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اسطوره در شناخت ادبيات
* 

   

  

  مصطفي باباخاني

  المللي تاجيكستان دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بين

  كيدهچ

 و  -هـاي مهـم نقـد ادبـي         كـي از شـيوه     ي -اي  ايم دربارة نقد اسطوره     در اين مقاله كوشش كرده    

اسـطوره بـا اجـزاي مختلـف     . هاي متنوعي كه در اين زمينه وجود دارد سـخن بگـوييم        ديدگاه

 هم شامل ادبيات كتبي است و هم ادبيات شفاهي؛ زيـرا            ،مقصود از ادبيات  . ادبيات نسبت دارد  

هـاي شـفاهي از       كـه روايـت     توان ناديده گرفت؛ چنان     ها را با ادبيات شفاهي نمي       ورهپيوند اسط 

پيونـد اسـطوره و ادبيـات را    . هاي ايراني هنوز هم در بين مردم ايران رايج است     برخي اسطوره 

شايد نتوان شـاعري را يافـت كـه در          .  و روايت نشان داد    قصه شعر، داستان،     توان در حوزة    مي

 تشبيهات و اسـتعارات و يـا تلميحـاتي كـه بـر              ها،  بي و بديعي خود از اسطوره     ي اد ها  آفرينش

الگوهـا كـه از محتويـات ناخودآگـاه            كهـن  ،ويژه  به. ها داللت دارد استفاده نكرده باشد       اسطوره

اي برخـوردار اسـت، در تمـام        شناسي از اهميت ويژه     جمعي بشري است و در مباحث اسطوره      

  .  تكرارشونده تجلّي يافته استماية عنوان بن آثار ادبي به

همچنين . اند اسطوره با انواع ادبي نيز ارتباط دارد؛ حتي برخي آن را يك نوع مستقل دانسته       

انـد از     شناسـان نيـز نتوانـسته       زبان. هاي گوناگون ادبي نيز تأثير گذاشته است         بر مكتب   اسطوره

داري را  هـاي دامنـه   ن و اسطوره فصل   كه مقولة زبا    اي  گونه  شناسي دور بمانند؛ به     مباحث اسطوره 

تـوان ادبيـات را از ديـدگاه          بنـابراين، مـي   . گونه تحقيقـات بـه خـود اختـصاص اسـت            در اين 

هـاي ادبـي      شناسي ارزيابي كرد و از اين راه به امكاناتي دست يافت كه شـناخت مـتن                 اسطوره

  . پذير كند را امكان) اعم از كتبي و شفاهي(

اي، شعر، داسـتان، روايـت،        كتبي و شفاهي، اسطوره، نقد اسطوره      ادبيات   :هاي كليدي   واژه

  .الگو كهن

                                                 
 babakhani.mostafa@gmail.com: نويسندة مسئول* 

 14/12/89: اريخ پذيرشت    11/8/89: تاريخ دريافت
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  مقدمه

 و سرمنشأ تمام    ه خاستگا رو  ازاين ؛اي است  هاي ابتدايي اسطوره   بيني و بينش انسان    جهان

آيد،  وجود مي  اسطوره در پيوند با انسان به     . از عالم نيز اساطيري است    ها    ناتصورات انس 

 ذهن  ةاساطير ساخت « :اند رو برخي گفته    ازاين ؛يابد  مي ا و معن  كند   مي شود، تغيير  باليده مي 

اسـطوره  « :گويد نورتروپ فراي در اين باره مي      .)6 مقدمة مترجمان : 1377،  بولفينچ( ».بشرند

تواند داسـتان بگويـد و       ترين كبك هم نمي    ي باهوش  دنياي انسان است، چون حتّ     خاص

  ).132-131: 1377(» .زند گيري قهقهه مي  جفتضمن آن توضيح بدهد كه چرا در موسم

           و تمـام دارد و در تمـام         اسطوره از آن نظر كه به انسان و عالم انساني وابستگي تام 

، هنـري و    هاي فرهنگـي   ، در تمام عرصه    است  با او بوده   - تا امروز   حتي و -ادوار تاريخ 

هاي خـود را     شترين مايه بي ويژه هنر كه   ه ب ؛ است آشكار كرده  خود را    معرفتي او نيز نفوذ   

 به حيات   ترين مرتبه   در نازل  و» تاج سر آفرينش است    «؛ هنري كه  از اساطير گرفته است   

 برخـي   . اسـت   مانـدگار   نيـز   براي بشر مدرن   جهان مدرن  و حتي در     دهد خود ادامه مي  

 :انـد  آميز گفتـه   چون علي شريعتي از اين مقوله نيز پا را فراتر گذاشته و به شكلي مبالغه              

» .هم هنر جزء اسـاطير اسـت و هـم اسـاطير جـزء هنـر               . اند هنر و اساطير مترادف هم    «

اش را از    كنون هميـشه بـاروري     هنر بزرگ و واال تا    « :گويد  مي  هم  يونگ .)98 /1 :1375(

ي ازلي  ها ادامه دارد و تجلّ     اسطوره و از فرايند ناخودآگاه نمادسازي گرفته است كه قرن         

اما اين هنـر    . )85 :1385(» .ها در آينده خواهد بود      آفرينش ة هم ةروح انسان است و ريش    

 . افراد نابغـه و نخبـه اسـت        ة بلكه حاصل تجرب   ؛دست نيامده  خود به  بزرگ و واال خودبه   

 » ....اند هاي خود را در مقابل آواز كيهان گشوده        خصوص بااستعداد كه گوش    افرادي به «

 .)137 :1388،  بلپكم( ».ان هنرمندان ما بودند   سازان روزگار گذشته، همتاي    اسطوره «بنابراين

 اين فراينـد  .  و بااستعداد است   هغبانت افراد   يند خالقي اسازي فر   اسطوره ،به تعبيري ديگر  

 خود را بر آثار فرهنگي،      ةوجود آمده و تا امروز سيطر       ابتدايي تاريخ بشر به    هاي  دورهدر  

  .هنري و ادبي در جوامع و ملل مختلف حفظ كرده است

 از جملـه   هنرهـا    ة بلكه استفاده از اسطوره هم     ؛منظور از هنر، يك هنر خاص نيست      

 نظـر پـور بـا در     اسـماعيل . شـود  را شامل مـي   ...  رقص، فيلم و   ،ادبيات، نقاشي، موسيقي  

مـصاديق   ، در دوران معاصـر    ويـژه    بـه  ،شان از اسـطوره    ثيرپذيريأ هنرها و ت   ةگرفتن هم 
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انـد نـشان داده اسـت         را كه از اسطوره متأثر بوده     ادبي و هنري    هاي    آفرينشمتعددي از   

  .)17-16: 1377 ك.ر(

 و با اتكـا      نقد ادبي  احث نظري اسطوره و ادبيات از ديدگاه       فقط به مب   اين جستار در  

طور     به  اين نظريات   و پژوهشگران اين حوزه پرداخته شده    برخي منتقدان و    به نظريات   

ده است؛ زيرا بررسي كاربردي هر يـك از          نش  داده  نشان كاربردي در متون مختلف ادبي    

 ايـن مقالـه، بررسـي و تبيـين     هـدف . طلبـد   حجم و مجالي بسيار بيش از اين مـي         ها  آن

بنـدي و      جمـع   نيـز  د و دهـ    مـي  هايي است كه ارتباط اسطوره و ادبيـات را نـشان            نظريه

ي و  ها و درك پيوند اين دو حوزة فرهنگـ         آگاهي از اين ديدگاه   . هاست نمايي آن   برجسته

هـاي    مـتن  -الگـويي   اي و نقد كهن      با توجه به نقد اسطوره     -دهد   توانايي مي  مابه  هنري،  

   .طور كاربردي نقد و بررسي كنيم  گوناگون ادبي را به

  اسطوره و ادبيات

دهـد و وقتـي       هنر چنان گسترده است كه در دل خود ادبيات را هـم جـاي مـي                ةعرص

واقع به ادبيات و ارتباط آن با اساطير نيز اشـاره             اسطوره با هنر پيوند دارد، در      گوييم  مي

 : ادبيات است، توجه به ايـن دو مقولـه         دربارة چون در اينجا بحث ما بيشتر        اما. ايم كرده

هـا    آن و داليـل پيونـد       هـا   خاسـتگاه جو در   و   و جست  ،طور خاص   اسطوره و ادبيات به   

 نظـر  امري در  ةمثاب  را به  اساطير«ي چون روتون نيز     پژوهشگر. رسد نظر مي  تر به  ضروري

 .)6 :1387(» .گيرد كه پيش از هر چيز به دليل پيوندهايي كه با ادبيات دارد مهم اسـت              مي

چند   بسياري عقيده دارند كه اسطوره پيوندي نزديك، هر       « :گويد  مي ي در جاي ديگر   او

ه گـاه كـ    آميز، با ادبيات دارد و سرنوشت يكي وابسته به ديگـري اسـت؛ پـس هـر        ابهام

  .)75همان، (» .گيرد  ادبيات در خطر قرار ميةشود، آيند زدايي مطرح مي افسون اسطوره

نظـر اسـت؛ يعنـي هـم         طور مطلق مورد      گوييم، ادبيات به    وقتي از ادبيات سخن مي    

ان حوزة نقـد ادبـي بـه        پژوهشگر.  ادبيات شفاهي يا عاميانه    ادبيات كتبي يا رسمي و هم     

هـا،   اسـطوره  « دارنـد؛ بـا ايـن حـال    كمتر توجـه ات رسمي ادبيات عاميانه نسبت به ادبي    

هـا،    هـاي حماسـي و رمانتيـك، ترانـه         هاي تـاريخي و مـذهبي، باورهـا، داسـتان           افسانه

  كلّاند،  كه جزء ادبيات عاميانه   » ها و حتي ادبيات كودكانه     ها، شوخي   قصهها،   المثل  ضرب
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هنـوز هـم    ). 65: 1388ك زرقـاني،    .ر(اند     بر آن تأثير گذاشته     و ادبيات فارسي را دربرگرفته   

كـه     چنان ؛هاي ايراني در بين مردم ايران رايج است         شفاهي از برخي اسطوره   هاي    روايت

  ).صفحات مختلف: 1369ك .ر(هايي از آن را انجوي شيرازي ثبت كرده است  نمونه

ن چه انـسا   ايم؛ زيرا هر   گزاف نگفته   سخني به  ،اگر بگوييم اسطوره بنياد ادبيات است     

 آن را از لحـاظ علمـي و          اسـت  توانسته دانسته كه چيست و نمي     ديده و نمي   در آغاز مي  

 ه آن داده و چيزي ب     ابتدايي خود آن را پرورش مي      ة و انديش  تخيلمنطقي تحليل كند، با     

  خـود  آمـد كـه در نهـاد       وجـود مـي     يك عالم خيالي بـه     ، در اين جريان   .افزوده است  مي

