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مقدمه 
انسانامروزیکهتمامیهستیوامتیازاتوجودی
جستجو خویش عقلی شناخت و آگاهی در را خود
و عقل که است حقیقت این از غافل گاه میکند،
روشهای از یكی تنها آن سیستماتیِک روشهای
شناختویكیازانواعآگاهیهايبشریاستوهمین
دیگر از وی شناخت فهم سوِء اساس خود غفلت
جغرافیایی و تاریخی گسترة در انسانی تمدنهای
میگردد؛انسانمعاصرکهخوددرآگاهیوفرمتعقلِی
شناخت،سكنیگزیدهاست،همههستیهایپیشاز
خودوغیرازخودرانیزبرهمینمبنامحکمیزند.
یكیازمواردیکهبهزعمبرخیمكاتبفلسفیبهعنوان
معرفی حیاتش از مرحلهای در انسانی آگاهی بازنمود
»روایتهای دقیقتر شكل به و اسطوره است، شده
شكلگیری که روایتهایی یعنی میباشد؛ اساطیری«
اجزاومؤلفههایآن،برمنطقیاساطیری،استواربوده

است.
تصویرِی تخیِل پژوهش این مطالعاتی پیكرة
رویكردهای میباشد. اساطیری روایات در نمودیافته
متنوعوگاهمتضادبهاسطورهآنراگاهبهعنواناولین
وکهنترینشكلمنسجماندیشهانسانیبهمامعرفی
میکند )Cassirer,1953:8(وگاهآنراحاصلپریشانی
 .)Chase,1949: 47( میداند قوم یک زباِن بیماری و
ویژگیهای کدام هر اسطورهشناختی متنوع مكاتب
فرمی،محتواییوکارکردیویژهایرابرایاسطورهقائل
اهمیت دارای مكتب میان3 این از شاید که شدهاند

بیشتریباشندکهعبارتنداز:
که اساطیر پدیدارشناسی دیدگاه یا مكتب ـ
این در میباشد؛ الیاده میرچا آن نماینده مهمترین
مكتباسطورهبهعنوانیکامرحقیقیوباوردینیو
این آموزههای مبنای بر مییابد. موجودیت اعتقادی
مكتب،اسطورهعبارتاستازروایتیدربابایزدانو
فرشتگانوبهطورکلیدربابموجوداتایزدیومافوق

طبیعی)الیاده،11:1375(.
نمایندگان ـمكاتبودیدگاههایروانشناسیکه
آنها دیدگاه از میباشند؛ یونگ و فروید آن شاخص
به متكی که میباشد جمعی رؤیاهای اسطورهها

کهنالگوهامیباشد)البتهفرویدویونگدارایاختالفاتی
نیزدراینموردهستند(.

در و شناختشناسانه دیدگاههای سوم، دیدگاه ـ
فردریش آن بنیانگذار که است سمبلیک حال عین
کاسیرر ارنست آن نماینده مهمترین و بوده کروزر
بر تصوری هر بودکه معتقد عمیقاً کاسیرر میباشد؛
انسان فلسفی اندیشة و دارد سمبلیک فرمی انسان،
ابتداییبازباِنسمبلیکآغازشدوهمانانسان،آگاهی
وشناختخودازجهانپیرامونرابهزبانیسمبلیکاز
طریقاسطورههابیاننمودهاست)موقن،1۴۲:1389(.
اجزای تمامی با اسطوره سوم، دیدگاه مبنای بر
است؛ انسانی شناخِت از شكلی آن، تشكیلدهنده
شناختیکهبهعقیدةکاسیرر،گونهدیگرآنرامیتوان
)کاسیرر، کرد هنرجستجو و زبان مانند فرمهایی در
که بود باور این بر کانت مانند به کاسیرر .)1389
شناختانسانتنهاازراهصورتهاییازمفاهیمذهنی
هستند او شناختی ابزارهای و الگوها واقع در که
امكانپذیراست،اماراهکاسیرردرجاییازراهکانتجدا
میشودوبدیننتیجهمیرسدکهاینصورتهاتنهابه
و مفاهیم بلكه نیستند، منحصر عقلی صورتهای
الگوهایغیرتعقلینیزدراینمیاندستاندرکارند،چرا
و احساسات و است نبوده معقول پیوسته انسان که
عواطفانسانیدرترکیبصورتهایشناختیاودخیل
هستند.بهبیاندیگر،انسانبرایشناساییهستی،به
یکبارهازتعقلوصورتهایعقلیآغازنكردهاستو
دست سیستماتیک و تعقلی منطق به آنکه از پیش
یافتهباشد،دورهایطوالنیاززندگیخویشرابامعرفت

اسطورهایوصورتهایغیرتعقلیسرکردهاست.
روایتی شكل هر مانند به اسطوره دیگر سوی از
است. داده تصویری تخیل به انكارناپذیر نقشی دیگر،
یعنییکروایتاسطورهایبراساستعریفساختاری
آن،متشكلازترکیبیازتصاویرذهنیوالبتهتخیلی
میباشدکهبرمبنایالگوییانسجامیافتهاست،دراین
روایتها،آگاهیوشناختدرقالبتصاویرذهنیخاص
)والبتهجوهری(بیانميگردد.جهانتصویریشكل
یافتهدرآنها،ویژگیهاییداردکهاینویژگیهاخودبر
شدهاند؛ بنا اسطورهای آگاهی بنیادین اصول مبنای
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اصولیکهپذیرشآنهابامعیارهایدانشنظریامروز
در میبایست را اصول این لذا نیست. آسان چندان
چارچوِبخود)آگاهیاسطورهای(موردبررسیقرارداد،
آگاهی بنیادین اصول بازکاوی کاسیرر، عقیده به
اسطورهای،مارابهدرکچیستیوچرایینوِعتصاویر
شكلیافتهبراساطــیرنایلمیگرداند)کاسیرر،1390:
71(واینموضوع،یكیازاهدافياستکهدراینمقاله
پيگیريميشود؛برایناساسضمنمعرفیویژگیهای
بهعنوان کاسیرر، دیدگاه از اسطورهای آگاهی بنیادین
اساطیری»گیلگمش« ازروایت بابلیان نمونه،خوانش

موردبررسیوتحلیلقرارمیگیرد.

پیشینه
مورد مجزا بخش دو در پژوهش این پیشینههاي
بررسيقرارميگیرد،بخشنخستشاملپژوهشهایي
و آگاهي واکاوي و توصیف به نوعي به که ميباشند
بر و پرداختهاند کاسیرر منظر از اسطورهاي شناخت
تأکید عقلي شناخت با آگاهي این مؤلفههاي تقابل
داشتهاند؛ازجملةاینمواردميتوانبهمقاله»تبیین
)1387 )قاسمي، اسطورهاي« ـ دیني تبیین و علمي
اشارهداشتکهدرآنبهنقدعلمگرایيبرمبنايفلسفة
اسطورهشناسيکاسیررپرداختهمیشود.دراینپژوهش
نوع دو این بنیادین تمایزات به فلسفي دیدگاهي از
آگاهيپرداختهشدهوبهطورخاصبهتفاوتمفهوم
ایندوگسترهشناختي،تأکیدشدهاست. »علیت«در
نیزمقالة»خاستگاهاسطورهدرصورتابتدایيادراک«
ساختارهاي تبیین به قاسمي،1390( و )مسگري
مشترکاساطیرمختلفازدیدگاهکاسیررميپردازدو
تأکید شناخت نوع این فلسفي تبارشناسِي اهمیت بر
،)139۲( الموتي عسكري ،)1388( جعفري دارد.
موسوي)138۴(وساداتيوپیراويونک)139۴(نیز
بهمعرفي متمایزي اهداف با البته و نوعي به هریک
پرداختهاند. کاسیرر اسطورهاي آگاهي از وجوهي
همچنینبایدبهکتابارزشمندارنستکاسیررفیلسوف
فرهنگ)موقن،1389(اشارهکردکهدرآنموقنضمن
ارائهشرححاليکاملازکاسیرر،اندیشههاوآثاروي،در
فصليمجزابهاهمیتفلسفهصورتهايسمبلیکاودر

پیشینهها، دوم بخش ميپردازد. معاصر فلسفه
به نوعي به که ميشود شامل را پژوهشهایي
در روایتها و اساطیر ریختشناسي یا روایتشناسي
گسترههايتاریخيوجغرافیایِيمختلفميپردازند.از
بینانشانهای »خوانش مقالههای به ميتوان جمله آن
تک مطالعه بر تأکید با گیلگمش تصویرسازیهای
)نامورمطلقوفخاریزاده،1393(، ترامتن« اسطورهـ
»تحلیلتکاسطورهایکمپبلبانگاهیبهروایتیونس
وماهی«)کنگرانی،1388(،»مقایسهسفرهايشاهنامه
)رضایي، جهان« حماسي ـ اسطورهاي سفرهاي با
1395(،»تحلیلساختاريالگوهايمتكررداستانهاي
کودکانطردشدهدرشاهنامهودیگراساطیر«)رضایي
ودیگران،1395(،»بررسيساختاريخانوهفتخان
دیگر« حماسههاي و اسطورهها و شاهنامه در
در »پژوهشي و )1390 میالن، دالئي و )واحددوست
افسانهاسكندر«)ستاري،1380( اسطورهگیلگمشو

اشارهداشت.

