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در لغت نامه هاى فارسى براى اسطوره دو معنى افسانه و قصه، و سخن پريشان را 
به كار برده اند. از معنى اول چنين استنباط مى گردد كه اسطوره دخل و رابطه اى 
به واقعيت ندارد بلكه همه سراسر افسانه هاى دروغين و قصه و سرگرمى است. 
ــطوره رخ  ــت كه به طور معمول در اس ــى دوم حاكى از رويدادهايى اس و معن
مى دهند و عموماً قابل اعتماد نيستند و اين استنباط را القا مى كند كه به اسطوره 
ــطوره مى توان به تعاريف متفاوتى اشاره كرد كه در  نبايد توجه كرد. درباب اس
اين جا به برخى از آن ها اشاره مى شود. اسطوره داستانى است كه در اعصار قديم 
براى مردمان وقت معنايى حقيقى داشته، ولى امروزه در معناى لفظى و اوليه ى 
خود حقيقت محسوب نمى شود. به ديگر سخن، اسطوره زمانى history يعنى 
ــتان  تاريخ بوده (معموال تاريخ مقدس) اما امروزه به صورت  Storyيعنى داس
فهميده مى شود1. به ديگر سخن بر اثر مرور زمان و انتقال نسل به نسل اساطير، 
يك سرى اضافات در آن وارد آمده و به مرور زمان از تاريخ به داستان، قصه و 
افسانه تغيير پيدا كرده است. در تعريف ديگرى، اسطوره شناسى دانشى است كه 
به بررسى روابط ميان اسطوره ها و جايگاه آن ها در دنياى معاصر مى پردازد2 . 
حضور اساطير در دنياى معاصر نشان از جايگاه واالى اساطير و شخصيت هاى 
اسطوره اى و افسانه اى در ذهن و زندگى و فرهنگ مردم مى باشد. اين اساطير 
تا وقتى در زندگى اين مردمان نمود داشته باشند استعمال و در غير اين صورت 
از حافظه مردم به مرور زمان پاك و رد پاى آن ها را بايد در كتاب هاى تاريخى 
ــاطير، در پى گذر از ظاهر و پوسته اسطوره به  ــت. پژوهشگران اس و ادبى جس
ــتيابى به نمادها و نشانه هاى رازگونه زبان  باطن و مغز آن، و نتيجتاً در پى دس
ــطوره به هم سويى باستان شناسى و  ــطوره مى باشد. عده اى از محققان اس اس
ــتانى اشاره و به كارايى آن در ديرينه شناسى فرهنگى انسان ها  زبان هاى باس
ــان كه با كنكاش در اساطير، گذشته از روشن ساختن  تأكيد مى كنند. بدين س
ــاى تاريك تاريخ، مى توان به بخش هاى تاريك نهاد و روان خود نيز  بخش ه

دست پيدا كرد3 .

