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 نمدر اتيادب بطن از دیجد یها اسطوره شیزا

 
 1ییایرؤ هیطال

 رانیا  تهران، ،یگردشگر و یفرهنگ راثیم پژوهشگاه اریاستاد

 (14/11/1393 :بیتصو خیتار ،17/06/1393 :افتیدر خیتار)

 

 هديچک
    را      هدا     آن        تدوان    ی   مد        كجدا          امدروز         اندد        رفته     كجا        دادند،   ی م   ل ی   تشك    را      اخالق   و      تفكر   ة     شالود   ی    زمان    كه    ها        اسطوره

   ی      بررسد       بده   ره،      اسدطو         مدورد     در   ج   ید   را   و   ی    كلد    ف ی      تعدار     از       نظدر      صرف    ها      پرسش   ن ی ا    به      پاسخ   ی پ    در         بازجست 

     نقد    با     سپس  .    اند      كرده   ی     پرداز   ه ی   نظر        اسطوره   ن ی     امروز   ی   دها     كاركر   و    ها     شكل   ة     دربار    كه   م ی     پرداز   ی م    یی  ها      دگاه ی د

   و      یدی    گرا         همسدان        مدد،          قددر،،        چدون    ی م ی    مفاه    در  و    ی    صنعت       جوامع    در    را        اسطوره   ن ی  نو   ل  شك    كه    یی  ها ه ی   نظر

   ی        اعتقداد    و   ر ی گ     همه   و         قدرتمند     وجه    نه    كه  -     امروز   ة     اسطور    گر ی د   ة ی  رو    به       كنند،   ی م     وجو     جست   ی ا       رسانه   ر ی    اساط

  . م ی  كن   ی م      توجه  -   است    آن   ز ی     رازآم   و    یی ا ی  رؤ            نمادپرداز،     وجه    كه        اسطوره

     شان ی    آشنا   ی   فضا    در        اسطوره   ه ك     كند   ی م     هنر   و    ا، ی   ادب     صرف    را    اش   ی   ساز        اسطوره   ی   ازل    یی     توانا        انسان،     ذهن

   ن   ید  ا  به   ؛    شوند   ی م   د ی  جد   ی  ها        اسطوره   ، ا    داده ی  رو   و    ها      مكان     ها،      زمان     ها،   ت ی   شخص     رد. ی گ   ی م     جان   و     كشد   ی م     نفس

        مكدان    و      زمان   ی   ورا    یی  ها        اسطوره   ؛    ابند ی   ی م   ی ر ی    اساط   ی     ابعاد  و     ند ی آ   ی م     رون ی ب     خود   ی      انتزاع   ت ی   فرد    از    كه   ا   معن

   ی    هدا    ه   ید  ال          آنجاكده     از         گرفدت.          درنظدر        امروز       انسان       مسائل   ی   برا   ی ا        اسطوره   ی      نمادها     چون    را    ها    آن      توان   ی م    كه

   ز   ید  ن             نندگانشدان  ی   آفر   ی     بدرا        گداه    ش ی    ژرفا    كه     است           ناخودآگاه   ة   زاد    یی      نمادها    از       آكنده      هنر،   و    ا، ی   ادب         نامكشوف

   ی  ها        اسطوره       مداوم   ش ی  زا   ی  عن ی   ن ی ا   و         بازگشود    را    ها  آن      توان   ی م   ز ی ن     خلق    از     بعد    ها     قرن   و    ها     سال   ،  ست ی ن       آشكار

    .   هنر   و    ا، ی   ادب    در   د ی  جد
 

 .مدرن هنر اسطوره، ،یارسانه ریاساط د،یجد ریاساط ،مدرن ا،یادب :یديكل یها واژه
  

                                                      

 Email: talayehroyayi7@yahoo.com: لیمی، ا61063410، دورنگار: 09121039852: تلفن. 1
 



 1394، بهار و تابستان 1، شماره 20دوره  جهان، معاصر ادبيات پژوهش     92

 

   همقدم

 از اریسد  یوجفد   سدت یچ قدت یحق :بدرد  یمد  كدار بده  تقد یحق ةدربدار  را ییبایز لیتمث چهین

 خطدا  هكدرد  شفرامدو  نانسدا  هكد  هسدتند  ییهدا خطا قیقدا ح .هاهیشبت و اجازهم ها، ستعارها

 ییهدا  قطعده  هبلكد  ؛سدتند ین هسدك  رگد ید و تاس هشد پاك ها آن یرو هك ییها سكه هستند.

 كدار هب زین هاسطور یبرا نتوا یم را هچین یبایز لیتمث نیا ایآ. (69: 1382 ،پسارا) اند یفلز

 گدر یداسدت،   شدده  كپدا  هاآن یرو هك ستندین ییها سكه ریاساط امروز یراستهب ایآ  گرفت

 شدده شفرامدو  ییخطاهدا  اید آ  اندد  شدده  یا مدوزه  ییایاشد  هب لیتبد و ستندین هاستفاد لقاب

  ستندین

 هچد  و اندد  رفتده  كجدا  بده  امدروز  نجهدا  در هدا  اسدطوره » چون ییها پرسشبه  مقاله نیا

 نید ا هبد  خپاسد  یرابد  .دپدرداز  یمد  «كجاسدت   امدروز  انهج در هاسطور یجا» و « كنند یم

 طدور بده  واسدت   شدده  نظدر  فصدر  اسدطوره  یتكدرار  و یا شهیكل ،جیرا فیتعار از ،ها پرسش

 تدوان  و نذهد  ،دید جد تفكدر  در هكد  شدود  یمد  ختهپردا یشمندانیاند یهاهینظر هب ،میمستق

 اریبس نشایها دگاهید هك هرچند ؛ندا هكرد زامرو یها اسطوره یستیچ فمصرو را خود یمعنو

 عجوامد  اصوالً ایآ» ،«ستند یچ امروز یها اسطوره» هكنیا رینظ ییها پرسش به .باشد ،متفاو

 یمنظرهدا  از،  ...و «سدت  ا یسدنت  عجوامد  صخدا  ،هاسدطور  اید آ» ،«دارند  هاسطور یامروز

 و طیشدرا  ةجد ینت ،یامدروز  یهدا  اسدطوره  هك است ممسل اما ،است شده هداد خپاس یگوناگون

 ؛سدتند ین ییشناسدا  و صیتشدخ  لقابد  نكه یها اسطوره یالگوها با و امروزند یهایدگیچیپ

  اسدت  هاسدطور  مكددا  منظدور  تسد ین صمشدخ  واقعداً  ،هدا  اسدطوره  مییگدو  یمد  یوقت یحت

 اید  و... قاخدال  و ،قددر  یها اسطوره لمث ند،اهجامع طیشرا لمحصو هك یخیتار یها اسطوره

 اگونه یرؤ و رازآلود و یازل یقتیحق مثابههب هاسطور

 نآ ربد  ،مدرن یها اسطوره دربارة دیجد نشمندایاند هدگاید نقد و یبررس با شپژوه نیا

 در هكد  نددار قمحق تبرداش نیا هب را یكینزد نیرشتیب هك زدوریم دیتأك ییهانظر از هدست

 ظداهراً  ههرآنچد  و یاقتصداد  ،كید تكنولوژ ،یصدنعت  ،یماد یها شرفتیپ یایدن) امروز یایدن

 هكد  -هدا  اسدطوره  یجدا  نیبهتدر  ،(است نباستا عهد بر ما یبرتر نشان ،مردم تیاكثرزعم  به

 نانسدا  هندوز آن،  در هكییجا ؛است هنر و ،ایادب در -اند انداخته دور را تقدسشان ةهال گرید

 نمادهدا،  ،یرعداد یغ عیوقدا  ،یریاساط و بیعج ،موجودا متما و هنكرد شفرامو را شیهاایرؤ

 .نددهیم هادام خود ا،یح هب یراحتهب ،یآدم بكر لیتخ و رازها
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 هندر  و ا،ید ادب در نكهد  یهدا  اسدطوره  یبدازخوان  و یبازساز تنها ،نجایا در دومقص هالبت

 اسدت.  نمددر  نانسا یایرؤ نجها در دیجد یها اسطوره شنیآفر و جادیا شتریب هبلك ؛ستین

 فدرد بده منحصدر  یازهاین و ها یژگیو هك یانسان دارد. جایاحت ون یها اسطوره هب ون عصر نانسا

   و      هدا    س أ   ید    ،        آرزوهدا        هدا،        ضدعف    ة    همد       بدا       كده    ی     انسان .دارد هگذشت نانسا با هسیمقا رد را خود

