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کارکردهاى جامعه شناختى اسطوره در نقاشى معاصر ایران
با تمرکز بر آراى کلود  لوى استروس
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چکیده
انسان با زبان، نماد و اسطوره ها می اندیشد و با پیرامون خود در تعامل است. اسطوره در هنر کارکردهاى متعددى مى یابد که 
از جمله ى آنها کارکردهاى جامعه شناختى است.کلود لوى استروس، معتقد است که انسان به  واسطه ى تقابل هاى دوگانه که از 
ویژگى هاى بارز اسطوره است، به حل تعارض هاى زندگى مى پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسى تقابل هاى دوگانه ى ساختارى 
با کارکرد جامعه شناختى اسطوره براساس آراى لوى استروس، در نقاشى معاصر ایران صورت گرفته است. سواالت پژوهش 
عبارتند از: 1. عوامل مؤثر در شکل گیرى کارکرد جامعه شناختى اسطوره در نقاشى معاصر ایران چیست؟ 2. اسطوره براساس آراى 
لوى استروس چگونه در نقاشى معاصر ایران کارکرد جامعه شناسانه یافته است؟ این پژوهش به روش توصیفى -  تحلیلى و براساس 
مطالعات کتابخانه اى و مشاهده آثار به سرانجام رسیده است. آثار مورد بررسى به روش نمونه گیرى قضاوتى انتخاب شده اند. نتایج 
حاصل نشان مى دهد، هنرمندان معاصر ایرانى با تکیه بر اسطوره هاى ایرانى به کنکاش و جست وجوى یافتن راهى براى دنیاى 
آرمانى خود توسل جسته اند. تاحدى که در راه جست وجو براى رسیدن به ارزش هاى انسانى و انتقاد به خوى و منش غیرانسانى 
به اسطوره هاى غربى نیز وجوهى ایرانى بخشیده اند که با شیوه هاى نمادپردازانه ى گونه گونى در آثار نقاشى آنان بروز یافته است. 
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معاصر ایران، کلیات اسطوره و واژگانى که در ارتباط یا مترادف با آن 
قرار مى گیرند را مورد بررسى قرار داده است. همچنین در این پژوهش 
پس از تاریخچه ى هنرى و جنبش هاى هنرى معاصر نقاشى ایران، بازتاب 
اسطوره اى پنجاه اثر از هنرمندان معاصر ایران بررسى شده است. کتاب 
«اسطوره و هنر» نوشته ى معرك نژاد برگرفته از همین پایان نامه توسط 

انتشارات میردشتى در سال 1393 به چاپ رسیده است.
عباس مخبر در بخشى از کتاب «مبانى اسطوره شناسى» که در سال 
1396 منتشر کرده است به رابطه ى اسطوره و هنر مى پردازد. وى که در 
این کتاب دیدگاه هاى پنج اسطوره شناس نامى از جمله کلود لوى استروس 
را مورد بررسى قرار مى دهد، نظرات آنان را نیز در ارتباط با قرابت 

اسطوره و هنر مطرح مى کند.
در میان پژوهش هاى خارج از ایران نیز حمید کشمیرشکن در کتاب 
 «Contemporary Iranian Art; New Perspective (2014)»
بدون  ایران  معاصر  نقاشى  در  اسطوره  کارکرد  به  اشاراتى غیرمستقیم 

تمرکز بر رویکردى خاص داشته است.
مبانى نظرى پژوهش

تعریف اسطوره 
نظریه پردازان اسطوره تعریف هاى متعددى از اسطوره ارائه کرده اند 
چرا که اسطوره به دلیل وسعت و گستردگى در تعریف واحدى نمى گنجد. 
ازاین رو کسانى که به مطالعه و پژوهش در اسطوره ها مى پردازند، نگاه 
همسانى به اساطیر ندارند. مثًالً نظریه پردازانى با رویکرد روان شناسانه از 
جمله کارل گوستاو یونگ3، و جوزف کمبل4 اسطوره را رؤیاى جمعى 
و عمومى جامعه مى پندارند که درنتیجه ى انطباق با رؤیاهاى فردى باعث 

هماهنگى افراد با گروه و جامعه و درنتیجه سازگارى این دو مى شود.
اواخر  در  جامعه شناسى  دانش  پایه گذاران  از  که  دورکیم5  امیل   
هر  در  چهره ها  تأثیرگذارترین  از  و  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن 
با  و  است  اسطوره  به  روان شناختى  و  جامعه شناختى6  رویکرد  دو 
نسبت دادن منشاء اسطوره به کارکرد مغز، بر کلود لوى استروس تأثیر 
گذاشت (بیرلین،1386)، «اسطوره را مقوله اى برساخته و برخاسته از 
تصّور  اجتماعى  واال،  حدى  در  را  اسطوره  و  دین  جامعه  مى داند.[وى] 

مى کند» (دورکیم، 1383: 13).
«اسطوره از نظر استروس، جست وجو براى یافتن تغییرناپذیرها در 
دیدگاه  به  توجه  با  بخواهیم  اگر  پس  است.  سطحى  تفاوت هاى  میان 
اسطوره ها  واقع  در  باشیم،  داشته  اسطوره  از  جامع  تعریفى  استروس 
روایت هایى هستند که براى تعدیل و یا حّل تناقضات بنیادینى که بشر 
در زندگى با آن ها دست به گریبان است، شکل گرفته اند» (مخبر، 1396).

اسطوره از دیدگاه کلود لوى استروس
کلود لوى استروس، انسان شناس و اسطوره شناس برجسته با نظریاتش 
« به ویژه در شکل گیرى رویکرد ساختارگرایانه به اسطوره نقش مؤثرى 
ایفا کرد» (سگال، 1394: 193). به این معنى که؛ به عقیده ى لوى استروس 

مقدمه
زندگى سرشار از تضادها و تناقض هایى است که براى بسیارى از 
آن ها پاسخى وجود ندارد. برخى از این تضادهاى مهم، تضاد میان مرگ 
و زندگى، فرهنگ و طبیعت، خود و غیر خود، جاودانگى و فناپذیرى 
است.  اسطوره ها نیز که روایت کنندگان گذشته ى معنوى بشرند، طبق 
دیدگاه لوى استروس از دل تناقض هایى این چنین براى توجیه و درك 

پدیده هایى واقعى یا خیالى بیرون آمده اند. 
«بازگفت»؛  را  آن  باید  آن  شناخت  براى  است:  زبان  «اسطوره 
اسطوره بخشى از گفتار آدمى است؛ براى حفظ ویژگى آن باید نشان 
دهیم که اسطوره هم از مقوله ى زبان است وهم چیزى جز آن» (لوى-
استروس،  1386: 139). اما «جوهر اسطوره نه در سبک بیان و نه در 
که  است  در   آن  جوهر  است؛  نهفته  آن  کالم  اصیل  موسیقى 
اسطوره روایت مى کند» (همان). اگرچه ادبیات بسیار متأثر از اسطوره 
به  را  ادبیات  آینده ى  اسطوره  حذف  معتقدند  بسیارى  چنان که  است، 
مخاطره مى اندازد اما آثار هنرى که از مایه هاى اساطیرى برخوردارند 
تنها منحصر به آثار ادبى چون شعر و داستان نیستند. در هنرهاى دیگر، 
خصوصًا نقاشى، شاهد توجه هنرمند به اسطوره و تجلى آن در اثر هستیم. 
این تأثیرگیرى از اسطوره، قدمتى به درازاى تاریخ نقاشى دارد. به طورى 
که مى توان از دیوارنگاره  هاى غار آلتامیرا1 و السکو2 یعنى حدود هفده 
هزار سال پیش گرفته تا به امروز  رد پاى اسطوره و آیین را بازشناخت.

