
 

 

 

 

 

 اساطیر 
پانزدهم گو در کنج  وروایت یک گفت 



 

 8 از 1                                                                           اساطیر                            

مستانی شروع  این دیسکاشن در یکی از روز های گرم ز

های کنج پانزدهم سروک که به قول  شد، توسط یکی از بچه

شون  های عجیب و غریبداستانها و  اسطوره  ی خودش خوره

ی این دیسکاشن رو براتون  خب قبل از این که قصه  داره. رو  

 حرف بزنیم.درباره اسطوره یکم با هم  نتعریف کنم، بیای

از    "اسطوره"نید  ودمی خیلی  در  معناست؟  چه  به 

ها قداست  اسطورهاسطوره ترجمه کردن.    رو  ”myth“ هاکتاب

صرفا برای سرگرم  این است که افسانه  افسانه    و فرقشان با  دارند

گفت اسطوره    هش. میهقداستی وجود ندارش  کردن هست و پشت

افسانه مقدسنوعی  در  ه،  ی  میترا  یونان،  در  زئوس  مثل 

 هندوستان. 

ها اصال  این اسطورهشاید پیش خودتون بگید  خب حاال  

ها در گذشته شروع  چه اتفاقی افتاد که انساناز کجا پیدا شدند؟  

 پردازی کردند؟  به اسطوره

گذشته   نبود،  در  پیشرفته  امروز  اندازه  به  دانش  که 

ها در مورد خیلی از مسائل اطالعات نداشتند، مثال علت  انسان

و  زلزله  باران،  سیل،  اسطوره.وقوع  به  شروع  بنابراین  پردازی  .. 

کردند و خدایانی ساختند که هر کدام از این خدایان علت یکی  

وق این  خدای  ایاز  خورشید،  خدای  باران،  خدای  مثال  بودند،  ع 
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طوفان  خدای  ...  زمین،  فرهنگ  هاملت  اغلب در  که  و  های  و 

یک نظر دیگه هم درباره منشأ و    .شون وجود داره جهان مشابه

اسطوره نظر  خاستگاه  شناسها  میهاجامعه  که  در  گن  ست 

نشان    و راون قبیله  اساطیر حافظ قبایل بودند و هویت  گذشته  

خب، بعد از این مقدمه نسبتا طوالنی، بریم سراغ قصه  دادن.  می

 :شهمی شروع  ریحانهبا این سوال   دیسکاشن خودمون که 

ب» از  بدونم  دارم  اسطوره    ،ریاساط  نیدوست  هم  شما 

ها هست که شما ازش  اسطوره  از   یکس   ا ی  دیدار   ی امورد عالقه

  ی اهداستان  نینظرتون رو درباره ا  خوامیدر کل  م  اد؟یخوشتون ب

کلمه)   «بدونم   زیانگشگفت از  نشون    « انگیزشگفت»  استفاده 

 ها عالقه داره.(خیلی خیلی به اسطوره که ریحانه  دادمی

اول   گفتبود    مهدیارنفر  اسطوره  ممن»:  که  ها  به 

ز عالقه اما  نکردهدربار  ادیمندم  مطالعه  هم  «  م هشون  دوم  نفر 

-میبه ما معرفی    و ر «منیگ  لیکه هنوز از راه نرسیده »ن  نعیم

به اسم    هکتاب دار  کیکه    یفانتز  کیدرجه    سندهی نو  یه،  کنه

ون شخصیتی که در اصل داستان ثور )هم  که  نورس«  ری»اساط

  خ یتارکه کتاب    گهمینعیم  .  و تعریف کرده( ر هونجرزاَ  فیلم در  

 ی لیگفته و خ  یبه شکل داستانه که  ی ناویاسکاند  ر یاساط  یواقع

تعریف  های اساطیری دیگه  یک سری داستان  بعد  .هجذاب  هم
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هستند و اصال    یداستان  که بر خالف کتاب گیمن فقط   کنهمی

تار چ  ،ندارند  یخی جنبه  و  »مگنس    ی »پرس  س«، یمثل: 

المپ«  »قهرمانان  و  رو    سی چ  و  گنسم  ریحانه  .جکسون« 

کتابا  هخوند جزو  عال  ی و  می  . هاشقهمورد  » بعد  که   پرسیگه 

ل  « سونکج تو  و کتاب  ستیهم    ک یر»قلم    کال   هاش هست 

   ه.دار دوست یلیرو خ  «وردان یر

 یقتگه و که می  ماجدنفر بعدی که وارد گفتگو میشه  

م م  نهخویاسطوره  رازشون  پر  ی ایدن  یتو   هش ی غرق  و  :  رمز 

  ن و در ژاپ  نتویش  ی ها. اسطورهسهیو اد  ادیلای  ،نونای  ی هااسطوره

ریحانه پیشنهاد میده که بیاد و یه  ماجد به    .رانیا   ی هااسطوره

و ما    کرده انتخاب کنهفکرش رو حسابی درگیر    ای کهاسطوره

بیش  موردش  در  جا  بزنیم.این  حرف  بدو    حانهیر  تر  بدو  هم 

 هایی... رسونه، اون هم با چه اسطورهخودشو می

نورس رو دوست دارم خصوصا    یهااسطوره  شتریمن ب»

