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كند اما  بندي مي پژوهي به اسطوره طبيعتا اسطوره را زير دين رده كرد دين روي

. د كه علم در برابر دين نهاده استنه در برابر چالشي ميرا اسطوره ] هنگام هم[

خواستند اسطوره  دادنِ دين با علم، مي پژوهي، با آشتي ي بيستميِ دين هاي سده تئوري

  .دين آشتي دهندرا با 

  

دين و  يكي اين است كه محتوايِ. دادن اين دو وجود دارد برد اصلي براي آشتي دو راه

ي دنياي مادي نيست،  گفته شده است كه دين درباره. اسطوره را از نو تعيين كنند

هايي كه تحت  اسطوره .ماند ميدر امان اندازيِ علم  در اين حالت از دستدين ] پس[

هاي  مانند اسطوره(هايي سنتي هستند  اند، اسطوره كرد ديني پنداشته شده اين روي

بخوانند  )]يكنايغير[(كه ظاهري  جاي آن ها را به ، اما آن)كتاب مقدس و كالسيك



اسطوره با علم ] پس[اند،  كه چون اسطوره را بد خواندهاند  گفته .خوانند سمبليك مي

كند  را سرزنش ميان گراي اخالقي و يوهمروس انِپرداز تمثيلوقتي تيلور  .است ناسازگار

 –ي اين بدخوانيِ اسطوره است  خالصه] در واقع[خوانند،  مي كه چرا اسطوره را كنايي

  !شود اي كه خود تيلور مرتكب مي بدخواني

  

عنوان  اسطوره، به. هاي ديني است هاي سكوالر به پديده دادنِ پديده برد ديگر ترفيع راه

حاال . شود هاي كهنِ صريحا ديني محدود نمي دادن، ديگر به قصه بخشي از اين ترفيع

ها ظاهرا  ِ قهرمان براي نمونه، داستان. هاي آشكارا مدرني هم وجود دارند اسطوره

اند كه بدل به خدايانِ  ها چنان فراتر از مرگ رفته هاست، اما همين انسان ي انسان درباره

فراطبيعي نيست و با علم هم »  خدايان«هاي اين  در همان حال، كنش. اند عي شدهواق

كند  ي و ظاهري از اسطوره را حفظ ميكرد، خوانشِ غيركناي اين روي. گار نيستناساز

  .كند بندي مي از نو مقولهرا ) در اسطوره(گران  گاه ظاهريِ كنش اما جاي

  

. كند هاي ديني مي سكوالر را جانشينِ اسطورههاي  اسطوره: برد سومي هم هست راه

پس . دهد برد، با جداكردنِ اسطوره از دين، اسطوره را از سرنوشت دين نجات مي اين راه

هاي سكوالر را به  اسطوره] برد دوم در راه: [برد دوم در ستيز است برد با راه اين راه

رهاند،  دين مي] دست[ه را از برد سوم، كه اسطور راه .كند هاي ديني تبديل مي اسطوره

  .بيرون از موضوعِ اين فصل است

  

  رودولف بولتمان

هاي  ي تفسيرِ سمبليك اسطوره ترين نماينده رودولف بولتمان و هانس يوناس، بزرگ

طور مختصر  شان به ي هر دوي آيند، كه در فصل پيش درباره سنتيِ ديني به شمار مي

شان، مسيحيت  ي تخصصي گونه كه گفتيم، اين دو خود را به حوزه همان. بحث كرديم



ها به  شان را در اين حوزه هاي اسطوره تئوريخود گرايي، محدود ساختند، اما  و عرفاني

  .كار نبستند

  

دقيقا هماني است  پندارد، مي] و غيركنايي[، وقتي آن را ظاهري بولتماناسطوره از ديد 

ساز  توضيحِ نخستي از جهان، توضيحي كه با توضيحِ علمي ناهم :تيلور بوداز ديد كه 

كه ] هايي مدرن[ها پذيرفتني نيست،  ت كه براي مدرناست، و از اين رو توضيحي اس

دارد، ] از اسطوره و غيركنايي[ظاهري  خوانشيوقتي ، بولتمان. علم را پذيرفته بودند

ا بولتمان، بر خالف تيلور، اسطوره را ام. كرد وچرا اسطوره را رد مي چون مانند تيلور بي

 يعني، -[كند؛  مي) demythologize(» زدايي اسطوره«وي از اسطوره  .خواند سمبليك مي

» اساطيرزدايي«كردن يا  ه به معنيِ حذفك ]-زدايد  را مياي  زبان اسطوره

)demythicize (] - رخ ،عنيي كه معناي  بل نيست،] -اي  دادهاي اسطوره زدودنِ خود

سيلِ ] واقعيت[وقتي بخواهيم شواهدي براي  .كشد بيرون ميحقيقي و سمبليك آن را 

ي  كه همهاي  معجزه(نپذيريم ي كشتيِ نوح را  معجزهچه  گير بيابيم، چنان جهان

» اساطيرزدايي«ي نوح را  اسطوره] گاه آن[، )را در خود پناه داد ]ي موجودات[ها گونه

قتي سيل را سمبلِ ناپايداريِ زندگي انسان بگيريم، آن اسطوره را و] اما[ .ماي كرده

  .ايم كرده» زدايي اسطوره«

  