به این ترتیب اسطوره هم چون میراثى ذهنى و الهام بخش براى بعضى 
از نقاشان معاصر ایرانى نیز در قالب نقوش اسطوره اى با  مفاهیم نهفته 
در آن، دستمایه کار گشته است. اما آنچه در این پژوهش مورد توجه 
است، تمرکز بر چگونگى کارکرد جامعه شناختى اسطوره در آثار نقاشان 
معاصر است. این کارکرد، متأثر از عوامل گوناگونى هم چون اجتماعى، 

فرهنگى، تاریخى و روان شناختى بوده است.
روش پژوهش

این پژوهش از حیث هدف، بنیادى نظرى و به روش پژوهش توصیفى 
ـ تحلیلى است. جمع آورى اطالعات موردنیاز به روش اسنادى، مطالعات 
تجهیزات  و  شناسه ها  ابزار  با  که  بوده  آثار  مشاهده  با  و  کتابخانه اى 
پویشگرى رایانه اى گردآمده است. تجزیه وتحلیل آثار نیز به صورت کیفى 
انجام شده است. موردهاى مطالعاتى این پژوهش 5 تابلو از میان آثار چهار 
نقاش معاصر ایران شامل على اکبر صادقى، علیرضا اسپهبد، احمد امین نظر 
و نیلوفر قادرى نژاد است؛ که به روش غیراحتمالى، انتخاب  شده است. به 
این معنى که با توجه به آشنایى اولیه نسبت به هنرمندان نقاش معاصر 
ایران و آثارشان، نمونه هایى برگزیده شده که قادر به ارائه اطالعات مورد 

نظر در این پژوهش هستند تا در فهم مسأله پژوهش مؤثر باشند.
پیشینه ى پژوهش

رسول معرك نژاد در پایان نامه خود در سال 1380 با عنوان  «بیان 
تصویرى اسطوره در نقاشى امروز ایران (1330 تا1370)» به راهنمایى 
دکتر محمدکاظم حسنوند، براى دریافت بازتاب هاى اسطوره اى در نقاشى 
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متقابل  جفت هاى  خصوصًا  طبقه بندى ها،  قالب  در  انسان ها  « تمامى 
مى اندیشند و آن ها را به عالم فرافکنى مى کنند. بسیارى از پدیده هاى 
فرهنگى مبین چنین جفت هاى  متقابل اند. ویژگى بارز اسطوره مرتفع 
ساختن یا به نحو دقیق تر تعدیل کردن تقابل هایى است که بیان مى دارد. این 
تقابل ها نه در طرح داستان یا اسطوره، بلکه در آن چیزى یافت مى شوند 

که استروس- چنان که مشهور است- ساختار مى نامد» (همان: 61).
«ازاین رو خویشکارى اسطوره آن است که نمونه اى منطقى فراهم 
کند تا به مدد آن ذهن آدمى از تناقض هایى دورى گزیند که در ذهن او 
تشّتت به وجود مى آورد، به سخنى دیگر، خویشکارى اسطوره آن است 
که تضادهاى درون انسان را آشتى دهد به این معنى که مثًالً با هراس از 
مرگ انسان را به لذت بردن از زندگى فرامى خواند» (بهار، 1389: 366 
-367). لوى استروس همچنین اسطوره ها را با مقیاس زبان نیز سنجیده 

و مى نویسد: 
«اسطوره شکلى از زبان است و زبان ما را آماده مى سازد تا بکوشیم 
تحمیل  با  است،  یکپارچه  خود  ذات  در  که  را  دنیایى  و  خودمان 
داده ها  روى  بر  دوگانه  ساختارهاى  یا  دوشاخگى ها  و  دیالکتیک ها 
بشناسیم. زبان است اما زبانى که حیطه ى آن در سطح برترى است و 
معناى آن از شالوده ى زبانى خود جدا مى شود و فراتر مى روند. در پشت 
زبان، ماهّیت دوتایى مغز قرار دارد: راست /چپ، خوب/بد، زندگى/
مرگ. اینها دوشاخگى هاى اجتناب ناپذیرى اند که مغز تولید مى کند»(لوى 

استروس، 1385: 13؛ 1386: 139).
 با توجه به نظریات لوى استروس  اسطوره براى حل و تعدیل این 
تناقض ها به  وجود آمده است. به عبارت دیگر کارکرد اسطوره  این است 
که این قبیل تضادها را تشریح کنند و آن را از میان بردارد. به عقیده وى 
در جوامع قبیله اى اسطوره وسیله اى است که جوامع با استفاده از آن دنیاى 
خود را سازماندهى مى کنند با مشکالت کنار مى آیند، تصویرى از خود 
را حفظ مى کنند و تضمین مى کنند که افراد این تصویر را بپذیرند. لوى 
استروس این فرض را مطرح کرد که بر اندیشه اسطوره اى، مى بایست 
قوانینى جهان شمول حاکم باشد که این تناقض ظاهرى را حل کنند و به 
تولید اسطوره هاى مشابه در فرهنگ هاى مختلف منجر شوند (مخبر، 

.(116-115 :1396
واقع    در  خود  تعریف  ساده ترین  در  «ساختارگرایى  ازآنجایى که 
همه صورت هاى فعالیت  در  اندیشه،  شالوده ى  الگوهاى  جست وجوى 
در  پژوهش  و  مطالعه  با  استروس  (مخبر، 1396: 115)،  است»  بشرى 
جمله  از  آن ها  بنیادین  ساختارهاى  بررسى  و  مختلف  فرهنگ هاى 
اسطوره، به نتایجى دست پیدا کرد که در پس معناى ظاهرى این داستان ها 
و روایت هاى مشابه، رازهایى نهفته است. وى با مطالعه و رمزگشایى از 
آن ها به نتایجى رسید که با نظریات برخى نظریه پردازان روان شناسانه 
چون فروید نیز از جهاتى اشتراکاتى داشته است. لوى استروس مسّلم 
مى گیرد که هر اسطوره، رؤیایى جمعى است و معنى نهفته در آن را 

مى توان از راه خواب گزارى پیدا کرد (لیچ، 1350).