هم«ی خی  یغوال نورس  اساطیر  که  بگم  پرانتز  تو  )من  ن  و. 

برخالف اساطیر  های مردم کشور اسکاندیناوی بودن اما  اسطوره

 یونان و مصر محدود بودن.(

هست که من    یونانی اسطوره    ه ی»ادامه میده:    ریحانه

بوده   انی خدا  یدااز اینکه خ  زئوس جدا  رو جذب خودش کرده.
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بوده  مه  یلیخ بیدادا )   .دخترباز  داد  دیدن روز    ک ی(  !ی    برای 

اما  ش  معشوقه میوفته  مراه  داره    هِرا  شهیمتوجه  همسرش 

کوهستان    یکو الههپس به اِ  )دستش رو شد(   . کنهیم  بشیتعق

جز   یا هگیداکو هم که چاره  ،گمراه کنهکه هرا رو  دهیدستور م

رفته    یسمتزئوس کدوم    پرسه یهرا ازش م  یاطاعت نداشته وقت

بعد   یول   خورهیهرا اولش گول م  .دهیم  یبهش آدرس اشتباه

  یی به صدا  لیاکو رو تبد  تیو از عصبان  شهی متوجه دروغ اکو م

  . کنه   دیرو تقل هیبق  ی حرفا  تونهیکه فقط م  کنه یتو کوهستان م

  وس ی) نارس  نه یبیرو م  وس یرسبه اسم نا  با یزی  اروز اکو الههک  ی

ا  هی اونم  داشت  ضعف  و  ر  خودشی  چهره  راگ   که   ن ینقطه 

 نهیبیکوهستان م  در  رو   وس ینارس  یاکو وقت.  ( همردیم  هدیدیم

تعق به  از دست  ر  زود تحملش   یلیاما خ  ، کنهیم  بشیشروع  و 

)این قسمت قصه نیاز    کشهیرو در آغوش م  وسیو نارس  دهیم

  شه یهم که متوجه وجود اکو م  وسی نارس(  ه انگار! به سانسور دار

ی  من از همه  ،یزن کیتو  گهیمو   دازهانیم نیزم یاون رو رو

رو  دل اکو    و   (مثل اینکه!    )خیلی بی ادب بوده  متنفرم   ها   زن

ا  الهه  .شکنهیم شاهد  که  به  نیعشق  بوده  چهره    او  ماجرا 

  ی که محو چهره تو  وسینارس  ،دهیبرکه نشون م  دررو    وسینارس

)در واقع    ی توی آب چهره  دنیدر آغوش کش  یبرا  ،آب شده بود

 « کنهیم   میتسل  ن یجان آفر  هو جان ب   فته یبه آب م  چهره خودش( 
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پرومتئوس  از    ریحانهبعدش     ش یآتگه که  میداستان 

  ی هم برا   ان یخدا  و   دهیها مو به انسان  دزدهیم  ان یرو از خدا

انتقام هر روز    یو خدا  بندنیصخره م  هیمجازاتش اون رو به  

)حالتون  خورهیو م  ارهیاز صبح تا غروب بار ها جگرش رو در م

است(   قصه  یک  فقط  نشه  بار    هم   راینام  پرومتئوسِ و  بد  هر 

 .شدهیو زنده م مردهیم

وارد   کریما که  بعدیه  می  نفر  میگه  گفتگو  و  شه 

در ادامه به یه نکته  و  رو دوست داره    سام و دستان  ی اسطوره

 شهیرو م  هااز اسطوره  یلیخ  یپا  کنه: اینکه ردجالب اشاره می

ده که  )که البته بیشتر توضیح نمی  کرد   دا یآسمان پر ستاره پ  در

 بدونیم چطوری(.  

