ديدگاه
تأملي در وجوه تمايز معناي قرآني و فهم پديدارشناسانه از اسطوره
سيد کمال حاج سيدجوادي

*

تاریخ دریافت مقاله1390/12/12 :
تـاریخ پذیرش مقاله1391/1/30 :

چكيده
از فرهنگ قرآني و اسالمي چنين برميآيد که «اسطوره» داراي بار معنايي منفي و فاقد حقيقت خارجي يا حتي واقعيت تاريخي
است و برايناساس هر گونه تطبيق روايتها ،آموزهها ،حقايق و اصول قرآني بر اسطورهها نادرست است .بنابراین« ،اساطير
االولين» خوانده شدن کالم الهي از سوي مشرکان و معاندان ،مورد نکوهش قرار گرفته است.
در اين مقاله با بررسي و تحليل مفهوم اسطوره در سنت اسالمي و ريشهيابي اين واژه در زبان فارسي و عربي ،به نقد
ديدگاهي ميپردازيم که در آن ،رويکرد پديدارشناسانه نسبت به اسطوره ،راهی برای فهم اسطوره و حقایق دينی تلقی میشود.
انديشمندانی چون الیاده ،و برخی همفکران وی نظیر یونگ و ُکربن بر این باورند که دین یا اسطوره در دین را میتوان از راه
پدیدارشناسی شناخت و بر همین اساس ،یک دینپژوه یا اسطورهشناس باید خود را جای یک انسان اسطورهباور بگذارد و از زاویة
دید وی به نقش و معنای اسطوره و دین پی ببرد .دین عبارت است از اسطورههایی که انسان دینباور حقیقت آنها را میپذیرد و
فهم اسطوره و دین از طریق پدیدارها و نمودهای آن ،فارغ از فهم حقایق ذاتی و باطنی ،امکانپذیر است .اما بر اساس آیات قرآن
و ادبیات دینی اسالم ،واژة اسطوره به مضامین افسانهای و غالباً جعلی و باطل اطالق میشود و مترادف دانستن آن با اصطالحاتی

نظیر historiaو  mythدر سنت فکری غرب نادرست است.
در این نوشتار ،با مروری بر ادبیات قرآنی در خصوص اسطوره و ذکر نمونههایی از تطبیق نادرست و ناروای رخدادها و مفاهیم
قرآنی با اسطورهها ،رویکرد پدیدارشناسانه به اسطوره و دین مورد نقادی قرار میگیرد .همچنین به اثبات این مدعا پرداخته میشود
كه تصويرهاي ذهني و دروني با بينش هرمنوتيكي اسطوره ،پايه و اساسی براي شناخت ماهيت و ريشة دين توحیدی نداشته و ندارد.
كليد واژهها :اسطوره ،واقعیت ،پدیدارشناسی ،فهم ،امر قدسی
* عضو هيأت علمي مركز آموزش عالي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري javadi@ariaac.ir
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فصلنـامه

سال اول ،شماره  ،2بهار 1391

مقدمه

واژة اساطير در قرآن كريم
در  9آية قرآن كريم واژة اساطير آمده و در تمام این
آيات به «األ َّولِني» اضافه شده است:
 .1سوره انعام آيه :52
و ِمنهُم من يس َت ِم ُع َ
إليك و َجعلنا عيل قلوبهم اكنه أن يف َقهوه
و يف آذا ِنهم وقراً و أن َيروا َّ
كل آيه اليؤ ِمنوا بها حتي إذا جاءوك
ُيجادلونك يقول ا ّلذينَ كفروا إن هذا ا ّال أساطري األ َّولِني.
و از آنان كساني هستند كه به تو گوش ميدهند و ما بر
دلهايشان پردهها افكندهايم كه نميتوانند حق را درك
كنند و در گوشهاي آنها سنگيني نهادهايم و اگر هر نوع
آيهاي ببينند باز به آنها ايمان نميآورند .حتي هنگامي
كه به نزد تو ميآيند ،براي مجادله ميآيند و كافران
ميگويند اين نيست جز همان اساطير پيشينيان.

سوره النحل آيه :42
و اِذا َ
قيل لَهُم ماذا أنز ََل ر ُّب ُكم قا ُلوا أساط ُري األ َّولني.
سوره مؤمنون آيه  18و :28
ثل ما َ
َبل َقا ُلوا ِم َ
قال األ ّولني.
قالوا أ ِءذا ِمتنا و ُكنّا ُتراباً و ِعظاماً أ ِء ّنا ملَبعوثون.

لقد ُو ِعدنا نحنُ و آباونا هذا ِمن ُ
قبل ّأن هذا ا ّال اساط ُري االَ َّولِني.
سوره فرقان آيه  4و :5
و قال ا ّلذينَ َك َف ُروا ّأن هَ َذا الاّ ٌ
ءاخ َ
قوم َ
إفك رَ
رون
إفتَي ُه و أَعا َن ُه عَليه ٌ
فقد جا ُءو ُظل ًام و ُزوراً و قالوا اساط َري األَ ّول َ
ني أك َتتَبها ف ِهي تمُليَ علي ِه
ُبكر ًه و اَصي ًال.
سوره نمل آيه :86
لقد ُو ِعدنا هَ َذا َنحنُ و آ َبآؤنا ِمن قبلِ أن هذا الاّ أساط ُري أال ّولنيَ.
سوره احقاف آيه :71
أخرج و قد َخ َل ِت ال ُقرون
و ا ّلذي قال لِوالديه ُأف لكام أَت ِعدانني أن َ
ُ
ِمن قبيل و هُ ام يَستغيثانِ الله َو ْي َل َك آ ِمنْ إن َوع َد الل ِه حقٌّ
فيقول
ما هذا الاّ أساط َري أالولني.
سورة قلم آيه :51
إ َذا ُتتليَ علي ِه آيا ُتنَا قال أساط ُري األَ َّولِنيَ.
سوره مطففين آيه :31
إذا ُتتليَ َع َلي ِه آيا ُتنا قال أَساط ُري األ َّولِني.

اساطير از ديدگاه لغتشناسان
اساطير جمع اسطاره و اسطوره است كه از «سطر»
گرفته شده به معنی نوشتن؛ جمع سطر «اسطار»
ميشود و اسطار به اساطير ،جمعالجمع است( .دهخدا،
ذیل مدخل) «مجمع» نظر ديگري نيز ارائه ميدهد و
از اخفش نقل ميكند :اساطير ،جمعي است كه واحد
(مفرد) ندارد مثل ابابيل.
در ادبيات عرب آمده:
يّإن و أسطار سطرن سطراً
ً1
نرص نرصاً نرصا
لِقائل يا َ
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اسطوره در زبان فارسي به معني سخن پريشان و بيهوده،
سخن باطل ،قصه و افسانه بوده است( .فرهنگ دهخدا و
معين .ذیل مدخل)
اما مفهوم این واژه در فرهنگهاي فارسي امروز
چنين آمده:
«افسانهاي راجع به موجودات ،كارها يا رويدادهاي
فوق طبيعي ،حاوي برخي عقيدههاي مردم باستاني
دربارة پيدايش جهان ،جانوران ،گياهان ،كوهها ،رودها يا
قومها ،ملتها و كشورها»( .صدريافشار )56:1373 ،كه
بهنوعي ترجمة  mythميباشد.
معناي جدید اسطوره كه در فرهنگ زباني مردم
شكل گرفته و آرام آرام تغييرات ديگري در آن وارد شده
كه از دوران باستان به زبانهاي بعدي گفته و نوشته
ميشود كه فالن واقعه يا شخصيت كه واقعي و حقيقي
هستند اسطورة تاريخ ميباشد .در اینجا ابتدا ،واژة
اسطوره از ديدگاه قرآن را مورد مطالعه قرار میدهیم
و در ادامة بحث به پديدارشناسي اسطوره ميپردازيم.

