
  41  53تا  41، از صفحه 1389 بهار, 57هاي خارجي، شماره  پژوهش زبان
 

  يقيات تطبيگاه آن در ادبيو جا يا نقد اسطوره

  ∗∗∗∗يخسرو خاورسيد 
  راني، دانشگاه تهران، ايخارج اتيو ادب ها زبان ةدكدانش ،يسيار زبان انگلياستاد

  ∗∗∗∗∗∗∗∗پور ييهنموكژاله 
  راني، دانشگاه تهران، ايخارج اتيو ادب ها زبان ةدك، دانشاستاد زبان فرانسه

  )12/2/89 :تصويب ، تاريخ30/10/88 :تاريخ دريافت(

  دهكيچ
ـ    ليتحل ،ن در نقديها و مضام اسطوره يبررس ةدامن يگستردگ تلـي از  را در برابـر   يگـران متـون ادب

ه در متـون فـراوان،   كـ چـرا   اسـت، گر دشوار يديكص آنها از يتشخ يه گاهكقرار داده واژگان همسان 
 يكـي  يبـرا را دهنـد و آنچـه    يمـ چارچوب قـرار   يكه را در يما ن، اسطوره، مضمون، نماد و بنامنتقد

ن ميـا  ياريه تفاوت بسك ي، در صورتديآ ياسطوره به حساب م يگريد يبرا ،شود يمضمون محسوب م
ـ   يه گـاه ك همچنان ،ن اتفاق نظر وجود نداردان منتقديز بين تفاوت نيا بارةدر. هاست ن واژهيا ن يمـرز ب

  .ستيمشخص ن يو ادب يخيتار يها و اسطوره يباستان يها اسطوره
 ياسطوره در متن ادب يك يشود؟ چه زمان يل مياسطوره تبد يكبه  يخيتار ةچهر يكچگونه  يول
ـ  ير و در مقاياسـاط  يابيـ  شـه ي، ريا ا درنقد اسـطوره يشود؟ آ يظاهر م راه  ين آنهـا روش در زمـان  يسـه ب

پـردازان نقـد    هيدگاه نظريه بارجوع به دكاست ن يبر ا ين مقاله سعي؟ در ايهم زمان يا بررسيگشاست 
  .ها ارائه شود ن پرسشيا يبرا يپاسخ ،يا اسطوره
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  مقدمه
 ةچهر سرانجامد و يل پرنده درآكر ظاهر شود، گاه به شيش يكدر جلد  يمردگاهي ه كنيا

ملـت   يكژه يوحتي ست، يها ن بچه يمسرگر يبرا يليتخ يرد، فقط داستانيانسان را به خود بگ
 مختلـف،  يهـا  شورها و سنتكها،  متعلق به فرهنگ  يها ه در افسانهكبل ،ستيقوم هم ن يكو 

ه مطالعـة آنهـا مـا را در    كـ شـوند   يافت ميگر يد يها اسطوره ياريا بسي يسين اسطوره دگرديا
 ةمطالعـه دربـار   ةه دامنـ امروز .دهد يم ياريها  خ رشد تمدن و فرهنگ ملتيكامل تار ييشناسا
ـ يشتر گسترده شده و وارد تارير جهان هر چه بياساط ـ بـه و  يادبـ  يرهايو تفسـ  يخ، نقد ادب ژه ي

متـه بـه   وپ، اورفـه و مضـمون پر  يـ اسطوره اود ةدربار يآثار فراوان. است گشته يقيات تطبيادب
 يو تغزلـ  يحماسـ  اربردكالاقل از قرن شانزدهم به بعد، « يير آلبوينگارش درآمده، طبق گفته پ

ـ . )10 ييآلبو( 1»درآمد (merveilleux)ز يانگ ات شگفتي، جزو مباحث ادباسطوره اسـطوره   يول
ره يـ ل، مضـمون و غ يـ ن اسطوره، نماد، تمثيب يتوان قرار داد، چه تفاوت يم يرا در چه چهارچوب

رد دو اثـر آلفـ   ("La mort du loup")» مرگ گرگ«وجود دارد؟ به عنوان مثال در شعر معروف 
ا در شعر ي دهد، يها م ه به انسانك يمرگ است و درس ةگرگ در لحظ يه نشانگر آزادگك يينيو

ه در آن گـرگ از بسـتن   كـ  ”Le loup et le chien“) (  »سگ و گرگ يدوست«الفونتن با عنوان 
 يـك ا ياسطوره است  يكا گرگ يآ، ديĤيزند تا به اسارت انسان در ن يسر باز م ،قالده به گردن

از  يا ن داسـتان منظـوم، گـرگ چهـره    يـ چـارچوب ا  ه خـارج از كچرا  ،نماد يك كش يماد؟ بن
  .ندك يرا ارائه نم يو آزادگ يقهرمان

ونـان  ي يهـا  ها متعلق به افسـانه  ن سنتيگيرد، خواه ا هاي كهن وام مي اسطوره بيشتر از سنت
ا يـ  يشـمال  ياروپـا  يهـا  مقدس و اسـطوره  يها تابكنقل شده در  يها باستان باشد، خواه به قصه

ـ باشد  يحماس يها ، بازماندة داستانيقرون وسط ل گـرفتن اقـوام و   كشـ  يگـر چگـونگ   تيـ ا رواي
  .ا غربيدوران گذشته در شرق  يها ها و افسانه قصه يپرور هن و قهرمانكاستقرارشان در اعصار 

، ه خواهـد شـد  ن اسـطوره و افسـانه و مضـمون پرداختـ    ين مقاله نخست به تفاوت بيدر ا
 ةشـ ي، نحـوه تفحـص در ر  متفـاوت از آن  يهـا  و برداشـت  ياربرد اسطوره در متون ادبكسپس 

