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چکیده

رویدادهای دنیای مدرن منجر به ظهور اسطوره هایی نوین شده که در عین بهره گیری از تعریف سنتی اسطوره، اشکال جدید و 
متفاوتی از آن را ارائه می دهند. هنرمند نقاش معاصر نیز تالش می کند در آثار خویش به جست وجوی کارکردهای گوناگون 
اسطوره های نوین برآید. پژوهش حاضر باهدف تحلیل چرایی، چگونگی استفاده و کارکرد اسطوره های نوین در نقاشی معاصر 
ایران صورت گرفته است. پرسش های پژوهش عبارت اند از: 1. چرا نقاشان معاصر ایران از اسطوره های نوین برای انتقال پیام اثر 
به مخاطب بهره برده اند؟ 2. نقاشان معاصر ایران چگونه و با چه کارکردی از اسطوره های نوین برای انتقال پیام اثر به مخاطب 
بهره برده اند؟ موردهای مطالعاتی این پژوهش 5 تابلو از میان آثار چهار نقاش معاصر ایران است. نتایج پژوهش گویای آن است 
که تحوالت تاریخی چون جنگ های جهانی، ظهور مکاتب و ایدئولوژی های جدید و مصرف گرایی منبعث از جهان سرمایه داری 
را می توان از دالیل کلی نمودارشدن اسطوره های نوین در نقاشی ایرانی برشمرد. هنرمندان موردمطالعه عالوه بر اینکه نسبت 
به اسطوره های قدیمی رویکردی انتقادی داشته اند، این رویه را نسبت به اسطوره سازی های دنیای معاصر نیز در پیش گرفته اند و 
با بازسازی اسطوره های قدیم در بستر جدید، سعی در تسکین آالم خود نسبت به گذشته ی خوب ازدست رفته ونیز صلح طلبی، 

هویت یابی و نجات اصالت فرهنگی و اجتناب از ایدئولوژی های مخرب داشته اند.
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مقدمه
اسطوره ها راویان گذشته ی معنوی بشراند که ریشه در باورهای بشر 
دارند و از دل ماجراجویی ها و تالش های انسان باستان برای توجیه و 
درک پدیده هایی واقعی یا خیالی بیرون آمده اند. ازآنجایی که اسطوره ها 
توانایی  محدوده ی  از  خارج  خارق العاده ی  ویژگی های  دارای  همواره 
انسان بوده اند، مطلوِب موردتوجه و سوژه ی موردستایش بشر، در اذهان 
نسل های متمادی قرار داشته اند. اسطوره اشاره به حقیقتی ماوراءالطبیعه 
دارد که به همراه نمادها و آیین های عبادی در تاریخ بشر جلوه نموده 
است. این حقایق شگفت از یک سو برخاسته از قوه ی تخیل انسان نخستین 
از سوی دیگر در  بوده و  اندیشه ی عقالنی و منطقی  نقطه ی آغاز  در 
ناخودآگاه انسان معاصر برجای مانده که گه گاه با نشانه ها و اشاراتی بر 

ما جلوه گر می شود. 
و  ذهنی  میراثی  نقاش،  هنرمندان  برای  اسطوره  همواره  سویی،  از 
الهام بخش بوده و برای برخی نقاشان معاصر ایرانی نیز نقوش اسطوره ای 
و بازتاب آن و استفاده از مفاهیم نهفته در آن دستمایه خلق آثار گشته 
است. در روزگار معاصر در سیاست و اقتصاد با اسطوره هایی ساختگی 
برای مقاصد و اهداف خاصی مواجهیم که رشد و بالندگی یا افول و 
سقوط آن با برنامه ای تعیین شده پیش می رود. در وادی هنر نیز این فرآیند 
انتقادی  است. رویکرد  قرارگرفته  توانا  و  هنرمند حساس  موردتوجه 
به این اسطوره سازی ها در هنر منجر به خلق اسطوره هایی نوین شده و 
در آثار این هنرمندان در جهت بیان دغدغه ها و جهان بینی خاصشان 
ساخته وپرداخته می شود. پژوهش حاضر باهدف تحلیل چرایی، چگونگی 
استفاده و کارکرد اسطوره های نوین در نقاشی معاصر ایران، با تکیه بر آثار 
بهمن محصص، علی اکبر صادقی، محمود سبزی و مهران صابر صورت 
گرفته است. پرسش های پژوهش عبارت اند از: 1. چرا نقاشان معاصر 
ایران از اسطوره های نوین برای انتقال پیام اثر به مخاطب بهره برده اند؟ 2. 
نقاشان معاصر ایران چگونه و با چه کارکردی از اسطوره های نوین برای 

انتقال پیام اثر به مخاطب بهره برده اند؟
در  آن  دگرگونی های  و  اسطوره  تعریف  به  ابتدا  پژوهش  این  در 
دنیای معاصر و نظرات اندیشمندان، سپس به واکاوی اسطوره های نوین 
و رابطه اسطوره باهنر و نقاشی ونیز چگونگی رابطه با اسطوره های 
نوین پرداخته شده است. پس ازآن آثار هنرمندان جامعه پژوهش معرفی 
و تالش شده تحلیلی منطقی از آثار ارائه گردد. در انتها، نتایج پژوهش 
در قالب جدول تطبیقی و تقسیم بندی هنرمندان با توجه به رویکرد آنان 

نسبت به اسطوره های نوین در آثار نقاشی به  تفکیک ارائه شده است.

روش پژوهش
این پژوهش از حیث هدف، بنیادی نظری و از نظر ماهیت توصیفی 
ـ تحلیلی است. جمع آوری اطالعات موردنیاز به روش اسنادی، مطالعات 
ابزار شناسه ها و تجهیزات  با  بوده که  آثار  با مشاهده  و  کتابخانه ای 
به صورت  نیز  آثار  تجزیه وتحلیل  است.  رایانه ای گردآمده  پویشگری 
کیفی انجام شده است. موردهای مطالعاتی این پژوهش 5 تابلو از میان  آثار 
چهار نقاش معاصر ایران شامل بهمن محصص، علی اکبر صادقی، محمود 

سبزی و مهران صابر است؛ که به روش غیراحتمالی، انتخاب شده است؛ 
به این معنی که با توجه به آشنایی اولیه نسبت به هنرمندان نقاش معاصر 
ایران و آثارشان، نمونه هایی برگزیده شده که قادر به ارائه اطالعات 

مورد نظر در این پژوهش هستند تا در فهم مسئله پژوهش موثر باشند.

پیشینه  پژوهش
در بررسی پیشینه های انجام شده با توجه به ماهیت این پژوهش دو 

دسته پیشینه یافت شده است؛
الف(  آن دسته از پیشینه ها که به مبحث اسطوره پرداخته اند: 

جالل ستاری در کتاب  اسطوره در جهان امروز که چاپ اول آن در 
سال 1376 توسط نشر مرکز منتشر شد، در دو بخش به اسطوره سازی های 
گریز  با  کتاب  این  در  وی  است،  پرداخته  ایران  و  غرب  در  معاصر 
به نظریات نظریه پردازانی چون روالن بارت، الیاده و دیگرانی چون آلفرد 
سووی، پواور د ارور و غیره بیشتر به وجوه منفی این پدیده در دنیای 
معاصر پرداخته است. وی تصور زوال محتوم فرهنگ غرب و اسطوره ی 
وجود عصری زرین درگذشته ها را، دو نمونه از اسطوره سازی نوین در 
فرهنگ امروز ایران می داند که همچون بهشتی گم شده، ساده اندیشان 

را فریب می دهد.
روالن بارت در کتاب  اسطوره، امروز بیان می کند که اسطوره ها فقط 
فرآورده های جوامع ابتدایی و کهن نیستند بلکه ذهنیت جوامع امروزی 
توانایی حیرت انگیزی در فرآیند قداست بخشی و اسطوره سازی از تمامی 
در  و  غیره  و  هنری، ورزشی  اجتماعی،  سیاسی،  روزمره ی  رویدادهای 
یک کالم همه چیز را دارد. این کتاب که توسط شیرین دخت دقیقیان، در 
سال 1375 به فارسی ترجمه و در نشر مرکز به چاپ رسیده، نشانه ها 
و اسطوره های زندگی روزمره را مورد مطالعه و تحلیل قرار داده و از 

نشانه های ناسالمی که پرورنده ی اسطوره هایند نقاب برمی دارد.
یوسف اباذری نیز در مقاله ای با عنوان »روالن بارت و اسطوره و 
مطالعات فرهنگی« که در سال 1380 در کتاب مجموعه مقاالت ارغنون 
چاپ  شده است، به مطالعه و بررسی اندیشه های این اسطوره شناس معاصر 
در همین کتاب می پردازد؛ اباذری در این مقاله در نخستین گام به این 
پرسش پاسخ می دهد که چرا بارت عناصر فرهنگی را اسطوره می نامد؟ 
و توضیح می دهد که ازنظر بارت اسطوره نوعی گفتار است و پیامی را 
می رساند، پس همه ی چیزها  در زمانه ی ما می تواند به  اسطوره یعنی 
رساننده ی پیام مبدل شود. بارت اسطوره را پیامی می داند که معنایی برای 
عامه دارد. همچنین به گفته ی اباذری، بارت می خواهد با تحلیلی نشانه 
شناسانه اسطوره را که زبان ایدئولوژیک بورژوازی است نقد کند و نشان 
دهد که مکانیسم اسطوره عبارت است از طبیعی جلوه دادن امور تاریخی؛ 
و بورژوازی با اسطوره سازی می خواهد پدیده های تاریخی را که ساخته او 
هستند به گونه ای جلوه دهد که انگار اموری طبیعی هستند و بدین وسیله 

تناقض های آفریده خود را امری طبیعی جلوه دهد.
ب( آن دسته از پیشینه ها که به ارتباط اسطوره و هنرهای تجسمی 

توجه داشته اند:
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به  نسبت  حاضر  پژوهش  نوآوری  شد،  آورده  آنچه  اساس  بر 
پژوهش های پیشین ازآن جهت است که مشخصًا موضوع اسطوره های 
نوین و کارکرد آن را در نقاشی معاصر ایران در مرکز توجه قرار داده 

است.

