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مقدمه :ضرورت بحث
در کتاب «روش مدرن خوانش قرآن» اشاره به ارتباط ،زبان شناسی ،گفتمان و ساختار روایت به عنوان
علوم میانرشتهای برای شناخت متن مطرح شد.
به علت گســتردگی وســیع بحث و نو بودن ،مجموعهای بودن آن بعضــی از مطالب به صــورت عمقی
بررسی نشد و قصد آن بود که یک چارچوب و سیستم برای ورود به خوانش متن تدوین شود.
زبان اسطوره -که در متون دینی و قرآن بسیار مورد استفاده قرار گرفته است،-استعاره ،متن و ساختار
آن ،امر مقدس و قدسی سازی ،رویا و غیره از مواردی است که در این کتاب بررسی خواهد شد.

فصل اول ـ علوم میانرشتهای
۱ـ مقدمه  :طرح موضوع
در کتاب «روش مدرن خوانش قرآن» به کرات به ضرورت علوم و مطالعات بین ر شتهای ا شاره و از آن
ا ستفاده شد .تأکید زیادی برای ورود علوم میانر شتهای در خوانش متن نظیر ارتباط زبان شنا سی،
گفتمان و روایت گردید و اشـــاره شـــد تفســـیر متن با ادبیات عرب نه تنها کافی نیســـت بلکه باعث
برداشتهای سطحی یا انحرافی خواهد شد.
اســاس ـاًتوســعه علوم فلســفی ،دینی و تاریخی در دوران معاصــر بدون اســتفاده از علوم میان رشــته ای
امکانپذیر نیست .با توجه به اهمیت این موضوع در خوانش متون در این قسمت مجداً و مستقال از نظر
بعد نظری به آن پرداخته خواهد شد تا به چیستی و ضرورت آن تأکید شود.
۲ـ چیستی و ضرورت مطالعات علوم میانرشتهای
تخصصی شدن علوم دو پیامد داشت:
 -۱امکان تسلط به تمام قسمتهای دانش مانند قدیم نبود.
 -۲ایجاد فاصله بین علوم مختلف
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شکاف ایجاد شده میان علوم به خ صوص علوم ان سانی مانند فل سفه ،تاریخ ،ادیان ،ان سان شنا سی و
روانشناسی ضرورت تعامل با اندیشمندان هر رشته را ایجاد کرد تا با دستاوردهای علوم دیگر که ذیربط
با رشته مورد مطالعه است مطالعه جامعتری صورت گیرد.
مثالً اگر تحقیقی در علوم انســانی یا هر رشــته دیگر صــورت می گرفت و نیاز به روانشــناســی و آمار و
احتمال بود نیاز به تعامل با این دو ر شته نیز ضروری بود .اوج درهمتنیدگی در علوم ان سانی بخ صوص
علوم دینی و ادیان میباشد.
مطالعات میانر شته ای بعد از تخ ص صی شدن علوم و بروز شکافها و ضعفها ضرورت یافت و طرح
تأکید بر یکپارچگی یا بهم تنیدگی در علوم بخصوص علوم انسانی  ،فلسفه و ادیان مطرح شد.
تو سعه نگرشهای فل سفی ،ظهورزی ست شنا سی مولکولی ،ظهور پ سامدرنی سم ،ظهور مکاتب انتقادی،
بحرانهای زیســت  -محیطی و ضــرورت نگرش اخالقی ،توســعه دیدگاههای شــبکهای ،ظهور فراگیر
تکنولوژی نرم به جای سخت ،جهانی شدن و یکپارچگی بی شتر روابط جهانی ،عدم کارایی علوم محض
و متنو ع و متکثر شدن روش زندگی و غیره باعث بهم تنیدگی علوم در حین تخصصی شدن آنها گردید
و لذا ضرورت مطالعات علوم میان رشتهای بسیار مهم و حیاتی گردید.
۳ـ تعریف علوم میانرشتهای
تعریف در چیســتی و ضــرورت علوم میان رشــتهای نهفته اســت ولی برای تأکید مجداً به زبان دیگر
میشود:
● تعامل رشتهها در مسئله ای واحد برای شناخت بهتر و جامعتر پدیده
● گرایش به وحدت علوم و رویکرد ترکیبی
●بررسی همه جانبه همه وجود یک پدیده مشترک در علوم مرتبط
● ترکیب و مشارکت دو یا چند دسته تخصصی جهت مطالعه پدیدههای مشترک به طوری که تفکیک
آنها ناممکن باشد
●علوم میانر شتهایتخ ص صی شدن را نفی نمی کند بلکه ادعای دا شتن تفکر انتقادی برای نقد آنها را
دارد
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● جمع شدن موارد م شترک در شبکه ارتباطات علوم تخ ص صی در بحثهای ا سطوره ،ا ستعاره ،تجربه
دینی ،مفهوم خدا ،تأویل ،متن و غیره مالحظه شد که علوم فلسفی ،انسان شناسی ،ذهن و روان ،ادیان،
علوم زبان شنا سی ،ارتباط ،روایت و گفتمان به کار گرفته شد تا هدف و مق صود متن شناخته و قرائت
شود.
۴ـ واژگان میانرشتهای
مطالعه میان رشتهای یا علوم میانرشتهای با واژگانهای متفاوتی مطرح شده است.
(« -)۱میانر شتهای»« )۲( ،میانر شتگی»« )۳( ،فرا ر شتهای»« )۴( ،چندر شتهای»« )۵( ،تعدد
ر شتهای»« )۶( ،بین ر شتهای» ( )۷واژههایی به کار رفته ا ست ولی واژه میان ر شتهای بی شتر به کار
رفته است .نقطه مشترک میان همه واژگان توجه یکپارچه به پدیدههای مشترک بین علوم است.
۵ـ تاریخچه و رهیافت علوم میانرشتهای
به طور کلی تاریخچه مطالعات علوم میانرشتهای از حدود  ۱۵۱سال پیش میباشد.
اندیشههای بشر در ابتدا به صورت زبان اسطوره ،عقاید ،آیینها و تربیتهای دینی و غیردینی بیان و به
صورت سینه به سینه به نسلهای بعدی منتقل میشد.
با ظهور رویکرد تجربی که روش ا ستقرایی و م شاهدات تجربی را به کار میبرد و شک را مبنا قرار داد
به تدریج علوم طبیعی به صورت جزءجزء مطرح شدند .با ظهور انقالبهای انگلستان (اقتصادی) ،آلمان
(فل سفی) و فران سه (آزادی) و سپس انقالب صنعتی و ظهور رن سانس جهان وارد دورة ر شد و تو سعه
صنعتی شد و شکل جدیدی از زندگی به وجود آمد .علوم و ر شتههای متفاوتی ر شد کرد و به تدریج
جای ا سطوره و تربیتهای دینی را گرفت و مهمترین پیامد آن تخ ص صی شدن علوم و جداجدا شدن
آنها بود.
جزءنگری بر علوم حاکم بود و مطالعه اجزاء و قوانین فیزیکی ـ مکانیکی رشد و توسعه یافت.
به مرور خود کل نگری در اثر ساده کردن و تخصصی کردن علوم مطرح شد و نگرش تئوری سیستمی
مطرح گردید که رابطه بین اجزاء و کل را در رابطه با هدف ملحوظ میکرد.
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در دید عقلی انسـان مراحل عقالنیت ابزاری ،کنشـی و ارتباطی را طی کرده اسـت و به عنوان سـوژه و
فاعل شتاب محور شد.
بنابر این سادگی معرفت در بشر اولیه که دارای وحدت بود در دوران انقالب صنعتی پاره پاره و تخصصی
شد و سپس به ضرورت وحدت مجدد ولی نه مثل سادگی اولیه بلکه «وحدت در عین کثرت» رسید.
در این مرحله ضرورت علوم میانرشتهای به میان آمد ( )۷و نهادی جهت یافتن اصول وحدتبخش که
بتواند قالب منسجمی برای یکپارچگی علوم میانرشتهای به وجود آورد شکل گرفت.
تجزیهگرای ی و تخ ص صی شدن باعث ر شد علوم شده بود و سرعت تو سعه مییافت ولی اندی شمندان
متوجه شــدند بعضــی پدیده های مورد پژوهش در علوم متفاوت مشــترک اســت و بررســی شــبکهای
پدیدهای به د ستآوردهای جامع و عمیقتری میر سدوال نگرش سی ستمی در محیط میانر شتهای به
وجود آمد.
ســیر علوم بشــری از علوم طبیعی به علوم اجتماعی نهایتاً به نگرش ســیســتمی رســید و پایهای برای
برر سی شبکهای علوم میانر شته ای شد .اوج پی شرفت انقالب صنعتی در جنگ جهانی نمایان شد و
پس از جنگ که مســئله بازســازی و حل مشــکالت انســانی و اجتماعی ناشــی از جنگ به وجود آمد
ضرورت مطالعات ترکیبی و میانرشتهای مهمتر شد.
بروز امراض که در روش جزءنگری امکان درمان نبود در دوران علوم میانرشـتهای و بهمتنیدگی دانش
و علوم مختلف پز شکی و فناوری پز شکی امکان مداوا ایجاد کرد .در بعضی موارد (امور نازایی) ضرورت
ورود علوم فقهی ،دینی ،حقوقی ،اخالقی ،جامعهشناسی و روانشناسی مطرح شد.
مسئله معضل زیست  -محیطی که در اثر انقالب صنعتی به وجود آمده و باعث بروز گازهای گلخانه ای
مانند دیا کسیدکربن و متان شده و به گرمایش کره زمین و تهدید زمین منجر شده بودراه حل منفرد
نداشت و ضرورت همکاری جهانی را ایجاد کرده بود .در این مورد به کارگیری علوم میانرشتهای برای
بررسی و ارائه راه کارهای عملی ـ اجرایی ضرورت یافت.
برای مسئله شکنجه و خشونت یکی از موارد مهم علوم میانرشتهای است ( .)۸در ابتدا بشر برای تنبیه
و مجازات روش شـکنجه علنی در میادین را به نحو خشـن و وحشـتناک را توسـط شـاهان به صـورت
دســتور فردی به کار می بردند .به مرور به تعبیر جنبه مراقبت نیز افزوده شــد و ادیان برای نصــیحت
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مجرمان وارد کار شــدند و بعداً غیرعلنی کردن مجازات مطرح شــد .به مرور تنبیه و مراقبت غیرعلنی
باعث احداث زندان شد و نحوة نظارت بر زندانیان به معماری خاص زندان به صورت استوانههای که در
داخل خالی اســت و یک ناظر از باال بدون این که دیده شــود به دیدبانی زندانیان میپرداخت .به مرور
روان شنا سان برای مراقبت و ا صالح وارد کار شدند تا این م سئله جرم و ان سان جامعتر مطرح شد و
واحدهای دادگاه ،داد ستان ،قا ضی روان شناس و غیره وارد مو ضوع شد و علم جرم شنا سی محور قرار
گرفت.
مالحظه می شــود که به ضــرورت فرآیند مجازات از حاالت فردی ،علنی و خشــن به حالت جمعی از
متخص صان علوم مختلف ذیربط با جرم و به صورت غیرعلنی و تنبیه و مراقبه و اصالح رسیده است که
در نتیجه یکپارچگی و شبکهای کردن علوم میانرشتهای ذیربط در مورد جرم است.
در روال تاریخی به تدریج ضرورتها باعث ظهور علوم میان رشتهای از دو رشته به چند رشته و از علوم
طبیعی به علوم انسانی میل کرده است.
آفت تخ ص صی کردن محض پرهیز از ورود از درون یک علم به سایر علوم ا ست و پژوهشها در همین
نقطه ساکن میشوند.
یک اقتصاددان متخصص در یک جزء رشته اقتصاد اگر در حد مورد نیاز تاریخ ،سیاست ،ریاضی ،فلسفه
و جامعهشناسی نداند امکان کاربردی کردن رشته و تخصص خود را نخواهد داشت.
به همین دلیل است که در سالهای اخیر اکثر دانشگاهها به خصوص در غرب در سطح فوق لیسانس و
دکترا امکان فارغ التح صیلی در یک ر شته را جایز ندان سته بلکه باید به جز ر شته ا صلی در یک یا دو
رشته فرعی ذیربط مهارت کسب کند ( .)۹در مطالعات میانرشتهای بعضاً از زبان تشبیه و استعاره نیز
ا ستفاده شده ا ست زیرا با شبکهای شدن چندین ر شته ،معنا جهت انتقال وزین شده ا ست و قالب
مناسب باید پیدا کند.
تو سعه علوم میانر شتهای در سالهای اخیر در اکثر حوزهها مر سوم و ضروری شده ا ست .مثالً در
ورزش موارد فیزیولوژی ،روانشـــناســـی ،درمان ،نحوة تمرین دادن ،علوم پزشـــکی ،تعلیم مربیان با
دانشهای مختلف روز جهت کار روی تیم و بســیاری موارد دیگر دانشهای میان رشــتهای بکار گرفته
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میشود .مطالعات میانرشتهای دریچهای به سمت افزایش ظرفیت رشتههای علوم انسانی ـ اجتماعی و
دستیابی به تجارب فراگیر و جامع برای انسان و جامعه است.
به موازات توسعه علوم میانرشته ای ضرورت بکارگیری زبان جدیدتری به میان آمد زیرا بکارگیری زبان
تخ ص صی هر ر شته کافی نبوده و به عالوه ب سیار تخ ص صی ا ست و امکان انتقال د ستاوردها را بین
استفادهکنندگان مشکل میسازد .لذا زبان متناسب دانش میانرشتهای ضرورت پیدا کرده است.
در علوم تخ ص صی محض امکان پیش داوری بی شتر از و از خودبیگانگی در اثر گرایش به تخ صصگرایی
وجود دارد ولی در علوم میانرشته ای این موارد کمتر امکان بروز پیدا میکنند.
بنابراین در عصــر انفجار اطالعات و توســعه اینترنت و مولتی مدیا مطالعات میانرشــتهای و توجه به
پدیدههای چندوجهی یک ضرورت مهم به شمار میآید .در نظام آموز شی میان ر شتهای هدف بی شتر
انتقال دانش به جای انتقال اطالعات اســت و بکارگیری ضــروری و در حد نیاز دانش و اطالعات جهت
بررسی ،تحقیق و پژوهش پدیدههای چندوجهی مدنظر است.
۶ـ مبانی مطالعات میانرشتهای
مطالعه میانرشــته ای به علت پیچیدگی و درهم تنیدگی دارای تنوع و کثرت دانش و اطالعات شــده و
لذا جهت پرهیز از التقاط و اندیشه غلط ،مباحث مبانی مشترک تدوین شده است.
۱ـ مبنای منطقی
پس از طرح یک پدیده چندوجهی جهت مطالعه ،تحقیق و پژوهش ضـــرورت دارد یک مدل و الگوی
منطقی پویا برای حل مسئله تدوین کرد.
۲ـ مبنای معرفتشناختی
مهمترین محور در مطالعات میانرشــته ای ایجاد و حفظ انســجام اســت زیرا با طرح شــبکهای چندین
رشته برای بررسی یک پدیدة چندوجهی انسجام بسیار مهم است زیرا کلیت و هویت پدیده است.
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۳ـ مبنای معرفتی
در مطالعات ان سانی شناخت م شهودی یا نظری مطرح ا ست .شناخت م شهودی بی شتر به فرد واب سته
است ولی شناخت نظری قابل اتکاست.
شــناخت نظری یا انتزاعی که بیشــتر براســاس اســتداللهای ریاضــی و منطقی اســت مانند گزارههای
فلسفی و یا تجربی که اکثر علوم را در بر میگیرد و مطالعات میانرشتهای وظیفه بررسی سیستماتیک
آن را به عهده دارد.
۷ـ تبارشناسی و مطالعات میانرشتهای
در رابطه به «دیرینه شنا سی و تبار شنا سی» به طور مف صل در کتاب «روش مدرن خوانش متن» ()۹
بحث و کاربرد آن مطرح شده و در بردا شتهایی از سورههای قرآن به کار گرفته شده ا ست ( .)۱۱به
طور خال صه در تبار شنا سی با رویکردی تاریخی به یک مفهوم ،پدیده ،انگاره خاص پرداخته می شود و
روال تغییرات آن از نظر معنا ،بکارگیری ،تو سعه ،افول و ارتباط با سایر واژهها در روند تاریخی برر سی
میشود.
برر سی تبار شنا سانه مطالعات میانر شتهای ن شان میدهد که حتی در دوران مدرن در ابتدا به دنبال
«علم واحد» بودهاند ولی متوجه شــدند که علت رویآوری به مطالعات میانرشــتهای تلفیق دانش به
منظور بررسی عمیقتر و جامعتر پدیده بوده است.
نگرش کلیت گرا به کاربرد تلفیق دانش در مطالعات میانر شتهای انتقاد دا شتند و در دوران پ سامدرن
توجه به مفاهیم فرارشتهای مدنظر قرار گرفته است.
۸ـ طبقهبندی مطالعات میانرشتهای
اندیشـمندان روشهای مختلفی را از قبیل سـاختاری  ،سـاختاری  -کاربردی ،تجربی ،وصـفی ،ماهیت
رشــتههای در تعامل ،مفهومی و غیره مطرح ســاخته اند .در دوران اخیر این مطالعات بیشــتر به ســمت
کاربردی گرایش پیدا کرده است.
در نوع رابطه رشتهها در مطالعات میانرشتهای حالتها و سطوح مختلفی درگیر می شود .گاهی دو ،یا
چند ر شته مطرح ولی هدف نیاز یک ر شته به سایر ر شتهها ست ،گاهی یک مفهوم یا پدیده میان آنها
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مطرح است ،گاهی تلفیق و هم پوشانی آنها مدنظر است و متناسب هر یک سطوح مختلف ساختاری به
وجود میآید.
در مطالعات سطح چندرشتهای در رابطه با یک پدیده پژوهش میکنند و در سطح تعامل میانرشته ای
تعامل بینرشتهای به تعمیق رشته میانجامد و در سطح تعامل فرارشتهای یک حالت تخیلی و رؤیایی
به وجود میآید.
بنابراین بسته به پژوهش موردنظر ،تعداد رشتههای ذیربط و روشهای ساختاردهی آن تنوع مختلفی از
سطوح به وجود می آید که پژوهشگر باید روش مناسب و متناسب با کاربرد آن را اتخاذ نماید.
در پژوهشهای متون به صــورت عام و متون مقدس به صــورت خاص کار پیچیدهتر اســت زیرا معانی
مختلفی در رابطه با یک واژه در دورانهای مختلف از نظر طولی و عر ضی شکل و تو سعه مییابد که
جهت بازخوانی آنها نیاز به موضـوعات مختلفی مانند انسـانشـناسـی ،جامعهشـناسـی ،روانشـناسـی و
تاریخشناختی میباشد.
مثالً در برر سی واژه تقوی در روند  ۲۳سال دریافت محمد طیفی از معانی از کنترل نفس تا دید باز به
دست می آید به طوری که به مرور زمان انواع مختلفی از سایر واژهها نیز به تقوی متصل می شود (.)۱۱
گاهی اوقات در مفهوم یک واژه در یک آیه در یک زمان م شخص مفسرین معانی مختلفی ذکر کردهاند
که برای مطالعه و پژوهش در مورد آن اگر علوم و روش میانرشـــتهای به کار رود میتوان معانی و
برداشتها تلفیقی یا ترکیبی به دست آورد.
مثالً در آیه  ۸۴سوره ا سری واژه شاکله را معانی مختلفی کردهاند که شامل سرنو شت الهی ،داللت،
عادت و خوا ست ،دین  ،روش و طریقت ،نیّت ،بردا شت حق ،طاقت و بردا شت میبا شد و اگر در برر سی
از رشتههای انسان شناسی ،روان شناسی ،جامعه شناسی و فرهنگ قرآنی استفاده شود میتوان به یک
معنی تلفیقی یا ترکیبی از شاکله مانند مجموعه خصوصیات که فرد را متعادل میکند رسید.
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پاورقی
 -۱کتاب «روش خوانش مدرن قرآن» ،حسن پویا ،سایت زمانه ،قسمت کتابخانه
2- Interdisciplinary
3- Transdiscipinary and redisciplinary
4- Multidisciplinary
5- Plunidiscilinary
6- Cross-disciplinary

 -۷تشکیل کنفرانس بینالمللی وحدت علوم در سال ۱۹۷۱
 -۸به مورد ( ،)۱فصل  ،۸قسمت  ۴تبارشناسی خشونت و شکنجه مراجعه شود.
9- Major and Minor

 -۱۱مورد ۱
 -۱۱سایت ملی  -مذهبی،قسمت اندیشه ،برداشتهایی از سورههای قرآن ،حسن پویا
۱۲ـ مورد ( )۱۱موارد بسیار زیادی بررسی شده است.

