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خيال خدایی و بادافره آن در نقدی اسطورهای
بر روایتهای کاووس و ایکاروس
ایلميرا دادور

1

دانشیار زبان و ادبیات فرانسه ،دانشکدة زبانها و ادبیات خارجی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت ،1393/09/24 :تاریخ تصویب)1393/10/23 :

چکيده
پرواز ،اوجگرفتن و رسیدن به بلندی آسمان ،از دیرباز یکی از آرزوهای بشرر بروده اسرت جره جلروة آن را در
اسطورهها میبینیم .از طرفری ،ادبیرات جایگراه همیشرگی اسرطورههرا بروده اسرت .اسرطورههرا از البرهالی
فرهنگهای جهن ملل به متون رسوخ جردهاند و به شکلهای گوناگون ،به زندگی خود ادامه دادهاند ،اما آنچه
همواره موجب غنای ادبیات میشود و آن را از ایستایی به پویایی میرساند ،داشتن نگاهی درزمرانی بره آثرار
ادبی در طیف گستردة آن است .اسطوره ها نیز جه خود با تحول زمانی پیش می روند و در گراهشرمار تراریخ،
همواره حضور دارند ،از این امر مستثنا نیستند .امروزه در ادبیات جهان ،اسطورهها و بازگشت آنهرا ،یکری از
مباحث شایان تأمل ادبیات تطبیقی محسوب می شود جه گونه ای رویکرد به جهان هستی ،در قالب تمثیرل و
حکایت و روایت است .از همینروست جه اسطوره ها را نباید حکایتهایی نادرست و باسرتانی برهشرمار آورد؛
بلکه باید معنای آن را در مسائل وجودی و زیستی انسان در طول تراریخ مشراهده جررد .هرد ایرن مقالره،
خوانشی نو از دو روایت اسطوره ای ایران و یونان باستان است :داستان جاووس در شاهنامة فردوسی و خیرال
خداییاش در جنار اسطورة یونانی ایکاروس و آرزوی رسیدن او بره آسرمان هرا جره در قرالبی نرو و براسراس
دیدگاههای نظریهپردازان معاصر نقد اسطورهای ،مطالعه و واجاوی میشود.
واژههای کليدی :ادبیات ،اسطوره ،ایکاروس ،بازگشت اسطورهها ،جاووس ،نقد اسطورهای.

 .1تلفن61119063 :

