
 
 
 
 
 
 

  بازتاب اسطوره ها در جهان معاصر
  مريم ساساني

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد مدرس زبان و ادبيـّات فارسي
وزمينه هاي وجودي اسطوره  بينش عقالني بر جهان حاكم است عمدتاً كنيم كه ما در روزگاري زندگي مي   

اما به رغم كم رنگ شدن اسطوره ها در جهان معاصر ، هنوز هم نشانه هايي از آن .ها كمتر به چشم مي خورد
هاي جهان امروز  با جستجو و نگرش در هنر و كنكاش در يافته را مي توان در زندگي وجامعه معاصر يافت.

كند و با مفاهيم جديد  ها ما را از دنياي سنّت متمايز مي رهخوريم. اين اسطو هاي معاصر برمي به اسطوره
هايي  ي معاصر نيز اسطوره دهد. بنابراين ما در دوره مدرنيته، دنياي ارتباطات و عصر الكترونيك پيوند مي

ا گرايي و مدرنيته است، چر تشناسي از جهتي پيوند بين سنّ اسطوره ،بنابراين داريم اما با كاركردهاي متفاوت.
ي آن به پهناوري گذشته و اكنون  كه مفهوم اسطوره به گستردگي جهان گذشته و جهان معاصر است و گستره

ها را  تيِ آميخته با رمزها، نمادها و آييناي سنّ اي است كه مفاهيم اسطوره به گونه  . غناي مفهوم اسطورهست ما
  گشايد. هاي جديدي را در برابر ما مي هدهد و عرص داري امروز پيوند مي ي سرمايه با مفاهيم مدرنيته

  رمزگشايي اسطوره،اسطوره هاي مدرن،شهود هنري، جهان معاصر. واژه هاي كليدي:  
 

  درآمد
هاي وقوع  ي خود و علت ي پيشينه شود آن ملّت درباره ها از شناخت هويت، سبب مي گرايش به آگاهي ملّت

اي براي آينده بجويد، چه بسا  ي جغرافيايي سرزمين خود، بينديشد تا چاره رويدادهاي تاريخي در پهنه
دهد. چرا كه در اين صورت  ريخ مياي به تا را هر چه بيشتر دريابد. اين نگاه به گذشته، معناي تازه» اكنون«

اي نو در تأثيرگذاري تاريخ شكل گرفته است. ايران، پس از گرويدن به  توان دريافت دريچه است كه مي
ي چهارم،  اسالم، آييني جديد پذيرفت. ايرانيان مسلمان شدند، اما تاريخ و زبان ديگري داشتند. در سده

درخت ». زبان فارسي«و ايستاده بر زمين » تاريخ«باري از  آمده، با كولهي شكست بر ايرانيان ملّتي بودند از بوته
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بر زمين زبان فارسي بركشيد. اين هويت ملّي با دو ويژگي توانست بار ديگر سر بلند كند: » هويت ايراني«

  .تاريخو  زبان فارسي
ي آن  ادبيات هر ملّتي همانند شناسنامه اي به نام ادبيات بيابيم و بجوييم. توانيم در پيكره اين دو ويژگي را مي 

تاباند. در اين ميان، زبان فارسي، حس ايراني بودن ما را تقويت  ملّت، هويت ملّي و فرهنگي را در خود باز مي
  اي انداموار به ملّتي يكپارچه تبديل شوند. كرد و موجب شد، ايرانيان در چارچوبِ مجموعه

شود كه هر يك در نوعِ خود  به نام ادبيات، صداهاي گوناگوني شنيده مياي  اما چه زيباست كه از پيكره
هاي  است كه از دوردست تاريخ، از گذشته» اسطوره«بخش است. يكي از اين صداها، صداي  شنيدني و لذت

هاي  ها و مكان شود، از زمان شود. اين صداهاي متنوع كه از هويت ما شنيده مي بسيار دور ما شنيده مي
خواند. از  رسد و ما را به سوي شناخت نه تنها گذشته كه حتّي اكنونمان فرامي اگون به گوش ميگون
يابد و همين موضوع  ما نيز در آن بازتاب مي» اكنون«ي ما نيست كه  روست كه اسطوره تنها صداي گذشته اين

و گستردگي آن به پهناوري  افزايد. چرا كه اسطوره تنها داراي معنايي يك بعدي نيست به ژرفاي اسطوره مي
  ي ماست. گذشته، اكنون و آينده

نفثه ، تاريخ بيهقي، تاريخ سيستانهاي تاريخ متداول مانند  گويا، ما، دو نوع تاريخ داريم: از يك سو كتاب
و از سوي ديگر تاريخ اساطيري ـ حماسي كه  …و تاريخ جهانگشاي جويني، تاريخ وصاف، المصدور