   و          ببخشدند        غندا    و    یی  با ی ز    اش   ی    زندگ    به       باشند      قادر    كه      دارد    یی  ها      اسطوره    به    از ی ن   ش ی  ها   ی     ناكام

         پنهدان      اهو   ید    پره   ی      زنددگ    ن   ید  ا       بطدن     در      كده   - ی    معنو   و   ی     انسان     روح      كردن     آشكار   ا ب    را     كار   ن ی ا

      .    دهند       انجام      و هنر     ا، ی   ادب    با   ی  عن ی  -   است

 

 ون هنگا در هاسطور

 هگدا  هیتك نعنوا به ،بنا و لیاص یها اسطوره نكردهزند در یسع هك بود یكس نینخست هچین

 یهنگدام  را هاسطور ،ونانی یتراژد ،چهین مشهور ةینظر اساسبر ت.داش یبشر هنر و گفرهن

 بده  ،اسدطوره  یایاح در هچین داد. ،نجا یتمد بود، ینابود ضمعر در ،عقل یهاهضرب ریز هك

 هاسدطور  ،نكده یا :تداش نظر دورتر سب یدگاهید از هك یشناخت ییبایز هدگاید از طقف هن نآ

 تحركد  سراسر و یسوسیونید لاص یرسا نایب هبلك ؛ندارد قتعل یشناس ییبایز ةمقول هب تنها

 هكد  -یكد یتراژ شچرخ اثر بر ،هچین سخن هب ت.اس یآپولون لاص ةنیطمأن و نسكو با متضاد

 هرید چ سسدو یونید بدر  نآپولو و افتی هغلب هاسطور بر سلوگو ةكلم -شد یونانی نروا ضعار

آن  یبدرا  و دیكشد  یمد  را هاسطور ةدوبار شیدایپ انتظار ،ریفق و نوایب ،انسان هجیدرنت ت.گش

 همشداهد  واگندر  چدارد یر ییقایموسد  یهدا  درام در هكد  هگوند بددان  هخوا ؛كردیم یساز هنیزم

 كتداب  در را شا فلسدفه  یعند ی ؛ندد یآفر یبدازم  را نآ خدود  هچین هك نسابدان هخوا و شود یم

 ببرحسد  اسدتدالل  یجا هب هك دیگویبازم ت()زرتش یمیحك نزبا از «زرتشت گفت نیچن»

 سد:ینو یم یتراژد شیزا در او پردازد. یم شیخو تحكم ةشاعران لنقهب ،منطق

 فقدط  دهد. یم تدس از را خود تیخالق یعیطب و مسال ،قدر ،اسطوره نبدو یفرهنگ هر

 .كندد  یمد  هكپارچد ی و لكامد  را یفرهنگ تحرك لك ،است شده فیتعر ها اسطوره با هك یافق

 ،نجدا  فهدد  یبد  یهدا  یردانسرگ از را یآپولون یایرؤ و لیتخ ةقو یها قدر، یتمام اسطوره

 ساخته هاسطور یب یانسان لحا ،بسته هاسطور ینابود هب كمر هك یاییگرا سقراط نآ .دهد یم

 نافتید  یبدرا  را نیزمد  اسدت؛  هسدتاد یا هگذشت اعصار یتمام چنبر در ،گرسنه ابد تا كه است

 هبد  تواندد  ینمد  بلعد، یم ههرچ از نظر صرف هك كندیم تمشارك یفرهنگ در و كاود یم هشیر
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 بده  نآ بدا  ستمدا  در ها یخوردن نیتر بخش سالمت و نیروتریپرن و رسدب یخرسند و تیرضا

 (.172 -171 :1377 ،چهین) دشویم لیتبد نقد و خیارت

 اسدت،  هدیكوشد  توجده  مركدز  در نآ نقدرارداد  و هاسطور یایاح یبرا هك یكسان گرید زا

 آورد. یمد  وجدود هب را خود یفرهنگ طخ یا جامعه هر تاس معتقد او ت.اس استروسیلو كلود

 خپاسد  و كندد  یمد  لعم هچگون مغز بداند هك تاس نآ ،دارد را تیاهم نیشتریب او یبرا هآنچ

 معتقد و شناسد یم قمنط از یشكل را هاسطور او كند. یم جوو جست هاسطور لیتحل در را نآ

 در ،شدرفته یپ عجوام در هك تسین یمنطق یدگیچیپ از كمتر ،قمنط نیا یدگیچیپ هك تاس

 عندو  دو لحدداق  هكد  رسدد  یمد  هجد ینت نیا هب مسرانجا یو رود. یم كارهب یعلم یها پژوهش

 ةید زاو از لمسائ هب یدوم نیا و ییجادو یریاساط ةشیاند و یعلم ةشیاند دارد: وجود هشیاند

  «یوحشد  ةشد یاند» نددارد.  یاول تافیره اعتبار از یكم تدس ،آن اعتبار و ابدییم هرا یگرید

 سروكار ها نشانه و هاتعالم با اصوالً -كند یم حالطاص به لیتبد را نآ ساسترویلو هچنانك -

 نیهمد  لد در هك را جامعه كی یفكر و یمنطق یها روش هك تاس نآ بر و میمفاه هن ،دارد

 ییهدا  محمدل  بدر  و ریاساط در هك ییهاعالمت ؛كند جاستخرا ،تاس هنهفت ریتصاو و هاتعالم

 اند. جانبهههم و هكپارچی ها روش نیا ،یوحش ةشیاند در دارند. قرار ها نییآ و ها صورتك رینظ

 یهدا  بخدش  هبد  را تفكر و شدان یعنی كند؛ یم كیتفك مه از را اجزا ،یعمل ةشیاند ،سعكرب

 (.32 -31 :1363 ،راكت به) كند یم میتقس هفلسف و خیتار ،علم

 در ،اسدت  ساسدترو یلدو  اثدر  نیتر مهم هك ریاساط قمنط بكتا ،انهشناس روش هدگاید از

 نیتدر  كامدل  و نیتدر  قیدق ،است هدانست گفرهن یابیارز را نآ خود هك یهنر نسخ تشناخ

 یبدرا  ینظدام  اید  هقاعدد  نافتید  صدرفاً  ،بكتدا  نیا فهد .شود یم بمحسو یساختار یبررس

 تدر  بلندپروازانده  یهددف  هبلكد  ؛اسدت(  گبزر یهدف خود نیا )هرچند تسین ریاساط تشناخ

 سدازوكار  نانسدا  نذهد  ،ساسدترو یلدو  نظدر هبد  ن.انسا نذه كاركرد و ساختار تشناخ : است

 گفرهند  و نتمدد  هك یدرحال .دهد یم لشك شیخو یرو شیپ ةماد هر هب هك دارد یساختار

 ،اسدت  هكدرد  جادیا نذه شكن لیتسه یبرا را یاضیر ینمادها و یدیتجر یها مقوله ،یغرب

 یهدا  مقولده  كدار  نهمچو نكاركردشا هك اند دهیآفر یگرید یمنطق لاشكا ،گرید یها فرهنگ

 ن)ذهد  هشدرفت یپ نذه كاركرد ،ساسترویلو مشهور ةینظر اساسبر است. یاضیر و یدیتجر

 شدوند(  یمد  هخواند ییابتدا ای یوحش هك یاقوام نذه) ییابتدا نذه اركردك با معاصر( نانسا

 پنددار  نیا .ستندین ناسكی ،رندیگ یم قرار هاآن یرو شیپ هك ییها دهیپد طفق است. نكسای
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 بمحسدو  شدرفته یپ ماقدوا  گفرهن لناكام لشك فرهنگشان ای ندارند نتمد ،ییابتدا ماقوا هك

  :1370 ،یاحمدد ) تاسد  هكشداند  ینادرسدت  جینتدا  و هدا  روش هبد  را نشناسدا  انسان شود، یم

183-184.) 

