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 دهكيچ
ر گذشـته  ي اسـاط ييشان صرفاً بـه بـازروا  يها سندگان در رماني، نويير از عصر نوگرايامروزه و به تأث 

. زنديآم يگر درم ير د ينند و با اساط   ك يرند، ساختارشان را دگرگون م    يگ يها الهام م   ه از آن  كپردازند، بل  ينم
ابنـد و  ي ين دست مـ يقهرمانان نخستان و ي خدايها، هم به الگو   با اسطوره  ينامتنيسندگان در ارتباط ب   ينو

گـر  ي به اسطورة د   يا دهند و از اسطوره    ير م ييها را به دلخواه تغ      آن يا ن اسطوره يهم در برخورد با مضام    
 ي فارسـ   را در رمـان   آنيرات اسـطوره و مبـان     يياند تا انواع تغ    ن مقاله بر آن   ينگارندگان در ا  . وندنديپ يم

 و ي وجـود يهـا   اسطوره، انگـاره ي ساختار و معنينكش ژوهش، شالوده پيها افتهيبر اساس  . نشان دهند 
 در    گشتارِ اسطوره  يها نهي و زم  ين مبان يتر  غالب جامعه، از مهم    يها ز مبارزه با گفتمان   يت و ن  يبحث فرد 
، برهم زدن ي و مذهبير مليق اساطياند تا با تلف دهيوشك يرانيسان ا ينو  رمان. رود ي به شمار م   يرمان فارس 

 جامعة معاصر  را بـه چـالش         ي و فرهنگ  ي اجتماع ي از باورها  يها، برخ   آن ير و  وارونگ   ياختار  اساط  س
 .شندكب

  . گفتمانيدئولوژي، ايي، فردگراينكش ، شالودهيات، رمان فارسياسطوره، ادب: يديلك يها واژه
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 مقدمه -1
 ين رهگذر، و  يز ا ها شده و ا    تي از قطع  ياري، موجب رد بس   ييل انسان به نوگرا   يامروزه تما 

در . رده اسـت  كـ هـا دعـوت       آن يتاً به بـازخوان   ي و نها    گذشته يها تيد در اصالت روا   يرا به ترد  
ها با تحول همـراه شـده       انسان يز در متن زندگ   يها ن   حضور اسطوره  يشيت و نواند  يعصر عقالن 

 از يه بخـش كها خالص شود، چرا تواند از اسطوره يسو نم يك از  ي، آدم يياروي ن رو يدر ا . است
رفته اسـت  يره پذيو غ» ها و مقدسات ارزش« را به منزلة     يو بخش » يخاطرات ازل «ها را با نام      آن

 يها برخورد د با آن  يه با كرد، بل يشان بپذ  يل ظاهر كها را در همان ش     تواند آن  يگرسو، نم يو از د  
  .  داشته باشديانتقاد
 يهـا  توانند اسطوره  يگار خود نم  ط روز يل شناخت شرا  ي سو به دل   يكسندگان معاصر از    ينو

ها را مجذوب خود  ها، آن ت اسطوره يز ژرفا و جذاب   يگر ن ي د يرند و از سو   يسره بپذ يك را   يميقد
رات و  ييـ سندگان متحمـل تغ   يـ ر بـه هنگـام گـذر از دسـت شـعرا و نو             ياساط«جه،  يدرنت. ندك يم

ـ يكن رويا). 184، 1384پور،   ييهنموك(» شوند ي م ييها يدگرگون هـا را عمـدتاً    ه اسـطوره رد نو ب
نهـضت  . ردكـ جـو   و  جـست ي منبعث از عـصر روشـنگر      يشي و دگراند  يركد در تحوالت ف   يبا
 ي عقلـ يارهـا يه بـا مع كـ  بـود  يا ي و طرد هرگونه نظام سـنت ي نفي در پي عصر روشنگر   يركف

ش را هدف حمالت خود قرار داد و در         ياند جه، اسطوره و ذهن اسطوره    يدر نت . مطابقت نداشت 
فلـسفة  تـاب  كدر . ه ذهن انـسان برسـاخته بـود   ك برآمد ييها تيتمام محدود ستنكش درهم يپ

انـسان  ] ن عـصر  يـ در ا [«: ان شده است  ين ب يشه در جهان معاصر چن    ي اند ي لزوم آزاد  يروشنگر
ه در آن رسم نهفته     ك ييرويبسته با فشار هر ن     ند و چشم  ك يرويج زمانه پ  يخواهد از رسم را    ينم

هـا را بـه      ن شناخت، آن  يروها را بشناسد و در پرتو ا      ين ن يخواهد ا  يانسان م . ش رانده شود  يبه پ 
ه بـا مطـرح شـدن اصـل         ك ييايدر دن « اصوالً   ).55،  1372رر،  ياسك(» ار خود درآورد  يضابطة اخت 

 ك مـورد شـ  يوتنيـ  نيكزي فيم قطعين مفاه يتر ريدناپذين و ترد  يتر يا هي پا ين، حتّ ينشتيت ا ينسب
م بودن ارزشيداريتوان به پا يه مرد، چگون يگ يقرار م  نـده،  يپا(» نه باور داشـت يري ديها  و مسلّ
را يـ  را گرفـت، ز    ي داسـتان سـنت    ي جا ك اند كها، رمان اند   يشين نواند يبه سبب هم  ). 9،  1382

هن و جهد   كر جوامع   يپاگ و هنه و دست  كود  ي از ق  يندن آدم كج دل بر  يش رمان، از جمله نتا    يدايپ«
ه جامعة مطلوب خود و فرهنـگ آن        كدوشرط او بدان مقصود بوده      يق ي آزاد و ب   يجو و و جست 

. )60-59،  1382شـناس،    حـق (»  خرد خام خود رقم زنـد      ياريش و به    يجامعه را به دست خو    
 رشيپـذ  اسـطوره  ر؛ييـ تغ عامـل  داستان است، ثبات عامل اسطوره«ه  كن تفاوت مهم    يتوجه به ا  

را بـر آن داشـته       سندگانيـ نو ؛)3 ،1382 تون،اسـ   (»مشروط رشيپذ داستان ند،ك يم طلب مطلق
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 وارد يرييـ تغ چيهـ  بدون اند، گرفته لكش دور يها گذشته در هك را يرياساط توان ينم هكاست  
   .ردك معاصر رمان

ات يـ  در سـاخت و صـورت روا       يه دگرگـون  كـ ن مقالة حاضـر آن اسـت        يادي بن يها پرسش
ن تحول  ي ا يها نهي داشته است؟  و زم     ييها  معاصر چه گونه   يها ار رفته در داستان   ك به   يرياساط

  چه بوده است؟ يو دگرگون

  نة پژوهشيشيپ -2
هـا و مقـاالت      ، رساله يسينو ژه داستان يران و به و   يات معاصر ا  ياربرد اسطوره در ادب   كدربارة  

ر اسـطوره و    ييـ  تغ يهـا  رده، گونـه  كـ جـو    و ه نگارنـده جـست    ك نوشته شده، اما تا آنجا       يمتعدد
سم ينمود مدرن « در مقالة    ين هاجر يحس. ن نشده است  يي مستقالً تب  ي رمان فارس   آن در  يها وهيش

 يريگ ، به بهرهيسم در رمان پس از انقالب اسالمي مدرنيها ن مؤلفه يي، ضمن تب  »يدر رمان فارس  
 يبررسـ «در مقالـة  . رده استك اشاره يري اساطيها تيپرداز از روا سان اسطورهينو ر رمانيو تفس 

گران، سـاختار اسـطوره در      ي و د  يبه قلم رضا ستار   » يريو اسطوره در آثار گلش    سم  يتقابل مدرن 
ح داده يهن توضـ كر ي از  اساط  يريافت گلش ي شده و سپس، در    ي مدرن بررس  ي داستان يها تيروا

» يا  اسـطوره  يهـا  تيـ اس روا كـ  در انع  يسينو  رمان يها انين جر يتر عمده«در مقالة   . شده است 
هـا، عمـدتاً     رمـان ير در برخيگران، ضمن اشاره به ساختار اساط ي و د  يگدليب د بزرگ ينوشتة سع 

