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گفتار مترجمان

در  ، فراس سواحپژوه معاصر سوریو اسطوره مندهی اندیشبرگردان این نخستین نگاشته
هیوالی جهان را به کام  شدگانکه اهریمن طاعون، هستی و هستن به سرانجام رسید روزگاری
 و ی آرزومند جاودانگیاین آفریده ؛انسان را و بیش از همه فرستدمی« کور/ گور»فرودین 

 را؛ این چنان سوگبار بر از دست دادن گیاه جاودانگیهم و در جستجوی گاهان اساطیری را
را! اشرانده شده از سرای ماندگاری خویش در بهشت گمشده

!انسان

ی ناپذیر چرخهسرای بدفرجام جاودانگی در گردش پایانین و انجامین اسطورهنخست
 !های آغازین: آب و باد و خاک و آتشبنیاد سازهمدار در ژرفای پیوند اسطورهگیتی طبیعتِ
پرستنده بوده است و خداباور  ،از همان آغاز انسانی، علوم پژوهشگران ای که به باورخداواره

 پرستش در پرتو آغازین، ی خداباوری و دینیهایش بر چهرهپرستش ا وهنیایش نخستینو 
 نیروهای کردن رام و برای است در اندیشه و باورش، پدیدار و بر زبانش، روان گشته طبیعت
 سپس و قربانی-انسان نیاز آورده است:آتش طبیعت، خدایان و بانوان-خدا درگاه به طبیعت،
 !قربانی-حیوان
 هم از آغاز، آرزومند ، این آفریده،تردیدیو بی پندارگسستیز آن دارد که بینشان ا همه این

را نیز پی  و آیین، شهرآیین، اسطوره و فرهنگ بوده است و خداوارگی ماندگاری زندگی،
بیماری،  دیو بخت، بدسگالی نادانی، تاریکیِ برابر در او نگهدار و پاسدار افکنده است تا

های طبیعت، گاه با رستخیز گیاهی سازهباشد و هم« گور»و هیوالی نبرد، اژدهای مرگ  دژخیم
ی فصول، هر بهار به گاهان بودن هر بار پس از نیستی و فرودش در جهان مردگان با چرخه

و زندگانی باز آوردش!
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 و آیینی یایهاسطوره جویای ماندگاری، خود قهرمان ورزِاندیشه که انسانِمگر نه آن
 گیتی نابود این شبزدگی و خشکسالی ها،تا از پرتو آن است اساطیری هاییآیینی پردازنده

-خدا ،بابِل فرزانگی خدای، ِانکی زندگانی آب جادوی با تا بزداید را آیینمرگ یشونده
 دیگر -است افتاده او بر فرودین جهان داوران مرگ نگاه که - را باروری و مهرورزی بانوی
 !گرداند باز زندگی به بار

 حیات آب یاسطوره در جاودانگی به انسان اشتیاق دیرندگی نمودهای ارجمندترین از یکی
 دارای هاینام با گونگونه هایسرزمین ملل و اقوام ادبیات در اسطوره این است؛ یافته تبلور

 و آلودمه تصویری همواره و است شده پرداخته و تألیف تاریخ، دیرگاه از یکسانی نشانگری
 سیاوش، ذوالقرنین، اسکندر، خضر، مانند جاودانگی آرزومند انسانیِ ابرمرد از رازناک

 یچشمه حیوان، آب خضر، آب ،الحیاة عین است؛ گشته ترسیم آن در نیز... و نوذر کیخسرو،
 اقوام نزد ویژهبه مختلف هایسرزمین ساکنان یاندیشه در جوانی یچشمه همان یا زندگانی
 در و گرددبازمی رودانمیان سومری ساکنان عهد به و است دور ایدیرینه دارای زمین مشرق
 میالد از پیش سال 3000 به که-گیلگمش یعنی بشری یاسطوره ترینکهن قهرمانِ تصویر
 دریاها اعماق رهسپار جاودانگی گیاه طلب در که است یافته نمود-گرددبازمی مسیح
 (171-172: 1395، )آ()صدیقی.گردید
 رستاخیز و نامیرایی یاندیشه میان کهن پیوند همین بنیاد بر جاودانگی یاندیشه نمود دیگر
 طبیعت ازلی بانوی-ایزد و درخت پنداریذاتهم و جاودانگی درخت تصاویر در گیاهان،

 گیاه از شوندهرتکرا تصویری اقوام، بیشتر اساطیر در کهن پیوند این بنیاد بر نماید؛می رخ
 جادویی درخت آن از دارد؛ وجود جاودانگی درخت و زندگی درخت ،الحیاة شجرة مرگی،بی
 بخشهستی درخت( گوکرن) گئوکرنه درخت تا خواهدمی او از را جاودانگیش گیلگمش که

 است؛ مرگ از گیتی نگهدار و نباتات و گیاهان یهمه یسرچشمه و مادر که ایرانی اساطیر
 -کاشت هرئیتی کوه بر اهورامزدایش که- ودایی متون یسومه الهوتیِ  الگوی سپید، هومِ از
 منقوش آسمانیِ درخت تا( 113: 1378بهار،)دارد درپی را جاودانگی و مرگیبی خوردنش، که
( 274: 1372الیاده،)است زندگانی آب یچشمه ریزشگاه که مصر در هاتور یبرجستهنقش بر
 روییده زندگی رودبار هایکرانه بر هک یوحنّا مکاشفات در شده یاد زندگانیِ درخت تا و

 (172همان: ()421: مقدس کتاب.)دهدمی بَر بار، دوازده سالی و است
-بزرگ تصویر دیرگاه، از که است طبیعت با آدمی حیات ازلیِ  پیوند همین بنیاد بر باز و

 برخاسته درخت از بوده، همراه درخت، با طبیعت حاصلخیزی و باروری مادر و هستی بانوی
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 به هایتندیس تاریخ، گواهی به است؛ گردیده نقش درخت، بر انسانی اینگاره قالب در و
 سوریه در ویژهبه و سنگیپارینه دوران و حجر عصر تمدن هایکانون در عشتار از آمده دست

 هایآب و بکر طبیعت خدابانوی جایگاه در -است کشاورزی عهد آغاز به مربوط که-
 Erich Neumann’ The)است گشته ترسیم آغاز درختانِ ویژهبه و زارهامرغ ها،دشت نخستین،

Great Mother:95) میان در و هاکنعانی نزد ویژهبه «عستارت» /«عشتار» که جاستهمین از و 
 و یونانی اساطیر در «دمتر» و «دیانا» ،«آرتمیس» آنان از متأثّر و بابِل و رودانمیان ساکنان
 نمایان درخت، این در طبیعت روح و بوده پرستش مورد «زندگی تدرخ» عنوان به رومی،

 ’James Frazer.)بودند چیز یك درخت، و گیاهی ایزدبانوی پنداری که چنان است گشتهمی

The Golden Bough:pp391-392)  :(172-173)همان 
 یاندیشه نگرفرجام رویکرد در دیرباز، از جاودانگی آرزوی که است آری، راست این

 مختلف ادوار در که است بوده ایترانهاندوهبارترین  شاید، و تریندلنشین ترین،ناب بشری،
 برساخته بشر نوع ذهن در را آفرینش هایغزلواره ترینبرجسته یعصاره و مایهبن تاریخ،
 کرانمند یپهنه به جاودانه بازگشت و بودن همیشه یغریبانه و ارجمند سرود یزمزمه است؛
 سرودن دیرگاهِ همان از او اندیشمرگ و آگاهمرگ ضمیر و بشر هایاندیشه نهاد رد هستی
 در انکیدو دوستش مرگ از پس  او توسط جاودانگی گیاه جستجوی و گیلگَمش یاسطوره
 از بسیاری یشالوده و بنیاد که -اسطورهکهن این است؛ گشته جاودانه ادبیات تاریخِ یدیرینه
 سامان نیز را باختر اساطیر از بسیاری زیرساخت بلکه زمینمشرق و میانهخاور تنها نه اساطیر
 و شدن خداگونه برای انسان بزرگ روح یشاعرانه خواهش راستی به است بخشیده

  ت.اس جاودانگی
 گیاه جستجوی و گیلگَمش سومری یاسطوره: بشری یاسطوره ترینکهن سرودن گاهِ از

 از خداباور؛ ادیان در انسان یجاودانه بازگشت آرمان تروای تا آب جاودانگی /جاودانگی
 یچشمه و الحیاة عین یاندیشه تا «یالُیبلشجرة الخلد و ُملٍك  یهل أدّلك عل» فریبای یزمزمه
 نامیرایان و امشاسپندان تا القرنین ذو اسکندر یافسانه از خضر؛ حضرت و زندگانی آب

 سربرداشتن از )همان(ملل؛ ادبیات در حماسی هایانداست تنانرویین تا و زرتشت دین مقّدس
 کشتزارها کنار در برزیگران جمعیدسته هاینیایش با همنوا ،خاک دل از طبیعت یدگرباره

 مراسم و هاجشن در شوندهزنده باز و میرنده گیاهیِ بانوان-ایزد و ایزدان یاندیشه پیدایی تا
 .رودانمیان آیینی
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 رودان!میان

شهرآیین و  زادگاه تریندیرنده و نخستین آسیا، غرب جنوب در رودانمیان زمینسرکهن
 ،نامیدند رودانمیان را سرزمین این ،ایرانیان رود؛می شمار به گیتی بنیادآب و کشاورزی تمدن
؛ درو دو میان حدفاصل در فرات تیگره/ تیزرو/ دجله و رودهای امتداد در واقع سرزمین نشان

 نام گرفت و «میسوپوتامیا» یا «مزوپوتامیا» و هشد برابریابی یونانی به« رودانمیان» یبرنهاده
 است هشد گرفته کار به« استرابون» مانند یونانی نامدار مورخان نگاران وگاه نخستین به دست

 شود.نامیده می «أرض الرافدین»و  «الرافدین بالد» ،«النهرینبین» عربی زبان در و
های نخستین شهرآیین و زادگاه خاستگاه ؛طوفان از پس بشری کانون خستینن !رودانمیان
 ،ی این پژوهش نیز یادآور شده استو بدانسان که نگارندهو نشیمن سومریان  بشری

پی  را  بشری شهرآیین، ادبیات و فرهنگآیین،  پرستش، بنیادهای نخستینکه  یسومریان
زیگورات  نساخت ی اجتماعی و سیاسی،هامانه، ساکشاورزی هاینشانه و نخستین افکندند

 پدیدار گشت و این چنین بود که تاریخ از سومر آغاز گردید نزد آنان شهرسازی و نوشتنو 
.اسطوره از سومر سر برآوردهم و 

اسطوره!

