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ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ  ــاطیر و    ــاب فرهنــگ اس ــن کتاب شناســى کت ــاز ای ــاب در آغ ــوان کت نخســتین عن

اشــارات داســتانى در ادبیــات فارســى نوشــتۀ محمدجعفــر یاحقــى اســت کــه ســرفصلى 
بــراى مطالعــات پســین دربــارة تأثیــر و یــا حضــور اســاطیر در فرهنــگ ایرانــى بویــژه 
ــاعران  ــعر ش ــطوره در ش ــارة اس ــا درب ــى از مقاله ه ــد. موج ــران ش ــر ای ــات معاص ادبی
ــوز ادامــه دارد. هماننــد مجموعــه  ــد آمــد کــه هن معاصــر و همچنیــن داســتان ها پدی
کتابشناســى اســطوره در حــوزة ترجمــه کــه در شــماره پیشــین منتشــر شــد، در میــدان 
ــر صــدر مى نشــیند. جــالل  ــام تنــى چنــد از پژوهشــگران ایــن حــوزه ب تألیــف نیــز ن
ــگران  ــته پژوهش ــار برجس ــمارى از آث ــداد بى ش ــدن تع ــا در برگردان ــه تنه ــتارى ن س
خارجــى تــالش نمــود بلکــه آثــار تألیفــى از خــود برجــاى گذاشــت کــه عنــوان برخــى 
از آنهــا را در ایــن مجموعــه مى یابیــد. همچنیــن در میــان اســتادان دانشــگاه کــه در 
ــد  ــا تألیــف چن ــام ابوالقاســم اســماعیل پور ب ــد ن ــرة پژوهشــگران اســطوره قراردارن زم
ــگران  ــر از پژوهش ــد دیگ ــى چن ــى تن ــاهد پیدای ــود ش ــۀ ن ــاى دارد. در ده ــاب ج کت
بــر  درآمــدى  کتــاب  تألیــف  بــا  نامورمطلــق  بهمــن  هســتیم.  اسطوره شــناس 
اسطوره شناســى حضــور خــود را اعــالم نمــود و پــس از آن نیــز کتاب هــاى دیگــرى را 
تألیــف کــرد. گرایــش نامورمطلــق بــه اسطوره شناســان فرانســوى و تحقیقــات ایشــان 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــد ای ــان عالقه من ــتر مخاطب ــنایى بیش ــود موجــب آش ــاب خ ــن کت در ای

ــد. ــارت ش ــل و روالن ب ــر برون ــر دوران، پی ــل، ژیلب ــون ژرژ دومزی ــى چ چهره های

کتاب شناسی اسطوره شناختی (2)

ــى، محمدجعفر   1. یاحق
ــگ  (1369). فــرهــنــ
اشــارات  و  اســاطیر 
ادبیــات  در  داســتانى 
ــران: وزارت  ــى. ته فارس
آمــوزش  و  فرهنــگ 

عالــى.

مهــرداد  بهــار،   .2  
ــوره  (1373). از اســـطـ
گــردآورى  تاریــخ.  تــا 
اســماعیل  ابوالقاســم 
پــور. تهــران: چشــمه.
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کتاب شناسى

مهــرداد  بهــار،   .3  
(1373). جــســـتـارى 
چنــد در فرهنــگ ایــران. 

تهــران: فکــر روز.

جــالل  ســتارى،   .4  
ــطوره و رمز  (1374). اس
مقــاالت).  (مجموعــه 

ســروش. تهــران: 

مهــرداد  بهــار،   .5  
(1375). ادیــان آســیایى. 

چشــمه. تهــران: 

جــالل  ســتارى،   .6  
در  اســطوره   .(1376)
ــران:  ــروز. ته ــان ام جه

مرکــز.

 7. کــزازى، میرجــالل 
الدیــن (1376). رؤیــا، 
اســطوره.  حماســه، 

مرکــز. تهــران: 

8. اسماعیل پور، ابوالقاسم 
بیـان  اسـطوره،   .(1377)
نمادیـن. تهران: سـروش.

جــالل  ســتارى،   .9  
بـــازتـــــاب   .(1377)
ــور  ــوف ک ــطوره در ب اس
مادینــه  یــا  (ادیــپ 
ــوس. ــران: ت ــان؟). ته ج

10. ســرکاراتى، بهمــن 
ســایه هاى   .(1378)
گزیــده   ) شکارشــده 
فارســى).  مقــاالت 

طهــورى. تهــران: 

 11. ضیمــران، محمــد 
(1379). گــذر از جهــان 
فلســفه.  بــه  اســطوره 

ــس. ــران: هرم ته

نجف  دریابندرى،   .12  
(1380).  افسانه اسطوره: 
در  نظریه  چند  شرح 
افسانه شناسى و نقد یک 

اصطالح. تهران: کارنامه.