ارنست کاسیرر و مسأله شناخت
همچونهراندیشمندپروردةمكتبکانت،مهمترین
رابهخودجلب موضوعیکهدرفلسفهتوجهکاسیرر
عناصر بازشناخت و معرفتشناسی مبحث کرد،
تشكیلدهندهشناختوچگونگیتكوینوتكاملخرد
وحدودتواناییوکارآییآنبود.اوبیشترینبخشعمر
پربارخویشرابهفلسفةمعرفتاختصاصداد.آثاروی
اینجامع بسیاری که است برخوردار تنوعی ازچنان
اندیشة تاریخ از او عمیق شناخت بر دلیلی را بودن
انسانیونیزوزنهایبرایعقایدفلسفیاشمیدانند.1

گرچهکاسیرریکاندیشمندپیروکانتبود،اماتنها
نداد اجازه و نكرد بسنده کانت از مقلدانه پیروی به
عظمتونبوغاستاد،اوراازآفرینشفكرهاونظریههای
نوینبازدارد.۲اوآشكارادیدهبودکهجهانانسانیتنها
موارد از بسیاری در و نمیگردد عقـــــل مدار بر
تعیین در غیرتعقلی اندیشه صورتهای و مفاهیم
از کمتر اثری بشری، جوامع کارکردهای و رویكردها
مفاهیمعقلیندارند؛لذابهزعموياگربخواهیمعناصر
ناگزیریم دریابیم را بشر عینی شناخت تعیینکنندة
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قالبهـــایفكریایراکهبههیچرویزیرفرمانخرد
را انگیزشها نیرومندترین اینهمه با و بشرینیستند
روی، همین از آوریم. حساب به دارند، انسان برای
این بلكه نیست عقلی شناخت تنها انسان شناخت
و عقلی صورتهای از باشد ترکیبی باید شناخت
غیرعقلی)ثالثی،9:1389الي11(.کاسیررنیزچون
راه از تنها انسان شناخت که بود باور این بر کانت
و الگوها واقع در که ذهنی مفاهیم از صورتهایی
ابزارهایشناختیاوهستندامكانپذیراست؛امابهزعم
و تعقل از یکباره هستی شناسایی برای انسان او
ازآنکهبه صورتهایعقلیآغازنكردهاستوپیش
منطقدستیافتهباشد،هزارانسالاززندگیخویش
صورتهای دیگر و خرافی افسانهای، معرفت با را
همین پرتو در کاسیرر است. کرده سر غیرتعقلی
آگاهیهاینوینبهنوشتنشاهكارفلسفیخویشدست
کتاب خویش عقلی کمال و پختگی سن در و یازید
سترکفلسفهصورتهاینمادینرادرسالهای19۲3
تا19۲9بهجهاندانشعرضهکرد،کهجلددومآنبه
معرفيآگاهياسطورهايميپردازد)موقن،۲7:1389(.

ویژگی های بنیادین آگاهی اسطوره ای )تأثیرگذار 
روایات  در  شکل یافته  تصویرا  تخیل  بر 

اساطیرا(
آغاز اسطوره نفی از فلسفه تفكر و فلسفه تاریخ
گشت.جداییتفكرفلسفیوتفكراساطیریدرسرزمین
سرشارترین و سترگترین کانون همان یعنی یونان،
اندیشههایاساطیری-فلسفی،انجامپذیرفت.فلسفهدر
زایش از پیش که اینجاست وشگفت شد زاده یونان
فلسفهدراینسرزمینوحتیباگسترشورشدفلسفه
دراینمنطقه،زندگیمردمیونان،آمیختهوسرشاراز
نگرشهایاسطورهایبود.کمترملتیرامیتوانیافت
و شخصیتها ایدهها، همه این فرهنگش در که
که وشگفتا باشد داشته وجود اسطورهای هستیهای
فلسفهیادانشوبینشعلمیوعقلیدرستدرهمین
این میتوان راه این از تنها است. شده زاده سرزمین
شگفتیوپریشانیرابهبسترآراموبسامانتعقلکشید
کهزایشفلسفهرادربطناسطوره،چونیکپیآمد

اندیشه زمینههای که گرفت نتیجه و دانست منطقی
فراهمگشته اسطورهای تفكر ازسوی فلسفی و عقلی
خود اسطورهای بینش .)55 :138۴ )ضیمران: است
گردونهایاستکهبشررابهمیدانتفكرعقلیوفلسفی
اندیشه صورتهای رابطه این اما میشود. راهبر
اسطورهایبامفاهیمومقولههایعقلیبرایفیلسوفان
فلسفه که میپنداشتند آنها و بود ناشناخته یونان
پدیدةنوینیاستکههیچگونهپیوندیبااسطورهندارد

وبایدبانفیاسطورهصورتهستیبهخودگیرد.
جداییاسطورهوعقلسدههاادامهپیداکرد.هریک
ازایندوراهیویژهخوددرپیشگرفتورویگرداناز
دیگریزندگیمیکردتااینكهارنستکاسیرربادانش
ژرفوگستردهایکهازبینشهایگوناگونبشرداشت
بشری ادراک کهِن صورِت این به تازهای رویكرد با
نگریستوحلقةپیوندتفكراسطورهایراباتفكرمنطقی
همچون نیز اسطوره که دریافت و کرد پیدا عقلی و
مفاهیمعقلیوعلمیومنطقی،صورتهاییبودندکه
بشردربخشدرازیازعمرخویشجهانراازراهآنها
که راستی به و میکرد شناسایی آنها یاری به و
صورتهایمنطقیزاییدةرشدصورتهایاستعاریو
اسطورهایدورانکهنهستند.درمیانایندوبرزخی
نیستوجداییجوهریازیكدیگرندارندوهریکدر
تاریختفكربشریجایویژهایبرایخوددارد.انسان
است اسطورههاگذرانده با را فكریاش دورانکودکی

)کاسیرر،۴3:138۲(.
اماجهانشكلیافتهدراساطیرازدیدگاهکاسیرر،
ویژگیهاییداردکهاینویژگیهاخودبرمبنایاصول
بنیادینآگاهیاسطورهایبناشدهاند؛اصولیکهپذیرش
آسان چندان امروز نظری دانش معیارهای با آنها
نیست.لذاایناصولرامیبایستدرچارچوبآگاهی
کاسیرر، عقیده به داد. قرار بررسی مورد اسطورهای
بازکاویاصولبنیادینآگاهیاسطورهای،مارابهدرک
چیستیوچرایینوِعتصاویرشكلیافتهبراساطیرنایل
خصوص در کاسیرر ارنست آثار مطالعه میگرداند.
اسطوره،بهویژهدرجلددومکتابفلسفهصورتهای
سمبلیکونیزکتابزبانواسطوره،مارابهایندیدگاه
رهنمونمیسازدکهویدومؤلفهیاجزءبرایهستی
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یافتناسطورهقائلبود؛نخستبستروجودیاسطوره
بنیادین »ویژگیهای بهعنوان آن از بتوان شاید که
دوم، جزء یا مؤلفه و برد نام اسطورهای« آگاهی
»شخصیتسازییاتعینشخصیتی«دراساطیربودکه
شاملایزدانونیزمِنانسانیمیباشدکهاینمؤلفهدر
نمایان را متفاوتی شكلهای اساطیر، تحولی مسیر
ساختهاست.درادامهاینمقالهمروريبر»ویژگیهای
ازدیدگاهکاسیررخواهیم بنیادینآگاهیاسطورهای«
تخیل و تصویرسازي ساختارهاي نوعي به که داشت
همین پایه بر اساطیري روایتهاي در یافته شكل

آگاهيهااستواراست.
1.وحدتاسطورهای:روشیکهکاسیرربهمنظور
تبیینویژگیهایآگاهیاسطورهایاتخاذنمودهاست
قیاسآنباآگاهیعلمیوتجربِیکنونیمیباشدکه
البتهاینروشخودعاملشفافترشدنهرچهبیشتر
در اسطورهای آگاهی ویژگی اولین است. مبحثشده
اینجاتحتعنوانکلی»وحدتاسطورهای«ارائهشده
است.روابطیکهاسطورهمیانعناصروضعمیکندبه
ایدهآل رابطه تنها نه عناصر بین که است گونهای
با مثبت بطور آنها بلكه میشود برقرار دوسویهای
موجودیت آنها همه و میگردند هویت هم یكدیگر
با اسطورهای معنای به که اشیایی ميیابند. واحدي
یكدیگرتماسحاصلمیکنند،خواهاینتماسمجاورت
فضایییاتوالیزمانیباشد،خواهمشابهتیدورباشدو
دیگر آنها باشد، نوع یا طبقه یک در عضویت خواه
اشیاییمتعددومتكثرنیستند،بلكهازدیدگاهاسطوره
وحدتیجوهریدارند)کاسیرر،1۲5:1390(؛کاسیرر
قاعده دو بهشرح اینشكلوحدت معرفی منظور به
کلیووحدتبخشدراساطیرمیپردازد؛»رابطهجزء