رابطه ى اسطوره و هنر
اگرچه برخى نظریه پردازان اسطوره به رابطه ى اسطوره با هنر تأکید 
بیشترى دارند، اما تقریبًاً هیچ اسطوره شناسى یا رویکرد اسطوره شناختى اى 
نیست که قائل به نوعى رابطه ى مؤثر میان اسطوره و هنر نباشد. پیشتر 
گفتیم که نه تنها در ادبیات و داستان که در دیگر هنرها از جمله نقاشى، 
اسطوره ها منبع الهام بسیارى هنرمندان از جمله نقاشان معاصر ایرانى 
بوده اند. بنابر این با توجه به آنچه آمد، کارکرد جامعه شناختى اسطوره ها 
نیز طبق آراء لوى استروس را مى توان در آثار هنرمندان، مورد بررسى 
قرار داده، در هنر نقاشى نیز نمود یافته و بازتاب آن در نقاشى معاصر 
ایران هم نهفته و قابل مطالعه یافته است. با توجه به موضوع پژوهش 
در بخش بعدى این کارکرد در تعدادى از آثار مهم ترین هنرمندان نقاش 

معاصر ایرانى بررسى خواهد شد.
کارکرد جامعه شناختى اسطوره در آثار نقاشان معاصر ایران 

با تمرکز بر دیدگاه هاى کلود لوى استروس
تابلوى قطعهى30 از مجموعه ى قطعات سفر؛ هنرمند: على اکبر 

صادقى (1316)
در تصویر (1) تابلوى  یکى از ویژگى هاى بارز نقاشى هاى 
على اکبر صادقى دیده مى شود: وارونگى. «هر وارونگى چیزى هست که 
اصالت را نفى مى کند. چیزى ویران شده، به غربت افتاده، بى خویشتن شده، 
بیهوده و بطالن یافته» (عمران، 1385: 51). در این اثر نیز وارونگى در 
قالب ماهیانى دیده مى شود که در آسمان هستند و اسب هایى که در آب. 
ماهى که «به طور کلى، نماد حاصل خیزى و بارورى که در آغاز همراه با 
مادر-    الهه بود» (هال،1380: 100). و مى تواند زندگى بخش باشد در این 
تابلو هم چون هیوالهایى آسمانى با بال هایى تنومند و پنجه هایى قوى در 
حالت هجوم و عامل نابودى دیده مى شود. حباب هاى آبى که از دهان 
این ماهیان پرنده خارج مى شود هم چون گلوله هایى مرگ آساست که از 
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تصویر   1. قطعه ى30 از مجموعه ى قطعات سفر، 45×30 سانتى متر، مرکب روى 
(www.aliakbarsadeghi.com) :کاغذ،1392. منبع
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هواپیماهایى جنگنده شلیک مى شود و ماهیان کوچک ترى که انگار از 
چنگال شان جداشده بمب هایى ویرانگر به نظر مى آیند.

در فرهنگ باستان گردونه ى مهر یا میترا توسط چهار اسب سفید 
نامیرا حمل مى شود و با هلیوس یا خداى خورشید در فرهنگ یونان 
باستان نیز از این بابت اشتراکاتى دارد (هینلز، 1371). ازاین رو بدیهى به 
نظر مى رسد که در فرهنگ اساطیرى بسیارى از تمدن ها اسب همواره 
مقام شامخى داشته باشد. همچنین «اسب، محرم راز آب هاى بارورکننده 
است و مسیر زیرزمینى آب ها را مى شناسد. این امر روشن مى سازد چگونه 
از اروپا تا خاور دور نعمت بیرون جوشیدن چشمه ها به ضربات سّم 
اسب نسبت داده مى شود» (شوالیه، گربران، 1379، ج. 1: 150). اما همین 
اسب که در جوار و وقف خدایان، عامل جوشش آب و بارورى چشمه ها 
بوده و نیز «به عنوان َمرکب جنگجویان و قهرمانان، نماد شجاعت، قدرت 
و سرعت بود» (هال،1380: 24). در چیزى شبیه یک جنگ در تابلوى 
صادقى، مفلوك و عاصى در امواج دریا براى نجات خود تقال مى کند. به 
این ترتیب، در این تصویر وارونگى در اثر هنرى على اکبر صادقى، تمام 
عناصر اسطوره اى حیات زا هم چون آب و دریا و اسب و ماهى کارکردى 

وارونه مى یابند و بدل به عناصرى مرگبار مى شوند.
به نظر مى رسد جنگ در برابر صلح که موضوع اصلى این تابلو و البته 
بسیارى از آثار صادقى است به نقد کشیده شده است. جنگى که تمامى 
ابهت و عظمت کاراکتر نمادینى چون اسب را نابود مى کند و او را تبدیل 
به موجودى خفیف کرده و ماهیان زیبا را چون مهاجمانى ویرانگر، 
نفرت انگیز مى کند. در این اثر شاهد تقابل هاى دوتایى که لوى استروس از 
آن سخن گفته، هستیم. تقابل جنگ و صلح، زندگى و مرگ، حاصلخیزى 
و ویرانگرى (در تصویر ماهى)، عظمت و ذلت (در تصویر اسب) و در 
نهایت تقابل فرهنگ و طبیعت، از جمله تقابل هاى دوتایى هستند که در 

این اثر نمود پیدا مى کند.
به این ترتیب صادقى اسطوره اى کردن جنگ را در این تابلو به چالش 
اسطوره اى  را  صلح  نقد،  این  حاصل  به عنوان  آن،  مقابل  در  و  مى کشد 
مى کند. در این اثر با توجه به تقابل دوتایى طبق دیدگاه لوى استروس 

کارکرد جامعه شناختى اسطوره مشهود است.
بدون عنوان؛ هنرمند: علیرضا اسپهبد (1330-  1385 ه.ش)

طول  در  که  است  سرشناس  هنرمندان  دیگر  از  اسپهبد  علیرضا 
حیات هنرى نه چندان طوالنى خویش، از اسطوره ها براى خلق آثارش 
بهره گرفته است. اسپهبد به کمک تلفیق انسان و حیوان اسطوره هایى 
مى سازد که ذهن بیننده را به چالش مى کشاند و دنیایى خلسه وار توأم 
با کابوس در نقاشى هایش مى سازد. مجابى (1385) معتقد است: «کیفیت 
کارهاي اسپهبد به گونه اي بود که از وقایع جاري اجتماعی الهام می گرفت 
و در فرم هاي فیگوراتیو، آن ها را عرضه می کرد. فضاي کارهایش بیشتر 
سورئالیسم با جنبه ي انسانی و واقع گرایی این فضاها بود که فضاي فرهنگ 
ایران را نشان می داد.».در تصویر (2) تابلوى بدون عنوان و آثار از این دست 
اسپهبد، تلفیق انسان و حیوان گویى براى او نوعى بیان نمادین از شخصیت 
و درونیات انسان است. اسپهبد با ضربه قلم موهاى بیانگرانه ى خود بر 