 ی )س ط ر( مانند:از ریشه و انددانسته اساطیر را مفرد اسطیره و اسطیر اسطوره، برخی
اسطار  جمع و اباطیل معنای به ؛ برخی نیز اساطیر راآورد اساطیری برایمان نییع علینا سطّر

ابن ندارد ) مفرد اساطیر، بر این باورند که برخی ولی باشدمی سطر جمع خود، که انددانسته
 بازیزبان و دهد رنگ و آب را سخنانش کسی که هنگامی چنینهم( 363: 4ج  /1414 ،منظور

 و مُسَطَّر: شودمی گفته نوشته و کتاب به و فالن علی فالن سّطر: شودیم گفته کند، تملّق و
الکتاب  في» یشریفه یآیه در را «مسطورا» نیز برخی گویند.می مُتَسیِطر و مُسَطِّر: نگارنده به

 یا نوشتسرگذشت شده، نگاشته معنای به سطر یریشه از (58قرآن کریم، اسراء: )«مسطورا
 یواژه گروه، این باور به اند؛دانسته... و مرگ زمان و اجل نگاشتن لمعاد سرنوشت همان

 نوشتار و اباطیل بر داللت و بوده اسطوره جمع «األوّلین اساطیر» قرآنی یسازه در «اساطیر»
 سطرَ  زیرا است شده بافته هم بهبرگرفته و  پیشینیان مکتوبات و هانگاشته از که دارد هایی
: 3ج /1387،طریحی) چیز یك صف و ردیف یعنی السطر و ساختن مخطوط و نگاشتن یعنی
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 و بوده مزید تسطیر، و اسطیر اسطاره،اسطوره،  است: آمده التهذیب نیز ویژه که در( به331
 ایگونه بر درحقیقت و هستند اصلی سطر و نوشتار اصل ساختفزون و افزایش نشانگر
 نیز قرآن کریم یشریفه آیات در و دارند داللت مجعول و ساختگی سطر و کتابت و نگارش

 خدا به تواندنمی و است پیشینیان و گذشتگان توسط ساختگی هایینوشته و نگارهابرابر با ره
 ( 125: 5ج /1368 ،مصطفوی.)شود داده نسبت قلم یا وحی یا

نیازی نیست برای  -نمایدکه دور از ذهن و زبان سامی عربی نیز نمی– سوگیری این در
 توانمی های یونانی و انگلیسی و آلمانی و...برویم زیراشناسی اسطوره به سراغ زبانشهری

 استناد با است؛ سطور و أسطار أسطُر،: آن جمع که دانست سطر یریشه همان از را اسطوره
والّطور »( 1:قلمقرآن کریم/ ) «یسطرون ن والقلم وما» مانند کریم قرآن یشریفه آیات برخی به

 (58:اسراءقرآن کریم/ ) «الکتاب مسطورا يکان ذلك ف»( 2:طورقرآن کریم/ ) «مسطور وکتاٍب 
 بر نگاشته قالب در عبارات و واژگان حروف، ساختن مستقر و آوردن معنای به ریشه این

 رفته کار نگاشتن به و خطوط و سطور قالب در نوشتن یبرابرنهاده عنوان به الواح و اوراق
 واژگانی طیف «سطر» یریشه از عربی، هاینامهها و فرهنگنامههواژ در چنینهم است؛

 و هاافسانه معنای به «أساطیر» خط، یا رشته یك معنای به «َسطر» آرزو، معنای به «ُسطَرة»
 معنای به «مُسَیطِر» نوساخته، مردافکنِ شرابِ معنای به «ِمسطار» و «مُسطار» پریشان، سخنان
 همین از که دید توانمی کبیر اشتقاق منظر از که چنان. است شده هنگاشت نیز نگهبان و حافظ
 بّران شمشیر معادل «سُراطیّ» و «سُراط»» واژگان «سرط» ساخت با( ر ط، س،)گانهسه یریشه

 باز و دارد؛ کاربرد بردن فرو و خوردن معنای به همگی «استَرَطَ» و «انسَرَطَ» ،«َسرَطَ» افعال و
 و زدن دست کف با معنای به «رََطسَ» افعال «رطس» ساخت با گانهسه یریشه همین از
 طَرسَ» افعال «طرس» ساخت با  و چیزی بر آن مانند و غبار و گرد نشستن معادل «أرطَسَ »

 میان از و شده نوشته و متن محو یك یدوباره نگاشتن معادل «الکتاب طَرَّسَ» و «الکتاب
 و گشته محو که ایصحیفه یا کاغذ نامه، معنای به «سطِر» و زیبا قالبی و ساختار در رفته

بسیاری  هاینمونه نمایدمی چنین که کاربرد دارد شود، بازنویسی یا شود نگاشته آن بر دوباره
 بریده رفتن، میان از سرحدّ تا پدیدار یك بر دیرین زمانی گذر واژگانی، نشان از طیف این از

 اشدوباره بازسازی و اصل گشتن ناپدید و محو ایتنه در و زدن زنگار و شدن کاسته شدن،
 .دارد

 و ساختار در اصلی یریشه از واژگانی مختلف هایگونه وجود به باور ما افزون بر این
 نشان تواندمی یکدیگر به نزدیك و همسان معنایی هاینشانگری کنار در گونگونه هایبافت
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 یبرجسته زبانشناس که باشد چنان نیز «اساطیر» و «اسطوره» ساخت بودن یونانی غیر و عربی
که برابر است با برساخت واژگان  نیز در باب اشتقاق کبیر/ تقلیبی آورده است جنّی ابن عرب،

 گانه/ ثالثی با نشانگری مفهومیِ به نسبت همسان از همان سه حرفی سهششگانه از ریشه
ی ونه از اشتقاق به معنای گرفتن یك ریشهتر این گبه بیان روشن ؛هانشینی آنبا تغییر هم و

ی گانههای ششها و برساختهگانه/ ثالثی و مترتب ساختن یك نشانگری بر آن و بر چینشسه
 زبان در نیز گونیگونه افعال گانه،سه یریشه از که ویژه ( به150: 1395آن است)صدیقی)ب(

 و اسطوره واژگان زمانی بستر و یخیتار سیر بر منطقی گذاری با که دارد کهن کاربردِ عربی
 نه که رسدمی نظر به چنین خصیب هالل آرامیِ و سامی هایزبان در عستاروت و اساطیر
 سامی، واژگان این برعکس بلکه اندنشده گرفتهstory  یا history از اساطیر و اسطوره تنها

 از اساطیر ادب یریند یگونه با باستان یونان پیشگامی به غرب، فرهنگ آشنایی خاستگاه
 به خویش پیشینیان هایسرگذشت خیالپردازی و تخیّل با همراه و آرمانی پردازش طریق
 .روندمی شمار
 که باورند این بر مبرّد ابوالعباس مانند زبانشناسی نظرانصاحب برخی واژه این با پیوند در

 یپایه سه: أثفّیة و أثافي ن،کودکا بازی تاب: ارجوحة و أراجیح مانند است اسطوره جمع اساطیر،
کاذیب و نو سخن: أحدوثة و أحادیث و دیگ زیر این  گفتار دروغ؛ سخن معنای به أکذوبة و أ

َرًة َوَأِصیًل »: آیه این مشابه آیات درافراد  ِه ُبکأ َلی َعَلیأ َتَتَبَها َفِهَي ُتمأ ِلیَن اکأ وَّ
َ قرآن ) «َوَقاُلوا َأَساِطیُر اْلأ

 و ساختگی ینوشته و نگاشته معادل ،نظر مورد یواژه معنایی نمود انگرنش( 5:فرقانکریم/ 
در  (توهّم و تخیّل بر مبتنی و عینی و خارجی واقعیّات با مطابق غیر) واقعی مبنای فاقد

 شده رد به روشنی اتهام و ادعا این ،پسین یآیه در که است بوده کّفار عرب یادسپار و ذهن
 که است عربی زبانی واقعیت این یدهنده نشان آن، با مقابله و رانکا و اتهام ماجرای. است

 پرداخت و افسانه معنای به عربی زبان در اساطیر یواژه اسالم، ظهور از ترپیش دیرگاهی از
 پژوهزبان زجّاجْ، و است داشته کاربرد پیشینیان، سرگذشت از ذهنی خیالیِ وارداستان های

: آن مفرد که- اساطیر از منظور که است باور این بر نیز عرب کالسیك نامدار و برجسته
 پیشینیان ذهن هایبافته و سرنوشت هایداستان ،احادیث و احدوثه مانند است اسطوره
 (519: 6ج /1414 ،حسینی زبیدی.)است

ست درنگ شایان ساطیر» ی واژه که ا ست شده بازگویی کریم قران در بار 9 «ا  در که ا
:انداز عبارت شریفه آیات این است؛ شده افزوده «األوّلین» یواژه به موارد این یهمه

َرًة َوَأِصیًل » ِه ُبکأ َلی َعَلیأ َتَتَبَها َفِهَي ُتمأ ِلیَن اکأ وَّ
َ (؛5الفرقان:قرآن کریم/ )« َوَقاُلوا َأَساِطیُر اْلأ
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ةً » ِکنَّ ِبِهمأ َأ َنا َعَلی ُقُلو َك َوَجَللأ َتِمُ  ِلَلیأ ْْأ ن َیس ُهم مَّ اأ ُکلَّ آَیٍة الَّ َوِمنأ ِلن َیَروأ ًرا َو َقُهوُه َوِفي آَذاِنِهمأ َوقأ َأن َیفأ
ِلیَن  وَّ

َ
َساِطیُر اْل ِذیَن َکَفُرواأ ِلنأ َهَذآ ِلالَّ َأ ی ِلَذا َجآُؤوَك ُیَجاِدُلوَنَك َیُقوُل الَّ ِمُنواأ ِبَها َحتَّ قرآن کریم/)« ُیؤأ

(؛25اْلنلام:
ِهمأ آیَ » َلی َعَلیأ ِلَذا ُتتأ ِلیَن َو َساِطیُر اْلوَّ َل َهَذا ِلنأ َهَذا ِلالَّ َأ َنا ِمثأ َشاء َلُقلأ َنا َلوأ َن َسِملأ قرآن)« اُتَنا َقاُلواأ َقدأ 