ي دو نوع دريافت از تاريخ و دو  ي فردوسي است. اين دو نوع تاريخ، نشان دهنده نامهي بارز آن شاه نمونه
ي حكمت  ي قومي ما ايرانيان است و در برگيرنده ي خاطره استنباط گوناگون است. تاريخ نوع دوم، نگارنده

ي اساطيري ـ ها گونه تاريخ اي. اين ي مباحث اسطوره ديني پهلوي ايران پيش و پس از اسالم، از دريچه
بيني قوم ايراني و در حقيقت دريافت و استنباط انسان ايرانيِ گذشته را از جهان  حماسي، به سهم خود جهان
، ارداويراف نامه، مينوي خرد، ي اردشير بابكان كارنامه، يادگار زريراناند.  كرده هستي، در خود منعكس مي

گيرند. به اين مجموعه  در همين چارچوب جاي مي هاي ديگر نيز شاهنامهو  ها خداينامك، درخت آسوريك
اي و حماسي معاصر را نيز افزود كه با كاركردي متفاوت سياسي و اجتماعي با مخاطبان  بايد آثار اسطوره

  يابند. امروزي خود پيوند مي
ي گذشته و امروز با آن درگير  ترين مباحثي بوده كه انديشه ي اسطوره، همواره يكي از جذّاب بحث درباره

توان به نظريه و توصيفي فراگير و كامل در مورد آن  هاي بسيار در تعريف آن، گويا نمي بوده و به رغم كوشش
اسطوره از «) و يا 55: 1379روس، (است» ساز است انسان، حيوان اسطوره«هايي مانند  دست يافت. عبارت
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) 48: 1366(لوفلر، » هايي است كه انسان يافت نخستين تجليات هوش بشري است و منبع الهام نخستين قصه
هاي قومي و تباري  گواهي بر گوناگوني معناي اسطوره است. شايد اين نكته كه خاستگاه اسطوره، آفرينش

،  ر ناخودآگاه جمعي آدمي ريشه دارد و يا اين موضوع كه اسطورهگيرد كه د است و از نمادهايي سرچشمه مي
زمان و  روياي قومي و جمعي ملّتي سلحشور است و راوي سرگذشتي قدسي و مينوي است كه در زماني بي

مكان روي داده و با ازليت و ابديت جهان هستي در پيوند است، بر چندگانگي و چندگونگي  در مكاني بي
است. همچنين پيوند رمزآميز شعر و اسطوره نيز بر گستردگي معناي اسطوره افزوده، چرا كه اسطوره افزوده 

توان به چنين تعريفي راه  توان تعريفي جامع و كامل از شعر به دست داد از اسطوره نيز نمي گونه كه نمي همان
  اي است كه برخي بر اين باورند: يافت. اين پيوند به گونه
شود كه  اي روبرو مي سازي است. شاعر با گياه و سنگ و آب به گونه نوعي اسطورهآفرينش شعر نيز خود 

  ).22: 1371اي هستند (براهني،  هاي زنده ي خود انسان ها به نوبه گويي آن
  نگرش سنّتي گذشتهدر ها اسطوره كاركرد

هاي كهن حماسي،  ي مردم، اسطوره با افسانه، قصه، چيزهاي خيالي و غيرواقعي، داستان در باور عامه
هاي خرافي را از  ، افسانهالفهرستهاي عاميانه، تاريخ و دين پيوند خورده است. ابن نديم در  داستان
  نويسد: هاي افسانه و قصه چنين مي كند. او در بخش كتاب هاي حقيقي متمايز مي افسانه

درآورده و در خزانه نگهداري و آن فارسيان اول، تصنيف كنندگان اولين افسانه بوده و آن را به صورت كتاب 
آميزي  كردند و پس از آن پادشاهان اشكاني، آن را به صورت اغراق را از زبان حيوانات نقل و حكايت مي

ها آن را به زبان خود برگردانده و فصحا و بلغاي عرب شاخ و  درآورده و نيز چيزها بر آن افزوده و عرب
هايي تاليف  ي تحرير درآوردند و در همان زمينه و معاني كتاب رشته هايش را زده و با بهترين شكلي به برگ

نديم،  به معناي هزار خرافات است (ابن هزار افسانهكردند. اولين كتابي كه در اين معنا تاليف شده كتاب 
1367 :540.(  

پيوند است. اما در اصل، اسطوره با جهان مينوي، آسماني، فراسوي جهان مادي، غيرملموس و آن جهاني در 
اي است كه در زمان اولين، زمان شگرف  ي سرگذشتي قدسي و مينوي است، راوي واقعه اسطوره، نقل كننده«