قـرار   يدارد، مـورد بررسـ   يقـ يات تطبيـ در ادب يگـاه يچه جا يا اسطورهه نقد كنيها و ا اسطوره
  .خواهد گرفت

                                                           

ان يپروان و يد ،فرشتگان ،انير خداينظ يعيطب راورود موجودات ف« Littréتره يل يميفرهنگ قد ةبر اساس نوشت -1
  )همان( يير آلبوينقل قول از پ »نامند يز ميانگ ات شگفتيدب، ايليگر آثار تخيرا در اشعارو د
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  هيما بن نماد و  درونمايه،اسطوره، 
در  يقـ يات تطبيعنوان ادبتابش تحت كدر  1965در  Raymond Troussonمون تروسن ير

ه يـ ا نقـش ما يـ ه يما به دو واژة بن) 1965تروسن (آن  يشناس ن و روشيمضام يارتباط با بررس
(motif)  ه يما ا درونيو مضمون(thème) يدو برادر در آثار ادب يد دشمنيگو يند و مك ياشاره م 

 يه دشـمن كـ د، چـرا  يـ آ يل مضمون به حساب ميل و قابيهاب يه است، در حالي كه دشمنيما بن
دو بـرادر فقـط خـاص     ياست و دشـمن  يميو قد يت مذهبيروا يكل بر گرفته از يل و قابيهاب

ـ يه در رواكست، بليت نيروا يك ن نـوع  يـ ز مـا شـاهد ا  يـ ن يواقعـ  يشـمار و در زنـدگ   يات ب
ه و يـ ن بـن ما يـ ه واژة اسطوره را دربـارة ا كد داشت يدر آن زمان ظاهراً تروسن ترد. ميخصومت

 يبـرا » اسـطوره «واژة  يد هنـوز جنبـة مـذهب   ي، شـا يير آلبوية پيار برد، طبق نظركه به يما درون
بـه حسـاب   ) 11 ييآلبو(» يمضمون ادب« يكف يرد ه بتواند آن را همكتر از آن بود يتروسن، قو

هـا   ن و اسـطوره ير عنـوان آن بـه مضـام   ييـ ، و تغ1981تاب در كن يهم يسيدر بازنو يآورد، ول
ـ پ. نار هم قرار دادكرادر » نيمضام«و » اسطوره«دو واژة  ،)1981تروسن ( : ديـ گو يمـ  يير آلبـو ي
 يمضمون ادب. تفاوت وجود دارد يمضمون ادب يكو  ياسطوره ادب يكن يطبق گفتة تروسن ب«
به عنـوان  . است يطة ادبيه متعلق به حك يانكدر زمان و م يا ت اسطورهيشخص يكظهور  يعني

مرموز، بـه   يه در هتلكرا  ت، شارلوسافته، مارسل پروسيب زمان بازتاكه در ك يمثال به هنگام
شالق گرفته شده، بـه پرومتـة در    يها ر ضربهيده و به خواست خود، به زيشكتخت دراز  يرو

تـاب پروسـت   كآن را در  ينـد، ظهـور نـام پرومتـه و تـداع     ك يه ميصخره، تشب ير، بر بااليزنج
سخاوت و از  يعنياش،  يت اصليه، پرومته ماهين تشبيه در اكمضمون شمرد، چرا  يكتوان  يم

 يتيه مـاه كـ دهـد و در قالـب شـارلوس     يرا از دست م 1تيخدمتگزار بشر يك يخود گذشتگ
شـه اثـر    يپسـ  يهـا  ا عشـق يـ  يرنـ كريپ، اثر پين اوديهمچن. شود يگونه ندارد، ظاهر م قهرمان

ف يـ تـوان در رد  يدارنـد، نمـ   كن ل و سهكسوفو يز با داستان اصلين ييها ه تفاوتكالفونتن را 

                                                           

شـود، بـه    ييرايه از او پـذ يـ ن اغديخواست بـا بهتـر   يه مكزئوس را  ،افتيض يكپرومته در ه كمعروف است  -1
ن عمـل او  يه از اكزئوس . ندكه يه خوب را به انسان هديرد تا اغذكت يچرب و پر از استخوان هدا يغذاها يسو

ل يـ ن دليها قرار داد، به هم ار انسانيآتش را از انسان گرفت، اما پرومته آتش را ربوده و در اخت ده بود،ن شيخشمگ
ـ بـه زنج  يا صخره يه در باالكوم شد كن بار محيا. باز هم به خشم زئوس گرفتار شد ده شـود و هـر روز   يشـ كر ي

رد و بـاز هـم طعمـه    يـ ل بگكمته از نـو شـ  د و روز بعد دوباره جگر پرويايدن جگر او به سراغش بيدر يبرا يعقاب
نجة كشت و به شـ كلس به نجات پرومته آمد و عقاب را كرار شد، تا سرانجام هراكن عمل آنقدر تيعقاب شود و ا

  .ان داديپرومته پا
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پ اثـر  يو اود (Victor de Laprade)تور دوالپراد يكشه اثر و يس پسكبع ياسطوره قرار داد، ول
ت، ياز بشر يا نشانگر چهره يكيه كرا يز. رنديگ يقرار م يد در چهارچوب اسطورة ادبيآندره ژ

 يقهرمـان فـرد پرسـت    پ بـه عنـوان  يشگر اودينما يگريشرفت آن است و ديت و پيخ بشريتار
ت يـ ه ماهكـ نيا يظـاهر شـود، بـرا    يادب يدر متن يا اسطوره يا قت چنانچه چهرهياست، در حق