 تاريخچه ي اسطوره شناسى
به نظر هرچه به زمان هاى عقب تر برگرديم، نمود اساطير را در زندگى مردمان 
ــيارى از اساطير از حافظه  ــتر مشاهده مى كنيم. با گذشت زمان بس وقت بيش
مردمان پاك و معدودى از آن ها در طول زمان ادامه تا به زمان ما رسيدند. به 
ــاطير تاريخ مشخصى نمي توان فرض كرد و هر دوره ي  دليل اين كه براى اس
زمانى براى خود اساطيرى داشته كه نسل به نسل از اجداد خود به ارث برده اند 
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ــطوره فرض  ــطوره را نيز مى توان به قدمت خود اس در نتيجه تاريخچه ي اس
كرد. نمود مكتوب اشاره به اساطير را مى توان در آثار فيلسوفان سده هاى سوم 
ــد فلسفه در يونان باستان باعث رشد  ــاهده نمود. رش و دوم پيش از ميالد مش
تفسيرهاى تمثيلى از اسطوره گشت. از جمله، مفاهيم ژرف  و پنهان در متون 
ــندگان يونانى سده سوم ق.م  ــاطيرى بازشناخته شد. اوهمر از جمله نويس اس
ــال و معزز بودند كه  ــود ايزدان همان بزرگ مردانى متع ــد كه معتقد ب مى باش
ــيار براى ابناى بشر آوردند. اوهمر پايگاهى زمينى براى ايزدان  نعمت هاى بس
قائل بود و براى اساطير خاستگاهى تاريخى مى جست. در قرون وسطى ديدگاه 
ــانس) نيز  ــى پديد نيامد. حتى در دوره ي نوزايى (رنس نوينى در اسطوره شناس
ــطوره اى، تمثيل گونه و هنوز در پرتو مكتب اوهمر بود4. بررسى و  ــير اس تفس
شناخت دقيق اسطوره در غرب از سده ى هجدهم ميالدى آغاز گرديد. بيشتر 
ــيك يونان و روم بود. به همين  ــاطير كالس مطالعات در آن دوره، درباره ى اس
ــبب پژوهندگان سده ى 18ميالدى، روش هاى تفسيرى ويژه اى داشتند. در  س
آغاز سده ي 19ميالدى، عده اى از محققين اسطوره، شيفته ى زبان و فرهنگ 
هند و اروپايى شدند و در زمينه ي تاريخ، فلسفه و اساطير به مطالعه و تطبيق 
پرداختند. «فريدريش كروزر» در سده ي نوزده اسطوره شناسى را به عنوان يك 
ــتقل مطرح و مكتب نمادى يا رمزى را بنيان نهاد و از اسطوره تعابير  علم مس
ــى به عنوان يك علم،  ــدن اسطوره شناس نمادين كرد5 . همزمان با مطرح ش
ــگران ديگر علوم از اساطير معانى و مفاهيم متفاوتى برداشت و به كار  پژوهش
ــاگردش  مى گرفتند. عده اى هم چون «زيگموند فرويد» (1856ـ 1939م) و ش
ــاطير  ــى به اس ــتاو يونگ» (1874ـ1961م) از ديدگاه روان شناس «كارل گوس
نگريستند5. مردم شناسان، اساطير را براى شناخت بهتر تمدن ها و جوامع و آداب 
و رسوم آن ها بررسى مى كنند. نويسندگان تاريخ اديان، اساطير را براى شناخت 
عقايد و نظام هاى فكرى جوامع پيشين تجزيه و تحليل مى كنند6. دانش اساطير 
ــن امرى ثانوى و تا  ــت كه اي ــا دين و مذهب نيز پيوند مى خورد، ولى پيداس ب
ــبت به گوهر اسطوره شناسى است. درواقع آن چه جوهر و  حدودى خارجى نس
ــطوره محسوب مى شود اين است كه اسطوره آفريده ي تخيل است  يا ذات اس
ــه جريان در آن ديده مى شد: تبيين پديده هاى طبيعت، قصه هاى سرگرم  و س

كننده، و افسانه هاى پهلوانى7  .
همزمان با شروع علمى اسطوره شناسى در غرب و توجه بسيارى از پژوهشگران 
ــده در باب آن تغيير و به كمك ديگر  ــاطير و تعاريف ارائه ش به آن، نگاه به اس
ــطوره شناسى متحول گرديد. در ايران اين  رشته هاى مرتبط، ساختار علم اس
دانش در حال شكل گيرى است و بعضا در اين زمينه تأليفاتى و ترجمه هايى 
ديده مى شود. اغلب مترجمان به ترجمه ي نتايج مطالعات غربيان در اين زمينه 

ــت كه در اين زمينه  ــتارى اس ــگران جالل س مى پردازند. از جمله اين پژوهش
تأليفات و ترجمه هايى دارد. ازجمله اين آثار مى توان به اسطوره در جهان امروز، 
ــطوره و رمز،  ــه ي ميرچا الياده، مجموعه مقاالت اس ــطوره و رمز در انديش اس
پيوندهاى ايرانى و اسالمى اسطوره پارزيفال، چهار سيماى اسطوره اى، جهان 

اسطوره شناسى، و دانش اساطير اشاره كرد.

