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زایش اسطورههای جدید از بطن ادبيات مدرن
طالیه رؤیایی

1

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت ،1393/06/17 :تاریخ تصویب)1393/11/14 :

چکيده
اسطورهها كه زمانی شالودة تفكر و اخالق را تشكیل میدادند ،كجا رفتهاندد امدروز كجدا مدیتدوان آنهدا را
بازجست در پی پاسخ به این پرسش ها صرف نظدر از تعداریف كلدی و رایدج در مدورد اسدطوره ،بده بررسدی
دیدگاههایی می پردازیم كه دربارة شكلها و كاركردهای امروزین اسطوره نظریه پردازی كردهاند .سپس با نقد
نظریههایی كه شكل نوین اسطوره را در جوامع صنعتی و در مفاهیمی چدون قددر ،،مدد ،همسدان گرایدی و
اساطیر رسانهای جستوجو میكنند ،به رویة دیگر اسطورة امروز -كه نه وجه قدرتمند و همهگیر و اعتقدادی
اسطوره كه وجه نمادپرداز ،رؤیایی و رازآمیز آن است -توجه میكنیم.
ذهن انسان ،توانایی ازلی اسطورهسازیاش را صرف ادبیا ،و هنر میكند كه اسطوره در فضای آشنایشان
نفس می كشد و جان می گیرد .شخصیت ها ،زمان ها ،مكان ها و رویدادها ،اسطوره های جدید میشوند؛ بهایدن
معنا كه از فردیت انتزاعی خود بیرون میآیند و ابعادی اساطیری می یابند؛ اسطوره هایی ورای زمان و مكدان
كه می توان آن ها را چون نمادهای اسطوره ای برای مسائل انسان امروز درنظدر گرفدت .از آنجاكده الیده هدای
نامكشوف ادبیا ،و هنر ،آكنده از نمادهایی زادة ناخودآگاه است كه ژرفایش گداه بدرای آفرینندگانشدان نیدز
آشكار نیست ،سال ها و قرن ها بعد از خلق نیز میتوان آنها را بازگشود و این یعنی زایش مداوم اسطورههای
جدید در ادبیا ،و هنر.
واژههای كليدی :ادبیا ،مدرن ،اساطیر جدید ،اساطیر رسانهای ،اسطوره ،هنر مدرن.
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مقدمه
نیچه تمثیل زیبایی را دربدارة حقیقدت بدهكدار مدیبدرد :حقیقدت چیسدت فدوجی سدیار از
استعارهها ،مجازها و تشبیهها .حقدایق خطاهدایی هسدتند كده انسدان فرامدوش كدرده خطدا
هستند .سكه هایی كه روی آن ها پاك شده است و دیگدر سدكه نیسدتند؛ بلكده قطعده هدایی
فلزی اند (ساراپ .)69 :1382 ،آیا این تمثیل زیبای نیچه را می توان برای اسطوره نیز بهكدار
گرفت آیا بهراستی امروز اساطیر سكه هایی نیستند كه روی آنها پداك شدده اسدت ،دیگدر
قابل استفاده نیستند و تبدیل به اشدیایی مدوزه ای شدده اندد آیدا خطاهدایی فرامدوششدده
نیستند
این مقاله به پرسش هایی چون «اسدطوره هدا در جهدان امدروز بده كجدا رفتده اندد و چده
می كنند » و «جای اسطوره در جهان امدروز كجاسدت » مدیپدردازد .بدرای پاسدخ بده ایدن
پرسشها ،از تعاریف رایج ،كلیشهای و تكدراری اسدطوره صدرف نظدر شدده اسدت و بدهطدور
مستقیم ،به نظریههای اندیشمندانی پرداخته مدیشدود كده در تفكدر جدیدد ،ذهدن و تدوان
معنوی خود را مصروف چیستی اسطوره های امروز كردهاند؛ هرچند كه دیدگاه هایشان بسیار
متفاو ،باشد .به پرسش هایی نظیر اینكه «اسطوره های امروز چیستند »« ،آیا اصوالً جوامدع
امروزی اسطوره دارند »« ،آیدا اسدطوره ،خداص جوامدع سدنتی اسدت » و ، ...از منظرهدای
گوناگونی پاسخ داده شده است ،اما مسلم است كه اسدطورههدای امدروزی ،نتیجدة شدرایط و
پیچیدگیهای امروزند و با الگوهای اسطوره های كهن قابدل تشدخیص و شناسدایی نیسدتند؛
حتی وقتی مدی گدوییم اسدطوره هدا ،واقعداً مشدخص نیسدت منظدور كددام اسدطوره اسدت
اسطوره های تاریخی كه محصول شرایط جامعهاند ،مثل اسطوره های قددر ،و اخدالق و ...یدا
اسطوره بهمثابه حقیقتی ازلی و رازآلود و رؤیاگونه
این پژوهش با بررسی و نقد دیدگاه اندیشمندان جدید دربارة اسطوره های مدرن ،بدر آن
دسته از نظرهایی تأكید میورزد كه بیشترین نزدیكی را به این برداشت محقق دارند كده در
دنیای امروز (دنیای پیشرفت های مادی ،صدنعتی ،تكنولوژیدك ،اقتصدادی و هرآنچده ظداهراً
بهزعم اكثریت مردم ،نشان برتری ما بر عهد باستان است) ،بهتدرین جدای اسدطوره هدا -كده
دیگر هالة تقدسشان را دور انداخته اند -در ادبیا ،و هنر است؛ جاییكه در آن ،هندوز انسدان
رؤیاهایش را فراموش نكرده و تمام موجودا ،عجیب و اساطیری ،وقدایع غیرعدادی ،نمادهدا،
رازها و تخیل بكر آدمی ،بهراحتی به حیا ،خود ادامه میدهند.
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البته مقصود در اینجا ،تنها بازسازی و بدازخوانی اسدطوره هدای كهدن در ادبیدا ،و هندر
نیست؛ بلكه بیشتر ایجاد و آفرینش اسطوره های جدید در جهان رؤیای انسان مددرن اسدت.
انسان عصر نو به اسطوره های نو احتیاج دارد .انسانی كه ویژگی ها و نیازهای منحصدربدهفدرد
خود را در مقایسه با انسان گذشته دارد .انسانی كده بدا همدة ضدعف هدا ،آرزوهدا ،یدأسهدا و
ناكامی هایش نیاز به اسطورههایی دارد كه قادر باشند به زندگی اش زیبایی و غندا ببخشدند و
این كار را با آشكاركردن روح انسانی و معنوی -كده در بطدن ایدن زنددگی پرهیداهو پنهدان
است -یعنی با ادبیا ،و هنر انجام دهند.