E-mail: idadvar@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه اسطوره یکی از مداخل مهم و چرالشبرانگیرز مباحرث جدیرد ادبری برهویرهه ادبیرات
تطبیقی است ،اما تثبیت جامل معنای آن دشوار است؛ زیرا اسطوره همرواره بره یر قلمررو
معنایی ویهه اشاره میجند .واژة  mythیا اسطوره ،ریشرة یونرانی دارد جره در آثرار هرومر بره
معنای گفتار ،نطق و جالم آمده است و در همة زبانهای اروپایی دیرده مریشرود ،امرا در
عمیق معنای اسطوره ،مستلزم فهم سراختار و تشرکیالت جامعرة مرورد نظرر اسرت؛ چراجره
«اسطوره از لحاظ تراریخی ،دنبالره و همبسرتة آیرین اسرت و بخرش گفتراری آن محسروب
می شود؛ داستانی است جه آیین بهصورت عمل درمی آورد» (ول و اوسرتین)213 :1382 ،؛
بنابراین ،اسطورهها برای بررسی تاریخ آداب و سنن و تاریخ آرا و اندیشهها راهگشا هستند.
تعریف اسطوره
در ایران باستان ،هنگامیجه روایات ملی ،اسطوره هرای دینری ،حقرایق تراریخی ،سرگذشرت
پهلوانان ،تاریخ پادشاهان و امیرانی جه از مشرق ایران برخاستند و در تشکیل حکومرتهرای
مستقل ایرانی رنج بردند ،بههم درآمیخت ،داستانهای مرتبی را پدید آورد جه اسراس آنهرا
تاریخ ،ظاهر آنها داستان و روش آنها اسطورهای و دینی بود .در اوستا شاهد نمونههرایی از
همین داستانها هستیم جه خود منشأ داستانهای ملری ایرانیران در ادوار دیگرر شرد .پر
اسطورهها و داستانها و روایتهای ملی و حماسی ایرانیان ،به حدی از جمال رسید جه الیرق
تدوین شد .روایتهای قدیم ،اند اند گرد آمدنرد و برهصرورت حقرایق مرذهبی و ملری و
تاریخی در جتابها نگاشته شدند و زمینه برای رفتن از اسطوره به تاریخ و روایتهرای ملری
فراهم شد (صفا.)26 :1369 ،
با توجه به آنچه گفته شد و در تعریفی جلی ،اسرطوره بیرانی اسرت جره ژر سراخت آن،
حقیقت و تاریخ ،و روساخت آن افسانه است .یعنی از طرفی به افسانه پیونرد مریخرورد و از
سویی دیگر ،حقیقت و تاریخ را در خود دارد .بههمینجهت ،برای سریاسلروئی  ،اسرطوره
دارای منطق خاصی میشود جه آدمی در سایة آن ،معماها و معضلهای خود را میگشراید و
«قلمرو عقل» را با حوزة تجربه پیوند میدهد (بهنقل از ضریمران )8 :1379 ،و جاسریرر هرم
اذعان میدارد جه «حتی علم هم پیش از آنکه بره دوران منطرق برسرد ،نراگزیر برود جره از
مرحلة اسطوره بگذرد» (همان)12 :؛ بنابراین ،اگر اسطوره ها را در قالب «حکایت های تخیلی
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میبینیم جه سعی دارند در پرتو منطق خاصی ،تقابلهای دوتایی میان فرهنگ و طبیعرت را
حل جنند» (همان) ،این هنر اسطوره است جه برا منطرق خرود ،واژههرا و مفراهیم متضراد و
ناسازگار با یکدیگر را با هم سازش میدهد .چگونگی این سازش ،خرود مسر لة مرورد بحرث
ماست؛ بنابراین ،چون اسطوره خود را با شیوة بودن خاص خود تعریف میجند ،تنها ترا آنجرا
بهمثابه اسطوره در میشود جه نشاندهندة چیزی باشد جره تجلری جامرل یافتره اسرت و
درعین حال ،خالق و سرمشقگونه باشرد؛ چراجره بنیران سراختار واقعیرت و درعرین حرال،
گونهای از رفتار انسانی است (الیاده .)16 :1381 ،در ایرن میران ،اسرطورة قهرمران ،یکری از
مهمترین ،رایجترین و شناختهشدهترین اسطورههای جوامع مختلف است .این اسطورههرا در
«اساطیر قدیم یونان و روم ،در قرون وسرطا ،در خراور دور و در میران قبایرل بردوی جنرونی
پدیدار میشود» (یونگ .)162 :1387 ،ما با این فرضیهها پیش میرویم جه چون اسطورههرا
اهمیرت فرهنگری دارنرد و رو یر جامعرة خراص را متبلررور مریسرازند ،بایررد آنهررا را از
داستانهای غیر فرهنگی یا جماعتبار تفکی جرد .همچنین اسطورة یونانی ایکار یا ایکراروس
در جنار داستان جیکاووس در شاهنامة فردوسی ،به معنای پرداختن به جنش های اسراطیری
خدایان و دالوریهای حماسی قهرمانان دوران آغازین« ،آغاز رویدادهای برزر ازلری ،آغراز
جیهان ،آغاز انسان ،آغاز زندگی و مر  »...است (شایگان .)105 :1371 ،پ چگونره اسرت
جه اسطورهها در جزئیرات بسریار متفراوتانرد ،امرا ساختارشران دور از هرم نیسرت؟ چطرور
اسطوره هایی جه «توسط گروهها یا افرادی جه هیچگونه رابطة مستقیم فرهنگری برا یکردیگر
نداشتهاند ،آفریده شدهاند ،الگویی جهانی و مشابه دارند؟» (یونگ.)162 :1387 ،
در پیشینة این مطالعه نمیتوان دیدگاههرای مهررداد بهرار در مرورد نزدیکری حماسره و
اسطوره را نادیده گرفت .بهار جه بیشترین مطالعهها را در زمینة اسرطورههرا و حماسرههرای
ایرانی دارد ،حماسه را از اسطوره جرامال جردا نمریدانرد؛ زیررا بره گرواه او ایرندو در عمرل
مجموعهای درهمتنیده را پدید می آورند و «چون از اساطیر سرخن برهمیران مریآیرد ،پرای
قهرمانان حماسی به میدان جشیده می شود یا چون گفتوگو از حماسرههرا باشرد ،خواسرت
خدایان و دخالت آنها مطر میشود .وجرود ایرنگونره ارتبرا عمردتا برهسربب برداشرت
جمابیش جبری انسان از سرنوشت خود و جهان و اعتقاد به نفروذ عظریم خردایان در شرکل
گرفتن حوادث روزگار است» (بهرار)14 :1391 ،؛ بنرابراین ،در بحرث پریش رو ،دو اسرطورة
یونانی و ایرانی ،با توجه به مبانی نظری اسطورهشناسان مطالعه خواهند شرد ترا برا مطالعرة
روساختهای متفاوت آنها بتوان به ژر ساختهای همگونشان دست یافت.
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بحث و بررسی
بازنمود دو اسطوره :کاووس و ایکار
کاووس
2