15

فصل دوّم ـ اسطوره
۱ـ پیشگفتار
زبان ا سطوره از ابتدا با ان سان بوده و خواهد بود ،ولی میزان و مقدار آن فرق خواهد کرد .ان سان از ابتدا
برای یافتن حقیقت معناها در حد ذهن خود درگیر شکل دادن به مفاهیم «خدا ،زندگی و مرگ» بوده
است .شکل دادن به مفهوم و تصور خدا روندی متغیر در طول زندگی انسان داشته است و در طیفی از
چند خد ایی و خدای یگانه و واحد سیر کرده است.
سپس انسان به داستان آفرینش روی آورده است و در این مورد دورانهای مختلفی از آفرینش کیهان،
آسمان ،زمین و موجودات روی زمین خلق و به تصویر کشیده است.
انسان چون با پدیده مرگ روبهرو بوده است به تصور مرگ نیز اندیشیده و یکی از موارد مهم اندیشه او
بوده ا ست .در بعد مفهوم خدا برای انسان قدرت کسی که آفرینندة جهان بوده ا ست و رابطه خود با او
خیلی مهم بوده و فلسفههای بسیاری در این مورد خلق کرده مطرح بوده است.
پس از آفرینش خود م سئله زندگی در قالب مفهوم حیات تجلی کرده ا ست و زندگی و نو شدن یکی از
موارد مهم اندی شه ان سان بوده ا ست .نحوة زایش و نو شدن طبیعت و ان سان و شبیه سازی آن به زبان
ا سطوره خیلی پررنگ و وزین بوده ا ست و قدرت پاکی و نو شدگی حیات را با ت شبیهات مادر (زمین)،
باران (آ سمان) و زایش مح صوالت در نقش آمیزش جنس مؤنث و مذکر بیان کرده ا ست و در مواردی
جهت اهمیت به این تعابیر به مادر باکره در اکثر ادیان در قالب داستانهای متفاوتی اشاره شده است.
مرگ در اندی شه ان سانی به صورت مفهوم سازی جاودانگی آمده ا ست و جهان پس از مرگ با ت صاویر
متفاوت در ادیان تجلی کرده است و در بسیاری موارد به منجیها نیز نقش داده است.
بیان زبانهای اســـطوره ای در ملل و اقوام مختلف با توجه به شـــرایط جغرافیایی ،فرهنگی ،تاریخی و
الگوی زندگی در قالب واژههای متفاوت بیان می شود ولی آنچه مهم است مفاهیم مشترک در اکثر آنها
وجود دارد.
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در قرآن نیز زبان ا سطورهای به وفور ا ستفاده شده و در قالب مفاهیم و دا ستانهای مختلف بیان شده
است ولی متأسفانه عموم مفسر ین سنتی به معنای واژه ،قالب و لفظ پرداختهاند و بعضاً به واقع بودگی
آنها توجه
کردهاند.
در کتب تفســیر میگویند اســطوره «از ســطر» می آید و به معنای ردیف شــدن و در صــف قرارگرفتن
چیزهاســت و در مت ن کنار هم قرارگرفتن حروف و کلمات به صــورت منظم اســت .مســطره به معنای
خطکش و وسیله ای برای نظم دادن و درست عمل کردن است.
ا سطوره وقتی با سایر واژهها نظیر کتاب الم سطور ،نون و القلم و مای سطرون و ا ساطیر االولین همراه
میشـــود بار پنهان زیاد ،پیدا میکند و واژة نون با واژه های ذوالنون یا یونس و ماهی و شـــکم همراه
میشود و قدرت پنهان وزینی ایجاد میکند.
تفسیر واژه نون به معنای ماهی و روال افتادن یونس در شکم نهنگ و سپس پرتاب شدن در خشکی و
تغذیه و تفکر خاص در مکان جدید و ســـپس بازگشـــت به قوم خود حاکی از واقعبودگی عینی این
دا ستان ندارد و یا حداقل دارای پیام و معنایی ا ست که ان سان باید در اثر خطای خود (ناراحتی و عدم
صبر یونس و ترک قوم خود) مبادرت به بازنگری و اصالح بپردازد.
داستان ابراهیم و عبور از آتش و قربانی ،داستان موسی و فرعون و عبور از دریا ،داستانهای یوسف در
مورد رابطه با زلیخا صــحنه روبه رو شــدن با زنان دربار ،تعبیر خواب پادشــاه و رابطه با برادران و پدر،
داســتان اصــحاب کهف و پناه بردن به غار ،داســتان آفرینش انســان در قالب آدم و حوا و نزدیکی به
درخت ممنوعه ،دوران حیات و نوشدگی جهان و انسان و جامعه ،داستان یعقوب و سلیمان ،تمثیلهای
متفاوت از روابط پیامبران ،منبع آفرینش به صــورتهای مختلف ،داســتان مرگ و جاودانگی و آخرت
همه نشــان از یک معنا دارد که در قالب اســطوره و به صــورت اســتعاره بیان شــده اســت و الزاماً از
واقعبودگی خبر نمیدهد.
درک معنا از این واژهها و قالبهای ا ستعارهای نیاز به دانش زبان شنا سی و زبان ا سطوره دارد و در حد
بررسی واژه و نقل روایات تاکنون نه تنها کارگشا نبوده است بلکه به افسانه و خرافات منجر شده است.
برای مثال بیان خود قرآن از این مسئله بسیار جالب است .قرآن به صورت تمثیل میگوید وقتی مردم
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به غار کهف میروند و از واقعه اح ساس عجیبی میکنند می گویند باید در این مکان م سجدی ساخت
( )۱ولی قرآن اشاره می کند که باید به معنا پی برد نه به ساختن مسجد پرداخت.
در ملل و اقوام مختلف دا ستانهای متفاوتی بیان و ساخته شده ا ست مثالً در ایران با شرایط مختلف
فصلی از کویر تا محلهای پرسبز و درخت ،کوهها و درهها و غیره داستانهای متفاوتی خلق شده است.
داستان های شاهنامه از خدا ،آفرینش جهان و انسان ،فرآیند زندگی در هفت خان رستم ،جنگ رسم و
ا سفندیار ،دا ستان ضحاک ماردوش ،سوگ سیاوش و همه موارد دیگر مانند ا سطوره دره آئین مانی و
زردشت در کتب مختلف بررسی و تحقیق شده است.
از مجموعه این دا ستانهای ا سطورههایی که به زبان ا ستعاره و تمثیل بیان شده ا ست ساختارهای
مشــابه اســتخراج و راهنما قرار نگرفته اســت .آنچه در این قســمت مدنظر اســت بررســی «فلســفه
ا سطوره شنا سی»« ،اندی شه ا سطورهای» « ،شناخت شنا سی ا سطوره»« ،میزان آگاهی و ا سطوره»،
«سـاختار اسـطوره»« ،شـکلبندی فضـای موجود در آگاهی اسـطوره»« ،نقش زندگی در اسـطوره» ،و
«نحوه شهود و ا سطوره» ا ست .به طور خال صه یافتن یک ساختار برای ا سطوره ا ست که در زبانهای
م لل و اقوام مختلف به کار میرود که با فهم و تبیین آن بتوان به مع نای پن هان در دوران مختلف
تاریخی دست یافت .بدون این ساختار دریافت و فهم متون بخصوص متون مقدس امکان پذیر نیست و
چه بسا به انحراف و افسانه و خرافه منجر شود.
۲ـ طرح موضوع
ارتباط ،زبان ،گفتمان ،روایت ،اسطوره ،استعاره ،هنر و شعر ساختار خاص خود را دارند که باید طبق آن
بررسی شوند.
انســـان در فرآیند ارتباط و کنش به کمک ذهن دنیای ســـمبلیکی می آفریند و مجداً به بیرون انتقال
می دهد و بیان این رابطه با زبان و زبان اسطوره است.
سنبلها معنا را که در ذهن پرورش یافته است با نشانهای مرتبط میکنند.
فل سفه با ا سطوره در تقاب ل ا ست و به کارگیری ا ستعاره و تمثیل و ا سطوره به مرور کاهش مییابد و
پس از رن سانس خیلی کمتر شد ول ی در شعر و هنر رواج دارد .ا سطوره دارای معنا ست و لذا آگاهی
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میدهد و مانند یک قدرت بر اندیشه انسان تسلط پیدا میکند و خود را در «مکان ،زمان و عدد»نمایان
میسازد
ا سطوره یک کلیت قائم به ذات است که وجود آن در زندگی انسان یک ضرورت است
به طور کلی میتوان گفت:
● اسطوره دارای ساختار است
● اسطوره به صورت نماد ،رمز و استعاره طرح میش ود و سپس به صورت آئین در میآید
● اسطوره ابتدا در ذهن شکل میگیرد و سپس عینی میشود.
● اسطوره در دنیای تجربه شکل میگیرد و هیچگونه امر فراسویی را بکار نمیگیرد
● اســطوره به مرور زمان کاهش می یابد و در اقوامی که آگاهی کمتر وجود دارد بیشــتر رواج دارد .در
ادیان اسطوره زیاد یافت میشود
● فلسفه علم همواره در تالش جداسازی خود از اسطوره بوده است
● اسطوره یک مفهوم انتزاعی ،نامتمایز و نسبی است که منشاء آن گاهی انسان است
● اســطوره در ذهن شــکل می گیرد و به صــورت اســتعاره و ســپس آئین و نماد به بیرون بازتاب داده
میش ود و به شکل گفتمان تجلی مییابد
پس اسطوره فی نفسه در خارج واقعیت عینی ندارد و معنایی در ذهن و آگاهی انسان است و بر آگاهی
ت سلط مییابد و فرآیند شکل گیری ا سطوره مانند فرآیند شکل گیری اندی شه ا ست که در ذهن ایجاد
می شود و در چارچوب ادراکات انسان باید قلمداد شود که میتواند تراوشات ذهنی برگرفته از تجربیات
جهان بیرون و یا رویا و تخیالت او باشـــد .تصـــور مفهوم خدا نیز همینطور اســـت و به تدریج خدای
حقیقی خاص مطلق می شود و در جهان خارج ابتدا به صورت معنای خدای واحد و سپس به صورت
خدایان متعدد مانند خورشید ،طبیعت ،غذا و غیره نمود مییابد.
بنابراین ا سطوره مجموعه ای از ت صورات بازنمایی شده تو سط ان سان ا ست و طبق قواعد بازنمایی قابل
تبیین است.
سؤاالت زیادی در مورد ا سطوره وجود دارد .آیا سطوره خیال پردازی ،رویا ،الهام ،فعالیت صرف ذهنی و
عقلی ،عاطفی یا ارادی اسـت در این حالت اسـت که فلسـفه علیرغم تالش برای جداکردن راه خود از
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ا سطوره ا ست ولی وارد بحث می شود تا سؤاالت فوق را پا سخ دهد .برر سی تجارب اقوام ،ا سطورههای
مختلف آنها و تاریخ ادیان بحث شناخت ا سطوره را می سر می سازد و لذا نیاز به فل سفه ،زبان شنا سی،
گفتمان و روایت است .در ضرورت واردشدن علوم میانرشتهای (مانند بحث زبان شناسی و قرائت متن)
مقولههای دیگری در رابطه با ا سطوره نظیر شرایط جغرافیایی و فرهنگی -اقت صادی ،ا سطوره و قدرت،
استفاده و رمز و ایجاز و نحوه تجلی بیان ،امر مقدس و قدسیسازی ،نقش قهرمانسازی ،علم فیولولوژی
(فقه الغات) ،افسانه و رویا و واقعیت ،بررسی فضا و زمان و نقش اعداد در فضاسازی و بسیاری از موارد
دیگر مطرح میشود.
ا سطوره از یک طرف ضرورت است و متناسب ماهیت وجودی انسان ساخته می شود و از طرف دیگر با
انتقال معناهای متفاوت که متناسب شرایط مختلف قابلیت تفسیرهای متفاوت میباشد که در یک واژه
یا گزاره کار فهم و دریافت را مشکل می سازد ولی کلید و راهنمای خوانش متن فهم ا سطوره ا ست .در
متون ادیان که زبان اســطوره به وفور نقش دارد تفســیر و خوانش متن با صــرف بررســی لغوی واژهها
امکانپذیر نی ست و ما را به فهم معنا نمیبرد و بلکه معنای مجرد ،ق شری ،سطحی را به صورت همان
قالب در همان زمان به نسلهای بعدی منتقل میکند.
اسطوره و زبان ج ز الینفک هم هستند و برای شناخت معنای اسطوره باید علم زبانشناسی دانست.
۳ـ مبانی اسطوره
الف ـ فرآیند ادراک
قبالً در مورد شکل گیری و فرآیند اندی شه بحث شده بود ( )۲و اکنون ا شارهای مخت صر جهت ورود به
بحث آگاهی اسطورهای شد.
در فرآیند بازنمایی  -بازتاب از پدیده ها و روابط بین آنها توســط انســان ذهن نقش واســطه دارد و به
فعالیت می پردازد .ماهیت این ادراکات مادی نیســـت و ذهن دریافت های خود از جهان را در ذهن
بازتاب میدهد و ســـپس به قیاس  ،تجزیه و ترکیب به تحلیل دریافت ها میپردازد و آن را به بیرون
بازتاب میدهد.
آنچه به بیرون بازتاب داده می شود همان شی و روابط نی ست ،بلکه برقراری یک نظام سی ستمی در
قالب روابط با ن سبت دادن به و سیله قوة ذهن ا ست .این فرآیند کامالً عقلی و ذهنی ا ست که تو سط
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انســان صــورت می گیرد .در فرآیند بازنمایی نســبت دادن نیز وارد میشــود و یک ســاختار و چارچوب
عینی جدید را به وجود می آورد .امکان دارد این محصـــول ذهن برگرفته از جهان بیرونی نباشـــد بلکه
ماح صل تجربیات ان سانی با شد و در ذهن به صورت ارادی یا غیرارادی تجلی کند (خیال ،رویا ،فهم و
دریافت) و سپس بازنمایی شود .پس از بازنمایی ضرورت سنجش و ارزیابی یافتهها مطرح می شود که
هر گفتمان و فهمی که ماندگارتر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است .گفتمان آفریده شده خود شی
یا روابط اولیه نیست بلکه یک نظام جدید است که توسط ادراک انسان ساخته شده است .عینی شدن
در اینجا به منزله یک گفتمان با شرایط و حدود معین ا ست و میتواند در شرایطی وجه غالب در نظام
گفتمانی پیدا کند)۳( .
ب ـ آگاهی اسطورهای
آگاهی اسطوره ای با ادراک و شناخت معمولی فرآیند ذهن ـ عین فرق دارد .اسطوره مرزی بین تصور و
واقعیت ندارد و بیشـــتر به تجربه در رویا می ماند و گاهی به تجربه در بیداری میآمیزد .یک آگاهی
محض در لحظه اســت و ذهن را به تســلط خود وا می دارد و مانند یک نوع ادراک شــهودی اســت .به
عبارت دیگر آگاهی ا سطوره ای قصد ندارد آن را در سطوح مختلف عینی کند بلکه به صورت رمز و راز
و زبان ا ستعاره آن را تجلی میکند و سپس تبدیل به راز می گردد .جهت ک شف و تف سیر و یافتن معنا
از اسطوره باید نشانههای ذیربط را برای فهم آن بررسی کرد.
ماهیت آگاهی اســـطورهای محض ،ایدهآل ،بی واســـطه و به صـــورت کلیت یک اینهمانی واقعی دیده
می شود .وقتی این آگاهی بخواهد ویژگی خاصی را پیدا کند باید به حالت عینی وارد شود.
یکی از حاالت بیان مادی و عینی آگاهی اسطورهای ارائه به شکل شعائر ،آیین و مناسک است و انسان
وقتی این آئین و مناسب را انجام میدهد به جای این آگاهی مینشیند.
آئینها واقعی هستند و تفسیر این آئینها به کشف اسطوره میانجامد .این شعائر و ویژگیهای اسطوره
ان سان را به زیر سلطه خویش وا میدارد ولی اگر ان سان به راز پ شت این ت صاویر پی ببرد از این سلطه
رها میشود.
ج ـ مفهوم خدا و اسطوره
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در آئین ،مناســـک و شـــعائر انســـانها خود تازهای فهم میکنند و نامی بر آن می گذارند که این نام
متناسب باطن اوست (و منِ او) .انسان همة ادراکات خود از عظمت ،ابهامات و مجهوالت جهان را جمع
می کند و برای این مفاهیم هوشــمندانه یا مرتبط یک نام متشــخص «خدا» میگذارد که دارای نیروی
واقعی است زیرا شب را روز میکند ،باران میبارد ،حیات میبخشد ،سیل و طوفان راه میاندازد و برای
هر نیرویی یک خدا یا یک ویژگی از خدای مطلق محض مجرد قائل میشــود و برای آنها دعا و نیایش
میکند و آنها را می خواند .این صفات خدایان یا خدایان تجلی و نماینده اموری از زندگی و حیات را به
عهده دارند و در رابطه با امور جهان دارای نقش می شوند و به همین دلیل ان سان برای رفع م شکالت
خود و فهمپذیری جهان به آنها رجوع میکند.
د ـ اسطوره و قالب
اسطوره جهت عینی شدن نیاز به قالب دارد تا در آن خود را نشان دهد .این نمایش و عرضه به صورت
استعاره ،ایجاز ،رمز و ایهام ارائه می شود .هدف در این ق سم ت تبیین عواملی است که این قالب را برای
اسطوره شکل میدهند.
اسـطوره در یک دوگانگی بین پنهان ماندن و آشـکارشـدن قرار دارد .اسـطوره دارای رمز و راز اسـت و
همین به آن خا صیت پنهان شدن می دهد ولی از طرف دیگر باید بازخوانی شود تا آ شکار شود (وحی
به منزله آشکارشدن و ظاهرشدن) .این ویژگی اسطوره به خصوص در ادیان به اسطوره ویژگی «مقدس
شدن» را میدهد .در این حالت اسطوره به یک کلیت بی واسطه محض کیفی تبدیل و وارد فراسو شده
و تبدیل به امر متعالی و مقدس می شود .از اینجا مفهوم مرکزی خدا و ت شکیل دین آغاز می شود و بر
حقیقتی غایی داللت می کند که همان جاودانگی است (ازلی و ابدی).
از این به بعد دا ستانهای آفرینش کیهان ،زمین ،طبیعت ،ان سان و دنیای جاودان شکل میگیرد .انواع
دا ستان های آفرینش در ادیان و غیر آن به صورت زایمان باکره مطرح شده ا ست .پدیدة قربانی به پای
خدا یا خدایان که در مکان های مقدس (معابد ،مســاجد و  )...به منظور پاکی در همین دوران زندگی و
حیات خلق شــده اســت .انگارههای متفاوت از م فهوم و تصــور خدا در ادیان و اقوام مختلف نظیر مانا،
یهوه ،الهه ،اهلل  ،مفاهیم منیویی ،اهورا مزدا ،مهر ایزد و غیره شکل میگیرد.
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به تدریج که جامعه بشــری فرآیند «شــور ،شــعور و اراده» را طی میکند زبان تخیل و فراســویی به
عقالنیت میل می کند و انسان از این مفاهیم و آیینها رها میشود.
هر نوع آگاهی اســطورهای و غیراســطوره ای جهت بازنمایی در بیرون و عینیت یافتن نیاز به فضــایی
مناسب دارند که شامل «مکان ،زمان و اعداد»است تا قالب و فرم عینی شدن پیدا کنند.
در مفاهیم دینی و قد سی اقدام و ملل مختلف موارد ب سیار زیاد از مکانهای مقدس در زمان تاریخی و
تو صیف به صورت عدد وجود دارد .تق سیمبندی ف ضا به باال ،پائین ،چپ و را ست و یا شمال ،جنوب،
شرق و غرب نمونه هایی از مکان هستند .گردش کرات ،تناوب شب و روز و فصول ،روشنایی و تاریکی و
غیره ســاختار مکان و زمان را نشــان میدهد .مفهوم تغییر و دگرگونی یکی از مهمترین ســاختارهای
میان مکان و زمان میباشــد ( .)۴اعداد باعث شــناخت از طریق مقایســه میشــوند .اعداد پیوســتگی و
گسستگی روابط آشکار و پنهان را نشان می دهند .عدد قدسی هفت و سایر اعداد نمایانگر کثرت از این
گونه اند و بعضی اوقات اعداد برای بیان روحانی و معنوی بودن به کار میرود.
ه ـ ایجاد فضای مکانی ،زمانی و عددی
۱ـ مکان اسطورهای
فضای هند سی با فضای ا سطورهای تفاوت دارد .در فضای ا سطورهای مکانها لحن خاص خود را دارند
که به اســطوره باز میگردد و مانند کاری که در هندســه صــورت می گیرد نیســت بلکه ایجاد محدوده
مکا نی در ف ضا ا ست که به و سیله ان سان ایجاد شده ا ست تا عنا صر ا سطوره را به هم مرتبط نماید.
ادراکات انسانی صرفاً در این قالب یا محدوده ریخته می شود تا موجودیت و عر ضه شود .فضای مکانی
در ا سطوره مانند یک کلیت ا ست که در اثر تق سیم اجزاء از بین نمیروند و به یک کلیت پایدار مرتبط
هســـت ند .دوری و نزدیکی ذات این کل یت وا حد را دســـت نخورده باقی می گذارد و م کان جزئی از
خودآگاهی اسطورهای است.
ف ضای مکانی ا سطوره ای با تقابل نور و ظلمت ،شب و روز ،رو شنایی و تاریکی آغاز می شود و تفکیک
مناطق فضا در فضای اسطورهای با این تقابل ارتباط دارد.
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امر مقدس در این فضا ارزش اسطورهای میگیرد و به عبارتی به این مکانها بار قدسی میدهد و نهایت ًا
آنها را خدا می نماید .خدای شمال ،جنوب ،شرق و یا غرب و یا تمام جهات از آن خداست ،تمام شب و
روز ،خورشید و ماه و کرات ،فصول ،آب ،باران ،سیل و غیر از خداست (.)۵
۲ـ زمان اسطورهای
مفهوم اســطوره فقط با مکان اســطورهای کشــف و آشــکار نمیشــود بلکه نیاز به زمان اســطورهای نیز
میباشد زیرا اسطوره با حیات در زمان حقیقی میشود.
اسطوره وقتی موجود عینی می شد که باعث ایجاد آئین و شعائر می شود .به خصوص این که این زمان
را به گذشـته و ازل ربط دهد تا روحانی شـود .ارتباط زمانی از طریق ارتباط مکانی انجام میشـود و به
تنهایی صورت نمی گیرد .تق سیم مکان به جهات در ف ضا و مناطق و تق سیم زمان به مراحل مختلف دو
عامل جهت قالبگیری آگاهی اسطورهای به منظور عینی شدن  ،روشن و آشکارشدن اسطوره است .از
اینجا زمان و مکان و آیینهای دینی به عنوان فریضـــه یا عبادت شـــکل میگیرد و باید در دورانهای
معینی انجام شــوند تا تقدس خود را حفظ کند .دورانهای مختلف هفت روزه ،فصــلی ،روزهای خاص
مقدس اعیاد نمونههایی از این فواصل زمانی هستند.
بیان کمی یا عددی یا فا صله ای زمان در ا سطوره از نوع کمّی نیست بلکه کیفی ا ست .در ادیان زمان و
تاریخ گذشــته به کرات به آینده نمایان می شــود و به آینده حیات ،زندگی انســان و جاودانگی وصــل
می شود و لذا پیامبران وقتی صحبت از آینده می کنند در حقیقت ا شاره به یک روند کلی از حیات که
دائماً میمیرد و زنده میشود مینمایاند.
در اینجا دوگانگی یا دوپایه ای حیات به صـــورت حق و باطل ،خدا و شـــیطان ،نور و تاریکی ،حیات و
مرگ ،ظهور و سقوط تمدنها ،نیکی و بدی ،اهورامزدا و دیو و غیره شکل میگیرد .در نبرد این دو پایه
در دورانهای زمانی و آ ینده و براساس وظیفه دینی و عمل انسان غایت و هدف متعالی واحد نیز تبیین
میشود.
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۳ـ اعداد اسطورهای
به موازات مکان و زمان ،اعداد نیز در قالب ا سطوره نقش دارند .عدد باعث شناخت می شود و با ایجاد
مقای سه و ن سبت رابطهها را ک شف میکند .عدد یک عن صر رابطهای مهم ا ست که تکثر و تنوع را در
یگانگی به وحدت شناختی می ر ساند .در حقیقت اعداد با پیو ستن و یا گ س ستن روابط و بیان رابطه و
نسبت توانایی شناخت را عرضه میکند.
در آگاهی ا سطوره ای منطق اعداد ریا ضی در ابتدا به عنوان شمارش به کار نرفته ا ست بلکه دربردارنده
یک عامل خاص ا ست و نمایانگر شمارش و ترتیب در یک د ستگاه ریا ضی نی ست بلکه صرفاً رابطه و
نسبت را بیان می کند که دارای قدرت و لحن خاص خود است .این لحن و قدرت در آگاهی اسطورهای
به منظور معنوی و روحانی کردن آن است که برای انتقال مفاهیم دینی به کار میرود.
عدد هفت در اکثر ادیان مطرح شــده اســت و تقدس آن از قدیمیترین عدد در فرهنگ انســان اســت.
هفت آسمان ،هفت گاو نر در تعبیر خواب توسط یوسف ،هفت فرمانروا در یونان از این قبیل است و در
دین مسیحی عدد هفت یک عدد کامل و مطلق است.
اعداد وقتی مقدس می شـوند مضـارب آنها نیز همین ویژگی و قدرت را پیدا میکنند و این مضـارب به
صورت آشکار یا نهان در روابطه نقش بازی میکنند.
در مکان عدد چهار نقش بازی میکند و جهات چهارگانه را بیان میکند و جهان را میبیند.
۴ـ آگاهی اسطورهای و قربانی
وقتی آگاهی اسـطورهای عینی می شـود و به صـورت آئین ،شـعائر و رسـوم در میآید پرسـتش شـکل
می گیرد .رابطه انسان با خدا  /خدایان از طریق پرستش برقرار میشود .در پرستش ،شعائر و مناسک بر
ا سطوره مقدم ا ست و عمل پر ستیدن باعث فهم ا سطوره می شود .فرآیند پر ستش به منظور اینهمانی
کردن «من خود» در «من خدا» یا «من جمع» اســت که در این فرآیند و رابطه بین فرد  -خدا ســعی
میشود فرد خود را پاک نماید.
قربانی کردن در این فرآیند به منزله واگذاری «من» اســت که در تقابل با بزرگ کردن خود میباشــد.
قربانی بخشــیدن ملزومات و امکانات زندگی و تا حد اعالی آن بخشــیدن و واگذارکردن خود اســت.
ریا ضت کشیدن ،روزه ،شبزندهداری و دوری از بعضی امور که منجر به تغییر جسمی ،فکری و روحی
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شــود نوعی قربانی اســت .به عبارت دیگر قربانی کردن باید توســط عمل انســان به پاکی بینجامد تا
آگاهی های نو پیدا شود و فرد احساس رهایی و آزادی و سبکی نماید .قربانی کردن ملزومات و امکانات
به صورت هدیه ،پی شکش و نذر ارائه می شود و برای پذیرش آن باید به صورت کامل و صحیح انجام
شود تا نزدیکی و قرب صورت پذیرد وگرنه فرد باید کفاره بدهد .آئین ،مراسم ،شعائر ،فرائض و مناسک
بین انسان و الهه به منظور تطهیر نقش دارد و قربانی را میتوان مرکز این مراسم در اکثر ادیان دانست.
هر شکل از قربانی و منا سک معنای جدیدی از رابطه ان سان و خدا را ایجاد میکند و در اوج آن خروج
از وابستگی ها و قربانی کردن فرزند است که به وفور در ادیان به اشکال مختلف تصویر شده است (.)۶
۵ـ مقولههای اساسی اسطوره شناسی
الف ـ مقدمه
پس از تبیین سـاختار برای اسـطوره بعضـی مقوالت هسـتند که در اکثر آگاهیهای اسـطورهای وجود
دارند و نقش قوی بازی میکنند .مثالً مقولههای قدرت ،قداست ،قهرمان ،امر قدسی که در مکان ،زمان
و اشیاء تجلی می کند ،نقاب ،استعاره ،نمادسازی و نمادگرایی ،رمز و ساختار آن و تفاوتهای اسطوره و
رویا و راز از این موارد هستند.
به علت پیچیدگی و رمزآلود بودن اســطوره و زبان آن معموالً بعضــی مقولهها در هم تنیده میشــوند و
تفکیک آن سخت می شود .برای مثال مقولههای قدرت ،قدا ست و قهرمانپروری معموالً در ا سطوره با
هم نقش بازی می کنند .در این قسمت هر یک از مقوالت فوق بحث و بررسی میشود.
ب ـ قدرت
همانطور که ذکر شد انسان موارد ناشناخته خود را به فراسو می فرستد و سپس آنها را به شکل حکم و
معموالً زبان اسطوره و مقدس به دنیای واقعی میآورد (.)۷
در ماهیت و ویژگی اســطوره یک انرژی وجود دارد که به انســان قدرت میدهد از آنها تبعید کند و در
مرا سم و منا سک آئینی شرکت کند .مرا سمی که در دادگاههای غرب قبل از شروع ر سمی صورت
می گیرد و قاضی با لباس بلند مشکی وارد و همه ایستاده و ادای احترام میکنند حاکی از قدرتبخ شی
به او دارد.
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در دا ستان یونس برا ساس عدم صبر و انجام وظیفه از قوم خود سفر میکند  ،سوار ک شتی می شود و
کشـتی غرق میشـود ،وارد شـکم نهنگ میشـود و سـپس به سـاحل پرتاب میشـود تا با بازسـازی و
پاکسازی جسمی ،فکری و روانی مجدداً با انرژی و نیروی باالتر به قوم و زندگی برگردد.
شکم مکان تاریکی ا ست که با عمل ه ضم غذا انرژی جدید در بدن تولید میکند .تاریکی شکم ن شانه
نزول و نهنگ ن شانه قدرت ،یونس ن شانه زندگی و منبع انرژی ناخودآگاه ا ست که خود را ضعیف کرده
است و باید در مسیر پاکسازی خود را اصالح و کسب انرژی و قدرت نماید.
یونس در این مسیر تا لحظه پرتاب به ساحل فردی غیرفعال است و سپس با اصالح فردی فعال شده و
با کسب انرژی به رهبری قوم خود باز میگردد (قدرت).
در بع ضی دا ستانهای ا سطوره ای فرد حالت فعال دارد و مبادرت به مبارزه با مظاهر آلودگی یا ظلم به
صورت قهرمان کرده و آنها را شکست می دهد.
بنابراین در اسطوره یک قدرت نهفته است که بر انسان حاکم و مسلط است و انسان طبق آئینها آن را
اجرا میکند.
قدرت در اسطوره با گرما رابطه برقرار کرده است و گاهی در شعله آتش تجلی یافته است .آتش و گرما
نماد بیداری و قدرت فراسویی است .فردی که تمرکز کرده و حالت عرفانی میگیرد دارای گرما میشود
و بدن او تبخیر می کند .این گرما ،ماحصل تغییر شکل انرژی است که حاصل می شود .بنابراین گرما با
کنترل نفس و تمرین عارفانه حاصل و به صورت نیرو و قدرت تجلی میکند.
بودا در اثر ر یاضـــت می تواند گر مای درک خود را در درون خود جا دهد که گف ته میشـــد «بودا
می سوزد» .این همان آت شی ا ست که ابراهیم (ع) را در آن انداختند و اثری روی آن ندا شت زیرا خود
در اثر نیروی درونی آتش گرفته بود .حس گرما یک تجربه ا ست و ا سطوره و قدرت نی ست .در بع ضی
اقوام مرتا ضان ،ساحران و جادوگران آتش را کنترل یا میبلعند ،آهن داغ را در د ست میگیرند ،روی
آتش راه میروند .این تجربه عرفانی نمایانگر یک حالت از خلسه ،بیخودشدن و ندیدن خود است.
تجلی گرما از قدرت قدســی که تجربه میشــود به کمک فنون خاص به دســت میآید .در بودا مراحل
هفتگانه ،در شاهنامه هفت خوان رستم و در عرفان دینی سیر و سلوک هفتگانه از این نوع هستند.
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ج ـ قهرمانپروری
وجود قهرمان در اســطوره به حد وفور یکی از نکات مهم اســت .قهرمان با توجه به بحث قربانی کســی
اســت که به یاری جمعی برمیخیزد و خود را وقف آنان می کند .ایثار و بخشــش و از خودگذشــتگی با
جان و مال از ویژگی قهرمان است و معموالً فردی درخواست نمیکند.
معموالً قهرمان از نظر ظاهری نیز نوعی لباس محلی که بعضاً قابل تمیز از سایرین است میپوشد رفتار
و کردار خاصی دارد.
یک نوع عمل قهرمان جســمانی اســت که در مبارزه و جنگ ایثار می کند و نوع دیگر رهبری و معنوی
اســت که قهرمان با فهم امور فراســویی آن را به صــورت پیام ابالغ میکنند ( .)۸گاهی قهرمان جهت
کسب نیرو و انرژی و آمادگی به هجرت میرود و سپس جهت اقدام با پیام برمیگردد.
این یک فرآیند عمومی است و الزاماً به خصوص در دوران مدرن ـ ـ نیازی به یک قهرمان نیست و افراد
در ساختارهای مدنی ر شد کرده و این واقعیت را ک سب می کنند .این فرآیند در جامع قدیم و مدرن از
شـــور به شـــعور ،رهبری کاری زماتیک به جمعی ،خرد فردی به خرد جمعی ،تصـــمیمگیری فردی به
تصمیمگیری جمعی سیر میکند.
قهرمان باید م سیر پاک سازی و ا صالح را طی کند و از آزمایشهای آن سربلند بیرون آید تا مردم به او
اعتماد و حمایت کنند و در ضمن او خود را متعالی و معنوی سازد و معموالً این فرآیند با سفر و رفت
و برگ شت همراه ا ست .دوران رهبری قهرمان نیز متنا سب دورانهای تاریخی تغییر میکند و هرچه به
دوران مدرن نزدیک می شویم کوتاهتر می شود زیرا سرعت تغییرات ب سیار بی شتر و جامعه مدنی شده
ا ست .قهرمان به نیازهای جامعه خود ح ساس ا ست ،بحرانها نوع تغییر و ضرورتهای آن را به خوبی
درک می کند و با تجربه و مراقبه خود را در مسیر کمک و یاوری قرار میدهد.
جوهره کار قهرمان تغییر زندگی و تکامل جامعه اســت و حرکت او الزاماً به پیروزی منجر نمیشــود و
شاید در این م سیر ک شته ( شهید) شود ولی به زندگی آینده تعالی و غنا و جهت میبخ شد .دا ستان
عیسی نمونة بارز این فرآیند است.
عموماً قهرمان اســطورهای جهت جمعبندی تجارب ،تفکر و آمادهســازی برای مبارزه به خلوت رفتهاند.
مو سی به سفر به قوم شعیب ،به کوه طور و یا سفر ا سطوره ای با خ ضر ،عی سی پس از غ سل تعمید
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توســـط یحیی به مدت چهل روز به بیاب ان ،محمّد به غار حرا ،بودا به انزو و ســـپس به پهلوی درخت
بیداری رفت و و ابراهیم حرکت به سمت مکه همه و همه بیانگر ضرورت سفر مراقبه در دا ستانهای
اسطورهای است.
جالب ا ست عددا سطوره ای چهل در سفر چهل روزه عی سی ،بنی ا سرائیل چهل سال در بیابان آواره
بودند ،موسی چهل روز به کوه طور میرود ،پیامبر در چهل سالگی پیام میآورد تجلی یافته است.
گاهی قهرمان جهت جلب اعتماد به کارهای خارقالعاده متنا سب شرایط خود د ست میزند که مردم
لقب عدم فهم آن را معجزه تلقی می کنند ولی نکته مهم اینســت که کلیت آگاهی اســطورهای ممکن
اسـت با واقع شـدن همراه نباشـد و مردم جهت خلق یک معنا و تسـری به دورانهای مختلف که باید
بازخوانی شود مبادرت به ساختن آنها می کنند .بنابراین هدف ا سطوره ا سا ساً ارائه راهنمایی ا سا سی و
بنیادی است.
سنت پهلوانی در آئین مهر نیز حالت خا صی از قهرمانپروری ا ست و در شاهنامه نیز موارد آن آمده
است .شاهان نیز بعضاً مدعی انجام الگوهای کهن و آسمانی پهلوانی بودهاند.
همانطور که پیامآوران در ســفر به مکانهای خاصــی میرفتند پهلوانان نیز به زورخانه میرفتهاند که
شباهت زیادی به معماری معبد مهری دارد .معابد مهری که در کوهها در غار و در شهرها در زیرزمین
که با پلههای طوالنی به سطح زمین می رسد .در این معابد نور وجود نداشت و در زیرزمین اطاقی برای
آماده سازی ایجاد شده بود و از آنجا به محل اصلی معبد جهت اجرای آئین و مناسک میرفتند .صحن
معبد دارای دو ردیف سکو برای حضار داشت.
زورخانه حالت چند ضلعی به جای سکوی دوطرفه دارد و از همة اطراف به گود احاطه دارد ولی هر دو
جهت تما شاگران احداث شده ا ست .در زورخانه آبدان و در معبد مهری آت شدان وجود دارد و در معبد
مهری نقش گاو است ولی در زورخانه نقش کشتی گرفتن پهلوانان مختلف حک شده است .پهلوان هر
دو لباس بر تن ندارند و از برگ درخت یا لنگ استفاده می کردند .در هر دو دشمنی بین پهلوانان وجود
ندارد و در صورت وجود باید حل نمایند (آشتی و بوسه یا دست دادن) در هر دو زنگ وجود دارد.
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در زورخانه پهلوانان دارای لقبهای متفاوت مانند مرشد ،سوار ،نوچه ،سرور ،پیشکسوت و غیره وجود
دارد .پهلوان باید دارای اخالق خوب ،یار مردم ،با مروّت و کمک به مســـتمندان نماید .در هر دو مورد
آداب زورخانه و معبد ،با آئینها و به صورت نمادین آموزش داده میشود.
جوهر اکثر این موارد رفتار با حسن اخالق و حالت عرفانی و مردمداری است.

