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 مقدمه
 ادبیرات  ویرهه بره  ادبری  جدیرد  مباحرث  برانگیرز چرالش  و مهم مداخل از یکی اسطوره امروزه
 قلمررو  یر   بره  همرواره  اسطوره زیرا ؛است دشوار آن معنای جامل تثبیت اما ،است تطبیقی
 بره  هرومر  آثرار  در جره دارد  یونرانی  ةیشر ر ،اسطوره یا  mythةواژ .جند می اشاره ویهه معنایی
امرا در    ،شرود یمر  یرده د ییاروپا یها زبان ةهمدر  و جالم آمده است و نطق فتار،گ یمعنا
 چراجره  ؛مرورد نظرر اسرت    ةجامعر  یالتمستلزم فهم سراختار و تشرک   ،اسطوره یمعنا یقعم
آن محسروب   یاسرت و بخرش گفترار    یرین آ ةدنبالره و همبسرت   یخی،اسطوره از لحاظ ترار »
 ؛(213 :1382 اوسرتین، و  )ول  «آورد یمدر عمل صورتبه آیین جه است داستانی ؛شود یم

 .هستند راهگشا هایشهآرا و اند یخآداب و سنن و تار یختار یسربر یبرا ها اسطوره ،بنابراین

 

 اسطوره  تعریف
سرگذشرت   یخی،ترار  یقحقرا  ینری، د یهرا  اسطوره ی،مل یاتروا جههنگامی ،باستان ایران در

 یهرا  حکومرت  یلبرخاستند و در تشک یرانجه از مشرق ا یرانیپادشاهان و ام یخپهلوانان، تار
 هرا  آنآورد جه اسراس   یدرا پد یمرتب یها داستان ،درآمیخت همهب د،رنج بردن یرانیمستقل ا

از  ییهرا  نمونهاوستا شاهد  در .بود ینیو د یا اسطوره ها آنداستان و روش  ها آنظاهر  ،یختار
. پر   شرد  یگرر در ادوار د یرانیران ا یملر  یها داستانخود منشأ  جه هستیم ها داستان ینهم

 یرق جه ال یداز جمال رس حدیبه  ،یرانیانا یو حماس یمل هاییتو روا ها داستانو  ها اسطوره
و  یو ملر  یمرذهب  یقحقرا  صرورت و بره  نرد آمد گرد اند اند  ،یمقد های یتروا. شد ینتدو
 یملر  هرای  یترواو  یخرفتن از اسطوره به تار یبرا ینهو زم ندنگاشته شد ها جتابدر  یخیتار

 (.26 :1369 ،فا)ص شدفراهم 
 ،آن سراخت اسرت جره ژر    یرانی اسرطوره ب  ،جلی تعریفی درتوجه به آنچه گفته شد و  با
و از  خرورد  یمر  یونرد به افسانه پ یاز طرف یعنی است. و روساخت آن افسانه ،یخو تار یقتحق
 اسرطوره  ، لروئی اسیسر  یبرا ،جهتهمینهبرا در خود دارد.  یخو تار یقتحق ،یگرد ییسو
و  گشراید  یمرا  دخو هایمعماها و معضل ،آن ةیسادر  یجه آدم شود یم یمنطق خاص یدارا
 هرم  جاسریرر  و (8 :1379 ضریمران،  از نقله)ب دهد یم یوندتجربه پ ةحوزرا با  «قلمرو عقل»

برود جره از    یراز آنکه بره دوران منطرق برسرد، نراگز     یشعلم هم پ تیح»ه ج دارد یماذعان 
 تخیلی های یتحکا» قالب در را ها اسطورهاگر  ،بنابراین ؛(12: )همان «اسطوره بگذرد ةمرحل
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را  یعرت فرهنگ و طب یانم تایی دو یها تقابل ،یدارند در پرتو منطق خاص یجه سع بینیم یم
و  متضراد  یمو مفراه  هرا  واژه ،هنر اسطوره است جه برا منطرق خرود    ینا ،)همان(« جنندحل 

مرورد بحرث    ةسازش، خرود مسر ل   ینا یچگونگ .دهد یم سازشهم  با را یکدیگرناسازگار با 
 آنجرا  ترا  تنها ،جند یم یفبودن خاص خود تعر ةیوشرا با  خوده چون اسطور ،بنابراین ؛ماست
 و اسرت  یافتره جامرل   یباشد جره تجلر   یزیچ ةدهندنشان جه شودمیاسطوره در   مثابهبه

 ،حرال  ینو درعر  یرت سراختار واقع  یران چراجره بن  ؛باشرد  گونهسرمشق و خالق ،لحا درعین
از  یکری  ،قهرمران  ةاسرطور  ،میران  ایرن  در(. 16 :1381 یاده،)الت اس یاز رفتار انسان یا گونه
در  هرا  اسطوره ینجوامع مختلف است. ا یها اسطوره ترین شدهشناخته و ترین یجرا ،ینتر مهم
 یجنرون  یبردو  یرل قبا یران در م و دور خراور  در وسرطا،  قرون در روم، و یونان قدیم ساطیرا»
 هرا  اسطوره چون جه رویم یم یشپ ها یهفرض ینبا ا ما(. 162 :1387 یونگ،) «شود یم یدارپد
را از  هررا آن یرردبا ،سرازند  یمررخراص را متبلررور   ةجامعرر یرر دارنرد و رو    یفرهنگرر یرت اهم