اسطوره در نگاه نو
نیچه نخستین كسی بود كه سعی در زندهكردن اسطوره های اصیل و ناب ،به عنوان تكیه گداه
فرهنگ و هنر بشری داشت .براساس نظریة مشهور نیچه ،تراژدی یونان ،اسطوره را هنگدامی
كه زیر ضربههای عقل ،در معرض نابودی بود ،مدتی نجا ،داد .نیچه در احیای اسدطوره ،بده
آن نه فقط از دیدگاه زیبایی شناختی كه از دیدگاهی بس دورتر نظر داشت :اینكده ،اسدطوره
تنها به مقولة زیبایی شناسی تعلق ندارد؛ بلكه بیان رسای اصل دیونیسوسی و سراسر حركدت
متضاد با سكون و طمأنینة اصل آپولونی است .به سخن نیچه ،بر اثر چرخش تراژیكدی -كده
عارض روان یونانی شد -كلمة لوگوس بر اسطوره غلبه یافت و آپولون بدر دیونیسدوس چیدره
گشت .درنتیجه انسان ،بینوا و فقیر ،انتظار پیدایش دوبارة اسطوره را مدیكشدید و بدرای آن
زمینهسازی میكرد؛ خواه بددانگونده كده در درام هدای موسدیقایی ریچدارد واگندر مشداهده
می شود و خواه بدانسان كه نیچه خدود آن را بدازمی آفریندد؛ یعندی فلسدفهاش را در كتداب
«چنین گفت زرتشت» از زبان حكیمی (زرتشت) بازمیگوید كه به جای اسدتدالل برحسدب
منطق ،بهنقل شاعرانة حكمت خویش میپردازد .او در زایش تراژدی مینویسد:
هر فرهنگی بدون اسطوره ،قدر ،سالم و طبیعی خالقیت خود را از دست می دهد .فقدط
افقی كه با اسطوره ها تعریف شده است ،كل حركت فرهنگی را كامدل و یكپارچده مدی كندد.
اسطوره تمامی قدر ،های قوة تخیل و رؤیای آپولونی را از سرگردانی هدای بدی هددف نجدا،
می دهد .آن سقراطگراییای كه كمر به نابودی اسطوره بسته ،حال انسانی بی اسطوره ساخته
است كه تا ابد گرسنه ،در چنبر تمامی اعصار گذشته ایسدتاده اسدت؛ زمدین را بدرای یدافتن
ریشه میكاود و در فرهنگی مشاركت میكند كه صرف نظر از هرچه میبلعد ،نمدیتواندد بده
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رضایت و خرسندی برسد و پرنیروترین و سالمت بخش ترین خوردنی ها در تمداس بدا آن بده
تاریخ و نقد تبدیل میشود (نیچه.)172 -171 :1377 ،
از دیگر كسانی كه برای احیای اسطوره و قدراردادن آن در مركدز توجده كوشدیده اسدت،
كلود لویاستروس است .او معتقد است هر جامعهای خط فرهنگی خود را بهوجدود مدیآورد.
آنچه برای او بیشترین اهمیت را دارد ،آن است كه بداند مغز چگونه عمل مدی كندد و پاسدخ
آن را در تحلیل اسطوره جست وجو می كند .او اسطوره را شكلی از منطق می شناسد و معتقد
است كه پیچیدگی این منطق ،كمتر از پیچیدگی منطقی نیست كه در جوامع پیشدرفته ،در
پژوهش های علمی بهكار می رود .وی سرانجام به این نتیجده مدی رسدد كده حدداقل دو ندوع
اندیشه وجود دارد :اندیشة علمی و اندیشة اساطیری جادویی و این دومی به مسائل از زاویدة
دیگری راه مییابد و اعتبار آن ،دست كمی از اعتبار رهیافت اولی نددارد« .اندیشدة وحشدی»
 چنانكه لویاستروس آن را تبدیل به اصطالح می كند -اصوالً با عالمتها و نشانه ها سروكاردارد ،نه مفاهیم و بر آن است كه روش های منطقی و فكری یك جامعه را كه در دل همدین
عالمتها و تصاویر نهفته است ،استخراج كند؛ عالمتهایی كه در اساطیر و بدر محمدلهدایی
نظیر صورتك ها و آیین ها قرار دارند .در اندیشة وحشی ،این روش ها یكپارچه و همهجانبه اند.
برعكس ،اندیشة عملی ،اجزا را از هم تفكیك می كند؛ یعنی دانش و تفكر را بده بخدش هدای
علم ،تاریخ و فلسفه تقسیم میكند (به راكت.)32 -31 :1363 ،
از دیدگاه روششناسانه ،كتاب منطق اساطیر كه مهم ترین اثدر لدویاسدتروس اسدت ،در
شناخت سخن هنری كه خود آن را ارزیابی فرهنگ دانسته است ،دقیق تدرین و كامدل تدرین
بررسی ساختاری محسوب می شود .هدف این كتداب ،صدرفاً یدافتن قاعدده یدا نظدامی بدرای
شناخت اساطیر نیست (هرچند این خود هدفی بزرگ اسدت)؛ بلكده هددفی بلندپروازانده تدر
است :شناخت ساختار و كاركرد ذهن انسان .بدهنظدر لدویاسدتروس ،ذهدن انسدان سدازوكار
ساختاری دارد كه به هر مادة پیش روی خویش شكل می دهد .درحالی كه تمددن و فرهندگ
غربی ،مقوله های تجریدی و نمادهای ریاضی را برای تسهیل كنش ذهن ایجاد كدرده اسدت،
فرهنگهای دیگر ،اشكال منطقی دیگری آفریدهاند كه كاركردشان همچون كدار مقولدههدای
تجریدی و ریاضی است .براساس نظریة مشهور لویاستروس ،كاركرد ذهن پیشدرفته (ذهدن
انسان معاصر) با كاركرد ذهن ابتدایی (ذهن اقوامی كه وحشی یا ابتدایی خوانده مدی شدوند)
یكسان است .فقط پدیده هایی كه پیش روی آنها قرار می گیرند ،یكسان نیستند .این پنددار
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كه اقوام ابتدایی ،تمدن ندارند یا فرهنگشان شكل ناكامل فرهنگ اقدوام پیشدرفته محسدوب
میشود ،انسانشناسدان را بده روشهدا و نتدایج نادرسدتی كشدانده اسدت (احمددی:1370 ،
.)184-183
از نظر لویاستروس ،اسطوره بیان تجربة زندگی است و دریافت منطق شدكل دهنددة آن،
به معنای شناخت سازوكار كنش ذهنی است كه وجوه دیگر را در آن تجربة زنددگی آفریدده
است« :اگر بتوانیم [كاركرد] ذهن آدمی در ساختن اسطوره را تعیین كنیم ،آنگداه خدواهیم
توانست كاركردش را در سویههای دیگر نیز تعیین كنیم» (همان.)187 :
هر اسطوره ،همچون گفتاری است كه درون نظامی نمادین (بهمثابه زبان) ارائه می شدود.
عناصر دیگر و قاعده های مناسبا ،درونی این نظام ،ناشدناخته اندد .راز دشدواری پدژوهش در
اساطیر این است كه ما تقابل عناصر را در فرهنگ خود می شناسیم ،اما در جهان اسطوره بدا
منطق تقابل ها آشنا نیستیم .می دانیم كه در ادبیا ،دینی و گاه عرفدانی ،میدان فرشدته هدا و
شیاطین ،تقابل و پیكاری سخت وجود دارد ،اما در اساطیر ،با تقابلها و بهویژه با تقابدلهدای
دوگانه آشنا نیستیم .لویاستروس آن تصور رایج از اسطوره را نقد می كند و از قاعدده ای یداد
میكند كه بنا بر آن ،هر اسطوره معنای اسطورة دیگری را آشنا میكند و زمینة شناخت هدر
اسطوره ،با دقت به سایر اسطورهها فراهم میشود.