د-تقدس بخشی در اسطوره
اسطوره به صورت عام و همراهی با ادیان و مذهب به صورت خاص یک ضرورت در زندگی انسان است
و وقتی با مذهب آمیخته می شود بازخوانی آن د شوارتر می شود و اگر به خرافه تبدیل شود پاک کردن
آن دشوارتر خواهد شد.
مذهب پدیدة انسانی و لذا مقولهای اجتماعی است و در چارچوب زمانشناختی باید بررسی شود.
امور و پدیدههای مذهبی از ساده شروع شده به تدریج تو سعه و پیچیده می شود .این امر با سادهترین
تجلیات قدســی آغاز و به مرور تاریخی شــده و به مرور یا به بازخوانی معنای مناســب میرســد و پا به
خرافه و برداشت فراسویی به صورت حکم و دستورات سطحی منجر میشود.
با مشاهده تجلی قداست می توان به بررسی تک تک آنها پرداخت و از بررسی و ترکیب آنها به ساختار
آن د ست یافت .یعنی با برر سی تجلیات قد سی در مراتب مختلف جهان و کیهان میتوان فهمید تا چه
حد این تجلیات به هم ارتباط دارند و به ســاختار آنها نزدیک شــد و از این راه با اســاطیر و رمزها نیز
پرداخت.
تجلیات قد سی در آ سمان ،زمین ،ماه ،خور شید ،زمین ،سنگها ،آب ،حیات و زایش بروز کرده ا ست و
باید به رابطه آنها دست یافت.
()۱ویژگیهای ساختاری قداست
۱ـ تاریخی بودن
امر قدسی
امر قد سی همی شه در و ضعیت تاریخی متجلی می شود و پیامآوران نیز تابع همین امر ه ستند یعنی
همیشه در موقعیتهای مشخص و معیّن تجلی مییابند.
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 بازخوانی متفاوتیافتن ماندگارترین یا حقیقیترین معنای قداســـت یکی از مهمترین نکات اســـت که در همة زبانها و
فرهنگها وجود دارد و این قرائتها نســبی و متکثر هســتند چون توســط ادراکات انســان به وجود
می آیند .این بازخوانی شامل یک طیف ب سیار گ سترده از بردا شت سطحی متقدم تا بردا شت به روز
متنا سب شرایط متأخر میبا شد .وقتی تکلیف مداری با امر قد سی همراه می شود مسئله بسیار د شوار
میشــود زیرا انســان اموری را که نمیشــناســد به فراســو ارتباط میدهد و آنها توس ـط علما ،کاهنان،
ساحران و غیره به صورت حکم و د ستور و تکلیف ابالغ کرده و خوا ستار اجرای شکلی آن بدون فهم
معنا میشوند.
در این نوع رابطه محتوای معنا کمرنگ شده و انجام فیزیکی امر دینی به صورت تکلیفوار با اح ساس
رضــایت یا ترس مدنظر قرار میگیرد .تمام تکلیفهای دینی در ادیان در چنین شــرایطی قرار دارند و
یک دشواری عظیم در فهم انسان ایجاد کرده است.
رابطه علمای دینی به عنوان وا سطه بین ان سان و امر قد سی نیز یک م شکل بزرگ ا ست در حالی که
ادیان به خصــوص نوع الهی آن همواره به رابطه بالواســطه اشــاره دارند .این تلقی مبتنی بر وجود یک
فضــا و شــبکه ای اســت که همه چیز را در چارچوب قوانین خاصــی مینگرد و تا زمانی که عالم دینی
اعتبار دارد و این فضای شبکه ای حضور دارد مردم به آن باور دارند و این رابطه به صورت اثربخش کار
میکند.
قدسی ـ غیرقدسیهمه پدیدههای انســانی قدســی نیســتند و لذا امور به قدســی و غیرقدســی تقســیم میشــوند و این
تقســیم بندی مراتب و ســطح دارد .مثالً آســمان ،زمین ،ماه و خورشــید ،آفرینش و حیات و زندگی و
حیات جاودانه عموماً در همه ادیان (الهی ـ غیرالهی) قدسی هستند ولی سنگها و مکانها همه قدسی
نی ستند .تا زمانی که پدیدهها متجلی خود ه ستند و چیزهای دیگری را نمایان نمی سازند غیرقدسـی
هستند ولی به مرور وقتی یک امر قدسی بر آنها بار می شود دارای قدرت شده و بار قدسی پیدا مینند.
ب سیاری از مکانها و زمان ها عادی ه ستند ولی متنا سب شرایط فرهنگی و اقت صادی و جغرافیایی و
نیازهای مردم بعضی از آنها قدسی می شوند .وجود چشمه سار و درخت در زمانهای قدیم به خصوص
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در مناطق بدون آب یک مکان مقدس بوده است و بعداً یک بارگاه یا نشان به عنوان رمز حیات در آنجا
بنا شده است .تقابل پدیدههای قدسی  -غیرقدسی دارای یک نوع دیالتیک است که متناسب انسان و
جوامع مراتبی دارد .پدیده بین حالت ساده غیرقدسی و موقعیت و ساحت جدیدی که کسب میکند و
قدسی می شود سیر می کند .امور نو ،غریب دارای روابط کشف نشده حالت عجیب دارند و بعضاً معجزه
و عطف به فرا سو می شدند و این موارد قابلیت قد سی شدن زیادی دارند .به مرور امور قد سی و دارای
نشانه شده و به وضعیت خوش و بدیُمن تبدیل میشوند.
گردش دوقطبیبه محض این که پدیدهها قد سی می شوند ف ضا و شبکه را دوقطبی میکنند و به مرور این ف ضا مطلق
میشود.
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 تقابلگرایی/ارزشگذاریپدیدههای قدســی مبادرت به ارزشگذاری نیز میکنند .مثالً امور پاک  -ناپاک ،مثبت  -منفی ،حق -
باطل ،پاک -نجس ،حرام  -حالل ،الوهیت  -شیطانی ،ظالم  -فا سد و غیره از این گونه باورها ه ستند.
نزدیکی یا دوری از امور ارز شی فوق جایگاه افراد را از نظر تلقی تعیین میکند و اگر نگرش و قرائت به
آن از مرحله ن سبی فراتر و مطلق شود به صورت تکلیفوار انجام و یا مجبور به انجام می شود .یکی از
نتایج این فرآیند پیدایش حالت بیم و هراس و ترس اســت .مثالً بعضــی امور آن قدر متبرک و مقدس
می شـــوند که هرگونه بازخوانی متفاوت به آنها امکان یا ارتداد قلمدادکردن فرد را دارد که با تنبیه یا
مرگ مواجه خواهد شد.
گاهی اوقات جنبه تبرک آن قدر قوی می شود که ا ستفاده از آن پدیده محدود یا ممنوع می شود (مثل
گاو در هند)
در حد مطلق این فرآیند قد سی و ارزشگذاری مطلق منجر به ایجاد پدیده «قربانی» می شود و افراد با
قربانی کردن به امر قدسی نهایت احترام و اکرام خدا را نشان میدهند .پدیده قربانی میتواند از قربانی
کردن شی تا خود فرد در حد اعالی ایثار باشد .البته قربانی به عنوان یک رمز باید بازخوانی شود و اگر
معنای آن متناسب با پاکی و رشد انسان یافته شود باارزش است.
فرآیند قد سی کردن در ان سان های کهن و اولیه به وفور یافت شده ا ست به مرور که دانش نوین پیدا
شده است این امور و مناسک کمرنگ شده است.

قدرت نهفتهپیو ستگی قدرت با قدا ست همواره م شاهده می شود .ان سان امور عجیب ،خارقالعاده و مرموز را نماد
امری غیرطبیعی و فرا سویی و لذا مقدس می شمارد .بع ضی افراد مراتبی از قدرت فرا سویی را ک سب
میکنند و به عبارتی عارف میشوند.
این نیرو حالت فیزیکی ندارد و نا شی از خود فرد قلمداد نمی شود بلکه تو سط فرا سو و قدرت نهفته به
آنها القاء می شود .اگر افراد خوب میجنگند یا ایثار میکنند حا صل این نیرو ا ست ( )۹و یا اگر دارای
نعماتی می شوند به آنها از فرا سو اعطا شده ا ست .به عبارت دیگر یک قدرت فرا سو یا روح یا نیرو این
نیرو را می فرســتد .بازخوانی این نیرو دارای طیف وســیعی از عدم نقش یا نقش فرد دارد به طوری که
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بعضـی پیامبران را بلندگو و ناقل پیام فراسـو می داند و بعضـی خود آنها را مسـتعد دریافت و فهم پیام
قلمداد کردهاند.
در اقوام و مذا هب مختلف واژه ها و م فاهیم مختلفی برای این قدرت و نیروی نهف ته نظیر ا له ،اهلل ،
مین وی ،مانا و یهو و غیره به کار بردهاند.
بنابراین ان سانهای کهن تلقی خا صی از امور شگرف و عجیب دا شته اند و زمان ا سطوره و تکرار آن از
ضرورتها و نیازهای بشر بوده است .البته زبان اسطوره همچنان در شعر ،ادبیات  ،هنر و معماری ادامه
دارد ولی در امور دینی کمرنگ شده است.
به طور خالصه اسطوره:
● تجلی امر قدسی تاریخی است و وقتی تعیین و تشخیص پیدا میکند محدود می شود و این یک امر
طبیعی است
● تجلی امر قدسی به قطبی کردن و ارزشگذاری امور منجر میشود
● یک نوع تقابل منیوی ـ دنیایی و مطلق ـ نسبی در امور قدسی مشاهده میشود
● یکی از تفاوتهای انسانهای کهن و جدید در نحوه نگرش به امر قدسی است
● تجلی قدا ست منا سک ،شعائر و آیینها را با تکرار از زمان دنیوی جدا میکند و ت سری میدهد تا
انسان بتواند به فراسو وصل ش ود و ابدی و جاودانه گردد.

(-)۲پدیدههای قدسی
در میان پدیدههایی که بیشتر قدسی شدهاند آسمان ،زمین ،خورشید ،ماه ،درخت ،سنگها ،امور حیات
و نوشوندگی و فضاهای مکانی و زمانی هستند.
مکانها مانند معابد ،عبادتگاه و نقاطی که مرکز عالم تلقی می شدند از موارد مهم هستند و اصوالً مکان
یکی از موارد مهم اسطورهای میباشد.

مکان قدسیتجلی قداست و قدرت در محلی که تجلی میکند اساساً آن محل را کامالً تغییر میدهد و آن را قدسی
می کند که حاصل آن مکان اسطورهای است (.)۱۱
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مکان مقدس صرفاً یک محل نی ست بلکه یک ف ضا و مجموعهای از امکانات ،ا ساطیر و آئین و منا سک
است که در زمانهای خاص در آن برگزار می شود .این فضا از حالت معمولی غیرقدسی جدا می شود و
به تبدیل به یک محل ممتاز خاص می شــود .ویژگی آن این اســت که دوام و اســتمرار این قداســت را
ت ضمین میکند .ان سانها نیاز به برقراری رابطه با این مکان مقدس را یک ضرورت میدانند و در انجام
مراسم و شعائر و آیینها مبادرت به دادن هدیه و پیشکش و قربانی مینمایند.
گاهی ان سان یک مکان مقدس را ک شف می کند و آن را احیاء و بازخوانی میکند و بع ضی اوقات در اثر
بروز یک امر خاص یک محل را مقدس شــمرده و مکانی در آن بنا می کند .انســان به مرور زمان مکان
مقدس را ،معماری خاصی مشخص و محصور مینماید و آداب جهت نزدیک شدن یا ورود به آن تدوین
مینماید .قربانی برای کمال یابی یکی دیگر از مراسم در مکان مقدس است.
«مرکز» محســـوب کردن مکان مقدس در نهایت آن را محور میکند و در رابطه به شـــرایط اقلیمی و
فرهنگی انســان مکان مقدس را در مکانهای مختلفی مانند کوهســتان و زیرزمین و غیره بنا میکند و
بعضی سعی می کنند این مرکز را به آفرینش کیهان یا انسان ربط دهند.
مکان مقدس سپس به صورت رمز و نماد در میآید و با عالئم ،سنبلها ،شمایل و اشیاء مختلف تزیین
می شود و معموالً برای نشان دادن حیات و زندگی دارای درخت میباشد.
مراحل سیر و سلوک بع ضاً سخت برای مکان مقدس به وجود می آید که با منا سک و آداب و شعائر
همراه ا ست و گاهی به صورت ساده عرفانی عابدگونه برگزار می شود و به مرور روایاتی برای مجموعه
فضای مکان مقدس ساخته میشود.
مراکز مقدس میتواند محلی ،منطقه ای یا جهانی باشد و یا به مرور به مراتب باالتر تبدیل شوند.
گاهی مرکز جهان با ستون جهان بیان شده ا ست که آ سمان را نگه دا شته ا ست ( )۱۱و این مرکز یا
ســتون محل و محور آفرینش گیتی و بشــر اســت و از آنجا به بیرون تراوش کرده اســت .نماد معابد به
عنوان مرکز جهان به نوعی گسترش و تو سعه پردازش سنبل و نماد برای محل سکونت انسان ا ست و
خانه انسان براساس تقلید از این محل الهی ساخته میشود.
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زمان مقدسزمان قدســـی یک زمان غیردنیایی اســـت و انواع مختلف دارد و نزد اقدام کهن و جدید دارای درک
یکسانی ندارد.
زمان قدسـی حاالت مختلفی دارد .زمان برگزاری مناسـک یا زمان اسـاطیری یا تکرار عملی که گویای
یادآوری اسطوره ای باشد و یا زمانی که هماهنگ بر دوره و آهنگ کیهانی باشد.
تجلیات مختلف ماه یکی از این موارد اســت و یا زمانهای پنجگانه طلوع آفتاب ،ظهر ،عصــر ،غروب و
شب از این گونه هستند .ایام بعضی مبارک و بعضی (نحس) قلمداد شدهاند.
ایام حج ،رمضان ،نماز ،عشای ربانی و غیره که با منا سک و شعائر دینی همراه ا ست نمونههای دیگری
ه ستند .بع ضی زمانهای قدا ست دارای ات صال ،تکرار و همب ستگی میبا شد .مثالً آداب روز یک شنبه
ک لیسا یا شب جمعه با دعای کمیل مسلمانان و موارد بسیار مشابه از این موارد هستند.
تداوم و تکرار زمان مقدس نمایانگر حضور و استمرار آن است.
گاهی انسان در گذر هر عمل آئینی و به واسطه یک کار معنیدار ،وارد زمان مقدس اسطورهای میشود
و عمل را به عنوان ادامه حیات مقدس میشمارد.
در مورد مفهوم خدا یا موارد مشــابه انســان زمانهای مقدس ازلی و ابدی را مطرح کرده اســت که با
آفرینش کیهان ،زمین ،طبیعت و انســان وارد مرحله حیات و تداوم آن به ابدیت و جاودانگی پیوســته
است و کل این فرآیند و واقعه یک زمان مستمر میباشد.
زمان ا سطورهای الزاماً تکرار یکنواخت ندارد و بع ضاً متناوب نیز میبا شد .اگرچه مرا سم ف صلی و اعیاد
یکنواخت است ولی بسیاری از مناسک متناسب عمل انسان (ماند شکار) حالت متناوب دارد.
محتوای تناوب و تکرار زمان قدسی دارای مفهوم نوشوندگی ،پاکسازی بدن و فکر و روان دارد که بعض ًا
با اع تراف و توبه همراه اســت .راندن شــیطان با ســنگ در رمی جمرات در حج نوعی از این اعتراف یا
پاکسازی است (خلوص نفس).
مرا سم سال نو که با مقدمات تمیزکاری همراه ا ست نمونه بارزی از نو شدن زمان و پاک سازی ا ست که
اقوام و کشورها با مراسم و مناسک مختلف برگزار میکنند.
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تکرار و تناوب شـــب و روز و ماه و فرآیند باران مثالهای بارز در قرآن هســـتند و این تکرار طبیعی به
انسان و جامعه نیز تسری داده است.

طبیعت مقدسبرای انسـان دینی طبیعت دارای ارزش دینی اسـت زیرا گیتی را خدا آفریده اسـت و به هر نقطه از آن
که مینگرد اثرات حضور خدای مقدس را میبیند و در این راستا نقش حیات و شوندگی را میفهمد.
جهان تجلیات خود را به صــورت هماهنگ ،پایدار و منظم بروز میدهد که خاصــیت تکرارشــوندگی،
زایش ،رویش و افزایش مســـتمر دارد و ک تب دینی و غیردینی این را به خوبی تبیین کردها ند .این
تجلیات به صورت یک ساختار توسط انسان در ادیان مختلف بیان شده است .انسان به عهده اشیاء در
طبیعت نظیر سنگ ،آب ،خاک ،درخت و غیره به عنوان نمود الوهیت ا ستعال بخشیده ا ست و زمین به
عنوان مادر طبیعت که نقش باروری دارد یکی از مهمترین آنهاســت .ســاختارهای نمادبخش به آب نیز
استعالیی و مهم است و در کتب دینی این دو موضوع نقش مهم در حیات و تداوم آن دارند .آب منشاء
حیات و زمین به منزله رحم قلمداد شده است.
زاییدن روی زمین دارای آئین شده ا ست و مجسمههایی از خدا به عنوان زایش ساخته شده ا ست .در
حقیقت بین زایش زمین و مادر یک تشــابه برقرار شــده اســت که رمز آن همان باروری اســت .درخت
مقدس یکی دیگر از نمادهای اسطورهای میباشد .تصور درخت برای توصیف حیات ،جوانی و جاودانگی
بوده است و معموالً همیشه سبز بوده است.
لذا با مقدس شــدن اشــیاء و پدیدهها معناهای بســیار بیشــتری از خود و درخت تراوش میکند که با
مفهوم درخت بسیار متفاوت است.
حیوانات مختلف نیز به تناسب میزان وابستگی و نیاز انسان به آنها دارای ویژگیهای مقدس شدهاند.
سنگهای مختلف نیز به نشانه قدرت ،صالبت و جاودانگی مقدس شدهاند (.)۱
خورشید به عنوان سمبل مبارزه با ظلمت تشبیه شده است .اسطوره نور ـــ ظلمت در ادیان بسیار قوی
و پررنگ و گسترده است.
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-۶هنر و قداست
انســان وقتی با امر مقدس روبهرو می شــود درصــدد شــکل و قالب دادن به آن میافتد تا آن را تعریف
نماید .بنابراین هنر واســطه آشــکار شــدن یک امر انتزاعی یا اندیشــه مجرد قرار میگیرد .بنابراین هنر
مقدس در تالش برای آشــکارکردن امور پنهان (فراســوئی) با اســتفاده از امکانات موجود اســت .هنر
مقدس در فرآیند آشکارسازی یک سیر تاریخی را طی کرده است و در ابتدا معنای انتزاعی را به شکل
خیلی ساده شمایل و عالمت نشان داده ا ست و به تدریج که معنا برای او پیچیدهتر شده ا ست قالب و
نماد آشکارسازی معنا نیز پیچیده شده است.
هنر در نقش آشکارسازی امر مقدس و اسطوره از به تصویرکشی خدا و خدایان تا معماری مراکز مقدس
نقش بازی کرده است.
نحوه تجلی هنر از امر مقدس انتزاعی و آشکارسازی آن در قالب توسط انسان در اقوام و جوامع مختلف
یک سان نبوده و نی ست و به میزان آگاهی و ممکنات زی س ت ــــ محیط ( شرایط جغرافیایی ،فرهنگی و
اجتماعی) ربط دارد.

