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Abstract  

The dominant approaches in the study and criticism of myths are often 

based on a kind of presupposition regarding the neutrality of the 

discourse. In the meanwhile, it is possible to provide a new 

understanding and reading of them by moving from such views and by 

removing myths from suspension and then binding them to power 

structures. On this basis, first in the present article, the myth of creation 

and its parallel mythologies are separated from the suspension and 

placed in the framework of a type of power structure; then the current 

logic in the process is explained, and finally, the function of such a 

matter is discussed. The results of receiving and describing some 

selected works in the Greek-Iranian tradition indicate that the function 

of these mythological narratives is aimed at the production and 

reproduction of essentialist ideas related to deterministic traditions, 

which has flowed in a range from an ontological approach and function 

to an ideological organization for suppression and deprivation of 

agency from the subject. From this perspective, mythological systems 

based on the logic of essentialism have formed a center of power and 
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conservatively suppressed the exposure of human subjects to these 

centers in various ways. 

Keywords: Myth, Essentialism, Power, Subject, Agency. 

1. Introduction 

The theories that have been proposed so far around mythology have 

generally considered myths to be impartial and neutral texts that 

mostly focus on one issue and are so-called signs of something. This 

is the traditional view that considers the text as a representative or a 

signifier for a signified, a truth, or a meaning that lacks any kind of 

agency; in other words, in this reading, the texts are often abstract 

patterns. By moving from such passive readings, the text and 

specifically the myth can be evaluated as having agency, action, and 

ultimately the creator of a type of truth regime. On this basis, in this 

text, myths are not derived from collective desires, the narrator of a 

history, source and holy origin, and things like that, but they originate 

from a power structure, and they show their special function by being 

placed in this formula. In this article, along with other readings about 

myth, another important chapter has been opened with the title: Myth 

and Power. In this reading, it is possible to examine the meaningful 

and organized links between power and myth and take a look at the 

construction of myths by approaching the ideas of people like 

Foucault in different sociological-philosophical fields. According to 

Foucault, no text or conversation takes place outside of power 

relations; every system of power produces its own regime of truth and 

cultural/literary texts are always either influenced by the regime and 

strengthen it or seek to weaken it (see Foucault: 2009). From this 

perspective, if Eliade believed that the most important function of 

myth is to ‘discover and illuminate the exemplary examples of all 

meaningful human rituals and activities’ (Eliade, 1983: 14), in the new 

reading, by considering such theories, it is possible to consider the 

myth as a text in the context of power relations, and clarify other 

aspects of it and uncover its other layers of meaning. 
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2. Literature Review 

Various viewpoints have been proposed regarding the function and 

role of myth, including the allegorical-symbolic viewpoint, based on 

the opinions of Friedrich Kruse; the romantic view, especially in the 

works of Johann Gottfried von Herder; a comparative perspective 

based on the works of Friedrich Max Müller and Spencer; the view of 

functionalism based on the opinions of such anthropologists as 

Malinowski; Dumézil's view and three-story construction; the view of 

structuralism, especially in the views of Levi Strauss; the 

psychoanalytic view based on the views of Freud and Jung; a 

phenomenological perspective based on the theories of Mircea Eliade; 

Cassirer and Paul Ricoeur's philosophical view; Winckler's point of 

view and the Babylonian school, the diffusion and dispersion theory, 

the school of transformation and evolutionism, Durkheim's 

sociological points of view, the paradigmatic point of view and the 

theory of Samuel Hook are the things that have been discussed. (See 

Esmailpour, 2008: 43-58). In this article, the relationship between one 

of the most famous and well-known myths and the institution of power 

has been investigated. 

3. Methodology  

The article is based on library sources and qualitative analysis. 

4. Results 

In the present article, myths are basically not neutral propositions 

arising from memory and collective will, but based on their 

construction, they are texts full of motivation and direction and 

specifically aimed at power. These myths, which in the first human 

readings with a kind of tolerance, had the functions of giving meaning 

to existence and human relationships, in later periods, have become 

far more powerful tools than before to control and have a hold over 

the subjects and have a complete command of their existence. On the 

other hand, the texts that reflect such narratives of myths have 

intentionally or unintentionally attempted to produce, reproduce and 

expand essentialist ideas on a large scale; the legend of creation 

according to the Bible, the myth of Prometheus, the myth of Icarus, 
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the myth of Pygmalion, the myth of Jamshid and Kavus were 

investigated as selected myths. Every force that has proposed such 

myths has believed that these characters should be placed in a specific 

and usual path and process, and if they deviate from the specific 

frameworks and established criteria, it is natural, accepted, and normal 

to inflict maximum anger and violence on them. In fact, in a respect, 

the ideological mission of such foundations has been more than 

anything in the direction of making liberating thoughts sterile, and this 

is what has been called essentialism. All the characters discussed in 

this article have somehow sought to break this impenetrable 

framework and build and formulate a new nature, and all of them have 

been suppressed and marginalized in different ways due to the crime 

of agency and seeking freedom.
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  قدرت به معطوف گفتمان اسطوره،

 ایران هرمزگان، هرمزگان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکترای     فسایي جعفر
  

 یرانا تهران، فرهنگیان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،   اینالوبالغي علي
 

 

 ایران هرمزگان، هرمزگان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکترای  پروردوست مسعود

 چکیده 
 مبتني تمانگف این بودن خنثي بر ناظر فرضپيش نوعي بر غالباً هااسطوره ناد و مطالعه در بغال رویکردهاي

 پاس و تعليق حالت از هااسطوره کردن خارج با و هایيدیدگاه چنين از گرار با توانمي ميان این در. است
 رحاض ماالة در مبنا این بر .داد ارائه هاآن از ايتازه خوانش و برداشت قدرت، ساختارهاي به ساختن مايد
 نوع یک چهارچوب در و است شده جدا تعليق حالت از آن عرض هم اساطير و آفرینش اسطوره نخست
 چنين ارکردک به نهایت در و شده تبيين فرآیند این در جاري منطق سپا است، گرفته قرار قدرت ساختار
 ایراني -یوناني سنت در انتخابي آ ار از برخي تشریح و دریافت از حاصل نتایج. است شده پرداخته امري
 متعلق گرایانهرات هاياندیشه بازتوليد و توليد به اياسطوره هايروایت این عملکرد که است مسأله این بيانگر
 رگيب و ساز تا انتولوژیک کارکرد و رویکرد از ايگستره در که است معطوف جبرگرا هايسنت به

 ايطورهاس هاينظام اندازچشم این از. است یافته جریان سوژه از عامليت سلب و سرکوب براي ایدئولوژیک
 هايوژهس تعرض کارانهمحافظه صورتبه و بنديصورت قدرت مرکز یک گرایي،رات منطق دستمایه به

 .اندکرده سرکوب گوناگون هايشيوه به را مراکز این به انساني

 .عاملیت سوژه، رت،قد گرایی،ذات اسطوره،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
نثي ها را نوعي متون خاند، عموماً اسطورههایي که تاکنون پيرامون اساطير مطرو شدهنظریه
این . نداصطالو نشانه چيزي هستاند که بيشتر ناظر بر یک امر و بهطرف تلاي کردهو بي

ک یک مدلول، یهمان تلاي سنتي است که متن را در بهترین حالت نماینده یا دال براي 
ئت عبارت دیگر، در این قراداند که فاقد هر نوع عامليت است؛ بهحايات و یا یک معنا مي