(؛31اْلنفال:کریم/ 
ِلیَن » وَّ

َ
ُکمأ َقاُلواأ َأَساِطیُر اْل اَذا َأنَزَل َربُّ ِلَذا ِقیَل َلُهم مَّ  (؛25النحل:قرآن کریم/ )« َو

ِذي َقاَل لِ » َهَوالَّ َتِيیَثاِن اللَّ ِلي َوُهَما َیسْْأ ُقُروُن ِمن َقبأ َرَج َوَقدأ َخَلتأ الأ ُکَما َأَتِلَداِنِني َأنأ ُأخأ ِه ُأفٍّ لَّ َواِلَدیأ
ِلیَن  وَّ

َ ِه َحقٌّ َفَیُقوُل َما َهَذا ِلالَّ َأَساِطیُر اْلأ َد اللَّ َلَك آِمنأ ِلنَّ َوعأ یأ  (17 اْلحقاف:قرآن کریم/ )« َو
ِلیَن ِلَذا ُتتأ » وَّ

َ ِه آَیاُتَنا َقاَل َأَساِطیُر اْلأ (؛15القلم:قرآن کریم/ )« َلی َعَلیأ
ِلیَن » وَّ

َ ُل ِلنأ َهَذا ِلالَّ َأَساِطیُر اْلأ ُن َوآَباُؤَنا ِمن َقبأ َنا َهَذا َنحأ  (68النمل:قرآن کریم/ )« َلَقدأ ُوِعدأ
ُل ِلنأ » ُن َوآَباُؤَنا َهَذا ِمن َقبأ َنا َنحأ ِلیَن  َلَقدأ ُوِعدأ وَّ

َ (؛83المؤمنون:قرآن کریم/ )« َهَذا ِلالَّ َأَساِطیُر اْلأ
ِلیَن »و :  وَّ

َ ِه آَیاُتَنا َقاَل َأَساِطیُر اْلأ َلی َعَلیأ (13المططفین:قرآن کریم/ )« ِلَذا ُتتأ
 یواژه -دارد تفاوت نزول ترتیب با آیاتش و هاسوره ترتیب که- قرآن در بار نخستین

 پنجمین و پنجاه سوره، این که شودمی گفته و است آمده انعام یسوره از 25یآیه در اساطیر
 یهودی، بسیاری شمار زمان، آن یمکه در که است درنگ شایان و است مکی یسوره

 و یثرب و شام در نیز مکه اهل و بودند مسافر یا مقیم مزدکی، احتماال و زرتشتی مسیحی،
 رسمی آغاز از پیش سال 255 کم دست هاعرباد، بر این بنی. دمخور بودند آنان با یمن

 آغاز در هق 215سال در عباسی مأمون به دست الحکمه بیت و بنیانگذاری ترجمه نهضت
 است بررسی و طرح قابل انگاره این و اندبوده آشنا اساطیر یواژه با( ص) اسالم پیامبر بعثت
 ازآنان  کهچرا اروپاییان از نه رفتندگ شامات و عربستان یجزیره شبه کتابِ اهل از را آن که

 نخبگان از نفر 70000 کشتار در (هخشایارشا دربار یهودی بانویشه) «اِسَتر» اقدام عظمت
 برایشان شاید و بودند زده شگفت هخامنشی دولت در(«پوریم» یواقعه به موسوم) ایرانی
 صورت، این در ؛دهد مانجا را کارهایی چنین بتواند زن یك و بلکه بانو یك که بود بعید

 .است «ِاستَر» زن، آن عِبریِ نام از عربی یشده برساخته اسطوره،
پذیر و کنش هم، رومیان شاید اورشلیم، و فلسطین بر رومیان ی سلطه به توجه با همچنین

 هاآن همسان اقدام از و شناختند می ِاستَر داستان ی واسطه به را آنان و بوده یهودیان از متأثّر
 به سال و م.ق535ایران به بابل از یهودیان آمدن سال زیرا. نمودندمی پرهیز روم، یبارهدر

 داخلی یتوطئه اساس بر او شدن کشته سال و م.ق486سال خشایارشاه رسیدن حکومت
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 به - سقراط یعنی است بوده م.ق 470سقراط تولد سال دیگر سوی از ؛باشدمی م.ق465سال
 دیدگاهی با و متفاوت ایگونه به را اسطوره که غربی و یونانی مندهاندیش تریندیرنده عنوان
 باستانی پهلوانان خدایان یونان، که کرد اعالم و بررسی نمود آیین و دین و کیش از برکنار
 در سویی از و شد زاده م.ق470سال در -یافتند خدایی رنگ ،در گذر روزگار که بودند
 توسط ایرانی هزار هفتاد شدن کشته یکی: داد رخ اتفاق دو م.ق465 تا 486 هایسال یفاصله
 رود پیامدکه گمان می آتن کشیدن آتش به و آتن به خشایارشاه یورش دیگری و یهود

 این یعنی بوده است؛ وی دربار و هخشایارشا شخص در یهودیان و اِستَر نفوذ کنشگری و
 که داد رخ زمانی ایران، شاه یهودی و ایاسطوره همسر استر، اشارة و ریزیبرنامه با رخدادها

 !بود ساله 5حداکثر یا و بود نشده زاده سقراط یا
 داستان با رسیدن که گیردی ما جان میدر اندیشه انگاره این چنان که گفتیم بر این بنیاد
 چنان پندار و تصور چون ،به غرب یونانی نگارانتاریخ به دست ایران در استر فرمانروایی

 فرهنگ در نام این نمودناممکن و دور از ذهن می زن، یك از قدرتی چنین مالإع و نفوذ
 و تاریخ یونانی واژگان و آن مانند و اساطیر و اسطور به دگرشدگی و تغییر کمی با یونانی،

 که بعد و گشت نهادینه اروپایی اذهان در غیر واقعی امری معنای به و گشته تبدیل میثولوژی
 راه عربی زبان به سپس و عِبری به یهودیّه، و اورشلیم بر رومیان یرگیچ یدوره در دوباره
 . گشت بدل طاء به عربی در تاء یافت،

 
 اسطوره!

به  sivی از ریشه« سوترا»تبار ی هندیپیوندی داشته باشد با واژهی اسطوره شاید واژه
ها، قوانین و ه آموزههایی فشرده و کوتاه کواژگان و سازه؛ برابر با رشته و معنای دوختن

تبار اسطوره ی عربیهای هندو که در این صورت با واژههایی است برای پیروان آیینمایهبن
 زبان عربی، در همسانی دارد؛به معنای رج، ردیف، خط یا همان رشته « سطر»ی از ریشه

برابر « سطرة»ی متون گذشته و در ساخت در پیوند با نگاشتن و درهم بافتن دوباره« اسطوره»
آمده و کاربرد دارد  -باشدمی maustiی لیتوانیایی که همسان با برابرنهاده–با أمنیة و آرزو 

نشانگری  تبار درعربی یو اسطوره تبارهندیروشن و آشکار است که سوترای  میان، و در این
مجازی استعاری  نیز در نشانگریکه همان دوختن یا درهم بافتن باشد و –حقیقی نخستین 

با یکدیگر  ها و قوانین راهنمای هندوانی پیشینیان و آموزههای درهم بافتهداستان معادل
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ی ینیم کفّار عرب نیز سازهببگردد که ؛ این همسانی زمانی نیز آشکارتر مینی دارندهمسا
ه مایارج جلوه دادن درونرا در راستای ناهمسازی با دین مبین اسالم و کم« أساطیر األولین»

 و محتوای ارجمند قرآن کریم به کار گرفتند.

 
 اسطوره!

 معنای به «historia» یونانی یریشه از خوانندش برگرفتهمی یونانی ایواژهبرخی وام
 دیگری و داور معنای بهhistor : برساخته از دو وند و تاریخ و شرح اطالع، تحقیق، استفسار،
 زبان بیان در یا شناسیاسطوره اساطیری، ادبیات اساطیری، نقد پژوهی،اسطوره و  iaپسوند،
 یك اساطیر از تنیده درهم ایمجموعه نقد و بررسی خوانش، معادل: نیز  االساطیر علم عربی
 و در انگلیسی  «myth»،اروپایی هایزبان در اسطوره یبرابرنهاده مختلف؛ اقوام یا قوم

 زبان، سه هر در «mythology» یواژهدانش و باشدمی آلمانی در «mythe» و فرانسه
 از دارد؛ کاربرد اساطیری ادبیات و نقد یا شناسی اسطوره پژوهی،اسطوره دانش یبرابرنهاده

 یواژه وی، باور در که است بهار مهرداد معاصر، ایرانشناس و پژوهاسطوره افراد، این یجمله
«myth» یونانی اصل از «muthos» طیفی با و است شده رفتهگ افسانه و سخن معنای به 

 یادآوری معنای به «maudjan» گوتیگ یواژه مانند التین ادبیات و زبان کهن واژگان از
 به «mysli» اسالوی یواژه کنم،می فکر به معنای  «smuainim»ایرلندی یواژه کردن،
 دو با یزن و کردن آرزو را چیزی باشوق معادل  «mausti»لیتوانیایی یواژه و اندیشه معنای
 زاری و گریه معنای به «مویه» و و اندوه غم شکایت، و گله معنای به «مُست» پارسی ی واژه
 نخستین اروپایی و هند یریشه پندار، و انگاره این درستی اثبات صورت در که است ریشههم
 (343-344: 1375 بهار،.)است اندیشیدن معنای به«mud» واژه این

 «myth» ی واژه که باورند این بر پژوهیاسطوره یگستره ننظراصاحب از دیگر گروهی

 مفهوم این و است شده برگرفته خاموش و گنگ معنای به «mutus» التین یریشه از
نمادین  سرشتشان، و ذات اقتضای به که کندمی پیدا معنی و مصداق اموری در خاموشی
 معنای به میث یواژه ادلمع در یونانی  mythos و myth ی واژه همین شاید و هستند

 (22: 1389واحددوست،. )باشد سوادبی و بیهوده دروغگو،
 پژوهیِ اسطوره یگستره در نیز را دیگری پندار ما شده، یاد همسوی یانگاره دو کنار در

 اساطیر در آرامی -سامی کهن هایریشه وجود آن، و سازیممی مطرح خصیب هالل نواحی
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 کهنی هایریشه باشد؛می اردن و فلسطین لبنان، سوریه، شامات، وقلمر ساکن مردمان دیرین
 /عستاروتاستر/  /عستار یاسطوره قالب در متأخّر و پسین مراحل در تاریخ گواهی به که