اما نگاه بار ،به اسطوره ،بیشدتر از جنبدة تداریخی و اجتمداعی آن اسدت .او اسدطوره را
همچون گفتار ،نظامی از نشانه میداند و معتقد است كه اسطوره یك گفتار است:
«طبیعتاً اسطوره هرگونه گفتداری نیسدت .زبدان نیازمندد شدرایطی ویدژه بدرای
تبدیلشدن به اسطوره است و ما اكنون به این شرایط می پردازیم ،ولدی آنچده بایدد
مطرح كرد این است كه اسطوره ،نظامی ارتباطی اسدت؛ یدك پیدام اسدت .از ایدنرو
درمییابیم كه اسطوره یك ابژه ،یك مفهوم یا یك ایده نیسدت .اسدطوره اسدلوبی از
داللت است .یك فرم است .سپس باید به این فرم ،محدودیت های تاریخی و شدرایط
بهكارگیری را افزود و اجتماع را دوباره به آن محاط كرد ،ولی با وجود این باید ابتددا
آن را بهعنوان یك فرم تعریف كرد .هرچه در سخنی محقق باشد می تواندد اسدطوره
بهشمار رود» (بار.)30 :1382 ،،

در ادامه ،بار ،ابعاد اسطوره را آنچنان گسترش می دهد كه می گوید هرچیزی مدی تواندد
اسطوره باشد؛ منتهی اسطوره هایی با تاریخ مصرف« :آیا هرچیزی می تواند اسطوره باشد بده
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گمان من بله؛ زیرا جهان ،بیانددازه الهدام بخدش اسدت .هدر موضدوعی در دنیدا مدی تواندد از
موجودیتی بسته و خاموش ،به وضعیتی گویا و گشوده به تعلق اجتماعی گذار كند؛ زیرا هیچ
قانونی ،خواه طبیعی و خواه غیر آن ،سخنگفتن دربارة چیزها را ممنوع نمی كندد ...اسدطوره
گفتاری است برگزیدة تاریخ و نمی تواند برخاسته از طبیعت چیزها باشد .چنین گفتاری یك
پیام است و می تواند از نوشتارها یا اشكال بیانگری تشكیل شود .نده تنهدا سدخن نوشدتاری،
بلكه عكاسی ،سینما ،گزارش نویسدی ورزش ،نمدایش و تبلیغدا ،نیدز همگدی مدی توانندد در
خدمت گفتار اسطورهای قرار بگیرند» (همان.)31 -30 :
بهطور كلی می توان گفت كه به اعتقاد بار ،،اسطوره هدا بیشدتر جنبدة تداریخی دارندد و
تاریخ هم بهسادگی می تواند آن ها را باطل كند؛ اما از آنجاكه همچون یك گفتارند ،در نظدام
نشانه شناسی قابل بررسی اند .او جنبة راز و رمزگونه و شاعرانة اسطوره را درنظدر نددارد و بدر
اسطوره به عنوان گفتاری كه بیشتر از سوی رسانه ها ساخته مدی شدود ،تأكیدد مدی كندد كده
ارزش های خودخواستة گردانندگان رسانه ها را تولید می كند .اسطورهایی اینچنین جاودانده
نیستند و اغلب مد ،و تاریخ مصرف دارند.
تری ایگلتون ،منتقد انگلیسی ،در نظریة ادبی ،یكی از دستاوردهای مهم سداختارگرایی را
رمززدایی پیكر ادبیا ،می داند .بهاینترتیب می توان رهداورد رهداییبخدش اسدطوره شناسدی
ساختاری برای فرهنگ و اندیشة معاصر را برداشتن هالة راز و تقدس از اسطوره هدا دانسدت.
این روند راززدایی ،در نگرش بار ،به اسطوره ،به اوج خود میرسد (همان.)23 :
اساطير رسانهای
نوعی نگرش به اساطیر جدیدد وجدود دارد .اسداطیر جدیدد ،اسداطیری هسدتند كده جامعدة
صددنعتی و مدددرن از طریدق رسددانههددا و وسددایل ارتبدداط جمعدی بدهوجددود مدیآورد؛ ماننددد
شخصیت های كارتونی چون سوپرمن یا ستارگان عرصههای ورزش ،سدینما و موزیدك پداپ،
شركتهای تجاری با مارك ها و برندهایی كه هریك قادرند جایگاهی اساطیری پیدا كنند یدا
حتی ایدئولوژی ها و اندیشه های مسلط در نظام های توتالیتر بدا تسدلط و تقددس اسداطیری.
همة این ها موجد دیدگاه منفی متفكرانی چون بار ،و كاسیرر دربدارة اسدطوره هدای جدیدد
هستند .میرچا الیاده می نویسدد :پدژوهشهدای اخیدر ،سداختارهای اسداطیری تمثیدلهدا و
سلوكهایی را كه از طریق وسایل جمعی بر افراد تحمیل میشوند ،روشدن سداختهاندد .ایدن
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پدیده را می توان بهویژه در ایاال ،متحده مالحظه كرد .افسانهشدن شخصدیت هدا بده كمدك
وسایل ارتباط جمعی و تبدیلشدن آنها به صور،هایی نمونه و مثالی ،نموندههدایی از ایدن
موارد است (الیاده.)188 -187 :1362 ،
ارنست كاسیرر از جمله فیلسوفان ناقدد اسدطوره اسدت كده بده جنبده هدای خطرآفدرین
گسترش اسطوره در جوامع امروزی اشاره میكند .او همزمان با اوج گیری نازیسم در آلمدان،
در مورد چیرگی اندیشة اسطوره ای بر اندیشة خردباور در نظام های سیاسی هشدار می دهدد.
او كه در دوران زندگی خود شاهد نضج اسطوره های سیاسی بدود ،آنهدا را بده مداری شدبیه
می كند كه ابتدا شكار خود را فلج میكند و سپس به آن یدورش مدی بدرد .مدردم نیدز بددون
ایستادگی ،تسلیم این اسطوره می شوند .فعالیت ذهن كند میشود و شخصدیت و مسدئولیت
فردی (مانند جوامع بدوی) ،در میان اجرای مرتب و یكنواخت آیینها رنگ میبازند.
به نظر كاسیرر ،اسطوره را تنها از لحاظ ریشه شناسی واژگان و زبان نمدی تدوان دریافدت؛
چراكه زبان ،خود بهگونهای نمادین بروز كرده و بهعنوان بخشی از واقعیت بیان شدده اسدت.
