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  مقدمه

ونگ و  يلسوفان معاصر   ياو از ف  .  در آلمان متولد شد    يالديم 1874رر در سال    ياسكارنست  

 در يديـ  جديهـا  دهي ايريگ لك و مطالعـات محققانة او باعث ش     يبررس .ن اشپنگلر بـود  يهمچن

ن يال نمـاد كو اش )The Philosophy of Symbolic Form (ينة فلسفه اسطوره شناسيزم

، )Symbolism(“ ينشانه شناسـ ”او با انتشار مقالة معروفش . شد )Symbolic Forms(آن 

 يتـا فـرا    ديـ  فـراهم آ   يا نهيات ارزشمند خود قرار داد و باعث شد زم        ير نظر ي را تحت تأث   يفرا

ـ     ين در زمي نمـاد يهـا  ال و قالب ك اش يريگ لك ش يبررس به ات، يـ ن ادبينـة حـل مـسئله ارتبـاط ب

ـ  . اسطوره و زبـان بپـردازد       ح نقـد يتـشر تـاب  كل يـ ن در اواي نمـاد  يهـا   قالـب  ي بررسـ  يرااو ب

)Anatomy of Criticism(ينقد علم: رد كم ي را به دو دسته تقسي، نقد ادب) Scientific 

Criticism( يمعن يو نقد ب) Meaningless Criticism . ( او يبنـد  ن دسـته يـ دنبـال ا  بـه ،

ـ ا. ردكـ م يتقـس ) Practical (يو عملـ ) Theoretical (ي بشر را به دو دستة نظـر     يزندگ ن ي

ـرر يـ اسك. شـود  ي نمـ  يگاه شامـل نقــد ادبــ      چيـرد و ه  يگ يـات را در بر م    ي تنها ادب  يدسته بند 

 يهـا  تيـ مـان را بــه دو دستــه فعال         يم زندگ يما عادت دار  : د  يگو ي م يم بنـد ين تقس يدربارة ا 

  ).109، 1944رر ياسك(م ينكم يتقس) Theoretical( يو نظر) Practical (يعمل

را يـ شـود، ز  يارزش قلمـداد مـ    ي بي و نظريها به عمل  عادتيرر طبقه بند ياسكدر فلسفة   

، يبند ن طبقه يل انجام دهد و خارج از ا      كن ش يها را به ا    يبند ل دارد تمام طبقه   يانسان مدرن تما  

ونـه  ن گيه برخالف انـسان مـدرن، بـد   ي انسان اوليم بنديتقس. ستي نيگري د يبند قائل به طبقه  

ن دو عـادت قــائل      يـ ن ا ي ب يزي تما ين، و ي بود، بنابرا  ي در مرحلة مقدمات   ي و يرا زندگ ينبود، ز 

 به وجود آمده اسـت و در دل  يبند ن دو طبقهيجة وحدت اي اسطوره، از نت  يلكبه طور   . شد ينم

 نيـ ه ا كـ ن اسـاس اسـت      يـ رر بـر ا   ياسـ كن، هشدار   يبنابرا.  گرفته است    ي جا يبند ن دو طبقه  يا

 يايـ  دنيمانـدگ  ده گرفته شده است و سـرانجام موجـب عقـب          ي فوق ناد  يبند  در طبقه  رديكرو

  .اسطوره شده است

ه كـ  از اسـطوره اسـت       يا هيـ ال شفكـ ،  ح نقد يتشرتاب معروفش به نام     ك در   يراهبرد فرا 

 طـرف  يـك تـاب، از    كن  يـ ا در ا  ي گو يبكي قالب تر  يك يريارگكب. دهد يل م ك را ش  ية عمل ينظر

 نقـد  يسازمانده ه بهكرد يگ ي را در بر ميشناس  اسطورهينية عيگر نظريطرف د و از    ية ذهن ينظر

اش بـا   ن مقالـه ياو در دومـ . شـود  يمنجر م) Theory of Modes(وه ها ية شي در نظريخيتار



ـ از نظر ،)"Ethical Criticism"(“ ينقـد اخالقـ  ”عنـوان    Theory of (ية سـمبل شناسـ  ي