ي جهان نيست، بل  ديگر درباره] آن اسطوره[د، وزدايي ش وقتي اسطوره اسطوره

آن [زدايي كنيم،  وقتي اسطوره را اسطوره .ي انسانيِ جهان خواهد بود»تجربه«ي  درباره

كه » هايي احساس«شود، بيانِ  اصال ديگر توضيح نيست بل تبديل به بيان مي] اسطوره

ديگر صرفا نخستي ] زدايي پس از اسطوره[اسطوره  .زيستن است-جهان-ناشي از در

آيد و حقيقي  بودن درمي از كذب .شود شمول مي يست، بل تبديل به امري جهانن

  به زبانِ بولتمان،. شود ي وضعيت انسان مي كننده توصيف .گردد مي



  
بل بيانِ . هدف واقعيِ اسطوره اين نيست كه تصويري عيني از جهان به دست دهد«

اسطوره را نه  .كند زندگي مي] درش[درك انسان از خودش در جهاني است كه 

 –تر بگوييم  به -شناختانه يا  ، كه انسان)cosmologically(شناختانه  جهان

  ».شناختانه بايد تفسير كرد هستي
)Rudolf Bultmann, ‘New Testament and Mythology’, p. 10(  

  

اي توصيف شده است كه بينِ  عنوانِ جنگ جهاني به  ، غيركنايي،]مسيحيان[ِ عهد جديد 

از ديد تيلور  .گيرد مادي، در ميكنترل بر جهان ] حق[ها و بدها، براي تصاحبِ  خوب

كنند و هم در زندگي  كرد طبيعت مداخله مي هاي فراطبيعي هم در عمل نيز، اين نيرو

ها را به  كنند؛ بدخواهان انسان ها را به سوي خوبي رهنمون مي ها انسان خوب. ها انسان

 عنوان به ه شود،، وقتي غيركنايي ديد]مسيحيان[ِ عهد جديد . دارند انجامِ كارِ زشت وامي

  :شود اندازي پيشاعلمي توصيف مي چشم

  
بهشت بودگاه . داند؛ زمين در ميانه، بهشت در باال، و جهانِ زيرين در زير ال مي جهان را داراي ساختاري سه«

. است كه جايِ شكنجه و آزار است دوزخجهانِ زيرين همان . است) ها فرشته(هاي آسماني  خدا و باشنده

ي فعاليت فراطبيعيِ  زمين، عرصه. دادهاي روزمره دانسته شده است حتي زمين هم جاي فراتر از طبيعت و رخ

اين نيروهاي فراطبيعي در روند طبيعت و انديشه و كنشِ . هاست، و هم شيطان و ديوها هم خدا و فرشته

. انسان، كنترلِ زندگي خويش را ندارد .ياب نيستند به هيچ روي، كمها،  معجزه. كنند ها مداخله مي انسان

. هاي شرير ايشان رخنه كند ممكن است شيطان در انديشه. اند هاي شرير، روح ايشان را در اختيار گرفته روح

  ».ي ايشان رخنه كند و اهداف خويش را پيش برد از آن سو، ممكن است خدا هم در انديشه
)Bultmann, ‘New Testament and Mythology’, p.1(  

  

شود، با زهم به جهانِ مادي اشاره دارد،  زدايي مي وقتي اسطوره] مسيحيان[ِ عهد جديد 

كند و انسان  اش مي سان و متعالي اداره اما به جهاني كه يك خداي يگانه و غيرانسان

  :كند شود و از راه معجزه در جهان مداخله نمي انگاريده نمي



  
شناسي باور  اسطوره. كند شناسي، درك مشخصي از هستي انسان بيان مي اسطوره«

ي  ي جهان و زندگي انسان در قدرتي است كه فراتر از همه ها دارد كه بنياد و كرانه

گويد كه  اي سخن مي گونه شناسي از اين قدرت به اسطوره. ها يا كنترلِ ماست قدرت

گويد،  شناسي از خداياني سخن مي اسطوره .است] يعني، مادي[گويي قدرتي جهاني 

. آيند ي اين قدرت به شمار مي پذير، نماينده پذير و درك كه باالي اين جهانِ مشاهده

گويد كه انگار انسان هستند و  اي سخن مي گونه شناي از خدايان به اسطوره] اما[

اقعيت ها، و توان گفت كه اسطوره مي. ... هايي انساني است شان كنش هاي كنش

  ».بخشند جهاني مي مان و اين متعال را عينيتي درون
)Bultmann, Jesus Christ and Mythology, p. 19(  

  

تبديل ] زدايي پس از اسطوره[زدايي هم شود، باز وجود دارد، اما شيطان  خدا، اگر اسطوره