 ایکراروس  یا ایکار یونانی ةاسطور همچنین. جرد ی تفک اعتبارجم یا یفرهنگ یرغ یها داستان
 یریاسراط  یها جنشبه  پرداختن یمعنا به ،فردوسی ةشاهنام در جیکاووس داستان جنار در
 آغراز  ازلری،  برزر   رویدادهای غازآ»، ینقهرمانان دوران آغاز یحماس های یدالورو  یانخدا

 اسرت  چگونره  پ  .(105 :1371 یگان،)شا است «...مر  و زندگی آغاز انسان، آغاز جیهان،
 چطرور  ؟یسرت ن هرم  از دور ساختارشران  امرا  نرد، امتفراوت  بسریار  یرات ئجز در ها اسطوره جه

 یکردیگر برا   یفرهنگر  یممستق ةرابط گونهیچجه ه یافراد یا ها گروهتوسط » جه ییها اسطوره
 .(162 :1387 یونگ،) «؟و مشابه دارند یجهان ییالگو ،اند شده یدهآفر ،اند نداشته
حماسره و   یکری نزد مرورد  درمهررداد بهرار    هرای دیدگاه توان ینممطالعه  ینا ةیشینپ در
 یهرا  حماسره و  هرا  اسرطوره  ةینزمرا در  هاهمطالع بیشترین جه بهارگرفت.  یدهناد را اسطوره

در عمرل   دوایرن گرواه او   بره  زیررا  ؛دانرد  ینمر جردا          جرامال   اسطوره از را حماسه، دارد یرانیا
 یپرا  ،آیرد  یمر  میران سرخن بره   یرچون از اساط»و  آورند یم یدرا پد تنیدهدرهم یا مجموعه

باشرد، خواسرت    هرا  حماسره از  گووچون گفت یا شود یم یدهجش یدانبه م یقهرمانان حماس
برداشرت   سربب بره          عمردتا   ارتبرا   گونره ایرن . وجرود  دشو یم مطر  هاآنو دخالت  یانخدا
 شرکل در  یانخردا  یمبه نفروذ عظر   دسرنوشت خود و جهان و اعتقا ازانسان  یجبر یشجماب
 ةاسرطور دو  ،رو یشبحرث پر   در ،بنرابراین  ؛(14 :1391)بهرار،   «است روزگار حوادث گرفتن
 مطالعرة  برا  ترا  شرد  دنخواه مطالعه شناساناسطوره ینظر یمبان توجه به با ،یرانیو ا یونانی

   .یافت دست همگونشان هایساختژر  به توانب ها آنمتفاوت  یها روساخت
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  بررسی و بحث

 ایکار و کاووس: اسطوره دو بازنمود
  کاووس

 2ناوسر  و پادشاه یامعن (، بهی)=ج 1یجو ةواژ دو از مرجب و اوستایی ،اصل در جاووس ةجلم

 (.344 :1369 یاحقی،)ت تواناس و آرزومند یامعن به(، اوس)= 

 .برود  باسرتان  یرران ا یا اسرطوره  ةسلسلاز  ها آن ینو مشهورتر یانیشاه ج یندوم جاووس

 در. اسرت  شده یففر توص ةدارندو  اتوان یاربس زورمند، ،است جه در اوستا یقبادج ةنوجاووس 

 برررای گوسررفند هررزارصررد اسررب و هررزار گرراو و ده ،جرره جرراووس اسررت آمررده پررنجم یشررت

 ینجرد و از او خواست جه تواناتر ی( قرباننگهبان آب ةفرشت یتا،آناه یا ید)ناهت اردویسواناهی

 اشگانره هفرت  یاز قصرها یکیاو در  ةیفدشود.  یرهچ یانو پر یوانو بر د دشو ینزم یارشهر

از طرال، دو ترا از    یکری او  گانرة هفت قصرهای ،هاتیبنا بر روا .آمد عملبهالبرز  های یبلند بر

ها  مازندران را حب  جرد تا از شرارت آن یواننقره و دو تا از بلور ساخته شده بود و در آن، د

 جند. یریجلوگ

برر اثرر ارتکراب     امرا  ،خلق شرده بودنرد   یدانجاو ،و جاووس یدجمش یشینیان،پ روایت به

چنانکه  ؛جاووس را تباه جرد ،روانخشم یوشدند. آمده است جه د یرفناپذ ،یگناهان نابخشودن

 :افتاد ها آسمانبه صرافت تسلط بر  ،دینکرت های تروای بر به هفت جشور خرسند نبود و بنا

 از جیقبرراد  مررن از جررم و ضررحا  و   

 

 و نررهاد برره فررر و  برره تخررت فررزونم  

 فرررزون بایررردم نیرررز از ایشررران هنرررر  

 

 رجهررررانجوی بایررررد سررررر ترررراجو   

 (219 :1366، شاهنامه) 

نخست برا سراختن بررج بابرل خواسرت بره        یجرد. و ییخدا یمانند نمرود ادعا جاووس

بره   یدنپررواز برا چهرار جررج  و رسر      یالخ ،آن یختنبرسد و سپ  با فرور ییخدا یگاهجا

برر   ییهرا  عقراب بستن  با یتیروا به وی .بار هم شکست خورد ینآسمان را در سر پروراند و ا