. ن شده اسـت   ييها تب  ها و تحول آن     به اسطوره  يرانيسان ا ينو رد رمان يك در رو  ياتب ادب كنقش م 
اسـطوره در  «ا يـ  ير اسداللهكش به قلم اهللا» افت اسطوره در رمان نو    يباز«ز مانند   ي مقاالت ن  يبرخ

رات اسـطوره در ادب غـرب اختـصاص         ييـ  نوعِ تغ  يپور، به بررس   ييهنموكنوشتة ژاله   » عصر نو 
ديدارند و مثالً دگرگون   .دهند يح ميپ را توضي اسطورة اُ

ن يـ سندگان ا يـ ران، نو يات معاصر ا  ياربرد اسطوره در ادب   ك ي و گوناگون  يبا توجه به گستردگ   
 يهـا  نـه يهـا و زم    وهي، شـ  ياند تا ضمن اشاره به انواعِ تحول اسطوره در رمـان فارسـ             مقاله بر آن  

  . ح دهندي اسطوره را توض يرد به دگرگونيكرو

  يبحث و بررس -3
ـ  يـ  اسطوره و ادب   ينامتنيشناسان همواره مطالعات ب    دگاه اسطوره يدر د  ش چـشم بـوده     يات پ

ات اسـطوره  يـ به ح 3 و روالن بارت2 استروسي، لو1ادهيرچا الي چون ميشناسان اسطوره. است
___________________________________________________________________________ 

1. Mircea Eliade 
2. Levi Strauss 
3. Roland Barthes 
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 خـود ادامـه   يات بـه بقـا    يـ هـا بـا ادب      اسـطوره  1ر برونـل  يدة پ يبه عق . د اذعان دارن  يدر آثار ادب  
ـ ا تغ يات مجدد همواره تحول     ين ح يدر ا . دهند يم ـ  را با  يريي ـ د انتظـار داشـت، ز     ي ـ را پو ي  يياي
ـ          يلير از جنبة تخ   يغ. ن تحول است  يات به هم  يادب ـ ، روا ي اسطوره و نقـش آن در آثـار ادب ات ي

ـ ك ي مـ    را بازگو  يني مضام يا اسطوره ر ي ساختارشناسـانه تعـاب    ي اسـتروس بـا نگرشـ      يلـو «. دنن
دهندة اسـطورة    لكيه تش ك ينيند و از آن به مضام     ك ي اسطوره را بر هم منطبق م      يك از   يمتفاوت
ــد، ي ي اســت دســت مــيواحــد ــياب ــه آنچــه اســطورهيعن ــ2مــضمون- ب ــام م ــا. نهــد ي ن ن ي
اسـطوره  ] در واقـع [و . ..انـد  يا  مفهوم اسطوره  ي دارا ين واحدها يتر كوچكها   مضمون اسطوره

 اسـتروس در    يلـو ). 185،  1384پـور،    ييهنموك(» هاست مضمون-ن اسطوره يب ا كيحاصل تر 
ـ ه گوكـ بـرد   ينام مـ » ي ارتباط يها بسته«ها با عنوان     از اسطوره  ي ساختار يشناس انسانتاب  ك ا ي

ه كــقــت آن اســت يحق). 7-6، 1385، يپرتــو(هــا باشــد   اســطورهييمنظــورش روابــط معنــا
ـ ه رواكـ ستند، بليـ  نيها صرفاً عالئم زبـان  هاسطور  در 3يزمـان   هـم يدر نمودارهـا  هكـ انـد   ياتي
  .شوند يرار مك تيراتيي گوناگون با تنوع و تغيها فرهنگ

  گشتار ة اسطورهينظر -4
 مثال، در فرهنـگ  يبرا. رود يار مكات ملل به يها به صور گوناگون در فرهنگ و ادب     اسطوره

ن تحـول  يا«اند و  افتهيز يشده، تحول ن يرار مكاربرد داشته و ت  كرباز  ي د ها گرچه از   ران اسطوره يا
گانه يورود عناصر ب  ) ، ادغام و ت   )، پ يستگكش) ، ب يدگرگون) الف: ه استوار است  يبر چند پا  

ات ملل بـدان سـبب     يگرگون آن در ادب   ياربرد د كافت اسطوره و    ين نوع باز  يا). 39،  1374بهار،  (
ر و تحـول اسـت و   ييـ قادات و فرهنگ اقوام و ملل دائماً در معـرض تغ          ها، اعت  شهياند«ه  كاست  
گـر و در  ي دين است به هنگام كنمود، مم  ي م يداشتن  و دوست  يردنك، باور يزمان منطق  يكآنچه  

آور جلـوه    ا خنـده  يـ ز  يـ  و تنفرانگ  ياوه، باورنداشتن ي،  ي و خارج  يردهندة داخل ييتحت عوامل تغ  
شـود تـا    يه سـبب مـ  كـ ر و تحـوالت اسـت   ييـ ن تغيز در همـ   ير ن ي اساط يراز بقا ). همان(» ندك

رار كت«ه  كقت آن است    يحق. ق شوند ي زمان خود قابل تطب    ي و اجتماع  يركط ف يها با شرا   اسطوره
، يسـتار (»  اسـطوره اسـت    ي خالف ذات و صـفت جبلـ       ياركاست اسطوره،   ك و مك و   يفزون يب

138 ،131 .(  

___________________________________________________________________________ 
1. Pierre Brunel 
2. Myth-theme 
3. Synchoronique 
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آور  ه مـالل كـ م يهـن هـست  ك يارك شي با خويا ت اسطورهيرار رواك گاه شاهد ت يدر آثار ادب  
ز وجـود دارد و  يات ني در ادب   اربرد اسطوره ك از   يند؛ اما نوع  ك ياست و اسباب استهزا را فراهم م      

ل انتقـال   يـ ن اسـت بـه دل     كـ  اسطوره، تصادفاً مم   يك ي واقع يمعن«.  اسطوره است  يسيآن دگرد 
انـد، آن را     راه داشته ك خود ا  يها براز دانسته ه از ا  ك يپردازان ا اسطوره يان رفته باشد؛    ي از م  يشفاه

هـا را    ، آن ينـ يا د يـ  ياسيطلبان س  نندگان و اصالح  كنظر دين است تجد  كا مم يرده باشند؛   كپنهان  
امالً كـ  يي معنـا  يه اساسـاً دارا   كـ ننـد   يآفر ي م ي داستان ياتيان، روا يراو] اما. [رده باشند كف  يتحر

. نامـد  ي مـ  2گـشتار  اتِ اسـطوره  يها را روا    آن 1وزي گر اند و رابرت   ]ي اصل يها تياز روا  [ متفاوت
» ننـد ك ياوش م ك) اسطوره (ي نهان ين احتماالت، در ژرفا   يبا درنظر گرفتن ا   ] سندگانينو[شان  يا
ن، (   ). 5، 1385روتوِ

   ي گشتارِ اسطوره در رمان فارسيها وهيش -5
ات يـ رار رواكـ  و تيياها توجه دارند، بـه بـازرو   گرگون اسطوره ياربرد د كه به   ك يسندگانينو
ت يـ ننـد، سـاختار روا    ك يق م يگر تلف يديك مختلف را با     يها ه اسطوره كپردازند، بل  ي نم يرياساط
سـاخت   زننـد تـا  ژرف      يها دست مـ     آن ي و وارونگ  ييجا به  به جا  يدهند و حت   ير م ييها را تغ   آن

ره را در آثـار      اسـطو  يسيـ تـوان دگرد   ين اساس، م  يبر هم  .ح دهند يابند و توض  يدر ها را  اسطوره
  :ل در نظر گرفتك به سه شيادب

ه قهرمان داسـتان،  ك يا  مشابه، به گونه يا ت اسطوره يا چند روا  يوند دادن دو    ي پ :قيتلف) الف
  . باشديا هن اسطورهكت يا چند روايزمان دو  نندة همك يتداع

ق بـا   يـ طب، به منظور ت   )ا در ساختار  يدر فرجام    (يت اصل ي در روا  يجاد دگرگون ي ا :رييتغ) ب
  .سندهيط روزگار نويشرا

ه بـا آن شـناخته   كـ  يا  اسطورهيتيژة شخصي ويها يارك شي نسبت دادن خو :ييجا به جا) ج
  .ني نويگر، به منظور برساختن قهرماني ديا شده، به اسطوره