این گفتمان تأکید مى کند و بر تأثیرگذارى اش مى افزاید. این «استحاله ى 
موجودات در قالب قدرت، شهوت و ِخرد رویکردى اسطوره اى به دیدگاه 
اسپهبد مى بخشد که ریشه هاى کهن الگویى عمیقى را آشکار مى کنند» 
(رمضانى، 1396). کهن الگوى عقاب از وجه نمادشناسانه «گرایش به 
سمت اوج، پرواز سریع، ُچستى و َجلدى، تیزهوشى و تیزیابى، هوشمندى 
براى تهیه ى غذاى مقوى، قدرت و وسعت دید، نگاهى مستقیم و بدون 
انحراف» (شوالیه و گربران، 1385، ج.   4: 288) دارد. ازاین رو همراهى و 
تلفیق آن با انسان در این تصویر (2) نمایانگر همین خصلت ها و درونیات 
در شخصیت این تابلو است. اما بیان اکسپرسیونى اسپهبد حالتى از اغراق و 
خشونت در تصویر عقاب را القاء مى کند، «عقاب نیز مانند دیگر نمادها، 
یک وجه شبانه ى شوم یا ناراست دارد. این ناراستى و نحوست به دلیل 
افراط در ارزش او، انحراف در قدرتش و اغراق در بلندپایگى اش ایجاد 
شده است» (همان: 297). همان چیزى که در این اثر دیده مى شود. به نظر 
مى رسد اسپهبد انسانى را به تصویر مى کشد که به واسطه ى میل شدید به 
بلندپروازى و کسب قدرت و جاه طلبى از شخصیت انسانى خود فاصله 
گرفته است و به این ترتیب نفس حیوانى اش بر نفس انسانى او غلبه کرده 
است. انسانى که اگرچه اوج مى گیرد اما چون دیگر نه عقاب کامل است 

و نه انسان کامل، ناقص و معیوب به نظر مى رسد.
اسپهبد در آثارش به دنبال انتقال پیام هاى انسانى و اجتماعى خود با 
بیانى نمادین به مخاطبش بود و اعتراض و انتقاد خود را به خوى و منش و 
روش غیرانسانى با این فیگور هاى نیمه انسان- حیوان به تصویر مى کشید. 
آن گونه که خود نیز در مقدمه ى کتابش که در سال 1377 به چاپ 
رسیده بود چنین مى نویسد: «من این واقعیت را هم چون تعهدى پذیرفته ام 
که بى تفاوت و خنثى نمانم که از نقاشى تنها زینت دیوار نسازم و همه 
توانایى هایم را صرفًاً در نمایش توانمندى هدر ندهم. دل مشغولى من همیشه 

تصویر 2. تابلوى بدون عنوان، مرکب روى مقوا، 75×60 سانتى متر،
(www.artgalleries.ir) :علیرضا اسپهبد، 1385. منبع
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این است؛ در جهانى که آدمى در تالش حماسى خود در کار خلق روابط 
انسانى، پاى بر زمین استوار کرده است؛ هنر، این واالترین شیوه زیست 
آدمى، چه براى من نقاش و چه براى شماى بیننده، چه دارد و چه خواهد 
داشت، اگر فریب بازى با فرم و ساختار و ابزار، آن را از هنرمند و انسان 
تهى کند؟!». آیدین آغداشلو نیز درباره ى وارستگى شخصیت این هنرمند 
مستقل و متعهد و ناراحتى او از پلشتى ها و پلیدى هاى جامعه مى گوید: 
دقت  «امانت گوهر وجودش را در این سال هاى دراز به سرافرازى و 
حراست کرده است [...] او تصویرگر جهانى پیچیده و ازهم پاشیده است 
که انسان محبوبش، جایگاهى مطمئن و درخور عزت و شوکتش در آن 

نمى یابد» (1391).
از  استفاده  واسطه ى  به   بخش،  این  اثر مورد مطالعه در  در  اسپهبد 
لوى  دوتایى  تقابل هاى  نیز  و  عقاب  کهن الگوى  اسطوره اى  ویژگى هاى 
استروس که پیش تر از آن سخن آمد، یعنى تقابل انسان و حیوان، قدرت 
و ضعف، کمال و نقص، غرور و تواضع، بینایى و کورى، اوج و فرود 
و غیره، از اسطوره براى بیان ارزش هاى انسانى و اجتماعى بهره گرفته 
است. چنین است که اسطوره در این تابلو کارکردى جامعه شناختى پیدا 
مى کند. چرا که با توجه به دیدگاه لوى استروس و تقابل هاى دوتایى که 
پیش تر در این اثر اشاره شد، هنرمند تالش دارد دغدغه هاى خود را از 
بداخالقى هاى جامعه اى که در آن زیست مى کند به تصویر بکشد تا از 
طریق اثر هنرى اش به حل یا تعدیل تعارض ها و تضادها به واسطه ى 

کاربرد اسطوره دست یابد.
بدون عنوان، هنرمند: احمد امین نظر (1334 ه.ش)

در اثرى دیگر از احمد امین نظر که از نظر سبک شناسى با رویکرد 
اکسپرسیونیسیتى خلق گردیده، موجودى با هیکلى عضالنى با سرى به 
شکل دیو و چندچهره در وجوه مختلف و مارهایى که در شانه دارد به 
تصویر درآمده است (تصویر 3). این موجود که در میان انبوهِى دیدگانى 
متکثر قرار دارد و از شانه هایش هم مارهایى چندین گانه به برون سربر 
کشیده اند، مشغول نظاره ى انبوه دیدگان خویش و مارهاى تکثیرشده ى 
مقابل آینه است. گویى، نگاه خودشیفته وار و نارسیس گونه ى وى موجب 

شده انبوه دیدگان او در آینه پرتعدادتر و مشددتر و در نتیجه، نازیباتر 
شوند و انبوه ماران در آینه حتى راه به بیرون آینه بیابند. درفضاى اطراف 
دیده  آن  درون  سرخ رنگ  مایعى  با  دونیم شده  جمجمه هایى  فیگور، 
مى شود. همه ى این اشاره هاى تصویرى ذهن مخاطب    را   به    سمت داستان 
اسطوره اى  ضحاك و شاهنامه مى کشاند. به نظر مى رسد هنرمند نقاش، 
با  را  داستان  این  ضحاکى  شخصیت  ویژگى هاى  کرده  تالش  اینجا  در 
به کارگیرى تکنیک هاى نقاشانه و نگاه بیانگرانه برجسته سازد و همین 
برجسته سازى را هم با الهام از کارکردهاى اسطوره به انجام رسانده است.