ت خـود را در زمـان و   يـ د همان عمـل قهرمانانـة خـاص، ماه   ياش ماندگار بماند، با يا اسطوره
ر د يا ن صورت تنها اشـاره بـه نـام قهرمـان اسـطوره     ير ايش بگذارد، در غيگر به نمايد يعصر

 ييآلبـو (» سـت ين يافكـ اسـطوره   يـك گر نمودن  جلوه يخود، برا ير از نماد واقعيغ يچارچوب
ردش در ك با عمل يا قهرمان اسطوره يت اصليحفظ ماه يعني يا پس ظهور چهرة اسطوره). 12

 يـك اش،  يت اصـل ير از ماهيغ يظهور همان چهره در چارچوب يول. يهر داستان و هر متن ادب
ن يتـاب عشـق و مغـرب زمـ    كدو روگمـون در   يا به گفتة دني. شود يب ممحسو يمضمون ادب

ت و موضـع  يـ ظاهر شود، بايـد همـان موقع   يه در هر داستانكن است ينماد يا اسطوره، افسانه«
 يهـا  نار اسطورهكه در كمعتقد است  يير آلبويپ). 93دوروگمون (» ندك يرا تداع ياسطورة اصل

رد كها با همان عمل  ن اسطورهيه به اكهر زمان «: جود دارندز وين يخيتار يها ، اسطورهيباستان
بـه خـود    يا افسـانه  ياضافه گـردد، آنهـا پوششـ    يفاتيشان شاخ و برگ داده شود و توص ياصل

شور فرانسه در قـرون  كپادشاه ( Charlemagne يتوان افسانة شارلمان ين دست مياز ا. رنديگ يم
 يخ فرانسـه وجـود داشـته و قهرمـان    يدر تـار  يشارلمان هكچرا ) 13 ييآلبو(» را نام برد) يوسط

صـد سـال عمـر    يمختلف گـاه تـا س   يها تيدر روا يان است، وليفرانسو يبرا يفراموش نشدن
ق يسـو و حقـا   يـك از  يپس افسانة شـارلمان . اند معجزات را به او نسبت داده يا برخيند، ك يم

ن در قـرن  يهمچنـ . رده اسـت كلق اسطوره خ يكاز او  كگر، به طور مشتريد ياز سو يخيتار
شـه  يهم يه براكساخت  يريناپلئون و نقشش در انقالب فرانسه، از او تصو يها ينوزده دالور

ـ   ياسـطوره بـاق   يكخ فرانسه به عنوان يدر تار ا دروغ، يـ ، راسـت  ياديـ ات زيـ اكح يمانـد، ول
قهرمـان   كنـدار ن اسـطوره اسـت، و سـرانجام، ژا   يا يا افسانه يها ه جنبهكاش نقل شده  درباره

فـراوان گفتـه شـده، از     يهـا  اش افسانه ه دربارهك يا ست اسطوره يا خ فرانسه چهرهيمعروف تار
د از يسـف  يبـوتر ك، قلـب او بـه صـورت    كه به هنگـام آتـش زدن ژانـدار   كت شده يجمله روا

ـ  يبوتر سفكن يا. ردكها پرواز  رون آمد و به آسمانياش ب نهيس  روح و كيو پـا  يگنـاه  يد، نمـاد ب
از حضـرت   يل بـه نمـاد  يتبـد  كند و ژانداركدا يپ يجهان يه افسانه مفهومك نيا. جسم اوست

ه در آن كـ شـاند  ك يها م هن اسطورهك يايابرمرد، ما را به دن يكاز  يا ناپلئون نماديم گردد، يمر
  .رديگ يل اسطوره را به خود مكافسانه ش
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شوند، با ظهورشان در متون  يق مملح يباستان يها ه به اسطورهك يخيتار يها ن اسطورهيا
توسـط   يز، علـم روانشناسـ  يـ گـر ن يد ياز سـو . دهند يات ميبه ادب يشناخت جامعه يا جنبه يادب

ه و يـ ن تجزيها انجام داده است، همچنـ  اسطوره يايرا دردن يديجد يها يونگ بررسيد و يفرو
ـ   ينو يالپردازيل گاستون باشالر از خيتحل و  كة آب، بـاد، خـا  سندگان دربـارة عناصـر چهارگان

متفاوت از آنچه سابق بـر   يفيند، توصك يا مضمون ارائه ميه يما را از درون ييف نويآتش، توص
ن نقـد  يه توسـط منتقـد  كـ  ييهـا  پس از باشالر و به دنبـال پـژوهش  . مين داشتيآن دربارة مضام

ضـمون  ه راجع بـه م ك پس همچنان. ات شديز وارد ادبين يگرين ديانجام گرفت، مضام يمضمون
توان سـخن   يز ميره نيا آتش و غيسخن گفت، راجع به مضمون آب  يشود، در اثر يگون ميآنت

بس پر  يمضمون ييه به گفتة آلبوكتوان دربارة مضمون آب در آثار پروست  يراند، من جمله م
 (Pierre Jean Jouve)ر ژان ژوو ينر و پيا مضمون خون در اشعار آپولي) 13همان (ت است ياهم

و آتش هرگز از چهار چوب مضمون خارج نشـده   كآب، باد، خا يول). همان(و نوشت گفت 
 يبررسـ  يگون گاه بـه صـورت مضـمون در متنـ    يه آنتك يشوند، در حال يل نميو به اسطوره تبد

توانـد در   يمختلف م يها لكا آب به شي. مينك يشود و گاه به عنوان اسطوره با آن برخورد م يم
ولو آن را گاه به صورت مضـمون  كشل يه به عنوان مثال مكرد يا قرار بگيا دريانوس ياسطورة اق