است، يعني » خلقت«بدايت هر چيز، رخ داده است. به بياني ديگر اسطوره هميشه متضمنِ روايت يك 
ه است. اسطوره فقط از چيزي كه گويد چگونه چيزي پديد آمده، موجود شده و هستي خود را آغاز كرد مي

). دنياي اسطوره، دنياي 15- 14: 1362(الياده، » گويد واقعاً روي داده و به تمامي پديدار گشته سخن مي
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ماوراي طبيعي و فراواقعي است كه ريشه در واقعيت دارد و برگرفته از جهان عيني است؛ هر چند خارج از 

ده است تا به اين ترتيب بيانگر حقيقت باشد. شكل نمادينِ واقعيت واقعيت، شكلي تمثيلي و نمادين پيدا كر
) و انجيلو  توراتهاي عهد عتيق و عهد جديد ( شود. كتاب هاي مقدس ديده مي همان است كه در كتاب

ها، حقايق تاريخي، بعد اساطيري و رمزي دارند و به  ، به زبانِ رمزي و تمثيلي هستند كه در آنقرآنحتّي 
  اند. ازلي ـ ابدي تبديل شدهحقايقي 

ها،  شود، چرا كه زيربناي اصلي اسطوره اي، همانند داستانِ واقعي پنداشته مي بنابراين، رويدادهاي اسطوره
روند، اما مبناي  ي رويدادهاي تاريخي به شمار مي هاي واقعي هستند. با آن كه اسطوره، روايت كننده پديده
كند  تاريخي آن نيست بلكه آن چه اسطوره را ارزشمند ميگذاري اسطوره، صحت و درستي  ارزش
نگري  آفريني، ماوراي واقعيتي است كه با جهان پردازي و مضمون گرايي، مافوق طبيعيت ي تقدس مايه درون

  آميزد. انسان نسبت به خود، جهان پيرامون و آفريدگار خود در هم مي
كند و منشأ ازلي هر آيين، هر پندار و كرداري  رينش مي[اسطوره] تاريخ مقدسي است كه حكايت از راز آف 

است كه در زمان آغاز اساطيري يك بار براي هميشه به وقوع پيوسته و از آن پس به صورت نمونه درآمده 
ها اعتبار  كند و به آن ها را تنظيم مي ها و مراسم آييني و عبادي آن اي كه خط مشي انسان است يعني نمونه

  ).103: 1371ان، بخشد (شايگ مي
اي و نيز تغيير  تبديل هر پديده به اسطوره با جدايي از زمان و مكان و يافتن زبان و منطق و جغرافياي اسطوره

ها و رويدادها، روشني تاريخي خود را از دست  ها، مكان گيرد. چهره هاي تاريخي صورت مي ساختار و ارزش
اي مربوط  يابند و به زمانِ ناشناخته اي مي ادين اسطورههاي نم دهند و در گذر به سوي اسطوره ويژگي مي
  شود. شوند كه رازآلود است. روزگاري كه به ناخودآگاه انسان نسبت داده مي مي

فهم موضوعات مورد نظر تاريخ به منطق و خرد انسان وابسته است. موضوعات تاريخ ـ كه رويدادها و 
ان و سرشت آدمي نيستند بلكه پديد آمده از بيرون و هاي واقعي هستند ـ چون برخاسته از نه سرگذشت

اي تاريخي با ديد منطق و  آلود نيست، بنابراين اگر به موضوع يا پديده خودآگاه اوست، پيچيدگي ندارد و رمز
خرد نگاه شود، تا در چارچوب فكر و باور انسان بگنجد، بايد زباني خاص داشته باشد. منظور از زبان خاصِ 

ها و موضوعات تاريخي با زباني نمادين  توان از پديده هاست. بنابراين مي يخي، نمادين بودن آنموضوعات تار
  هاي محصور به زمان و مكان پرداخت. ياد كرد و به بيان پديده

  كاركرداسطوره ها در دنياي معاصر 
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ج دارند، اما نمود و هاي امروزي نيز كم و بيش روا ها نيستند، بلكه در جامعه ها فقط از آنِ گذشته اسطوره
اند. برخي آثار هنري و ادبي  ها در اين روزگار متفاوت است چرا كه رنگ و بوي امروزي يافته زندگي اسطوره

  اي دارند. هاي اسطوره مايه ها هستند و بن عصر جديد، برگرفته از اسطوره
انطباق خود با مسايل و مضامين  شود و با دهد، ادغام مي شود. تغيير شكل مي اسطوره هرگز كامالً نابود نمي