النه، متن هاي منفعگونه خوانشتوان با گرار از اینمي. متون غالباً الگوهایي انتزاعي هستند
رژیم صورت مشخص اسطوره را واجد عامليت، کنش و در نهایت خالق یک نوع و به
هاي ها نه برآمده از خواسترو اسطورهبر این مبنا در نوشتار پيش. ارزیابي کردات حاي

کننده یک تاریخ مادس و مواردي از این دست، بلکه منبعث از یک ساختار جمعي، روایت
  .سازندهستند و با قرار گرفتن در این فرمول عملکرد خاص خود را نمایان مي 6قدرت

؛ در اینجا مسأله 2گنجددر حوصلة نوشتار حاضر نمي طورهاسپرداختن به ترمينولوژي 
ر پژهشي در اساطي»است؛ بهار در  هاي مختلب درخصوص کارکرد اسطورهتر، دیدگاهمهم
هاي مختلب پيرامون کارکرد و به دیدگاه« اسطوره بيان نمادین»پور در و اسماعيل« ایران

؛ 8کروز فردریش آراي بر تکيه دین، بانما -تمثيلي اند: دیدگاهناش اسطوره اشاره کرده
 تطبياي مبتني ؛ دیدگاه5هردر فن گوتفرید یوهان آ ار در بخصوص رمانتيک، دیدگاه
 کارکردگرایي با محوریت آراء ؛ دیدگاه1اسپنسر وهربرت  9مولر ماکا برآ ار
 اي؛ دیدگاهطباه سه ساخت و 3دومزیل ؛ دیدگاه7مالينوسکي چون شناسانيانسان

 آراي محوریت با روانکاوي دیدگاه ؛6استراوس لویي آراء در ویژهبه رایي،ساختارگ

                                                            
ست منظور از قدرت، امر یکپارچه و منسجم در معناي مدرن و با کارکردهاي معهود امروزین نيست بلکه . گفتني 6

 یابند.مراد مناسباتي است که طبق آن فرد یا گروهي فرادست بر فرد یا گروهي فرودست تسلط مي

؛ Kuburic, 1998: 472؛  Abrams, 2009:206-208جوع کنيد به. . از این رو، براي تفصيل این بحث ر 2

 .8: 6837و آموزگار،  65-68: 6837پور، ؛ اسماعيل26: 6812کاپلستون، 

3. Creuzer, F. 

4. Gottfried Herder, J. 

5. Muller, M. 

6. Spencer, H. 

7. Malinowski, B. 

8. Dumezil, G. 

9. Strauss, L. 
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فلسفي  ؛ دیدگاه8الياده ميرچا نظریات بر پدیدارشناختي مبتني ؛ دیدگاه2یونگ و 6فروید
پراکندگي،  و نشر شناسي، نظریةبابل و مکتب 1وینکلر ؛ دیدگاه9ریکور پل و 5کاسيرر
و  الگوگرایي ، دیدگاه7دورکيم شناختيجامعه هايگرایي، دیدگاهتکامل و تحول مکتب
 پور،ن. ک: اسماعيل)ها پرداخته شده است مواردي هستند که بدان 3هوک ساموئل نظریة
6837 :93-58.) 

هاي نظریات فوق هر یک در پرتو نور خاص و از زاویة دید مشخصي به واکاوي نظام
وره و اسط»ل مهم دیگري گشود با عنوان: توان فصاند. در این ميان مياي پرداختهاسطوره
یافته ميان قدرت و اسطوره را توان پيوندهاي معنادار و سازماندر این خوانش مي«. قدرت

هاي مختلب بررسي کرد و با نزدیک شدن به نظریات افرادي چون فوکو در عرصه
  .فلسفي به وجه برساختگي اساطير نظر افکند -شناسيجامعه
رد؛ هر گيوگویي خارج از روابط قدرت صورت نميهيچ متن یا گفت باور فوکو،به 

کند و متون فرهنگي/ ادبي، هر زمان یا نظام قدرتي رژیم حايات خاص خود را توليد مي
: 6836دنبال تضعيب آنند )ن. ک: فوکو، بخشند یا بهاز این رژیم متأ رند و آن را قوام مي

 تعبار اسطوره کارکرد تریناده معتاد بود که مهماگر الي انداز،(. از این چشم 69-89
 دارمعني هايفعاليت و هاآیين همة وارنمونه هايسرمشق کردن آفتابي و کشب» از است
توان با عبور از چنين نظریاتي به وجه در خوانش جدید مي (65: 6812ایلياده، )« آدمي

ري از هاي دیگظر کرد و سویهعنوان متني در ظرف مناسبات قدرت ندیگري از اسطوره به
 هاي معنایي دیگر آن پرده برگرفت.آن را روشن ساخت و از الیه

 . اسطوره و قدرت2
و ارنست کاسيرر، اسطوره را به کانون  6در دوران جدید محاااني مثل روالن بارت

اي شبيه به ایدئولوژي در گفتمان اند؛ بارت اسطوره را پدیدههاي خود وارد کردهبحث
                                                            
1. Freud, S. 

2. Jung, C. 

3. Eliade, M. 

4. Cassirer, E. 

5 .Ricœur, P. 

6. Winckler, H. 

7. Durkheim, E. 

8. Hooke, S. 

9 .Barthes, R. 
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اسطوره در زمانه »داند. او در رسالة مشهور هاي خاص ميبا همان کارویژه 6رکسيسمما
 تلاي خود را از اسطوره و سپا کارکرد آن را در دوران مدرن تبيين کرده است. « حاضر

داند که در یک فرآیند مشخص به بارت پيش از هرچيز اسطوره را نوعي گفتار مي
تواند اسطوره باشد به شرط آنکه س هر گفتاري ميشود؛ بر این اسااسطوره تبدیل مي

 (.39: 6838گفتماني آن را انتاال دهد )ن. ک: بارت،
اي براي آن را همانند پرده 2بارت معتاد بود که اسطوره برساختي است که بورژوازي

برد و بر این اساس اسطوره زبان ایدئولوژیک کار ميکردن و تحریب حاایق به پنهان
ست براي مخدو  کردن حاایق؛ بورژوازي براي تاویت و بازتوليد خود بورژوازي ا

 «جامه بداهت به امور روزمره بپوشاند»راهکارهاي مختلفي دارد؛ از جمله اینکه سعي دارد 
زند. به عبارت سازي دست مي( و براي نيل بدین منظور به اسطوره638: 6838)ابارري،
ي طبيعي معنادادن امور تاریخي است که بهجلوه ترین کارکرد اسطوره، طبيعي دیگر، مهم
ساً در این بافتار اسا دادن تناقضاتي است که آفریدۀ خود بورژوازي است. اسطوره جلوه

 ها وشناس به زبان بارت، افشاي دسيسهامري سياسي است و رسالت اصلي اسطوره
ة داند که در جامعن ميشناس را آبارت وظيفه اسطوره»هاي نظام بورژوایي است: ریاکاري

این، اي بيگانگي ژرف و عمياي بيابد. بنابربورژوایي در پا هر چيز خنثي و معصوم و ساده
 (.653: 6838)ابارري،« شناس فعال سياسي استاسطوره