تأثیرگیرى از کارکرد اسطوره بر غناى آثار امین نظر افزوده است. 
جوانان  مغز  خوردن  جهت  از  مقایسه،  مقام  در  فوق،  تابلوى  موجود 
(به استناد جمجمه هاى در تصویر 3) براى ادامه حیات با بدِن انسانِى 
عضالنى و سر هیوال تداعى گر مینوتورِ تابلوهاى محصص، دیگر هنرمند 

اسطوره گراى معاصر است (تصویر 4).
گل در دست ضحاك یا هیوال نیز از منظر نمادگرایانه مى تواند معانى 
متفاوتى داشته باشد، اما به نظر مى رسد امین نظر پیرو طنز تلخى که 
چاشنى آثارش مى کند گل سرخ را در دست ضحاك براى ایجاد حالتى 

متضاد و طعنه آمیز به کار گرفته است.
 با توجه به این که گل سرخ در شمایل نگارى مسیحى نماد عیسى و 
جامى که خون مسیح در آن ریخته شده است (شوالیه، گربران، 1385، ج.  
4) و در خاطره ى جمعى ما نیز نمادى از مالحت و تقدس است، امین نظر 
با قراردادن آن در دست هیوال (ضحاك) از گل سرخ به عنوان اسطوره، 

اسطوره زدایى مى کند.
از دیگر عناصر تصویرى که در تابلوى مورد بررسى وجود دارد و 
مى تواند مفهومى نمادین داشته باشد، آینه است. آینه که بازتاب واقعیت و 
«نماد توالى شکل ها» (شوالیه و گربران، 1384، ج. 1: 326) است، در این 
اثر نیز تصویر هیوال و مارهاى روى شانه ى او را تکثیر و تکرار مى کند. 
به نظر مى رسد در این اثِر امین نظر از آینه به عنوان نمادى از تکرار آنچه 
که سبب ظلم و بیداد مى شود استفاده شده است. ازاین رو گویى وى با طنز 
تلخى که ویژگى آثارش است به تکرار ضحاك ها و بازتولید آن ها در 
طول تاریخ اشاره دارد و به این ترتیب، این داستان اسطوره اى را با تمام 
طول تاریخ پیوند مى دهد و به اسطوره کارکردى به درازناى کل تاریخ 

تصویر3. بدون عنوان، 25×26 سانتى متر، مرکب و گواش روى کاغذ،
تصویر 4. مینوتور، بهمن محصص، دهه ى 1340. منبع: (پاکباز، 1385: 195)احمد امین نظر، 1375. منبع: (امین نظر، 1389: 108)
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(artebox.ir) :تصویر 5. بدون عنوان، اکریلیک روى بوم، اندازه و سال خلق اثر؟، نیلوفر قادرى نژاد. منبع

مى بخشد.
را  مخاطب  تفسیر  که  است  هنرمندانى  از  نظر  امین  خوشبختانه 
از  نماد و اسطوره در کارهایش به رسمیت مى شناسد و حتى بخش مهمى 
از فرایند آفرینشگرانه ى هنرى را به عهده ى قوه ى خالقانه ى مخاطب 
خود مى گذارد. امین نظر، خود در این مورد مى گوید: «در شکل گیرى 
یک اثر هنرى مجموعه اى از انگیزه ها و منظورها وجود دارد. اما وقتى 
کار پایان مى یابد این مخاطبان هستند که در مى یابند چه نکاتى در کار 
نهفته است» (امین نظر،1389: 12). به همین دلیل، ارائه ى تفسیر هاى فوق 
از کارکرد اسطوره در کارهاى امین نظر، با سهولت و قاطعیت بیشترى 

ممکن مى شود.
در این اثِر امین نظر، تقابل دوتایى لوى استروس در مواجهه ى هیوال 
در  را  تقابل  این  مى رسد وى  نظر  به  است، و  تفسیر  قابل  سرخ  گل  و 
جهت کارکرد جامعه شناختى براى بیان مفهوم خود ، اعتراض به ظلم و 

بیدادگرى بهره جسته است.
بدون عنوان، هنرمند: نیلوفر قادرى نژاد (1336 ه.ش)

از  هم  خود،  تابلوهاى  در  که  است  هنرمندى  قادرى نژاد  نیلوفر 
اسطوره هاى کهن و هم از اسطوره هاى جدید استفاده مى کند. چنانکه در 
اثرى بدون عنوان از وى، (تصویر   5) با توجه به نشانه هایى چون ریسمانى 
که در دست پیکره ى زن قرار دارد و نیز فیگور انسانى سمت چپ با 
خنجرى بر کمر و کاله یا نقابى به شکل گاو به نظر مى رسد به روایت 
اسطوره اى کهن آریادنه اشاره دارد. قادرى نژاد در ارائه ى این اسطوره در 
تابلویش از بیانى اکسپرسیو استفاده مى کند که گویى قصد ارایه ى روایتى 
زنانه از آن داستان اسطوره اى را دارد. بدین منظور، حتى داستان اصلى 

مربوط به آن اسطوره ى کهن را تغییر داده و دگرگون مى کند.
تسئوس در اثر قادرى نژاد نقابى به شکل گاو به چهره زده است. چون 
موجود گاوشکل در داستان اصلى همان مینوتور است که موجود پلیدى 
است، گویى در اینجا تسئوس داراى وجه شیطانى پنهانى تصویرشده، به 
نظر مى رسد هنرمند سعى دارد بگوید تسئوس که به  واسطه ى کمک هاى 
به  تبدیل  خود  واقع  در  بازگشته،  پیروز  مینوتور  با  نبرد  از  آریادنه 

مینوتورى دیگر شده است و به شکل موجودى با اندامى انسانى و حجمى 
از گاو بر  سر در کالبد مینوتور حلول کرده است. در ارتباط با نمادشناسى 
نیز گاو در معانى منفى خود نماد سرکشى و غرور، زنجیر گسیخته گى و 
بى مهارى ست (شوالیه و گربران، 1385، ج. 4) و در اینجا یادآور همان 
مینوتور مهیب است. به این ترتیب در این جا قادرى نژاد از تسئوس 
على رغم عمل قهرمانانه اش براى کشتن مینوتور اسطوره زدایى مى کند و 