ـ     وجود مي   چون واقعيتي كه به    قانونمندي ادبيات را داشت؛     اعتقـاد و    ه آن آورد و حتي ب

، امـا چنـان شـكل       اشـت  كه اصالت واقعـي ند     بودتخيل و حالتي     ةايمان داشت، پرورد  

 البتـه در حالـت اسـاطيري اوليـه ايـن رونـد       .پنداشـت   كه آن را واقعيت مـي      بودگرفته  

ـ    اما بعدها در اعصار تـاريخي      است؛ ناخودآگاه بوده  طـور خودآگـاه و     هو خـردورزي ب

سـيماها يـا    دانـيم كـه       امروزه مـي   ،براي مثال . ي يافته است  دانسته در هنر و ادبيات تجلّ     

طبيعـي مثـل سـيمرغ و يـا حتـي           فراهاي اساطيري چون ديو و پري و يا جانوران           نقش

  كـه در   ندستهـ ت بـشر ابتـدايي      تخيال ةخدايان اساطيري واقعيت خارجي ندارند و زاد      

 همچنـين   .اند ي ملل مختلف را شكل داده      ملّ ةنگ بشري گرفته و حماس     بعد ر  هاي  دوره

ديـده   در ادبيـات عاميانـه هـم         ،ها عالوه بـر آثـار فـاخر حماسـي          اين سيماها و ويژگي   

را در  » اپيزود پر از جادو، شگفتي و همة حوادث فراواقعي         «براي مثال كه    ؛ چنان شود  مي

  ).143انوي، ه(توانيم ببينيم  هاي عاميانه نيز مي رمانس

 ابـزاري   ؛كند گذاري مي   كه ادبيات را بررسي و ارزش       است  دانشي قانونمند  نقد ادبي 

 كنـيم؛ هـاي اسـاطيري دارنـد نقـد      مايه اي را كه بن دهد تا آثار ادبي در اختيار ما قرار مي  

 با هم مشخص كنيم و ارزش و قـدرت        ها را   ي آن ها پيوند ادبيات و اسطوره و يا تفاوت      

 دقـت   ره اسـطو  هـاي   تعريفاگر ما به     .ثر مورد نظر را به محك نقد بسنجيم       ماندگاري ا 

شـويم كـه    رو مـي  هـايي روبـه    بـا واژگـان و عبـارت   ،را كنار هم بگـذاريم ها  آنكنيم و   

هاي اسطوره با     تعريف  معموالً ،براي مثال . كشانند  ادبي مي  دخواه ما را به وادي نق      نا خواه

، يـا   »اي است از    قصه«، يا   »روايتي است از   «، يا » از اسطوره حكايتي است  «عباراتي چون   

 واژگاني چون   .شود آغاز مي ...  و »هاست تصاوير گروهي از انسان   « ، يا »داستاني است از  «
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كه در اين عبارات وجـود دارد، همـه         ... ، روايت، وهم و خيال و تصوير و       قصهداستان،  

  .و نقد ادبي كاربرد دارد) ثرچه نچه نظم و چه كتبي و چه شفاهي، ( ادبيات ةدر حوز

هاي روايـي    زمينه« زند هاي متعددي كه اسطوره و ادبيات را به هم پيوند مي           از رشته 

اي در ذات    هاست كه خود سبب شده است تا هـر اسـطوره           وارگي در اسطوره   و داستان 

 اين ادعـا را      نيز آلن واتس . )212 :1378،  امامي(» .خويش، هيئت و شكل ادبي حاصل كند      

شـك   برخـي بـي    -تعريـف كـرد   ها    نااي از داست   اسطوره را بايد مجموعه   « :كند أييد مي ت

را تظاهر معناي دروني جهان     ها    آنبه داليل مختلف    ها    ناكه انس  -واقعي و برخي خيالي   

روتون نيز به نقل از والـيس       . )161 :1385،  گرين و ديگران  (» .كنند و زندگي انسان تلقي مي    

  .)77 :1387(» .ترين بخش ادبيات داستاني است اطير يونان بزرگاس«: گويد مياستيونز 

به آثاري كـه در  « :اند  را نيز جزء ادبيات داستاني برشمرده و در تعريف آن گفته        قصه

هاسـت،   ها و شخصيت   ل و پرورش آدم   العاده بيشتر از تحو    تأكيد بر حوادث خارق   ها    آن

هـاي اصـلي     العاده بودن يكي از شـاخص      قخار. ()44 :1376،  ميرصادقي(» .گويند  مي قصه

 در بحث   ادبيات داستاني  جمال ميرصادقي در كتاب   درخور توجه است     ).اسطوره است 

  برخـي  همچنـين . )86-83 ،همـان (دانـد     مـي  قـصه ها، اسطوره را يكي از انواع        قصهانواع  

 آدمـي   وجدان ناهشيار و قـومي ةي خودجوش و لذا، ناخودآگاهان   اسطوره تجلّ «: اند گفته

اف  ك رحمان .؛ نيز ر  15 :1387،  واحددوست(» .قصهاست در قالب    
1

در اينجا ذكـر     .)28: 1388،  

نـشان   و ادبيـات رسـمي و عاميانـه را      قـصه دو نكته كه پيوند و تودرتـويي اسـطوره و           

شناسـان پايـة باورهـاي ابتـدايي          اسطوره« نخست اينكه    .رسد  نظر مي   دهد ضروري به    مي

 و  )31: 1387خـديش،   ( »خصوص قصة پريان يافتنـد      هاي عاميانه و به     قصهاساطيري را در    

اي   هـاي عاميانـه     قصه برگرفته از     موجود در متون فاخر ادبي     يها  قصهديگر اينكه بيشتر    

اق شاعران و اديبان هنرمند     است كه از روزگاران دور گذشته باقي مانده و در دستان خلّ           

 مثنـوي ها را در آثاري چـون         قصه بازتاب اين    . شكل و شمايل زيبا درآمده است      به اين 

. تـوان مـشاهده كـرد       وضـوح مـي    به... و دمنه و كليله،  نامه  مرزبان نظامي،   خمسةمولوي،  

      ل افسانه همچنين بايد توجه داشت كه سير تطوادبيـات  هاي  كه از زيرشاخه-ها ر و تحو 

هاي پهلـواني      حماسه بههاي اساطيري     قصه نخست از صورت     -روند  شمار مي   عاميانه به 

ل بـسياري از عناصـر اسـاطيري خـود را از دسـت          البته در اين تغيير و تحو      بوده است؛ 
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 را كـه در ادبيـات       قـصه كـه     همـين ين ترتيب،   ه ا  ب ).284: 1388ك خالقي مطلق،    .ر(اند    داده

نظـر بگيـريم،     قالبي براي بيان اساطير در     ، مورد توجه است   - اعم از نظم و نثر     -داستاني

  بـا اسـطوره     را  نقد ادبي   پيوند ، با اسطوره و به دنبال آن       را  پيوند هنر و ادبيات    توانيم مي

 از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه ريشة يوناني، التيني، انگليسي، فرانـسوي               .اثبات كنيم 

هاسطور... و
2

و داستان  
3

 3 :1387،  احمدي؛  343 :1386،  بهارك  .ر( يكي است    )و حتي تاريخ  ( 

  ).141-140و 

نيز نبايـد  ها    آنهاي    از تفاوت  ؛ اگرچه تباط تنگاتنگي با هم دارند     ار اسطوره و ادبيات  

و ارتباط اسطوره و ادبيـات از       ر پيوند   بكيد ما بيشتر    أ ت ، در سراسر اين نوشتار    .غافل بود 

كنـد نـه     را بـه هـم نزديـك مـي        هـا     آنكه  است  هايي   و جنبه ها    آنهاي    بيان شباهت  راه

هـايي نيـز بـين       توان تفاوت   مي طبيعي است كه  ؛  ها  هماني آن  ر اين ي و تصو  پندار يكسان

هـا از ديـد      اين تفـاوت  . دهد يافت كه استقالل و ويژگي هر يك را به ما نشان مي           ها    آن

اساطير «: گويد  اس لوئيس مي   كه سي   چنان ؛شناسان و منتقدان پنهان نمانده است      اسطوره

، روتـون (» .دنرو شمار نمي   ادبي به   خاص ةطوره تجرب اند و درك يك اس      وراي ادبيات  الًك

  :گويد  تفاوت اسطوره با شعر ميةد درباريهربرت ر .)78 :1387

 و تخيل پايـدار اسـت  اسطوره و شعر از اين نظر تفاوت دارند كه اسطوره به سبب        

 ةواسـط   اما شعر به  ...  از طريق نمادهاي لفظي هر زباني قابل انتقال است         تخيلاين  

ـ          نازب  پـذير نيـست    ق دارد و ترجمـه     پايدار است و جوهرش به آن زبان خاص تعلّ

  . )جا همان(

پـذيري اسـطوره كـه       ناپذيري شعر و ترجمـه      ترجمه ة خصيص ة دربار سوالوي استر 

  بـر آن اسـت كـه   او . دارد  كننـده   منطقي و قـانع    ديدگاهي ست،ها  آنهاي   يكي از تفاوت  

ترجمـه خـائن    " يـا    "ترجمه خيانت اسـت   " ةاسطوره آن بخش از زبان است كه قاعد       «

 امـا شـعر وضـعيتي كـامالً     .» در باب آن كمتر از هر مورد ديگـري مـصداق دارد          "است

آن دگرگـون و يـا حتـي        ة شعر تمـام هـستي        اسطوره دارد؛ با ترجم    متفاوت و برعكسِ  

كه اسطوره را در هر كجاي جهان و در هر زبان و فرهنگـي                صورتي   در شود؛  تحريف مي 

هـاي خـود را        باز هم اسطوره است و ويژگـي       ،اند داخل كنيم    دع آن اسطوره نبوده   كه مب 

 نه در سبك بيان و نـه در موسـيقي           ]به خالف شعر   [جوهر اسطوره « .حفظ خواهد كرد  
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 » ....كند  است كه اسطوره روايت مي     "داستاني"اصيل كالم آن نهفته است؛ جوهر آن در         

  .)139: 1373، وسااستر(

  تاسطوره و رواي

 و اسطوره مشترك است و در نقد ادبي         قصهيكي از موضوعات مهمي كه بين داستان و         

 و اسـطوره    قـصه ما در بيـان داسـتان و         .است» روايت«اي دارد، مسئلة      نيز جايگاه ويژه  

 در  پژوهـان   اسـطوره بيـشتر    .كنيم مي» روايت«زنيم و موضوعي را      مي» روايت«دست به   

پور در تعريف      اسماعيل .اند ت در اسطوره نيز اشاره كرده      به مسئلة رواي   ،تعريف اسطوره 

  : نويسد اسطوره مي

اي نمـادين دربـارة ايـزدان، فرشـتگان،           اسطوره عبارت است از روايـت يـا جلـوه         