 بین ساکن هایسامی-عبرانیان نزد و نشینیهودی هایسرزمین در و... عستارتعشتروت/ 
 شامات، و فلسطین سوی به فرات و تیگره ازور و عب گذر از پس رودگمان می که- النهرین
 اساطیر در بدانیم که گرددمی تقویت زمانی انگاره این گشت؛ مطرح -شدند نامیده عَبَرانی
 عراق ویژهبه و میانروداندلتای  /الرافدین وادی قلمرو ساکن آرامیِ -سامی مردمان دیرین
ی که در این نگاشته با همه– یشترا /عشتار /عشتروت /عشتاروت بانو-ایزد شخصیت کنونی،
 سومری، گیاهیِ رستخیز کهن بسیار هایاسطوره در -ها از او سخن خواهیم گفتکاریریزه

 یاسطوره نیز متأخر و پسین تاریخی مراحل در و است داشته وجود آشوری و بابلی اکدی،
 عشتار هیأت در ادرم بانوی -ایزد جایگاه در عشتار به مربوط هایآیین و Ishtar«/ عشتار»

 برزیگران نزد درو و برداریخرمن هنگام در ویژههب و شده بازگویی آشوری، عشتار نیز و بابِلی
  . است شدهمی برگزار ترمتما هرچه تعصّب و شکوه با عشتار به مربوط هایآیین منطقه، این

 کوچ سپس و بابِل در آنان مشهور آوارگی دوران در یهودیان دیرین حضور و اقامت
 احتمال بالدالرافدین، بر کبیر کورش سلطة دوران در فلسطین به آنان از هاییگروه اختیاری
 بنیاد بر عشتاروت /عشتار دوبارة رستخیز و گیاهی جفت اسطورة-مادر با را آنان آشنایی
 تمّوز و عشتار پسینِ هایاسطوره سپس و اینانا و دوموزی سومری اسطورة کهن ساختژرف

 که ویژهسازد بهمی مطرح بابِلیان بویژه و منطقه این سامیِ بومیان و ساکنان با پیوند گذر از
 رازش افشای خیانت خاطر به. م.ق 598) اورشلیم به تهاجم از پس( نصّر نبوکد) النّصر بخت

 یهمه کردن نابود و سوزاندن و بود رازش محرم و انیس و همدم که یهودی فردی جانب از
و شاید  برد بابل به و گرفت اسارت به را( اسرائیل بنی) یهودیان یافت، که تورات هاینسخه
 و شده اورشلیم وارد خونریزی و جنگ بدون که بود سامی -مادی یدورگه الّنصر بخت هم

 و بردگان و اشراف درباریان، ،شهبانو شاه، محترمانه و گرفت قرار یهودیان شاه استقبال مورد
. ق 539 در. بودند احترام مورد و آزاد زندگی دارای بابل در هاآن و برد ابلب به را کنیزانشان

 ایران به که داد اختیار و اجازه یهودیان به و نمود تصرّف را بابل هخامنشی، کوروش. م
 اسرائیل بنی است مشهورتر که اوّل نظر به بنا. برگردند یهودیّه و اورشلیم به یا کنند مهاجرت

 و زیستند بابِلی خانوارهای چون بردگانی آواره در میانهم( سال 60 دحدو) دیرگاهی را
 . شدند بابلی پذیر از روایاتکنش
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 إعمال و خشایارشاه دوران از پیش حتی که نمایدنمی ذهن از دور پیشینه، چندان این با
 ییراتتغ برخی با گیاهی رستخیز اسطورة بنیادین متن استر، او یهودی همسر هایتوطئه و نفوذ

 کرده رخنه آنان فرهنگی و دینی هایآیین و مراسم به یهودیان و عبرانیان باورهای با متناسب
 سرزمین بر رومیان فرمانروایی در روزگار و رومیان با آنان یپیوسته ارتباط و پیوند به نظر و

 نیك ما که ویژهبه باشد کرده سفر نیز یونان و روم به واژه این نشین،یهودی و عبری های
 هایاندیشه بودن مطرح از ترپیش دیرگاهی یعنی میالد از پیش چهارم هزارة در دانیممی

 هایگروه کوچ با عستاروت /عشتاروت یاسطوره باخترنشینان، نزد سامی خدابنیاد اساطیریِ
 دریانوردان توسط جاآن از و فینیقیه و شامات به عراق /النهرین بین از سامی هایعرب مختلف

 .است کرده سفر یونان به مدیترانه دریای طریق از کنعانی-آرامی مالحان و
 عشتار را زهره یستاره خویش، باورهای در هاجاست که بابلیشایان اندیشه و درنگ آن

با  رومیان و فرودیتآ از آن با نام یونانیان نهادند؛ برآن را عستارت نام هاکنعانی و نامیدندمی
هایی ، نامرومی ونوس و یونانی فرودیتآ نماید کهراستش چنین می و ندیاد کرد ونوس نام

 به مدیترانه، بر حاکم هایفینیقیکنعانیان یا همان  با همراه که عستار /عشتار نوین است برای
که زادگاه دهد نشان میو تاریخ این اسطوره  روم و یونان به نیز جاآن از ه است ورفت قبرس

های کنونی از عراق به جا با گذر آشوریان/ سوریدان بوده و از آنو خاستگاهش، میانرو
شامات و آرام و کنعان و فلسطین رفته است و واپسین ایستگاهش نیز یونان و روم بوده است 

 -ایزد کنعانیان، و سوریان نزد که نوپیدا فرودیتو این آ به دست دریانوردان و ملّاحان فینیقی!
ی سامی زایایی بود و ریشه یو سرچشمه طبیعت نمودهای یهمه دنما و زمین باروری بانوی

، نشینیهم ، همسری،بارآوری ،پرباری ،فراوانی هایاین واژه یعنی )ع ش ر( با نشانگری
نیز گواه این فراگیری و زایندگی در میانرودان است.و.... خوشدلی، نام درخت

 که ایگونه به. بود خورده پیوند بیعر ازلیِ مادر -بزرگ با زهره یستاره ها،عربنزد 
 بزرگ را آن و دانسته خجسته را دیدنش آسمان، در گشتنش نمایان و شدن پدیدار هنگام
 دانستندمی بشری مادّی عشق یانگیزه را آن و کردندمی یاد آن از «الُعزّی» نام با و داشتندمی
 عند المیثولوجیا الحوت، سلیم محمود) شبودند نامیده اختر زیبایی«: الحسن کوکب» و

 با که است رودانیمیان ایشتر یادآور پر،هشت یستاره از ینشان با که همان ؛(89:العرب
آور در باورهای ایران ی بارانایرانی: فرشته« تِشترِ»و با  گرددمی رویش یمایه زایی،باران
 ریشه که نیز پسین هایراندو در العرب جزیرة اساطیر برخی که چنان ؛نماید، همزاد میباستان

 داستان در نیز طبری که چنان -ه زهر یستاره که است آن نشانگر دارد، باور همین در
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 بدو «ماروت و هاروت» چون که بود پاکی زیباروی زن -است کرده نقل «ماروت و هاروت»
 و یرینهد هاینشانه ،داستان این در فرا رفت! آسمان به فرشته یکی یبر چهره داشتند، نظر
 نزدیك زهره یستاره پردازیشخصیت به را عشتار شخصیت شناسیریخت که هست یکهن
  .سازدمی

 
 ستاره!

 غروب از پس که بوده شبانگاهی یستاره همان عشتار، که بودند باور این بر هاکنعانی
 پیش که است گشته بدل صبح یستاره به بعدها و است گشتهمی پدیدار آسمان در خورشید

 باور در صبحگاهی نمود این گرفت؛می درخشیدن خورشید، زرین پرتوهای آمدن باال از
: گیاهی ایزد یدوباره رستاخیز مناسبت به ،رواز همین. بود رستاخیز و زایش یمژده آنان،

 عشتار که را بهار روز نخستین هاآن کنعانیان، نزد طبیعت مادر -بزرگ معشوق و پسر دون،آ
در باور  صبح یستاره پدیداری که چرا گرفتندمی جشن گشت،می نمایان صبح یستاره بسان
 ظلمات فرودینِ جهان از وی بازگشت و مرگ خواب از دونآ خدای شدن بیدار از نشان ،آنان

ی ، ناخودآگاه، واژهدر این انگاره (James Frazer' the Golden Bough'p103.)داشت
star  نیز همسانی بسیاری با عشتار/ عستار/ استر و دیگر واژگان  که آوایش آوریممیرا فرایاد
رو که از آن ساره و... اُایرانی استاره/ ستاره/ آستاره/  یاد شده دارد و نیز با واژگان نیا سامی
، اوستایی در( ستر)و با برساخت  ای دور استدارای دیرینه ایرانی های نیادر گویش واژه این
 در( استره) در پارسیك،« استارگ/ استار» ،دری پارسی در( ستاره) ،میانه پارسی در (سترک)

 گویش در (ستره) نیز و اصفهان میمه در( استره)  در لری،( سارهاُ)بلوچی،  در( آستاره) ،کردی
های اروپایی واژه در زبان ها، رونوشت دیگرِو این برساخت کاربرد داشته و دارد خراسانی

 زبان در( استال) و فرانسوی زبان در( استره) ،انگلیسی زبان در( استار)آورد: را فرایاد می
گیرد جاست که این پندار جان میاز این (183 :1382، آذران و 73 : 1384محرر، )ایتالیایی
و  از استاره و ستاره historyبلکه  یونانی گرفته نشده است historyاسطوره از  یکه واژه
روزگاران  در» زیرا آرامی گرفته شده است-و عستار و استر سامی رنیا ایرانی یا عشتا یاُساره
 به واژه این کم کمو  نگاشتندمی آسمان در ستارگان بنیاد گردش بر را گیتی رخدادهای دور،
از یك نشانگری مفهومی برخوردار  کاربرد یافت و انگلیسی زبان در history /تاریخ معنی

 (357: 1376بربریان،  و 43 :1384محرر، )«گشت.
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پیشرفت کرد که با شرق  جاییی یونان در و فلسفه دانش پذیرفت کهو اگرچه کاپلستون 
پنداشت که ریاضیات یونانی از مین چندان پیچیدهشرقی را  ورزیولی اندیشه پیوند داشت

( ولی 23: 1ج /1368)کاپلستون،  ...لنجوم آنان از بابِ شناسی ویا ستارهمصر گرفته شده باشد 
ی و فلسفه ارج و جایگاه دانش، های خاورنگارهشناسایی گِلا رمزگشایی آثار باستانی و ب

