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  پيكرگرداني در اساطير نقد و تحليل كتاب
  *حسينعلي قبادي

  چكيده
دروس دانشـگاهي تنـاظر و   هـاي   سرفصلآثاري كه به نحوي با مباحث و » نقد و تحليل«

شمار آيد و از مصاديق  بهتواند  ميعلمي دانشگاهي هاي  كوششترين مؤثرتناسب دارند، از 
  .شود ميعلمي يك ضرورت محسوب  فعالبراي جامعة كه  است بارز اثربخشي نقد ادبي

يـك  هاي  كاستي، نقاط قوت و ها ظرفيتن كردافزون بر آشكار ،»ها بررسينقد و «اين 
كتاب  نقد و تحليل موضوع اين نوشتار. همراه خواهد داشت بهنشاط فضاي علمي را و  اثر
، از انتشـارات  1388منصـور رسـتگار فسـايي، چـاپ دوم،      تأليف ،رياساط در يكرگردانيپ

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است
و نقاط قوت آن ها  ظرفيتاز اي  پاره ،سپس معرفيحاضر نخست، اين كتاب را جستار 

پردازد و پيشنهادهايي  ميي كتاب ها به بررسي و نقد كاستي ،در بخش دوم. كند ميتحليل  را
تـر   نزديـك ساختار و محتـواي كتـاب بـه كمـال      ها آنداشتن  لحاظ با دارد كه ميرا عرضه 

  .شود ميي برخوردار تر بيشو مباحث آن از اتقان  ،ها شود و رويكردها، استنباط مي
  .در اساطير پيكرگردانيي ايراني، پيكرگرداني، ها نقد و تحليل، اسطوره :ها  دواژهيكل

  
 همقدم .1

آثـار   ،ي داردبديل كماي  اسطورهة پيشين است و جهانيهاي  ترين تمدن كهنايران از  كه اينبا 
و ادبيت برآمده از آن بسيار اندك اي  اسطورهادبي پيرامون ادبيات  تتبعات مستقل و پژوهشي

دنيـاي   آن در اسـطوره و كـاركرد   ةدربـارة گذشـت   بازكاوي و پـژوهش  به اين ترتيب،.است
انساني را در دنياي كنـوني تشـكيل     علومهاي  پژوهشمحورهاي ترين  عمدهمعاصر يكي از 
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بـه  تـوان   مي ها آنين تر مهماز  وناگون است؛خاستگاه تحقيقات دربارة اسطوره گ .داده است
  :زير اشاره كردهاي  رهيافت

تكميـل   دانسـتنِ رمـز و رازهـاي دنيـاي كهـن و      پژوهندگاني كه در پاسخ به عطشِ. 1
 ←( انـد  باره همـت گماشـته   ايندر هايي  پژوهشاطالعات مربوط به دوران پيشاتاريخي به 

  ؛)1387، ژرار ← ؛1388 فريزر،
رواني هاي  تنشو  ،انسجامي اجتماعي بي ،معناگرايي و فقدان معنويت كه دانشمنداني .2

گرايش به ساحت فراعقالني  منزلة تمايل به اسطوره را به و اند دريافته را امروز ةزد فندنياي 
  ؛)1374الياده،  ←؛ 1362الياده،  ←( اند گرفتهزدگي در پيش  فنو فرامادي و فوق 

نـد، بـه   دار و پردامنـه  هايي اثرگـذار  همحققان برخي كشورها كه تمدن كهن و اسطور .3
 بهار، ←( اند آوردهپژوهي روي  اسطورهت خود به يمنظور اثبات هويت تاريخي و قدمت مل

  ؛...) و ؛1385 ،يانيقيصد ؛1387؛ صفا، 1387
 كمبـل، ( انـد  پرداختـه بـدان   علمـي  پژوهش و تحقيقات يها مستشرقاني كه با انگيزه .4
  ؛)1377؛ كاسيرر، 1388 ؛ هينلز،1384؛ كوپ، 1387 ؛ كمبل،1377
اي در  اسـطوره بودن عصـر   مرده يي كه براي اثبات ابطال وها گرايان و ماترياليست مادي .5

 احسـان  مقـاالت  يبرخـ  ← ؛1376؛ اشتراوس، 1370باستيد، ( اند كرده وجو جستاين حوزه 
  ؛...) و يطبر

. اند شدهمستشرقاني كه با رويكردهاي غير علمي و گاه استعماري به اين عرصه وارد  .6
شناسـانه   اسـطوره دانـش، مطالعـات    ةتوسعي گوناگون، با رشد و ها گاه قطع نظر از عزيمت

 دينـي،  حكمـي،  معنـوي،  يهـا  تـر ميـراث   وسيع و تبيين بازفهمي و ابزاري براي بازخوانش
  .تو ادبي واقع شده اس ،عرفاني

 برشـمرد تـوان   ميي يادشده آثار گوناگوني را ها در عرصة جهاني براي هر يك از شاخه
حـدي انـدك    به ها تحقيقات در همة زمينهدر ايران  ، امااين مقاله خارج است ةحوصل كه از

 .است تر كماز تعداد انگشتان دست  توان گفت مي جرئتاست كه به 
 پور، اسماعيل ابوالقاسم داريوش آشوري، شايگان،داريوش  علمي مهرداد بهار،هاي  كوشش

تـوان در   ميكتايون مزداپور را مشخصاً  و دخت صديقيان، مهين ژاله آموزگار، سركاراتي، بهمن
آثـار علمـي    پژوهـي  حماسه ةدر حوز همچنين .جاي دادپژوهي در ايران  اسطوره خاصة زمين

منـوچهر   عبدالحسـين نوشـين،   علي رواقي، جالل خالقي مطلق، اهللا صفا، ذبيح محمدتقي بهار،
عزيزاهللا جـويني،   محمدعلي اسالمي ندوشن، شاهرخ مسكوب، مرتضوي، محمدامين رياحي،
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در خور توجـه  ...  اد آيدنلو وجس محمدجعفر ياحقي، حسين رزمجو، منصور رستگار فسايي،
ـ يپامـا كتـاب    ،شـوند  مـي مربـوط  پژوهي  اسطوره ةكه غير مستقيم به حوز است  در يكرگردان
 .پژوهانه دانست اسطورهتوان اختصاصاً اثري  ميرا  ،رستگار فسايينوشتة  ،رياساط

ي دكتري بوده و ها كه عمدتاً رسالهبايد ياد كرد  نيز ي اخيرها سالهاي  كوششاز برخي 
 كرداشاره  »صابر امامي«نوشتة  ريتفاس در رياساطبه  توان مي ها آناز ميان  ؛اند رسيدهبه چاپ 

  .استتفاسير ديني  نسبت بين اساطير و در پي واكاويكه 
تأليف منصور رسـتگار فسـايي    ريدر اساط يكرگردانيپ تحليل و نقد كتاببه اين نوشتار 

و فرهنگي و ژانرهاي ادبيِ ايراني و اي  هاي اسطوره زمينهبا عنايت به  ،كوشد مي پردازد و مي
  .كنددربارة اين اثر داوري  ،سرشت و سرگذشت ادبيات فارسي

 تـاريخ،  ،ادبياتهاي  رشتهتواند براي تدريس چندين درس در  ميكه اين كتاب  جا آناز 
و مباحث گوناگون نقد ادبـي منبعـي فرعـي يـا      ،شناسي اسطوره گوناگون هنر،هاي  گرايش
 ،آموزشي به لحاظ اهميت .رسد مينظر  بهيلي آن موجه صنقد تف بنابراين، شمار آيد بهجانبي 

، جايگـاه  كتابشود؛ بخش نخست شامل معرفي  ميدو مبحث تفصيلي نقد و تحليل در  اثر
 ةدربردارند ،و بخش دوم آنهاي  نوآورينقاط قوت و  و پژوهي ايراني، اسطوره ةحوزدر  آن

  .كتاب استهاي  كاستينقد و تحليل 
ـ يپ كتاب: اصلي اين جستار اين است هاي پرسش تـا چـه ميـزان     رياسـاط  در يكرگردان

توانسته است به عنوان اثـر وفـادار بمانـد و موضـوعيت پيكرگردانـي در اسـاطير را دقيـق        
هاي اساطير ايران دسـت   و تا چه ميزان به شناخت و تحليلي متقن از پيكرگرداني ؟بشناساند

مباحث اين مقالـه در دو   هاي فصلسر وپرداخته  ها پرسشيافته است؟ در متن مقاله به اين 
  .خواهد شدار نشان داده نمود

  
  مقاله مباحث نخست بخش. 1 نمودار

بخش نخست

معرفي اجمالي اثر
توصيف شكلي اثر

معرفي محتواي اثر
اشاره به جايگاه اثر در زمينه  

مطالعات تخصصي

مزاياي علمي اثر به صورت كلي

نو آوري اثر
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  مقاله مباحث دوم بخش. 2 نمودار

بخش دوم
بررسي و تحليل (

)كاستي هاي كتاب

: افزودن مبحثي به عنوان
تمهيدات، چهارچوب  
نظري و منطق پژوهش

:  افزودن مبحثي با عنوان
هدف تاليف، روش 

...پژوهش و

:  افزودن مبحثي با عنوان
...شبكه مفاهيم كليدي و

تكميل پايه هاي نظري و 
روش شناسي كتاب

لزوم تعميق تحليل ها

پرهيز از دريافت اشتباه از  
متن و كلي گويي

اظهارات متناقض

دريافت واحد از مقدمات  
متفاوت

بازخواني عنوان فصل ها

ضرورت حضور مبتكرانه 
مولف

روش ساختن مرزترجمه،  
گزينش و استناد

تصحيح لغزش ها و تدقيق  
در برخي دريافت ها

روشن كردن منطق ساختار  
كتاب ها

ضرورت ادغام برخي فصل  
ها

تدقيق در عنوان ها و  
مباحث

بررسي انسجام متن
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  بخش نخست .2
  معرفي اجمالي 1,2

  توصيف شكلي اثر 1,1,2
 ؛در اساطير يپيكرگردان: نام اثر
 ؛يمنصور رستگار فساي: تأليف
 ؛پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران
 ؛1383: لوچاپ ا