بر اساس آنچه آمد در نزد روالن بارت اساطير الزاماً تبلور و تجلي اساطير در معناي 
مصادیاي از قبيل اساطير متعلق به یک جغرافيا و فرهنگ و شناخته شده و متعارف و با 

ست یابد، تالقي مهمي اسنت از قبيل اساطير یونان و روم نيست و آنچه اهميت مضاعب مي
نت انداز در سکه ميان اسطوره و قدرت مطرو شده است. ميشل فوکو نيز که از این چشم

  اي انتاادي بسط و گستر  دهد.وهکند مباحث بارت را به شيبارتي قرار دارد، سعي مي
هاي آنچه در نوشتار حاضر مورد نظر است، بحثي است ناظر بر برساختگي نظام

تواند هاي فوکو ميمنظور توضيح مسئله برساخته بودن اساطير، دیدگاهاي. بهاسطوره
ادهایي ههایي مثل دیوانه و نراهگشا باشد؛ وي با نوعي نگاه تبارشناسانه نشان داد که سوژه

مثل زندان، اساساً اموري برساخته هستند و با ماولة قدرت نسبت و ارتباط دروني و نزدیکي 

                                                            
1. Marxism 

2. Bourgeoisie 
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 کننده و ویرانگر، بلکه در وجهي ایجابي،سرکوب دارند. به باور فوکو قدرت نه نيرویي
جدید  هايجاي سرکوب سوژه، سوژهاساساً نيرویي سازنده و فعال است؛ بدین معنا که به

 کند. هایي مشخص خلق مييزهبا انگ
توان به آراء و نظریات کاسيرر ارجاع داد که پيوند ناگسستني ميان قدرت در پایان مي

اسطوره یک داستان خياليِ سطحي نيست، »او معتاد است که:  سازد؛و اسطوره برقرار مي
ت نه مادي قعيگردد. اما این وانوعي به واقعيت برميبلکه داراي یک مبناي واقعي است و به
 (.93: 6839)کاسيرر، « است و نه تاریخي، بلکه آیيني است

ونه کند که چگاین مسئله بسيار مهم را مطرو مي «اسطوره دولت»کاسيرر در کتاب 
در جهان جدید  2یا در یک سطح کالن، چگونه توتاليتاریسم 6فردي همانند آدولب هيتلر

ن ظهور و بروز یافته است و جهان را با دار خردمندي و عاالنيت است، امکاکه داعيه
که طي  کنداست. کاسيرر به شرایط استثنایي اشاره مي رو ساختههاي عدیده روبهچالش

ازي سآید و در این شرایط منطق اسطورهوجود ميآن در سيستم عاالني جامعه اختالل به
محکم  که بتواند مانعي بردهایي بهره ميشود و پا از آن اسطوره از تکنيکانسان فعال مي

 (.93و سدي سدید در مسير مباحث انتاادي و داشتن اندیشه مستال ایجاد کند )همان: 
هایي که پيونددهنده اسطوره با قدرت و امر سياسي چنانچه اشاره شد در خوانش
کاربرد سياسي اسطوره در راستاي مشروعيت بخشي »هستند، اسطوره معنایي خاص دارد؛ 

توان به قدرت انداز مي( و البته از همين چشم688: 6838، 8)تودر« ي استبه قدرت سياس
 برد. زدایي اساطير نيز پيمشروعيت

ظامي عنوان نها نه بهوجه تشابه نوشتار حاضر با موارد فوق در این امر است که اسطوره
ک/ هاي ایدئولوژیعنوان برساختهکننده، بلکه بهطرف و صرفاً توصيبخنثي و بي

هستند. وجه  -نه صرفاً به معناي مدرن آن-هژمونيک در دست نهادهاي معطوف به قدرت 
تفارق، اما در جاي دیگري است؛ در حايات نویسندگان این سطور بر این باورند که 

معناي همان ساختارها و مصادیق کالسيک نيز در اسطوره نه تنها در معناي بارتي، بلکه به
اي دارند و به انحاء مختلب در مناسبات اجتماعي ر برجستههاي دوران جدید حضوتجربه

 کنند.و سياسي، معاصر موارد خاصي را توليد و بازتوليد مي

                                                            
1 .Hitler, A. 

2. Totalitarianism. 

3. Tudor, H. 
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 . اسطوره و سوژگي7
انسان  آزادي و سپا عامليت ناظر بر مسأله است، شده برجسته بيشتر حاضر نوشتار در آنچه

هاي باوري به مثابه منطق حاکم بر نظاماز مناسبات سلطه است و در این ميان از مفهوم رات 
 است مسأله این دادن نشان دنبالبه حاضر ماالة حايات اي استفاده شده است. دراسطوره
 هچگون عنوان منطق حاکم بر اساطير )و در اینجا اسطوره آفرینش(باوري بهرات که

 د.کنمي دعوت موجود وضع پاسداشت به را او و ستاندمي سوژه از را فاعليت عامليت/
 اکالسيک را ب فلسفة در فرهنگ و مسلط گفتمان توانمي کالن نگاه یک در
 با عالنهمنف کامالً صورت به انسان که است معنا بدین باوريرات تطبيق داد. گرایيرات
 از رويپي با و نهدمي گام هستي عرصة به مشخص و شده تعيين قبل از هايبرنامه و طرو
 با نهایت در -آن از عبور و زدن سرباز با- عکا بر یا و اينامهبخش اصول سلسله یک

خص تش فرد یک عنوانبه نه انسان خوانش این در شود.مي مواجه محتوم شااوت یا سعادت
 اشتراکات بنا بر الًمث و شودمي گرفته نظر در یکپارچه کل یک از جزئي مثابه به بلکه یافته،
 ستفادها با توانمي را این مفهوم گيرد.مي قرار ناطق انحيو همانند تعاریفي قالب در نوعي
 معنايداد. وجودگرایي به توضيح وجود اصالت یا وجودگرایي یعني آن؛ ماابل مفهوم از

  .(67: 6831 )ن. ک: نوالي، است موجود وضع از گرر یعني دائمي؛ تعالي
 تفرد بر( 75 :6831 مردیها،)ن. ک:  اندیشه این پيشوایان از یکي عنوانبه 6کرکگارد

 دیگر مردمان در را اعمالشان قانون پست طبایع تنها» که: است معتاد و دارد تمرکز انسان
: 6838 )کرکگار،« کنندمي وجوجست خود از بيرون در را اعمالشان مادمات و جویندمي
 دروني هستي، آزادي ناضرور امکان انسان، فردیت به ویژه توجه همانند مواردي .(76
: 6836 ،2)ن. ک: باتلردهند مي تشکيل را زیست تفکر/ نحوه این بنيادین اصول هانسانا
 288: 6868، 5؛یاسپرس21: 6897شریعتي،  ؛65 :6873، 8ماتيوز ؛22 :6839تبار،  علوي ؛21
نوشتار حاضر برآن است تا عامليت سوژه را در منطق اساطير با تکيه  .(58 :6866، 9سارتر و

 .باوري حاکم برآن توضيح دهدبر  مفهوم رات

                                                            
1. Kierkegaard, S. 

2. Butle, J. 

3. Matthews, E. 

4. Jaspers, K. 

5. Paul Sartre, J. 
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 گي. پدیدة هبوط و منطق سوژ8
افسانة آفرینش و تفاسير و تآویل آن در سطح وسيعي از متون مادس/ دیني و سایر متون 