1

جلمة جاووس در اصل ،اوستایی و مرجب از دو واژة جوی (=جی) ،به معنای پادشاه و اوسرن
(= اوس) ،به معنای آرزومند و تواناست (یاحقی.)344 :1369 ،
جاووس دومین شاه جیانی و مشهورترین آنها از سلسلة اسرطورهای ایرران باسرتان برود.
جاووس نوة جیقباد است جه در اوستا ،زورمند ،بسیار توانا و دارندة فر توصیف شده اسرت .در
یشررت پررنجم آمررده اسررت جرره جرراووس ،صررد اسررب و هررزار گرراو و دههررزار گوسررفند برررای
اردویسواناهیت (ناهید یا آناهیتا ،فرشتة نگهبان آب) قربانی جرد و از او خواست جه تواناترین
شهریار زمین شود و بر دیوان و پریان چیره شود .فدیة او در یکی از قصرهای هفرتگانرهاش
بر بلندیهای البرز بهعمل آمد .بنا بر روایتها ،قصرهای هفتگانرة او یکری از طرال ،دو ترا از
نقره و دو تا از بلور ساخته شده بود و در آن ،دیوان مازندران را حب جرد تا از شرارت آنها
جلوگیری جند.
به روایت پیشینیان ،جمشید و جاووس ،جاویدان خلق شرده بودنرد ،امرا برر اثرر ارتکراب
گناهان نابخشودنی ،فناپذیر شدند .آمده است جه دیو خشمروان ،جاووس را تباه جرد؛ چنانکه
به هفت جشور خرسند نبود و بنا بر روایتهای دینکرت ،به صرافت تسلط بر آسمانها افتاد:
فررزونم برره تخررت و برره فررر و نررهاد
مررن از جررم و ضررحا و از جیقبرراد
فرررزون بایررردم نیرررز از ایشررران هنرررر

جهررررانجوی بایررررد سررررر ترررراجور
(شاهنامه)219 :1366 ،

جاووس مانند نمرود ادعای خدایی جرد .وی نخست برا سراختن بررج بابرل خواسرت بره
جایگاه خدایی برسد و سپ با فروریختن آن ،خیال پررواز برا چهرار جررج و رسریدن بره
آسمان را در سر پروراند و این بار هم شکست خورد .وی به روایتی با بستن عقرابهرایی برر
پایة تخت خویش به آسمان رفت.
همررری رفرررت ترررا بگرررذرد از ملررر
شررنیدم جرره جرراوس از آن بررر فلرر

1. Kavi
2. Usan
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جرره تررا جنررگ سررازد برره تیررر و جمرران
(همان)300 :

عقابان تا قدرت داشتند ،باال رفتند و چون ناتوان شدند ،نگونسار شدند و بره بیشرة شرهر
چین در آمل فرود آمدند.
جشررران از هررروا نیرررزه و تخرررت شررراه
نگونسررررار گشررررتند از ابررررر سرررریاه
سررروی بیشررره شرررهر چرررین آمدنرررد

بررره آمرررل بررره روی زمرررین آمدنرررد
(همان)301 :

به روایتی دیگر نیز جاووس با سپاهی از دیوان به قلة البرزجوه شتافت و به جرایی رسرید
جه آخرین حد میان نور و ظلمت بود .در اینجا از همراهان جدا ماند ،امرا دسرت از عنراد برر
نداشت .در این هنگام فر از او جدا شد و سپاهیانش از آن بلندی به زمین فرو افتادنرد .نریرو
سنگ (پی اهورامزدا) خواست او را بکشد ،اما ناگهان فرهوشی جیخسرو جه هنوز بره دنیرای
مادی نیامده بود ،گفت :او را مکش جه از او سیاوش و از سیاوش ،من در وجود خواهم آمد.
بدینترتیب ،جاووس از مر رهایی یافت ،اما از آن لحظه به بعد فناپذیر شد .در اوستای
عهد ساسانی ،به این وجه از داسرتان جراووس اشراره شرده اسرت و در جترب پهلروی ماننرد
دینکرت ،بندهش ،ائوگمدئچا و جتب دورة اسالمی مثل طبری ،بلعمی و معجمالبلدان ،هم به
آن اشاره رفته است.
از گناهان دیگر جاووس ،فکر جشتن گاوی بود جه حافظ مرز ایران و تروران برود .بنرا برر
روایتهای اسطورهای ،این گاو را اهوامزدا آفریده برود ترا چرون نزاعری برین ایرران و تروران
درگیرد ،گاو سم خویش بر حد واقعی دو جشور بکوبد و جدال از میان برود .یکی از پهلوانران
به اصرار و ابرام جاووس ،این گاو را جشت و خود نیز به دست سگان جادو جشته شد.
دیگر از اعمال زشت جاووس ،رفتار بد او با اوشنر وزیر خردمندش بود جره سررانجام او را
هال جرد .در ادبیات فارسی ،از جاووس بیشتر بهعنوان مظهر قدرتی جره برا همرة تسرلط و
شکوه در برابر جهان ناچیز رفتنی است ،یاد شده است (یاحقی.)345-344 :1369 ،
با این روایت ها دربارة جاووسشاه ،دور از ذهن نخواهد بود جه شاهد نوعی دادوستد میان
اسطورهها و حماسهها باشیم« .بسیاری از خدایان اساطیری بعضی اقروام ،در اصرل ،نیکران و
فرمانروایان نامآور آن اقوام بودهاند جره در طری اعصرار ،برر اثرر تحرولی جره در روایرتهرا و

82

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

اعتقادهای پیرامونشان راه یافته است ،از مرحلة انسانی بره عرالم خردایان اسرطورهای عرروج
جردهاند .در گروهی دیگر بهعک  ،خدایان اساطیر به جهان حماسههرا فررود آمردهانرد و در
زمرة فرمانروایان و پهلوانان بزر و آغازین قوم خویش قرار گرفتهاند» (بهار.)14 :1391 ،
ایکار یا ایکاروس
1