جـة متحجـر   يق، نتيـ ن تلفيـ ا«ه كـ ست، بلين ن يشي پ يها تيرار روا ك ت ير به معنا  يق اساط يتلف
ر ييـ ن، تغيهمچنـ ). 416، 1387بهـار،  (» آورد ي را به وجود م يرك في جهشهكنشدن ذهن است  

 اسـت   يزيـ  چ ير و دگرگون  يين نوع تغ  يا«ست؛ چه بسا    ي ن ييزدا  اسطوره ير به معن  يساختار اساط 
ن،  (» دارد يهـا را زنـده نگـه مـ        ه اسـطوره  ك د بـا  يـ  اسـطوره را نبا يسيـ دگرد). 64، 1385روتـوِ
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ه اسـطوره و قـدرت آن مـردود         كـ  نيـ ر از ا  يـ ، غ ييزدا ر اسطوره د. ختيآم  در هم    ييزدا اسطوره
ن يـ ا«اده  يـ رچا ال يبنا به باور م   . ميها مواجه  اسطوره) يكپارود (يمدكش  يشود، با نما   يشمرده م 

ا يـ ت  يـ اكل آن به ح   ي اسطوره و تبد   ي مذهب ي از دست دادن معنا    يعنياربرد اسطوره،   كل از   كش
گفتـه  » يـي زدا اسـطوره «ا يـ » ييرايپ اسطوره «يشناس سطورهان، در علم ا   كودك يا قصه برا  يافسانه  

  تنها اسطوره  ر، نه ي اساط يسيه در دگرد  ك است   ين در حال  يا). 117-116،  1386اده،  يال(» شود يم
 يرويـ ن. ميـ ار داركاسطوره سـرو »  شگفتيروين«ه با كشه است بل يان اند ي ب يها ن قالب ياز بهتر 

البتـه  . گـردد  ي مـ  ي و هنر  ي آثار ادب  يت، سبب ماندگار  ها نهفته اس   ه در اسطوره  ك يحافظة جمع 
ر داد  ييـ ر را  تغ   ي اسـاط   لكد، بهتر است ش   ي از ورطة تقل   يي رها يه برا كن است   يته قابل تأمل ا   كن
د آورده اسـت دوبـاره   يـ هـا را پد  بار اسطوره ني نخستيه برا ك را   يا يه حالت ذهن  كد  ين ام يبه ا «
ن،  (» مينكشف  ك  در  ييزدا  اسطوره با اسطوره   يسيدر باب تفاوت دگرد   بحث  ).  89،  1385روتوِ

 است بـه    ي بر فرهنگ سنت   يه هنوز مبتن  كران  يرا در جامعة ا   ي خاص دارد، ز   يتي اهم يرمان فارس 
سندگان ين، نويبنابرا. ديشكها را به تمسخر  ا آنيده گرفت   ير را ناد  يتوان ارزش اساط   ي نم يراحت

 يا  ما هنـوز اسـطوره  «را ينند، ز ك عمل   يشترياط ب يبا احت د  ير با يافت و تحول اساط   ي در باز  يرانيا
   ).78، 1382گان، يشا(» ميشياند يم

ده يـ اربرد اسطوره د  ك به   يل فراوان يسان تما ينو ان رمان يژه در م  يران به و  يات معاصر ا  يدر ادب 
 يرد برخـ يكـ م، روي بگـذر ي فارسـ    در رمـان   يا ات اسطوره ي صِرف روا  يياگر از بازگو  . شود يم
. هـا قابـل توجـه اسـت      نو از اسـطوره يتيات و خلق رواين روايردن اكندگان در دگرگون   سينو
، محمـود  يميپور، نادر ابراه ي، شهرنوش پارسيري، هوشنگ گلش ين دانشور، عباس معروف   يميس
پـور   يار منـدن ي، شهريرضا براهن ،يمهاجران عطااهللا ،يمحمدعل ح، محمد يل فص يانوش، اسماع كي

 آنـان  يهـا   اسـطوره در داسـتان   يسيه دگرد كروند   ي به شمار م   يسندگاني نو گر، از يو چند تن د   
، ي در رمـان فارسـ  "گـشتار  اسـطوره " يها وهيها و ش نهين زميتر ن عمدهييتب. صورت گرفته است  

  . ن پژوهش استيگر ايهدف د

  خوانش نقادانه -5-1
، 2دايـ  در كه ژا ك است   1ينكش ا شالوده ي ينك خوانش متن، ساختارش   يها هي از انواع نظر   يكي

ه كـ شـود   يد مـ كيـ ن امـر تأ يبر ا«ن نوع خوانش،   يدر ا . رده است ك، آن را وضع     ير فرانسو كمتف
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برنـد و آن را بـه    يان مـ  ي را از م   ي ساختار و معان   يت ظاهر ي متعارض ِ درون متن، قطع     يروهاين
، 1387مز،  ابر(» نندك ير مبدل م  يناپذ ر و انتخاب  ي از احتماالت چندگانه، مغا    يمجموعة نامشخص 

ه در  كـ  اسـت    يزيـ شـود، همـان چ     ي مربوط مـ   1ييمعنا دا آنچه به گره   يات در يان نظر ياز م ). 89
توانـد   يا رمـان مـ    يـ ها مانند شـعر      ها و متون بازبسته به آن      مضمون-ها ر از اسطوره  ي متغ يريتفس
 يو«ه كـ  ين معنـ يـ نامـد؛ بـه ا    ي مـ  2يخـوان  وة خود را دوبـاره    ين ش يدا ا يدر. اربرد داشته باشد  ك

 مـشخص و  ي داشتن معني براييها را متن گواهيند، زك ير ميوة معمول تفس ينخست متن را به ش    
 اسـت بـه     يا  اسـت و مرحلـه     "يمـوقت "ن خوانش صرفاً    ي ا ياما به گفتة و   . ندك يجاد م يمسلم ا 

عبـارت خـوانش نقادانـه      ). 93همان،  (» ا مرحلة واسازنده در خوانش نقادانه     ي مرحلة دوم    يسو
 مدنظر قـرار گرفتـه اسـت و مـسلماً     يافت آثار ادبي و درك دري از منتقدان برا  ياري بس ياز سو 

ار گرفتـه   كـ ز بـه    يات ن يها در ادب    آن  گرگونياربرد د كها و    افت اسطوره ين نوع خوانش، در باز    يا
  .شود يم

ر در حـد    ي باستان، منزلـت اسـاط     يها قت اسطوره ي در حق  ك و ش  يونانيپس از رشد فلسفة     
انـد و    ات خود ادامه داده   يه به ح  كاند    بوده يرياما همواره اساط  . افتي تنزل   يمعمول يها استعاره

 همچون  يريان اساط ي خدا يها  به نام  ي و نظام  يي و فضا  يقات علم ي تحق ي از اجزا  ياريبس«مثالً  
هـن بـر   كر يطرة اسـاط ين نمودار سياند و ا ده شده يره نام يس و غ  يزيان، مزدا، ا  يآپولون، اورفه، آر  

 يهـا  تيـ  روا ي، برخـ  يياز سـو  ). 60،  1376،  يسـتار (»  معاصـر اسـت    يشة علم ي و اند  يكنكت
جهان،  انيپا ،يمنج  داستان انسان، هبوط نش،يآفر داستان مانند قرآن و مقدس تابك در موجود

ها را در    مشابه آن  هك است ينيد ياتيروا جمله از امبران،يپ به مربوط يها داستان ات مجدد و  يح
ن، يـ  منتقـدان بـا توجـه بـه مناسـبت اسـطوره و د              يبرخـ . افـت يتـوان    ي مـ  يا ات اسطوره يروا
ده يـ د نادين پرسش را نباين است؟ ايا اسطوره همان د   يآ«: اند رده و گفته  ك را مطرح    ييها دگاهيد

 ي امـر  ينـ ي د يهـا  ر جلـوه  ينسبت اسطوره با سـا    ] كدر[ن،  ي د يح معنا ي تصر يرا برا يگرفت، ز 
اگرچـه  ...  نهفتـه اسـت    يزة مـشابه  يـ هـا غر   نيـ  ا يدر بن هر دو   ه  كد  يآ يبه نظر م  .  است ياتيح

ج م    يها شه انگاره ي هم  اسطوره نو،  (» ندك ي مقدس را معو  يا ر اسطورهكنفوذ تف). 226، 1390مورِ
 زنده يانتيد آن فقط «يهند يها نييه مثالً در آ   ك د، چنان يتوان د  يهن م ك يها نييان و آ  يرا در اد  