او زبان و اسطوره را همزاد می پندارد و متعقد است كه اسطوره با زبان ایجاد شدده و اندیشدة
نمادین و انتزاعی با زبان آغاز شده است .كاسیرر دربارة اسطوره میگوید :اسطوره ،هنر ،زبدان
و علم همگی بهگونة نماد درمیآیند .نماد نه به معنای صور ،محضی كه به كمك اشارهها و
ترجمان تمثیلی ،بر واقعیت محققی داللت می كند ،بلكه در مفهوم انواع نیروهایی اسدت كده
هریك از آنها جهدانی از آن خدویش را مدی سدازد .پدس صدور ،هدای خداص نمدادین ،نده
تقلیدهایی از واقعیت ،بلكه اندام های واقعیتاند؛ زیدرا تنهدا از طریدق آنهاسدت كده هرچیدز
واقعی ،به یك موضوع دریافت عقلی تبدیل مدیشدود و بددینسدان بده فهدم مدا درمدی آیدد
(كاسیرر.)49 -48 :1387 ،
واقعگرایان نو و هنرمندان هنر جنبشنما ،با اسدتفاده از نمادهدای جامعدة مصدرفی و بدا
بهرهگیری از پیشرفت های فناوری ،تغییرهای جامعه را ثبت كردند و كوشیدند تا شكل هدای
تجربی هنر را به شكل های محیط شهری ،آگهیهای تجاری و اشیای صنعتی و جز آن -كده
برای مردم آشناست -اتصال دهند .این آگاهی برای تمامی یك نسدل ،نابسدنده شدده اسدت.
این آگاهی ،درنهایت تولیدا ،جامعه را به سمت كاربرد زیبداییشدناختی یدا تفریحدی سدوق
میدهد .حال كاری كه باید كرد ،تحلیل انتقادی این جامعه و تولیدا ،آن است .این بیشك
همان معنای عندوان «اسداطیر روزمدره» اسدت كده ژرالدد گاسدیو تداالبو بدرای نمایشدگاهی
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برمیگزیند كه در تابستان  1964در موزة هنر مدرن پاریس برگزار میكند .اسدطوره بندا بده
تعریف ،چیزی پنهان از واقعیت روزمره است .اجماع متناقض دو واژه ،گویای ایدن اسدت كده
امر روزمره را نباید فقط مالحظه كرد؛ بلكه باید آن را معنایابی كرد؛ همان كاری كه در مورد
اسطوره میكنند.
هیچ واقعیت روزمرة خاصی وجود ندارد و این واقعیت ،ناگزیر از صدافی ایددئولوژی عبدور
كرده و شكل گرفته است .الزم است كه این ایدئولوژی گداهی بداطنی آشدكار شدود .از نظدر
گاسیو تاالبو افرادی را كه بدرای نمایشدگاه گدرداورده اسدت ضدرور ،مطدرحكدردن واقعیدت
روزمره ،بیش از پیش پیچیده و غنیای را احساس كدرده اندد كده بدازیهدای شدهر ،اشدیای
مقدس تمدنی كه اموال مصرفی را ستایش میكند ،حركا ،نظامی بناشده بر قدر ،و حیله،
ضربههای عالمت ها و جنبش ها و اخطارهایی كه هرروزه به هنر مدرن آسیب میرساند ،همه
و همه را درهم آمیزد» (میه.)87 - 86 :1388 ،
پل ریكور دیدگاهی متفاو ،دربارة اسدطوره دارد .او در مصداحبه ای مدی گویدد :فقدط آن
اسطوره هایی اصیلاند كه در پیكر آزادی بازتأویل شوند كه منظور ،هم آزادی شخصی اسدت
و هم همگانی؛ بنابراین ،وی معتقد است كه قدر ،بنیادین اسدطوره ،همدواره بایدد بدا خدرد
انتقادی همراه شود .این انتقاد را باید با توجه به این دیدگاه ریكور شناخت :دو گونه كداربرد
از مفهوم اسطوره وجود دارد؛ در كاربرد نخست ،اسطوره گسترش ساختاری نمادین است .در
این حالت ،سخنگفتن از اسطورهزدایی بی معناسدت؛ زیدرا ایدن امدر بدا نمدادزدایی متدرداف
می شود كه بههیچوجه امكانپذیر نیست ،امدا معندای دومدی هدم وجدود دارد كده اسدطوره،
بدفهمی است .اگر اسطوره را بهگونده ای لفظدی تأویدل كندیم ،آن را نخدواهیم فهمیدد؛ زیدرا
اسطوره اساساً نمادین است .در هیئت چنین تأویل نادرستی است كه از اسطورهزدایی بحدث
می كنیم .همواره بحث ما در مورد ساختارهای نمادین است كه در حد ایدئولوژی های جزمی
نمایان می شوند و به محتوای نمادین آن نمیپردازیم (ریكور .)104 -102 :1373 ،او معتقد
است انسان مدرن نه می تواند از اسطوره رها شود و نده آن را در شدكل ظداهری اش بپدذیرد.
اسطوره همواره با ما خواهد بود ،اما باید همیشه با آن برخوردی انتقادی داشته باشیم.
فروید ،اساطیر را در پرتو رؤیا تفسیر می كند و می نویسد :اسداطیر تده ماندده هدای تغییدر
شكلیافتة تخیلها و امیال اقوام و ملدل و رؤیاهدای متمدادی بشدریت در دوران جدوانیاندد.
اسطوره در تاریخ حیا ،بشریت ،از لحاظ تكوین و تسلسل تیره های حیدوانی ،مقدام رؤیدا در
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زندگی فرد را دارد .معنای این سخن آن است كه بررسی رؤیا ،فهم بهتدر اسداطیر را ممكدن
می سازد .رؤیا ،اسطورة فردی آدمی است؛ حال آنكه اسطوره ،رؤیای قوم و ملتی است .با ایدن
همه ،حقیقت این است كه اوالً اگرچه نمادهای رؤیا و اسطوره مطلقاً عین هماند ،تحلیل رؤیا
امكان می دهد كه ریشه های لیبیدویی نمادهای جمعی را كشف كنیم .درصورتیكه اسدناد و
مدارك قومنگاران ،بیشتر آنها را می پوشانند و كمتر نمایان می سدازند .دوم اینكده اسداطیر،
دقیقاً از همان قوانین حاكم بر رؤیا تبعیت میكنند (باستید.)33 :1370 ،
اسطورة هنر جدید
میرچا الیاده سرآمدگرایی در شعر و هنر را نوعی اسطورة جدید می داند و آن را نقد می كندد
و مینویسد :ناتوانی مردم و منتقدان و نمایندگان رسمی هنر در فهم هنر كسانی چون رمبدو
یا ونگوك ،با پرخاشگری از طرف آن ها همدراه بدود و عواقدب مصدیبتبدار بدی اعتندایی بده
جنبش های نوآور مثل امپرسیونیسم و كوبیسم و سوررئالیسم ،درس عبرتدی بده منتقددان و
عامة مردم ،سوداگران تابلو ،گردانندگان موزه ها و فراهمآورندگان مجموعه ها داد .امروزه تنها
وحشت آنها این است كه نكند به حد كافی پیشرفته نباشدند و بدهموقدع جلدوة نبدوغ را در
اثری هنری -كه در نگاه اول نامفهوم است -درنیابند.