مجازات در شدن به  يعني، محكوم[(شدگي  لعنت. گردد ها مي به سمبلِ بدنهاديِ انسان

نه به جايي در آينده، كه به وضعيت كنونيِ ذهن اشاره دارد، وضعيتي كه منكرِ )] دوزخ

رستگاري به وضعيت ذهنيِ كسي اشاره دارد كه خداوند را . خداوند بدان دچار است

دوزخ سبملِ  .هيچ دوزخي كه موجوديت مادي داشته باشد وجود ندارد .پذيرفته است

ِ حضورِ خداوند  بهشت، نه به جايي در آسمان، كه به خوشي. نااميدي از حضورِ خداست

در بيرون وجود ندارد، بل باطني است و هرجايي كه سلطنت خداوند هم . اشاره دارد

  .ست]سلطنت خدا[جا  انسان پذيراي خداوند شد همان

  

هاي از  شود، شيوه زدايي مي هاسطور] مسيحيان[ِ روي هم رفته، وقتي عهد جديد 

هاي است كه عهد جديد پيش از  آورد كه مخالف با شيوه كردنِ جهان را پيش مي تجربه

شد كه  بيگانگي با جهان، احساسِ كسي دانسته مي كرد؛ شدن ارائه مي زدايي اسطوره

شد كه خداوند را  وطني نيز احساسِ كسي دانسته مي هنوز خدا را نيافته است، و جهان



] اما. [آور است خداست، سرد و سخت و ترس جهان، براي كسي كه بي .يافته است

  .جهان، براي كسي كه باخداست، گرم و گيرا و ايمن است

  

نگرانه از جهانِ مادي است و با  اسطوره، وقتي غيركنايي ديده شود، توضيحي شخص

  :ها ناپذيرفتني ساز است و براي مدرن علم ناهم

  
رفت  آن اندازه پيشتا آوري  ي علم و فن واسطه بهبر جهان /ان ازدانش و تسلط انس«

ي  كسي ممكن نيست كه ديدگاه عهد جديد درباره كه ديگر براي هيچكرده است 

ما ديگر به جهانِ . ... در واقع، كسي نيست كه جدي بگيرد –جهان را جدي بگيرد 

  »].باور نداريم[هايي كه چنين اعتقادي دارند  كيش] ما ديگر به[اليه باور نداريم،  سه
)Bultmann, ‘New Tesament and Mythology’, p. 4(  

  

چنان كه دينِ  آن –گردد زيرا  ساز مي شود با علم هم زدايي مي وقتي اسطوره اسطوره

ي  و نيز به تجربه تنها به جهانِ متعال و غيرمادي –اسطوره نيز براي تيلور » بدونِ«

را مسحيانِ مدرن خواهد  نميدان صرفا  بولتمانِ الهي .انسان از جهانِ مادي اشاره دارد

كردنِ عهد جديد به زبانِ  با ترجمه –در عمل عهد جديد را بپذيرند، بل برانگيزد كه 

  .چنين كنند] بايد[دهد كه  به ايشان نشان مي –اگزيستانسياليستي 

  

ها  مدرنكرد  اگر ترجمه نمياي اين نيست كه  توجيه وي براي چنين ترجمه

معنيِ حقيقيِ عهد  ]اش اين است كه توجيه[توانستند انجيلِ مسيحي را بپذيرند، بل  نمي

-هاي با كه اسطوره براي مدرن گفتنِ اين .هميشه اگزيستانسياليستي بوده است جديد

بولتمان، با  .علمي پذيرفتني است به اين معني نيست كه اسطوره را بايد پذيرفت-ذهن

] براي اسطوره[مدرني » كاركرد«مدرن براي اسطوره، هيچ » محتواي«آوردنِ  فرآهم



توصيف شرايط : ن كاركرد اسطوره خودپيداستشايد از ديد بولتما .آورد فرآهم نمي

  .انسان

  

كند، و چرا از اسطوره  اما چرا اسطوره زحمت توصيف اين شرايط را بر خود هموار مي

توانست ادعا كند كه اسطوره شرايط  برند؟ بولتمان نمي براي چنين كاري بهره مي

لسفه يافتنِ همين ي ف ، زيرا خودش گفته است كه وظيفه»سازد افشا مي«انسان را 

  .معني در اسطوره است

  

ها پذيرفتني  شود، تنها زماني براي مدرن زدايي مي افزون بر آن، اسطوره وقتي اسطوره

اندازه كه عالقه دارد اسطوره را  بولتمان همان .گردد كه وجود خدا پذيرفتني باشد مي

علمي پذيرفتني سازد، مايل نيست كه خداوند را هم تفسير - ذهن-هاي با براي مدرن

شناسي را بپذيريم بايد به خداوند  كه اسطوره براي اين .يعني، اساطيرزدايي كند –كند 

ممكن است ] گرچه[ .فهمي باشد سختو   باور داشته باشيم، هرچند كه مفهومِ پيچيده

  .كافي نيستسازي با علم براي نامزديِ اسطوره ضروري باشد، اما  هم] شرط[امروزه 

  