2

اگر اسطورة ددال یا ددالوس پدر ایکاروس نبود ،شاید هرگز اسطورة ایکار یا ایکراروس هرم
خلق نمیشد .این اسطوره ،یونانی و محل زایش آن جزایر جرت است .اسطورة ایکاروس برای
نخستین بار از سوی اوید 3شاعر یونان جهن ،در سال اول بعد از میالد در مجموعهای به نرام
دگردیسیها نقل شد.
4
در اسطورهها آمده است جه ددالوس هنرور و مخترع دربار مینوس  ،شاه جرتری برود جره
لقب نابغه را به او داده بودند و این بهخاطر اختراعها و سازههایی بود جه از نبوغ او سرچشمه
میگرفت .ددالوس را بهخاطر مجسمه های چوبیای جه چشرمان و دسرت هایشران متحرر
بود ،نخستین سازندة ربات میدانند ،اما شاهکار او ساخت البیرنت یا همان هزارتو اسرت جره
در سررال  1900در حفرراریهررایی در جزی ررة جرررت ،آثرراری از آن بررهدسررت آمررد .براسرراس
اسطورههای مردم جرت باستان ،مینوتور 5موجودی به شکل نیمهآدمی و نیمهگاو ،با دو شراخ
بلند و تیز بر سر ،در غاری عمیق در جزیرة جرت میزیست و از گوشت انسان تغذیه میجرد.
این موجود را مردم پرستش میجردند .مینوس ،پادشاه جزیرة جررت ،بررای مینوترور مکرانی
ویهه در برابر آن غار ساخته بود جه راهروهای پیچدرپریچ و داالنهرای گمرراهجننردة بسریار
داشت و چنان بود جه اگر جسی وارد این مکان میشد ،هرقدر جلرو مریرفرت ،بره چهرار راه
جدید میرسید و سرانجام در دهلیزهای تودرتروی آن گریج و گمرراه و در چنگرال مینوترور
گرفتار میشد .مینوتور در اسطورههای یونانی نشانة خشم پوزئیدون ،6خدای دریاها شرناخته
شده است .او در خشمی جه بر مینوس ،شاه جزیرة جرت گرفته برود ،همسررش پازیفائره 7را
دیوانهوار شیفتة گاوی وحشی جرد جه خودش برای قربرانی بره نرزد مینروس فرسرتاده برود.
1. Dédale
2. Icare
3. Ovide
4. Minos
5. Minotaure
6. Poséidon
7. Pasiphaé
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مینوتور حاصل این شیفتگی شوم شناخته شد و اینجا بود جه مینوس از شرم واقعره دسرتور
داد تا ددالوس ،صنعتگر جرتی ،زندانی هزارتو برای وی بسرازد .شرمار زیرادی از یونرانیهرا و
جرتیها در این هزارتو گم شدند و طعمة مینوتور شدند .در آخر دختر مینوس ،آرین 1جره از
این خشونتها خسته شده بود ،با همکاری ددالوس به تزه ،2پهلوان یونانی جم جررد ترا برا
قرقرة نخی /طنابی جه ددالوس در اختیارش گذاشته بود ،راه خود را در هزارتو پیردا جنرد ترا
بتواند مینوتور را از بین ببرد .وقتی مینوس متوجه خیانرت هنررور خرود ددالروس شرد ،او و
پسرش ایکاروس را در همان هزارتو زندانی جرد تا بمیرند .ددالروس ،در هزارترو برالهرایی از
موم برای خود و پسرش ساخت تا به جم آنها بتواننرد پررواز جننرد و از آن هزارترو جران
بهدر برند .ایکاروس بدون توجه به پند پدر در سرخوشی از پرواز ،اوج ،رسیدن به خورشید و
پادشاهی آسمان و زمین ،آنقدر باال رفت جه گرمای سوزان خورشید بالهای مومی او را آب
جرد و ایکاروس در مکانی جه امروز ایکاریا نامیده میشود ،سقو جررد .ددالروس جره شراهد
این سقو بود ،شتافت تا جسد او را هرچه زودتر پیدا جنرد .در اسرطورههرای یونرانی آمرده
است جه جبوتری شاهد پرواز شادمانه و سرقو انردوهبار ایکراروس برود .ایرن جبروتر ،نمراد
تالوس 3برادرزادة ددالوس است جه بهخاطر داشتن تواناییهای مشابه با عموی خود ،برر اثرر
حسادت او جشته شده بود .ددالوس او را از باالی معبد آجروپول به زیر انداخت ،اما ایزدبانوی
آتنا 4جه شاهد این صحنه بود و تالوس را بهخاطر مهارتهایش میستود ،در لحظة سرقو او
را به جبوتر بدل جرد .در اسطورههای یونرانی ،سرقو ایکراروس یرادآور سرقو ترالوس نیرز
هست ،اما این تالوس است جه جبوتر میشود و نه ایکاروس؛ زیرا یزدان ایکاروس را به خراطر
خیال خام خداییاش شایستة نجات نمیبیند.
اوید شاعر یونان جهن ،در سال اول بعد از میالد ،مجموعة دگردیسیها را خلق میجنرد و
در باب هشتم آن به داستان ددالوس و ایکاروس میپردازد .پندهای پدر جه فرزند توجهی به
آن ندارد ،در بیت دوازده آمده است« :اگر به پایین پرواز جنی ،رطوبت بالهای تو را سرنگین
خواهد جرد .اگر زیاد اوج بگیری ،خورشید آنها را خواهد سروزاند» .نتیجرة غررور ،نخروت و
بیاعتنایی ایکاروس در بیرت بیسرتودو برازگو مریشرود« :خورشرید سروزان مرومی را جره
1. Ariane
2. Thésée
3. Talus
4. Athèna
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نگهدارندة بالها بود ،آب جرد» .بدینترتیب ،جراووس و ایکراروس -جره خیرال خرام خردایی
داشتند -بادافره آن نصیبشان میشود.
بررسی و تحليل دو اسطوره