  ).25: 1383گيرد (رستگارفسايي،  تازه حياتي تازه از سر مي
ها و آرزوها، بايد از زباني نمادين و رمزي بهره گرفت. تاريخي كه به  هاي كنوني براي تحقّق آرمان در جامعه

دهد و به  را از دست مي اسطوره پيوسته است، در اين مسيرجاودانگي، روشني و آشكاري تاريخي بودن خود
اي به  هاي اين مفاهيم تاريخي ـ اسطوره رسد؛ در اين مسير بسياري از ويژگي دنيايي رازناك و هزار تو مي

پژوهان قابل كشف و درك نخواهند بود و  شوند كه جز با نمادشناسي و به كمك اسطوره اي دگرگون مي گونه
  ابل درك بودن، امكان به اشتباه و گمراهي افتادن، وجود دارد.البتّه اگر جز اين باشد، ضمن نامفهوم و غيرق

كند، همچنين به  يابد و به شكلي نمادين درك مي هاي خود را باز مي ها، آرمان ها با رمزگشايي اسطوره انسان 
توان به بسياري از نيازهاي فرهنگي ـ هنري دست يافت. بايد دانست بازگشت انسان  ها مي ياري اسطوره

زي به اسطوره به معني سير قهقرايي نيست بلكه به سمت حقايقي است كه زمان و مكان را درنورديده امرو
  است.

گراي امروزي، قدرت واكنش و پذيرش نمادها و رويدادهاي فوق طبيعي را از دست داده  هر چند انسان عقل
شود  هاست، موجب مي ان اسطورهاست و دنياي درون را چندان باور ندارد ولي پرداختن به زبان نمادها كه زب

اي، آشكارا برطرف شود تا انسان از پيوندهاي دروني و رواني ذهن خويش با  هاي اسطوره رازناكي پديده
  هاي جهان آگاه شود و نسبت به خويش آگاهي و بينش بنيادين پيدا كند. پديده
اند و  و نمودهاي جديد يافتهزمان با پيشرفت علم و تكامل عقل و منطق انسان، ظهور اسطوره جلوه  هم

ها همراه هنر وارد زندگي نوين  يابد. اسطوره سازي ادامه مي متناسب با نيروي خالقِ هستي انسان، اسطوره
ي معاصر دانست كه  هاي دوره توان دستاوردهاي اثرهاي هنري ناب را اسطوره اند پس مي عصر حاضر شده

  كنند. أمين ميبرخي نيازهاي فرهنگي ـ هنري بشر امروز را ت
نويسنده، نقّاش، شاعر و سينماگر كه هنرمندان عصر حاضرند، نياز به مطالعه و شناخت اسطوره دارند. اين 

گذارد و به كارشان ژرفا و اعتاليي  دهد كه در آثارشان تأثيري شگرف مي ها مي شناخت، نوعي آگاهي به آن
كند.  و در حقيقت نياز روحي جامعه را برطرف ميدهد  ها را در مسيري جذّاب قرار مي بخشد و آن خاص مي
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تابلوي كافكا يا  مسخ و محاكمهتي.اس. اليوت يا  حاصل بي  سرزمينشهود هنري را كه در آثاري مانند 

هايي دانست كه در كنار بينش خردگرا و عقالني حاكم بر  توان اسطوره شود، مي پيكاسو ديده مي گرانيكا
گراي  ديشه و فرهنگ بشر وارد شده و بر شكوفايي تخيل و باروري ذهن اسطورهان  ي كنوني، به قلمرو دوره

ي  هايي است درباره ي ديدگاه الياده، اسطوره بيان روايت هنرمند تأثير درخور توجهي گذاشته است. بر پايه
و حتّي هاي نمادين به شكل نوشتاري، تصويري و نمايشي  ايزد و موجودات فوق طبيعي و مقدس. اين روايت

توان اسطوره را در كنار هنر قرار داد و آن دو را با هم يكسان دانست  شود. پس مي به شكل موسيقي بيان مي
توان گفت اسطوره، هنر است و هنر، اسطوره. اين پيوند ميان اسطوره و  ). يعني مي6: 1380پور، (نك. اسماعيل

  توان اين چنين پيوندي را يافت. معاصر نيز ميي  هنر تنها به زمان گذشته اختصاص نداشت، بلكه در دوره
ي كشف و شهودي دارند. به عكس، علم و هنر  اسطوره و هنر هر دو غيرفلسفي و غيراستداللي هستند و جنبه

توان با هنرِ علمي و تحليلي يكسان  ـ هر چند همسو ـ ولي متفاوتند. به همين سبب تبيين علمي از هنر را نمي
چه در نقد  باشد ـ و منطقي و استداللي ـ نه تنها هنر نيست كه ضد هنر است. آن دانست. هنري كه علمي

گيرد  هنري دستاويز منتقد است، استدالل و بيان نظريات علمي است. به بياني، منتقد از علوم هنري كمك مي
  و علوم هنري، هنر نيست.