رو    کاروس یا هم ماجرای    نعیمدر ادامه این بحث داغ،  

پرواز کرد    هایی بالکنه که  تعریف می از جنس موم ساخت و 

عد  بافتاد.    زمینآب شدند و به  ها  بال  دیبه خورش  دیرس  یوقت  یول

د از  خودش  شخصی  گفت:  برداشت  اسطوره  این  ه  اگ »استان 

، یعنی  یبساز  یبهتر   یها بال  دیبا  یبرس  دیبه خورشخوای  می

ای که نعیم  از قصه  ریحانه  ی«نش  دی و ناام  یتالش کن  شتریب  باید

براش جالب و  برداشت    و این   اومدهتعریف کرد خیلی خوشش  
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بوده داستانمتفاوت  تونسته چنین  انسان  یه  اینکه  از  و    ی های، 

 خلق کنه در حیرته. 

شد و از عالقه فراوان  هم وارد میدون    آفریننوشدر ادامه  

ها.  به اساطیر گفت و از هیجانش برای حرف زدن درباره اسطوره

های  بعدش هم یه لیست خیلی به درد بخور از یه سری اسطوره

 اش نوشت:  مورد عالقه

  ی خواد جاودان باشه ولیکه م  هیتیشخص  هی:  لگمشیگ •

 )سمبل ناتوانی انسان در مواجهه با جاودانگی(  تونهینم

خداهفائستوس • سازنده    ی:  و  که  نیا)  ونانیصنعتگر 

 .( جالبه   یلیکنه خیم  ییو چه کار ها  شهیچطور متولد م

نش  با هفتائستوس   ما  به  مو هنرش  هم    ده ین  هنر  که 

ز جادو  ییبایجنبه  جنبه  هم  و    ی سر  کی  .ییداره 

ازش  یم  ییابزارها که  استفاده سازه  جادو  عنوان  به 

 هاش برسه.  کنه تا به خواستهیم

که    دنیدستور م  انی: در جنگ تروا بوده و خدای ژن  یفیا •

دخترش   مجبور میشه حرکت کنه،  ی که کشت ن یا ی برا

گوزن    کیگن از طرف خدا  یا می)بعض.  کنه   یقربان  رو

بشه، اما باز هم دختر از    یدختر قربان   ی که به جا  ادیم

 (رهیم  انیخدا نیو به سرزم  شهی اش دور مخانواده شیپ
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  آفرین از دلیل شخصیش برای دوست داشتن اسطورهبعد نوش

کردن در دوران باستان در   یچون بحث قربان»:  گهایفی ژنی می

 )در   داشته  تی اهم  یلخی  ...و  ونانیچه    رانیها چه اهمه تمدن

به    رو که دختران و پسران جوان    م یهم دار  گه ید  یهاداستان

ی  هاخونوادهکه    سجا نیجالب ا (.  کردندقربانی می  انیخاطر خدا

قربانی تنها   ها این  نم  نه  حال  خوش  حتی  بلکه ،  شدنیناراحت 

کردن با قربانی  دلیلش هم این بوده که فکر می  .شدنیهم م

گاه باال یجا  کیبه    ونو هم فرزندش  ونهم خودشکردن فرزند،  

 رسن.یم

از چند تا از اساطیر ایرانی مثل    آفریننوش در ادامه هم  

پرسه بره و مینام می    دیجمش  اوش،یمهر، هوشنگ، س  ا ی  ترایم

آیا   سور  نیدونیمکه  چهارشنبه  س  ی فلسفه  داستان    اوش یاز 

 ؟برگرفته شده

می تموم  همینجا  دیسکاشن  جذاب    شهقصه  داستان  اما 

به ها احتماال حاال حاالها با ما خواهد بود. به طور کلی  اسطوره

ها هنوز در بین مردم نمردن، حتی انگار  نظر میرسه که اسطوره

دوره   این  اسطورههم  مردم  میگاهی  که  پردازی  درسته  کنند. 

علم و دانش ما نسبت به گذشته بسیار زیاد شده اما هنوز هم  

 .دونیمکه باید نمی  اونطور ن را  وهای اطرافمعلت خیلی از پدیده
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نظر می داستانبه  که  اساطیر  رسه  حلقههای  زنجیر  مثل  های 

به هم گره خوردن و پشت  از ابتدای تاریخ شروع شدند و    .هستند

های اساطیر  شن. شاید داستانهای جدید میسر هم وارد دوره

کنه. اصال  اما همین تخیل زندگی را معنادار می  ،تخیلی باشند

شاید هم شما انسان بدون قوه تخیل انگار انسان واقعی نیست. 

، اما  میسر و کله دار   ر یبا اساط  میو چه نخوا  بخوایم ما چه    بگید

کنیم  سعی  که  بر  یمنطق  بهتره  برا   میجلو  و    یو  اساطیر 

 جادویی  یقدرتبسته  چشم  آورشونهای جذاب و شگفتداستان

 . میقائل نشو 

 تصمیم با شما است.  ولی خب، مثل همیشه

 

 

 

 

 


