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نگاهی به کتاب روان ـ  اسطوره شناسی: فرهنگ 
روان رنجوری های اسطوره ای

چکیده
رویکــرد روان شناســى اســطوره یکــى از رویکردهــاى نقــد ادبــى نویــن اســت کــه بیشــتر براســاس 
ــرد و  ــروان ایشــان شــکل مى گی ــگ2 و شــاگردان و پی ــد1 و کارل گوســتاو یون ــد فروی آراى زیگمون
ــه قابلیــت و اســتعداد  ــان و روایت هــاى عامیان در حــوزة  داســتان هاى اســطوره اى، افســانه هاى پری
تحلیل هــاى قابلِ توجهــى از خــود نشــان داده اســت. بن مایه هــا و زیرســاخت هاى اســطوره اى 
ــن  ــى نوی ــش روان شناس ــا دان ــا ب ــى آن ه ــى و بررس ــال قهرمان ــان و اعم ــاى قهرم ــژه مقوله ه به وی
ــن قبیــل داســتان ها  ــن رویکــرد را تشــکیل مى دهنــد. مضمــون مشــترك در ای ــه و اســاس ای پای
پرســش از مفهــوم اســطوره، جایــگاه آن در رونــد شــکل گیرى داســتان ها و قصه هــا و رابطــه اش بــا 
انســان و حیــات درونــى و روانــى اوســت. ازایــن رو باتوجه بــه اهمیــت و محوریــت اســطوره در برخــى 
داســتان ها مى تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه تحلیــل روانکاوانــۀ اســطوره ها بســیارى از 
زوایــاى پنهــان روح بشــر را کــه درك آن هــا جــز ازطریــق کنکاش هــاى روانکاوانــه میســر نیســت، 
آشــکار مى ســازد. بدین ترتیــب روان شناســى بــا ابزارهــا و راهکارهــاى خــاص خــود، چهــرة  نوینــى 
از اســطوره ها، شــخصیت ها و موقعیت هــاى اســطوره اى را بازمى نمایــد و بــه خواننــدة  خــود نشــان 

مى دهــد.
کلیدواژه: روان شناسى، اسطوره شناسى، قهرمان، فروید، یونگ

مقدمه
ــه نقــش و کارکــرد آن هــا در تبییــن ســاختارهاى مختلــف  بررســى اســطوره ها و توجــه ب
جوامــع بــدوى و مــدرن مســتلزم توجــه بــه اهمیتــى اســت کــه در نقــد آثــار ادبــى ایفــا 
ــى  ــر تمام ــى دامنگی ــه نوع ــطوره اى ب ــیر اس ــمول تفس ــه و ش ــع دامن ــد. درواق مى کنن
ــرى  ــتره هاى فک ــۀ گس ــر هم ــن ب ــوع تبیی ــن ن ــوده و ای ــرى ب ــى و بش ــاى طبیع پدیده ه
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انســان ســایه افکنده اســت. بررســى و تجزیــه و تحلیــل اســطوره گذشــته از شــناخت جهــان 
منــوط بــه بررســى مؤلفه هــا و پیونــد عناصــر بیرونــى بــا جهــان ناشــناختۀ درون انســان و 

اوست. روان 
ادبیـات ملـل به مثابـۀ بخشـى جدایى ناپذیـر از اسـطوره ها و وابسـته بـه آن هـا اسـت؛ لذا 
تحلیـل متـون ادبى به واسـطۀ  اشـتقاق ادبیـات از اسـطوره، نیازمنـد به کارگیـرى آن بخش از 
نظریه هـاى روان شـناختى اسـت که در آراى زیگموند فروید، کارل گوسـتاو یونـگ، اتو رانک3، 
جـوزف کمپبـل4، مـرى لوئیـز فـون فرانتـس5 و... دیـده مى شـود. به عبارت دیگـر اسـطوره ها 
بخـش مهمى از روایت  ها، داسـتان  ها و قصه  ها را شـامل مى شـوند و نقشـى بنیادیـن در تولید 
انـواع ادبـى دارنـد. بـه ایـن سـبب مى توان گفـت کـه بسـیارى از ژانرهـاى روایى از اسـطوره 

به ویـژه اسـطورة زندگى قهرمـان اشـتقاق مى یابند. 
نورتــروپ فــراى6، نقــاد مشــهور کانادایــى در کتــاب تحلیــل نقــد7 چنیــن اظهار مــى دارد 
کــه نه تنهــا یــک ژانــر از ادبیــات بلکــه تمامــى ژانرهــاى ادبــى از اســطوره به ویــژه از اســطورة  
زندگــى یــک قهرمــان اشــتقاق یافته انــد. وى میــان چرخــۀ  حیــات قهرمــان و چرخه هــاى 
متنــوع دیگــرى نظیــر چرخــۀ  ســاالنۀ  فصــول، چرخــۀ  روزانــۀ  خورشــید و چرخــۀ  شــبانۀ  
خوابیــدن و بیــدار شــدن پیونــد برقــرار مى کنــد. درحقیقــت پیونــد میــان چرخــۀ  زندگــى 
قهرمــان بــا چرخــۀ  فصــول میــراث فریــزر8 اســت. فــراى الگــوى خــاص خــود را از قهرمــان 
ــگال، 1389: 141).  ــد (س ــدف»9 مى نام ــطورة جســت و جوى ه ــد و آن را «اس ــرح مى کن ط
ــه  ــات را ب ــراى برخــالف بســیارى از اسطوره مناســک گرایان، ادبی ــه ف ــرد ک ــد توجــه ک بای
اســطوره تحلیــل نمى کنــد، بلکــه بــر اســتقالل آن تأکیــد فــراون دارد. باوجودایــن او هــم 
بــه فریــزر و هــم بــه یونــگ اســتناد مى کنــد تــا معنــاى ادبیــات و نــه فقــط خاســتگاه آن را 

نجــات دهــد. 

■ عوض پــور، بهــروز، ســاینا و ســهند محمدى 
(فرهنگ  ـ  اسطوره شناســى  روان  خبازان (1397). 