دشوار ی یونانی برای فیلسوفان معاصر اندیشه فروکاست اصالتگردید واگرچه  پدیدارشرق 
 (    78: 1/ج 1375)گاتری،سخت بوداندازه ولی اصیل دانستن یونانیان نیز همین نمودمی

از history برگرفته شدن ما یعنی یانگاره ی استوره/ اسطوره،ی واژه، در زمینهبر همین بنیاد
از  زیرانماید تر میپذیرفتهآرامی -ی نیا ایرانی یا عشتار و عستار و استر سامیاستاره و ستاره
شناسی و نجوم و پیامد آن جادوگری و سحر بر بنیاد ستاره کانون و بابل، ایران ،دیرگاه، هند

: یونانی به و «أخنوخ»: عِبری به) «إدریس»و  ه استرفتبه شمار می ش و حرکت ستارگانگرد
 -زیستمی علیا مصر در( ع) نوح طوفان از پیش که (ع) آدم حضرت نوادگان از-( «هِرِمس»

 و تحقیق نموده و بحث ... و نجومی حرکات آسمانی و اجرام پیرامون که بود کسی نخستین
 از یونان، اساطیر خدای ی نگارش درآورد و به روایت تاریخ، هرمس،شتهنوشتارهایی را به ر

 دانای پسر را او باستان یونانیان جا کهتا بدان  بود؛( ع)نوح حضرت نیای و سامی مشرقیِ نژاد
 کنترل را زئوس خشم و خشونت و هانابخردی که دانستندمی زئوس خود، خدای بزرگترین

 را او هِرمِس دانایی.( 3263ص ،1387 مصاحب،: و. 63 -37صص ،1366 گرین،. )نمودمی
ی ادریس )ع( که در میانرودان زندگی فرا برد و نوه خدایان جایگاه به باستان یونانیان نگاه در
 ادریس خود، نیای از -هزارساله کم دست عمری کرد، حضرت نوح )ع( بود که افزون برمی
 سازیکشتی فنّ و را به ارث برده بود شناسیستاره و ریاضیّات مانند گوناگونی هایدانشع، )
 روایات، به بنا) بود آب بر کشتی که مدتی در نیز نشینانکشتی آموخت و او به خداوند نیز را
و پس از جای گرفتن کشتی بر آن حضرت فرا گرفتند  ها را ازبرخی از این دانسته ،(ماه 6

گوشه و کنار گیتی، پراکنده گشته  در و حام میافث، سا هایبه نام سه فرزند نوح کوه جودی،
به گواهی تاریخ بردند؛  یشها و فنون را نیز با خوها و دانشو نشیمن گزیدند و این آموزه

 یافث نسل از میانه آسیای و هند و ایران تا مدیترانه سواحل مردم ،ابن اثیر و تاریخ طبری
پراکنده گشتند و  صغیر آسیای تا مصر از ایدر منطقه نیز حامی و سامی نژادهای بودند و
 درشناسی و ریاضیات ی ستارهویژه در زمینهبه گوناگونی را ایهدانش های آنان،فراگرفته
 جاست که درو از این درپی داشت آفریقا تا ایران و هند از و اروپا تا چین از بشری جوامع

 متون ایرانی: هوشنگ و در تونم مقدس: اَخنُوخ، در کتاب در مصر: تات، در یونان: هرمس،
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 گذارگردد که بنیاننبی، به عنوان شخصیتی با هویت همسان پدیدار می اسالمی: ادریس

خاستگاه  به باور ما پس است شناسی و...نجوم و ستاره طبابت، کیمیا، خط، مانند هاییدانش
 هند و بابِل و ایران! یاناز آن مشناسی، شرق است و ویژه ستارهها و بهها و این دانشاین داده

 در واژهدانش این پندارگسستی،بی که اندگفته« باخترَ»ا ه راسیار پهلوی در ایران و در ادب»
 سیاره: نیست بُندهش ینویسنده ذهن یزاده اتنه و داشته کاربرد کهن شناسیستاره دانشیك 
 ستیز بلکه رونده است؛ نیست یعنی ایستا اختر که گویندمی اَباختر روی این ازدر فارسی  را

 نخستین یباستان، دربردارنده ایران ادبیات در اینان با پیوند در هایافسانه و اختران با اباختران
 آفریدن برای هرمزد. است ستارگان دنیای با باستان ایرانیان هایبرداشت و برخوردها
 سپس ستارگان رونده و و اناختر ایستا/ ستارگان ،نخست خورشید، و ماه از پیش روشنایی،

 واژه همین ه آمده است واپاخِذرَ و اپاخَترَه اوستا، در اباختر که آفرید را اباختران /اختری نا
 فارسی در و است آمده گردان یستاره و شمال معنی به اباختر و اپاختر در ساخت پهلوی در
 از جاییهجاب این و است شده استفاده غرب هم و شرق معنی به هم باختر صورت به آن از
-450: 1397رجبی، )«.سنجیدندمی شرق با را جهت هندیان که است آمده پیش روی این
439)  
 /اختران. شوندمی تقسیم اهریمنی و هرمزدی یدسته دو به ستارگان ،پهلوی ادب در»

 شگرد سبب به که سیارات /اباختران و بوده هرمزدی ،آرامششان و که پیامد ایستایی ستارگان
 اهریمنی گوهر این ستارگان، ناهمساز با اند.رفتهبه شمار می اهریمنی فضا، در شانناآرامی و

 که استبابلی  نجوم و فرهنگ نفوذ گرکه به باور برخی نشان دارند ایزدی هایینام خود،
 پذیری باورهای ایرانیی کنشدهندهاین انگاره آیا نشان (همان)«!انگاشتندمی خدا را سیارات

های خردبنیاد داشتپذیری یونان و غرب از دیرینهاز بابلی است یا گواهی است بر کنش
ترین گوید: ایرانیان در چشم مردم یونان، نامیمی« استرابو»» ویژه میانرودان؟!خاور و به

شاید از آن رو که نخستین انسان و نخستین شهریار، ( 1: 1354)بنونیست،  «بیگانگان هستند.
پندارگسستی، نخستین شاه جهان بوده است که ود: کیومرث/ گئومرت، وی بیایرانی ب

؛ طوفاناند و گروهی نیای ایرانیان پس از دانسته طوفانگروهی، وی را نیای بشر پیش از »
که رهاورد همسری آنان، پسری به نام سیامك و  ماری و ماریانه فرزندان کیومرث هستند

 ؛ک و افری نیز از تبار ایشانند و هوشنگ فرزند این دودختری به نام سیامی بود و افروا
فرمانروایی کردند و نیز پس از آن بر سراسر جهان؛ کیومرث/ « بابِل»بر ، و فرزندانش کیومرث

پادشاه از شاه، آغاز نژاد بشر است و گروهی، وی را آدم )ع( و برخی وی را نخستگِل
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آدم از میان  ؛نخستین پیامبر از فرزندان اوست« شیث»اند بدانسان که فرزندان آدم )ع( دانسته
فرزندانش، شیث و کیومرث را برگزید و چهل صحیفه به آنان داد؛ شیث را به کارهای 

جهانی؛ بر این و کیومرث را به شاهی و کارهای این گماشت جهانی و نگاهداشت دینآن
 ریس/ هرمس، شیث و آدمبنیاد، هوشنگ، ماری و کیومرث در ایران باستان، همان جایگاه اد

ولی  نخستین شهرهای گیتی: بابِل، شوش و ری را ساخت ،هوشنگ. را در متون دینی دارند
روزگار با او؟ ایرانیان بر گاه و همکه هوشنگ پیش از ادریس بوده است یا همی ایندرباره

دمان نخستین کسی است که لباس دوخت و خط را اختراع نمود و به مر وی این باورند که
که یونانیان، مصریان و مسلمانان، این وظایف را به هرمس، تات و ادریس آموخت چنان
رو برخی بر این باورند که هوشنگ بن فراوک بن سیامك بن مشی سازند و از اینمنسوب می

با  به معنای دانایی بسیار« هوش و هنگ»بن کیومرث همان ادریس است و ساختار نام او 
جاودان »هرمس نیز همسان است؛ وی در حکمت عملی کتابی نوشت با نام نشانگری و معنای 

تر و ارجمندتر که حسن بن سهل کاتب، آن را از سریانی به عربی برگردان نمود و بشکوه« خرد
جاست که نقش و شخصیت هوشنگ در اساطیر نیز همان است که در تاریخ بوده است و آن

از  به باور ما شاید (20-24: 1388، امیری«)ره استی اسطوپنداری تاریخ، دنباله و پسینه
بر این اکنون ما شناسی پیوندی ناگسستنی دارد و رو که تاریخ با ستاره و دانش ستارهآن

 ی بودگی ستارگان و اخترانبازگوکننده هایی استنگاشتهستاره :«اسطوره /استوره» که باوریم
 پیدایش اباختران و ستارگانِ  ینگارنده و انارآرامش گاهان در آن روزگ فرو رفته در ایستای

خاموش نخستین  ، ستارگان ایستا، ایزداناسطوره /در استورهکه نماید در گردش و چنین می
ها/ و هم از این روست که استورههستند و اباختران، فرزاندان آنان و ایزدان کنشگر گیتی! 