مبانی نظری پژوهش
دگرگونی های اسطوره   در   دنیای  معاصر    و   دیدگاه   نظریه پردازان 

اسطوره
دانش اسطوره شناسی در نیمه ی دوم قرن بیستم و با ظهور میرچا الیاده 
ابعاد جدیدی یافت. وی یکی از این مهم ترین نظریه پردازان است که 
درباره ی دگرگونی های اسطوره در دنیای معاصر سخن رانده است. او در 

بدو امر، کار ویژه ی اسطوره را این گونه تعریف می کند: 
اسطوره حکایت می کند که چگونه از دولتِ  سر و به برکت 
کارهای نمایان و برجسته ی موجودات مافوق طبیعی، واقعیتی، چه 
کّل واقعیت: کیهان، یا فقط جزئی از واقعیت: جزیره ای، نوع نباتی 
خاص، سلوکی و کرداری انسانی، ]یا[ نهادی؛ پا به عرصه ی وجود 
نهاده است؛ بنابراین اسطوره همیشه متضّمن روایت یک خلقت 
یعنی می گوید چگونه چیزی پدید آمده، موجود شده و  است، 

هستی خود را آغاز کرده است. )الیاده، 1362: 15-14(
 الیاده برخالف دیدگاه برخی نظریه پردازان پیشین چون تایلور2 و 
فریزر3 که اسطوره را  قربانی فرایند سکوالریزه شدن4 می دانستند، اظهار 
می دارد که »هیچ سکوالریزاسیون واقعی رخ نداده است. دین و همراه با آن 
اسطوره کماکان وجود دارند، تنها مستور مانده اند« )سگال، 1394: 102(. 
الیاده بر این نکته تأکید می کند که جهان مدرن نیز می تواند اساطیر خاص 
خود را داشته باشد و یا اساطیر کهن، در این جهان با پوسته ای نو به حیات 
خود ادامه دهند. وی معتقد است انسان مدرن همانند انسان جوامع کهن 
نمی تواند بدون وجود اسطوره به حیات طبیعی خود ادامه دهد )الیاده، 
1394: 178-190(. چراکه اساطیر درواقع پاسخگوی نیازهای روحی، 
روانی و معنوی بشرند. بر اساس چنین دیدگاه هایی است که می توان گفت 
در دنیای معاصر جهان اسطوره همپای جهان علم و سیاست و به موازات 
آن به هستی خود ادامه می دهد. اسطوره های کهن در دوران معاصر، در 
قالب های متفاوتی به حیات خود ادامه می دهند. همچنین دوران معاصر با 
توجه به مقتضیات دنیای نو، اسطوره های نویی را نیز برای خود می سازد. 
در این مورد الیاده معتقد است، چون انسان مدرن از اهمیت نقشی که 
اسطوره در زندگی اش ایفا می کند دیگر آگاه نیست، اسطوره ممکن است 
در شکلی منحرف اثرگذار باشد )دقیقیان، 1386: 20(. ارنست کاسیرر 
از فیلسوفان منتقد اسطوره نیز در مورد چیرگی اندیشه ی اسطوره ای بر 
اندیشه ی خردباور در نظام های سیاسی هشدار می دهد. او که در دوران 
زندگی خود شاهد نضج چنان اسطوره های نوین سیاسی ای چون نازیسم 
در آلمان بود، آن ها را به مارهایی تشبیه می کند که ابتدا شکار خود را 
فلج می کنند و سپس به آن یورش می برند )به نقل از رؤیایی، 1394: 97(.

تا  معاصر  اسطوره ی  نظریه پردازان  برجسته ترین  از  بارت  روالن 
این حد پیش می رود که معتقد است هر چیزی می تواند اسطوره باشد 

رسول معرک نژاد در بخش هایی از کتاب  اسطوره و هنر که برگرفته 
از پایان نامه اش بوده و توسط انتشارات میردشتی در سال 93 به چاپ 
رسیده است، تحت عنوان »اسطوره، تاریخ، دنیای معاصر« و »اسطوره، 
نشانه شناسی، نشانه- معناشناسی« دیدگاه های روالن بارت و برخی دیگر 

از نظریه پردازان اسطوره را مطرح و توضیح می دهد.
سلیمان جهانبخشی نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 
»تحلیل نشانه شناختی اسطوره های نوین در رسانه های تصویری ایران« 
آزاد  دانشگاه  در  در سال 1393  تربتی که  استاد سروناز  راهنمایی  به 
مشروح  بیان  به  نخست  است،  ارائه شده  شرق  تهران  واحد  اسالمی 
نظام های نشانه شناختی از دیدگاه اندیشمندان و نظریه پردازان بزرگ 
و نیز اسطوره سازی های مدرن پرداخته، سپس اسطوره های تولیدشده ی 
رسانه های تصویری ایران )فیلم و سریال های تلویزیونی( را از پیش از 
انقالب تاکنون، بر اساس ساختار نشانه شناختی بارت، مورد تجزیه وتحلیل 
قرار داده و درنهایت پس از پاسخ به سؤاالت پژوهش خود، پیشنهاد هایی 

برای اسطوره زدایی در رسانه های تصویری، مطرح می کند.
حوریه یزدانفر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با نام »بازنمود 
نسرین  استاد  راهنمایی  به  غربی«  ُپست مدرن  نقاشی  هنر  در  اسطوره 
عتیقه چی که درسال 1393 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 
ارائه شده است، اسطوره و نمودهای مشترک میان فرهنگ های ملل 
مختلف و شناسایی هنرمندان ُپست مدرن و یافتن روابط میان فرهنگ 
اساطیری گذشته و بازنمود آن در هنر نقاشی ُپست مدرن غربی را مورد 
تحلیل و بررسی قرار داده است. در ابتدا به بررسی و نقش اسطوره در 
زندگی انسان بدوی می پردازد، و معتقد است انسان با روایت اسطوره 
و اجرای آیین ها و مناسک از همان آغاز، در عصر شکار و کشاورزی، 
تا شکل گیری تمدن و حتی تا به امروز تالش دارد تا به جهان مینوی 
خود بازگردد و به دنبال کشف زمان و مکان اساطیری برای پر کردن 
خالء معنوی خود است. در نتیجه گیری این پایان نامه آمده است که؛ هنر 
و وجود  است  نظامی جدید  در  اسطوره های کهن  زاده همان  همواره 
اسطوره در هنر ُپستمدرن نیز به دلیل تعارض های روانی عمیق در جهان 

صنعتی است.
 Mythological« عنوان  با  انگلیسی  مقاله ای  در  نژاد  مانیا سعدی 
 Themes in Iranian Culture and Art: Traditional and

بین  رابطه  بررسی  به   »Contempoary Perspectives (2009)

فرهنگ، اسطوره و تولید هنری در ایران معاصر و مضامین اسطوره ای 
در اثر نقاشی آیدین آغداشلو پرداخته است.

 Islamic Art Now:  عنوان با  خود  کتاب  در  کوماروف1  لیندا 
 Los Angeles County Museum of Art برای   Part 2 (2016)

که  پرداخته  در خاورمیانه  اسالمی  هنرمندان  رویکردهای جدید  به 
تعداد زیادی از آن ها هنرمندان ایرانی هستند. وی به کارکردهای معاصر 
اسطوره در نقاشی معاصر ایرانی نیز به عنوان بخشی از هنر خاورمیانه ی 
اسالمی به طور غیرمستقیم توجه داشته است. البته هیچ یک از هنرمندانی 
که وی به آنان پرداخته، جزو هنرمندانی نیستند که آثارشان در پژوهش 

حاضر مورد مطالعه قرارگرفته است.

 تحلیل کارکرد اسطوره های نوین در نقاشی معاصر ایران؛
مطالعه ی موردی آثار بهمن محصص، علی اکبر صادقی، محمود سبزی، مهران صابر
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فرنگی )همان: 610(. وی معتقد است ساختار جامعه ی ایرانی هم اکنون 
ملهم از تلفیق این سر اسطوره ها است. عدم توجه به هریک از آن ها و 
تالش برای کمرنگ کردن آن ها درنهایت میل و کشش جامعه را به 
آن بیشتر کرده و نتیجه ی معکوس دارد و چه بسا زمینه ساز شکل گیری 
اسطوره هایی ناسالم و جذب جامعه به سوی آن ها گردد )نامور مطلق، 

.)1395

بررسی دیدگاه های برخی از نظریه پردازان
کرده اند  ارائه  اسطوره  از  متعددی  تعاریف  اسطوره  نظریه پردازان 
چراکه اسطوره به دلیل وسعت و گستردگی در تعریف واحدی نمی گنجد. 
به عنوان مثال، اسطوره ها از نظر لوی استروس6 که یک ساختارگراست، 
روایت هایی هستند که برای تعدیل و یا حّل تناقضات بنیادینی که بشر 
در زندگی با آن ها دست به گریبان است، شکل گرفته اند. به نظر ارنست 
اسطوره  به  جامعه شناسانه  و  روان شناسانه  رویکردی  با  که  کاسیرر7 
می نگرد، اسطوره ها »عینی شدن تجربه ی اجتماعی بشرند که در شکل 
آرزوهای جمعی یک قوم یا ملت ظاهر می شوند« )الیاده، 1362: 15(. 
میرچا الیاده اساطیر و روایات اساطیری را بیانگر استنباط های مذهبی 
اقوام قدیم و یا قبایل بدوی بازمانده ی امروز می داند. به اعتقاد وی اسطوره 
نقل کننده ی سرگذشتی قدسی و مینوی است و راوی واقعه ای است که در 
زمان اولین، زمان شگرف بدایِت همه چیز، رخ داده است )سگال، 1394: 
94-101(. جالل ستاری تعریفی از اسطوره ارائه داده که گویا تمام این 

نظریه ها بر سر آن توافق دارند. به نوشته ی ستاری:
به جهان معنی می داد،  ]...[ در هر جامعه و فرهنگ  اسطوره، 
معنایی که جهان، فی نفسه ندارد و به آشفتگی و پریشانی، نظام 
به  فرهنگ  مقوله ی  از  چیزی  هر  به  کاًل  و  می بخشید  سامان 
مفهوم مردم شناختی کلمه، معنایی رمزی منسوب می داشت و در 
یک کالم جهان را قابل فهم و معقول و مناسبات انسان با هم نوعان 

و نظام کائنات را معنی دار می کرد. )1395: 70(
معاصر،  روزگار  در  اسطوره  یاری  به  جهان  به  معنا دادن  این  اما 
شکلی یکسر متفاوت از دوران کهن یافته است. امروزه، با تسخیر و 
تصرف زندگی مادی توسط علم و تکنولوژی که درنتیجه ی ساخته شدن 
جهان  دگرگون سازی  در  بشر  توانایی  حاصل شده،  پیشرفته  ابزارهای 
پیرامون خویش به طرز بی سابقه ای افزایش یافته و سلطه اش بر نیروهای 
مهارنشدنی و نافرمان طبیعت محرز گشته است. این تحوالت تاریخی 
زمینه ساز از دست رفتن قدرت کارکرد بیشتر باورهای اساطیری کهن 
شده است. در عوض، عواملی همچون تولید، مصرف، توسعه و رقابت 
و شرایط سیاسی-   اقتصادی متأثر از این عوامل، نیروی خیال بشر را با 
همان قدرت اسطوره های سنتی، برمی انگیزند. در این اوضاع واحوال، نیاز 
همیشگی انسان به معنایابی برای زندگی از طریق اسطوره، منجر به تولید 
اسطوره هایی نوین می شود که به شدت تحت تأثیر عوامل مذکور قرار 
دارد. در ادامه تالش خواهد شد این اسطوره های نوین به طور دقیق تر 

تعریف شود.