  ؛1388: چاپ دوم
 ؛وزيري: قطع

 ؛483: تعداد صفحات
 ؛نسخه 2000: لوشمارگان چاپ ا
 .نسخه 500: موشمارگان چاپ د

  .نگارنده كتاب را در هفده فصل سامان بخشيده است
  معرفي محتواي اثر 2,1,2

 و ،ادبيات عرفان، هاي اساطير ايراني با عناصر فرهنگ، يموضوع اين كتاب توصيف دگرديس
 .اند كردهظهور  اي مفهومي تازه با بارِ اساطير ها پذيري تركيباين  در. است زمين ايرانهنر 

ـ  اسـاطير هاي  دگرگوني وها  جايي به جادادن  نشان محور اصلي اين كتاب كه اينبا   يايران
نويسنده در كنار آن به تحوالت اسـاطير چنـد تمـدن     ،ادبيات و فرهنگ ايران است ةپهن در

  .و مصر نيز پرداخته است ،هند از جمله يونان، روم، كهن يا ديرينه باعمده 
 ،)transformationو  metamorphoses( ياسـاطير  يهـا  از ديدگاه مؤلـف، پيكرگردانـي  

 و ،هـا  خالقيـت  ،هـا  ارزش ها، عقده تمنيات، ةدامن«بيان شده است و  »انسان يآرزوها ةينئآ«
 :1388 رستگار فسايي،(» دهد يم نشان راي فرهنگ وي اقتصاد و ياجتماع يها سازي حل راه

و هويـت   يو سـاختمان و اسـاس هسـت    يتغيير شـكل ظـاهر  « يپيكرگردان يمعنا ).پانزده
است كه اين امر در هر دوره و  يماوراءالطبيع يبا استفاده از نيرو يقانونمند شخص يا چيز

  )43: همان(» رسد مي نظر به يعاد زماني غير
متـون   يال البـه  از گسترده يو ذكر شواهد يپردامنه و تفصيل يش مباحثنويسنده با پرداز

  .كند ميها را معرفي  و تبدالت اسطوره يجهان، دگرديس يمتون ساير كشورها ادب فارسي و
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و  يزبان و ادبيات فارسـ  يمطالعات تخصص ةزميناثر در  ارزشمندياشاره به  2,2
  اثر يا رشته ظرفيت بين

و ادبيات قهرماني ايـران  شناسي  اسطورهمطالعات تخصصي  ةزميناين كتاب از چند وجه در 
  :و جهان داراي اهميت است

ـ  يو كمبـود منـابع دانشـگاه    ينوبودن اين مقوله در ادب فارس )الف در ايـن   يايران
  ؛يتخصص ةحوز

ي هـا  وجـوه دگرديسـي اسـطوره    همةجامعيت مباحث كتاب از حيث پرداختن به  )ب
  ؛يافتن ادب فارسي و اوج و شكوه آن رسميتايراني تقريباً از آغاز تا 

گونـاگون   يهـا  در حـوزه  يپردامنـه و تطبيقـ   ياطالعـات  ةپارچ يكجا و  يك ةعرض )ج
  ؛ها ل اسطورهوو تاريخ تح يپيكرگردان

آن اسـت   دهندة نشان اين نكته .كتابصفحات آغازين  تر بيشاظهارات تخصصي در ) د
و ورود به  يكار كه از پراكنده آيد ميشمار  بهي استادان زبان فارس نادر از اين اثر ةنويسندكه 

و تحقيـق در متـون    يشناسـ  اسـطوره  ةزمينـ متعدد پرهيـز كـرده و در    يهاي تخصص حوزه
لـف در  ؤتحقيق و تـدريس م  طوالنيِ دانش و تجربياتحاصل . حماسي متمركز شده است

براي ورود به اين  مؤلفبه شده و گر  جلوهدر اين اثر  نيهاي ايرا ها و حماسه اسطوره ةحوز
  .حوزه با قلمي توانا و سخته كمك كرده است

 يهـا  و مـتن  شـاهنامه  ةزمينـ در را  يهـاي  درستدريس  ةسال سابق 30نويسنده بيش از 
مقاله به  بيستتر حداقل هفت كتاب و بيش از  پيشو  خود دارد ةكارنامدر  يفارس يحماس

سـامان   بـه و چندين اثر مرتبط با موضـوع   يايران يها حماسه و اسطوره ةدربارطور مستقيم 
  ؛رسانيده است

پـردازش   يبـرا  يا رشـته  لف كوشيده است در حد توان از اطالعات و منابع بينؤم )هـ
  ؛تر مباحث استفاده كند جامع
در  »و حماسـي  يمتون قهرمـان «ترين مباحث تدريس درس  اين مقوله از ضروري )و

، يعيـار  ، ادبيمتون عرفـان  يفهم برخ يبرا. است يزبان و ادبيات فارس يامقطع دكتر
 يدر برخـ  تـدقيق  يافـزون بـر آن بـرا    .كمك خواهد كرد جدنيز به ي ادب تعليم حتي

اديان و  و ،يشناس باستان حتي ،يشناس ، تمدنيشناس تاريخ، هنر، مردمي ها مباحث رشته
با كمك  يادبيات فارس ياتدريس درس حماسه در مقطع دكتر. عرفان نيز سودمند است
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مباحـث يـا ايـن     گونـه  ايـن  بنابراين،. ترخواهد شد تر و جامع يغناين مطالب و مباحث 
  .دارد يادبيات فارس ةرشتانكارناپذير و سودبخش در  يكتاب جايگاه

  
  اثر يعلم يمزايا 3,2
  ؛يپيكرگردان ةويژو تمركز بر مبحث  يتخصص ةجنب )الف

 يفهرسـت تفصـيل   ةعرضـ اثـر از طريـق    يو ترسيم شاكله و اجزا يساختارمند )ب
  ؛تقريباً دقيق

ـ   يا حوزه در تأليفمؤلف در انتخاب نام اثر و   جرئت )ج سـابقه   يكه در ايران تقريبـاً ب
  ؛بوده است

 هايي از مباحث و تجميع و تلفيق و پردازش اطالعـات گونـاگون بـر    جامعيت بخش )د
  ؛ي خاصمحوريت موضوع

  ؛طرح نكات نو و عالمانه )هـ
و سـير   ،يو حماس يا ادب اسطوره ،يبر مباحث گوناگون ادب فارس نويسندهتسلط  )و

  ؛آن يها دگرگوني
  ؛نويسنده يالملل و بين يبازتاب اطالعات تطبيق )ز
  .نثر يدست يكو  يروان)ح
  
  نوآوري اثر 4,2

تخصصي اين كتاب درخور توجـه  ي جديد در حوزة ها نوآوري در طرح مباحث و نگرش
  :از جمله .جاي كتاب وجود دارد جايدر  گفتهراي اين بشواهد زيادي  .است

  جهان امروزاي  اسطورهفهم نوآورانه از كاركرد  1,4,2
ـ  يزنـدگ  يهـا  ايـم كـه چـرا واقعيـت     هرگز از خود سـؤال كـرده   انسـان   ةآرزومندان

 يانسـان اسـاطير   ةسـال  هـزاران  يهـا  يافته و پيشرفتة امروز، اين همه به آرمان تكامل
مـا آن را حاصـل علـم و هنـر و فرهنـگ معاصـر        چه آناز  ينزديك است؟ آيا برخ

انسان كهن شكل نگرفته است  يها ، خياالت و افسانهيبين جهان يمبنا شناسيم، بر مي
سال بنا نشده  ديرينهپردازان  هايِ كهنِ اسطوره ن بينشبنيا شناس ما بر و دنياي واقعيت

  .)سيزده :همان( ؟است
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  ها اسطورهتحليل نوآورانه از ناميرايي  2,4,2
هاست كه هميشـه در ناخودآگـاه جمعـي جوامـع      ملت كهنِ يها از ميراث يها يك اسطوره

هـا   اند و اين اسطوره سرشار آن را پذيرفته يحضور دارد و باورمندان آن با اعتقاد و صميميت
 ينـوع  بهاند  اعتقاد شده يبها  بدان اسطوره يوقت ياند و حت منتقل ساخته يبه نسل يرا از نسل

. انـد  اند و به آن تداوم بخشـيده  مداوم خويش حاضر يافته يخود و نيازها يآن را در زندگ
گاه آن را به خاطر آورده و تجديـد حيـات كـرده     اقوام، گه يكه ناخودآگاه جمع يمعن بدين

، ينـوع  بـه در روزگاران بعـد،   يآن اسطوره حتي تحت تأثير عوامل ،است و به همين جهت
در ذهـن آينـدگان پيـدا كـرده اسـت       ييادآور يبرا يمطلوب و محبوب واقع شده و جاي

  .)16: همان(

  اوم حيات آن در ادبيات معاصر فارسيكاركرد فرازماني و فراكاوي اسطوره و تد 3,4,2
هاي حيات آدمـي را   اي در طول زمان با پيوندي خاص نيازهاي مختلف دوران هر اسطوره

شود و بـا دوران ظهـور خـود و     پيوندد و طبعاً دچار گسيختگي و اضمحالل نمي هم مي به
نطباق با شرايط گيرد و در ا ادوار بعد در ارتباطي لفظي، معنوي و داستاني هماهنگ قرار مي
وندي معنايي يـا لفظـي يـا     و خصوصيات تازة زندگي، با گذشته، حال و آينده، رابطه و هم

براي مثال اگرچـه ممكـن   . بخشد كند كه همين امر به حيات آن تداوم مي نمادين برقرار مي
نه يا هاي مربوط به آن را افسا را باور نداشته باشيم و روايات و اسطوره ’ديو‘است امروزه ما 

از عجايب و اقوال باورنكردني بشناسيم، اما در بسياري از متون ادبي، داسـتاني، مقـاالت و   
هاي فراواني از كاربرد اين كلمه را در معاني و مفـاهيم   كتب مختلف ديني و فرهنگي نمونه

بينيم كه حتي مظاهر سياسي و اجتماعي دوران ما را در شعر شاعراني همچـون   مختلف مي
  .)31: همان( كنند لث و ديگران بازگو مياخوان ثا

  :از جمله .عالوه بر موارد يادشده، شواهد ديگري نيز براي نوآوري اثر وجود دارد
  ؛)يازده، دوازده: همان ←( كهنهاي  متناي از  پاره اي اسطورهخوانش  - 
 ←( مهابهاراتاعرفاني در  ةحماسي ژانر ها تحليل متمايز نويسنده دربارة جلوه - 
  ؛)10: همان
  ؛)22 ،21: همان ←( عرفاني ةحماستحليل داستان كيخسرو از منظر ظرفيت ژانر  - 
  ؛)71، 70: همان ←( اشاره به شعور مرموز هستي - 
  ؛)42: همان ←(خودشناسي و هويت  ةاسطور - 
  ؛)49: همان ←( تاريخ جهان معاصر ياستمرار كاركرد اسطوره در ط - 
  ؛)69 ،68 ،67: همان ←( اسطوره كاركرد ناپذيري توقف تبيين - 
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 ←( اسطوره در تـاريخ ايـران   ةگرايان بوميبه كاركردهاي فرهنگي و  مؤلفتوجه  -
  ؛)26 ،25 ،20: همان
، 70 -  7 :همان ←( و عرفاني ،اي، حماسي هاي اسطوره هاي تطبيقي ميان متن تحليل - 

72، 74 ،76، 77 ،(....  
  