سوره انفال آيه :13
و إذا ُتتيل عليهم آيا ُتنا قالوا قد َس ِمعنا لَو نشآ ُء لَ ُقلنا َ
مثل هذا ّإن
هذا الاّ أساط ُري األَ َّولني.

بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي

اساطير از ديدگاه مفسران
مفسران در تفسير اساطير األولين سخنان مختلفی گفتهاند:
طبرسی ،صاحب مجمعالبیان ،اساطير االولين را
سخنان عجيب و غريب نوشتهشده توسط گذشتگان
ترجمه ميكند (طبرسي ،ج )46:8و همين معنا در
روضالجنان تأييد شده است( .رازي ،1374 ،ج )81:9
تفسير گازر :افسانة پيشينيان و حديث اولينان.
(جرجاني ،1337 ،ج )45:3
تفسير شريف :آنچه نوشتهاند پيشينيان از قصص و
حكايت (شريف الهیجی ،1363 ،ج) 745:1مانند «كليله
و دمنه» و قصههاي رستم و اسفنديار (همان ،ج )185:2
تفسير كشفاالسرار :افسانههاي پيشينيان است
و دروغها كه پيشينيان برساختند و نهادند( .ميبدي،
 ،1364ج )324:3
تفسيرالميزان :خبر نوشته شده است ولي بيشتر در اخبار
خرافي استعمال ميشود( .طباطبائي ،1362 ،ج )249:15
نوشته شدة سطر به سطر است ،اباطيل( .همان ،ج
)378:20

اساطير از ديدگاه مترجمان قرآن
واژگان تعدادي از قرآنهاي ترجمه شده به زبان فارسي
كه از سدة چهارم هجري به بعد در كتابخانهها موجودند،
بهعنوان فرهنگنامة قرآني چاپ شده است .در این
فرهنگ ،اساطير االولين چنين ترجمه شده است:
افسانهها ،نبشتگيها ،افسانها نوشته ،افسانه گفتن،
نوشته دروغها ،افسانهاي برهم بافته ،سرگذشت
افسانههاي پيشينه ،نوشتهها ،نبشتههاي پيشينيان،
افسانههاي پيشينيان( .ياحقي ،1377 ،ج )124:1
معنای این واژه در ترجمههاي فارسي اخير نيز بدین
صورت آمده است:
ترجمة قرآن طاهري قزويني« :افسانههاي پيشينيان»
(طاهري قزويني)3600:1386 ،
ترجمة قرآن زمانی« :افسانههاي پيشينيان» (زماني،
)189:1389
ترجمة قرآن خرمشاهي« :افسانههاي پيشينيان»
(خرمشاهي)269:1374 ،
در ترجمة قرآن كريم به انگليسي نيز مترجمان
«اساطير االولين» را « »tales of ancientsترجمه كردهاند
(صفارزاده )294:1381 ،و يا «»Stories of The ancients
()Shakir:194

اساطير از ديدگاه اسطورهشناسان
در هر صورت بنا به نوشتة مفسران و لغتنويسان مراد
قائلين از اساطير االولين ،نوشتههاي باطل و حكايات

123

Downloaded from kimiahonar.ir at 7:14 +0430 on Monday August 20th 2018

اقرب الموارد ،اساطير را جمعالجمع دانسته و
مبرد نقل
ميگويد این واژه جمع اسطار است و از ّ
ميكند :جمع اسطوره است مثل احدوثه و احاديث .بنابر
گفتة مبرد ،اساطير جمع عادي است .راغب اصفهاني نیز
مبرد نقل ميكند.
اين كالم را از ّ
صحاح و لسانالعرب معنای این کلمه را اباطيل و
داستانهاي بي سروته دانسته است( .قريشي،1352 ،
ج)266:3
و در قول ديگر ،اساطیر را جمعالجمع سطر ميدانند؛
به معنی اباطيل و داستانهاي بيسروته (دائرةالمعارف
اسالم ط 2تكمله).
در فرهنگهاي معتبر فارسي مانند غياثاللغات نيز
اسطوره را افسانههاي باطل معني كردهاند(دهخدا ،ذیل
مدخل) و به اين منظور در يك قول ،مفردش را اسطوره
ذکر نمودهاند .مانند :حدوثه (مفرد احادیث).

تفسير نمونه :افسانههاي پشتيبان( .مكارم شيرازي،
 ،1367ج )1:15
اساطیر در معناي ديگري نیز آمده است :نبشتههاي
زينت يافته و زيبا .در تفسیر رهنما از لسانالعرب نقل
شده :سطه فالن علي فالن اذا زخرف له االقاويل و نمقها.
كفار ،ايراد و اتهاماتي
همچنین در این تفسیر آمده است كه ّ
به پيامبر ميزدند و با جدال و سرسختي قرآن را اسطوره
ميخواندند( .هاشميرفسنجاني  ،1375ج 4:5ـ)73

فصلنـامه

دروغ و افسانههاي بيمغز گذشتگان است .در كنار اين
ن عربي و مفسران قرآني ،تعدادي از
گفتة اديبان زبا 
مستشرقان مانند آرتور جفری و گروهي از نويسندگان
ايراني اسطوره را همريشه «ايستورياي يوناني» ميدانند
كه دو كلمة ( historyتاريخ) و ( Storyداستان) انگليسي
از آن مشتق شده است .اما این نظرية رد شدة این واژه
نیز مانند بسياري از واژگان دخيلي است كه جفری در
كتاب خود آورده و بعدها دخیل بودن آنها در زبان
عربی مردود گردیدهاست.
حتی روزنتال در مقالة دائرةالمعارف اسالم ميگويد:
حتی دخیل بودن از نظر زبانشناسي ممكن باشد ولي
نهايتاً موجهترين نظر آن است كه ريشة اسطوره را از
«سطر» بدانيم.
مهرداد بهار ميگويد :اساطير ،جمع مكسر واژة
اسطوره در زبان عربي است و اسطوره خود ،واژهاي است
معرب از اصل يوناني ( .Historiaبهار )40:1385 ،ديگران
ّ
نيز این سخن بهار را در منابع مختلف تكرار كردهاند.
واحددوست در اینباره میگوید ...« :ميتوان انگاشت كه
اسطوره را با سطر پيوندي نيست»( .واحددوست:1381،
 )22و از نظر کزازی«،اسطوره واژهاي است كه در بنياد
تازي نيست و مانند بسياري از واژههاي ديگر در اين زبان
از ديگر زبانها گرفته شده است»( .كزازي)112:1376،
برخي نیز این واژه را با امالیی متفاوت نوشتهاند ....« :دلم
بار نداد «استوره» را كه از واژة التين « »Historiaگرفته
شده است« ،اسطوره» بنويسم»( .رجبي)10:1375 ،
این درحالی است که بحث دربارة واژگان دخيل
در قرآن ،موضوعي فنی ،بسيار دقيق و علمي است كه
پيچيدهترين مسائل زبانشناسي را درپي دارد .دهها
مقاله وكتاب مخالف و موافق در اينباره بحث كردهاند
و باید گفت با حرف يك مستشرق نميتوان دربارة
واژههاي قرآني اینچنین اظهار نظر كرد .شاید بايد به
آنان آية  49سورة مباركة عنكبوت را گوشزد كرد:
«بلكه اين قرآن آيات روشنگري است كه در سينة
[اهل دانش جاي دارد با و جز ستمگران [كسي] آيات ما
را دانسته انكار نميكند».