صد ل گارسيا ماركز بود. در اثر معروف او، گذار آن گابري رئاليسم جادويي، يكي از انواع رئاليسم است. بنيان
خورد. در سبك رئاليسم جادويي همه چيز عادي است اما  ، تخيل، جادو و اسطوره به چشم ميسال تنهايي

ي آثار اساطيري عصر جديد به  يك عنصر جادويي و غيرطبيعي وجود دارد. آثار رئاليسم جادويي از نمونه
هاي عملي و امروزي  زمين و ايران در واقع جلوه هاي مذهبي در مشرق روند. بعضي مراسم و آيين شمار مي

ي كنوني هند مانند آيين برهما، كريشنا،  اساطير هستند. كاركرد اجتماعي بعضي مفاهيم اساطيري در جامعه
هاي كهن هستند، نيز ردپاي آيين سووشونِ ايراني هنوز در  ي بعضي اسطوره هاي تغيير يافته شكل …ويشنو و

هاي شب يلدا، نوروز يا جشن تيرگان در مازندران كه  شود. و يا آيين ها ديده مي راسم عزا و سوگواريم
  يادآور تقدس زمان در دوران باستان است.

اي به شكل موسيقي و رقص يا نقاشي وجود دارند. در ايران  ها، هنوز هم نمودهاي اسطوره در بعضي فرهنگ
هاي كهن  گاه اسطوره هاي ديني ـ ادبي جلوه شفاهي و بيشتر از همه، منظومهبيشترِ هنرهاي كالمي و ادبيات 

 اوستاها و گاهان  هاي ايراني كه شكل روايي دارند در يشت اند. در متون قديم، شمار فراواني از اسطوره بوده
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گذشته و باورهاي ي امروزي، زمانِ  ي جامعه شود. اسطوره به عنوان عاملي پويا و فعال در تمام پيكره ديده مي
  پردازد. ها و اميدهاي روح بشر مي دهد و به تحقّق آرمان هاي كنوني پيوند مي سنّتي را با ارزش

ها توجه داشته  هاي نمادين اسطوره هنرمند براي تقويت و پرورش تخيل هنري خود بايد به بعد روايي و جلوه
اند بپردازد. هنرمند معاصر همچنين بايد  آفريني كرده هباشد تا به شناخت هنرمندان گذشته كه به زيبايي، اسطور

هاي كهن،  نيز آشنا شود. اسطوره …شناسي و شناختي، زبان شناسي، روان شناسي، مردم با مباحث اسطوره
هاي مافوق طبيعي و يا بياني نمادين از نمودهايي طبيعي  هايي ساده و نمادين در مورد ايزدان و آفريده داستان

نويسي در مكتب سورئاليسم كه به نوعي، شبيه  هستند. داستان …يد، ماه، ستاره ومانند خورش
  هاي كهن است. پردازي اسطوره

ي اين مكتب، توسط آندره برتون اعالم شد كه براي خلق اثر هنري، ذهن بايد از قيد منطق،  در مرامنامه
اد كردن ذهن از قيد نظارت ضمير آگاه يابي به واقعيت، آز و تنها راه دست …استدالل و اراده آزاد باشد

گسترش افكار زيگموند فرويد كه معتقد به ضمير ناخودآگاه بشر و  …هنرمند و روكردن به عالم روياست 
  ).140: 1373تجزيه و تحليل آن بود، بيشترين تأثير را در ايجاد اين مكتب داشت (ميرصادقي (ذوالقدر)، 

باوران، ازلي و ابدي بودنِ زمان و مكان را   ر يعني آن زماني كه اسطورهي اسطوره باو اساطير در گذر از دوره
اند. در آثار  اند، به عصري جديدتر يعني عصر حماسي يا قهرماني و به حماسه متمايل گشته باور داشته

م از اند ـ نجات يك قو اند و در گذر زمان جاودانه شده حماسي جهان ـ كه از راه شعر و از دل اسطوره برآمده
العاده مطرح است، دالوري كه بخشي از وجودش  هاي خارق مشكالت و دشمنان به دست قهرماني با ويژگي