-۷ساختار و کارکرد اسطوره
الف ـ اسطوره حیات و نوشدگی
اسطوره دارای کارکرد حیات ،نوشدگی و بازسازی است که وقتی به انسان و آفرینش او میرسد کاربرد
تداوم حیات پاک او را دارد و در نهایت به ابدیت و جاودانگی پیوند میخورد .آفرینش نور جوهر این
شوندگی در اسطوره است که به صورت همیشه جاویدان و پایدار در حیات مستقر است لذا در اسطوره
آفرینش خلق کردن در مراتب زیستی و روحانی همیشه وزین بوده است .زایش زمین و پاک شدن آن
یا تولد از مادران باکره این شوندگی را نشان میدهد.
جهان و سال نو می شود و عیدها به نمادهای مختلف در فصول مختلف آن را بیان کردهاند.
بنابراین عموم اعمال قدسی که توسط آیینها به مناسب نوشدن سال نشان داده و دائماً تکرار میشوند.
اساساً دارای ساختار مشترک هستند که داستان آفرینش را نمایش میدهند.
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تخم گیتی نشا نه و رمز نو شدگی طبیعت و جهان ا ست و تزئین تخم مرغ در مرا سم نوروز و یا آویختن
آن به درخت کری سمس ن شانه همین امر قد سی ا ست .تخم گیتی به منزله ع صاره و چکیده و ف شرده
اسطوره آفرینش است .تخم مرغ در اقوام و کشورهای مختلف با رمزهای مختلف نمادسازی شده است.
تخم در کشاو رزی و بارور کردن داخل زمین خسته اصلی زایش ،رویش و افزایش است.
ب ـ پیشینه و تکرار
اسطوره هر موقعیت و وضعیتی که داشته باشد همیشه با اتکا و به پیشینه خورده را واقعیت میبخشد
و تکرار می کند .اسطوره روشنگر ساختار واقعیت براساس پیشینه خود هستند.
ج ـ جمع اضداد
عموماً اســطورهها با اضــداد و قطبها تجلی می یابند .خدا و دشــمن ،نور ظلمت ،آب و آتش ،الوهیت و
اهریمن ،اله و دیو ،جنگ و صـــلح ،حیات و مرگ و نمونههایی از این مورد هســـتند .گاهی اســـطوره
شــخصــیتهای متضــاد در اشــیاء و حیوانات متجلی می کند و بازخوانی آن در فرهنگ اقوام مختلف
متفاوت اســت .مثالً «مار» در اقوام مختلف نماد موارد بســیار متفاوتی اســت و در شــاهنامه ضــحاک
ماردوش یکی از آنهاســـت .مار در نقش ثروت ،اهریمن ،امکان بالقوه آتش ،ظلمات پوســـتاندازی و
نوشدگی و غیره است .اسطوره ثنویت و دوقطبی بودن خدا در وجوه صفات مختلف از دیگر موارد رایج
است .این اسطوره همزیستی اضداد کل صفات خدا را به نمایش میگذارد.
این اسطورهها دو چیز را آشکار میسازند:
 -۱نماد دو شخ صیت خداگونه ه ستند که من شاء واحدی دارند و در نهایت بهم پیوند خورده و واحد
میشوند.
 -۲نماد تقارن اضداد در ساختار خدا هستند که شدن و نوشدگی دائمی را آشکار میسازند.
جمع اضـــداد یکی از روشهای معمول و قدیمی برای بیان پارادوکسهای واقعیت الهی اســـت و البته
مفهوم خدا چیزی غیر از انسان و مجموعه ادرارکات هوشمند انسان است.
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د ـ اسطوره نر و ماده بودن خدا
خدا در اقوام معموالً مستجمع جمیع صفات است لذا دو جنس نرینگی و مادینگی نیز به صورت اضداد
با هم تقارن دارند .البته این ا سطورهها زبان فرا سویی ه ستند و در دنیای زی ستی نباید آنها را فهم کرد
و ظاهر آن را نگریست.
در اقوام مختلف خدایان قدرت خود را به صـورت نرینگی ،مادینگی نمایان سـاخته اسـت .مثالً در هند
ت صویر و مج سمه نرینگی نماد حیات و تداوم آن ا ست و پر ستیده می شود ،ولی در بع ضی اقوام دیگر
مادینگی در طبیعت (زمین) به عنوان تداوم حیات ا ست .در ادیان نر و ماده بودن خداوند با ا سا سی و
ضمائر متفاوت بیان شده ا ست و در قرآن اگرچه مواردی از مؤنث بودن ضمیر خدا آورده شده ا ست
ولی در تقابل فکری با کفار که خدای پیامبر را ماده و خدای خود را نر میدانند موضع میگیرد.
در آیین بودا انواع مجسمههای نر و ماده از تجلیات خداوند ساخته شده و میشود.
در بعضی موارد خدا تکزا ا ست و خود خودش را می سازد و تداوم میبخشد (کل یوم هوفی شان) که
نمایانگر بینیازی اوست.
ه ـ نر و ماده بودن انسان
در اسـطوره های ملل مختلف بشـر و انسـان دو جنس تلقی شـده اسـت و در روایات اخیر نیز زوجهای
آغازین مطرح شده است .در داستان آفرینش انسان و قرآن اسطوره آدم و حوا دو جنس بودن انسان را
نمایش میدهد و در ادیان دیگر آنها را در یک منشـــاء واحدی میبیند که حوا از آدم به وجود آمده
است و بعضی اقوام می گویند انسان اولیه دو نیمه مذکر و مؤنث داشته است.
ا سطوره نر و مادگی ان سان بی شتر حاکی از کمال و شدن او دان ست که حیات و تداوم آن را مکانپذیر
میکند.
و ـ اسطوره شوندگی
اســطوره طبیعی نیســت بلکه تجلی فرآیند ذهن به صــورت یک قدرت قدســی اســت و به همین دلیل
وقتی در طبیعت تجلی می کند آن شــی یا مکان را قدســی و رمزآلود میکند که باید به کشــف معنای
این رمز پرداخت.
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عموماً ا ساس ا سطوره بر شوندگی حیات و تداوم آن قرار دارد که از یک منبع ذاتی حیات اعطاء شده
است.
ز ـ وحدانیت اسطوره
اسطوره دارای ساختار خاص است که واحد انسجام درونی با منطق خاصی خود است و هر چه از منشاء
یا مبداء یا مرتبه تجلی خود دور افتاده باشد دارای حقیقت است.
برای درک معنا اسطوره باید سعی شود همة جزاء آن بررسی و مدنظر قرار گیرد تا جامعیت و استعالی
آن ملحوظ شود تا آشفتگی اشکال خوانش را به گمراهی نکشاند .
ک ـ تکرارشوندگی اسطوره
هر اســطوره گویای واقعه ای در گذشــته اســت که پیشــینه آن نمونهای برای اکثر موقعیتهای بعدی
می شود .در فرآیند تکرار شوندگی اقدام برا ساس فرهنگ و شرایط جغرافیایی جدید آن را بازخوانی و
نماد سازی جدیدتری می کنند و یا به همان شیوه آن را تکرار می کنند .این تکرار شوندگی یک ارزش
برای اسطوره است.
ی ـ اوج و حضیض اسطوره
ا سطوره گاهی قرائتهای سطحی پیدا میکنند و به صورت دا ستانهای حما سی عوامگرایانه،ق صه،
افســـانه یا رمان درمیآ یند ولی در این فرآیند ســـاختار خود را حفظ میکند .با هر خوانش انحرافی یا
تنزل مرتبه اسطوره ،نوعی تضاد و یا کشمکش در شخصیتهای آن ایجاد و آشکار میشود و ماندگاری
یا حوزه جغرافیایی آن کاهش مییابد.
برای مثال در اســطوره بهشــت تنزل ارزشگذاری و انحطاط در دورانهای مختلف دیده میشــود ولی
اسطوره بهشت همواره وجود داشته است .انسان همواره اسیر تفکر و باورهای اشراقی و فراسویی خود
است و هنوز نیز ادامه دارد.
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ض ـ ساختار رمزگونگی اسطوره
ا سطوره ها عموماً رمزگونه ه ستند و این ضرورت بازنمایی مح صول ذهن و دریافتهای ان سان در یک
قا لب اسـت .بیان یک معنای وزین در یک قالب محدود بسـیار دشـوار اسـت و نماد و سـنبلسـازی به
رمزگونگی آن می افزاید و قدرت تکرار شوندگی آن را در آینده میسّر میکند .به عالوه قدسی کردن آن
بی شتر به رمزگونگی ا سطوره می افزاید و غالب تجلیات قد سی قابل تبدیل به رمز ه ستند .رمز نه تنها
تجلی قدا ست ا ست بلکه فرآیند تجلی قدا ست را نیز تکرار و مداوم میکند .این رمزها دارای ان سجام
ه ستند و وقتی نماد پیدا می کنند در شی یا حیوان متجلی می شوند .نقوش مکانهای مقدس و پدیده
عیسی مسیح از این گونه هستند.
در رمز چندین معنا وجود دارد و در مراتب مختلف متجلی می گردد و زبان آشکارشوندگی معنا است.
رمزها وحدتبخش نیز ه ستند زیرا امور وقتی قد سی می شوند همه با هم میتوانند یادآور یگانگی نیز
گردند یا وقتی به صــورت مرتبهای با هم جمع میشــوند ســعی میکنند خود را به ســایر روزها مرتبط
سازند.
رمزها همواره دارای انسجام و نظم هستند و در بعضی موارد به صورت عدد در میآیند.
ل ـ برهنگی و پوشیدگی اسطوره
جنس مذکر با پو شاندن خود صورت امکانات و قدرت فرا سویی خود را زیاد میکند .وقتی مرد نقاب به
صورت میگذارد یا لباس خاصی میپوشد کس دیگری می شود و خود را نفی میکند حتی اگر ظاهری
باشد و در حقیقت قصد دارد خود در دیگران را به تغییر تشویق تا فرد دیگری شوند.
جنس مؤنث با برهنگی نیز قصد نمایش قدرت فرا سوی خود را دارد .زن با بدن خود راز و رمز آفرینش
و حیات را نشان میدهد.
به صورت کلی می توان گفت برهنگی و پوشیدگی نوعی تغییر و الگوی آن را به تصویر میکشد.
پوشــیدن نقاب که بیشــتر در مردان رایج اســت انواع مختلفی دارد و عموماً با اندیشــه زمان در ارتباط
ه ستند و فرد نقابدار فراتر از زمان دنیایی میرود و شخص متغیر دیگری را مطرح میکند .نقاب برای
هستی در دنیا و زمان دیگر است و جدایی و بیگانگی و حفظ شخصیت فرد نقابدار را مطرح میکند.
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نقابهایی که در جنگ ا ستفاده می شوند برای تر ساندن د شمن ا ست و در مرا سم آیینی تجلی ب سیار
مختلفی دارد .نقابها در نمایش و تئاتر نیز به کار میرود به خ صوص وقتی زبان قا صر از بیان خوا سته
می شود .مرا سم آئینی و نقاب پو شیدن بخ صوص در رقص ب سیار متداول بوده ا ست و حاال نیز اگرچه
نقاب کمتر است ولی با پوشش خاص نوع باور و تلقی را متجلی میسازد (.)۱۳
نقاب حیوانات مختلف به خ صوص جانوران وح شی نیز زیاد به کار میرفته ا ست .با توجه به جغرافیای
مختلف در دنیا نقاب حیوانات مختلف نظیر خروس ،گوزن نر ،ر وباه ،اسب ،گرگ و حیوانات اهلی به کار
میرفته است.
نقاب انسان ها نیز به کار رفته است که بیشتر کاربرد دینی داشته است و گاهی نقش ساحر و کاهن را
ن شان میداده ا ست و این ساحره یا کاهن معموالً بازنمایی موجود فرا سویی و خدایی یا خدایان بوده
است .بعضی اقوام فکر می کنند نقاب روح موردنظر را در فرد القاء میکند.
افراد انجمنهای سری نیز با نقاب در مرا سم خود ظاهر می شوند و گاهی یادآور اجداد خود می شوند و
به نوعی الگوی آنها را تجلی می سازند .نقاب مردگان نیز در موارد زیادی در اقوام استفاده شده است که
نشان و نماد تجسد یافتن یک شخصیت اسطورهای ،خدا ،اجداد مهم یا جانوری رازدار میباشد.
شناخت هنر نقاب و پو شش بسیار پیچیده و گسترده ا ست .منابع ا صلی در شکلگیری آنها عالم رؤیا،
خواب ،کابوسها ،اسطورههای مرگ و اهریمن و دیو میباشد.
رقصهای شــیطانی با نقابهای مختلف در بعضــی اقوام و در مراســم آیینی برای دورکردن جشــنها و
شیاطین و ارواح مردگان بسیار کاربرد داشته است.
بعضی اوقات نماینده موجودات یا تصورات فرا سویی و یا مردگان با نقاب ظاهر می شوند تا از موجودات
زنده را مالقات کنند.
پو شیدن نقاب به تنهایی شاید کافی و تبادل باور نکند و لذا از صدا ،آهنگ و ادوات مو سیقی متنا سب
تصویر و فرهنگ استفاده شده است.
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۸ـ آخرت شناسی و اسطوره
یکی از ا سطوره های مطرح در ادیان و غیرادیان پایان جهان ا ست که معموالً با تغییر و دگرگونی همراه
اســت .حتی در افســانههای زیادی تغییرات ناگهانی بزرگ مانند ســیل ،زلزله و ریزش کوهها را نشــانه
پایان جهان گرفتهاند.
در بعضی از موارد فوق تغییر و دگرگونی را در سالهای نو مطرح می کنند ولی در ادیان یهود مسیحی
و اســالم پایان جهان را فقط یک بار که همان آخرت اســت مطرح میکنند .ســپس جهانی دیگر ظاهر
می شود که کیفیت و ویژگی دیگری دارد و ان سانها زنده می شوند و م سئول اعمال خویش ه ستند و
نتیجه اعمال خود را میبینند که یا رستگار و یا خوار میشوند.
در کتب دین ابراهیمی و صف به شت و جهنم به وفور یافت شده ا ست و چون قابل م شاهده نی ست با
نعمتها یا مضار دنیای معمولی تشبیه شده است.
در دنیای درون اگرچه بیشتر سکوالر می باشد ولی نگران از آینده و پایان جهان وجود دارد و در هنر با
تیغیرات تندی نمایان شــده اســت و بعضــاً با ظهور روانکاوی و عالقمندی به بنیانها و معنویات بوده
است.
۹ـ اسطوره و رویا
امور مرموز و رازآلود معموالً به شـــکلی در رویاها و فعالیت ذهنی و تخیلی نمود می یابد .در عالم رویا
همواره تصاویر اشخاص و حوادثی را که سازنده اسطورههاست پیدا میشود.
ا سطوره حجاب از راز برمی دارد ولی رویا فاقد ابعاد سازنده ا ست .ا سطوره و الگو و سرم شق گونه ا ست
ولی رویا آشکارکننده ماهیت واقعیت نیست.
رویاها و فعل و انفعاالت در ناخودآگاه میتواند بیانگر «هاله دینی» باشد و ساختار آن با ساختار اسطوره
قابل مقایسه است و تجربه ناخودآگاه با تجربه قداست میتواند همانند باشد.
رفتن در فرا سوی ف ضا معموالً با باالرفتن پلکانی ت صور می شود و درک آن با «عروج» بیان شده ا ست.
پروازهای جادویی نمونهای از این باالرفتن هستند و بارها در رویا تکرار میشود.
طی کردن پلههای مراحل هفت گانه با نیرو و ترس همراه است که همان تغییر حالت است و به صورت
آیینهای گذر مطرح شده است.
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نماد پرواز و عروج در قوه تخیّل فعالیت می کند و به گسستن از حالتی و رفتن به حالت دیگری حکایت
و در ساختار رویا شکل میگیرد.
رویا ،خلسه ،شعایر و مناسک آیین و اسطوره هر یک ساختار خود را دارد و باید موارد آن را در ساختار
خودشان آشکار و رمزگشایی کرد.
۱۱ـ اسطوره و موسیقی
مقایســه اســطوره و موســیقی بســیار دشــوار اســت زیرا تفاوتهای زیادی دارند .عناصــر اولیه زبان
«واجها»هســتند که اصــواتی بدون معنا هســتند ولی وقتی با هم ترکیب میشــوند کلمات را به وجود
می آورند و از ترکیب کلمات جمله شــکل می گیرد .ولی در موســیقی عناصــر اولیه نت میباشــد که از
ترکیب نتها جمله به وجود می آید (کلمه به مفهوم در زبان در موسیقی وجود ندارد).
در ا سطوره طرح وجود ندارد و کلمات نیز عنا صر ساده ه ستند .برای مقای سه بین ا سطوره و مو سیقی
میتوان زبان را محور قرار داد ،زیرا هر دو در زبان ریشه دارند.
ساختارگرایان در زبان شنا سی برای اولین بار ثابت کردند که زبان دارای شکل و معنا ست .معنا بدون
صوت نمیتواند مطرح شود .در مو سیقی صوت و در ا سطوره معنا غالب ا ست .میتوان گفت ا سطوره و
موسیقی هر دو از زبان سرچشمه یافتهاند و مسیرهای متفاوتی را پیش گرفتهاند.
۱۱ـ ساختار اسطوره در ایران
اسطوره یک نوع دانایی است که ساختار خاص خودش را دارد.بشر از بدو تولد به دنبال چیستی هستی،
ان سان ،حیات و مرگ بوده ا ست و ت صاویری از این امور ساخته ا ست که به طور کلی به آن ا سطوره
می گویند .این امر وقتی سامانه دانایی محدود بوده بیشتر رواج داشته است و به مرور کاهش یافته است
ولی در ابعاد هنری و سخن نیاز به بیان موجز و استعاره و بعضا اسطورهسازی همچنان وجود دارد.
اسطوره در هر منطقه تحت تأثیر شرایط جغرافیایی آن منطقه و فرهنگ آن قرار دارد و به همین دلیل
است که اسطوره های متفاوت در کشورها و مناطق مختلف وجود دارد ولی عموماً از یک ساختار پیروی
میکنند که در مورد آن بحث شد.
منابع و کتب زیادی در مورد اسطورههای مناطق مختلف وجود دارد و ایران نیز یکی از آنهاست.
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ایران نیز سرزمینی با مناطق آب و هوای مختلف و تضادهای متفاوت میباشد که از کوه و دریا تا بیابان
و ســبز و مرطوب تا خشــک و بی آب و علف و غیره تشــکیل شــده اســت و لذا تفاوتهای جغرافیایی و
فرهنگهای متفاوت اسطورههای متفاوت آفریده است.
تأثیرپذیری ایران از هند با ستان (آ سیا) و روم و یونان (غرب) نیز مطرح بوده ا ست و در مجموع برای
بررسی اسطورههای مناطق باید عوامل فرهنگی ،جغرافیایی و بیرونی را ملحوظ نمود.
در ایران ا سطورههای خدایان (اهورامزدا ،مینیویی ،آناهیتا ،دیو ،اهریمن ،شیطان ،خیرو شر)  ،قهرمانان
ایزدی (جم ،تهمورث ،فریدون ،گر شا سب) ،ادیان (زرد شت) ،کیشها (زردوانی و مهرپر ستی) ،سنت و
آداب (دانایی ،اندی شه نیک ،را ستی ،شاه عادل ،اخالص ،کمال ،قربانی ،فرمانبری) ،نمادهای طبیعی و
حیات (زمین ،خورشید ،آب ،باران ،باد ،درخت ،سبزی ،آتش ،فصول ،گرما و سرما) ،شاهان ،روحانیت و
نمایندگی خدا روی زمین ،اسـطورههای آفرینش (کهکشـان ،آسـمان و زمین ،بشـر ،پدر و مادر اولیه)،
اســطوره های مرگ و پایان جهان (معاد ،جاودانگی ،بهشــت و دوزو و مراتب آن)  ،بیداری پس از مرگ
(داوری ،منجی) وجود داشته است و کتابهای زیادی در مورد آنان نوشته شده است.
آریاییان احتماالً از اقوام اروپای مرکزی که شاخه شاخه شدند و گروهی روانه جنوب شرقی و هند و
ایران شدند به وجود آمدند که دارای آرمان «را ستی» بودند .زرد شت یکی از پیامبران ایرانی بوده که
نیکوکاری و راستی را مطرح کرده بود.
تعل یمات زردشـت در ابتدا با مخالفت همراه بود ولی زمانی که با شـاه منطقه (گرشـاسـب) وصـل شـد
توسعه یافت و در زمان هخامنشیان دین رسمی شد .در حقیقت مشروعیت بخشی به شاهان به دست
ادیان صــورت می گرفت و شــاهان فرمانروایی خود را به اهورامزدا ارتباط میدادند که تا دوران پهلوی و
حکومت دینی فعلی در ایران همچنان ادامه یافته است.
تغییر و تحول در نظام های شــاهنشــاهی (هخامنشــیان که با اســکندر کبیر ســاقط شــد و مبارزه برای
ا ستقالل شکل گرفت ،سا سانیان ،ا شکانیان )... ،به صورت پاندولی صورت میگرفت و بعضاً در مواقعی
یک شــاه عدالتخواه ظهور میکرد ولی عموماً فســاد و ظلم رواج مییافته اســت به طوری که با کمی
اصالح مردم مرید شاه شده و پس از مرگ او را به صورت اسطوره و افسانه یاد میکردند.
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در بعضی دورانها مانند ساسانیان با توجه به توسعه و کشورگشاییها و تفاوت در فرهنگها و شرایط
ادیان متفاوتی (مانند زردشـــتی ،زروانی ،مانوی ،مزدکی ،بودانی ،هندویی ،یونانی ،یهودی،مســـیحی و
ادیان قدیمی) رواج داشـــته اســـت به طوری که وحدت داخلی و مقاومت در برابر تهاجمات خارجی
م شکل می شد و لذا شاهان به برگزیدن دین ر سمی مبادرت می کردند و هر موقع ف ساد رواج مییافت
کیش و دین دیگری مانند ،مانوی و مزدکی ظهور پیدا میکرد و نهایتاً با قدرتگیری مجدد شـــاهان
مبارزه با ادیان جدید شـــروع و معموالً قلع و قمع می شـــدند مگر این که شـــاهی به دین مخالفت
میپیوست و آن را رسمی میکرد.
برای برر سی ا سطوره در ایران منابع مختلفی در طول تاریخ وجود دارد و زرد شت و شاهنامه فردو سی
یکی از اهم آنها میبا شد .ا سطوره از نظر لغوی در فرهنگ آک سفورد به روایت خیالی و اف سانهای معنی
شده است ولی جدا از واقعی یا خیالی بودن اسطوره آنچه مهم است معنای آن است .مفهوم اسطوره و
بازخوانی آن مهم میبا شد و واقع بودگی آن مطرح نمیبا شد و چه ب سا گرایش به واقعبودگی ا سطوره
خوانش مفهوم را با انحراف مواجه میسازد.
انسان براساس اسطورهها زندگی می کرده است و لذا اسطوره از داستان ،افسانه و روایت نمادین وزینتر
و مهمتر میبا شد و چه بسا فعالیتهای فرا سویی را تو صیف میکنند .موارد به ا صطالح ماوراءالطبیعی،
مانند شام آخر در مراسم اعشاء ربانی ،اسطوره آفرینش ،قربانی و منجی ،سفرهای موسی ،داستانهای
یو سف ،هجرت ا صحاب کهف ،زایمان از مادرهای باکره ،و ب سیاری دیگر از این قبیل ا سطورهها ه ستند
که به جای واقعبودگی باید به بازخوانی مفاهیم آنها پرداخت.
تصور عالم در ای ران به صورت گرد و همواره با آسمانی الیه الیه و سخت که در تعادل بوده است ولی با
ورود اهریمن و دیو (شر) این تعادل به هم خورده است و باعث تغییر در نظام طبیعت شده و نبرد خیر
و شر ،حق و باطل ،اهورا مزدا با دیو ،خدا و شیطان و نور و ظلمت همواره وجود داشته و حیات را خلق
کرده است.
ان سان در این نبرد به عبارت خدایان پرداخته تا به دفع شر بپردازد و حیات و زندگی را تداوم بخ شد و
برای نزدیکی تضمین آن به قربانی رو می آورده است و در این مسیر اسطورههای مختلفی برای خدایان
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خیر و شـر ،حیات ،زندگی و مرگ خلق کرده اسـت که در آئین زردشـت نمادهای آن به وضـوح وجود
دارد.
در این فرآیند قهرمانان ایزدی ظهور می کنند تا این نبردها را نمایندگی و هدایت کند و مردم پشـــت
سر او به فرمانبری حرکت می کنند (داستان ضحاک یک نمونه خوب این موارد است).
مثنویت ویژگی نبرد خدایان و دیوان بوده ا ست (را ستی و دروغ ،روح مقدس و روح مخرب ،اهورامزدا و
اهریمن ،اندیشه خیر و شر و نیکی و هرزگی).
اســطوره پایان جهان و مرگ و منجی در ایران نیز ویژگیهای خاص خود را داراســت و به پایان جهان،
منجی و جاودانگی باور دا شتند و زندگی پس از مرگ را در شبهای اول ،دوم ،سوم و چهارم متنا سب
اندیشه و کردار انسان توصیف کرده اند که در نهایت متناسب عمل به بهشت یا جهنم میرود.
ویژگی های بهشــت و جهنم نیز به مناطق ســرســبز و خرم و آتش وصــف شــده اســت و ویژگیهای
ان سان های در ستکار و غیردر ستکار و نحوه عذاب آن نیز به صورت نماد بیان شده ا ست .انواع منجی
داوری نیز در آیین زردشــت آمده اســت .تمام اســطورههای زردشــت در دین زدوایی (که بدعت دین
زردتشت بوده است) ،کیش مهر و غیره با نمادهای دیگری آمده است.
قابل توجه ا ست که در بازخوانی مفاهیم زرد شت و سایر پیامبران از نظر مفهومی م شابهتهایی دیده
میشــود .زردتشــت به محض تولد میخندید و مســیح حرف میزد ،در موارد خطر خداوند جان آنها را
حفظ می کرد و محمّد در غاری که عنکبوت دور آن را گرفت از د شمنان امان یافت و مسیح به آ سمان
رفت .زردت شت به ک شف و شهود ر سید و پیامبر به بعثت نایل شد ،زردت شت در اثر توطئه د شمنان
تو سط شاه به زندان افتاد و یو سف نیز به زندان رفت .پیوند روحانیت و شاه نیز از دیگر ا سطورههای
ایران زمین بوده ا ست و تقریباً عموم شاهان خود را نماینده خدا روی زمین میدان ستند و نقش شاه و
وا سطه بین خدا و ان سان بوده ا ست .ا سا ساً این پیوند به علت وحدت و دوری از رنج و برقراری ثبات و
امنیت بوده است اگرچه نفس این پیوند مشروعیت بخشی به نظام شاهنشاهی در ابتدا بوده است ولی
به مرور به توسعه فساد نیز مشروعیت داده می شد تا دین یا آئین و شاه جدید هر دو ظهور پیدا کنند.
ج شنهایی که در دربار شاهان برگزار می شد و گروههای مردم با هدایا میآمدند به نوعی مانند قربانی
و نمایش نماندگی خدا روی زمین تو سط شاهان بوده ا ست .بنابراین ا سطوره جزئی از تاریخ ا ست و
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دربرگیرنده نگرش انسان در مورد خود و جهان اطراف اوست .اسطوره فقط گذشته را توصیف نمیکند
بلکه به حال و آرزوهای آینده نیز گرایش دارد و در صـــورت نیاز یا امید به اموری آن را ســـاخته یا به
محض ظهور به او میگرویدند .نقش منجیها در این مقطع بسیار مهم و اثرگذار بوده است و اگر ظهور
منجی با تأخیر همراه می شده است حالت انتظار و امید پیدا میشده که به صورت عدم ضرورت یا عدم
زمان متناسـب برای ظهور توجیه میشـده اسـت .همانطور که با ظهور خشـکسـالی مردم منتظر باران
می ما ند ند و به آئین و ن یایش می پرداخت ند برای ظهور منجی نیز همین روش را خلق میکرد ند.
شکل گیری دا ستان ضحاک و آفرینش شخ صیتهای مختلف با کارکردهای متفاوت یکی از نمونة بارز
اسطورهسازی و توصیف موارد ذکر شده است.
وقتی جم شید مغرور گ شت و ضحاک نیز فریفته شد که با ن شانه ظهور مار روی دوش او نمایان شد و
مقابل جمشــید قرار گرفت نیاز به مغز جوانان برای خوراک مارها بود (کنایه از کشــتار روشــنفکران)
جم شید و ضحاک به نبرد پرداختند تا این که قدرت جم شید رو به افول نهاد و مردم ضحاک را شاه
ایران قلمداد کردند و نهایتاً ضحاک جمشید را حذف کرد.
کاوه آهنگر خواهان آزادی پســر خود بود و بر ظلم ضــحاک طغیان کرده بود .ضــحاک را خشــمگین
سـاخت و از کاوه خواسـت اگر شـاهی او را تأیید کند پسـر او را آزاد میکند ولی کاوه نپذیرفت و نبرد
آغاز شد .کاوه امکانات (گر ز) و سپاه پشت فریدون قرار داد و نبرد خیر و شر خلق شد.
در فرآیند تاریخی خلق ا سطوره «نماد سازی» نیز یک م سئله مهم بوده ا ست که مهمترین آن در اکثر
دوران ها پدیده قربانی بوده ا ست .ج سد مردگان نیز تحت تأثیر ا سطوره بوده زیرا مرگ کار شیطان و
اهریمن بوده که مانع حیات و زندگی بوده اســـت و لذا نحوه برخورد با جســـد در ادیان و کیشهای
مختلف متفاوت بوده اســت ولی عموماً حاکی از نوعی بزرگداشــت بوده اســت .بنابراین اســطوره یک
واقعیت اســت که حاوی باور انســان اســت و باید تالش شــود به مفهوم و معنای آن پی برد و اگر به
واقعبودگی و ظاهر آن نگریسته شود به برداشتهای انحرافی میرسد .در هسته تاریخی اسطوره انسان
محور ا ست و اگر بحث خدا و حیات پس از مرگ می شود در را ستای حیات و زندگی ا ست و ان سان
نماینده خدا و مثل او ست تا نبرد خیر و شر را در را ستای را ستی نیکی به پیش ببرد و خود را سالم
بدارد.
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انسان از ج سم ،روان ،جان ،تعالی و وجدان تشکیل شده که باید به وحدت و تعادل برسد و با هر عاملی
که تعادل آن را بهم بریزد باید به نبرد برخیزد .ان سان با ساخت ا سطورهها به فکر دلیل و منطق برای
رفتار خود است و این مفاهیم انتزاعی با تاریخ پیوند خورده است که باید مفاهیم آن بازخوانی شود.
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فصل سوم -فرآیند پاکسازی و رشد در سه داستان اسطورهای قرآن