موالنا و اساطير
موالنا جاللالدين در مثنوي بر كساني كه با تأمل و
تعمق به این اثر نمینگرند ،طعن ميزند و ميگويد :از
آن گروه ديگر عجیب نخواهد بود كه مانند مشركان،
آيات قرآن را «اساطير االولين» بخوانند و از آن سودي
را طلب کنند كه از شاهنامه يا كليله و دمنه ميتوان
برگرفت:
«شاهنامه يا كليله پيش تو
همچنان باشد كه قرآن از عتو
چون كتاباهلل بيامد هم بر آن
اين چنين طعنه زدند آن كافران
كه اساطيرست و افسانة نژند
نيست تعميقي و تحقيقي بلند
كودكان ُخرد فهمش ميكنند
نيست جز امر پسند و ناپسند
گفت اگر آسان نمايد اين به تو
اين چنين آسان يكي سوره بگو...
اين نه آن شيرست كز وي جان بري
يا ز پنجة قهر او ايمان بري
تا قيامت ميزند قرآن ن ِدي
كاي گروهي جهل را گشته فدي
مر مرا افسانه ميپنداشتيد
تخم طعن و كافري ميكاشتيد
خود بديديد اي خران طعنهزن
كه شما بوديد افسانة نه من»
(موالنا)310:1321 ،

برخي از مفاهيم قرآني و درك اسطوره و واقعيت
در قرآن كريم كه داراي متن مقدس متواتر و
قطعيالصدور از جانب ذات متعال است ،جايي براي
اسطوره نيست .اسطوره بار معنايي منفي دارد و وقايع
تاريخ قرآن ،حقيقتهاي انجام يافته و واقعياند این در
حالی است که ستيزندگان قرآن ،این کتاب را شامل
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افسانههاي نوشته شدة پيشينيان میدانستند.
به یقین ،تفاوت فاحشي میان وقايع دروغينی كه
تفسير ذهني ديروزي و امروزي است با مطالب قرآن كه
واقعي و حقيقي هستند ،وجود دارد.
تمام مفسران بار معنايي منفي از اساطير استنباط
كردهاند كه در وقايع واقعي ،زمان و مكان هم مختصات
تعريف شدهاي دارند ،نه باورهاي ذهني و عجيب و غريب
در تأويلهاي جاهلي و غيرتوحيدي.
امروزه دیده میشود که تأويل قرآن با افسانههاي
دروغين و تطبيق آن با اسطورههاي ديگر ملل و
همچنین استخراج مطالب و مفاهيم كليشهايِ غيرعلمي
و غيراسالمي در نوشتههای اسطورهشناسان ایرانی و
غيرايراني راه یافتهاست .این باور نادرست ،متاسفانه
بهعنوان يك اصل عالي پذيرفته شده و در اظهارنظرها
مورد استفاده قرارگرفته است که در اينجا فقط به چند
نمونه اشاره مينماییم:
ميرچا الياده در فصل چهارم كتاب اسطورة
بازگشت جاودانه به ماندگاري افسانة معاد ميپردازد و
میگوید«:معاد بهعنوان اسطوره تعيين ميشود»(.الياده،
)147:1378
مهرداد بهار نیز در این باب گفته است:
«  ...اين روزها روشنفكران و عاشقان تاريخ و
مليتها ،از آنچه به انقالبيون تاريخمان نسبت ميدهند،
نسبتهايي كه براي ما اجراي آنها تابو است ،ناراحت
ميشوند و ميگويند اينها تهمت دروغيني است .مث ً
ال
جزو تهمتهايي كه ميگويند به بابك بسته شده اين
است كه بابك حرامزاده بوده و ميگويند كه به كلي
دروغ است.
درحالي كه اين واقعيت تاريخ است ،اين جزو
سنتهاست كه پيامبر و رهبر روحاني يك قوم (در عهد
باستان) بايد پدري زميني نداشته باشد .عيسي مسيح
يكي از نمونههاي اين در واقع بيپدر مشخص بودن
است .چون پيامبر به مفهوم قديمش عبارت از انساني
نيست كه از جانب خداوند مأمور به پيامبري شده باشد،