 از ضيف منبع از ارتباط و شود برخوردار قدس ضيف تكبر از اش يرياساط نشيب هك  شده يتلق
  ). 62 ،1380 گان،يشا (»گردد سريم ينييآ مراسم دادن انجام قيطر
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ه خود ك-از نگاه انسان معاصر      اسطوره يقدس نقش شدن رنگ مك به  برول ين حال، لو  يبا ا 
 يتيخـصوص  نيچنـ  ساحـسا  امـروزه «: ديـ گو يمـ  و نـد ك يم  اشاره -ته است ي مدرن يامدهاياز پ 

 گرداگـرد  هكـ  يعرفـان  عناصـر  نيـ ا هكـ  سـبب  نيـ ا به است، دشوار اريبس اسطوره در] تقدس[
 مـا  هكـ  را آنچه و اند شده محو ابد،ي يم ارتباط ما به هك آنجا تا اند، گرفته فرا را اسطوره يمحتوا

 مانـده  يجا بر شده و  خاموش آن در اتيح شعلة هك است يجان يب البدك فقط مينام يم اسطوره
بـا  ) تيـ عقالن( مسلماً مسئلة تضاد انسان و قدرت نهفته در او           ).495 ،1390  برول، يلو (»است

ه انـسان مـدرن   ك ين معني عصر مدرن است؛ به ايها شهين انديتر از مهم يكي يكيزيمظاهر متاف
  را بـر سرنوشـت خـود       ينـ ير د يـ  و غ  ينـ ي، اعم از د   يكيزيتواند دخالت و نفوذ عناصر متاف      ينم
 عـصر   ي بـرا  يم صـفت عـام    ياگـر بخـواه   «نـد،   ك يرر اشـاره مـ    ياسـ كه  كـ گونـه    همـان . رديبپذ

 و ين عـصر البتـه روش انتقـاد   يـ  ايه وجه اساسكن است يم، پاسخ مرسوم ايابي ب يشياند روشن
ه كند  ك يگونه استدالل م   ني ا يو). 186،  1372رر،  ياسك(» ن دارد يه در قبال د   ك است   يا انهكاكش
ان دارد يـ چرا به اصالح جهـان جر   و چون يمان ب ين و ا  ي راست ينندگياحساس آفر ن دوران،   يدر ا «

  از سـاحت     ييزدا تقدس ).188همان،  (» رود ين انتظار م  يه از د  كن اصالح است    يو درست هم  
شه يـ ن اند يـ  ا يتـه القـا   يموضوع عمدة عصر مدرن   «را  يرد، ز يگ يل م ك ش يركن تف ياسطوره با چن  

ان توجـه  يشـا ). 45، 1387گلدمن، (» س و رازواره وجود نداردگر در جهان امر مقد يه د كاست  
سم و يـ اليستانسيسم، اگزيـ  نـو ماننـد اومان  ي فلسفيها نشيشتر بر اساس ب   ي ب  انين جر يه ا كاست  

  .طلبد يگر را مي دين، پرداختن به آن خود فرصتيقيه به كسم بنا نهاده شده است يلينه
ر يشوند، به تأث   ي م ينيدتر از نو بازآفر   يدوار جد ه در ا  ك ي گذشته هنگام  يري اساط يها داستان

، دگرگون ينكش  نو مانند شالودهي انتقاد يها د و خوانش  ي عصر جد  ي و فرهنگ  ي ذهن ياز باورها 
م و يماند و مفاه ي نمي بر جايگر قداستيت تازه د  ين روا ي، در ا  ين دگرگون يبر اثر ا  «شوند و    يم

 يني د ي و ساختمان باورها   ي جمع يها  پنداشته  هن نقش خود را در مجموعه     ك يريحوادث اساط 
ز يـ ران ن يـ سان معاصر ا  ينو ب، داستان ين ترت يبد). 104-103،  1377مزداپور،  (» دهند ياز دست م  

 در سـاختار و مـضمون       ي، گـاه بـه بـازنگر      يا ات اسطوره يان مجدد روا  ي و ب  ينيبه هنگام بازآفر  
  . اند  به وجود آوردهيها يگرگون پرداخته و دينيات ديسان با روا  هميري اساطيالگوها

ل آغـاز  يـ ل و قابيـ  هابيري را با اشاره به داستان اسـاط      مردگان يسمفون رمان   يعباس معروف 
 از سـورة مائـده خواننـده را از همـان            ياتيش از ورود به داستان، با آوردن آ       يسنده پ ينو. ندك يم

. ل بـود  يـ  هاب ي بـرا  ك دردنا يسرنوشتد در انتظار    يه با كند  ك يرو م  روبه»  منزل يوح«ن  يابتدا با ا  
 رمـان،   يجـا  يل، در جـا   يـ ل و قاب  يـ  به داستان هاب    ند و پس از اشاره    ك يتفا نم كن ا ي، به ا  يمعروف
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ن، يدياورهان و آ  : ندك ي م ي خواننده تداع  يز برا يامبر و حسادت برادرانش را ن     يوسف پ يداستان  
ها در   ها و زوزة آن    ه وجود گرگ  وسف دارند؛ ب  ي به نام    يگري رمان، برادر د   ي اصل يها تيشخص

گـر  ي از پسران حسادت فرزنـدان د      يكيش از حد پدر به      يشود؛ توجه ب   يسراسر داستان اشاره م   
م برادر   يرا فراهم م   ن دو  يـ ق ا يـ سنده ضـمن تلف   يـ امـا نو  . گـردد  يرار م كز بارها ت  ي ن يشكآورد؛ تِ

 ينكشـ  وان آن را شـالوده    تـ  يه مـ  كـ نـد   ك يجاد م يات ا ي در اصل روا   يراتيي، تغ يا ت اسطوره يروا
! ر شـده اسـت    يل تـصو  ين رمان، برادر بزرگ خانواده و البته عل       يوسف در ا  ي. ردك ياسطوره تلق 

 يگـر در انتهـا    ير د ييـ تغ. ورزند ين مهر م  يديه به آ  ك ندارند، بل  يوسف توجه يز به   يپدر و مادر ن   
ر كـ ف ه نمـاد روشـن  كـ -ل را يـ ل هابيرود قاب يه انتظار مك ييد، درست در جا   ينما يداستان رخ م  
  !شود ي مكه از سرما هالكاست ) اورهان(ل ين خود قابي به قتل برساند، ا-جامعه است

 حـضرت   يا اسـطوره -ينـ يت د يـ ، سـاختار روا    دردار يهـا  نـه يآ در رمان    يريهوشنگ گلش 
پردازد تـا گذشـته    يها م ستة بتك شيها هكان تيوجو م م به جستيابراه. ندكش يرا م ) ع(ميابراه

 شـده   ي عـشق  يه خود قربان  ك يسته دارد، در حال   ك ش يردن بت ك در مجموع    ي سع يو. ابديرا باز 
ن داسـتان  يـ  در ايريگلـش  .داشـته اسـت    موجـود بـاز  يهـا  تيـ  او را از واقعيه در تمام زندگ  ك

ـ يزان است، از تعليمان است، از هجرت گري پشينكش ه از بتكرده ك را خلق    يميابراه ن دو يق ب
 يه خـود، قربـان    كـ رده، بل كـ ز  يـ ردن پره ك يتنها از قربان   ردرگم است و نه     س) هاجر و سارا  (ا  يدن

 در دارد، يمـ  بر را دردار يها نهيآ تابك سكهر«سندة رمان   يبه باور نو  ! وضع موجود شده است   
 ستكي شيبانو صنم قتيحق در نديبب هك نيا يبرا ند،ك يم باز را آن و دارد يم بر را نهيآ قت،يحق
ن يـ در ا  سندهيـ نو). 835،  1380،  يريگلـش  (سكع بر و شينايم به بپردازد و ببندد را آن بعد، و

 بـا  را وطـنش  هـم  وازدة رانِكـ ف آشفتة روشن  يزندگ از يبخش م،يابراه تيروا يواژگون رمان با 
  .شدك يم ريتصو به يانتقاد ينشيب