 ،نآ ةدهندد  شدكل  قمنط تافیدر و تاس یزندگ ةبتجر نایب اسطوره ،ساسترویلو نظر از

 هدید آفر یزنددگ  ةتجرب نآ در را گرید هوجو هك است یذهن شكن سازوكار تشناخ یمعنا هب

 میخدواه  هگدا آن ،میكن نییتع را هاسطور نساخت در یآدم نذه كاركرد[] میبتوان اگر» است:

 (.187 :نهما) «میكن نییتع زین گرید یها هیسو در را شكاركرد تتوانس

 .شدود  یم هارائ (زبان مثابهه)ب نینماد ینظام ندرو هك تاس یگفتار نهمچو ،هاسطور هر

 در شپدژوه  یدشدوار  راز اندد.  ناشدناخته  ،منظا نیا یدرون ،مناسبا یها قاعده و گرید عناصر

 بدا  اسطوره نجها در اما ،میشناس یم خود گفرهن در را عناصر لتقاب ما هك تاس نیا ریاساط

 و هدا  فرشدته  ناید م ،یعرفدان  هگا و ینید ،ایادب در هك میدان یم .میستین آشنا ها تقابل قمنط

 یهدا  تقابدل  با هژیو به و ها تقابل با ،ریاساط در اما ،دارد وجود تسخ یكاریپ و لتقاب ،نیاطیش

 ادید  یا قاعدده  از و كند یم نقد را هاسطور از جیرا تصور نآ ساسترویلو .میستین آشنا دوگانه

 هدر  تشناخ ةنیزم و كند یم آشنا را یگرید ةاسطور یمعنا اسطوره هر ،نآ بر بنا هك كند یم

 د.شویم مفراه ها اسطوره ریسا هب تدق با ،اسطوره

 را هاسدطور  او ت.اسد  نآ یاجتمداع  و یخیتدار  ةجنبد  از شدتر یب ،هاسطور هب بار، هنگاا ام

 :تاس گفتار كی هاسطور هك تاس معتقد و داند یم هنشان از ینظام گفتار، نهمچو

 یبدرا  هژید و یطیشدرا  ازمندد ین نزبدا  .سدت ین یگفتدار  ههرگون هاسطور عتاًیطب»

 دید با هآنچد  یولد  ،میپرداز یم طیشرا نیا هب ناكنو ما و تاس هاسطور هب شدنلیتبد

 رونید ا از اسدت.  ماید پ كید  ؛اسدت  یارتباط ینظام ،اسطوره هك تاس نیا كرد حمطر

 از یاسدلوب  هاسدطور  .سدت ین هدیا كی ای ممفهو كی ،بژها كی هاسطور هك میباییدرم

 طیشدرا  و یخیتار یها تیمحدود ،مفر نیا هب دیبا سسپ ت.اس مفر كی است. تدالل

 ابتددا  دیبا نیا وجود با یول ،كرد طمحا نآ هب هدوبار را عاجتما و افزود را یریكارگهب

 هاسدطور  تواندد  یم باشد قمحق یسخن در ههرچ كرد. فیتعر مفر كی نعنواهب را نآ

 (.30 :1382 ،،بار) «رود شمار به

 تواندد  یمد  یزیهرچ دیگو یم هك دهد یم شگستر نچنانآ را هاسطور ابعاد ،بار ،هادام در

 هبد  باشد  هاسطور تواند یم یزیهرچ ایآ» : مصرف خیتار با ییها اسطوره یمنته ؛باشد هاسطور
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 از تواندد  یمد  اید دن در یموضدوع  هدر  اسدت.  شبخد  الهدام  هاندداز یب ،نجها رایز ؛بله نم نگما

 چیه رایز ؛كند راگذ یاجتماع قتعل هب هگشود و ایگو یتیوضع هب ،شخامو و هبست یتیموجود

 هاسدطور  كندد...  ینم عممنو را زهایچ ةدربار نگفتنسخ ،نآ ریغ خواه و یعیطب هخوا ،یقانون

 كی یگفتار نیچن باشد. زهایچ تعیبط زا هبرخاست تواند ینم و خیتار ةدیبرگز است یگفتار

 ،ینوشدتار  نسدخ  تنهدا  هند  شود. لیتشك یانگریب لاشكا ای نوشتارها از تواند یم و تاس مایپ

 در توانندد  یمد  یهمگد  زید ن غدا، یتبل و شینمدا  ،ورزش یسد ینو گزارش نما،یس ،یعكاس هبلك

 (.31 -30 :همان) «رندیبگ قرار یا اسطوره گفتار تخدم

 و دارندد  یخیتدار  ةجنبد  شدتر یب هدا  اسطوره ،،بار اعتقاد هب هك تگف نتوا یم یكل طور هب

 منظدا  در ،گفتارند كی نهمچو هكآنجا از اما ؛كند باطل را ها آن تواند یم یسادگبه هم خیتار

 بدر  و نددارد  درنظدر  را هاسطور ةشاعران و هرمزگون و راز ةجنب او اند. یبررس لقاب یشناس نشانه

 هكد  كندد  یمد  دید تأك ،شدود  یمد  هساخت ها رسانه یسو از شتریب هك یگفتار نعنوا به هاسطور

 هجاوداند  نیچننیا ییااسطوره كند. یم دیتول را ها رسانه نگردانندگا ةخودخواست یها ارزش

 دارند. فمصر خیتار و ،مد باغل و ستندین

 را ییسداختارگرا  ممه یوردهاادست از یكی ،یادب ةینظر در ،یسیانگل منتقد ،گلتونیا یتر

 یشناسد  اسدطوره  شبخد ییرهدا  وردارهد  نتوا یم بیترتنیاهب .داند یم ،ایادب كریپ ییرمززدا

 ت.دانسد  هدا  اسطوره از ستقد و راز ةهال نبرداشت را معاصر ةشیاند و گفرهن یبرا یساختار

  (.23 :نهما) رسد یم خود جاو هب ،اسطوره هب ،بار شنگر در ،ییراززدا روند نیا

 

  یا رسانه رياساط

 ةجامعد  هكد  هسدتند  یریاسداط  د،ید جد ریاسداط  .دارد وجدود  دید جد ریاساط هب شنگر ینوع

 انندددم ؛آورد یمدد وجددود هبدد یجمعدد طارتبددا لیوسددا و هددا رسددانه قیددطر از نمدددر و یصددنعت

 ،پداپ  كید موز و نمایسد  ،ورزش یها عرصه نستارگا ای نسوپرم نچو یكارتون یها تیشخص

 اید  كنند دایپ یریاساط یگاهیجا قادرند كیهر كه ییبرندها و ها مارك با یتجار یهاشركت

 .یریاسداط  تقددس  و تسدلط  بدا  تریتوتال یها نظام در طمسل یها شهیاند و اه یدئولوژیا یحت

 دید جد یهدا  اسدطوره  دربدارة  رریكاس و ،بار نچو ینامتفكر یمنف هدگاید دموج ها نیا ةهم

 و هدا لید تمث یریاسداط  یاسداختاره  ر،ید اخ یهدا پدژوهش  :سدد ینو یم ادهیال رچایم .هستند

 نید ا اندد.  سداخته  نروشد  شوند، یم لیتحم افراد بر یجمع لیوسا قیطر از هك را ییها سلوك
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 ككمد  هبد  هدا  تیشخصد  نشدهافسان كرد. همالحظ همتحد ،االیا در ژهیوبه نتوا یم را هدیپد

 نید ا از ییهدا نمونده  ،یمثال و هنمون ییها ،صور هب هاآن شدنلیتبد و یجمع طارتبا لیوسا

 (.188 -187 :1362 ،ادهیال) تاس موارد

 نیخطرآفدر  یهدا  جنبده  هبد  هكد  تاسد  هاسدطور  ناقدد  نلسوفایف هلمج از رریكاس تارنس

 ،آلمدان  در مسیناز یریگ اوج با نزماهم او .كندیم هاشار یامروز عجوام در هاسطور شگستر

 .دهدد  یم هشدار یاسیس یها نظام در باورخرد ةشیاند بر یا اسطوره ةشیاند یرگیچمورد  در

 هیشدب  یمدار  هبد  را هدا آن ،بدود  یاسیس یها اسطوره جنض شاهد خود یزندگ ندورا در كه او

 نبددو  زید ن ممدرد  .بدرد  یمد  شورید  نآ هب سسپ و كندیم جفل را دخو شكار ابتدا هك كند یم

 تیولئمسد  و تیشخصد  و دشویم كند ذهن تیفعال شوند. یم هاسطور نیا میتسل ،یستادگیا

 د.بازن یم گرن ها نییآ تكنواخی و بمرت یاجرا نایم در ،(یبدو عجوام مانند) یفرد

 ؛افدت یدر نتدوا  ینمد  نزبا و نواژگا یشناس شهیر ظلحا از تنها را هاسطور رر،یكاس نظر هب

 ت.اسد  هشدد  نایب تیواقع از یبخش عنوانبه و كرده بروز نینماد یا گونههب خود ،زبان چراكه

 ةشد یاند و شدده  جادیا نزبا با هاسطور هك تاس متعقد و پندارد یم همزاد را هاسطور و نزبا او

 نزبدا  هنر، ،اسطوره د:یگو یم هاسطور ةدربار رریكاس .است هشد آغاز نزبا با یانتزاع و نینماد

 و هاهاشار ككم هب هك یمحض ،صور یمعنا هب هن نماد .ندیآیدرم نماد ةگونهب یهمگ معل و

 هكد  اسدت  ییروهاین انواع ممفهو در هبلك ،كند یم تدالل یمحقق تیواقع بر ،یلیتمث نترجما