Symbolism(  و منظم به صورت نقـد       يخيل تار كها را به ش    اسطورهة  يند و نظر  ك ياستفاده م 

 ي ادبــيهــا ة قالــبيــســرانجام، نظر. آورد يدر مــ) Archetypal Criticism(هــن الگــو ك

)Theory of Genres (يرنـدة نقـد بالغـ   ياو در برگ) Rhetorical Criticism(  ـ ا نقـد  ي

وجـود آورده    بهينونكات ي ادبياي را در دنيه تحول شگرفكاست  )New Criticism(د يجد

  . است

   يبحث و بررس

 بـا  يستم شـمرد، و  يـ مة اول قرن ب   ي ن يلسوفان ادب ين ف يتر  از بزرگ  يكيتوان   يرر را م  ياسك

ات يـ ر ادب يسـسندگان و مـشاه    ي بـر نو   ياديـ ر ز يش، تـأث  يا ترجمة سه اثر اواخر زنـدگ      يف و   يتأل

 The Mythومـت ك حاسطورةن اثر او ياول.  گذاشتينورتروپ فرا، از جمله ي شماليايكآمر

of The State)( م يدن و رشد مخرب رژيومت رسكتاب دربارة به حكن يبحث او در ا. است

  .ندك يامل اسطوره قلمداد مك تيانبار برايش قدرت زين نمايتر  است و آن را به عنوان تازهيناز

ــ ــر او يدوم ــطوره ن اث ــان و اس ــت  )Language and Myth (زب ــاس ــط ك ه توس

  النگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.ك.ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزان

) Sussan K.Langer( ه كـ شود  يشروع م دهين اين اثر با ايبحث او در ا. ترجمه شده است

ونـان از آن نـشأت   يه فلـسفة  كن  يها قبل از ا    ، مدت ي مناسب فرهنگ  يروي ن يكاسطوره همانند   

ر كـ  تفيا بـدو يـ  و ييل ابتداكه اسطوره ش كن  يرغم ا ي، عل يبه نظر و  . رد، وجود داشته است   يبگ

اسطوره، هم  . دهد يـر خـود قرار م   يگـر را تحت تأث   ي د ي فرهنگ يها وم قالب است، به طـور مدا   

 خالق، درون و بـرون فرهنـگ بـشر را تحـت             يرويانبار و مخرب و هم به عنوان ن       يل ز كبه ش 

  .ر خود قرار داده استيتأث

   بـر فلـسفة فرهنـگ بـشر    يا مقدمـــه :  در باب بـشر     يگفتار يلسـوف ادب ين ف ياثر سوم ا  

) An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human 

Culture (اسـطوره، زبـان، مـذهب، هنـر،        : ه عبارتند از  كن را   ين اثر، صور نماد   ياو در ا  . است

 محـور  يـك ال در طـول  كن اشـ يـ ه اكـ ن يل ا يدل به. دهد يمت، مورد مطالعه قرار م    كخ و ح  يتار

 با هم تفاوت ندارند، بـه  يچ فرهنگيد و در ه ان نند و با زبان و اسطوره شروع شده       ك يشرفت م يپ

ز به طور مداوم    يشود و هنر ن    يسرانجام زبان از اسطوره جدا م     . رنديگ يگر بهره م  يديكر از   يناگز



راسـل  (سـازد   ي رها مـ يان زندگيان اسطوره را به درون جر   ي و قدرت ب   ي، زبان بدو  يهر نوع  به

2000 ،2-171.(  

تاب كه ك يدرست به هنگام) Wismatt & Brooks(ز كسمات و بروي و1957در سال 

 قـرار داده  يگر مورد بررسيسندگان دير آن را بر نو ي منتشر شد، تأث   يتوسط فرا  يح نقد ادب  يتشر

ـ  يخالصـة تـار   بـا عنـوان   يتابكو آن را به صورت   Literary Criticism : A (يخ نقـد ادب

Short History (تة مهم به طور خالصـه  كچهار نن اثر به يدر ا. در دسترس عموم قرار دادند