سه ابراهیم ،سه موسی و سه یوسف
-۱مقدمه
در ادبیات ،هنر ،شـــعر و کتب دینی بکارگیری اســـطوره به وفور رواج دارد .قرآن نیز به دالیل مختلف
دا ستانهای زیادی را به زبان ا سطوره بیان کرده ا ست .دا ستانهای آدم و حوا ،کهف ،ذوالقرنین ،مریم و
مسیح ،موسی و خضر ،یوسف ،ابراهیم بتها و بسیاری دیگر گویای این مطلب است.
برای ورود به مطلب مختصری در مورد "اسطوره" ذکر میشود.
معنای اسطوره()۱
اسطوره از " سطر" به معنای در ردیف قرار گرفتن امور میباشد مانند مسطوره(خطکش) که نوشتار
را سطر به سطر میکند و منظور از ا ساطیر االولین _اگر افسانه نبا شد -نسبت دادن بیان به قبل ا ست
یعنی قبالً هم آمده اس ت و چیز جدیدی نیست و تکراری است.
۲ـ ضرورت بیان اسطورهای
هنر ،ادبیات ،شعر و زبان دینی وقتی مطلبی وزین و اساسی که در آن معنایی نهفته است و قصد دارد
آنرا برای همه ادوار بیان کند به زبان اسطوره روی میآورند.
اســـطوره قدرت زیادی برای بیان معنا دارد و این معنا به صـــورت پنهان مطرح میشـــود تا در
دورانهای مختلف ،متناســب شــرایط مختلف و یافتن قرینههای مختلف متناســب زمان خود با قالب
زبانی و بیان دیگر بازخوانی و مطرح شود و معنای پنهان و عمیق را توسعه دهد(.)۲
در زبان ا سطورهای جغرافیا و یافتن محل مهم نی ست بلکه مکان ا سطورهای ا ست و شاید دا ستان
یک امر واقعی نبا شد بلکه یک امر مشخص در یک زمان و مکان معین برای تبیین معنایی مورد روایت
و بازخوانی قرار گرفته است(.)۳
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اســطوره برداشــتی مشــخص و محدود از یک معنا را به مانند واقعیت معرفی کردو معنا را در قالب
جدید و دوران جدید به صورت الگوئی برای رفتار ارائه میدهد.
معنا وقتی در قالب زبان بکار میرود در بستر جهان عینی بیان می شود ولی به صورت مجرد حالت
فراسویی دارد و با عادات انسان هماهنگی ندارد و قرآن قصد دارد با بیان داستانهای اسطورهای معناهای
وزین و مهم را برای همه عصرها مطرح و کارساز مینماید.
ولی مردم معموالً به جنبه اســطوره مجرد نگاه می کنند و اگر قدرت تبیین آنرا نداشــته باشــند آنرا
معجزه میپندارند و تالش می کنند به دنبال واقع بودگی و یافتن محل و تقدیس کردن آن بپردازند(.)۴
این مسئله در اکثرداستانهای اسطورهای به چشم میخورد.
۳ـ هدف اسطوره
اسطورهای قصد دارد توجه مخاطب را به صورت جدی جلب نماید و احساسات ،مشکالت ،مسائل روز و
مبتال به مردم جامعه را بازگو نماید و معنای وزین را در قالب زیســـت-محیط بازخوانی و یک الگوی
رفتاری یا پیامی را طراحی نماید.
هدف اسطوره همیشگی است و معموالً به زبان احساسی ،حماسی ،انگیزشی ،تهییجی ،تاثیرگذار و
مانند تبلیغات است تا بتواند اکثر مردم را برانگیزاند و معنائی را رواج دهد.
معموالً در زبان اسطوره معنا با اشیاء خاص ،شخصیتها و کنشها در زیست محیط که فضای زبانی و
فرهنگی مشترک با مردم است بیان و روایت میشود زیرا روایت گری در تعامل با شرایط زیست-محیط
صورت می گیرد .مثالً داستان اصحاب کهف با غار ،داستان یوسف با پیراهن ،داستان موسی با
صندوقچه در رودخانه یا خضر ،مریم با مسیح ،داستان ابراهیم با بُتها ،بازسازی کعبه و قربانی و غیره
که این اشیاء یا افراد به تنهایی چیزی نیستند و نقشی را بازی نمیکنند ولی وقتی با معنا در

زیست -

محیط تعامل برقرار کرده و آمیخته میشوند در داستان نقش اصلی پیدا میکنند و حامل پیام
میشوند.
۴ـ بیان تشبیهی و سنبلیک
در این مورد به طور مفصل بحث شده است( )۵و معموالً داستانهای اسطورهای به صورت سنبلیک،
تشبیهی و نمادین بیان میش ود و برای درک معنا باید از سطح واژه ها به معنای نهفته دست پیدا کرد.
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این امر در هنر و ادبیات و شعر کاربرد زیاد دارد و اگر معنا بازخوانی و درک شود معلوم میشود که
موضوع شگفتی نیست.
۵ـ سه داستان اسطورهای در قرآن
الف ـ داستان اسطورهای سه ابراهیم
( -)۱ابراهیم و آتش :پرستش بت و بتشکنی
ابراهیم دو بعد را به طور موازی و همزمان به عنوان فرآیندی فکری و اجرائی همراه با تدوین یک
طرح و مشی دنبال میکرده است:
 چالش فکری جهت دریافت وضــعیت هســتی که مســتمر درگیر آن بوده اســت و این چالشها ازاستدالل شروع و به عشق(قرب) ختم شد.
 تعامل و مبارزه اجتماعی با عوامل اصلی انحرافات و وابستگیهای انسانی و رهایی از آنهاانســان در تعامالت روزمره به ایجاد رابطه و عالقه با پدیدهها ،افراد و جامعه میپردازد که امری طبیعی
است ولی وابستگی به این موارد باعث کاهش دریافت فهم و پاکسازی میشود.
پر ستش فقط مخ صوص بت ها نی ست بلکه هرگونه واب ستگی نوعی پر ستش ا ست و این واب ستگی
متناســب هر شــرایط تغییر می کند مانند پرســتش خانه ،ماشــین ،فرزند ،شــغل ،حرص به جمعآوری
امکانات و غیره.
ابراهیم از بدو جوانی مشی خود را به مبارزه با "بت پرستی" نه "بتها" قرار داده بوده و این حرکت
او برجسته و مهم شده بود.
برای ریشهیابی عمل "بت پرستی" باید به فرآیند شکل گیری مالکیت پرداخت تا معلوم شود تمرکز
انســـان به حرص جمع آوری مال و امکانات به هر قیمت ناچار نیاز به قدرت پیدا میکند تا این مرحله
جمع آوری ثروت و قدرت اســت ولی حفظ و اســتمرار آن مشــکل اســت زیرا با مقاومت جامعه روبرو
می شود و لذا برای کنترل مردم و انحراف آنها از ا صل مو ضوع نیاز به عامل معرفتی نیز ضرورت پیدا
میکند و تجمع سه عامل ثروت ،قدرت و معرفت باعث شکلگیری نظام فکری بتپرستی میشود .مهم
در این فرآیند بُتها ،فرمانرو ایان ،شاهان و غیره نیست بلکه روش وابسته سازی و پرستش مهم است تا
مردم را به وضع موجود معتقد و جلوگیری از عصیان آنها نمایند.
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در این فرآیند وقتی مذهب وارد می شود مسئله پر ستش و مقدس سازی که فلسفه جامعه شنا سانه
دارد وارد می شود و مبارزه با آن نیز سختر و واکنشهای سختی نیز در بر دارد.
در زمان ابراهیم بت پرســـتی رواج و رونق داشـــت و او عمده فعالیت خود را به مبارزه با بتها و ارائه
ا ستدالل که بتها حرف نمیزنند و قابل پر ستش نی ستند می پرداخت و با مخالفت رهبران زمان خود
مواجه شد.
لذا ابراهیم بت شکن در یک مقطع زمانی که اهل شهر جهت مرا سمی بتکده را رها کرده بودند با تبر
بتها را شــکســت و در آخر تبر را به گردن بت اعظم انداخت ،ســران وقتی برگشــتند و بهبررســی امر
پرداختند فهمیدند که متهم ابراهیم اســت زیرا در شــهر مانده بود و ابراهیم به آنها گفت از بت بزرگ
بپرسید کی بتها را شکسته است.
جهت مجازات مردم را جمع و آت شی فراهم کردند و ابراهیم را در آن انداختند و او از آتش عبور کرد و
آتش برای او بَرد و سالم بود(.)۶
ابراهیم در اینمرحله بیشتر به مبارزه با بتها میپرداخت و وابستگی را نفی میکرد و استدالل عمومی
کمی به توحید داشت.
در بیان اس ـطوره ای عبور ابراهیم از آتش قرآن قصــد دارد بگوید در مراحل مبارزه فرد باید با پشــتکار،
مداومت ،طرح و مشی حرکت کند و با اعتقاد راسخ و شجاعت و حسابشده (گفتمان ابراهیم و سران در
مورد اینکه بتها حرف نمیزنند پس چرا آنها را میپرستید) عمل نماید و در اثر تالش و حرکت اصولی
در زیست -محیط ممکنات سالمت خواهد بود و اگر از بین برود رهروان راه را ادامه خواهند داد.
(-)۲ابراهیم و کعبه :احداث مدرسه توحید
ابراهیم با هاجر و اسماعیل به سمت مکه می آیند و قصد دارد در محل قدیمی کعبه که مرکز تجارت و
عبادت بت بوده است به بازسازی کع به و بازخوانی آن در قالب ایجاد مدرسه توحید بپردازد.
در این ســختیهای زیادی را متحمل می شــوند و او هدف از بازســازی و بازخوانی کعبه را ابتدا ایجاد
شهری امن و دارای رزق میداند(.)۷
ضرورت توحید امنیت و رزق(رفاه نسبی) میباشد و در این مسیر معنای توحید در قالب حج از عرفات
تا طواف طرح متناســب شــرایط موجود طرح می شــود .قبل از ورود به مراحل باید محرم شــد و لباس
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احرام پوشــید تا با پاکی و بدون تمایز و تفاوت با ســایر مردم وارد مراحل شــد تا اعمال باعث تفکر و
دریافت معنا شود و در یازده ماه دوری به عنوان یک کارگاه آموز شی در همه امور اجرا شود .حج یک
مجموعه اعمال مکانیکی در یک مکان نی ست بلکه فل سفه و معنای آن باید متنا سب بر لحظه زندگی و
هر شرایط در طول سال اجرا شود.
شکل دادن معنای توحید در زمان و مکان خاص در قالب فرهنگ و شرایط خاص خود برای انتقال پیام
حج که توحید و نحوه رفتار توحیدی داشتن است میباشد.
حج یک عبادت است و عبادت تالش و کوشش فرد در تمام ابعاد ذهنی ،روانی ،جسمی ،فکری و عملی
در رابطه ه ستی ا ست تا وجودش صیقل یافته و به پاک سازی ج سم ،فکر و روان بپردازد تا به ک سی و
چیزی آزار نرساند و همه کس و همه چیز را دوست بدارد .این عبادت در خأل صورت نمیگیرد بلکه در
جمع میبا شد و دارای سه ویژگی "اتصال ،اجتماع و انتظام" ا ست .فرد باید با آگاهی درونی به هستی
متصـــل ،در طی فرآیند باید تمایزی که به برتری می انجامد را محو نماید ،به چیزی وابســـته نگردد،
احســـاس یگانگی نماید و با همه افراد با همه مشـــابهات و تمایزات بصـــورت برابر در اجتماع در نظام
موجود به سمت انسانیت در قالب و شکل هماهنگ با روح طبیعت ،انسان و جامعه حرکت نمایند .پس
حج داستانی برای همه لحظات ،روزها و برای تمام فصول میباشد.
( -)3ابراهیم و ذبح اسماعیل :داستان قربانی و عشق
ابراهیم نگران تالش و آینده نهضت خود بوده است و در گفتمانی با جهان آگاهیها آرزوی تداوم امامت
خود توسط اسماعیل را داشته و درمی یابد که در این راه نباید نگران باشد و راه اگر درست باشد مسیر
خود را پیدا خواهد کرد(.)۸
ابراهیم که اسماعیل را در شرایط خاص از کنیز خود هاجر پیدا کرده بود زیرا همسر خود (ساره) باردار
نمی شده است و در مسیر بازسازی کعبه و در مدرسه توحید با او همراه بوده است نوعی وابستگی به او
پیدا کرده بود که بیشتر از دید نگرانی برای آینده رسالت خود بوده است.
ابراهیم م سیر توحید را با نفی بتها آغاز و سپس به ا ستداللهای مختلف در مورد چی ستی مفهوم خدا
پرداخت( )۹و در نهایت به اتصــال به هســتی ،یگانه شــدن و توحید رســید و در این مســیر برای رفع
وابستگی از عالقه به فرزند به روش مرسوم روز که بارها در خواب دید( )۱۱که باید فرزند خود را قربانی
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کند تا از این واب ستگی رهایی یابد و سپس دریافت که منظور از قربانی تقرب و قرب و ات صال خال صانه
به هستی است و لذا بجای فرزند گوسفندی را ذبح و قربانی کرد.
در این فرآی ند قرآن قصـــد دارد مع نای وزین فرآی ند پاکســـازی را از شـــروع م بارزه با پرســـتش
بت ها(وابستگی) تا پاکسازی فکری (ا ستدالل برای توحید) و سپس تا نزدیکی وقرب و اتصال عا شقانه
به جهان هستی در شرایط خاص زمانی و مکانی مکه ترسیم کند و با داستان حج به عنوان یک کارگاه
آموزشی برای تمام فصول معنای پاکسازی را به صورت پیام ارائه نماید .
در تمام مراحل سهگانه ابراهیم یک کنش گر و فاعل بوده است ولی در هر دوره مراتب آن فرق میکرده
است و به تدریج عمیق تر و کاملتر شده است و از استدالل به توحید و عشق رسیده است .
ب ـ داستان اسطورهای سه موسی
( -)1موسی و کودکی()11
دا ستان با برتری جوئی و فرقه فرقه کردن مردم تو سط فرعون شروع می شود و چون احساس تهدید از
طرف مردم میکند و د ستور می دهد هر نوزاد ذکور را بیابند و بک شند تا شاید حکومتش باقی بماند و
غافل از اینکه روال تاریخ بر ظلم برای همیشه نمیماند.
وقتی مادر موسی بچه را زائید و پسر بود بسیار نگران شد و با بررسی شرایط بهترین راه را در گذاشتن
بچه در صندوقچه و سپردن به آب دید و خواهر خود را جهت بررسی به تعقیب صندوقچه فرستاد.
صندوقچه توسط خاندان فرعون یافته شد ولی زن فرعون گفت این مایه شادمانی ما خواهد بود و او را
نکشید شاید برای ما سودی داشته باشد و او را به فرزندی گیریم.
م و سی شیرخوار سینه زنی را نگرفت تا اینکه خواهر او به دربار پی شنهاد و شیر دادن مو سی را نمود و
به این وسیله ارتباط مادر و فرزند از طریق او میسر شد.
صندوقچه در آن زمان نشانه مهم بودن بوده زیرا زیور آالت و مدارک مهم را در صندوقچه میگذاشتند
لذا زن فرعون این را مهم پنداشت و قصد حفظ بچه(موسی) را کرد.
مادر موسی با گذاشتن بچه در صندوقچه و فرستادن خواهر خود به همراه آن نشان داده که شرایط را
بخوبی بررسی کرده و تصمیم مناسب شرایط که در حد توان او بوده است گرفته است و مابقی امور را
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توکل کرده است .اساساً هر انسان بر اساس سامانه دانائی و میزان پاکی خود در زیست-محیط ممکنات
تصمیم می گیرد و متناسب شرایط این تصمیم در حد ظرفیت و توانایی و بهترین تصمیم اوست.
بهرحال موسی بزرگ شد و در سن بلوغ در محیط خود دانش آموخت و در ورود به شهر دعوای دو تن
را دید که یکی از همفکران او و دیگری مخالف او بود .فرد همفکر تقا ضای کمک خوا ست و مو سی در
درگیری او را کشــت(قبطی) .او در این تجربه اشــکال خود را یافت و فهمید مالک و روش برخوردش
اشتباه بوده است.
در روز بعد مجدداً آن مرد از موســی کمک خواســت و موســی پرهیز کرد و نفر مقابل به موســی گفت
همچنان که دیروز یک نفر راکشتی مجدداً میخواهی تکرار نمائی و جبّار باشی نه مصلح
مو سی به تو صیه فردی فرزانه شهر را ترک کرد زیرا اح ساس تهدید میکرد و تر سان و نگران از شهر
خارج شد(.)۱۲
ادامه زندگی موسی در شهر مدین طی یک قرارداد با شعیب بود که به چوپانی برای مدت معین پردازد
و شعیب دختر خود را به ازدواج او درآورد.
موسی در دوران کودکی فعال و کنشکر نبوده ولی در دوران جوانی یک کنشکر بوده است.