جالل  ستارى،   .13  
در  پژوهشى   .(1380)
اسطوره گیل گمش و افسانه 

اسکندر. تهران: نشر مرکز.

 14. رجایى، نجمه (1381). 
اسطوره هاى رهایى: تحلیل 
در  اسطوره  شناسانه  روان 
شعر عربى معاصر. مشهد: 

دانشگاه فردوسى.
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ــون  ــور، کتای  15. مزداپ
(1381). داغ گل ســرخ 
و چهــارده گفتــار دیگــر 
دربــاره اســطوره. تهــران: 

اســاطیر.

واحددوســت،   .16  
 .(1381) مـــهـــــوش 
ــه  ــى ب ــاى علم رویکرده
اســطوره شناســى. تهران: 

ســروش.

محمدرضـا  ارشـاد،   .17  
(1382). گسـترة اسطوره. 
تــهــران: شــهـرکـتاب، 

هرمس.

ژالــه  آمــوزگار،    .18  
(1382). زبــان، فرهنــگ 
(مجموعــه  اســطوره  و 
مقــاالت). تهــران: معیــن.

 19. رستگارفسایى، منصور 
در  پیکرگردانى   .(1383)
اساطیر. تهران: پژوهشگاه 
مطالعات  و  انسانى  علوم 

فرهنگى.

20. رضـــــایى، ســـید 
 .(1383) مـــهـــــدى 
در  مــرگ  و  آفرینــش 
اســاطیر. تهران: اســاطیر.

جــالل  ســتارى،   .21  
(1383). ســایۀ ایــزوت 
شــیرین.  شــکرخند  و 

تهــران: مرکــز.

پــور،  کهنمویــى   .22  
ــه (1384). مجموعــه  ژال
و  اســطوره  مقــاالت 
ادبیــات. تهــران: ســمت.

ایرج  بهرامى،   .23  
قلمرو  در  اسب   .(1385)
باورهاى  بر  نگرشى  پندار: 
اى  افسانه  اساطیرى، 
اسب.  درباره  تاریخى  و 

تهران: زوار.

جالل  ستارى،   .24  
(1386). پــیــونــدهاى 
اسطوره  اسالمى  و  ایرانى 

پارزیفال. تهران: ثالث.

گلــى  ترقــى،   .25  
ــوى  ــزرگ بان (1386). ب
 – اســطوره   ) هســتى 
ازلــى).  صــور  نمــاد- 

نیلوفــر. تهــران: 

 26. ثمینى، نغمه (1387). 
تماشاخانه اساطیر: اسطوره 
ادبیات  در  نمونه  کهن  و 
نمایشى ایران. تهران: نى. 



350340

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    
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 27. بهرامى، ایرج (1388). 
اسطوره یارسان (اهل حق): 
جستارى تاریخى پیرامون 
مهر و مهرپرستى یارسان 
اهل حق از روزگار باستان 
تهران:  معاصر.  دوران  تا 

ورجاوند.

 28. راهگانــى، روح انگیز 
(1388). تاریــخ نمایــش، 
تئاتــر و اســطوره در عهد 

باســتان. تهــران: قطره.

 29. اسماعیل پور، ابوالقاسم 
آسمانه هاى  زیر   .(1390)
اسطوره  جستارهاى  نور: 
شناسى.  ایران  و  پژوهى 

تهران: قطره.

 30. ادیــب زاده، مجیــد 
امپراتــورى   .(1391)
تصویــر  و  اســطوره ها 
ــاوى  ــرب: روانــکــ غــ
گفتمــان ادبــى ایــران 
1332- 1356. تهــران: 

ققنــوس.

امیرقاســمى،   .31  
مینــو (1391). دربــاره 
اســطوره اى.  قصه هــاى 

مرکــز. تهــران: 

دشت  رضایى   .32  
 .(1391) محمود  ارژنه، 
ایزدان  (بازتاب  سیاوشان 
بارورى در گستره اساطیر 
دانشگاه  اهواز:  جهان). 

شهید چمران.

داریوش  شایگان،   .33  
(1391). بینش اساطیرى. 

تهران: اساطیر.

ــوش  ــایگان، داری  34. ش
ــاى  (1394). بـــت هـــ
ــى.  ــره ازل ــى و خاط ذهن

ــرزان روز. ــران: ف ته

مطلق،  بهمن  نامور   .35 
(1392). درآمـــدى بــر 
اسطوره شناسى: نظریه ها 
و کاربردها. تهران: سخن.