) Expressionistic Definition( يستيـ ونيسپرسكف ايـ تـة اول تعر كن. اشـاره شـده اسـت   

ـ      كپندارد   ي م يا او نمـاد را مقـولـه   . رر از نماد است   ياسك  و  يافـت ذهنـ   ين در يه باعـث اتحـاد ب

ن اسـت   يـ وم ا تة د كن). 699(آورد   يد م يها پد  ـن آن ي را ب  ك مشتر يتيشود و هو   ي م يجسم برون 

ز ارائه شده اسـت     ي از آن ن   ي پرمحتواتر ين، معنا يل نماد ك ش ي معرفت شناس  يه عالوه بر معنا   ك

پارچـه اسـت و هرگـز       يك از جهـان     يريهنر، تصو . شود ي از فرهنگ قلمداد م    يل مستقل كه ش ك

را گـذارد و آن   يش مـ ينما پارچه را در هنر بهيك ين، او جهانيبنابرا.  آن نخواهد بود   ينسخة بدل 

 بـشر در    يرونــ ي ب يايـ ـش گذاردن تجربـة دن    يا به نما  ي يساز ي جهانـ يها ن راه يتر  از مهم  يكي

ـ   كن ن يسوم). 702(ند  ك ي او قلمداد م   ي برون يايسه با تجربـة دن   يمقا گـر  ين هنـر و د    يته ارتباط ب

ـه ذهـن همـة رهـروان    كـ ژه شعر و افسانه است     يو ، به ي فرهنگ يها ا قالب ين و   ي نماد يها قالب

  .رده استكخود مشغول  ن را بهي نماديها ا قالبيطـوره و اس

ن قـانون   ياول. ن خالق مطرح است   ي قالب نماد  يكعنوان   شه به يرر اسطوره هم  ياسكبه نظر   

. رنـد يگ ي از آن نشأت م    ي فرهنگ يها گر قالب يه د كشود   ي مربوط م  يروش او در باب اسطوره به    

 يهـا  ه همـة قالـب    كـ ن اسـت    يـ داند، ا  يات م يدب قانون در ا   يكرر اسطوره را    ياسكه  كن  يل ا يدل

هـا نقـش      از آن  يكامل و رشد هر     كن در ت  يادي بن يلكش رند و به  يگ ين از اسطوره نشأت م    ينماد

ا به صـورت مـستقل و   ي و ييتنها ن، در ابتدا به  ي نماد يها  از قالب  يك چينظر او ه   به.  دارد يمؤثر

 يهـا  هيـ د از آرا  يـ ها در ابتدا با     از آن  يك هر   س،كبرع. نندك يـگر ظـهور نم  يدكـيز از   يقـابل تم 

ة يـ ا آرا يـ س  يك، مـاتر  ي علم اسـطوره شناسـ     ية فرا يبنا بر نظر  ). 44( اسطوره جدا شوند   كمشتر

ات آزاد  يـ له ادب يهـا خـود را بـه وسـ         ه اسطوره كاو معتقد است    ). 33،  1963 يفرا( ات است يادب

ه كـ رفـت و اظهار داشت     يرر را پذ  ياسكن قانون   ي اول يگرچه فرا ). 43،  1966گر  يرك(اند   ساخته

 شـوند و از درون آن  يزيـ ر ي پـ ي فرهنگـ يهــا  سيكا ماتريها و  هيد تا آراياسطـوره سبب گرد  



فـرد خـود را در       ات منحـصر بـه    يـ ن وجـود، او نظر    يـ نند، بـا ا   ك ظهور   ي فرهنگ يها گر قالب يد

  .ردك محدود يشناس چارچوب مطالعة علم اسطوره

ا يـ ات،  يق ادب يه اسطوره از طر   كن است   ي اسطوره، بر ا   ية بررس ي در نظر  ي فرا يدة اصل يعق

ح نقـد  يتـشر تـاب  ك در يه خـود و كه همان طور ين نظريا. ابدي يامل مكات تيدر چارچوب ادب  
 يفـرا ( دارد يات بـستگ يـ  و ادبيشناسـ   و شناخت علـم اسـطوره  يوستگيند، به پك يان مي ب يادب