باکل«و»رابطهدالبامدلول«.
اندیشه در کلی ترکیب یک بهعنوان »کل«
سیستماتیِکعلمی،هموارهازاجزایــیحاصلمیشود،
امارابطهخاصیکهاسطورهمیانکلیکشیمادیبا
اجزایآنقائلاستبادیدگاهعلمیکهبراساسآنکل
ناشیازاجزایشاست،کاماًلمتفاوتمیباشد.دربینش
اسطورهایهیچتمایزیمیانکلبااجزایشوجودندارد
قلمرو،جز این در است. واسطه،همانکل بی وجز،

قاسمي، )عسگري، است کل که است چیزی همان
19۴:1390(؛اسطورهفاقدشیوهتفكرتحلیلعلیاست
ونمیتواندآنخطمقسمیرادراختیارداشتهباشدکه
میانکلواجزایشتمایــــزایجادمیکندوسرنوشت
همهآنهاگوییبههمگرهخوردهاست؛یعنیسرنوشت
جز،همانسرنوشتکلاست3)کاسیرر،109:1390(.
قواعد دیگر از مدلول«، و دال میان تمایز »عدم
جهان در است؛ اسطورهاي اندیشة در بخش وحدت
شكلیافتهبرمبناياندیشةاسطورهای،شیبانام،نشانه
یاتصویرآنازیكدیگرنامتمایزندووحدتيجوهریبا
یكدیگردارند.دراینجهانتمایزیمیاندالومدلول
عقیده به که است چیزی مسئله این و ندارد وجود
کاسیرردردیگرقلمروهایبیانسمبلیکمانندزبانو
هنرنیزتاحدزیادیوجوددارد)سلوکوور،39:137۴(،
یعنیدرزبانتاهمیناواخرذاتشیبهطوربیواسطه
درواژه)نامشی(مشخصومتعینشدهاستوتعادل
کاملیمیانشیوواژهمیاندالومدلولبرقراربوده
تمایزی شی و تصویر میان نخست نیز هنر در است.
در .)Cassirer, 1955( غارها(  )نقاشی نداشت وجود
مجموعمیتوانعدمتمایزمیاندالومدلولدرآگاهی
اسطورهایدردوموضوعبیشترنمایانگشتهاستکه
عبارتنداز:»نامهماننامیدهاست«و»تصویرهمانشي

است«.۴
ویژگیهای از یكی اسطورهای؛ کیفیگرایی .۲
بنیادیندردرکجهاناساطیری،ارجحیت»کیفیت«
بر»کمیت«است؛یکنفردرمقابلهزارنفر،یکعمل
دیگر با مساوی سرزمین یک بسیار، اعمال مقابل در
در آشنا تعابیری موارد، این از بسیاری سرزمینها.

جهانبینیونگرشاسطورهایمیباشد.
3.تفكیکاسطورهای)مقدس/نامقدس(؛تفكیک
اموردرآگاهیاسطورهایمتفاوتباآنچیزیاستکه
دربینشعلمیوتجربیرخمیدهد؛اینآگاهیدرتأثر
بیواسطهحسیبهسرمیبردوبدونسنجشباچیز
دیگریآنرامیپذیرد؛برعكستمایزوانفكاکیکهدر
آگاهیاسطورهایوجودداردتمایز»مقدسونامقدس«
تمایزیکیفی استکهصرفاً نامقدس( و )امرمقدس
از بودن مقدس خصلت اسطورهای آگاهی در است؛
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همانآغازبهاشیاییخاصیاگروههاییازاشیامحدود
میشود)جعفري،۴3:1388(؛هرچیزیکهاسطوره
درکمیکندزیرسیطرههمینتقسیمبندیامرمقدس
ونامقدسقرارمیگیردوباهمینتقسیمبندیازهم

تفكیکمیشوند)کاسیرر،1۴1:1390الی1۴3(.
۴.تجسماسطورهای)جوهرمادیقائلشدنبرای
همهچیز(؛اساطیربرایهمهچیزازجملهامورذهنیو
خصلت این و میشود قائل مادی جوهری معنوی،
اساسیهمهتفكراتاسطورهایاست)جعفري،1388:
۴۲(.درحالیکهاندیشهعلمیمیکوشدکهواقعیترا
اینطریق از را وآن ونسبتهاتجزیهکند روابط به
درککند؛اندیشهاسطورهایپرسشمربوطبهمنشأها
رابافروکاستنحتیمجموعهپیچیدهنسبتهاوروابط
پاسخ است داشته وجود قباًل که مادیای جوهر به
میدهدوبههمینسببفرماساسیتفكرهمهخواص
مادیومعنوی،نوعیجسمیتپیدامیکند)عسكري
الموتي،۴:139۲(.اینفراگرد،یعنیبرایامورذهنی
ومعنوی،جوهرمادیقائلشدن،دراساطیر،کشمكشی
حرکت آن در اسطورهای تخیل که میکند برمال را
میکند.حتیجاییکهبهنظرمیآیداندیشهاسطورهای،
عملیرابهتعدادیمراحلتقسیممیکند،آنعملرا
را عمل از صفتی هر و میبیند مادی کاماًل بهصورت
منتسببهکیفیتمادهخاصیمیداندکهازجسمیبه
جسمدیگرانتقالپذیراست.بهعنوانمثال،مرضیکه
انسانبداندچارمیشودازدیدگاهاندیشهاسطورهای
یکفرآیندنیستکهتحتشرایطکلیوشناختهشده
تجربیدرکالبدانسانعملمیکند،بلكهدیویاستکه
شخصراتسخیرکردهاست.درمجموعخصلتاندیشه
اسطورهایایناست)کهبهرغمروحانیومعنویبودن
موضوعهاومحتویاتش(حتیبرایامورذهنیومعنوی

جسمیتقائلمیشود)کاسیرر،1۲0:1390(.
5.فضا،زمانوعدداسطورهاي؛فضا،زمانوعدد
واسطههایمنطقیهستندکهازطریقآنهاانبوههای
سیستِم یک در تدریج به حسی ادراکات از نابسامان
تجربه،متشكلومنتظممیشوند.نمایشنظمموجود
درمجاورتمكانیاشیاونمایاندننظمموجوددرتوالی
زمانیوقوعپدیدارهاونشاندادنانتظامپایدارکمیو

عددیصوِرانتظاِمحاکمبرجهان،حاصلکارکرداین
واسطههامیباشند.بنابراینفضا،زمانوعدددرآگاهی
علمیصرفاًاصولمحضشناختریاضیهستندوبرای
تمامیشناختتجربیوعلمی،میانجیواقعمیشوند
)کاسیرر،1۴9:1390(.اماتمایزاینواسطههادرآگاهی
اسطورهاینسبتبهآگاهیعلمیوتجربی،نوعارتباط
آنهابامقولههايمقدسونامقدساست؛یعنیفضا
و روحانی برای را میانجیگرانه نقشی عدد و زمان و
ازدیدگاه برعهدهدارند. معنویکردنقلمرواسطوره
مكانهای در ازهمه بیش قداست اسطورهایخصلت
نهایتاً و مقدس فصلهای و مقدس روزهای مقدس،
اعدادمقدستجلیمییابد)Cassirer, 1955( نخستین
اسطورهای پیچیده تصاویر بیشتر در که فضایی تمایز
مشهوداستوبارهاتكرارمیشودوبهطورفزایندهای
واالیشمیشودتمایزمیاندوقلمروازوجوداست:یكی
دیگری و است عموم دسترس در که معمولی قلمرو
محوطهمقدسکهازمحیطپیرامونخودمتمایزشدهو
غیر قلمرو مقابل در که کشیدهاند حصار را اطرافش
مقــدسمحافظتشود)کاسیرر،15۴:1390و155(.
درگاه،محراب،بارگاهوجایگاه،واژههاییهستندکهغالباً
برده کار به وقداستمكاني ابهت بیان برای زبان در
به استکه این به متمایل تمایزکیفی این ميشوند.
و متمایز فضایی لحاظ از که درآید تصویری صورت
جداستودایرهوجودیویژهخودراتشكیلمیدهد؛
و شده جدا خود پیرامون از که میشود مكانی یعنی
حدودوثغورثابتیپیداکردهاستودرمیانآنمصور
گشتهاست.ورودوخروجبهاینمكانطبققواعدی
مشخصومقدسصورتمیگیردوگذرازاینقلمرو
اجرای مستلزم آن دیگر قلمرو به دینی ـ اسطورهای
مناسکگذراستکهاینمناسکرابایددقیقاًبهجای
آورد.اینمناسکوشعائررانهفقطبههنگامرفتناز
یکشهربهشهردیگروازیکاقلیمبهاقلیمدیگرباید
انجامداد،بلكهدرگذرازیکمرحلهزندگیبهمرحله
دیگرآننیزمناسکخاصیرابایداجراکرد...مثاًلبه
هنگامگذرازکودکیبهبلوغ،ازتجردبهازدواج،ازبی
فرزندیبهمادریو...5)سلوکوور،137۴(.زیرادرآگاهی
اسطورهایزمانبههیچوجهامریکمی)مانندآگاهيو



57

��������������������������������������������������������تبییني سطح اندیشة انسانن در تمدن هاا موازا بر مبناا ساختار فرمن و تخیلي تصویری شکل یافته در روایات اساطیری