فـسير  منظـور ت    شناختي كه يك قوم به      كلي جهان  طور  موجودات فوق طبيعي و به    

گويـد كـه      انگيز مي   ، تخيلي و وهم   اي نمادين   گونه  بندد و به    كار مي   خود از هستي به   

  . )13: 1377(... چگونه چيزي پديد آمده، هستي دارد، يا از ميان خواهد رفت

  ).96 :1388(»  ....گر تاريخ مقدس است اسطوره، روايت«: گويد  مي همميرچا الياده

 چيـزي يـا     ؛گري است   كار اسطوره روايت   ،آيد  هاي اسطوره برمي   كه از تعريف    چنان

مــسئلة روايــت در مباحــث . كنــد را بــراي مــا روايــت مــي... ي يــا تــاريخي وا مــسئله

ويژه آنجا كه در پي نشان دادن پيوند اسطوره با ادبيات و يا تأثير بـر                 ه ب -شناسي  اسطوره

بـشر از درون آن     «:  چنان مهم است كـه برخـي را بـر آن داشـته تـا بگوينـد                 -استآن  

 اصـول هنـر روايـت      ،ل، تراژدي و كمدي   غزّدر قلمرو ادبيات، شعر، حماسه، ت     ] اساطير[

 بـه    اسطوره، سركاراتي نيز در تعريف    ).31مقدمة مترجمان  :1377،  بولفينچ(» .داستان را يافت  

   : و تمام داردكه با روايت ارتباط تاماي  كند، جنبه  اشاره ميجنبة داستاني آن

تـوان    كنـيم، مـي   هرگاه بخواهيم تعريفي كوتاه و ناگزير و نارسا از اسـطوره ارائـه              

داستاني است سـنتي كـه      . اسطوره اساساً نوعي از حكايات و بازگويي است       : گفت

ضمن آن، تصاوير ذهني گروهي انسان از جهان برون و روابط ناظر بر آن به ياري                

هـاي مـشترك     اسطوره پنداشت،به عبارت ديگر  . الفاظ و كلمات نمودار شده است     

، خـويش   )انسان(دربارة هستي و گيتي، مرد      قوم و جماعتي است در دوراني معين        
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–15 :1386،  آيدنلو( ...و بيگانه و آفاق و انفس كه به شكل داستان بازگو شده است            

نامـة  ،  »هاي عصر مـا را آينـدگان خواهنـد خوانـد           اسطوره« به نقل از بهمن سركاراتي،       16

  ).85، ص3، ش2، سفرهنگ

طوره با روايت و داستان اشاره كرده       نيز به ارتباط اس     ادبيات ةنظرينويسندگان كتاب   

اسطوره روايت و داستان است و در برابر مقال ديالكتيكي يـا توضـيح قـرار           «: اند و گفته 

 :1382 و وارن،  ولك(» . و شهودي است   م، غيرعقالني ر فلسفي منظّ  دارد، و نيز در برابر تفكّ     

بايـد چـارچوب فكـري    ن، بنابراي. ارسطو است  شعرفنّالبته استناد اين منتقدان به  . )213

يـك از    جه به تعريف هـر    نظر داشت و با تو    اي در  ارسطو را براي استخراج چنين نظريه     

كـار    خـود بـه    را در جاي مختص   ها    آن نقد ادبي جديد، با احتياط       ةاصطالحات در حوز  

ـ      مقصود آن است كه روايت به     : برد ي خـود  اعنوان ابزار نقل داسـتان بـا روايـت بـه معن

  .ت داردداستان تفاو

  اسطوره و شعر

ـ    ، كه بـا ادبيـات دارد      استوارياسطوره با پيوند     ثير شـگرفي در آفـرينش ادبـي        أ چنـان ت

گـاه خالقيـت ادبـي بـشر اسـت،          شناسـي كار   اسطوره«: اند گذاشته است كه برخي گفته    

هـايش    و بيـان احـساس     تخيـل  پاك او با طبيعـت، قـدرت         ة رابط ةكنند كه تبيين  همچنان

 سرودهاي مـذهبي    ، براي مثال  .)31مقدمة مترجمان : 1377،  بولفينچ(» .هستنسبت به آن نيز     

كه نيما يوشـيج در      ؛ چنان استيكي از زيباترين بيان احساسات انساني        هاداو هنديان در 

هـاي   ترين احساسات انـسان در آن زمـان        عميق« :گويد خود مي  ارزش احساسات  كتاب

ه احساسات خود را بـا چـه سـادگي و           وجود دارد ك   هاادومتوالي در سرودهاي مذهبي     

» .كنـد   طبيعـت بيـان مـي      ةشد هاي ظاهري و ديده    ها و سرچشمه    روشني ةصداقت دربار 

  .)26 :1382، پور اسماعيل(

شـمار    هنـر و ادبيـات بـه       ، ارتبـاطي اسـطوره    ةترين حلق  يكي از موضوعاتي كه مهم    

ـ  تخيـل ت  هيچ هنري در جهان وجود ندارد كـه بتـوان گفـ           .  است تخيل ،رود مي اق  خلّ

  مهم توجه و   قابل در هنر بسيار     تخيل ةشاخص. هنرمند در آفرينش آن دخيل نبوده است      

  :گويد  شفيعي كدكني در اين باره مي.است
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ها حركت كـرده      شناسي پيرامون آن   ترديدي نيست كه تمام مباحثي كه تاريخ جمال       

. آثار هنري اسـت   » ني بود چندمعناي«و  » عاطفه«و  » رمز«و  » تخيل«است، بر محور    

» تخيل «ةكنون نيامده است كه در اين قلمرو بحثي كند و از مسئل            كس تا  يعني هيچ 

 جمال«يت آن در مباني فهم      و اهم «    آثـار   عي شـود كـه مخاطـب      غفلت كند يا مـد 

اي از هنر را مورد بحث قرار دهـد كـه             و يا نمونه   »عواطف«است نه   » عقل«هنري  

  . )12 :1380(جو كنيم و نتوانيم جست »رمزي«در آن 

تـوان   وزن و قافيـه مـي   همچنين برخي بر اين باورند كه در هنر شعر و شاعري، شعر بي    

توان نام شعر     نمي هرگز شعر خارج است و      ة خود از مقول   ،تخيل تهي از    كالم اما   ؛سرود

  .نهادبر آن 

ـ        از گذشته،  ـل ت شـعر و نقـش        بحث در باب حقيقـت و ماهيدر ميـان   ، در آن  تخي  

 ، علـوم بالغـت  ،هاي نقد شعر سنجان و ناقدان كالم وجود داشته است و در كتاب  سخن

لي نعمـاني در    ب شـ  ،براي مثال . اند   به اين موضوع پرداخته    ها نيز  ها و تاريخ ادبيات    تذكره

 غربي و شـرقي  پيشينيان و معاصران و نظر سخن گفته مسئله  از اين  تفصيل  به شعرالعجم

 در  االقتبـاس  اسـاس   طوسـي در   الدينخواجـه نـصير   . )17-11 /1( اسـت    كردهرا بررسي   

پيـشينيان و    يـات  نظر  و  منفعت و صناعت شـعر دارد      ،ت ماهي ة بحثي دربار  »مقالت نهم «

ـ        : كرده است اجمال بيان    يك به  را هر  معاصران ل، مـوزون و    بعـضي شـعر را كـالم مخي

هـم   برخي   ؛وزن و قافيه   اند بي  ل را لحاظ كرده    بعضي فقط شاخص مخي    ؛اند ي دانسته فّمق

 جالب توجـه ايـن      نكتةاما   . ...لمخيو چه غير  ل   چه مخي  اند   دانسته يفقط موزون و مقفّ   

گيري  نتيجه. وزن و قافيه   ل بودن شعر است بي     بر مخي  است كه ديدگاه منطقيان فقط دالّ     

 شعر سـخن اسـت و    ةپس ماد ... «:  شرح است   به اين  ت شعر ماهي باب    خواجه نصير در  

: 2535طوسـي،   (» .خران وزن و قافيه، و به نزديك منطقيان تخييـل         أرتش به نزديك مت   صو

چنـين توضـيح     هـا را ايـن     دهد و برخي ابهام     سخن خود را ادامه مي     خواجه نصير . )587

   :دهد مي

ل كالمي بود كـه اقتـضاء انفعـالي كنـد در            مخي: ر شد گوييم  و چون اين معاني مقرّ    

ـ     بـي  ،آننفس به بسط يا قـبض يـا غيـر            ت، خـواه آن كـالم مقتـضي        ارادت و روي

   ).جا همان(تصديقي باشد و خواه نباشد، چه اقتضاء تصديق غير اقتضاء تخييل بود 
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شناسي آفرينش هنري نيز آن اثري زيباتر و ماندگارتر است كه بتواند            در بحث جمال  

مخاطب ايجـاد   و يا به قول قدما انفعال در نفس         (ثير بيشتري بگذارد    أبر مخاطب خود ت   

توان با موازين عقالنـي بيـان        برد، نمي  تي را كه مخاطب از اثر هنري مي        و لذّ  حظّ .)كند

توانـد   كند كه به هيچ زباني نمي      كرد و گاهي مخاطب را چنان دچار جذب و حيرت مي          

 اثـر    را به  ور شدن مخاطب  حشفيعي كدكني مجذوب و مس    . احساسات خود را بيان كند    

دانـد   هنري متفاوت مـي  از اثر علمي و غير   ا از آن را با دريافت معن      اهنري و دريافت معن   

  :گويد و در اين باره مي

از نوع معنايي كـه در يـك عبـارت           -اجوي معن و  هيچ هنرشناسي در هنر به جست     

ـ .  نخواهـد بـود    -تاريخي يا جغرافيايي يا فيزيكي يا هندسي مطلوب است          در  امعن

هـاي   اگر در برابـر گـزاره      .كند  خود مي  هنر همان صورتي است كه شما را مسحور       

ي آن گـزاره  ا معنـ  و حال موجود در آن قرار گرفتيد، عمالً   ثير حس أت تحت... هنري

 براي شما حاصل نشد، بيهوده به مغز خود    ايد، و اگر اين امر به هر دليلي        را دريافته 

    ن بيابيد  در آ  -هاي علمي   گزاره يِا معن عاز آن نو   -ليفشار نياوريد كه معناي محص .

شايد در فرصتي ديگر اين دريچه به روي شما گـشوده شـود و شـايد هـم هرگـز                    

  .)28مقدمه: 1385سهلگي، ( گشوده نشود

 يتخيلـ نـاخواه بـه      كنيم، خـواه   مي هنري و ادبي اسطوره را بررسي        ةاز جنب  ما وقتي 

ـ  اند كـه برخـي ر       چنان به هم وابسته    تخيل اسطوره و    .خواهيم برد   بودن آن پي    يـن  ه ا ا ب

شناس و فيلسوف    ونت روان كه    چنان ؛ است تخيلباور رسانده است كه اسطوره مخلوق       

   :گويد آلماني مي

شود ايـن اسـت كـه اسـطوره          واقع آنچه جوهر يا ذات اسطوره محسوب مي        در... 