 هند  ،نینمداد  صخدا  یهدا  صدور،  سپد  سدازد.  یمد  را شیخدو  نآ از یجهدان  هاآن از كیهر

 زید هرچ هكد  تهاسد آن قید طر از تنهدا  راید ز ؛نداتیواقع یها اندام هبلك ت،یواقع از ییدهایتقل

 دید آ یدرمد  مدا  مفهد  هبد  نسدا  نیبدد  و دشدو یمد  لیتبد یعقل تافیدر عموضو كی هب ،یواقع

 (.49 -48 :1387  ،رریكاس)

 بدا  و یمصدرف  ةجامعد  ینمادهدا  از اسدتفاده  با ،نماجنبش هنر هنرمندان و نو انیگراواقع

 یهدا  شكل تا دندیكوش و كردند ثبت را جامعه یرهاییتغ ،یفناور یها شرفتیپ از یریگبهره

 كده  -آن جز و یصنعت یایاش و یتجار یها یآگه ،یشهر طیمح یها شكل به را هنر یتجرب

 ت.اسد  شدده  نابسدنده  ،نسدل  كی یتمام یبرا یآگاه نیا د.دهن اتصال -آشناست مردم یبرا

 سدوق  یحد یتفر اید  یشدناخت ییبدا یز كاربرد سمت به را جامعه دا،یتول تیدرنها ،یآگاه نیا

 شكیب نیا ت.اس آن دا،یتول و جامعه نیا یانتقاد لیتحل ،كرد دیبا كه یكار حال .دهد یم

 یشدگاه ینما یبدرا  تداالبو  ویگاسد  ژرالدد  كده  اسدت  «روزمدره  ریاسداط » عندوان  یمعنا همان
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 بده  بندا  اسدطوره  .كند یم ارزبرگ سیپار مدرن هنر ةموز رد 1964 تابستان در كه ندیگز یرمب

 كده  اسدت  نید ا یایگو ،واژه دو متناقض جماعا. استروزمره  تیپنهان از واقع یزیچ ،فیتعر

 مورد در كه یكار مانه ؛كرد یابیمعنا را آن دیبا بلكه ؛كرد مالحظه فقط دینبا را روزمره امر

 .كنند یم اسطوره

 عبدور  یدئولوژید ا یصداف  از ریناگز ،تیواقع نیا و ندارد وجود یخاص ةروزمر تیواقع چیه

 نظدر  زا .دشدو  آشدكار  یبداطن  یگداه  یدئولوژیا نیا كه است الزم ت.اس گرفته شكل و كرده

 تید واقع نكدرد مطدرح  ضدرور، گدرداورده اسدت    شدگاه ینما یرا كه بدرا  یافراد تاالبو ویگاس

 یایشد ا ،شدهر  یهدا  یبداز  كده  اندد  كدرده  احساس را یا یغن و دهیچیپ شیپ از شیب ،روزمره

 ،لهیح و قدر، بر بناشده ینظام ركا،ح ،كندیم شیستا را یمصرف اموال كه یتمدن مقدس

 مهه ،رساند یم بیآس مدرن هنر به هرروزه كه ییاخطارها و ها جنبش و ها عالمت یهاهربض

   (.87 - 86 :1388 ،هی)م «زدیآم درهم را همه و

 نآ طفقد  د:ید گو یمد  یا مصداحبه  در او .دارد اسدطوره  ةربادر متفاو، یدگاهید كوریر لپ

 تاسد  یشخص یآزاد مه ،منظور كه شوند لیبازتأو یآزاد كریپ در هك ندالیاص ییها اسطوره

 خدرد  بدا  دید با ههمدوار  ،هاسدطور  نیادیبن ،قدر هك تاس معتقد یو ،نیبنابرا ؛یهمگان مه و

 كداربرد  هگون دو : شناخت كوریر دگاهید نیا هب هتوج با دیبا را انتقاد نیا شود. ههمرا یانتقاد

 در است. نینماد یساختار شگستر هاسطور نخست، كاربرد در ؛دارد وجود هاسطور ممفهو از

 فمتدردا  ییامدر بدا نمدادزدا    نید ا راید ز ؛معناسدت  یب ییزدا هاسطور از گفتنسخن ،تحال نیا

 ،اسدطوره  هكد  دارد وجدود  مهد  یدومد  یمعندا  امدا  ست،ین ریپذنامكا وجهچیهبه هك شود یم

 راید ز ؛دید فهم مینخدواه  را آن ،میكند  لید تأو یلفظد  یا گونده هب را هاسطور اگر ت.اس یبدفهم

 ثبحد  ییزدا اسطوره از هك تاس ینادرست لیتأو نیچن ئتیه در است. نینماد اساساً هاسطور

 یجزم یها یدئولوژیا حد در هك است نینماد یساختارها مورد دربحث ما  همواره .میكن یم

 معتقد او (.104 -102 :1373 ،كوریر) میپردازیآن نم نینماد یو به محتوا شوند یم انینما

 .ردیبپدذ  شا یظداهر  لشدك  در را  آن هند  و شود رها هاسطور از ندتوا یم هن نمدر نانسا تاس

 م.یباش هداشت یانتقاد یبرخورد نآ اب هشیهم دیبا اما ،بود خواهد ما با ههموار هاسطور

 ریید تغ یهدا  ماندده  تده  ریاسداط  سد:ینو یم و كند یم ریتفس ایرؤ پرتو در را ریاساط ،دیفرو

 اندد. یجدوان  ندورا در تیبشدر  یمتمداد  یهدا ایرؤ و لملد  و ماقوا لایام و هالیتخ ةافتیلشك

 در اید رؤ ممقدا  ،یوانید ح یها رهیت لتسلس و نیتكو ظلحا از ،تیبشر ،ایح خیتار در هاسطور
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 نممكد  را ریاسداط  ربهتد  مفه ،ایرؤ یبررس هك تاس نآ نسخ نیا یمعنا .دارد را فرد یزندگ

 نید ا با ت.اس یملت و مقو یایرؤ ،اسطوره هآنك لحا ؛است یآدم یفرد ةاسطور ا،یرؤ .سازد یم

 ایرؤ لیتحل ،نداهم نیع مطلقاً هاسطور و ایرؤ ینمادها هاگرچ اوالً هك تاس نیا تقیحق ،ههم

 و اسدناد  كهیدرصورت م.یكن فكش را یجمع ینمادها ییدویبیل یها شهیر هك دهد یم نامكا

 ،ریاسداط  نكده یا دوم .دنسداز  یم ناینما كمتر و دنپوشان یم را هاآن شتریب ،ننگارا قوم كمدار

 (.33 :1370 ،دیباست) كنند یم تیتبع ایرؤ بر محاك نیقوان نهما از قاًیدق

 

 دیجد هنر ةاسطور

 كندد  یم نقد را نآ و داند یم دیجد ةاسطور ینوع را رهن و شعر در ییسرآمدگرا هادیال رچایم

 رمبدو  نچو یكسان هنر مفه در هنر یرسم نندگاینما و نمنتقدا و ممرد یناتوان :سدینو یم و

 هبد  ییاعتندا  یبد  بدار  بتیمصد  بعواقد  و بدود  ههمدرا  ها آن فطر از یپرخاشگر با ،گوكنو ای

 و نمنتقددا  هبد  یعبرتد  سدر ،سمیلئارسور و مسیكوب و مسیونیامپرس لمث نوآور یها جنبش

 تنها امروزه داد. ها مجموعه نآورندگامفراه و ها موزه نگردانندگا ،تابلو نسوداگرا ،ممرد ةعام

 در را غنبدو  ةجلدو  عموقد  هبد  و نباشدند  هشرفتیپ یكاف حد هب نكند هك تاس نیا هاآن توحش

 .ابندیدرن -تاس منامفهو اول هنگا در هك -یهنر یاثر

 و لمشك و تسخ هك یزیچ هر یبخش نجا، كاركرد هب د،یجد ننخبگا ریاساط ببا در او

 ؛میخدور  یبرمد  نآ هبد  هك یدیجد یها دهیآفر لقبا در ژهیو به كند. یم هاشار ،است بایدشوار

 نیبدد  ،شدوند  یمد  هآبستر یها ینقاش و1ها یقینیف یداریب ةفتیش ،نسرآمدا اگر هك امعننیبد

 طفقد  هك اندیرینفوذناپذ یسر معوال و هبست یاهایدن فمعر ،آثار هگون نیا هك است زینجهت 

 و قید عت عجوامد  یرازآموز یها آزمون معادل ییها یسخت لتحم تمیق هب و متما یدشوار هب