مفهوم که هم قدر هر زیرا نیست علمی( شناخت
اسطورهایـدینِیزمان،کلیوجهانشمولشود،باز
همکیفیاستوکیفیمیماندوفرمزماناسطورهای
نیزبهمانندفضـــایاسطورهایبــــهطنینشاخص
اسطورهایـدینی،یعنیبهنحوهتوزیعطنینهایامر
آگاهی است. وابسته نامقـــــدس امر و مقدس
اسطورهایباقراردادنمحتوایخاصیدرگذشتهدور
یعنیبانهادنشدراعماقگذشته،نهفقطآنرامقدس
ودینیحائز اسطورهای لحاظ از ـوضعیکه میکند
میکند نیز توجیهپذیر را آن بلكه ـ است اهمیت
و محتوم »تقدیر« نوعی به و .)۴3 :1388 )جعفري،
مشخصشدهدرزمانهایآغازینرابرایشخصیتهاو
پدیدههامعتبرمیداند.اینآگاهيدرصددبرمیآیدتا
علتوجودیرویدادهاراباارجاعآنهابهگذشتهتوجیه
کندزیرادراینآگاهی،وجودگذشتهدیگرچراندارد،

»گذشته،چرایچیزهاست«.)کاسیرر،181:1390(.
عدددرکنارفضاوزمان،سومینمضمونصوری
حاکم اسطورهای جهان ساختار بر که است عظیمی
است.درسیستمشناختعلمی،عددحلقهرابطمهمی
استکهمیتوانددرموردگوناگونترینونامتشابهترین
محتویاتبهکاررودوازاینطریقآنهارابهوحدت
هم به همین در عدد منطقی قدرت برساند. مفهومی
به بخشیدن ثبات و روابط همگسستن از و پیوستن
ـ علمی نگرش در است؛ نهفته نسبتهای و حدود
جز ندارند یكدیگر با اختالفی هیچگونه اعداد تجربی
اختالفیکهوضعهریکازآنهادردستگاهاعداددارند؛
اماهرگاهازآگاهیعلمیوتجربیپایدرقلمرواسطوره
مینهیم،اعدادبهگونهایدیگربرماجلوهگرمیشوند،
مهمتریناینتمایزآگاهيازاینمهماستکهاعداددر
اینقلمروسرشتيکیفیدارند؛دراینجاهرعددی،
را خویش خاص قدرت و فردی سرشت و خود ذات
داراستواینهستِیاصیلميتواندذاتونیرویخود
رابههرچیزیکهزیردستشقرارگیــــرد،منتقل

میکند)کاسیرر،۲۲8:1390الی۲30(.

مطالعهآثارارنستکاسیرردرخصوصاسطوره،مارا
بهایندیدگاهرهنمونمیسازدکهآگاهیاسطورهایکه
ویبداناشارهداردرامیتوانبهنوعی،منطقحاکمبر
روایتهای که دانست اسطورهها  چرایی و چیستی
میگیرند.وی آنشكل بستر و مبنا بر نیز اساطیري
آگاهی از را انسان اندیشه حرکت مسیر همچنین
آگاهی یعنی میداند تعقلی آگاهی به اسطورهای
اسطورهایدرمسیرتكاملخویشبهآگاهیسیستماتیک
اینگونه میتوان اساس این بر میشود ختم امروزی
تصاویر از بسیاری بر حاکم منطق که نمود استنتاج
شكلیافتهدرروایاتاساطیرییکتمدنباتوجهبه
سطحتعالِیاندیشهآنتمدندرمحدودهایفیمابین
مبناهایِصرفآگاهیاسطورهایومنطقسیستماتیک
آگاهیعقلیقرارمیگیرد؛بالطبعهرچهسطحتعالی
اندیشةیکتمدنوقابلیتهایتحلیلیآنباالترباشد،
از روایات این در یافته شكل تصاویر بر حاکم مبانی
بنیانهایاسطورهایدورترشدهوبهالگوهایتحلیلی
امروزینزدیکترمیگرددوبالعكس.لذامیتوانباارائه
مدلیدوسویهکهدریکسویآنبنیانهایآگاهی
اسطورهایودرسویدیگرشكلتحلیلیوتعقلیاین
بنیانهاقرارگرفتهباشدبهخوانِشروایتهایاسطورهای
تمدنهادریکدورهزمانیمشابهپرداختوباتحلیل
نوعوسطحمنطقحاکمبرتخیلتصویریاینروایات،
گامیبهسویارزیابینوعوسطحاندیشگییکتمدن

برداشت.
روایت موضوع، بیشتر درک منظور به ادامه در
روایات شاخصترین از یكی عنوان به »گیلگمش«
بنیادینآگاهی برمبنایویژگیهای اساطیریجهان،
اسطورهای)ارائهشدهتوسطکاسیرر(موردتحلیلقرار

میگیرد.
»گیلگمش«ازکهنترینآثارروایتیدورانباستان
است. یافته شكل بینالنهرین منطقه در که است
قدیمیترینمتونموجودازاینروایتبهمیانههزاره
سومپیشازمیالدمیرسدکهبهزبانسومریاست.از

شكلشماره1.فرایندگذاراندیشهوشناختانسانيازدیدگاهکاسیرر)منبع:نگارندگان(
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اکدی، زبانهای به نسخههایی اساطیری روایِت این
بابلیوآشورینیزموجوداستکهدراینمیاندربین
به تفاوتهایی روایت این بابلی و سومری نسخههای
چشممیخورد.بهعبارتیهستهاولیهروایتگیلگمش،
سومریبودهکهبابلیانباالهامازآن،روایتکاملتری
ازآنراارائهدادند)مجیدزاده،1371،ج319:۲(.در
اینپژوهشروایتبابلیازاسطورهگیلگمشبهنقلاز
گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد )1379( روزنبرگ
است؛برمبنایاینروایت،گیلگمشپادشاهیقدرتمند
ازسلسلهفرمانروایانسرزمیناوروکبودهکهمادرش
اما است بوده انسانها آفریننده الهه »نینسیون«
گیلگمشخوددوبخشخداویکبخشانسانبوده
که خود فرمانروایی وظایف در مقطعی در وی است؛
از میکند زیادهروی ساختهاند مقدر برایش خدایان
همینروخدایانبهواسطهنینسیونبرایویرقیبیبا
نام»انكیدو«خلقمیکنندکهخویینیمهوحشیدارد.
انكیدوتوسطراهبهایراممیشودوبهدیدارگیلگمش
با ابتدا در که دو آن دیدار میشود اوروک شهر وارد
دو آن دوستی به نهایت در بود همراه سخت نبردی
غول اتفاق به میگیرند تصمیم دو آن میشود. منجر
که را هووهوه( یا به خومبه )یا هومبابا سدر، جنگل
مرگ نفسش و آتش گفتارش طوفان، غرش فریادش
استراازمیانبردارند.دراینمیان»ایشتر«ازگیلگمش
تقاضایازدواجمیکندکهگیلگمشبابهخاطرآوردن
سرنوشتدلباختگانپیشیناینایزدبانوازازدواجباوی
سربازمیزندوایشتربرایانتقام»زروایآسمانی«رابه
کمک با گیلگمش که میخواند فرا گیلگمش با نبرد
مورد انكیدو میان این در میآیند. فایق او بر انكیدو
در گیلگمش میمیرد. و میگیرد قرار خدایان خشم
هراسازمرِگانكیدومیفهمدکهخودنیزسرنوشتی
همچوندوستشخواهدداشت.لذابامشقتفراوانوبا
عبورازدریایمرگنزد»اوتنپیشتیم«میرودکهاو
نیزقباًلانسانی»میرا«بودهاستکهنامیراشدهاست.
نپیشتیمسرشكسته اوت نامیرایی آزمون از گیلگمش
دست از غفلت یک در نیز را جوانی گیاه و میشود
میدهد،سرانجامگیلگمشبهشهراوروکبازمیگردد
:1379 )روزنبرگ، میماند خود مرگ انتظار در به و

393ـ339(.
آگاهی بنیادین ویژگیهای فراوانی و حضور
اسطورهایازدیدگاهکاسیرر،درروایتبابلی»گیلگمش«

درجدولشماره1قابلمشاهدهمیباشد.
آگاهی مبنای بر گیلگمش بابلی روایت باخوانش
اسطورهایکاسیرر،درمییابیمکه»تفكیکاسطورهای«
برمبنای»مقدس«و»نامقدس«نقشبسیارپررنگیرا
درشكلدادناینروایتداشتهاست؛عالوهبرتفكیک
شخصیتهاوزمانهابراینمبنادرجایجایروایت،
و میرایی از مسیری گیلگمش، حرکت اصلی مسیر
نیستی)نامقدسبودن(بهسوینامیراییوجاودانگی
)مقدسشدن(است.همچنین»تقدیرگرایی«اندیشه
اسطورهایازدیگرمواردیاستکهچندینباردراین
روایتبداناشارهشدهاست.ارتباطوانتقالمدلولهای
دینیتوسطاعدادنیزدرچندینجایروایتمشاهده
میشودکهبهویژهدراینمیانحضورعددهفتبسیار
مانند مواردی دیگر سوی از اما است. توجه قابل
که اسطورهای وحدت نیز و اسطورهای کیفیگرایی
کاسیررآنرابهعنواناولینوبنیادیترینشكلآگاهی
اسطورهایمیداند،حضورکمرنگیدراینروایتدارد.
در آشكاری تناقض موارد روایت، این در همچنین
که میشود، مشاهده اسطورهای تقدیرگرایی خصوص
میتواناینمواردرابهفاصلهگرفتنراویانبابلیاین
روایتازنوعاندیشهورزیاساطیریودیدگاِهشناختی