.  اسـت  ر داده ييت مشهور هبوط را تغ    ي روا مار و مرد  ) وتاهكرمان  (ن دانشور در داستان     يميس
ه كـ  يعنـ يشـود،    ير و تصور م   ي زن تصو  يمايمارِ بهشت غالباً به س    «ت متون مقدس    يمطابق روا 

 فـسق و  يگونه مظهر گناه جسم و مثل اعـال  ني است و مار بهشت، بديزن اصل و مبدأ اغواگر  
دو (» شود يا بر آن منطبق م    يار خلط   ك  بزه ير حوا ير مار با تصو   ين تصو ين چن يا. گردد يفجور م 

 را  يت اصـل  يـ ردن نقـش زن و مـرد، سـاخت روا         كـ جـا    به اما دانشور با جا   ). 62،  1376ور،  كبو
ـ ينسر. شود ي ميكيت او مار با مرد  يه در روا  كن صورت   يرده، بد كدگرگون    ين همسر انور، زن

 است ي شده و در مقابل، انور مرد    ي ته ي منف يها ه از جنبه  كبخش   ننده و نجات  ياست فعال، آفر  
سان انگاشـته شـده    يكـ است و با مـار      ) بهشت(ه عامل ورود مار به باغ       كخورده   بيمنفعل و فر  
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نـد و   ك يرون مـ  يـ رد و آن را از بـاغ ب       يـ گ ين انتقامش را از مار م     يز نسر يان داستان ن  يدر پا . است
 يستيـ ني فم يهـا  شهي از اند  يرديكن رو يمسلماً چن . وشد تا باغش را از نو سر و سامان دهد         ك يم
 و با   يا  اسطوره يها تيد نظر در روا   ي با تجد  يستينينگرش فم «ه  كرد، چرا   يگ يسنده نشأت م  ينو

» نـد ك يسيـ  آن را از نو و با نگـاه زنانـه بازنو       يها هيوشد تا نظر  ك ي، م يت جنس ينگاه تازه به هو   
  ).311 ،1388لَنسر، (

   ييفردگرا -5-2
ه رفتارهـا   ك است    ه نظام اسطوره  كشد، بل ياند يه م كست  ين فرد ن  يمحور ا   شة اسطوره يدر اند 
ردن، كـ وة عمـل    يتنهـا شـ    دهد؛ اسطوره نه   يل م ك مختلف ش  يها تي فرد را در موقع    يو گفتارها 

 ييت ابتدا يه ذهن كمانده   ار عقب يدر جوامع بس  «. ندك يته م يكدن را هم به فرد د     يشيوة اند يه ش كبل
 يريت تـأث  يـ هنن ذ يـ ه تجربـه بـر ا     كم  يا افتهيل نشده و غلبة آن در حد اعالست، در        يچندان تعد 

 يه تجربه خللك است يها، چنان قو دهي متقابل پد ي به وابستگ  ييت ابتدا يندارد، چون اعتقاد ذهن   
اد يـ اس ز يـ ش از ق  يانـد  افـراد اسـطوره   ). 502،  1390بـرول،    يلـو (» آورد يد نم يدر اعتقادش پد  

رده، پس  كرا  ار  كن  ي ا ييها تين موقع يند چون فالن اسطوره در چن     يگو ينند؛ مثالً م  ك ياستفاده م 
ه آنچه  كند  ك ين م ياسطوره تضم «در واقع،   . نمك ب ياركن  يت من هم چن   ين موقع يبهتر است در ا   

 ييدهايدهد تا ترد ي ميارين به او يافته است و بنابرايانسان در صدد انجام آن است، قبالً انجام       
). 145،  1386ده،  ايـ ال(» ن است دربارة حاصلِ اقدامش به خود راه دهد، از خود براند           كه مم كرا  
ع ير بودن وقـا ي پذ  ينيب شيت بشر، قابل فهم بودن و پ      يشه در احساس امن   ير، ر كن نوع تف  يد ا يشا
  .  اطراف داشته باشديايدن

 در  ينگر ها به باز    شدن ارزش  ي و فرد  ي فرد يها ، رشد ارزش  1يياما امروزه در عصر نوگرا    
) 1:  آن عبـارت اسـت از      يمـروز  ا ي بـه معنـا    خـود مفهـوم   .  منجر شده اسـت    يا ر اسطوره كتف

انون كـ اسـتقالل بـه عنـوان       ) 2گر،  يان د ي از جهان خارج و آدم     ييا احساس جدا  ي و   يخودآگاه
 يتيند، شخص، با نارضـا    ين فرا يدر ا ). 77،  1389مران،  يض(» يتداوم زمان ) 3شه و عمل، و     ياند
ده و انجـام    يشيـ  اند حال ه هر آنچه تا به      كند  ك ين پرسش را مطرح م    يشود و ا   ي مواجه م  يدرون
 انسان يروگردان«: اند ن اساس گفتهي خودش بوده است؟ بر هم     يها ، واقعاً منطبق بر خواسته     داده

هـن  كم ي مفـاه يتاً بر روي نهايه وك ي و قلم بطالن  ي مربوط به زمان دور    يها معاصر از پنداشت  
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ـ  يا شد، نشانهك ي ميرار افعال مثال  ك و ت  ي ازل يها و نمونه  سان زمانـة مـا در برابـر     از مقاومـت ان
، 1378اده،  يـ ال(»  اثبات استقالل خـود اسـت      ي برا "يخيانسان تار " از اهتمام    يا عت و نشانه  يطب

 و يار درسـت يـ رو آن، هـر فـرد مع  يـ ه پكرده است   كق  ي را به جامعه تزر    ييته باورها يمدرن). 159
ل او كر خالف مـش ل انسان امروز درست بكمش«: داند ي م يقه و نظر شخص   ي را تنها سل   ينادرست

 را در جوامع بـه وجـود   ي و ثبات نسب   ي بزرگ، هماهنگ  يها ه اسطوره ك است   ييها در آن دوران  
 تماماً در گروه يدر آن روزگاران، معن   . شوند يه امروز دروغ خوانده م    ك ييها آوردند؛ اسطوره  يم

 در  ييچ معنـا  ي هـ  امـروز ] اما.[انگر خود است  يه ب كم، نه در فرد     ينام عظ  ي ب يها لكبود، در آن ش   
ن يـ جـة ا  ينت). 387،  1388مبل،  ك(» ست؛ همة معنا در فرد است     ي در جهان ن   ييچ معنا يگروه و ه  
 و يده گرفتن حدود اخالقي و نادينظر ، تنگي، پوچييمعنا يجاد حس بي ايافراط 1ييوجودگرا

  .است) 77، 1389مران، يض(» ي فرهنگيرپاي ديها  فرد به سنتياكگسست از ات«البته 
، يط موجـود، از طرفـ     يها مطابق بـا شـرا      ر آن ير و تفس  ير در ساختار اساط   ييسندگان با تغ  ينو
 يت و بـازنگر   يـ ، خواستار اثبات فرد   يينند و از سو   ك يان م ي خود را از وضع موجود ب      يتينارضا

ن به مفهوم بـه     ي موجود در جامعه، همچن    يها  از ارزش  يگردان يرو«. هن هستند ك يها در ارزش 
 آن يني مدرن و بـازآفر ي در زندگيتي انسان، به منزلة واقع يافتادگ ك و ت  يي تنها ت شناختنِ يرسم

ر و ييـ ن تغيـ آنچـه در ا . رود يبـه شـمار مـ   ) 10، 1382نده، يپا(»  رمانيها تي شخص يدر زندگ 
 نـزول  ي اجتمـاع يگاه باورهايج از جا يها به تدر   ه اگرچه اسطوره  كت دارد آن است     يتحول اهم 

 يهـا  ليـ ه بـه دسـت تأو     كـ رونـد بل   ين نمـ  يشوند، از ب   يل م ي تبد ي فرد يها زهينند و به انگ   ك يم
اضـمحالل  «ه  كـ رد  كـ ن استنباط   يتوان چن  ين امر را م   يا. شوند يسندگان سپرده م  يهنرمندان و نو  

در ). 205،  1386زرافـا،   (» ي شخـص  يا بردِ اسـطوره   شي است به پ   كيمك،  ي اسطورة اجتماع  يك
 ي آگـاه يات اطـراف خـود نـوع    ي واقع يه با بازساز  ك يليتخل خالق هست،    ياز به تخ  يات ن يادب