بلكه خدايي است كه در تن يك انسان فرود آمده و اگر
فرزندي پدر مشخص زميني داشته باشد ،ديگر نميتواند
پيامبر باشد .نطفة پيامبر را روحالقدس يا باد زنده
(اصطالح ايراني معادل روحالقدس «باد زنده» است) در
رحم مادر ميگذارد و مادر در واقع حامل خداوند است
تا هنگامي كه او به دنيا بيايد و به پيامبري برسد و ما
حتي تا عصر حاضر در كردستان در ميان اهلحق داريم
كه پيامبر پدر زميني مشخصي ندارد .اين امر در داستان
موسي هم ديده ميشود.
در واقع ،بر آب گرفته شدن موسي در اصل عبارت
است از اين كه پدر و مادر او مشخص نيست و مادرش
آب است و آب با رحم مادر در اساطير ارتباط بسيار
نزديك دارد .رحم مادر درواقع درياست و گرفته شدن
موسي بر آب يعني اين كه نطفة آسماني موسي در
رحم دريا پرورده شده و او جهاني است نه انساني .و بعد
براي اينكه منطقياش كرده باشند ،در دورههاي بعد
پدر و مادر او را مشخص ميكنند .بعد مادرش بهطور
ناشناس ميآيد و فرزندش را شير ميدهد .پديد آمدن
سرسلسلهها هم بايد به همين روال باشد .قباد كه در
شاهنامه از كوه آورده ميشود ،در اساطير قديم ايراني
از آب گرفته شده است و قباد ـ يا به تلفظ قديمش
كوات ـ يعني سبد و در داستان هست كه بچهاي در
سبد در آب ميآمد و او را گرفتند و بعد به شاهي
رسيد .درواقع قباد هم به يك نحوي ،نطفة آسماني
دارد ،يا بسياري از شاهان از كوه ميآيند مانند كيومرث.
البته براي كوروش پدر و مادر مشخصي وجود دارد،
ولي اين بچه بايد از كوه بيايد تا يك شخصيت عظيم و
درخشاني مثل كوروش شود و چنين داستاني هم براي
او درست شده است .زال را درواقع سيمرغ است كه در
كوه بزرگ ميكند و به جامعة انساني ميدهد و از او
رسم بهوجود ميآيد .بنابراين ،نامشخص بودن والدين
براي بابك ُحسن است نه عيب .به هر حال ،اينها در
حق پيامبران سنتي تهمت نيست( .بهار)323 :1362،
از ميراث مردم ابتدائي ،دين توتم است كه در سه
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وجه :توتم ،مانا ،تابو ،در زندگي ما نفوذ فراوان دارد.
(خدايار محبي)192:1342،
«قرباني کردن» در اساطیر به شکلهای مختلفی
آمده است .در اسطورههاي پاوني  Pawneesو هندي
گواكيل  Guayaqilمردي را ميكشند و خونش را هنگام
بذرافشاني به زمين ميپاشند تا محصول بهتر بدست
آورند .آنها رسیدن محصول و موسم درو را آن تعبيري
از تجديد حيات مرد قرباني شده بهشمار ميآوردند .به
همين جهت براي مرد قربانيشده جنبة الهي قائل
میشدند و او را تقديس مينمودند .از همين جا افسانة
عالمگير مرگ خدا در راه بندگانش و تجديد حيات سير
پيروزمندانة وي پدیدار گشته است)Frazer, 1996:337( .
آيين قرباني كردن ،بعدها ،در بسياري نقاط به قرباني
كردن جانوران تبديل شد كه عيد قربان ،بازماندة آن
است .بهار در توضيح اين مطلب مينويسد:
«داستانهاي اسحاق در تورات و اسماعيل در قرآن،
شكلهاي تغييريافتة همين آيين و گوياي زمان برافتادن
مراسم قرباني دالورها در سرزمينهاي سامينشين
و نيرو يافتن پدرساالري در جوامع غرب آسياست».
(بهار)64:1362،
حضرت موسي در ساحت اسطوره ،همان اهموسه
پادشاه مقتدر مصري (سالهاي 1558ـ 1580قبل از
ميالد) است كه از داستان سارگون آول پادشاه اکد اخذ
شده( .مفرد كهالن)161:1375 ،
چنین گفتههای غيرعلمي و هرمنوتيكي ،ساخته و
پرداختة ذهنهايي با تو ّهمهاي نژادپرستانه و بياعتقاد
است .این برداشتها را براي حضرت عيسي نيز در نظر
گرفتهاند و او را اسطورة ادونيس يوناني (همان )143:یا
شخصي به نام يهوداي جليلي در نظر گرفتهاند (همان:
 .)149عدهای نیز معتقدند که عیسی همان مهر است
كه تولد او در شب يلداي ايراني با تولد مهر تطبيق داده
شده است.
اگر بخواهيم شناختي از تطبيق اساطير با زمان و
مكان و تاريخ حاصل کنیم ،به بيراهه رفتهايم .مثال

روشن آن اساطير ايراني است كه گروهي با معیار فوق
به معرفی آنها میپردازند.
در اين تفسير ،شخصيتها و مكانهاي غيرواقعی
اينگونه معرفي ميشوند:
سياوش = فروتيش (همان)179:
رستم = گرشاسپ (همان)186:
كيخسرو = هوخشتر (همان)202:
فريدون = كوروش (همان)226:
كوراوغلو = كوروش (همان)238:
اسفنديار = داريوش اول (همان)287:
دقيانوس = داريوش (همان)297:
جابلقا = مجمعالجزاير ژاپن (همان)275:
جابلسا = چين (همان)
مقبرة داريوش( 5/3كيلومتري تخت جمشيد) = غار
اصحاب كهف (همان)299:
بهخاطر داشته باشيم كه در شاهنامة حكيم
ابوالقاسم فردوسي ،بسياري از اعالم تاريخي ،جغرافيايي،
اشخاص و كسان واقعي و حقيقي نيستند .مث ً
ال« :البرز»
در شاهنامه به كوههايي در هند ،بلخ ،فارس و قفقاز
اطالق شده است( .كريمان 99:1375ـ )239و ديگري
در مغرب ،سرزمينهاي شام و يمن و قسمتي از مصر را
شامل ميشود (همان.)189:
بنابراين تفاوت بارزی میان حقيقت در كالم آسماني
و متن مقدس و افسانهپردازي و افسانههاي غيرواقعي
وجود دارد.
نکتة حائز اهمیت دیگری که باید بدان اشاره شود
این است که قرآن ،کالم وحی است و چیزی غير از
تفاسير ،استنباطات و نوشتهها و تأويلهایي است که
برخي از مفسران از آیات آن ارائه میدهند .بسياري از
مضامين اسطورهاي كه در تفاسير قرآن كريم راه يافته
است ضعيف ،جعلي ،شركآلود و غيرتوحيدي است.
جای افسوس دارد كه چگونه مفسران بزرگي چون
طبري 2و ديگران با اغماض و بيتوجهي ،تفاسير خود
3
را از اسرائيليات و مسيحيات و زرتشتيات آكندهاند.
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زمینههای پدیدارشناسی دین
و پدیدارشناسی اسطوره
اصطالح پدیدارشناسی نخست از سوی یوهان هانریش
المبر 6از پیروان کریستن ولف 7در سال  1764به
کار گرفته شد )Spielberg, 1971:7-19( .به نظر وی
پدیدارشناسی ،روش تحلیل پدیدارها است برای
تشخیص دقیق حقیقت یا خطا .پدیدارشناسی روشی
است که تکیه بر آگاهی و ص َور آن دارد و بعدها در حوزة
دین به کار رفت)Ryba, 1991:25-41( .
رویکرد پدیدارشناسانه به اسطوره ،متأثر از
پدیدارشناسی دین است و با دو رهیافت کالسیک و
هرمنوتیک مطرح شده .پدیدارشناسی دین که به گفتة
دوالسوسای 8در کتاب درسنامة تاریخ ادیان ()1886
درک ذات و وحدت ص َور متکثّر ادیان را دنبال میکند،
رقیبی است برای تاریخ دین که در آن با روش توصیف
نظاممند پدیدارهای دینی ،در پی دستیابی به ماهیت
مشترک و واحد نهفته در پدیدارهای دینی است.
()Sharpe, 2009:222
9
برخی پدیدارشناسان دین همچون فاندرلیو و
کریستنسن 10پدیدارشناسی را روشی علمی برای
مطالعة فراتاریخی دین میدانند که در پی کشف «ذات
11
نهفته در پس پدیدارهای دینی» است.
پیشتر از این نیز هگل با مبنای دیالکتیکی ،سیر
تاریخی دین را پدیدارشناسانه تحلیل کرد تا نشان دهد
«دین مثبت» 12به زبان اسطوره ،همان حقیقت مطلقی
را آشکار میسازد که عقل همچون ایدة مطلق در کمال
فلسفه بدان دست مییابد 13.هگل به منظور دستیابی به
«ذات معقول دین» ،هم تاریخ و هم فلسفه را مورد توجه
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كتابها و مقاالت متعددي دربارة اين روايات ضعيف و
جعلي توسط مسلمانان شيعه و سني نگاشته شده که
كتاب مرحوم محمدجواد مغنيه 4صاحب تفسير كاشف
كه از دانشمندان شيعي لبنان است و دكتر محمدحسين
ذهبي 5از اين قبيل است.