مرتبطباآندانست:
جمله از انسانها همه مادر، الهه نینسون ...«
گیگمشراازگلآفرید؛ولیگیلگمشبهزعمداشتن
مادریکهالههبود)نامیراومقدس(،خدانشدهبود...«

)روزنبرگ،1379(
»...کاهنهبهانكیدوگفت،اکنونکهبهتومینگرم،
تونیزمثلیكیازخدایانآسمانیداناشدهای.چراهنوز
جوالن دشت در وحشی جانوران با میخواهی هم

بدهی؟...«)روزنبرگ،1379(

تحلیل فرمی روایات اساطیری
بر حاکم مبانِی تحلیِل با تنها میرسد نظر به اما
محتواوچیستِیروایاتاساطیرینتوانبههدفمورد
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 مصادیق قابل شناخت بنیان های اگاهی
آسطوره ای در روایت گیلگمش

بنیان های آگاهی اسطوره ای مؤلفه های شناختی

پسازکشتنهومبابای،تمامیاهریمنهاو
.پلیدیهاازمیانخواهدرفت

جزهمانکلاست وحدتاسطورهای

ـ  دالهمانمدلولاست

محفلیاانجمنخدایاننامیرا)مقدس(در
مقابلشهریارانومردمانعادیومیرا

.)نامقدس(کهگیلگمشیكیازآنهابود
.آنگاهانوورزایآسمانیرابهایشترداد
اوتناپیشتیمانسانیاستمانندخودمن

)نامقدسومیرا(کهبهزندگیجاودانهدست
یافتهوبهجمعخدایانفناناپذیر)مقدس(

.پیوستهاست
منتوراباچیزیاسرارآمیزکهخدایان

آفریدهاندبهشهراوروکراهیمیکنم،آن
نهالیاستدرژرفایآب،اگربتوانیآننهال

رابرکنی،درحقیقتجوانیابدیرادر
.دستانخودنگهداشتهای

تفكیکپدیدههابهمقدسونامقدس تفكیکاسطورهای

ـ ارجحیتکیفیتبرکمیت کیفیگراییاسطورهای

چهرهاش)هومبابا(،مثلچهرهشیر
هراسانگیز،غرششمانندرودخانهایکه
طغیانکرده...دندانهاییماننداژدها...

.چشمشچشممرگبود
گیلگمشباتحملمشقاتزیادوعبوراز

.دریایمرگبهسرزمیناوتناپیشتیمرسید

جوهرهمادیقائلشدنبرایپدیدهها تجسماسطورهای

.آسمانمقدس،جایگاهومحفلخدایانبود
ایشترسختخشمگینشدوآنگاهبهآسمان

رفتونزدپدرشآنوگالیهکرد
اگرحاجتمرااجابتنكنیکلونهای

دروازهورودیدنیایزیرینرامیشكنمتا
مردگانهمهبرخیزندوبهدنیایزندگان

....بیایند

تفكیکفضابهمقدسونامقدس فضایاسطورهای

ـ مرحلهایبودنعبورازفضایاسطورهای

تفكیکزمانبهمقدسونامقدس زماناسطورهای

مرحلهایبودنزماناسطورهای

خدایانمقدرکردندکهگیلگمشحقدارددر
شبزفافهرتازهعروسباویهمخوابگی

کند.
جنگل این از پاسداری به را هومبابا انلیل، 

برگزیدهاست.

گذشتهچرایچیزهاست)تقدیرگرایی
اسطورهای(

ـ ارتباطنظمزمانیونظماخالقی

ـ ماهیتکیفیاعداد  عدداسطورهای
نكیدو،ششروزوهفتشبراباراهبهسپری

کرد.
قحطی سال هفت دروازهها این بازکردن با 

آغازگردد.
بیدار و بیاستی سرپا روز وهفت هفتشب

بمانی.

انتقالمدلولدینیتوسطاعداد

جدولشماره1.ویژگیهایبنیادینآگاهیاسطورهایازدیدگاهکاسیرروحضورآنهادرروایتاساطیریگیلگمش)منبع:نگارندگان(
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نظردراینپژوهشکهتبیینسطحاندیشهتمدنیبر
مهمترین شاید یافت؛ دست روایتهاست، این مبنای
و اسطوره که باشد مسئله این مدعا، این برای علت
و محتوایی منطق بر عالوه اسطورهای روایت
هستیشناسانهخود،دارایفرموساختاریبیرونینیز
از ما شناخت در انكاری قابل غیر نقش که میباشد
بستر بر وساختار فرم این البته ایفامیکند؛ اسطوره
در دارند. سكنی اسطورهای آگاهی محتوایی منطق
نوع اسطورهای، روایت یک در ساختار و فرم حقیقت
تصاویر)جانشینی(وچگونگیهمنشینیآنهادرکنار
ساختاری مطالعه لذا مینمایند؛ مشخص را یكدیگر
آنها ِمحتوایی منطق شناسایی کنار در نیز اساطیر
ميتواندمادردستیابيبههدفپیشرویاريرساند،تا
جاییکهحتیشایدبتوانرابطهایمعنادارمیانتحوالت
فرمیوساختاریروایاتاساطیریبانوعوسطحمنطق

محتواییآنهابرقرارنمود.
رویكردهای به روزافزون توجه با همزمان
ساختارگرایانهدرپژوهشوزبانشناسی،مواجهةعلمی
ازمتفكران بهروایتواجزایآنموردتوجهبسیاری
قرارگرفت.تالشبرایشناختروایتیابهعبارتبهتر
دربارة کلی احكام از مجموعهای »روایتشناسی«6
ساختار و روایت بر حاکم نظامهای روایتی،7 ژانرهای
آن تاریخ دیدگاه از را روایتشناسی است. پیرنگ8
میتوانبهسهدورةپیشازساختارگرایی)تا1960(،
دورة و )1980 تا 1960 )از ساختارگرایی دورة
پساساختارگراییتقسیمکرد)مكاریک،1۴6:1383(.
لوی کلود فرانسوی، ساختارگرای انسانشناِس آثار
نظریههای در مهمی تأثیر اسطورهها دربارة اشتراوس
روایتِی ساختارهای که داد نشان او گذاشت. روایت
مرتبط جامعی و کلی ساختار به منفرد اسطورههاِی
میشودکهپیریزندةهمةآنهااست.والدیمیرپراپ9،
فرمالیسمروسی10ازدیگرچهرههایمطرحدرتكوین
روایتِی عناصر تا نمود کوشش او است. روایتشناسی
مشترکدرهمةقصههایعامیانهرابهروشیمشابهبا
.)1386 )پراپ، کند تعریف لوی-اشتراوس شیوة
آلگرداسگریماس11تالشخودرارویتحلیلمعنایِی
ساختارعبارتهامیگذاردتابهدستوِرزباِنکلِیروایت

شكل۲.کتیبهشماره11روایتاساطیریگیلگمش)مککال،1386(

شكل3.گیلگمشبههمراهشیرشكارشده،نقشبرجستهایازخورساباد
)ژیرانوهمكاران،1386(
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ژرار کمپبل13، جوزف تودوروف1۲، تزوتان یابد. دست
دیگر از جیمسون16 فردریک و بارت15 روالن ژنت1۴،
)مكاریک، هستند روایتشناسی برجستة چهرههای
تحلیل برای گرفتهشده نظر در الگوی .)1۴9 :1383
از بخشی پژوهش، این در اساطیری روایات ساختار

نظریه»سفرقهرمان«جوزفکمپبلمیباشد.

کمپبل و  سفر قهرمان
نظریههای کارآمدترین از یكی ادبیات حوزة در
متـأخرکهبااقبالفراوانمواجهبودهاست،نظریةسفر
قهرمانجوزفکمپبلاست.خاستگاههایفكریجوزف
یافتهدرحوزههای اندیشههایبسط برمبنای کمپبل،
و پراپ روایتشناسی و ساختارگرایی زبانشناسی،

کنش ها و ویژگی ها کهن الگوها
خدمتکردن،ایثارکردن،مبارزهکردن/هدفشجداییازدنیایعادیوروبهروشدنبادنیاییمتفاوت

مرگنمادین:قمارسنگین/ماجرایعشقی/پیروزییاشكست
نقایصوضعفهاوکنكاشهایدرونی،قهرمانراواقعیتروجذابترمیکندکهدرروایتهایپیچیدهبه

.کارمیرود

قهرمان

.راهنماییکردنومنبعداناییبااستنادبهتجربةخودیاتجربهدیگران
انگیزهدهندهبهقهرمان،استادانغالباًباصدایخدایانسخنمیگویند.جادوگر/ارواح/خدایان/نیمه

.خدا/ایزدبانوان
یكیازکارکردهایکهنالگویاستادبهحرکتدرآوردنداستاناست.هدفاستادانایناستکهذهن

قهرمانرابرایمواجههایقدرتمندانهباآزمایشتقویتکنند.کارکرداستاد،عبورداستانازموانعیمانند
.ترسوتردیداستودرنتیجهحرکتداستانادامهیابد

استاد

مأمورحفظومراقبتجهانخاصازنفوذقهرمان.قهرمانبهجایمبارزهبانگهبانآستانهبایداورایا
.کلکبزندیابااومتحدشودتاانرژیآنهاراجذبکند