همانگونه جه الیاده اشاره دارد ،بهنظر نمی رسد جره هریچ جامعره ای بتوانرد برهطرور جامرل
اسطوره ها را رها جند؛ «زیرا از آنچه در رفتار اسطوره ای سرمشرق ،تکررار ،گسسرتن از زمران
نامقدس و یکپارچهشدن با زمان خاستگاهی سرشتین است ،دو عنصر اول حداقل با هرگونره
شرایط انسانی همگوهرند .درنتیجه ،دشوار نیست جه در تمامی آنچره مرردم نروین تعلریم و
تربیت ،آموزش و فرهنگ آموزشی می نامند ،جرارجردی را جره اسرطوره در جوامرع باسرتانی
داشت ،بازشناخت» (الیاده .)31 :1381 ،این دو نکتة نخستین جه الیراده بره آن اشراره دارد
 یعنی «سرمشق» و «تکرار» -همان است جه بازگشت اسطوره ها را میسر میسازد و در هررزمانی مطابق با شرایط زمانه ،از آن ها بهطور مستقیم و غیر مستقیم صحبت مری شرود .بایرد
«تکرار» باشد تا «سرمشق» از یاد نرود.
دربارة جاووس خوانده شد جه از این اسطوره در جتب پهلروی ماننرد دینکررت ،بنردهش،
ائوگمدئچا و جتب دورة اسالمی مثل طبری ،بلعمی و معجمالبلدان ،صحبت شرده اسرت ،امرا
خیام و حافظ نیز با وقو جامل بر منابع عظیم اسطوره ای ،تراریخی و ادبری و برا هنرمنردی
بینظیر خود ،اسطوره های ایرانی را بهصورت فشرده و در نهایت ایجاز در رباعیهرا و غزلیرات
و اشعار خود آوردهاند .خیام با تکیه بر «سرمشق» میسراید:
در پررریش نهررراده جلرررة جیکررراووس
مرغرری دیرردم نشسررته بررر بررارة طرروس
با جله همی گفت جه افسروس افسروس