هاي اساطيري  مايه هاي ادبي جهان بن هاي عادي دارد. در تمام حماسه ايزدي است و قدرتي برتر از انسان
  شود. يافت مي

هاي اساطيري يعني آسماني و  مهم روايت ي جدا شدن از اسطوره دو ويژگي ها در مرحله هر چند حماسه
خدايي  هايي نيمه اند، ولي وجود شخصيت ايزدي بودن و ديگر ويژگي يعني داشتن زمان ازلي را از دست داده

تني، نيز ياري رساندن نيروهاي  اند يا بيان اموري غيرعادي مانند رويين كه به نوعي از جاودانگي رسيده
اي دارند و يادآور  همه ريشه در انديشه و باورهاي اسطوره …اي و اسطوره فراطبيعي و يا از سوي موجودي

ي مهم  اند. نكته اي از زندگي بشرند كه در آن دوران خدايان دخالتي مستقيم در سرنوشت انسان داشته دوره
يي خدا العاده بودن حتي نيمه هاي پهلواني، محبوبيت، خارق اين است كه قهرمانان حماسي با وجود ويژگي

  اي خود اسطوره نيستند. شوند. به عبارت ديگر نمادهاي اسطوره بودن، خود اسطوره نمي
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ها در عصر حاضر، كاربرد و نقش اسطوره را در گذشته ندارند. چرا كه در  ي مهم آن است كه اسطوره اما نكته

اي از نيازهاي  پاره ي فلسفي و ايدئولوژيك داشتند و ها با قداست درآميخته بودند و جنبه گذشته، اسطوره
ي باستان،  ناميم در دوره چه كه امروز فرهنگ مي كردند. در حقيقت آن رواني و مادي انسان را برآورده مي

ي ابتدايي، فرهنگ آن  ها در جامعه ها و آيين ي اسطوره هاي كهن اساطيري بودند و مجموعه آيين  ها و اسطوره
گرفتند. از  ي انساني در چارچوب اسطوره جاي مي انديشهرفت و تمام كنش آدمي و  جامعه به شمار مي

  هاي گذشته را ندارند. هاي امروزي كاركرد و نقش اسطوره رو، اسطوره اين
داد، گاه توجيه انسان  ي جهان و انسان نشان مي ها در گذشته، دريافت و استنباط انسان را درباره اسطوره

ش در روزگار جديد براي توجيه جهان. همچنين، اسطوره به ابتدايي پيرامون جهان بود، درست همانند دان
پرداخت و نيازهاي معنوي انسان گذشته را كه دستاورد بيم و هراس او از  تبيين جايگاه و نقشِ انسان مي

كرد. اسطوره  ها و نياز وي به پيدا كردن سرپناه و ايجاد ارتباط با جهان پيرامون خود بود برطرف مي ناشناخته
پاسخ گويد. در حالي كه امروزه اسطوره  …ست به نيازهاي مادي انسان از جمله غذا، آب، سرپناه وتوان مي

ي اساطيري، شناخت اساطيري رواج داشت، در حالي كه امروز بر  چنين كاربردي ندارد. چرا كه در دوره
يقت، اسطوره نوعي ي شناخت علمي، آگاهي ما از حقايق عيني جهان با تحول روبرو شده است. در حق پايه

ي استداللي تمثيلي شكل گرفته است. اسطوره عالوه بر اين برداشت و  رود كه بر پايه بيان فلسفي به شمار مي
زيستند توجيه  استنباط فلسفي، از نظر ايدئولوژيك نيز ساختار اجتماعي را كه صاحبان اسطوره در آن مي

  كاركردهايي نيستند.ها امروز داراي چنين  كرد. در حالي كه اسطوره مي
در دنياي امروز كه بينش عقالني حاكم است، اسطوره ـ كه نوعي بينش عقالني است ـ چه جايگاهي دارد؟ 
بايد گفت بينش شهودي با بينش عقالني در تضاد نيست و حتّي اين دو مكمل يكديگرند. با آن كه در آغاز 

هاي بينش شهودي نيست،  اما اين معناي نفيِ ارزشي سوم ميالدي، بينش عقالني بر جهان حاكم است،  هزاره
هاي عصر حاضر به  هاي هنري و فرهنگي ناب امروزي نيز، اسطوره چرا كه در عصر حاضر نيز دستاورد يافته

  خورد. روند و در آفرينش اين آثار ناب هنري و فرهنگي نيز كشف و شهودهاي هنري به چشم مي شمار مي
ي بيست و يكم ميالدي گواهي بر آن است كه  ي بيست و آغاز سده ي پسامدرن در پايان سده پيدايش انديشه