ت را افـشا    يـ خ و واقع  ي تـار  يهـا  دهيها و ناشن   توان ناگفته  يق م ين طر يرا از ا  يند، ز يآفر يخاص م 
ر، كـ ل و تفيـ ق تخيـ ل دادن دوبارة آن از طركت و شي به واقع يآگاه«ه  كن است   يمقصود ا . ردك

، 1387،  يسيـ نف(»  آن اسـت   يان دگرگـون  كـ ادِ ام جـ يو ا ] تيـ واقع[ سلطه بر آن     ي نوع يبه معنا 
225.(  

 بـر نبـرد سـنت و تجـدد ابـراز        يارا دغدغة خود را مبن    ك آش  سندهي نو شانك  سهرابدر رمان   
ن ي در ا  يمهاجران. زند ي رستم و سهراب را برهم م      يا ت اسطوره ين منظور، روا  ي ا يند و برا  ك يم
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سنت و  ( آن، نبرد پدر و پسر       يند تا با تداع   ك ي رستم و سهراب اشاره م     يداستان بارها به ماجرا   
ن يـ خواهـد همـة آمـال خـود را در ا     يسنده مـ يان، نويدر پا. خ بگستراند يرا در طول تار   ) تجدد

تاً يز نهايت داستان نيشته نشود و در روا   كه سهراب   كند  ك ين، آرزو م  يبنابرا.  سازد يداستان متجل 
  . شود ين ميچن

 با الهام از اسطورة نبرد پدر و پسر و با توجه به دو        يونگاوخ در رمان    يجعفر مدرس صادق  
ه بـا وجـود   كد يگو يسخن م) سهراب (ي پسريپيالت ادي، از تمايوناني و  يرانينمونة متفاوت ا  

  ! ل به مرگ پدر داردي، تما)رستم(عشق به پدر 
ن  آرش دگرگـو   يا ت اسـطوره  يـ ، روا يمينوشتة نادر ابراه  د،  ي آرش در قلمرو ترد    در داستان 

ن يـ رود، در ا   يبخشان به شمار م    ران از جملة نجات   ي ا يريه در فرهنگ اساط   كآرش  . شده است 
 يه بـه جـا    كـ  است   ي در نقش دالور   - به نگارش درآمده   32 مرداد   يودتاكه پس از    ك–داستان  

ار ي در اخت  يري است، اما ت   يراندازي ت ياو مدع . چ دارد ي ه ي برا يياهوي نجات ملت، ه   يتالش برا 
او در  .  شـود  ي مواجه مـ   ييق تنها يند با احساس عم   ك يه م ي هم ته  يمانكر و   يه ت كگاه   ندارد و آن  

مان و  يند و تنهـا و پـش      ك ينهد، به مردم پشت م     يرش را وا م   يمان و ت  ك،  1يگانگين ازخودب ي ا يپ
 داسـتان   يا ر در سـاختار اسـطوره     ييـ سنده بـا تغ   يـ ا نو يگو. شود يد م يوه ناپد ك يها ان در قله  يگر
 ي، آرشـ  يار اجتمـاع  ك در   يسكهر] زمان نگارش داستان   [يط فعل يه در شرا  كد  ي بگو خواهد يم«
  ).130، 1383آژند، (» شتن نداردي واالتر از نجات خويشتن است و هدفي خويبرا

سنده در سـاختار چندگانـة آن،       يه نو ك است   ييها  از داستان  ي اثر محمد مسعود   سورةالغراب
 تـراب،  يسو زنـدگ  يكساختار آن از  . خته است ي هم آم  هن را در  ك ي و عرفان  يا ات اسطوره يروا
با (!) مرغ  يس يوه قافِ ب  ك يگر، سفر مرغان به سو    ي د يند؛ در سو  ك يت م يوب را روا  يونس و ا  ي
ه در فرهنـگ مـا نمـاد    كـ  است  يالغكماند تنها    يه م ك يا شود و پرنده   يت م ي نامعلوم روا  يانيپا

 عمـل   يپوش اهيم س ك داستان در ح   يت اصل يصالغ به منزلة شخ   كة سوم،   ينحوست است؛ در سو   
اد يـ فر) الغـراب (الغ  كن خود را از سورة      ير دروغ يخواند و تفس   ي را به عزا فرا م     يند، شهر ك يم
. رسـاند  يا سـهراب را بـه شـهر مـ         يالغ خبر مرگ عقاب     كت،  ين خط روا  يزند؛ و در چهارم    يم

در «.  دارد يبـه دگرگـون   ز آن رو    يـ همـه چ    ييه گـو  كـ ات داسـتان چنـان اسـت        ي روا ييتودرتو
الغ كــ-انــسان.  انگاشــتيگــريتــوان د ي را مــيسكــست، هريــ قهرمــان نيسكــ ســورةالغراب

ه هنـوز در    كـ ها   ند و به آن   ك ي نم ينيها بر دوشش سنگ     و تنهاست، بارِ اسطوره    كالغراب ت ةسور
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) اهمان(، ك مترويها ه از فرهنگكدهد   يرند، هشدار م  يهن اس ك يها نييها و آ   چنگال غول سنت  
ه ك است   يتابكالغراب  ةسور. ديآ ي به بار م   يامدنيرون ن ي ب يا حصارها ي و   ي پانگذاشتن يها ميحر

، به پرسش، به شناختن و      يداريد؛ ما را به ب    يربا يگذرد، اما خواب را از چشم ما م        يدر خواب م  
  ).      100، 1389، ياوري(» خواند ي فرا ميبه آگاه

  يكدئولوژيگفتمان ا -5-3
دام گـروه از    كه  ك نيابند و بسته به ا    ي ير پوشش استعاره و نماد به متن جامعه راه م         ر د ياساط

ش از  يه ب كامروزه  . نديآ يشوند و به قالب مورد نظر درم       يند، منعطف م  كها استفاده    جامعه از آن  
ل بـه  ي ذهـن و روان، تبـد  ي متعـال يروهـا ين«م بر احوال انسان اسـت  كاست حايش، علم و س يپ

تـاب  كسندة يـ نو ).7، 1386، يترقـ (» انـد   شدهياسي سيها يدئولوژي و اي اجتماعيها ابرقدرت
ت يـ  سانسور، رابطة انـسان را بـا واقع        يها به مثابة ابزارها    واسطه«: ديگو ي م ياسي س يها اسطوره

ها  ن واسطه ي از هم  يكيها   ه اسطوره ك معتقد است    يو). 226،  1388فعال،  (» نندك يم م يرمستقيغ
 خـود را لبـاس   ي ذهنيها وشش دارند تا از راه سانسور، اسطورهكمنابع قدرت «ه كهستند، چرا  

ه كـ ند  ك ي اشاره م  ،افسانة دولت تاب خود به نام     كرر در   ياسكارنست  ). همان(» ت بپوشانند يواقع
رد كق  يتوان تصد  ياس م ين ق يبه هم ). 205همان،  (» ت است يل افسانه به واقع   يدولت، ابزار تبد  «
ا يـ ها را به منزلـة افـسانه         تيوشند تا واقع  ك يها م  ا مستبد دولت  يخودباخته   يها ومتكه در ح  ك
   را ي و جعلـ   ي ساختگ يها ر و افسانه  يس، اساط كا برع ينند و   ك ي معرف يرواقعيامالً غ ك ييزهايچ
 . ت نشان دهندين واقعيند، عيآ يار مك تداوم سلطه بر مردم به يه براك

اند، برخـورد    ي استبداد يها ر سلطة نظام  يه ز ك يمعن جوا ي و همچن  ي، سنت ييدر جوامع ابتدا  
ل از دو   كن جوامـع، جهـان، متـش      يـ از نظـر ا   . ي است نه عقالن   ي احساس يها برخورد  با اسطوره 

شند تـا   يـ نديد مانند هم ب   ين، افراد با  يبنابرا.  است يرخودي و غ  يا خود ي دوست و دشمن     يروين
.  به شمار خواهند رفـت    يرخوديا غ ي دشمن   يروينه ن  ند وگر ي به حساب آ   ي خود يروهايجزء ن 

» اسـطورة چـپ و اسـطورة راسـت        « مردم دربارة وجودِ     ي منتقدان به پرسش عموم    ياشارة برخ 
چـه  ين رو، ن  يـ از ا .  در جهان امروز اسـت     يركن تف ي، نشان از سلطة چن    )89-76،  1389بارت،  (