روان رنجورى هاى اسطوره اى). تهران: سخن.
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رویکــرد روان شناســانه بــه اســطوره  بــر آن اســت تــا بــا نگاهــى گســترده، همه جانبــه 
ــتگان،  ــان گذش ــک، جه ــا، مناس ــا، آیین ه ــا باوره ــنایى ب ــراى آش ــى ب ــر راه و تحلیل گ
ســاحت هاى مختلــف روان انســانى و ماهیــت ناخــودآگاه انســان به عنــوان موجــودى 
چند الیــه و پیچیــده بگشــاید. درحقیقــت کشــف ماهیــت کهن الگوهــا، کارکــرد آن هــا در 
ــانه ها،  ــا و افس ــطوره اى، قصه ه ــتان هاى اس ــان در داس ــد و تحلیل ش ــت نق ــات و اهمی ادبی
بــه بســیارى از مفاهیــم در موقعیت هایــى کهن الگویانــه، نظــام معنایــى نوینــى مى بخشــد. 
ازســوى دیگر توجــه روانــکاوان جدیــد بــه اســطوره، معنــاى نمادهــا و آیین هــاى ابتدایــى و 
همچنیــن کشــف روان ناخــودآگاه، دریچــه اى نویــن بــه روى شــناخت مضامیــن اســاطیرى 
ــد  ــام نق ــه ن ــى ب ــد ادب ــژه در نق ــردى وی ــه رویک ــود ب ــه خ ــى گشوده اســت ک وکهن الگوی
کهن الگویــى منجــر گردیده اســت. ایــن شــیوه از نقــد آن گونــه کــه نصــراهللا امامــى در کتــاب 
مبانــى و روش هــاى نقــد ادبــى اشــاره مى کنــد، بــه «کشــف ماهّیــت ویژگــى اســطوره ها، 
کهن الگوهــا و نقــش آن هــا در ادبیــات مى پــردازد. منتقــدان ایــن شــیوه در جســت وجوى 
ــا  ــر ت ــات و هن ــۀ ادبی ــتند و از رابط ــى هس ــار ادب ــا در آث ــى و کهن الگوه ــاى مثال صورت ه
اعمــاق سرشــت بشــرى ســخن مى گوینــد؛ زیــرا اثــر هنــرى را تجلـّـى نیروهــاى پویــا و ذاتى 
ــه  ــى، 1385: 202). ناگفت ــد» (امام ــى بشــّریت مى انگارن ــى جمع ــاق روان برخاســته از اعم
پیداســت کــه باتوجه بــه ایــن رویکــرد، نوعــى نگــرش نویــن نســبت بــه اســطوره و افســانه 
نضــج مى گیــرد کــه از روســاخت داســتان ها، قصه هــا و افســانه ها فراتــر مــى رود و آنــان را 

ــم معرفت شناســانه نشــان مى دهــد. در طیــف وســیعى از مفاهی
ــطوره در  ــاب اس ــى در کت ــهیر انگلیس ــژوه ش ــناس و دین پ ــگال10، اسطوره ش ــن س آل
ــد،  ــر فروی ــرف داران معاص ــان ط ــى و در می ــطوره و روا ن شناس ــۀ اس ــى رابط بخــش بررس
ــد  ــخن مى گوی ــدس13 س ــن دون ــم12 و آل ــزا روهای ــو11، گ ــوب آرل ــار از آراى جاک به اختص
ــه اســتمرار روان پریشــى، بلکــه  ــو، اســطوره را «ن ــه ایــن نکتــه اشــاره مى کنــد کــه آرل و ب
ــزا  ــد: گ ــد». او مى افزای ــرد تلقــى مى نمای ــال و معمــول ف ــوان ســهمى در تحــول نُرم به عن
در میــان طــرف داران اندیشــه هاى فرویــد جایگاهــى اســتثنایى دارد؛ زیــرا او «اســطوره را در 
تقابــل بــا قصــۀ پریــان یــا قصه هــاى عامیانــه قــرار مى دهــد و درنتیجــه بخشــى از آراى آرلــو 
ــاى  ــه «اســطوره ها، آرزوه ــر آن اســت ک ــز ب ــدس نی ــان کرده اســت.» دون را پیشــاپیش بی
سرکوب شــده را بــرآورده مى ســازند، نــه آن کــه آن هــا را انــکار کننــد یــا بخواهنــد بــه آن هــا 

وجهــى واال ببخشــند» (ســگال، 1398: 170-172).

روان  اسطوره شناسى و فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى
کتــاب روان  اسطوره شناســى یکــى از جدیدتریــن و جامع تریــن آثــارى اســت کــه در قالــب 
ــًال  ــردى کام ــا رویک ــطوره ب ــۀ اس ــه مقول ــر ب ــال هاى اخی ــد در س ــر فرهنگ مانن ــک اث ی
روان مــدار پرداختــه و کوشــش خــود را بــراى تبییــن راهکارهــاى روان شــناختى در جهــت 
مطالعــه و شــناخت اســطو ره هاى یونــان بــه ثمــر نشانده اســت. اگرچــه تمامــى آراى مطــرح 
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در ایــن پژوهــش از آِن نویســندگان کتــاب نیســت و در اغلب مــوارد از آراى اســطوره پژوهان و 
گراینــدگان بــه مطالعــاِت پیرامــون روان آدمــى مایــه مى گیــرد، امــا پرداخــت جامع االطــراف 
بــه شــخصیت هاى اســطوره اى نامبــرده بــا هــدِف پیونــِد دو علــم ســترگ «اسطوره شناســى» 
ــراى ایــن  ــار قابل توجهــى ب ــد معی و «روان شناســى» تــالش معتنابهــى اســت کــه مى توان
دســت از مطالعــات علــوم انســانى فراهــم آورد. آن چــه در ایــن کتــاب اهمیــت بســزایى دارد، 
تحلیــل روان شناســانۀ  قهرمانــان اســطوره اى یونــان باتوجه بــه نظریــات اخیــر روان شناســانه 
به ویــژه آراى فرویــد و یونــگ اســت کــه خــود بــه بــه کار بــردن بخــش مهمــى از مطالعــات 