رويكردهاى اسطوره
مردمان باستانى و كنونى به چه نحوى به اساطير خود نگاه مى كنند؟ اين نگاه 
ــت شخصى فرد نسبت به اسطوره  ــده و تا چه اندازه برداش تا چه اندازه القا ش
ــت؟ اصوًال از زمانى كه اساطير در زندگى مردمان ديده مى شود، رويكرد و  اس
نگاه به آن نيز ديده مى شود. در اين راستا قدمت نگاه به اسطوره به اندازه خود 
اسطوره است. در مجموع مى توان سه رويكرد مهم تمثيل گرايانه، تاريخى، و 
عقلى را براى اساطير قائل شد. در اين رابطه اولين رويكردى كه به اساطير نگاه 
ــد، رويكرد تمثيل گرايانه بود كه تا قرن 18 ميالدى كه رويكرد عقالني  مى ش
ــد، هم چنان ادامه يافت. اين رويكرد نيز به نوبه خود ادامه يافت تا  روي كارآم
ــاطير شد. از داليل  اين كه در قرن 19ميالدى نگاهى علمى و دگرگون به اس
ــطوره، پيشرفت برخى رشته هاى علوم انسانى هم چون  مهم نگاه علمى به اس
ــت. رشد و پيشرفت فلسفه، و انسان شناسى نيز تاثير زيادى  علوم اجتماعى اس
بر اسطوره شناسى و توجه بيشتر به آن داشت. اطالعات رد و بدل شده در اين 
دوره توسط سياحان، در تهيه كردن مواد خام اوليه اسطوره نقش زيادى داشته 
ــط قرن 20 رويكرد  ــطوره گرديد8. در اواس و باعث ايجاد رويكرد تازه اى به اس
ساختارگرايي روي كار آمد و باعث شروع جريان هاى تازه اى در اسطوره شناسى 
شد. ورود اين رويكرد در اسطوره شناسى نقش اساسى در ارتقاى كيفى و كمى 
ــطوره داشت كه حاصل ارتباط اسطوره با برخى رشته هاى علوم  بنيادهاى اس

انسانى مى باشد.
بعد از اشاره مختصرى به تعريف اسطوره و تاريخچه و رويكرهاى مرتبط به آن، 
در ادامه برانيم به معرفى كتاب تاريخ اسطوره، اسطوره تاريخ و مباحث مطرح 

شده در آن در باب اسطوره بپردازيم.
 (Myth in History, History in Myth) كتاب اسطوره   تاريخ، تاريخ اسطوره
  6Juneدر راستاى سومين كنفرانس بين المللى انجمن تاريخ هلند كه در 5 و
سال 2006 در نيويورك برگزار گرديد، توسط لورا كروز (Laura Cruz) و ويلم 
فريژف (Willem Frijhoff) جمع آورى، و در انتشاراتى BRILL منتشر گرديد.
ــود،  ــن كتاب همان طور كه در ادامه ديده مى ش ــاى مورد بحث در اي محوره
تاريخ، جنبه هاى سياسى و اجتماعى اساطير، نقش سياست و دولت در اسطوره 

از آن جا كه  براى اساطير تاريخ مشخصى 
نمي توان فرض كرد و هر دوره ي زمانى براى خود 
اساطيرى داشته كه نسل به نسل از اجداد خود به 
ارث برده اند، تاريخچه ي اسطوره را نيز مى توان 
به قدمت خود اسطوره فرض كرد

اسطوره در تاريخ، تاريخ در اسطوره
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مى باشد. مطالعه موردى موارد فوق بر روى كشور هلند است. 
 Myth in) در اولين بخش اين كتاب تحت عنوان اسطوره تاريخ، تاريخ اسطوره
History, History in Myth) نوشته لورا كروز(Laura Cruz) و ويلم فريژف 

(Willem Frijhoff) نويسندگان به بحث درباب تاريخ، اسطوره، و ارتباط آن ها 
با يكديگر مى پردازد.

ــود كه بعضى از تعاريف ارائه شده درباب اسطوره، از خود  ــاره مى ش در ابتدا اش
ــطوره مبهم تر و اغفال كننده تر است. در ادامه به برخى از تعاريف مطرح در  اس

باب اسطوره مى پردازد:
از فرهنگ لغت هلندى Van Dale: «بيان علت خلقت عالم وجود، تاريخ بى 
اساس، نمايش بى اساس افراد، اشياء، و موضوعاتى كه دقيق و درست برداشت 

نمى شوند».
در فرهنگ لغت مشابه ديگرى اسطوره را چنين تعريف مى كند:

ــآن ها درباره ي مذهب، جهان بينى، تاريخ انسان ها و  ــنن ملى انس «روايت س
خدايان»

در فرهنگ لغت ديگرى:
«تاريخ بى اساس، افسانه و دروغ»

در ادامه به تفاوت بين اين تعاريف و جايگاه آن ها در درك و شناخت اسطوره 
مى پردازد و به انتقاد از نويسندگانى كه بين دروغ و اسطوره، تفاوت قائل نيستند 
ــكار بين دروغ و اسطوره، تفاوت بين تعاريف  مى پردازد و با تأكيد بر تفاوت آش
فوق و گذر از تعريف اسطوره به معنى «افسانه و دروغ» به تعريف اسطوره به 
ــنن ملى انسان ها...» اشاره مى كند كه اين تحول، با گذشت  معنى «روايت س
زمان و مطالعه بر روى اساطير صورت گرفته است. در ادامه اشاره مى شود كه 
در اين تعاريف پيشرفت مهمى در نگرش به آينده اساطير و فهم كاربرد آن در 

