
بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي
تأملي در وجوه تمايز معناي قرآني و فهم پديدارشناسانه از اسطوره
سيد کمال حاج سيدجوادي*

چكيده

از فرهنگ قرآني و اسالمي چنين برمي آيد که »اسطوره« داراي بار معنايي منفي و فاقد حقيقت خارجي يا حتي واقعيت تاريخي 
بنابراين، »اساطير  نادرست است.  بر اسطوره ها  قرآني  براين اساس هر گونه تطبيق روايت ها، آموزه ها، حقايق و اصول  و  است 

االولين« خوانده شدن کالم الهي از سوي مشرکان و معاندان، مورد نکوهش قرار گرفته است. 
نقد  به  فارسي و عربي،  زبان  واژه در  اين  بررسي و تحليل مفهوم اسطوره در سنت اسالمي و ريشه يابي  با  اين مقاله  در 
ديدگاهي مي پردازيم که در آن، رويکرد پديدارشناسانه نسبت به اسطوره، راهی برای فهم اسطوره و حقايق دينی تلقی می شود. 
انديشمندانی چون الياده، و برخی هم فکران وی نظير يونگ و ُکربن بر اين باورند که دين يا اسطوره در دين را می توان از راه 
پديدارشناسی شناخت و بر همين اساس، يک دين پژوه يا اسطوره شناس بايد خود را جای يک انسان اسطوره باور بگذارد و از زاوية 
ديد وی به نقش و معنای اسطوره و دين پی ببرد. دين عبارت است از اسطوره هايی که انسان دين باور حقيقت آنها را می پذيرد و 
فهم اسطوره و دين از طريق پديدارها و نمودهای آن، فارغ از فهم حقايق ذاتی و باطنی، امکان پذير است. اما بر اساس آيات قرآن 
و ادبيات دينی اسالم، واژة اسطوره به مضامين افسانه ای و غالباً جعلی و باطل اطالق می شود و مترادف دانستن آن با اصطالحاتی 

نظيرhistoria و myth در سنت فکری غرب نادرست است. 
در اين نوشتار، با مروری بر ادبيات قرآنی در خصوص اسطوره و ذکر نمونه هايی از تطبيق نادرست و ناروای رخدادها و مفاهيم 
قرآنی با اسطوره ها، رويکرد پديدارشناسانه به اسطوره و دين مورد نقادی قرار می گيرد. همچنين به اثبات اين مدعا پرداخته می شود 
که تصويرهاي ذهني و دروني با بينش هرمنوتيکي اسطوره، پايه و اساسی براي شناخت ماهيت و ريشة دين توحيدی نداشته و ندارد. 

كليدواژهها: اسطوره، واقعيت، پديدارشناسی، فهم، امر قدسی
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فصلنـامه                  سال اول، شماره 2، بهار 1391           

مقدمه

اسطوره در زبان فارسي به معني سخن پريشان و بيهوده، 
سخن باطل، قصه و افسانه بوده است. )فرهنگ دهخدا و 

معين. ذيل مدخل(
امروز  فارسي  فرهنگ هاي  در  واژه  اين  مفهوم  اما 

چنين آمده: 
»افسانه اي راجع به موجودات، کارها يا رويدادهاي 
باستاني  مردم  عقيده هاي  برخي  حاوي  طبيعي،  فوق 
دربارة پيدايش جهان، جانوران، گياهان، کوه ها، رودها يا 
قوم ها، ملت ها و کشورها«. )صدري افشار، 56:1373( که 

به نوعي ترجمة myth مي باشد.
مردم  زباني  فرهنگ  در  که  اسطوره  جديد  معناي 
شکل گرفته و آرام آرام تغييرات ديگري در آن وارد شده 
نوشته  و  بعدي گفته  زبان هاي  به  باستان  از دوران  که 
مي شود که فالن واقعه يا شخصيت که واقعي و حقيقي 
واژة  ابتدا،  اينجا  در  مي باشد.  تاريخ  اسطورة  هستند 
قرار می دهيم  مورد مطالعه  را  قرآن  از ديدگاه  اسطوره 

و در ادامة بحث به پديدارشناسي اسطوره مي پردازيم. 

واژةاساطيردرقرآنكريم

در 9 آية قرآن کريم واژة اساطير آمده و در تمام اين 
آيات به »األوَّلنِي« اضافه شده است:

1.سورهانعامآيه52:
يفَقهوه  أن  اكنه  قلوبهم  َجعلنا عيل  و  إليَك  يسَتِمُع  ِمنُهم من  و 

و أن َيروا كلَّ آيه اليؤِمنوا بها حتي إذا جاءوك  و يف آذاِنهم وقراً 

ُيجادلونك يقول اّلذيَن كفروا إن هذا ااّل أساطري األوَّلنِي.

و از آنان کساني هستند که به تو گوش مي دهند و ما بر 
دل هايشان پرده ها افکنده ايم که نمي توانند حق را درك 
کنند و در گوش هاي آنها سنگيني نهاده ايم و اگر هر نوع 
آيه اي ببينند باز به آنها ايمان نمي آورند. حتي هنگامي 
کافران  و  مي آيند  مجادله  براي  مي آيند،  تو  نزد  به  که 

مي گويند اين نيست جز همان اساطير پيشينيان.

سورهانفالآيه13:
و إذا ُتتيل عليهم آياُتنا قالوا قد َسِمعنا لَو نشآُء لَُقلنا مثَل هذا إّن 

هذا ااّل أساطرُي األَوَّلني.

سورهالنحلآيه42:
و اِذا قيَل لَُهم ماذا أنزََل ربُُّكم قاُلوا أساطرُي األوَّلني.

سورهمؤمنونآيه18و28:
َبل َقاُلوا ِمثَل ما قاَل األّولني.

قالوا أِءذا ِمتنا و ُكّنا ُتراباً و ِعظاماً أِءّنا ملَبعوثون.

لقد ُوِعدنا نحُن و آباونا هذا ِمن قبُل أّن هذا ااّل اساطرُي االَوَّلنِي.

سورهفرقانآيه4و5:
و قال اّلذيَن َكَفُروا أّن َهَذا ااّل إفٌك إفَتَيُه و أَعاَنُه َعليه قوٌم ءاَخروَن 

فقد جاُءو ُظلاًم و ُزوراً و قالوا اساطرَي األَّولنَي أكَتَتبها فِهي ُتيَل عليِه 

ُبكرًه و اَصيالً.

سورهنملآيه86:
لقد ُوِعدنا َهَذا َنحُن و آَبآؤنا ِمن قبِل أن هذا ااّل أساطرُي أالّولنَي.

سورهاحقافآيه71:
و اّلذي قال لِوالديه ُأف لكام أَتِعدانني أن أخرَج و قد َخَلِت الُقرون 

ِمن قبيل و ُهام َيستغيثاِن الله َوْيَلَك آِمْن إن َوعَد اللِه حقٌّ فيقوُل 

ما هذا ااّل أساطرَي أالولني.

سورةقلمآيه51:
لنَِي. إَذا ُتتيَل عليِه آياُتَنا قال أساطرُي األَوَّ

سورهمطففينآيه31:
إذا ُتتيَل َعَليِه آياُتنا قال أَساطرُي األوَّلنِي.