رابطه ی اسطوره با هنر، نقاشی و اسطوره های نوین

»زیرا جهان بی اندازه الهام بخش است. هر موضوعی در دنیا می تواند از 
موجودیتی بسته و خاموش به وضعیتی گویا و گشوده به تعلق اجتماعی 
گذار کند« )دقیقیان، 1386: 30-31(. ازنظر بارت، اسطوره که نوعی 
پیام  به عنوان رساننده ی  گفتار است، در زمانه ی ما در همه ی چیزها 
می تواند نمود پیدا کند )اباذری،1380: 138(. همچنین از دیدگاه بارت، 
اسطوره ها دارای نقش طبیعی سازی هستند. نقش اسطوره آن است که امر 
فرهنگی را طبیعی جلوه دهد. به عبارت دیگر، کاری کند که ارزش ها، 
نگرش ها و باورهای فرهنگی و تاریخی، طبیعی، هنجار، بدیهی، فاقد زمان 
و مبتنی بر عقل سلیم به نظر برسند و به این ترتیب در نظر ما بازتاب عینی 
و حقیقی امور باشند. بارت اسطوره را در خدمت منافع ایدئولوژیکی 
بورژوایی می دانست. به نظر بارت، ایدئولوژی بورژوایی فرهنگ را به 
طبیعت تبدیل می کند )سجودی، 1387: 90 و 91(. این فرایند طبیعی 
کردن فرهنگ، به شکلی ویژه ی خود، از معنا سازی قداست محور و 
پررمزوراز اسطوره یاری می جوید. ازاین رو بارت اسطوره شناسی را راهی 

برای چیرگی ذهن تحلیل گر بر قدرت اغواگری اسطوره می داند.
جالل ستاری نیز همین مفهوم را به بیانی دیگر توضیح می دهد. وی از 

اصطالح اتوپیا5 )ناکجاآباد گرایی( یاد می کند که معتقد است:
واکنش جامعه ی دستخوش بحران، ]...[ برای رفع و دفع نارسایی ها 
و نقایص ]...[، طالب کمالی مطلق می شود و این سودا هر بار که 
جامعه سنت گرا به علل داخلی یا خارجی )استعمار، ورود و هجوم 
فرهنگ بیگانه، سستی و کاستی روحیه ی دینی، بروز قحط و غال و 
جنگ و شیوع بیماری های واگیردار و غیره( وضع دشواری می یابد 
و نظام ارزشی اش می شکند و مردم دیگر به نهادهای موجود و 
دوام و بقای آن ها وثوق و اعتماد ندارند، ظهور می کند، یعنی در این 
ادوار، مردم با چشمان باز یا در بیداری، خواب می بینند. )ستاری، 

)225 :1395
 این نگاه از دیدگاهی اسطوره ای برمی خیزد که تصور پدیدآمدن 
منتظر  و  می پروراند  سر  در  دنیا  همین  در  را  افسانه ای  آرمان شهری 
برگزیده ای به سان اسطوره در قالب رهبر و پیشوا و صاحب کرامات 
است که بشارت دهنده ی نجات جامعه است ازآنچه آزارش می دهد. 
مردم در این احوال به چنان باوری در تخیالت خود می رسند که به راستی 
این خود مصداق اسطوره سازی است  قلبی دارند و  ایمان  و درستی آن 
چراکه مطلق و نامشروط تلقی می شود و انسان ها را در مسلخ مِن برتر یا 
هنجار برتری که از فرط جدیت در کمال یابی، کم ترین بازیگوشی را هم 
برنمی تابد، قربانی می کند و امثال حکومت های توتالیتری چون نازی ها و 
فاشیست ها و غیره شکل می گیرند که زنگ خطری برای اسطوره سازی 

در عصر معاصر به حساب می آیند )ستاری، 1395: 228-226(.
بهمن نامور مطلق نیز تالش کرده وضعیت اسطوره های نوین را در 
جامعه ی معاصر ایران توضیح دهد. وی در این راه، اصطالحی به نام سر 
اسطوره را معرفی کرده است. ازنظر وی سر اسطوره واحد بزرگی است 
که می تواند باقی اسطوره ها را تحت تأثیر خود قرار دهد و آن ها را جمع 
و هدایت نماید. نامور مطلق اساطیر ایرانی را به سه سر اسطوره تقسیم 
می کند: سر اسطوره ی ایرانی )ملی(، سر اسطوره ی اسالمی و سر اسطوره ی 

مهدیه قربان نژاد زواردهی و همکار
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وسایل ارتباط جمعی و تبدیل شدن آن ها به صورت هایی نمونه و مثالی  را 
نمونه هایی از اسطوره سازی و تحمیل سبک و شیوه ی خاصی از زندگی بر 

جامعه می داند )مورنو، 1388: 214؛ مخبر، 1396: 270(.
پول اسطوره ی دیگری در دنیای معاصر است که حاصل شکل گیری 
نظام سرمایه داری است، نظام سرمایه داری می کوشد به واسطه ی جایگزینی 
اسطوره نمای پول، جامعه را به سمت مصرفی شدن و مد در جهت کسب 
 :1395 ستاری،  66-72؛   :1375 )بارت،  کند  خود  برای  بیشتر  منافع 
40-45(. به عنوان مثال مشخصًا می توان از مراسمی که »آیین پرستش و 
تقدس بخشیدن« به اتومبیل خوانده می شود یادکرد. اندرو گریلی، به نقل از 
الیاده، این مراسم را، با تأللؤ و درخشش نورها و رنگ ها، نوای موسیقی، 
احساس اعجاب آمیخته با احترام، حضور کاهنه های معبد )مانکن ها و 
زنانی که صحنه آرایی می کنند(، درخشش تجمالت و صرف هزینه های 
گزاف، در حضور هجوم انبوه جمعیت، به وضوح نمایانگر نوعی مراسم 
آیینی و عبادت جمعی می داند. این آیین ساختگی عصر جدید، برای خودش 
کارشناسان و استادان مراسم تشرف و مبتدیان و رازآموزانی دارد ونیز 
کاهنان بزرگ این کیش جدید که همانا فروشندگان و دالالن اتومبیل 
هستند از احترام و اهمیت ویژه ای برخوردارند و در این میان نیز عامه ی 
مردم تماشاگرانی هستند که با شور و هیجان در انتظار ظهور رب النوع 
جدید به سر می برند )به نقل از مخبر، 1396: 271(. به این ترتیب نظام 
سرمایه داری و صنعت مد، با اتکا به اسطوره ها تالش می کند تا بتواند 
ظاهر معصومانه ای خلق کند که به واقع، در راستای باالبردن سرعت 

مصرف و تحمیل مصرف گرایی عمل می کند.
از دیگر مهم ترین اسطوره های دنیای معاصر، علم است. کسانی که 
علم و دانش را خط بطالنی بر اسطوره دانستند، ظهور علم را پایانی بر 
داستان اسطوره قلمداد می کردند. غافل از اینکه »تقدس بخشیدن به علم در 
مقام خدای جدید و دانشمندان و عالمان را همچون کشیشان و قّدیسان 
قلمدادکردن ]خود[ نوع جدیدی از اسطوره سازی است. چراکه این گونه 
تصور می شود که ظاهراً علم، کلیدی برای گشایش همه ی رازها و حل 
مسائل و دشواری ها دارد و قرار است بشریت را به سوی آینده ای آرمانی 
و آرمان شهر آکنده از امکانات رهنمون کند« )مورنو، 1388(. چنانکه 
فروید نیز در نامه ای به آلبرت انیشتین می نویسد: »شاید این طور به نظرتان 
بیاید که نظریه های ما نوعی اسطوره و حتی نوع غیرقابل قبولی از آن اند؛ 
اما آیا هر علمی درنهایت نوعی اسطوره نیست؟« )به نقل از مخبر، 1396: 

.)63
اما از پرقدرت ترین اسطوره های مدرن که به ظن کاسیرر ابزار اصلی 
حکومت های توتالیتر در تحت تسلط گرفتن مردمانشان است، ایدئولوژی 
است. ابزاری که معادل وِرد و جادو و مناسک آئینی باستان است که 
این بار در دست رهبران و پیشوایان معاصر به حیات خود در قالبی نو 
ادامه می دهد. چراکه انسان مدرن نیز همانند انسان نخستین به محض 
ناتوانی از پاسخ به سؤاالتش درباره ی هستی و پی بردن به ناکامی علم و 
دانش در حل مسائلش و ترس از آینده ی نامعلوم به دامان اسطوره ها پناه 
می برد و توسط ایدئولوژیست ها تسخیر می شود )دقیقیان، 1375(. ازاین رو 
درواقع،  و  گرفته اند؛  را  اسطوره  جای  ایدئولوژی ها  امروز،  دنیای  در 

هرچند حضور اساطیر در دنیای معاصر امری بدیهی و تأییدشده است، 
اما اگر از احیا و حیات مجدد اسطوره ها سخن به میان می آید، به این 
معنا نیست که اسطوره ها با همان قالب و ظاهر و ویژگی روایی گذشته 
رستاخیز کرده اند، بلکه باید با جست وجو و مطالعه، اموری را دریافت 
که امروزه در قالب یا محتوای اسطوره پدیدار می شوند. رویدادهایی چون 
پیشرفت علم و تکنولوژی، وقوع جنگ های بزرگ جهانی، منطقه ای و 
داخلی، غلبه ی حکومت های ایدئولوژیک نازیستی، فاشیستی، کمونیستی 
در برهه های مختلف تاریخی در بخش های تأثیرگذاری از جهان، ظهور 
و توسعه ی سرمایه داری و فرهنگ مصرف محور ناشی از آن، در جهان 
معاصر، منجر به ظهور اسطوره هایی مدرن شده که در عین بهره گیری از 
تعریف سنتی اسطوره، اشکال کاماًل جدید و متفاوتی از اسطوره را ارائه 
می دهند، به طوری که گاه تشخیص و فهم آنان دشوار می نماید؛ همان گونه 
که بالزاک8 می گوید: »اسطوره های مدرن خیلی کم تر از اسطوره های 
اسطوره ها  این  توسط  ما  هرچند  شده اند،  فهمیده  و  شناخته  باستانی 
تسخیرشده ایم« )به نقل از جهانبگلو، 1382: 27(. اگر بخواهیم به برخی 
از این اسطوره های معاصر اشاره ای کنیم، در گام اول می توانیم از رسانه 
یاد کنیم. بنابر مطالعات و نظریات اسطوره شناسان معاصر و تحلیل آن ها 
نسبت به اسطوره در دنیای جدید، شاید بتوان بنیادی ترین اسطوره ی معاصر 
را که بشر را مسّخر خویش کرده، رسانه دانست. رسانه ها از جهت 
ایجاد هم گرایی های اجتماعی بزرگ و نقشی که در شکل گیری اذهان و 
سالیق بشری ایفا می کنند، کارکردی اسطوره وار دارند. انتقال پیام به شکل 
یک سویه در روزنامه ی کاغذی، کانال های شبکه های مجازی و اینترنتی 
یا تلویزیون، مجالی برای دخل و تصرف مخاطب آن ها باز نمی گذارد و به 
همین جهت هویتی قدسی و اقتدارگرایانه به آن ها می دهد. در اینجا رسانه 
در مقام سلطان مقتدر، با درایتی اسطوره ای می نشیند که فقط باید اوامرش 
را شنید و اجرا کرد. حتی بسیاری از اساطیر جدید اساطیری هستند که 
جامعه ی صنعتی و مدرن از طریق همین رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 
به وجود می آورد )مخبر، 1396: 271-279؛ ستاری، 1376: 34-26، 
59(. به این ترتیب که تقلید و پیروی بدون اندیشه از رسانه ونیز اهداف 
سیاسی و اقتصادی که در رسانه به صورت هدفمند بازتاب می یابد، بعضًا 
سبب تولید و قدرت بخشیدن به اسطوره های کاذبی چون مصرف گرایی، 
اسطوره ی پول و سرمایه داری و به طورکلی ایدئولوژی بورژوایی می شود. 