هـاي   قـصه هـاي طبيعـت،      تبيين پديـده  :  است و در التقاي سه جريان      تخيل ةآفريد

 طبـع شـاعران و      ةهـاي پهلـواني قـرار دارد و در نتيجـه، زاد            نهكننده و افسا   سرگرم

21 :1370، باستيد( خان استمور(.   

خان هم وقايعي را كه در جهان اساطيري رخ          حتي مور  ،آيد كه از سخن ونت برمي     چنان

بودن  لي يكي از كساني كه بيش از ديگران بر تخي         .كنند  خود روايت مي   تخيل با   ،دهد مي

بـه   «او. كايي متخصص در فلسفة تاريخ است     كند، هايدن وايت آمري     ري مي تاريخ پافشا 

هـاي تـاريخي بـه علـم         داد كه مـا در بررسـي        آميز نشان مي    آورانه و تحريك    اي نو   شيوه



 17                                      اسطوره در شناخت ادبيات                       12و11ة شمار/ 3سال 

ل تـاريخي را در اختيـار       پردازي، تخي   يابيم، بل از راه روايت و خيال        تاريخي دست نمي  

 تخيـل  پيونـد اسـطوره بـا        ةدربـار  نيـز    روتون .)165 :1387،  احمدي(» .گذاريم  ديگران مي 

ت تخـيال م  اسطوره چيزي نيست مگـر دانـش يـا تـاريخ ابتـدايي، يـا تجـس                « :گويد مي

 از اســطوره فرهنــگ كالســيك اكــسفورد تعريفــي كــه رز در. )3 :1387(»  ....ناخودآگــاه

ت از  اسـطوره عبـارت اسـ     « :كنـد   تأكيد مـي  ي اساطير   تخيل ةدهد نيز بر صبغ    دست مي  به

اي خـواه واقعـي خـواه خيـالي كـه            ي و پيشاعلمي براي توضيح هر پديده      تخيلكوشش  

  .)25 همان،(» .انگيخت ساز را برمي كنجكاوي اسطوره

ـ  تخيلداريوش شايگان قائل به شباهت جهان اساطيري با نيروي           اق شـاعران و     خلّ

  :نويسد  در اين باره مياو؛ هنرمندان است

اق شاعران و هنرمندان دارد؛      خلّ ةتخيل عجيبي با نيروي م    جهان اساطيري شباهت  ... 

 ؛ شاعران و هنرمندان در اصل نقش اساطيري دارد        ة آفرينند تخيليا بهتر بگوييم كه     

يـا  » فرافكنـي «،  »بخـشي  صـورت «نيـروي   » ميـت  «ةزيرا يكـي از خـصايص مميـز       

اطيري را ار كالم و آيين اساس بينش اسـ     سح ةاست كه به انضمام قو    » اندازي طرح«

   .)200 :1380( دهد تشكيل مي

 را در ذات    تخيـل دهـد و عنـصر       اي مي   نقش اسطوره  هو تخيل  امتخيل ب شايگان به   

كه شاعران و هنرمنـدان      طور  اما بايد در نظر داشت همان      .كند اي قلمداد مي   خود اسطوره 

بـراي  سـاز نيـز      برنـد، شـخص اسـطوره      اق خود بهره مي    خلّ تخيلدر آفرينش هنري از     

كه در مطالب پيشين نيز اشاره       كند؛ چنان  اق خود استفاده مي    خلّ تخيلساختن اسطوره از    

  .مقبول است منطقي و رويكردي كه البته دبل قائل به اين ديدگاه بوپكرديم، جوزف كم

در بين هنرهايي كه بشر آفريده و در ميان جوامع رشد يافتـه اسـت، شـعر پـيش از                    

 زيـرا شـعر     ؛ برقـرار كـرده اسـت       اسطوره زده و با آن پيونـد       ديگر هنرها دست به دامن    

 جوشـش   انـسان . كنـد    مـي  اي بيان احساساتش از شعر استفاده      بر  و او  همزاد بشر است  

 و در قالـب كلمـات بـه         ،و عاطفي خود را بـر زبـان جـاري         دروني و هيجانات روحي     

را در بيـان شـمس   يكي از داليل ايـن ادعـا   . كند  ميثيرگذار ظاهرأشكلي بسيار زيبا و ت  

ت شعر را بـه آدم      ليبعضي از اصحاب تواريخ، او    «: گويد بينيم آنجا كه مي    قيس رازي مي  

 آدم در سـوگ      اشـاره كـرده كـه       ابياتي عربـي    او به  ».اند حوالت كرده ] اهللا عليه  صلوات[



   12 و11شمارة/  3 سال                                                                                18

 و يـا    سـخن  ايـن    نادرسـتي  و   درسـتي در  . )198-197: 1360رازي،  (هابيل سـروده اسـت      

 واقعيتـي  اما. اي بيش نباشد    دارد و ممكن است افسانه      وجود به اين ترديد   شبيه   سخناني

  وي بيان احساسات خود شعر سـروده  بشر از آغاز خلقت برا،كند و آن اينكه   را بيان مي  

: گويـد  پور در اين باره مـي      اسماعيل. يقين از اسطوره بهره برده است         براي سرودن آن به   

جـوامعي كـه در آن كـار        . اي باستاني قابل توجه است    ه ت اساطير در سنّ   ة شاعران ةجنب«

ـ  ها و تصاوير اسـاطيري بـه      مايه گيرد، تمايل دارند به درون     اي انجام نمي   هنري ويژه   ةمثاب

ما وقتي بينش انسان ابتـدايي       .)59 :1377(» .منبعي براي تشريح حاالت دروني تكيه كنند      

 ي و تبلـور آن بيـنش در  هاي تجلّ   يكي از جايگاه    طور قطع   بهرا اساطيري فرض كرديم،     

 خـردورزي   ة دور وارد  بـشر  خرتر كه أ مت هاي  دوره در   .كلمات و هنر شعري خواهد بود     

  .آفريند ميها   اشعار حماسي خود را از اسطورهشود، مي

گرايـي چـون هولبـاخ نيـز پوشـيده           پيوند شعر و اسطوره از نگاه فيلسوف طبيعـت        

 طبيعي بود كـه     ةاسطوره دختر فلسف  ... « :گويد مي نظام طبيعت  در كتاب    او. ده است ننما

، روتـون (» .ر بود كه طبيعـت و اجـزاي آن را وصـف كنـد              شعر پوشيده و تنها مقد     ةجام

سفه به شـعر و اسـطوره        نظر فال  -ي از دوران باستان    يعني حتّ  -البته از ديرباز   .)19: 1387

كـه   اند؛ چنـان   هكردبيان   اين دو مقوله     ةهايي دربار  ها و شرح   معطوف بوده است و بحث    

كار دارد و اين كتـاب شـامل          با شعر در قالب اسطوره سرو      اغلبافالطون در فدروس    «

  .)85 :1377، فراي(» . برخورد افالطون با اسطورهةشرحي است دربار

ـ             زبـان   »رمـزي « و   »بخـشي  الهـام « ةاكثر منتقدان نيز با بررسي شعر و ديـدن دو جنب

» تـر معرفـت     طـرق ابتـدايي   «اند كه اين دو خصيصه به         متوجه اين موضوع شده    ،شعري

 .اي بـوده اسـت      هاي ابتـدايي اسـطوره     مربوط است؛ نظر به اينكه بينش و معرفت انسان        

ت اسطوره رهنمون شـده  ارتباط منتقدان جديد را به بررسي ماهي  توجه به اين    « بنابراين،

 وجود ها تخيل آن هر دوي  تشابه شعر و اسطوره در اينكه در       .)259 :1373،  ديچـز (» .است

گيرد؛ تعبير اديبانه و زيباي شايگان از اين موضوع چنين            رنگ بيشتري به خود مي     ،دارد

   :است

ناپذير خدايان و اهريمنان را در اشعار و كتـب آسـماني،     نيرويي كه كارزار خستگي   

  پيـر جهـان را بـه       ةكنـد و خـاطر     م مي هاي گوناگون و استعارات زيبا مجس      به زبان 
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 كند و در ذهـن شـاعر جـوان امـروزي           ن مي زيانگيز و دلپذير م    هزاران نقش هراس  

انگيز مـرد غارنـشين نيـز زنـده بـود، همـان              كند كه در دل خيال     طرحي را احيا مي   

  .)197 :1380(اق است  خلّتخيل ة اساطيري است كه خود پرداختةآفرينند

ايـن  «و بر ايـن باورنـد كـه         د  نا   شاعرانگي قائل  ة از محققان براي اسطوره جنب     عضيب

 ها از آن جهت است كه اسطوره نيـز ماننـد شـعر، بخـشي از               ت در اسطوره  جوهر شعري

 بـه ايـن    .)212-211 :1378  ،امامي(» .ي هنرمندانه است  تخيلآفرينش خود را مديون نيروي      

، برجستگي نيروي تخيل در      از هم  ترتيب، در عين استقالل هر دو حوزة شعر و اسطوره         

ل از مشتركات شـعر و اسـطوره         عنصر تخي  ، است و يا به تعبيري ديگر      ناپذيرانكارها    نآ

  . رود شمار مي به

 پا را از   ،اند پرداخته بحث شعر و اسطوره       به پردازان و منتقداني كه    برخي از نظريه  اما  

 .انـد   پيوند اين دو موضـوع گفتـه       ةآميزي در زمين   سخنان مبالغه و  اين مرحله فراتر نهاده     

اسطوره و شعر يكي    « :گويد مي) م1845-1767( شاعر و مترجم آلماني       و اشلگل، منتقد 

 روتون كه خود اين سخن را از قـول          .)75 :1387  ،روتون(» .اند هستند و از هم جدانشدني    

اگر سـخن او را بپـذيريم، بيـشتر از آن روي            « :نويسد كند، در نقد آن مي     اشلگل نقل مي  

 رومـي  -اي يونـاني   پديدهدارند بينديشند كه اسطوره منحصراًاست كه اروپاييان دوست  

 رومي در صورت ادبي بـسيار       -گاه تشخيص دهند كه اساطير يوناني      آنكه هيچ  است، بي 

بـا جـسارتي درخـشان      «نيز بعـدها     نورتروپ فراي . )جا  همان( ».اند اي حفظ شده   پيچيده

دهنـدة    سازماناصل ساختاري و    گويد اسطوره    بيند و مي   اسطوره را با ادبيات يكسان مي     

  . )167 :1385، گرين و ديگران(» .شكل ادبي است

گفتـاري    در كتـاب   او. اند، هوف است   آميز فراي تاخته   از كساني كه بر ديدگاه مبالغه     

گويد اسطوره   با اين نظر فراي به مخالفت برخاسته و مي        « مختلف   جاهاي در    نقد ةدربار