اساطيرازديدگاهلغتشناسان
»سطر«  از  که  است  اسطوره  و  اسطاره  جمع  اساطير 
»اسطار«  سطر  جمع  نوشتن؛  معنی  به  شده  گرفته 
مي شود و اسطار به اساطير، جمع الجمع است. )دهخدا، 
ذيل مدخل( »مجمع« نظر ديگري نيز ارائه مي دهد و 
اساطير، جمعي است که واحد  نقل مي کند:  از اخفش 

)مفرد( ندارد مثل ابابيل. 
در ادبيات عرب آمده: 

إّن و أسطار سطرن سطراً 
لِقائل يا نرَص نرصاً نرصا1ً
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و  دانسته  جمع الجمع  را  اساطير  الموارد،  اقرب 
نقل  مّبرد  از  و  است  اسطار  جمع  واژه  اين  مي گويد 
مي کند: جمع اسطوره است مثل احدوثه و احاديث. بنابر 
گفتة مبرد، اساطير جمع عادي است. راغب اصفهاني نيز 

اين کالم را از مّبرد نقل مي کند. 
و  اباطيل  را  اين کلمه  لسان العرب معنای  و  صحاح 
 ،1352 )قريشي،  است.  دانسته  سروته  بي  داستان هاي 

ج266:3(
و در قول ديگر، اساطير را جمع الجمع سطر مي دانند؛ 
به معنی اباطيل و داستان هاي بي سروته )دائرة المعارف 

اسالم ط2 تکمله(.
در فرهنگ هاي معتبر فارسي مانند غياث اللغات نيز 
اسطوره را افسانه هاي باطل معني کرده اند)دهخدا، ذيل 
مدخل( و به اين منظور در يک قول، مفردش را اسطوره 

ذکر نموده اند. مانند: حدوثه )مفرد احاديث(. 

اساطيرازديدگاهمفسران

مفسران در تفسير اساطير األولين سخنان مختلفی گفته اند:
را  االولين  اساطير  مجمع البيان،  صاحب  طبرسی، 
گذشتگان  توسط  نوشته شده  غريب  و  عجيب  سخنان 
در  معنا  همين  و  ج46:8(  )طبرسي،  مي کند  ترجمه 

روض الجنان تأييد شده است. )رازي، 1374، ج 81:9(
اولينان.  حديث  و  پيشينيان  افسانة  گازر:  تفسير 

)جرجاني، 1337، ج 45:3(
تفسير شريف: آنچه نوشته اند پيشينيان از قصص و 
حکايت )شريف الهيجی، 1363، ج745:1 (مانند »کليله 
و دمنه« و قصه هاي رستم و اسفنديار )همان، ج 185:2(

است  پيشينيان  افسانه هاي  کشف االسرار:  تفسير 
)ميبدي،  نهادند.  و  برساختند  پيشينيان  که  دروغ ها  و 

1364، ج 324:3(
تفسيرالميزان: خبر نوشته شده است ولي بيشتر در اخبار 
خرافي استعمال مي شود. )طباطبائي، 1362، ج 249:15(
نوشته شدة سطر به سطر است، اباطيل. )همان، ج 

)378:20

تفسير نمونه: افسانه هاي پشتيبان. )مکارم شيرازي، 
1367، ج 1:15(

اساطير در معناي ديگري نيز آمده است: نبشته هاي 
زينت يافته و زيبا. در تفسير رهنما از لسان العرب نقل 
شده: سطه فالن علي فالن اذا زخرف له االقاويل و نمقها. 
همچنين در اين تفسير آمده است که کفاّر، ايراد و اتهاماتي 
به پيامبر مي زدند و با جدال و سرسختي قرآن را اسطوره 

مي خواندند. )هاشميرفسنجاني 1375، ج 4:5ـ73(

اساطيرازديدگاهمترجمانقرآن

واژگان تعدادي از قرآن هاي ترجمه شده به زبان فارسي 
که از سدة چهارم هجري به بعد در کتابخانه ها موجودند، 
اين  در  است.  شده  چاپ  قرآني  فرهنگنامة  به عنوان 

فرهنگ، اساطير االولين چنين ترجمه شده است: 
افسانه ها، نبشتگي ها، افسان ها نوشته، افسانه گفتن، 
سرگذشت  بافته،  برهم  افسان هاي  دروغ ها،  نوشته 
پيشينيان،  نبشته هاي  نوشته ها،  پيشينه،  افسانه هاي 

افسانه هاي پيشينيان. )ياحقي، 1377، ج 124:1(
معنای اين واژه در ترجمه هاي فارسي اخير نيز بدين 

صورت آمده است:
ترجمة قرآن طاهري قزويني: »افسانه هاي پيشينيان« 

)طاهري قزويني، 3600:1386(
ترجمة قرآن زمانی: »افسانه هاي پيشينيان« )زماني، 

)189:1389
پيشينيان«  »افسانه هاي  خرمشاهي:  قرآن  ترجمة 

)خرمشاهي، 269:1374(
مترجمان  نيز  انگليسي  به  کريم  قرآن  ترجمة  در 
»اساطير االولين« را »tales of ancients« ترجمه کرده اند 
  »Stories of The ancients« صفارزاده، 294:1381( و يا(

)Shakir:194(

اساطيرازديدگاهاسطورهشناسان

در هر صورت بنا به نوشتة مفسران و لغت نويسان مراد 
حکايات  و  باطل  نوشته هاي  االولين،  اساطير  از  قائلين 

بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي 
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دروغ و افسانه هاي بي مغز گذشتگان است. در کنار اين 
از  تعدادي  قرآني،  مفسران  و  عربي  زبان   اديبان  گفتة 
مستشرقان مانند آرتور جفری و گروهي از نويسندگان 
ايراني اسطوره را هم ريشه »ايستورياي يوناني« مي دانند 
که دو کلمة history )تاريخ( و Story )داستان( انگليسي 
از آن مشتق شده است. اما اين نظرية رد شدة اين واژه 
نيز مانند بسياري از واژگان دخيلي است که جفری در 
زبان  در  آن ها  بودن  دخيل  بعدها  و  آورده  خود  کتاب 

عربی مردود گرديده است.
حتی روزنتال در مقالة دائرة المعارف اسالم مي گويد: 
حتی دخيل بودن از نظر زبان شناسي ممکن باشد ولي 
از  را  موجه ترين نظر آن است که ريشة اسطوره  نهايتاً 

»سطر« بدانيم.
واژة  مکسر  جمع  اساطير،  مي گويد:  بهار  مهرداد 
اسطوره در زبان عربي است و اسطوره خود، واژه اي است 
معّرب از اصل يوناني Historia. )بهار، 40:1385( ديگران 
بهار را در منابع مختلف تکرار کرده اند.  اين سخن  نيز 
واحددوست در اين باره می گويد: »... مي توان انگاشت که 
اسطوره را با سطر پيوندي نيست«. )واحددوست،1381: 
22( و از نظر کزازی،»اسطوره واژه اي است که در بنياد 
تازي نيست و مانند بسياري از واژه هاي ديگر در اين زبان 
از ديگر زبان ها گرفته شده است«. )کزازي،112:1376( 

برخي نيز اين واژه را با اماليی متفاوت نوشته اند: ».... دلم 
بار نداد »استوره« را که از واژة التين »Historia« گرفته 
)10:1375 )رجبي،  بنويسم«.  »اسطوره«  است،  شده 

دخيل  واژگان  دربارة  بحث  که  است  درحالی  اين 
در قرآن، موضوعي فنی، بسيار دقيق و علمي است که 
ده ها  دارد.  درپي  را  زبان شناسي  مسائل  پيچيده ترين 
مقاله وکتاب مخالف و موافق در اين باره بحث کرده اند 
دربارة  نمي توان  مستشرق  يک  حرف  با  گفت  بايد  و 
واژه هاي قرآني اين چنين اظهار نظر کرد. شايد بايد به 

آنان آية 49 سورة مبارکة عنکبوت را گوشزد کرد: 
»بلکه اين قرآن آيات روشنگري است که در سينة 
]اهل دانش جاي دارد با و جز ستمگران ]کسي[ آيات ما 

را دانسته انکار نمي کند«.