   رفت. به آسمان یشتخت خو ةیپا

 شررنیدم جرره جرراوس از آن بررر فلرر    

 

 همررری رفرررت ترررا بگرررذرد از ملررر    

 
                                                           
1. Kavi 
2. Usan 



 81     ایکاروس و کاووس های روایت بر ای اسطوره نقدی در آن  بادافره و خدایی خيال

 

 دگررر گفررت از آن رفررت بررر آسررمان   

 

 نجرره تررا جنررگ سررازد برره تیررر و جمررا 

 (300)همان:  

شرهر   ةیشر ببره   و شدندنگونسار  ،باال رفتند و چون ناتوان شدند ،داشتند قدرت تا عقابان

 در آمل فرود آمدند. ینچ

 نگونسررررار گشررررتند از ابررررر سرررریاه

 

 جشررران از هررروا نیرررزه و تخرررت شررراه 

 سررروی بیشررره شرررهر چرررین آمدنرررد 

 

 بررره روی زمرررین آمدنرررد  بررره آمرررل 

 (301 :مان)ه  

 یدرسر  ییالبرزجوه شتافت و به جرا  ةقلبه  یواناز د یسپاه با جاووس نیزر دیگ روایتی به

امرا دسرت از عنراد برر      ،از همراهان جدا ماند ینجانور و ظلمت بود. در ا یانحد م ینجه آخر

 یرو فرو افتادنرد. نر  ینبه زم یبلند آن از شیانسپاه و شد جدا او از فر هنگام این رد نداشت.

 یرای جه هنوز بره دن  یخسروج وشیاهورامزدا( خواست او را بکشد، اما ناگهان فره ی )پگ سن

 من در وجود خواهم آمد. ،سیاوش از و یاوشسبود، گفت: او را مکش جه از او  یامدهن یماد

 یشد. در اوستا یراما از آن لحظه به بعد فناپذ ،یافت ییجاووس از مر  رها ،ترتیببدین

ماننرد   یو در جترب پهلرو   وجه از داسرتان جراووس اشراره شرده اسرت      ینبه ا ،یعهد ساسان

 به هم ،البلدان معجمو  بلعمی ،طبریمثل  یاسالم ةدورو جتب  ائوگمدئچا ،شهبند ،دینکرت

 .است رفته اشاره آن

 برر  و تروران برود. بنرا    یرانبود جه حافظ مرز ا یفکر جشتن گاو ،جاووس دیگر گناهان از

و تروران   یرران ا ینبر  یبرود ترا چرون نزاعر     یدهگاو را اهوامزدا آفر ینا ،یا اسطوره هایتروای

 پهلوانران  از یکی. برود یاندو جشور بکوبد و جدال از م یبر حد واقع یشخو مگاو س یرد،درگ

 .شد جشته جادو سگان دست به نیز خود و جشت را گاو این جاووس، ابرام و اصرار به

خردمندش بود جره سررانجام او را    یررفتار بد او با اوشنر وز ،جاووس زشت اعمال از دیگر

تسرلط و   ةهمر جره برا    یمظهر قدرت عنوانبه یشتراز جاووس ب ،یفارس یاتهال  جرد. در ادب

 (.345-344 :1369 یاحقی،) شده است یاداست،  یرفتن یزشکوه در برابر جهان ناچ

 یاندادوستد م نوعی شاهدنخواهد بود جه  ذهن از دور شاه،جاووس رةبادر ها یتروا ینا با

و  یکران ن ،اقروام، در اصرل   یبعض اساطیری خدایان از سیاریب». یمباش ها حماسهو  ها اسطوره

و  هرا  تیر جره در روا  یاعصرار، برر اثرر تحرول     یجره در طر   اند بوده اقوام آن آورنام یانفرمانروا
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عرروج   یا اسرطوره  یانبره عرالم خردا    یانسان ةمرحل ازاست،  یافتهراه  یرامونشانپ هایاعتقاد

و در  انرد  آمرده فررود   هرا  حماسهبه جهان  یراساط یانخدا عک ،به یگرد ی. در گروهاند جرده

 (.14: 1391 )بهار، «اند گرفتهقرار  یشقوم خو ینو پهلوانان بزر  و آغاز نیافرمانروا زمرة

 
 ایکاروس یا ایکار

هرم   یکراروس ا یا 2یکارا ةاسطورهرگز  یدشا ،نبود ایکاروس پدر الوسدد یا 1ددال ةاسطور اگر

 یبرا یکاروسا ةاسطور. است جرت جزایرآن  یشو محل زا یونانی ،اسطوره این. شد ینمخلق 

به نرام   یا مجموعهدر  یالدجهن، در سال اول بعد از م یونان اعرش 3اوید یسو ازبار  یننخست

 .نقل شد ها یسیدگرد
جره        برود    ی         شاه جرتر    ،4   نوس ی                     هنرور و مخترع دربار م دالوسدآمده است جه  ها اسطوره در

 سرچشمهجه از نبوغ او  بود ییها سازهو  هااختراع خاطربه نیرا به او داده بودند و ا نابغهب لق

متحرر    شران یها دسرت چشرمان و   جه یا یچوب یها مجسمه خاطربه را ددالوس .گرفت یم

اسرت جره    هزارتو همان ای رنتیشاهکار او ساخت الب اما ،دانند یمربات  ةسازند نیبود، نخست