های و ماه و خورشید و ستارگان و آفریده نهای بسیاری به روشنی از آسماها در نمونهاسطوره
ی خدایان زاد و از نگهبانان و دربانان آسمان و از دروازهزاد یا ستارهآسمانی خورشیدزاد یا ماه

ی های ساختهها و پرستشگاهی آسمانی خدایان و زیگوراتگویند و از خانهو... سخن می
یشگی خدایان نامیرای جاویدان است و ساید و سرای همخاورنشینان که سر به آسمان می
 ی خداوند!دروازه :«: باب+ِال/ ایلبابِل» یعنی ی کیومرثاین است نشانگری شهر ساخته

مند، ه، اندیشی فراس سوّاحنگاشتهترین برجسته «ميامرة اللقل اْلولی» رو، برگردانمتن پیش
در شهر حمص  1941ر سال ی سوری است؛ فراس سواح دی فرهیختهو نویسنده پژوهورهطاس

های بین الملل دانشگاه پکن بخش پژوهش اکنون استادهمسوریه چشم به جهان گشود؛ وی 
ی شهرآیین و تمدن عربی و تاریخ در چین است و به شکل تخصصی به پژوهش در گستره
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 ینگاشته در زمینه 26 ی برجستهاین پژوهشگر و نویسنده؛ پردازدمیادیان در خاور نزدیك 

ی شناختی خویش را در اسطوره گمشده او کسی است که؛ اساطیر، تاریخ و تاریخ ادیان دارد
ه را گشود اشو نهانی رازهای پیچیده ،وی کهه بود ینخستین همدم ،و اسطوره ه استیافت

ش، وی یهاهای نگاشتهمایهها و بن. با وجود پیچیدگی، دشواری و حساسیت برنهادهاست
برخاسته از روش است نه اندیشه و  ،پیچیدگی که دارد و بر این باور است خوانندگان بسیار

: «ميامرة اللقل اْلولی»که –ی فراس سّواح ین نگاشتهرهم از این روست که نخستین و مشهورت
 سیزده بار تجدید چاپ شده است. -نخستین کنجکاوی خرد باشد

ی کودکی گکه ویژچنان-کودکان گوید: من نیز بسان دیگری کودکی خویش میاح دربارهسوّ
ی رازهای هستی که مرا و پیرامونم را در برگرفته بودم و پیوسته درباره کنجکاوبسیار  -است

یا بسنده  خرسند گردمهای آماده هایی نبودم که به پاسخپرسیدم ولی از آن دسته بچهبود می
های آماده ساختم؛ من با پاسخی دیگری میهای تازهی پرسشها را مایهبلکه این پاسخ نمایم
های گذشته در سویهنهاد خود  و در اندیشهی در نهانخانه م بلکهگشتمیخرسند ن ،بودهو پیش

 . بودم های کودکانههایی بسامان برای آن پرسشو کنونی آن در پی پاسخ
یعنی ی ادیان تنها یك چیز دهد که سخن همهبررسی تاریخ ادیان به ما نشان میواکاوی و 
؛ راستش را بخواهم بگویم انسان ایشیوه احقیقت است ولی هریك به زبانی و براستی و 

دین دارد نه ادیان و هم از این  تر، انسانیا در سخنی روشن تنها یك دین و خداباوری دارد
ام نه أدیان نامیده «دین اإلنسان»را در این زمینه  های خویشنگاشتهیکی از روست که من 

ُه َعَمَلُکمأ »فرماید:خداوند باور دارم که می من به این سخن ن؛اإلنسا َمُلوا َفَسَیَری اللَّ َوُقِل اعأ
ِمُنوَن  ُمؤأ ی خویشاندیشه مند بایدهاندیشبر همین بنیاد،  (105)قرآن کریم/ توبه:  «َوَرُسوُلُه َوالأ

نشیند و این بدان یها را به داوری مرا بازگوید و پس از آن، تنها تاریخ است که اندیشه
من به روی نقد و انتقاد باز است بلکه فراتر از این درپی برانگیختن  آغوشمعناست که 

پسندم که خواننده تنها به هایم هستم و نمیی نگاشتهورزی و خردورزی خوانندهاندیشه
نوا و انسان در دل سمفونی بشکوه و زیبای آفرینش، نغمه،  زیرا های من بسنده نمایدنگاشته
و هم  کنشی و پیوندی پیوسته و ناگسستنی داردها همای است که با دیگر نواها و نغمهترانه

 از این روست که کنشگری ستارگان را بر سرنوشت انسان باور دارم. 
که متن پیش رو برگردان آن است، پیرنگی است اندیشیده « ميامرة اللقل اْلولی»ی نگاشته
ی های میانرودان و شامات که دربردارندهاسطوره در سرزمین/  تورهبنیاد پیرامون اسو خرد
ی ، اژدها، بهشت گمشده، هابیل و قابیل، دوزخ، نگارهطوفانآفرینش، ی است مانند: هایبرنهاده
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؛ مترجمان از آن رو به برگردان این ی ایزدانهابخش و نامی خدای رهاییخدای مرده، نگاره
 در «شناسیاسطوره»نخست، مصدری باشد برای  ست یازیدند کهفارسی د زبان نگاشته به

 ای بنیادین باشد برای آشنایینگاره سونگر و کلیدر رویکردی همه زبان و ادبیات و هایرشته
شناسی آن و با زادگاه، خاستگاه و بنیاد اساطیر و گونهتا  این گستره و مشتاقان پژوهشگران

ی که به واسطه-ی، آشوری، سامی، آرامی، کنعانی و عبرانی ویژه با اساطیر سومری، بابلبه
ویژه یونان و های باختر و بهورهطی بسیاری از اسمایهدریانوردان و مّلاحان فینیقی، بنیاد و بن

رو که شالوده و بنیاد دریافت درست و درک عمیق و ژرف آشنا شوند از آن -اندروم بوده
و  ادبیات معاصر و مکاتب نقدی، شناخت درست استوره اسالمی،دروسی مانند ادبیات پیش

گونی و تنّوع نژادی دانیم که میانرودان با گونههای آن در زادگاهشان است و ما نیك میگونه
 صابئی، ایزدی، گسترده از سومری تا بابلی، آشوری، آرامی، سریانی و نسطوری،و قومی 
ی گیتی بوده شهرآیین و تمدّن بر پهنهاستگاه زادگاه و خنخستین  فینیقی و عبرانی، ،کنعانی
 است.

ی ی فراس سوّاح شایان یادکرد است که ما تنها به برگردان و ترجمهدر برگردان نگاشته
جا که متن نیازمند رازگشایی، های بسیاری، آنایم بلکه در نمونهصرف این نگاشته نپرداخته

سویه بررسی و یزبینی و موشکافی همهنگری، رتحلیل و تفسیر بوده است آن را با ژرف
ایم ایم آن را نقد کردهی زبان نخست را نیازمند نقد دیدهجا که نگاشتهایم و آنتحلیل نموده

آن ایم هایی که دیدگاه و رویکرد نگارنده را ناهمساز با باور و دیدگاه خویش یافتهو بخش
شایان  و ایمباره پیش روی خوانندگان نهادههایی خردبنیاد را نیز در اینرا رد کرده و برنهاده

ایم برابرنهاده و جا که دسترسی داشتهایم تا آناز آغاز تا انجام کوشیده که ما یادکرد است
ها های اساطیری را درون کمان در برابر آن بیاوریم تا خوانش این گونه نامی التین نامنمایه

های آغازین گاهان، ترین شهرآیینا در کهنهکه همگی پیامد دیرندگی و ریشه داشتن آن-
 برای خوانندگان دشوار نباشد. -نمایدناآشنا و پیچیده می

ساز با سو و همایم تا همگان کوشیدهاز سوی دیگر در برگردان بسیاری از واژگان و دانش
 اژهیی نوین و در جامه، پوشش و ساختاری پارسی را وها، برنهادهمایه و نشانگری آندرون

های تبار یا دارای ریشههای بیگانه و غیرفارسی، عربیسازی نماییم و از بازگویی برابرنهاده
ی فراس سواح و نقد و تحلیل نگاشته ترینپرآوازهالتین و...بپرهیزیم؛ باشد تا با برگردان این 

را در برابر  بنیاد میانرودانهای ستارهنگاشتهای از تابش و فروغ استورهگوشه و واکاوی آن،
خوانندگان پدیدار سازیم.
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طلب که ، حاج آقای مصطفی امّهی تاریخاستاد و پژوهشگر فرهیخته و سپاسگزاریم از
ای را پیرامون ی تازهرا پذیرفتند و با نگاشتن این بخش، دریچه« نگاشتپایان»نگارش بخش 

 متن، پیش روی خوانندگان گشودند.
به رسم ادب و به حکم یزدان به سرانجام رسیده است، اکنون که این نگاشته به یاری 

دریغ استاد قلمرو حماسه و اسطوره، های بیدانیم از راهنماییی خویش میوظیفهاخالق، 
مند زبان و ادبیات ، استاد فرزانه، فرهیخته و اندیشهجناب آقای دکتر محمدجعفر یاحقی

در نهایت ایشان که ا داشته باشیم کمال قدردانی و سپاس ر فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
بزرگواری، درخواست ما را پاسخ دادند و وقت ارزشمند خویش را به از نظر گذراندن متن 

 چه در بازنگری متن و چه در مسیر انتشار این نگاشته رو اختصاص دادند وی پیشنگاشته
چنین مراتب همها بردیم؛ راهنمایی و پیشنهادهای راهگشای ایشان، بهره ،نگریاز ژرف

ی اسطوره و ادبیات، جناب ی گسترهسپاسگزاری و تقدیر خویش را به حضور استاد برجسته
های فرهنگ و زبانی پور مطلق، استاد فرهیخته و گرانمایهآقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل

یاری  دستداریم که در راه انتشار این نگاشته، تقدیم میشهید بهشتی تهران  دانشگاه باستانی
گونه از هیچچاپ و انتشار آن  راهدر ، و شکیبایی و در نهایت بزرگواریبه سویمان دراز کردند 

 پیگیری، کمك و مساعدتی فروگذار ننمودند.
چنین از مدیر مسئول محترم نشر جامی، جناب آقای حسین دهقان که با حسن نظر و هم

به سرانجام رساندند کمال قدردانی ، امور چاپ و انتشار کتاب را پذیرفتند و صبر و حوصله
 و سپاس را داریم. 