جو بانگ جررسهرا و ججرا نالرة جروس
(خیام)70 :1391 ،

و از حافظ میخوانیم:
تکیه بر اختر شبدزد مکن جراین عیرار

ترراج جرراووس ببرررد و جمررر جیخسرررو
(حافظ)437 :1367 ،

برای اسطورة ایکار یا ایکاروس نیز عالوه بر اوید جه باب هشتم دگردیسری هرا را بره ایرن
اسطوره اختصاص داده است ،در سدة نوزده میالدی ،در اشعار شارل بودلر «شرکوة ایکرار» را
میخوانیم:
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شکوة ایکار
به لطف ستارگان بیهمتاست،
شعلهزنان در قعر آسمان،
جه چشمان سوختة من نمیبینند،
جز خاطرههای خورشید را.
بیهوده خواستم.
از فضا مقصد و مأوا بیابم؛
اجنون در پرتو چشمی آتشین،
میبینم جه بالم میگسلد.
و چون در راه عشق به زیبایی سوختم،
این افتخار بزر را نخواهم داشت.
تا نام خود را بر مکانی
جه گور من تواند بود ،بنهم( .بودلر)201 :1341 ،
و این تنها چند نمونة شعری است جه بهصورت باور عمومی زندهاند و خویشکاری دارند.
صورت اساطيری /آرکیتایپ /کهنالگو /سرنمون
سرنمون اصطالحی است از یونگ برای محتویات نراخودآگراه جمعری یرا افکراری غریرزی و
مادرزادی و داشتن باورها و پندارهایی جه طبق الگوی ازپیش تعیینشده ای بهصورت فطرری
و ذاتی در انسان رخ می نماید .ناخودآگاه جمعی ،سرنمونها را در خود دارد جه در نقد ادبری
به آن دسته از طر های روایی و شخصیتها یا تصاویری جه در حروزههرای ادبری شراهد آن
هستیم ،اطالق میشود .این اصطال را در اسطوره ها ،رؤیاها و شیوه های مناسکی رفتارهرای
اجتماعی جوامع مختلف نیز می توان شاهد برود؛ بنرابراین ،جراووس و ایکراروس هرردو نمراد
الگوهای جهانی ،ابتدایی و اساسیاند جه ما را متوجه اشکال متکرر صور اساطیری مریجننرد.
بنمایه های پرواز و عروج به آسمان در تمامی فرهنگهای باستانی دیرده مریشرود .آدم جره
بهدلیل نافرمانی هبو جرد ،حال در آرزوی صعود و عروج است .برههمرینجهرت «معرراج و
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پرواز» به تجربه ای تعلق دارد جه میان تمامی انسانیت ابتدایی مشتر است و آن این اسرت
جه این تجربه ،بعدی ژر از روحانیت را می سازد (الیاده )103 :1381 ،و برا پررواز جرادویی
فولکلور تفاوت دارد؛ چون در اینجا اشاره و مقصود ،صعودی روحانی و عروجری خردایگونره
است تا به اسرار خدایی دست یابند و به بهشت پ گرفتهشده از آدم برسند جه ایرن شرامل
هرج نمی شود؛ بنابراین ،بادافره چنین خیال خامی هبو آدم نیست؛ بلکه سقو نافرمران
و جاهطلب است.
بازگشت اسطوره به ادبيات و هنر جهان
از آنجاجه اسطوره ها قصههای بنیادین تمدن ها بهشمار می آیند ،می توان آن هرا را ترسریمگرر
صورت نوعی یا سرنمون ی فرهنگ دانست جه در هر دوره ای ممکن است از نو زنده شرود.
«روایتگر اساطیر با بازسرودن افسانه های اسطوره ای ،نه تنها وقرایع نهفتره در دل اسراطیر را
زنده میجند ،بلکه خویشتن را در عرصة رویردادهای ازلری برازمییابرد و مبرد هسرتی را در
درون خویش بار دیگر شکوفا می سازد» (ضیمران .)41 :1379 ،با توجه به ایرن امرر بایرد از
خود بپرسیم چگونه ایرن دو اسرطوره همچرون ققنروس در ادبیرات و هنرهرا دوبراره ظهرور
میجنند و بیآنکه خواننده را بهطور مستقیم در مقابل اثری اسطورهای قرار دهند ،بگوینرد از
آنچه باید بگویند.
بعد از شعر «شکوة ایکار» ،ادبیات فرانسه در سدة بیستوی میالدی شراهد آثراری برود
جه از زوایای مختلف به اسطورة ایکار یا ایکاروس پرداخته است .در سرال  ،1932ژان ژیونرو،
نویسندة صاحبنام فرانسه رمانی به نام ژان آبی 1را منتشر میجند جه خود ژیونو و منتقردان
ادبی آن را ی اتوبیوگرافی و پیشدرآمد رمان معرو نویسنده ،به نام زن نانوا میداننرد .در
ظاهر میان این رمان و اسطورة ایکاروس ارتباطی نیسرت ،امرا شخصریت داسرتان همرواره از
پلکانی بلند باال میرود تا در گوشة زیر شیروانی جا خوش جند ،از آنجا به همة امرور نظرارت
داشته باشد و باالتر از همه قرار بگیرد .رمان دیگری جه در سال  1936نوشته شد و رد پرای
اسطورة ایکارووس را دارد ،هلندی پرنده اثر ژان جری رول اسرت .داسرتان بره سردة هفردهم
میالدی بازمیگردد و دورانی جه دریانوردان افسانهها مریسراختند .دریرانوردی هلنردی جره