او در باب اساطیر نخبگان جدید ،به كاركرد نجا،بخشی هر چیزی كه سخت و مشكل و
دشواریاب است ،اشاره می كند .به ویژه در قبال آفریده های جدیدی كه بده آن برمدی خدوریم؛
بدینمعنا كه اگر سرآمدان ،شیفتة بیداری فینیقی ها1و نقاشی های آبستره مدی شدوند ،بددین
جهت نیز است كه اینگونه آثار ،معرف دنیاهای بسته و عوالم سری نفوذناپذیریاند كه فقدط
به دشواری تمام و به قیمت تحمل سختی هایی معادل آزمون های رازآموزی جوامدع عتیدق و
سنتی می توان به آنها پی برد .به بیان ایلیداده ( ،)193 -189 :1362درحقیقدت ،مجدذوب
افسون دشواریابی و حتی غیر قابل فهمبودن آثار هنریشدن ،بیانگر میل به كشف معنایی نو
و سری و ناشناخته تا آن زمان در جهان هستی آدمی است .اینگونده افدراد آرزو دارندد كده
رازآموخته شوند و توفیق آن را بیابند كه معنای نهفته در همة این ویرانكردن های زبان ها و

Finnegan's Wake .1؛ یكی از نوشتههای معروف جیمز جویس كه نویسدنده در آن ،زبدانی غندی و پیچیدده را بدهكدار
گرفته است.
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بیان های هنری و معنای تمام این تجارب بینظیدر را -كده در نگداه اول ،گدویی هدیچ وجده
مشتركی با هنر ندارند -بشكافند و دریابند .بههرحدال ،او بسدیاری از تجدارب هندر جدیدد از
ساخت جدید زبان را -كه آنها را تخریب زبان می نامد -تا آفرینش های هنر تجسمی نقاشی
آبستره -كه آنها را پردههای سفید یا پاره و سوخته مینامد -چندان نمیپسدندد و آنهدا را
بحران هنر جدید تلقی میكند.
البته تأكید الیاده بر نمایشی و تصنعیبودن این سرآمدگرایی ،اغراقآمیز بهنظر مدیرسدد.
او روح هنر مدرن و تمایل آن به ساختارشكنی در هنرهای پیش از خود را نادیده مدیگیدرد.
بههرحال ،این نشانهها در هنر مدرن ،هرچند ممكن است گاهی واقعاً چندان اصیل و عمیدق
نباشد ،قابل تعمیم به همة ابعاد نیست و نمی توان وجود معنا و عمق را در اینگونه آثار انكار
كرد.
اسطوره و ادبيات
حال به رابطة اسطوره و ادبیا ،در نزد متفكران و نویسندگان جدید میپردازیم و اینكده آیدا
اساطیر در ادبیا ،ادامه مییابند یا خیر.
به گمان لویاستروس ،پس از رنسانس بهویدژه در سددة هفددهم ،داسدتانهدایی كده بدر
اسطوره استوار بودند ،جای خدود را بده رمدان دادندد .او در فصدلی از كتدابش بدا عندوان «از
اسطوره تا رمان» ،به بررسی نقش ویژة رمان در جامعدة جدیدد پرداختده و آن را بدا كداركرد
اسطوره در جوامع ابتدایی ،همانند دانسته است .لویاستروس تأكیدد مدی كندد كده سداختار
استوار بر تقابل ها كه در پاره ای از اساطیر ،تبدیل به ساختار متكی بر توالی و تكرار میشدود،
در مورد رمان نیز صادق است .جدا از شكل ارائه (مثل رمدان هدای دنبالده دار كده بدهصدور،
پاورقی در مجلهها چاپ می شوند) كه یادآور توالی است ،این دو ساختار را می توان در بنیدان
روایی رمانهای مدرن نیز یافت.
لویاستروس در منطدق اسداطیر ،اسدطوره را زبدانی ویدژه درنظدر گرفدت؛ روش تحلیدل
ساختاری زبانشناسی را دربارة آنها بهكار برد و تركیب واحدهای اسطوره را براساس قاعددة
قطعه بندی كشف كرد .مفهوم قطعهبندی لویاستروس ،در ادبیا ،مدرن نقش مهمی داشدته
است .در این نوع ادبیا ،،قطعهبندی جملهها در داسدتان -كده در نگداه نخسدت ،هدیچگونده
منطق روایی ندارد -در پایان راهگشای فهم روایت می شود .استروس در این زمینه به سدخن

زایش اسطورههای جدید از بطن ادبيات مدرن

101

انسانشناس آمریكایی ،ویلیام لپكینه استناد می كند .لپكینه در پژوهشهدایش در آمریكدای
جنوبی دریافت كه هریك از اساطیر سرخپوستان ،هربار كه روایت می شود ،اسدطورهای تدازه
است .این ویژگی را در ادبیا ،و بهویژه در شعر تجربه می كنیم كه با هربدار خوانددن آن ،بده
دریافتی تازه دست مییابیم .این امكان دیگری است كه بین شعر و اسطوره و شداید هرچیدز
دیگری 1مشترك است و اسطورهها با همین ویژگیهایشان تداوم مییابند.
كار لویاستروس در تأویل اساطیر ،بی شباهت به كار فرویدد در تأویدل رؤیدا نیسدت .هدر
رؤیا بر روایتی ناكامل استوار است؛ زیرا به كنش یادآوری در بیداری وابسدته اسدت و جددا از
این ،در خود كامل نیست .هربار كه تأویل می شود ،پاره ای از جنبده هدای معندایی خدود را از
دست می دهد یا جنبه هایی تازه مییابد .ما تنها بخشی از تصداویر و گفدت وگوهدا را بده یداد
می آوریم و نه تمامی آنها را .مهمترین نكته ها را مرور می كنیم و نه جزئیا ،را .هر اسدطوره
نیز به نظر لویاستروس ،روایتی ناكامل است .رؤیا در ناخودآگاه فردی ،تمامیتش را از دست
میدهد و اسطوره در ناخودآگاه جمعی (احمدی.)192 :1370 ،
نزدیكی اسطوره با رؤیا را میتوان بهویژه در بعضی از آثار ادبی مددرن دیدد كده سداختار
آنها بسیار بر رؤیا و خواب استوار است و منطقی درهمریخته و ساختار و فرمی كالژگونده و
قطعه ای دارد .همین ساختار است كه رؤیا را به اسطوره نزدیك میكند و موجب میشود كه
رؤیاها و كابوس های آثار مدرن را نوعی اسطورهسازی نوین بدانیم .اسطوره های خیدالانگیدز،
نمونه های مثالی موقعیت غریب و شگفتانگیز انسان امروزند كه دیگدر نمدیتوانندد اسداطیر
كهن را باور كنند.
بار ،نیز معتقد است كه هر قطعه ،نشدانی هوشدمندانه اسدت و از كدل یدا نظدام بسدیار
كارآمدتر است .قطعه ها خود ،زندگی یگانه ای دارند .تركیب آنها سخن را می آفریند و سخن
از زندگی درونی قطعهها آغاز میشود .او لذ ،قطعهنویسی را چنین توصیف مدیكندد« :ایدن
همه قطعه و این همه آغاز» (همان.)212 :
امروزه اسطوره و اسطوره شناسی در بررسی نقد ادبی معاصر نیز جایگاهی ویدژه دارد .بسدیاری
از نویسندگان مانند رابر ،گریوز و نورتروپ فرای ،انواع و ساختارهای ادبی را نمونههایی می دانندد
كه اساساً تكرارهای متنوعی از حكایا ،اساطیریاند (مقدادی.)69 :1378 ،
 .1زیرا به سخن بار ،،هرچیزی میتواند اسطوره باشد.