  )كتابهاي  بررسي و تحليل كاستي( بخش دوم .3
يقينـاً   ؛از محضر منصور رستگار فسايي عذرخواه است پيش از هر چيز، نگارندة اين جستار

گـردن ايـن قلـم حقّـي فـراوان دارد و       ادب حماسي ايران بر ةحوزآثار ارزشمند ايشان در 
علمـي   اعتبار ارزشمندي و هاي نگارنده و مقاله ،ها ها، كتاب چندين دهه است كه در كالس

بيم آن است كه با نوشتن اين نكات خاطر عـاطر آن فرزانـه آزرده   . شود زد ميآثارشان گوش
 نوشـتن ايـن سـطور    نگارنـده در  جرئـت  ايشان مايـة   علمي ةسجينظري و  گشادهاما  ،شود
منـدي   رود اين بررسي به پاي عالقـه  اميد مي .داريم وي شهر حال چشم به بخش در. است

علمـي    و بـاور بـه ارزش   ،رشتة ادبيات فارسي دراهميت و جايگاه اين مبحث  به موضوع،
  .اثر گذاشته شود

  
ـ  1,3 و منطـق   ،چهـارچوب نظـري   تمهيـدات،  :عنـوان  ا ضرورت افزودن مبحثي ب

  پژوهش
مباحث آن نابسامان  نظري كتاب سرگردان و ةپايدر كنار نقاط قوت اثر،  ،در وضعيت فعلي

چشـم   بـه انسـجامي   اين اثـر  در سبب،به همين . فاقد منطق نظري است گاه و و بدون تكيه
حدي اسـت   بهاين نابساماني . چرخد مينن اي معي محور نظريه مباحث بر همة وخورد  نمي

  .خورد چشم مي بهاي مطالب تناقض و تباين  كه در پاره
الگويي و رهيافت هرمنوتيك را اساس مباحـث نظـري    كهناگر نويسندة توانا مباني نقد 

پنداري براي تبيـين   ذات هم ةمسئلاحث نظري مربوط به شعور كيهاني و مب از ،دادند قرار مي
ــه  ديگــر ياز ســو ،گرفتنــد كمــك مــي مســئله ــب ــا تبــدل و ةنظري ] گشــت جــاي[ قانطب

)displacement( ر كتاب تحليل نقد د)،از ديدگاه نقد  كردند، و توجه مي) 165: 1377 فراي
ريختنـد،   پـي مـي   كتـاب را  ةشـالود الگوها  كهنچهارچوب نظري نقد  ةپاي اي و بر اسطوره
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كرد و از پراكندگي  اي فعلي آن سامان مركزي پيدا مي شيرازه و جزيره از مباحث بي  بسياري
اي بـه اصـل پيونـد     و حاشيه جزئياگرچه مؤلف محترم بسيار . شد وضعيت موجود رها مي

عنـواني بـراي    69صـفحة  در  كه آنرغم  بهو  است  ها اشاره داشته منطق پيكرگرداني اسطوره
 »الگـو  كهـن «يك بـار هـم از    حتيمتن اين صفحات  در اما، است  اين مقوله اختصاص داده

  .نظري ندارد چهارچوبدرحقيقت كتاب اصالً . است نياوردهميان  بهسخني 
سؤالي . همين نقصان بنيادي باشد كه افقي براي كتاب معرفي نشده است سببشايد به 

روشن  خورد تا منهج و مسير نظري تحقيق را چشم نمي بهاي مشخص در آن  ن و فرضيهمعي
شـعور كيهـاني و    ةنظريـ گرفتن از رهيافت هرمنوتيـك و   كمكچنين موضوعي بدون . كند

توانـد دارنـدة منطـق تحقيـق و چهـارچوب نظـري و        الگويي نمـي  كهننقد  ةپاي بناشدن بر
  .روشمند باشد

  
چرايـي  « ،»روش پـژوهش « ،»هدف تـأليف «ثي با عنوان ضرورت افزودن مبح 2,3

  »تعريف مفاهيم كليدي«و  ،»مباحث ساختار كتاب
فقط در صفحة پانزده  ؛است ميان نيامده بهسخني   اين چهار تمهيد واجب از جاي اثر  هيچ در

  :مبهم چنين آمده است مستقيم و غير كوتاه و بسيار گفتار پيش
داشـته   هاي اساطيري را دربر همة موارد و مثال كه آن در اين كتاب خواهيد خواند، بي چه آن

واقعيتي عمده كـه   گيري قطعي را در سر بپروراند، گزارشي است از يا ادعاي نتيجه باشد و
، تمنيـات كند تا دامنـة   ة آرزوهاي انسان مطرح ميآئينعنوان  هاي اساطيري را به پيكرگرداني

 و فرهنگـي انسـان را   ،اقتصادي سازهاي اجتماعي، حل و راه ،ها ها، خالقيت شارز ها، عقده
اي قـرار دهـد كـه انسـان      هاي خوانـدني و يگانـه   نشان دهد و خواننده را تماشاگر خلقت

اساطيري هوشمندانه براي رفع نواقص هستي ارائه كرده است تا همه بتوانند از اين مجمل 
  ).پانزده: 1388 يي،رستگار فسا(حديثي مفصل برخوانند 

 ،شناسي روش هاي بسيار بنيادي تبيين هدف، از پرداختن به مقوله گفتار پيشدر سراسر 
 ةغلبـ امـا بـرعكس    ،خبري نيست...  و ،ها و ترتب سرفصل ،گفتن از چرايي گزينش سخن

گـر و روشـمندانه    اسـتدالل و بيـان روشـن    گيري انشايي بر و سمت ،عواطف احساسات،
  .مشهود است

. در چنين اثري ضرورتي مضاعف دارد »تعريف مفاهيم«عنوان  ا ب  افزودن مبحثي مستقل
 ةحـوز محـور يـك مبحـث ويـژه در      اثر حاضر كـامالً تخصصـي و بـر    كه اينبا عنايت به 
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 ةويـژ اي از مفـاهيم   اصـطالحات فنـي فـراوان و شـبكه     شناسـي متمركـز اسـت و    اسطوره
كه نويسندة فاضل مبحثي مستقل را بـراي تعريـف و   دارد، الزم بود  شناسي را دربر اسطوره

زيرا در وضعيت فعلي، خواننده تاحدودي  ؛ددا تبيين اصطالحات تخصصي اثر اختصاص مي
ي صـورت  بـه جـاي كتـاب    جـاي سرگردان است و براي دريافت كامل مقصد مؤلف بايد بـه  

نبـودن   روشـن  علـت به  ،اين مفاهيم را دريابد و گاه نيز ةشبكپراكنده مراجعه كند تا ارتباط 
  .متن مبهم و مقصد نويسنده پنهان است ،مرزهاي مفاهيم
چنين نقيصه و كمبودي فهم مطالب برخي فصـول يـا مباحـث را مشـكل      آن، افزون بر

منطقي و نبود  ترتبنشدن  رعايتها يا  پوشاني مباحث فصل شايد يكي از داليل هم. دكن مي
  .باشد طولي ميان مباحث نيز همين كاستي ةرابط

هـاي كليـدي    نشدن مرزها و وجوه تمـايز مفهـوم   روشنفقدان مبحث تعريف مفاهيم و 
در حين استدالل براي اثبـات   ،موجب شد كه مؤلف در اثناي مباحث ميانين يا پاياني كتاب

اي از مفاهيم بپردازد  و نقل شواهد و استنادات مجبور شود به تعريف پاره ،جزئيات مباحث
اسطوره و ادبيات و «نمونه بحث  رايب. توضيح دهد ديگر يكرا با  ها آن يا نسبت و مرزهاي

تعـاريف مفـاهيم و   «و در ذيل گفتار  اولكه در فصل چهارم آمده است بايد در فصل  »هنر
  .آمد مي» اصطالحات فني و اختصاصي اين اثر

  
  »مفاهيم كليدي مرتبط با پيكرگرداني ةشبك« ضرورت افزودن مبحثي با عنوان 3,3

مفـاهيم   اي از مجموعـه عميقاً با  و براي چنين اثري كه موضوع آن كامالً تخصصي است
ياديبن ميبا مفاه يكرگردانيارتباط پ نييتب« ن علمي درهم تنيده است، افزودن عنوانمعي 

توانـد چنـين    تـرين ايـن مفـاهيم مـي     از جمله بنيادي. ضرورت تام دارد »يشناس اسطوره
  :گزينش شود

نگـري و وجـه    كيهـان  .5 ؛هـا  ها و موتيف مايه بن .4 ؛نمادها .3؛ ادبيت .2 ؛الگوها كهن .1
 ؛مستمر كائنات تحولوارگي آدمي و  ارتباط پيكرگرداني با كيهان .6؛ شناختي اسطوره معرفت

