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  اي همر و هسيودوس خدا و انسان در جهان اسطوره

  *زاده اهللا عبدالرحيم سيدنعمت

  چكيده
 روزهـا  و كارهـا و  ثئوگونيـا و هسيودوس با سرودن  اديسهو  ايليادهمر با سرودن 

و آوردنـد  دراي را به نظـم   بلكه جهان اسطوره ،آثار ادبي ماندگار خلق نكردندفقط 
به اين جهـت بـود كـه يونانيـان     . فرهنگ يوناني از اين نظم سربرآورد و بالنده شد

را  هـا  آنبلكه  ،دانستند قط هنرمندان خود نميويژه اين دو شاعر را ف بهشاعران را و 
اي ايـن دو   از اين رو، دركي جامع از جهان اسطوره. ديدند به چشم مربيان خود مي

شاعر و مفاهيم اساسي آن براي شناختن فرهنگ يوناني به طـور عـام و ادبيـات و    
 اين مقاله بررسي اين مفـاهيم از نگارش هدف . آن به طور خاص الزم استفلسفة 

رابطـة ميـان   يوناني بر مبناي چه تصـوري از  انديشة است تا معلوم شود فرهنگ و 
  .خدا و انسان شكل گرفت

  .ديكه، آنثروپومورفيسم  همر، هسيودوس، فوزيس، ثئوس، مويرا، :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
نظر  كرد، چه مفهومي را مد پرسش از عدالت را مطرح مي جمهور ةمحاوروقتي افالطون در 

گفت، منظورش  از تقدير اديپوس مي جبار پوسياد نامة نمايشداشت يا وقتي سوفوكلس در 
يونان فلسفة براي درك ادبيات و  ها آنهايي است كه توجه به  از تقدير چه بود؟ اين پرسش

. ها نخست بايد سراغ اشعار همر و هسيودوس رفت و براي پاسخ به اين پرسشاست الزم 
هاي خود جهاني را ترسيم كردند كه مفاهيمي مثل عدالت، تقـدير،   نظومهاين دو شاعر در م
اي ايـن   توان گفت جهان اسطوره كه مي جا آنتا  اند، جهانآن هاي اساسي  خدا و انسان نقش

، الزم بنـابراين ؛ دو شاعر آبشخور اصلي ادبيات، فلسفه و به طور كلي فرهنگ يوناني اسـت 
                                                                                                 

  IPS (seyednemat@gmail.com( ايران فلسفة و حكمت انجمن عضو غرب، فلسفة دكتراي *
  3/5/1394: ، تاريخ پذيرش12/3/1394: تاريخ دريافت
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تا معلوم شود مفاهيم مطرح در آن كنيم اي اين دو شاعر  است تالشي در فهم جهان اسطوره
حاضر گامي است در اين جهت تا فـتح بـابي   مقالة . توان تصور كرد ها را چگونه مي پرسش

  .آنسرچشمة باشد براي فهم فرهنگ يوناني از 
  

  شاعر تعليم و منزلت. 2
آن ستايش، ثائوماتزئين  راييلي كه شاعر شريف ببه من بگو چيست آن دال: ... آيسخولوس
θαυμάζεινآورد؟ ، ما را به دست مي  

 δεξότητος και ( سينوثسـ  يكـا  دكسـوتتوس  ر،يتـدب  و تيـ درا ليـ دل بـه : دسيپياور

νουθεσίς( ،وسيـ بلت كـوتر، يرا ن سيچون او ساكنان در پول و )βελτίους( گردانـد  ي، مـ 
)Aristophanes, 1927: f/ 1008-1010(.  

 بيان را اي عقيده يونان نويس تراژدي برجستة شاعر دو زبان از قطعه اين در اريستوفانس
 حاكي از باشد، منزلتش وجايگاه  و شاعر دربارة وي شخص نظر كه آن از تر بيش كه كند مي

در ادبيـات يونـان    تـوان  نمـي  كه گفت توان مي جرئت به. است شاعر و شعر از يوناني تلقي
 پيـدا  شاعر مقام تمجيد و توصيف در را مختصري حال عين در و نغز و دقيق عبارت چنين
كـه   اسـت  حاصل آن نگاهي درست فصاحت، و زيبايي عين در ،اريستوفانس عبارت .كرد

بيند و تربيت شهروندان را از  شعر و به طور كلي سخن را در پيوندي عميق با انديشيدن مي
 نيـ ا...  شـد  يم فيتوص ‘گفتن سخن’ عنوان به‘ دنيشياند’ يوناني نظر در«. داند يم آن
 »رسـاند  يمـ  كمـك ) λόγος( لوگوس از متأخر ةاستفاد به سخن ةمثاب به شهياند از يتلق
)Onians, 1951: 13 .(نسبت پروتاگوراس ةمحاور ابتداي در افالطون كه است علت به اين 