  
 بهار صدیقی

 احمدرضا حیدریان شهری
هجری خورشیدی 1399تابستان 



 

 
 
 
 
 
 
 

 چاپ یازدهم یدیباچه

 خرد کنجکاویبیست سال پس از نخستین 
این فراگیر برخوردار گردد،  ایآوازهچند ماه به بازارها راه یابد و از  در گذرای اگر نگاشته

و نیز این که نگاشته و کتاب پس از انتشار،  آیدچیزی است که پیش میدر جهان نویسندگی، 
شود، این هم امری است معمول ولی این که  چاپبازچند سال،  در گذردو یا چندبار 

بار تجدید چاپ ها، شاهد دهزمانی، نسل یای، بیست سال زندگی کند و در این بازهنگاشته
آید و این رخداد برای ای است و چیزی است که کمتر پیش میسابقهاد کمآن باشند، رخد

پیش آمده  -چاپ شد 1976که نخستین بار سال -« نخستین کنجکاوی خرد»من  ینوشته
گویم: این دیگر فرجامین است چرا که اکنون من پس از هر بار تجدید چاپ با خودم می

باز ناشر، مرا غافلگیر کرده و تقاضای  ،است ولی پس از یکی دو سال این نگاشتهچاپ 
های موجود در ویترین های نو، جایگزین نسخهتجدید چاپ دارد و بدین ترتیب باز نسخه

شود و پنداری کتاب دوست ندارد از ردیف خود در میان صدها کتابی که باال ها میکتابخانه
 هاست بیرون بیاید. های کتابفروشیو پایین قفسه

آورد، خرسند ت که نویسنده از توفیق و مقبولیتی که نوشتارش به دست میاین طبیعی اس
گردد ولی این خرسندی در گذر زمان برای من تبدیل به شگفتی و حیرت گشته است؛ پس 

یك جای خالی را در « نخستین کنجکاوی خرد»شد که کتاب از انتشار این کتاب، گفته می
وفیق و مقبولیتش نیز همین است ولی چرا این علت ت های عربی پر کرده است وکتابخانه
های ها زنده و پوینده مانده است با وجود انبوه کتاباین سال گذرچرا در  راستیکتاب، 

ای که پس از چاپ این کتاب منتشر گشته است؟ کدامین نیاز است که شدهتألیف یا ترجمه
 چنان در پی پاسخگویی بدان است؟این کتاب هم
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دانم هرچند ستش را بگویم و با شما روراست باشم، خودم هم نمیاگر بخواهم را

پس از شگفتی و بهت، یك نوع حسادت و تعصّب نیز به  به تازگیزنم؛ هایی میحدس
برم بر آن جوانی که هنوز سی سالش نشده بود، سراغم آمده است، من اکنون رشك می

الی ه که سرگردان و حیران در البهگارا آغاز کرد، آن« نخستین کنجکاوی خرد»نگاشتن کتاب 
زد های بزرگ در انگلستان و امریکا، پرسه میهای کتابخانهو در فهرست هاهای کتابقفسه

های مرکز خاورشناسی دانشگاه شیکاگو و اندیشه یکتابخانه تابریتانیا  یموزه یاز کتابخانه
های ها و چمنبر سنگفرش های میدان پیکادلی لندن و خانهآغازین خویش را در قهوه

 نگاشت.های واشنگتن میپارک
با شخصیت گرفت و البتهای که آثارش را خوانده و پسندیده بود، تماس میبا هر نویسنده

اش در لندن مالقات کرد، بی را در خانهبی دمخور نبود؛ توینهایی کمتر از آرنولد توین
هایش پاسخ گفت. با دانشجویان پرسش یو به همهبی با فروتنی تمام به او گوش فرا داد توین

کاخ سفید و در نزدیکی سواحل پوتوماک/  گرداگردهای واشنگتن، معترض و انقالبی خیابان
جنبش  یامریکا، همراه شد؛ دانشجویانی که واپسین موج و خیزابه یجایگاه دائمی کنگره

 یبازتاب آن تا سرآغاز دهه از پاریس آغاز گشت و پژواک و 1968که سال  ندجوانان بود
شد؛ آن چنان تکرار میهفتاد و متأثّر از جنگ ویتنام در سوی دیگر اقیانوس اطلس هم

کرد و خواستار توقف های پرهیاهویی که جنگ را محکوم می جوان در راهپیمایی ینویسنده
از آنان برای شد و به رؤیاهای دور و درمیآوا و همراه آن بود، با دانشجویان معترض، هم

 داد.میهایی نوین در جوامع غربی گوش فرا دیگرگونی و تغییر جهان و جایگزینی ارزش
ها، از بوی ملیّت ها و خاموشی کتابخانهای بود از خشم خیاباناش، آمیزهاز این رو نگاشته
از های کتاب؛ شاید جوانان هم به همین خاطر، بیش رایحه و عطر برگه تاو قومّیت و نژاد 

پس از بیست  چنانهم نیازی است که خاستگاه دیگران دوستش داشتند و شاید همین امر،
 شود.احساس می نگاشتهاین به  سال

دمان ولی تعصّب، دیگر چرا؟ زیرا این نگاشته، رهاورد کنجکاوی شناختی من در سپیده
یافت و با آن های پسین من، گسترش آغاز بود، همان کنجکاوی و ماجراجویی که در نگاشته

نخستین »پرسشگری من، شکل گرفته و فزونی یافت. با این همه، کتاب من  یگستره
ماند میترین کودک بازیگوشی هایم، بسان خردسالکتاب نخست یردهدر « کنجکاوی خرد

سرکشی  یزهرقیب بماند و ای بسا این تعصّب از آن روست که هنوز آن آمیخواهد بیکه می
دارم برای من، مسلّم و محقق نگشته است یا شاید هم از یشه که دوستش میو عصیان و اند
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 1آن روست که عصیان و انقالب در چشم من به روشنی اندیشه و خرد پدیدار نگشته است
، هیچ دیگرگونی به خود آفریدهنگارش این  بایستگی یمن درباره سوگیریکه با وجود آن

 نپذیرفته است.
ترک  یدانش ما نگردد و مایه یندگی اگر منجر به نقد پیوستهمن باور دارم که نویس

 ها نشود و هراس ازدر کنجکاوی محتاطانه به سوی ناشناخته های ماهمیشگی روزمرگی
 ناشناخته را رام ما نسازد در این صورت، ضرورتی برای نوشتن وجود ندارد.

« نخستین کنجکاوی خرد» بیند، کتابچاپ هفتم کتاب می یخواننده در دیباچه کهچنان
که کوشیدم آنپس از و برانگیخته شدن یك چالش و برخورد میان من و خواننده شد  یمایه

پوشی کردم و تا کتاب را بازخوانی و ویرایش نمایم و چیزهایی را بدان بیفزایم ولی چشم
ند همین خواست مانکه میچنانپشیمان شدم و این امکان را به خواننده دادم تا کتاب را 

 دریابد.بیست سال 
های پسییین کتاب را در نهایت سییپاس به خوانندگان، پیشییکش این چاپ یازدهم و چاپ

 نمایم.می
 فراس السوّاح

 

                                                                                                                                              
 هربرت مارکوزه نظر دارد.« خرد و انقلب»ی متن به کتاب نماید که نگارندهچنین می 1



 

 
 
 
 
 
 
 

 چاپ هفتم یگفتار/ دیباچهپیش

خویش را  یکه نگاشتهپس از آن آمیزددرمیاحساسی غریبانه و زیباست که با نویسنده 
اعماق سرد و سخت ماشین چاپ بیرون آمده است، واژه تازه از  کهزند درحالیورق می

های دیرپای بیداری و در گذر شب نویسندههایی که ی نوشتار و هریك از اندیشهواژه
که این  اندازههمان  ، اکنون از آن اوستاستها درآمیخته و درگیر گشته با آن خوابیبی

دیالکتیك  و خردباوری، منطقشه و واژگان و به ها به خودشان، به جهان اندیواژگان و اندیشه
 ها تعلق دارد.آن یویژه

 اندازهنوزادی است که به پدر و مادر خویش وابسته است همان  یکتاب و نگاشته به مثابه
است و دارای کالبدی مستقل و یك زندگی که از درون او و  راستینجدا و  نهادیکه دارای 

دار و روشنی، ریشه یگونهد این جدایی و این استقالل به گذرتپد و هرچه میبرای او می
نگرد، پنداری تأکیدی گردد و بدان مییابد و هربار که نگارنده به نوشتار خود بازمیفزونی می

 نیست. کژی و ناراستییا  پندارگسستدارای است بر این حقیقت که هرگز و در هیچ حالتی، 
جمعی و خرد همگانی آن را دریافت،  ت و اندیشةکتاب در دسترس قرار گرفکه پس از آن
خود  ینشیند و راهی ویژهبالد و به بار می، میشوداش بیشتر آکنده میو رایحه بوی خوش

آن  یکه همه یخوانندگان و کاوشگران نهاد و یاددر  و نیز جامعهو در فرهنگ کند باز می
ی خود را ، جایگاه ویژهآیندبا آن درمی ناسازگاریکتاب یا بخشی از آن را پذیرفته یا از در 

 برخینماید که ای رخ میهای تازهو اندیشه هاگیریسو، پیرامون کتاب، چنیناینو  یابدمی
  .دارند سازیخوانی و ناهمناهمرنگ 
جدایی از کتابش پس از گذر سالیان، دوباره به سراغ  دیرگاهیگاه که نویسنده پس از آن
 یباشندهدیروز نیست بلکه تنها با یك  ینشانی از آن کودک پرناز و کرشمهرود، دیگر آن می
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که دو نشیند درست چنانگردد که با او به گفتگو میروبرو می ناپذیردگرگونیگیر سخت
 است پیش آمده؛ این درست همان چیزی است که برای من هماورد با یکدیگر سخن بگویند

نگاشتم و کوشیدم را می« نخستین کنجکاوی خرد»هفتم  چاپ یکه من داشتم دیباچهدرحالی
هایی داشته باشم و...ولی نگاشته سرباز زد و مرا با تا برخی جاها را ویراست نمایم، افزوده

درونی روبرو ساخت و با ساختاری استوار و  یمنطق و دیالکتیك پیوسته خردگرایی، یك
استحکام و  ی پایندگی،ی که تهدیدکنندهشکاف پدید آوردنبی–شد ناپذیر که نمیدگرگونی

 تا واپس نشستم رو، از اینافزود بر آنیك خشت از آن برگرفت یا خشتی  -ثبات آن باشد
ای که خوانندگان، خود میزان یك زندگی مستقل بدهم به گونه خود، حقّ  یبه نگاشته

انی خویش در چاپ اندیشگ ینوایی متن نگاشته و زندگی مستقل آن را با زندگی و پویههم
 هفتم تعیین نمایند.