 ادبيات از   ة ادبيات باشد يا هم    ة نه اينكه اسطوره هم     ادبيات است  ةيكي از عوامل سازند   

 در نقدي كه بـر      همچنين نصراهللا امامي  . )241: 1380  ،شميسا(» .ت گرفته باشد  ئاسطوره نش 

اين ديدگاه فراي نگاشته است، عقيدة فراي را مبني بر چنـين پيونـدي بـين اسـطوره و                   

 او.  اسـت  دانسته» آميز  كي اغراق اند«و  » دعوي كالن  «- كه هر دو را يكي بدانيم      -ادبيات

ف يـك   تر در اين باره آن است كه اسطوره معرّ         بينشي معتدل « خود بر اين باور است كه     
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قطب از آفرينش شعر است و حـضور اسـطوره در شـعر موجـب بـاروري و جوشـش                 

» .ل رازناكي آييني اسـطوره باشـند  بخشد كه متحم ها آن توان را مي   هاست و به واژه    واژه

  .)211 :1378  ،امامي(

 به مبحث اسـطوره در نقـد         بيش از ديگران   نورتروپ فراي در ميان منتقدان معاصر     

 طـي  «:گوينـد    مي كه برخي منتقدان   چنان .الگويي توجه كرده است    ويژه نقد كهن    به ،ادبي

ـ  برداشت فراي از نقـد مبت      م1960 ةده  ازلـي بـر نقـد عملـي و نظـري            ي بـر صـورتِ    ن

كـان  (» .ثير بسياري گذاشت  أ رنسانس ت  ة قرون وسطي و دور     در مورد مطالعات   خصوصاً

ني در ادبيات، اسـطوره را نيـز   نظر گرفتن قوانين معي با درفراي .)8 :1373فينك، ديويس و 

   : معتقد استاو .آورد شمار مي  اين قوانين بهةجملاز

اريخ هاي پاشيده در سراسر ت     اي تصادفي از نوشته     مجموعه واقع ادبيات صرفاً   در... 

ني بـر    مالحظه خواهد شد كه قوانين عيني معي       ،ه قرار گيرد   و اگر مورد مداقّ    نيست

ايـن  . يافتـه شـود    ها خود نيز نظام     ن كردن آن  تواند با مدو   آن حاكم است كه نقد مي     

ها و طرزهـاي گونـاگوني        وجوه ادبي، صور مثالي، اسطوره     :قوانين عبارت بودند از   

  . )126 :1380ايگلتون، (شوند  ها ساخته مي ه از آن آثار ادبي با استفادةكه كلي

 بـا بعـضي      را نگـار  فراي كه قائل به قانونمندي ادبيات اسـت، برخـورد شـاعر اسـطوره             

  وجـوديِ   فرافكنـيِ  ،در هـر يـك از وجـوه ادبيـات         « :كند گونه تشريح مي    اين ها اسطوره

ـ      شود اسطوره در قالب علم كالم فرافكني مي      . آيد  آن پديد مي   خاصِّ  كـه   ا؛ بـه ايـن معن

شـمارد و سـاختار       مـي  "حقيقـي "هـا را      بعـضي از اسـطوره     نگار معمـوالً   شاعر اسطوره 

)84 :1377( ».سازد ميها  آناش را بر حسب  شعري
4

 .  

، عناصر و موضـوعات     است كه عنصري مهم در پيوند شعر و اسطوره          تخيلجز    به

كـدام    وجـود دارد كـه هـر       ه نيـز در ادبيـات     جاز و استعار  مديگري چون تصوير، رمز،     

 مجـاز و رمـز و       ،سـنجان  برخي از ناقـدان و سـخن      . نوعي با اسطوره در ارتباط است      به

ك .ر(انـد    طور يكسان از عناصر اصلي بيان در هنر شـعر دانـسته              و به  همگياسطوره را   

سـازي شـاعر    ها را يكي از عناصر تصوير     پورنامداريان اسطوره  .)236: 1370  ،شفيعي كدكني 

گونـه تـصاوير را       خود ايـن   تخيلآورد كه البته شاعر با قدرت        شمار مي   شعر خود به   در

نيز نقش اسطوره و اسـتعاره        ادبيات ةنظرينويسندگان كتاب    .)282-281 :1375( آفريند  مي

  :دهند گونه توضيح مي با هم اينرا در ادبيات و ارتباط اين دو را 
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امـوري  . داند ق در استعاره و اسطوره مي     متحقّ  ادبيات را اصوالً   ةنظر ما معنا و وظيف    

 يعني انديـشيدن بـا اسـتعاره و انديـشيدن بـا             ؛اي دانست  را بايد انديشيدن اسطوره   

هـايي از اثـر ادبـي         اين مفاهيم توجه مـا را بـه جنبـه          ةهم. بينش و روايت شاعرانه   

ـ  » مـصالح «و  » شـكل «م قـديمي، يعنـي       عناصر مقس  دارد كه دقيقاً   معطوف مي  ه را ب

  . )216 :1382   و وارن،ولك( ...دهد يكديگر ارتباط مي

، روتـون (»  ....كنند جو مي و   اساطير را در استعاره جست     ةگرايان سرچشم  شكل«همچنين  

آميـز    ديـدگاهي مبالغـه    قد انگليسي قرن بيـستم،    ترنسم، شاعر و من    جان كراو  .)77 :1387

» .اند  استعاره ةها زاد  اسطوره« :گويد مي ارتباط اسطوره با استعاره دارد تا جايي كه          ةدربار

  .)48 همان،(

 گونـاگون حـضور   هاي  راهها و     شاعران از اسطوره   ة استفاد ة نحو ، ديگر موضوع مهم 

ـ         نصراهللا امامي جنبه   .ها در شعر است    اسطوره ي اسـطوره در    هاي مختلفـي را بـراي تجلّ

د اسطوره در ادبيات ذكر     ترين نمو   دهد كه نازل    درستي توضيح مي    به او. شمرد شعر برمي 

هاي تصويري و  گيري بهره«ترين شكل استفاده از اسطوره،     نام است و در عين حال رايج      

هاي اسـطوره در      ترين استفاده   هنري« در ادامه    او. »بيشتر مبتني بر تشبيه يا استعاره است      

» ي اساطيريها متكي بر بازآفريني و تلفيق انطباق   «داند كه     گيري مي   را آن نوع بهره   » شعر

بر همگان معلوم است كه در سراسر ادبيات فارسي هـيچ اثـري      ). 213: 1378امامي،  (باشد  

تـرين   هاي قوم ايراني را در عالي  فردوسي اسطوره شاهنامةتوان يافت كه همچون  را نمي 

 كـه پـيش از      اينك هم هـزار و چنـد بيـت دقيقـي          . آفريني كرده باشد    صورت هنري باز  

 و يـا حتـي     نامـه   گرشاسـب در دست اسـت و هـم آثـاري چـون             فردوسي سروده شده  

كـدام   اند؛ اما هيچ      ز فردوسي سروده شده    به تقليد ا   ظاهر  بهنظامي و غيره كه      اسكندرنامة

  .دانست شاهنامهپاية  توان هم را نمي

هايي كـه     انواع اسطوره   از  را  شاعر ة استفاد ة نحو ،ي ديگر ةشفيعي كدكني نيز از زاوي    

هـاي   اسـطوره «و » هـاي غنـايي    اسـطوره «به دو نوع كلي     شود،   افت مي در شعر فارسي ي   

هاي ديگري   بندي   ذيل اين دو نوع، قائل به تقسيم       او. كند  ميتقسيم  » قهرماني و حماسي  

ـ     اسـت »  ايراني اساطير«و  » اساطير سامي «همچون   هـاي سـامي را بـه         از اسـطوره   و يـا ب

را هـم   » اسـاطير اسـالمي    «.كنـد   مـي ز اسالم تفكيك     بعد ا  هاي پيش از اسالم و      اسطوره

اي  گونـه   در ادبيـات صـوفيه، اسـطوره بـه         اما .توان از نظر شيعي و سني بررسي كرد         مي

كند؛ ايـن    وجود آمده بود، ظهور مي     هاي پيشين كه در ادبيات حماسي به        دوره بامتفاوت  
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نظـر و طـرز       مـورد  ةمـشرب از اسـطور      صـوفي  ةي شاعر يا نويسند   تفاوت ناشي از تلقّ   

 حـالج بـه يـك    ةكه در شعر و نثر صوفيه چهـر  چنان« . او در شعر خويش است  ةاستفاد

 ارجمنـد   ة خود آن حماسـ    ءوليااال  �تذكر عجيب بدل شده و فريدالدين عطار در         ةاسطور

  .)241 :1370، شفيعي كدكني( ».وجود آورده است هاي ب را از چنان اسطوره

  اسطوره و انواع ادبي

 اين است كه اسطوره بـا       شود   مي  در حوزة نقد ادبي مطرح     يكي از موضوعات مهمي كه    

توانـد ژانـري       دارد و اينكه آيا اسطوره خـود نيـز مـي            چه ارتباطي  ادبي) ژانرهاي(انواعِ  

 و منتقـدان در اينكـه چنـد نـوع ادبـي      يبان بين اد، از قديم  مستقل از ديگر ژانرها باشد؟    

: 1385،  ك داد .ر( نظر بوده اسـت    ختالف ا ها كدام است،    آنداريم و معيارها و تعيين مالك       

بندي انواع ادبي همـان       ترين و مشهورترين طبقه     اما قديم  .)114-101: 1388؛ زرقاني،   58-59

شـامل  (ادبيات حماسي، غنايي و دراماتيك      : ارائه داده است   فنّ شعر  است كه ارسطو در   

  .)101: 1388ك زرقاني، .ر() دو زيرشاخة تراژدي و كمدي

توانـد در همـة انـواع         اسطوره مي  -ينهاي پيش   با توجه به بحث    -است كه ناگفته پيد 

تـوان ناديـده       اگرچـه نمـي    .ها ارتباط داشته باشد     آنادبي حضور يابد، تأثير بگذارد و با        

؛  بيشتري دارد   ارتباط ل وضعيت ويژة اين نوع ادبي،      به دلي  ، با حماسه   اسطوره گرفت كه 

هاي اساطيري تـشكيل يافتـه     كه از بنياناست اي اصيل و طبيعي  حتي بايد گفت حماسه   

 اسـطوره را نيـز يكـي از          و منتقـدان،   انپژوهشگربرخي از   اما   ).4: 1387ك صفا،   .ر(باشد  

   در - تاجيك پژوهشگر فولكلورشناس و    -كه روشن رحماني   ؛ چنان اند   دانسته انواع ادبي 

شـمار   ليفي به أ شفاهي و ت   ترين ژانرهاي ادبيات    اسطوره يكي از قديم   «: گويد باره مي   اين

نوعي خودش از انواع ادبـي       اسطوره به «: نويسد مينيز  پور   اسماعيل. )73 :1380(» .رود مي

