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 چکيده
ي مساعدي را براي تغييرات اساسي در جامعه و فرهنگ و به تبع  نن ادبيعات فعراهر كعرد و      پسامدرن، وضعيتي است كه زمينه

نمودند؛ دستخوش تغييعرات و توعو ت عمعير و گعا       ناپذير مي گيري مباني اوليه پسامدرنيسر خلل اصولي كه تا پيش از شكل
جايي كه تعا كنعون عن عر اسعطور  از منمعر       ي اين موارد است. از نن ات از جملهي ادبي هايي شدند. اسطور  در حوز  جايگزين

كوشد تا برنيند ايعن ديعدگا  نسعبت بعه اسعطور  را در ن عار        فراروايتي در ادبيات داستاني بررسي نشد  است؛ پژوهش فوق مي
ي  اين مهر، نخست نگارند  به شعر  نمريعه  داستاني پسامدرن بازنماياند و د يل اين نوع نگرش را بازگو كند. به منمور انجام 

پردازد و سعس  بعا بعازتعريس اسعطور  از ايعن منمعر، نمعود نن را در ادبيعات          فرانسوا ليوتار مي-ي ژان "ها ناباوري فراروايت"
ات هعا در ادبيع   دهد كه برخالف ت ور رايج گرايش و احياي اسطور  ي پژوهش نشان مي كند. نتيجه داستاني پسامدرن تبيين مي

در اين نعوع از ادبيعات، توانعايي بعروز و  هعور نعدارد و خعرد           روايت ي كالن به مثابه  داستاني پسامدرن ايران، عن ر اسطور 
  كشند.   ي نن را در متن ا ر ادبي به دوش مي هاي ديگري و يفه روايت

 
 روايت. روايت، خرد  انسوا ليوتار، كالنفر-نقد ادبي، ادبيات داستاني، داستان پسامدرنيستي، اسطور ، ژان :واژگان كليدی

. 

 مقدمه. 1
ي هفتعاد رعرن بيسعتر بعه رعور رسعمي در موافعل هنعر و انديشعه           ي ش ت و اوايل دهه پسامدرنيسر در اواخر دهه

ي نن  پردازي دربعار   هاي مختلس به شر  و نمريه انساني(  هور كرد و متفكران و انديشمندان بسياري در حوز  )علوم
اي كعه   ي مطالععاتي  توان دريافت كه اين اصطال  بسته به حوز  ي تاريخي پسامدرنيسر مي پرداختند. با بررسي پيشينه

هعاي متععددي دارد؛ امعا در     شناسي، ادبيات و... ( تاريخ انساني اعر از جامعه شود )معماري، هنر، علوم به نن ارالق مي
ي پع  از   توان نن را بعه دور   اي خاص ارالق كنير، مي   را به دور مجموع اگر بخواهير با اندكي تسامح اين اصطال

ي جنعگ و دسعتاوردهاي نن    م( منسوب كرد. با اين پشتوانه فلسفي كه تجربعه  9191-9191وروع جنگ جهاني دوم )
 ابت كرد؛ اصول روشنگري مدرنيته به هيچ روي نتوانستند انسان مدرن را بعه سعرمنزل مق عود معورد ادععاي خعود       

ي پذيرش، نفي و ابداع را در برابعر مدرنيسعر    رسانند. پسامدرنيسر در پي مردود شمردن اين ادعا، سه رويكرد عمد ب
هاي پيشتر وام گرفت و گسترش داد يا برجسته  پيش گرفت؛ بدين معنا كه برخي از اصول را از مدرنيسر و حتا سبک

 ساخت.ها  نمود، برخي را نفي كرد و اصول ديگري را جايگزين نن
 Grand)هعاي كعالن    ي پسامدرن نفي شد؛ اعتقعاد بعه روايعت    هاي بنيادين ع ر مدرن كه در دور  يكي از مشخ ه

Narrative) در پسعامدرنيته، اصعول    "هعاي كعالن   فروپاشي روايت"فرانسوا ليوتار با مطر  كردن بوث -است. ژان
ي خعود را در   ها تعريس شد  بعود، بعه لعالش كشعيد. ليوتعار نمريعه       ي فرهنگ غرب را كه در رالب اين روايتاوليه

ويعژ    ي اصعلي فلسعفه )بعه    ي دانعش مطعر  كعرد؛ وي ايعن نمريعه را در دو حعوز        ي گزارشعي دربعار    راستاي ارائه
هعاي اصعلي فلسعفه از     ان يكي از شاخهشناسي به عنو جايي كه زيبايي گرفت. از نن شناسي( و سياست غرب پي زيبايي

 ها به نتايج جديدي دست يافت.   روايت توان با تعمير حوز  اسطور  به كالن اصول ذاتي اسطور  نيز هست؛ مي
ي  دهعد؛ نيعا نمريعه    اهميت پرداختن به اين مسأله در ادبيات داستاني از اين رو بيشتر است كعه برنينعد نن نشعان معي    

است رابل انطبعاق بعا ن عار خلعه شعد  در        ي علوم غيرادبي در پسامدرنيته كه مربوط به حوز  ها اعتباري فراروايت بي
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ي فروپاشعي   گيعري از نمريعه   كوشعد تعا بعا بهعر      ي حاضر مي ي ادبيات داستاني پسامدرنيستي نيز هست؟ مقاله حوز 
ي پسامدرنيسعتي توصعيس كنعد و    فرانسوا ليوتار، كيفيت كاربست اسطور  را در ادبيات داسعتان -هاي كالن ژان روايت

ي  روايعت اسعت و در دور    د يل نن را بيان نمايد. در همين راستا، فرض پژوهش بر نن است كه اسعطور  يعک فعرا   
شوند. به همين منمعور در ايعن پعژوهش بعه      ها نيز متزلزل مي ها، اسطور  پسامدرن با زير سوال رفتن اعتبار فراروايت

ي تعريفعي   شود و در ادامه با ارائعه  ي ليوتار شر  و تبيين مي رور موجز اين نمريه توليلي، نخست به-روش توصيفي
روايعت در وضععيت پسعامدرن    ي يک كعالن  هاي اصلي اسطور  به مثابه از اسطور ، د يل تزلزل نن بر مبناي مشخ ه

 گيرد. مورد واكاوي ررار مي
 
 . پيشينه  2

رعور كلعي    هعا و مقعا تي را كعه بعه     سطور  كر نيستند. حال اگر كتابي ا هاي انجام شد  در زمينه ها و پژوهش تاليس
اند و گا  در خالل مباحث خود لند سطري را نيز بعه اسعطور  در    ي اين عن ر در ادبيات داستاني نگاشته شد  دربار 