را از  6است؛ مطابق با این کالن روایت، نخستين خدا، انسان نخستين یا سرنمونتبلور یافته 
ه اي است از خاک و روحش برگرفت؛ تن او بهرهآفریندتلفيق و آميز  دو اصل ناهمساز مي

از روو خداوند است. زیستگاهش باغ عدن است و وظيفة او این است که از ميوۀ درخت 
صورت یک ساختار و با (. این کالن روایت به96: 6832دانش نخورد )ن. ک: آشوري، 

است  تکرار شده هاي اعتااديتغييرات اندک در ميان اساطير، ادیان توحيدي و سایر نظام
؛ 19: 6، ج 6892؛ تلمود؛ قرآن کریم، تاریخ طبري، 7-9)ن. ک: سفر پيدایش،آیات 

 (.27: 6837پور، اسماعيل
ارد نما قرار دطرف انسان/ انسانساختار فوق متشکل از دو بخش اصلي است؛ در یک

خش ابتدا بصورت کامالً مشخص وابسته به نيرویي بيرون از اوست. در این که هستي او به
هاي نوعي وضعيت تعادل برقرار است و این وضعيت حکایت از هماهنگي انسان با خواست

کننده و نيروي مُشرِف بر او دارد. در طرف دیگر، نيرویي ماتدر، یگانه و قدرت کنترل
اختن واسطهة مارر ستکصدا وجود دارد که حاکميتي بالمنازع بر مخلوق دارد. این نيرو به

ق عطا هایي که به مخلولي نخست و همچنين به اعتبار تمامي مواهب و بخششوضعيت تعاد
کرده است؛ خواستار گردن نهادن او به هنجارها، قواعد و اصول خویش است. بنابراین، 

هاي خود را با این نيرو در یک فرآیند به ظاهر طبيعي، تعرض به اصول و چهارچوب
-72: 6865دهد )ن. ک: حيدري، سخ ميهاي شدیدي همانند ساوط و هبوط پامجازات
18 .) 

گرایي بيان شد در تحليل نهایي پيروي از اصول فوق مطابق آنچه درخصوص رات
ه انسان هایي نسبت بگيريکند. اما دليل چنين موضععامليت و اختيار را از انسان سلب مي

 ش برخالفوجو کرد؛ براي مثال، در مورد داستان آفرینرا باید در جایي دیگر جست
توان دنبال ماصر اصلي اخراج آدم از بهشت سعادت هستند، ميرویکرد غالب متون که به
کلي با طورهایي چون فریب شيطان حوا را و فریفتن حوا آدم را و بهبا کنار نهادن مفروض
گرایانه از انسان، پرسش مهم دیگري مطرو کرد با این ها و تفاسير راتگرار از خوانش

 هایي چيست؟ هاي پنهان در صورتبندي و عرضه چنين روایتاساساً انگيزه عنوان که

                                                            
1. Prototype 
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 گرایيو ذات . پیوند اسطوره0
عنوان یکي از مسائل بسيار مهم در حوزۀ مطالعات گرایي بهدوگانة وجودگرایي/ رات

اي مورد توجه قرارداد هاي اسطورهتوان در قلمروي وسيعي از نظامشناختي را مياسطوره
یافت. در  هاي مختلب دستر تحليل نهایي به تعریفي از انسان و جایگاه او در گفتمانو د

صورت گزینشي به چند اسطوره شناخته شده یوناني و این ميان به دليل وسعت بحث، به
آید جداي از تادم و تأخر تاریخي از یک شود. مواردي که به دنبال ميایراني پرداخته مي

هاي هاي موازي با اسطورهکنند و درحايات روایتپيروي مي ساختار و الگوي واحد
 مرتبط با آفرینش هستند.

 . اسطورة پرومتئوس0-2
اسطورۀ پرومتئوس ساختار کامالً مشابهي با آنچه پيش از این بيان شد، دارد؛ پرومتئوس به 

ه ب دهد ،اما تصميم دارد که شأن او رادستور زئوس انسان را از خاک رُس سر  شکل مي
اي از تعالي و تشخص برساند که منفعالنه در تسخير قدرت خدایان نباشند؛ درجه
ها ها و فوت و فن کارها را به انسانپرومتئوس مهربان تيتان شریب، همة فنون، صناعت»

ها آموخت. یادشان داد چطور خانه بسازند، ابزارها را از سنگ و چوب بتراشند و از آن
مين را شخم بزنند، غله بکارند، محصول را درو کنند، بکوبند و استفاده کنند. چگونه ز

هاي تراشيده آسياب کنند. نشانشان داد چطور ها را از پوست جدا سازند و بين سنگدانه
و براي  هایشانبعضي حيوانات را بگيرند و رام خویش کنند: سگ را براي نگهباني خانه

زدن، گوسفند را براي و نر را براي شخمهایشان، گاشکار، اسب را براي کشيدن ارابه
ف است شد. معرواستفاده از پشمش و بز را براي شير  که البته پنير هم از آن درست مي

که قدرت تکلم را هم پرومتئوس به بشر داد. او نام همة اشياء و حتي طرز نوشتن و خواندن 
 (.59: 6836، 6)لنسين گرین« ها را نيز به آدميان آموختآن

هاي ایراني شباهت زیادي متئوس که از نظر خویشکاري به جمشيد در اسطورهپرو
جا ها است. در ایندارد؛ شخصيتي است که درصدد بر هم زدن اقتدار زئوس به نفع انسان

رود و درنهایت آتش منع شده است؛ فراتر ميدهندۀ او بوده پرومته از آنچه ماهيت شکل
 رشتةگ در خدایان و هااست که انسان . در روایتي آمدهرساندتوسط زئوس را به آدميان مي

                                                            
1. Lancelyn Green, R. 
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 پا. داشتند چون تانتالوس عالقه حيواناتي خوردن به خدایان ضيافت در و الشخور دور،
 و هاانسان به را آن از بخشي و ربح را عظيم گاوينره پرومته خدایان، از هاانسان جدایي از

 درون در را زئوس سهم پرومته روایت نای در. کندمي پيشکش زئوس به را دیگر بخش
 ار سهم آن تا فریبدمي را او گاو، استخوان و چربي افزودن با و دهدمي قرار گاو معده
 آن از و شودخشمگين مي است،خورده  فریب یابددرمي آنکه از پا زئوس. کند انتخاب
 خدایان به آن زانيدنسو با را استخوان و چربي خدایان مربح در گيرندیاد مي هاانسان پا
 اسيمت ماجراي از که زئوس ماجرا این در. کنند استفاده قرباني گوشت از خود و دهند فدیه
 تهپروم و محروم آتش داشتن از را هاانسان است، خشمگين خود خوردن فریب و قرباني
 به ر باردیگ را آتش شکسته سفالي کمک و به آتش دزدیدن با فرهنگي قهرماني چون
 .(18: 6876، 6پينسنت)ن. ک:  آوردمي زمين

 منوعهم ميوۀ با حوا و آدم نسبت و رابطة با مشابه دزدیدن آتش توسط پرومتئوس،
مته رحمانه، پروبي وي عنوان رأس قدرت بسيار مهم است؛در اینجا واکنش زئوس به است.
کل عراب را مو عاابي خشمگين کشد وبه زنجير مي قفااز کوهستاني دور در در را سرکش
تکه پایان، تکهاي بيدر چرخه پرومته را روینده مدام جگر است تا مأمور سازد. عااباو مي
زئوس در عين غضب خطاب به پرومتئوس افزود: سزاي جسارت و عدم »ببلعد؛  و کند