صي دارد و آثار متعددي در اين نـوع     و هنري است، زيرا كاركرد مستقل و تعريف مشخّ        

هـا پـيش ايـن        سـال   نيـز  نورتروپ فراي . )4: ب1382(» .ادبي و هنري آفريده شده است     

ك همـو،   .ر( ريه را مطرح كرده بود كه اسطوره يك ژانر يـا نـوع ادبـي مـستقل اسـت                  نظ

  .)25 :الف1382

 خـاص و مـستقل بـا نـام     روشن رحماني در ادبيات شفاهي قائل به يك نوع ادبـيِ         

حكايـات  . دانـد   مي» نثر شفاهي  «ين ژانر را مختص   او ا شده است؛   » حكايات اساطيري «

 مـردم   ، كه در ميان مردم شهرت دارند      هستند) » خرُد شكالً«(هاي كوتاهي     نقل اساطيري
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هـا از ايـن نظـر     اين حكايت. كنند را نقل مي ها    آن با باوري كامل     دارند و اعتقاد  ها    ه آن ب

هـاي خاصـي كـه در        با ويژگـي  (طبيعي همچون حضرت خضر     فراكه دربارة مخلوقات    

 و اشخاص و موجـودات      كلي اجسام  طور    روح و يا به    ، جنّ و پري،   )ه دارد فرهنگ عام 

 برقـرار    با اسطوره پيوند   ،روند  شمار مي  اند و نيز جزء اعتقادات مردم به        نامرئي گفته شده  

  ).82-76: 1380ك رحماني،.ر( كنند مي

 تعريـف و    اسـت و  از نخستين زيربناهاي فكري و فرهنگـي بـشر           طوره اس يقين،  به

هـا و     را از ديگـر عرصـه      تـوان تمـايز آن       مـي  همچنـين . ساختار معيني براي خـود دارد     

. پـي بـرد  هـا   و ارتباط با آنها  ر ديگر عرصه رهنگي معلوم كرد و به نفوذ آن د       هاي ف  نوع

ويـژه     بـه  - با ديگر ژانرهاي ادبـي     ، اسطوره عالوه بر اينكه خود ژانر مستقلي است        ،پس

  .يابد  ارتباط مي- ديگر ژانرهاي ادبيه بيش و پيش ازحماس

  هاي ادبي اسطوره و مكتب

با ادبيـات مـشاهده   را  هتوان پيوند اسطور    جهان مي  ةشد  ادبي شناخته  هاي  مكتب ةدر هم 

 ديد صاحبان   ة از زاوي   اين آثار  شود و  آثار ادبي مختلفي توليد مي    ها    آن  همة د؛ زيرا در  كر

ناصري ماننـد   ع چون در ادبيات     ،رو اين  از .شود  ميو منتقدان آن مكتب تحليل و بررسي        

 وجـود   -كه از مشتركات اسطوره و ادبيات اسـت        - استعاره و تصوير   ، مجاز ، رمز ،تخيل

 تـوان   نمـي  - برخي كمتر و برخي بيشتر     -ها  بر اين مكتب    را دارد، در نتيجه تأثير اساطير    

ـ    مكتـب در ميـان . انكار كرد  ـ (م، رمانتيـسم، رئاليـسم   سهـاي كالسيسي ويـژه رئاليـسم    هب

تـوان رنـگ و بـوي         مـي  هـا   مكتـب ، سوررئاليسم و سمبوليسم بيش از ديگـر         )ييجادو

م كه مبنـايش بـر تقليـد از آثـار           يسدر مكتب كالسيس  .  و افسانه را مشاهده كرد     هاسطور

اي  يت ويژه اي از اهم   شك نگاه و تحليل اسطوره     كالسيك يونان و روم باستان است، بي      

هـاي يونـان و روم، آثـار حماسـي           در اين مكتب به پيروي از حماسـه       . برخوردار است 

 -اسـت خود مطرح كـرده    شعرفنّ كه ارسطو در - به تراژدي و كمدي   و شود ده مي آفري

  .)112-110/ 1 :1376سيدحسيني، ك .ر(شود  اي مي توجه ويژه

   جهان سوم است خاص كهييم جادورئاليس

ي با فرهنـگ    كلّ ها كه به   تكندوكاوي است در ارتباطات غريب ذهن ابتدايي اين ملّ        

 زندگي امـروزي  ةهاي روزمرّ تهاي بومي كه در واقعي  هغربي بيگانه است و اسطور    

 كه در عـين اختـصاصي بـودن    دنآور وجود مي هي را بد و دنياي خاص  نشو ادغام مي 
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 ،همـان (نيز پيدا شود    ها    آنهاي مشترك    ها شايد در آينده رگه     تيك از ملّ   براي هر 

318(.  

وس الـوي اسـتر     وحشي ةنديشا يا گرمسير اندوهگين  فريزر و  ين زر ةشاخ آثاري از قبيل  

و در نتيجه پديد آمدن اين شاخه       ها    آني گرفتن   ها و جد   در جلب توجه به اين فرهنگ     

  . )جا همانك .ر( تأثير نبوده است از مكتب رئاليسم بي

هـا   تواند از اسـطوره    است، نمي » جادو«مكتب سوررئاليسم هم كه يكي از اصول آن         

پـرداز آن افالطـون بـوده     هاولين نظري«ا سيدحسيني    رض ةويژه كه به گفت     به ؛دست بردارد 

 بـا چنـان    ايـون  و   فايـدروس  ةدر دو رسـال   «: گويـد  در اين باره مـي    سيدحسيني  . »است

 /2، همـان (»  ....شويم كه گويي بر قلم آندره برتون جاري شده اسـت    رو مي  عباراتي روبه 

، ك فـراي  .ر(ده اسـت    كارش بـا اسـاطير بـو       شك افالطون در اين دو رساله سرو       بي. )788

1377: 85(.  

 عنصر اصلي آثار ادبي است و شـاعر يـا           نماد چون رمز و     ،در مكتب سمبوليسم هم   

هـا   بايد اسـطوره ها  آنكند كه براي بازگشايي و خوانش         نويسنده از رمزهايي استفاده مي    

  .گونه آثار را ناديده گرفت هاي اساطيري اين توان مايه ، پس نمي را آموخت

 كـه   ويـژه   بـه طـور چـشمگيري حـضور دارنـد؛           هـا بـه     رمانتيسم اسطوره  در مكتب 

گذارند تا در هـر      كنند؛ يعني خيال خود را آزاد مي       ها با پر و بال خيال پرواز مي        رمانتيك

در جهان اسـاطيري    گردش،  ترديد در اين      البته بي  كند؛ تواند سير  خواهد و مي   جا كه مي  

هاي كهن    ها عالوه بر اينكه از اسطوره       رمانتيك. يدآ انگيزتر است بيشتر فرود مي     كه خيال 

 خـود نيـز دسـت بـه آفـرينش اسـطوره             ،كننـد   استفاده مي » قانه و فردي  خالّ«اي    گونه به

ها به وحـدت و يگـانگي        شور و اشتياق رمانتيك   از همان   «پردازي     اين اسطوره  .زنند  مي

يافته  نهايت كمال  هدفي بي  انسان و طبيعت و ذهن و عين، و در نظر آوردن             ةاتحاد دوبار 

  .)294 :1378 جزي، جعفري( ».شود اما غير قابل دسترس ناشي مي

  شناسي اسطوره و زبان

شناسي نيـز ضـروري      ، بررسي اسطوره با زبان و زبان      ادبياتدر بحث ارتباط اسطوره با      

 ادبيات است كه در قالب زباني شكل        فقطرسد؛ زيرا در ميان هنرهاي مختلف        نظر مي  به

هاي هنـري     زيبايي  زبان ةوسيل  اسطوره نيز به  . كند  مي آشكار خود را    ،گيرد و در زبان    يم

زبان يك نقش اصلي    « است كه    بر اين باور   ابوالحسن نجفي    .آورد  مي پديد ادبيات   ررا د 
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) گاه انديشه، حديث نفس، ايجاد زيبـايي هنـري         تكيه(و سه نقش فرعي     ) ايجاد ارتباط (

 كنـد   استفاده مي زبانهاي  نقشة همازدانيم اسطوره   كه مي  چنان. )35 :1384(» .بيش ندارد 

اسطوره تا وقتي كه به زبان آورده نـشود، يعنـي           «واقع   در. ندكتا خود را در زبان اظهار       

  .)212 :1378، امامي(» .زديتواند با ادبيات بيام فرم زباني پيدا نكند، نمي

 ؛طوره نپــردازدســنــست بــه اوجــود آمــد، نتوا هشناســي بــ دانــش زبــانزمــاني كــه 

 خـود را از     ، علمـي و تحقيقـي     ة صـحن  بـه شناسي هـم بـه محـض وارد شـدن            اسطوره

گذاري آثار ادبـي از هـر        كه براي بررسي و ارزش    نيز  نقد ادبي   . نياز نديد  شناسي بي  زبان

شناسي توجـه    شناسي و هم به اسطوره     ، هم به زبان   برد   بهره مي  ابزاري كه به كارش بيايد    

 آن هـاي  ضلعكدام از   دهند كه هر   گانه مثلث واحدي را تشكيل مي       اين علوم سه   .كند  مي

 .دنسـاز  مند مـي   د و منتقد ادبي را بيش از ديگران بهره        نكن ارتباط تنگاتنگي با هم پيدا مي     

هاي  بازي«شناسي ذيل عنوان      ارتباط اسطوره با زبان    ة خود دربار  ةاسطوررتون در كتاب    

شناسـان و    هـاي اسـطوره    تفـصيل بـه بررسـي ديـدگاه         و به  داردداري    بحث دامنه » زباني

  .)47-46( پردازد شناسان مي زبان

  الگو اسطوره و كهن

تـوان آن دو را    دارند و گاهي حتّي مييالگو و اسطوره با هم پيوند محكم   در اينكه كهن  

باب نحوة ارتبـاط و      اما در    .الزم و ملزوم هم دانست، جاي هيچ شك و ترديدي نيست          

  يـك بـر ديگـري مقـدم         مايه گرفته و كـدام       يك از ديگري      و اينكه كدام  ها    آن خاستگاه

هـايي كـه     پيچيدگيممكن است با. شده استهاي اساسي و مهمي مطرح    است، پرسش 

اي   كننـده   خور و قـانع     آميز بودنِ جهان اساطيري ريشه دارد، پاسخِ در         آلود و اسرار    در راز 

اني كـه در مـسائل   پژوهـشگر برخـي از   .داشـته باشـد   براي ايـن سـؤاالت وجـود ن      هم

گـران   مثل يونگ و يا تحليل    (اند    الگو سخن گفته    شناسي كندوكاو كرده و از كهن       اسطوره

 سؤاالت هم برايشان مطرح بوده و هر كسي از ظـنِّ خـود             گونه   اين ،)الگوي يونگي   كهن