این بار آریادنه را اسیر مینوتور َوشى چون تسئوس به تصویر مى کشد.
پرنده ى کوچکى که در وسط دو فیگور دیده مى شود مرغ مگس خوار 
است که به گفته ى خود هنرمند برایش نماینده ى روح و احساس آدمى 
گونسالس  الخاندرو  ساخته ى  فیلم   دیدن  از  که  ایده اى  است. 
ایناریتو دریافت کرده بود (راستى و سالمت، 1395). در این جا به نظر 
مى رسد پرنده وجهى دوگانه دارد. هم نماد عشقى است که آریادنه به 
تسئوس داشته و هم براى نشان دادن این است که پس از این که تسئوس 

آریادنه را ترك کرد، آریادنه روح و عواطف خود را از دست داد.
است  تابلو  راست  سمت  فیگور  که  آریانه  سر  باالى  در  طرفى  از 
تصویر غزالى در حال دویدن قابل تشخیص است. غزال که مظهر «زیبایى 
و تیزچشمى، دلربا و شیرینى است [...] در بسیارى از کارهاى هنرى 
غزال قربانى یک حیوان درنده، اغلب شیر، مى شود که قبل از کشتن، 
غزال را زیر بدن خود پنهان مى کند. روانکاوى در این تصویر عمل خود-
ویرانگرى ناخودآگاه را مى بیند که به وسیله ى حیوان درنده نمادین شده 
آرمانى معنوى که غزال مظهر آن است. غزال زیر وزن  با  در ارتباط 
حیوان وحشى له شده و در هم شکسته؛ نگاه روشن او زیر هوس بى لجام 
او، تیره شده است» (شوالیه و گربران، 1385، ج. 4: 359-361). به نظر 
مى رسد که این غزال با همین ویژگى ها در تابلوى فوق باز هم اشاره به 

آریادنه داشته باشد.
قادرى نژاد خود معتقد است هریک از اسطوره هایى که از فرهنگ و 
تمدن ایران و جهان به عنوان ایده ى آثارش به کار گرفته در واقع نمادى از 
احواالت اکنون جامعه و دنیا نیز هست. او از این اساطیر براى نشان دادن 
ظلم و جور و کشتار و نیز بیان عشق هاى امروزى استفاده مى کند (سالمت 
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کارکردهاى جامعه شناختى اسطوره در نقاشى معاصر ایران با تمرکز بر آراى کلود  لوى استروس

جدول 1. کارکرد جامعه شناختى اسطوره در آثار نقاشى هنرمندان نقاش معاصرایران.
 

تصویر6. بدون عنوان، اکریلیک روى بوم، اندازه و سال خلق اثر ؟،
(artebox.ir) :نیلوفر قادرى نژاد. منبع

و راستى، 1395). بر این مبنا گویى قادرى نژاد در این تابلو داستان اسطوره اى 
آریادنه را به شیوه اى دیگرگون شده ارایه داده تا نقبى به مسایل امروزى 
اجتماعى بزند و دیدگاه خود را در مورد امورى مثل عشق و جنگ و ستم 

در جامعه و جهان امروز ارایه دهد.
از آن جا که در این اثر نیلوفر قادرى نژاد، مسایلى اجتماعى چون عشق 
و ظلم وجود داشته، کارکرد جامعه شناختى اسطوره در این نقاشى مورد 
توجه قرار گرفته است. همچنین در این تابلو تقابل هاى دوتایِى خیر و 
شر، عشق و خیانت، زن و مرد، اسارت و آزادى که به آن پرداخته شده، 
طبق دیدگاه لوى استروس قابل تأمل است و به واسطه ى همین مفاهیم به 
معضالت اجتماعى مى پردازد و کارکرد جامعه شناختى اسطوره را در 

آثارش پررنگ مى کند.
بدون عنوان، هنرمند: نیلوفر قادرى نژاد (1336 ه.ش)

درتصویر (6) تابلوى بدون عنوان در پالن جلو پیکره ى زنى که به 
حالتى  تداعى گر  معلق بودن،  على رغم  که  مى شود  مشاهده  افقى  حالتى 
و  نقوش  از  پوشیده  و  رنگین  که  پیکره اى  است.  تعادل  و  ایستایى  از 
خالکوبى هاى مختلف است. در دست این پیکره ى افقى پرى از طاووس 
قرارگرفته است. طاووس را در مبحث نمادشناسى وخصوصًا نمادشناسى 
اسالمى و عرفانى نماد کیهان و تمامیت مى دانند، چراکه در چتر گشوده ى 
ُدم اش تمامى رنگ ها گرد آمده اند (شوالیه و گربران، 1385، ج.     4). خود 
قادرى نژاد نیز در این تابلو پر طاووس را به عنوان نمادى از زیبایى به کار 
مى گیرد (راستى و سالمت، 1395). در پس زمینه ى خاکسترى این تابلو 
پیکره هاى سایه وار و تیره و عارى از رنگ مردانى دیده مى شود که گویى 

صحنه ساز نوعى خشونت، تهاجم و قتل هستند.
به نظر مى رسد هنرمند در تقابل دوتایى زن و مرد به برترى زن بر مرد 
اشاره دارد. زن در تابلوى او به نمادى از تعادل و آرامش و صلح و زیبایى 
تبدیل شده است. اما در مقابل مردان در پس زمینه، تیره و خاکسترى، 
در حالت مورب به تصویر کشیده شده اند که هم نشانه ى تهاجم و هم 
عدم ایستایى و تعادل است. در دست زن پر لطیف طاووس است ولى در 

دست مرد خنجر و اسلحه دیده مى شود. گویى زن به دنبال زیبایى و صلح 
و مرد به دنبال پلیدى و کینه است. تصویر زن با بدن پرنقش و نگار، 
نماینده ى تاریخ و دنیا و صلح است (راستى و سالمت، 1395). به نظر 
مى رسد هنرمند قصد دارد به این واسطه بگوید که این جرم و جنایت و 
خشونت و کشتار که عمدتًاً عناصرى مردانه هستند، سبب نازیبایى و عدم 
تعادل دنیا مى شود. پیکر زن که نماد دنیا با همه ى زیبایى هاى وجودى اش 
است بدون تکیه گاه و در حالتى ناپایدار قرار گرفته و این هشدار را به 
مخاطب مى دهد که هر آینه احتمال سقوط اش وجود دارد. تأثیرى که 
هنرمند از دیدن تصاویر خشونت بار جنگ و کشتار توسط پدیده هایى 
چون داعش و غیره گرفته است (سالمت و راستى، 1395) و به این ترتیب 
به ایدئولوژى هاى ویرانگرى که مسبب پدیده هایى چون جنگ، قساوت 

و پلشتى است، اعتراض مى کند.
استروس  لوى  دیدگاه هاى  به  توجه  با  اثر  این  در  ترتیب  این  به 
تقابل هاى دوتایى زن/مرد، لطافت/خشونت، رنگین/خاکسترى، تعادل/