 و سـازد  مـي  برقرار )λόγος( لوگوس يا زبان و )ἑπιστήμη(اپيستمه  يا دانش ميان مستقيمي
 اسـتفاده  بيـان منظـور خـود از تمثيلـي     براي او. دهد هشدار مي ها از سوفيست تعليم دربارة
 كاالهـاي  سـاير  بـا  كـاال  ايـن  :كند مي مطرح را مسئله انديشه با كاال اينمقايسة با  و كند مي

 چـون  ،كرد احتياط كاالي انديشه خريد در بايد كه است معتقد او. چه تفاوتي دارد معمولي
 جـان  و روح در خريـدن  از بعـد  واسطه و بيممكن نيست  آن بررسي كاالها ساير برخالف

 سـخن  شنيدن كاال خريدن از او منظور كه است روشن .)Plato, 1952a: 314(گذارد  مي اثر
همين توجه عميـق   .كند ميمطالبه  پول خود سخن ازاي در سوفيست زيرا ،است سوفيست

شود او دقت و نقد خاص خـود،   ميموجب انديشه و زبان است كه  رابطة ميانافالطون به 
شـاعران و   دربـارة را  جمهـور  ةمحاورهاي سوم و چهارم از  نقد مشهورش در كتاب ويژه به

  .بيان كند ها آنشعر 
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 از يزيچ و يباشناسيز موضوع از شيب افالطون نظر در شاعر و شعر ةمسئل واقع، در
 در و اند آن شهروندان انيهاد و سيپول اي شهر يمرب او نظر در شاعران است؛ ليقب نيا
 »اند ييدانا يسو به ما رهبران و ما پدران« شاعران كه ديگو يم صراحت به باره نيا
)Plato, 1952b: 214a.1(. طريق و شناخت با او نظر در شعر كه دريافت توان مي نكته اين از 

 شود كه اي را متذكر مي دارد و گويا همان نكته ارتباط هايش جلوه تمام در زندگي
 اين حقيقت. كند اريستوفانس در اين قطعه و از زبان شاعر بزرگي چون اوريپيدس بيان مي

 طريقتي شعر و ستاو بلكه مربي ،صرفسرايندة نه يك  يوناني نظر در شاعر كه است
 طرز چنين ديگر، سوي از. است داده نشان او به را زيستن چگونه راه آن در شاعر كه است
. بود شهروندان مدني حيات در شاعر قوي و مؤثر حضور مستلزم شاعر و شعر به تلقي
 بپردازد هنري خود طبع به فقط تا دانست نمي شهروندان و شهر از جدا فردي را خود شاعر

 خود شاعر. كند را بيان خود احساسات و آن حاالت با تا نبود اي وسيله وي براي نيز شعر و
 داشتن ،چيز هر از بيش ،شعر سرودن از وي قصد و ديد مي ديگران در ميان و جمع در را

 گفت مي پيندار« كه چنان هم ،بياموزد آنان به را زندگي طريقت تا بود ديگران با وگويي گفت
 صورت اين غير در كه است شريف اعمال و بزرگ هاي انسان يادآوري شعر وظيفة

 شاعران شده، متذكر فريمان كه چنان هم ).Freeman, 1970: 181(» شوند مي فراموش
. گرفتند قرار مي اغنيا طرف مشورت عامه امور دربارة اغلب و بودند جامعه فعال اعضاي
 مثال، براي ،و بود شعر سرودن براي اساسي و اوليه مبناي آن اتفاقات و مدني حيات

به آن  انيپارس ةنام نمايش سرودن با كه بود ساالميس جنگ در مشاركت از پس آيسخولوس
گري يا آته  و ويران) ὕβρις(نظر خود از طغيان يا هوبريس  مدنبرد پرداخت و البته معناي 

)ἄτη (داد  ناشي از آن را به مخاطبانش تعليم مي)Stroud, 1979: 33n.13(. موضوع اين، 
 به ،است صادق نيز فيلسوفان حتي و يوناني انديشمندان ساير دربارة شاعران، از گذشته
  .فهميد مدني حيات بدون را آنان تفكر و انديشه توان نمي كه اي گونه