هايي كه خود  گويد؟ قطعا وي با جهان ي آدونيس چه مي ي اسطوره بولتمان درباره

آدونيس، هرگز بيرون از حضورِ شناورِ . گيرد آدونيس يافته است در تضاد قرار مي

مانند است، جهاني - است، وي در جهاني پرورش يافته است كه زهدان خدابودگي نبوده

چنان در امنيت غرق بود كه هيچ خطري از   آن .ده بوده است كه سراسر ايمن و پناه

شده،  زدايي ي اسطوره اسطوره. و از سوي ونوس به وي كارگر نبود» واقعي«جهانِ 

جا سكوالر در  در اين –كند  هاي اين جهان را توصيف مي هاي مقابلِ تجربه تجربه

  .سالي است مقابلِ ديني نيست، كه كودكي در مقابل بزرگ

  



بولتمان هم . ، بولتمان در واقع متناقض است]ي آدونيس اسطوره[ِ از ديد مكتوب

داند و هم خوانشي  ي خود اسطوره را بيانِ سمبليك شرايط انسان مي مشخصه

اي دارد كه بيرون از قلمروي مسيحيت پديد  هاي باستاني شناسي غيركنايي از اسطوره

زدايي را به  پس، بولتمان اسطوره. گرايي هاي يهودي و عرفاني شناسي اسطوره: اند آمده

كند يوناسِ  تصديق مي] جاست كه اين[تر  متناقضانهكند، و  مسيحيت محدود مي

] بولتمان[دارِ وي  كند وام زدايي مي اسطوره  گرايي اگزيستانسياليست وقتي دارد از عرفان

  !است

  

  هانس يوناس

دارد  گراييِ باستان همان ديدگاه بنياديني را عرضه مي گويد كه عرفان هانس يوناس مي

اما، از ديد بولتمان نيز،  –دارد كه اگزيستانسياليسمِ مدرن به شرايط انسان 

گرايي و هم  هم عرفان .اگزيستانسياليسمِ ملحد، و نه اگزيستانسياليسمِ ديني

  :بر بيگانگيِ شديد انسان از جهان تاكيد دارند اگزيستانسياليسم

  
گوهرِ اگزيستانسياليسم، يك دوانگاريِ معين است، يك بيگانگي بين انسان و «

در آن )] بيگانگي[(كه آن وضعيت ... موقعيت وجود دارد يك ] تنها. ... [جهان

آن وضعيت را ترك  داد شديد ي شدت يك رخ شود و با همه موقعيت متحقق مي

  ».ي عرفاني است ، تكانه]موقعيت[آن . كند مي
)Jonas, The Gnostic Religion, p. 325(  

  

مسيحيت و مدرنيته  كوشيد پلي بر شكاف بين يوناس اما بر خالف بولتمان، كه مي

از اين رو، وي به دنبالِ آن . كند گرايي و مدرنيته را تصديق مي بزند، جداييِ بينِ عرفان

گراييِ  زيرا عرفان. گرايي تشويق كند هاي مدرن را به عرفان برگشته-دين- نيست كه از

ي گذارد، و انسان حت غيرماديت را در برابر ماده ميباستان، برخالف مسيحيت حاكم، 



در واقع،  .ماند را يافت هم از جهانِ مادي بيگانه باقي مي ي حقيقيكه خدا پس از اين

اش را  توان يافت كه جهانِ مادي و خدايِ كاذب را تنها هنگامي مي] ي حقيقي[آن خدا

فراتر ] جهان[شود كه از آن  عارف زماني بر بيگانگيِ از اين جهان چيره مي .رد كرد

 .ها هميشگي است پس بيگانگيِ عارف گذراست، در حالي كه بيگانگيِ مدرن .رود

نه با باورمندانِ مدرن كه با (ها  تواند با مدرن شناسيِ عرفاني، از ديد يوناس، مي اسطوره

پردازد  جهان نمياين شناسي چون به ماهيت  اين اسطوره .سخن بگويد) شكاكانِ مدرن

 .سخن بگويد] ها با مدرن[تواند  پردازد، مي هان ميجاين ي  تجربهكه به ماهيت  بل

دادنِ اسطوره  كردنِ محتواي اسطوره، در پي آشتي تعيين-نو-يوناس، مانند بولتمان، با از

  .با علم است

  

 پذير سازد ها دل گراييِ باستان را براي مدرن كه عرفان يوناس، همانند بولتمان، براي اين

ي جهان، از  گاه و آينده كردنِ خاست  ي كند كه، با ارائهبايد از آن بعدهاي اسطوره دور

ي آن،  يا چاره  بيگانگيِ انسان از جهان، و نه سرچشمه»ِ واقعيت« .كنند علم تخطي مي

چيزي كه ناديده گرفته شده است،  پس، آن. ي اسطوره است شده زدايي موضوعِ اسطوره

 .جهان مادي استاز آفريدگار، و از ها،  هاي عرفاني از الوهيت، از تجلي توصيف

چيزي كه بيش از همه ناديده گرفته شده است، اميد عرفاني براي گريز از جهانِ  آن

  .مادي است

  