عدم تعادل، خیر/شر، جنگ/صلح قابل شناسایى است. بر مبناى همین 
تقابل هاى    دوتایى و بر مبناى آنچه تاکنون گفته شد، اسطوره در این تابلو 

کارکردى جامعه شناختى یافته است (جدول 1).
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نتیجه گیري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بنابر آنچه در مورد کارکرد جامعه شناختى اسطوره از دیدگاه لوى 
استروس در این مقاله بیان شد و با بررسى اى که با این رویکرد بر روى پنج 
اثر منتخب از چهار هنرمند معاصر ایرانى صورت گرفت، به پرسش هاى 

مطرح شده در پژوهش بدین ترتیب مى توان پاسخ داد.
هریک از هنرمندان معاصر مورد مطالعه، برحسب تجربه هاى فردى 
و اجتماعى، به شیوه اى خاص خویش به مقابله با دغدغه هاى خود از طریق 
خلق آثار هنرى پرداخته اند؛ بنابراین عوامل مؤثر در شکل گیرى کارکرد 
است.  متفاوت  آنها  از  هریک  هنرى  آثار  در  اسطوره  جامعه شناختى 
چنانکه اگر در مورد على اکبر صادقى، نفرت وى از جنگ و آرزوى 
جهانى پر از صلح و آرامش، ازعوامل مؤثر در کارکرد جامعه شناختى 
و  اعتراض  اسپهبد،  علیرضا  مورد  در  اما  است؛  بوده  اثرش  در  اسطوره 
انتقادش نسبت به خوى و منش غیرانسانى، به اسطوره در اثرش کارکرد 
جامعه شناختى اسطوره داده است. در تابلوى احمد امین نظر نگاه منتقدانه 
و متأسف هنرمند به دنیایى پر از ظلم و استبداد، سبب شده شاهد استفاده 
هنرمند از عناصر اسطوره اى و بهره گیرى کارکرد جامعه شناختى آن 
شویم. سرانجام در کار نیلوفر قادرى نژاد، دلمشغولى هاى این بانوى هنرمند 
درباره ى دنیایى نامتعادل و فارغ از عشق و زیبایى که پیامد پلیدى و جنگ 
و قساوت انسان معاصر است، در روى آوردن هنرمند به روایت هاى 
اسطوره اى و بهره گیرى از نشانه ها و نمادهایى براى خلق اثر با کارکرد 

جامعه شناختى اسطوره مؤثر بوده است.
مورد  هنرمندان  در  آثار  اسطوره،  جامعه شناختى  کارکردهاى  این 
کلود  مدنظر  دوتایى  تقابل هاى  طریق  از  پژوهش،  این  در  مطالعه 
با  صادقى،  على اکبر  اثر  در  چنانکه  هستند.  تبیین  قابل  لوى  استروس 
وارونگى در نمایش اسب به عنوان حیوانى با جایگاه اسطوره اى در دریا 
و در حال غرق شدن و ماهى هایى پرنده هم چون بمب افکن هاى جنگى 
در آسمان، از جنگ به عنوان اسطوره اى در دنیاى معاصر اسطوره زدایى 
کرده و با تکریم صلح توجه مخاطب را به پیامدهاى نامساعد جنگ و 
جابه جایى زیبایى با زشتى و جایگزینى ذلت به جاى افتخار جلب مى کند. 

اسپهبد با خلق  انسان-حیواناتى که گویى نفس حیوانى شان بر نفس 
انسانى آنان غلبه کرده است، اعتراض خود را به غلبه ى خوى و منش 
حیوانى بر انسان بیان مى کند و حرص و آز براى رسیدن به قدرت و 
جاه طلبى افراطى را سبب بروز نقص و دورى از کمال واقعى مى داند. 
در تابلوى احمد امین نظر این نگاه معترض و متأسف هنرمند به دنیایى 
پر از ظلِم مکّرر، در نمایش فیگور ضحاك و آینه ى برابرش، نمود پیدا 
مى کند و حجم زیاد کاسه هاى جمجمه در اطراف ضّحاك اشاره به 
قربانیان بى شمار این استبداد دارد. قربانیانى که گویى با گل سرخى فریب 
خورده اند. گل سرخى که در تناقضى آشکار با همه ى عناصر تصویرى 
دلواپسى هاى  قادرى نژاد،  نیلوفر  درآثار  سرانجام  است.  تابلو  این  خشن 
هنرمند را از دنیایى ناموزون که پلیدى و کشتار و ظلم در آن، عشق و 
زیبایى و مالحت و نجابت را تحت الشعاع قرار داده ، در برداشت آزاد و 
شخصى او از روایت اسطوره اى آریادنه و پیکره ى مینوتور وش تسئوس 
و نیز پیکره ى معلق زنى با پر طاووس در دست با پس زمینه اى از مردانى 

با شمشیر و خنجر در دست تناقض و تضادى آشکار مشاهده مى کنیم.

پى نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cave of Altamira.
2. Lascaux.
3. Carl Gustav Jung (1875-1961).
4. Joseph Campbell (1904 -1987).
5. Emile Durkheim (1858 - 1917).
6. Sociological.
7. Dichotany.
8. Binary.
9. Mitra.
10. Helios.
11. Expressive.

12. احمد شاملو در قسمتى از شعر «ترجمان فاجعه» که به او تقدیم کرده 
بود نیز چنین مى گوید: ...این جا مطلق زیبایى به کار نیست که کاغذ دیوارپوش 
نیز مى تواند زیبا باشد، در غیاب انسان جهان را هویتى نیست، در غیاب تاریخ 

هنر، عشوه ى بى عار و دردى است...
13. ضحاك پسر مرد پارسایى از امیران عرب است. ابلیس او را وسوسه 
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نشر  تهران:  فرنودفر،  فریده  ترجمه   ، آلن (1394)،  رابرت  سگال، 
بصیرت.

، ترجمه سودابه  شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1379)، 
فضایلى، ویراستار: علیرضا سید احمدیان. تهران: جیحون

، ترجمه: سودابه  شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1385)، 
فضایلى، ویراستار: علیرضا سید احمدیان، تهران: جیحون.

، رشد آموزش هنر،  عمران، رویا (1385)، 
دوره 4، شماره 1، صص 51-42.

، چاپ دوم،  فضل اله پاك نژاد (1393)، کتاب 
تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.

،ترجمه شهرام خسروى، چاپ  لوى استروس، کلود (1385)، 
دوم، تهران: مرکز.

لیچ، ادموند (1350)،  ترجمه حمید عنایت، تهران: انتشارات 
خوارزمى.

، ترجمه بهارمختاریان.  لوى استروس، کلود (1386)، 
، تهران: نشر مرکز. مخبر، عباس (1396)، 

، ترجمه  هال، جیمز (1380)، 
رقیه بهزادى، تهران: فرهنگ معاصر.