جهان رایانه و سینما نیز اسطوره های دیگری ازاین دست تولید می کنند: 
»رایانه با قوانین سفت وسختش نوعی خدای توراتی و سینما با تفاوت هایی 
نوعی معبد جدید است. هنرپیشگان نیز با حضور هم زمان بر پرده و دنیای 
واقعی نوعی خصلت خداگونه را به نمایش می گذارند و هفت تیرکش های 
مبدل  به حیاتی  عالی جنابان مرگ هستند که  فیلم های وسترن همان 
درآمده اند« )همان: 279(. چنان که می توان به ظهور اسطوره هایی چون 
مریلین مونرو به عنوان زن اغواگر هالیوودی نیز اشاره کرد. همچنین به 
مایکل جکسون، ستاره ی موسیقی پاپ که با جراحی های پالستیک و 
دگردیسی های دیگر چون موجودی فراجنسی می نماید که به همین جهت 
در نظر عامه ی غربیان به سیمای فرشته و ملک مقرب جلوه ای اسطوره ای 
می یابد )ستاری، 1395: 61(. الیاده نیز افسانه شدن شخصیت ها به کمک 

 تحلیل کارکرد اسطوره های نوین در نقاشی معاصر ایران؛
مطالعه ی موردی آثار بهمن محصص، علی اکبر صادقی، محمود سبزی، مهران صابر
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اسطوره در آثار هنرمندانی چون ورمیر12 و یان وان آیک13 منجر به خلق 
نمادهایی شده که ذهن مخاطب را به چالشی برای فرارفتن از موضوعات 
است،  پنهان  آن ها  ورای  در  که  معنایی  درک  برای  روزمره  و  عادی 
می کشاند. از بارزترین نمونه های این آثار در تاریخ هنر تابلوی پرتره ی 
کارهای  انجام  تابلوهای  نیز  و  است  و همسرش14  آرنولفینی  جووانی 
روزمره توسط زنان در آثار ورمیر است که به واسطه ی همین نمادهای 
ظریف و نورپردازی های اسطوره ای همچون اجرای مراسم آیینی قدیسان 
تصویر شده است. تابلوی مشهور گرنیکا که توسط پیکاسو به بهانه ی 
بمباران شهر گرنیکا کشیده شده، علی رغم اینکه با رویکردی حماسی 
یادآور رویداد تاریخی جنگ داخلی اسپانیاست، اما برخالف نقاشی های 
تاریخی متعارف بر داده های مشهور تاریخی تکیه ندارد. در این اثر درواقع 
سوژه ی پیکاسو، به طور ضمنی، تجربه ی مشترک انسان های زیادی از 
پدیده ی شوم و ویرانگر جنگ در دوران معاصر است. با تأمل در این اثر 
نشانه هایی در جهت القای این مفهوم درمی یابیم، مثاًل اسب محتضر که 
در حال دردکشیدن است نماد رنج و عذاب مردم است و گاو باالی سر 
پیکر زنی که فرزند نیمه جان خود را در آغوش کشیده و ضجه می زند، 
به وضوح شرور است و می تواند مصداقی از مینوتور15 باشد. یا چراغ نفتی 
که در مقابل چراغ الکتریکی که شبیه چشم مکانیکی است گرفته شده 
نیز شاید انتقادی به ادعاهای اندیشمندان عصر روشنگری و مدرنیته ی 
پیامد آن داشته باشد )لینتن، 1383: 223( که نتیجه اش در عصر معاصر 
جنگ و خونریزی و پوچی و از میان رفتن ارزش های انسانی و معنوی 
بوده است. مارک شاگال16 نیز که از هنرمندانی بوده که در دوران حیات 
خود روزهای سخت درگیری با جنگ جهانی را تجربه کرده، در آثارش 
به دنبال کشف لحظات زیبا و نوستالژیک زندگی است. او ما را دعوت 
به دیدِن نادیده های زندگی می کند و »دل تنگی از فقدان بهشت و حسرت 
بازیابی آن ها را با خرها و فرشته هایش بیان می کند« )الیاده، 1378: 17(. 
همان گونه که هنرمندی چون هانیبال الخاص در نقاشی هایش با پرداختن 
به فرهنگ اساطیری و ادبیات ایران، انسان را هرچه زیباتر و دنیا را 
هرچه مهربان تر می خواست. »اجرای راحت و روان به همراه بهره گیری 
از رنگ های متباین و نمادین، آثار وی را دارای بیانگری های خاصی کرده 
که بسیاری از هنرمندان معاصر را تحت تاثیر قرار داده است« )گودرزی، 

 .)232 :1387
نظریه پردازانی نیز که رابطه ی اسطوره های نوین و هنر را موردتوجه 
قرار داده اند، برای اسطوره های نوین در هنر کارکردهای مختلفی قائل 
هستند. اگر بار دیگر بخواهیم به الیاده بازگردیم که چنانکه گفته شد، 
از مهم ترین این نظریه پردازان است، روشن است که او رسالتی بزرگ 
برای هنرمند، در مواجهه با این اسطوره های نوین قائل است. الیاده که 
معتقد به ظهور اسطوره ها در دنیای معاصر با جامه ای مبدل است، یکی 
از کارکردهای مهم اسطوره را بازگشت به آرامش و گریز از بحران های 
وجودی می داند. وی در این زمینه می گوید که اگر اسطوره به اجرا درآید 
به مثابه ماشین زمان، انسان را به زمان اساطیری می برد و با این کار او را 
به خدا نزدیک تر می سازد. او این وظیفه را به عهده ی هنرمند می سپارد 
که با اثر هنری خود چونان پیمبری موجبات بازگشت انسان معاصر به 

ایدئولوژی اسطوره جهان ماست. ایدئولوژی ای که به تعبیر مارکس مانند 
آنچه در دوربین عکاسی اتفاق می افتد همه چیز را وارونه نشان می دهد 
)بارت، 1375( و »این سان می توان آن را نظام پندارهای خیالی و واهی 
یا آگاهی دروغین خواند که در تضاد است با دانش راستین و “علمی”« 
)احمدی،1380: 184(. در این جا ذکر این نکته ضروری می نماید که  
قامتی جهانی و  نوین در  به شرایط ُپست مدرن، اسطوره های  با توجه 
فراگیر به  زیست خود ادامه می دهند و مانند گذشته به  شکل بومی و 
درون فرهنگی دیده نمی شوند و نمی توان مرز جغرافیایی مشخصی برایشان 

تعریف کرد.
پس می بینیم که جهان مدرن قابلیت شگفت انگیزی در اسطوره سازی 
دارد، که تنها به فرازهایی از آن در این بخش اشاره شد؛ بنابراین، چنان که 
پل ریکور گفته: »ما دیگر نمی توانیم با اسطوره در حدی ساده لوحانه 
برخورد کنیم. برعکس همواره باید از چشم اندازی نقادانه بدان بنگریم 
]...[ انسان مدرن نه می تواند از اسطوره خالص شود و نه می تواند آن 
اما  بود  ما خواهد  با  اسطوره همواره  بپذیرد.  در شکل ظاهری اش  را 
باید همیشه بدان برخوردی انتقادی داشته باشیم« )1386: 101(. الیاده 
از این منظر جنبش هایی نظیر فاشیسم9 را مثال می زند که »با استفاده از 
برای  نمادها و مناسک و نشانه های کهن، شکوهمندی اسطوره وشی 
خودساخته و هوادارانی را با خود همراه می کنند« )دقیقیان، 1386: 20(. 
در مقابل، انسان معاصر را به بازگشت به زمان قدسی دعوت می کند و 
راه نجات و امکان رهایی او را از جهنمی که بر روی زمین ساخته است 
در اسطوره های غیر مخرب جست وجو می کند و هنر و هنرمندان را 
واسطه ی این بازگشت می داند. جوزف کمبل10 به رابطه ی هنر، ادبیات و 
اسطوره توجه ویژه ای داشته و با نگاهی کل گرا، دین، اسطوره، علم و هنر 
را به ظرافت در هم می تند تا راهی برای رهایی بشر از چنگ اضطراب 
و بیماری های دنیای مدرن پیدا کند )مخبر، 1396(. نیز پورنامداریان 
در بیان دیدگاه کاسیرر11 در مورد رابطه ی اسطوره و هنر نوشته است: 
بیان نمادین  انسانی دارای  »اسطوره همانند دیگر فراُشد های شناخته ی 
است. به اندیشه ی کاسیرر اسطوره و هنر شکلی نمادین هستند که به 
مخاطب امکان می دهند تا مسیر و راستای معنا شناسانه شان را بشناسند« 
)دقیقیان، 1386: 5(. همچنین روالن بارت معتقد است »پایان یافتن اساطیر 
به معنی بی حرکت شدن جهان است« )به نقل از روتون، 1378: 111(. 