شناسيِ صرف فروكاسته  شناسيِ عرفاني، به اسطور ي اسطوره كه، عمده سخن آن ه كوتا

به دور انداخته شده يا اساطيرزدايي شده است، درست مانند همان كاري  –شده است 

يوناس، مانند بولتمان، هيچ كاركردي براي : شناسي كرد اسطوره» ي همه«كه تيلور با 

ي اسطوره آن باشد كه  حتي اگر وظيفه. ها عرضه نكرد گاه مدرن اسطوره به پيش

؟ ست كه اين وضعيت را بيان كندوضعيت انسان را بيان كند، چرا اصال ضروري ا



هم . دهد؟ يوناس پاسخي ندارد هنگام فلسفه اين كار را انجام مي افزون بر آن، چه

  .يوناس و هم بولتمان خود را به معني يا محتواي اسطوره محدود ساختند

  

. كرد تيلور دانست كرد بولتمان و يوناس به اسطوره را سخت بتوان مخالف روي روي

از ديد . را بايد غيركنايي پنداشت ، آناسطورهگرفتنِ  براي جديكند كه  تيلور برآورد مي

ان وقتي اسطوره را سمبليك تفسير گراي يوهمروسِ اخالقي و  پردازان وي، تمثيل

بولتمان و يوناس، و تئوري پردازانِ ديگر مانند جوزف . ازندس اش مي اهميت كنند، بي مي

كه اسطوره را بايد سمبليك خواند تا جدي ] گويند مي[: گويند كمپبل، خالف اين را مي

ها معتبر بود كه  گويد اسطوره از آن رو براي نخستي در حالي كه تيلور مي .گرفته شود

و عارفانِ  اوليهگويند مسيحيانِ  وناس مياند، بولتمان و ي برداشت غيركنايي ازش داشته

دانستند كه برداشت اگزيستانسياليستي ازش  باستان از آن رو اسطوره را معتبر مي

ها دقيقا از آن رو نامعتبر است  گويد اسطوره براي مدرن در حالي كه تيلور مي .داشتند

گويند  مي درستي خوانشي ظاهري و غيركنايي ازش دارند، بولتمان و يوناس كه به

 .درستي سمبليك خوانده شود ها معتبر است كه به جايي براي مدرن اسطوره تنها تا آن

ها سمبليك  پردازاني نيست كه اسطوره را براي مدرن اما اعتراض تيلور به آن تئوري

پردازاني است كه اسطوره را براي  تئوري] ي اش متوجه اعتراض[خوانند، بل  مي

ها برداشتي سمبليك از اسطوره  گويند نخستي يعني، مي. [نندخوا ها سمبليك مي نخستي

  .]داشتند

  

و كند كه ايشان از مسيحيانِ اوليه  جايي بولتمان و يوناس را سرزنش مي  پس، تيلور آن

و جالب است كه، تيلور و بولتمان . ها گويند، و نه از مدرن گراهاي باستان مي عرفان

شان در اين است كه تيلور  تفاوت] اما. [اند يوناس همگي در دفاع از اسطوره نوشته

، اما بولتمان و ]كند ِ اسطوره دفاع مي گاه و از جاي[كند  اسطوره را در پشت علم ترك مي



اين  .كنند وپا مي تاسي از علم، توضيحي براي معنيِ حقيقيِ اسطوره دست بهيوناس 

اي  معني] بل[ .باشند  ها براي نجات اسطوره ساخته كه مدرن اي نيست معني، معني

تهديد كرد بيان شده است، و ] اسطوره را[است كه اسطوره هميشه داشته اما وقتي علم 

ها را وادار كرد به متونِ كهن مراجعه كنند تا  علم، مدرن. هنوز هم كامال پذيرفته نيست

  .نه يك ضرورت را بدل به يك فضيلت كردگو چيزي گفته است، و اين دريابند واقعا چه

  

  ميرچيا الياده

خدا و  ها را به شبه اند اين چهره هاي نامي نوشته اي كه از چهره هاي قديسانه نامه زندگي

ي كه هاي نامه براي نمونه، زندگي. شان را به اسطوره بدل كرده است هاي حماسه

ي ارشد آمريكايي،  فرماندهي  درباره ]فارس[درنگ پس از جنگ نخست خليج  بي

ترين و  نوشته شد وي را تيزهوش، ] - 1934[ استورمين نورمن شوارتسكوف

  .كه تقريبا از وي چيزي فراتر از انسان ساختند –دالورترين سربازِ جهان جار زدند 

  

دانِ  رومانياييِ تاريخ  )1986 - 1907(پردازِ اين عرصه، ميرچيا الياده  ترين تئوري مهم

وي، برخالف  .اش را در اياالت متحده گذراند ي پايانيِ زندگي بود كه سه دههدين 

بولتمان و يوناس، در پي آن نبود كه با تفسيركردنِ سمبليك اسطوره، اسطوره را با علم 

وي،  .خواند طوري كه تيلور مي خواند، همان وي اسطوره را غيركنايي مي .آشتي دهد

اسطوره، از ديد وي، و . رد آشكارِ اسطوره را تغيير ندادبرخالف بولتمان و يوناس، كارك