قرار میدهد زیرا قائل است دین صورتی تاریخی دارد که
خودآگاهی روح با ایدة مطلق فلسفه یکی
به تدریج در
ِ
میشود( .خاتمی )95:1382
هوسرل به عنوان بنیانگذار پدیدارشناسی کالسیک،
خود روش پدیدارشناسی را در حوزة دین به کار نبرد،
اما روش فلسفی کارآمدی را در اختیار دینپژوهان قرار
داد .وی در پی ابداع روش جدیدی برای تحلیل مسألة
آگاهی بود؛ روشی که به آرمان «علمی بودن» وفادار
باشد .از نظر هوسرل پدیدارشناسی به معنای خاص،
صورتهای مختلف معرفت و ابژههای آنها را بررسی
میکند ،اما پدیدارشناسی به معنای عام ،روشی است
ماهوی که به تأسیس علم دقیق فلسفه که موضوع آن
جهان زندگی است میپردازد .او «اصل بازگشت به خود
اشیاء» 14را بهعنوان اصل روش پدیدارشناسی مطرح
میکند؛ بازگشت به دادههایی که در تجربه یا آگاهی به
ما داده شده است ،یعنی پدیدارهای آگاهی ،و نه تجربة
خارجی از عالم .آگاهی همواره با نسبت همراه است و این
نسبت ،ماهیت التفاتی 15را نشان میدهد که بیانگر نوعی
بازتاب 16و رؤیت درونی در آگاهی است که بنا بر آن ،ما
نه به خود ابژه ،که به تجربه یا پدیدار آن دست مییابیم.
به همین دلیل است که آنها «پدیدار» 17نامیده
میشوند و ویژگی ذاتی آنها این است که همچون
«آگاهی ـ از» یا «پدیدا ِر» اشیاء است .این نسبت
داشتن ،در باطن هر بیانی  ...که با تجربة روانی رابطهای
دارد ،نهفته است؛ برای مثال :ادراک چیزی ،به خاطر
آوردن چیزی ،تفکر دربارة چیزی ،امید به چیزی ،ترس
از چیزی)Kockelmans, 1994:75-7( .
هوسرل بــا بیـان روش «تحویل» 18بـه بیـان
مراحل ریشهیابی معرفت میپردازد :تعلیق ،19تحویل
پدیدارشناسانه ،20تحویل ماهوی 21و تحویل استعالیی.22
«تعلیق» ،یعنی خودداری از هرگونه حکم دربارة وجود
عالمی خارج از آگاهی بشر .برای بررسی تجارب محض و
آگاهی بشر از ابژه ،باید از شهود بیواسطه بدون داشتن
پیشفرض آغاز کرد )Husserl, 2012:33-4( .نخستین
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پیشفرضی که باید به کنار نهاد «دیدگاه طبیعی» 23است؛
یعنی صرفنظر از وجود عالم خارج و مستقل از آگاهی من.
( )Husserl, 1977:312در دیدگاه طبیعی« ،من همیشه
حاضرم»« ،عالم خارج ،واقعی و مستقل از من در برابر من
همه جا هست» و «بطالن بعضی از اجزای عالم خارجی،
تأثیری در وجود خارجی و مستقل آن ،همچون یک کل
خارج از من ندارد».)Husserl, 2012:51-3 & 60-2( .
تحویل پدیدارشناسانه :با تعلیق این دیدگاه طبیعی،
من رهیافت
تنها تجربه و آگاهی «من» باقی میماند و ِ
روانی محض تقلیل مییابد که مرکز و
طبیعی به حیات
ِ
کانون فعالیتهای التفاتی است)Husserl, 1977:314-15( .
بنابراین وظیفة پدیدارشناس ،بررسی محتوای آگاهی
است .پس در تحویل پدیدارشناسانه باید از امور واقع به
تجربههای روانی گذر کرد و به جای پرداختن به عالم
خارج مستقل ،به آگاهی و پدیدارهای روانی پرداخت.
تحویل ماهوی :تحلیل آگاهی من از اشیاء ،مستلزم
این امر است که صورت و ماهیت امور ،مورد توجه و
التفات آگاهی قرار گیرد .ماهیت و صورت برای هوسرل،
نه خارج از آگاهی من قرار دارند (دیدگاه افالطونی)
و نه اموری انتزاعی هستند(دیدگاه ارسطویی) ،بلکه
24
طی فراین ِد ماهیتبخشی
فرامد خودآگاهیاند که ّ
حاصل میآید )Husserl, 2012:39-44( .فرایندی که
در آن ،آگاهی به ماهیت ابژههای خود قوام میبخشد.
ماهیتبخشی ،انشای آگاهی است .یعنی وقتی در تحویل
پدیدارشناسانه ،شهود تجربی ،ابژهها را همچون تجربة
ابژهها بر من نمود ،آگاهی از درون خویش ،شهودی
فرامینهد .هوسرل این شهود را شهود ماهوی میخواند
عمل آگاهی از ابژهها همراه است .در این فرایند،
که با
ِ
هر شهود فردی و تجربی به شهود ماهوی تبدیل و ابژة
شهود تجربی به ایده بدل میشود)Ibid:8-10( .
تحویل استعالیی :هر چند هوسرل با تحلیل روانی
آغاز میکند اما در صدد ارائة تحلیلی روانی نیست ،بلکه
تحلیل او استعالیی است زیرا روانشناسی برای وی در
پرانتز شک قرار گرفته و تعلیق میشودLevinas,( .