 بمجدذو  قدت، یدرحق (،193 -189: 1362) ادهید لیا انیبه ب برد. یپ هاآن هب نتوا یم یسنت

 نو ییمعنا فكش به لیم انگریب ،نشدیهنر آثار نبودمفه لقاب ریغ یحت و یابیدشوار نافسو

 هكد  دارندد  آرزو افدراد  هگوند  نیا .است یآدم یهست نجها در زمان نآ تا هناشناخت و یسر و

 و ها زبان یها كردننرایو نیا ةهم در نهفته یمعنا هك ابندیب را نآ قیفتو و شوند ازآموختهر

                                                      

1 .  Finnegan's Wakeكدار را بده  دهید چیو پ یغند  یزبدان  آن، در سدنده ینو كه سیجو مزیج معروف یها نوشته از یكی   ؛ 

 ه است.گرفت
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 هوجد  چیهد  ییگدو  ،لاو هنگدا  در هكد  -را رید نظیب بتجار نیا متما یمعنا و یهنر یها انیب

 از دید جد هندر  بتجدار  از یاریبسد  او ،لهرحدا هب ابند.یدر و بشكافند -دندارن هنر با یمشترك

 ینقاش یتجسم هنر یها نشیآفر تا -نامد یم نزبا بیتخر را هاآن هك -را زبان دیجد تساخ

 را هدا  آن و پسدندد  ینم نچندا -نامد یم هسوخت و هپار ای دیسف یها پرده را هاآن هك -آبستره

 د.كنیم یتلق دیجد هنر نبحرا

 رسدد.  یمد  نظربه زیآم قاغرا ،ییسرآمدگرا نیا نبودیعتصن و یشینما بر هادیال دیتأك هالبت

 .ردید گ یمد  دهیرا ناد خود از شیپ یهنرها در یساختارشكن هب آن لیتما و نمدر هنر حرو او

 قید عم و لیاص نچندا واقعاً یگاه تاس نممك هرچندهنر مدرن،  در هانشانه نیا ،لهرحاهب

 انكار آثار هگون نیا در را قعم و معنا وجود ناتو ینم و تسین ابعاد ةهم هب میتعم لقاب ،نباشد

 .كرد

 

 تايادب و هاسطور

 اید آ هكد نیا و میپردازیم دیجد نسندگاینو و نامتفكر نزد رد ،ایادب و هاسطور ةرابط هب حال

 .ریخ ای ابندییم ادامه ا،یادب در ریساطا

 ربد  هكد  ییهدا  داسدتان  ،هفددهم  ةسدد  در هژید وبه رنسانس از سپ ،ساسترویول نگما هب

 از» عندوان  ابد  شكتداب  از یفصدل  در او .دادندد  نرمدا  هبد  را خدود  یجا بودند، استوار هاسطور

 كداركرد  بدا  را آن و هپرداختد  دید جد ةجامعد  در نرما ةژیو شنق یبررس هب ،«نرما ات هاسطور

 سداختار  كده  كندد  یمد  دید تأك ساسترویلو است. هدانست همانند ،ییابتدا عجوام در هاسطور

 ،شدود  یم تكرار و یتوال رب یمتك ساختار به لیتبد ،ریاساط از یا پاره در هك ها تقابل رب استوار

 ،صدور  بده  هكد  دار دنبالده  یهدا  رمدان  لمث) هارائ لشك از جدا ت.اس دقصا زین نرما مورد در

 ناید بن در نتوا یم را ساختار دو نیا ،تاس یتوال ادآوری هك شوند( یم پچا هاهمجل در یپاورق

 .تافی زین نمدر یها رمان ییروا

 لید تحل شرو ؛گرفدت  درنظدر  هژید و یزبدان  را هاسدطور  ،ریاسداط  قمنطد  دراستروس یلو

 ةقاعدد  ساسابر را هاسطور یواحدها بیترك و ردب كارهب هاآن ةدربار را یشناسزبان یساختار

 هداشدت  یمهم شنق نمدر ،ایادب در ،ساسترویلو یبند قطعه مفهوم د.كر فكش یبند قطعه

 گونده چیهد  ،تنخسد  هنگدا  در هكد  -نداسدتا  در ها جمله یبند قطعه ،ا،یادب نوع نیا در ت.اس

 سدخن  هب نهیزم نیدر ا ساسترو شود. یم تیروا مفه یراهگشا نایپا در -ندارد ییروا قمنط
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 یكدا یآمر در شیهدا  پژوهش در هنیلپك .كند یم استناد هنیلپك مایلیو ،ییكایآمر سشنا انسان

  تدازه  یا اسدطوره  ،شود یم تیروا هك هربار ،پوستانسرخ ریاساط از كیهر هك افتیدر یجنوب

 هبد  ،نآ نخواندد  هربدار  با هك میكن یم هتجرب شعر در هژیو به و ،ایادب در را یژگیو نیا است.

 زید هرچ دیشدا  و هاسطور و شعر نیب هك تاس یگرید نامكا نیا م.یابییم تدس هتاز یافتیدر

 ابند.ییم متداو نشایها یژگیو نیهم با ها اسطوره و است كمشتر 1یگرید

 هدر  ت.سد ین اید رؤ لید وأت در دید فرو كار هب تشباه یب ،ریاساط لیوأت در ساسترویلو كار

 از جددا  و تاسد  هوابسدت  یداریب در یادآوری شكن هب رایز ؛استوار است لناكام یتیروا رب ایرؤ

 از را خدود  ییمعندا  یهدا  جنبده  از یا پاره ،شود یم لیتأو هك هربار ت.سین لكام خود در ،نیا

 ادید  هبد  را گوهدا و گفدت  و ریتصداو  از یبخش تنها ما ابد.ییم هتاز ییها جنبه ای دهد یم تدس

 هاسدطور  هر را. ،ایجزئ هن و میكن یم مرور را ها نكته نیترمهم .را هاآن یتمام هن و میآور یم

 تدس از را شتیتمام ،یفرد هناخودآگا در ایرؤ .تاسناكامل  یتیروا ،ساسترویلو نظر هب زین

 (.192 :1370 ،یاحمد) یجمع هناخودآگا در هاسطور و دهد یم

          سداختار       كده    د   ید  د        مددرن    ی   ادب      آثار   ز ا   ی  عض ب    در    ژه ی و  به      توان   ی م    را   ا ی ؤ ر    با        اسطوره   ی ك ی   نزد

   و           كالژگونده    ی   فرم   و        ساختار   و     خته ی ر    درهم   ی    منطق       است و        استوار      خواب   و   ا ی ؤ ر    بر    ار ی  بس    ها  آن

    كه     شود   ی م      موجب   و     كند   ی م   ك ی   نزد        اسطوره    به    را   ا ی  رؤ    كه     است        ساختار   ن ی  هم       دارد.   ی ا      قطعه

   ، ز   ید    انگ  ال   ید  خ   ی  ها        اسطوره   . م ی    بدان   ن ی  نو   ی   ساز ه ر    اسطو   ی   نوع    را      مدرن      آثار   ی  ها       كابوس   و    ها ا ی  رؤ

   ر ی      اسداط           توانندد    ی    نمد       گدر  ی د    كه         امروزند       انسان   ز ی   انگ    شگفت   و   ب ی  غر   ت ی    موقع   ی    مثال   ی  ها       نمونه

  .    كنند      باور    را     كهن

 اریبسد  منظدا  اید  لكد  از و تاسد  هوشدمندانه  یننشدا  ،هقطع هر هك است معتقد زین بار،

 نسخ و ندیآفر یم را نسخ هاآن بیترك دارند. یا گانهی یزندگ ،خود ها قطعه است. ركارآمدت

 نید ا» :كندد  یمد  فیتوص نیچن را یسینو قطعه ،لذ او .شود یم آغاز ها قطعه یدرون یزندگ از

 (.212 :همان) «آغاز ههم نیا و هقطع ههم

 یاریبسد  دارد. هژید و یگاهیجا زین معاصر یادب نقد یبررس در یشناس اسطوره و هاسطور هامروز

 دانندد  یم ییها نمونه را یادب یساختارها و عانوا ،یفرا پترورنو و وزیگر ،رابر مانند نندگاسینو از

 (.69 :1378 ،یمقداد) اندیریاساط ،ایحكا از یتنوعم یتكرارها اساساً هك
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 هاشدار  یادبد  آثدار  در یفدرد  یهدا  اسطوره هب «هاسطور و ،ایادب» ةمقال در یفرا پنورترو

 ،یفدرد  یادب آثار و آورند یم مفراه یریاساط یا مجموعه ،یفرد ریاساط سد:ینو یم و كند یم