وی اسطوره ها را میراثی برای همه ی هنرها تلقی می کند )همان، 112(.
نقاشی نیز هنری است که از ابتدای تاریخ خود با کارکرد اسطوره 
آمیخته است، چراکه در این هنر نیز، هنرمند تالش می کند به دنبال 
معنایی برای جهان باشد و چنان که گفتیم، معنایابی برای جهان جز از 
طریق کارکرد اسطوره ها ممکن نیست. درعین حال، این هنر نیز همچون 
حوزه های دیگر زندگی، راه و روش ویژه ی خود را برای به کارگیری 
اسطوره دارد. حال اگر هنری چون ادبیات که به شیوه ی مستقیم تری با 
روایت در ارتباط است، می تواند به صورتی عینی تر از ویژگی های روایی 
اسطوره ها یاری بگیرد، هنر نقاشی که کم تر از ادبیات، خصلت روایتگری 
دارد، اسطوره ها را به شیوه ی منحصربه فرد خویش به کار می گیرد و به 
شکل دیگری در پی روایت های اسطوره ای خویش برمی آید. به عنوان مثال 

مهدیه قربان نژاد زواردهی و همکار
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زیر سایه ی بال های بزرگ تیزپروازش قرار دارد، ببیند و شکار کند؛ 
اما محصص در این تصویر، عقاب را با ازدست دادن بینایی اش، موجودی 
ناتوان و ضعیف به تصویر کشیده که درحالی که روی تخم هایش در 
آشیانه نشسته، با نگرانی و بدون اینکه ببیند، به اطراف خود می نگرد. 
بود«  پیروزی  و  نیرو  نماد  ارتش روم،  پرچم های  »بر روی  عقاب که 
)هال، 1380: 68( در اثر بهمن محصص )که خود تحصیل کرده و مقیم 
ایتالیا و متأثر از هنر ایتالیا و ازآنجا، متأثر از اسطوره های رمی بود( نه 
چشمانی دارد و نه حتی چشم خانه ای و منقارش نیز، برخالف منقار 
پرنده ی وحشی اسطوره ای که عقاب باشد، کند و ناکارا و بیشتر شبیه 
منقار مرغابی شده که پرنده ای اهلی و در تقابل با عقاب، غیر اسطوره ای 
است. مجابی درباره ی آشیانه ی عقاب در این تابلو معتقد است: »آشیان 
به ظاهر مستحکم و محافظ است چنانکه گویی از تن او بر رسته است؛ 
اما نی ها و شاخه های پیچان تیز گوشه، در سمت راست پرنده او را از 
سمت بی دفاعش )چپ( ایمن نمی کند« )1393: 238(. با این توصیفات، 
این عقاب که روزگاری نماد پیروزی و قدرت بود،  انگار که دیگر، 
حتی توانایی نگهداری از آشیانه و فرزندان خود را نیز ازدست داده است. 
پرنده ای که در اساطیر فرهنگ های مختلف، قدرتمند و با چشمانی نافذ 
و بلندپرواز در قالب خدایان آسمان تصویر شده است )هال،1380: 68(. 
در اینجا بی پناه و مفلوک، نگران جوجه های آینده و آشیان نامطمئن خود 
و در انتظار حوادث نامعلوم است. به این ترتیب، این تابلو نگاهی دوگانه 
به اسطوره دارد. از سویی اساطیر کهن را به یاد می آورد و از سوی دیگر، 
اسطوره ای بودن را چیزی مربوط به گذشته می یابد که اکنون دیگر نشانی 

از آن باقی نمانده است.
وقتی به زندگینامه ی بهمن محصص مراجعه می کنیم، روشن می شود 
که وی عالیق و اندیشه های ویژه ای داشته که در ساخت و پرداخت 
اسطوره ی عقاب در تابلوی فوق نیز نمود یافته است. به عنوان مثال طبق 
گفته ی آیدین آغداشلو )1392( بهمن محصص »طرفدار موسولینی20 ]و  
حزب فاشیستی ایتالیا[ بود و )نزد او( نمی شد از موسولینی بد گفت!« در 

زمان و مکان قدسی را فراهم کند و بدین طریق او را از جهنمی که بر 
روی زمین ساخته است رهایی بخشد )سگال، 1394: 127-128(؛ بنابراین 
الیاده راه نجات از اسطوره های نوین را بازگشت به اسطوره های کهن 

می داند.
کارن آرمسترانگ17 مورخ دین و اسطوره شناس بریتانیایی، با اشاره 
به اسطوره های ویرانگر قرن بیستم  که منجر به قتل عام ها و نسل کشی ها 
خرافات،  نیهیلیسم،  ازخودبیگانگی،  چون  پدیده هایی  نیز  و  شده اند 
خودپرستی و نومیدی، عقیده دارد که صرفًا با تکیه بر خرد نمی توانیم 
با این پدیده مقابله کنیم. این اسطوره شناس که تحت تأثیر نظریات الیاده 
و کمبل بود معتقد است این هنرمندان بودند و نه رهبران دینی که پا 
به درون این خأل نهادند و سعی کردند ما را با خرد اسطوره ای گذشته 
آشتی دهند )به نقل از مخبر، 1396: 217-218(. بخش های مهمی از این 
اسطوره سازی های نوین، در ایران نیز به شکلی دیگر وجود دارد، ازاین رو 
دغدغه ی بسیاری از هنرمندان ایرانی از جمله نقاشان معاصر شده است 

که در بخش های بعد به آن پرداخته می شود.
نظریه هایی که تاکنون در مورد اسطوره های نوین ارائه شد، در آثار 
هنری و ازجمله هنر نقاشی قابل مطالعه است. بر مبنای یک جمع بندی از 
نظریه های فوق در مورد اسطوره های نوین، کارکرد این اسطوره ها در هنر 

می تواند در موارد زیر خالصه شود:
1. هنر می تواند اسطوره های قدیم را موردانتقاد قرار دهد و از رهگذر 

این انتقاد، اسطوره ی نوین تولید کند؛
2. هنر می تواند اسطوره های قدیم را در بستر جدید مورداستفاده قرار 

 دهد و به این ترتیب، اسطوره ی نوین خلق کند؛
3. هنر می تواند رویکردی انتقادی نسبت به آنچه در جهان معاصر 
اسطوره شده است، داشته باشد و از این منظر به خلق اسطوره ی نوین 

مختص خود دست یابد.
با توجه به مبانی نظری پژوهش و دسته بندی نظریات، در ادامه به 
تحلیل آثار و واکاوی کارکرد اسطوره های نوین در نقاشی معاصر ایران 

پرداخته خواهد شد.

تابلوی اول؛ عقاب کور18، هنرمند: بهمن محصص )1389-1310 
ه.ش(

در این تابلو از بهمن محصص همان گونه که از نامش پیداست عقابی 
کور به تصویر کشیده شده است. تابلویی که از خاکستری ها اشباع  شده و 
حتی آسمان نقش شده در آن هم خفه و تاریک است. بنا به نظر هال، عقاب  
»وابسته به خدایان زمین و آسمان از روزگاران کهن است« )1380: 68-

69(. همچنین به خاطر تیزبین بودنش در ناخودآگاه جمعی ما کارکرد 
اسطوره ای یافته است.19 ازجمله »   در تمثیالت رنسانس عقاب نشان بینایی 
و یکی از پنج حس معرفی شده است« )همان: 69(. البته چنین معنای تمثیلی 
فقط متعلق به دوره ی رنسانس نیست و در روزگار حاضر نیز، تقریبًا 
دارای چنین معنایی است. تیزبینی به عقاب قدرتی فراوان می دهد و او 
را به موجودی ناظر از باال تبدیل می کند که با یاری پنجه های قوی اش 
که آن نیز وجه دیگر اسطوره ای اش است، بتواند هر جنبنده ای را که 

تصویر 1. عقاب کور اثر بهمن محصص، ابعاد 100×65 
سانتی متر، رنگ روغن روی بوم، 1347.

منبع: )مجابی، 1393: 239(

 تحلیل کارکرد اسطوره های نوین در نقاشی معاصر ایران؛
مطالعه ی موردی آثار بهمن محصص، علی اکبر صادقی، محمود سبزی، مهران صابر
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بیهوده و بطالن یافته« )عمران، 1385: 51(. در این اثر نیز وارونگی در 
قالب ماهیانی دیده می شود که در آسمان هستند و اسب هایی که در آب. 
ماهی که »به طورکلی، نماد حاصلخیزی و باروری که در آغاز همراه با 
مادر- الهه بود« )هال، 1385: 100( و می تواند زندگی بخش باشد در این 
تابلو همچون هیوالهایی آسمانی با بال هایی تنومند و پنجه هایی قوی در 
حالت هجوم و عامل نابودی دیده می شود. حباب های آبی که از دهان این 
ماهیان پرنده خارج می شود تبدیل به گلوله هایی مرگ آسا و بمب هایی 
ویرانگر شده است که از هواپیماهایی جنگنده شلیک می شود. از طرفی 
در فرهنگ باستان، گردونه ی مهر یا میترا21 توسط چهار اسب سفید 
نامیرا حمل می شود و با هلیوس22 یا خدای خورشید در فرهنگ یونان 
باستان نیز از این بابت اشتراکاتی دارد. پس در فرهنگ اساطیری بسیاری 
از تمدن ها اسب همواره مقام شامخی داشته است. همچنین »اسب، محرم 
راز آب های بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آب ها را می شناسد. این 
امر روشن می سازد چگونه از اروپا تا خاور دور نعمت بیرون جوشیدن 
داده می شود« )شوالیه، گربران،  نسبت  به ضربات سّم اسب  چشمه ها 
1387، ج. 1: 150(؛ اما همین اسب که در جوار و وقف خدایان، عامل 
جوشش آب و باروری چشمه ها بوده و نیز »به عنوان َمرکب جنگجویان 
و قهرمانان، نماد شجاعت، قدرت و سرعت بود« )هال،1380: 24(. در 
چیزی شبیه یک جنگ در تابلوی صادقی، مفلوک و عاصی در امواج 
دریا برای نجات خود تقال می کند. به این ترتیب، در این تصویر وارونگی 
در اثر هنری علی اکبر صادقی، تمام عناصر اسطوره ای حیات زا همچون 
آب و دریا و اسب و ماهی کارکردی وارونه می یابند و بدل به عناصری 
مرگبار می شوند. به نظر می رسد جنگ به عنوان اسطوره ای نوین در برابر 
صلح که موضوع اصلی این تابلو و البته بسیاری از آثار صادقی است به نقد 
کشیده شده است. جنگی که تمامی ابهت و عظمت کاراکتر نمادینی 
چون اسب را نابود می کند و او را تبدیل به موجودی خفیف کرده و 
ماهیان زیبا را چون مهاجمانی ویرانگر، نفرت انگیز می کند. در این اثر 
شاهد تقابل جنگ و صلح، زندگی و مرگ، حاصلخیزی و ویرانگری 
)در تصویر ماهی(، عظمت و ذلت )در تصویر اسب( و درنهایت تقابل 
می کند. صادقی،  پیدا  نمود  اثر  این  در  که  طبیعت هستیم  و  فرهنگ 
اسطوره ای کردن جنگ را در این تابلو به چالش می کشد و در مقابل آن، 
به عنوان حاصل این نقد، صلح را اسطوره ای می کند. به این ترتیب هنرمند 
با ساختن اسطوره ای جدید چون صلح، جنگ را به عنوان اسطوره ی دنیای 
معاصر که پیامدهایی چون ویرانی و بهره کشی ملت ها و سلطه و استثمار 
را در پی دارد نکوهش می کند. نیز در دایره ای وسیع تر فرهنگی را که 
پدیده هایی چون سالح و ابزار کشتارجمعی را در پی داشته نقد می کند و 

خواستار بازگشت به طبیعت است.