تنها یك چیز است که دوست دارم بدان بپردازم از آن رو که برخی، آن را محور بنیادین 
های پیشین که صاحبان آن برای باور گیریسواند و آن این که پیامد نوشتار به شمار آورده

عموما به عنوان را « نخستین کنجکاوی خرد»رپی سند و مدرکی بودند، کتاب دخویش 
 یکه نقد اندیشهدینی مورد بررسی قرار دادند حال آن ینقد اندیشه ینوشتاری در حوزه

دینی، بسیار از اهداف مورد نظر من در این نوشتار فاصله داشته و دور است. من در گفتگو 
و توجه من، جستجوی  رویکردهمواره »ام که عربی چیزی بدین مضمون گفته یبا یك مجله

 پوشیروح بشری در گذار تاریخ بوده است با چشم ییگانگی و منحصر به فرد بودن تجربه
 الطبیلة ماوراءدینی و برکنار از این که آیا خاستگاه دین، متافیزیك و  یاز خاستگاه تجربه

 ای بشری و ممارستی روحی است؟است یا دین، رهاورد تجربه
: چنین پرسید کهانه اینهای عرفانی و صوفیشگیری من، یك نفر با گرایسوپیرامون این 

دینی بشر، دستاورد  یکند؟ یعنی آیا تجربهیك از ما صومعه را بر سر صاحبش خراب میکدام
است یا کوششی است  فرازمینینمایان گشتن و پدیدار شدن مقاصد و اهداف نیروی ایزدی 

 یاین پرسش، یك تجربه دریافت زوایای نیروی یزدان؟ پاسخ در راستایاز سوی انسان 
کامال شخصی  یاین تجربه یدهم مهمان ناخواندهو من به خودم اجازه نمی شخصی است

شود تا آنان از دارد و سبب میباشم با دادن پاسخی کامل که برخی را از آزادی بیداری بازمی
ش در یقینی عاریتی و وام گرفته شده برخوردار شوند؛ از سوی دیگر مدل پاسخ این پرس

دینی و ژرفا و عمق آن و رهاوردهای  یتأثیری بر گوهر و بنیاد تجربه و گریکنش باور من،
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تاریخ روحی انسان وجود  یآن برای هرکس ندارد. دیدار خدا و انسان در گذر و در گستره
 که چه کسی صومعه را بر سر صاحبش ویران نمود؟پوشی از اینداشته است با چشم
مانده تا امروز، دستاورد آشکارایی نیروی ایزدی و پدیداری اهداف و ادیان آسمانی باقی

دینی در فرهنگی که برای شناخت  یمقاصد آن است ولی آیا نتیجه و رهاورد هر تجربه
 اش، دروغآگاهی، رنج کشیده است آیا دستاورد و نتیجهنمودهای نیروی ایزدی بدون پیام

محکمی به این  یتوانند بلهنمی ،مطلق بودن متون دینیو ناراستی؟ بیشتر افراد پایبند به  است
؛ من برای توضیح بیشتر در این زمینه از دوستم و بلکه دوست هرکس که آثار بگویندپرسش 

که در خاطرات و  گیرمیونانی کمك می ی، نویسنده1او را خوانده یعنی از کازانتزاکیس
بر بنیاد ی را آورده است که من آن را زنده و جاندار یصحنهتماشاگه و یادبودهای خویش، 
: ما میان آوارهای  کاخی باستانی کنمبازگو میهمکارم، ممدوح عدوان  یبرگردان و ترجمه

شکل گچی که بر تارکش، نشان مقّدس تبر دو لبه نقش گردیده بود، در نزدیکی ستون مربعی
باند و سپس لبانش به ها و زانوانش را به هم چسای کف دستایستادیم، پدر برای لحظه

خوانی؟ گفت: کنی؟ نماز میو پرسیدم: چه می به شگفت آمدهحالت نماز به حرکت درآمد؛ 
به هر ملت و قومی و به هر دوران و روزگاری، رمز و نماد  ونددوست جوان من، طبیعتا خدا

ر ها، در هر روزگاری و در هنمادها و سمبول یدهد ولی درپس همهای میو نشان ویژه
ال یتغیّر؛ چلیپا/ صلیب برای جاویدان است: خدای دیگرگونی ناپذیر  ینژادی، تنها خدا، زنده

 یت، تبر مقدّس دو لبه داشتند ولی من، همهرِما نشان مقّدسی است و نیاکان کهن تو در کِ 
این چلیپا و در پس این تبر  پس نهم و دراین نمادهای میرای نابودشونده را به کناری می

و ادای احترام  شوماو خم می نشان بزرگداشتبینم و به را می وندبه، تنها و تنها خدادول
2کنم.می

                                                                                                                                              
میلدی در هراکلیون در ِکرت زاده شد؛ وی  ۱۸۸۳نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده، شاعر، خبرنگار، مترجم و جهانگرد یونانی در سال  1

های روشنی از مصر، فلسطین اشيالی، ایتالیا ، انگلستان، اتریش ، قبرس و فرانسه سفر کرده است؛ نشانهبه کشورهای چین، ژاپن، 
و فیلسوف  منده، اندیشهای فلسفی فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی و هانری برگسونپذیری او از مسیحیت و بودیسم و نیز اندیشهکنش

است های او که به چند زبان برگردان شدهشود؛ از نگاشتهو آرتور شوپنهاور دیده میی فرانسوی و نیز از افکار هنری جیمس برجسته
 «آزادی یا مرگ»و « آخرین وسوسه مسیح»، «مصلوب مسیح باز»عبارتند از: 

بینند. ذهن نمیرنه گنون و شاگردان و پیروان او را چندان دور از « گراییسّنت»ی متن از مکتب پذیری و تأّثر نگارندهمترجمان، کنش  2
  مکتبی که آرمان جوام  غربی است.
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 و هستی پیدایش پیرامون الپالسدیدگاه  یدرباره همواره جغرافیا استاد مان،به گاه کودکی
باره با ر اینو پیوسته د گفتسخن میبا ما  نآ رییو تغ متراکم یتوده نخستین از آن تشکیل

ای بیش نیست که در ، یاوهمتراکم یتوده که بر این باورند رخیبیکدیگر، کشمکش داشتیم؛ 
آفریده شده  ،روز شش در نیو زم آسمان :گویندمی قرار دارد که مقدس یهاکتاب تعارض با

 میتوانینم ، با تمسك به احکام دین،کنونی روزگار در ما که بر این باورنددیگر  یبرخ و است
 .کنیم یپوشچشم علمی اکتشافات و حقایق از

 شش در را جهان چگونه خدا که پرسیدم او و از رفتم پدرم پیش روزی آورم،من به یاد می
هستی در سیری بسیار  که اثبات کرده است ،علمکه  است یدر حالاین  ؟آفریده است روز
 از آن پاسی میان من و پدرم تا ؟ این گفتگواست آمده پدید ،دها سالگذر میلیار و در کند

 .شب زمستانی ادامه یافت
 ؛ از جمله این آیات را:چند آیه از آن را برایم تالوت کردو  گشود را کریم نآقر پدرم،

 (5سجده:«)یوم کان مقداره خمسین ألف سنة يثّم یلرج للیه فالسماء للی اْلرض، دّبر اْلمر منی»
سپس در  کندیم ریتدب نیسن و اکمل( از آسمان تا زموست که امر عالم را )به نظام احا: »
 «.رودیم فرااو  یو ارواح( به سو قیهزار سال است باز )حقا ،که مقدارش یروز
 (4ملارج: «)تلرج الملئکة والروح للیه فی یوم کان مقداره خمسین ألف سنة»
که  یوند در روز)عرش( خدا باال ر یفرمان( به سو گرفتن ی)برا نیرشتگان و روح االمف: »

 «پنجاه هزار سال خواهد بود. ،مدتش
یك روز از آن شش روزی که خداوند در آن، هستی را آفرید،  یسپس پرسید: اندازه

 سال؟ هزار پنجاه شما قول به یاقدر است؟ آیا به شمارش ما و در حساب ما، هزار سال چه
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های با اندیشه بعد روز؛ ه نیستکس از آن آگا ،خدا جز که ییهاسال جنس از و دیگر عددی یا

ها درپی نزدیك به هم ساختن و سازگار نمودن پس آن اندیشه و ازمدرسه رفتم  به ایتازه
 پیدایش پیرامون الپالس ینظریه که دریافتم و گذشت هاروز م؛بود خوانناهمهای دیدگاه

 .گرفتند را نآ جای ،دیگری نظریات است و نبوده درست نخستین هستی،
 را کوششم یپسینهدنباله و  ،شدیم های کهنهآن کشمکش به مربوط که چهآن خاطر به

آغاز  یرامونعلمی پبنیاد و دانشهای و انگاره اکتشافات اخبارها و داده کردن دنبال به معطوف
 خاطر هب حیوانات و جمادات که اهدافی یو نیز درباره کردم یو هست کائنات ،ماده شیدایپ
 شاند؛ک اسطوره جهانبه  مرا که همان عاملی بود امر، این بسا و چه و هستندتکاپ در نآ

 چالش ،هدفمند امور وپیدایش هستی  پیرامون پژوهشو بررسی  که است یجهان ،اسطوره
 رود.به شمار می نآ بنیادینهای 

: پرسیدممی از خود کهیدرحال آوردم یادفرا را های دیرینکشمکشآن  و الپالس ینظریه
 میان پسابطال گردید. مدتی  پس ازساحت علم  و شناخته شده در برجسته ینظریه یك

ی خود، نظریات درجاینیز  های آفرینشاسطوره یاآ ؟چه تفاوتی هست ،نظریه و اسطوره
اورد کوشش اند؟ آیا این اساطیر، رهنیستند که به پدیدارشناسی، تحلیل و رازگشایی پرداخته

گیری و های بنیادینی که پیرامون شکلجویی در برابر پرسشچارهخرد نیست در راستای 
 است؟ فرایادش آمدهپیدایش هستی، 

 وکوشیده است آن پیدایش و هستیو راز  گیتی حقیقت کشف در پیوسته ،انسان راستش
زار او برای رسیدن فا که حالی در نموده است سرگرم به خود را او آغاز و انجام آفرینش،

 او، پیوند خورده است. من در آغاز بر این باورم خرد و روان پیشرفت تاریخی نبارگاه بدان با
 مشخصی قواعد و قوانین و پیوندها برابر در گون خویشگونه یهاپدیده یهمه با جهان که

 طبیعت بر چیرگی را در ویآگاهی انسان از آن پیوندها،  که باور دارم و سر فرود آورده است
خویش،  سود و منفعتو  گرایشرام ساختن آن در برابر  ین در راستایچنپیرامونش و هم

 ، بارانجادویی هاییبا برگزاری آیین برای نمونه تواندمی اوو بدین ترتیب  کندمی یاری
 نماید چنانمی پاسخگویی و اجابتبه  را وادار طبیعت هایی جادویی که؛ با کمك آیینبیاورد
 نیز با همان شیوه، طبیعی را یو بالیا دشمنان را نابود دی بخشد،بهبوتواند بیماران را میکه 
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ی خدایان در راستای های خود در پی تصّرف در ارادهها با اجرای آیینپژوهان این است که جادوگران و َشَمندر واق ، برداشت دین  1
 های خویش هستند!خواسته