 وجدود  یاواژه نیچند  اگدر  .ندارد وجود آن فیتعر یبرا یا واژه چیه هك را یلیتخ یا مجموعه

 نهمچدو  ،یمحددود  و هبست یلیتخ ةمجموع نعنواهب ،ایادب به میتوانست یم ترآسان ،تداش 

 نینخسدت  از یكد ی م.یكند  یتلقد  گفرهند  و نتمد انگریب را آن و میبپرداز یریاساط ةمجموع

 ،مناسدبا  و قثدا یم از یالید خ یدید د ،جامعده  هب هك تاس نیا ریاساط یاجتماع یها ژهیوكار

 یا مجموعده  یوقتد  د.دهد یم شا یدرون نسازما از زین و تعیطب منظا با و نایخدا با شداریپا

 از یالید خ یدید د یاعطدا  هكد  -،ایادب یاجتماع ةژیكارو ،شود یم لیتبد ،ایادب هب یریاساط

 ،اید ادب یریاسداط  یالگدو  و هنموند  منبع از ،میمستق طوربه -است هجامع هب یبشر تیموقع

 عاندوا  و شدگردها  ،قرارهدا  هبد  ،هاسدطور  ةنموند  لاشدكا  ،ندد یافر نید ا در رد.ید گ یم سرچشمه

 یادبد  یهاهمقول و شگردها و قرارها نیا هكیهنگام طفق اما ،ندشویم لیتبد یادب یها لهمقو

 و ،اید ادب تنسدب  ،شدوند  رفتده یپذ ،اید ادب بقال و لشك یاصل یهایژگیو نهمچو ،گوناگون

  .شود یم محرز و نمبره خود،هخودب هاسطور

 هبد  ،صدور  و بقالد  ظلحدا  از هكد  یا وسدته یپمه به یها داستان ةمجموع نعنوا به ریاساط

 یمعندا  بده  هكد  Mythos یونانی ةواژ .دارند یادب یهایژگیو ،وندندیپ یم هانیعام ةقص و هافسان

 ،اید ادب بدا  هاسدطور  یاصدل  وندیپ نگرایب ،ماجراست و نداستا فكال نبازشد با 1ندیچباسبا

 دارد قدرار  شداعر  ارید اخت در ییها داستان هگون نیبد و تاس ریاساط ینوع ثوار ،،ایادب ت.اس

 .تاسد  برخدوردار  یكالند  تید مرجع و اقتددار  از و شود یم بمحسو گستر یسنت ،لقب از هك

 هبد  سراسدر  و اندد یاعتقداد  ةید ما ههرگوند  از یعار و كیكالس ریاساط ثوار ،ییاروپا نشاعرا

 هشداعران همد ین اسطوره، ،یلیتمث ریتفس در هك همچنان .اند افتهی صاختصا شعر و لیتخ یایدن

: یفدرا ) اسدت  یشدناخت  مده ین ای همتفكران مهین ،یعقالن مهین ،اسطوره ةشاعران ینیآفرباز ،است

1378، 114- 116.) 

   ز ی     تمدا         موجدب       كده    ی      عنصدر    ،  قت ی   رحق د    ت.  اس        اسطوره     خود    به      توجه   ، ی   فرا   ة ی   نظر   ی  ژگ ی و

          اسدطوره       كده      است   ن ی ا   ،   دهد   ی م      قرار        اسطوره   ی  ها   ه ی   نظر   ة   زمر    در    را    آن   و     شود   ی م   ی   فرا   ة ی   نظر

       هندر    و    ا،   ید    ادب   ی ر   ید  گ     شدكل     در   ی ل ی  بد ی ب     نقش    كه     است     هنر   و    ا، ی   ادب    در     مهم    ار ی  بس   ی    عنصر

    در       مهدم     ار ی    بسد    ی      عنصدر    ،        اسدطوره     كه         معتقدند        اسطوره         پردازان ه ی   نظر   ة م ه       البته   .   كند   ی م    فا ی ا
                                                      
1. Intrigue 
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          اسدطوره    و    ا،   ید    ادب    او        چنانكه   ؛    دارد   ی  تر     مهم     نقش        اسطوره   ، ی   فرا   ی   برا    ما ا   ،   است     هنر   و    ا، ی   ادب

   ن   ید  ا    در   ی     ادبد        نقدد    ی      مبدان     در    (.  17   :    1393   ، ر       )ندامو      كند   ی م      تصور    گر ی  كد ی        همانند   و       معادل    را

   ن   ید  ا      بدر    و      ندد  ی ب   ی م      كسان ی    ا، ی   ادب    با    را        اسطوره   ،      درخشان   ی     جسارت    با   ی   فرا   :   است      آمده    نه ی  زم

   ، ن       مورگدا    و   ن ی     )گدر      است   ی   ادب     شكل   ة    دهند      سازمان   و   ی      ساختار     اصل   ،     سطوره ا   ه ك     است    ده ی  عق

1376    :   167   .)   

 یاسدتعار  و هشناسدان  نشدانه  ةرابطد  ،است برقرار هنرها و هاسطور نیب هك یروابط گرید از

 ساحسدا  ریاساط هب خود در نشاعرا هك یكشش لعل از یكی :سدینو یم ارهبنیادر یراف است.

 ،اسدطوره  مفسدر  ای حشار هك آنجا .تاس یعاراست ،اسطوره نزبا .دارد یكیتكن ةجنب ،كنند یم

 اسدطوره،  ینیبدازآفر  بدا  شداعر  ،كندیم وجوجست مجاز و لیتمث در را هاسطور قیعم یمعنا

 (.117 -116 :1378 ،یفرا) ابدییم هاسطور 1یمثال ساختار در را شقیعم یمعنا

 و تید حكا یراو هكد  یا اسدطوره  .دندد ینام یمد  هاسطور را یتراژد نمضمو و هیما نایونانی

 .شدود  شگدزار  ینقاشد  و یكرتراشد یپ نزبدا  هبد  اید  ییغنا نزبا هب تاس نممك ،است داستان

 هكد  امعند نیبدد  روندد.  یم شمارهب هاسطور فمختل 2یهارمزگان ههم هنرها نآ ،،صور نیدرا

 (هنرهدا  نآ عمرجد  و مبندا  یهدا  نشدانه  )اسدطوره،  تید حكا و تیروا یها نشانه از یاهمجموع

 (.117 -116 :1378 ،هارالد) شوند یم بمحسو

 یریاسداط  نزما مسئلة هب ،دیجد یها رمان یریاساط ساختار هب هاشار نضم هادیال رچایم

 عجوامد  در ،رمدان  ژهید وبده  منثور نداستا :پردازد یم یادب آثار در (یخیتار نزما با لتقاب )در

 تدوان یمد  یحتد  ؛تاس هگرفت را یمردم و یسنت عجوام در ها قصه و ریاساط لنق یجا دیجد

 یبقدا  و مدوا نتدوا  یمد  نیهمچند  ت.ساخ ناینما را دیجد یها رمان یبعض یریاساط ساختار

 نتدوا  یمد  هدگاید د نید ا از سپد  .كرد اثبا، ،ایادب در را یریاساط یها آدم و گبزر نیمضام

 یریاسداط  یها داستان شتریب ههرچ ندیشن قایاشت نیمب ،رمان هب دیجد یفتگیش هك تگف

 ،یندو یم ةیما نهما با ای اند داده تدس از را خود ینویم ةجنب یعنی اند؛شده یویدن هك تاس

 نخواندد  ژهید وبده  ،خوانددن  هرا از هكد  نزما ةطیح از جخرو .اند هشد نپنها یویدن لاشكا رد

 كداركرد  هبد  را ،اید ادب كداركرد  گر،ید امر هر از شیپ هك تسا یزیچ رد،یپذ یم ،صور نرما

 ،میكند  یمد  ریس نآ در و كدر را آن یرمان نخواند با هك ینزما قطعاً .كند یم كینزد ریاساط

                                                      
1. Archetypal 

2. Codes 
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 در امدا  ،ابدییم تیفعل  اسطوره كی ندیشن هرا از ،ینتس یا جامعه در هك تسین یزمان نهما

 و فشدگر  یزمدان  در و شدوند  یمد  جخدار  یشخصد  و یفلكد  ،یخیتار نزما از آثار مورد، هردو

 نآ یهدا  وزن هكد  یالید خ و بیغر یزمان با هخوانند زنند. یم هغوط یسرمد و یخیتار یماورا

كده   دارد رازمدان خداص خدود     تید هر حكا رایز ؛كند یم دایپ سروكار ،است ریمتغ تینها یب