  )ولوك(ند ك يم يتور هوگو بررسيكو گاه با عنوان اسطوره در آثار و
 يهــا تــاب از اســتعارهكز بــه نوبــة خــود در يــقــات، شــارل مــورون نين تحقيــا يدر پــ
ــا اســطورة شخصــيــبرانگ وســواس ن و يه مضــامدارد از مجموعــ يســع) مــورون. ك. ر( يز ت

 يهـا  اسطوره«در اين ميان، . ابديسنده دست ينو يز به اسطورة شخصيبرانگ وسواس يها استعاره
ن يـ ه در ارتباط بـا ا كشوند  يظاهر م يريز همچون تصاوين (Les mythes cosmiques)» يهانكي

در چـارچوب   ي، همگـ يدر پـ  يپ يها ان زده، جنون باد و توفانين آب عصيمضام. اند نيمضام
 يايـ ارگران دركـ تورهوگو، آن هم در رمـان  يكه به ويژه در آثار وكرند يگ يا قرار مياسطورة در

ـ يمضـام  يايجه، در دنيدر نت. خورد ياو فراوان به چشم م) هوگو(  يهـا  ، مـا بـا اسـطوره   ين ادب
نيـز سـاخته و    يشان از عهد باستان بـه جـا مانـده و برخـ    ياريه بسكم يار داركسر و  يشمار يب

مـدرن و   يا زنـدگ يـ خ يبرگرفته از تـار  ياست، برخ يبشر يمتفاوت زندگ يها دوران پرداختة
مشـابه   يمفهـوم » اسـطوره «ز واژة يـ ن ياسـت، گـاه   يهانكيو  ييايدن يها جنبه يز داراين يبعض

ن كيا تسيز يبرانگ ال وسواسيخ يدر مجموع، اسطوره نوع. ندك يدا ميرا پ يافتنيدست ن يآل دهيا
ـ يبنـابرا . سـازد  يباتر مـ ينده را زيه آكش نه تنها گذشته، بليها سرابه با كدهنده است  ن ين در ب

  .ز داشته باشدين ير آرمانيتواند همان تصاو يشود، اسطوره م يه مك يفات متفاوتيتوص
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، راجـع بـه   )1962ربـول  (ات فرانسه در دورة بازگشت سـلطنت  يتابش، ادبكر ربول در يپ
در فرانسـة قـرن    يتـاب سـراب روسـ   كدر  يلورتـوالر ا يـ د و يـ گو يسخن م يسياسطورة انگل

شة فالسفه قرن ير آنها را در انديگويد و تأث يم يروس يها دربارة اسطوره) يلورتوالر(جدهم يه
ن يـ ل ايـ بـه تحل ) تامبـل يا(تاب اسطورة رمبو كامبل هم در يتاباند، رنه ات جدهم فرانسه باز مييه

ن يدر چن. باشند يادب يها انگر اسطورهيب يانند به نوعتو يها م ن نوشتهيهمه ا. پردازد ياسطوره م
ن آثـار بـه   يـ ب دهنـده را در ا يـ فر يافته و حتيل كر شيير تغيتصو يكشتر ي، اسطوره بيصورت

به  Europeه در مجله كنر يك دربارة آپوليمه شون يبه نوشتة هانر يا در مقاله. گذارد يش مينما
ه معتقـد  كـ ابـا دارد، چـرا   » اسطوره«ار بردن واژة كك از بي، مه شون)79ك يشون مه(د يچاپ رس

گـر معنـي و مفهـوم حقيقـي خـود را      يرده است و دكدا ير پيو حق يمنف ين واژه مفهومياست ا
  .ندارد

. سـت يسـنده ن ينو يـك الت يهـا و تخـ   يالپردازيـ خ ي، جدا از بررسـ ياسطورة ادب يبررس
ه كـ  ياند، تا زمان ات داشتهيفاوت در ادبمت ياربردهاك يباستان يها قرون، اسطوره يه طكم يدان يم

باسـتان را ارائـه    يهـا  امالً نوپردازانـه از اسـطوره  كـ  ياربردكست يتب سورئالكستم ميدر قرن ب
ه كـ  نيـ هـا، و ا  ملت يالت جمعيا تخيهايند  تيدة واقعيها زائ ا اسطورهيه آكشه ين انديا. ندك يم

گونـاگون را در اذهـان    يريده و تصـاو ت و مفهوم بـو ير ماهييها دستخوش تغ قرن ياسطوره ط
گـران بـه    ليـ از تحل يـك چ يآنچه هـ  يرده، همواره ما را به خود مشغول داشته است، ولكزنده 
، يخيحال چـه تـار   -جا اسطورهكه در كن است ينند، اكاند مرزش را مشخص  نتوانسته يدرست

ا قالـب  يـ شـود   ين مياممض ياياز حدود خود پا فراتر گذاشته، وارد دن -، چه مدرنيچه باستان
ـ   هيـ م نظريردكـ ه مشـاهده  كـ  نه همچنـان ين زميدر ا. رديگ يافسانه را به خود م شـمارند و   يهـا ب

  .دياين منتقدان به وجود نيب يد هرگز اتفاق نظريمتفاوت و شا

  يقيات تطبيها در ادب ل اسطورهيتحل
ه يـ ه و بن ماين مااي از اسطوره، درو موند تروسن بررسييهمانطور كه پيشتر اشاره شد، ر