هــا و شــعور مرمــوز كائنــات و طبيعــت و   شــناختي اســطوره شــعور كيهــاني و كيهــان .7
تبـدل و انطبـاق اسـطوره    » جـايي  جابـه « ةنظري . 8 ؛ها آني با ا پنداري انسان اسطوره ذات هم

. 11 ؛شناسـي   اسـطوره و نشـانه   .10 ؛شـناختي در اسـاطير   سياليت جوهرة زيبايي .9 ؛)فراي(
 .12 ؛)هـا  شناسانه و پيكرگردانـي اسـطوره   هاي انسان حداقل داللت( شناسي و انسان  اسطوره

 .14 ؛عيـاري و ادب   اسـطوره  .13 ؛شناسـي  مناسـك آئـين و   شناسـي و  پيكرگرداني و مـردم 
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مـرز آن بـا    ويـژه  بـه ت و تبـدالت و  تحوالعناصر پيكرگرداني و مرز آن با ديگر  و ها حوزه
  .غيره تأويل و رهيافت هرمنوتيك و

نكردن  روشن ةنتيجبرخي مباحث كتاب، هاي  تداخل و بالتكليفي و تكرار رسد مي نظر به
تـوجهي بـه    با مفاهيمي از اين دست بوده كـه خـود معلـول كـم     »گردانيكرپي«اقسام پيوند 

  .چهارچوب نظري معين است
  
 شناسـي كتـاب بـا تأكيـد بـر وجـه ادبيـت        هاي نظـري و روش  تكميل پايه 4,3

)literariness (دوشـي   هـم  ويژه به  اي، هاي اسطوره متن ةشناسان زيباييركن  منزلة  به
  ها رهها و دگرديسي نمادها با اسطو دگرگوني

پيكرگرداني اساطير به طـور خـاص و مجموعـة     در ادبيتتوجهي اثر به نقش و جايگاه  بي
ايـن لطمـه    .به كتـاب لطمـه زده اسـت    ،نمادها ةحوزدر  ويژه بهزيباشناختي متن اساطيري، 

 ةاليـ ست كه صـرفاً بـه   ا ماند كه آيا نگارنده درصدد ي است كه خواننده سرگردان ميدح به
را نشان دهد  ها آنات تطورت و تحوالاي بپردازد و  شناختي و مضموني آثار اسطوره معرفت

پـذيري و   تحـول هـاي اسـاطيري عامـل     شـناختي مـتن   زيبـايي  ةاليـ يا اصوالً باور ندارد كه 
  .شود پيكرگرداني مي

نظـري اثـر اسـت كـه      ةپايـ بـودن   سسـت شناختي و  همين ضعف روش سببشايد به 
هـا، بـه تقليـد از     شناسي اسطوره دريافت صحيح از ذهنيت و بعد زيبايي به عوض ،نويسنده

بينـي   ستيز ناخواسته در دام آنان افتاده و اسطوره را با جهـان   اسطورههاي  برخي پوزيتيويست
اگر به وجه عقالني و اليـة اسـتداللي و    ،در حالي كه .)39 -  35: همان(مرز دانسته است  هم

 ،وارشدن رياضي يافتن، ترسميگرايانه در اسطوره پرداخته شود، با  هاي واقع گريوجو جست
زيـرا   ؛قائـل شـد   هـا  آناي بايد بـه پايـان عمـر و مـرگ      هاي اسطوره ندانستن متن قدسيو 

هـاي   اند كه با روش استدالل و دليل عقالني شكل نگرفته ةپاي ها براي استدالل و بر اسطوره
هـاي   بلكه عوامل اصلي تكوين متن. را تحليل كرد ها آنتوان گرايي ب تجربي علمي و تحصل

بوده كـه    هايي و چالش ،نيازها، عواطف، آرزوها ،ها هاي آدمي و اضطراب اي دغدغه اسطوره
همـراه بـا بـاور بـه      هـا  آن كاوش براي غلبه بر يي داشته است ورورويا ها آنبشر همواره با 

 .اعرانه بوده استانگيزي ش ت و از طريق عاطفه و خياليقدس
لـزوم  . انـد  ها استعداد تغييـر تصـوير و پيكرگردانـي پيـدا كـرده      اسطوره سبببه همين 
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و نقـش   ،ادبيـت مـتن در ماهيـت پيكرگردانـي     ويـژه  بـه شـناختي،   كردن ابعاد زيبايي پررنگ
هـاي تصـاويرِ    ل دگرگـوني يـ نويسـنده در تبيـين دال   .رسـد  مي نظر بهآن بديهي  ةكنند تعيين

  .كاستي دارد كتاب از اين نظر و سراسر است اي فرصتي كافي مصروف نكرده اسطوره
تر عنصر نمـاد اسـت و هـيچ     برجستهاز همه  اي، اسطورههاي  متناز ميان عناصر ادبيت 

جاي پرداختن به وجه نمادين اسطوره و صور گوناگون . اي نيست كه نمادين نباشد اسطوره
ي هـا  ست و اثر را از مسير اصلي آن كه بايد بر مبنـاي دانـش  آن در اين كتاب كامالً خالي ا

معنـايي   ةحوزادبي و اصطالحات و مفاهيم نقد ادبي و عناصر ادبيت متن باشد به راه فرعي 
  .استه كردمنحرف 

شناسـي در   اي و معرفتي بـا سـهم زيبـايي    انديشهميان سهم  در حقيقت، منطق بنيادين اثر
  .ندا و مباحث از اين ديدگاه بالتكليفها  فصلبسياري از  دوران است و رآن دهاي  دگرگوني

  
هـا و اسـتنادات    رفـتن كوشـش   هدر جلوگيري از ها و لزوم تعميق تحليل 5,3
  وان متنافر

رسـد   مـي  نظـر  بهشويم كه  مي رو روبههايي  گيري نتيجه و ها در بسياري از صفحات با تحليل
اي  دريافت اشـتباه نويسـنده اسـت كـه بعضـاً آشـكارا نتيجـه       زدگي يا  از سر شتاب ،عموماً

مجموع،  در. با تمهيدات نظري مؤلف و مفاد استنادات وي را در پي داشته است خوان همنا
  :توان در چند شاخه اين موارد را بررسي كرد مي

  گويي ليككردن به  بسندهضرورت پرهيز از دريافت كلي اشتباه از متن يا  1,5,3
پس از بحث نظـري  » هاي آن در اساطير پيكرگرداني و هدف«فصل سوم با عنوان در   مؤلف

نظر از تسامحاتي كه در  كه صرف ،پرداخته ها آنبسيار اجمالي و ناقص به تبيين مصاديقي از 
گفتن با حيوانات  سخن«را به  14 ةشمارمبحث  ،خورد چشم مي به ها آنتشخيص بسياري از 

  .ختصاص داده استا» ها آنوگوكردن با  و گفت
مصـداق  » گفـتن بـا حيوانـات    سـخن «بايد به اين پرسش پاسخ گفت كـه آيـا    ،نخست

 عمـر  ها چنين نبوده اسـت؟ بـرعكس هـر چـه از     پيكرگرداني است؟ يعني از آغاز اسطوره
آن  ةجلوشود و  مي تر كممايه  شويم اين بن گذرد و به عصر حماسه نزديك مي ها مي اسطوره

 اندك است؟
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بايد تفكيك شود كه اين امر تا چه حد در متون اصيل اساطيري آمده است، ماننـد   ،مدو
تا چه ميزان  و ؛)122 -  121: همان(گفتن با عناصر طبيعت يا حيوانات  سخنمصاديق متعدد 

آنـان   و است هاي بعد را شامل بوده گران نسل پردازان و گزارش تفسير تصورات اسطوره در
 د؟ان كرده تأويل  گونه اين

اي دارد و آن هم مقولـة   تر در دنياي اسطوره مهم ريشه در اصلي بنيادي ةمسئلاين  ،سوم
بايـد در   ق محترم ميقمح .شعور كيهاني و شعور مرموز طبيعت است كه مغفول مانده است

  .پرداخت مفاهيم بنيادين مرتبط با پيكرگرداني مستقالً به آن مي ةشبكمبحث 
. سـت نويسنده به وجه تأويلي عارفان در متون صوفيانه و عرفاني توجه نكرده ا ،چهارم

ـ  كوتـه هـاي   را كه نماد جسم و ابلهي و خـواهش » خر« ،مثالً  دانسـتند  جسـماني مـي   ةنظران
 رسالة قشيريهكتاب حاضر به نقل از آثاري عرفاني همچون  ةنگارند )335: 1383 تاجديني،(

 فسـايي،  رسـتگار (» اسـت   با حيوانات ذكـر كـرده   وگو گفت اي پيكرگرداني اسطوره«آن را 
  .)به بعد 198 ،158، 153 -  150 ،123: 1388

 :همـان ( ي ديگر كتـاب اسـت  ها از كاستي »پيكرگرداني«و  »مسخ«ميان نشدن  قائلتميز 
در متن تغيير ماهيت انسان اسـت نـه صـورت آن و     ،در حالي كه ؛)258، 204، 210 -  207

  .حتي در تصوير ادبيت متن نيز تغيير و دگرگونيِ صورت رخ نداده است
  اظهارات متناقض 2,5,3

لينهـارت عنايـت   . كه بـه خاسـتگاه متعـارض م    آن بيكتاب، محقق گرامي  3 و 2در صفحة 
تاحـدودي بـه    اسطوره اسـت و  كه شهودباورانه و بر پاية باورمندي به قدسيت، داشته باشد

 و رژه باسـتيد  و اشتراوس لوي امثال مادي نگرش را با آن، ديدگاه امثال فريزر نزديك است
  .كندرگاه آنان استنتاج نظ از يكسان اي نتيجه خواهد مي و پندارد مي همسان مالينوفسكي

بنـدي   استنادي در كار باشد، مؤلـف، تقريبـاً در حكـم جمـع     كه آنبدون  13در صفحة 
  :نويسد مباحث و اظهارات خود، مي

