نیک

 مظفری، س. ا. نظرتحت .ایران ادبیات و فرهنگ آیینۀ در بدنیت تربی(. 0331)م.  نیکوبخت،
 .دانشگاهی جهاد: تهران. نیکوبخت ن.

 .سروش: تهران .شناسیاسطوره به علمی رویکردهای(. 0330) م. واحددوست،
 حماسۀ نخستین هایسرچشمه در نوین کاوشی(. 0333) طاوسی، م. و م.، کناری، یوسفیان

 .3 - 0 ،0 فارسی، ادبیات و بانز هایپژوهشگیلگمش. 
 .امیرکبیر: تهران (.0377صارمی ) ا. ترجمۀ .هایشسمبول و انسان(. 0999) ک.گ. یونگ،
 پوراسماعیل. ب. م و.، گنجی. ف ترجمۀ .الگوکهن و جمعی ناخودآگاه(. 0103. )گ. ک یونگ،
 .مصدق: تهران(. 0390)
(. 0333) یر. بهزاد ۀترجم .غرب و شرق نره در نمادها اینگاره فرهنگ(. 0115. )ج هال،

 تهران: فرهنگ معاصر.
 (. تهران: امیرکبیر.0330سام )ترجمۀ ب. معینی تحول آوایی زبان فارسی.(. 0113هوبشمان، ه. )
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