اس يـ رسل و اقسام ق ميها و مجازها  از استعاره كيشود سپاه متحر   يده م يقت نام يه حق كآنچه را   
رسد؛ و البته انسان هـم   ي به نظر م  ي و ذات  ياد، ضرور ياربرد ز كه بر اثر    كداند   ي م يبه نفس بشر  

رش و  ي پـذ  يل خود را بـرا    يرد، تنها دل  يگ يجا سرچشمه م  كقت از   يل به حق  ين م يه بداند ا  كآن يب
هـا   قتِ اسـطوره  ير حق برول د  يلو). 166-165،  1380چه،  ين(داند   يت م يثركمان ا يمان به آن، ا   يا
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چ وجـه   يها بـه هـ     نيه ا كم  يرس يجا م  ها، بدان  ن اسطوره ي ا يدر بررس «: ديگو يند و م  ك يد م يترد
 هـستند   يامالً مصنوع ك يزياند چ  دهيه به ما رس   ك يلكه به آن ش   كستند، بل ي ن يي ابتدا يها اسطوره

ل كه شـ  كـ  اسـت    يحـد  به   يارك ن دست ياند و ا    شده يارك وة آگاهانه و ماهرانه دست    يه به ش  ك
  ).498، 1390برول،  يلو(» ان رفته استيامل از مكباً به طور يها تقر  آنياصل

هـم   ردن مـسائل روز، آن    ك مطرح   ين راه برا  يبهتر «يتاتوريك اختناق و د   ين، در فضا  يقيبه  
، 1386پـور و رهبـر،       ييهنمـو ك(»  اسـت  يري اساط يها ت، استفاده از داستان   يجاد حساس يبدون ا 

ن ي را جانـش    وشند تا مصلحت  ك يمداران با استفاده از اسطوره م      استي، س  يطين شرا ي چن در). 70
اند تا پـرده از چهـرة         خود برآن  ير انتقاد كسندگان و هنرمندان بر اساس تف     ينند؛ اما نو  كت  يواقع
ب مـردم   يـ  فر ي بـرا   يا ل اسطوره يات اص ياست از روا  يهرگاه منابع قدرت و س    . ت بردارند يواقع

، )يگـشتار  اسـطوره (رفته شـده    ي پذ يها  ردن اسطوره كسندگان آگاه با دگرگون     ينند، نو كاستفاده  
ن يـ ا. دارنـد  ي مـردم گـام برمـ      يم، در راه آگـاه    ك دستگاه حـا   يها استيافزون بر اعتراض به س    

شان يـ ها د دولت يه از هجوم و تهد    كبخش هستند، بل   ي جامعة خود آگاه   يسندگان نه تنها برا   ينو
ه كـ سم يـ سم و فاشيـ تاريدر جوامـع توتال «ه مثالً ك نند؛ چنانك يز ممانعت مي نگر مللينسبت به د 
گـر عـرض    ي د يها ردن ملت كد به بهانة نابود     يه با كنند  ك يدانند و گمان م    يز عالم م  كخود را مر  

 خـود   يراث فرهنگـ  يـ ر و م  ي در اسـاط   يشيـ سندگان با نواند  ي، نو )98،  1384،  يرنك(» نندكاندام  
ه بازشـناخت  كـ ن امر آن است يل ا يدل.  و تعصب برهانند   يشياند را از جزم  وشند تا  جامعه     ك يم

ه كـ  يم، بـه نحـو    يد برسـ  يـ  جد يمان به تـصور    ه از گذشته  كدارند   يما را بر آن م    «هن  كر  ياساط
همان، (» مان باز شود  يشه به رو  ي متفاوت اند  يها وهي ش  ده شود و افقِ   يشك به چالش    يط فعل يشرا
107.(  

ار كـ  اف ي القـا  ي چندگانـة خـود، بـرا      يردهـا كاركها به سبب     ر اسطوره ران دورة معاص  يدر ا 
ر و  يـ  مثال، بنابر اسطورة نبـرد خ      يبرا. اند ص داده شده  ي مناسب تشخ  ي ابزار ي و اجتماع  ياسيس

مردان در گفتمان عـصر       است، دولت  كن جلوة آن داستان ضحا    يتر ه مهم كران  يشر در فرهنگ ا   
ار آمـدن سـلطنتِ   كـ را بـه منزلـة لـزوم بـر سـر      » دونيـ فر «يروزيـ ، پيش از انقالب اسـالم   يپ

را » كضحا« استبداد مطلقة يا پاره ه با چرمك» اوهك«ه  ك يآورند؛ در حال   يمحور به شمار م    عدالت
 يه اسـتبداد پهلـو    يـ ه جوانان را به مبارزه عل     ك است   ي مناسب يا ت اسطوره يرد، شخص كسرنگون  

  .شود ي ميومت تلقكه حيز تودة مردم علزد و خود، نماد مبارزانِ برخاسته ايانگ يبرم
ران در يتوان در مناسبات ا ي شاهنامه را م   يا ات اسطوره ي دولت از روا   ياسينمونة برداشت س  

 اجـرا   يـي ه اُپرا كيـ ران و تر  ي ا يبه مناسبت دوست  «. ردكه مشاهده   كيعصر رضاشاه و سفر او به تر      
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رج سـاخته شـده     يـ  تور و ا   يارة برادر  درب ي از شاهنامة فردوس   يا  اسطوره يتية روا يه بر پا  كشد  
 از برنامـة    يه اسـتفاده از شـاهنامه بخـش       ك نينخست ا : ردك ين واقعه دو هدف را دنبال م      يا. بود

 ي سـنت  ين تبارشناسـ  يگزيشور بـود تـا آن را جـا        كـ  در هـردو     ير مذهب ي غ يگستردة فرهنگ مل  
شـد   يشاهنامه موجب م   يخيتار-يا  اسطوره ي سازد؛ و دوم، رجوع به تبارشناس      يميابراه-يقرآن
ن يـ ن، در ايهمچنـ ). 123، 1388، يستار(» ابنديوند ي به هم پكيخ مشتريه با تاركيران و تريه ا ك

ه از  كـ ) 130،  1381غالم،  (» خ و اسطوره  يت تار ي با محور  ييها ش به نگارش داستان   يگرا«دوره  
 يمـان فرهنگـ   ه خـود، گفت   كـ افت  يرفت، رواج    ي اول به شمار م    ي مهم دولت پهلو   يها خواسته

 از يكي ك بدون ش1357-1332 يها ه در سال  ك بود   ين در حال  يا. ردك يت م يان را تقو  يگرا يمل
 از ياسـ ي و س  ي، انتقـاد اجتمـاع    يري اسـاط  يهـا  تيـ سندگان در اسـتفاده از روا     يـ اهداف مهم نو  

اوش، ي چـون سـ    ي و دادگـستر   ي، آزاد ي قربـان  يهـا  ، اسـطوره  ين جـو  يدر چنـ  «. ومت بود كح
 يومت رشد قابل توجه   ك مورد پسند مخالفان ح    يها به عنوان اسطوره  ... اوه و   كش،  دون، آر يفر
  ).59، 138زاده،   و قاسميگدليبزرگ ب(» افتي

 و در مخالفت با گفتمان غالب     يومت پهلو كام ح يه در ا  ك يراني ا يها ن رمان يتر  از مهم  يكي
، سووشــونر د. ن دانــشور اســتيميســسووشــونِ  جامعــه نوشــته شــده، ي و فرهنگــياســيس

ه ك يا شود، به گونه   يق م يبا هم تلف  ) ع(ن  يو امام حس  ) ع(امبر  يوسف پ ياوش،  ي س يها تيشخص
ن را در   ي امـام حـس    يگـر  وسـف و هـم مبـارزه      ي ينگر ندهير و آ  ياوش، هم تدب  يت س يهم مظلوم 

ت، يـ ن سـه روا   يـ ق ا يـ دانـشور بـا تلف    . ردكتوان مشاهده    يم) وسفي(ت قهرمان داستان    يشخص
 ي و بحبوحة جنگ جهـان     1332 تا   1320 يها دوست را در سال    ران وطن كف تة روشن اوضاع آشف 