روان شناســى جدیــد بســتگى تــام دارد. 
ــه تحلیــل بن مایه هــا و نقش مایه هــاى زندگــى  ایــن کتــاب پــس از یــک پیشــگفتار ب
پنجــاه قهرمــان اســطوره اى یونــان مى پــردازد و بــا ارائــۀ وجــه تــازه اى از روان شناســى هنــر، 
هنــرورزى را در اصــل نوعــى از انــواع روان نژنــدى مى دانــد کــه به زعــم فرویــد خــود چیــزى 
جــز بــرون زد انــرژى سرکوب شــده یــا بــه بیــان او لیبیــدو14 نیســت. آن گونه کــه او بــاور دارد، 
ــد،  «فــرد روان رنجــور از مهــار ایــن انــرژى در اعمــاق ضمیــر ناخــودآگاه خویــش درمى مان
ــر  ــد ب ــور و دیگــران، 1397: 12). گمــان فروی ــردازد» (عوض پ ــه فرافکنــى آن مى پ پــس ب
ایــن بــود کــه ایــن افــراد بــه ژرف تریــن الیه هــاى ضمیــر ناخــودآگاه خــود دسترســى دارنــد؛ 
الیه هایــى کــه روایت هــاى اســطوره اى هــم در پــى واکاوى آن هــا هســتند و دســتیابى بــه 
ــن  ــى نوی ــى را اسطوره شناس ــن و  روان شناس ــى که ــى را روان شناس ــا اسطوره شناس آن ه

قلمــداد مى نمایــد (همــان). 
اســطوره ها بــه بــاور کمپبــل در کتــاب قــدرت اســطوره بــر مشــترکات قابل توجــه میــان 
انســان ها صحــه مى نهنــد و داســتان جســت و جوى انســان بــراى یافتــن حقیقــت، معنــا و 
داللــت را در طــى اعصــار و قــرون متمــادى بازمى نمایاننــد (کمپبــل، 1389: 22). مضمــون 
ــوم  ــش از مفه ــد، پرس ــطوره  دارن ــه در اس ــه ریش ــتان هایى ک ــیارى از داس ــترك بس مش
ــات  ــا انســان و حی ــت و رابطــه اش ب ــُبرد قصــه و روای ــد پیش ــگاه آن در رون اســطوره، جای
ــا،  ــه اهمیــت و مرکزیــت اســطوره در ایــن دســت از روایت ه ــى اوســت. باتوجه ب درونى  روان
ــاى پنهــان و ناشــناختۀ روح  ــراى شــناخت زوای ــزار مناســبى ب ــه اب کنکاش هــاى روان کاوان
ــى از اســطوره ها، شــخصیت ها  ــرة  نوین ــاى خــاص خــود چه ــا راهکاره ــه ب بشــر اســت ک
ــن رو  ــد. از ای ــود نشــان مى ده ــدة  خ ــه خوانن ــد و ب ــاى اســطوره اى بازمى نمایان و موقعیت ه
مى تــوان گفــت کــه رشــته اى نامرئــى چشــم اندازهاى اســاطیرى و روان شــناختى مشــترك 
ــگ  ــد، پیرن ــد مى گوی ــه فروی ــه ک ــد داده و آن گون ــم پیون ــه ه ــا را ب ــتان ها و قصه ه داس
ســه مــورد از شــاهکارهاى تاریــخ ادبیــات جهــان، اُدیپ شــاهِ ســوفوکل، هملــِت شکســپیر و 
بــرادران کارامــازوِف داستایوفســکى بــر روایــت اســطوره اى اُدیپــوس اســتوار اســت و هرگــز 

ــران، 1397: 12). ــور و دیگ ــوده باشــد (عوض پ ــاق ب ــر اتف ــد از س نمى توان
1. قهرمانان برجستۀ اسطوره هاى یونان و روان  رنجورى هاى بشرى

امــروزه على رغــم ارتبــاط تنگاتنــگ زندگــى مــدرن با اســطوره و به ویــژه نمادهاى اســطوره اى 
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ازیک ســو و گســترش دانــش روان شناســى باتکیه بــر آراى فرویــد و یونــگ در تحلیــل آثــار 
هنــرى ازســوى دیگر، حجــم قابل توجهــى از قهرمانــان اســاطیرى و رفتــار و اعمــال قهرمانــى 
ــیل16،  ــس15، آش ــون آدونی ــرادى همچ ــد؛ اف ــرار گرفته ان ــرى ق ــش هن ــت آفرین در مرکزی
آندروژیــن17، اُدیــپ18، اروس19، الکتــرا20، اُدیســه21، نارســیس22 و غیــره باتوجه بــه مطالعــات 
روانکاوانــه بــر آثــار هنــرى، ُمولـّـد نظریــات و ایده هــاى قابل توجهــى هســتند کــه راهــکارى 
اســتوار بــراى مطالعــۀ دیگــر ابعــاد شــخصیتى قهرمانــان اســطوره اى ملــل ارائــه مى دهنــد. 
ــان  ــى  قهرمان ــى معرف ــاب روان  اسطوره شناس ــى کت ــى و غای ــدف اصل ــه ه ــه این ک باتوجه ب
اســطوره اى و تحلیــل شــخصیت آن هــا بــا دســتاوردها و فراورده هــاى روان شناســى جدیــد 
اســت، مى تــوان گفــت کــه زندگــى همــۀ آن هــا در حیطــۀ جهــان پُررمــز و رازِ اســطوره و 
تحلیــل روانکاوانه شــان از اهمیــت برخــوردار نیســت و یک پنجــم از میــان پنجــاه قهرمــان 
ــاى  ــوان نمونه ه ــه مى ت ــتند ک ــى هس ــطوره  روان شناس ــاى اس ــاب داراى داللت ه ــن کت ای
معــادل آن هــا را در فرهنگ هــاى ملــل دیگــر نیــز ُجســت وجو کــرد. بــراى نمونــه بــه ذکــر 
ســه شــخصیت برجســتۀ اســطوره اى یونــان و کارکــرد روان شــناختى زندگــى آنــان در حوزة 