ور  در اند، كنار بگذارير؛ درخ وص بوث اصلي ما در اين جسعتار يعنعي كيفيعت كعاربرد اسعط      دنياي امروز پرداخته
 هاي:   توان به لند مقاله به زبان فارسي اشار  كرد از جمله مقاله ادبيات داستاني پسامدرنيستي مي

هاي مشترك اسطور  و ادبيات پسامدرن را با تكيه بعر سعه ويژگعي بنيعادي      كه ويژگي« اسطور  و ادبيات پسامدرن» -
شناسعي و سععي در جهعت بازگشعت بعه       م هسعتي ي هايدگر يعني تاكيد بر پيونعد بعين انسعان و جهعان، لعزو      فلسفه

دارد اين ررز تفكر در ادبيات پسامدرن نن را از جهعاتي در سعطح بعه اسعطور       كند و بيان مي ها بررسي مي سرلشمه
 سازد.   مي شبيه 

همانگونه كه از عنعوان مقالعه   « اي هاي اسطور  نويسي معاصر در انعكاس روايت هاي رمان ترين جريان عمد » -
كنعد كعه    نويسعي بررسعي معي    ي رمان اي و نه خود اسطور  را در لهار جريان عمد  هاي اسطور  ت تنها روايتپيداس

هعاي مدرنيسعر    اي در جريان هاي اسطور  گيرد كه تمايل به نگارش روايت ها پسامدرنيسر است و نتيجه مي نخرين نن
 ه دارد. و پسامدرنيسر بيش از پيش است و اين روند رو به رشد همچنان ادام

تعا   9998معرداد   82هعاي فارسعي )از    اي ايراني در رمعان  هاي اسطور  توليل سير بازتاب مضامين و روايت» -
مدرنيستي را در كنار ساير عوامل، يكي از د يل  هاي مدرنيستي و پسا ي نويسندگان از جريان ، پيروي گسترد («9921
هعاي فارسعي    هعا در رمعان   ، ارتباس، بازخواني و بازتفسير اسطور اي هاي اسطور  ي استفاد  از مضامين و روايت عمد 

 داند. هاي هفتاد و هشتاد مي ي دهه نوشته شد 
ي معدرن و   كعه كعاربرد اسعطور  را در دو دور    « نويسان پسامدرنيته بعه احيعاي اسعارير    د يل گرايش رمان» -

انسعان معدرن و  رفيعت بينعامتني و بيناگفتمعاني      ي  كند. ع ر مدرن را به دليل فهر زيباشناسعانه  پسامدرن بررسي مي
هاي ساختاري و روايعي خعود    ي بازگشت اسارير و پسامدرنيته را به سبب  رفيت ادبيات داستاني معاصر ايران، دور 

 داند.   ها مي ها، دوران بازنمايي اسطور  اسطور 
ي وسعي  اسعطور  در    ز گسعتر  بدون شک هر يک از موارد با  به نوعي پيشينه و راهگشاي وجعو  مغفعولي ا  

ها در سه رويكرد عمعد  بعه اسعطور      ي نهايي تمام اين پژوهش ادبيات داستاني پسامدرن هستند؛ اما در مجموع نتيجه
ها به همان شكل سعنتي   كار بردن نن هاي پيشين و به شود: نخست، بازگشت به اسطور  در ادبيات داستاني خالصه مي
9هاي پيشين )بازنفريني(. هاي جديد )خله( و سوم، احياي اسطور  طور )بازنمايي(، دوم، نفرينش اس

جعايي كعه    از نن 
انعد؛ ايعن    ي اسعطور  نسرداختعه   هاي پيشين اعر از كتاب، مقاله و... از منمر جستار حاضر به مقوله يک از پژوهش  هيچ

نعون از كعاربرد اسعطور  در ادبيعات     لعه تعا ك   ، ليزي كامالً خالف نن رويكرد نوين است و از ررفي برنيند اين مقاله

                                                           
 گوا  ارجويت نيست.، ترتيب بيان اين موارد، جايي كه بسامد هر يک ازين رويكردها سنجيد  نشد  است از نن. 9
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ي نقعد و   دهد. بنعابراين پعژوهش فعوق در حعوز      شد را به دست مي داستاني پسامدرنيستي حدارل در ايران ت ور مي
 گشايد. نمريه ادبي باب جديدي مي

 
 . چهارچوب نظری9

پعردازان پسامدرنيسعر اسعت كعه      تعرين فيلسعوفان، شعارحان و نمريعه     ( يكي از مهر9181-9112فرانسوا ليوتار )-ژان
شناسعي( و   ويعژ  زيبعايي   ي فلسفه )به هاي كالن در حوز  اعتقادي به روايت ي بي ي شهرت خود را مديون نمريه عمد 

ي هويت دانش در جوام  پسعامدرن   به مسأله گويي درصدد پاسخ مدرن وضعيت پستسياست غرب است. ليوتار در 
شود. به همين منمور به بررسي وضعيت علر، فنعاوري و جايگعاهي كعه     و شناختي است كه از رريه علر حاصل مي

پعردازد و   داري صنعتي به خود اخت عاص داد  اسعت، معي    ي معاصر و جوام  سرمايه دانش علمي در جوام  پيشرفته
 ها خواهد بود. نيند  دوران حاكميت ارالعات و تا ير نن بر تمامي عرصههاي  گيرد كه دهه نتيجه مي

پردازد توجه به دانش علمي از منمر مشروعيت و لگونگي ح عول نن   نن مي  اي كه ليوتار به ترين نكته كليدي
بعه   كنعد،  بعودن دانعش را مطعر  معي     "روايعت "يا  "علر"گويي به اين مهر امكان به شكل  است. وي به منمور پاسخ

دارد هعيچ يعک از ايعن دو     سازد و اذعان مي را از هر متمايز مي "گفتمان روايي "و  "گفتمان علمي"عبارت ديگر دو 
گفتمان رادر به اعتباربخشي به يكديگر نيستند با وجود اين، گفتمان روايي )داستاني( بدون استد ل و ياري جستن از 

گفتمان علمي، توانايي توجيه خعود را نعدارد. ليوتعار در توضعيح و      عوامل بيروني در درون خود مشروعيت دارد؛ اما
كنعد   جويد و بيان معي  شناختي لودويگ ويتگنشتاين مدد مي ي زبان در فلسفه "بازي زباني"تشريح اين امر از اصطال  

، رعادر بعه ايعن    اي بازي زباني است كه براي اصالتش نيازي به اعتباربخشي عوامل بيروني ندارد؛ اما علر روايت، گونه
بخشي نيست و هميشه نياز دارد روايتي از بيرون، حقيقت و اصالت نن را تضمين كند. به بيان ديگعر ننچعه در    اصالت