اطاعت تو این است که تا ابد در بند بماني، با برف زمستان منجمد شوي و آفتاب داغ 
هایي که خيال جانت زند؛ و این درس عبرتي خواهد شد براي همة آنتابستان آتش به 
مایة شناخته شدۀ هبوط (. در اینجا همان بن98: 6836)گرین، « پرورانند!نافرماني در سر مي

روایت هبوط در کتاب مادس و تنزل انسان از آسایش و رفاه به مشات و »شود؛ مطرو مي
ان به افرماني انسان نيست، بلکه نتيجه حسادت خدایسختي، تنها برآیند سرکشي، طغيان و ن

 ,Ferber« )پروراندميانسان است که گستاخانه سوداي خام برابري با خدایان را در سر

2000: 20.) 
بر این اساس کاراکتري  هاي هنجاري عبور کرده وآلپرومته در این روایت از ایده

ن با توان از آاست که ميآن چيزي  «خيال نافرماني پرومتئوس»نافرمان و سرکش است. 
گرایي که دستاوردي جز انفعال و جبرباوري مطلق براي انسان نداشته عنوان حرکت از رات

                                                            
1. Pinsent, J. 
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است به سمت نوعي وجودگرایي که کمترین رهاورد آن اراده آزاد و اختيار است، یاد 
 کرد. 

ه است ردبندي کچنانکه مالحظه شد گفتمان غالب که یک ساختار قدرت را صورت
ماولة »اي ندارد. در حايات وبه هيچ عنوان گنجایش تحمل چنين تحرکات هنجارشکنانه

است. تمام آن چيزي است که توليدکننده مناقشات پردامنه در درازناي تاریخ بوده « هنجار
طرفه یک گروه است براي هاي یکتبعيت از هنجارهایي که قاعدتاً برآمده از خواست

کند؛ چنانچه پرومتئوس گرار جسورانه از هاي یکسان توليد نميارز هاي مختلب گروه
 گيرد. ميهایي را پي چنين هنجارها و ارز 

 . اسطوره پیگمالیون: تقابل آزادی و سرنوشت0-7
اسطورۀ شناخته شده پيگماليون، بياني نمادین از داستان آفرینش است. پيکرترا  پير با 

سازد و دلداده و دلباخته ي از گاالته مظهر زیبایي و هو  مياتر مجسمهمهارتي هرچه تمام
: 6817، 6)گریمال« النوع عشقرب»شود. بنا به درخواست پيگماليون، ونوس قرار آن ميبي
 . شودبخشد و نهایتاً به زني زیبا تيدیل مي( به آن پيکر منجمد، روو و جان مي38

پایان گاالته دلزده هاي بيز هوسدر این ماجرا، پيگماليون پا از اندک مدتي ا
بار او را به حال و شکل نخستين کند تا این النوع عشق درخواست ميشود و از ربمي

(. آنچه در این اسطوره متراکم از معنا، 218-296: 6868کدکني،برگرداند )ن. ک: شفيعي
ز توان ايرا م« هاي گاالتههوس»هاي گاالته است. در حايات بيشتر اهميت دارد کنش

الق ترا  پير، خمنظري دیگر نگریست و به الیة معنایي دیگري دست یافت؛ سنگ
موجودي زیبا و دلربا است. گویا نفا صفت خالايت این انتظار را مطرو و طبيعي جلوه 

نهادۀ مردي صورت کامل، مطيع و گردنداده است که گاالته زیبارو و جوان باید به
تندیا  شود کهمشخص مي تندیا تغيير زاویه دید به سمت سالخورده و فرتوت شود. با

 مرحلة زا عبور به این دليل است که با دهدنمي خالق خواست به تن به ظاهر سرکشي که
است؛ همانند داده  شکل دیگر ايگونه به نيز را خود ماهيت( بودن سنگ مرحلة)اول 
ر این اساس ب .يست بلکه دریاستاي که از همان لحظة پيوستن به دریا، دیگر قطره نقطره

کم ارز   نگيس تکه دیگر رسد؛ اونظر نميسرپيچي گاالته از پيگماليون چندان عجيب به

                                                            
1. Grimal, P. 



 782 |و همکاران  فسایي

 ماهيت ،نخست مرحلة از عبور در او. است در اوج زیبایي و ظرافت زني بلکه نيست، و ساده
يز بيش از هر چ است و در این مرحله داده شکل را پيشين مرحلة از متفاوت کامالً و جدید

 کتبهاي ماندیشه با مطابق است ايمسأله این. به دنبال اعالن استاالل خود از حجار است
 کلش را خود ماهيت خود او پا است مادم او ماهيت بر انسان وجود اگزیستانسياليسم؛

 ر. امادلپری و خوشایند است امکاناتي و اختيارات انسان، براي اندیشه این رهاورد دهد.مي
هاي قدرت است، این مسأله اسطوره که مطابق با نگاه مااله حاضر، برآمده از سمت نظام

تابد. بر این اساس گاالته تا زماني مغضوب پيگماليون قرار نگرفته هيچ عنوان برنميرا به
 بات دنبال ااست که در خدمت او قرار دارد، اما به محض اینکه با آگاهي از زیبایي خود به

شود و در رحمانه سرکوب ميآید، بيثابه فردي خودبنياد با خردي دایرمدار برميخود به م
 شود.جان نخستين تبدیل ميپایان به همان تکه سنگ سرد و بي

 دنبال داشت در وجه تمثيليا  که مجازات و سرکوب را بهآگاهي گاالته از زیبایي
دت به روایت تورات قابل با ماجراي خوردن ميوۀ درخت معرفت و اخراج از بهشت سعا

کت هایي را از حرساخت این اسطوره، پتانسيل ویژه چنين تمانطباق است. توجه به ژرف
ي گرارد. کافخوبي به نمایش ميبه سمت ابزارهاي ایدئولوژیک به 6از نگاهي انتولوژیک

لب ختهاي ماست به حجم زیادي از اقتباسات صورت گرفته از این ساختار و الگو در حوزه
ون با داري جهاني، اسطورۀ پيگماليو خصوصاً در ادبيات نظر افکنيم. اینکه در نظام سرمایه

  :Murphy, 1992:238-245  and 1969همان مختصات حضور دارد )ن. ک:

,Livingstonدر این نگاه، انسان 2کننده حاایق ژرفي است(، بسيار قابل تأمل و بيان .