1. Jean le Bleu
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ادعای بیهمتایی میجرد ،شیطان را به مبارزه طلبید و با او شر بسرت جره در هرر شررایط
جوی میتواند جشتی را به سالمت از هلند به انردونزی فعلری برسراند .هروا طوفرانی و دریرا
آشفته شد .دریانوردان از مرد هلندی خواستند حرجت نکنند ،اما او توجهی نکرد و جشتی را
به امواج خروشان سپرد .در میانة راه ،شیطان بر او ظاهر شد و پرسید آیا حاضر است خطای
خود را بپذیرد و جان خرود و ناوگرانش را نجرات دهرد؟ مررد هلنردی نپرذیرفت؛ بره براالی
بلندترین دجل رفت تا نظارهگر اوضاع جوی باشد ،اما جشتی تاب نیاورد و غرق شرد .ملوانران
جان باختند و مرد هلندی از اوج دجل پروازجنان به دریا انداخته شد .پررواز مررد هلنردی و
سقو او ،یادآور پرواز و سقو ایکاروس است .هلندی پرنده ،داستانی شوم شد جه سدههای
متوالی ملوانان را نگران میجرد و بسریاری از آنران مردعی شردند جره مررد هلنردی را روی
آبهای سرراهشان دیدهاند .واگنر ،اپرای «جشتی جنزده» را از این داستان اقتبراس جررد و
فیلم «دزدان دریایی جارائیب» هم برداشتی از همین داستان است.
در سال  1968ریمون جنو ،از نویسندگان شاخص فرمگرای نیمة دوم قرن بیسرتم فرانسره،
رمان پرواز ایکار را نوشت .داستان او به سرال  ،1895زمران اولرین ترالشهرا بررای هوانروردی
بازمیگردد .نویسندهای به نام هوبر ،مشغول نوشتن رمانی است جه شخصریت اصرلی آن ایکرار
نام دارد ،اما ی روز بادی میوزد و این شخصیت را از رمران بیررون مریجشرد و برا خرود بره
پاری میبرد .ایکار جه آرزوی پرواز دارد ،برای تحقق این رؤیا تالش بسیاری میجند .براالخره
با بادبادجی اوج میگیرد و از آن باال به داخل رمان هوبر مریافترد .هروبر برا خوشرحالی اعرالم
میجند جه داستان همانطور جه دلش میخواست پیش رفته است و رمرانش بره آخرر رسریده
است .در سال  1976ربر ساباتیه شاعر و نویسنده ،مجموعة شرعری بره نرام ایکرار و شرعرهای
دیگر منتشر میجند .او در اشعار خود فضا و زمان را به هم پیوند میزند و اعرالم مریجنرد جره
باید در جستوجوی حقیقت بود و برای دستیافتن به آن از هزارتوی سنجش و تجربره عبرور
جرد .در سال  ،1992میشل بوتور در مقام ی مهنردس شریفتة سراعتهرای قردیمی و طررز
جارشان ،جستار ایکار در پاری یا اندرون ی مهندس را مینویسد .او سعی میجنرد بره روش
خود ،موزهای از فناوری را بیافریند و نگاهی علمی به داستان ایکار و مس لة پرواز داشته باشرد؛
اینکه در طول اعصار ،فناواران به مدد عقل خود ،چگونه چرخ دنردههرای ماشرینهرا را برهجرار
گرفتند ترا رؤیرایی علمری محقرق شرود .هران برومن در سرال  ،2011جتراب مرن ایکرار را
میشناختم را برای مخاطبان نوجوان نوشت تا به زبانی سادهتر ،اسطورهای ازلری را بیران جنرد.
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تمامی این آثار ،تکرار ی اسطوره را در خود دارند و سرمشقی جه بایرد بره آن توجره جررد .در
جنار این آثار مکتوب ،نباید تندی ها و تابلوهای هنرمندان برزر  -جره اسرطورة ایکراروس را
متجلی جردهاند و زینتبخش موزههای بزر دنیا هستند -را از یاد برد.
رنه ول  ،اسطوره را در نقد امروزی ،اصطالحی مقبول میداند جه «جموبیش به قلمرروی
معنایی خاصی اشاره می جند؛ قلمرویی جره در آن ،مرذهب ،فرهنرگ تروده ،انسرانشناسری،
جامعهشناسی ،روانجاوی و هنرهای زیبا شری اند» (ول  .)213 :1382 ،بدینمعنا بسیاری
از آثار ادبی و هنری ایران و جهان ممکن است وجهی از اسطورة جراووس یرا ایکراروس را در
خود داشته باشد .غرور ،خشم ،نخوت ،احسراس خردایی و برادافره یرا مجرازات در ایرن آثرار
مشهود است .شخصیت دن جورل ونه در فیلم «پدرخواندة» فرانسری فرورد جراپوال ()1972
همان جاووس یا ایکاروس است جه با خشم و قدرت ،باال و براالتر مریرود ترا خردای دنیرای
بزهکاران شود و آنگاه جه تسویه حسابها انجام شد و همه او را به اربابی قدرت پذیرفتنرد،
مر از راه میرسد.
در رمانهای ایرانی ،داستانهایی با چنین مضرمونی جرم نیسرتند .رمران دود از حسرین
سناپور ( )1393در حضوری پوشیده ،از جاووس امروزی میگوید جه به اوج رسریده اسرت و
نوعی فره با اوست .رئی است و مظفر نام دارد« .طبقة مظفر جه آخر بود ،با آن پنجرههرای
بلندقدی و سرتاسری .جه یعنی سراسر شهر زیر پاشان است» (سناپور .)90 :1393 ،خانهاش
با هرآنچه در آن است ،چیزی جم از جاخ جاووس ندارد و زندگی بسریاری در دسرت اوسرت.
«رئی  .مظفر .همان جه ساجت میماند تا حر هاش از دهان دیگران بیاید بیرون .همانجره
جاری نمیجند تا دیگران خودبهخود به نفعش جار جنند» (همان .)95 :مظفرر ،مظفرر اسرت،
در اوج .حداقل تا لحظة مرگی جه هرگز منتظرش نبرود« ،زانروزده ،برا دسرتی روی شرکم و
دستی روی زمین» (همان .)159 :چنین فکر میجرد .خیال خدایی ،خیالی خام بیش نبود.
ممکن است در نگاه اول ،روساخت این داستان ،نشانی از اسطورة جاووس یرا ایکراروس را
نداشته باشد ،اما مطالعة ژر ساخت آن ما را به این دو اسطوره نزدی میجند.
نتيجه
بررسی تطبیقی دو اسطورة ایرانی و یونانی جاووس و ایکاروس ،خیال خردایی شران و برادافره
آن ،به دو نتیجة جلی و موردی ختم می شود .نتیجة جلی ،یرادآور آن اسرت جره اسرطوره آن
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رشته از روایتهای مقدس سنتی است جه بنا به اعتقاد رایج در جوامع «ابتدایی» شر امرور
حقیقی را دربردارد؛ اموری جره در ازل رخ داده اسرت .اسرطورههرای هرر قروم دربرارة خلرق
هستی ،خدایان ،انسان ،خویشکاری آن ها و انسان و هستی سخن مری گوینرد .اسرطوره هرای
جهانشناخت قوم صاحب اسطوره ،توجیهجنندة ساختارهای اجتماعی ،آیرین هرا و الگوهرای
رفتاری و اخالقی هر جامعة «ابتدایی» است .پ اسطوره روایت نمونه و مثالی ازلی اسرت و
با تکرار این نمونة ازلی و با تقلید جردارهای خدایان اسطوره ای یا حتی برشمردن جردارهرای
ایشان در سرودهای آیینی ،انسان «ابتدایی» به این باور می رسد جه برا زمران ازلری مقردس
پیوند یافته و از پلیدی زمان در عصر خویش رها شده است .چون حوادث اسرطوره در زمران
جبیر روی می دهد ،همواره به اصل و منشأ چیزها و امرور مربرو مری شرود .برا وجرود ایرن،
اسطوره هایی هستند جه به معنای خاص ،داستان های قدسی شرمرده مری شروند و آفررینش
جهان و خدایان را روایت می جنند .بعضی دیگر از آداب و رسوم و قواعد وضع و مقرر شده اند
و پاره ای هم از آینده و سرنوشت آتی انسان ها می گویند .اسطوره هایی هم وجرود دارنرد جره
نمونه هایی از بعضی موقعیت ها یا خلقیات را رقرم مری زننرد .مطالعرة دو اسرطورة جراووس و
ایکاروس به خواننده جم میجند تا برا مطالعرة روسراخت یر روایرت افسرانهای خرالق و
سرمشقگونه ،به ژر ساخت حقیقت و تاریخ نزدی