تابلوی سوم:  گم شده در شهرت-   رودن23، علی اکبر صادقی )1316 
ه.ش(

پیکره ی متفکر رودن24 که اثری جهانی و تبدیل به اسطوره ی عمل 
اثر صادقی به چالش  این  اندیشیدن شده است، وجه اسطوره ای اش در 
کشیده شده است. پیکره ای که در این اثر بر روی صندلی های آشفته و 

این اثر به نظر می رسد که محصص به صورت ضمنی به یکی از اسطوره های 
نوین دنیای معاصر یعنی حزب فاشیست اشاره دارد و موسولینی را در قالب 
اسطوره ی عقابی کور به تصویر کشیده است. موسولینی که در بحبوحه ی 
جنگ اول جهانی و با استفاده از نارضایتی مردم با شعار بازگرداندن ایتالیا 
به دوران شکوه و عظمت روم باستان حزب فاشیست را به وجود آورده 
بود )پیرمرادیان و بیژنی،1390(، در پایان با ناکامی در جنگ جهانی دوم، 
»از سوی پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم و شورای عالی فاشیست از 
کار برکنار شد و به دستور دولت در یک مکان دست نیافتنی موسوم به 
»النه عقاب« در کوه گران ساسو به ارتفاع 2912 متر در رشته کوه های 
آبروز در بازداشت خانگی به سر می برد« )افتخاری، 1387(. به این ترتیب 
باستان  اسطوره ای پرچم روم  موسولینی که روزگاری همچون عقاب 
نماد اقتدار و قدرت بود و حزب فاشیست را به عنوان اسطوره ای نوین 
مطرح کرده بود، تمام کارایی و قدرت اسطوره ای خود را از دست داد 
و درون النه ی خود در انتظار سرنوشت نامعلوم خود بود. پس به نظر 
می رسد النه ی عقاب در تابلوی محصص، اشاره به فرجام تلخ موسولینی 
نیز دارد. همچنین بازگشت عقاب و به عقب نگریستنش می تواند نشانه ی 
عنایت ویژه ی موسولینی به گذشته ی پرافتخار رومی کشورش باشد که با 
اسارتش در این آشیانه خدشه دار شده است؛ بنابراین می بینیم محصص با 
نوع استفاده ی خاص و هنرمندانه ی خود از اسطوره ای کهن چون عقاب، 
آن را از قالبی کهن خارج نموده و به اسطوره ای نوین مبدل کرده است 
که طبق تقسیم بندی مطرح شده جزء هنرمندانی محسوب می شود که از 
اسطوره های کهن در قالب و بستری نوین بهره می گیرد، همچنان که نگاه 

انتقادی خود را نسبت به این اساطیر و اسطوره سازی مطرح می کند.

تابلوی دوم؛ تابلوی شماره 30 از مجموعه ی قطعات سفر، هنرمند: 
علی اکبر صادقی )1316(

نقاشی های علی اکبر صادقی  بارز  از ویژگی های  تابلو، یکی  این  در 
دیده می شود: وارونگی. »هر وارونگی چیزی هست که اصالت را نفی 
می کند )تصویر 2(. چیزی ویران شده، به غربت افتاده، بی خویشتن شده، 

تصویر 2. قطعه ی 30 از مجموعه ی قطعات سفر اثر علی اکبر صادقی،
ابعاد 45×30 سانتی متر، مرکب روی کاغذ، 1392.

)www.aliakbarsadeghi.com( :منبع
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یا فضایی با بار منفی محتوایی است که در کنار عناصر دیگر تابلو، عدم 
هماهنگی و بی تعادلی پیش گفته را تشدید می کند که عوارض آن می تواند 
احتمال بروز نزاع ها و جدال ها و دیگر عوامل بی تعادل و نامتوازن بعدی 
باشد. همچنین وجود عبارت )2+2=( در باالی سر پیکره می تواند نشان از 
برخورد سطحی عقل گرایی خاص فکر و فلسفه ی غربی باشد که به شکلی 
از عقل گرایی  نوعی  ایرانی نشت کرده است.  نامتوازن درون فرهنگ 
غربی که ریشه در عقل ریاضی دکارتی26 دارد. چراکه یکی از مهم ترین 
اسطوره های دنیای معاصر، علم است. کسانی که علم و دانش را خط 
بطالنی بر اسطوره دانستند ظهور علم را پایانی بر داستان اسطوره قلمداد 
می کردند. پس در اینجا اسطوره سازی روشنفکر ایرانی از عقل گرایی مدرن 
غربی و علم به عنوان پدیده های دنیای معاصر در قامت اسطوره های نوین 
توسط هنرمند به چالش کشیده شده است؛ بنابراین می توان دید که در 
آثار مطرح شده ی علی اکبر صادقی، رویکردی انتقادی نسبت به آنچه در 
این منظر به خلق  جهان معاصر اسطوره شده است، وجود دارد و از 

اسطوره ی نوین مختص خود دست یافته است.

تابلوی چهارم؛ ادغام، هنرمند: محمود سبزی )1330 ه.ش(
در دنیای مدرن امروزی و با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی 
دیالکتیک سنت و مدرنیته، طبیعت و فرهنگ از پیچیده ترین تعارضاتی 
است که جهان و همچنین جامعه ی ایرانی با آن درگیر است. این تعارضات 
هویت های انسانی را نیز دستخوش نامالیماتی کرده و گاه به حسی از 
فقدان هویت انجامیده است: »فقدان هویت می تواند سبب تشویش شود، 
چراکه ما از طریق مایملک و محیط اطراف خودمان شناخته می شویم« 
این  اهمیت  از کشمیرشکن، 1396: 447(.  نقل  وینیکات27 به  )دونالد 
مسائل معاصر نزد اهل هنر آن قدر زیاد بوده که تبدیل به دل مشغولی 
بسیاری از آنان شده و در آثارشان مورد تأمل ویژه واقع شده است. محمود 
سبزی را که از سال 1364 به آلمان و سپس ازآنجا به آمریکا مهاجرت 
کرده، می توان به عنوان یک هنرمند دیاسپورا28 شناخت. وی در آثارش 
به مسئله ی هویت مجهول و مونتاژ شده ی فرهنگی می پردازد، موضوعی 
که به نظر می رسد به عنوان یک مهاجر، خود طی تجربه های زندگی اش 

نامطمئنی نشسته است که در زیر پایه ها و کف زمینش گوی هایی قرار 
دارند که بر احتمال سقوط صندلی ها بیفزاید. صندلی که همیشه جایگاه 
قرار و نشستن متعادل است در مجموعه ی این آثار صادقی، این ویژگی 

اساسی خود را ازدست  داده است )تصویر 3(.
به صندلی های  که  این صندلی ها  که  است  معتقد   )2015( صادقی 
نماینده ی فرهنگ غرب  به عنوان  آثار  این  بودند در  لهستانی معروف 
معرفی می شوند چراکه برای چندین دهه در کافه های قدیمی تهران و 
در جوامع روشنفکری آن زمان عنصر اصلی به حساب می آمدند. جوامع 
یا به شدت تحت تأثیر  روشنفکری که یا تحصیل کرده ی غرب بودند 
فرهنگ غرب قرار داشتند. به این ترتیب این صندلی ها تمثیلی از تهاجم 
فرهنگ غرب به عقاید ایرانیان هم هستند. حضور نامتعارف مجسمه 
در این ترکیب بندی، بارنگی متفاوت از زمینه که آن را برجسته سازی 
و  غربی  فرهنگ  نامتجانس  و  ناپخته  ترکیب  نشان دهنده ی  می کند، 
فرهنگ ایرانی است که به نظر صادقی شاید باعث عدم هماهنگی، توازن 
ایرانی مدرن می شود. در مجموعه ی گم شده در  تعادل در جامعه ی  و 
شهرت که شاهد استفاده ی صادقی از دیگر آثار هنری مطرح جهان در 
چنین فضا و ترکیب بندی ای هستیم کاراکترهای ایرانِی همیشگی و متمایز 
آثار صادقی در تالشی مذبوحانه در حال تغییر این آثار هستند )تصاویر 
4 و 5( که بازهم تأکید به حضور خام و زننده و نامأنوس فرهنگ 
غربی در جامعه ی ایرانی چه در میان مدعیان روشنفکری و چه در میان 
عموم جامعه دارد. کالغ نیز که از عناصر تصویری ثابت این آثار صادقی 
است، اگرچه در نمادگرایی دارای معانی صرفًا منفی نیست، اما با توجه 
به دیگر نشانه ها و اشارات صادقی و نیز تأثیری که در خاطره ی جمعی 
ما به واسطه ی رنگ و صدایش دارد، به نظر می رسد در اینجا خبر از 
حادثه ای شوم می دهد. همان طور که در برخی معانی »پروبال سیاهش آن 
را با مرگ و بدیمنی مربوط می سازد. ]نیز[ اودین25، خدای اقوام شمالی 
در حالت جنگجویی خود، کالغ سیاهی بر روی هر یک از شانه هایش 
داشت که پیام آوران او به شمار می رفت« )هال،1380: 84(. پس حضور 
کالغان در این تابلوهای صادقی پیام آور یا پیش بینی کننده ی شومی، بدیمنی 

تصویر 3.  گم شده در شهرت رودن اثر علی اکبر صادقی، 
ابعاد 120×150 سانتی متر، مرکب و آکریلیک روی بوم، 

)www.aliakbarsadeghi.com( :1393. منبع

تصویر 4.  مور-گم شده در شهرت اثر علی اکبر صادقی، ابعاد 
120×150 سانتی متر، جوهر و آکریلیک روی بوم، 1393.

)www.aliakbarsadeghi.com( :منبع
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همان نگاه جنسیتی و تحمیل این سبک زندگی و دیدگاه فکری برای زنان 
باشد که از آنان انتظاری بیش از مصرفی بودن و ابزاری در دست جنس 

مخالف بودن ندارد.
سبزی خود نیز درباره ی محتوای آثارش می گوید:

دغدغه ی دیرین من در باب هویت فرهنگی، سرگشتگی و کوچ 
شتاب آلود و پرغوغا  از سرزمین سنت به سرزمین مدرنیسم است. 
چراکه این کوچ، جذب فرهنگی و همسان سازی را به دنبال دارد 
که ریشه فرهنگی ما را نشانه می رود.  ضایعاتی که انسان شرقی 
به مدرنیته متحمل می شود هویت  از سنت  اثر گذر شتابان  در 
فرهنگی اش را دچار اختالل و به هم ریختگی می کند. این اختالل 
و به هم ریختگی جامعه ای  باسلیقه و رفتار فرهنگی مخدوش و 
مغشوش می سازد که اگر عمیق تر به این پدیده نگاه کنیم داستان 
خیلی جدی تر و اسفبارتر از آن است که به ظاهر می نمایاند چراکه 
و  مخدوش  هویت  مثلث  در  گرفتار  داشت  خواهیم  جامعه ای 
بی اصالت، احتیاجات متناسب با آن و نظم اجتماعی بر اساس آن 

احتیاجات. )سبزی، 1393(
بنابراین در تابلوی ادغام به نظر می رسد هنرمند عالوه بر دغدغه ی 
همیشگی، یعنی مسئله ی هویت ترکیبی و مجهول، به درون این مسئله 
به صورتی جزئی تر وارد می شود و دغدغه ی هجوم نگران کننده ی فرهنگی 
را گوشزد می کند که به زن به عنوان ابزاری جنسی برای مصرف نگاه 
می کند. نگاهی که شاید سال ها قبل در دربار شاهان ایرانی در قالب زنان 
حرم سرا وجود داشته و گویا هنوز هم در قالبی دیگر و شکل و شمایلی 
امروزی ادامه دارد. در تابلوی یادشده از محمود سبزی نیز می توان دید که 
رویکردی انتقادی نسبت به آنچه در جهان معاصر اسطوره شده است و 
در نهایت سبب ناهمگونی و آشفتگی فرهنگی و هویتی می شود، وجود 

دارد و اسطوره ی نوین از همین منظر کارکرد یافته است.