                                                            
1. Ontology 

اي اقتصادي . از نمایشنامة برناردشاو و نمایشنامة توفيق حکيم و نمایشنامة ساعدي و بت ترا  نادرپور و پينوکيو تا نظریه 2

اتدرانه حضور دارد. در سازمان سياسي جامعة ایراني هاي فرهنگي به صورت مداري. این تم در سنتدر جهان سرمایه

، ماني، اند؛ مزدکهاي قدرت به شدت سرکوب شدهتوان نام برد که توسط نظاما  از تحرکاتي ميدر گرشتة تاریخي

هایي از خان مستشارالدوله و دیگران... اینها تنها نمونهحالج، حسنک وزیر و قرمطيان، تارابي، فرخي یزدي و یوسب

اند. در گفتمان عرفاني نيز سلب عامليت از سوژه تحت اند که در دهليز تاریخ خفه شدهخواهي بودهانبوه صداهاي عدالت

(. حتي مدرنيته که بيش از 57تا6 :6836کوب، هایي چون رابطة مرید و مراد صورت گرفته است )ن. ک: زرینگزاره

گرایي را همانند ابزاري کارآمد در جهت سرکوب يستي است، راتهاي اومانهرچيز به دنبال تفوق تفسيرها و برداشت

ترین است. کافي است نيم نگاهي به رویکرد حتي دموکراتمخالفان و مهار نيروهاي گریز از مرکز به کار گرفته 

عصر ري دامرهبي، نسبت به جنبش زنان، نگاهي به رویکرد سرمایه -هاي نژاديهاي مدرن جهان نسبت به اقليتدولت
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تاالل طورکلي فاقد هرگونه اسساختار قدرت کالن که بهاي است خرد بر پيکرۀ یک زائده
 شود.شدت سرکوب ميهاي قدرت بهترین تحرک عليه نظامو عامليت است و با کوچک

 اسطورة ایکاروس: عاملیت/ انفعال. 0-8
 اردرب براي پدر. است شاه بوده دربار مينوس مخترع و فرزند ددالوس هنرور ایکاروس

 و دهش سردرگم شود،مي وارد هرکا بدان که کندمي طراحي ايپيچيده البيرنت شاه،
 بود، شده البيرنت وارد قرباني عنوانبه روزي تسيوس که .یابد رهایي آن از تواندنمي

 بر نيز شاه مينوس. کند اعتباربي خالقيت ددالوس را حاصل و فرار کند البيرنت از توانست
 او سوار کردن از هاکشتي که نيز ددالوس. کندمي او جان قصد و گيردمي خشم ددالوس
 یکاروسا پسر  و خود براي موم وسيله به پرندگان پرهاي بستن هم به با زدندمي باز سر
  سازد.مي بال جفت دو

گيرد. او با وجود  در ماجراي رهایي، ایکاروس قوانين انسان و طبيعت را نادیده مي
هاي روي زمين او را همانند خدا ببينند. تا انسانکند هشدارهاي پد به سمت باال پرواز مي

رد خود نگشود و  زماني که از باال به زمين ميمغرور مي پرواز حين در بنابراین، ایکاروس
 با بر این اساس او به جایگاه خدا دست درازي کرده و یابد.را در حد و اندازه خدا مي

 روف دریا در و بيندمي شده آب را  امومي هايبال خورشيد، به حد از بيش نزدیک شدن
  شود.مي غرق و افتاده

ه فعل ها و قواعد معهود و بگناه نابخشودني ایکاروس فراتر رفتن از یک سلسله برنامه
 براي بشر ميل ایکاروس نماد شوق و»درآوردن برخي امکانات وجودي خویش است: 

(. سارتر معتاد بود انسان  38-32: 6868)ن. ک: دادور، « هاست.ناشناخته به یافتن دست
دنبال فراتر رفتن از هاي دریا همواره بهاست که همانند موج 6بيش از هر چيز یک طرو

براي او سرنوشتي مادر »خویش است. در این تعریب انسان موجودي است فرا رونده که 
ا ي ر(؛ اما منطق نفورناپریر حاکم بر اسطوره فوق، چنين طرح88: 6866)سارتر، « نيست
کند. در این نمونه نيز همانند موارد مشابه قبل، یک مرکز قدرت هيچ عنوان پيشنهاد نميبه

ند. در این کهایي مشخص و کاناليزه، افراد را کنترل ميگيرد که با ارائه برنامهشکل مي
                                                            

نشگران هاي  ابت توسط کحاضر، نسبت به جنبش کارگران و دانشجویان داشته باشيم. در تمامي این روابط، کنش

 است.پایان تکرار و بازتوليد شدهمتفاوت در یک چرخه بي

1. Project 
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بين هرگونه طغيان، سرپيچي و نافرماني از این نظام قدرت، تبعاتي سنگين از نوع هبوط، 
: 6835، 6آورد. ایکاروس همانند پرومتئوس، سيزیب )اشميته و آزار به دنبال ميشکنج
شود تا محدوده و حریم و در واقع (، چنانچه آمد به عاوبتي سخت و جانکاه دچار مي293

اي نه برآمده از خطوط قرمز ساختارهاي قدرت مشخص شود. بنابراین، چنين اسطوره
راز طبيعت با استفاده از قوه خيال آنچنان که ایلياده  رهنيت جمعي به منظور گشودن رمز و

براي تثبيت و حفظ یک « ایدئولوژیک» 2معتاد بود، بلکه ابزاري است به زبان آلتوسر
ا اي ب(. به تعبير دیگر، چنين اندیشه29-69: 6836ساختار قدرت متمرکز )ن. ک: آلتوسر، 

کننده کننده و تنظيمنبة کنترلاي جکارکردي هژمونيک/ ایدئولوژیک به طرز فزاینده
  .دارد

کنيم، اما موارد بسيار زیاد دیگري نيز از ميان ها بسنده ميدر اینجا به این نمونه
ها نظر کرد. اگر توان به دست داد و در پرتو چنين نوري بر آنهاي یونان مياسطوره

ل توجه اهوي قابهاي مشترک، واجد اشتراکات مبپریریم که اساطير به اعتبار خاستگاه
رت صوشود که آیا در ميان اساطير شرقي و بههستند، اکنون این پرسش مهم مطرو مي

/ گرایيتوان نسبتي ميان منطق حاکم بر آنان با راتهاي ایراني مياسطوره مشخص
وجودگرایي یافت یا خير؟ ناگفته پيداست که دست یافتن به پاسخ پرسش فوق نيازمند 

اي است، اما این بدین معنا نيست که هاي اسطورهو گسترده نظام بررسي بسيار جامع
ر هایي از اساطير بررسي کرد. بدین منظواي را در بخش/ بخشتوان و نباید چنين مسألهنمي

 رد.گيهاي ایراني، اسطورۀ جمشيد و کاووس مورد بررسي قرار ميدر ادامه از ميان اسطوره

 گرایيات. اسطورة جمشید در پیوند با ذ0-0
گرفته تصویر نسبتاً روشني از اسطورۀ جمشيد ترسيم کرده تحاياات ارزشمند صورت

است. آنچه در اینجا بيش از هر چيز اهميت دارد، تحول چشمگير شخصيت جمشيد در 
دي بوده ا  ایزجمشيد در شکل اوليه»گسترۀ وسيعي شامل اساطير، حماسه و تاریخ است؛ 

از ظهور زرتشت به مرتبه انساني تابع اهورامزدا تنزل ماام یافته  است که بعدتر در ایران پا
 (. 39: 6875)ن. ک: بهار، « است

                                                            
1 .Schmidt, J. 