( -)۲موسی و جوانی
– موسی و فرعون
مو سی در دوران کار نزد شعیب مراحل پاکی و دانش آموزی را فراگرفت تا اینکه قرار داد او پایان بافت
و با همسرش برای نجات بنیاسرائیل برگشت.
در این مرحله مو سی اح ساس کرد که ر سالتی دارد و با تجربه بد ست آمده میتواند برگردد .قرآن این
فرآیند رشد را به نشانههای سمبلیک بیان میکند( .)۱۳مثالً موسی میگوید از دور آتشی دیدم درنگ
کنید تا خبری برایتان بیاورم یا با انداختن عصا که به شکل اژدها درمیآید و یا از کف دستت سفیدی
و نور بیرون میآید.
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مو سی در گفتمان خود و جهان آگاهیها یک فرآیند رو شنایی میبیند و با تجربه و دانش و پاکی خود
احســاس میکند می تواند به مقابله با فرعون برود .در این مرحله موســی جهت تکمیل ضــعفهای خود
هارون برادرش را همراه با خود میکند.
دوران مبارزه موســی با فرعون از گفتار نرم و گفتمان تا شــروع درگیری که لشــکر فرعون به تعقیب
موسی و بنی اسرائیل پرداخت و با بیان اسطوری پائین آمدن دریا و عبور بنیاسرائیل و موسی و سپس
باال آمدن دریا و غرق لشــکر فرعون داســتان به پایان میرســد .البته در دوران مبارزه حاالت و مراحل
مختلف پیش می آید که شامل گفتار نرم ،رویاروئی دانشمندان فرعون که به علوم روز بخصوص شیمی
آگاه بودند با مو سی در مورد افکندن مار و اژدها و غیره میبا شد .دا ستان مو سی به وفور در سورههای
قرآن متناسب هر سوره گوشهای از آن روایت شده است.
بیان اســطوره ای داســتان درگیری موســی و فرعون به صــورت جذر و مد دریا ولی به زبان اســطورهای
گویای این است که موسی بر اساس دانش و تجرببه خود به انجام رسالت خود میپردازد و شرایط را تا
حد ممکن بررسی و عمل می کند و مابقی در تعامل همه دیگر عوامل تعیین میشود.
ان سان بر ا ساس دان ستهها و زی ست -محیط ممکن ا ست قادر به ت صمیم ا ست و امکان پیش بینی همه
حاالت نیست و لحظه به لحظه بر اساس تصمیم خود آنرا بازنگری و اصالح مینماید و این روش زندگی
همیشه جاودان انسان است که هدف شوندگی در مسیر است.
 موسی و مراقبهموســی در دوران مبارزه گاهی احســاس بازســازی و پاکســازی و ارتقاء مراتب میکرده اســت و نیاز به
بازنگری ،تفکر و اصــالح برای تداوم مبارزه داشــته اســت لذا جهت مراقبه به کوه طور میرود .داســتان
اسطوره ای نحوة رفتن او به کوه طور نیاز به بازخوانی به روز دارد.
همراهی فردی به نام یوشیع تا پای کوه طور نشانه دوران جوانی موسی و نیاز او به رشد و اصالح است
و موسی قصد سی روزه داشت که تمدید و چهل روزه میشده و برادرش هارون را مسئول بنیاسرائیل
میکند(.)۱۴
وقتی موسی برگشت دید قومش توسط سامری از توحید برگشته و گوساله پرست شده است(.)۱۵
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داستان اسطوره ای این قسمت با بکارگیری عوامل سامری(شخصیت) ،گوساله و زیور آالت (شیء ،ابزار)
بسیار زیبا به بازخوانی معنا میپردازد.
در ابتدا پی شی گرفتن مو سی از قومش( )۱۶و رفتن به کوه طور برای مراقبه مورد سوال قرار میگیرد
که این به معنای این اســت که موســی شــرایط عینی-ذهنی بنیاســرائیل دشــمن بخصــوص نوع
روشــنفکران(ســامری)و وضــعیت رهبری در غیاب خود (هارون) را کامالً تجزیه و تحلیل نکرده بوده و
وقتی برمی گردد با کودتای نرم مواجه میشود.
موسی ابتدا به هارون با خشم تندی می کند که چرا مانع سامری نشده و او اظهار عجز میکند و به بنی
اسرائیل میگوید درنگ من طول کشید او شما باید به سامری بگروید(.)۱۷
سامری که فردی هوشیار و روشنفکر بوده است و میدانسته بنیاسرائیل وابستگی شدید به گوساله و
گاو دارد( )۱۸و بعالوه آنها به زیور آالت نیز واب سته بودند گو سالهای ساخته و زیور آالت مردم را به آن
میآویزد و در جهت باد قرار میدهد تا صدائی تولید کند و لذا بنیا سرائیل مو سی (توحید) را فراموش
و به سامری (شرک) میگروند.
این داســتان اســطورهای می گوید در مراحل زندگی و پاکســازی جســم و فکر و روان همواره عوامل
واب ستگی مهیا ه ستند و احتمال لغزش وجود دارد و ع وامل واب ستگی متنا سب شرایط و دورانها فرق
میکند.
موسی در این دوره فردی کنشگر بوده است.
( -)۳موسی و پیری
در دوران پیری نیز موســی نیاز مجدد به مراقبه پیدا می کند و قصــد دارد مراتب دریافت خود را رشــد
دهد .داسـتان اسـطوره ای موسـی و خضـر بخوبی این مرحله را بازخوانی میکند که مرتبه باالیی چون
دریافت معنا دارد.
خ ضر نمود عینی ندارد همانطور که یو شیع ندا شت و در کتب دینی نیز عینیت ندارد .واژه خ ضر نمود
سبزی ،حیات ،دانش و رحمت ا ست و پس از مو سی جوان مو سی پیر حا صل می شود که هنوز نیاز به
رشد را احساس میکند.
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مو سی که مراحل طوالنی را با بنی ا سرائیل بهانهگیر گذرانده ا ست – و دا ستان او در سرا سر قرآن با
زمینههای مختلف آمده ا ست – نشان از صبور بودن او دارد ولی خضر به او شرط میکند که در دوران
همراهی جهت تعلیم و آموزش معنا باید صبور باشی و سوال نکنی( )۱۹و قرآن از قول موسی میگوید
تا جائی میرود که دو دریا بهم می پیوندد که کنایه از سفر طوالنی جهت ک سب ر شد ا ست و مو سی
این را خواستار شده است.
در داستان موسی و خضر سه مثال آورده می شود تا میزان صبر و سطح دریافت موسی سنجیده شود.
در مثال اول وقتی مو سی به دریائی میر سد و سفره را باز میکند ماهی پخته شده را نیاورده بود ولی
ماهی به دریا می پرد که منظور ماهی خوراکی نیست بلکه نشانه و راهنمای درک و دریافت بوده ا ست.
جان گیری ماهی و پرش به دریا مانند دا ستان آدم و خوردن میوه ممنوعه نشانه درک و آگاهی ولی در
مراتب و مراحل باالتری میباشد که به صورت سنبلیک و نمادین در اینجا به صورت ماهی آمده است و
وقتی موسی تعلیم را میگیرد به وجد میآید
در دا ستان دوم که خ ضر قایق را سوراو میکند مو سی خ شمگین می شود و اعتراض میکند و خ ضر
مجدداً او را به صــبر و عدم پرســش می خواند .موســی از تمرکز دریافت معنا خارج میشــود و به فکر
عینیت (غرق مسافران) می افتد ولی در مسیر آموزش فقط موسی پیر وجود دارد و عالم امر و هیچکس
دیگر نیست.
در داستان سوم که داستان دیوار و کشتن یک نفر توسط خضر است و معلوم نیست خضر چگونه آنرا
می ک شد خ ضر دیواری را در ست می کند و با مو سی وارد شهر می شوند ولی مردم شهر به آنها غذا
نمیدهند و مو سی اعتراض میکند چرا در تعامل با مردم م سئله دیوار مزد نگرفتی ولی خ ضر طعام را
معاشرت با مردم می دیده و موسی در سطح نازلتری مسئله را میدیده است.
بهر حال خ ضر از عدم توانایی مو سی از او جدا می شود و ماجرای سه دا ستان و علت کارهای خود را
برای موسی بیان میکند.
در مجموع دا ستان ا سطوره ای ق صد دارد به تبیین طی طریق و مراحل خود سازی و پاک سازی بپردازد
که افراد باید مراتب و مراحل را با صبر و ک سب ظرفیت بد ست آورند و نباید تعجیل کرد .راه ر شد و
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پاکسازی یک راه سخت و دشوار و در تعامل دائمی با خود و اجتماع صورت میگیرد و ماهیت بازگشت
همیشه جاودان به بازنگری و اصالح دارد.
در سه دا ستان مو سی به جز ت ست کودکی در مابقی یک خود کن شکر ا ست ولی نکته مهم همراهی
فردی با مو سی ا ست .آوردن هارون برادرش برای دوران مبارزه ،همراهی با یو شیع جهت رفتن به کوه
طور و همراهی خضر همگی گویای این امر است.
برداشتی از سوره کهف پس از این داستان اسطوری موسی و خضر ،اصحاب کهف و ذوالقرنین ذیل واژه
"قرن" به معنای پیو ستگی یک امر به امر دیگر و پیو ستگی دو چیز قرینه و با هم تو ضیح داده شده
است.
۳ـ داستان اسطورهای سه یوسف
( -)۱یوسف و نقشه برادران :پیراهن پاره و خونی
یوسـف خواب میبیند که یازده سـتاره و خورشـید و ماه او را سـجده میکنند و با پدر خود یعقوب در
میان می گذارد و او به یو سف تو صیه می کند که از این خواب رابا برادران مطرح نکند زیرا امکان توطئه
علیه او خواهد بود.
یعقوب یوسف را بسیار دوست میداشت و نزد خود نگه می داشت و برادران از توجه او به یوسف ناراحت
بودند لذا نق شه ای ک شیدند که او را با خود برای بازی در زمان چوپانی به بیرون ببرند ولی او را در چاه
انداختند و پیراهن پاره خونی یوســف را به عنوان نشــانه حمله گرگ برای پدر آوردند و یعقوب در اثر
ناراحتی و بیتابی نابینا شد.
کاروانی در عبور جهت آب دَلو به چاه انداخت و یوسف باال آمد و لذا او را به عنوان برده به قیمت ارزان
در بازار فروختند .فردی که او را خرید یوسف را به همسرش زلیخا داد تا ملکه به فرزندی قبول شود و
لذا یوسف در دربار فرمانروای مصر مکنت گزید و از این شرایط به یادگیری میپرداخت .در این قسمت
داستان اسطوره ای گفتمان اسطوره با یک شی یا موضوع (پیراهن و خواب) وصل می شود و پیراهن به
عنوان نشانه حامل معناهای بسیار در طول داستان یوسف میشود.
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مهر یعقوب و دوست داشتن بیشتر از برادران باعث طراحی نقشه و حذف یوسف می شود .پیراهن پاره
وخون آلود ن شانه طرح نق شه علیه یو سف و گفتمان دروغ ا ست لذا این گفتمان و نق شه باعث جدائی
یوسف از خانواده میشود.
( -)2یوسف و زلیخا :پیراهن پاره از پشت و پاکی
یو سف در دربار م صر ر شد میکرد و زیبا رو بود تااینکه زلیخا آهنگ یو سف کرد و درها را ب ست ولی
یو سف پرهیز کرد و نهایتاً یو سف به سمت درها شتافت و زلیخا از پس او پیراهن او را گرفت و پیراهن
از پ شت پاره شد و نزدیک در هم سر زلیخا ماجرا را دید و زلیخا حا شا کرد و یو سف تو ضیح داد و با
مشورت کسی در دربار فهمیدند پارگی پیراهن از پشت نشانه از توطئه زلیخا دارد.
زنان دربار ماجرا را فهمیدند و زلیخا جهت توجیه قضیه میهمانی ترتیب داد و سیب و کارد گذاشت
و وقتی میهمانان زن قصد پو ست گرفتن سیب بودند یو سف را وارد کرد و زنان د ست خود را بریدند و
لذا به عمق داستان پی بردند و در نهایت یوسف را به زندان فرستادند.
آهنگ جمالت و آیات و روایت آنها بسیار زیباست(.)۲۱
اسـم زلیخا برای احترام نمیآید و می گوید زن صـاحبخانه که نشـانه از دوری از حالت همسـر فرمانروا
بودن و برده دان ستن یو سف ا ست .وقتی زن خود را به یو سف عر ضه کرد (هیئت لک ،در اختیار توام)
یوسف گفت(معاذاهلل) به خدا پناه می برم و سپس زن آهنگ او کرد (و لقد همّت به) و یوسف نیز از نظر
جسمی همین میل را داشت (و همّ بها) ولی اگر آگاهی و پاکی او نبود او نیز آهنگ زن میکرد.
در این ق سمت روایت حاالت زن و مرد به خوبی تر سیم می شود تا ن شان دهد مبارزه با نفس یو سف
سخت و دشوار به دست آمده است و بر اساس آگاهی و پاکی شکل گرفته است.
در این تســـت نیز بجای مهر یعقوب مهر زلیخا بعلت زیبائی یوســـف به میان میآید و مجدداً پیراهن
یوسف در اثر نقشه و توطئه پاره می شود ولی پیراهن اولی به دروغ پاره و خونآلود شده بود و اینجا به
درستی از پشت پاره شده بود که نشانه پاکی یوسف و پارگی پیراهن به منزله جدائی یوسف از دربار و
رفتن به زندان است.
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یو سف در این ق سمت دا ستان کن شکر فعال ا ست و از دانایی و پاکی خود ا ستفاده میکند و برعکس
مرحله قبل که بعلت کم سنی فعال نبوده است.
بهرحال پدیده خواب در زندان او را نجات میدهد و یو سف که به شرایط روز دانا بوده ا ست خواب دو
جوان را به درســتی تعبیر میکند و وقتی آنها آزاد میشــوند و در دربار کار میکردهاند پادشــاه خوابی
میبیند که خوابگزاران نمی توانند تعبیر کنند و پس از مدتی یکی از دو جوان به یاد یوســف میافتد و
او را میآورند وتعبیر یو سف منطقی و متنا سب شرایط مستدل به نظر میر سد .پاد شاه او را به عنوان
مســئول خزانهداری و کنترل موجودی گندم می کند .یوســف با ســاختن انبار ذخیره گندم در دوران
محصــول و ذخیره کردن در ســیلو برای آینده که خشــکســالی میشــود و مکنت باالئی در دربار پیدا
میکند.
( -)۳یوسف و اتصال به خانواده
یو سف با تنظیم دفاتر و من شی به توزیع جیره گندم می پرداخته ا ست و برادران یو سف از کنعان برای
دریافت سهمیه میآیند ولی یو سف را نمی شنا سند ولی یو سف آنها را شناخت .یو سف پس از یک
گفتمان به شــرط آوردن پدر به آنها ســهمیه میدهد و پیراهن ســالم خود و پیمانه را در کیســه گندم
میگذارد.
البته وقتی برادران قصد ترک شهر را داشتند بازرسان کیسهها را بازرسی و پیمانه را یافتند وبرادران را
به عنوان دزدی برگرداندند و یک گفتمان جدید بین یو سف و برادران شکل میگیرد و یو سف ضمن
پنهان کردن ماجرا تقاضای آوردن پدر برای اخذ سهمیه در نوبت بعدی میکند
یعقوب از راه دور بوی یوسف را میفهمد و وقتی پیراهن را میبوید بینا میشود و با برادران به مصر نزد
بوسف آمده سجده می کنند .یوسف از تقصیر آنها گذشت و آنها را نزد خود جای داد.
گفتمان یعقوب و برادران تا عزم سفر به م صر و نحوه وارد شدن به شهر در دا ستان به خوبی ارائه و
روایت شده است.
در این قسمت داستان یوسف بسیار کنشکر است و دانایی و پاکی خود را به خوبی از زمان تعبیر خواب
تا وزیر خزانهداری بکار می گیرد .پیراهن سالم نشانه پاکی و و صل مجدد ا ست و کلیت دا ستان مراحل
اوج و حضیض ،سقوط و اوج را بیان می کند که همگی در معنای وزین مراحل دانایی و پاکسازی نهفته
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اســت .هدف پاکی در مســیر زندگی و کســب مراتب باالتر اســت و اگر از هر مرحله عبور شــود مراحل
بعدی کسب میشود.
پیراهن دروغین پاره و خونی توســط برادران ،پیراهن واقعی پاره از پشــت توســط زلیخا و پیراهن
واقعی سالم تو سط یو سف ن شانه از مراحل پاک سازی ا ست که ن شان میدهد ان سان در زندگی ،انواع
نقشهها ،توطئهها ،وسوسهها و غیره روبرو می شود و نحوه تعامل با آنها به صورت سازنده باعث شوندگی
او میشود .به عبارت دیگر مسیر رشد و پاکسازی از فصل تا وصل وسختی را نشان میدهد.
سجده ماه ،خور شید و ستاره در خواب ابتدای یو سف تبدیل به سجده یعقوب و برادران به یو سف در
انتها می شود که گویای در ستی راه و فهم این مطلب تو سط بازیگران گفتمان ا ست .دیدن خواب اولیه
به تعبیر خواب در زندان که در اثر دانایی و پاکی بوده است تبدیل میشود.
شخ صیت یو سف کاملتر ،جامعتر و تو سعهیافتهتر از شخ صیت یعقوب که در قریه کوچک و محدود
زندگی می کرده است و وابستگی به فرزند داشته است میباشد .حالت وابستگی و مهر یعقوب به یوسف
شبیه ابراهیم به ا سماعیل ا ست که ابراهیم موفق به رهایی از واب ستگی می شود ولی یعقوب از این امر
باز میماند.
در این سه دا ستان با سه شخ صیت یو سف با پیراهن و خواب ،مو سی با صندوقچه ،کوه طور و خ ضر،
ابراهیم با بت ،کعبه و قربانی اسطورهسازی می شود تا برای همه نسلها پیامی پر معنا بفرستد.
بنابراین هدف از روایت داستانها به صورت اسطورهای طرح یک معنای وزین است که در همة ادوار قابل
بازخوانی متناسب همه شرایط باشد و به این وسیله معنا همیشه به صورت پیام منتقل میشود.
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فهرست منابع
 -۱به مقاله "تبار شنا سی ساختارگرائی و ارادهگرایی" بردا شتی از سورههای حجر تا ق صص ،سایت
ملی – مذهبی ،قسمت اندیشه حسن پویا مراجعه شود.
 -۲به واژه "سری" در مقاله مورد ( )۱مراجعه شود.
مثالً در قرآن در مورد غار ،محل آن ،زمان داستان بحثی نشده است و بیشتر به ارسال پیام تأکید
دارد.
 -۳ســوره کهف آیه  -۲۱پس از یافتن غار مردم می گویند باید در این محل مکانی مقدس (مســجد)
ساخت و به پیام اصحاب کهف توجه ندارد
 -۴به منابع زیر مراجعه شود:
سلسله مقاالت برداشتهائی از قرآن ،سایت ملی-مذهبی ،قسمت اندیشه ،حسن پویا
" -۵روش خوانش مدرن قدرن" سایت زمانه ،قسمت کتابخانه ،حسن پویا
 -۶سوره انبیاء آیات  ۵۱تا ۶۹
 -۷سوره بقره آیات  ۱۲۳تا ۱۲۷
 -۸سوره بقره آیه ۱۲۴
 -۹سوره بقره آیه  ،۲۶۱انعام آیات  ۷۶تا ۷۸
 -۱۱سوره صافات آیه ۱۱۲
 -۱۱سوره قصص آیات  ۱تا ۱۳
 -۱۲سوره قصص آیات  ۱۴تا ۲۱
 -۱۳سوره قصص آیات  ۲۹تا  ۴۴و سوره طه
 -۱۴روایت تورات از همراهی یوشیع با موسی
 -۱۵سوره طه آیات  ۸۱تا ۹۸
 -۱۶سوره طه آیات  ۸۳تا ۸۴
 -۱۷سوره طه آیات  ۸۶بعالوه مجسمه بزرگ موسی در شهر روم توسط میکل آنژ حالت خشم موسی
بهخوبی نشان میدهد
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 -۱۸زیرا تمام زندگی بنی اسرائیل از نظر شیر ،پوست ،گوشت ،حملونقل و کشاورزی به گوساله ربط
داشته است (سورههای بقره و انعام)
 -۱۹سوره یوسف
 -۲۱سوره یوسف آیات  ۲۳تا ۳۵
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فصل چهارم استعاره
۱ـ مقدمه
ا ستعاره پلی میان ا سطوره و زبان ا ست و آن را رو شی برای خیالپردازی شاعرانه میدانند .ا ستعاره
در قدیم مفهومی ادبی قلمداد می شد ولی با ظهور زبان شنا سی مورد توجه گفتمان روزمره اهل زبان
قرار گرفت.
۲ـ واژه استعاره
اســتعاره ( )۱از واژه یونانی  metaphoraاخذ شــده اســت که  mezaبه معنای «فرا» و  phereinبه
معنای «بردن» ا ست و منظور فرآیندهای زبانی ه ستند که وجوهی از یک شیء به شیء دیگر منتقل
(فرا برده) میشود و به نحوی شیء دوم بیان میشود که گویی همان شیء اول است.
۳ـ تعریف استعاره
برای اســتعاره تعاریف زیادی شــده اســت و در یک طیف وســیعی از دیدگاه کالســیک تا مدرن
می گنجد .استعاره پل میان زبان و اسطوره است .در اینجا به انواع تعریفهای استعاره اشاره میشود:
● انتقال وجوهی از یک شیء به شیء دیگر
● به کار بردن چیزی به جای چیزی دیگر براساس قیاس یا مشابهت
● بیان چیزی (نوشتار) به صورت ساختاری که واژگان آن را طبق قواهد خود شکل میدهد ،تعداد
زیادی از واژگان ،عبارات و جمالت نوشته شده
●قرار دادن چیزی به جای چیز دیگر
● ا ستعاره صنعتی ا ست که از رهگذر آن چیزی در ظاهر و چیز دیگر به بیان در میآید .ا ستعاره
ویژگی رایج در زمان ها است .استعاره در آثار ادبی تخصصی ،علمی و گفت روزمره برای بیان تجربهها و
مفاهیمی به کار میرود که چه بسا اصالً در بیان غیراستعاری نمیگنجد)۲( .
● استع اره نامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلیش ،هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد.
● ف ضیلت ا ستعاره در این ا ست که در هر لحظه میتواند بیان را صورت تازه ای ببخ شد و از یک
واژه چندین فایده (معنا) حاصل شود.
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از خصوصیات آن این است که معناهای بسیار را در لفظ اندک نشان میدهد و از یک صدف چندین
مروارید بیرون میآورد (.)۴
● ا ستعاره ت شبیهی ا ست که یکی از دو سوی آن ذکر ن شود و به عبارت دیگر ا ستعمال واژهای در
معنی مجازی آن است به واسطه همانندی و پیوند مشابهتی که با معنی حقیقی دارد (.)۵
● استعاره از باب استفعال و معنی آن چیزی را به عار یت خواستن است .استعاره تشبیهی است که
یکی از طرفین محذوف با شد ،وجود قرینه ای که ذهن خواننده را از معنی حقیقی دور کند و به معنای
مجازی برساند (.)۶
● استعاره آن است که یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند)۷( .
● استعاره وجود عالقه مشابهت بین معنای حقیقی و معنی مجازی است(.)۸
● استعاره در لغت معنی استفعال دارد  .یعنی عاریه خواستن لغتی بجای لغتی دیگر (.)۹
● در رویکرد معاصــر اســتعاره نه تنها پدیده زبانی ،بلکه پایگاه تفکر انســان اســت و تنها در واژگان
زبان دیده نمی شود ،بلکه پایگاه تفکر انسان ا ست و تنها در واژگان زبان دیده نمی شود بلکه در عنا صر
مفهومی اندیشــه نهفته اســت .جایگاه ،دقیق و واقعی اســتعاره در زبان نیســت ،بلکه ما به طریقی یک
حوزه ذهنی را با استفاده از استعاره برمبنای حوزه دیگر مفهومسازی میکنیم (.)۱۱
● ا سا ساً از دیدگاه کال سیک ا ستعاره را مو ضوعی صرفاً ادبی و زبانی میداند ولی نظریه معا صر
می گوید نظام ادراکی انســان ماهیتی اســتعاره ای دارد و به صــورت غیرارادی در زندگی انســان به وفور
استفاده می شود .لذا استعاره فقط یک شکل و قالب تصنعی نیست بلکه ابزاری مفید در شناخت و درک
پدیدهها دارد.
۴ـ استعاره و زبان حقیقی مجازی
وقتی زبان حقیقی به سمت زبان مجازی میل میکند استعاره نمایان می شود .وقتی زبان مجازی به
کار می رود هدف تصرف در زبان حقیقی است و این تصرف به صورت انتقال چیزی (حقیقی) به چیزی
دیگر (مجازی) برای دستیابی به معانی جدیدتر یا وسیعتر و یا خاصتر میباشد.
شـکلهای انتقال را در ادبیات «صـناعات ادبی» یا «مجاز» می گوید و با این انتقال زمان حقیقی به
سوی زبان مجازی منتقل میشود .انواع استعاره عبارتند از:
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()۱تشبیه
در تشبیه از واژههایی چون « مثل ،چون ،مانند ،گویی ،همچون  )...استفاده می شود( .مثل یک شیر
درنده و قوی است)
()۲مجاز
انواع مختلف دارد مثالً به کارگیری «شیر به جای قدرت» یا «عمامه به جای روحانیت».
()۳استعاره در نگرش کالسیک
ار سطو در شمار اولین کسانی بوده ا ست که این نظریه را با توجه به کتب معروف خود مطرح کرده
ا ست ( .)۱۱وی معتقد بود که ا ستعاره ت صنعی ا ست و ماهیت تزیینی دارد که به زبان افزوده می شود.
ا ستعاره یک نوع واژه های غیرمعمولی ا ست که سطح زبان را از حالت معمولی باالتر میبرد .زیادهروی
در استعاره آن را به شعر نزدیک میکند.
بنابراین ار سطو ا ستعاره را قالب میداند که ت صرف مهمی در انتقال شیء به شیء دیگر نمیکند و
فقط معنا را تو صیف می کند و یک امر ذوقی و هنری ا ست و کمتر قابل آموزش دادن ا ست .وی هدف
از استعاره را تأثیرگذاری میداند.
بعدها این نظریه کاملتر شد ( ) ۱۲و گفته شد هنر برای نیل به مقا صد خود نیاز به زبان قویتر از
متعارف دارد و به کارگیری هنرمندانه صـناعات ادبی و مجاز مطرح شـد .مجاز را تبدیل هنرمندانه یک
کلمه یا عبارت از معنای حقیقی به معنای دیگر دانستند و انواع انتقالها را مطرح کردند.
بعدها در زمینه اســتعاره تأکید بر اصــل تناســب شــد و اســتعارههای غیرمتعارف و مختلط را نفی
کردند ،باید در انتقال شـــباهت با دلیلی موجه چیزی به چیز دیگر منتقل و محدودیتها و قیدها برای
استعاره تدوین شود.
در سده های میانه اگرچه نظریه کال سیک هنوز مدنظر بود ولی هدف متفاوتی به ظهور پیو ست که
در رنســانس نفوذ زیادی پیدا کرد و آن این بود که اســتعاره واقعیتی جدید خلق میکند به طوری که
واقعیت اولیه غیرواقعی مینماید.
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ا ستعارهها معانی را منتقل میکردند و واژهها داللت بر چیزی دا شتند ولی خود چیزها در سطحی
باالتر معنا پیدا میکردند .ا ستعاره ابزاری برای تحقق بالوا سطه تجربه شخصی در زبان و کشف معنای
خداوند گردید.
شــاعران مدرن اســتعارههایی را ابداع میکنند که پاســخها و تجارب شــخصــی را به جهان محقق
می ســاخت .بنابراین اســتعاره در این دوران ســاماندهی براســاس اصــل تناســب (بجابودن) ،انســجام و
هماهنگ کردن با اتکا به شیوه تصنعی بود.
بعدتر بعدتر علم بیان (ابداع و تنظیم سخن ،سخن پردازی و خطابه) و توسعه آن مطرح شد و شاعر
میکوشید استعاره ها را مبنایی منطقی ببخشد .در حقیقت استعاره را نوعی استدالل قلمداد میکردند
که شاعر باید آن را به کار ببندد و سپس الزامات تفکر محکم منطقی تدوین شد.
در این روند می توان گفت اگرچه اســتعاره و کاربرد آن توســعه یافت ولی جدایی شــکل و محتوا در
استعاره و زبان کامل تر شد .لذا اگرچه در مقطعی استعاره برای بیان تجربه شخصی و خدا به کار گرفته
می شد ولی این جهان انسانی و شخصی به جهان غیرشخصی بدون صدا و مکان تقلیل و تنزل داده شد
و حتی عده ای تو صیه کردند قوانینی در مجلس گذرانده شود که ا ستفاده از ا ستعارههای اغراقآمیز و
جذاب را ممنوع کند (.)۱۳
بنابراین به طور خالصه استعاره در دیدگاه کالسیک دارای ویژگیهای زیر است:
● استعاره مصنوعی زینتی و مربوط به بخش غیرعادی زبان است که در آن یک یا چند کلمه برای
بیان معنایی مشابه به کار میرود.
● استعاره از زبان تفکیک پذیر میشود.
● استعاره صناعتی ادبی است که برای تأثیرگذاری ویژه وارد زبان کرد.
● دارای فرضیه اساسی تقسیم زبان به حقیقی و مجازی و یا زبان ادبی و معمولی است.
● هدف استعاره شکوهمندسازی ،قافیهبندی و پیرایش گفتار و نوشتار است.
● ماهیت استعاره کلمه و اساس آن شباهت است.
● مفاهیم حقیقی زمان را فرض نمود و استعاره را مربوط به بخش غیرحقیقی زبان میداند.
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● ا ستعاره به عنوان یک سازوکار نظم دهنده ا ست تا یک امر درک نشدنی در قالبی ریخته شده و
عرضه شود.
● استعاره یک ضرورت است و هر تالشی برای محدودکردن آن امکانپذیر نخواهد بود.
● فرآیند ا ستعاره برا ساس زبان و مهارتهای بالغت در ست شده و ان سان جهت ارتباط به آن نیاز
دارد.
● استعاره تعریف واحد جهانی ندارد و هر تعریفی که در دوران مختلف و فرهنگهای متفاوت شده
است تعریف استعاره است.
۵ـ استعاره در نگرش رمانتیک
در نگرش رمانتیک ب ا جدایی ا ستعاره از زبان مخالفت شد و آن را صرفاً یک نوع صناعت و تزیین
نمیدانند که به زبان افزوده میشــود و لذا اســتعاره و زبان یکی شــدند .در حقیقت مانند دوران گذر از
ساختارگرایان در بحث زبان شناسی و گفتمان به دوران پساساختارگرایی میماند.
با این نگرش قوه تخیل در اسـتعاره برجسـته شـد و دیگر صـرفاً بازنمایی امور جهان در ذهن باعث
فعل و انفعاالت اداری ذهنی و بازتاب آن نمی شــد بلکه ذهن به صــورت غیرارادی و ناآگاهانه تجربیات
شخصی را ترکیب کرده و به صورت محصول قوه تخیل تجلی میکرد.
شــاعران و فیلســوفان رمانتیک در پایه بیشــتر پیرو افالطون و نوافالطونیان بودند .اگرچه افالطون
م ستقیماً در مورد زبان و ا ستعاره بحثی نکرده بود ولی از البهالی بحثهای روانی نگرش را یافته بودند
و گسترش دادند ولی او معتقد به سازمان و قالب وحدتبخش شعر و خط بود.
قوة تخیل روابط متفاوت بین چیزها ،تفاوتها ،شـــباهتها و پیوندها را بررســـی و وحدت میدهد
(خوا ست افالطون) و مرز بین نگرش ار سطو و افالطون به عنوان پایة نگرشهای کال سیک و رمانتیک
میتوان تخیل و خرد دانست.
شـعر و تخیل رابطه متقابلی دارند و شـاعر به کمک ترکیب جدیدی از اندیشـه قوه تخیل را تقویت
کرده و به صـورت اسـتعاره بیان می کند .بنابراین اسـتعاره چیزی جدای از انسـان نیسـت و همراه او و
زاییده خود ان سان و زبان ا ست .زبان مح صول فرآیند تخیل ا ست و این که قالبی از پیش تعیین شده
باشد و به کار گرفته شود نیست.
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در ان سانهای ابتدایی نماد بخ شیدن مح صول اندی شه بود و به مرور به تو سعه زبان ا ستعاره به آن
پیوند خورد .وقتی ا ستعاره با نماد ترکیب می شوند حما سه و ا سطوره متجلی می شد .شاعران (قدیم یا
مدرن) با فرآیند ذهن و زبان خلق کننده ه ستند و دائماً جهان تو در تو و نو میآفرینند .بنابراین شعر
به صــورت غیرارادی از طریق اســتعاره ،نماد و اس ـ طوره توســعه یافته و به مرور به روشهای انتزاعی و
تفکر تحلیلی مدرن تمایل پیدا کرده است و در اثر کنش انسان ،زیست ــــ محیط و فرآیند ذهنی زبان
ساخته شده ولی جدا از انسان نیست .محصوالت ذهن و تخیل به بیرون به صورت استعاره در کلمات و
قالب کوتاه فشرده موجز تجلی میکند.
در بحث گفتمان و زبان شــناســی آمد که انســان به این روش جهان واقعیت را میســازد و در یک
فرآیند تعاملی با این جهان ساخته شده به صورت همیشه جاویدان در حال نوکردن آن است.
ب نابراین به غیر از فرآی ند ذهن ارادی فرآی ند غیرارادی ذهنی نیز وجود دارد (تخ یل) که وقتی به
بیرون پرتاب می کند جای دادن این مفهوم وزین در قالب استفاده بسیار دشوار است (زایش کلمات) و
لذا کلمات بیان شده دارای معناهای و سیعی ا ست که به مرور شکفته و خوانده می شود .پس فعالیت
ذهن در تجلی در زبان متجلی می شود .به عبارتی استعاره تجلی قوه تخیل در زیست ـ محیط است که
نیاز و ضــرورت زندگی انســانی اســت و خوانش آن در دورانهای مختلف نیز یک نیاز اســت .اگر یک
ا ستعاره ماندگار با شد اثربخ شی دارد و میتواند خود را به اجتماع تحمیل و گفتمان غالب را پیدا کند.
در حقیقت استعاره از طریق قوای ذهن و تخیل جهان را میسازد.
نگرش رمانتی ک در اوج خود از هیچ قواعدی جز برگرفته از درون خود پیروی نمیکند و لذا بجای
اصل تناسب و سامانبندی وحدت بخش در روش کالسیک به سوی بینظمی و پریشانی و استعاره نو
میل می کند و یک حالت طوفانی به پا می کند اگرچه در ذات خود از یک سامان برخوردار است (.)۱۴
فرآیند تخیل دارای دو بُعد می با شد که در بعد اولیه ان سان جهان زی ست ــــ محیط را م شاهده و
دریافت می کند و سپس تخیل به عنوان بعد ثانویه خود را به صورت کلمات متجلی میکند و در زیست
ـ محیط اثرگذار می شوند و این فرآیند به صورت مستمر و پی در پی در حال انجام و نوشدن است.
وقتی صــحبت از «تخیل» میشــود قوّه «وهم» نیز به ذهن متبادر میشــود و هم فرآیند ترکیب
مشابهتهای کاذب است که به صورت همسانی به صورت تصادفی آفریده می شود و بسیار رواج دارد و
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تمایز آن از استعاره قوه تخیل مهم است .عناصر استفاده در زیست ــــ محیط و رابطه متقابل به ذهن
انســان دائماً در حال خلق اســت و از هم تأثیر میپذیرند و پیوندهای جدید خلق میکند ولی اســتعاره
متجلی از وهم این قدرت را ندارد .یافتن و تمیزدادن استعارههای تجلی یافته از قوة وهم و تخیل بسیار
مهم است.
اگر استعاره را در زیست ـ محیط با همه عوامل پیوند دهنده با آن بخصوص مخاطبان در نظر گرفته
شود و میزان واکنش مخاطبان به ا ستعاره و عمق تأثیرگذاری آن مهم ا ست .ویژگی ا ستفاده نا شی از
قوه تخیل پیوندزدن با مخاطبان خود و درگیرکردن آنهاســـت در صـــورتی که در مورد وهم این طور
نیســت .دخالت مخاطب باعث نوشــوندگی همیشــه جاودان اســتعاره و تداوم فرآیند دوبُعدی اســتفاده
میشود.
بنابراین ظهور نگرش رمانتیک و نقش دادن به قوه تخیل زبان را توسعه داد و استعاره را گسترش و
پیچیده تر کرد و گفتمان و گفتار (در مقابل نو شتار) که شیوه ا صلی فهم زبان ا ست شکفتهتر شد و
باعث بازآفرینی زبان شــد .زیرا در گفتار ،تُن ،صــدا نحوة بیان ،حضــور متکلم و مخاطب ،حرکات بدنی
باهم در فرآی ند فهم و انتقال مع نا نقش بازی می کن ند ولی در نوشـــ تار این اثر گذاری کمتر یا محو
میشود (.)۱۵
بنابراین اسـتعاره علیالنهایه قوه تخیل راه را به زبان و گفتار میبرد و در گفتار شـخصـیت ،حاالت،
صـــدا و لحنها ،حرکات بدنی و کالً عوامل مهم انتقال معنا نقش بازی میکنند و زیســـت  -محیط را
می سازد (واقعیت) و در این فرآیند دائمی و پی در پی است که درهم توانایی ماندگاری پیدا نمیکند.
بنابراین روشــن می شــود که قوه تخیل ذهن را توســعه و فعال میکن و با ا اســتعاره به عنوان ابزار
زبانی در زیســـت  -محیط متجلی و واقعیتهای نو می ســـازد و این فرآیند همواره ادامه دارد و باعث
تو سعه ذهن و زبان و ا ستعاره می شود .لذا میتوان گفت ا ستعاره قالب از پیش تعیین شدهای که از
پیش بر ذهن و فرآیند آن پوشانده شود نیست بلکه استعاره ذاتاً خود اندیشه انسان است (.)۱۶
از اینجا ضرورت و نیاز به ا ستعاره نیز نمایان می شود .اگر زبان ق صد نماید خود را ساده کند امکان
تو سعه را از د ست می دهد و به همین ترتیب تو سعه فعالیت ذهنی را محدود میکند و لذا بروز خالق
ا ستعاره نیاز وجودی دائمی ان سان ا ست .در این ق سمت میتوان به مقولة «رؤیا» ا شاره کرد .وقتی قوة
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تخیل قدرت پیدا میکند نقشآفرینی می کند اگر محصول غیرارادی خلق کند «رؤیا» نیست و این رویا
میتواند «وهم» هم باشد.
بنابراین به طور خالصه استعاره در دیدگاه رمانتیک دارای ویژگیهای زیر است:
● استعاره از زبان جداییناپذیر است و در تعامل با ذهن انسان است.
● قالب و حالت استعاره مقداری از بینظمی و اغتشاش برخوردار است.
● استعاره زیست ـ محیط را خلق می کند و دائماً آن را آزاد میسازد.
● استعاره از پیش تعیین شده نیست که با فعالیت ذهن پوشانده شود .
● استعاره ماهیتی مفهومی دارد و ریشه در تجربیات روزمره انسان دارد.
● تفکر انتزاعی ذهن اساساً استعاری است و مفاهیم انتزاعی با استعارهها کامل میشوند.
۶ـ استعاره در نگرش پساساختارگرایی
در دیدگاه پ سا ساختارگرایی تازه و شگرفی به ذهن بخ شیده با شد .بردا شتن مرزهای ت صنعی میان
انســان ،زیســت  -محیط و زبان و یکی شــدن این امور که به صــورت همیشــه جاویدان در تعامل با
یکدیگرند و انسان و زبان را گسترده و پیچیده میکنند رمز این قدرت است.
انسان معناها را در یک فرآیند ارادی ــــ غیرارادی بر اصوات به صورت کلمات که فینفسه واقعی و
عینی نی ستند می فر ستد .این معانی پایدار و ثابت نی ستند و نه تنها دارای خوانش و قرائتهای ن سبی
فراوان و متکثر میباشــد بلکه در روند زمانی نیز پیچیده و گســترده میشــوند و زبان و انســان را نیز
توسعه میبخشند.
کلمات ذاتاً رخداد و م ستقل نی ستند بلکه ماح صل قراردادهایی ه ستند که از نحوه بکارگیری آنها
حاصـل شـدهاند و معنا ندارند بلکه انسـان معنا را با کلمات انتقال میدهد .نظام معنایی نسـبی و تکثر
ه ستند و فقط در زی ست  -محیط اعتبار پیدا میکند و اقعیت را می سازند .معنا به خودخودی و بدون
قرارگرفتن و تعامل با زمینه فرهنگی اجتماعی هیچ است.
بنابراین علم بیان جدید که نتیجه اجتناب ناپذیر قوای ذهن و زبان ا ست تأثیر شگرفی در تو سعه
انسان و اجتماع به خصوص شعر ،هنر ،موسیقی ،نور و صدا و تصویر و معماری گذاشته است.
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برخورد انســـان با جهان در بســـتر زبان اتفاق میافتد و به تجربه از زیســـت  -محیط میانجامد و
بازنمایی مجدد این گفتمان و بازتاب مجدد آن به صــورت همیشــگی باعث توســعه همه عوامل زیربط
میشود.
لذا فرآیند انتقال در کاربرد زبان یک واقعیت را به واقعیت دیگر میبرد.
ا ستعاره کاربرد خا صی از زبان ا ست که رابط بین زبان و ا سطوره میبا شد و مح صول زبان و نوعی
فرآیند زبانی است.
لذا زبان جانشین یا گزارش امور نیست بلکه ،ماحصل کنش و واکنش انسان ،زیست ـ محیط و بیان
معناســت و این فرآین واقعیت را خلق می کند و همواره ادامه دارد و بیان اســتعارهای ضــرورت و باعث
توسعه زبان میشود.
معناها در این فرآیند ثابت و پایدار نیستند و هر واژه تنها یک معنا ندارد وگرنه امکان خلق معناهای
جدید و انتقال یک کلمه به کلمه دیگر و ایجاد تحول وجود نخواهد دا شت .حال م شخص می شود که
قرائت سطحی ،مجرد ،بدون درنظرگیری تاریخ و روند زمانی و انتقال معنا از دوران دور به ع صر حا ضر
به صورت حکم ،دستور و تکلیف و به صورت مطلق چه فاجعهای به بار میآورد.
استعاره که شیوه انتقال چیزی از طریق چیز دیگر است مرکز زبان است و وقتی به کار میرود معنا
و قصد و رای خود را در بر دارد .ا ستعاره با مقایسه معنا و ترکیب به تو سعه و گسترش و خلق معنای
جدید میپردازد.
ا ستعاره انواع مختلف شامل ایهام و مجاز دارد و گاهی در انتقال معانی از یک شیء به شیء دیگر
مواردی حذف می شــود که خواننده یا شــنونده باید آن را کشــف کند .در مبتدا و خبر و یا مضــاف و
مضافالیه گاهی مبتدا یا مضاف حذف میشود و جواب متعدد است.
در اســتعاره گاهی جانشــینی و گاهی مشــابهت اســتفاده میشــود (مثالً جانشــینی عمامه بجای
روحانیت ،ســفره گســترده و رنگین به معنای توســعه و وفور روزی) .اگر کلمات کنار هم قرار گیرند و
ترکیب شوند مجاز مرسل است و اگر تشبیه شود به آن استعاره میگویند.
در زی ست ـــــ محیط ان سانها با سخن گفتن زندگی میکنند و زبان و سخن پیوند دائمی دارند.
واقعیت یا زیست ــــ محیط در فرآیند گفتمان ساخته می شود و انسان آن را از دریچه زبان و از طریق
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ادراک فهم می کند .پس ا ستعاره و زبان اعتبار شان ب سته به روش زندگی در زی ست ــــ محیط دارد و
دارای معانی نسبی متکثر هستند.
بنابراین استعاره:
● هرگاه مفهومی ،اندی شه ای ،تخیلی وزین با شد و به سختی به قالب زمان درآید یک ا ستعاره به
روشها و حاالت مختلف که قابل درک باشــد ضــرورت پیدا می کند و توان بیشــتری برای انتقال معنا
میدهد.
● استعاره معموالً و اساساً دارای قصد و غرض است.
● پیچیدگی و ا ستعاره باعث می شود ا ستعارهها در یکدیگر به صورت الیه به الیه قرار گیرند و ابر
استعاره را شکل دهند (.)۱۷
● معموالً رمزگشــایی اســتعاره دائمی و نســبی اســت و فقط یک تعبیر و یک معنا در یک لحظه یا
دوره ندارد.
● استعاره وقتی از تشبیه به ایجاز و سپس به سم ت تمثیل و نماد برود باالترین حد آن است.
● زندگی از طریق اســـتعاره تداوم می یابد و حالت اســـتاندارد وقتی برقرار میشـــود ایجاد قدرت
میکند.
۸ـ استعاره و متن
اســتعاره علی النهایه یا به صــورت گفتار اســت و یا روایت شــده و به صــورت متن در میآید .درک
معنای متن از ا ستعاره ها نکته مورد بحث ا ست که با توجه به موارد گفته شده باید به ک شف م صادیق
پنهان منجر شود .راوی وقتی ق صد روایت مو ضوع یا حکایتی را دارد راههای متفاوتی پیش رو دارد تا
قدرت به د ست آمده در قوة ذهن را با حداکثر امکان متجلی و منتقل تو سط متن سازد .حال این متن
چقدر رو شــن یا مبهم اســت از مواردی اســت که به مجموعه عوامل ذیربط در اســتعاره به خصــوص
شــخصــیتها ،گزینشها ،طبقهبندیهای زبانی و فرهنگی ربط دارد .کشــف معانی از البهال و الیههای
استعاره ،مجاز ،نماد و تمثیل ها متناسب شرایط زیست ــــ محیط متن بسیار مهم و گاهی دشوار است.
خوان ش متن در روند زمان و تاریخ و نبود مؤلف دارای ســاختار خاص خودش اســت و عوامل فهم مؤثر
در مؤلف  -مفسر و شرایط ذیربط در شناخت متن و استعاره بسیار مهم است.
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گاهی برای خوانش متن نیاز به فهم پیشزمینهها میباشــد .مثالً قرائت متون روایت شــده در مورد
«دانای کل» که یک استعاره مفهومی است و از ادیان به طور خاص ناشی الهام گرفته شده است از این
موارد است و این بحث همیشه سالها مورد بحث بوده و هست .در این متون استعارههای زیاد تو در تو
و پنهان به صورت مختلف تشبیه ،ایجاز ،تمثیل و غیره در فضاهای مختلف مکانی ،زمانی و عددی بیان
شده است.
در این موارد استعاره به منزله حالتی از سوخت است که در متن توسط راوی روایت شده است.
قبالً در مورد روایت و متن بحث شده است ( )۱۸و در قسمتهای بعدی نیز در مورد استعاره و امر
غریب ناخودآگاه بحث خواهد شد.
۹ـ استعاره و رؤیا
در قسمت قبل در مورد ویژگی و نقش قوه تخیل در استعاره بحث شده و اشاره شد گاهی انسان به
کمک فعل و انفعاالت ذهنی غیرارادی مواردی از امور را تجزیه و ترکیب کرده در کنار هم میچیند و
به صورت تخیل به بیرون تراوش می دهد .گاهی این قوّه تخیل به میزان سامانه دانایی تجربه شده قبلی
و پاکی در حاالت روحی خاص که با سفرهای درون همراه ا ست به د ست میآید و وقتی این بار وزین
به بیرون پرتاب می شود به سختی در قالب میگنجد و معموالً کامالً نمایان نمی شود .قالب این معناها
حالتی منظم و ســازمان یافته ندارد و بعضــاً پراکنده و پریشــان میمانند و خوانش آنها دشــوار اســت.
حاالت فرد می تواند از ساده مانند خواب دیدن تا منقلب شدن باشد که با سراسیمگی و شتاب و عجله
نمایان میشود .این استعارههای قوه تخیل در عالم رؤیا ظاهر میشوند و به آن رؤیا گفته میشود.
معنای نهفته وقتی آ شکار می شود تحت اراده خود شکل نگرفته ا ست و از یک خود دیگر که به آن
امر غریب ناخودآگاه می گویند نا شی شده ا ست .پس این ا ستعارهها از عالم نامعین رویای خودآگاه که
ثبات ندا شته و غایب ا ست و هیچ قطعیت و تسلطی تو سط فرد روی آن نیست و هر لحظه امکان دارد
فرو ریزد و به بیرون پرتاب و تراوش شــود ایجاد میشــود .البته تجربیات و میزان پاکی فرد در دریافت
این رؤیاها نقش دارد.
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لذا رؤیا فینف سه ا ستعاره ا ست و وظیفه اش آ شکارکردن ما با امر غریب ا ست که در ت ضاد با جهان
موجود قرار دارد ( .) ۱۸ا سطوره و ا ستعاره ماهیتاً با نیرو و قدرت همراه ا ست بخصوص اگر با امر غریب
و به صورت رؤیا ظاهر شود .لذا استعاره را نیز باید در قالب عملکرد قدرت تحمیل کرد.
واژه «امر غریب» را میتوان امری غیرعادی یا و صفنا شدنی دان ست که الزاماً نامتعارف ،غیرعادی و
غیرمعمولی نیست.
بنابراین شنونده یا خواننده یک رؤیا یا امر غریب را با صدا یا کلمات عادی می شنود و یا میخواند و
گاهی راوی رؤیا ح ضور ندارد و کار شنونده یا خواننده سختتر می شود زیرا بین مؤلف و مف سر فا صله
افتاده است و کل استعاره روایت شده و خوانش آن دشوارتر شده است و در این حالت مورد انتقال متن
نو شتاری ا ست زیرا راوی ح ضور ندارد برای خوانش متن باید به بافت دیگری مراجعه کرد .بنابراین در
اســتعاره امور غریب و آشــنا حول مفهوم رؤیا متجلی می گردند که فرآیند خاص خود را دارد .خوانش
استعاره همانطور که ذکر شد نسبی و متکثر است و در مورد رؤیا چه بسا مواردی اصالً آشکار نشود و
ناگفته باقی بماند.
۱۱ـ محدوده استعارهها
اسـتعاره وابسـته به شـ رایط فرهنگی اجتماعی خود هسـتند (پیش فهم فرهنگی) و در این بافت به
زندگی اختصاص دادند و معنا میبخشند .به همین دلیل استعارهها اگر جهانی نباشند در مدل مختلف
معانی مختلف دارند.
اگر استعارههای محدوده های متفاوت را بتوان در برابر هم قرار داد ،باعث توسعه آن خواهد شد و به
این «تطابق استعاری» میگویند .هرچه استعاره گسترش مییابد تسلط بر آن نیز کمتر میشود.
۱۱ـ قدرت استعاره
تاکنون م شخص شد که ا سطوره و زبان درهم تنیده شده اند و جدا از هم نی ستند  .این پیو ستگی
نیاز به یک ریشــه مشــترکی دارد تا آنها را به هم پیوند دهند و به عبارتی ارتباط آنها را روشــن ســازد.
اسطوره و زبان هر دو یک صورت مفهوم ذهنی عملکرد را دارند و همین صورت را میتوان دال بر تفکر
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استعاری دانست .حلقه پیوند و ارتباط زبان و اسطوره ،استعاره است .منشاء استعاره را گاهی در ساختار
زبان و گاه در تخیل اسطورهای میدانند.
ا ستعاره در حالت ساده یک محتوای اندی شه به محتوای دیگر ا ست و در این فرآیند انتقال معنای
ارتباط اسطوره و زبان می گردد .اگر در کاربرد استعاره ،اسطوره مفاهیم معمولی روزمره غیرمقدس را به
فراســو و ســطح مقدس (اســطوره ای و دینی) ارســال کند این انتقال گذار از یک جنس به جنس دیگر
ا ست .این فرآیند ذهنی و اندیشهای منشاء و تصورات ا سطوره ای ا ست و به صورت یک لحظه و کلیت
مطلق است و در فرآیند تمرکز شدید یک معنای اسطورهای آشکار میشود.
هر جزء این اندیشه خود یک کل ا ست و مفهوم و قدرت کل را در بر دارد و لذا هرکس برای کسب
این قدرت کافی است به جزئی از آن تسلط پیدا کند (.)۱۹
مثالً قدرت باران در ت مام ذرات ب خار آب و قطره های آب باران وجود دارد .انواع خدا یان مختلف
نمایانگر جزئی از یک خدای کل مطلق ه ستند که د ستیابی به هر یک از آنها به معنای ات صال به کل
واحد مطلق است.
امر جایگزینی جزء به جای کل در زبان یک نوع از ا ستعاره ا ست که از ا سطوره نا شی شده ا ست و
دارای قدرت نهفته کل است.
با پیشرفته بشر به خصوص از لحاظ ذهنی و ظهور انسان به عنوان فاعل شناسا و سوژه به مرور این
پیو ستگی کاهش و سپس گسسته می شود و زبان دیگر در قلمرو ا سطوره نیست و قدرت دیگری را با
خود دارد که همانا قدرت و قوه عقل و منطق است.
۱۲ـ جناس سازی
جناس پلی میان قافیه و اســتعاره اســت و از ترکیب صــوت با معنا به دســت میآید .پیام متن به
واسطه بکارگیری جناس پررنگتر و مؤثر میشود.
ویژگی قافیه صوت است که با معانی مرتبط با استعاره ترکیب شده و به شکل جناس نمود مییابد.
قافیه سازی خود یک نوع بازی کالمی ا ست و جناس ب سیار به قرائت خواننده از متن ب ستگی دارد .در
قرآن نیز جناس زیاد به کار رفته ا ست و انواع آن ،به صورت مو سیقی با معانی و دالیل درهم آمیخته
شده است.
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گاهی جناس از باهم بودن دو واژه در متن تشــکیل می شــود و یا گاهی بافت متن دو واژه نهفته را
تداعی میکند و ابهام تولید می کند که این ابهام معنای خاصـــی را به وجود میآورد .گاهی جناس با
نقطه مقابل که در بافت ایجاد میکند نقش پررنگی به دریافت معنا میدهد.
گاهی جناس ها چند معنای یک واژه را مطرح می کنند و گاهی با اتکا به بازی معانی دیگری را به
واژه ن سبت می دهد .وقتی جناس مقلوب در نقطه مقابل مطرح می شود با خواننده مواجه با یک حالت
رمزگونه میشود.
قرآن نگاهی با تکرار یک کلمه با معنای دوگانه یک بازی کالمی را نشــان نمیدهد ( )۲۱و گاهی با
ویژگی های خاصـــی معنای واژه را پررنگ میکند نمایش میدهد ( .)۲۱کنش افراد در این آیه آنی
نیست که بروز می دهند و این مسئله با بازی کالمی ایجاد شده است.
در بازی کالمی همیشـــه جنبة منفی وجود ندارد بلکه گاهی جنبه مثبت و اختیار انســـان مطرح
میشود (.)۲۲
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پاورقی
۱ـ Metaphor