شود .اسطوره های جراووس و ایکراروس،

یادآور آن است جه اسطوره ،امری اجتماعی و اشتراجی است و هرچند جره سرازندة اولیرة آن
مشرخص نیسررت ،حضررورش در جامعرره پذیرفتره شررده اسررت و در ادوار مختلررف ،بازگشررت
اسطوره ها را بهراحتی میسر می سازد؛ تا جایی جه به اشکال مختلف -خواه در ادبیرات ،خرواه
در هنرها :سینما ،پیکرهسازی و موسیقی -دوباره رخ مینماید و جامعه پذیرای آن مریشرود.
از روزی از ازل جه آدم با نافرمانی خداوند از بهشت او رانده شد و هبو جرد ،دستیافتن بره
آسمانها ،رسیدن به بهشت و تکیهزدن بر اریکة خداوندی آرزویی دستنیافتنی شد.
منابع
الیاده میرچا ( ،)1381اسطوره،رویا،راز ،ترجمة رویا منجم ،نشر علم.

بودلر شارل( )1341مالل پاری
نشر جتاب.

و گلهای بدی ،ترجمه ی محمد اسالمی ندوشرن ،بنگراه ترجمره و

90

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

بهار مهرداد ( )1391حماسه های ایرانی از اوستا تا شاهنامه ،انتشارات زرین و سیمین.
جودت حسین ( )1366شاهنامه فردوسی به نثر روز و نظم دیروز ،انتشارات جودت.
حافظ ( ،)1367دیوان ،انتشارات سروش.
خیام ( ،)1391رباعیات ،خانه فرهنگ گویا.
سناپور حسین ( ،)1393دود ،نشر چشمه.
شایگان داریوش ( ،)1371بتهای ذهنی و خاطرة ازلی ،امیرجبیر.
شمیسا سیروس ( ،)1381انواع ادبی ،انتشارات فردوس.
صفا ذبیحاهلل ( ،)1369حماسه سرایی در ایران ،امیرجبیر .
ضیمران محمد ( ،)1379گذار از جهان اسطوره به فلسفه ،انتشارات هرم .
ول رنه -اوستین وارن ( )1382نظریه ادبیات ،ترجمره ی ضریا موحرد-پرویرز مهراجر ،انتشرارات
نیلوفر.
یاحقی جعفر ( ،)1369فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی ،سروش.
یونگ جارل گوستاو ( ،)1387انسان و سمبولهایش ،ترجمه ی محمود سلطانیه ،انتشارات جامی.
Baumann Hans(2011). J’ai bien connu Icare, Paris, Flammarion.
Butor Michel(1992). Icare à Paris ou les entrailles de l’ingénieur, Paris,
Hachette.
Cayrol Jean(1936). Le Hollandais volant, Marseille, Les Cahiers du Sud.
Commelin Pierre (1960). Mythologie grecque et romaine, Paris, Garnier.
Giono Jean(1932). Jean le Bleu, Paris, Livre de Poche.
Queneau Raymond (1968). Le vol d’Icare, Paris, Gallimard.
Sabatier(1976). Icare et autres poèmes, Paris, Albin Michel.