ـ    و   يوستگي از پ  يتصـور و ). 17، مقدمه،   1990 ـ      ن آن يوحــدت ب ن قـانون  يهـا، منــوط بـه اول

رنـد  يگ ي از اسطوره نشـأت مـ ي فرهنگـيها ـه تمام قالبكرر معتقد است    ياسك. ـرر اسـت ياسك

نـد  ك يـه معطوف مـ   ين نظر يا ار خود را تنها به    ك اف يشوند، اما فرا   يه از آن جدا م    كو بعدهاست   

رر معتقد اسـت    ياسك ـهكـن  ي بـا وجـود ا   .ر دارد يات تأث ي بر ادب  يانكه اسطوره در هر زمان و م      ك

ات ساللة اسطوره   يه ادب كند  ك يح م ي تصر ي فرا يبرد، ول  ين م ي، اسطوره را از ب    ينيل نماد كهر ش 

، اسـطوره از  ينظـر فـرا  به). 72، 1976( از دل فرهنگ زاده شده است     يا چ واسطه يه ياست و ب  

ـ   رياسـ كـده  يـ بـه عق  ). 34،  1982(ات نشأت گرفتـه اسـت      يادب  يهـا   از قالـب يارين بـس ير در ب

 يا  اسـطوره يهـا  سيكا مـاتر يـ هـا  هيه از آراكاست ) ـرهي و غيات، نقاشيادب(، تنها هنر    يفرهنگ

ن يـ  ايهـا   از قالـب يكـي ات تنهـا  يه ادبكند ك يد م كي تأ يه فرا ك ينشأت گرفته است، در صورت    

  ).69، 1987(م دارد يه با اسطوره ارتباط مستقكهنرها است 

ه در  كـ  يشود، در صـورت    يز م ين متما يال نماد كگر اش يرر، اسطوره از د   ياسكن دوم   در قانو 

ه كن است   يرر بر ا  ياسكباور  . شود ي به اسطوره مربوط م    ي هر گونه قالب فرهنگ    يقانون اول فرا  

ت آن وجود داشته باشد،    ي هدا يصه و مشخصة برجسته برا    ي خص يك اسطوره اگر تنها     يايدر دن 

ز در يـ چ چينظر او هـ  به). 108، 1944رر ياسك( است   ين تحول و دگرگون   صه تابع قانو  ين خص يا

ات يـ  ماد يايـ ـرا در دن  يـ ز در معرض تحول قـرار دارد، ز       يماند، همه چ   ي اسطوره ثابت نم   يايدن

 بـه   يـر هـست  ييز تغ ي اسطوره ن  يـاين در دن  يبنابرا.  متحول شونـد  يلـكتوانند به هر ش    ياجسام م 

گر اجسام به طور بـالقوه      ي با د  ي، هر جسم  ية فرا يبنا بر نظر  ). 108(ر است   يپذ انك، ام يلكهرش 

 بــا قـانون اول و   يه وكـ رسد  ين طـور به نظر م ين، ا يبنابرا). 124،  1957 يفرا(همسان است   

  .ده بوده استيرر دربـارة اسطوره هم عقياسك دوم

ه كـ ده اسـت  ين عقياشپنگلر هم بر ا.  است ي بدو يرك تف يا ر اسطوره كرر تف ياسكدة  يعق به

 شـروع   يرر و اشپنگلر زمان   ياسكان  ياختالف نظر م  .  است يخي تار ين فرهنگ ياسطوره نقطة آغاز  



ز يـ  ن يرر انـسان بـدو    ياسـ كبه نظر   . ديآ يان م يم ه از فرهنگ و آغاز فرهنگ صحبت به       كشود   يم

ا خلق شرفت زبان و اسطوره و ب ي با پ  يردند، اما آدم  ك ي را اشغال م   يط ماد يوانات، مح يهمانند ح 

، 1944ررياسـ ك(نـد  ك ي از خود محافـظت مـ يعت خارجي، در برابر طب  يخي فرهنگ تار  يدورنما