هاي بسياري، مضـمون و   ها، در بخش ن و اسطورهيتاب دوم خود، مضامكآورد و در  يبه عمل م
در . شـود  ف قائل مـي يا موتيه ين درونمايه با بن مايب يدهد و تفاوت ينار هم قرار مكاسطوره را 

ه تروسـن  كـ خـود آنچـه را    يا تـاب نقـد اسـطوره   كستم در ير برونل منتقد قرن بيه پك يصورت
به حسـاب  » مضمون«خواند  يه ميه او بن ماكند و آنچه را ك يخطاب م» نمونه«نامد  يمضمون م

» انيعصـ «تروسن در داستان پرومتـه   يبه عنوان مثال برا«د يگو يبرونل م). 30برونل (آورد  يم
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 .مضمون يكان، ين عصيبه ا» يت بخشيفرد«ه است و خود پرومته به عنوان يبن ما يكپرومته 
ا يـ ه يـ ما دربارة بن. انين عصياي از ا »نمونه«مضمون است و پرومته  يكان ياز نظر من عص يول

نـان واژه را در  يو ا (Motiv)گرفته شده  يشناسان آلمان ه اصل واژه از لغتكم يد بگويف بايموت
ه از عناصـر اسـطور   يكـي تـوان   ين واژه را ميا. اند ار بردهكخود فراوان به  يقيتطب يها پژوهش
) 240اسـتراوس   يلو( يساختار يشناس تاب مردمكاستراوس در  يلود لوكه ك همچنان(شمرد، 

سـنده  ينو يـك مختلف  يها ه در گفتمانكرار كعنصر ت يكس كا برعي) ندك يخود بدان اشاره م
ل يـ ه و تحليـ ه از تجزكاست  يف، عنصريا موتيه يما به هر حال بن. شود يار گرفته مكرر به كم

ــرا يا شــود و خــود مجموعــه يمــتن حاصــل مــ  كيتوماچوســ. ســتيل نيــه و تحليــتجز يب
Tomacheviski  ه وجـود دارد و در  يا بن مايف يسلسله موت يكه در هر اسطوره كمعتقد است

 يم هر داسـتان ينكه تصور كآن يداستان به حساب آورد، ب يكتوان اسطوره را همچون  يجه مينت
  ).31 همان،: برونل(اسطوره باشد  يكتواند  يم

 يژگـ يه وكـ ن اسـت  يـ ات در ايـ اكگـر ح يبا د يا ت اسطورهياكاز نظر گرماس تفاوت ح
د يـ ارتباطـات بـوده و قـادر بـه تول     يهـا، برخـ   انسكس يعبارات، بعض يرار برخكآن ت ياساس

ات حضـور داشـته   يـ اكن حيـ ل دهندة آن اسـطوره در ا كيه عناصر تشكاست  يگريات دياكح
  .باشند
اسـطوره وام   يـك از  يشمار يب يها رار همراه است و داستانكا ته اسطوره همواره بك نيا

اسـطوره واحـد    يـك بـه   يبـه نـوع   يه همگـ كـ را  ييها ن داستانيهمانندي و تشابه ب گيرند، مي
اسـطورة واحـد    يكمنتج از  يها ن افسانهيسه بياز نظر گرماس در مقا. آورد اند، پديد مي وابسته

ف سـاختار  يتوصـ  يگـر يو د يا ف جهـان اسـطوره  يتوصـ  يكـي «د مد نظر باشـد  يدو مطلب با
  ).33گرماس (» داستان -اسطوره

ـ  ين درآمد به مقايا ايه آك نيد و آن ايآ يش ميپرسش پ يكنجا يدر ا  يهـا  ن داسـتان يسـة ب
، يقـ يات تطبياست بر ادب يند در واقع درآمدك يه گرماس بدان اشاره مكاسطوره  يكحاصل از 

» يقـ يتطب يشناس اسطوره«ن خود نوعي ياب اسطوره و حماسه، اتكل در يا طبق گفتة ژرژ دومزي
  ).10ل يدومز(است 

ـ «و » اسطوره«ن يب ييرآلبويه پك يدر باال به تفاوت . قائـل اسـت، اشـاره شـد    » ياسطوره ادب
اسـطوره در   يعنـ ياسـت،  » ياسطورة ادبـ «ش از يب» اسطوره«ه قدمت كز معتقد است يل نيدومز

ـ  «خـود وجـود دارد و    ينگـ و فره ياسـ يس يچارچوب اجتماع امـد اسـطورة   يپ» ياسـطورة ادب
و چـه   ي، چـه شـفاه  »يا متـون اسـطوره  «جه قـدمت  يدر نت. است يو فرهنگ ياسي، سياجتماع
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ه كـ  يا سهيات مقايكارشناس ادب يكبه عنوان مثال . است» يادب يها اسطوره«ش از ي، بينوشتار
 يد در پيبرود، با يه به سراغ متون ادبك نيند، قبل از اكق يتحق» نياسطورة آر«خواهد دربارة  يم

از آن  يا ن است و نمونهيسمان آريه معروف به ركن ياسطورة آر. باشد يا متون اسطوره يبررس
ه كـ  يين، از هـزار تـو  يـ سمان آرير كمكبه  Théséeه تسه كم ينيب ين ميرا در داستان فدر راس

 يل ردپـا يـ سـت و دومز ين يمتون ادبيابد، خاص  يوال به آن وارد شده، نجات ميشتن هك يبرا
اثـر   Ariane à Naxosزوس كن درنـا يـ آر يقيرا در قطعـه موسـ  ) همـان : ليـ دومز(ن اسطوره يا
ن توسـط ونـوس اثـر تنتـوره     يـ آر يگـذار  تـاج  ينقاش ين در تابلويچارد اشتراوس و همچنير