ــود. ــه مى ش ــات روان  اسطوره شناســى پرداخت مطالع

1.1. آدونیس
ــطوره  ــرى اس ــان تصوی ــادر، در زب ــه م ــود ازجمل ــودى خ ــف وج ــاى مختل ــا جنبه ه زن ب
نمایانگــر تمامیــت آن چیــزى اســت کــه مى تــوان شــناخت و قهرمــان کســى اســت کــه بــه 
قصــد شــناخت، ســیر قهرمانــى خــود را آغــاز مى ســازد. درحقیقــت آن گونــه کــه کمپبــل 
ــو» آخریــن آزمون هــاى  ــا «خدابان در کتــاب قهرمــان هــزار چهــره اذعــان دارد، مالقــات ب
قهرمــان بــراى بــه دســت آوردن موهبــت عشــق یــا مهــر و محبتى اســت کــه خــود نمونه اى 
کوچــک از جاودانگــى بــه شــمار مــى رود (کمپبــل، 1389: 126). از دیــدگاه فرویــد و رانــک، 
وابســتگى بــه مــادر در هــر مرحلــه اى از زندگــى به معنــاى وابســتگى بــه مــادر واقعــى یــا 
ــاى وابســتگى  ــه  معن ــذا ناکامــى در رها ســاختن خویــش ب ــادر اســت؛ ل ــرد جانشــین م ف
همیشــگى بــه مــادر اســت. ازنظــر یونــگ، وابســتگى بــه مــادر بــه  معنــاى وابســتگى بــه 
کهن الگــوى مــادر اســت. او مــادر واقعــى یــا شــخص جانشــین مــادر را تنهــا جلــوه اى از آن 

کهن الگــو مى دانــد. 
زندگــى آدونیــس به عنــوان یــک «جــوان ابــدى» کــه همــواره خــود را نیازمنــد حمایت 
مــادر اعظــم نشــان مى دهــد، اســطوره اى اســت کــه در مطالعــات روانکاوانــه اهمیــت درخور 
اعتنایــى دارد. هنگامــى کــه آدونیــس از درخــت بیــرون مى آیــد، آفرودیــت او را کــه آفریــدة  
یــک درخــت اســت، بــه درون صندوقچــه اى برمى گردانــد. بدیــن نحــو، آفرودیــت تولــدى 
را کــه شــاق و طاقت فرســا بــوده، خنثــى مى کنــد. هنگامــى کــه پرســفونه صندوقچــه اى 
را کــه آفرودیــت بــدون فاش ســاختن محتــواى درونــى اش بــدو ســپرده بــود، بــاز مى کنــد، 
شــیفتۀ  آدونیــس مى شــود و از عــودت او ســر بــاز مى زنــد. اگرچــه بنا بــه تصمیــم زئــوس 

نگاهى به کتاب روان ـ  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى
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نقد کتا ب  پژوهشى

ــد  ــح مى ده ــا او ترجی ــد، ام ــى کن ــى زندگ ــه تنهای ــال را ب ــه س ــق دارد، س ــس ح آدونی
ــادرش  ــون م ــه اى همچ ــر اله ــب ه ــد. بدین ترتی ــت بگذران ــا آفرودی ــدت را ب ــن م ــه ای ک
ــه  ــى ب ــز زندگ ــز هرگ ــد و او نی ــته باش ــود داش ــار انحصــارى خ ــد، او را در اختی مى خواه
ــر  ــد در براب ــس نمى توان ــد. آدونی ــه نمى کن ــادر را تجرب ــوى م ــت کهن الگ دور از محافظ
ــر  ــد در براب ــه نتوان ــى نیســتند ک ــان در حکــم زنان ــرا آن ــد؛ زی ــن الهــگان مقاومــت کن ای
ــر آن اســت  زیبایى شــان تــاب بیــاورد، بلکــه او آن هــا را در مقــام مــادرى مى بینــد کــه ب
تــا در زهدان شــان ذوب گــردد. ایــن عمــل نمــادى از تصــور قهرمــان بــراى زیســتن ابــدى 
ــادر تلقــى مى شــود. رانــک آن چــه باعــث ســیاه بختى آدونیــس مى شــود را  در زهــدان م
نــه تولــد او بلکــه مرگــش مى دانــد؛ زیــرا ایــن مــرگ متضمــن هیــچ بازگشــتى بــه زهــدان 
مــادر نیســت (ســگال، 1389: 174). از منظــر روان شناســى، آدونیــس در همــان مرحلــه اى 
ــه  ــان: 192). ازآن جا ک ــد (هم ــدوى مى نام ــۀ ب ــگ آن را مرحل ــه یون ــت ک ــریت اس از بش
ــدى»  ــوان اب ــل «ج ــد ُممث ــد، مى توان ــى نمى بین ــران تفاوت ــود و دیگ ــى خ ــان زندگ او می
در حادتریــن شــکلش باشــد کــه در عیــن آن کــه ناخــودآگاه اســت، متوجــه عالــم بیــرون 
نیــز هســت. اتــو رانــک اســطورة  آدونیــس را به عنــوان مــوردى از پیونــد پیشــااُدیپى و نــه 
ــر آن  ــم، ب ــد و زیســتن در ایــن عال ــرا على رغــم تول ــادر لحــاظ مى کنــد؛ زی ــه م ادیپــى ب
اســت تــا هیــچ گاه از امنیــت زهــدان مــادر دور نگــردد (Rank, 1929: 43). فریــزر بــه نقــل 
از کتــاب روان   اسطوره شناســى، اســطورة آدونیــس را سرگذشــت خــداى اصلــى کــه خــداى 
ــد ــوام مى دان ــى اق ــطوره هاى تمام ــى اس ــتاى تمام ــز زیرایس ــان اســت و نی ــش گیاه روی

(عوض پور و دیگران، 1397: 28).