شود در بازي زباني گفتمان علمي، مسيري كعامالً متفعاوت    بازي زباني گفتمان روايي سبب اعتبار و مشروعيت نن مي
 شود. اي يكسان يعني كسب مشروعيت براي خويش نمي هپيمايد كه در نهايت منجر به نتيج را مي

اي  تواند از علر كمعک بگيعرد بنعابراين لعار      به هر روي دانش، مشروعيت ذاتي ندارد و براي ح ول نن نمي
ماند. به اعتقاد ليوتار، دانش در وضععيت غيرپسعامدرن مبتنعي بعر دو روايعت كعالن:        جز تكيه بر روايت بر جاي نمي

است؛ ولي در وضعيت پسامدرن به  "دانش نلماني )علر("و فلسفي يعني  "شنگري فرانسوي )عقل(رو"سياسي يعني 
اي كه ادععاي نن را داشعتند بعه تعدريج در      روايت در نيل به سعادت بشري دليل ناكارنمدي دستاوردهاي اين دو كالن

ديد پسامدرن ليوتعار،    زاويه»فراهر كرد. ها را  اعتمادي به اين فراروايت ي بي ها شک وارد شد و زمينه پذيرش مطله نن
هاي كلي، مثل ساختارگرايي، روانكاوي و ماركسيسر را توجيه  دهد كه نمريه ها را نشان مي روايت هاي اين كالن نقص

)كليگعز،  « ها خود را شناخته و ارائه كعرد  اسعت   ي نن هايي كه دنياي مدرن )غرب( به واسطه كنند، نمريه و تجهيز مي
899:9919  .) 
اجرايي )پراگماتيک( براي موجعه   -روايت علر، موجب روي نوردن نن به رابليت كاربردي اعتقادي به كالن بي

ي پسامدرن هيچ روايت و بازي زباني واحدي تسلط نعدارد. بنعابراين    شود. به اعتقاد ليوتار در جامعه ساختن خود مي
هاسعت كعه اگرلعه ارزش     روايعت  اي از خرد  جايگزين مجموعهنيد،  هاي پسامدرن برمي له از مجموع نرا و نمريه نن

گيرد كه كامالً منطبه بعا اصعل    هاي مختلفي را در برمي ها مورعيت كاربردي ندارند و جهان شمول نيستند؛ اما تعدد نن
 ي لگونگي سازوكار جهان و انسان است. اوليه پسامدرنيسر در رد ديدگا  واحد دربار 

 
 ی اصلي . بدنه4
 سطورها 1-4

 هموار  دو ديدگا  متضاد نسبت به اسطور  وجود داشته است: نخست ديدگاهي مرسوم و متداول در ميان عوام كه 
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داننعد. از   شناسان كه نن را داراي معنا)ي رمعزي( معي   پندارند و در مقابل، نمرگا  اسطور  معني مي اسطور  را امري بي
است؛ اما در مورد دوم نيز نياز است تا بر سر يک تعريعس، اتفعاق   منمر اين پژوهش مورد نخست در وادي امر منتفي 

اي منو عر بعه علعر     نمر كنير. پيش از تعريس، ذكر اين نكته ضروري است كه اسطور  و دانش شعناخت نن، مقولعه  
تر از بيان نن در يک تعريس معوجز اسعت. از ررفعي بيعان يعک       ادبيات نيست و رلمروي نن بسيار پهناورتر و پيچيد 

توانعد   هاي مختلس يک علر نسبت به اين عن ر هر نمي عريس رطعاً پاسخگوي ديدگا  علوم مختلس يا حتي ديدگا ت
هاي مختلس موجود كه گا  تنها به يک جنبه از اسطور  نمعر دارنعد    نمر از ديدگا  باشد )جام  و مان (. بنابراين صرف

دست دادن تعريفي ساد  و در ععين   ستند، منمور ما بهو در عين حال همگي روشنگر وجه يا وجوهي از اين پديد  ه
 حال كلي است كه برگرفته از تعاريس پيشين باشد و معناي اسطور  را در دنياي كهن بيان كند.

ي نن، بشر نخستين در جهعان باسعتان )پعيش منطقعي( بعه       واسطه اسطور ، روايت نمادين وراي  ربيعي است كه به
له در ارتبعاط بعا موعيط پيرامعون خعويش بعه عينيعت درك         ش از علل وروع هر ننا هاي ذهني سبب نق ان دريافت

نمود. اين روايت شفاهي )سرگذشعت(   جست و نن را با رواي مافوق ربيعي توجيه مي كرد، از تخيل خود مدد مي نمي
هاي عمدتاً نغعاز و   هماي در رالب افراد و اشياي غيرعادي/ فرابشري/ فراربيعي در زمان و مكان ازلي/فراربيعي با درون

در تكميعل تعريعس    9دهعد.  هعاي نخسعتين را شعكل معي     انجام جهان، نيين، فرهنگ و در مجموع تاريخ مينوي جامعه
گري، رطعيت، نمونعه و الگعو بعودن،     توان رداست، مشروعيت، وحدت و يكسارلگي، ساختارمندي، سلطه اسطور  مي

تعرين   شناسانه را نيز به عنوان مهر مان، فراوارعي بودن و بنيان هستيناپذيري، مبتني بر تخيل بودن، حضور رهر استد ل
تعوان   هاي نن برشمرد. حال كه اسطور  را از منمر اين پژوهش تعريس كردير بايعد  ابعت كنعير كعه نيعا معي       مشخ ه

 شمار نورد؟  اسطور  را يک كالن روايت به
 
 روایت كالن روایت و خرده 2-4

اشار  به روايتي اسعت كعه همچعون    »بار ليوتار از نن نام برد  كه نخستين (Narrative Meta)روايت  اصطال  كالن
كنعد مشعروعيت    هايي كه يک فرهنگ در سطو  گوناگون علمي، سياسي، اخالرعي و غيعر  مقعرر معي     بنياني به گزينه

هعا را   زععات گونعاگون نن  تنا (Master Narrative)عنعوان روايعت مسعلط     كند، يا بعه   ها را تبيين مي بخشد، نن مي
هعا را در تسعخير    (. ليوتعار، جوامع  صعنعتي و فرهنعگ معدرن نن     912:9919)رشعيديان،  « دهعد  پوشش يا سازش مي

ي ايعن   تعرين مولفعه   داند كه البته اين تلقي با توجه به اصعلي  هاي كالن اجتماعي، مذهبي، علمي، رواني و... مي روايت
بسا بيشتر از جوام  صعنعتي معدرن، رابعل ارعالق بعه جوامع  و        به خود، له بخشي ها يعني توانايي مشروعيت روايت
هاي پيشاصنعتي و پيشامدرن است. در حقيقت تلقي ما از مفهوم جامعه و فرهنعگ از ابتعداي تعاريخ بشعر تعا       فرهنگ