۲ـ دایره المعارف زبانشناسی ،اشر ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
 ۳ـ شفیعی کدکنی ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
 ۴ـ عبدالقاهر جرجانی ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
۵ـ تجلیل  ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
۶ـ نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
 ۷ـ همایی در بالغت و صناعات ادبی استعاره ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
۸ـ صفا ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
۹ـ شمسیا ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
۱۱ـ لیکاف ،نشریه ادب پژوهشی  ،شماره  ،۶زمستان ۱۳۸۷
 ۱۱ـ کتب منطق ،قق خط بت ،فن شعر از ارسطو
 ۱۲ـ توسط لونگینوس ،هرراس ،سیسرون ،راموس ،در ایران
۱۳ـ ساموئل پارکر در سال ۱۶۷۱
 ۱۴ــــ قرآن که به آن نظم پری شان می گویند ولی از نظر رابطه ریا ضی بین کلمات م ضارب عددی
خاصی نمایان شده است.
۱۵ــــ به کتاب «روش مدرن خوانش قرآن» ،ح سن پویا ،سیا ست زمانه ،ق سمت کتابخانه ،ق سمت
گفتار و نوشتار مراجعه شود.
۱۶ـ همان ،قسمت شکلگیری زبان
۱۷ـ مثالهای زیاد در کتاب قلعه حیوانات ،جرج اورول
 ۱۸ـ فروید به این محصول از نظر روانکاوی «پس ماندههای روز» مینامید.
 ۱۹ــــ مثالً جهت ات صال به یک امر مقدس یا فرد مقدس د ستیابی به یک جزء آن مانند تکهای از
ناخن ،مو ،آب دهان ... ،آن شخص کافی است.
۲۱ـ واژه «ساعه»در آیه  ۵۵سوره روم که دو بار تکرار شده و با خودفریبی مجرمان همراه است.
۲۱ـ سوره همزه آیه ۱
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۲۲ـ واژه اَقم و القیم در آیه  ۳۱سوره روم
منابع
1- Metaphor, David Punter
2- Metaphor, Terence Hawkes
3- Myth and Lanyvage, Ernst Cassirer