موالناواساطير

و  تأمل  با  که  کساني  بر  مثنوي  در  جالل الدين  موالنا 
تعمق به اين اثر نمی نگرند، طعن مي زند و مي گويد: از 
مشرکان،  مانند  که  بود  نخواهد  ديگر عجيب  گروه  آن 
آيات قرآن را »اساطير االولين« بخوانند و از آن سودي 
را  طلب کنند که از شاهنامه يا کليله و دمنه مي توان 

برگرفت:
»شاهنامه يا کليله پيش تو 

همچنان باشد که قرآن از عتو  
چون کتاب اهلل بيامد هم بر آن 

اين چنين طعنه زدند آن کافران 
که اساطيرست و افسانة نژند 

نيست تعميقي و تحقيقي بلند 
کودکان ُخرد فهمش مي کنند 

نيست جز امر پسند و ناپسند 
گفت اگر آسان نمايد اين به تو 

اين چنين آسان يکي سوره بگو...
اين نه آن شيرست کز وي جان بري 

يا ز پنجة قهر او ايمان بري 
تا قيامت مي زند قرآن نِدي 

کاي گروهي جهل را گشته فدي
مر مرا افسانه مي پنداشتيد 

تخم طعن و کافري مي کاشتيد
خود بديديد اي خران طعنه زن 

که شما بوديد افسانة نه من« 
)موالنا، 310:1321(

برخيازمفاهيمقرآنيودركاسطورهوواقعيت

و  متواتر  مقدس  متن  داراي  که  کريم  قرآن  در 
براي  جايي  است،  متعال  ذات  جانب  از  قطعي  الصدور 
اسطوره نيست. اسطوره بار معنايي منفي دارد و وقايع 
تاريخ قرآن، حقيقت هاي انجام يافته و واقعي اند اين در 
شامل   را  کتاب  اين  قرآن،  ستيزندگان  که  است  حالی 
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افسانه هاي نوشته شدة پيشينيان می دانستند. 
که  دروغينی  وقايع  ميان  فاحشي  تفاوت  يقين،  به 
تفسير ذهني ديروزي و امروزي است با مطالب قرآن که 

واقعي و حقيقي هستند، وجود دارد. 
تمام مفسران بار معنايي منفي از اساطير استنباط 
کرده اند که در وقايع واقعي، زمان و مکان هم مختصات 
تعريف شده اي دارند، نه باورهاي ذهني و عجيب و غريب 

در تأويل هاي جاهلي و غيرتوحيدي. 
افسانه هاي  با  قرآن  تأويل  که  می شود  ديده  امروزه 
و  ملل  ديگر  اسطوره هاي  با  آن  تطبيق  و  دروغين 
همچنين استخراج مطالب و مفاهيم کليشه اِي غيرعلمي 
و  ايرانی  اسطوره شناسان  نوشته های  در  غيراسالمي  و 
متاسفانه  نادرست،  باور  اين  يافته است.  راه  غيرايراني 
به عنوان يک اصل عالي پذيرفته شده و در اظهارنظرها 
مورد استفاده قرار گرفته است که در اينجا فقط به چند 

نمونه اشاره مي نماييم: 
اسطورة  کتاب  چهارم  فصل  در  الياده  ميرچا 
بازگشت جاودانه به ماندگاري افسانة معاد مي پردازد و 
می گويد:»معاد به عنوان اسطوره تعيين مي شود«.)الياده، 

)147:1378
مهرداد بهار نيز در اين باب گفته است: 

و  تاريخ  عاشقان  و  روشنفکران  روزها  اين   ...  «
مليت ها، از آنچه به انقالبيون تاريخ مان نسبت مي دهند، 
ناراحت  است،  تابو  آنها  اجراي  ما  براي  که  نسبت هايي 
مي شوند و مي گويند اين ها تهمت دروغيني است. مثاًل 
جزو تهمت هايي که مي گويند به بابک بسته شده اين 
کلي  به  که  مي گويند  و  بوده  حرام زاده  بابک  که  است 

دروغ است. 
جزو  اين  است،  تاريخ  واقعيت  اين  که  درحالي 
سنت هاست که پيامبر و رهبر روحاني يک قوم )در عهد 
باستان( بايد پدري زميني نداشته باشد. عيسي مسيح 
بودن  مشخص  بي پدر  واقع  در  اين  نمونه هاي  از  يکي 
است. چون پيامبر به مفهوم قديمش عبارت از انساني 
نيست که از جانب خداوند مأمور به پيامبري شده باشد، 

بلکه خدايي است که در تن يک انسان فرود آمده و اگر 
فرزندي پدر مشخص زميني داشته باشد، ديگر نمي تواند 
زنده  باد  يا  روح القدس  را  پيامبر  نطفة  باشد.  پيامبر 
)اصطالح ايراني معادل روح القدس »باد زنده« است( در 
رحم مادر مي گذارد و مادر در واقع حامل خداوند است 
تا هنگامي که او به دنيا بيايد و به پيامبري برسد و ما 
حتي تا عصر حاضر در کردستان در ميان اهل حق داريم 
که پيامبر پدر زميني مشخصي ندارد. اين امر در داستان 

موسي هم ديده مي شود.
در واقع، بر آب گرفته شدن موسي در اصل عبارت 
است از اين که پدر و مادر او مشخص نيست و مادرش 
بسيار  ارتباط  اساطير  در  مادر  با رحم  آب  و  است  آب 
نزديک دارد. رحم مادر درواقع درياست و گرفته شدن 
در  موسي  آسماني  نطفة  که  اين  يعني  آب  بر  موسي 
رحم دريا پرورده شده و او جهاني است نه انساني. و بعد 
باشند، در دوره هاي بعد  اين که منطقي اش کرده  براي 
پدر و مادر او را مشخص مي کنند. بعد مادرش به طور 
ناشناس مي آيد و فرزندش را شير مي دهد. پديد آمدن 
سرسلسله ها هم بايد به همين روال باشد. قباد که در 
شاهنامه از کوه آورده مي شود، در اساطير قديم ايراني 
قديمش  تلفظ  به  يا  ـ  قباد  و  است  از آب گرفته شده 
کوات ـ يعني سبد و در داستان هست که بچه اي در 
شاهي  به  بعد  و  گرفتند  را  او  و  مي آمد  آب  در  سبد 
آسماني  نطفة  نحوي،  يک  به  هم  قباد  درواقع  رسيد. 
دارد، يا بسياري از شاهان از کوه مي آيند مانند کيومرث. 
دارد،  وجود  مشخصي  مادر  و  پدر  کوروش  براي  البته 
ولي اين بچه بايد از کوه بيايد تا يک شخصيت عظيم و 
درخشاني مثل کوروش شود و چنين داستاني هم براي 
او درست شده است. زال را درواقع سيمرغ است که در 
او  از  انساني مي دهد و  کوه بزرگ مي کند و به جامعة 
نامشخص بودن والدين  بنابراين،  رسم به وجود مي آيد. 
براي بابک ُحسن است نه عيب. به هر حال، اين ها در 