ي حعامالن و  هايي است كه اين تعاريخ و رفتارهعاي اجتمعاع    ي روايت ها زير سلطه ي مدرن در تمامي زمينه پايان دور 
 دهند. كنشگران نن را شكل مي

هاي كالن فارغ از تمعامي   با پيشرفت هر له بيشتر علر و فناوري، جوام  به ع ر پساصنعتي گام نهادند و روايت
تعوان بعه منزلعه تعا ير شعكوفا شعدن فنعون و         افول روايت را مي»ها اعتبار خود را از دست دادند.  هاي اصلي نن مولفه

ان جنگ جهاني دوم به اين ررف دانست، كه كانون تاكيد را از اهداف كنش، متوجه ابزار نن سعاخته  تكنولوژي از زم
داري پيشعرفته ليبعرال در پعي     ها و توركات نمعام سعرمايه   ي تا ير نقل و انتقال توان نن را به منزله رور مي است؛ همين

سعت، نعوعي احيعاي مجعدد كعه بعديل       دان 9196-06هعاي   نشيني نن توت حمايت مكتب كنزي در خالل سال عقب
 (.981:9929)ليوتار، « مندي افراد از كا ها و خدمات ارزش و اعتبار رايل شد كمونيستي را حذف كرد و براي بهر 

لودويعگ   "هاي زباني بازي"ليوتار پ  از مطر  كردن اين نمريه درصدد يافتن بديلي براي نن، توت تا ير نمريه 
[ بعه عنعوان سعازوكار      اصعطالحي كعه ....  »كشعيد.   را پيش  (Micro-Narrative)ها  ترواي ويتگنشتاين بوث خرد 

                                                           
 برگرفته از مجموع تعاريس پيشين است و در نن سعي شد  است تا اصول بنيادين اين پديد  به گوا  پژوهندگان نن لواظ شود.، اين تعريس. 9
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ها كه  ( و بيان داشت كه با  هور اين نوع روايت990:9919)رشيديان، « ممكن عمل در شرايط پسامدرنيسر ابداع كرد
شعود. بعا شكسعت     معي  هعاي كعالن خلعل وارد    كنند، در ردرت روايت هاي زباني فراهر مي عرصه را براي بروز بازي

يابنعد؛   هعا مجعال بعروز معي     ي پسامدرن، تفاوت ها از جمله اجتماعي و سياسي در جامعه ها در تمامي حوز  فراروايت
كند. اهميت اين مفهوم تا حدي اسعت كعه يكعي از     ياد مي (Differend) "معارضه"ها با عنوان  ليوتار از اين تفاوت

 رود.  ها به شمار مي ين تنوع و ناسازگاريهاي اصلي پسامدرن، تاكيد بر هم مشخ ه
دهعد كعه پيعرو     را پيشنهاد مي (Paralogy) "مغالطه"هاي خرد، مفهوم  از ررفي ليوتار پ  از رر  بوث روايت

هاي كالن بعه عنعوان يعک تفكعر،      هاي ناشي از فروپاشي روايت ي پسامدرن پ  از بروز معارضه توول شرايط جامعه
هاي خرد موجود را در عين تفاوت با يكعديگر و بعدون ارجويعت و تسعلط يكعي بعر        وايتها و ر لندگانگي نمرگا 

مغالطه تفكري اسعت كعه تكثيعر معيارهعاي     »توانند بر يكديگر تسلط يابند.  شناسد؛ هر لند مي ديگري به رسميت مي
ارتعدار مطلعه رايعل    شناسعد و بعراي هعيچ فراگفتمعاني ....[      ويژ  با دگرگون شدن شرايط به رسميت معي  داوري را به

اي  كنعد و نن را عرصعه   شود. از همين رو ليوتار مغالطه را به عنوان بديلي براي تفكر صلب منطقعي پيشعنهاد معي    نمي
« كننعد  هاي رريب با همه وسايلي كه در اختيار دارند براي ا بات خود تعالش معي   ها يا روايت داند كه در نن ديدگا  مي

 (.  990:9919)رشيديان
 

 روایت بودن اسطوره كالن 9-4
بعرد؛ در ايعن    هاي كالن دوران مدرن، در كنار ساير موارد از اسطور  نيز نام معي  هرلند ليوتار در بيان فهرست روايت

ي وي به اسطور  بلكه با بررسي جايگا  اين عن ر در زندگي بشر امروز  ي صرف به اشار  رسمت برننير تا نه با تكيه
 هاي كالن، به تاييد يا عدم تاييد اين نمر برسير.  روايت هاي نن با ي ويژگي و مقايسه

هعا، نداب و رسعوم كعه در نهايعت      سعنگ نيعين   پژوهان، اسطور  در دنياي كهن، هعر  شناسان و اسطور  گوا  اسطور  به
 نعامير، در  در وار  ننچه امروز فرهنگ معي »ي گفتمان، ايدئولوژي و فرهنگ يک روم يا ملت هستند، است  دهند  شكل

ي ابتدايي عبارت است از فرهنعگ   ي اسطور  و نيين در جامعه جهان باستان برابر اسطور  و نيين بود  است. مجموعه
اي  نن جامعه، لون هيچ امر فكري و رفتاري نبود كه از درون اين مجموعه خارج باشد. تمام عمل زنعدگي و انديشعه  

(. همچنين اسطور  در جهان كهعن بعديل   911:9919بهار، « )گرفت ي اسطور  و نييني جاي مي انسان در اين مجموعه
اسطور ، تاريخ نخستين و معنوي يک جامعه است و از اين نمر با زبان نن جامعه كامالً »تاريخ در جهان امروز است. 

اند، حقعايه مربعوط بعه     رابل مقايسه است. زبان و اسطور ، كه هر دو كاركردي مشترك دارند و در انو ار متون ادبي
 (.  9918)گريمال، « هاي دور را براي ما بازگو مي كنند گذشته

هعاي كالنعي از    نگري به نقش اسطور  در جوام  گذشته در مقايسه با امروز، كه نن را معادل روايعت  در كنار اين كلي
و مقولعه  هاي اصعلي نيعز بعه ايعن د     تر يعني ويژگي توان از نمرگاهي جزئي دهد، مي جمله فرهنگ، تاريخ و... ررار مي

بنعدي   توان به صورت موجز در فهرسعت زيعر دسعته    هاي كالن را مي هاي اصلي اسطور  و روايت نگريست. مشخ ه
 كرد.