صورت  هاي كهن است كه شايد ديگر كسي را به اصوالً اسطوره جهان مذاهب منسوخ ملت
ها آشـكار   ملت ’رفتارهاي ناخودآگاه فردي و جمعي‘در  امابدان اعتقادي نباشد،  ’خودآگاه‘

  .)13: همان(د شو گر مي و جلوه
، اگر چنين باشد پس هم با بنياد نظري نوشتن چنين كتابي در تعارض و تنـاقض اسـت  

هـم بـا نظـر عمـوم      ،عبـث خواهـد بـود    رياسـاط  در يكرگردانيپهمين كتاب  تأليفاصالً 
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ويلفـرد و  (انـد   شناسان كه اسطوره را انعكـاس ضـمير ناخودآگـاه جمعـي خوانـده      اسطوره
. است خوان همبا نظر و تأكيد مكرر خود مؤلف در همين اثر نا هم و ،)172: 1370ديگران، 

  :آمده استدر همين كتاب 
دار آدمـي اسـت    و عين ثابت هر رفتار و كردار معني ،نوعي، اسوه ةنموندر واقع الگو،   اسطوره

  .)1: 1388 فسايي، رستگار(يابد  ’معني‘كه بايد همواره تجديد و تكرار شود تا اعمال انساني 
  :است نوشته ر جايي ديگرد

كردند و  انديشيدند و بيان مي سازان كهن و باورمندان صميمي آنان صادقانه مي اسطوره چه آن
ها مورد باور ما نيست، اما همين كه  گيري پذيرفتند، گرچه گاهي از حيث دريافت و نتيجه مي
پذيريم كه انسـان كهـن    آييم و مي ، به وجد ميكند يابد و شدني مي نوعي صورت وقوع مي به

او نيـز از  . شـد  ثمر دچار نمـي  هاي بي ها و اضطراب پرداز نبود و به كابوس خيالنيز جاهل و 
هايش  نگريست و نتايج را در داستان اعماق زمين تا اوج آسمان را با هوشمندي و درايت مي

 ’شـعور ‘يـا   ’دل‘ه كه آن را آئينما در اين گفت و  آرزوها و رازهاي او بودند، باز مي ةآئينكه 
هـاي او را   جـويي  حـل  هاي انسـان كهـن و راه   توانيم خالقيت ناميم، مي ساز مي انسان اسطوره

 دهـد  نشان مي شناخت و بشناسيم و يقين كنيم كه او نيز همچون ما هوشمندانه هستي را مي
جهـان   انسان در هاي خطير همسان با موقعيت هاي اساطيري، همگون و كه بسياري از بينش

 انسان اسـت   هميشگي هستي مسائل مهم و العملي متناسب در برابر عكس معنوي و مادي و
  .)چهارده و پانزده: همان(

  :اين باورند كه باز ايشان در جايي ديگر از اين كتاب بر
 در اسطوره و شعر و هنر ما با آفرينش دنيايي پرتحـرك و بـه دور از سـكون و وقفـه، ولـي     

هاي روانـي خـاص مـا را     گيركنندة معمول جهان سروكار داريم كه واكنش از نظم دل  خسته
  .)16: همان(كنند  طلب مي

  :آورد به نقل از ويلفرد و ديگران مي همين اثر و در
قوم يا ملتي را بـه رفتارهـاي درونـي و معنـوي      ها آنمشترك هستند،  اساطير، ماهيتاً جمعي و

سطوره را بيان مفهوم عميق پيوستگي احساس و عمل و تماميت زندگي زنند و ا خود پيوند مي
شناسـند كـه بـا پيونـدزدن      بشـري مـي   ةجامعدانند و آن را عاملي زاينده و پويا در سراسر  مي

  .)همان(نوردد  هاي روحي و فرهنگي زمان را در مي ق و انگيزهيگذشته به حال و آينده، عال
نويسـنده   اولي و تعـارض سـخن   خـوان  همتوجه شود، ناها  ويژه اگر به اين گزاره به
  :شود ميتر  عيان

شوند  روند و بازسازي مي كار مي بهاند، همچنان  هاي كهن از رونق پيشين افتاده وقتي اسطوره
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به همين دليل، هر اسطوره در . كنند اي ذهن مردم را به پيام خود جلب مي و با بار معنوي تازه
پيونـدد و   هاي حيات آدمي را به هم مي ، نيازهاي مختلف دورانطول زمان با پيوندي خاص

 ةتـاز در انطبـاق بـا شـرايط و خصوصـيات     ...  شود طبعاً دچار گسيختگي و اضمحالل نمي
كند كه  زندگي، با گذشته، حال و آينده رابطه و همانندي معنايي يا لفظي يا نمادين برقرار مي

  .)31: انهم(بخشد  همين امر به حيات آن تداوم مي
  .رسد مي نظر بهمسجل ها  گيري نتيجهبنابراين تناقض در اظهارات و 

  دريافت واحد از مقدمات و مبادي نظري متفاوت و گاه متباين 3,5,3
آن نداشـتن   ةعمـد  علـت رسـد   مي نظر به. اين نقيصه در مباحث نظري كتاب فراوان است

مفـاهيم كليـدي    ةشـبك نكردن ارتباط پيكرگرداني بـا   ترسيمنظري مشخص و  چهارچوب
  .مرتبط با آن است

اسـتنادات   هاي تفصيلي و با وجود عرضة بحث 42 -  32و  26 -  1نگارنده طي صفحات 
كننـدگان   تعريـف هاي فكري  ها و سرچشمه ، اختالف ديدگاه تعريف اسطوره متعدد در باب

متعـارض را بـراي رسـيدن بـه يـك      ي هـا  د و مجموعـه نظرگـاه  كنـ  مياسطوره را روشن ن
گـويي   .دهـد  بندي واحد و دادن تصوير يگانه در تعريف اسطوره كنـار هـم قـرار مـي     جمع

امكـان   آن انـد كـه هـر    گرفتـه شـده   كـار  بـه لغزنده براي ساختن يك بنـا   و آجرهايي ناساز
  .آن وجود دارد فروريختن ديوارهاي

 باورترين كسان، را  قايد اسطورهكوشد به هر طريق ناممكن ع مؤلف طي اين تعريف مي
هـاي مـادي، باورمنـدان بـه اصـالت علـم و        ديـدگاه  :هاي متعـارض آن از جملـه   ديدگاه با

جا در كنـار   اند يك هايي كه مخالف اسطوره در مفهوم باورمندي معنوي آن بوده ماركسيست
رد و هم بنشاند، در هر حالي كه يكي درصـدد اسـت رايـت اسـطوره را برافراشـته نگـه دا      

  .خواهد آن را به زير كشد ديگري مي
 ةنويسـند : شـود  از متن كتاب بررسي مي  اين مبحث نظري در باب اسطوره نمونه، رايب

كنـد و بـا نقـل از     ارجمند از ابتداي تعريف اسطوره، در صدر سخن، گفتار الياده را نقل مي
جدد به سخن سـتاري  آورد، م به نقل گفتار دوم الياده روي مي) جالل ستاري( سخن مترجم

گرايانـه و روش   ين توجـه بـه مبـاني و مبـادي ديـدگاه مـادي      تـر  كـم بـدون   گـردد و  برمي
و ناسازگار با  خوان همباستيد كه كامالً ناه پوزيتيويستي و منتقدانه يا حداقل اصالت علمي رژ

با  و؛ برد كار مي بهعمودي معنايي آن  سخن وي و در محور ينظرگاه الياده است، آن را در ط
نقل قولي پشت سر هم از منابع ديگر و مجدداً باستيد، سخن ناسازگار و متفاوت ديگري از 
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بـدون طـرح و ابتكـار، مـداوماً از      ،آورد و را مي] پيروان ماركسيسماز [كلود لوي اشتراوس 
ا فريزر ر »مدار ادبيت«تمايز ديدگاه  كه آنرسد و بدون  كند؛ به فريزر مي ديگران نقل قول مي

ادامه بدون بيان هـيچ ضـرورتي بـه     در ،بيان كند. .. امثال باستيد و »اصالت علمي«با نظرگاه 
رود و بـا نقـل مضـموني كـامالً      سراغ سخن پيرو ماركسيسم ديگري به نام مالينوفسكي مي

  .گيرد مي  متناقض و ناسازگار از او، بحث را پي
اسطوره نمودار عملي دين بدوي و خرد « يعني ،اين نظرگاه متباين مالينوفسكي را گويي

ادامـه كـه    انگارد و در استنادات پيشين خود مي اظهارات و مؤيد ،)3: همان(» اخالقي است
 آكسـفورد مشخص نيست به چه دليل و با چه تناسب و ترتيب منطقي بـه سـراغ فرهنـگ    

)Oxford( نـگ دربـارة   سخني از يو بندي مباحث و بدون مرزبندي، رود و باز بدون طبقه مي
آورد و اصـالً   تناسبي تمام، سخن الكساندر كـراپ را مـي   ادامه با بي در. كند اسطوره نقل مي

بندي از بيان اين مطالـب بـه سـراغ مبحثـي جديـد       جمع ةعرضبدون  گيرد، و اي نمي نتيجه
معـين و    بنـدي  هـاي متعـارض جمـع    تـوان از آن همـه ديـدگاه    نميرسد  مي نظر به .رود مي

  .دست داد هروشمند ب
  متن اين فصل درر نظ ويژه عنوان هفتم و تجديد هب ها، بايستگي بازخواني عنوان فصل 4,5,3

گير  شايد اين تخليط گريبان. رسد در فصل هفتم خلط مبحثي صورت گرفته باشد مي نظر به
 فصـل هفـتم   ةدربـار  ويـژه  بـه  .كل كتاب نيز شده و بنياد اثر را تا حدي ضعيف كرده باشـد 

تحليـل دربـارة تصـويرپردازي اديبـان،     : توان گفـت  مي »ها هاي آن مندان و پيكرگرداني فره«
بايد عوض  )مندان فره( هاي اساطيري اين پديده ةورزان دربار و انديشه ،نويسندگان، متفكران