حق پيامبران سنتي تهمت نيست. )بهار،1362: 323(
از ميراث مردم ابتدائي، دين توتم است که در سه 

بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي 
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فصلنـامه                  سال اول، شماره 2، بهار 1391           

دارد.  فراوان  نفوذ  ما  زندگي  در  تابو،  مانا،  توتم،  وجه: 
)خدايار محبي،192:1342(

مختلفی  شکل های  به  اساطير  در  کردن«  »قرباني 
هندي  و   Pawnees پاوني  اسطوره هاي  در  است.  آمده 
گواکيل Guayaqil مردي را مي کشند و خونش را هنگام 
بدست  بهتر  محصول  تا  مي پاشند  زمين  به  بذرافشاني 
آورند. آن ها رسيدن محصول  و موسم درو را آن  تعبيري 
از تجديد حيات مرد قرباني شده به شمار مي آوردند. به 
قائل  الهي  جنبة  قرباني شده  مرد  براي  جهت  همين 
می شدند و او را تقديس مي نمودند. از همين جا افسانة 
عالم گير مرگ خدا در راه بندگانش و تجديد حيات سير 
 )Frazer, 1996:337( .پيروزمندانة وي پديدار گشته است
آيين قرباني کردن، بعدها، در بسياري نقاط به قرباني 
آن  بازماندة  قربان،  عيد  که  تبديل شد  جانوران  کردن 

است. بهار در توضيح اين مطلب مي نويسد: 
»داستان هاي اسحاق در تورات و اسماعيل در قرآن، 
شکل هاي تغييريافتة همين آيين و گوياي زمان برافتادن 
سامي نشين  سرزمين هاي  در  دالورها  قرباني  مراسم 
آسياست«.  غرب  جوامع  در  پدرساالري  يافتن  نيرو  و 

)بهار،64:1362(
اهموسه  همان  اسطوره،  در ساحت  موسي  حضرت 
از  قبل  1558ـ1580  )سال هاي  مصري  مقتدر  پادشاه 
ميالد( است که از داستان سارگون آول پادشاه اکد اخذ 

شده. )مفرد کهالن، 161:1375( 
چنين گفته های غيرعلمي و هرمنوتيکي، ساخته و 
پرداختة ذهن هايي با توّهم هاي نژادپرستانه و بي اعتقاد 
است. اين برداشت ها را براي حضرت عيسي نيز در نظر 
گرفته اند و او را اسطورة ادونيس يوناني )همان:143( يا 
شخصي به نام يهوداي جليلي در نظر گرفته اند )همان: 
149(. عده ای نيز معتقدند که عيسی همان مهر است 
که تولد او در شب يلداي ايراني با تولد مهر تطبيق داده 

شده است. 
با زمان و  اساطير  از تطبيق  اگر بخواهيم شناختي 
مثال  رفته ايم.  بيراهه  به  کنيم،  حاصل  تاريخ  و  مکان 

روشن آن اساطير ايراني است که گروهي با معيار فوق 
به معرفی آن ها می پردازند.

غيرواقعی  مکان هاي  و  شخصيت ها  تفسير،  اين  در 
اين گونه معرفي مي شوند:

سياوش = فروتيش )همان:179(
رستم = گرشاسپ )همان:186(

کيخسرو = هوخشتر )همان:202(
فريدون = کوروش )همان:226(

کوراوغلو = کوروش )همان:238(
اسفنديار = داريوش اول )همان:287(

دقيانوس = داريوش )همان:297(
جابلقا = مجمع الجزاير ژاپن )همان:275(

جابلسا = چين )همان(
مقبرة داريوش)5/3 کيلومتري تخت جمشيد( = غار 

اصحاب کهف )همان:299(
حکيم  شاهنامة  در  که  باشيم  داشته  به خاطر 
ابوالقاسم فردوسي، بسياري از اعالم تاريخي، جغرافيايي، 
اشخاص و کسان واقعي و حقيقي نيستند. مثاًل: »البرز« 
قفقاز  و  فارس  بلخ،  هند،  در  کوه هايي  به  شاهنامه  در 
ديگري  و  )کريمان 99:1375ـ239(  است.  اطالق شده 
در مغرب، سرزمين هاي شام و يمن و قسمتي از مصر را 

شامل مي شود )همان:189(.
بنابراين تفاوت بارزی ميان حقيقت در کالم آسماني 
غيرواقعي  افسانه هاي  و  افسانه پردازي  و  و متن مقدس 

وجود دارد. 
نکتة حائز اهميت ديگری که بايد بدان اشاره شود 
از  غير  چيزی  و  است  وحی  کالم  قرآن،  که  است  اين 
که  است  تأويل هايي  و  نوشته ها  و  استنباطات  تفاسير، 
برخي از مفسران از آيات آن ارائه می دهند. بسياري از 
مضامين اسطوره اي که در تفاسير قرآن کريم راه يافته 
است. غيرتوحيدي  و  شرك آلود  جعلي،  ضعيف،  است 

چون  بزرگي  مفسران  چگونه  که  دارد  افسوس  جای 
با اغماض و بي توجهي، تفاسير خود  طبري2 و ديگران 
آکنده اند.3  زرتشتيات  و  مسيحيات  و  اسرائيليات  از  را 
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کتاب ها و مقاالت متعددي دربارة اين روايات ضعيف و 
جعلي توسط مسلمانان شيعه و سني نگاشته شده که 
کتاب مرحوم محمدجواد مغنيه4 صاحب تفسير کاشف 
که از دانشمندان شيعي لبنان است و دکتر محمدحسين 

ذهبي5 از اين قبيل است. 

زمينههایپديدارشناسیدين
وپديدارشناسیاسطوره

اصطالح پديدارشناسی نخست از سوی يوهان هانريش 
به   1764 سال  در  ولف7  کريستن  پيروان  از  المبر6 
وی  نظر  به   )Spielberg, 1971:7-19( شد.  گرفته  کار 
برای  است  پديدارها  تحليل  روش  پديدارشناسی، 
تشخيص دقيق حقيقت يا خطا.  پديدارشناسی روشی 
است که تکيه بر آگاهی و صَور آن دارد و بعدها در حوزة 

)Ryba, 1991:25-41( .دين به کار رفت
از  متأثر  اسطوره،  به  پديدارشناسانه  رويکرد 
و  کالسيک  رهيافت  دو  با  و  است  دين  پديدارشناسی 
هرمنوتيک مطرح شده. پديدارشناسی دين که به گفتة 
 )1886( اديان  تاريخ  درسنامة  کتاب  در  دوالسوسای8 
درك ذات و وحدت صَور متکّثر اديان را دنبال می کند، 
رقيبی است برای تاريخ دين که در آن با روش توصيف 
به ماهيت  نظام مند پديدارهای دينی، در پی دستيابی 
است.  دينی  پديدارهای  در  نهفته  واحد  و  مشترك 

)Sharpe, 2009:222(
و  فاندرليو9  همچون  دين  پديدارشناسان  برخی 
برای  علمی  روشی  را  پديدارشناسی  کريستنسن10 
مطالعة فراتاريخی دين می دانند که در پی کشف »ذات 