 1روایت های مشترک اسطوره با كالن : ویژگي1جدول

 اسطوره كالن روایت

 شمولي )كالن بودن( جهان

 مشروعيت/اعتباربخشي
 سازي بخشي/يكدست ساختارمندي/ انسجام

 شمولي )كالن بودن( جهان

 مشروعيت/اعتباربخشي
 سازي بخشي/يكدست ساختارمندي/ انسجام

                                                           
 ها بر يكديگر نيست.  مبتني بر ارجويت يا اهميت نن، ها ها مورد نمر نبود  است و مقدم يا مؤخر بودن هر يک از مولفه در اين جدول ترتيب ويژگي. 9
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 عدم تفاوت تاكيد بر
 كنندگي نقش تعيين
 ارتدارگرايي

 رابليت كاربردي و اجرايي)پراگماتيک(
 پروري رهرمان

 هنجارسازي
 جايگا  داوري

 گرايي خله نرمان/نرمان
 مندي روايت

 روايت خطي
 سازي/گفتمان غالب بودن گفتمان

 بودن ايدئولوژيک
 سركوب غير

 رواعد رفتاري از پيش تعيين و تعريس شد 
 نگري جهان بات 

 رداست/تاكيد بر امر ردسي و ازلي
 گري سلطه

 رطعيت/يقين
نمونه و الگعو بعودن/فراهر نوردن الگوهعاي    

 نمونه براي زندگي اخالري و اجتماعي
 استد ل ناپذيري

 مبتني بر تخيل بودن
 فراوارعي بودن

 منطقي/تعريس منطه براي خود
 وحدت/يگانگي بخشيدن

 معنابخشي به زندگي
 دادن روش زندگي يادگيري/ياد
 زبان نمادين
 باورپذيري
 نمر هنري
 مركزيت

 تاكيد بر عدم تفاوت
 كنندگي نقش تعيين
 ارتدارگرايي

 رابليت كاربردي و اجرايي )پراگماتيک(
 پروري رهرمان

 هنجارسازي
 جايگا  داوري

 گرايي نرمان/نرمانخله 
 مندي روايت

 روايت خطي
 سازي/گفتمان غالب بودن گفتمان

 بودن ايدئولوژيک
 سركوب غير

 رواعد رفتاري از پيش تعيين و تعريس شد 
 نگري  بات جهان

 رداست/تاكيد بر امر ردسي و ازلي
 گري سلطه

 رطعيت/يقين
نمونه و الگعو بعودن/فراهر نوردن الگوهعاي    

 ري و اجتماعينمونه براي زندگي اخال
 استد ل ناپذيري

 مبتني بر تخيل بودن
 فراوارعي بودن

 منطقي/تعريس منطه براي خود
 وحدت/يگانگي بخشيدن

 معنابخشي به زندگي
 يادگيري/ياد دادن روش زندگي

 زبان نمادين
 باورپذيري
 نمر هنري
 مركزيت

 
بخشي اسعت؛   ها، مشروعيت روايت ترين كاركرد كالن تر نمد و در فهرست با  نيز ذكر شد. مهر گونه كه پيش همان

نيعاز از عوامعل    هعا بعي   يابعد. ايعن روايعت    شود و مشروعيت مي كنند، توجيه مي له را روايت مي بدين معني كه هر نن
هعا )معردم( بودنعد و      دا مورد پعذيرش ععام حعامالن نن   بيروني در درون خود مشروعيت دارند و به همين سبب از ابت

هاي روايي كالن كعه در موضع  رعدرت رعرار دارنعد در رالعب        ها شک وارد نشد  است. گفتمان گا  در اعتبار نن هيچ
هاسعت.   منشأ ساير واكنش  شوند كه توسل به نن گرانشان به يک رفتار اجتماعي تبديل مي اجماع ناخودنگا  ميان كنش
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دهد كعه هعر يعک     كند و اشاعه مي ها هنجارهايي را تعريس مي ي گفتماني و ايدئولوژيكي اين روايت قت جنبهدر حقي
سازي جامعه كاربران خود دارند. رابليت يا بعه بيعان بهتعر رعدرت      اند و ميل به يكدست ي خود جهان شمول در حوز 
هعايي را بعراي تبيعين، توجيعه و داوري تعريعس       بها، لارلو ها با تاكيد بر عدم تفاوت اجرايي اين روايت -كاربردي

 سازد. داشتن بر همه ليز، غير خود را سركوب و موكوم به نابودي مي كند و با سلطه مي
ي نداب، نيين و رسوم )در مجموع فرهنعگ( يعا تعاريخ     تمامي اين امور حاكي از نن است كه اسطور  له به مثابه

هعاي نن كعه مطابقعت جعز بعه جعز بعا         گويد و له از منمر مشخ عه  بدان سبب كه از جامعيت يک روايت سخن مي
 هاي كالن دارند، يک فراروايت است. هاي روايت ويژگي

 
 اسطوره در مدرنيسم 4. 4

نورد، شعر  و تبيعين كيفيعت كاربسعت اسعطور  در ادبيعات        جايي كه پسامدرنيسر از بطن مدرنيسر سعر برمعي   از نن
ي  ي معدرن( از دور   گيرير. با ورود به ع عر روشعنگري )دور    اين سو پي مي پسامدرنيستي را از مكتب مدرنيسر به

ي خرد گام نهادير؛ هرلند تخيل عن ر اصلي در خله اسطور  است و با ورود به ع عر خعرد، گمعان     تخيل به دور 
هعاي   بعا بنيعان  رود؛ اما اصول اوليه مدرنيتعه   هاي پيشين مي هاي جديد و همچنين كاربرد اسطور  تورس توليد اسطور 

هاي ادبي است. پيرو همين امور در ايعن دور ،   ترين عن ر در نفرينش اسطور  همخواني دارند. از ررفي تخيل، اصلي
در ادبيعات   "زدايعي  اسعطور  "و  "گرايعي  اسعطور  "ي  زدايعي، دو نگعرش عمعد     برخالف ت ور رايج مبني بر اسطور 

 گيرد.   داستاني شكل مي
يعني نغاز   رايي( كه در حقيقت نيرومندترين گرايش اين دور  نيز هست در دو مرحلهگ رويكرد نخست )=اسطور 

پايعان  -گرايي رئاليستي، زماني كه هنوز تبعات منفي مدرنيته نشكار نشد  بود و انجام نن  ي اسطور  مدرنيته و در ادامه
كشتار، اسعارت و... نمعود پيعدا كعرد.      ي مدرن از جمله جنگ، در پي گريز از ميراث ويرانگر و متزلزل دور  -مدرنيته

ي پيشعامدرن بعه جهعت  بعات نيعافتن اصعول        گرايعي دور   ي نغازين كه در حقيقت تقليدي از اسطور  جدا از مرحله
ي دوم برنيند توذير از پيامدهاي ناخوشايند مدرنيتعه بعه سعوي معأمن با بعاتي اسعت كعه در         مدرنيست است، مرحله