(Ariane couronnée par Venus, Tintoret) ن بـا  يچنـ نـد و هم يب يز مـ ينقاش قرن شانزدهم، ن
ه بـه همـراه   كـ  يژاپن يها ترانه ين اسطوره در برخيا يه رد پاكبرد  يم يتر پ گسترده يقاتيتحق

 يشـا يه گكم ينيب يوبو، مكوي يها از ترانه يكيدر . خورد يز به چشم ميشود، ن يفلوت خوانده م
 Mizorogaikeه كـ بـار او را در سـاحل بر   يـك ه كـ عاشق ناشناختة خود  يدر جستجو كيانزاك

شود كه عاشق همه جـا   يدوزد، آن نخ باعث م يرده تكه نخي را به لباس مرد جوان مكمالقات 
  ).1972(شا باشد ين گيبه دنبال ا

ا به يم، پرداختن به اسطوره، ينكات تصور يخ ادبياز تار يا را شاخه يقيات تطبيچنانچه ادب
اوش به كن يموارد ا ياريبسها ست و در  شة اسطورهياوش در رك ي، نوعيا نقد اسطوره يعبارت

شـه در  ين ريد و ايآ يها به دست نم شة اسطورهياز ر ينوشتار يه سندكرسد، چرا  يبن بست م
به ويـژه   يا ن روش در نقد اسطورهير برونل، بهتريبه نظر پ. عمق قرون و اعصار گم شده است

 يا سـه يم تا مقاين باشزما هم يا سهيمقا يه در پكن است ياسطوره در آثار متفاوت، ا يكسة يمقا
در قرن  يسندگان حتياز نو ياريه بسك (Electre)ترا كاسطورة ال يها شهيافتن ريمثالً : يدر زمان

 يچ سـند نوشـتار  يه قبل از اشعار هـومر هـ  كن است، چرا كرمميباً غياند، تقر به آن پرداخته 20
ز ياسطوره قبل از هومر نن يا كش يه بك يتر باشد در صورتكاز داستان ال كيه حاكوجود ندارد 

  .وجود داشته است يدر متون شفاه
ل دهنـده آن اسـطوره   كيشتر به گذشـتة تشـ  يه بكشود  ياسطوره باعث م يدر زمان يبررس

 يـك دة يـ چيده آن اسـطوره و رابطـة پ  ين امر مانع از شناخت مجموعه در هم تنيم و اينكتوجه 
  .است خاص يمقطع زمان يكمشابهش در  يها اسطوره با اسطوره

 يماننـد تماشـا  «: ديگو يه سوسور دربارة زبان مك چنان ، آنيهمزمان يه بررسك يدر صورت
د وضع صـحنه را در  يتوان يم يد، به خوبيياينار صحنه بكه به ك يا شطرنج است، هر لحظه يباز

ـ اند، مهـم ا  جا بودهكتر در  موجود پيش يها ه مهرهكست ين نيمهم ا. ديابيآن لحظه در تـه  كن ني
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  ).310بهار (» گر دارنديديكبا  يجايند و چه ارتباطكن زمان در يه در اكت اس
ز بـه  يـ ن يشناس و اسطوره يشناس مردم ي، در بررسيشناس ن روش سوسور عالوه بر زبانيا

  .ار برده شده استك
ن اسـطوره در متـون   يه اكشود  يار مكآش ياسطوره زمان يك يادب يغنا«ر برونل يبه نظر پ

ر يه در ضـم كـ هـن اسـطوره گـردد    ك يـك ل بـه  يرد و در واقع تبـد يث قرار گمختلف مورد بح
ن يـ رد اكـ  ه عمـل كـ است  ياسطوره زمان يك يثبت شود، ارزش ادب يو جمع يناخودآگاه فرد

  ).24برونل (» خود باشد يرد قهرمان اصلك ه عمليشتر شبياسطوره هر چه ب
شـگر  يگر متون نمايره بر داسطو يكگرِ  فيمتونِ توص يشناسان، بعض اسطوره يبرخ يبرا

ن يتـر  يل واقعياثر اش 1ياو، اورستكن، منتقد روانياز نظر آندره گر. ت دارندين اسطوره، ارجحيا
ن اسـطوره ارائـه   يرا از ا ين ساختار داستانيتر يه واقعكف از اسطوره اورست است، چرا يتوص

ن يگـر (د يـ نما يس مـ كدر منعپسر را با ما ين نحو، رابطة دوگانة مثبت و منفيند و به بهترك يم
91.(  

ه كـ اند چرا  ياسطوره، واقع يكات مربوط به يه همه رواكاستراوس معتقد است  يلو يول
شـود   ين اسطوره، خالصه مـ يم ارائه شده در متون متفاوت از ايل مفاهكاسطوره در  يكمفهوم 

  ).240استروس  -يلو( ير ادبيباشند و چه غ ين متون ادبيچه ا
ن داده منـتج  يـ آن از ا يادبـ  يهـا  ه برگـردان يـ لكه كـ ن اسـت  يدادة نخست كيا اسطوره يآ
رنـد؟  يجداناپذ يتيلكاش  يادب يها ه تمام برگردانكست يانگر مجموعه ايا اسطوره بياند؟ آ گشته

ـ    يـك شـة واحـد   ياسطوره به عنوان ر يك يا جستجويآ بـه همـان انـدازه     يسلسـلة متـون ادب
  طوره؟اس يكشه ير يه جستجوكحاصل است  يب

ـ ياسطوره غالباً تـار  يكات يخ ادبير برونل تارياز نظر پ ا يـ ارزش شـدن آن اسـطوره    يخ ب
ه در كـ  يگون آنويل با آنتكگون سوفويسة آنتيدر مقا. مدل است يكنمونه،  يكارزش شدن  يب