نهفته در پس پديدارهای دينی« است.11
با مبنای ديالکتيکی، سير  نيز هگل  اين  از  پيش تر 
تاريخی دين را پديدارشناسانه تحليل کرد تا نشان دهد 
»دين مثبت«12 به زبان اسطوره، همان حقيقت مطلقی 
را آشکار می سازد که عقل همچون ايدة مطلق در کمال 
فلسفه بدان دست می يابد.13 هگل به منظور دستيابی به 

»ذات معقول دين«، هم تاريخ و هم فلسفه را مورد توجه 

قرار می دهد زيرا قائل است دين صورتی تاريخی دارد که 
به تدريج در خودآگاهِی روح با ايدة مطلق فلسفه يکی 

می شود. )خاتمی 95:1382(
هوسرل به عنوان بنيان گذار پديدارشناسی کالسيک، 
خود روش پديدارشناسی را در حوزة دين به کار نبرد، 
اما روش فلسفی کارآمدی را در اختيار دين پژوهان قرار 
داد. وی در پی ابداع روش جديدی برای تحليل مسألة 
وفادار  بودن«  »علمی  آرمان  به  که  روشی  بود؛  آگاهی 
خاص،  معنای  به  پديدارشناسی  هوسرل  نظر  از  باشد. 
بررسی  را  آن ها  ابژه های  و  معرفت  صورت های مختلف 
است  روشی  عام،  معنای  به  پديدارشناسی  اما  می کند، 
ماهوی که به تأسيس علم دقيق فلسفه که موضوع آن 
جهان زندگی است می پردازد. او »اصل بازگشت به خود 
مطرح  پديدارشناسی  روش  اصل  به عنوان  را  اشياء«14 
می کند؛ بازگشت به داده هايی که در تجربه يا آگاهی به 
ما داده شده است، يعنی پديدارهای آگاهی، و نه تجربة 
خارجی از عالم. آگاهی همواره با نسبت همراه است و اين 
نسبت، ماهيت التفاتی15 را نشان می دهد که بيانگر نوعی 
بازتاب16 و رؤيت درونی در آگاهی است که بنا بر آن، ما 
نه به خود ابژه، که به تجربه يا پديدار آن دست می يابيم. 
ناميده  »پديدار«17  آن ها  که  است  دليل  همين  به 
همچون  که  است  اين  آن ها  ذاتی  ويژگی  و  می شوند 
نسبت  اين  است.  اشياء  »پديداِر«  يا  از«  ـ  »آگاهی 
داشتن، در باطن هر بيانی ... که با تجربة روانی رابطه ای 
به خاطر  ادراك چيزی،  مثال:  برای  است؛  نهفته  دارد، 
آوردن چيزی، تفکر دربارة چيزی، اميد به چيزی، ترس 

)Kockelmans, 1994:75-7( .از چيزی
بيـان  بـه  »تحويل«18  روش  بيـان  بــا  هوسرل 
تحويل  تعليق19،  می پردازد:  معرفت  ريشه يابی  مراحل 

پديدارشناسانه20، تحويل ماهوی21 و تحويل استعاليی22.
»تعليق«، يعنی خودداری از هر گونه حکم دربارة وجود 
عالمی خارج از آگاهی بشر. برای بررسی تجارب محض و 
آگاهی بشر از ابژه، بايد از شهود بی واسطه بدون داشتن 
نخستين   )Husserl, 2012:33-4( کرد.  آغاز  پيش فرض 

بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي 
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پيش فرضی که بايد به کنار نهاد »ديدگاه طبيعی«23 است؛ 
يعنی صرف نظر از وجود عالم خارج و مستقل از آگاهی من. 
)Husserl, 1977:312( در ديدگاه طبيعی، »من هميشه 
حاضرم«، »عالم خارج، واقعی و مستقل از من در برابر من 
همه جا هست« و »بطالن بعضی از اجزای عالم خارجی، 
تأثيری در وجود خارجی و مستقل آن، همچون يک کل 

.)Husserl, 2012:51-3 & 60-2( .»خارج از من ندارد
تحويل پديدارشناسانه: با تعليق اين ديدگاه طبيعی، 
تنها تجربه و آگاهی »من« باقی می ماند و مِن رهيافت 
طبيعی به حيات روانِی محض تقليل می يابد که مرکز و 
 )Husserl, 1977:314-15( .کانون فعاليت های التفاتی است
آگاهی  محتوای  بررسی  پديدارشناس،  وظيفة  بنابراين 
است. پس در تحويل پديدارشناسانه بايد از امور واقع به 
تجربه های روانی گذر کرد و به جای پرداختن به عالم 
پرداخت. روانی  و پديدارهای  آگاهی  به  خارج مستقل، 

تحويل ماهوی: تحليل آگاهی من از اشياء، مستلزم 
و  توجه  مورد  امور،  ماهيت  و  است که صورت  امر  اين 
التفات آگاهی قرار گيرد. ماهيت و صورت برای هوسرل، 
افالطونی(  )ديدگاه  دارند  قرار  من  آگاهی  از  خارج  نه 
بلکه  ارسطويی(،  هستند)ديدگاه  انتزاعی  اموری  نه  و 
ماهيت بخشی24  فراينِد  طّی  که  خود آگاهی اند  فرامد 
که  فرايندی   )Husserl, 2012:39-44( می آيد.  حاصل 
ابژه های خود قوام می بخشد.  در آن، آگاهی به ماهيت 
ماهيت بخشی، انشای آگاهی است. يعنی وقتی در تحويل 
ابژه ها را همچون تجربة  پديدارشناسانه، شهود تجربی، 
شهودی  خويش،  درون  از  آگاهی  نمود،  من  بر  ابژه ها 
فرامی نهد. هوسرل اين شهود را شهود ماهوی می خواند 
که با عمِل آگاهی از ابژه ها همراه است. در اين فرايند، 
هر شهود فردی و تجربی به شهود ماهوی تبديل و ابژة 

)Ibid:8-10( .شهود تجربی به ايده بدل می شود
تحويل استعاليی: هر چند هوسرل با تحليل روانی 
آغاز می کند اما در صدد ارائة تحليلی روانی نيست، بلکه 
تحليل او استعاليی است زيرا روانشناسی برای وی در 
 Levinas,( می شود.  تعليق  و  گرفته  قرار  شک  پرانتز 

را  تأويل، من خود  و  تعليق  فرايند  1995:148( وی در 

همچون »مِن محض« با ابژه های آگاهی خويش می يابد 
و بدين سان از »تجربة روانی خود« به »تجربة استعاليی 
 Husserl, 1977:20 &( .پديدارشناسانه از خود« می رسد
26( بدين ترتيب امکان يقين در بارة من و ابژه های آگاهی 

فراهم می شود. در اين ديدگاه در واقع هرگونه پرداختن 
به هستی »پرداختن به معرفِت هستی« است. )خاتمی، 
همچون  را  ابتدا جهان  استعاليی  ذهنيت   )100:1382
ديدگاه طبيعی تعليق می کند و سپس از طريق درك ذوات 
و ماهيات امور و از طريق آگاهی استعاليی جهان تعليق 
شده از نو در آگاهی می يابد. اذهان مختلف با برقراری 
بين االذهانّيت25  يا  اذهان  تشارك  هوسرل  که  نسبتی 
می نامد، ضمن تفاهم با يکديگر به عالم قوام می بخشند. 
می خواند؛  زندگی  عالم  ديلتای،  که  است  همان  اين 
اختالف  به رغم  که  همگانی  مشترك  تجربه های  عالم 
منظرها، از طريق همدلی26 بر همگان آشکار می گردد.