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نورتروپ فرای در مقالة «ادبیا ،و اسطوره» به اسطوره هدای فدردی در آثدار ادبدی اشداره
می كند و می نویسد :اساطیر فردی ،مجموعه ای اساطیری فراهم می آورند و آثار ادبی فدردی،
مجموعه ای تخیلی را كه هیچ واژه ای برای تعریف آن وجود ندارد .اگدر چندین واژهای وجدود
داشت ،آسانتر می توانستیم به ادبیا ،بهعنوان مجموعة تخیلی بسته و محددودی ،همچدون
مجموعة اساطیری بپردازیم و آن را بیانگر تمدن و فرهندگ تلقدی كندیم .یكدی از نخسدتین
كارویژه های اجتماعی اساطیر این است كه به جامعده ،دیددی خیدالی از میثداق و مناسدبا،
پایدارش با خدایان و با نظام طبیعت و نیز از سازمان درونی اش میدهدد .وقتدی مجموعده ای
اساطیری به ادبیا ،تبدیل می شود ،كارویژة اجتماعی ادبیا -،كده اعطدای دیددی خیدالی از
موقعیت بشری به جامعه است -بهطور مستقیم ،از منبع نمونده و الگدوی اسداطیری ادبیدا،
سرچشمه می گیدرد .در ایدن فرایندد ،اشدكال نموندة اسدطوره ،بده قرارهدا ،شدگردها و اندواع
مقولههای ادبی تبدیل میشوند ،اما فقط هنگامیكه این قرارها و شگردها و مقولههای ادبدی
گوناگون ،همچون ویژگیهای اصلی شكل و قالب ادبیدا ،پذیرفتده شدوند ،نسدبت ادبیدا ،و
اسطوره خودبهخود ،مبرهن و محرز میشود.
اساطیر بهعنوان مجموعة داستان های بههمپیوسدته ای كده از لحداظ قالدب و صدور ،بده
افسانه و قصة عامیانه می پیوندند ،ویژگیهای ادبی دارند .واژة یونانی  Mythosكده بدهمعندای
اسبابچیدن 1با بازشدن كالف داستان و ماجراست ،بیانگر پیوند اصدلی اسدطوره بدا ادبیدا،
است .ادبیا ،،وارث نوعی اساطیر است و بدین گونه داستانهایی در اختیدار شداعر قدرار دارد
كه از قبل ،سنتی سترگ محسوب می شود و از اقتددار و مرجعیدت كالندی برخدوردار اسدت.
شاعران اروپایی ،وارث اساطیر كالسیك و عاری از هرگونده مایدة اعتقدادیاندد و سراسدر بده
دنیای تخیل و شعر اختصاص یافتهاند .همچنانكه در تفسیر تمثیلی ،اسطوره ،نیمدهشداعرانه
است ،بازآفرینی شاعرانة اسطوره ،نیمه عقالنی ،نیمه متفكرانه یا نیمدهشدناختی اسدت (فدرای:
.)116 -114 ،1378
ویژگی نظریة فرای ،توجه به خود اسطوره است .درحقیقت ،عنصدری كده موجدب تمدایز
نظریة فرای میشود و آن را در زمرة نظریه های اسطوره قرار میدهد ،این است كده اسدطوره
عنصری بسیار مهم در ادبیا ،و هنر است كه نقش بیبدیلی در شدكلگیدری ادبیدا ،و هندر
ایفا میكند .البته همة نظریهپردازان اسطوره معتقدند كه اسدطوره ،عنصدری بسدیار مهدم در
1. Intrigue
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ادبیا ،و هنر است ،اما برای فرای ،اسطوره نقش مهم تری دارد؛ چنانكه او ادبیدا ،و اسدطوره
را معادل و همانند یكدیگر تصور میكند (ندامور .)17 :1393 ،در مبدانی نقدد ادبدی در ایدن
زمینه آمده است :فرای با جسارتی درخشان ،اسطوره را با ادبیا ،یكسان میبیندد و بدر ایدن
عقیده است كه اسطوره ،اصل ساختاری و سازماندهندة شكل ادبی است (گدرین و مورگدان،
.)167 :1376
از دیگر روابطی كه بین اسطوره و هنرها برقرار است ،رابطدة نشدانهشناسدانه و اسدتعاری
است .فرای دراینباره مینویسد :یكی از علل كششی كه شاعران در خود به اساطیر احسداس
میكنند ،جنبة تكنیكی دارد .زبان اسطوره ،استعاری است .آنجا كه شارح یا مفسدر اسدطوره،
معنای عمیق اسطوره را در تمثیل و مجاز جستوجو میكند ،شداعر بدا بدازآفرینی اسدطوره،
معنای عمیقش را در ساختار مثالی 1اسطوره مییابد (فرای.)117 -116 :1378 ،
یونانیان مایه و مضمون تراژدی را اسطوره مدی نامیدندد .اسدطوره ای كده راوی حكایدت و
داستان است ،ممكن است به زبان غنایی یدا بده زبدان پیكرتراشدی و نقاشدی گدزارش شدود.
دراینصور ،،آن هنرها همه رمزگانهای 2مختلف اسطوره بهشمار می روندد .بددینمعندا كده
مجموعهای از نشانه های روایت و حكایدت (اسدطوره ،نشدانههدای مبندا و مرجدع آن هنرهدا)
محسوب میشوند (هارالد.)117 -116 :1378 ،
میرچا الیاده ضمن اشاره به ساختار اساطیری رمان های جدید ،به مسئلة زمان اسداطیری
(در تقابل با زمان تاریخی) در آثار ادبی می پردازد :داستان منثور بدهویدژه رمدان ،در جوامدع
جدید جای نقل اساطیر و قصه ها در جوامع سنتی و مردمی را گرفته است؛ حتدی مدیتدوان
ساختار اساطیری بعضی رمانهای جدید را نمایان ساخت .همچندین مدیتدوان دوام و بقدای
مضامین بزرگ و آدم های اساطیری را در ادبیا ،اثبا ،كرد .پدس از ایدن دیددگاه مدی تدوان
گفت كه شیفتگی جدید به رمان ،مبین اشتیاق شنیدن هرچه بیشتر داستان های اسداطیری
است كه دنیوی شدهاند؛ یعنی جنبة مینوی خود را از دست داده اند یا با همان مایة میندوی،
در اشكال دنیوی پنهان شده اند .خروج از حیطة زمان كده از راه خوانددن ،بدهویدژه خوانددن
رمان صور ،می پذیرد ،چیزی است كه پیش از هر امر دیگر ،كداركرد ادبیدا ،را بده كداركرد
اساطیر نزدیك می كند .قطعاً زمانی كه با خواندن رمانی آن را درك و در آن سیر مدی كندیم،
1. Archetypal
2. Codes
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همان زمانی نیست كه در جامعه ای سنتی ،از راه شنیدن یك اسطوره فعلیت مییابد ،امدا در
هردو مورد ،آثار از زمان تاریخی ،فلكدی و شخصدی خدارج مدی شدوند و در زمدانی شدگرف و
ماورای تاریخی و سرمدی غوطه میزنند .خواننده با زمانی غریب و خیدالی كده وزنهدای آن
بینهایت متغیر است ،سروكار پیدا میكند؛ زیرا هر حكایدت زمدان خداص خدود را دارد كده
منحصر به همان حكایت است.