 است. تیمنحصر به همان حكا

 و هدا  ضدرباهنگ  گدر ید هب یابیدست لیم و یخیتار نزما محك از ینافرمان ا،،یادب ةپهن در

 ینحدو  بده  یحتد  را -میسدتن یز و نكاركرد هب مجبور نآ در هك یوزن از ریغ - یزمان یها وزن

 فدرد  صخدا  نزما هب ندیاعتالبخش یآرزو نیا دیشا زد. سحد نتوا یم هنرها گرید از تر یقو

 زید آم خلسده  هچ -بیغر یزمان در نزدهغوط هب لیم نیا و تاس یخیتار و یشخص یزمان هك

 هكد  تگفد  نتوا یم ،است یباق لیم نیا هكیزمان تا اما ،برود نیب از یروز -یالیخ هچ و باشد

 نیچند  آثار كند. یم ظحف را یریاساط رفتار یها بازمانده یبعض مك تدس هنوز دیجد نانسا

 اربد نینخسدت  هكد  یحددت  و ،قدو  نهمدا  با یزیچ مجدد ساحسا و كادرا و لیم در یرفتار

 همدان  هشد یهم نداستا .شود یم هدید (ازل ن)دورا تدوردس ةگذشت ندیبازگردان در داشته،

 هكد  یزمدان  از ،همدرد  نزما لنق از خود ندیرهان دیام نهما ،زمان با نبرد نهما ههموار : ستا

 (.194 -193 :1362 ،ادهیال) كشد یم و كند یم بلگدكو و لمایپا

 ا،ید ادب در اسدطوره  دید جد یهدا  شدكل  هبد  ،«اسدطوره  نساخت» ةمقال در سارتر لپ نژا

 ،میكند  یمد  رد را لید تمث و رمدز  شینمدا  اگدر  سدد: ینو یمد  و كندد  یمد  هاشدار  دیجد یشینما

 گمر گبزر یها اسطوره تا میكوش یم باشند. هاسطور بر یمبتن ما یها شینما هك میخواه یم

 كدامو  آلبر تفاهم وءس ةشنامینما یها تیشخص م.یده ننشا نتماشاگرا هب را قعش و تغرب و

 و تهسد  یمدادر  دارندد:  یند یع و یواقعد  یهست هبلك ؛ستندین یاستعار و یلیتمث ،موجودا

 یكداف  خدود  یخدود هب هاآن كدردنا یها تجربه .است هآمد دور یراه از هك یپسر و یدختر

 هدا آن ناید م هكد  یتفداهم  سوء یعنی ؛دارند هاسطور ةجنب ها تیشخص نیا ،ههم نیا با .است

 از و شخدود  از نانسدا  ییجددا  سبب هك است ییها تفاهم سوء ةهم متجس ،افكند یم ییجدا

 (.70 -69 :1373 ،رسارت) اند شده ها انسان گرید و نجها

 نمدر نانسا جرن از یریتصو یمعنا رب هاسطور ،ا،یادب در یساز اسطوره از گرید ییجا در

 و گبدزر  یریتصدو  و نندیافریب هاسطور هك تاس نیا نساینوهشنامینما فهد» كند: یم دیتأك

 یدائمد  ةشد یاند نید ا از سپد  .«كنندد  هعرضد  هدا آن خدود  هبد  را نتماشاگرا یها رنج از یغن
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 ناید م از شدتر یب ههرچد  را شینما و نتماشاگرا نایم ةفاصل خواهند یم هك دورند ها ستیرئال

 (.72 :همان) بردارند

 ةادامد  را هشد یاند و ،اید ادب در را هاسطور یزندگ ةادام ،یرانیا سشنا اسطوره ،بهار مهرداد

 و سمحسدو  یزنددگ  هبد  كه یروز تا ها اسطوره: داندیم ریناپذزیگر و هاسطور یعیبط یزندگ

 طیشدرا  نید ا با هك یروز و دارند ،ایح ممرد ةتود نایم در ،باشند طمربو خود ةجامع یعمل

 در ،هناروشدنفكر  یزنددگ  در بعد هب نآ از .شوند یم جخار ممرد ةتود یزندگ از ،نكنند قیتطب

 یا اسطوره یزندگ جبر نیا دهند.یم ،ایح ةادام و شوندیم وارد مطالعا، و فرهنگ ا،،یادب

  (.364 :1376 ،بهار) است

 

 هاسطور امروز یجا

 نوطد  تگف نتوا یم ،كجاست امروز یزندگ در هاسطور یجا هك پرسش نیا هب خپاس در لحا

 ت.اس هنر و ،ایادب جهان -ستین هدورافتاد و بیغر و تآشناس هاسطور هك آنجا -هاسطور

 لقائد  نبدود لشدك كید  و یسداز  همسان ینوع هب هخودآگاهان امروز ،یصنعت ةجامع نانسا

 آن یا عدده  هك ییها یالگوساز و یساز كسانی نیا لمقاب در ها تیفرد و ها تشخص متما .است

 ندرو اما ،رود یم نیب از - و... ییگرا مصرف و مد مانند -دانند یم امروز ةجامع یها اسطوره را

 در نانسدا  ةدید د بیآسد  تید ردف .كندد  یمد  تمخالف نایجر نیا با نانسا هناخودآگا و دردمند

 ینوع ،بیترتنیبد ستد.یا یم یساز كسانی برابر در و كند یم دایپ هوارون یكاركرد ،ناخودآگاه

 ردیگ یم لشك ،است یگانگیازخودب در رقغ هك كیتكنولوژ و یصنعت نانسا نهاد در یدوپارگ

 د.سازیم یمتالش ندرو از را او و

 امدروز  یهدا  اسطوره را نمدر آثار و ها رمان از یاریبس یها تیشخص و عیوقا توان ینم ایآ

 بخدوا  از هكد  حصدب  نناگهدا  هكد  كافكدا  مسدخ  نرمدا  در «سامسا گوا گره» تیشخص خواند 

 در «ك ژوزف» قرارگدرفتن  ؛شدود  یمد  لیتبدد  هحشدر  كی هب خود برختخوا در ،زدیخ یمبر

 شددن كرگددن  ؛سدنده ینو نیهمد  از محاكمده  رمدان  در جرم، بدون مجرمِ یریاساط تیموقع

 مكان و زمان یب ةگون اسطوره تیموقع ؛ونسكوی اوژن اثر كرگدن ةشنامینما تیشخص «برانژه»

 انتظدار  در ةجاوداند  ةشدنام ینما در «ناسدتراگو » و «رید میوالد» ،هآوار و ولگدرد  تیشخص دو
 و ییتنهدا  سدال  صدد  ،مداركز  ییاید رؤ نرما ةگون اسطوره یها تیشخص و عیوقا ؛بكت یگودو

 كده  «انوید آئورل» سدرهنگ  شدمار  یب پسران یناگهان شدنكشته ای «وسیرمد» رفتنآسمان به



 1394، بهار و تابستان 1، شماره 20دوره  جهان، معاصر ادبيات پژوهش     106

 

 یادبد  اثدر  نیبرتدر  یفرامكان و یفرازمان یها تیشخص و عیوقا دارند؛ یشانیپ بر ینشان یهمگ

 هبداالخر  و یاگزوپدر  تسدن  نآنتدوا  یكوچولدو  هشدازد  یآشدنا  تیشخصد  ؛كدور  فبو ،یانریا

 داید پ ،متفداو  یكداركرد  و گدر ید ةچهدر  ،نمددر  یهدا  رمان در هك یا اسطوره یها تیشخص

 و مرشدد  رمدان  در «طانیشد » تیشخصد  لمثد  ،شدوند  یمد  یشدكن  شدالوده  دچار و كنند یم
 ةاسدطور  را شدو، یكدن تدوان  ینمد  اید آ ،میبدازگرد  تدر  عقب به اگر یحت اكف.گبول یاتیمارگر

 دانست  امروز ةرفتدست از ییگرا آرمان

   ا      كافكد    ة     محاكم      رمان   ی   اصل   ت ی  خص ش   ، ك      ژوزف   ة    رگون ی    اساط   ت ی    موقع   ة   بار  در   ن ی  ام ی  بن       والتر

   ی      زمدان    و   خ ی     تدار     از   ش ی   پد         جهدان       بده    ،      شدوند    ی   مد        اقامه   ك   ه ی  عل    كه   ی ن ی    قوان   ی  ژگ ی و   :  سد ی  نو   ی م

       شدده        وضدع         گانده       دوازده         الدواح    ن ی    قوان   ،  آن    در    كه     است   ی   عهد    از    تر      كهنه    ار ی  بس    كه      گردد   ی   برم