معيار تحليل ) 165 :1377 ،فراي( ها فراي و كاركرد اقتضايي اسطوره ةنظرييعني همان  ،شود
اجتمـاعي   ةمسـئل به ديگر سخن، اين اضطراب يا بحـران يـا    .براي اين مقوله نيز قرار گيرد

هر چندگاه به سـراغ  براي يافتن راه خروج از بحران  و شود است كه متحول و دگرگون مي
آن نوعي از  بهكند و  ميخود را به اسطوره عرضه  ةشد دگرگونو نياز  آيد اسطوره مي ةجوهر

شـود تـا آن را    مـي رود و بـا آن يكـي و يگانـه     ميطلبد، و در الك اسطوره فرو  ميحاجت 
ويژه در عصر جديد و ظهور  هب .اي جديد را بسازد اسطورهو  كنددگرگون كند يا دگرديسي 

هاي گوناگون و فقدان معنويت، كـه بسـياري از رويكردهـا بـه اسـطوره، رويكـردي        بحران
مدرنيسـتي و  از ادبيـات  هـايي   حـوزه از اين منظـر تاحـدودي   وان ت مي. مندانه است حاجت
توان اين را از داليل رجوع مجدد نويسندگان به اسطوره  ميرا تحليل كرد و مدرنيستي  پست
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  ).24: 1384؛ آزاد، 63 -  31: 1391، قبادي و زاده قاسم( دانست
 رويكردها به اسـطوره دليل اين تنوع و تفاوت : توان گفت مييادشده  مطلبدر توضيح 

طلـب   اسطوره كه نيازهايي را پديد آورده و آن نيازها اقتضائات اجتماعي بوده تاريخ يدر ط
 ،آوري به اسطوره شده اسـت  روي موجب نوعي بحران نفي معنياز جمله بروز  ؛است شده

ـ    ههمين اقتضاي جامعه بـود و  يعني مراجعه به اسطوره براي مقابله با نفي معني ا كـه گـاه ب
 ةغلبـ  و دوران غلبـة عقـل و   هجـدهم و نـوزدهم  ن و؛ ماننـد قـر  ه استاسطوره ستيزه كرد

سـت كـه دچـار پيكرگردانـي     ها اسطوره هاي ها، اين زمينه اين موقعيت پس در. پوزيتيويسم
بلكـه ايـن    ،خـورد  دسـت نمـي   ها آنتصويرگرايانه و خيالي  عناصر ،در حالي كه .شوند مي

و گـاه   شود اش عوض مي مسئلهتقاضاگر و تقاضاي مخاطب و خواهندة اجتماعي است كه 
 گرا، اميدآور، باورمند به معناداري عالم، اسطوره هميشه مركزيت زيرا ؛برد به اسطوره پناه مي
آدمـي   و اسـت  گـر بـوده   آفـرينش  بـودن  قدسيو  ،شكوهمندي آفرينش هدفمندي خلقت،

  .آيد راغ اسطوره مينيازمندانه به س
از زيبـايي  اي  جـوهره و رمزگاني هسـتند بـا   ها  نشانه ها اسطوره: توان گفت رو مي از اين

تـوان عنـوان    مـي معرفتي؛ پس اي ه اليهعين حال آميخته با آن  و در سيال و ناميرا و نمادين
كتاب  مؤلف؛ اين در حالي است كه پيوند زد» اي اسطوره ادبيتسياليت «را با  »پيكرگرداني«
. سـت شناختي را فراموش كرده ا زيبايياين سياليت ناميراي ادبيت و  رياساط در يكرگردانيپ

خـوانش  » زايش مجـدد و حيـات سـيال   «اسطوره را  بتوان پيكرگردانياز اين ديدگاه، شايد 
عوامـل   كه تغييرپذيري دروني اسطوره را انتظار داشته باشـيم؛ چراكـه بعضـي از    نه آن؛ كرد

 ،پــردازي پيكرگردانــي اســاطير خــود اســاطير نيســتند، بلكــه تصــورات، خيــال  رد تحــول
است كـه اسـاطير را خلـق كـرده و همـين انسـان        هايي ورزي انسان و انديشه ،ورزي ادبيت
عصـر حاكميـت    ويـژه در  هب .هاي گوناگون تغيير داده است هاي آن را به اقتضاي نسل مؤلفه

، فقـط  اسـت   ها شـده  جايگزين وجه معرفتي اسطوره مند كه فلسفه و منطق انديشيدنِ قاعده
رنـگ و   ها امكان تغيير شناسي است كه به اسطوره و جوهرة ساخت و بافت زيبايي» ادبيت«

دروني و معرفتـي را   تحول ناز درون تغيير كند و اي ها آنذات  كه اينكند نه  تصوير عطا مي
فصل هفتم بايد از اين ديدگاه  ت كه كلِدست كم آن اس بنابراين،. بتوان پيكرگرداني نام نهاد

  .شودوارسي و دگرگون 
آن است كـه مؤلـف بـه ماهيـت     دهندة  نشان در فصل هفتم آمده چه آن ،اين روي از

اي و  هـاي اسـطوره   هـاي مـتن   ها در تصويرسـازي  ها و دگرديسي تفاوت ميان دگرگوني
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شـناختي   معرفـت ي هـا  يعنـي در حـالي كـه از ديـدگاه     ؛اسـت   عرفاني عنايـت نداشـته  
 و نفساني قهرمان اثر است دروني و تر مربوط به تغيير هاي متون صوفيانه بيش دگرگوني

بلكه منظور آن  ،شود مي» خدا«واقعاً » انسان« گر متن عرفاني آن نيست كه منظور آفرينش
 سرنهادن مراحل سـلوك و نفـي رذايـل از درون خـويش و     پشتدليل   به ،است كه بشر

در  .شود مي آميز و پست، به لحاظ نفساني و روحي خداگونه حرصرفتار طرد اعمال و 
برخـي   و شـوند  ميخدا  ها كردند برخي انسان اي واقعاً فكر مي در متون اسطوه ،حالي كه

همچنـين در فصـل پـنجم،     در اين فصـل و  اما ،از اين دست تغييرات و ؛خدايان انسان
 نظـر  بـه قياس ميان وجه معرفتيِ اساطيري با وجـه معرفتـيِ عرفـاني و صـوفيانه اشـتباه      

بعد ادبيـت   عرفاني همسان و گاه مشترك است اي و هاي اسطوره در متن چه آن .رسد مي
. هاسـت نـه اشـتراك در نظـام انديشـگاني      مـتن  اين زادسته  دو هر شناختي در و زيبايي

آگاهانـه و   هاي صوفيانه گاه شناسي، متن شناسي و شناخت از جهت معرفت كه آنويژه  هب
طراحـي  ) عربـي و پيـروانش   ابـن در آثار  ويژه به(يك نظام معين  ةپاي با طرح قبلي و بر

عربي و بدون عنايت به ايـن   ابناشراف به دستگاه فكري امثال  مؤلف بدون اما ،شود مي
 اسـت   گيـري و اسـتناد كـرده    نتيجه ،همين اساس و برده كرها مصادره به مطلوب  تباين

  .)204 ،201، 152: 1388 فسايي، رستگار(
اطالعات قرآني، حتي مسـخ قرآنـي را در    بدون در نظرداشتن دانش تفسير و ،مؤلف

هـاي ايشـان از    دريافـت . )204 ،74: همـان ] (![اسـت ه شـمار آورد  بـه زمرة پيكرگرداني 
تـوجهي بـه وجـه تـأويلي      يا بـي  ه عطاربدون توجه به وجه تأويلي ديدگا االولياء تذكرة

، شـباهت نفـس   قـرآن كـريم  بدون عنايت به منطـق   و عربي ابنديدگاه  ماهيت نفس از
  .)73: همان(است   كرده انديش را به معناي پيكرگرداني فرض تباهآدميان  برخي بدكار

  مؤلف در متن ةمبتكرانضرورت حضور  5,5,3
يك ديـدگاه   ةنوآورانبيان  كه بايد با اولترين لوازم يك اثر بديع يا تحقيق دست  ابتدايي از
در ايـن  . نويسنده در مـتن اسـت   ةمنفعالن حضور غير ،اي تازه همراه شود مسئلهيا تبيين  و

 و هـاي مكـرر   قول  مؤلف محترم عموماً پس از نقل، تا چهارم اولهاي  فصل ويژه به ،كتاب
  .كند نظر مي گاه اظهارسرهم   پشت

توان نظر نويسنده را در  آيد كه نمي دنبال هم مي  حدي طوالني و به بهها  قول  نقلگاه 
چـون سـيلي    هـا  ايـن اسـتنادها و نقـل قـول     ؛كـرد  وجو جستانبوه استنادات و شواهد 
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بندي مفاهيم  برد و مؤلف محترم چندان به تحليل و دسته خروشان نويسنده را با خود مي
 65 و ،7 ،4 فحاتمطلقاً چنين وضعيتي دارد، ص 4 - 1صفحات  ،نمونه رايب. پردازد نمي

و ابعـاد آن درك نشـده    مسـئله اينجانب اصالً صـورت   نظر به 4 فحةاند، در ص نيز چنين
نيـز كماكـان    14و  13 صفحاتند، ا كمابيش دچار چنين نقصاني 9 و 8صفحات . است

  .دنهمان ضعف را دار
در جهـان    اسـطوره «م و اساسـي بـا عنـوان    هموضوعي بسيار م 19و  18 فحاتصدر 
  .هم متناقص و سطحي هم بسيار اندك و نارساست اماشده،  مطرح» امروز
و تـأليف در برخـي    ،ترجمـه   ساختن مرز گـزينش، اسـتناد،   روشنضرورت  6,3

  ها مباحث و فصل
 كتـاب  يبسياري از گفتارهاآن است كه  دهندة ننشا اثر و صفحات ،ها، مباحث فصلاگرچه 

نقـد و بررسـي    و ،گيـري  نتيجـه  تحقيق و انعكاس نظر خود نويسنده يا بعضاً اسـتناد،  ةنتيج
ـ برخـي مباحـث،    عـين حـال در   ايشان اسـت، در   يعنـي  11و  ،10 ،9هـاي   ويـژه فصـل   هب