ه كـ ، همة آنچه    ي روزگار بدو  يا  اسطوره يايه در دن  كن موضوع است    يانگر ا يه، ب ين نظر يا). 43

 آن را ييجـا توانـا   ه در همـه يانسان اول. افته است ي ير م ييشه تغ يت بوده، هم  ي قابل رؤ  ي آدم يبرا

  .ندكامل ك پراحساس يال انسانكله اشيوس  خود را بهيا  افسانهيايداشت تا خالء دن

ه كـ نظم و مغشوش است، تا آنجـا         ي، ب ين نگاه اجمال  يرر، اسطوره در نخست   ياسكدة  يبه عق 

ن بـاور اسـت     ي بر ا  يرسد و  ينظر م  ن وجود، به  يبا ا . نامد يافته م ي توسعه ن  ير ذهن يرا تصو  او آن 

نظـر   بـه .  اسـطوره وجـود دارد  يايـ  و عمل در اعمـاق دن ي از زندگيش مشخص زه و رو  يه انگ ك

ات يـ ز از انـسجام ح يـ ط آنـان ن يخوردارنـد و محـ   ات بـر يـ اء جهـان از ح  يه، همة اشـ   يانسان اول 

ـ ب نـة ي در زم  يلـ ك يا هيات، فرضـ  يـ ال ح ك اشـ  ين قرابت صـلب   يرسد ا  ينظر م  به. مندند بهره نش ي

شـود و در آن   ي جدا ميعت خارجيوره، مفهوم بشر از طب اسطيايدر دن). 109( باشد  يا اسطوره

 ييايـ  اسـطوره دن   يايدن.  ندارد يگاهيت، جا يق اصل عل  يه تحول از طر   يجمادات و خصلت توج   

گـر  ي ديزيـ تواند از چ يز ميدهـند و هـر چـ يل مكر شييه در آن اجسام تغكج است  يسراسر مه 

  ).94(رد ينشأت بگ

ه علـوم   كن  يل ا يدل ژه هنر به  يو  و به  يد از آن علوم انسان     و بع  يا  جهان اسطوره  يلكبه طور   

 يقـت تفـاوت اصـل     يدر حق . انـد  يدهد نقطة مقابل جهان خارجـ     يها را مورد مطالعـه قرار م      آن

، يا ر اسطوره ك در تف  ي و اصل  يلكن، قاعدة   يبنابرا. هاست  استنباط از آن   يها وهيها در ش   ـن آن يبـ

شونـد و از    يان م يطور زنده نما    استنباط بشـر به   ية اجزا يلك ركن تف يدر ا . ان است ي نحوة ب  كدر

در .  اسـت  ي انسان بـدو   يها ه ماالمال از فرهنگ   ك يشوند، خصلت  يا تجربه م  يق خصلت گو  يطر

ـا يـ  جهان را جمود و يعي طبيها دهيرات علوم مختلف، پد   كسه با تف  ير در مقا  كن تف يه ا ك يحال

س يروكـ (انــد   ـه از آن جدا شدهكداند  ي م يعـات حس ـا اطال ي ثابت و    يـر ذهن يل تصاو كبه ش 

 ارتباط زنده و همزمان     يه نوع كشود   يافت م ين در يدگاه اشپنگلر چن  يد با توجه به  ). 124،  1987

ت ك خود را با مـشار يايه دنكها قادرند  نظر او انسان به. ط اطرافش وجود دارديان انسان و مح   يم

ـ بـا ا  ). 65،  2000راسـل   (نـد   ينند، اشغال نما  ك ي م كرنند و د  يب يه م كگر در قالب آنچه     يديك ن ي

ه صـرفاً  كـ ست، بلي ني بدويها انسان  مسلماً متعلق به  يين توانا يه ا كن باور است    يوجود، او بر ا   



  . مهم جهان باشديها  فرهنگي براينيتواند سرآغاز نو يم

مة اجـسام    ه يرو اشپنگلر است و برا      دنبال يه فرا كمعتقد است   ) Hamilton(لتـون  يهم