در پهنة ادبیا ،،نافرمانی از حكم زمان تاریخی و میل دستیابی به دیگدر ضدرباهنگ هدا و
وزن های زمانی  -غیر از وزنی كه در آن مجبور به كاركردن و زیسدتنیم -را حتدی بدهنحدوی
قویتر از دیگر هنرها میتوان حدس زد .شاید این آرزوی اعتالبخشیدن به زمان خداص فدرد
كه زمانی شخصی و تاریخی است و این میل به غوطهزدن در زمانی غریب -چه خلسده آمیدز
باشد و چه خیالی -روزی از بین برود ،اما تا زمانیكه این میل باقی است ،می توان گفدت كده
انسان جدید هنوز دست كم بعضی بازمانده های رفتار اساطیری را حفظ می كند .آثار چندین
رفتاری در میل و ادراك و احساس مجدد چیزی با همدان قدو ،و حددتی كده نخسدتینبدار
داشته ،در بازگردانیدن گذشتة دوردست (دوران ازل) دیده می شود .داستان همیشده همدان
است :همواره همان نبرد با زمان ،همان امید رهانیدن خود از نقل زمان مدرده ،از زمدانی كده
پایمال و لگدكوب میكند و میكشد (الیاده.)194 -193 :1362 ،
ژان پل سارتر در مقالة «ساختن اسدطوره» ،بده شدكل هدای جدیدد اسدطوره در ادبیدا،
نمایشی جدید اشداره مدی كندد و مدی نویسدد :اگدر نمدایش رمدز و تمثیدل را رد مدی كندیم،
می خواهیم كه نمایش های ما مبتنی بر اسطوره باشند .میكوشیم تا اسطورههای بزرگ مرگ
و غربت و عشق را به تماشاگران نشان دهیم .شخصیت های نمایشنامة سوء تفاهم آلبر كدامو
موجودا ،تمثیلی و استعاری نیستند؛ بلكه هستی واقعدی و عیندی دارندد :مدادری هسدت و
دختری و پسری كه از راهی دور آمده است .تجربه های دردناك آنها بهخدودی خدود كدافی
است .با اینهمه ،این شخصیت ها جنبة اسطوره دارند؛ یعنی سوء تفداهمی كده میدان آنهدا
جدایی می افكند ،تجسم همة سوء تفاهم هایی است كه سبب جددایی انسدان از خدودش و از
جهان و دیگر انسانها شدهاند (سارتر.)70 -69 :1373 ،
در جایی دیگر از اسطوره سازی در ادبیا ،،اسطوره بر معنای تصویری از رنج انسان مدرن
تأكید می كند« :هدف نمایشنامهنویسان این است كه اسطوره بیافرینند و تصدویری بدزرگ و
غنی از رنج های تماشاگران را بده خدود آنهدا عرضده كنندد» .پدس از ایدن اندیشدة دائمدی
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رئالیست ها دورند كه می خواهند فاصلة میان تماشاگران و نمایش را هرچده بیشدتر از میدان
بردارند (همان.)72 :
مهرداد بهار ،اسطوره شناس ایرانی ،ادامة زندگی اسطوره را در ادبیدا ،و اندیشده را ادامدة
زندگی طبیعی اسطوره و گریزناپذیر میداند :اسطوره ها تا روزی كه بده زنددگی محسدوس و
عملی جامعة خود مربوط باشند ،در میان تودة مردم حیا ،دارند و روزی كه با ایدن شدرایط
تطبیق نكنند ،از زندگی تودة مردم خارج می شوند .از آن به بعد در زنددگی روشدنفكرانه ،در
ادبیا ،،فرهنگ و مطالعا ،وارد میشوند و ادامة حیا ،میدهند .این جبر زندگی اسطوره ای
است (بهار.)364 :1376 ،
جای امروز اسطوره
حال در پاسخ به این پرسش كه جای اسطوره در زندگی امروز كجاست ،می توان گفت وطدن
اسطوره -آنجا كه اسطوره آشناست و غریب و دورافتاده نیست -جهان ادبیا ،و هنر است.
انسان جامعة صنعتی ،امروز خودآگاهانه به نوعی همسانسدازی و یدكشدكلبدودن قائدل
است .تمام تشخصها و فردیتها در مقابل این یكسانسازی و الگوسازیهایی كه عددهای آن
را اسطوره های جامعة امروز می دانند -مانند مد و مصرف گرایی و - ...از بین میرود ،اما درون
دردمند و ناخودآگاه انسان با این جریان مخالفت مدی كندد .فردیدت آسدیب دیددة انسدان در
ناخودآگاه ،كاركردی وارونه پیدا می كند و در برابر یكسان سازی می ایستد .بدینترتیب ،نوعی
دوپارگی در نهاد انسان صنعتی و تكنولوژیك كه غرق در ازخودبیگانگی است ،شكل می گیرد
و او را از درون متالشی میسازد.
آیا نمی توان وقایع و شخصیت های بسیاری از رمان ها و آثار مدرن را اسطوره هدای امدروز
خواند شخصیت «گره گوا سامسا» در رمدان مسدخ كافكدا كده ناگهدان صدبح كده از خدواب
برمی خیزد ،در رختخواب خود به یك حشدره تبددیل مدی شدود؛ قرارگدرفتن «ژوزف ك» در
موقعیت اساطیری مجرمِ بدون جرم ،در رمدان محاكمده از همدین نویسدنده؛ كرگددنشددن
«برانژه» شخصیت نمایشنامة كرگدن اثر اوژن یونسكو؛ موقعیت اسطوره گونة بی زمان و مكان
دو شخصیت ولگدرد و آواره« ،والدیمیدر» و «اسدتراگون» در نمایشدنامة جاوداندة در انتظدار
گودوی بكت؛ وقایع و شخصیت های اسطوره گونة رمان رؤیدایی مداركز ،صدد سدال تنهدایی و
بهآسمانرفتن «رمدیوس» یا كشتهشدن ناگهانی پسران بی شدمار سدرهنگ «آئورلیدانو» كده
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همگی نشانی بر پیشانی دارند؛ وقایع و شخصیت های فرازمانی و فرامكانی برتدرین اثدر ادبدی
ایرانی ،بوف كدور؛ شخصدیت آشدنای شدازده كوچولدوی آنتدوان سدنت اگزوپدری و بداالخره
شخصیت های اسطوره ای كه در رمان هدای مددرن ،چهدرة دیگدر و كداركردی متفداو ،پیددا
میكنند و دچار شدالوده شدكنی مدی شدوند ،مثدل شخصدیت «شدیطان» در رمدان مرشدد و
مارگریتای بولگاكف .حتی اگر به عقب تدر بدازگردیم ،آیدا نمدیتدوان دنكیشدو ،را اسدطورة
آرمانگرایی از دسترفتة امروز دانست
والتر بنیامین دربارة موقعیت اساطیرگونة ژوزف ك ،شخصیت اصلی رمان محاكمة كافكدا
مینویسد :ویژگی قوانینی كه علیه ك اقامه مدیشدوند ،بده جهدان پدیش از تداریخ و زمدانی
برمیگردد كه بسیار كهنه تر از عهدی است كه در آن ،قوانین الدواح دوازدهگانده وضدع شدده
است .این خود یكی از اولین موارد پیروزی قوانین مكتوب بدر جهدان پدیش از تداریخ اسدت.