        اسرراس رب. آمررد دسررتاز آن برره یآثررار ،جرررت ةریررجزدر  ییهررا یحفرراردر  1900در سررال 

                 گاو، با دو شراخ    مه ی ن  و    ی   آدم  مه ی ن       به شکل    ی     موجود  5   تور  نو ی م  ،                مردم جرت باستان   ی  ها        اسطوره

   .   جرد   ی م   ه ی                   و از گوشت انسان تغذ    ست ی ز   ی م    جرت     رة ی  جز   در    ق ی  عم   ی             بر سر، در غار   ز ی        بلند و ت

   ی      مکران          نوترور  ی م   ی            جررت، بررا     ة ر ی         پادشاه جز      نوس، ی م   .     جردند   ی م                    موجود را مردم پرستش    ن ی ا

    ار ی    بسر    ة      جننرد        گمرراه    ی    هرا       داالن  و    چ ی     درپر  چ ی پ   ی       راهروها                             در برابر آن غار ساخته بود جه     هه ی و

                  ، بره چهرار راه        رفرت    ی   مر               ، هرقدر جلرو    شد   ی م     مکان    ن ی      وارد ا   ی                         داشت و چنان بود جه اگر جس

         نوترور  ی                        و گمرراه و در چنگرال م     ج ی      آن گر    ی        تودرترو    ی   زها ی   دهل             و سرانجام در    د ی  رس   ی م   د ی  جد

         شرناخته       اها ی  در   ی     ، خدا6 ن  دو ی    پوزئ     خشم  ة    نشان   ی    ونان ی   ی  ها        اسطوره   در        نوتور ی م  .  شد   ی م        گرفتار

7      فائره  ی                        گرفته برود، همسررش پاز       جرت   ة ر ی      شاه جز   ،   نوس ی       جه بر م   ی   خشم   در     او         شده است. 
   را  

   .               فرسرتاده برود         نروس  ی            بره نرزد م     ی       قربران    ی               جرد جه خودش برا   ی   وحش   ی   گاو   ة  فت ی ش     وار      وانه ی د

                                                           
1. Dédale 
2. Icare 
3. Ovide 
4. Minos 
5. Minotaure 
6. Poséidon 
7. Pasiphaé 
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        دسرتور              شرم واقعره      از     نوس ی م       بود جه      نجا ی ا   و               شوم شناخته شد   ی   فتگ ی ش   ن ی      حاصل ا       نوتور ی م

  و       هرا    ی      ونران  ی   از    ی  اد   یر           . شرمار ز        بسرازد    ی و   ی   برا        هزارتو   ی     زندان   ، ی ت                        داد تا ددالوس، صنعتگر جر

   از    ه   جر   1 ن ی  آر   ،   نوس ی                   شدند. در آخر دختر م       نوتور ی م   ة   طعم  و     ند  شد    گم        هزارتو   ن ی ا    در    ها   ی   جرت

     برا        ترا   د     جرر      جم    ی    ونان ی       هلوان پ   ،2             ددالوس به تزه   ی        با همکار   ،            خسته شده بود    ها       خشونت   ن ی ا

      ترا       جنرد      دا   یر                       راه خود را در هزارتو پ   ،   بود        گذاشته     ارش ی   اخت    در        ددالوس    جه   ی    طناب  /  ی  نخ       قرقرة

                                  هنررور خرود ددالروس شرد، او و            انرت  ی       متوجه خ     نوس ی م   ی   وقت       ببرد.   ن ی       را از ب       نوتور ی        بتواند م

   از     یی    هرا        برال                         . ددالروس، در هزارترو      رند ی         جرد تا بم   ی                       را در همان هزارتو زندان       کاروس ی      پسرش ا

                     از آن هزارترو جران      و      نرد   جن         پررواز            بتواننرد     ها    آن    جم      به                   خود و پسرش ساخت تا    ی       موم برا

  و    د ی       به خورش    دن ی                 از پرواز، اوج، رس   ی                        توجه به پند پدر در سرخوش      بدون       کاروس ی ا   .    برند    در    به

         او را آب    ی   موم   ی  ها     بال   د ی          سوزان خورش   ی       جه گرما     رفت    باال      قدر  آن    ن، ی          آسمان و زم   ی      پادشاه

        شراهد       جره           ددالروس   .      جررد      سقو     ،   شود   ی م  ه  د ی   نام  ا  ی   کار ی ا       امروز    جه   ی    مکان    در       کاروس ی ا  و      جرد

       آمرده     ی      ونران  ی   ی    هرا           اسرطوره    در    .     جنرد     دا ی پ                        تا جسد او را هرچه زودتر     فت   شتا   ،   بود      سقو    ن ی ا

       نمراد     ،       جبروتر    ن   یر         برود. ا          کراروس  ی                                        شاهد پرواز شادمانه و سرقو  انردوهبار ا     ی            است جه جبوتر

                خود، برر اثرر      ی   عمو         مشابه با    ی  ها    یی     توانا       داشتن      خاطر                ددالوس است جه به   ة   زاد    رادر ب  3     تالوس

   ی      زدبانو ی ا     اما   ،      انداخت   ر ی ز    به         آجروپول      معبد   ی   باال    از    را    او        ددالوس  .    بود     شده              حسادت او جشته 

          سرقو  او     ة   لحظ   در    ،    ستود   ی م   ش ی  ها       مهارت      خاطر  به                    صحنه بود و تالوس را    ن ی      شاهد ا   ه ج  4    آتنا