 يـك ژه هنـر را     يـ و ، به ياو هر مقولة فرهنگ   . ن قائل است  يادي بن ي و فرهنگ  يا ل اسطوره ك ش يك

ـ  از ا  يه اجـسام، بخـش    كداند و معتقد است      ي در جهـان م   يعي طب ينظم و هماهنگ   ت يـ ن جامع ي

ه كـ ز وجـود دارنـد   يـ  ني منظمـ  ي منطقـ  يها دگاهيدة اشپنگلر د  يبه عق ). 56،  1990(اند   هماهنگ

ه و  يـ ال خف ك، اشـ  ي، ذهنـ  يخت شناس ينة علوم، دانش ر   ي مناسب در زم   ينينندة دانش ع  ك مجسم

  .اند خيال زندة تارك اشيعني ياديبن

نة اسطوره و ي بشر در زم  يها تي از فعال  ين جهان همگ  ين ا ي نماد يها رر قالب ياسكبـه نظر   

ات يـ  ادب يايـ  دن ينظر فرا  ه به ك يرد، در حال  يگ ي نشأت م  يگري از د  يكيشوند و    يزبان شروع م  

. شود ي شعر از شعر و داستان از داستان ساخته م         يعت ساخته نشده است، ول    يله طب يوس هرگز به 

رد يگ يعه نشأت نم ي ماوراء الطب  يايرد و هرگز از دن    يگ يل م كله خودش ش  يوس ات به ينظر او ادب   به

هور اسـطوره و زبـان،   با ظ). 97، 1957 يفرا. (اند ي مستقل ادبيايدن ز متعلق بهي آن نيها و قالب 

 يعـت خـارج  يداشـتن او از طب  ه باعث دور نگهكرد ك فرهنگ را آغاز   يند خلق دورنما  يبشر فرا 

 يجهـان مـاد    ده و صـرفاً بـه     يـ  گز ينكن س ي در جهان نماد   ينون جامعة بشر  كاز آن زمان تا   . شد

ر رر دياسـ ك بـشر از نظــر      ين هـر چنـد زنـدگ      يبنابرا). 43،  1994رر  ياسك(منحصر نشده است    

دهـد   ي اسطوره قرار مياي را در چارچوب دن    ين زندگ ي ا ين قرار دارد، فرا   ي نماد يايمحدودة دن 

  ).9، مقدمه، 1976 يفرا(

ن ية نمـاد  ك شـب  يـك  يعـت خـارج   ين بـشر و طب    ين، ب ي نماد يها رر جنبش ياسكدگاه  ياز د 

ـ ا. اسـت  ه بشر در آن احاطـه شـده         كاند   وجود آورده  به ز ين باعـث تمـا    ي نمـاد  يهـا  ن جنـبش  ي

 مـشابه، بـر     يز به نحـو   ي ن يفرا. نندك ي م يط زندگ ين مح ي ا يه در محدودة خارج   كاند   واناتيح

ه در كـ نـد، بل ك ي نمـ يوانـات زنـدگ  يواسطه و بـدون پوشـش مثـل ح     يه بشر ب  كن باور است    يا

گران فرهنـگ  ين حوزه توسط ديا. عت استيه ساخته و پرداختة طبكند  ك ي م ي زندگ يا محدوده

  ).5، 1980( قرار دهد يشناس دهد آن را در حوزة اسطوره يح مي او ترجيلشود، و يده مينام

 بر فلسفــة فرهنـگ    يدرآمـد:  در بـاب بشـر   يا مقالـهتـاب خـود را بـا عنـوان      ك يفــرا
توان به عنوان    يد هنر، اسطوره و زبان را م      يگو يه م كند  ك يرر شروع م  ياسكة  ين فرض ي با ا  انسـان

 يـك شوند و    يگر متحد م  يديكها ذهن و جسم با       آن قيه از طر  كمداد كرد    قل يني نماد يها قالب



 مفهـوم   يفـرا . رر است ياسك در تضاد با     يدة فرا ين باره ا  يدر ا . دهند يل م كين را تش  يقالب نماد 