تابلوی پنجم: بدون عنوان، هنرمند: مهران صابر )1351 ه.ش(
به طورکلی در نقاشی های صابر با دنیایی وهم انگیز روبروییم که گاه 
یادآور آثار سالوادور دالی هنرمند بزرگ سورئال است )تصویر 7(؛ اما 
نقاشی های صابر جهان ذهنی منحصر به خود را با تکیه بر محتوایی ناشی شده 
از فرهنگ ایرانی به تصویر می کشند. تابلوی موردبحث از مهران صابر 
)تصویر 8( چند نوع نماد قدرت استبدادی از نوع مردانه را موردتوجه قرار 
می دهد. در پس زمینه ی تصویر فیگوری قرار دارد که با توجه به شکل 

با آن دست به گریبان بوده و هست. تابلوی ادغام اثر محمود سبزی که 
کوالژی است از تابلوی اندی وارهول29 )در پس زمینه( وزنان حرم سرای 
دربار قجری در پیش زمینه و قابی از نقوش تذهیبی مربوط به دوره ی 
اسالمی، نمونه ای از همین ادغام فرهنگی و هویت مغشوش است )تصویر 
6(. در این تابلو انرژی هریک از این نقش مایه ها به گونه ای است که 
نمی توان غلبه یا برتری یکی بر دیگری را تشخیص داد و این نقش مایه ها 
باحالتی نامتجانس نسبت به هم در تصویر نشسته اند. درواقع شاهد ترکیبی 
نامأنوس و ناهماهنگ هستیم که هر یک از اجزاء به تنهایی تالش برای 
دیده شدن دارند. استوارت هال30 تجربه ی دیاسپورا را »نه بر اساس ماهیت 
یا خلوص، بلکه با پذیرش نوعی ناهمگونی و تفاوت اجتناب ناپذیر و از 
طریق تصوری از هویت که نه در مقابل تفاوت ها، بلکه همراه با آن و 
از طریق آن ها به حیات خود ادامه می دهد؛ یعنی با گونه ای دورگه گی« 
تعریف می کند )کشمیرشکن، 1396: 447(. تصویر پس زمینه از اندی 
وارهول، هنرمندی که به عنوان برترین چهره ی هنر پاپ آرت31 یعنی هنر 
مردم پسند آمریکایی شناخته می شود، می تواند نماینده ی فرهنگ غرب 
در این تصویر باشد. فرهنگی که به کمک رسانه و وسایل ارتباط جمعی 
سبک و شیوه ی خاصی از زندگی را اسطوره سازی کرده و آن را بر جامعه 

تحمیل می کند.
آثارش  در  که  است  هنرمندی  نیز  خود  وارهول  اندی  ازآنجاکه 
قدرت، شهرت، مصرف گرایی، جنسیت را به چالش می کشاند و با تکثیر 
به سخره  پدیده ها اسطوره زدایی می کند، آن ها را  این  از  آنان  پی درپی 
می گیرد و به این شکل اعتراض خود را نسبت به فرهنگی که سبک 
زندگی خاصی را با تبلیغات بر جامعه تحمیل می کند بیان می کند، در 
اینجا نیز با تکثیر چهره ی متبسم مریلین مونرو از این اسطوره ی اغواگری 
و زیبایی، اسطوره زدایی می کند و یگانگی آن را از بین می برد. همچنان 
که پیشتر گفته شد از نظر الیاده این افسانه شدن شخصیت ها به کمک 
وسایل ارتباط جمعی، نمونه هایی از اسطوره سازی و تحمیل سبک و شیوه ی 
خاصی از زندگی بر جامعه است این تصویر در پس زمینه ی عکسی از دو 
زن سنتی ایرانی با ظاهری که تالش برای اغواگری دارد؛ شاید اشاره به 

تصویر 6.  ادغام اثر محمود سبزی، ابعاد 122×153 سانتی متر،
ترکیب مواد روی بوم، 1378. منبع: )کشمیرشکن،1393: 476(

مهدیه قربان نژاد زواردهی و همکار

تصویر 5.  داوود-گم شده در شهرت، اثر علی اکبر صادقی، ابعاد
120×150 سانتی متر، جوهر و آکریلیک روی بوم، 1393.

)www.aliakbarsadeghi.com( :منبع
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تصویر 11. بدون عنوان، اثر مهران صابر، ابعاد 91/44×162/56 سانتی متر، 
)www.mehran-saber.net( :رنگ روغن روی بوم، 1389. منبع

 تحلیل کارکرد اسطوره های نوین در نقاشی معاصر ایران؛
مطالعه ی موردی آثار بهمن محصص، علی اکبر صادقی، محمود سبزی، مهران صابر

تصویر 7. ساخت نرم با لوبیای آب پز اثر سالوادور 
دالی، ابعاد 100×99/9 سانتی متر، 1936.
)www.scenacriminis.com( :منبع

تصویر 8. )وسط( بدون عنوان اثر مهران صابر 
ابعاد130×110 سانتی متر. رنگ روغن روی 

)www.mehran-saber.net( :بوم.1390. منبع

تصویر 9. ناصرالدین شاه قاجار، عکاس: هربرت رز.
)www.sahebkhabar.ir( :منبع

تصویر 10. بدون عنوان، اثر مهران صابر، ابعاد،  
177/8×111/76 سانتی متر، رنگ روغن روی بوم، 

)www.mehran-saber.net( :1389. منبع

و شمایل لباس و آرایش صورتش به شاهان قاجار شبیه است )تصویر 9(.
همچنین در پیش زمینه، گویی ترکیبی از دست و پایی عضالنی را 
می بینیم که این نیز مثل مورد قبل نمادی از قدرت مردانه است. اگر 
در حالت اول شاهد نشانه ای از قدرت سیاسی مردانه هستیم، در حالت 
دیدگاه  بر  بنا  می شود.  مشاهده  مردانه  فیزیکی  قدرت  از  نمادی  دوم 
سنتی، قدرت مردانه در هر دو حالت بر نوعی کامل بودن اسطوره وار 
داللت دارد؛ اما مهران صابر در هر دو بخش تصویر این کامل بودن را 
به نقص تبدیل کرده است، در پس زمینه ی تصویر نماد قدرت سیاسی به 
دلیل نداشتن پا در بدن ناقص است. همچنین انگار این فیگور کالبدی 
ندارد یا به عبارت  دیگر توخالی و تهی است. انگار لباسی است که تنها 
سر یک شاه بر روی آن قرارگرفته است؛ بنابراین مخاطب با انسانی 
سروکار ندارد. بلکه تنها لباسی است که از آن به طور قراردادی سلطنت 
و پادشاهی استنباط می شود. سلطنتی که به هیچ کاری نمی آید و گویی 
چیزی بیهوده است. به همین ترتیب پا و دست عضالنی چسبیده به هم 
بدون چسبیدن به بدن انسانی بازهم چیزی بی فایده به نظر می آید. در این 
دست و پای عضالنی ادغام شده در هم سری وجود ندارد. سر که جایگاه 
تفکر است و به عقیده ی افالطون، »با شکل کروی اش، قابل قیاس با جهان 
و یک عالم اصغر است« )به نقل از شوالیه و گربران، ج. 3( در اینجا 
اینجا هنرمند از اسطوره ی قدرت و  حذف شده است. به این ترتیب در 
توانایی مردانه در تفکر مردساالرانه، اسطوره زدایی می کند و آن را به 
سخره می گیرد. قدرتی که فاقد کالبد )فرم( و فاقد عقل )محتوا( است.

اسطوره زدایی در آثار دیگری از مهران صابر به گونه هایی دیگر نمودار 

می شود. مثاًل وی در برخی تابلوهایش جهانی کسالت بار را به نمایش 
می گذارد که در آن فیگورها حتی بر جسم خود تسلطی ندارند و توسط 
نیروهایی بیرونی تحت فشار و در معرض تهدید فروپاشی قرار می گیرند. 
چیزی که در تابلوی )10 و 11( با وضوح بیشتری قابل  مشاهده است. این 
می تواند تمثیلی از جهانی بی رحم و معنا گریز باشد که سلطه اش بر انسان 
هرلحظه بیشتر و بیشتر می شود و او را در یک کشمکش باطل و روتین 
وار، خمیده، دفرمه و تجزیه کرده و دوباره به حال اول بازمی گرداند. 
تمثیلی که شاید اسطوره ی سیزیف32 را به ذهن متبادر می کند. صابر، خود 
استفاده از اسطوره ها را در آثارش برای تلطیف واقعیت های تلخ و سنگین 
زندگی روزمره در جوامع امروزی می داند: »اسطوره ها بیان کننده ی همین 
واقعیت ها هستند، فقط در لفافه ای که تحملش برای مخاطب راحت تر 

است« )به نقل از شاهرخی نژاد، 1382: 23(.
به این ترتیب در تابلوی موردبحث از این هنرمند، یکی از مهم ترین 
کارکردهای اسطوره، کارکرد ایدئولوژیکی آن طبق دیدگاه روالن بارت 
است؛ زیرا این تابلو این موضوع را برمال می کند که این تصور که قدرت 
امر  اسطوره می شود، یک  به ساخت  منجر  فیزیکی  قدرت  و  سیاسی 
ایدئولوژیک است. بدین معنی که این گونه جلوه داده شده که اسطوره شدن 
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به فرایند اسطوره سازی در این ایدئولوژی، شکل می گیرد. نتیجه اینکه، در 
تابلوی موردمطالعه ی مهران صابر و آثار مشابه وی می توان هر سه کارکرد 
پیش گفته از اسطوره های نوین را یافت. در این تابلوها، اسطوره های قدیمی 
موردانتقاد قرار می گیرند و از رهگذر این انتقاد، اسطوره ی نوین تولید 
می شود. همچنین، اسطوره های قدیمی در بستر جدید مورداستفاده قرار 

به خاطر قدرت فیزیکی یا سیاسی یک امر طبیعی است درحالی که این، 
امری فرهنگی است که طبیعی جلوه داده  شده است؛ و همان گونه که 
گفتیم از نظر بارت، ایدئولوژی فرهنگ را به طبیعت تبدیل می کند و 
این کار را با برساختن اسطوره به انجام می رساند؛ بنابراین، در این تابلو 
اسطوره ی نوین از طریق برمالکردن چنین ایدئولوژی ای و نگرش انتقادی 

جدول 1. نشانه ها، معنای نشانه ها و کارکرد اسطوره ای آن در آثار نقاشی و رویکرد موجود در آثار نقاشی نسبت به اسطوره های نوین.