گرچه در اینجا قوانین مكتوب در كتاب ها درج شده اند ،محرمانه اند و جهان پیش از تاریخ ،با
تكیه بر آنها سیطرة خود را هرچه بیحد و حصرتر اعمال میكند (بنیامین.)23 :1389 ،
در نقاشی هم میتوان از اشكال و موتیف هایی مثال زد كه در اكثدر آثدار نقاشدانی چدون
دالی ،شاگال ،بروگل و ...وجود دارند و قابلیت این را دارند كه ابعاد و كاركردهایی اسدطورهای
پیدا كنند؛ مانند زنی با بدنی از كشوهای باز و نیمدهبداز در نقاشدیهدای سدالوادور دالدی یدا
مردانی با كاله و صور ،های بدون نقش در آثار رنه مگر ،كه البتده بررسدی هریدك از ایدن
موارد و ویژگی اسطورهایشان ،نیازمند پژوهشی جداگانه است.
هریك از ما با حركتهای ناخودآگاهی مملو از وهم و خیال روبهرو بوده ایم .نقاش مددرن
با آفریدن تصویرهایی كه تنها خود او از منطق درونیشان آگاه بدود ،از هدمعصدرانش فاصدله
میگرفت .حال با كاوش در اعماق انسان ها میتواند امیدوار باشد كه در ارتباطی با تماشداگر،
در آنچه نقاش او را به كشف آن وامدیدارد ،آگاهانده یدا ناآگاهانده بخشدی از وجدود خدود را
بازمیشناسد (میه.)95 :1388 ،
در انگاره هدای دیرینده تدر نبدوغ ،آفریننددة هندر را بیشدتر همچدون آبراهدی از ایدده هدا
میپنداشتند كه از سرچشمة نیمهخدایان روان میشد .انگدارة ایزدبدانوان ،آوایدی رازآلدود را
بهیاد میآورد كه ذهن شاعر را دربرمیگرفت و آن را با الهام خود مدیدمیدد ،امدا در روزگدار
نوین ،آنگاه كه پدیدآورندگان هنر -همانگونه كه برشمردیم -بدرای شدناختن خدود تدالش
كردند ،سرچشمة الهام هنری از پیرامون ایزدبانوان برچیده و درونی شد .خود آفرینندة هندر،
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سرچشمة ایده های بیانشده است و دستاورد قلم او فقدط از آن اوسدت (كدرسمیدر:1387 ،
.)147
بههرحال ما هنوز در جهانی زندگی می كنیم كه هراس هایمان زنده اند و تا هراس هایمان
زنده اند ،اسطوره هایمان هم به زندگی خود ادامه میدهند؛ شاید نه در باورها و عقاید ،كده در
جهان شعر ،ادبیا ،و هنر ،ولی آیا می توان بین ایندو تفكیكی قائل شد آیا اسدطوره هدا نیدز
شكلی از ادبیا ،و هنر برای گذشتگان نبودند شكلی از بیان رؤیا و هراس
نتيجه
قطعاً توانایی تجربة انسان در ساخت جهان اسطوره ای قدیم ،از میان نرفته است و خودش را
به شكلهای مختلف نشان میدهد .اسطورهها ،نمادین ،تخیلی ،رازآلود ،وهدمانگیدز و دارنددة
بینشی شهودیاند؛ این ها همده عدواملی هسدتند كده در آفدرینش آثدار ادبدی و هندری نیدز
مهمترین نقشها را دارند.
بدینترتیب ،مقصود از زایش اسطوره های جدید ،نه اسدطورهسدازی بده آن معندا كده در
نظرهای بار ،و كاسیرر بررسی میشدود و نده حتدی قهرمدان سدازی اسدت؛ چراكده چندین
اسطوره هایی ،صرفاً با دادن ابعاد همگانی و گسترده به شخصیت افراد یدا پدیدده هدا سداخته
می شوند و معموالً عمر كوتاهی دارند .مقصود ،خلق و زایش اساطیر جدید و نو در آثار ادبدی
است؛ چراكه اسطوره با راز و رؤیا و امیال پنهان انسان ،رابطهای ناگسستنی دارد.
اگددر انسددان مدددرن در خودآگدداهی امددروزش ،بددهدنبددال یكسددانسددازی و همگرایددی و
یكنواختی است ،در ناخودآگاه دیروزی و اسطوره ای تالش میكند از یكسان سدازی بگریدزد و
فردیت خود را حفظ كند .بهایندلیدل مدا در حدوزههدایی كده مسدتلزم بینشدی نداب و ژرف
هستند ،نشانههای آشكار بازگشت به اسطوره را میبینیم (مثل قلمرو ادبیا ،و هنر).
كاركرد اجتماعی اسطوره در روزگار مدرن ،كاركردی دروندی و ناخودآگداه اسدت .بیدنش
اسطورهای ،از آنرو كه از پهنة خودآگاهی و از قلمروی رفتارهای روزمرة انسان خارج شدده و
در اعماق پنهان وی جا گرفته است ،هر زمان كه جوالنگاهی بیابدد ،سدربرمی آورد .جوالنگداه
بنیادین كاركردهای اسطوره ای ،ادبیا ،و هنر است كه مهر و نشان اسطوره را بیشدتر از هدر
پدیده و هنجار اجتماعی دیگر بدر خدود دارد؛ چراكده سدازوكاری ناخودآگاهانده دارد .وجدود
سبك ها و شیوههای ادبی و هنری گوناگون ،بهخاطر همین فردیت ناخودآگاهانه است كه در
آنجا ناخودآگاه انتقام خود را از خودآگاه میگیرد.
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ادبیا ،و هنر جدید ،درواقع آنچنان فردی و ذهنی شده است كه كداركرد اجتمداعی اش
را از دست داده است و معماگونه و رازآلود است؛ معمایی كه گاه بهآسانی گشوده نمدی شدود؛
زیرا آكنده از نمادهای شخصی اسدت كده بدرای شداعر و هنرمندد ارزش و كدارایی دارد و از
آنجاكه زادة ناخودآگاه است ،گاه برای خود آفریننده هم ژرفایش آشكار نیست.
از آنروست كه در بعضی از نقدها ،ابعاد نامكشوفی از اثر را سال ها و قرن ها بعد از خدالق
آن بازمیگشایند .این زمان مبهمی كه ناخودآگاه خدالق اثدر بدا ناخودآگداه مخاطدب ارتبداط
برقرار می كند ،این دورشدن هرچه بیشتر اثر از خودآگاهی و قلمرو شناخت تجربی و كاركرد
اجتماعی ،ویژگی رؤیاگونه به آن میبخشد ،اما این رؤیا هرچقدر فدردی و هرچندد بدا زبدانی
پیچیده ،مخاطب خاص و گاه محدود خود را مییابد.
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