ـ طـور خـاص       بـه هـا     آن برخـي از     .نظر كرده اسـت   در اين باره اظهار     ايـن موضـوع     هب

تـوان قـرائن و شـواهدي يافـت كـه             الي آثـار و گفتارشـان مـي          اما در البه   اند؛  نپرداخته

  .حدودي اين مسئله را براي ما روشن كندتا
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هـا، اديـان و       الگوهـا اسـطوره     كهن«يونگ در يكي از آثار خود بر اين باور است كه            

گذارنـد و هـر        تاريخ تـأثير مـي     ها و تمام ادوار    آورند كه بر ملّت     هايي را پديد مي     فلسفه

بل نيز در اين باره، شبيه به همـين نظـر           پسخن كم ). 112: 1386(» .كنند  كدام را متمايز مي   

الگوها، اَشكال و تصاويري برخاسته از ذاتِ جمعي          كهن«: گويد  يونگ است آنجا كه مي    

). 28: 1388(»  ....باشند  ها مي   دهندة اسطوره   هستند كه عمالً در تمام جهان، اجزايِ تشكيل       

شناسـي درسـنامة      اسـطوره «: كند   تشريح مي  ي، اين ارتباط را چنين    يونگ در جاي ديگر   

هاست؛ البته با منطقْ قابلِ توضيح و توصيف نيـست و بيـشتر بـه نقاشـي يـا                     نمونه  كهن

اسـطوره راهنمـاي فهـمِ      «عبـارت ديگـر،       بـه ). 82: 1387(»  ....كتاب داستان شبيه اسـت    

هـا در واقـع شـناختِ دقيقـي از            هـاي اسـطوره     با بررسـي شخـصيت     الگو است و    كهن

 مبـاني نقـد ادبـي     همچنين نويسندگان   ). 74: 1383پاينده،  (» .كنيم  الگوها را كسب مي     كهن

هـا،   اسـاطير ابـزاري هـستند كـه بـه مـددِ آن            «اند كـه از نگـاه يونـگ،           نشان كرده   خاطر

مير هـشيار آشـكار و مفهـوم        هـاي نابهـشيارند، بـر ضـ        الگوها كه اساسـاً صـورت       كهن

  .)180: 1385گرين و ديگران، (»  ....شوند مي

الگـو اشـاره       كهـن  بـاب هاي يونگ در     از كساني كه به مبهم و دو پهلو بودنِ ديدگاه         

ي و  كـاو   روان از دو حوزة     برخاستهالگوي يونگي را      كهناو  . اند، روژه باستيد است     كرده

گرايـي مطابقـت      عاريفي كه با نظريـة سـاختار       ت بر اساس   و كند  ساختارگرايي معرفي مي  

. كنـد  قلمـداد مـي  هـا   آندهندة اساطير و مقدم بـر   الگوها را سازنده و شكل     كند، كهن   مي

رسـد كـه       مـي  به اينجا  پس از شرح و تفصيل بسيار دربارة صور مثالي و اساطير،             باستيد

حكايـت و    زيـرا همچـون      ؛اسطوره، طرح و گردة نقطي مركّب از صـور مثـالي اسـت            «

: 1370(» .يابـد   هاست، گسترش مي   روايتي كه ادامة صور مثالي و نمادها و پيونددهندة آن         

69-70.(  

الگوهـا    ، كهن )208( هاي نقد ادبي    مباني و روش  كتاب  جا از      امامي هم در يك    نصراهللا

  همين اثـر آنجـا كـه دربـارة نقـدِ           ؛ اما در  آورد  شمار مي  هايِ همگانيِ اساطير به     مايه  را بن 

اسطوره به يك اعتبار    ... «: نويسد   مي  چنين گويد  الگويي سخن مي    اي و نقدِ كهن     اسطوره

نمايد كـه اگـر جنبـة روايـي داشـته باشـد،               تر مي   چند مناسب  ست، هر  ا الگو  همان كهن 

» .حـساب آيـد    الگو بـه    اسطوره گفته شود و اگر مفاهيمِ نمادها در آن مطرح گردد، كهن           

 ي چيـز  الگو و اسطوره را     از اينكه كهن   اوآيد كه     مي  مي چنين بر  از سياق گفتار اما    .)218(
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گيرد و به همين مقـدار        هايي برايشان درنظر مي    ناچار تفاوت   واحد بداند ترديد دارد و به     

 اسـطوره و    آشـكارا امـا كـسي كـه       . گـذرد    از كنار آن مي    كند و   بسنده مي توضيح اندك   

در نقـد ادبـي،     «: گويـد   ت كـه مـي     گـريس اسـ    . ج دانـد، ويليـام     الگو را يكـي مـي       كهن

: 1380شميسا،  (» .شوند  تايپ محسوب مي    هاي كهن، همان صور مثالي يعني آركي        اسطوره

229.(  

 الگـو  پنداريِ اسـطوره و كهـن   يكسانبا  شدت    به تماشاخانة اساطير  اما نغمه ثميني در   

اي آن دو   ها بايد مرزهـ     ها و نقد و بررسي     ها، تحليل   در تعريف  گويد   مي  است و  مخالف

و در ادامـة همـين مطلـب بـه          ا. ها توجه كرد    آنهاي جدي ميان      و به تفاوت   را رعايت، 

  : كند ميالگوها اشاره  محلِّ ظهورِ كهن

خـواب و جنـون، مطمئنّـاً    .  و جنـون اسـت  تخيـل فعـال  خواب، ها    آن محلِّ ظهور 

ي منتقد ادبـي،    آمدند؛ اما برا    شمار مي   به كاو  روانهاي مناسب براي يونگِ       مايه دست

است ها محلّي    در واقع، ادبيات يكي از ده     .  فعال و خلّاق موضوع بحث است      تخيل

بـار ديگـر اسـطوره و       . ند خـود را بـه ظهـور برسـا         توانـد در آن     نمونه مي   كه كهن 

اسطوره نيازمند محلّي بـراي ظهـور       . كنند   راه خود را از يكديگر جدا مي       نمونه  كهن

نمونـه در يـك    امـا كهـن  . لبِ كلمات تجلّي يافته اسـت   نيست؛ چرا كه بيشتر در قا     

  ).17: 1387(فضايِ انتزاعيِ سيال قرار دارد و بايد محلّي براي پديدار شدن بيابد 

ها، عناصر و موضـوعات      رسد اسطوره همچون داستاني است كه شخصيت        نظر مي  به

 عبـارت   بـه . فتـه اسـت   الگوها تـشكيل يا     هاي آن از كهن     مايه  كلّي بن   طور  دروني و يا به   

 يـا   هـا شـكل     اسـطوره هـا و محتـوايِ داسـتان هـستند و             مايـه  الگوهـا درون    ديگر، كهن 

كلّـي   بـه طـور  اگرچه ممكن است زبان و سبك و يـا     . روند  شمار مي  هايِ آن به    مايه برون

 محتـوايش   هـا تفـاوت داشـته باشـد،         ان بـا ديگـر داسـت      )هـا   اسطوره(ها    فرم اين داستان  

بـراي مثـال،    . يكسان است ) ها و جوامع مختلف    در تمام فرهنگ  (جا    مه   ه )الگوها  كهن(

 يكـي رسـمي     ؛)الگو اسـت    عشق خود يك كهن   (چند داستان عاشقانه را در نظر بگيريد        

... است و يكي عاميانه، يكي نظم است و يكي نثر، يكي فارسي اسـت و يكـي عربـي و            

» پيـر فرزانـه   «الگـوي     نة ديگر، كهن  نمو. همه مانند هم است   ها    آنماية   اما محتوا و درون   

ــت  ــن اس ــي از كه ــه يك ــمِ ك ــاي مه ــونگي الگوه ــت ي ــگ، .ر( اس  .)79-78: 1387ك يون

 وزيران و مشاوران پادشاهان     ،روند  شمار مي  الگو به   هايي كه نمادي از اين كهن      شخصيت

 جنـدل مـشاور فريـدون، زال       هم شهرسپ وزير طهمورث،      شاهنامه كه در   هستند؛ چنان 
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... راهنماي چندين پادشاه، پيران مشاور افراسياب، جاماسپ وزير گـشتاسپ و          مشاور و   

 تجلّـي و    ، راهگـشاست  مـشكالت در همـة    هـا     آنجـويي     كه هميشه خردورزي و چاره    

وزيـر هميـشه در      «،شاهنامههاي عاميانه هم مانند        در رمانس  .يندالگو  نمودي از اين كهن   

هـانوي،  (» .جويي آمـاده اسـت       چاره خدمت است و براي نصيحت شاه دربارة سياست يا        

بنـي  است كه بر پايـة نظـام دو       » نبرد نيكي و بدي    «الگويِ   كهن هاي ديگر،   از نمونه ). 148

 يموتيف( اديان و تاريخ و فلسفة بشري وجود دارد          ، و در تمام اساطير     است شكل گرفته 

 كلي در سراسـر  به طورنامه و   فيلم ونامه  نمايشالگو در داستان، اين كهن .)جهاني است 

به صورت جـدال قهرمـان و ضـد قهرمـان بـه             )  قديم و جديد   ،كتبي و شفاهي  (ادبيات  

 14 :1372،  ؛ حميديان 386-385: 1385،  ؛ داد 222-221: 1377 ميرصادقي،   ك.ر(يادگار مانده است    

 ةشـاهنام الگـو چـه در         كهـن  براين، هر بنا). 70: 1381،  ؛ خالقي مطلق  247: 1380،  ؛ شميسا 22و  

 چـه در  - اساطير قـوم ايرانـي سـروده شـده        حماسي است و بر پاية     ي كه اثر  -سيفردو

 ...هـاي عاميانـه و       چـه در رمـانس     منابع و ادبيات كتبي و شـفاهي پـيش از فردوسـي و            

  .است تكرارشونده اي مايه ي واحد و بنموتيف

  گيري نتيجه

 .دبي بازگو كرديم  شناسي را در نقد ا      سطوره بيشتر، اهميت توجه به مسائل ا      در اين مقاله  

 و ، شـعر و زبـان  ، روايـت قـصه،  موضـوعاتي چـون داسـتان و       همچنين نشان داديم كه   

ـ  ، اسـتعاره  ، مجـاز،  عناصري چون رمز   ل و تـصوير كـه در ادبيـات محـل بحـث و               تخي

گو است در اسطوره نيز قابل پيگيري و بررسي است و از مسائل مشترك هـر دو                 و  گفت

موجـب  ) ميتولـوژي (شناسـي     تقدان به مطالعات اسطوره    من توجه. رود  شمار مي  بهحوزه  

 گـسترش همچنـين   . ديـ وجـود آ    بـه » اي  نقـد اسـطوره   «اي به نام       در نقد ادبي شاخه    شد

منتقدان ادبي را بر آن داشت تا ايـن  » الگو كهن«شناسانة يونگ در مورد      هاي روان  ديدگاه