پـس از  . ات اسـت يـ ن مفهـوم ادب يه به نظر او اكند ك ي هنر م ين مفهوم جزئ  يگزي هنر را جا   يلك

 ي بـرا  يرده است، راه حلـ    كرر آن را حل نشده رها       ياسكعتقد است   ه م ك ين مسأله، فرا  يطرح ا 

ن مفهـوم   يگزي را جـا   يشناسـ  خواهـد مفهـوم معرفـت      يشنهادش م ياو در پ  . ندك يشنهـاد م يآن پ 

  .ندكن يا قالب نماديدة فرهنگ يچيپ

 يبنـد   سـازنده دسـته    يهـا  عنوان قالـب    و زبان را به    يا اسطورة ادب  يات  ي، اسطورة ادب  يفرا

ـ ادب. ن اسـت يال نمـاد ك، اشيشناس ه حاصل آن از نظر معرفت     كند  ك يم ن ينـاب ي بيات اصـطالح ي

ه در همـة    كـ ن  يـ ل ا يـ دل بـه .  از هنرها دارد   يكگر باره در هر     ي د ين اساس ظهور  يه بر ا  كاست  

، 1978دنهـام   (ان اسـت    يـ  ب يعي طب ي و محتوا  ي، اصل سازندة ذهن   يپارچگيكهنرها وحـدت و    

هـا را    ه اسطوره ك است   يلي تخ يها ند داستان ك يگر جدا م  ي د يهنرهاات را از    يه ادب كآنچه  ). 73

  .ندك ي ميعنوان اصل سازنده و باقاعده معرف به

عـت  ي زبـان از طب    ي از واحـدها   يكـي عنـوان    ه بـه  ك است   ييها  شامل استعاره  ياسطورة ادب 

  زبـان  ي اساسـ  ين آثـار شـامل سـاختارها      يـ ن وجـود، ا   ي شده است، با ا    ي وارد آثار ادب   يخارج

حساب   جزو احتماالت به ي، ورود اسطوره و استعاره در اثر ادب       ينظر فرا  به). 74-75(اند   يشناس

ـ     ياسطوره در ادب  ). 79(د  يآ يم  ينشيگر، ب يديكسه با   يدام در مقا  ك هر يـات و استعاره در زبان ادب

ا در  ريـ  نـدارد، ز   ير مـذهب  ك با تف  يونديگونه پ  چيات ه ياسطوره در ادب  . نديآ يحساب م   به يفرض

 يلـ ي تخ يلك دسـت بـه شـ      يـك صـورت    هـا را بـه     هـا، داسـتان     وجود اسطوره  ي ادب يها داستان

امالً از  كـ  يه در جهان مـاد    كن دو مقوله است     ي از ا  ي معادلة احتمال  يكز  ياستعاره ن . آورند يدرم

وند داده  يگر پــ  يديك  به ي از لحاظ ساختار   يلي و تخ  يند، اما در زبان ادب    يز و مجزا  يگر متما يديك

  .شوند يم

ـ         ين در زم  ي نماد يها ال و قالب  ك دربارة اش  يات فرا ية نظر يلك ن ينـة حـل مـسئلة ارتبـاط ب

ن باور است   يرر بر ا  ياسك. رر است ياسك يات، اسطوره و زبان بر اساس مفهوم معرفت شناس        يادب

. شـوند  ي نقطـه آغـاز مـ   كـيز از يرقابل تماي و غيني، ع ي واقع يلكه اسطوره، زبان و هنر به ش      ك

هـا رهـا      ننـد و خـود را از اسـطوره        ك يق آن رشـد مـ     يـ گـر از طر   ي د ي فرهنگ يها ن قالب يرابناب

 يرك حوزة فيكه هنر  كرر موافق است    ياسكة  ين نظر ي با ا  يفرا). 98،  1946رر  ياسك. (سازند يم

 خالق نـاب خـود را حفـظ    يروي قدرتمند، ن يا  است و در چارچوب آن لغات اسطوره       يو ذهن 