هاي انديشه و فرهنگ براي انسان معاصر  طرد كامل بينش شهودي و پذيرش عقالنيت محض، در عرصه
مان طور كه اشاره شد اي هنوز هم زنده و پا برجاست اما ه ي اسطوره روست كه انديشه ناممكن است. از اين

هاي جديد دگرگون شده است. ابرمرد  ها و تكنولوژي آوري كاركرد و نقش اسطوره، امروزه با توجه به فن
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هاي روزگار ماست، آثار تخيلي  اي رستم به گونه» سوپرمن«هاي مافوق طبيعي از جمله  نيچه و انسان
هايي چون  روند، شخصيت جديد غرب به شمار ميهاي  جادويي، در شمار اسطوره  سوررئاليستي و رئاليست

ي جهاني، به  طبقه، دهكده ي بي هاي نوين هستند، مفاهيمي چون جامعه رابين هود، چه گوارا، ناپلئون، اسطوره
هاي گذشته، نقش ديني و  شوند. با اين تفاوت كه در اسطوره هاي فرامدرن محسوب مي اي اسطوره گونه

پردازي و  اند و با افسانه آميز دور شده هاي نوين از حالت قداست ما اسطورهقدسي بسيار پر رنگ بود، ا
اي، در پي الگويي ازلي در جهان  پرداز براي هر موضوع و پديده اند. . انسان اسطوره گرايي درآميخته خيال

آميز  تداشت. اين گرايش، همانا قداست فطر فراطبيعي بود و گرايشي او را به پيروي از اين الگو وامي
  ساز گذشته به مراتب از انسان معاصر بارزتر بود. هاي ديني در نزد انسان است كه در باور انسان اسطوره آيين

در حقيقت، اسطوره در عصر جديد، همان روياي جمعي انسان عصر جديد است. ضمن آن كه هنوز هم در  
هاي  سطوره كاربرد خاص خود را دارد. آيينهاي نيمه مدرن و نيمه سنتي مانند ايران و هند، هنوز هم ا جامعه

اي دارند و آيين  برهما، كريشنا و ويشنو كه هنوز هم در هند پا برجايند و كاركردهاي اجتماعي و اسطوره
ي يك شهيد كه هنوز برجا و ماندگار  سوگواري امام حسين(ع) به عنوان مظهر زنده و پا برجاي از اسطوره

  هاست. سطورههايي از اين نوع ا است نمونه
شوند. در  هاي گوناگوني پديدار مي هاي سنّتي و مدرن امروزي به شكل ها در جامعه بنابراين اسطوره

شوند؛ در  هاي سنّتي، ملّي و مذهبي نمايان مي آميزي دارند و در آيين هاي سنّتي، شكل آييني و قداست جامعه
اي پنهانند، چه در  هاي اسطوره مايه مقدس بن هاي هاي آيين هاي معاصر، در زير اليه حالي كه در اسطوره

هاي از  در مسيحيت و چه در سوگواري امام حسين(ع) و نيز آيين …هاي رباني، تعميد، تثليث، عروج و آيين
ي سوم،  هاي تكنولوژيك و فرامدرن آغاز هزاره اين دست در ديگر اديان و مذاهب و چه در جامعه

هايي جديد  مايه ها و بن روند. اما با كاركردها، نقش اسطوره به شمار مي اي اي كه گونه هاي رايانه سوپرمن
  متناسب با عصر نوين مدرنيته و فرامدرنيته.

در غرب فراگير  1940ي  است كه ادعاي ديدن آن از اواخر دهه» بشقاب پرنده«هاي مدرن،  يكي از اسطوره
اي با موضوع بشقاب پرنده و  هاي رونامه ي و گزارشهاي تلويزيون هاي سينمايي و برنامه شد. رواج انواع فيلم

  شود. آور نيز در همان ايام ديده مي موجودات عجيب و حيرت
ي چيزهايي كه در آسمان ديده  هاي مدرن درباره بشقاب پرنده: اسطورهدر كتابي به نام  1957يونگ در سال 

هاي رواني  آن پرداخته است. او به زمينههاي اجتماعي و فرهنگي  ، به موضوع بشقاب پرنده و واكنششوند مي
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ي ديدن بشقاب پرنده، اشاره كرده است و نظرات مدعيان ديدن آن را شايعاتي  گيري انديشه و اجتماعي شكل

گيري تنش عاطفي  ي شكل ي تجلي و تجسم و ناشي از تنشي عاطفي ناميده است. به نظر يونگ زمينه بر پايه
هايي متافيزيكي و غيرمادي به  اي كه در نظر انسان واقعيت ني آن دورهي روشنگري پديد آمد يع از دوره