كـه   آنيـا  . ترجمـه دارد  ةمايـ كامالً رنگ و  ،»پيكرگرداني اساطير يونان و روم، هند و مصر«
فصـل آغـازين    ويژه بهدر برخي صفحات،  ؛روشن نيست ها آنمرزهاي ترجمه با تأليف در 

و از ايـن   كنـد  ي است كه كمابيش به ترجمه شباهت پيـدا مـي  دح بهها  نيز نقل قول ،كتاب
  .رسد مين نظر بهو استناد روشن  ،مرز ميان نقل، نقد، ترجمهجهت نيز 

  
 ها از مĤخذ متن ها و تدقيق در برخي دريافت ضرورت تصحيح لغزش 7,3

هـا را كـه بـه     زدگي، پادافراه خطا و بزه برخـي انسـان   ، از سر شتاب427مؤلف در صفحة 
دربارة آنان سخن رفته و بدان تصـريح   قرآناند و در نص صريح  فرمان الهي مجازات شده

مصـاديق پيكرگردانـي    ةادامدر همين صفحه، در . است  شده است پيكرگرداني تلقي كرده
) 65: بقـره ( قرآن كريمو در عين حال آن را به » پيكرگرداني انسان به بوزينه«: آورده است
 ميكـر  قـرآن به نقل از ، 428 فحةدر ص و ؛)247: 1388 فسايي، رستگار( است  ارجاع داده

اسـت    يادشـده داشـته   ةلغزنـد و تفسير نسفي، دريافتي اشتباه مشـابه فهـم   ) 166: اعراف(
  ).428 :1388 فسايي، رستگار(

 :مائـده ( ميكـر  قـرآن ل از به نقـ : نيز عيناً همين اشتباه تكرار شده است 430 فحةدر ص
 پيكرگردانـي  خوكـان را  بوزينگـان و كاران و تبديل آنان به  تنبيه و مجازات الهي گناه ،)60
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 رسـتگار ! (صالح را پيكرگردانـي معرفـي كـرده اسـت     ةناق ةمعجز 406 فحةتعبير و در ص
  ).430، 406 :1388 فسايي،

آن بـه همـراه شـرح و تفسـير      ةشناسـان  زيبـايي هاي تصويرگرانه و  اگر سخن از بازتاب
شاعران و اديبان و هنرمنـدان  «: شتنو داشت؛ مثالً مي ، شايد توجيه ميبودشاعران يا اديبان 

تـوان   نمـي امـا عـين معجـزه را     ،»اند آزمايي كرده طبعپردازي و  از اين معجزه خيال گونه اين
و ) ع(  حضـرت ابـراهيم   دسـت   شدن مرغ به فرمان الهي به كوبيدهمثل . پيكرگرداني دانست

 ةارادشدن به مرغ با معجزه و  تبديلشدن اجزا و  زندهبر سر چهار تپه و مجدداً  ها آنپراكندن 
  ).ع(  يا مارشدن عصاي موسي) ع(  الهي، مثل به فرمان آمدن حيوانات نزد حضرت سليمان

تكون آدم بـه فرمـان خـدا از     و تبدل ةدربار، االنبياء قصصاز قول كتاب  431ةدر صفح
انسته مصداق پيكرگرداني د...  و ،از گوشت به استخوان ، ونطفه به خون، از خون به گوشت

  ).431: همان( شده كه آشكارا خلط مبحث آن روشن است
چشم  بههمين تخليط  حق در خلقت آدم، ةمعجزتحليل و تفسير و فهم ايشان از  كلِِدر 

  ).384 -  381: همان( خورد مي
» پيكرگرداني انسان به شـير «ذيل مبحث ) ع(  براي حضرت علي را »اسد«لقب  همچنين،

جملگـي از  اين لغزش در فصل آخر، مصاديق فراوانـي دارد كـه    .)432: همان(است   آورده
  .كند مؤلف در اين فصل حكايت مي ةزدگي ويژ شتاب

داشـت،   مي سراغ است با تدقيق داوري ويمحترم با فضل و دانشي كه در  ةنويسنداگر 
  .شد ميتر  روشن »پيكرگرداني«با  »لقب«فرق ميان 

 ادبيـت هـاي ادبـي و    ها و تصويرگري نقاشيپيكرگرداني در  ةحوزتشخيص تمايز ميان 
رسد  نمي نظر بهنيافتني  دستاي و تأويالت عرفاني چندان  هاي اسطوره شونده در متن تحولم

 كـاران بـا پيكرگردانـي    الهي هنگام جزادادن به اعمـال گنـاه   ةارادو دريافت فرق ميان تحقق 
  .برد ميرنج  ها تأملي ؛ در حالي كه متن از كماساطيري دشوار نيست

شده كه آشكارا خلط  قرآن مستند به نص» پيكرگرداني از فرشته«تفسير  ،405 فحةدر ص
نيـز   397 و، 395 ،390 فحاتصـ در  »قرآنپريان و مستندكردن آن به « مسئلة .مبحث است
  .چنين است

  
يـا   ترتـب فعلـي مباحـث اثـر    ( كردن منطق سـاختار كتـاب   روشنضرورت  8,3
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  )ها جايي سرفصل هجاب
درك  و تـر  بيشبا مطالعة  ولي ،رسد مي نظر به، شالودة مباحث كتاب طبيعي اولنگاه  در
 )اولاز جمله فصـل  ( تطويل برخي مباحث ،ديگر يكارتباطي گفتارها با  كم و يتوازن بي

ـ  نداشتنحضور ، وها و كوتاهي برخي ديگر از فصل نوشـتار و   مؤلـف در مـتن   ةمتبكران
كـه   را »پيكرگرداني در ادبيات و هنر«مبحث  ،نمونه رايب. شود ميمنطق چيدمان آشكار 

رسـد كـه جـايش در     مي نظر بهمناسب نيست و طبيعي  ،استفصل چهارم قرار داده  در
بلكـه   جـدا و مسـتقل نيسـت،    اولفصل اول باشد؛ حتي مباحث فصل دوم هم از فصل 

  .بدان پيوسته است
و دوم فعلـي   اولمطالب فصـل   ةادامبود فصل دوازدهم تا پانزدهم در  همچنين بهتر مي

 »مصري« و ،»هندي« ،»خدايان يوناني«معلوم نيست چرا مبحث  .شد ه ميپارچ يكآمد يا  مي
پيكرگرداني «و ) فصل نهم( »پيكرگرداني مار، اهريمن«ميان مباحث ) فصل نهم الي يازدهم(

ل را بـه خـود   هاي مسـتق  صلفآمده است؟ و اساساً چرا ) فصل دوازدهم(» و آفرينش مادي
  .شدند ميبود كه با هم ادغام  تر منطقي .ستاختصاص داده ا
پس از بيان ابعاد مختلف و سير تاريخي اسطوره و بيان عنوان اسطوره در  ،19در صفحه 

شويم كه آشكارا با نظام ترتيب  مي رو روبه» ها تولد اسطوره«جهان امروزي، ناگهان با عنوان 
  .)19: همان(دارد علمي و منطقي مباحث مغايرت 

  
  ها ضرورت ادغام برخي از فصل 9,3

) يازده صفحه( پانزدهمفصل  ، و)هفت صفحه( چهاردهمفصل  ،)سه صفحه( سيزدهمفصل 
آيـا   .اسـت   صفحه را شامل 40ها عموماً ميان بيست صفحه تا  فصل ةبقي ،در حالي كه ؛دارد

ند دش ترند ادغام مي كه موضوعاً با هم نزديك پانزدهمو  ،چهاردهم، سيزدهمفصل  بهتر نبود
همچنين بهتر است  شد؟ با هم تجميع مي ،تر نيست صفحه بيش 22فصل كه  سهو جمع اين 

  .با هم ادغام شوند يازدهمو  م،ده ،مفصل نه
شـود كـه    فهرست مطالب هم صـورت گيـرد، روشـن مـي     حتي اگر يك مرور اوليه در
پيكرگرداني «بايد به دنبال » منطق پيكرگرداني« ،نمونه رايب. ساختار كتاب بايد دگرگون شود

. بيايـد  »تعريـف مفـاهيم  «ذيـل عنـوان    »اولفصـل  « در هـا  آن ةهمـ  ؟ قرار گيرد و»چيست
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؟ و »پيكرگردانـي چيسـت  «بايـد در اصـل بحـث    » ها و تأثير و تأثر اسطوره يپذير انعطاف«
  .ادغام شود» هاي پيكرگرداني ويژگي«

بـود ادغـام    رسند بهتـر مـي   مي نظر بهيك مجموعه و يك مبحث  موو س مدو هاي فصل
حتمـاً  » پيكرگرداني انسان« .ندشد فصل تجميع مييك شدند و با فصل چهارم، حتماً در  مي

 .گرفت قرار مي» پيكرگرداني خدايان«پس از 
كليات، و مفاهيم ( اولبعد از فصل اب، كت كل ساختارشدن  مطلوبرسد براي  مي نظر به

هـاي   اسـطوره   پيكرگردانـي « فصـل دوم . اين اثر شامل چهار قسمت باشد ،)شناسي و روش
هـاي   پيكرگردانـي « فصل چهارم و ،»هاي ساير ملل پيكرگرداني اسطوره«فصل سوم ، »ايراني

  .صورت گيرد ها آنو سرانجام در فصل آخر تلفيق و تحليل  بيان شود» مشترك
  ها و مباحث در بسياري از عنوان فقدان تدقيق 10,3

توانست درجة ارزشـمندي كتـاب را    مييي از كتاب ها بندي و حجم قسمت عنواندقت در 
  .شود ميبررسي  ها يدقت بيجا قسمتي از اين  در اين. باال ببرد

محقق را بـه ايـن نتيجـه     »ي تركيبيها اسطوره« دقت در مباحث و شواهد فصل هفدهم
از پيكرگردانـي يـا     خود، حاصل مرحله يا مراحلي »هاي تركيبي اسطوره«رساند كه اصل  مي

هاي ديگر فصول مرتبط ثبت و  بايد جزء مصداق طبعاً مي بنابراين، ؛اي است سياليت اسطوره
رسد كه ايـن اصـطالح در    مي نظر به. شد  هاي پيشين مي هاي فصل بندي مشمول ساير تقسيم