، ترجمه ژاله آموزگار،  هینلز، جان راسل (1371)، 
احمد تفضلى، تهران: نشر چشمه.

فهرست منابع الکترونیکى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بى نا (1391)، نمایشگاه مرور بر آثار علیرضا اسپهبد، بازیابى شده در تاریخ   

www.360cities.net :18 دى ماه 1399، از
رمضانى، جاوید (1396)، علیرضا اسپهبد؛ قدرت، شهوت و ِخرد، بازیابى شده 
در تاریخ 18 آذرماه 1399 از: https://avammag.com، مجله  خبرى، تحلیلى 

. و پژوهشى 
مجابى، جواد (1396)، علیرضا اسپهبد نقاشى معترض و منتقد بود؛ نشست 
تخصصى مرورى بر آثار علیرضا اسپهبد، گالرى فرمانفرما، بازیابى شده در تاریخ 

www. honaronline.ir :18 آذرماه 1399 از
فهرست منابع فیلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راستى، حسین؛ سالمت، حسین (1395)، مستند هفت قسمتى گفت وگو با 
www.artebox.ir :نیلوفر قادرى نژاد، بازیابى در 18 دى 1399 از

 

مى کند که پدر خود را بکشد و خود بر جاى او بنشیند، نیز به او وعده مى دهد 
که اگر سر از اطاعتش نپیچد او را پادشاه سراسر عالم خواهد کرد. ضحاك که 
درونى ناپاك دارد به هالك پدر خویش رضا مى دهد و طوق اطاعت ابلیس 
را به گردن مى دهد. شیطان در هیئت خوالیگرى (طباخ) بر او ظاهر مى شود و 
برشانه هایش بوسه مى زند جاى هر بوسه مارى مى روید که عالج ناپذیرند و 
براى رهایى از عذاب آن ها باید از مغز آدمیزادشان خوراك داد، بدین گونه 
ابلیس جهان را در چنگ ضحاك و مارهایش رها مى کند بدین امید که بر اثر 
ظلم او و اشتهاى مارها نسل آدمى از زمین برافتد (اسالمى ندوشن،     1348: 131).
14. مشخصات شناسنامه اى این اثر با پیگیرى و جست وجوهاى فراوان یافت 

نشد و در مکاتبه با هنرمند نیز پاسخى دریافت نشد.
 15. آریادنه که شاهزاده اى در اسطوره هاى یونانى و دختر میتوس پادشاه 
کرت بود، عاشق تسئوس شد که از آتن آمده بود تا خود را به عنوان قربانى، 

تسلیم مینوتور کند.
16. (Grams) Alejandro González Iñárritu

17. در این فیلم این ایده مطرح مى شود که هنگامى که انسان مى میرد 21گرم 
از وزن او کم مى شود و نتیجه گرفته مى شود که این 21 گرم همان وزن روح 
آدمى ست. قادرى نژاد تحت تأثیر این ایده با مطالعه در این باره درمى یابد که 
21گرم برابر وزن یک مرغ مگس خوار است و از آن پس این پرنده در آثارش 

به نشانه ى روح و احساسات آدمى وارد شد.
18. مشخصات شناسنامه اى این اثر با پیگیرى و جست وجوهاى فراوان پیدا 

نشد و در مکاتبه با هنرمند نیز پاسخى دریافت نشد.
فهرست منابع فارسى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهران: نشر هنر  اسپهبد، علیرضا (1377)، 

ایران.
امین نظر، احمد (1389)،  (گزیده آثار)، تهران: نشر نظر.
، تهران: نشر آگه. بهار، مهرداد (1389)، 

، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر  بیرلین، ج.     ف (1386)، 
مرکز.

، تهران: انتشارات  پاکباز، روئین (1385)،
زرین و سیمین.

، ترجمه محمدنژاد، تهران:  پلودن، لیدى و دیگران (1351)، 
نشر پدیده.

، ترجمه باقر پرهام، تهران:  دورکیم، امیل (1383)، 
نشر مرکز.

کارکردهاى جامعه شناختى اسطوره در نقاشى معاصر ایران با تمرکز بر آراى کلود  لوى استروس
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Man thinks with language, symbols and myths and 
interacts with his surroundings. Myth and art have a 
common theme because they both speak of the uncon-
scious. The reproduction of ancient myths in contem-
porary paintings also shows this connection and inter-
est. Prominent anthropologist and mythologist Claude 
Levi-Strauss, one of the pioneers of structuralist theory, 
considers human thinking to be dialectical. In other 
words, man resolves the confl icts of his life through 
double confrontations. Thus, from the point of view of 
Levi-Strauss, the distinctive feature of mythology is the 
elimination or, in a more precise sense, the modifi ca-
tion of the contrasts it expresses. Complex and unsolv-
able confrontations such as the confrontation between 
culture and nature as well as the confrontation of life 
and death. And myths help man to solve his problems 
by creating similar but solvable contradictions and put-
ting them next to unsolvable contradictions. Thus, for 
Strauss, myth is the search to fi nd the immutable among 
superfi cial diff erences. In this way, myth according to 
Levi-Strauss can have diff erent functions such as moral 
function, social function, cultural function and psy-
chological function. Iranian painters, along with art-
ists around the world, have paid special attention to the 
function of myth in art. Based on their individual and 
social experiences, they have addressed their concerns 
in their own way through the creation of works of art.
The aim of this study was to investigate the dual struc-
tural contrasts with the sociological function of myth 
based on the views of Levi-Strauss and how it is re-
fl ected in contemporary Iranian painting.
The main research questions are: 1. What are the eff ec-
tive factors in the formation of the sociological function 
of myth in contemporary Iranian painting? 2. How has 
myth, based on the views of Levi-Strauss, found a soci-
ological function in Iranian painting? This research has 
been completed by descriptive-analytical method based 
on library studies and observation of works.

The Sociological Functions of Myth in Contemporary
Iranian Painting Regarding Claude Lévi-Strauss
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The studied works have been selected from the works 
of contemporary Iranian painters by judgmental sam-
pling method. Each of the contemporary artists stud-
ied, in terms of individual and social experiences, has 
addressed their concerns in their own way through the 
creation of works of art; Therefore, the factors infl uenc-
ing the formation of the sociological function of myth 
in the works of art are diff erent.The results of the re-
search show that contemporary Iranian artists, relying 
on Iranian myths, have resorted to research and search 
to fi nd a way to their ideal world. This reliance on Ira-
nian myths has been to such an extent that these artists, 
in their quest to achieve human values and criticize in-
human temperament, have also given Iranian aspects to 
Western myths, using symbolic methods of variety in 
their works. Their painting has emerged, which can be 
explained by the views of Levi-Strauss.
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Myth,   Sociological    Function,   Claude  Levi-Strauss, 
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