نگهبانانآستانهمعموالًتبهكارانیاشخصیتهایمنفیاصلیداستاننیستند.تبهکارانکماهمیت،
.مزدوراناجیرشده

نگهبانآستانهپرچمتردیدوترسراباالمیبردتاصالحیتقهرمانرابرایشرکتدربازیموردسؤال
.قراردهد

کارکرددیگرنگهبانآستانهطرحاینپرسشاستکهآیاقهرمانبهاندازهکافیقهرماناستتاباماجرا
.روبهروشود

نگهبانآستانه

هشداردادنوبهچالشکشیدن.منادیوسیلهایاستکهخبرازآمدننیرویکهتوازنرابرهمخواهد
.زد.اینکهنالگوتغییرراگریزناپذیرمیکند

بهقهرمانیادآوریمیکندوانگیزهکنشرابهاومیدهد.چالشهاراعرضهمیکند-تحولیمهمرا
اعالممیکنند.شرایطیااطالعاتتازهازمنادی،توازنزندگیقهرمانرابهممیریزد.منادیآناستکه
ناپایداریدنیایعادیقهرمانرااثباتکندیانشاندهدتاقهرمانبرایرسیدنبهتعادلطبیعیدعوت

.بهماجرارابپذیرد

منادی

زیرسؤالبردنوفریبدادنقهرمان.اونقابدارد.ازانوعرایجمتلون،زنمرگبارزنبهمثابهافسونگریا
ویرانگراست.هدفشگمراهیقهرماناست.کهنالگویمتلونعنصرتعلیقوتردیدراواردروایتمیکند.

.متلونممكناستبهجایکشتنقهرمان،اوراسردرگموگیجکند

متلون

سایهمعرفتاریکترینوژرفترینسویةامیالماست.درگیریباشکوگناه،سعیدرنابودیقهرمان
.دارند

هرچیزسرکوبشده،فراموششدهوپنهانشدهراپوششمیدهدونیرویبالقوهوکاوشنشدهمثل
.عشق،راههاینرفته،خشموغموقتیبهقلمروسایهمیروندبهانرژیمضربدلمیشوند

سایه

مختلکردن؛هدفکهنالگویدغلبازایناستکهقهرمانرامتوجهپوچیوبیمعناییموجوددر
واقعیتکند.دغلبازمنهایبزرگراسرجایشانمینشانندوقهرمانومخاطبرابررویزمین

.میآورند.یاریادشمنقهرمانبودنویدرشكلهایپیچیدهروایتیچندانمشخصنیست

دغلباز

جدولشماره۲.کهنالگوهایکمپبل)منبع:ووگلر،139۴(
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 کنش های شخصیتی روایت بابلی از اسطوره گیلگمش بر مبنای کهن الگوهای
کمپبل

کهن الگوها

گیلگمشقهرماناصلیروایتاست،کنشهاوشخصیتیچندگانهدارد.ازیکسوبهرغمدارا
بودنمادریایزدبانو)نینسیون(بهعنوانشخصیتی)انسانیـخدایی(ومیرامعرفیمیگردد.

همچنیناینشخصیتدرطولروایتماموریتهاییچندگانهداردازجملهایثارکردنونبردبا
هومبابا،مبارزهبادسیسههایایشتر،حرکتبهسویجاودانگیونامیراییودرنهایتمواجه
تقدیرگرایانهبامرگ.همچنیننقایضوضعفهایاودرابتدایروایتونیزسرافكندگیدر

.آزمونهایاوتنپیشپمشخصیتاورادراینروایتپیچیدهساختهاست
دراینروایتشیوهمعرفیشخصیتانكیدووحجمتوصیفاتدرونیوبیرونیشخصیتوی،او
رانهبهعنوانیاورقهرمانکهبهعنوانقهرماندومبهمامعرفیمیکندکهبهنوعیدیگرهمان

.پیچیدگیهاوتحوالتشخصیتیگیلگمشراتجربهمیکند

قهرمان

شخصیتاستاددراینروایترا»اوتنپیشتیم«ایفامیکند؛اماشخصیتونحوهحضورویدر
روایتاساطیریگیلگمشویرابهشخصیتیجالببدلمیسازد.نخستآنکهاوتنپیشتیم
خودانسانیبودهاستکهبهزندگیجاودانهدستیافتهوبهجمعخدایانفناناپدیرپیوسته
است.ونكتهمهمتراینکهویخودشخصیتقهرمانیاستدرروایتیدیگر)طوفان(کهدر

.اینجانقشاستادراایفامیکند.ونكتهآخرحضورونقشنسبتاًکوتاهویدراواخرروایتاست
دراینروایتهمچنینمیتوانازراهبه)کاهنه(ایکهانكیدوراازخوینیمهوحشیاشدور

میسازدوویراتشویقبهمالقاتباگیلگمشمیکند،بهعنواندیگرشخصیتاستاداینروایت
.دانست

استاد

هومبابا«و»زروایآسمانی«درروایتگیلگمشایفاگرنقشنگهبانآستانهاندکهدراینبین«
شخصیتهومبابانسبتبهزروایآسمانیپرداختبیشتریداردوبهنوعیاوتجسممادیبدی

.ومرگمعرفیشدهاست
نگهبانآستانه

ازنكاتقابلتاملدرروایتگیلگمش،حضورکهنالگویمنادیدرقالب»خواب«هایگیلگمش
وانكیدواست.خوابهاییکهخود»خردهروایتهایی«دردلروایتاصلیهستند.درخوانش
بابلیاینروایت،چهارخواب،هریکبهشكلیمسیرحرکتقهرماناناصلیراتغییرمیدهندو

.توازنزندگیآنهارابههممیریزند

منادی

ایزدبانوی»ایشتر«،نقشیمتلون،افسونگروویرانگررابرعهدهداردکهابتدابانقابعشقپیش
رویگیلگمشظاهرمیشودوبعدازآنازخدایانبرایناکامیونابودیگیلگمشمدد

میجوید.ازنكاتقابلتوجهدراینشخصیتپردازی،تبدیل»عشق«ایشتربه»نفرت«دراین
.روایتاست

متلون

سایهکهبهنوعیمعرفتاریکترینوژرفترینسویةامیالانسانیاستدرسهشخصیتاصلی
روایتیعنی»گیلگمش«،»انكیدو«و»ایشتر«متجلیشدهاست.قساوت،نافرمانیوآزاررساندن
بهمردمانشهراورکونیزناتوانیوضعفدرآزمونهایاوتنپیشتیمدرشخصیتگیلگمش،

شخصیتنیمهوحشیورامنشدهانكیدوونفرتلجامگسیختهایشترازجملهمصادیقکهنالگوی
.سایهدرروایتهستند

سایه

باتوجهبهتوصیفاتارائهشدهازکهنالگوِیدغلباز،شایدبتواندرروایتبابلیگیلگمش،
»مار«رامعرفاینشخصیتدانستکهبادزدیدنگیاهجوانی،قهرمانرابهسویتقدیرخود

.رهسپارمیسازد

دغلباز

جدولشماره3.تطبیقکنشهایشخصیتیروایتبابلیازاسطورهگیلگمشبرکهنالگوهایکمپبل)منبع:نگارندگان(
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قهرمان، سفر نظریه در کمپبل بود. استوار اشتراوس
مدعیکشفمسیِرحرکتیامسیرِتحولقهرماندرهر
نوِعروایِتزبانیوداستانیاست.ادعایکمپبلبدین
معناستکههرقهرمان،درهرزمانومكانی،خواسته
یاناخواستهمسیریمشخصومعینراطیخواهدکرد.
درنگاهاواینمسیر17گاممشخصداردکهالبتهبعدتر
تقلیل گام 1۲ به بیشتر تعمیمپذیری راستای در و
»جدایی«، کلی مرحلة سه در گامها این یافتهاست.
»تشرف«و»بازگشت«جایمیگیرند.مرحلة»جدایی«
گامهاییراشاملمیشودکهدرطیآنهاقهرماناز
دنیایعادیخارجمیشودوبهدنیایویژهسفرمیکند،
که است حوادثی و وقایع داستان »تشرف« مرحلة
نهایت در و میگذراند سر از ویژه دنیای در قهرمان
مرحلة»بازگشت«آنچنانکهازنامشبرمیآید،داستان
از )کمپبل،1380(. است عادی دنیای به او بازگشت
باعثکارآمدیوتعمیمپذیری جملهنكاتمثبتیکه
نظریةاوشدهاستمیتوانبهتعریفانعطافپذیراواز
و میشود تلقی فراجنسیتی تعریفی که »قهرمان«
قهرمانراازحصارتنِگنگاِهمردساالرانهپروازمیدهد
وهمچنینتعریفیکهاز»سفر«قهرمانارائهمیشودتا
مفهوم و معنا بر افزون »سفر« مخاطب، نگاِه در
بیاندازد، سایه نیز درونی تحوالت بر خود، جغرافیایی
کنش سفر، مراحل بر افزون کمپبل کرد. اشاره
شخصیتهایهرسفررادرهفتکهنالگوارائهمیکند.
ماهیتجاریدرهرکنش،7 بر تأکید با کمپبل
معنای وی دیدگاه از میکند. تعریف کهنالگو
»کهنالگو«هااز»شخصیت«هامتمایزاست؛»کهنالگو«
کنشیاستکه»شخصیت«ها،فاعلآنهستند.نكتة
مهمآناستکهیکشخصیتمیتواندفاعلچندین
کهنالگوباشد،اماحضوِرپررنگیککهنالگویخاص
مرزبندی و تمایز موجب یکشخصیت کنشهای در
»ایثار کهنالگوی مثال بهعنوان میشود. شخصیتها
توسط هم و »استاد« توسط هم میتواند کردن«
این بسامد قطع طور به اما پذیرد صورت »قهرمان«
بیشتر استاد به قهرماننسبت کهنالگودرکنشهای
است.نكتةبسیارمهمبرایدرکاینکهنالگوها،تفاوت
پراپ نگاه در است. کمپبل و پراپ منظر در جدی