نقـد  «اي بـه نـام         و شـاخه   شناسانه را وارد نقد ادبي كنند        اسطوره -شناسانه  مباحث روان 

بود ناخودآگاه جمعي   برآمده از    الگو  از ديدگاه يونگ، كهن   . نيز پديد آورند  » الگويي  كهن

رد و ظهور آن را در خواب و رؤيا، جنون و           ك  ها تكيه مي    و بر مطالعه و شناخت اسطوره     

  .ديد ادبيات مي
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بـر منتقـدان و     اين  ؛ بنابر است يافته   اي  شفاهي اهميت ويژه  هاي    روايت ثبت   امروزه،

شناسي خود را عمق بخشند تـا بتواننـد            مطالعات اسطوره  بايسته است ان ادبي   پژوهشگر

 نـوع اسـطوره را از انـواع       ،دهند   مي ارائهها   اي كه از اين روايت      هاي علمي  بندي  در طبقه 

هـا و دامـن زدن بـه          بنابراين، عالوه بر لـزوم شـناخت اسـطوره        . دكننروايي جدا   ديگر  

اي آثار ادبـي       توجه به اين مقولة مهم كه يكي از مواد اصلي و پايه            راه ادبي از    هاي بحث

ها را بگسترانيم و بـر        ها و كاوش    پيشينيان، بايد دامنة اين بحث     براي حفظ ميراث     است؛

  .ها بيفزاييم رونق آن

  ها نوشت پي

كلي تفاوت دارد،     اطيري به قصة امروزه يا كالسيك با قصة اس      «كند كه چون      اف تأكيد مي    البته رحمان . 1

باشد؛ مـثالً     هتر مي صورت اضافي تأكيد شدن اساطير ب         آمد، به  قصهرو اگر بر نسبت اساطير،        ازاين

  ).28: 1388(» .قصة اسطورهقصة اساطيري و يا 

2. Historia 
3. Storia 

 علـم   كـه ) تئولـوژي ( نـه علـم كـالم         عبـارت سـخن و كلمـه اسـت          اين در» كالم«مقصود فراي از    . 4

  .ستها آنپردازي در اديان و مذاهب براي حفظ  نظريه

  منابع

جهاد :  مشهد .پژوهي هفت گفتار در شاهنامه   : از اسطوره تا حماسه    ).1386. ( سجاد ،آيدنلو -

   .دانشگاهي مشهد

  .نشر مركز:  تهران.تاريخ رسالة). 1387. ( بابك،احمدي -

  .سروش:  تهران.ن نمادين بيا،اسطوره ).1377. ( ابوالقاسم،پور اسماعيل -

كتـاب مـاه ادبيـات و        .»اي اندازهاي نقد اسطوره   چشم«).  الف 1382 ( ـــــــــــــــــــ -

  .33-22صص. 69 ش.فلسفه

  اســـطورهةگــستر  .»هـــاي ايرانــي  ل اســطوره تحــو « ).ب1382 ( ـــــــــــــــــــــ -

  .25-1صص .هرمس: تهران. به كوشش محمدرضا ارشاد .)گوهاو گفت مجموعه(

علمي و  : تهران.  ترجمة بهزاد سالكي   .مقدس و نامقدس، ماهيت دين     ).1388. ( ميرچا ،الياده -

  .فرهنگي

  .جامي:  تهران.هاي نقد ادبي مباني و روش ).1378. ( نصراهللا،امامي -

  .علمي: تهران. 3ج. نامه فردوسي). 1369. (انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم -
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 .مركزنشر : تهران. اس مخبر عبة ترجم. ادبيةدرآمدي بر نظري ش پي).1380. ( تري،ايگلتون -

  .توس: تهران. اري جالل ستّة ترجم.دانش اساطير ).1370. ( روژه،باستيد -

  .قطره: تهران.  مهداد ايراني و كافيه نصيرية ترجم.عصر افسانه ).1377. ( تامس،بولفينچ -

  .آگه:  تهران،انپژوهشي در اساطير اير ).1386. ( مهرداد،بهار -

تبيــين يونــگ از : شناســي و مطالعــات فرهنگــي اســطوره«). 1384-1383. ( حــسين،پاينــده -

 .77-72صص. 90 و89ش. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. »گيري اسطورة مدرن شكل

  .نگاه:  تهران. سفر در مه).1381( . تقي،نامداريان پور -

  .نشر ني: نتهرا. تماشاخانة اساطير). 1387. ( نغمه،ثميني -

  .مركزنشر :  تهران.سير رمانتيسم در اروپا ).1378. ( مسعود،جعفري جزي -

  .نشر مركز:  تهران.درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي). 1372. ( سعيد،حميديان - 

تن پهلـوان و    . »هاي شاهنامه  عناصر درام در برخي از داستان     «). 1381. ( جالل ،خالقي مطلق  -

-62صـص . طرح نو : تهران. به كوشش شاهرخ مسكوب   ). مقاالت  مجموعه (روان خردمند 

92.  

هـاي كهـن     گـل رنـج   . »)هـاي آن    تني و گونه    رويين(ببر بيان   «). 1388 ( ــــــــــــــــــ -

 .ثالـث : تهـران .  كوشـش علـي دهباشـي      بـه ). برگزيدة مقاالت دربارة شـاهنامة فردوسـي      (

 .352-283صص
  .علمي و فرهنگي:  تهران.هاي جادويي سانهشناسي اف ريخت. )1387. ( پگاه،خديش -

 .مرواريد:  تهران.فرهنگ اصطالحات ادبي ).1385. ( سيما،داد - 

يح ح تـص  .العجـم  عجم فـي معـايير اشـعار      مال ).1360. (ين محمد بن قيس   الد  شمس ،رازي -

دمحم زوار: تهران. س رضويتقي مدر.  

پردازي در ادبيات     خي اسطوره و اسطوره   نظريه و سير تاري   ). 1388. (اف، عبدالجبار   رحمان -

  .مدرسه:  تهران. تاجيكي-فارسي

  .نويد شيراز:  شيراز.زبان هاي مردم فارسي  افسانه).1380. ( روشن،رحماني -

  .مركزنشر :  تهران.پور  ابوالقاسم اسماعيلة ترجم.اسطوره .)1387. ( كنت نولز،روتون -

تطـور و دگرديـسي     : يران و قلمرو زبان فارسي    تاريخ ادبي ا  ). 1388. (زرقاني، سيدمهدي  -

  .سخن:  تهران.ژانرها تا ميانة سدة پنجم به انضمام نظرية تاريخ ادبيات

: تهـران . رضا شفيعي كـدكني     محمد ة ترجم .دفتر روشنايي  ).1385. ( محمد بن علي   ،سهلگي -

  .سخن
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 . نگاه:  تهران.ج2. هاي ادبي  مكتب).1376. ( رضا،حسيني سيد -

 .اميركبير:  تهران. ازليةهاي ذهني و خاطر بت ).1380. ( داريوش،انشايگ -

  . قلم: تهران. 1 ج.نتاريخ تمد ).1375. ( علي،شريعتي -

  .آگاه:  تهران. صور خيال در شعر فارسي).1370. (رضا  محمد،شفيعي كدكني -

ـ  .»يزيد تا فرماليـسم روسـي      از عرفان با  « ).1380 ( ــــــــــــــــــــــ -  . هـستي  ةصلنام ف

  .28-12صص .3ش

  .فردوس:  تهران. نقد ادبي.)1380. ( سيروس،شميسا -

  .اميركبير:  تهران.سرايي در ايران  حماسه).1387. (اهللا  ذبيح،صفا -

 تـصحيح   .االقتبـاس   اساس ).2535. (ين محمد بن محمد بن الحسن      خواجه نصيرالد  ،طوسي -

 .ان دانشگاه تهرانتشارات. س رضويتقي مدر محمد

  .نيلوفر: تهران.  صالح حسينية ترجم. تحليل نقد).1377. ( نورتروپ،فراي -

 هالــه ة ترجمـ .»نقـد ادبـي در قـرن بيـستم    « ).1373. (فينـك الري  رابـرت و  ،كـان ديـويس   -

مجموعـه  (نقـد ادبـي نـو       :  تجديد چـاپ شـده در      .16-1صص .4 ش .ارغنون .الجوردي

  .1386مي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسال:  تهران.)مقاالت

  .مركزنشر :  تهران.5 چ. عباس مخبرة ترجم.قدرت اسطوره ).1388. ( جوزف،بلپكم -

  .گل آفتاب: مشهد. پناه  ترجمة شادي خسرو.چهره قهرمان هزار). 1388( ــــــــــــ -

  .نيلوفر: تهران.  فرزانه طاهرية ترجم.مباني نقد ادبي ).1385. ( ويلفرد و ديگران،گرين -

 اهللا  بهار مختاريان و فضل    ة ترجم .»بررسي ساختاري اسطوره  « ).1373. ( لوي  كلود ،سوااستر -

ــاكزاد ــون.پ ــ. 4 ش. ارغن ــده در . 160 -135صص ــاپ ش ــد چ ــو  :تجدي ــي ن ــد ادب  نق

  .1386، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:  تهران).مقاالت مجموعه(

 .نويـسي   هنـر داسـتان    ةنام واژه ).1377. ()صادقي مير( .ذوالقدرميمنت   جمال و    ،صادقي مير -

  .كتاب مهناز: تهران

 .سخن:  تهران. ادبيات داستاني).1376. ( جمال،صادقي مير -

  .نيلوفر:  تهران.شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي مباني زبان ).1384. ( ابوالحسن،نجفي -

:  تهـران  .1ج. داعـي گيالنـي    تقي فخـر   محمد  سيد ة ترجم .شعرالعجم ).1363. ( شبلي ،نعماني -

  .دنياي كتاب

  .سروش:  تهران. فردوسيةهاي اساطيري در شاهنام نهادينه ).1387. ( مهوش،واحددوست -

.  ضـياء موحـد و پرويـز مهـاجر         ة ترجمـ  . ادبيات ةنظري ).1382. ( رنه و آوستين وارن    ،ولك -

  .علمي و فرهنگي: تهران
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 .ترجمة هادي ياوري  . »ز دورة صفوي  هاي عاميانة ايراني قبل ا      رمانس«). تا  بي. (هانوي، ويليام  -

  .163-135صص. 34 ش.9 س.فصلنامة فرهنگ مردم

  .جامي: تهران.  ترجمة محمود سلطانيه.هايش انسان و سمبول). 1386. ( كارل گوستاو،يونگ -

 .پـور   ابوالقاسم اسـماعيل   ة ترجم .)نفس نامشكوف (ضمير پنهان    ).1385 ( ــــــــــــــــ -

  .كاروان: تهران

: تهـران .  ترجمة سپيده حبيب   . سمينار يونگ دربارة زرتشت نيچه     ).1387 (ـــــــــــــ ــ -

 .كاروان