  ].پديده[و نه تكرار آن   يك پديدهگاه  نيز از ديد تيلور، توضيحي است از خاست

  

بل . روز سازد هاي سنتي را به كوشد كه اسطوره الياده، برخالف بولتمان و يوناس، نمي

هاي  ديني و سنتي بچسبد، به اسطورههاي آشكارا  كه، مانند تيلور، به اسطوره جاي آن به

ها را با علم  كه بكوشد اين اسطوره جاي آن وي به .آورد ظاهرا غيرديني و مدرن روي مي



كند  ها را عرضه مي حضورِ صرف آنگونه كه بولتمان و يوناس كردند،  آشتي دهد، همان

ديد الياده داراي ها، كه از  اگر مدرن: شان با علم به بحث نشيند سازي ي هم  تا درباره

  .ساز باشد علم هستند، اسطوره هم دارند، پس اسطوره بايد با علم هم

  

كاري  اش شاه ي الياده براي اسطوره آن است كه داستاني است كه به سوژه سنجه

 .سازد اي فراانساني بدل مي را به چهره] سوژه[دهد كه آن  چنان استثنايي نسبت مي آن

، »مقدس«در دوران باستان، در عصر  ،خدا ا يا شبهخدكند كه  اسطوره توصيف مي

طبيعي » يا«تواند اجتماعي  اين پديده مي. چنان هستي دارد اي را آفريد كه هم پديده

  :براي نمونه، ازدواج يا باران –باشد 

  
گويد كه واقعيتي به وجود آمده  هاي فراطبيعي، مي اسطوره، از طريق كردارِ باشنده«

يك  –اي از واقعيت است  ، يا تنها تكه]است[ قعيت است، كيهانسراسر وا] كه[است، 

  ».جزيره، يك گونه از گياه، يك نوعِ ويژه از رفتار انساني، يك نهاد
)Eliade, Myth and Reality, pp. 5-6(  

  

تصديق آفرينند،  هاي طبيعي را مي در حالي كه تصديق شده است كه خدايان پديده

كار  شاه .آفرينند هاي اجتماعي را مي پديده» هاي فرهنگي قهرمان«شده است كه 

كارِ ] اما[دهد،  در حالي كه از ديد الياده، اسطوره توضيح مي. اي، آفرينش است اسطوره

شود، كه  ابزاري صرف براي يك هدف ميتوضيح تبديل به  .دهد تري انجام مي بيش

بخشي به  مشروعيت- ويژه باز شنيدن و خواندن اسطوره و به .زايي است-باز] آن هدف[

اي كه  اي است كه اسطوره رخ داده است، دوره بازگشت جادويي به دوره اسطوره همانا

  :دهد اش مي اي بوده است كه اسطوره توضيح گاه آن پديده خاست

  



داد  آن رخ ِ تحقق- شناختي مستلزمِ باز ي كيهان اما وقتي بازخوانيِ آيينيِ اسطوره«

شان  آيد كه وي از ديد كساني كه آن اسطوره را براي نخستي است، پس چنين برمي

ريزي كرده  طرحسحرآميزانه را ) in illo tempore(» آغازِ جهان«از بر خوانده است 

  ».شود عصر مي شناسي هم است؛ وي با كيهان
)Eliade, The Sacred and the Profane, p. 82(  

  

اي است كه در يك  كند، اگرچه قاليچه ي جادويي عمل مي اسطوره مانند يك قاليچه

-ي نخستي، فرد را با خدايان باز اسطوره، براي بازگشت به دوره. كند مسير حركت مي

شوند؛  ها به هم نزديك مي سازد، زيرا با اين بازمتحدسازي است كه آن متحد مي

. )Genesis 3.8(» زد در خنكاي روز، در باغ قدم مي خداوند،«كه در انجيل هست كه  چنان آن

بهشتي از خدايان و تجديد - ي جداييِ پسا گردد به دوره برمي» بازمتحدكردن«اين 

  :معنويت انسان

  
وجود دارد  گاهي ي خاست بازگشت به دورهاي كه از  هدف درمانيسخن،  به كوتاه«

  »زاييِ سمبليك- بازاين است كه زندگي را از نو آغاز كند؛ يك 
)Eliade, The Sacred and the Profane, p. 82(  

  

 هاي تئوريكدام از هيچ . است اي ههآخرين منفعت اسطوره، الوهيت تجربي و مواج

كارا، هيچ كاركرد آشعلم، . هاي الياده ريشه در دين ندارند تر از تئوري ، بيشاسطوره

تواند انجام  پس، اسطوره كارهايي را مي. دهد علم فقط توضيح مي. اي ندارد زايي-باز

بقايِ اسطوره اين نيست كه اصليِ الياده براي  دليلِ. ]انجام دهد[ تواند دهد كه علم نمي

ها و هم براي  اي دارد، بل اين است كه اسطوره هم براي مدرن ركرد يگانهاسطوره كا

  .ها كاركرد دارد نخستي

  