    ت.    اسد    خ ی     تدار     از   ش ی   پد         جهدان       بدر        مكتوب   ن ی    قوان   ی   روز ی پ       موارد   ن ی   اول    از   ی ك ی     خود   ن ی ا    ت.  اس

    با   ، خ ی   تار    از   ش ی پ      جهان   و     اند         محرمانه   ،   اند     شده     درج    ها      كتاب    در       مكتوب   ن ی    قوان     نجا ی ا    در     رچه گ

   (.  23   :    1389   ، ن ی  ام ی   )بن     كند   ی م       اعمال       حصرتر   و    حد ی ب      هرچه    را     خود   ة  طر ی س    ها    آن    بر   ه ی  تك

 چدون  ینقاشدان  آثدار  اكثدر  در كه زد مثال ییها فیموت و اشكال از توان یم هم ینقاش در

 یا اسدطوره  ییكاركردها و ابعاد كه دارند را نیا تیقابل و دارند وجود ...و بروگل شاگال، ،یدال

 اید  یدالد  سدالوادور  یهدا  ینقاشد  در بداز مده ین و باز یكشوها از یبدن با یزن انندم ؛كنند دایپ

 نید ا از كید هر یبررسد  هالبتد  كه مگر، رنه آثار در نقش بدون یها صور، و كاله با یمردان

 ت.اس هجداگان یپژوهش ازمندین ،نشایا اسطوره یژگیو و ردامو
        مددرن      قاش ن   . م ی ا      بوده    رو ه   روب    ال ی خ   و     وهم    از      مملو   ی         ناخودآگاه   ی  ها    حركت    با    ما    از   ك ی  هر

         فاصدله           عصدرانش     هدم     از   ،     بدود       آگاه     شان   ی    درون      منطق    از    او     خود      تنها    كه    یی   رها ی   تصو    دن ی   آفر    با

   ،         تماشداگر     با   ی      ارتباط    در    كه      باشد      دوار ی  ام       تواند   ی م    ها       انسان       اعماق    در      كاوش    با     حال   .    گرفت   ی م

    را       خدود         وجدود     از   ی     بخشد              ناآگاهانده    ا   ید            آگاهانده    ،    دارد   ی   مد   وا    آن     كشف    به    را    او      نقاش      آنچه   ر د

   (.  95   :    1388   ، ه ی  )م       شناسد   ی م   باز
 هدا  دهید ا از یآبراهد  همچدون  شدتر یب را هندر  ةنندد یآفر ،نبدوغ  تدر  نده یرید یهدا  انگاره در 

    را       لدود     رازآ      یدی    آوا   ،          زدبدانوان  ی ا   ة       انگدار    .  شد   ی م      روان    ان ی   خدا  مه ی ن ةسرچشم از كه پنداشتند یم
          روزگدار     در      مدا  ا   ، د   ید   دم   ی   مد      خود       الهام    با    را    آن   و      گرفت   ی م    دربر    را      شاعر     ذهن    كه      آورد   ی م    اد ی    به
       تدالش        خدود           شدناختن    ی     بدرا   - م ی      برشمرد    كه      گونه    همان  -   هنر           دآورندگان ی  پد    كه     گاه ن آ   ، ن ی  نو

   ،     هندر    ة   نند ی   آفر    ود خ    د. ش   ی    درون   و    ده ی   برچ          زدبانوان ی ا       رامون ی پ    از   ی   هنر       الهام   ة     سرچشم        كردند،
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   :    1387   ، ر   ید  م      )كدرس         اوسدت     آن    از       فقدط     او    لم ق         دستاورد   و     است     شده  ان ی ب   ی  ها    ده ی ا   ة     سرچشم
147   .)   
 نمایها هراس تا و اند زنده نمایها هراس هك میكن یم یزندگ یجهان در هنوز ما هرحالبه 
 در هكد  ،دیعقا و باورها در هن دیشا ؛دهند یم هادام خود یزندگ هب مه نمایها اسطوره ،اند زنده
 زید ن هدا  اسدطوره  ایآ شد  لقائ یكیتفك دونیا نیب نتوا یم ایآ یول ،هنر و ا،یادب شعر، نجها
  هراس و ایرؤ نایب از یشكل  نبودند نگذشتگا یبرا هنر و ا،یادب از یشكل

 

 هجينت
 را شخود و است هنرفت نایم از ،میقد یا اسطوره نجها تساخ در نانسا ةتجرب ییتوانا قطعاً

 نددة دار و زید انگ وهدم  ،رازآلود ،یلیتخ ،نینماد ها، اسطوره دهد. یم ننشا فمختل یها شكل هب
 زید ن یهندر  و یدبد ا آثدار  شنیآفدر  در هكد  هسدتند  یعدوامل  همده  ها نیا ؛اندیشهود ینشیب

 .دارند را هانقش نیتر مهم
 در هكد  امعند  آن بده  یسداز  اسدطوره  هن ،دیجد یها هرواسط شیزا از مقصود ،بیترتنیبد
 نیچند  كده راچ ؛اسدت  یسداز  قهرمدان  یحتد  نده  و دوشد یم یررسب رریكاس و ،بار یهانظر

 سداخته  هدا  دهید پد اید  دافرا تیشخص هب گسترده و یهمگان ابعاددادن  با صرفاً ،ییها اسطوره
 یادبد  آثار در نو و دیجد ریاطاس شیزا و خلق ،مقصود .ددارن یكوتاه عمر معموالً و شوند یم

   .دارد یناگسستن یا رابطه ،نانسا نپنها لایام و ایرؤراز و  با اسطوره چراكه ؛است
 و یددیهمگرا و یسدداز كسددانی لدنبددا بدده ،شامددروز یگدداهخودآ در نمدددر نانسددا گددرا

 و زدید بگر یسداز  كسانی از كند یم تالش یا اسطوره و یروزید هناخودآگا در ،تاس یكنواختی
 فژر و بندا  ینشد یب مسدتلزم  هكد  ییهدا  حدوزه  در مدا  لید دلنیابه .كند حفظ را دخو تیفرد

  .(رهن و ا،یادب قلمرو لمث) مینیب یم را هاسطور هب تبازگش آشكار یها هنشان د،هستن
 شنید ب اسدت.  ناخودآگداه  و یدروند  یكاركرد ،مدرن روزگار در هاسطور یاجتماع كاركرد

 و هدشد  خارج انسان ةروزمر یرفتارها یقلمرو از و یخودآگاه ةپهن زا هك رونآ از ،یا اسطوره
 هجوالنگدا  .آورد یسدربرم  ،ابدد یب یاهگجوالن هك نزما هر ،است هگرفت جا یو پنهان اعماق در
 هدر  از شدتر یب را هاسطور ننشا و مهر كه است هنر و ا،یادب ،یا اسطوره یكاركردها نیادیبن
 وجدود  .دارد هناخودآگاهاند  یسدازوكار  هچراكد  ؛دارد خدود  بدر  گرید یاجتماع هنجار و هدیپد

 رد كه است ناخودآگاهانه تیدفر نیهم خاطربه ،گوناگون یهنر و یادب یها وهیش و ها سبك
 .ردیگ یم خودآگاه از را خود انتقام گاهناخودآ جاآن
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 شا یاجتمداع  كداركرد  هك است هشد یذهن و یفرد نچناآن عدرواق ،دیجد هنر و ا،یادب

 ؛شدود  ینمد  هگشود یآسانهب هگا هك ییمعما ؛است رازآلود و همعماگون و تاس هداد تدس از را

 از و دارد ییاكدار  و شارز هنرمندد  و شداعر  یبدرا  هكد  تاسد  یشخص ینمادها از هآكند اریز

 ت.سین آشكار شیژرفا مه نندهیآفر خود یبرا هگا ،است هناخودآگا ةزاد هجاكآن

 خدالق  از بعد ها قرن و ها سال را اثر از ینامكشوف ابعاد ،نقدها از یعضب در هك تروسنآ زا

 طارتبدا  بمخاطد  هناخودآگدا  بدا  اثدر  خدالق  هناخودآگا كه یمبهم زمان نیا .ندیگشا یبازم آن

 كاركرد و یتجرب تشناخ قلمرو و یآگاهخود از اثر شتریب ههرچ ندورشد نیا كند، یم برقرار

 یزبدان  بدا  هرچندد  و یفدرد  هرچقدر ایرؤ نیا اما ،دبخش یم آن به هاگونیؤر یژگیو ،یاجتماع

 .ابدی یم را خود محدود گاه و خاص بمخاط ده،یچیپ
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  مهترج ( مقاال،  )مجموعه رمز و  اسطوره  كتاب از ، اسطوره ینقل یساختارها (1378) هارالد. ،چینریو

 . سروش ، تهران ، یستار  جالل

 