ندگي انسان مدرن را از نماج تزلزل و پولي نجات دهنعد و بعه نن مشعروعيت بخشعند.     ها، ز ي نن دوبار  ارزش سايه
كعه بعارت در معرفعي داسعتان      يابعد؛ لنعان   ادبيات مدرنيستي نيز با ياري جستن از همين رويكرد را  خعود را بعازمي  

هنري مدرنيسعر را لنعين    به نقل از گراف، يكي از راهبردهاي "ادبيات بازپروري"اي با عنوان  پسامدرنيستي در مقاله
گرايي بورژوازي به ياري راهكارهعا و تمهيعداتي لعون نشعاندن      نگاهانه رراردادهاي وار -براندازي خود»شمرد  برمي
)گراف به نقعل  « "ايجاد توازي نگاهانه ميان معاصريت و رداست"و  "گرايانه وار "به جاي روش  "اي اسطور "روش 

 (.  998:9921از بارت، 
گوي نيازهاي بشر امروز نيستند. به هعر روي   ها پاسخ ويكرد مذكور برخي نيز بر اين باورند كه اسطور در مقابل ر

م( بعه ايعن سعو هميشعه توعت       92ها )رويكرد دوم( از اوايل دوران مدرن )اواخر رعرن   اعتبار كردن اسطور  بوث بي
هعاي بعه جعا مانعد  از روزگعاران       ر كه جداگانگي لهارلوب اسعطو  با وجود اين»عناوين مختلس مطر  شد  است. 

ي معا نيعز    ي ما به روشني پديدار است، با اين حال پذيرفتن اين امعر كعه در زمعان و جامععه     گذشته با زمان و جامعه
ي شگفتي است؛ زيرا ارزش اسطور  نعه   كند و اين امر مايه اسارير مسلطي وجود دارد، هميشه با دشواري برخورد مي

است. اسطور  تنهعا زمعاني    "بديهي و روشن"لكه از را  نمايش است؛ از اين رو، ارزش اسطور  از را  ا بات وجود، ب
ي بهتري بر نن لير  شود و نن  تواند با بيان جزييات رر  شود، مگر اينكه اسطور  كه ارزش نن زير سوال نيست، مي

 (.the new encyclopadio، 191« )را كنار بزند
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ي مذكور، شاهد حضور هر دو نوع نگرش هستير. هرلند كه در ن ار ادبي دور لالش اصلي اين بخش، نن است 
فراهر كردن فهرستي از هريک ازين رويكردها و سنجش بسامدشان در ن ار منسوب به اين سعبک، كعاري غيعرممكن    

 ندارد.  سودي در پيشبرد پژوهش حاضر  -ها باشد ها يا تساوي نن ي هر يک از گرايش غلبه-نيست؛ اما برنيند نن 
 
 عنصر غالب  5-4

بعه همعان منمعوري كعه      -(McHale,2004:6« )جزء كانوني هر ا عر هنعري  » -ياري جستن از مفهوم عن ر غالب 
ي توقيعه تعا ايعن     است؛ ما را دلار يک تنارض با فرض اصلي پژوهش و همچنعين نتيجعه   هيل به كار برد  برايان مک
شعود؛ بنعابراين كعاربرد     كه عن ر غالب در اسطور  و ادبيات پسانوگرا هر دو وجودشناسانه مي كند و نن اين بخش مي

 است و منافاتي ندارد!   اسطور  با اين ادبيات كامالً موافه
هيل در راستاي كاربرد عن ر غالب به شعكل برنهعادي .يعا تعزي[ فراگيعر، ادبيعات نوگرا/معدرن را         برايان مک

 9كنعد  توصيس مي (Ontology)و ادبيات پسانوگرا/پسامدرن را وجودشناسانه  (Epistemologic)شناسانه  معرفت
هعاي معتن    نوعوي كعه گرلعه بررسعي د لعت       تلعس ن عار ادبعي، بعه    هاي مخ تعيين ترتيب توجه به جنبه»گويد:  و مي

هععاي  پععذير اسععت، امععا ننچععه فوريععت بيشععتري دارد عبععارت اسععت از بررسععي د لععت  پسامدرنيسععتي كععامالً امكععان
زمينعه رانعد     شناسي به پع   هاي پسامدرنيستي، معرفت ي نن متن. اين گفته بدان معناست كه در داستان وجودشناسانه

 (.McHale,2004:11« )وجودشناسي برجسته گرددشود تا  مي
، همين مقاله( در اسطور ، سخن از لگونگي پيدايش جهعان  1گونه كه در تعريس اسطور  نمد )ر.ك. ص همان

هاي اصلي را كعه بنيانگعذار    اسطور ، داستان»هاست.  ي حيات نن و ادامه -جانداران و اشيا-ها  و وجود )هستي( پديد 
ي وجود او .انسان[ در كيهعان ارتبعاط    نموزد. هر ليزي كه با هستي و نوو  ان[ هستند به وي مياساس وجود او .انس

شناسعي رهنمعون    ( كعه معا را بعه سعوي هسعتي     89:9908)الياد ، « شود و مناسبتي دارد، مستقيماً به اسطور  مربوط مي
ي خعاص خعود    دهند و به شيو  دست ميي منشأ جهان به  هايي دربار  ها و تبيين اسارير، توصيس»شوند. همچنين  مي

)مكاريعک،  « انعد  دهند كه لرا جهان نن گونه بعود  و لعرا دگرگعون شعد  و لعرا برخعي ورعاي  ر  داد         توضيح مي
 مقدم بر امر شناخت است.   -جانداران و اشيا-ها  دنيا و پديد   (. در ادبيات پسامدرنيستي نيز، وجود )هستي(99:9916

اي و ادبيعات داسعتاني پسامدرنيسعتي     ي وجودشناسي اسعطور   پاسخ درست در زمينه به منمور دست يافتن به
هايي از جمله: رطعي دانستن وجود  كه، نگرش اسطور  را به دليل مولفه توان دو روش در پيش گرفت: نخست اين مي

ش ادبيات پسامدرنيسعتي  شناسانه دانست و نگر جهاني، مركزيت،  بات و. .. از ابتدا معرفت هاي نن، تک جهان و پديد 
ها، لندجهاني، عدم مركزيت، پراكندگي و. .. وجودشناسعانه،   را به سبب عدم رطعيت در وجود هستي و تمامي پديد 

كه اسطور  هر لند منشأ جهان و توعو ت نن را شعر  و تبيعين     تا فرض پژوهش در همان ابتدا ا بات شود. دوم اين
اي، تنها يک پندار تاريخي اسعت و   شناسي اسطور  گيرد؛ اما هستي جود را دربرهاي و ي سويه كند و سعي دارد همه مي

ي  و كامالً سعاختگي اسعت. بنعابراين در حعوز      -نه نگاهي- 8هاي وجودشناختي در نن بر مبناي تخيل پاسخ به سوال
ها و لگونگي  پديد كند. بدين معني كه انسان را تنها در  اهر به هستي، خود،  شناسي تنها در سطح حركت مي هستي