» تركيبـات «زيرا بررسي و تحليل  ،باشد  ني جايي نداشتهپيكرگردا) context( مجموعة بافتار
  .نه پيكرگرداني شناسي است جزو مباحث و مقوالت دانش دستور و زبان

اصـلي بـر محـور تبـدالت و تحـوالت       ةمسئل اصالت موضوعيت بحث و پيكرگردانيدر 
  .باشدتركيبي ظهور كرده  صورت تركيبي و خواه به صورت غيركه خواه به هاست  گري تصوير

در يك بحـث مسـتقل نيـازي نيسـت و      ها آنبا عنايت به نكتة يادشده به طرح و تبيين 
پوشـاني دارنـد يـا از     هاي پيشين تداخل و هم عموم شواهد اين گفتار نيز يا با شواهد فصل

  .شوند يجه مينتها  پيكرگردانيديگر 
د، علمـي و دقيـق   به بعـ  25 فحةدر ص ،»اي جامع و مانع پديده: اسطوره«همچنين تعبير 

  .رسد نمي نظر به
شـود كـه بهتـر اسـت      مـي ديـده   تناسبي ميان عنوان و حجم مطالب  بي موارداي  پاره در

  :شود اشاره مي ها تناسبي بياز اين  به چند نمونه .اصالح شود
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  ؛)25 فحةو يازده سطر از ص 24 فحةاندكي از ص(از يك صفحه  تر كم» ها مرگ اسطوره« .1
  ؛)19 -  18 قسمتي از صفحات( حدود يك صفحه »جهان امروز اسطوره در« .2
تـرين مباحـث در پيونـد بـا      توانست يكي از بنيـادي  كه مي،  »پذيري اسطوره انعطاف« .3

  ؛)40 -  39 قسمتي از صفحات(حدود يك صفحه  ،موضوع كتاب باشد
اهميـت  كه بحثـي بـا   ) 402 صفحة از(حدود نيم صفحه  »ها تأثير و تأثرات اسطوره« .4

  .توانست محسوب شود براي اين كتاب مي
  

  انسجام متن بررسي 11,3
در  ويـژه  بـه ) هـا  پـاراگراف (هـا و بنـدها    گـزاره  .نوشتار در برخي از مواضع منسجم نيست

 198 فحةص و ،، دوم، بخش آغازين فصل سوماولهاي  در فصل(مباحث نظري  يها بخش
از  اولمخصوصاً فصل . ارتباط طولي متعين و استواري با هم ندارند) به بعد در فصل ششم
  .تر است اين جهت نامنسجم

ايـن   .، مقصود نويسنده ناروشـن اسـت  اولنمونه از همان صفحة نخست از فصل  رايب
خواننـده   ،اين فصل يـا مباحـث آن   در سراسر. د استضعف همچنان تا پايان مبحث مشهو

اسطوره چيسـت و چـرا ايشـان آن     تواند متوجه شود كه تعريف خود مؤلف محترم از مين
تـدرجي و بـه    ؟ حتي ارتباط طـولي و است  سرهم آورده پشت د يا آزاد رايهمه نقل قول مق

  .خورد چشم نمي بهرساننده ميان انبوه استنادات هم دمقص
شـود كـه    شـكارتر مـي  آ جـا  آنهاي آغازين و مباحث نظـري   انسجامي متن در فصل بي

ميـان آن   از را بخواند، قادر نخواهد شد كه غرض نويسـنده را  ها آنخواننده حتي اگر بارها 
  .استنادات متوالي دريابد مبتكرانه و سرهم و غير پشتهاي  همه نقل قول
بندي  نظر و جمع كند و فاقد اظهار آن برخي مباحث با نقل قول خاتمه پيدا مي افزون بر

توانست موجـب انسـجام    گيري همراه بود، مي اگر با اظهار نظر و نتيجه ،حالي كهدر  ؛است
  .بخشي متن شود

ها آشكارا ضعيف و نامشـخص و بـدون    ارتباط طولي معني در پاراگراف، 13 ةدر صفح
كنـد و ايـن    ادامـه پيـدا مـي    15 -  11 ةاست، همين كاسـتي از صـفح   قاعده و دور از انتظار

بحث مهم اسطوره در جهـان امـروز در    جا آنآشكارتر است كه  19 فحةبودن در ص مشوش
  .دو صفحه آن هم ناقص رها شده است
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اسـطوره در جهـان   «، پـس از  »ها تولد اسطوره«معلوم نيست چرا مبحث  ،19در صفحه 
 ،در حالي كه. قرار گرفته است...  و ،»اسطوره و ناخودآگاه جمعي«، »اروپا ةاسطور« ،»امروزه

ن مبحث تولد گيري معي بدون هيچ نتيجه 24 فحةبايد برعكس باشد، در ص رسد مي مي نظر به
  .ها رها شده است اسطوره

  :براي تقويت انسجام متن كلي پيشنهادهايي
  ؛ها قول  نقلتركردن برخي  كوتاه .1
  ؛ن گفتارها و مباحثكردتر  مرتبط .2
  ؛شناسي اسطورههاي  و پيوند مأخذ با جريان قول  نقلن دليل كردتر روشن .3
  ؛قول  نقلنكردن مباحث با  شروع .4
  ؛هاي طوالني تلخيص نقل قول .5
  ؛تر نويسنده در متن حضور مبتكرانه و پررنگ. 6
ــامرتبط و حــذف مباحــث   تلخــيص كتــاب و. 7 ــر ضــروري و ن حــذف مباحــث غي
  .آميز مغالطهاستداللي و   غير

  
  گيري نتيجه .4

 نقاط ضعف و قوت بسيار در. مين داردساين كتاب از مصاديق بارز آثاري است كه غثّ و 
 بـودن  نوآورانـه  سبببه . خورد كه شرح آن در حد مجال اين جستار گذشت چشم مي بهآن 

بـا  ، اي ايران اسطوره ادبيات حماسي و ةحوزي ها پاسخ به نياز رو پيشتازبودن موضوع اثر د
مجموعه مبـاحثي  بايسته است . اين اثر ارزشمند است، شده برشمردههاي  همة كاستي وجود

صـورت   رد. شـود حـذف   ،نظـر شـده   و ادبيات عرفاني اظهار قرآن كريم ةدربار در آن كه
هـاي درس   سرفصـل  ةمجموع را در يا كتابي بحثمچنين  وجود توان مي، اعمال اصالحات

 ،همچنـين . دكتري ادبيات فارسي مناسب دانسـت تحقيق در متون حماسي و قهرماني مقطع 
اي اين حـوزه كـه در مـتن نقـد      رشته مطالعات بين ديگر و ةرشتبراي چندين توان آن را  مي

  .كرد توصيه آمده است،
  
  منابع
  .ميقرآن كر
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  .نشر مركز :تهران شهرام خسروي، ةترجم ،اسطوره و معنا. )1376( كلودلوي اشتراوس،
  .توس :جالل ستاري، تهران ةترجم ،اندازهاي اسطوره چشم .)1362( ميرچا الياده،
  .فكر روز :يا منجم، تهرانؤر ةترجم ،راز يا،ؤر اسطوره،. )1374( ميرچا الياده،

 .7 ، شي ادبيها پژوهش ةنام فصل، »اسطوره و ادبيات پسامدرن«). 1384( آزاد، راضيه
  .توس :جالل ستاري، تهران ة، ترجمدانش اساطير. )1370( باستيد، روژه
  .آگه :تهران كتايون مزداپور، ةويراست ،پژوهشي در اساطير ايران. )1387( بهار، مهرداد

  .سروش :، تهرانموالنا ةدر انديش ها فرهنگ نمادها و نشانه. )1383( تاجديني، علي
 .اني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انس :تهران ،پيكرگرداني در اساطير. )1388( منصور رستگار فسايي،

  .چشمه: اصغر سعيدي، تهران علي ترجمه و توضيح ،ي جهانها حماسه ةگنجين. )1387( ژرار، شاليان
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : ـ حماسـي ايـران، تهـران    فرهنگ اساطيري). 1385(دخت  صديقيان، مهين

  .مطالعات فرهنگي
  .اميركبير :تهران ،سرايي در ايران حماسه. )1387( اهللا ذبيح صفا،
 .نيلوفر :تهران ،ينيصالح حسترجمة ، تحليل نقد. )1377( نورتراپ فراي،
رابـرت فريـزر،   از  ، ويـرايش و مقدمـه  پژوهشي در جادو و ديـن ، زرين ةشاخ).  1388( جيمز جرج فريزر،

  .آگاه :تهران كاظم فيروزمند، ةترجم
 ةنامـ  فصـل ، »نويسان بـه احيـاي اسـاطير    گرايش رمانداليل «). 1391( حسينعلي قبادي و زاده، سيدعلي قاسم

  .21، ش پژوهي ادب
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةسسؤم :تهران بزرگ نادرزاد،ة ترجم ،فلسفه و فرهنگ. )1377( ارنست كاسيرر،
  .مركز :عباس مخبر، تهران ة، ترجمقدرت اسطوره. )1377( جوزف كمبل،
  .گل آفتاب :مشهد شادي خسروپناه، ترجمة ،هقهرمان هزارچهر.  )1387(جوزف  كمبل،
  .علمي و فرهنگي: محمد دهقاني، تهرانة ترجم ،اسطوره. )1384( الرنس كوپ،
  .اطالعات :تهران خواه، زهرا مهينترجمة  ،راهنماي رويكردهاي نقدادبي. )1370( و ديگران .ال، ويلفرد
  .سمير :تهران پور، قهرمانياسماعيل  مةترج ،اساطير ايران. )1388(جان راسل  هينلز،

  
  منابع ديگر

  .طهوري :تهران بهمن سركاراتي،ة ، ترجماسطوره بازگشت جاودانه. )1384( ميرچا الياده،
ترجمـة  ، ين از روزگار باسـتان تـا امـروز   ئاسطوره و آ. )1388( و ديگران ،اوتلي .ف شول، .پ ميرچا، الياده،
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