2.1. آندروژین
افالطــون در رســالۀ مشــهور ضیافــت در فصلــى موســوم بــه «افســانۀ بــرش انســان بــه نــر و 
مــاده»، درضمــن بحث هــاى اریســتوفانس و اروکســى ماخــوس بــا ســقراط دربــاب چیســتى 
عشــق، بــه ایــن نکتــه اشــاره مى کنــد کــه شــکل انســان نخســتین گــرد بــوده و پشــت و 
پهلوهــاى او دایــره اى را تشــکیل مى داده اســت. او داراى چهــار دســت، چهــار پــا، یــک ســر 
و دو صــورت بــود کــه بــه چهــار جانــب نــگاه مــى کــرد و بــر گردنــى گــرد قــرار داشــت 
کــه بــر آن چهــار گــوش بــود (افالطــون، 1381: 115)، امــا ایــن موجــود دو پــاره بــه دلیــل 
فریفتــه شــدن بــه قــدرت شــگفت انگیز خــود و تصمیــم بــراى حملــه بــه خدایــان و تســلط 
بــر آنــان بــه فرمــان زئــوس از هــم ُمنفــک گردیــد و از ایــن روســت کــه افالطــون عشــق را 

آرزوى آدمــى بــراى یافتــن نیمــۀ اصلــى خــود قلمــداد مى کنــد.
در اســطوره هاى اغلــب اقــوام کهــن به ویــژه روایت هایــى از آن هــا کــه بــه اســطوره هاى 
آفرینــش مربــوط اســت، معمــوالً خدایــان قدرتمنــدى بــه چشــم مى خــورد کــه بازتابــى از 
وحــدت نخســتین هســتند، ایــن خدایــان آن گونــه کــه در کتــاب روان  اسطوره شناســى آمده، 
آندروژیــن23 هســتند کــه خــود نمــادى بــراى موجودیــت تــام، کمــال و وحــدت میــان دو 
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جنبــه از ویژگى هــاى انســانى اســت کــه ویژگى هــاى نرینــه و مادینــه را شــامل مى شــود و 
ایــن در حالــى اســت کــه وجــود ناکامــل انســان، زن یــا مــرد به تنهایــى، قابلیت برخــوردارى 
از چنیــن امکاناتــى نــدارد. زیگمونــد فرویــد در حیطۀ روان آدمى نخســتین کســى اســت که 
ــرار داده اســت. از نظــر او اسطوره شناســى  روایــت اســطوره اى آندروژین هــا را مــورد نظــر ق
بــه مــا مى آمــوزد کــه یــک ســاختار آندروژیــن، یعنــى ترکیبــى از ویژگى هــاى جنســیتى 
مردانــه و زنانــه، صفــت بســیارى از خدایــان مصــرى چــون مــوت و خدایــان یونانــى اســت، 
ــد  ــر فروی ــتند. در نظ ــط هس ــت مرتب ــوس، اروس و آفرودی ــا دیونیس ــه ب ــان ک ــژه آن به وی
ــه ایــن قصــد بوده اســت کــه نیــروى خــالق  ــدن زن ب ــه ب ــه ب ــدام مردان «اضافــه شــدن ان
اولیــه طبیعــت را نشــان دهــد و نیــز این کــه همــۀ ایــن خدایــان بیــان ایــن ایده انــد کــه 
ــه  ــراى کمــال الهــى ارائ ــد، نمــود باارزشــى ب ــاده مى توان ــر و م تنهــا ترکیبــى از عناصــر ن
دهــد» (عوض پــور و دیگــران، 1397: 49). یونــگ نیــز در مکتــب روانــکاوى تحلیلــى خــود 
ــا بیــان دو  بــه ترکیــب ویژگى هــاى مردانــه و زنانــه در شــخصیت هــر فــرد مى پــردازد و ب
ــۀ روان آدمــى  ــۀ روان و آنیمــوس کــه همــان نرین ــا مادین ــى آنیمــا ی اصطــالح کهن الگوی
اســت، هــر موجــود مؤنثــى را مجموعــه اى از ویژگى هــاى مردانــه و در مقابــل، هــر مذکــرى 
ــه  ــه اتحادشــان در روان آدمــى ب ــد ک ــه قلمــداد مى نمای ــات زنان را حــاوى تمــام خصوصی

نوعــى کمــال موســوم بــه تفــّرد یــا فرانــد فردیــت24 مى انجامــد (یونــگ، 1393: 272).

3.1. اُدیپ
اگرچــه اســطوره ســطح پنهــان یــا همــان معنــاى نمادیــن داســتان را مخفــى مى ســازد، امــا 
درواقــع کامیابــى قهرمــان در ارضــاى دســت نیافتنى ترین غرایــز را بــه تصویــر مى کشــد. بــه 
نظــر او اشــارة  تردید ناپذیــرى در خــود متــن تــراژدى ســوفوکل هســت کــه نشــان مى دهــد، 
افســانۀ  ادیــپ از مصالــح رؤیایــى کهــن سرچشــمه گرفتــه کــه محتــواى آن همــان اختــالل 
ــا والدیــن به واســطۀ  جنبش هــاى نخســتین جنســیت  پریشــانى آور رابطــۀ  یــک کــودك ب
ــر آن اســت کــه «اگــر ادیــپ شــهریار  اســت (فرویــد، 1391: 281). او در همیــن راســتا ب
ــرار نمى دهــد، تنهــا  خواننــدة  مــدرن را کمتــر از خواننــدة یونانــى آن زمــان تحت تأثیــر ق
بــه ایــن دلیــل اســت کــه تأثیــر تــراژدى یونانــى را نبایــد در تضــاد میــان تقدیــر و ارادة  آزاد 
آدمــى، بلکــه در طبیعــت خــاص عنصــرى جســت و جو کــرد کــه در آن ایــن تضــاد متبلــور 
مى شــود. بایــد در درون مــا ندایــى وجــود داشــته باشــد کــه آمــاده اســت تــا نیــروى قهــار 
تقدیــر را در ادیــپ تشــخیص بدهــد. تقدیــر وى تنهــا از آن جهــت مى توانســته تقدیــر مــا 
نیــز بــوده باشــد کــه مــا را تحــت تأثیــر قــرار مى دهــد؛ زیــرا غیبگــو پیــش از تولدمــان، مــا 
را دچــار همــان نفرینــى کــرده کــه ادیــپ نیــز بــدان دچــار شــد. شــاه ادیــپ کــه پــدرش 
الئــوس25 را کشــت و بــا مــادرش یوکاســت26 ازدواج کــرد، تحقــق آرزوهــاى کودکى مــان را به 
مــا نشــان مى دهــد، امــا مــا کــه خوشــبخت تر از او هســتیم، در ایــن میــان موفــق شــده ایم، 
ــان  ــاى جنســى مان را از مادرم ــه دچــار روان پریشــى نشــده باشــیم، انگیزه ه ــا ک ــا آن ج ت