 سازد. ها نگا  مي وجود نن
هعا؟ منشعأ ورعاي      هاي وجودشناختي مانند منشأ اين جهان و لگونگي پيدايش نن؟ منشأ پديد  اسطور ، سوال

هاي ديگعري از ايعن دسعت را بعا تمسعک بعه خعدايان و موجعودات          ها؟ و پرسش منجر به دگرگوني جهان؟ دليل نن
                                                           

 "دگرگوني امر غالب"/"تغيير در عن ر غالب"ي   شناسي ادبيات مدرنيستي برگرفته از نمريه شناسي ادبيات پسامدرنيستي با معرفت وجود/هستي . تقابل9 

ي  بدين معنا كه رو / فلسفه؛ هيل در توضيح لگونگي گذار از مدرنيسر به پسامدرنيسر در ادبيات داستاني است و مأخذ فلسفي ندارد برايان مک

 دهد. ي دوم اهميت ررار مي شناختي داستان را در درجه هاي معرفت اكر بر ادبيات داستاني پسامدرن مولفهح
  پنداشت. كه بشر نخستين اين توصيس و تبيين را وارعي مي . با علر به اين8
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ها مواجه اسعت،   اي كه با نن شناسانه هاي هستي حقيقت تبيين اسطور  در پاسخ به پرسشگويد. در  فراربيعي پاسخ مي
گيرد. بعه تعبيعر مهعرداد     شناسانه به خود مي ها رنگ هستي شناختي پرسش نوعي توجيه است كه به دليل ماهيت هستي

نيسر با  هعور در رعرن بيسعتر در    (؛ اما پسامدر918:9910شناسي ابتدايي )بهار،  بهار، نوعي بُعد فلسفي دادن به هستي
تري از هستي، منشأ پيدايش و توو ت نن دارد. هر  كند و توصيس ژرف ي فلسفي سير مي هاي زيرين اين انديشه  يه

 ست و نه تخيل.  اش بر مبناي نگاهي رسد؛ تبيين لند به رطعيت نمي
كر دو دنيا )وارعيعت و خيعال    و دست در پسامدرنيسر برخالف اسطور  ما با يک دنيا )وارعيت( مواجه نيستير

اي بعا   شناسعي اسعطور    هعاي معاهوي در هسعتي    در سطو  مختلس( در مقابل ما ررار دارد. همين امعر سعبب تفعاوت   
 كنند. هاي ما به شكل زير تغيير مي شود. به اين نوو كه سوال پسامدرنيستي مي

 اند؟ ها كدام به: لند جهان دارير و اين جهان 9∅از: 
 هاي لگونه است؟ لگونگي وجود اين جهان؟ به: هستي هر كدام از جهاناز: 

 ها لگونه بود  است؟ از: سرمنشأي اين جهان ليست؟ به: پيدايش هر يک از اين جهان
كنير، اين لنين است؟ و لرا توو ت و رويدادهاي رفته بر نن بعه ورعوع    از: لرا جهاني كه در نن زندگي مي

ها لگونه است؟ )در تقابل با هر، موازي بعا هعر، در هعر     اند؟/ مرز ميان اين جهان ها لگونه ناند؟ به: اين جها پيوسته
 شود؟ ها منجر به له ورايعي مي اند؟ تقابل اين جهان ها اين گونه تنيد ؟( لرا جهان

 شود؟   ها مي به: له منمرهايي سبب بروز تفاوت ميان اين جهان 8∅از: 
 و...

رود و  شناسعي پعيش معي    اي در حقيقت به معوازات معرفعت   شناسي اسطور  كه هستيتوان دريافت  بنابراين مي
اي تنهعا   شناسي نيز ذهنيعت اسعطور    ي هستي شود و از ررفي در حوز  تر نمي گيرد يا برجسته گا  از نن پيشي نمي هيچ

بعا ايعن مقعدمات    كنعد.   هاي مختلس وجودي كندوكاو نمي كند و همانند ذهنيت پسامدرن در  يه در سطح حركت مي
 توان به رطعيت دريافت كه وجودشناسي در اسطور  با وجودشناسي در ادبيات پسانوگرا كامالً متفاوت است. مي

 
 . تجزیه و تحليل5

ي خويش استفاد  كنعير يعنعي ديعدگا  خعود را در راسعتاي       لوحانه براي ا بات فرضيه اگر بخواهير از يک روش ساد 
پسامدرنيسر كذايي ليزي نيسعت مگعر اسعتمرار    »رار دهير و تنها بر اين باور باشير كه ر 9كيشان او فرنک كرمد و هر

 "نومدرنيسعر "تعوانير نن را   مدرنيسر در نسل سوم و لهارم اين جنبش و لعذا اگعر بخعواهير خوشعبين باشعير، معي      
گعرا   مدرنيسر، هر اسطور ( و نتيجه بگيرير كه پسامدرنيسر نيز همانند 991:9929هيل،  )كرمد به نقل از مک« بخوانير

كعه هعر دو گعرو  معتقعدان بعه       زداست، را  را بر ورود هر انتقادي به برنيند پژوهش بستير؛ ضمن ايعن  و هر اسطور 
هعاي   اير. اما بعا رجعوع بعه ويژگعي     گرايان( را نيز راضي نگه داشته گرايان( و حذف نن )تزيين حضور اسطور  )تجسر

هعا در   هعاي نن  ، همعين مقالعه( دريعافتير كعه مشخ عه     1-2روايت )ر. ك. صص  برشمرد  شد  براي اسطور  و كالن
روايعت اسعت و اكنعون بعراي ارمينعان از نفعي        هماهنگي كامل با يكديگرند؛ بنابراين  ابت شد كه اسطور  يک كالن

                                                           
درصدد توصيس و تبيين منشأ نن است بنابراين اين اي ما تنها با يک دنيا روبرو هستير كه اسطور   شناسي اسطور  گونه كه ذكر شد در هستي . همان9

 سوال معادلي در اسطور  ندارد.
 .9رجوع شود به پاورري شمار  . 8
 دانند.  رو ن بارت و. .. هستند كه پسامدرنيسر را در امتداد توو ت مدرن و تكرار نن مي، فرانسوا ليوتار-ژان، هيل افرادي همچون برايان مک، . منمور9
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هعاي اسعطور     توان يک بار نيز از منمر تطبيه مشخ ه ي يک روايت كالن در پسامدرنيسر، مي كاربرد اسطور  به مثابه
 با پسامدرنيسر به اين مقوله نگريست. 