   ز   یر                 سرقو  ترالوس ن         ادآور   یر          کراروس  ی        سرقو  ا    ، ی      ونران  ی   ی  ها        اسطوره    در   .   جرد                را به جبوتر بدل 

        خراطر     به    را       کاروس ی ا      زدان ی    را ی ز   ؛     کاروس ی      و نه ا     شود   ی م                   تالوس است جه جبوتر    ن ی     اما ا   ،   هست

      .  ند ی ب   ی  نم     نجات    ة  ست ی  شا    اش    یی   خدا    خام     ال ی خ

و  جنرد  یمرا خلق  ها یسیدگرد ةمجموع ،الدیم از بعد اول سال در جهن، ونانی شاعر دیوا

   به    ی                 پدر جه فرزند توجه   ی     پندها   .      پردازد   ی م       کاروس ی   و ا        ددالوسهشتم آن به داستان  باب در

   ن ی     سرنگ     را   و ت   ی  ها     بال      رطوبت    ، ی        پرواز جن   ن  یی  پا    به    گر ا   : »   است     مده        دوازده آ   ت ی    در ب   ،        آن ندارد

                 غررور، نخروت و      ة   جر  ی  نت  .  «                 را خواهد سروزاند     ها    آن   د ی    خورش   ، ی ر ی      اوج بگ    اد ی     اگر ز   .   جرد       خواهد

        را جره     ی             سروزان مروم     د ی     ورشر  خ   : »     شرود    ی   مر          برازگو   و   ود    سرت  ی ب   ت   یر  ب    در       کاروس ی ا    یی     اعتنا ی ب

                                                           
1. Ariane 
2. Thésée 
3. Talus 
4. Athèna 
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 ییخردا  خرام  الیر جره خ  -کراروس یا و جراووس  ،بیترتنیبد  . «      آب جرد   ،   بود    ها     بال    دة       نگهدارن

 .شود یم بشانیآن نص فرهاباد -داشتند
 

 اسطوره دو تحليل و بررسی

 جامرل  طرور بره  بتوانرد  ای جامعره  هریچ  جره  رسد نمی نظربه دارد، اشاره الیاده جه گونههمان

 زمران  از گسسرتن  تکررار،  سرمشرق،  ای اسطوره رفتار در آنچه از زیرا» ؛جند رها را ها اسطوره

 هرگونره  با حداقل اول عنصر دو است، سرشتین خاستگاهی زمان با شدنیکپارچه و نامقدس

 و تعلریم  نروین  مرردم  آنچره  تمامی در جه نیست دشوار ،درنتیجه. گوهرندهم انسانی شرایط

 اسرتانی ب جوامرع  در اسرطوره  جره  را جرارجردی  ،نامند می آموزشی فرهنگ و آموزش تربیت،

  دارد اشراره  آن بره  الیراده  جه ننخستی ةنکت دو این .(31 :1381 الیاده،) «بازشناخت داشت،

 هرر  در و سازد می میسر را ها اسطوره بازگشت جه است همان -«تکرار» و «سرمشق» یعنی -

 بایرد  .شرود  مری  صحبت مستقیم غیر و مستقیم طوربه ها آن از ،زمانه شرایط با مطابق زمانی

 .نرود یاد از «سرمشق» تا باشد «تکرار»

 ،شهبنرد  ،دینکررت ماننرد   یجتب پهلرو  در اسطوره این از جه شد خوانده جاووس ةدربار
امرا   ،اسرت  شرده  صحبت ،البلدانمعجمو  بلعمی ،طبریمثل  یاسالم ةدورو جتب  ائوگمدئچا

           هنرمنردی       برا    و        ادبری    و          تراریخی    ،  ای        اسطوره      عظیم       منابع    بر      جامل      وقو     با     نیز و حافظ یامخ

          غزلیرات    و      هرا        رباعی    در       ایجاز       نهایت    در   و       فشرده      صورت  به    را        ایرانی     های        اسطوره      خود،      نظیر    بی

 :سراید یم« سرمشق» بر تکیه با یامخ  .   اند       آورده     خود       اشعار   و

 ة طرروسبررارمرغرری دیرردم نشسررته بررر 

 

 جیکررراووسدر پررریش نهررراده جلرررة   

 با جله همی گفت جه افسروس افسروس   

 

 سة جرو نالر و ججرا   هرا  جررس جو بانگ  

 (70 :1391 ،یام)خ 

 :خوانیم یماز حافظ  و

              جراین عیرار          دزد مکن                تکیه بر اختر شب

 

                                        ترراج جرراووس ببرررد و جمررر جیخسرررو   

 (437 :1367 ،)حافظ 

 ایرن  بره  را هرا  دگردیسری  هشتم باب جه اوید بر عالوه نیز ایکاروس یا ایکار ةاسطور برای

 را «ایکرار  ةشرکو » بودلر شارل اشعار رد ،میالدی نوزده ةسد در ،است داده اختصاص اسطوره

 :خوانیم می
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 ایکار ةشکو

 همتاست،بی ستارگان لطف به

 آسمان، قعر در زنانشعله

 ،بینند نمی من ةسوخت چشمان جه

 .را خورشید های خاطره جز

 