  .ن واژة هنر شوديگزيد جايات بايو واژة ادب به نظر اينند، ولك يم

ات يا ادب يامل هنر   كة ت يند، فرض ك يت نم ي از آن تبع   يه فرا كرر  ياسكات  يگر از فرض  ي د يكي

ه كـ ز معتقـد اسـت      يـ رنـد و ن   يگ يا هنر از اسطوره نـشأت نمـ       يات  يه ادب كاو معتقد است    . است

 رونـد  يه در انتهـا كن باور است يه او بر ا   كافته است، بل  يامل ن كق فرهنگ بشر ت   ياسطوره از طر  

ن يـ زر بـر ا   يـ ـز هماننـد فر   ياو ن . وجود خواهند آمد    از اسطوره به   ي فرهنگ يها رشد، انواع قالب  

 بـه نقطـة اوج خـود       يخيا چـارچوب تـار    يـ ة رشد   كت، شب يني ع يه در رفتار نسب   كده است   يعق

ن يدربارة ا) Ricoeur(ور يكر. رديگ ي نشأت م  يقت علم ي حق كن مقوله تنها از در    يرسد و ا   يم

ـ  ي نماد يها  فلسفة قالب  يلكبه طور   : ديگو يرر م ياسكه  يفرض ه كـ شـود    ي قانونمند مـ   ين او زمان

 بـشر اسـت     يه همانـا دانـش علمـ      كابد  يت رشد   يني ع ي به سو  يله فشار ذهن  يوس  به يخداشناس

)1991 ،201.(  

ره نـشأت گرفتـه     ه از اسـطو   كن است   ي نماد يها ن قالب يدتري از جد  ي، نقد ادب  ينظر فرا  به

نـد،  يآ ي مختلف از اسطوره به وجود مـ       ي فرهنگ يها ه قالب كند  ك ير م كرر ف ياسكهرچند  . است

 ييه مختــص اسـطوره باشـد و هــدف مطالعـة آن باشــد، معنـا               كـ  ين هر قالب فرهنگ   يبنابرا

از . رنـد يگ يالشعاع اسطوره قـرار مـ       تحت ي، اهداف آثـار ادب   يدر مطالعات ادب  . نخواهـد داشت 

 ي آگاه ساز  يروي و ن  يرسان مطالعة نقش اطالع    به ي، نقد ادب  ينظر فرا  ه به كتوان گفت    ين رو م  يا

  .پردازد ي ميدر آثار ادب

  گيري نتيجه

ـ  ي شد، تـأث   يه در مقالة فوق بررس    كطور   همان  در  يرر بـر فـرا    ياسـ ك ي چـون و چـرا     ير ب

رر زبان و اسـطوره  ياسك دةيبه عق. ار استكرقابل اني در مورد اسطوره غ    يات و ي نظر يريگ لكش

ر علـم و هنـر     يـ  نظ يگـر ي د ي فرهنگـ  يها قالب ها ه از دل آن   ك هستند   ي بدو ي فرهنگ يها قالب

  . اند بوجود آمده

امـل و رشـد   كرنـد و در رونـد ت  يتوانند از اسطوره نشأت بگ ي مين مختلفي نماد يها قالب

 ي فـرا  يار است، ول  كان رقابليغن  ي نماد يها ن تقدم اسطوره بر قالب    يآنان مؤثر واقع شوند، بنابرا    

ه هـم   كنيبا توجه به ا   . ات نشأت گرفته است   يات از اسطوره و اسطوره از ادب      يه ادب كمعتقد است   

ن يسان اسـت، بنـابرا    يكـ گـر   ي ذاتاً بـا اجـسام د      يه هر جسم  كن باورند   يرر برا ياسك و هم    يفرا

 هكـ از اسطوره است     ي فرهنگ يها  روند رشد قالب   يست ول ي ن يخ فرهنگ ي تار يكاسطوره آغاز   



نقـد  . شـود  ي مـ  ي علم ناش  كه از در  كت است   يني ع يه رفتار نسب  يرسد نقطه اوج آن فرض     نظر   به

ه از اسطوره بوجود آمـده اسـت و نقـش          ك است   يني نماد يها ن قالب يدتري از جد  يكيز  ي ن يادب
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