 )1995:148وی در فرایند تعلیق و تأویل ،من خود را
«من محض» با ابژههای آگاهی خویش مییابد
همچون ِ
و بدینسان از «تجربة روانی خود» به «تجربة استعالیی
پدیدارشناسانه از خود» میرسدHusserl, 1977:20 &( .
 )26بدینترتیب امکان یقین در بارة من و ابژههای آگاهی
فراهم میشود .در این دیدگاه در واقع هرگونه پرداختن
ِ
معرفت هستی» است( .خاتمی،
به هستی «پرداختن به
 )100:1382ذهنیت استعالیی ابتدا جهان را همچون
دیدگاه طبیعی تعلیق میکند و سپس از طریق درک ذوات
و ماهیات امور و از طریق آگاهی استعالیی جهان تعلیق
شده از نو در آگاهی مییابد .اذهان مختلف با برقراری
25
االذهانیت
نسبتی که هوسرل تشارک اذهان یا بین
ّ
مینامد ،ضمن تفاهم با یکدیگر به عالم قوام میبخشند.
این همان است که دیلتای ،عالم زندگی میخواند؛
عالم تجربههای مشترک همگانی که بهرغم اختالف
منظرها ،از طریق همدلی 26بر همگان آشکار میگردد.
پدیدارشناسی به صورت مختصر ،تعلیق حکم دربارة
موضوع مورد مطالعه است و تأویل آن به پدیدارهای
ماهیت آنها به
آگاهی و همچنین تمرکز بر ذات و
ّ
منظور معنا بخشیدن به آنها و سرانجام دستیابی به
ِ
ذهنیت
عینیت آنها در چارچوب روابط اذهان یا درون
ّ
سوژهای آگاه براساس همدلی .چنان که خواهیم دید،
همین عناصر اصلی است که پدیدارشناسان دین آنها را
در حوزة مطالعات دینی به کار بردهاند.
انديشمندانی چون الیاده ،و برخی همفکران وی
نظیر یونگ معتقدند که دین یا اسطوره در دین را
میتوان از راه پدیدارشناسی شناخت و بر همین اساس
یک دینپژوه یا اسطورهشناس ،باید خود را جای یک
انسان اسطورهباور بگذارد و از زاویة دید وی به نقش و
معنای اسطوره و دین پیببرد .از این منظر اسطوره بر
روح یک جامعة اسطورهباور سایه انداخته تا جایی که
آنها تاریخ را آنگونه که باید ،نمیبینند و در واقع همه
چیز را به یک امر قدسی ارجاع میدهند و بر این باورند
که تا هنگامی که آن اصل قدسی بر ما اشراف دارد،
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نقدی كوتاه بر نظریهپردازی الیاده
نظريـهپــردازيهـاي كالن در هـر حوزهاي از حيـات
اجتماعي با دشواريها و ناگزيريهايي روبهروست كه
نظريهپردازي الياده نيز خالي از آن نيست .مهمترين
نقدي كه بر نظريهپردازيهاي كالن اجتماعي ميتوان
وارد کرد ،ادعاهای جاهطلبانه و توانايي محدود نظريهها
در اثبات آن مدعيات است .نظريهپردازيهاي كالن اغلب
كليت
سعي ميكنند تا در ابتدا نظرية عامي را در باب ّ
جهان اجتماعي ارائه كنند و سپس با شواهد و مداركي
به غايت محدود ،نظرية خويش را بر واقعيتهاي جهان
اجتماعي تحميل نمايند .فرض بنياديني كه در دل
اينگونه جهتگيريهاي نظري قرار دارد ،اين است كه
جهان اجتماعي را بهسان جهان طبيعي قلمداد ميكنند
و سپس با پندار امكان كشف قوانين عام ،جهانشمول،
ثابت و تغييرناپذي ِر حيات به جستوجوي آنها در بخش
مشكل اساسي
محدودي از جهان اجتماعي ميپردازند.
ِ
كه در اين نوع مطالعات وجود دارد صرفاً طرح ادعاها و
مطالعة محدود براي اثبات آنها نيست ،بلكه نشاندن و
قراردادن بخشي از واقعيت به جاي ّ
كل واقعيت است.
اگر از اين زاويه به مطالعات ديني الياده نظر افكنيم ،به
خوبي ميبينيم كه الياده با همه سختكوشي و مطالعات
زياد ،هيچگاه نتوانست شواهد و داليل كافي براي اثبات
مشكل اصلي الياده
ادعاهای خويش ارائه نمايد .در واقع،
ِ
اين نيست كه نظرية پهندامنهاي در مورد اديان ارائه
نموده است ،بلكه مشكل اساسي اين است كه او:
اوالً ،به لحاظ روششناسي با تناقضاتي روبهروست؛
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زندگی رشد و برکت دارد .به زعم الیاده ،اسطورهشناس
یا دینپژوه ،نباید امور مقدس را در پدیدهای بجوید که
انتظار میرود ،بلکه باید امور قدسی را در جایی جست
که انتظارش نمیرود .از دید وی ،دین عبارت است از
اسطورههایی که انسان دینباور حقیقت آنها را میپذیرد
و فهم اسطوره و دین از طریق پدیدارها و نمودهای آن،
فارغ از فهم حقایق ذاتی و باطنی ،امکانپذیر است.

به گونهاي كه در جريان پژوهش و مطالعات خويش ،به
آنچه خود به عنوان اصل روششناختي مطرح نموده
پايبند نماندهاست .آنچه را كه الیاده در آغاز بهعنوان
تقليلگرايي مطالعات ديني نقد ميكند ،سرانجام خود
بهگونهاي بدان رويميآورد .اگر ماركس ،دوركيم و
فرويد دين را به عواملي برونديني تحويل ميبردند،
الياده سعي ميكند الگوي واحدي از يك نظم ديني
را بر ساير الگوهاي ديني تحميل نمايد .مطالعة او در
اديان گوناگون در واقع پروژهاي براي منطبق ساختن
اديان بر الگوي واحدي از يك نظم ديني باستاني است.
او هيچگاه سعي نميكند به تفاوتها و وجوه تمایز
اديان توجه كند ،بلكه همواره با ناديده انگاشتن و
دستكم گرفتن وجوه تمايز ،ميخواهد الگوي واحدي
دل الگوهاي به غايت متنوع ،پيچيده و متفاوت
را از ِ
ي مطالعة ناچيز الياده در
ديني استخراج نمايد .برخ 
مورد اسالم را دليلي بر ناپختگي و جهانشمول نبودن
ديدگاه او ميدانند( .پالس .)272:1385 ،در حاليكه به
نظر ميرسد بيتوجهي به دين بزرگي همچون اسالم با
آن همه پيچيدگيها و گستردگي ،صرفاً يك امر تصادفي
نبوده ،بلكه به احتمال زياد به اين دليل بوده كه الياده
آن را دمساز با طرح كلي نظري خويش در مورد «دين
باستاني» نيافته است .بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت
كه الياده اصل بيطرفي و پرهيز از تقليلگرايي را در
مطالعات ادیان رعايت نكرده است.
ثانياً ،الياده به جاي آنكه شواهد و مدارك كافي
براي اثبات ادعاهای نظري خويش فراهم نمايد ،سعي
نموده است با دستكاري و دخل و تصرف در دادههاي
مورد مطالعة خود ،ديدگاه و نظرية خويش را بر واقعيت
تحميل نمايد .آنچه او به عنوان دادههاي واقعي از اديان
به ما ارائه ميدهد ،دادههاي خام و دستكاري نشده
نيست ،بلكه تفسيرهايي از واقعيت است که او ارائه
نموده .به طور مثال ،تحليل الیاده از مسيحيت باستاني،
در واقع ،منطبق بر آموزههاي واقعي مسيحيت نيست،
بلكه قسمتهایی از دينورزي پيروان مسيحيت است كه