خواننـده   يبرا يا شتر جنبة اسطورهيل بكگون سوفويه آنتكم ينيب ير درآمده، ميستم به تحريقرن ب
ن يبـه همـ  . نـد ك يگر زنده مـ يد ييها بعد همان اسطوره را در فضا ه قرنك يگون آنويد تا آنتدار
دا يـ ش پـا افتـاده پ  يپـ  يگر مفهومياسطوره د«: ديه بگوكك حق دارد يمه شون يد هانريل شايدل

                                                           

1- Orestie انت به پدرش به قتـل رسـاند و   يه مادرش را به خاطر خكانگر سرگذشت اورست است يب ن داستانيا
ـ ن از عذاب وجدان توسط اومـه  ييرها يز دچار جنون شد و براينبه دنبال آن  ان انتقـام،  ي، خـدا Euménuidesدها ي
 ياركـ ه بـا هم كـ ار دور افتـاده بـرود   يبسـ  يا در نقطـه  Artémisمس يه به جستجوي مجسمة الهة آرتكمأمور شد 
  .ار موفق شودكن يتوانست در ا Pyladeالد يو دوستش پ يژن يفيخواهرش ا
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  ).45برونل (» رده استك
نقـش  هـا   ردن اسـطوره كـ ارزش  يشناسي در ب تاب اسطورهكد روالن بارت با ين شايهمچن

 يـك هـا،   سلسـله نشـانه   يـك ش يغ، نمايتبل يكه اسطوره را به حد كچرا . داشته است يا ژهيو
ن اسـت  كـ ه به نسبت هر عصر و زمـان مم كرسانده است  يو همگان ياجتماع يسلسله باورها

  1.ندكر ييتغ
 ياريشـود كـه واژة اسـطوره و مضـمون در بسـ      نجا بار ديگر اين مسئله مطـرح مـي  يدر ا
تـاب  كدر  يا سـه يق مقايـ تحق يـك بـراي مثـال، در   . رده اسـت كدا يپ يهوم واحدها مف پژوهش

دو ) 1986 شـوآ وروسـو   يپـ (شـل روسـو   يم -شـوا و آنـدره   يلود پـ كنوشته  مضمون فاوست
ـ ين تصـو يـ ه برگرفتـه از ا كـ  يمضمون فاوست در آثار متفاوت يسنده به بررسينو اسـت   ير ادب
ر رمبو در ير تصوييه در آن به تغك اسطورة رمبونوان سد تحت عينو يم يتابكامبل يپردازند، ات يم

ر متفـاوتي از رمبـو   يه در آن تصـاو ك يتابكتوجه دارد،  ين شاعر فرانسويمتعدد از ا يرهايتفس
. بـه او داده شـده اسـت   » ديپسر خورش«ز عنوان يه شده و گاه نيح تشبيگاه به پرومته، گاه به مس

ر، يسـپ كاز جمله ش. شود يل مياسطوره تبد يكبه  يخيچهرة تار يكم ينيب يموارد م ياريدر بس
  .شوند يل ميتلر به اسطوره تبديه يحت كدار -ناپلئون، سزار، ژان

متعـددي   يهـا  م اسـطوره يتوان يد، ميگو يشناسي خود م تاب اسطورهكطبق آنچه بارت در 
عر و ، اسـطورة شـ  كيودكـ ت، اسطورة نبوغ، اسطورة يم، همچون اسطورة عدم مسئوليداشته باش

ه واژة اسـطوره از واژة  كـ چـرا  ). 237بـارت  (» الم استك يكاسطوره «بارت  يبرا يعنيره، يغ
 يالمـ كه هـر  كـ شود گفـت   يا ميجه آيدر نت. گرفته شده است» سخن« يبه معن muthos يوناني
  تواند اسطوره باشد؟ يم

. جـود دارد مـا و  يعالمت سؤال بـرا  يكشه يدر برابر واژة اسطوره، هم«ر برونل ياز نظر پ
رش آن يقادر به پذ يه عقل آدمكنند ك يارائه م يزيانگ ات شگفتيه دربارة اسطوره، رواك يمتون

اري دربـارة  يات بسـ ي، روا)1959( تولد جهان تحت عنوان يتابكاز جمله در . اند ست، فراوانين
ران يـ د، ال، هنيه، اسرائكين، تريم، الئوس،تبت، سومر، چيه به مصر قدكشده است  ييها اسطوره

                                                           

دارد  پسند، اظهار مـي  هايي از به اصطالح فرهنگ عامه ، روالن بارت ضمن تحليل نمونهشناسي اسطوره در كتاب -1
ها، اشعار تبليغـاتي   هاي متفاوت، مواد غذايي، اتومبيل هاي مطبوعاتي، پوشش ها، عكس كه در جوامع مختلف، آگهي

اين كتاب كه برگرفته از انديشـه  . اند نهان كردههاي گوناگون را در خود پ ئولوژي اند كه ايده هايي و سياسي، اسطوره
انـد كـه در كوچـه و بـازار مـردم بـا آن        هـايي  كند كه بيانگر پيـام  ماركسيستي است، تعدادي متون كوتاه را ارائه مي

 .آيند هاي زمان و عصر خود درمي اند و رفته رفته به صورت اسطوره مواجه
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ن يـ ه در اكـ است  ييها از بوجود آمدن قوم كيات حاين روايا يهمگ. قبل از اسالم، تعلق دارد
ن پرسـش  يـ شه بـا ا يهم يآدم. اند يميقد يها گذار سنن و فرهنگ انيها به سر برده و بن نيسرزم