ــت. هم چنين در تغيير تعاريف  جامعه مدرن و دانش امروزى صورت گرفته اس
فوق، از بى اعتبار دانستن اسطوره، به كشف و توجه دوباره به آن در يك شكل 
ــته، به عنوان شروع راهى دگر درباب كشف واقعيات و  و قالب به حق و شايس
شناخت حقايق از وراى اساطير مى پردازد. بر اين اساس برخى از نويسندگان، 
ــق مى دانند، اين در حالى  ــناخت دقيق حقاي ــاطير را به عنوان مانعى در ش اس
است كه است كه عده ديگرى از اين نويسندگان، نه تنها اساطير را مانعى در 
ــناخت حقايق تاريخى نمى بيند، بلكه آن را راهى در اين شناخت مى دانند.  ش
ــاطير و تاريخ ارائه مى شود، فرض دوگانگى  يكى از فرض هايى كه درباب اس
ــت. عده اى اين فرض را فرضيه ضعيفى در اين باب  ــطوره اس بين تاريخ و اس
ــاره مى كنند كه اگر نيازهاى تاريخى ما در برخورد  مى دانند و در اثبات آن اش
و رفتار با اساطير و افسانه هاى تاريخى دقيق، صحيح، تصفيه شده، و متعادل 
ــتى از تاريخ و اسطوره صورت نخواهد گرفت. در ادامه به  باشند، چنين برداش
نگاه متفاوت كشورهاى توسعه يافته و جهان سوم به اساطير خود مى پردازد و 
ــناخت و مأنوس كردن موضوعات اساطيرى  به نقش حاكمان در چگونگى ش
در فرهنگ مردمان تأكيد مى كند (صص1ـ4). هم چنين به پژوهشگران تاريخ 
اسطوره اشاره مى كند و خاطرنشان مى كند كه عموم اين پژوهشگران از الگوها 
و نظريات ساختارگرايى در ارائه ي آراء و عقايد و تفسير موضوعات مورد مطالعه 
خود استفاده مى كنند. هم چنين به ديد مردمان اروپايى نسبت به كيهان شناسى 
ــروع جديد تحقيقات تاريخى  ــطوره مى پردازد و آن را مقدمه اى براى ش و اس
ــطوره مى پردازد (هم چون  مى داند. در ادامه به ديگر كنفرانس هاى در پباب اس
كنفرانس1973) و اشاره مى كند كه نويسندگان اين كنفرانس ها، داستان هاى 
ــده  ــانه وار به آن ها مى ش تاريخى، تصاوير، حوادث و رويدادها را كه نگاه افس
ــخيص داده و طبقه بندى كرده اند (صص4  ــت، با كمك سنن تاريخى، تش اس
ــبت به فهم ارتباط  ــود تغيير از فهم يك متن نس ــاره مى ش ـ 5). در ادامه اش
ــاطير تاريخى، نوعى  ــته هاى در باب اس آن به خواننده، در ارتباط با برخى نوش
ــتا به ارتباط بين نوشته هاى اساطيرى و  ــد. در اين راس اغفال خواننده مى باش
خواندگان آن ها مى پردازد (صص6ـ  7) و به هدف و انگيزه خوانندگان اساطير 
مى پردازد و اشاره مى كند كه هدف عموم خوانندگان از مطالعه اساطير، كشف 
ــاطير برخى كشورهاى  ــت. در ادامه به اس ــرى اس و پيدايى حقايق جهان بش
ــور محل برگزارى كنفرانس) مى پردازد و  اروپايى هم چون يونان و هلند (كش
ــورها و نمود عينى آن ها در تاريخ و  ــانه هاى اين كش ــاطير و افس به برخى اس
ــان اشاره مى كند. در اين راستا برخى از پژوهشگران هم چون استين  فرهنگش
ــورها را روزنه اى در بازسازى و تفسير اجتماعى و نشانه اى از  ــاطير اين كش اس
اشتياق به آينده بهتر مى دانند (صص12ـ 8) كروز از ديگر پژوهشگران اساطير 
مى باشد كه درباب حوزه پژوهش اسطوره پيشنهاد مى كند اساطير در جنبه هاى 
ــر پژوهش كند. (صص13ـ14) در ادامه به بعضى  ــى بش گوناگون روان شناس
ــطوره مى باشد  ــگرانى كه عالقمند به يافتن ارتباط بين تاريخ و اس از پژوهش
ــگران جان بلس (Jan Blanc) مى باشد  پرداخته مى شود. يكى از اين پژوهش
كه معتقد است ارتباط بين تاريخ و اسطوره به راستى پيچيده و نيازمند به گذر 
از ظاهر به باطن، و صورت به معنى در جهت شناخت اين رابطه مى باشد. در 
آخر، به فعاليت هاى اين پژوهشگران از جمله بلس در عرصه اساطير خصوصًا 
ــور هلند مى پردازد. از جمله اين كارها تأليف و ارائه كتابى در باب  اساطير كش
يكى از ماندگارترين اساطير تاريخ هلند (درباره ي هنرمندى اسطوره اى به نام 