تعریف مطلق صورت به هفتگانه شخصیتهای
میشوند؛قهرمانتاانتهایداستانقهرماناستامادر
منظرکمپبل،هرشخصیتمیتواندمتناسبباشرایط،
اینرو از باشد. داشته چهره بر کهنالگویی نقاب یک
قهرماِنکمپبلمیتواندگاهیدستبهشرارتبزندو
کنشهای به دست گاهی میتواند نیز قصه تبهکار
قهرمانانهبزند.ازاینمنظرکهنالگوهایکمپبلقابلیت
تطبیقبیشتریبرروایتهای»پیچیدهتر«رادارد.در
الگویي با اسطورهکاوانيکه و انسانشناسان میان این
اساطیري روایتهاي مطالعه به ساختارشناسانه
ميتوان که داشتهاند اشاره مهم این به پرداختهاند
ساختاِر پیچیدگِی میان را مثبتي و مستقیم ارتباط
روایتيیکاسطورهباسطوحپیشرفتروایتکنندگان
آنهابرقرارنمود؛یعنیهرچهنوعتأملواندیشهورزي
یکاجتماعبشريتحلیليتروتجربيترباشد،ساختار
روایاتاسطورهایآناجتماعنیزشكلیپیچیدهتربهنوع
استروس، ارتباطاجزایخودمیبخشدوبالعكس)لويـ
1387(.برایناساس،تحلیلساختاریروایاتاساطیری
نیزمیتواندبهعنوانیكیدیگرازابزارهایتبیینسطح
اندیشگییکتمدنبهکارگرفتهشود.لذامیتوانیک
خطارتباطیمیانروایاتیباشخصیتپردازیسادهتربا
سطح بالطبع به و نمود ترسیم آن اندیشهورزی نوع
شخصیت به منجر وی تحلیلیتر اندیشهورزی
پردازیهاییپیچیدترباکنشهاییچندگانهمیگردد.

دراینبخشازمقالهبهمعرفیکهنالگوهایمعرفی
ودر پردازیم قهرمانکمپبلمی نظریهسفر شدهدر
روایت شخصیتی کنشهای پیچیدگی سطح ادامه
قرار بررسی مورد مبنا این بر را گیلگمش اساطیری
متمایز با کمپبل شد اشاره که همانگونه میدهیم.
کردن»کهنالگوها«از»شخصیتها«آنهارادرهفت
گروِه»قهرمان«،»استاد«،»نگهبانآستانه«،»منادی«،
»متلون«،»سایه«و»دغلباز«بهمامعرفیمیکندکه
جدول در کهنالگو هفت این ویژگیهای و جزئیات

شماره۲مشاهدهمیشود.17
همانگونهکهمشاهدهمیشودپردازشکنشهای
بابلی روایت در کمپبلی »کهنالگو«های یا شخصیتی
اسطورهگیلگمشنسبتاًپیچیدهمیباشدکهاینمسئله

 کنش های شخصیتی روایت بابلی از اسطوره گیلگمش بر مبنای کهن الگوهای
کمپبل

کهن الگوها

گیلگمشقهرماناصلیروایتاست،کنشهاوشخصیتیچندگانهدارد.ازیکسوبهرغمدارا
بودنمادریایزدبانو)نینسیون(بهعنوانشخصیتی)انسانیـخدایی(ومیرامعرفیمیگردد.

همچنیناینشخصیتدرطولروایتماموریتهاییچندگانهداردازجملهایثارکردنونبردبا
هومبابا،مبارزهبادسیسههایایشتر،حرکتبهسویجاودانگیونامیراییودرنهایتمواجه
تقدیرگرایانهبامرگ.همچنیننقایضوضعفهایاودرابتدایروایتونیزسرافكندگیدر

.آزمونهایاوتنپیشپمشخصیتاورادراینروایتپیچیدهساختهاست
دراینروایتشیوهمعرفیشخصیتانكیدووحجمتوصیفاتدرونیوبیرونیشخصیتوی،او
رانهبهعنوانیاورقهرمانکهبهعنوانقهرماندومبهمامعرفیمیکندکهبهنوعیدیگرهمان

.پیچیدگیهاوتحوالتشخصیتیگیلگمشراتجربهمیکند

قهرمان

شخصیتاستاددراینروایترا»اوتنپیشتیم«ایفامیکند؛اماشخصیتونحوهحضورویدر
روایتاساطیریگیلگمشویرابهشخصیتیجالببدلمیسازد.نخستآنکهاوتنپیشتیم
خودانسانیبودهاستکهبهزندگیجاودانهدستیافتهوبهجمعخدایانفناناپدیرپیوسته
است.ونكتهمهمتراینکهویخودشخصیتقهرمانیاستدرروایتیدیگر)طوفان(کهدر

.اینجانقشاستادراایفامیکند.ونكتهآخرحضورونقشنسبتاًکوتاهویدراواخرروایتاست
دراینروایتهمچنینمیتوانازراهبه)کاهنه(ایکهانكیدوراازخوینیمهوحشیاشدور

میسازدوویراتشویقبهمالقاتباگیلگمشمیکند،بهعنواندیگرشخصیتاستاداینروایت
.دانست

استاد

هومبابا«و»زروایآسمانی«درروایتگیلگمشایفاگرنقشنگهبانآستانهاندکهدراینبین«
شخصیتهومبابانسبتبهزروایآسمانیپرداختبیشتریداردوبهنوعیاوتجسممادیبدی

.ومرگمعرفیشدهاست
نگهبانآستانه

ازنكاتقابلتاملدرروایتگیلگمش،حضورکهنالگویمنادیدرقالب»خواب«هایگیلگمش
وانكیدواست.خوابهاییکهخود»خردهروایتهایی«دردلروایتاصلیهستند.درخوانش
بابلیاینروایت،چهارخواب،هریکبهشكلیمسیرحرکتقهرماناناصلیراتغییرمیدهندو

.توازنزندگیآنهارابههممیریزند

منادی

ایزدبانوی»ایشتر«،نقشیمتلون،افسونگروویرانگررابرعهدهداردکهابتدابانقابعشقپیش
رویگیلگمشظاهرمیشودوبعدازآنازخدایانبرایناکامیونابودیگیلگمشمدد

میجوید.ازنكاتقابلتوجهدراینشخصیتپردازی،تبدیل»عشق«ایشتربه»نفرت«دراین
.روایتاست

متلون

سایهکهبهنوعیمعرفتاریکترینوژرفترینسویةامیالانسانیاستدرسهشخصیتاصلی
روایتیعنی»گیلگمش«،»انكیدو«و»ایشتر«متجلیشدهاست.قساوت،نافرمانیوآزاررساندن
بهمردمانشهراورکونیزناتوانیوضعفدرآزمونهایاوتنپیشتیمدرشخصیتگیلگمش،

شخصیتنیمهوحشیورامنشدهانكیدوونفرتلجامگسیختهایشترازجملهمصادیقکهنالگوی
.سایهدرروایتهستند

سایه

باتوجهبهتوصیفاتارائهشدهازکهنالگوِیدغلباز،شایدبتواندرروایتبابلیگیلگمش،
»مار«رامعرفاینشخصیتدانستکهبادزدیدنگیاهجوانی،قهرمانرابهسویتقدیرخود

.رهسپارمیسازد

دغلباز
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درکنشهایدرونیوبیرونیشخصگیلگمشمشهودتر
است.دراینمیانحضورقهرمانیدیگرازیکروایت
اسطورهایدرنقشیمتفاوت)استاد(برپیچیدگیهای
شخصیتپردازیروایتمیافزاید.خردهروایتهاییکه
درقالبخوابهایقهرمانهایاصلی،ایفاگرنقشکهن
الگوی»منادی«هستندازدیگرویژگیهایاینروایت

هستند.
ارتباطیمستقیم برمبنایدادههایفوق،میتوان
در یافته شكل تصاویر بر حاکم آگاهي نوع میان نیز
روایت آن فرمي پیچیدگي سطح و اسطورهاي روایت
برقرارنمود؛بهسخندیگرهرچهمنطقمحتواییحاکم
بنیادین اصول از اساطیری روایات تصویری تخیل بر
به باشند،ساختارآنروایت اسطورهایخوددورشده
ویژهکنشهایشخصیتیآننیزشكلپیچیدهتریبه
خودمیگیرد؛یعنیروابطپیچیدهتریمیانکنشهای
حاکـم روایت یک شخصیتهای بیرونی و درونی

میشود.