 .خواستم بیهوده

 بیابم؛ مأوا و مقصد فضا از

 آتشین، چشمی پرتو در اجنون

 .گسلد می بالم جه بینم می

 

 سوختم، زیبایی به عشق راه در چون و

 .داشت نخواهم را بزر  افتخار این

 مکانی بر را خود نام تا

 (201 :1341 بودلر،) .بنهم بود، تواند من گور جه

   .نددار  خویشکاری و اند زنده عمومی باور صورتبه جه است شعری ةنمون چند تنها این و

 

 سرنمون /الگوکهن /یپاتآرکی /اساطيری صورت

 و غریرزی  افکراری  یرا  جمعری  آگراه  نراخود  محتویات برای یونگ از است اصطالحی سرنمون

 فطرری  صورتبه ای شدهتعیین ازپیش الگوی طبق جه پندارهایی و باورها داشتن و زادی مادر

 ادبری  نقد در جه دارد خود در را ها سرنمون ،جمعی ناخودآگاه. نماید می رخ انسان در ذاتی و

 آن شراهد  ادبری  هرای  حروزه  در جه تصاویری یا ها شخصیت و روایی های طر  از دسته آن به

 رفتارهرای  مناسکی های شیوه و یاهاؤر ،ها اسطوره در را اصطال  این. دشو می اطالق ،هستیم

 نمراد  هرردو  ایکراروس  و جراووس  ،بنرابراین  ؛برود  شاهد توان می نیز مختلف جوامع اجتماعی

. جننرد  مری  اساطیری صور متکرر اشکال متوجه را ما جه اند اساسی و ابتدایی جهانی، الگوهای

 جره  آدم. شرود  مری  دیرده  باستانی های فرهنگ تمامی در آسمان هب عروج و پرواز های مایهبن

 و عرراج م» تجهر همرین بره . است عروج و صعود آرزوی رد حال جرد، هبو  نیانافرم دلیل به
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 اسرت  این آن و است مشتر  ابتدایی انسانیت تمامی میان جه دارد تعلق ای تجربه به «پرواز

 جرادویی  پررواز  برا  و( 103 :1381 الیاده،) سازد می را روحانیت از ژر  عدیب تجربه، این جه

 گونره خردای  عروجری  و روحانی صعودی ،مقصود و اشاره اینجا در چون ؛دارد تفاوت فولکلور

 شرامل  ایرن  جه برسند آدم از شدهگرفتهپ  بهشت به و یابند دست خدایی اسرار به تا است

 نافرمران  سقو  بلکه ؛نیست آدم هبو  یخام خیال چنین هفرادبا ،بنابراین ؛شود نمی هرج 

 .است طلبجاه و

 

 جهان هنر و ادبيات به هاسطور بازگشت

 گرر  ترسریم  را هرا  آن توان می ،آیند می رشمابه ها تمدن بنیادین های قصه ها اسطوره آنجاجه از

 .شرود  زنده نو از است مکنم ای دوره هر در جه دانست فرهنگ ی  سرنمون یا نوعی صورت

 را اسراطیر  دل در نهفتره  وقرایع  تنها نه ،ای اسطوره های افسانه بازسرودن با اساطیر وایتگرر»

 در را هسرتی  مبرد   و یابرد  میبراز  ازلری  رویردادهای  ةعرص در را خویشتن بلکه ،جند می زنده

 از بایرد  امرر  ایرن  به توجه با(. 41 :1379 ضیمران،)« سازد می شکوفا دیگر بار خویش درون

 ظهرور  دوبراره  هنرهرا  و ادبیرات  در ققنروس  همچرون  اسرطوره  دو ایرن  گونهچ بپرسیم خود

 از بگوینرد  ،دهند قرار ای اسطوره اثری مقابل در مستقیم طوربه را خواننده آنکهبی و جنند می

 . بگویند باید آنچه

 برود  آثراری  شراهد  میالدی ی وبیست ةسد در فرانسه دبیاتا ،«ایکار ةشکو» شعر از بعد

 یونرو، ژ ژان ،1932 سرال  در. است پرداخته ایکاروس یا ایکار ةاسطور به مختلف زوایای از جه

و منتقردان   یونوخود ژ هج جند می منتشر را 1یآب ژان نام به رمانی فرانسه نامصاحب ةنویسند

 در. داننرد  یم نانوا زنبه نام  ،نویسنده معرو  رمان درآمدپیشو  یوگرافیاتوب ی آن را  یادب
داسرتان همرواره از    شخصریت ا امر  یسرت، ن یارتباط یکاروسا ةاسطوررمان و  این میانظاهر 

 نظرارت ر امرو  ةهماز آنجا به  ،جا خوش جند یروانیش یرز ةگوشتا در  رود یمبلند باال  یپلکان

 ینوشته شد و رد پرا  1936 سال درجه  یگریرمان د .بگیرد قرار همه از باالتر و باشد داشته

 مهفرده  ةسرد داسرتان بره    .سرت ا رول جری  ژان اثره پرند هلندی ،را دارد یکارووسا ةاسطور

جره   یهلنرد  یرانوردی . درسراختند  یمر  ها افسانه یانوردانجه در یو دوران گردد یمباز یالدیم

                                                           
1. Jean le Bleu 
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 یطو با او شر  بسرت جره در هرر شررا     یدرا به مبارزه طلب یطانش ،جرد یم همتایی بی ادعای