پديدارشناسی به صورت مختصر، تعليق حکم دربارة 
پديدارهای  به  آن  تأويل  و  است  مطالعه  مورد  موضوع 
به  آن ها  ماهّيت  و  ذات  بر  تمرکز  همچنين  و  آگاهی 
به  و سرانجام دستيابی  آن ها  به  بخشيدن  معنا  منظور 
عينّيت آن ها در چارچوب روابط اذهان يا درون ذهنيِت 
سوژهای آگاه براساس همدلی. چنان که خواهيم ديد، 
همين عناصر اصلی است که پديدارشناسان دين آن ها را 

در حوزة مطالعات دينی به کار برده اند.
وی  همفکران  برخی  و  الياده،  چون  انديشمندانی 
را  دين  در  اسطوره  يا  دين  که  معتقدند  يونگ  نظير 
می توان از راه پديدارشناسی شناخت و بر همين اساس 
را جای يک  بايد خود  اسطوره شناس،  يا  يک دين پژوه 
انسان اسطوره باور بگذارد و از زاوية ديد وی به نقش و 
معنای اسطوره و دين پی ببرد. از اين منظر اسطوره بر 
تا جايی که  انداخته  روح يک جامعة اسطوره باور سايه 
آنها تاريخ را آن گونه که بايد، نمی بينند و در واقع همه 
چيز را به يک امر قدسی ارجاع می دهند و بر اين باورند 
دارد،  اشراف  ما  بر  قدسی  اصل  آن  که  هنگامی  تا  که 
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زندگی رشد و برکت دارد. به زعم الياده، اسطوره شناس 
يا دين پژوه، نبايد امور مقدس را در پديده ای بجويد که 
انتظار می رود، بلکه بايد امور قدسی را در جايی جست 
که انتظارش نمی رود. از ديد وی، دين عبارت است از 
اسطوره هايی که انسان دين باور حقيقت آنها را می پذيرد 
و فهم اسطوره و دين از طريق پديدارها و نمودهای آن، 

فارغ از فهم حقايق ذاتی و باطنی، امکان پذير است. 

نقدیكوتاهبرنظريهپردازیالياده

نظريـه پــردازي هـاي کالن در هـر حوزه اي از حيـات 
که  روبه روست  ناگزيري هايي  و  دشواري ها  با  اجتماعي 
مهم ترين  نيست.  آن  از  خالي  نيز  الياده  نظريه پردازي 
نقدي که بر نظريه پردازي هاي کالن اجتماعي مي توان 
وارد کرد، ادعاهای جاه طلبانه و توانايي محدود نظريه ها 
در اثبات آن مدعيات است. نظريه پردازي هاي کالن اغلب 
سعي مي کنند تا در ابتدا نظرية عامي را در باب کلّيت 
جهان اجتماعي ارائه کنند و سپس با شواهد و مدارکي 
به غايت محدود، نظرية خويش را بر واقعيت هاي جهان 
دل  در  که  بنياديني  فرض  نمايند.  تحميل  اجتماعي 
اين گونه جهت گيري هاي نظري قرار دارد، اين است که 
جهان اجتماعي را به سان جهان طبيعي قلمداد مي کنند 
و سپس با پندار امکان کشف قوانين عام، جهان شمول، 
ثابت و تغييرناپذيِر حيات به جست وجوي آنها در بخش 
محدودي از جهان اجتماعي مي پردازند. مشکِل اساسي 
که در اين نوع مطالعات وجود دارد صرفاً طرح ادعاها و 
مطالعة محدود براي اثبات آنها نيست، بلکه نشاندن و 
از واقعيت به جاي کّل واقعيت است.  قرار دادن بخشي 
اگر از اين زاويه به مطالعات ديني الياده نظر افکنيم، به 
خوبي مي بينيم که الياده با همه سخت کوشي و مطالعات 
زياد، هيچ گاه نتوانست شواهد و داليل کافي براي اثبات 
ادعاهای خويش ارائه نمايد. در واقع، مشکِل اصلي الياده 
ارائه  اديان  اين نيست که نظرية پهن دامنه اي در مورد 

نموده است، بلکه مشکل اساسي اين است که او:
اوالً، به لحاظ روش شناسي با تناقضاتي روبه روست؛ 

به گونه اي که در جريان پژوهش و مطالعات خويش، به 
نموده  مطرح  روش شناختي  اصل  عنوان  به  خود  آنچه 
به عنوان  آغاز  در  الياده  که  را  آنچه  نمانده است.  پايبند 
تقليل گرايي مطالعات ديني نقد مي کند، سرانجام خود 
و  دورکيم  مارکس،  اگر  روي مي آورد.  بدان  به گونه اي 
مي بردند،  تحويل  برون ديني  عواملي  به  را  دين  فرويد 
ديني  نظم  يک  از  واحدي  الگوي  مي کند  سعي  الياده 
او در  نمايد. مطالعة  الگوهاي ديني تحميل  بر ساير  را 
منطبق ساختن  براي  پروژه اي  واقع  در  گوناگون  اديان 
اديان بر الگوي واحدي از يک نظم ديني باستاني است. 
تمايز  وجوه  و  تفاوت ها  به  نمي کند  سعي  هيچ گاه  او 
و  ناديده  انگاشتن  با  همواره  بلکه  کند،  توجه  اديان 
دست کم گرفتن وجوه تمايز، مي خواهد الگوي واحدي 
متفاوت  و  پيچيده  متنوع،  غايت  به  الگوهاي  دِل  از  را 
در  الياده  ناچيز  مطالعة  برخي   نمايد.  استخراج  ديني 
مورد اسالم را دليلي بر ناپختگي و جهان شمول نبودن 
ديدگاه او مي دانند. )پالس، 272:1385(. در حالي که به 
نظر مي رسد بي توجهي به دين بزرگي همچون اسالم با 
آن همه پيچيدگي ها و گستردگي، صرفاً يک امر تصادفي 
نبوده، بلکه به احتمال زياد به اين دليل بوده که الياده 
آن را دمساز با طرح کلي نظري خويش در مورد »دين 
گرفت  نتيجه  می توان  بنابراين،  است.  نيافته  باستاني« 
در  را  تقليل گرايي  از  پرهيز  و  بي طرفي  اصل  الياده  که 

مطالعات اديان رعايت نکرده است.
کافي  مدارك  و  شواهد  آنکه  جاي  به  الياده  ثانياً، 
نمايد، سعي  ادعاهای نظري خويش فراهم  اثبات  براي 
نموده است با دست کاري و دخل و تصرف در داده هاي 
مورد مطالعة خود، ديدگاه و نظرية خويش را بر واقعيت 
تحميل نمايد. آنچه او به عنوان داده هاي واقعي از اديان 
نشده  دست کاري  و  خام  داده هاي  مي دهد،  ارائه  ما  به 
ارائه  او  که  است  واقعيت  از  تفسيرهايي  بلکه  نيست، 
نموده. به طور مثال، تحليل الياده از مسيحيت باستاني، 
در واقع، منطبق بر آموزه هاي واقعي مسيحيت نيست، 
بلکه قسمت هايی از دين ورزي پيروان مسيحيت است که 

بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي 
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طبق ايدة »اسطورة بازگشت ابدي« تفسير شده و سپس 
الياده  ميان  اين  در  آنچه که  است.  ما عرضه گشته  به 
آگاهانه از اهميت آن غفلت مي کند، زمينه هاي تاريخي 
خاصي است که در آن پديده هايي همچون آب، سنگ، 
آسمان، زمين، درخت، ماه و خورشيد به نمادهاي ديني 
همواره  خويش  مدعيات  اثبات  براي  او  مي شوند.  بدل 
در  آنها  قراردادن  با  و  مي آورد  قبيل  اين  از  مثال هايي 
تحليل  به  اجتماعيشان،  و  تاريخي  زمينه هاي  از  خارج 

آنها می پردازد.
سرانجام، فرض ديگري که الياده، بي هيچ دليلي، آن 
اگزيوماتيک27 پذيرفته، »وحدت  را به عنوان يک اصل 
جوهري اديان« است. او نظرية خودش را در باب »دين 
باستاني« يا »دين کيهاني« از آن رو مطرح مي کند که 
اديان را داراي گوهر واحد مي داند. الياده، بي آنکه هيچ 
ديني  حيات  مختلف  گونه هاي  و  انواع  از  نوع شناسي 
به  را  تنوع  و  اين گوناگوني ها  ارائه دهد، سعي مي کند 
و  آشفتگي ها  پس  در  و  فرو بکاهد  ديني  واحد  الگوي 
گونه گوني هاي حيات ديني، نظم واحد و ساده سازي شدة 
مقّدس«  امر  »تجربة  طرح  با  او  نمايد.  آشکار  را  ديني 
رودولف اوتو، به نظر خودش يک تعريف جوهري از امر 
مقّدس به عنوان گوهر مشترك اديان مطرح نموده است، 
در حالی که هيچ گاه روشن نمي سازد که ويژگي هاي اين 
از  چگونه  تجربه،  اين  چيست؟  مقّدس«  امر  »تجربة 
همانند خلسه هاي  عميق وصف ناپذير،  احساسات  ساير 
ناشي از نشئه هاي اعتياد يا تّوهمات رواني فرد بيمار و 
روان پريش تفکيک مي شود؟ آيا هر گونه احساس عميق 
و وصف ناپذير را مي توان تجربة امر مقّدس به  شمار آورد؟ 
بسيار  ديني«  »امر  از  الياده  و  اوتو  تعريف  اينکه  با 
در  بدون  و  سطحي  بيانی  دارای  اما  ساده سازي شده، 
نظرگرفتن اليه هاي پيچيده، رازآلود و ماورايي است. به 
نظر مي رسد آنها خود نيز به درك روشني از »امر ديني« 
دست نيافته اند. البته اين مشکل از آنجا ناشي مي شود که 
اشتياق دست يابي به تعريفي واحد و فراگير از پديده هاي 
ذاتاً متنوع، انسان را وادار می کند تا پديده هاي اجتماعي 

را، بدون توجه به پيچيدگي ها، تکثر ابعاد و گونه گوني 
آنها،  به صورت انتزاعي و خارج از زمينه هاي تاريخي، 
اجتماعي و فرهنگي مطالعه نمايد و در پايان، تکه هايي از 
واقعيت را جاه طلبانه به جاي کّل واقعيت قرار  دهد. اين 
خطايي است که نه تنها الياده، بلکه بيشتر نظريه پردازان 

از مارکس تا فرويد،پيوسته آن را تکرار مي کنند.

يافتهها

تصويرهاي ذهني و دروني ماّدي، در ادراك يک شکل تأثير 
دارد؛ ادراکی که آميزه اي چندگانه از خود مدرك است 
که گاه مي تواند با عواملي همچون انديشه و خردگرايي و 
سرشِت خدايي در تضاد باشد. اين ادراك، در رويکردي 
خوش آمد  باعث  که  می کند  خلق  را  تصويري  طبيعي، 
ذهنی و اعتقادي خود می گردد و رويکرد هاي گوناگوني 
جنبة  بيشتر  که  محسوس،  رويکردهای  دارد:  پي  در 
حسي دارند و متغيرند و رويکردهای معقول،که داللتي 
هستند و به خرد و عقل و دانايي و توحيد مي انجامند. 
برخي از مدافعان مسيحيت معتقد بودند که  اسطوره ها 
رقم  را  پوچي  و  دروغ  که  هستند  خيالي  داستان هاي 
مي زنند و به بيان اعمال شنيع می پردازند. آنها به همين 
)15:1386 )وارنر،  داشتند.  کراهت  اسطوره ها  از  سبب 

بعضي ديگر از االهيون مسيحي معتقدند که اساطير، 
آنها  از  تحريفي  يا  واقعيات کتاب مقدس  از  قبلي  خبر 
طبيعي  عوامل  تعّين  را  اساطير  آلماني،  نحلة  است. 

مي دانند. )مصاحب، 1345، ج 117:1(
همة  مي نويسد:  زرين،  شاخة  کتاب  صاحب  فريزر، 
در  حاصل خيزي  و  بارآوري  به  مربوط  اصاًل  اساطير 

)Frazer, 1996( .طبيعت است
»ابتدايي  ذهن  به  صرفاً  اسطوره  می گويد:  بيرلين 
نگاه  از   )10:1386 )بيرلين،  دارد.  تعلق  پيشاعلمي«  و 
يوهان  است.  تاريخ«  ماقبل  »تاريخ  به مثابة  اسطوره  او، 
قرن  در  سويسي  )کالسيک دان  يکهوفي28  ياکوب 
نوزدهم( و رابرت گريوز)نويسندة بريتانيايي قرن بيستم( 
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مادرساالري  دوران  محصول  اساطير،  که  بودند  معتقد 
است. )همان:364(

کارل ياسپرس )1969ـ1883(، دورة پيدايش اديان 
لوگوس  به  ميتوس  از  بزرگ  را چرخش  جهاني  بزرگ 
يا جهان بيني اسطوره فرضيه پردازي فلسفي و دينی در 
را »دوره  اين دوره  را توصيف می کند و  معناي کنوني 

محوري«29 می نامد. )همان:399(.
ديني  جامعه شناسان  و  اسطوره شناسان  از  گروهي 
زمان  در  ملحدان  و  مشرکان  و  کفار  نظرية  همان  به 
پيامبر اسالم)ص( معتقدند که کالم آسماني را اسطوره 
می خواندند. چند نظريه برای نمونه در اينجا ذکر می شود:

»... متون مقدس اديان بزرگ، همگي بسته هايي از 
اسطوره اند...« )بيرلين 10:1386(

جامعه شناسي  و  ابتدايي  اديان  تاريخ  بررسي  در   «
ديني اين چنين پنداشته شده: بشر به تدريج براي ارواح 
خود  خداي  را  اشياء  روح  مي گردد،  قائل  الهي  جنبة 
مي شمارد و بت پرستي و شرك را رواج مي دهد در اين 
ميان، شخصي مانند ابراهيم و پيغمبر اسرائيل و اسالم 
انسان  در  را  »ارواح پرستي«  سير  آخرين  تا  است  الزم 
»حقيقت  مادي  جهان  و  اشياء  ماوراء  در  و  دهد  جاي 
جهان  و  خود  خداي  را  آن  و  گيرد  نظر  در  را  کل« 

شناسند«. )خدايار محبي، 185:1342( 
که  باورند  اين  بر  اشتراوس  کلود  مانند  نيز  برخي 
به  است.  ديگر  اسطوره اي  خود  اسطوره،  يک  بازگويي 
متن  قرآن کريم،  و  کتاب مقدس  آنان  به زعم  تعبير  اين 
اسطوره شناخت است و هيچ متن ديگری هم سنگ آنان 