پندارند  گر و غيرعاطفي مي اندازه عقالني و روشن خودشان را بيها  گويد مدرن الياده مي

توانند  هم نمي ها با اين وجود مدرنيد گو ميالياده  .]پندارند مي[سخن، علمي  كوتاهبه  –

  :خود را از اسطوره معاف كنند

  
ي  نوشت، دربارهيك كتابِ كامل مدرن انسانِ هاي  ي اسطوره توان درباره مي«

 خوانند هايي كه مي كتابدر و  يي كه دارندها سرگرميهايي كه در  شناسي اسطوره

و [ها  مايه بنگيرد و  به خدمت ميرا  ،»ي خيال كارخانه« ،سينما] انسان[. نهفته است

مان و هيوال، بين قهر نبرد –گيرد  شماري را به كار مي ايِ بي اسطوره ي]ها موتيف

دوشيزه، قهرمان، (هاي پارادايمي  ها و انگاره هرههاي آغازين، چ ها و آزمون جنگ

ي كاركرد  حتي خواندن هم دربرگيرنده. )ها اندازِ بهشتي، دوزخ، و مانند آن چشم

از «كاميابانه تواند  مي ،از طريق خواندن ،مدرنانسانِ  زيرا... شناختي است  اسطوره

ي اسطوره  وسيله كه به( »پديداري از زمان«با  ]گريختن[، كه اين »زمان بگريزد

بيرون از استمرارِ به خواندن، انسان مدرن را . ... قابل مقايسه است )شود عملي مي

اش را در  آميزاند، زندگي ميهاي ديگر  با ريتموي را كند و  پرتاب مياش  شخصي

  ».زند ي رقم ميديگر »ِتاريخ«
)Eliade, The Sacred and the Profane, p. 205(  

  

را در كنار  ديگرجهانِ ها همانند اسطوره هستند زيرا هستيِ  و فيلم ها كتاب و ها نمايش

كه  اي دادهاي غيرعادي ها و رخ از چهرهجهاني  –سازد  جهانِ روزمره آشكار مي

هاي اين  افزون بر آن، كنش. دشو هاي سنتي نيز يافت مي اسطوره درهمانندشان 

تر  بيش .ندگو هست جهانِ روزمره نيز مسوول و پاسخ كنونيِ ها در قبالِ وضعيت چهره

كنند اين  شوند كه خيال مي ها غرق مي ها و فيلم ها و كتاب نمايش در اندازه آن ها مدرن

در حالي كه بولتمان و يوناس . اند ي اسطوره بازگشته خودشان هستند كه به دوره

اسطوره داشته باشند، الياده گستاخانه  »توانند مي«ها هم  كه مدرن گويند ميفروتنانه 

حتي اگر بپذيريم كه منكران نيز اسطوره دارند،  .»دارند«طوره ها اس گويد كه مدرن مي



سخني كه بولتمان و   همان(ها پذيرفتني است  تنها براي مدرن پس قطعا اسطوره نه

در حالي  .سراسر انساني است ،]داشتن اسطوره[ اين .گزيرناپذير است  بل )زنند يوناس مي

الياده است، ه گشت ه اسطوره قربانيِ روند سكوالرشدگيپنداشتند ك كه تيلور و فريزر مي

اند،  دين و اسطوره باقي مانده. گويد كه هيچ سكوالرشدگيِ راستيني رخ نداده است مي

  .»اند پنهان شده«فقط 

  

غايت از  هود در مورد آدونيس به كار بست، آدونيسي كه بش تئوريِ الياده را چگونه مي

هاي  ديگر ضدقهرمان( يكاروس و فايدونابودگي دور است؟ آدونيس، مانند  قهرمان

ي همانند ايكاروس و فايدون يت، ودر واقع. پندارد ، خودش را توانايِ مطلق مي)يوناني

  .بازد پرواييِ نارسيستي جان مي خاطر همين بي توجه است و به به خطرات جهان بي

  

است، قهرماني كه با سر و دست به  آدونيسِ مدرن ،)1999 -  1960(كندي . جان ف

ري براي زنان است؛ وي ناپذي سكسِ مقاومتكند و سمبلِ  خيلي چيزها اشاره مي

آب و در شرايط اصرار داشت پروايانه  و وقتي بي اخطارهاي ونوس را ناديده گرفت

سقوط . ، جان باختبود آموزي مانند او بسيار نامساعدي نواي پرواز كند كه برا هوايي

واريِ  سوگ .كند تر شبيه ايكاروس و فايدون مي ه زمين، وي را بيشكندي ب. جان ف

اي بود كه براي يك  واري شد همان سوگبرگزار كندي . اي كه براي جان ف گسترده

  .برگزار شود و نه براي يك قهرمان بالفعلتوانست  قهرمانِ بالقوه مي

  