Rembrandt) مى باشد (صص14ـ 16)
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ــط  ــاطير هلند كه توس در مبحث ديگرى با محوريت هلند در قرن 17م و اس
ــته شده است، با اشاره مختصرى به  دونالد هارلد (Donald J. Harreld) نوش
تاريخ هلند و تقسيمات سياسى آن، به جايگاه اسطوره در ذهنيت مردمان اين 
ــاطير هلند و معرفى شخصيت هاى اساطيرى و هنرمندان  آن ها  عصر، به اس
مى پردازد (صص17ـ  32). از ديگر مباحث طرح شده در اين كتاب مى توان به 
مبحث اساطير پرتقال، نوشته ي Jill Stern، (صص33ـ  52)، اسطوره و تاريخ در 
كشورهاى ضعيف قرن16م، نوشته ي Jac Geurts (صص53ـ  86) تصاويرى 
 Kimberlee  ــورهاى غربى خصوصاً هلند از از شخصيت هاى اساطيرى كش
 Willem ــته ــاطير رمزى نوش Cloutierـ   Blazzard(صص87ـ  116)، اس

ــاطير بى  Frijhoff(صص117 ـ 146)، قوانين بين المللى و زندگى ملى: اس

ــاطير  ــته ي  Hubert P.van Tuyll(صص147 ـ 158)، نقش اس طرف نوش
ــته ي Laura Cruz (صص159  ــتى در دوره ي طاليى هلند نوش ميهن پرس
ــته ي Johan Joor (صص175 ـ 200).  ــطوره هلند نوش ـ 174)، تاريخ و اس
يزدان شناسى و اساطير تاريخى نوشته   Theodor Dunkelgrun (صص201 
ـ 236)، رمبرانت (Rembrandt) (هنرمند اساطيرى هلند) و تفسير تاريخى اش 
درباره ي كلوديوس اول (Claudius Civilis) نوشته ي Jan Blanc (صص237 

ـ 254) اشاره كرد.

جمع بندى
اسطوره پديده اى كه درميان مردم معانى وتعاريف گوناگونى به خود گرفته است 
و هركس از آن بنابر سطح فهم خويش و انتظارى كه از آن دارد تعريف ارائه 
ــت. در مجموع مى توان اساطير را داستان و توصيف مردمان روزگار  نموده اس
باستان از جهان و جامعه پيرامون خود تعريف نمود كه به مرور زمان از تاريخ به 
داستان تبديل شده است. اسطوره ماجرايى است مقدس كه بيانگر اين حقيقت 
است كه خاستگاه انسان را به كنكاش بگيرد و جايگاه اورا در جهان تثبيت كند.  
ــطوره ها تا زمانى كه با زندگى محسوس و عملى جامعه خود مربوط باشند  اس
در ميان توده ي مردم حيات دارند، و اگر با اين شرايط تطبيق نكنند، از زندگى 
توده ى مردم خارج مى شوند و از آن به بعد در ادبيات، فرهنگ و غيره مى توانند 
ــوند و ادامه ى حيات بدهند. مى توان يكى از داليل وجودى اسطوره را  وارد بش
عدم اطالع مردمان آن روزگار از واقعيت هاي مسأله دانست. در واقع اسطوره ها 
ــى از ضعف هاى بشري در برابر درماندگى و ناتوانايى است و از تجسم  واكنش
احساساتى كه انسان ها نسبت به امور نامطلوب دارند به وجود مي آيند. به عبارت 
ديگر انسان ها هنگامى كه اسطوره را تكرار مى كنند، آرامش مى يابند و گاهى 
ــكين مى دهد. اين اساطير و افسانه ها سينه به  هم عقده هاي خود را با آن تس
سينه و نسل به نسل ادامه پيدا مى كند تا اين كه در دوره اى زمانى افسانه سرايى 
و اسطوره سازى جاى خود را به افسانه و اسطوره نويسى مى دهد. شروع اين دوره 

نيز در كشورهاى مختلف متفاوت است.
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