ا يـ . جا خواهد بودكجاست و كا ين دنيگاه او در ايا چگونه بوجود آمده و جايه دنكمواجه است 
جـا  كروم و از  يجـا مـ  كجا هستم، به كه هستم، ك«: پرسد يشه از خود ميبه قول ولتر، انسان هم

  ).19برونل (» راز گشاست يكن پرسش، اسطوره يد در برابر ايو شا» ام؟ آمده

  جهينت
هـا در متـون    سة اسطورهي، هم مقايم به نوعينك يخطابش م يا آنچه امروزه ما نقد اسطوره

هاسـت، هـم    اسـطوره  يابيـ  شـه ير ياست، هم تالش برا -زمان و چه در زمان مچه ه -متفاوت
ا به غلط با واژه اسطوره يه به درست كاست  ييها گر واژهيردن اسطوره از مضمون و دكز يمتما

  .اند ختهيدر هم آم
بـه  . ، شـباهت دارد يقير به روش فهـم موسـ  يل اساطيروش تحل«: ديگو ياستراوس م يلو

اسـت و در زمـان، گسـترش     يانيـ آغـاز و پا  يه داراكم يشنو يم يزي، چيقيدن موسيهنگام شن
م يمعهـذا اگـر در هـر لحظـه نتـوان     . دارد يانيـ انه و پايآغاز و م يبه عنوان مثال، سمفون. ابدي يم

، يقيت موسـ يلكم و به ينكم، با هم جمع يشنو ينون مكم و هم ايا دهيه تا آن زمان شنكرا  يزيچ
احسـاس   ييايقيچ لذت موسـ يد و هيم فهمينخواه يز از سمفونيچ چي، هميار باشيواقف و هوش

  ).206 يستار(» ردكم ينخواه
اسطوره و بـه   يكشتر يفهم ب ياست برا ييگشا ، راهيابي شهيز ريل اسطوره نيظاهراً در تحل

ـ  كـ از بـه جمـع   يز نياسطوره ن كپس در. ل دهندة آنكياجزاء تش كژه دريو  يردن اجـزاء درون
اسطوره در شـعر، در   يكمتفاوت از  يها جلوه. ت قالبش دارديلكرتباط دادن آن به اسطوره و ا

برونـل  . ك. ر( ز بـدان اشـاره شـد   يتر ن د و پيشيگو ير برونل ميه پك ش، در رمان، همچنانينما
اش را در مـتن   يا ت اسـطوره يماه ياسطوره زمان ياند، ول مياسطوره سه يساز يندر غ) 36-35
 يـك ه بـه صـورت   كـ نيخود را در آن متن ظاهر سـازد، نـه ا   يه نماد اصلكند ك يحفظ م يادب

از چارچوب اسـطوره خـارج شـده     ين صورتيدر چن. گر شود ه در متن جلوهيما ا بنيمايه  درون
، پـژوهش  يدر شاخة علـوم انسـان  . شود يف محسوب ميه و موتيا بن مايه يمضمون و درون ما

 يا سـه يات مقايـ بـه ادب  -د همـواره يو شـا  –غالبـاً   يتركد يها دربارة اسطوره به ويژه در رساله
اسطوره در آثـار هـم زمـان،     ياسطوره و چه در بررس يابي شهيه چه در ركشود، چرا  يده ميشك

د برداشت خود را از يسه پژوهشگر از ابتدا باين مقايد و در ايآ يش ميسه پيخواه ناخواه امر مقا
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در  .ديا نماد و افسانه، مشخص نمايه يه و بن ماين مانند و آنچه دروك يآنچه اسطوره خطابش م
كنـيم كـه يـك اسـطوره در      ها دارند غالباً مشـاهده مـي   هايي كه اختصاص به اسطوره فرهنگنامه

بـه عنـوان مثـال    . كند هاي متفاوت ولي كم و بيش مشابه ظهور مي هاي مختلف به گونه فرهنگ
در قرن پانزدهم، در آثـار   Christine de Pisanدارك كه پس از كريستين دوپيزان  -اسطوره ژان

شباهت به اسطوره آنتي گون نيست، قهرمان آثـار   گر شد و در برخي موارد بي ادبي فرانسه جلوه
همچنـين اسـطوره   . نويسندگان آلماني چون شيلر يا انگليسي چون برنارد شاو نيـز بـوده اسـت   

كند و فردوسي و نظـامي از او بـه عنـوان     ميالكساندر كبير، در آثار ايراني با نام اسكندر ظهور 
هـا داللـت دارد و    اين امر بر جهاني بودن برخي اسطوره. كنند امپراطوري مخوف و فاتح ياد مي

هـا   تواند بررسي پذيرش اين اسطوره هاي متفاوت مي هاي جهاني در فرهنگ بررسي اين اسطوره
سـازي   و بررسي بوطيقاي اين اسـطوره هاي گوناگون  هاي مختلف تاريخ در نزد ملت را در زمان

  .ها به دنبال داشته باشد را در ادبيات ملت
شـود از جملـه نقـد بوطيقـاي      هـاي متعـددي تقسـيم مـي     اي به شاخه امروزه نقد اسطوره

كه به خوبي در ادبيات تطبيقي جوابگوست، يا بررسي و شناخت  (mythopoétique)ها  اسطوره
ها يا تصاوير  كه در آن اسطوره (Automythobiographie)اي  امهن ها در آثار خود زندگي اسطوره
اي كه از كودكي در ذهن نويسنده نقش بسته و بعدها در زندگيش تأثيرپذير بوده، مورد  اسطوره

  .گيرد بررسي قرار مي
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