نگاهى به کتاب روان ـ  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى
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نقد کتا ب  پژوهشى

جــدا و حســادت مان را نســبت بــه پــدر فرامــوش کنیــم» (همــان: 262).
ــه  ــه اســطوره اســت، ب ــا نگاهــى خــاص کــه حاصــل نگــرش روان شناســانه ب فرویــد ب
بررســى اســطورة ادیــپ مى پــردازد. عقــدة  ادیــپ اســاس تفکــرات وى پیرامــون اســطوره را 
شــکل مى دهــد. وى بــا هم ردیــف قــرار دادن اســطوره ها و رؤیاهــا آن هــا را جلــوة  اضطــراب 
و تعــارض جنســى مى دانــد. او در تحلیــل اصلــى خــود از مهم تریــن اســطوره یعنــى اســطورة  
اُدیپــوس دســت نیافتنى ترین غرایــز قهرمــان را کــه به زعــم او عقده هــاى نــاکام او هســتند، 
ــا و اســطوره ها آرزوهــاى سرکوب شــدة  اُدیپــى  ــد رؤیاه ــر کشــید. از منظــر فروی ــه تصوی ب
هســتند کــه به نحــوى پنهانــى و نمادیــن ارضــا شــده اند. به زعــم او اُدیــپ در جســت و جوى 
آن چیــزى اســت کــه در ســطح آشــکار تــالش مى کنــد، بیــش از همــه از آن احتــراز جویــد؛ 
او مى خواهــد «عقــده  اُدیــپ» اش را تجربــه کنــد (ســگال، 1389: 158). باتوجه بــه آن چــه 
گذشــت، فرویــد ایــن عقــده را مرحلــه اى از رشــد شــخصیت مى دانــد کــه در آن پســربچه 
نســبت بــه مــادر خــود میــل تنانــۀ ناخودآگاهــى پیــدا مى کنــد و درنتیجــۀ آن نســبت بــه 
پــدر خــود احســاس رقابــت، حســادت و حتــى تنفــر مى نمایــد. او ایــن عقــده را همگانــى 
دانســته و بســیارى از اختــالالت روانــى و عصبــى و نیــز ارتــکاب برخــى ُجرم هــا را ناشــى از 
گــذر نکــردن شــخص از ایــن مرحلــه مى خوانــد. وى معتقــد اســت کــه «سرنوشــت اُدیــپ به 
ایــن دلیــل مــا را متأثــر مى کنــد کــه همــگان در انــدرون خــود مى دانیــم کــه سرنوشــت مــا 

نیــز ممکــن اســت، چنیــن باشــد» (عوض پــور و دیگــران، 1397: 65).