2. Althusser, L. 
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 است. او پاجمشيد همچنين در وداها موجودي ایزدگونه است که ناميرا آفریده شده 
از یک دوره حکمراني عادالنه که برآیند  حاکميت نظمي اهورایي بر ایرانشهر بود به 

ویي اند. این بار تاباي یونان دچار شدههاي اسطورهشود که شخصيتدچار ميهمان عاوبتي 
تر و تازد، خوردن گوشت و برگشتن از دین و بسيار مهمرحمانه به آن ميکه جمشيد بي

طبري  (.886: 6839، 6)ن. ک: کریستن سنها، ادعاي خدایي است تر از همه اینحساس
 ودب داده او خدا به که کرد را هایينعمت کفران دوران، این از پا جم سپا»گوید: مي
)طبري، « شاه آنان است و خداوندگار که گفت آنان به و آورد فراهم را انا و جن و

: 6898(. این گزار  طبري در آ اري همانند تاریخ بلعمي )بلعمي، 663 -666: 6، ج 6892
امه فردوسي )فردوسي، (، شاهن61: 6813نيشابوري،  (، تاریخ  عالبي ) عالبي682-686
( و کثيري از متون تفسيري/ تاریخي/ ادبي دیگر، به طریاي نسبتاً یکسان 86: 6، ج 6878

توان با کمک گرفتن از مفهوم کليدي فّره  ایزدي مسأله را . در اینجا مي2استرکر شده 
توضيح داد. چنانچه مشخص است فّره  ایزدي مبناي حاانيت و مشروعيت پادشاهان و 

ریاران ایرانشهر بوده است و درحايات دال مرکزي سياست در ایران باستان ارتباط شه
( اینکه جدا شدن فّره  از  Jackson, 1983:50-65مستايمي با مفهوم فّره  دارد )ن. ک:

ه طریق است، اما اینکه بجمشيد به دليل سرپيچي از نظم موجود بوده، اصلي پریرفته شده 
اند نيز واجد اهميت بسيار زیادي ین چنين نظمي چه کساني بودهاولي واضعان و طراحان ا

ها اشاره شد، این ماجرا را در سطحي است. حجم کثيري از متون که به تعدادي از آن
ها حاکم است. در اند، اما به ندرت نگاه ناادانه بر رویکردهاي آنگسترده پوشش داده

 ک دارند. بدین معنا که با اعتااد و ایمانحايات متون نيز در اینجا کارکردهاي ایدئولوژی
گرایي و اصالت بخشيدن به این مسأله، طرد و تکفير جمشيد را امري کامالً راسخ به رات

رخوتناک  8اند و خواسته یا ناخواسته مبلغ نوعي جبرگرایي و دترمينيسمطبيعي قلمداد کرده
 اند. ها بودههاي زیست دنيوي انساندر شکل

                                                            
1. Christensen, A. 

 نها یزدانت نه پادشاهي دوران پایان تا در این متن مهم جمشيد. استشده رائها جمشيد از متفاوتي روایت کوشنامه . در 2

 (16: 6877،  لخيرا ابي ابن نک. ایرانشاه)است.  بوده نگاشته خود خط به نيز را پيشين پيامبران هايکتاب بوده، پرست

3. Determinism 
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 گرایيکیکاووس و نسبت آن با ذات. اسطورة0-5
است؛ به اعتبار اي شناخته شده اي ایران کاووس چهرههاي اسطورهدر ميان شخصيت

و متيني،  282-288: 6816)ن. ک: ميرفخرایي، زیستي توأم با فرازها و فرودهاي شگرف 
هاي تنم و پهلوي متون در است مثبت شخصيتي کامالً اوستا در وي که (.289-269: 6816

، 6؛ ریگودا298: 6877ها، شود )ن. ک: یشتاسالمي به شخصيتي منفور و گجسته تبدیل مي
(؛ بنابراین؛ مبحث تحول و چرخش کامل شخصيت 696: 6839، 2؛ فرنبغدادگي296: 6872

 . و کنش در خصوص کاووس نيز کامالً صادق است
 - 859: 6816 حاي،شود )ن. ک: یااز ميان تمام آنچه به خطاهاي کاووس تعبير مي

أله پرواز شاه، مسبرانگيزترین کنش کاووسترین و مناقشهترین، مورد توجه( کانوني855
به سمت آسمان است به منظور تسخير و به چالش کشيدن جایگاه و قدرت خداوند )ن. 

 (.676: 6838ک: عفيفي، 
 خواهدمي هاآن از و خواندفرا مي را دیوان ابليا آسمان،به کاووس سفر داستان در
 او از و شودمي وارد کاووس بر غالم کسوت در دیوي. کنند بيراه را کاووس جان تا
 خورشيد غروب و طلوع نحوۀ از و کشب کند را آسمان انگيزاسرار شگفت خواهدمي

 ارد،د حکایت انسان منديمسأله و خردمندي بر که به اعتباري مواردي این. یابد آگاهي
نش ک پهلوي متون غالب در. شاهکاووس به تند و گزنده هايحمله رايب شودمي مبنایي
 هايساحت به کجي دهن نوعي و خداوند قلمرو به درازيتعرض و دست مثابة به کاووس

 کردن تباه پي از دیوان» است: آمده دینکرد در نمونه براي. استاستعالیي ارزیابي شده 
. اختس تباه را او جان و شد ظاهر اوسنکي بر خشم دیو و پرداختند گريچاره به اوسنکي
 جایگاه نيیع آسمان بر که شد آن بر نبود و راضي کشور هفت پادشاهي به دیگر که چنان

 .(533: 6875صفا، ) «شد ناشناس حق و ناسپاس-او-یابد...  دست امشاسپندان
ن ماتضيات دتوانایي پرواز و قدرت برخاستن به آسمان بيان رمزي برتر بو»طور کلي به

(. بر این اساس، 62: 6832)زمردي، « بشري و نمودار دستيابي به واقعيات غایي است
 که آدم». شودمي دیده باستاني هايفرهنگ بيشتر در آسمان به عروج و پرواز هايمایهبن
 و معراج جهت همين به. است عروج و صعود آرزوي در حال کرد هبوط نافرماني دليل به

                                                            
1  . Rig Veda 

2  . Farnbagdadgi 
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 است این آن و است مشترک ابتدایي انسانيت تمامي ميان که دارد تعلق ايبهتجر به پرواز
با استناد به سخن  .(688: 6836الياده، )« سازدمي روحانيت از ژرف بعدي تجربه این که

الب هاي غگفتمان طرف از بار این اما پرواز، از دیگري قرائت که رسدمي نظر الياده به
 ادنتاليل د نوعي است. در این قرائت بابندي شده ج صورتارائه و در هيأت پدیدۀ معرا

طغيان و سرکشي، همان خواست انساني، اما به نوعي نسخه  مایهبن شدت از کاستن و
 است. پریرفته شده و مشروع آن عرضه شده 

به طورکلي کنش کاووس به معناي ایمان به انسان و اصالت بخشي به او بوده، اما ورق 
 توانيم آن را اصلي عامل گردد و با جدا شدن فّره  از او کهگرایي برميع راتکامالً به نف
ترین عاوبت دچار شمرد، مجازات شده و به سخت بر آسمان خداي با همساني پندار
آید که اسطورۀ کاووس نيز بيش از هر ساخت چنين بحثي به خوبي برميشود. از ژرفمي

ایدئولوژي است و کارکرد آن در چنين بافتاري  چيز به دنبال تعيين حدود و  غور یک
 شود.خوبي مشخص ميبه

 . از اسطوره به ایدئولوژی5
هاي دنياي جدید رسيد. در شناسانه اسطوره به ایدئولوژيهاي هستيتوان از نگاهمي