ي مدرنِ بشقاب پرنده حاصل تضاد بين عقل و ذهن  موضوعاتي موهوم و خيالي تبديل شد. پيدا شدن اسطوره
ي تفكر و شناختي جديد براي برطرف كردن نيازهاي روحي و عاطفي انسان عصر جديد.  است و نشان دهنده

داند. و  اي پيشرفته از موجودات غيرزميني مي اش را در پديده ي جديد، آرزوهاي خود و رستگاري ورهانسان د
داند كه براي نجات و  در تخيل خود بشقاب پرنده و موجودات غيرزميني را تجسم فرشتگان آسماني مي

وجود داشته است و در الگوي رستگاري است كه از ديرباز نماد انسان  اند. اين همان كهن رستگاري او آمده
  آورانه نمود يافته بود. آن زمان به شكل فن

كردند. مدور بودن، نمادي باستاني در  ي مدعيان ديدن بشقاب پرنده، براي آن شكل مدور فرض مي همه
است. به اعتقاد يونگ، از هم گسيختگي زندگي در دنياي مدرن، نياز » مانداال«تماميت و كمال است و يادآور 

- 50هاي  ي انسان معاصر به يكپارچگي و تماميت را تشديد كرده است. در حدود سال ناخودآگاهانهجمعي و 
هاي سياسي و در نتيجه، احساس ناامني مردم بود،  كه هم زمان با پايان جنگ جهاني دوم و آغاز تنش 1940

ده بود. ناخودآگاه جمعي نياز آنان را به نيرويي كامل و يكپارچه كه رستگاري به ارمغان بياورد، بيشتر كر
ي مدرن بشقاب  الگوي مانداال و شكل مدور بشقاب پرنده را براي رفع اين نياز پيش رو داشت. اسطوره كهن

اي جاي خود را  ها و قهرمانان اسطوره پرنده به نوعي فرافكني در دنياي امروز تعبيري شود كه خدايان و الهه
رقراري تعادل رواني، انسان را به جاودانگي و رستگاري برساند (نك. اند تا ضمن ب به موجوداتي ناشناخته داده

  ).8-7: 84فروردين  83پاينده، اسفند 
اسطوره و ناخودآگاه با دانش و خودآگاه انسان همسو و همگام نيست در نتيجه انسان امروزي كه در عصر  

شورانه و خرد برخاسته از دانش ـ و بر هاي دان ها را مطابق يافته ي امور و پديده برد و همه دانش به سر مي
هاي اساطيري را درك كند زيرا كه خودآگاه فرد ـ بر  تواند بن مايه سنجد، نمي اساس خودآگاه خود ـ مي

گرست ولي در نهاد و  خالف ناخودآگاه ـ از اسطوره دور شده است. انسان روزگار دانش، خردورز و انديشه
اي در ناخودآگاه او هنوز زنده و پوياست، همان  بيني اسطوره د دارد و جهاناي پيون نهان با بنيادهاي اسطوره

گونه كه فلسفه به دانش گرايش دارد، اما بستر و خاستگاه آن اسطوره است. آن چه به عنوان رويا مطرح است 
د و پيون …اي انسان است در حقيقت رويا بازتاب آرزوهاي ناخودآگاه اوست ي نهانيِ اسطوره همان جنبه
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شناسي كه مورد نظر جوزف كمپل، زيگموند فرويد، فيليپ ويل رايت  شناسي با روان ارتباط اسطوره و اسطوره
  كنند. ها را تأكيد مي و بسياري ديگر است، حقيقت زنده و پويا بودن اسطوره

ايي او در اصل گر نگري، پرزياني در فرهنگ و انديشه است و مادي در روزگار دانش، انسان، گرفتار يك جانبه
هاي فرهنگ و  پايگي و تنگ نظري باعث افسردگي و ناكارآمدي انديشه شده است. پس براي جبران بي

ها و ابزارهايي كه در اختيار دارد به  نگر روي آورده و با كمك شيوه هاي مادي غرب به بينشي ژرف انديشه
دان و متفكّرين غرب به باورهاي اساطيري اي پرداخته است. توجه بعضي انديشمن كاوش در باورهاي اسطوره

كهن مشرق زمين، مانند ارنست كاسيرر، لوي استروس، آدلر، نورتروپ فراي و كارل گوستاويونگ كوششي 
بيني كه انسان در روزگار اسطوره به  اي و آن جهان هاي نهانيِ انسان اسطوره يابي به انديشه است براي دست

  داد.  در مورد آفرينشِ انسان و جهان، پاسخ مي هاي بنيادي خود كمك آن به پرسش
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