حیاتــى،  پیــر   .36  
محمــد (1393). نمــاد 
اســطوره.  و  شناســى 

: روزنــه. تهــران 

هایده  صیرفى،   .37  
در  آفرینش   .(1393)
هاى  آیین  و  اساطیر 
باستانى ایران. تهران: دفتر 

پژوهش هاى فرهنگى.
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ناصرمقدسـى،   .38  
عـــبــدالــرضا (1393). 
خوانش بیمارى در بسـتر 
بـر  مقدمـه اى  اسـطوره: 
اسـطوره درمانـى. تهـران: 

فرهامـه.

مطلــق،  نامــور   .39  
بهمــن (1393). اســطوره 
شناســى  اســطوره  و 
ــراى از  ــروپ ف ــزد نورت ن
کالبدشناســى نقــد تــا 
ــام ــز: موغ ــز کل. تبری رم

 40. رســتمى، صــادق 
 .(1394) دیگــران   و 
ــوى  ــون پهل ــت مت روای
آفرینــش.  اســطوره  از 
ــد. ــه رش ــران: اندیش ته

41. مــجــاهــدنــقــى، 
 .(1394) عبدالرحمان 
اسطوره.  در  جستارهایى 

تهران: نشانه.

مقدســى،  ناصــر   .42  
 .(1394) عبدالرضــا 
اســطوره:  رســتاخیز 
ــه رابطــه مغــز  نگاهــى ب
جهــان  در  اســطوره  و 
پیچیــده جدیــد. تهــران: 

فرهامــه. 

مطلــق،  نامــور   .43  
ــوض  ــروز ع ــن و به بهم
پــور (1394). اســطوره 
و اســطوره شناســى نــزد 
ماکــس مولــر. تبریــز: 

موغــام.

 44. پیرحیاتــى، محمــد 
(1395). اسطوره و دین: 
پژوهشــى  رویکــردى 
دیــن.  بــه  عرفانــى  و 
ــش  ــر پژوه ــران: دفت ته

و نشــر ســهروردى. 

 45. نامور مطلق، بهمن و 
بهروز عوض پور (1395). 
اسطوره  و  اسطوره 
شناسى نزد ژرژدو مزیل. 

تبریز: موغام.

 46. محمدى اصل، عباس 
انسان شناسى   .(1395)
نیاز  لوى استروس:  کلود 
اسطوره.  به  جدید  دنیاى 

تهران: آرمان رشد.

پـور،  اسـماعیل   .47  
 .(1396) ابوالقاسـم 
در  آفرینـش  اسـطورة 
کیش مانـى: با گفتارهایى 
دربـاره ى ادبیـات و عرفان 
چشـمه. تهـران:  مانـوى. 

کتاب شناسى اسطوره شناختى (2)
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 48. عوض پــور، بهــروز 
در  رســـاله اى   .(1396)
بـــاب اســــطوره کاوى. 
تهــران: کتــاب آرایــى 

ایرانــى. 

عبــاس  مخبــر،   .49  
(1396). مبانى اســطوره 
شناســى. تهــران: مرکــز. 

 50. نویدى مهر، حمیدرضا 
در  ایران  اساطیر   .(1396)
شعر نو فارسى: کارکردهاى 
اسطوره هاى  نمادین 
معاصر.  شعر  در  شاهنامه 

تهران: طنین قلم.

 51. وکیلــى. شــروین 
اســطوره   .(1396)
شناســى ایــزدان ایرانــى. 

شــورآفرین. تهــران: 

جــالل  ســتارى.   .52  
و  اســطوره   .(1397)
نمــاد در ادبیــات و هنــر: 
جــالل  بــا  گفت وگــو 
ســتارى. تهــران: چشــمه.

فریبــا  ســرلکى،   .53  
در  اســطوره   .(1397)
ــى.  ــى و عرب ــعر فارس ش
ــداى کارآفرین. تهــران: ن

 54. قاسم زاده، سیدعلى 
بیگدلى  بزرگ  سعید  و 
(1397). رمان اسطوره اى: 
جریان  تحلیل  و  نقد 
رمان  در  اسطوره گرایى 

فارسى. تهران: چشمه.

پــور،  اســماعیل   .55  
 .(1398) ابوالقاســم 
و  ادبیــات  اســطوره، 
ــمه. ــران: چش ــر. ته هن

مطلــق،  نامــور   .56  
 .(1398) بهمــن 
اســطوره کاوى عشــق در 
فرهنــگ ایرانــى. تهــران: 

. ســخن