زدایي و راززدایي از هستي را وجه شاخص دنياي جدید یا حايات ماکا وبر اسطوره
(، اما انسان جدید هرگز نتوانسته است از چنبرۀ 681: 6835)ن. ک: وبر،  دانستمدرنيته مي

ر صورت عناصاساطير به»ها رهایي یابد؛ درحايات در یک تداوم جاودان نيرومند اسطوره
 (.66: 6862، 6)داتي« دهندزندۀ فرهنگي به حيات خود ادامه مي

هاي سياسي جدید رهچنانچه پيش از این آمد، افرادي چون کاسيرر از خلق اسطو
هاي عهود هاي جدید از همان اسطورهاند، اما جداي از این مسأله، انسانسخن گفته

 اند وکالسيک نيز برکنار نيستند. بارت و کاسيرر از اسطوره به مثابه ایدئولوژي یاد کرده

معتاد با نوعي تردید  2اند. مالينوسکيها سخن به ميان آوردهاز دگردیسي اسطوره برخي نيز
د هاي بدوي اسطوره دارگاه مشخص نيست که آیا انسان مدرن نيز همانند انسانهيچ»است: 

 هايیا خير. اما اگر در این زمينه حتي یک اسطوره هم نباشد به هر حال دربارۀ پدیده

                                                            
1  . Doty, W. 

2 .Malinowski, B. 
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ها هم باقي باشند، اما اگر همينهاي مدرني وجود داشته اجتماعي ممکن است اسطوره
 .(638: 6868، 6)سيگال« ایشان را ایدئولوژي گرفته استنمانده باشند ج

توان از تحول اسطوره به ایدئولوژي سخن گفت با محوریت در کنار این موارد، مي
گرایي، بيش از هر چيز عامليت را از این فرض که اسطوره با دستمایه قرار دادن رات

 کند.ها سلب ميسوژه
توان با ارجاع به یکي از ات قرار دارد، مياز آنجا که نوشتار حاضر در حوزه ادبي

هاي معاصر این موضوع را به خوبي توضيح داد با محوریت این مسئله که چگونه رمان
اند و هاي جدید ظهور کردههاي موازي با اسطورۀ آفرینش در زمانة ما در فرماسطوره

« وهر آهوخانمش»ه ایران: رماني متعلق به قرن بيستم در جامعاند؛ کارکرد ایدئولوژیک یافته
(. این رمان بسيار شناخته شده و پرآوازه به یک اعتبار بر اساس 69-9: 6833)افغاني، 

است. سيدميران و همازندي همان سرنمون آدم و حوا در  اسطوره آفرینش خلق شده
ند. در این کناي ساوط مياسطورۀ آفرینش هستند که از وضعيتي آرماني به طرز ناباورانه

: 2989کشد )ن. ک: استعالمي، را با خود به یدک مي« رمان قرن»رمان بسيار مهم که عنوان 
 ناصرع تحکم یوغ از رهایي و مردساالر گفتمان تسلط زدن برهم به هما سعي تمام (،231
 مانگفت اما است، اجتماع عرصة در فعال حضور و آزادي دنبال به او. است معطوف مردانه

 عمناف عليه جدي تهدیدي را او هايخواسته تاریخي، نظم یک معمار عنوان به مردساالر
 این که نگردمي هایيدگرگوني به نگراني و ترس با و کندمي قلمداد شده تثبيت نظام این
 خواهدآورد. وجود به خطرناک و جدید موج

 گناه هما زندي هم افق با گناه پرومتئوس، ایکاروس، پيگماليون،انداز،از این چشم
 که بينيممي رحمانه به تابوها. بنابراین،جمشيد و کاووس است؛ چيزي در هيأت تاختن بي

شود يم ترسيم هرزه و صفتشيطان مانند، لکاته شخصيتي خواه،جسور و تحول زن این از
و این قرائت ؛یعني تخطئة عناصر مخل یک تابو و به تعبيري سرکوب نيروهاي گریز از 

 با تا است بوده برآن نویسنده که است مسأله براین داستان گواه متن شواهد و قرائن. مرکز
 زنان ناش رد تغيير هرگونه با کالسيک گفتمان هايارز  بر پافشاري و باورها به التزام
(. اگر 22-28: 6861کند )ن. ک: فسایي،  مخالفت جدید گفتمان چهارچوب و بستر در

هاي دهندگان نظامازندگان و سازمانهاي عهود کالسيک، طراحان، پرددر اسطوره

                                                            
1. Segal, R. 
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 کنند بههاي معطوف به قدرت را نمایندگي مياي که به طرز مشخص انگيزهاسطوره
وشني ردپاي به ر صورت محسوس و ملموس و دقيق، قابل شناسایي نيستند در چنين داستاني

 داد. توان نشان ها را ميآن

 گیریبحث و نتیجه
هاي شناخته شده در دو سنت یوناني و ایراني از اسطوره آنچه گرشت نسبت برخي مطابق

ها اساساً گرایي سنجيده شد. در ماالة حاضر اسطورهبا مفاهيمي از قبيل وجودگرایي و رات
هایي خنثي و برخاسته از حافظه و خواست جمعي، بلکه با تکيه بر وجه برساختگي نه گزاره
صورت مشخص معطوف به قدرت هستند. این ها، متوني سرشار از انگيزه و جهت و به آن

هاي نخستين بشر با نوعي مسامحه، کارکردهایي از نوع معنابخشي ها که در خوانشاسطوره
مندتر هاي بعد به ابزارهایي به مراتب قدرتاند در دورهبه هستي و مناسبات انساني داشته

ا تبدیل هکامل بر هستي آن ها و اشرافاز قبل براي مهار ساختن و به کنترل درآوردن سوژه
 اند. شده

د، انها پرداختههایي از اسطورههایي که به انعکاس چنين روایتعالوه بر این، متن
ه در سطح گرایانهاي راتخواسته یا ناخواسته به توليد و بازتوليد و اشاعه و بسط اندیشه

وس، طوره پرومتئاند؛ افسانه آفرینش به روایت کتاب مادس، اسوسيعي مبادرت کرده
هاي عنوان اسطورهاسطوره ایکاروس، اسطوره پيگماليون، اسطوره جمشيد و کاووس به

ه، معتاد هایي را مطرو کردانتخابي مورد بررسي قرار گرفتند. هر نيرویي که چنين اسطوره
صورت مشخص در یک مسير و فرآیند معهود و ها باید بهبوده است که این شخصيت

هاي مشخص و ضوابط تعيين شده عدول کنند، رند و چنانچه از چهارچوبمعمول قرار گي
شده و معمول خواهد بود. ها طبيعي، پریرفتهاعمال خشم و خشونت حداکثري بر آن

استاي ها بيش از هرچيز در رمایهگونه بندرحايات به یک اعتبار رسالت ایدئولوژیک این
باوري ناميده ین، آن چيزي است که راتبخش بوده و اهاي رهایيعايم ساختن اندیشه

 است. شده 
ي نحوي در پاست به ها پرداخته شدههایي که در این نوشتار بدانتمامي شخصيت

تمامي  اند وندي ماهيت جدید بودهناپریر و ساختن و صورتبشکستن این چهارچوب رخنه
و به حاشيه رانده وجوي آزادي به انحاء مختلب سرکوب ها به جرم عامليت و جستآن
 اند.شده
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