2. قهرمانان نامشهور اسطوره هاى یونان و روان  رنجورى هاى خاص
مهم تریــن عقده هــا توســط فرویــد باتوجه بــه دو داســتان اســطوره اى در یونــان باســتان بــا 
عنــوان عقــدة ادیــپ و عقــدة  الکتــرا مطــرح مى شــود. هرکــدام از ایــن دو عقــده سرنوشــت 
قهرمانــان اســطوره را بــه ســفرى منجــر مى ســازند کــه از ابعــاد اســطوره اى و روان شناســى 
ــادر  ــا م ــر ب ــدت دخت ــدر و معان ــا پ ــر ب ــت پس ــوردار اســت. حــس رقاب ــى برخ قابل توجه
ــن  ــه از بی ــد ب ــودآگاه فرزن ــل ناخ ــر می ــتان ب ــن دو داس ــا از ای ــر آن داشــت ت ــد را ب فروی
بــردن یکــى از والدیــن و تصاحــب دیگــرى صحــه نهــد. داســتان ادیــپ در ســطح ظاهــر 
ــا از تقدیــرى  ــا آشــکار، داســتان شــخصى را حکایــت مى کنــد کــه بیهــوده مى کوشــد ت ی
کــه بــر او تحمیــل شده اســت، احتــراز جویــد، امــا در ســطح پنهــان آن گونــه کــه فرویــد 
در کتــاب تفســیر خواب هــا بیــان مى کنــد، ادیپــوس همــان چیــزى را مى خواهــد کــه در 
ســطح آشــکار تــالش مى کنــد، بیــش از همــه از آن دورى نمایــد. او مى خواهــد بــه تجربــۀ 
عقــدة  ادیــپ خــود بپــردازد (فرویــد، 1385: 235). باتوجه بــه این کــه مقولــۀ قهرمانــى کــه 
ــل  ــطوره اى مل ــطوره اى و غیراس ــتان هاى اس ــى در داس ــۀ  جهان ــن بن مای ــوان قوى تری به عن
ــى اســطوره گون و شــاخصه هایى  ــا  از هویت مطــرح اســت، بســیارى از داســتان ها و قصه ه
افســانه آمیز برخوردارنــد کــه مطالعــۀ دقیــق آن هــا از واقعیت هــاى ناشــناخته اى پیرامــون 
روان بشــر و ســازو کارهاى روانــى او پــرده برمــى دارد. شــمارى از ایــن قهرمانــان و 
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روان نژندى هــاى بــه وجــود آمــده از اعمــال آنــان (از تولــد تــا ناپیدایــى یــا مــرگ) مشــهور 
و در بســیارى از روایت هــاى داســتانى قابــل کشــف و بررســى هســتند، امــا شــمار بســیارى 
ــانى، از  ــع انس ــرفت آن در جوام ــدم پیش ــطوره و ع ــدن اس ــناخته مان ــل ناش ــه دلی ــز ب نی
قابلیــت مطالعــه و نقــد آثــار هنرى ادبــى دور مانده انــد. جیمــز هــال27 در کتــاب مقدمــات 
روان شناســى فرویــد بــه تعــدادى از عقده هــاى ناشــى از نحــوة پــرورش و زیســِت قهرمانــان 
ــر  ــاى دیگ ــه عقده ه ــى ب ــاب روان اسطوره شناس ــا در کت ــد28، ام ــاره مى کن ــطوره اى اش اس
بــه نــام قهرمانــان اســطوره اى ملــل ازجملــه اورســتس29، ایــکاروس30، پرســفون31، دیانــا32، 
ــدرا33، کاســاندرا34، تمنســتر35، الئــوس36، مدوســا37، مــده آ38، هراکلــس39 و یوکاســته40  فای
اشــاره شده اســت کــه هرکــدام در مطالعــات روانــکاوى بازگوکننــده و نشــان دهندة بخشــى از 
ــه اســطوره ها وصــل نمــود.  ــوان ریشــۀ آن هــا را ب روان رنجورى هــاى بشــر اســت کــه مى ت
ــخصیت هاى  ــى از ش ــود یک ــه خ ــدة اورتســس ک ــدى عق ــکاوى فروی ــال در روان ــراى مث ب
ــل  ــت، می ــى و الکتراس ــر ایفى ژن ــون و خواه ــد آگاممن ــتان و فرزن ــان باس ــطوره اى یون اس
سرکوب شــدة فرزنــد پســر بــراى ُکشــتن مــادر اســت کــه گاه ممکــن اســت بــه مادرُکشــى 
ــر  ــه بناب ــفون اســت ک ــر پرس ــۀ دیگ ــران، 1397: 141). نمون ــور و دیگ ــد (عوض پ بیانجام
روایتــى دختــر دمتــر41 (الهــۀ زمیــن) و زئــوس42 (خــداى آســمان) اســت. ایــن شــخصیت 
در متــون کالســیک در ســرودهاى هومــر، ســرودهاى اُرفیــک، تئوگونیــاى هســیود، فــال 
هیــژن، افســانه هاى دگردیســى و فاســتى دیــده مى شــود (همــان: 173). عقــدة پرســفون در 
روانــکاورى و روان شناســى به عنــوان عقــدة ادیــپ زنانــه مشــهور اســت. روایــت اســطوره اى 
پرســفون آینــه وار اختــالالت و ناســازگارى هاى زنانــه را کــه در دورة فالیــک اتفــاق مى افتــد، 
ــادر،  ــدر و م ــه پ ــادارى ب ــوار و غامــض وف ــى دش ــت اُدیپ ــازد و در آن وضعی ــان مى س نمای
تــرس از دســت دادن بــکارت و تــرس از تمایــالت جنســى بزرگســاالنه دیــده مى شــود. ایــن 
اســطوره درواقــع تفــاوت بُنیادیــن دختــران و پســران را در ســطح جدایــى بــه هنــگام ورود 

ــه مرحلــۀ اُدیپــى نشــان مى دهــد (همــان: 177). ب
بختــک، فلــج خــواب یــا هــراس شــبانه کــه امــروزه عامــل آن را دالیــل عصب شناســى 
ــى  ــخ زندگ ــول تاری ــان در ط ــج انس ــکالت رای ــه مش ــز از جمل ــد نی ــوژى مى دانن و فیزیول
ــۀ آن را  ــى ریش ــاِم یونان ــان به ن ــش از آن طبیب ــى و پی ــم روان شناس ــه عل ــوده ک ــود ب خ
ــه معنــاى کابــوس و بختــک  ــام او در ریشــۀ یونانــى نیــز ب ــه اســطورة افیالتــس43 کــه ن ب
ــا46، خــداى زمیــن در  ــد گای ــوس45  خــداى آســمان، فرزن اســت، نســبت مى دهنــد.44 اوران
ــش  ــى رود. کارل هاینری ــمار م ــه  ش ــتین ب ــان نخس ــتان از خدای ــان باس ــطوره  هاى یون اس
اولریکــس47 از پیشــگامان حقــوق هم جنس گرایــان مــرد در آلمــان بــراى نخســتین بــار در 
توصیــف هم جنس گرایــى در مــردان عبارتــى بــه کار بـُـرد کــه مشــتق از واژة اورانــوس اســت. 
بدین ترتیــب مى تــوان از پیونــد اســطوره و علــم روان شناســى و روانــکاوى بــه راهکارهــاى 
نوینــى در جهــت شــناخت ریشــه هاى مشــکالت بشــر پــى بـُـرد و بــا دانــش امــروز راه هــاى 