ر در اسـطورة    ييـ ن رمان، دو گونـه تغ     يدر ا . ندك يم م يران ترس ين به ا  ي متفق يروهايدوم و ورود ن   
اوش بـا حـضرت   يت سـ يق شخـص  يـ نخست، تلف : جاد شده است  ي رمان بوده ا   يه مبنا كاوش  يس
رسـاند؛   ي مياريان  يراني ا ي و مذهب  يات مل يود به تعامل روا   ه خ ك) ع(ن  يو امام حس  ) ع(وسف  ي

سنده يـ نو. اوش است، به خسرويه مربوط به س  ك يري اساط يها تيو دوم، نسبت دادن اغلب روا     
خـسرو، نقـش نـسل      كياوش در قالـب     يات مجدد سـ   ي ح يادآوري از   ي، جدا ين روش ثانو  يبا ا 

  .ندك ي م پررنگ وطن ي و آبادانيمودن راه آزاديشور را در پكجوان 
 رسـتم و سـهراب،      يهـا  ختن اسطوره يبا درهم آم  ن من   ي سرزم يرازها در رمان    يرضا براهن 

فـساد پنهـان در   «،  يمـذهب -يات ملـ  يوند روا يد بر پ  كيخا، ضمن تأ  يوسف و زل  يرستم و شغاد و     
سنده يـ نو).  89، 1387، يريش(» گذارد يش مين به نما ي را به صورت نماد    يدربار و ارتش پهلو   

ه بـا  كـ  ييها جوان«ه كبر آن باور است   ) يجوانان پور شور انقالب   (ت سهراب   يد بر مظلوم  كي تأ با
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شته شدن سـهراب را  كشوند، حادثة    يشته م ك يرنگ در جامعة پدرساالرِ عصر پهلو     يخدعه  و ن   
  ). 1039، 1387، ينيرعابديم(» آورند ياد ميبه 

ران اشاره  ي مردم ا  يمذهب-يات مل ي روا يوند ناگسستن ي به پ  يسالمرگز در رمان    ي ن ياصغر اله 
.  اسـت  ي در عـصر انقـالب اسـالم       ياسـ يشة او در تقابـل بـا گفتمـان غالـب س           يند، اما اند  ك يم
ن يـ ن ا يـي  تب ي بـرا  ياصغر اله ...  جنگ ناظر است   يشتر بر وجه منف   ي ب ية رمان سالمرگ  يما درون«

ب كيـ از تر ) الـف :  بهـره گرفتـه اسـت      ي ملـ  يهـا   و اسطوره  يني د يها تيب روا كينگرش از تر  
ران از  يـ ه ملـت ا   كـ شه  يـ ن اند يـ  ا ي القـا  يبرا) ليم و اسماع  يداستان ابراه  (ينيحوادث بزرگ د  

و [شانند  ك يام مرگ م  كوار به    مي خود، فرزندانشان را ابراه    يها طرف به منظور دفاع از آرمان      يك
ن يـ  اي القـا يا بريراني ايها از اسطوره) ؛ ب] استينيات ديگرگون از روا ي د يرين خود تفس  يا

مثل رستم به بهانة    (شند  ك يا خود پسرانشان را م    يخ  يان در طول تار   يرانيه ا كمفهوم استفاده شده    
ه كـ اووس كيكـ مثل (فرستند  يام مرگ مكها را به جنگ دشمنان و  ا آني) يان ملكيحفظ آبرو و   

 به جنـگ بـا      شته شدن ك از   يار را با آگاه   يه اسفند كام مرگ فرستاد و گشتاسب      كاوش را به    يس
  ). 19-18، 1388گران، ي و ديگدليبزرگ ب(» ) رستم فرستاد

ها در قالـب داسـتان، آن    ر و تحول آنيي و تغيريات اساطياربرد رواكت در   يان اهم يتة شا كن
 خود گرفتـار  يكدئولوژي و اين اهداف حزب ي و تأم  يزدگ استيز گاه به س   يسندگان ن يه نو كاست  

ف يـ ومت تحركل حيت مطابق ميد واقعيه نباكرند يگ يها خرده م اگر منتقدان از دولت . شوند يم
الت يهـا و تمـا   ه چرا به خواسـته ك هم وارد است يسندگان مترقيب بر نوين عير شود، ايا تفس ي

  .افتند ي مياسي سيدهند و به دام شعارها يمخالفان دولت پاسخ مثبت م

   جهينت -6
 يها عرصه را خـال  ه اسطورهكرفت  يتظار من انيسم، ايش به مدرن  يبا آغاز عصر مدرن و گرا     

هـا    اسـطوره  يجـه، رد پـا    ي دهند و در نت    يستمي محض قرن ب   ييگرا  خود را به عقل    ينند و جا  ك
تنهـا   هـا، نـه    در داسـتان يياما همگام با نوگرا  .  مشاهده شود  ي سنت يها ها و داستان   يفقط در نقّال  

. افتندي يان توجه ياربرد گسترده و شا   ك دي جد يها ه در رمان  كردند  ك ن كها عرصه را تر    اسطوره
ات يـ هـا و روا    گرگون اسـطوره  ياربرد د ك معاصر،   يات داستان ي در ادب  يي نوگرا يها  از مؤلفه  يكي

ـ  ا اسـطوره يـ  يـي زدا  به صورت اسطوره يا اسطوره  يسيـ دگرد.  و تحـول اسـطوره اسـت   يگردان
ه اسطوره و قدرت    ك نير از ا  ي غ ،ييزدا در اسطوره . ختيآم  درهم ييزدا د با اسطوره  ياسطوره را نبا  

ه در كـ  حـال آن . ميهـا مـواجه   اسـطوره ) يـك پارود (يمدكش  يشود، با نما   يآن مردود شمرده م   
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ه از كـ پردازند، بل يهن نمكر يد از اساطيسندگان و هنرمندان خالق، به تقلي اسطوره، نو  يسيدگرد
در . نندك يگرسان خلق م  ي د يا ات اسطوره يدهند و روا   ير م ييها الهام گرفته، ساختارشان را تغ      آن

ده يـ ر را ناديتوان ارزش اسـاط    ي نم ي است، به راحت   ي بر فرهنگ سنت   يه هنوز مبتن  كران  يجامعة ا 
ر بـا   يافت و تحول اسـاط    يسندگان معاصر در باز   ين، نو يبنابرا. ديشكها را به تمسخر      ا آن يگرفت  

ـ ي، اياسـالم  مختلف يها وشند تا اسطوره  ك ينند و م  ك ي عمل م  يشترياط ب ياحت  را يونـان ي و يران
ازنـد تـا بـدان    يها دست   آنييجا به  به جايدهند و حت ر ييها را تغ  ت آن يا ساختار روا  يزند  يآم در
آنـان از   . ننـد كهـا اسـتنباط         از آن  يا  تـازه  يابنـد و معـان    يدر هـا را   ساخت اسطوره  ق، ژرف يطر
ن يـي  و تب  يالت اجتمـاع  كردن مـش  كـ  مطـرح    ينند و برا  ك ينه م ي استفادة به  يري اساط يها هيما بن

. آورنـد  ي مـ يهـا رو  گرگـون اسـطوره در داسـتان   ياربرد دكت انسان در جهان معاصر، به     يوضع
) 1: انـد از   رده، عبـارت  كـ ب  يـ  اسـطوره ترغ   يسندگان را به دگرگـون    يه نو ك ييها وهين ش يتر مهم

مبـارزه بـا    ) 3هـا، و      شدن ارزش  يت و فرد  يرشد فرد ) 2 اسطوره،   ي در ساخت و معن    يبازنگر
ر ير و تفـس   ير در ساختار اسـاط    ييران با تغ  يسندگان معاصر ا  ينو. ياسي و س  يگفتمان غالب فرهنگ  

ننـد و   ك يان مـ  يـ  خـود را از وضـع موجـود ب         يتي، نارضا يط موجود، از طرف   يها مطابق با شرا    آن
و ت  يـ ، خواستار اثبـات فرد    ييآورند و از سو    ياد برم ي فر ياسي و س  ينسبت به معضالت اجتماع   

رفتـه  ي پذ يهـا   ردن اسـطوره  كـ سندگان آگاه با دگرگون     ينو. هن هستند ك يها  در ارزش  يبازنگر
  .نديش چشم مخاطبان بگشاي را پ ي از آگاهيا  تازهيها خواهند افق ي، م)يگشتار اسطوره(شده 
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