 یرا و در یبرسراند. هروا طوفران    یفعلر  یرا به سالمت از هلند به انردونز  یجشت تواند یم ویج

را  ینکرد و جشت یخواستند حرجت نکنند، اما او توجه هلندی مرداز  یانوردان. درشد آشفته

 یحاضر است خطا یاآ یدبر او ظاهر شد و پرس یطانش ،راه ةیانمبه امواج خروشان سپرد. در 

 براالی بره   ؛نپرذیرفت  هلنردی  مررد  ؟و جان خرود و ناوگرانش را نجرات دهرد     یردخود را بپذ

ملوانران   .و غرق شرد  یاوردتاب ن یاما جشت ،باشد ویجاوضاع  گر نظاره تا رفت دجل ینبلندتر

 و هلنردی  مررد انداخته شد. پررواز   یااز اوج دجل پروازجنان به در هلندی مردجان باختند و 

 یها سده جه شدشوم  یداستان ،پرنده هلندیاست.  وسایکار سقو  و ازپرو یادآور ،او سقو 

 رویرا  هلنردی  مررد شردند جره    یاز آنران مردع   یاریو بسر  جرد یمملوانان را نگران  متوالی

داستان اقتبراس جررد و    ینرا از ا «زدهجن یجشت» یاپرا ،واگنر .اند یدهدسرراهشان  یها آب

  .است داستان همین از برداشتی هم «جارائیب دریایی دزدان» فیلم

فرانسره،   یسرتم دوم قرن ب ةیمن گرایفرمشاخص  یسندگاناز نو و،نج یمونر 1968 سال در

 یهوانرورد  یبررا  هرا  ترالش  ین، زمران اولر  1895 . داستان او به سرال نوشت را ایکار پروازرمان 

 یکرار آن ا یاصرل  یتاست جه شخصر  یمشغول نوشتن رمان ،به نام هوبر ای یسندهنو. گردد میازب

برا خرود بره     و جشرد مری  یررون را از رمران ب  یتشخص ینو ا وزد یم یروز باد ی  اما ،نام دارد

 براالخره . جند یم بسیاریتالش  رؤیا ینتحقق ا یپرواز دارد، برا یجه آرزو یکار. ابرد یم ی پار

اعرالم   ی. هروبر برا خوشرحال   افترد یمر  هوبر رمان داخل بهو از آن باال  گیرد یماوج  جیدبادبا با

 یدهو رمرانش بره آخرر رسر     است رفته یشپ خواست یم دلشجه  طورهمانجه داستان  جند یم

 شرعرهای  و ایکرار بره نرام    شرعری  مجموعة ،نویسنده و اعرش یهسابات ربر 1976در سال  .است
جره   جنرد  یمر و اعرالم   زند یم پیوند همدر اشعار خود فضا و زمان را به  او. جند یمنتشر م دیگر

 عبرور  تجربره  و سنجش هزارتوی از آن به یافتندست یبود و برا یقتحق جویودر جست یدبا

و طررز   یمیقرد  یهرا  سراعت  ةیفتشر  مهنردس  ی  مقام رر دبوتو یشل، م1992در سال  .جرد

بره روش   جنرد  یم ی. او سعنویسد یمرا  مهندس ی  اندرون یا پاری  در ایکارجستار  ،جارشان

 ؛باشرد  داشتهپرواز  ةمس لو  یکارداستان ا به یعلم نگاهیو  یافریندرا ب یاز فناور یا موزه خود،

 جرار را بره  هرا  ینماشر  یهرا  دنرده  چرخ چگونه ،خود عقل مدد به وارانافن در طول اعصار، ینکها

را  یکرار ا مرن جتراب   ،2011هران  برومن در سرال     .شرود  محقرق  مری عل یرایی ؤر ترا  گرفتند
جنرد.   یران را ب یازلر  یا اسطوره ،تر ساده ینوجوان نوشت تا به زبان انمخاطب یرا برا شناختم یم
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در  بره آن توجره جررد.    یرد جه با یاسطوره را در خود دارند و سرمشق ی تکرار  ،آثار این تمامی

را  یکراروس ا ةاسرطور جره   -برزر   هنرمندان تابلوهای و ها ی تند یدنبا ،آثار مکتوب ینجنار ا

 .برد یاد از را -دهستن یابزر  دن یها موزه بخشینتو ز اند جرده یمتجل

 یبه قلمررو  وبیشمج»ه ج داند یممقبول  یاصطالح ،یاسطوره را در نقد امروز ،ول  هنر

 شناسری، مرذهب، فرهنرگ تروده، انسران     ،آن در جره  قلمرویی ؛جند یماشاره  یخاص ییمعنا

 یاریبس معنایندب .(213 :1382 )ول ، «نداشری  زیبا هنرهای و جاویروان شناسی،جامعه

را در  یکراروس ا یرا جراووس   ةاسطورز ا یوجه است ممکنو جهان  یرانا یو هنر یاز آثار ادب

 آثرار  ایرن  در مجرازات  یرا  فرهابراد  و خردایی  احسراس  نخوت، ،خشم ،خود داشته باشد. غرور

( 1972)فرورد جراپوال    ی فرانسر  «ةپدرخواند» یلمدن جورل ونه در ف یتشخص .است مشهود

 یرای دن یترا خردا   رود یمر و براالتر   باالخشم و قدرت،  بااست جه  یکاروسا یاجاووس  همان