نوع رویکرد به اسطورهکارکرد اسطوره ایمعنای نشانهنشانههنرمند/ اثرردیف

1

بهمن محصص. عقاب کور

کوربودن، تبدیل شدن نوک عقاب   •
به نوک مرغابی

نگاه به پشت سر  •
خاکستری های اشباع شده، النه ی   •

هجوم پرنده

بی دفاع بودن، از دست   •
دادن قدرت و توانایی 

اسطوره ای
نگران یا حسرت   •

خوردن از چیزی خارج 
از قاب )گذشته یا آینده(
تاریکی و خفقان و ترس  •

حسرت خواری   •
برای قدرت و توانایی 
اسطوره ای ازدست رفته

رویکرد انتقادی به   •
اسطوره های قدیم

استفاده از اسطوره های   •
قدیم در بسترهای جدید

2

علی اکبر صادقی. قطعات سفر )30(

ماهی های پرنده و حباب های   •
خارج شده از دهانشان

اسب های در حال غرق شدن  •

بمب افکن های مهاجم و   •
بمب هایشان

مورد هجوم و تعرض   •
قرار گرفتن

انتقاد و اسطوره زدایی   •
از اسطوره ی جنگ و 

خواستار صلح بودن

استفاده از اسطوره های   •
قدیم در بسترهای جدید

رویکرد انتقادی به   •
اسطوره سازی های 

روزگار معاصر

3

علی اکبر صادقی. رودن-گم شده 
در شهرت

صندلی های لهستانی و گوی های زیر   •
صندلی

مجسمه ی متفکر رودن و معادله   •
ساده ی ریاضی روی سرش

کالغ  •

روشنفکر ایرانی  •
عقل و فلسفه ی غربی   •

واردشده به ایران
پیام آور و پیش بینی   •

کننده ی شومی، بدیمنی و 
مرگ

انتقاد از اسطوره سازی   •
روشنفکر ایرانی از روش 

تفکر فلسفی غربی
احتمال بروز نزاع ها   •
و جدال های ناشی از 
این عوامل نامتعادل و 

ناموزون

رویکرد انتقادی به   •
اسطوره سازی های 

روزگار معاصر

4

محمود سبزی. ادغام

تصویر تکثیرشده ی مریلین مونر و   •
)تابلوی اندی وارهول( در پس زمینه

تصویر دو زن حرم سرای قاجاری در   •
پیش زمینه

قابی از نقوش تذهیب دوره ی   •
اسالمی

اسطوره زدایی از   •
شخصیت هایی که توسط 

رسانه ی غرب اسطوره 
می شوند

تقلید زن ایرانی ازآنچه   •
در فرهنگ غرب تبلیغ 

می شود
ادغام فرهنگی و هویت   •

مغشوش

هشدار وجهت از   •
دست دادن اصالت 
فرهنگی و هویت

رویکرد انتقادی به   •
اسطوره سازی های 

روزگار معاصر

5

مهران صابر. بدون عنوان

فیگور توخالی شاه قاجار  •
پای عضالنی بدون سر و بدن  •

بی کفایتی و نمایشی بودن   •
نقش شاه

توانایی فیزیکی بدون   •
اندیشه

اعتراض به سبک زندگی   •
و ایدئولوژی های سنتی و 

اسطوره ی مردساالری

رویکرد انتقادی به   •
اسطوره های قدیم

استفاده از اسطوره های   •
قدیم در بسترهای جدید

رویکرد انتقادی به   •
اسطوره سازی های 

روزگار معاصر

مهدیه قربان نژاد زواردهی و همکار
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در بسترهای جدید و رویکرد انتقادی به اسطوره های قدیم موردتوجه 
هنرمندان بوده است.

پی نوشت هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linda Komaroff.
2. Edward Burnett Tylor (1832-1917).
3. James George Frazar (1854-1941).
4. Secularization.  5. Utopia.
6. Claude Lévi-Strauss (1908–2009).
7. Ernst Cassirer (1874–1945).
8. Honoré Balzac (1799–1850).
9. Fascism.  
10. Joseph Campbell (1904 -1987).
11. Ernst Cassirer (1874 –1945).
12. Johannes Vermeer. 13. Jan van Eyck.
14. Portrait of Giovanni Arnolfini and his Wife.

15. در اسطوره های یونان، هیوالیی با سر گاو و بدن انسان است، هر 9 سال 
یک بار، اهالی آتن هفت پسر و دختر جوان را قربانی می کردند تا به عنوان 

خوراک نزد مینوتور فرستاده شوند.
16. Marc CHagall. 17. Karen Armstrong.
18. The Blind Eagle. 

19. در این جا منظور اسطوره و ارتباط آن با ناخودآگاه جمعی از دیدگاه 
کارل گوستاو یونگ است. از نظر یونگ کهن الگوها عناصر ساختاری اسطوره 

ساز در ضمیر ناخودآگاه اند. )برای مطالعه بیشتر ر.ک. سگال1394(.
20. Mussolini.  21. Mitra.
22. Helios.  23. As-Lost In Fame-Rodin.
24. Auguste Rodin. 25. Odin.

نوع  باید در هر  بود  معتقد  فرانسه  قرن هفدهمی  فیلسوف  26. دکارت، 
شناختی در مورد امور جهان به دیده ی تردید نگاه کرد مگر شناختنی که مبنایی 
عقالنی داشته باشد و این مبنای عقالنی نیز، باید ریاضیاتی باشد. دکارت را از این 
لحاظ که مبنای شناخت امور را عقل ریاضی انسانی می داند، پایه گذار اندیشه ی 

مدرن غربی دانسته اند.
27. Donald Winnicott.

28. دیاسپورا )Diaspora( از واژه ی یونانی »دیاسپِیر« به معنای پراکنده شدن 
یا پراکندگی است. می توان گفت دیاسپورا خط یا فضایی بین دو مکان است که 
به احساس نوعی جابه جایی، آوارگی دائمی، همواره مسافربودن و اینکه هیچ گاه 
کاماًل به نقطه ای نرسیده ایم ارجاع دارد. احساس بی مکانی کردن که معمواًل 
برای مهاجر در سرزمین بیگانه رخ می دهد. مهاجر در عین اینکه در سرزمینی 
دیگر رحل اقامت افکنده خود را متعلق به آن سرزمین حس نمی کند )ر.ک: 

نجومیان، 1391(.
29. Andy Warhol.  30. Stuart Hall.
31. Pop Art.

و  بی حاصل  به مجازاتی  یونان که  اساطیر  قهرمانی در   Sisyphus  .32
بی پایان محکوم شد و در آن می بایست سنگ بزرگی را تا نزدیک قله ای 
ببرد و قبل از رسیدن به پایان مسیر، شاهد بازغلتیدن آن به اول مسیر باشد؛ 

و این چرخه تا ابد برای او ادامه داشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 
اباذری، یوسف )1380(، روالن بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی، فلسفه 

و کالم، ارغنون، شماره 18، صص 158-137.
احمدی، بابک )1380(، حقیقت و زیبایی، درس های فلسفه هنر، تهران: نشر 

مرکز.

می گیرند و اسطوره ی نوین خلق می کنند. به عالوه مهران صابر رویکردی 
انتقادی نسبت به آنچه در جهان معاصر اسطوره شده است را دارد و از این 

منظر به خلق اسطوره ی نوین مختص خود دست یافته است.
باب  در  نظری  مبانی  بخش  در  ارائه شده  تقسیم بندی  به  توجه  با 
رویکرد اسطوره های نوین در هنر معاصر، کارکرد این اسطوره ها در آثار 

هنرمندان مورد بحث را در قالب جدول )1( می توان تقسیم بندی کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
چنان که گفته شد، در دوران معاصر مسائل جدیدی چون جنگ های 
جهانی بزرگ و خانمان سوز، ظهور مکاتب و ایدئولوژی های جدید، 
گسترش پدیده هایی چون مصرف گرایی منبعث از جهان سرمایه داری، 
امکان بروز و ظهور یافته اند که موجب تغییر و تحول بنیادین در تعریف 
اسطوره و کارکردهای آن و درنتیجه خلق اسطوره هایی نوین، در هنر و 
نقاشی معاصر جهان و ایران شده اند. بر این مبنا، چگونگی نمودارشدن این 
اسطوره های نوین را در آثار هنرمندان ایرانی منتخب در پژوهش حاضر 
را می توان در ستون های نشانه ها و معنی نشانه ها طبق جدول تنظیم شده 
جمع بندی کرد. ستون کارکرد اسطوره ای در جدول مذکور، عالوه بر 
اینکه نوع اسطوره ی نوین پدید آمده را یادآور می شود، به چرایی تولید 
این اسطوره ها در آثار نقاشان معاصر ایرانی توجه دارد. مثاًل در آثار بهمن 
محصص حسرت خواری برگذشته ی ازدست رفته، در کارهای علی اکبر 
صادقی انگیزه ی صلح خواهی و انتقاد از اسطوره سازی روشنفکر ایرانی 
از تفکر غربی، در کار محمود سبزی هشدار به از دست دادن هویت و 
اصالت فرهنگی ایرانی در تقابل سنت و مدرنیته و در کار مهران صابر، 
شکل گیری  دالیل  مردساالرانه،  سنتی  ایدئولوژی های  به  نسبت  انتقاد 

اسطوره های نوین در آثارشان بوده اند.
عناصر  چالش کشیدن  به  با  موردمطالعه،  اثر  در  محصص  بهمن 
اسطوره ای در پرنده ی عقاب، چون چشم تیزبین، منقار و چنگال های قوی 
و تیزش و جایگزین کردِن جرئت و جسارت عقاب با ترس و نگرانی، 
با اسطوره زدایی از اسطوره ی قدیمی، به اسطوره ای نوین )موسلینی( اشاره 
می کند و با افول این اسطوره همدردی می کند. علی اکبر صادقی در تابلوی 
مورد پژوهش در این مقاله، با به تصویرکشیدن دنیایی وارونه و متزلزل به 
اسطوره های نوین مخربی که محصول پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای 
معاصرند انتقاد می کند و از این رهگذر به اسطوره های نوین مطلوب 
خود که پیام آوران صلح و آشتی و آرامش هستند، می پردازد. محمود 
نامأنوس نشانه های تصویری از  نامتجانس و  سبزی، در هم نشین کردن 
اسطوره هایی سنتی در کنار اسطوره های دنیای مدرن، نگرانی های خود 
از ادغام شتاب زده و سطحی دو تفکر ناهمگون و پیامدهای آن را هشدار 
می دهد؛ و مهران صابر، با استفاده از تصاویری چون فیگور توخالی شاه 
و دست و بازوهای عضالنی بدون سر و بدن، به ایدئولوژی مردساالری 
و خودکامگی قدرت طلبانه، به عنوان اسطوره های عصر حاضر می تازد. 
همچنین در بررسی آثار مشخص شد که بیشترین بسامد در نوع رویکرد 
روزگار  اسطوره سازی های  به  انتقادی  رویکرد  اسطوره  به  هنرمندان 
معاصر را شامل می شود. پس ازآن به ترتیب استفاده از اسطوره های قدیم 
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