ُمتقنــى بــراى درمــان آن هــا پیــدا کــرد (همــان: 130).
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 نتیجه گیرى
دانــش روان شناســى ابتــدا بــه خــودآگاه و فرایندهــاى آن و ســپس به ناخــودآگاهِ تاریِک بشــر 
و بررســى و تحلیــل ابهامــات و پیچیدگى هــاى آن مى پــردازد. از دیگــر ســوى اســطوره نیــز 
به عنــوان کهن تریــن تجربه هــاى بشــرى جایگاهــى در روان هزارتــوى آدمــى و آن بخشــى از 
ناخــودآگاه وى دارد کــه از دســترس و دیــدرِس همــگان مکتوم مانده اســت. بدیهى اســت که 
قــدر مشــترك دانــش روان شناســى و اســطوره، مطالعــه روان آدمــى به عنــوان یگانــه منبــع 
شــناخت مســایل و مشــکالت روانــى  اى اســت کــه از دیــرگاه بــا انســان همــراه بوده اســت. 
هویــت اســطوره آلود و شــاخصه هایى افســانه آمیز قهرمانــان باســتانى ملــل و شــاخصه هاى 
شــخصیتى آنــان در نحــوة تولــد، زیســت و پــرورش، مجموعــه اى از ویژگى هایــى را بــه وجود 
 آورده اســت کــه در عصــر حاضــر مــورد توجــه پژوهنــدگان اســطوره و علــم روان شناســى قرار 
ــا مطالعــۀ  ــرار کرده اســت. ب ــدى منطقــى میــان ایــن دو شــاخۀ بشــرى برق گرفتــه و پیون
ــوان  ــى ایشــان مى ت ــان اســطوره اى و کارکردهــاى قهرمان ــه قهرمان ــوط ب اســطوره هاى مرب
بــه شــاخصه هاى دقیقــى پیرامــون روان انســان و تحلیــل پیچیدگى هــاى آن دســت یافــت 
کــه از ارزش هــاى اســاطیرى و روان شــناختى باالیــى برخــوردار اســت. بــراى نمونــه مى تــوان 
بــه فرویــد اشــاره کــرد کــه از دو شــخصیت ادیپــوس و الکتــرا بــراى نام گــذارى دو غریــزة  
اصلــى انســان اســتفاده کــرد و چهــرة  نارســیس را بــراى نام گــذارى فــردى کــه خودشــیفته 

اســت، وام گرفــت. 
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28. عقده هــاى مطــرح در علــم روان شناســى بــه ایــن دو مــورد محــدود نیســتند؛ بلکــه انــواع مختلفــى ازجمله 
نمونه هــاى زیــر دارنــد:

ـ عقــدة ژونــاس (Jonas): ایــن عقــده بــه معنــى گرایــش بــه در امــان نگــه داشــتن خویــش اســت و بازگشــت 
خیالیــن بــه زهــدان مــادر و پنــاه بــه یــک حامــى را در خــود دارد.

ـ عقــدة لوهنگریــن (Luhengrin): مبنى بــر تــالش در ســعادت دیگــران و خانــواده اســت. ایــن عقــده ضمــن 
چشم پوشــى از لذت هــاى زندگــى بــراى خویشــتن و ســپس رســیدن بــه هــدف و ناپدیــد شــدن اســت. 

ـ عقــدة پروموتــه (Promethean): ایــن عقــده در عرصــۀ حیــات معنــوى عبــارت از تمایــل به داشــتن قدرتى 
هماننــد اســتادان خویــش، پــى بــردن بــه رمــز قــدرت آنــان و در مــواردى انتقــام نیز اســت.

ــده  ــن پاك کنن ــش بزرگ تری ــده، آت ــن عق ــه ای ــرح ب ــدوکل (Empedocles): در مباحــث مط ــدة امپ ـ عق
اســت و بنابرایــن فــرض، بــه آتــش انداختــن خــود و خودســوزى باعــث تغییــر مــدار دنیایــى مى شــود کــه 

قهرمــان بــر آن اســت تاکنــون روشــنگر آن باشــد. 
ـ عقــدة ژوکاســت (Jocose): ایــن عقــده در میــان زنــان عبــارت اســت از نیــاز بــه حفــظ پســر خــود در نــزد 
خویــش و خامــوش ســاختن تمایــل بــه اســتقالل و اثبــات مــرد بــودن پســر خــود کــه در مــواردى وابســتگى 

قهرمــان بــه همســر بــا نگــرش مادرانــه بــه چشــم مى خــورد. 
ــد و از  ــتم مى کن ــود س ــر خ ــر پس ــه ب ــت ک ــدرى اس ــدة پ ــده، عق ــن عق ــو (Kronos): ای ــدة کرون ـ عق

اســتقالل طلبى او ممانعــت بــه عمــل مــى آورد (هــال، 1391: 29-47).

44. بــراى اطالعــات بیشــتر دربــارة شــخصیت افیالتــس و بحــران بختــک و هــراس شــبانه ر. ك کتــاب روان  
اسطوره شناســى، ص.ص 97ـ90.

45. Uranus

46. Gaya

47. Karl Heinrich Ulrichs

منابع
ــان افالطــون). ترجمــۀ محمــود صناعــى. ویرایــش  افالطــون (1381). ضیافــت (درس عشــق از زب

مقدمــه و حواشــى فرهنــگ جهانبخــش. تهــران: نیــل.
امامى، نصراهللا (1385). مبانى و روش هاى نقد ادبى. تهران: جامى.

29. Orestes

30. Icarous

31. Persepone

32. Diana

33. Phaedra

34. Cassandra

35. Temenster

36. Laius

37. Medusa

38. Medea

39. Herakles

40. Jucasta

41. Demeter

42. Zeus

43. Ephialtes

نگاهى به کتاب روان ـ  اسطوره شناسى: فرهنگ روان رنجورى هاى اسطوره اى



35086

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد کتا ب  پژوهشى

سگال، رابرت آلن (1389). اسطوره. ترجمۀ  فریده فرنودفر. تهران: بصیرت.
فروید، زیگموند (1385). تفسیر خواب. ترجمۀ شیوا رویگریان. تهران: مرکز.

ــــــــــــــــ (1391). روانــکاوى از نــگاه فرویــد (پنــج ســخنرانى). ترجمــۀ  مهــدى افشــار. تهــران: 
ســرایش.

کمپبل، جوزف (1389). قهرمان هزار چهره. ترجمۀ  شادى خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.
ـــــــــــــ (1389). قدرت اسطوره. تهران. مرکز.

هــال، کالویــن اس (1391). مقدمــات روان شناســى فرویــد، ترجمــۀ  شــهریار شــهیدى. تهــران: آیندة 
درخشان.

یونگ، کارل گوستاو (1393). انسان و سمبل هایش. ترجمۀ  محمود سلطانیه. تهران: جامى.