فصلنـامه

طبق ايدة «اسطورة بازگشت ابدي» تفسير شده و سپس
به ما عرضه گشته است .آنچه كه در اين ميان الياده
آگاهانه از اهميت آن غفلت ميكند ،زمينههاي تاريخي
خاصي است كه در آن پديدههايي همچون آب ،سنگ،
آسمان ،زمين ،درخت ،ماه و خورشيد به نمادهاي ديني
بدل ميشوند .او براي اثبات مدعيات خويش همواره
مثالهايي از اين قبيل ميآورد و با قراردادن آنها در
خارج از زمينههاي تاريخي و اجتماعيشان ،به تحلیل
آنها میپردازد.
سرانجام ،فرض ديگري كه الياده ،بيهيچ دليلي ،آن
را به عنوان يك اصل اگزيوماتيك 27پذيرفته« ،وحدت
جوهري اديان» است .او نظرية خودش را در باب «دين
باستاني» يا «دين كيهاني» از آنرو مطرح ميكند كه
اديان را داراي گوهر واحد ميداند .الیاده ،بيآنكه هيچ
نوعشناسي از انواع و گونههاي مختلف حيات ديني
ارائه دهد ،سعي ميكند اين گوناگونيها و تنوع را به
الگوي واحد ديني فروبكاهد و در پس آشفتگيها و
گونهگونيهاي حيات ديني ،نظم واحد و سادهسازيشدة
مقدس»
ديني را آشكار نمايد .او با طرح «تجربة امر ّ
رودولف اوتو ،به نظر خودش یک تعريف جوهري از امر
مقدس به عنوان گوهر مشترك اديان مطرح نموده است،
ّ
درحالیکه هيچگاه روشن نميسازد كه ويژگيهاي اين
مقدس» چيست؟ این تجربه ،چگونه از
«تجربة امر ّ
ساير احساسات عميق وصفناپذير ،همانند خلسههاي
ناشي از نشئههاي اعتياد يا ت ّوهمات رواني فرد بيمار و
روانپريش تفكيك ميشود؟ آيا هر گونه احساس عميق
مقدس بهشمارآورد؟
و وصفناپذير را ميتوان تجربة امر ّ
با اینکه تعريف اوتو و الياده از «امر ديني» بسيار
سادهسازيشده ،اما دارای بیانی سطحي و بدون در
نظرگرفتن اليههاي پيچيده ،رازآلود و ماورايي است .به
نظر ميرسد آنها خود نيز به درك روشني از «امر ديني»
دست نيافتهاند .البته اين مشكل از آنجا ناشي ميشود كه
اشتیاق دستيابي به تعريفي واحد و فراگير از پديدههاي
ذاتاً متنوع ،انسان را وادار میکند تا پديدههاي اجتماعي

را ،بدون توجه به پيچيدگيها ،تكثر ابعاد و گونهگوني
آنها ،به صورت انتزاعي و خارج از زمينههاي تاريخي،
اجتماعي و فرهنگي مطالعه نماید و در پایان ،تكههايي از
واقعيت را جاهطلبانه به جاي ّ
كل واقعيت قراردهد .اين
خطايي است كه نه تنها الياده ،بلكه بيشتر نظريهپردازان
از ماركس تا فرويد،پیوسته آن را تكرار ميكنند.

يافتهها
تصويرهاي ذهني و دروني ما ّدي ،در ادراك يك شكل تأثیر
دارد؛ ادراکی که آميزهاي چندگانه از خود مدرك است
كه گاه ميتواند با عواملي همچون انديشه و خردگرايي و
ِ
سرشت خدايي در تضاد باشد .این ادراک ،در رويكردي

طبيعي ،تصويري را خلق میکند كه باعث خوشآمد
ذهنی و اعتقادي خود میگردد و رویکردهاي گوناگوني
در پي دارد :رویکردهای محسوس ،كه بيشتر جنبة
حسي دارند و متغيرند و رویکردهای معقول،كه داللتي
هستند و به خرد و عقل و دانايي و توحيد ميانجامند.
برخي از مدافعان مسيحیت معتقد بودند که اسطورهها
داستانهاي خيالي هستند كه دروغ و پوچي را رقم
ميزنند و به بیان اعمال شنيع میپردازند .آنها به همین
سبب از اسطورهها كراهت داشتند( .وارنر)15:1386 ،
بعضي ديگر از االهيون مسيحي معتقدند كه اساطير،
خبر قبلي از واقعيات كتاب مقدس يا تحريفي از آنها
تعين عوامل طبيعي
است .نحلة آلماني ،اساطير را ّ
ميدانند( .مصاحب ،1345 ،ج )117:1
فريزر ،صاحب كتاب شاخة زرين ،مينويسد :همة
اساطير اص ً
ال مربوط به بارآوري و حاصلخيزي در
طبيعت است)Frazer, 1996( .
بیرلین میگوید :اسطوره صرفاً به ذهن «ابتدايي
و پيشاعلمي» تعلق دارد( .بيرلين )10:1386 ،از نگاه
او ،اسطوره بهمثابة «تاريخ ماقبل تاريخ» است .يوهان
ياكوب يكهوفي( 28كالسيكدان سويسي در قرن
نوزدهم) و رابرت گريوز(نويسندة بريتانيايي قرن بيستم)

Downloaded from kimiahonar.ir at 7:14 +0430 on Monday August 20th 2018

130

سال اول ،شماره  ،2بهار 1391

بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي

131

Downloaded from kimiahonar.ir at 7:14 +0430 on Monday August 20th 2018

معتقد بودند كه اساطير ،محصول دوران مادرساالري
است( .همان)364:
كارل ياسپرس (1969ـ ،)1883دورة پيدايش اديان
بزرگ جهاني را چرخش بزرگ از ميتوس به لوگوس
يا جهانبيني اسطوره فرضيهپردازي فلسفي و دينی در
معناي كنوني را توصيف میکند و اين دوره را «دوره
محوري» 29مینامد( .همان.)399:
گروهي از اسطورهشناسان و جامعهشناسان ديني
به همان نظریة كفار و مشركان و ملحدان در زمان
پيامبر اسالم(ص) معتقدند که كالم آسماني را اسطوره
میخواندند .چند نظریه برای نمونه در اینجا ذکر میشود:
« ...متون مقدس اديان بزرگ ،همگي بستههايي از
اسطورهاند( »...بيرلين )10:1386
« در بررسي تاريخ اديان ابتدايي و جامعهشناسي
ديني اين چنين پنداشته شده :بشر بهتدريج براي ارواح
جنبة الهي قائل ميگردد ،روح اشياء را خداي خود
ميشمارد و بتپرستي و شرك را رواج ميدهد در اين
ميان ،شخصي مانند ابراهيم و پيغمبر اسرائيل و اسالم
الزم است تا آخرين سير «ارواحپرستي» را در انسان
جاي دهد و در ماوراء اشياء و جهان مادي «حقيقت
كل» را در نظر گيرد و آن را خداي خود و جهان
شناسند»( .خدايار محبي)185:1342 ،
برخي نيز مانند كلود اشتراوس بر اين باورند که
بازگويي يك اسطوره ،خود اسطورهاي ديگر است .به
اين تعبير بهزعم آنان كتابمقدس و قرآنكريم ،متن
اسطورهشناخت است و هيچ متن ديگری همسنگ آنان
نيست( .وارنر)16:1386 ،
از ديدگاه زبانشناسي ،تنها بررسیهایی سطحی بر
روی اسطوره انجام شدهاست؛ زبانشناسان ،ريشههاي
واژگان را تطبيق داده و نتايج را به زعم خود استخراج
نمودهاند .به مرور زمان ،یک ادبيات اسطورهايِ كليشهاي
پديد آمده كه به دليل تكرار فراوان ،به واقعيت و حقيقت
شباهت یافته و چهبسا مورد پذیرش سادهانديشاني نیز
قرارگرفته باشد .از نظر این افراد ،صفت خاص اسطوره