نتیجه گیرا
تعقلِی فرم و آگاهی در خود که معاصر انسان
شناخت،سكنیگزیدهاست،همههستیهایپیشاز
خودوغیرازخودرانیزبرهمینمبنامحکمیزندو
همینگونهاستکهبسیاریازاصولوپایههایدیگر
شناخت و تحلیل استحالهاِی مسیر در آگاهیها انواع
از یكی میشوند؛ همراه غیرمنطقی صفت با عقلی
مواردیکهبهزعمبرخیمكاتبفلسفیبهعنوانبازنمود
آگاهیانسانیدرمرحلهایازحیاتشمعرفیشدهاست،
»اسطوره«میباشد.اسطورهبهمانندهرشكلروایتی
دیگر،نقشیانكارناپذیربهتخیلتصویریدادهاست؛این
ذهنِی تصاویر قالِب در را شناخت و آگاهی روایتها
تصویری ميکند.جهان بیان البتهجوهری( )و خاص
بنیادین اصول مبنای بر خود اساطیر، در یافته شكل
ارنست میان این در شدهاند؛ بنا اسطورهای آگاهی
کاسیرر،بابازکاویاصولبنیادینآگاهیاسطورهای،ما
رابهدرکچیستیوچرایینوِعتصاویرشكلیافتهبر
مباني این تبیین در وی میگرداند؛ نایل اساطــیر
و تعقلی اندیشه مبانی مقابل در را آنها ساختاري،

سیستماتیکمعاصرقــرارمیدهدوویژگیهایبنیادین
آگاهیاسطورههایرادرقیاسباآگاهیتعقلیامروزی
اندیشه حرکت مسیر همچنین وی کند. می تعریف
انسانراازآگاهیاسطورهایبهآگاهیتعقلیمیداند؛
به خویش تكامل مسیر در اسطورهای آگاهی یعنی
آگاهیسیستماتیکامروزیختممیشود.مسئلهاصلي
برايتبیینسطح الگویي ارائه امكانسنجي اینمقاله
اندیشةانسانيدرتمدنهايگذشتهبرمبنايساختار
فرميوتخیِلتصویریشكلیافتهدرروایاتاساطیری
رایجدرآنتمدنهابودکهدراینسطورسعيشدتابر
خصوص در کاسیرر شناختشناسي رویكرد مبناي
آگاهياسطورهايونیزبااستنادکهنالگوهایارائهشده
مسئله این تحلیل به کمپبل قهرمان سفر نظریه در

بپردازیم.
براساسنظریهکاسیرهرچهسطحتعالیاندیشه
یکتمدنوقابلیتهایتحلیلیآنباالترباشد،مبانی
حاکمبرتصاویرشكلیافتهدراینروایاتازبنیانهای
امروزی تحلیلی الگوهای به و شده دورتر اسطورهای
نزدیکترمیگرددوبالعكس.باتوجهبهبررسیهایبه
بهعنوان »گیلگمش« اساطیری روایت در آمده عمل
نمونةموردمطالعهاینپژوهش،ميتواناستنتاجنمود
در یافته تصاویرشكل از بسیاری بر حاکم منطق که
با تأمل قابل زاویهای گیلگمش، اسطورة بابلی روایت
اصولبنیادینآگاهیاسطورهایداردوبهنظرمیرسد
روایانبابلیایناسطورهبانوعاندیشهورزیاسطورهای
فاصلهگرفتهاند.همچنینساختارفرمياینروایت،به
ویژهدرکنشهایشخصیتیآن،نیزبهشكلپیچیدهای
ارائهشدهاست؛بهطوریکهمیتوانرابطهایمعكوس
یک شخصیتی کنشهای پیچیدگي شدت میان را
اساطیری آگاهی بنیانهای با اساطیری روایت

شكلدهندهآنروایتبرقرارنمود.

پن نوشت ها
1.ازآثارشاخصارنستکاسیررمیتوانبهمسئلهشناختدر
فلسفهوعلمجدید،فلسفهصورتهایسمبلیکدرسه
جــلد،فلسفهوفرهنگ،زبانواسطوره،مفهومجوهرو
مفهومفونكسیون،آزادیوصورت،اسطورهدولت،فلسفه

روشنگریوروحوزندگیدرفلسفهامروزاشارهداشت.
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۲.دربررسیهایمعرفتشناسِیکانت،اثریاززمانواقعیو
تاریخی بستر دریک عقلی مفاهیم چگونگیشكلگیری
نبود.ازاینروی،پیدانبودکهاینمفاهیموصورتهای
عقلیدرچهزمانیوبهچهضرورتیدرتاریخهستیانسان
پیداشدهاند.اماکاسیرربهصورتهاومفاهیمعقلیبهعنوان
پدیدههایتاریخینیزنگریستوپیدایش،رشدوتكامل
تدریجیآنهارادربسترزمانوبهیاریدادههایعینی
قومشناسی،زبانشناسیوعلوماجتماعیدیگررابهبررسی
در را اجتماعی پویایی نظریه دیگر، سخن به کشید.
معرفتشناسیواردکردوبهمبحثشناختوجههاینوین
بخشیدودیدگاهتازهایرادراینزمینهبازگشودکهپیش
ازاودرفلسفهکمتروجههایداشت.فیلسوفانخردگرای
ایدهآلیستوغیرایدهآلیستآلمانکمترازدادههایعینی
اجتماعیدرنظریهپردازیهایفلسفیشانسودمیجستند
وارجینیزبرایاینگونهپدیدههاقایلنبودندکهبدانها
بپردازند.بیگمانپیشرفتعلوماجتماعیدرزمانهکاسیرر
دررویكرداوبهواقعیتهایعینیاجتماعیبیاثرنبود.در
بیشتردرسدههای آلمانکه ایدهآلیست فیلسوفان زمان
هجدهمونوزدهممیزیستند،علوماجتماعینهالینورس
بودوهنوزبهعنوانیکعلمجدیگرفتهنمیشد.ازهمین
رویجایشگفتینیستکهنهآنفیلسوفان،بلكهفیلسوف
ویژه به و فلسفی بررسیهای در کاسیرر چون معاصری
معرفتشناسیازعلوماجتماعیسودجستهباشد)ثالثي،

1۲:1389و13(.
3.برایاندیشهاسطورهایاهمیتهرجزازبدنانسان)دست،
پا،ناخن،موو...(بهاندازهاهمیتکلیتیکانساناستو
تمایزیمیانکلواجزاصورتنمیگیرد،هرخطریکه
اجزارا)حتیبهصورتمنفصل(تهدیدکند،کلشخصرا

موردتهدیدقرارمیدهد)کاسیرر،97:1390(.
۴.ازنظراندیشهاسطورهایتصویریکشخصیایکشی،مانند
نامشان،باخودشخصیاشیهمساناستواینرویهباز
در اسطورهای اندیشه اینکه بر است دیگری دلیل هم
مرحلهعینیکردننسبتبهتمایزاتبیتفاوتاست...اگر
سوزنهاییرادرتصویردشمنفروبریمیاتصویراورامورد
اصابتتیریقراردهیم،خوداونیزبیدرنگمورداصابت
قرارخواهدگرفت؛قائلشدنتفاوتمیانتصویریکشی
وخودشیازدیدگاهخوداسطورهبیمعنیاست،یعنی
تصویرنمایانگرونمایندهشینیست،دراندیشهاسطورهای

تصویرخودشیاست)کاسیرر،89:1390(.
تمایز طریق از فقط زمان معنای اسطورهاي آگاهي در .5
مراحلشبهدستمیآید؛حسمراحلدرهمهوقایعحیات
وبهویژهآنهاییکهبهگذروانتقالازیکسنبهسن

دیگریاازیکموقعیتاجتماعیبهموقعیتاجتماعیدیگر
در حتی گذارها این میشود. حس مییابند، ارتباط
پایینترینسطوح،مانندتغییراتیکهدرحیاتجانورانو
اجرای با طریقی، به میدهد، روی افراد نیز و گیاهان
مناسکوبرگزاریمراسممتمایزمیشوندیعنیبهگونهای
ازسیریكنواختوقایعبیرونکشیدهمیشوندومشخصو
گذار مناسک، از برخی دقیق اجرای با متمایزمیگردند.
سالمآنانازآغازتاانجامتضمینمیشود...زایشومرگ،
بارداریومادرشدن،بهبلوغرسیدنوازدواجکردنهمه
این میشوند... مشخص تشرف و گذر خاص مناسک با
عقیدهرایجاستوبهشكلهایگوناگوندراطرافواکناف
جهانمشاهدهمیشودکهدرگذرازیکقلمروزندگیبه
قلمرودیگرآن،انسانمِنجدیدیبهدستمیآورد؛کودک
تا میمیرد کودک میمیرد، گویی بلوغ، به رسیدن با
شود متولد دوباره بالغ انسان یک و جوان یک بهعنوان

)کاسیرر،185:1390و186(.
6. Narratology
7. Narrative genres
8. Plot
9. Vladimir Propp
10. Russian Formalism
11. Algirdas Julien Greimas
12. Tzvetan Todorov
13. Joseph Campbell
14. Gérard Genette
15. Roland Barthes
16. Fredric Jameson
17.محتویاتاینجدولبرگرفتهوخالصهشدهازکتابسفر
ترجمةمحمدگذرآبادی به اثرکریستوفرووگلر نویسنده

است.
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