۴ـــ مجله ادب پژوهشی ،شماره  ،۶زمستان  ،۱۳۸۷صفحات  ۸۷تا  ۱۱۹و صفحات  ۱۴۱تا  ،۱۱۹از
مریم سادات فیاضی و زهره هاشمی.
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فصل پنجم ـ روایت و متن
۱ـ مقدمه
در کتاب «روش مدرن خوانش قرآن» ( ) ۱به طور مفصل به ساختار روایت و متن (نوشتار ـ ـ گفتار)
و ارتباط آن با زبانشناسی ،گفتمان و ارتباط پرداخته شد.
وقتی زبان گفتاری به نوشتار تبدیل میشود و پای یک راوی در میان است (مؤلف) و پس از سالها
راوی نیز محو و متن در دورانهای متفاوت تاریخی بازخوانی مســـتمر میشـــود به طوری که اثری از
مؤلف نمیماند (مرگ مؤلف).
روایت و متن همراه هم ه ستند و چون روایت یک فعالیت شناختی ا ست و در تعامل با زی ست -
محیط شکل میگیرد نیاز به بررسی پایههای نظری آن است.
در این قسمت سعی می شود به ویژگی شناختی روایت و عنصر بنیادین آن پرداخته شود تا وقتی به
متون به صورت عام و متون مقدس به صورت خاص اشاره میشود منظور بهتر روشن شود.
۲ـ تعریف روایت
روایت متنی (داستان) است که در شرایط و دوران خاص بر شخصیتهای خاص گذشته و به نتایج
مشخصی انجامیده است .بنابراین در روایت فرآیند ،زمان ،شخصیت و کارکردها مطرح میشود.
روایت نیز بازتاب امور ذهنی اســت که در قالب متن متجلی میشــود و دارای ســاختار و عناصــر
بنیادین میباشد و به صورتهای مختلف نظیر تشریحی ،توصیفی ،روایی و غیره نمایان میشود.
یک نمونه از روایت عادی بیان افراد از تجارب شــخصــی خود اســت که میتواند تجارب عینی و یا
دریافتهای متفاوت باشد که به صورت خاص به بیرون تراوش میکند.
روایت از هر نوعی که باشــد در یک بافت یا موقعیت گفتمانی مشــخص مطرح میشــود (زیســت -
محیط) و تعریف آن در بافتهای مختلف متفاوت خواهد بود .حتی در یک بافت مشــخص خوانشهای
متکثر دارد به خصوص اگر روایت از اسطوره به صورت استعاره باشد.
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راوی و ویژگی های آن (مؤلف) نیز بسیار مؤثر در متن ا ست و وقتی دا ستان روایت می شود شنونده
یا خواننده یک نوع سلسله زمانی را درک می کند که حاصل یک سلسله کنش در فرآیند داستان است
مگر این که اطالعات دیگری را راوی به متن اضافه کند.
بنابراین برای تعریف و شـــناخت روایت نمی توان صـــرفاً به درون متن رفت زیرا روایت یک مفهوم
شناختی  -ساختاری ا ست که در یک ف ضای ذهنی ،بافت و زی ست  -محیط ،ن شانهها ،مؤلف ،مف سر
(راوی و مخاطب) و تعامل بین آنها شکل و گ سترش پیدا می کند و لذا باید تمام عنا صر ا سا سی آن را
بررسی کرد.
۳ـ عناصر بنیادی روایت
روایتها معموالً دارای چهار عنصر هستند که عبارتند از:
الف ـ عینیت یابی
ب ـ سلسله زمانی رخدادهای عینیت یافته
ج ـ محرک
د ـ تجربه زیستن در زیست ـ محیط
در قسمت بعد به این عناصر به صورت محوری و خالصه به آنها پرداخته میشود.
الف ـ عینیت یافتگی
راوی در فعل و انفعاالت ذهنی که ماحصـــل بازنمایی امور بیرون و یا تجارب باطنی و تخیل درونی
خود فردی میباشد  -متناسب میزان سامانه دانایی و میزان پاکی اوست -یافتهها و فهم خود را در یک
بافت فرهنگی  -اجتماعی (زیســت -محیط) متجلی می کند .روای خود متأثر و تکوین یافته زیســت -
محیط اســت و راویان بعدی نیز اگر متن را روایت نمایند شــرایط زیســت  -محیط خود را در روایت
ملحوظ و منت قل می کن ند و به مرور راوی اول یه محو میشـــود .این روا یتگری را عین یت یابی یا
واقعشدگی یا تجلی یافتههای راوی میگویند.
مالحظه می شود بین راوی اولیه ،زی ست  -محیط ،شرایط زندگی ،شخ صیت خود راوی ،مخاطبان،
ســـایر نشـــانهها و گفتمانها تعامالت زیادی برقرار اســـت و ب رای خوانش و قرائت متن عینیت یافته
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نمی توان فقط به متن پرداخت بلکه ســایر عوامل و عناصــر در تحلیل متن نقش دارند .حتی شــرایط
تکوین شخ صیت راوی در دریافتها و نحوه روایت ب سیار متأثر ا ست ( .)۲از طرف دیگر خواننده عالوه
بر عوامل مؤثر در شکلگیری متن باید برای استنباط عوامل ارتباطی نهفته در روایت نیز تالش نماید.
گاهی راوی ب سته به این که چه عواملی از روایت را ق صد برج سته سازی دارد مواردی را با ضمائر
مختلف بیان میکند ( .)۳پس در عینیت یابی روایت ،راوی ،محتوا که در متن میآید و فرآیند کنش
در روایتگری نقش دارند که هر یک ویژگیها و عنا صر خاص خود را دارای میبا شند .مثالً در ق سمت
محتوا هدف راوی خیلی مهم است ،که به چه منظور و چه نوع اثرگذاری قصد روایت داشته است و این
منظور در هدف به صورت نوع لحن بیان می شود .نوع تأکید روی ضمائر و انتخاب آنها ،شبیه سازی،
حذف بعضی موارد با قرینه یا بدون قرینه ،نحوة جملهبندی و بیان گفتمان و بسیاری عوامل دیگر همه
روی انتقال مقصود راوی نقش دارند و لذا به راحتی نمیتوان با اتکاء صرف به ادبیات معمولی کلمات و
جمالت متن را تفسیر کرد .مسئله قرائت متن وقتی زبان استعاره ،اعجازو سنبل استفاده شود و اگر در
محتوا ا سطوره نیز طراحی شده با شد ب سیار پیچیده می شود .بنابراین به جرئت میتوان گفت در ورود
به خوانش متن ادبیات اگرچه الزم ا ست ولی نقش ب سیار کمی را به عهده دارد و به همین دلیل ا ست
که هنوز مثنوی و حافظ و شک سپیرخوانی ادامه دارد و قرائتهای ن سبی متکثر صورت میگیرد و این
یک امر همیشه جاویدان است.
وقتی روایت به صــورت متن عینیت می یابد در فرآیند تعامل گفتمان با شــنوندگان در زیســت -
محیط قرار میگیرد و ماح صل آن روایتهای م ستمر بعدی ا ست و لذا متن صرفاً یک امر یک سویه
نیســـت که از طرف مخاطبان مورد پذیرش قرار گیرد و حتی ا گر این طور باشـــد نوع واکنش به آنها
گفتمان جدیدی خلق می کند .بنابراین روایت اولیه اگر یکســـویه باشـــد میتواند در فضـــای گفتمانی
چندسویه شده و روایت گردد .به عالوه باید توجه داشت که در دورانهای اولیه که بشر از نظری عقلی
در مراحل شور نه شعور و اراده بوده و در شرایط قبیلگی یا ابتدایی زندگی می کرده است راوی معموالً
یکسویه ،حکمی و دستوری صحبت می کرده است و این به معنای این که در آینده انسانها باید مطیع
این احکام مطلق باشــند نیســت .دلیل دیگر بر تکســویی و تک صــدایی میزان نفوذ و اثرگذاری در
مخاطبان و جامعه بوده ا ست و این به منظور یک چارچوب برای همه اعصار نیست .نوع بیان و اتصال
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دریافت ها به مفهوم اهلل و استفاده از ضمائر مختلف و ضعف و قدرت دادن به شخصیتها و روایت دلیل
مطلق و مقدس بودن آنها نیســـت بلکه قرائت همه جانبه و جامع متن در شـــرایط مختلف و بازخوانی
متناسب زندگی انسان جهت رستگاری او مدنظر است.
اگر مطالب فوق در یک الگو یا مدل قرار داده شود به صورتهای فر ستنده ،پیام ،گیرنده یا مؤلف،
متن ،مفسر و یا راوی ،پیام روایی ،روایت گیرنده بیان خواهد شد.
هر یک از موارد فوق دارای عنا صر و ویژگیهای خاص خود ه ستند و هر کدام میتوان برج ستهتر
شود.
راوی معموالً اولین شخص است که میتواند خود در ضمائر مختلف روایت کند و نقشهای متفاوت
به خود بدهد و شــخصــیت های دیگری خلق کند و یا از زیســت ـــــ محیط برگزیند و مورد خطاب و
گفتمان قرار دهد.
راوی که قصد تغییر در زندگی مردم دارد باید عالوه بر شناخت دقیق زیست ـ محیط عوامل نظری
پاکســازی و اصــالحی را به صــور مختلف در ذهن پرورانده و حتی پیشــینه تجارب جوامع را بازخوانی
کرده و مح صول را به صورت متن به عینیت تبدیل کند .میزان سادگی یا پیچیدگی روایت ب ستگی به
میزان تغییر و هدف راوی برای دورانهای مختلف دارد و اعتبار سنجش متن راوی به میزان ماندگاری
و پذیرش مردم دارد.
ب ـ تسلسل زمانی
روا یت مجموعه ای از ر خدادها را توســـط راوی روا یت میک ند که در ز مان های مختلف توســـط
شخصیتهای آن انجام شده است.
اگر روایت به مقاطع زمانی ا شاره نکند سیر وقایع خود گویای ت سل سل زمانی ا ست که منح صر به
روایت ا ست .اگر راوی وقایع را جابجا کند زمانها نیز جابجا می شوند و احتمال دارد محتوای روایت را
تغییر دهد.
البته نوع روایت (توصـــیفی ،تشـــریحی و  )...اگر به کل گویی مبادرت نماید دارای ســـاختار زمانی
متفاوتی خواهد بود .به عبارت دیگر هر متن به شـــیوه خاص خود با زمان روبهرو میشـــود و یافتن
ساختار و الگو برای این تسلسل زمانی کارگشا خواهد بود.
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راوی در فضای گفتمانی و زیست ــــ محیط با عوامل بسیار زیادی پس از روایت به متن میرسد و
مقوله های متفاوتی را در اثر تعامالت زیادی مطرح می کند تا نوعی اثرگذاری نمایند .اگرچه موضـــوع
دا ستان یا روایت می تواند یک سان با شد ولی نحوة بیان و ق صد و هدف و نوع اثرگذاری او را وا میدارد
وقایع را به ترتیب خاصی ارائه کند و لذا تسلسلهای زمانی متفاوتی میتواند شکل بگیرد .مثالً در یک
فیلم یا رمان اگر نویسنده راز داستان را از اول آشکار کند و سپس به تو صیف آن بپردازد و یا این راز را
به آخر داســـتان موکول نماید و بیننده یا خواننده را با خود همراه نماید تا به کشـــف راز بپردازد ارائه
وقایع ب سیار متفاوت خواهد بود و سل سله زمانهای متفاوتی با اثرگذاریهای متفاوتی را ایجاد خواهد
کرد.
ج ـ پردازش زیست ـ محیط و زیستن
راوی ق صد نوعی اثرگذاری تو سط روایت و متن در زی ست ــــ محیط دارد و اگر چنین ق صدی نیز
نداشته باشد نحوة روایت خود منجر به برداشتهایی خواهد شد.
راوی معموالً از محرکهایی جهت اثرگذاری استفاده می کند و یا وقایعی را از گذشته بازخوانی کرده
و به نحوی وارد دا ستان میکند که یک روال تعادل ــــ بیتعادلی ،هنجار ــــ ناهنجاری و یا شوک به
خواننده وارد می کند تا مقصود خود را به نحو مورد نظر بیان میکند.
پی بردن به ماهیت معنا از البهالی تنوع وقایع و ت سل سل زمانها در مکان و شخ صیتهای متفاوت
با حالتهایی که در دا ستان ایجاد میکند ب سی ار د شوار ا ست .به خ صوص اگر روایت مربوط به زمان
گذشته ،حالت مقدس یافته و قصد به کارگیری آن در زمانهای بعدی باشد.
بناب این متن روایت شـده یک پردازش و انگاره اسـت که تحت تأثیر نیات و شـخصـیت و شـرایط
تکوین او قرار داشته و بازخوانی آن نسبی و متکثر است.
منظور از متن صرف نوشتار یا گفتار نیست بلکه میتواند صدا و تصویر و نور با گفتار و نوشتار همراه
با شد و در اوج آن ر سانه و چند ر سانهها ه ستند که خوانش معنا را از میان الیههای بی شمار د شوارتر
میکند.
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تمامی موارد باال در یک زیست ــــ محیط ممکنات متعلق به یک دوره زمانی خاصی بوده است که
بازتاب ذهنی راوی به صورت انگاره پردازش شده ا ست و ا سا ساً ماهیت زبان شنا سانه دارد و وقتی به
صورت متن و نوشتار میشود از منبع نوشتاری زبان اثر میگیرد.
بنابراین متن حاصل پردازش یک فرآیند پیچیده است و فهم آن نیز باید عوامل و ساختار آنها را در
خوانش متن ملحوظ نماید .اگر راوی یک تجربه درونی دینی دا شته و ق صد دا شته با شد نحوه دریافت
خود را بیان نماید آن را در قالبهای ا سطوره ای ریخته و به صورت ا ستعاره روایت کند متن پیچیدهتر
می شـود و درنظرگیری زبان اسـطوره و اسـتعاره به موارد علوم میانرشـتهای زبانشـناسـی ،گفتمان و
روایت افزوده خواهد شد.
روال تنظیم و پردازش روایت نیز ســاختار خود را دارد و راوی متناســب تجربه خود در زیســت ـ
محیط به استفاده از آن میپردازد و متن را میسازد.
بکارگیری محرک ها در داستان نیز مهم است و روال آن را دارای فرآیند تعادل  -نامتعادل مینماید
و گاهی دا ستان را عجیب و مرموز و معجزه وار برای آن شرایط ن شان میدهد .نمونه این محرکها در
متون قد سی فراوان ا ست که مفسران آنها را عموماً به معجزه و واقعبودگی آنها ربط دادهاند در صورتی
که پشت پرده سفرهای موسی ،روال پاکسازی یوسف ،قربانی اسماعیل ،آئین و مناسک حج و بسیاری
موارد دیگر ک شف یک معنا و فرآیند آن برای ادوار آینده ا ست .محرکهای زیادی در این نمونهها مثل
خ ضر برای مو سی ،خواب برادران یو سف ،زلیخا و روال تعامل او با یو سف و بالعکس ،خواب زندانیان و
تعبیر آنها توسـط یوسـف و فرآیند پاکسـازی ابراهیم که در نهایت با قربانی کامل میشـود ایجاد نوعی
محرک و شوک در داستان روایی است که متن را دائماً از تعادل به نامتعادل و پس از رسیدن به هدف
مجداً متعادل میکند.
لباس خونی یو سف که تو سط برادران برای یعقوب می آورند ،لباس دریده وی از پ شت در خواندن
یو سف تو سط زلیخا و گذا شتن لباس نهایی تو سط یو سف در کیسههای گندم برادران در زمان قحطی
گویای بکارگیری زبان اسطوره و استعاره جهت انتقال معنا توسط چیزی به چیز دیگر میباشد ولی هر
یک از لباس ها ماهیت و معنای خاص دوره خود را دارد ولی شی لباس در سه پدیده به صورت ماهرانه
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به کار رفته ا ست و به نوعی برج سته سازی شده تا اثر خود را در انتقال معنا نمایان سازد .این لباس
(شی) در دورانهای مختلف میتواند سنبلهای دیگری داشته باشد.
رخدادهای غیرمعمول یا هنجارشـــکن روایت را محرکِ روایت میدانند که نماینده فرآیند تغییر
حاالت در روایت هســـتند .این محرکها نظم داســـتان را در مقاطعی به هم میریزند ،شـــوک ایجاد
می کنند ،آ شوب و پری شانی به وجود می آورند و ا سا ساً نامتعارف ه ستند و پس از ر سیدن دا ستان به
مقصود آرام و متعادل میشوند.
جذابیت هنجارشکنی در روایت گاهی ریشه در امور محتمل دارد و از سیر منطقی امور کمی دور به
نظر میرســـد و به همین دلیل اثرگذاری بیشـــتری ایجاد می کند .بنابراین ســـاختار روایت و نحوه
بکارگیری آن توسط راوی دارای جاذبه نیرومندی است و چینش وقایع و زمانها ،شخصیتها ،مقاصد،
اسطورهسازی ،مخاطب ها ،شرایط زیست ـــ محیط برای انتقال آن توسط گفتار و یا متن به صورتهای
عادی ،هیجانانگیز ،نفرتانگیز ،برانگیزاننده ،شـــادیآور ،آرامشبخش ،ایجاد ترس و نگرانی از اعمال و
آینده و غیره یک مهارت خاص می خواهد بخصوص اگر تراوشات متجلی شده ماحصل تخیل و دریافت
و فهم براســاس تجارب درونی باطنی باشــد .بکارگیری زبان ادبیات با اســتفاده از ضــمائر مختلف و
زمان های متفاوت فعلی در پردازش داستان نیز بر پیچیدگی متن و روایت میافزاید(.)۴
د ـ انتقال تجربه زیستن
داستان روایی وقتی به صورت متن درآید و به بیرون فرستاده شود باید دید چگونه در ذهن مخاطب
اثر می گذرد .بازتاب روایی با تمام مواردی که تاکنون در مورد ساختار آن ذکر شد با برج سته سازی و
هنجار شکنیها در ذهن مخاطب تجربه زی ستن در زی ست ـــــ محیط منتقل میکند .به عبارت دیگر
روایت و متن در این نقطه به حال و احوال و شرایط ا شخاص و مخاطبان و صل می شود که با بافت و
ساختار زی ست ـــــ محیط ب سیار ربط دارد .باید دید وقتی فعالیت ذهنی افراد دارای عینیت یافتگی،
تسلسل زمانی و پردازش زیست  -محیط با همراهی اسطوره استعاره و برجسته سازی و ورود محرکها
به داســتان وارد متن و ســپس زیســت  -محیط می شــود چگونه و به چه میزان در تجربه زیســتن اثر
میگذارد .آیا گفتمان غالب میشود و یا به حاشیه رانده میشود
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بنابراین بحث در مورد روایت مندی یک اثر روایی است که همان تجربهپذیری در مخاطب است .به
عبارت دیگر بحث همان تکمیل الگوی مؤلف ـ ـ پیام ـ ـ مفسر و یا نویسنده ـ ـ متن  -خواننده است که
باید به نقش مفسر یا خواننده،متن پرداخت.
همانطور که عوامل زیادی در راوی (مؤلف ،نویسنده) و متن وجود داشت در رابطه با گیرنده روایت
(مفسر ،خواننده) نیز همین مورد مطرح است.
راوی دارای نیت و قصــد بوده اســت و در نهایت باید دید این مقاصــد با بکارگیری ابزارهای مختلف
انتقال نهایتاً باعث تغییر و اثرگذاری روی زیست  -محیط و تجربه زیستن میشود
تأثیر داســتان در ذهن مخاطب شــرط الزم روایت اســت ولی شــرط کافی شــرایط و حال و احوال
مخاطبان است .یکی از عوامل مهم فرآیند « شور  -شعور  -اراده» است و باید دید انسان در چه دورانی
از این سه عامل قرار دارد تا نسبت به فهم روایت اثرپذیر باشد .گاهی اثر بسیار عظیم ولی فهم سطحی
است (دوران مکه) و گاهی اثر معمولی و فهم عمیقتر است (دوران مدینه).
گاهی اثر اولیه بســیار قوی و عظیم اســت و مردم را به جنبش وا میدارد ولی میزان فهم از حال و
آینده ســطحی اســت (اوائل انقالب یا دوران مکه) و گاهی اثر عادی و معمولی میشــود ولی مردم فهم
عمیقتری پیدا میکنند (دوره های بعدی پس از انقالب و دوران مدینه) و شـــاید در دورانهای بعدی
کم اثر ،بیتفاوت ،انحراف و یا به حاشیه رانده شود .گاهی شخصیت بازیگر اصلی داستان و متن به یک
شخص تجربه گر در زی ست ــــ محیط به مردم و یا تعدادی منتقل می شود که ا سا ساً به دوران فکری
«شـور  -شـعور  -اراده» مردم در هر دوره ربط دارد .به عبارت دیگر اسـطوره یا قهرمان روایت الزاماً به
همان سبک در زی ست  -محیط نمایان نمی شود و به شرایط زی ست  -محیط و مراحل آن ربط دارد.
مهم اینست که محتوای پیام و معنا متناسب شرایط فهم و وارد روش زندگی مردم گردد.
به غیر از عامل ذهنی و فکری عامل روانی و روحی جامعه نیز در میزان اثرپذیری روایت نقش دارد.
عامل مهم دیگر با درنظرگیری تمامی عوامل در روایت ظرفیتهای آوایی گفتار ا ست تا بتواند کلیه
موارد بخصــوص محرکها را منتقل نماید .پس راوی باید مهارت بکارگیری آواها را بکار گیرد تا فرآیند
تجربة منِ خود را بتواند به منِ مخاطب منتقل کند تا اثر الزم را بگذارد .در این را ستا شناخت شور و
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شعرو و حال و احوال مخاطب نیز خیلی مهم است و راویانی که توانستهاند در ذهن مخاطب نفوذ کنند
و سوار آن گردند به راحتی گفتمان خود را در زیست ـ محیط حاکم کردهاند.
در اینجا بی شتر معلوم می شود که اثرپذیری روایت به علوم میان ر شتهای ربط پیدا میکند و بدون
ات کا به آن تفســـیر متن ام کان پذیر نیســـت زیرا ورود به ذهن (جهانبینی) و احوال ن یازم ند علوم
میانرشتهای مانند فلسفه ،زبانشناسی ،روانشناسی ،شناخت اقوام و ملل غیره میباشد.
اساساً روایت به خودآگاهی افراد میزان آگاهی آنها از احوال سایرین است و رمز غالب شدن گفتمان
روایت پذیرش و ماندگاری آن است.
۴ـ مؤلف و متن :مرگ مؤلف
بین نو شتن و خواندن یا مؤلف و مف سر در دوران سنتی فا صله وجود دا شت و وقتی مؤلف متن را
می نو شت رابطه یک سویه با مخاطبان دا شت ولی با طرح رابطه دو سویه بین مؤلف و مف سر و نو شتن و
خواندن ،این فاصله به نحوی برداشته شد و یک نوع «بازی متن» مطرح شد (.)۵
نویســنده پس از نگارش متن محو می شــود و فقط اســمی از او میماند و مخاطبان با متن برخورد
فعال نموده و نه ت نها تالش در جهت کشف معنای آن هستند بلکه آن را متنا سب شرایط و زمان خود
بازخوانی می کند و متن را غنا و توســعه میبخشــد .خود مؤلف نیز میتواند مانند یک مخاطب به متن
خود برخورد نماید و آن را توسعه دهد.
لذا برخورد فعال مخاطبان با متن را «بازی زبانی» میگویند و مح و مؤلف و تبدیل شدن به مخاطب
جدید را «مرگ مؤلف» نامیده شــد ( .) ۶با این تلقی فاصــله بین نوشــتن و خواندن کم شــده و رابطه
دوسویه برقرار می شود و متن همواره در فضای زیست ـ محیط نگریسته میشود.
با دیدگاه جدید بحث بینامتنیت مطرح شده ا ست .یعنی هر متنی یک میان متن ا ست و هیچوقت
نمی تواند به عنوان من شاء مطرح با شد و لذا هیچ متنی نیز ناب و کامل و تازه نی ست .بینامتنیت باعث
برقراری پیوند بین متون در دورههای مختلف می شود ( )۷در بینامتنیت رابطه یک سویه به چند سویه
تبدیل می شود و معنا تکثر و تو سعه مییابد زیرا هر متنی دائماً به سوی متن دیگر گ شوده می شود و
این فضای بینمتنی است.
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تکثر معنا باعث به تأخیر و تعلیق افتادن معنا می شــود و در دوران پســامدرن با تکثر و تنوع اتفاق
افتاده این امر در معنا بســیار رواج دارد و هنر بعضــاً نه برای معناســازی بلکه برای تعلیق معنا به کار
میرود.
در دیدگاه جدید مطرح شده متن در فضایی بین متن و مخاطب قرار گرفته می شود ولی در دیدگاه
ســنتی میان متن و مؤلف اســت .بازی متن یا بازی مخاطبان با متن به صــورت پی در پی و همیشــه
جاویدان در حال انجام است و معانی متکثر تولید می کنند و این فرآیند باعث سرخوشی انسان میشود.
گاهی علوم ک شف معنا به مانند اتمام رمان یا فیلم بدون سرانجام و واگذاری نتیجه به مخاطبان یا
تما شاگران این سرخو شی را ایجاد میکند و باعث تداوم متن می شود .البته در دیدگاه سنتی اگر فرد
تجارب درونی در اثر ســامانه دانایی و پاکی کســب کرده باشــد و به جهان آگاهیها به صــورت مراتبی
و صل شود و دریافت های خود را به صورت ا سطوره و ا ستعاره متجلی در گفتار یا نو شتار نماید همین
متن یک سویه تا مدت ها در حال ک شف شدن و بازخوانی ا ست و در مورد تجارب دینی یا متونی که
مقدس میانگارند آنها را جاودانه فرض میکنند در حالی که جاودانگی آنها در اثر بینامتنی شــدن آنها
است.
خوانش متن نیز باید با درنظرگیری همه عوامل ساختاری شکل دهنده آن با شد و در زی ست ــــ
محیط بررسی شود.
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منابع
1- Basic element or Narrative, David Herman

 -۲به منابع ذیل کتاب «روش مدرن خوانش قرآن»  ،حســـن پویا ،ســـایت زمانه قســـمت کتابخانه،
قسمتهای روایت و گفتمان و زبان مراجعه شود.
 -۳از اثر تا متن ،روالن بارت ،ترجمه مراد فرهادپور ،ارغنون،شـماره  ۴زمسـتان  ۱۳۷۳صـفحات  ۵۷تا
۶۶
 -۴مؤلف به مثابه مهمان متن نه روح متن ،روالن باروت ،فرضـــیه پیراوی ونک ،اعظم حکیم ،نشـــریه
پژوهشهای فلسفی ،دانشگاه تبریز ،سال  ،۷پاییز و زمستان  ،۹۲شماره مسلسل ۱۳
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پاورقی
« -۱روش خوانش مدرن قرآن»  ،ح سن پویا ،سایت زمانه ،ق سمت کتابخانه ،مباحث ساختار روایت و
متن نوشتار ـگفتار
 -۲بنابراین برای خوانش قرآن نمی توان فقط به تجزیه و ترکیب ادبیاتی متن عربی بســـنده کرد که
عامل جزئی کمی در قرائت متن است.
 -۳در قرآن برای اهلل ضمائر سوم شخص ،جمع و غیره به کار رفته است.
 -۴قرآن را «نظم پریشان» نیز گفتهاند زیرا با ویژگیهای بیان شده در روایت مطابقت دارد.
 -۵روالن باروت متفکر هرمنوتیک مدرن این امر را ابداع کرد ،منبع شماره ()۱
 -۶همان
 -۷همان

96

فصل ششم ـ تجربه دینی
۱ـ مقدمه
در کتاب «روش مدرن خوانش قرآن» ( ) ۱به طور مفصــل در مورد پدیده انســان به عنوان ســوژه و
فاعل شناسا ،مفهوم خدا ،تأویل و رابطه او با زیست ـ محیط و آفرینش حقیقت مفصل بحث شده است
و واژه تجربه دینی به کرارات مورد اســتفاده قرار گرفت .لذا نیازی به طرح موضــوع نیســت ولی در این
ق سمت به طور خال صه و کالن به عنوان یک بحث م ستقل مطرح می شود تا تأکید بی شتری صورت
پذیرد.
۲ـ طرح موضوع
سرآغاز بحث تجربه دینی را می توان از شروع جنبش پروتستانیسم و هرمنوتیک دانست اگرچه در
ابتدا به این واژه نامیده نشد.
در تعاریف تاریخچه هرمنوتیک ( )۲روند د ستیابی به طرح اصطالح تجربه دینی مطرح شده است.
در پیشـــینه بحث در ایران فهم عرفانی تا حدی به تجربه دینی نزدیک اســـت و غزالی ،خرقانی،
ابوالخیر و غیره در این مورد نمونههای خوبی هســتند .اقبال الهوری از پیشــگامان جدید این بحث بود
( )۳که کوشــید محک فلســفیات تجربه دینی را بازخوانی نماید و بعدها محمد مجتهد شــبســتری و
عبدالکریم ســروش به آن پرداختند ولی یک بحث کاربردی جامع از تجربه دینی و توســعه آن در علوم
دینی بخصوص خوانش قرآن به صورت کاربردی مطرح نشده است.
در حقیقت تجربه دینی با سبک مدرن یک جهانبینی انسانی مبتنی بر تجربیات و ادراکات و رابطه
درونی بالوا سطه ان سان به عنوان سوژه و فاعل شنا سا در باورهای دینی ا ست که ادراک مفهوم خدا از
آن جمله و مهمترین آنست و هایدگر پس از شالیر ماخر ،دیلتای و گادامر در بحثهای هرمنوتیکی به
فهم هرمنوتیکی خوبی از فهم و هستی رسید.
هرمنوتیک اولیه بر ا س اس نظریه فن تف سیر یا تف سیر متون دینی بود که تو سط شالیرماخر مطرح
شد و سپس دیلتای به دنبال روش شناسی علوم انسانی بود .هایدگر هرمنوتیک را اوج داد و پیوند آن
را با عینیت یافتگی (رازاین) که در بستر زیست ــــ محیط صورت می گیرد مطرح کرد .توجه هایدگر به
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اصل فهم و تفس یر است که باعث آشکار شدن هستی است( .دازاین) و یا به عبارت دیگر هستی خود را
در فهم نمایان می کند و هدف تفسیر نمایان کردن فهم انسان از نحوة در زیست ـــ محیط بودن است.
فهم و جهان با هم و همآغاز هستند.
طرح هایدگر فهم را از دوگانگی (ابژه ـ ـ سوژه ،بود ـ ـ نمود ،ماهیت  -موجود) طرح هوسرل و هگل
رهانید .رمز هرمنوتیک هایدگر در فهم «نحوه بودن در جهان» اســـت و یا ســـادهتر در «واقعبودگی»
است.
فهم اولیه انسان نه در درک نظری از اشیاء بیرونی (درک حصولی) بلکه در زیست ـ محیط و زندگی
عملی (رابطه حضوری) قرار دارد و سپس این فهم اولیه راه فهم و تفسیر بعدی را باز میکند که همان
فهم به صورت شی درآمدن است .یعنی شی یی که موجود است ولی به موازات این که انسان به فهم و
شـناخت آن میرسـد دارای تعیّن شـده و شـی میگردد .این یک فرآیند پی در پی و مسـتمر اسـت و
همواره در رابطه با زیست ـــ محیط (بودن در جهان ،دازاین) قرار دارد و این بنیاد شناخت و فهم است
که یک کلیت را نمایان می سازد( .زمینه ورز بودن فهم و زبان نیز در این کنش و تعامل وجود دارد) لذا
تا قبل از هایدگر مسئله پیش فهم را به ذهن ربط می دادند ولی هایدگر به امور دازاین (در جهان بودن،
اگزیســتانســیال) ربط دارد .این فرآیند در کتاب «روش مدرن خوانش قرآن» در مورد زبانشــناســی و
نحوه رابطه انسان با زیست ـ محیط و شکل گیری حقیقت به تفصیل آورده شده است.
به عبارت دیگر در این فرآیند پی در پی هرمنوتیکی ،معنا در رابطه با کلیت زیست ـ محیط (زمینه،
بافت) و معناهایی که در آن قرار دارد میباشد و یک جهانبینی و باور نه از یک تجربه بلکه از نظامی از
تجربهها شکل میگیرد.
در این فرآیند تجربه یک کلیت صرفاً آگاهی دریافتی از جهان بیرون نیست بلکه تفسیر هرمنوتیکی
است.
حال می توان تجربه دینی را با توجه به نگرش هرمنوتیکی مطرح کرد .انســـان یک ســـوژه جدا از
جهان نی ست که فقط به آگاهی د ست می یابد بلکه ان سان به طور همی شه جاویدان در یک زی ست ـ
محیط قرار دارد و به این عینیت یافتگی ا ست که پیش فهمهایی را شکل میدهد که در شکل دادن به
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تجربه دینی نقش دارد و فهم دینی در جهان دینی است و مستعد داشتن تجربه کردن جهان به صورت
دینی است.
تجلی ادراکات دارای تفســیر اســت و فضــای گفتمانی مفاهیم را میســازد و هر چه این گفتمان
ماندگارتر باشد غالبیت بیشتری خواهد یافت (مقبولیت و مشروعیت).
از طرف دیگر علمای ســـنتی در نقطه مقابل به حجی ّت وحی و کتاب مقدس باور داشـــته و از
بحث های مدرن در مورد تجربه دینی نگران هستند زیرا این ادراک امور به انسان واگذار میشود.
در این مورد بحث های زیاد شده ا ست و ا صالت باورهای دینی ان سانی و م شکالت آن برر سی شده
اســت ولی روش ســنتی در برخورد با وحی و کتب مقدس با چالش جدی و عدم کاربرد روبهرو شــده
ا ست .آنچه مهم ا ست این ست که وجه م شترک بحثها پدیده ادراکات ان سانی ا ست و در هر دو مورد
انسان محور است.
۳ـ تعریف ماهیت تجربه دینی
افراد دینی و غیردینی بع ضی دریافتها در حاالت خاص اح ساس کردهاند که آن را یک نوع ارتباط
فراســویی قلمداد کرده و این احســاس را تجلی خدا گرفته اند .عرفاً به خصــوص در این مورد بســیار
صحبت کرده اند و مراحل سیر و سلوک و اتصال به منبع متعالی را تدوین نمودهاند .گاهی تجربه دینی
را با خواب و رؤیا مشــاهده می کنند ولی علمای دینی به ماهیت آن از نظر روانی و فرآیند ادراک کمتر
توجه کردهاند .علمای دینی ،عرفا و پیروان مکتب رمانتیسم به تخیل ،رؤیا ،شهود و نوعی احساس خاص
و دریافت غیرارادی ا شاره کردند و در بحثهای قبلی بخ صوص بحث ا ستعاره به ماهیت آن ا شاره شد.
در میان عرفای دینی ا سالمی بیشتر به معرفتی که سالک با قلب و دل به کشف و شهود میر سد و با
آن طریق زندگی میکند را می توان نوعی باور دینی دان ست که با تجربه دینی مدرن متفاوت ا ست .در
دوران مدرن با بکارگیری علوم میانر شتهای خوانشهای ب سیار پی شرفتهای در این گونه باورها صورت
گرفته است که اصالت و محور آن با انسان به عنوان سوژه و فاعل شناساست و همین عامل باعث رشد
و توسعه سامانه دانایی و ظرفیت انسان به صورت فردی و اجتماعی شده است.
در اوائل دوران هرمنوتیکی تجربه دینی شـــهود به امر نامتناهی را خدا تصـــور کردهاند که یک نوع
خودآگاهی بوده ا ست .سپس منشاء دین را احسا س دانستند که مبتنی بر آگاهی عرفانی ا ست .بعدها
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به علت توسعه فلسفه تحلیلی مفهوم تجربه دینی عمیقتر مطرح شد و بیان شد که کار فلسفه تصد یق
یا توصیف است.
عمده محور بحث جهت روشن تر شدن تجربه دینی اینست که آیا ادراکات و فهم انسان درونی بوده
و صرفاً ادراک ا ست و یا واقعیات م ستقل از ذهن دارند که در کتاب روش مدرن خوانش قرآن مف صل
در این مورد بحث شد.
نکته دیگر درجه اعتبار ادراک انسان در مورد تجربه دینی شخصی است که بعضی آن را برای خود
شخص و بع ضی برای سایرین معتبر می دانند .در حالت دوم باید شاخص و نحوة سنجش آن را یافت.
در دفاع از نظریه دوم مالک معقول بودن را ذکر کردهاند که چندان معتبر به نظر نمیرســد .آنچه مهم
اســت اســاســاً تجربه دینی ماهیت ادراکی دارد و مالک ســنجش آن میزان ماندگاری و مشــروعیت و
مقبولیت آن است.
ادراک خدا و امکان آن بحث مهم و خاص تجربه دینی اســـت که در کتاب «روش مدرن خوانش
قرآن» مفصل بحث شد.
نظریه تجربه دینی که مبتنی بر وجود خارجی اســـت آن را شـــرط الزم برای ادراک میداند ولی
علی النهایه ماهیت ادراک غیرمادی و حاصل کار ذهن است و منطبق بر شی خارجی نیست.
خدا یک مفهوم اســت که انســان در اثر فعل و انفعاالت ذهنی و تجربه شــخصــی درونی شــده از
جمعبندی آگاهیها بدست میآورد و میتوان آن را جهان آگاهی دانست.
بحث های درک مســـتقیم و غیرمســـتقیم خدا براســـاس درک تجربه درونی و یا نمایان شـــدن
غیرمستقیم چیزی در انسان میباشد و در مجموع فلسفه اسالمی به آن علم حضوری میگویند .ادراک
مجموعه صـــفات متن وع خدا که تجلی یافته اســـت و بررســـی آنها در ذهن به فرد اعتبار واقعی بودن
دریافت خدا را میدهد .این نشانهها و نمایان شدن تجربی خدا بر نظام آگاهی انسان است.
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پاورقی
۱ـ سایت زمانه،حسن پویا ،تست کتابخانه«،روش مدرن خوانش قرآن».
۲ـ سایت جرس ،قسمت اندیشه ،حسن پویا ،مقاالت مختلف در مورد هرمنوتیک
۳ـ «بازسازی و احیای فکر دینی» ،محمد اقبال الهوری
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