) 1799 - 1732(جورج واشينگتن توان پيدا كرد  تري كه براي الياده مي ي مناسب چهره

 ،گذارند عنوان پدرِ آمريكا احترام مي اش به ها به ييي آمريكا كه همه واشينگتن، .است

 1781سرانجام در و بود ي كل قواي ارتشِ آمريكا  فرماندهدر جنگ با انگلستان 

رياست مجلس قانون  كرسي ربي عمومي كناره گرفت و  وي از عرصه .شكست خورد



گتن نيواش. وي موجب شد تا قانون اساسي تصويب شود هاي و حمايتنشست، اساسي 

شد و بعدها نيز نخستين رياست جمهوري اياالت متحده  1789در سال به اتفاق آرا 

ر بود كه وي از چنان هيبتي برخوردا .دوباره به اتفاق آرا به رياست جمهوري رسيد

سلطنتي راه  ]نظام[اش  بسياري از انقالبيون بيم آن را داشتند كه وي يا هواداران

 .اش مبارزه كرده بودند را براندازد اي كه براي خواهانه بياندازند و اهداف جمهوري

  .تر ساخت ، وي را محبوباين وسوسهاز  واشينگتنخودداريِ 

  

گذاشتند   به واشينگتن ميها پس از آن نيز  سالو  آن دوره در ها احترامي كه آمريكايي

حتي  .ساخت و رويارويي با وي نيايشي واقعي برمي بودسازي - و خداي الوهيت  اندازه به

ها زدند،  تصويرش را روي سكه شودب آمريكا جمهور رييسنخستين كه  پيش از آن

اش  شماري از وي كشيدند، آوازها و شعرهايي در ستايش هاي بي ها و طرح نقاشي

براي زادروزش ي و شهرها گذاشتند، نواحرا بر  وي   اش نام پس از مرگگفتند، 

  .گرفتند اش مهماني مي رفت براي جا كه ميكنند، هر  هايي برپا مي جشن

  

در جهانِ مادي يا اجتماعي ايجاد  ي اسطوره  سوژهچيزي كه از ديد الياده، اسطوره به 

عنوان چيزِ  به[ آمريكاخود  –بخشد  احترام مي )ماند ميكه تا امروزه برقرار ( كند مي

دان  حي كه يك تاريخشر .]ي اسطوره عنوان سوژه به[ ، در مورد جرج واشينگتن]محترم

 »ِآيين«، نويسد ميدر دوران رياست جمهوري واشينگتن  هاي زادروزي بر جشن

  :كند واشينگتن را ثبت مي

  
و  »سلطنتي«كه واشينگتن به قدرت رسيد، جشنِ ، دو سال پس از آن1791در «

توانستي شهري پيدا  سخت مي. زادروز وي به سنتي ملي تبديل شد »ي پرستانه بت«

. ... اي برگزار نكرده باشد ميهماني مجلسي ياكم  دستكني كه به افتخار واشينگتن 

شور و شكوه [فقط با ها  لي بود، شور و شكوه آن جشنزادروز وي، يك روز م



تولد براي مردم آمريكا، . كرد برابري مي ]استقالل روز[چهارم جوالي  ]هاي جشن

توجه به زادروزِ واشينگتن، . ... معياري براي يادبودها بودملت و تولد واشينگتن 

زماني براي : ي روزي مقدس بودزادروزِ و. .. ي يك مراسم ديني را داشت خصيصه

تصديق را از نو  نيرويِ مردمتوانست  ميبراي تقدسِ ملت، و  عشاي رباني، زماني

  ».كند
)Schwartz, George Washington, pp. 77-79(  

  

اي  عنوان تعطيلي امروزه بهكه حتي  ،ها پس از مرگ واشينگتن، جشنِ زادروزِ وي سال

خود وي را  ها وداشتنِ كردار نگه وي را كه زنده هايتنها كردار نه ،جا مانده استملي بر

ي  نامه ي زندگي نقاط برجستهخواندنِ  – آيين -بخشي از اين جشن  .گيرند جشن مي

كه است اي  جمله »جا خوابيده بود  جورج واشينگتن اين« .بود – اسطوره -وي 

ي كاركرد نهاييِ  دهنده اين جمله نشان. كنند رد و بدل مي] بين خودشان[ها  آمريكايي

  .برقراريِ تماس با خداوند: ي الياده است اسطوره

  

 ،هرچند كه محترم باشد انساني،  آيا قهرمانِ. توان در اين هم شك كرد البته، مي

زندگيِ يك قهرمانِ مرده واقعا نيايش برابر است؟ آيا جشنِ خداست؟ آيا جشن كامال با 

در واقعيت واقعا باور دارند كه   جشنبرگزاركنندگانِ گرداند؟ آيا  وي را به زندگي بازمي

فضايلِ ديرپايِ علوم اجتماعي  وقتيو  شان؟ يا كه در خيالگردند  بازمي] به آن دوره[

ماند كه توضيح  دهد، ديگر چه چيزي براي اسطوره باقي مي ها را توضيح مي قهرمان

طوره دست و پا جاي امني براي اسدر جهانِ مدرن و علمي،  ،كوشد تا الياده ميدهد؟ 

  كند، آيا اين متقاعدكننده است؟