           
 های اسطوره در تقابل با پسامدرنيسم : ویژگي2جدول 

 اسطوره پسامدرنيسم

 ها مندي/تعدد روايت عدم روايت

 روايت غيرخطي
 عدم حضور رهرمان

 ردرت مطله وجود ندارد
 ها روايت فروپاشي كالن

 ها روايت خرد 
 )در عمه( هستي/وجودشناسانه

 گرايي كثرت
 نشفتگي
 شكني منطه

 تفاوت/معارضه
 مغالطه

 بازداشتن مخارب از يک معناي موتوم
 نبود رر  به معناي سنتي داستان
 وارعيت وجود ندارد/نفي وارعيت

 عدم مركزيت/تكثرگرايي/پلوراليسر
 پراكندگي

 عدم رطعيت
 شک
 بازي
  باتي بي

 تاريخي-پندار ادبي
 هويتي بي

 پيچيد ساختار 
 لند جهاني/لند  يه

 پيشرفته
 مند با پشتوانه فلسفي/ انديشه

 زدايي ارزش

 گونگي مندي/روايت روايت

 روايت خطي
 پروري رهرمان

 ارتدارگرايي
 روايت اعتبار كالن
 ها كالن روايت

 هستي/وجودشناسانه )در سطح(
 گرايي وحدت

 نمر
 منطقي )از منمر خود(

 تشابه
 منطه/برهان
 معناي موتوم

 رر 
 وارعيت )از منمر تلقي حامالن نن(

 مركزيت
 نمر

 رطعيت
 يقين )مشخص بودن(

 جديت
  بات

هر لند كه پنعدار اسعت امعا وارعيعت تلقعي      
 شود مي

 هويت
 ساختار ساد 

 يک جهاني/يک  يه
 ابتدايي

ي  بدون انديشه و پشعتوانه فلسعفي/ بعر پايعه    
 تخيل
 گذاري ارزش
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فرض بايعد   فهرست موجز با  به خوبي بيانگر تضاد و تقابل ماهوي اسطور  با پسامدرنيسر است. حال با اين پيش
نيد؟ اسطور  در ادبيات به دو شكل حضعور دارد؛   ديد در متن ا ر ادبيات داستاني پسامدرنيستي له بر سر اسطور  مي

صنعتي معنوي در سراسر متن گسترد  است، سس  به عنعوان   ي نخست به عنوان يكي از انواع ادبي )ژانر( كه به مثابه
اش در بعا  رفعت،    كه شر  كند. هرلند كه اسطور  به معناي اصلي نن لنان صنعتي لفمي كه به بالغت متن كمک مي

ي مذكور در ادبيات داستاني پسامدرنيستي وجود ندارد اما اين رويكرد در هعر يعک از ايعن دو     ها يک از گونه در هيچ
 يابد.  ورد، به شكل متفاوتي بروز ميم

بعدان   "نعدارد "اي نعدارد.   نخست بايد اذعان داشت كه ادبيات داستاني پسامدرنيستي ا ر اسعطور   ي  در مورد گونه
، همعين  98-99هاي پسامدرنيسر رابل جم  شدن نيستند )ر. ك. صعص   هاي عن ر اسطور  با ويژگي معني كه ويژگي

رنيستي رادر به خله ا ري بر مبناي اسطور  نيست. پسامدرنيستر در پرداختن به اسطور  مقاله( و سبک نگارش پسامد
پعذيرد،   گيرد كه در تقابل با فرهنگي كه نن را مي در رالب يک نوع ادبي و صنعتي معنوي، شگرد ديگري را به كار مي

 .  9دهد هاي نن به نام رئاليسر جادويي را تشكيل مي يكي از زيرشاخه
هعاي ا عر هسعتير و ايعن      ي دوم شاهد حضور اسطور  به عنوان يک عن ر ادبي در برخي از بخعش  گونهدر مورد 

هعا در ادبيعات داسعتاني     گرايي يا ميل به احياي اسطور  حضور  اهري اسطور  همان ليزي است كه به اشتبا  اسطور 
ي پسامدرنيستي نگارش داستان اسعت.  شود. دليل اين اشتبا   هور اسطور  در رالب شگردها پسامدرنيستي خواند  مي

هاي خرد، بار عدم حضور اسعطور  بعه عنعوان روايعت كعالن را در معتن ا عر داسعتاني          ي روايت ها به منزله اين مولفه
ها عبارتند از: بينامتنيت، تداخل سبكي، انواع ادبي و هنري، ارتباس، نيروني  كشند. اين بديل پسامدرنيستي به دوش مي

 ات ال كوتا  )دور بارل( و دغدغه روشنفكري.مورعيت، كالژ، 
ترين تعبير به مق عود ماسعت كعه     بولتمان، رريب "اي كردن غيراسطور "با اين مقدمات مي توان دريافت كه تعبير 

زدايي ادبيات كننعد، بعيعد اسعت     هر ردر منتقدان سرسختانه سعي در اسطور »گويد:  روتون نيز با الهام از اين تعبير مي
 (.29:9919)روتون، « تن دهند "اي كردن غيراسطور "تر از  ندگان به تغييراتي بنيادينكه نويس

 
 . نتيجه1

هاي پسامدرنيستي پيرو  ادبيات ماح ل اوضاع جامعه و زبان گوياي نيازهاي برنمد  از زندگي در نن است. در داستان
كعالن اعتبعار و وجهيعت خعود را از دسعت      هعاي   ي روايعت  ها به مثابه وضعيت اجتماعي حاكر در اين دور ، اسطور 

هعايي كعه    تابد و با نن همخواني ندارد. بر خالف ت ور رايج در پژوهش گفتمان پسامدرن، اسطور  را برنمي دهند. مي
هاي پيشين را  اند و نه اسطور  اي خله كرد  هاي پسامدرنيستي نه اسطور  تا كنون انجام شد  است، نويسندگان داستان

ي حاكر بر ن ار پسامدرنيستي وجعود نعدارد    بازنفريني نمودند. در حقيقت امكان حضور اسطور  در فلسفه بازنمايي يا
هايي اسعت كعه در رالعب     روايت شود؛ دروار  خرد  روايت ت ور مي له در اين ن ار، اسطور  به عنوان يک كالن و نن

معناي اوليه و اصيل نن نيست. اين نوع كاربرد كند و به هيچ روي اسطور  در  هاي پسامدرنيستي ا ر بروز مي مشخ ه
 نفريني است نه يک فراروايت.   اسطور  در حقيقت يک صنعت ادبي براي صرف زيبايي

ي ن اري است كعه تعا كنعون )زمعان نگعارش ايعن مقالعه( بعه ايعن سعبک            له بيان شد حاصل بررسي برگزيد  نن
ن پژوهش به دليل نضج نيعافتن كامعل ايعن جريعان در ادبيعات      اند. به نالار بخشي از اي )پسامدرنيستي( نگارش يافته
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