دروغ بودنش نیست ،بلكه این است كه باوركنندگانش
آن را به فرمودة خداوند راست ميدانند و منكرانش آن
را افسانه ميشمارند.
لوي برول معتقد است که بينش اساطيري مرحلة
پيشمنطقي ذهن است( .واحددوست.)98 :1381 ،
پثازونن نیز در این باب میگوید« :اسطوره ،افسانه
نيست بلكه تاريخ است؛ تاريخ واقعي و نه تاريخ دو
بخشي .داستاني واقعي كه به علت محتواي خود حكايت
از وقايع حقيقي ميكند يعني آغاز وقايع بزرگ ازل».
(همان )212:از نظر مارسل موس ،اسطوره برخالف
افسانه ،در عالم جاويدان و سرمدي تصوير شده است.
(همان )244:و بيشتر از همه درخصوص نشانهشناسي،
رمزگان و نمادهاي آن دوران ،پديدارشناسي آنها و پيوند
آن با سایر هنرها قابل تأمل است)Grimal,1966:9( .
اسطورههاي پيش از تاريخ هر قوم و ملت از
جنبههاي مختلف هستيشناسي ،روانشناسي و
ديدگاه مردمان آن زمان درخصوص آفرينش و نيروهاي
ماوراءالطبيعه قابلبررسي و گفتگو است .فيلسوفان نيز
در اينباره اظهارنظر كردهاند؛ به باور هايدگر در يونان
باستان« ،انسان و خداييان» از يك سو و «انسان و
طبيعت» ،كه زماني خداييان در آن مقيم بودهاند و
اينك تكنولوژي اين اقامتگاه را ويران كرده ،از سوي
ديگر ،به نداي يكديگر پاسخ ميگفتند .نزد وي انسان
و خداييان همچون سواحل دو سوي يك رود ،هر دو
از هستي برميآيند .رويداد يا واقعه ،كه همان ظهور
چهارگهان جهان،
حقيقت هستي در هستنده است،
ِ
زمين ،خداييان و ميرندگان يا آدميان را ظاهر ميسازد.
(وجداني)648:1385 ،
در برابر اين دروغ و تهمت همان پاسخي را كه قرآن
داده ميتوان گفت اما دربارة پيدايش اديان توحيدي
مطالب فراواني است كه در اين مقاله نميگنجد.
برخی نیز مانند کلود اشتراوس بر این نظریهاند که
هر بازگویی یک اسطوره ،خود اسطورهای دیگر است.
به این تعبیر به زعم آنان کتاب مقدس و قرآن کریم
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متن اسطورهشناخت بوده و هیچ متن دیگری همسنگ
آنان نیست (وارنر .)16:1386،اینگونه توهمات در نهایت
همان تکرار مطالب مشرکان صدر اسالم است که در
برابر مطالب کتاب مقدس مسلمانان اظهار میکردهاند.
آنچه در كتاب آسماني آمده واقعي و حقيقي است
و مطالب آن را نبايد همچون مشركان «اساطير» خواند.
در آية مباركة سورة احقاف شاهد مثالي در این باب
آورده شده است :پدر و مادري كه فرزند خود را به عقيدة
معاد ميخوانند و فرزند ،پرخاشگرانه به آنها میگوید:
ا ُ ّف برشما ،آيا به من وعده ميدهيد كه (ازگور) زنده
بيرون آورده شويم؟ حال آن كه پيش از من نسلها
آمدهاند (و مردهاند و بازنگشتهاند) و آن دو (پدر و مادر)
به درگاه الهي استغاثه ميكنند (و به فرزند ناخلف خود
ميگويند ) :واي بر تو! ايمان آر ،كه وعدة خدا حق است.
اما او پيوسته ميگويد :اين (حرفها) چيزي جز اساطير
پيشينيان نيست.
موالنا جاللالدين ،با ذكر مثالي در مثنوي خود،
وابستگي جغد به ويرانه را چونان كساني میداند كه به
سنتهاي كهنه دل بستهاند:
گر بيايد باز سلطاني ز راه
صد خبر آرد بدين جغدان ز شاه
شرح دارالملك و باغستان و جو
بس بر او افسوس دارد صد عدو
كه چه باز آورد افسانة كهن
كز گزاف و الف ميبافد سخن
كهنه ايشانند و پوسيدة ابد
ورنه آن َدم كهنه را نو ميكند
مردگان كهنه را جان ميدهد
تاج عقل و نور ايمان ميدهد
دل َمدز از دلرباي روحبخش
ِ
پشت رخش
كه سوارت ميكند بر
(موالنا)451:1321 ،
در پایان دربارة پیدایش ادیان توحیدی مطالب
فراوانی است که ارائة این مقاله نمیگنجد.30

پينوشتها
 .1يعني :سوگند به سطرهايي كه نوشته شدهاند همانا ميگويم :اي
نصر ،ياري كن!
 .2براي اطالع بيشتر ر.ك به مقالههاي انديشمند در «يادنامه طبري»
و مقال ه روش تفسيري طبري ،نوشته عليرضا ميرزا محمد 286:و
طبري ج )7-1:8
 .3برخي از روايات طبري از كعباالحبار ،وهببن منبه ،عبداهللبن
سالم كه يهودياالصل و ابنجريح كه در اصل نصراني بوده نقل شده
است و همچنین برخی از آنها در كتابهاي ابنمقفع و هشام كلبي
آمده كه ترجمه كتابهاي ايراني و عربي را شامل است( .التفسير و
المفسرون ،ج )481:1
 .4اسرائيليات القرآن1891 ،م ،دارالجواد ،لبنان.
 .5االسرائيليات فيالتفسير و الحديث ،لبنان 1141،هـ.ق.
6. Johan Heinrich Lambert
7. Christian Wolff
8. Ch. De la Saussaye
9. Gerardeus van der leeuw
10. William Brede Kristensen

 .11ر .ک:
Kristensen, William Brede. (1960) The meaning of

religion;: Lectures in the phenomenology of religion. M.
Nijhoff, pp. 1-3

و مقدمه کتاب
Leeuw G Van Der (1992)Religion in Essence and
Manisfestation. Princeton University Press; Reprint
edition
12. Positive religion

 .13ر.ک:
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. (2009). Lectures on the

Philosophy of Religion, Vol. I, BiblioBazaar,vol 1, P. 1
14. in interiorehonina habitat veritas
15. intentional
16. reflexion
17. phenomenon
18. reduction
19. epoché
20. phenomenological reduction
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21. eidetic reduction
22. Transcendental reduction
23. natural attitude
24. Ideation
25. intersubjectivity
27. Axiomatic
28. Johan JahobBachofen
29. Axial Perlod

 .30براي اطالع بيشتر ر.ك :كمپاني ،فضلاهلل )1353( :ماهيت و

منشاء دين ،انتشارات فراهاني تهران.

همچنین براي آشنايي با نظريات جامعهشناسي دين ر.ك :جاللي مقدم،
مسعود )1379( ،درآمدي بر جامعهشناسي دين ،نشر مركز ،تهران.
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