نيست. )وارنر، 16:1386(
از ديدگاه زبان شناسي، تنها بررسی هايی سطحی بر 
ريشه هاي  زبان شناسان،  شده است؛  انجام  اسطوره  روی 
واژگان را تطبيق داده و نتايج را به زعم خود استخراج 
نموده اند. به مرور زمان، يک ادبيات اسطوره اِي کليشه اي 
پديد آمده که به دليل تکرار فراوان، به واقعيت و حقيقت 
شباهت يافته و چه بسا مورد پذيرش ساده انديشاني نيز 
قرار گرفته باشد. از نظر اين افراد، صفت خاص اسطوره 

دروغ بودنش نيست، بلکه اين است که باورکنندگانش 
آن را به فرمودة خداوند راست مي دانند و منکرانش آن 

را افسانه مي شمارند. 
لوي برول معتقد است که بينش اساطيري مرحلة 
.)98  :1381 )واحددوست،  است.  ذهن  پيش منطقي 

افسانه  »اسطوره،  می گويد:  باب  اين  در  نيز  پثازونن 
دو  تاريخ  نه  و  واقعي  تاريخ  است؛  تاريخ  بلکه  نيست 
بخشي. داستاني واقعي که به علت محتواي خود حکايت 
ازل.«  از وقايع حقيقي مي کند يعني آغاز وقايع بزرگ 
برخالف  اسطوره  موس،  مارسل  نظر  از  )همان:212( 
افسانه، در عالم جاويدان و سرمدي تصوير شده است. 
)همان:244( و بيشتر از همه درخصوص نشانه شناسي، 
رمزگان و نمادهاي آن دوران، پديدارشناسي آنها و پيوند 

)Grimal,1966:9( .آن با ساير هنرها قابل تأمل است
از  ملت  و  قوم  هر  تاريخ  از  پيش  اسطوره هاي 
و  روان شناسي  هستي شناسي،  مختلف  جنبه هاي 
ديدگاه مردمان آن زمان درخصوص آفرينش و نيروهاي 
ماوراء الطبيعه قابل بررسي و گفتگو است. فيلسوفان نيز 
باور هايدگر در يونان  اين باره اظهارنظر کرده اند؛ به  در 
و  »انسان  و  سو  يک  از  خداييان«  و  »انسان  باستان، 
و  بوده اند  مقيم  آن  در  خداييان  زماني  که  طبيعت«، 
سوي  از  کرده،  ويران  را  اقامتگاه  اين  تکنولوژي  اينک 
ديگر، به نداي يکديگر پاسخ مي گفتند. نزد وي انسان 
دو  رود، هر  و خداييان همچون سواحل دو سوي يک 
ظهور  همان  که  واقعه،  يا  رويداد  برمي آيند.  هستي  از 
جهان،  چهارگهاِن  است،  هستنده  در  هستي  حقيقت 
زمين، خداييان و ميرندگان يا آدميان را ظاهر مي سازد. 

)وجداني، 648:1385(
  در برابر اين دروغ و تهمت همان پاسخي را که قرآن 
توحيدي  اديان  پيدايش  دربارة  اما  گفت  مي توان  داده 
نمي گنجد.  مقاله  اين  در  که  است  فراواني  مطالب 
که  نظريه اند  اين  بر  اشتراوس  کلود  مانند  نيز  برخی 
است.  ديگر  اسطوره ای  خود  اسطوره،  يک  بازگويی  هر 
قرآن کريم  و  آنان کتاب مقدس  زعم  به  تعبير  اين  به 

بررسي مفهوم اسطوره در سنت اسالمي 
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متن اسطوره شناخت بوده و هيچ متن ديگری هم سنگ 
آنان نيست )وارنر،16:1386(. اين گونه توهمات در نهايت 
در  که  است  اسالم  صدر  مشرکان  مطالب  تکرار  همان 

برابر مطالب کتاب مقدس مسلمانان اظهار می کرده اند.
آنچه در کتاب آسماني آمده واقعي و حقيقي است 
و مطالب آن را نبايد همچون مشرکان »اساطير« خواند. 
باب  اين  در  مثالي  شاهد  احقاف  سورة  مبارکة  آية  در 
آورده شده است: پدر و مادري که فرزند خود را به عقيدة 
آنها می گويد:  به  پرخاشگرانه  فرزند،  و  معاد مي خوانند 
زنده  )ازگور(  که  مي دهيد  وعده  من  به  آيا  برشما،  اُّف 
نسل ها  من  از  پيش  که  آن  حال  شويم؟  آورده  بيرون 
آمده اند )و مرده اند و بازنگشته اند( و آن دو )پدر و مادر( 
به درگاه الهي استغاثه مي کنند )و به فرزند ناخلف خود 
مي گويند: ( واي بر تو! ايمان آر، که وعدة خدا حق است. 
اما او پيوسته مي گويد: اين )حرف ها( چيزي جز اساطير 

پيشينيان نيست. 
خود،  مثنوي  در  مثالي  ذکر  با  جالل الدين،  موالنا 
وابستگي جغد به ويرانه را چونان کساني می داند که به 

سنت هاي کهنه دل بسته اند: 
گر بيايد باز سلطاني ز راه 

صد خبر آرد بدين جغدان ز شاه 
شرح دارالملک و باغستان و جو 

بس بر او افسوس دارد صد عدو 
که چه باز آورد افسانة کهن 

کز گزاف و الف مي بافد سخن
کهنه ايشانند و پوسيدة ابد

ورنه آن َدم کهنه را نو مي کند
مردگان کهنه را جان مي دهد

تاج عقل و نور ايمان مي دهد
دل َمدز از دلرباي روح بخش

که سوارت مي کند بر پشِت رخش 
)موالنا، 451:1321(

مطالب  توحيدی  اديان  پيدايش  دربارة  پايان  در 
فراوانی است که ارائة اين مقاله نمی گنجد30.

پينوشتها

1. يعني: سوگند به سطرهايي که نوشته شده اند همانا مي گويم: اي 
نصر، ياري کن!

2. براي اطالع بيشتر ر.ك به مقاله هاي انديشمند در »يادنامه طبري« 
و  محمد:286  ميرزا  علي رضا  نوشته  طبري،  تفسيري  روش  مقاله   و 

طبري ج 7-1:8(
عبداهلل بن  منبه،  وهب بن  کعب االحبار،  از  طبري  روايات  از  برخي   .3
سالم که يهودي االصل و ابن جريح که در اصل نصراني بوده نقل شده 
است و همچنين برخی از آنها در کتاب هاي ابن مقفع و هشام کلبي 
آمده که ترجمه کتاب هاي ايراني و عربي را شامل است. )التفسير و 

المفسرون، ج 481:1(
4. اسرائيليات القرآن، 1891م، دارالجواد، لبنان.

5. االسرائيليات في التفسير 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

11. ر. ك:
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

13. ر.ك:
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

26. empathy

27. Axiomatic

28. Johan JahobBachofen

29. Axial Perlod

و  ماهيت   )1353( فضل اهلل:  کمپاني،  ر.ك:  بيشتر  اطالع  براي   .30
منشاء دين، انتشارات فراهاني تهران. 

همچنين براي آشنايي با نظريات جامعه شناسي دين ر.ك: جاللي مقدم، 
تهران.  مرکز،  نشر  بر جامعه شناسي دين،  درآمدي  مسعود، )1379( 
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