 ،یرفتنرد قدرت پذ یانجام شد و همه او را به ارباب ها حساب یهجه تسو گاهبزهکاران شود و آن

 .  رسد یممر  از راه 

 حسرین  از دود. رمران  یسرتند جرم ن  یمضرمون  ینبا چن ییها داستان ،یرانیا یها رمان در

و  اسرت  یدهجه به اوج رسر  گوید یم امروزی جاووس از یده،پوش یحضور در( 1393)ر سناپو

 یهرا  پنجرهمظفر جه آخر بود، با آن  ةطبق» نام دارد. مظفر و است ی ئر .اوست باه فر ینوع

 اش خانه .(90 :1393 )سناپور، «پاشان است یرسراسر شهر ز یعنی. جه یو سرتاسر یبلندقد

 .در دسرت اوسرت   یاریبسر  یو زندگ جم از جاخ جاووس ندارد یزیچ ،با هرآنچه در آن است

 جره همان. یرونب یایدب یگراناز دهان د هاشتا حر  ماند یم. مظفر. همان جه ساجت ی ئر»

 ،مظفرر، مظفرر اسرت    .(95 :همان) «به نفعش جار جنند خودخودبه یگرانتا د جند ینم یجار

 و شرکم  روی دسرتی  برا  انروزده، ز»، منتظرش نبرود  هرگز جه یمرگ ةلحظحداقل تا  .اوج در

 .نبود بیش خام یالیخ یی،خدا خیال .جرد یمفکر  ینچن .(159 :همان)« زمین روی دستی

 را یکراروس ا یرا جاووس  ةاسطوراز  ینشان ،داستان ینروساخت ا ،اول نگاه در است ممکن

 .جند یم ی دو اسطوره نزد ینآن ما را به ا ساختژر  ةمطالعباشد، اما  نداشته

 

 نتيجه

 فرهابراد  و شران  خردایی  خیال ایکاروس، و جاووس یونانی و ایرانی ةاسطور دو یتطبیق بررسی

 آن اسرطوره  جره  اسرت  آن یرادآور  ،جلی ةنتیج. شود می ختم موردی و جلی ةنتیج دو به ،آن



 89     ایکاروس و کاووس های روایت بر ای اسطوره نقدی در آن  بادافره و خدایی خيال

 

 امرور  شر  «ابتدایی» جوامع در رایج اعتقاد به بنا جه است سنتی مقدس هایروایت از رشته

 خلرق  ةدربرار  قروم  هرر  هرای  اسرطوره  .اسرت  هداد رخ ازل در جره  اموری ؛دربردارد را حقیقی

 هرای  اسرطوره . گوینرد  مری  سخن هستی و انسان و ها آن خویشکاری انسان، خدایان، هستی،

 الگوهرای  و هرا  آیرین  اجتماعی، ساختارهای ةجنندتوجیه اسطوره، صاحب قوم شناختجهان

 و اسرت  ازلی مثالی و نمونه روایت اسطوره پ . است «ابتدایی» ةجامع هر اخالقی و رفتاری

 جردارهرای  برشمردن حتی یا ای اسطوره خدایان جردارهای تقلید با و ازلی ةنمون این تکرار با

 مقردس  ازلری  زمران  برا  جه رسد می باور این به «ابتدایی» انسان آیینی، سرودهای در ایشان

 زمران  در اسرطوره  ثحواد چون. است هشد رها خویش عصر در زمان پلیدی از و یافته پیوند

 ،ایرن  وجرود  برا . شرود  مری  مربرو   امرور  و چیزها منشأ و اصل به همواره ،دهد می روی جبیر

 آفررینش  و شروند  مری  شرمرده  قدسی های داستان خاص، معنای به جه هستند هایی اسطوره

 اند شده مقرر و وضع قواعد و رسوم و آداب از دیگر ضیعب .جنند می روایت را خدایان و جهان

 جره  دارنرد  وجرود  هم هایی اسطوره .گویند می ها انسان آتی سرنوشت و آینده از هم ای پاره و

 و جراووس  ةاسرطور  دو ةمطالعر  .زننرد  مری  رقرم  را قیاتلخ یا ها موقعیت بعضی از هایی نمونه

 و خرالق  ای افسرانه  روایرت  یر   روسراخت  ةمطالعر  برا  تا جند می جم  خواننده به ایکاروس

 ایکراروس،  و اووسجر  های اسطوره .شود نزدی  تاریخ و حقیقت ساختژر  به ،گونهقسرمش

 آن ةاولیر  ةسرازند  جره  هرچند و است اشتراجی و اجتماعی امری ،اسطوره جه است آن یادآور

 بازگشررت ،مختلررف ادوار در و اسررت شررده پذیرفتره  جامعرره در حضررورش نیسررت، مشرخص 

 خرواه  ادبیرات،  در خواه -مختلف اشکال به جه جایی تا ؛سازد می میسر راحتیبه را ها اسطوره

 .شرود مری  آن پذیرای جامعه و نمایدمی رخ دوباره -موسیقی و سازی پیکره سینما،: هنرها در

 بره  یافتندست جرد، هبو  و شد رانده او بهشت از خداوند ینافرمان با آدم جه ازل از روزی از

 .شد نیافتنیدست آرزویی خداوندی ةاریک بر زدنتکیه و بهشت به رسیدن ،ها آسمان
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