 و نداشـت  وجود صرف مطالعاتي زندگي آنان براي ،گرفتند نمي كناره جامعه از اغلب ها آن
 ،بيرون در ها آن اوقات تر بيش. بگيرد انجام آنان براي توانست نمي صورت اين به اي مطالعه
 سپري شهريان هم جمع در و ها جشن يا ها آيي گردهم عمومي، تجمعات ورزشگاه، يا بازار
 بيرون معمول جهان از فيلسوف وقتي حتي. بگذرد تنهايي به و خود خانة در كه آن تا شد مي

 يونانيـان . كنـد  شركت خود فكران هم ساير جمع در تا شد مي آماده گاه آن گرفت، مي كناره
 نـاجور  اي وصـله  يا عجيب فردي كرد مي چنين كس هر ؛كنند زندگي تنها نداشتند دوست

  .)Freeman, 1970: 112(بود 
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 تصـورات  و تخـيالت  بيـان  معناي به يوناني شاعر نظر در شعر كه است اين ديگرنكتة 
 يوناني فرهنگ در كه بود رو اين از و دانست مي حقيقت بيان را شعر او بلكه ،نبود وي خود
 در ،و اسـت  حكايـت  و داسـتان  معنـاي  بـه  موثوس. شد مي گفته )μυ̃θος( موثوس شعر به

 و پند به حتي شود و يونانيان مي ادا دهان از كلمات با كه است چيزي آن هر معناي به اصل،
 حقيقت با موثوس ميانارتباط  در توجهجالب  نكتة. گفتند مي موثوس نصيحت هم و اندرز

  .يوناني استانديشة در 
 حـوادث  به كه داشت باور او. كرد ينم ابداع را داشت دوست چه آن هر شاعر واقع، در
 كـه  دهـد  يمـ  حيتوضـ  و كنـد  يم ضبط را ييزهايچ آن و پردازد يم يواقع يها انسان و

 انـد  يقـ يحق هـا  آن كـه  بـود  نيا بر فرض زيچ هر از شيب كه علت نيا به دارند؛ ارزش
)Murray, 1961: 173(.  

 نهضت تأثير تحت تر بيش و پنجم قرن در پردازي افسانه منفي يمعنا به موثوس ةواژ
 نقل كه بود انيجر نيا تأثير تحت و دوره نيا در توسيديدس. شد ايجاد ها ستيسوف يفرهنگ

 به كه حالي در د،ينام حقيقت بيان را آن و كرد جدا شاعران هاي داستان از را خود تاريخي
 . )Thucydides, 1956: xxii( است ينكردن اعتماد و حقيقت از عاري شاعران سخن يو ةگفت

 پروتوي عنوانبا  ،پردازند مي خدايان شناخت به كه ،وي پيروان و سوهسيود از ارسطو
 عنوان با فيلسوفان برابر در را آنان و كند مي ياد ،πρω̃τοι θεολογήσαντες ثئولوگسانتس،

 اين مقايسة در ارسطو. دهد مي قرار ،πρω̃τοι φιλοσοφήσαντες فيلوسوفسانتس، پروتوي
 گروه دو هر كه نحو اين به ؛كند مي بيان را تمايز وجه يك و مشترك وجه يك گروه دو
 گروه اما ؛هستند ،)σοφίζονται(سوفيزونتاي  يعني معيني، نظرات كردن بيان دنبال به

 انجام ،)μυθικω̃ς(موثيكوس  اي، اسطوره صورت به را كار اين دوم، برخالف ،نخست
  ارسطو نظر در. دهد مي

 بـه  فقـط  انـد  پرداختـه  خـدايان  شـناخت  بـه  كه ديگري كسان ةهم و هسيودوس پيروان
 تـوجهي  انـدك  مـا  بـه  و اسـت  بـوده  كننده اقناع خودشان براي كه اند انديشيده چيزهايي
 ينگـاه جـد   تـوان  ينمـ  ،)μυθικω̃ς( كـوس يهـا، موث  افسـانه  نيـ ا ةدربار اما...  اند نداشته

 ،يرا كه برهان يكسان بايدداشت، ما  ها آنبه  ،)σοφιζομένων( تزومنون يموشكافانه، سوف
 ميبكنـ  قيـ دق يبررسـ  دهنـد  يمـ  ارائـه  سخنانشـان  يبرا ،)αποδείξεως( ئوس كسياپودئ

)Aristotle, 1956: 1000a9-20.(  

صـرف   پـردازي  افسـانه  دنبـال  بـه  فقـط  اوليه در واقع، ارسطو معتقد نيست كه شاعران
ديگر براي او حـاكي   ها آنسخن يا موثوس  اما ،بوده دانايي يافتن ها آن غرض بلكه ،اند بوده
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 حكايـت  و بيـان  مخاطبانشان و شاعران نظر در موثوس دوره، اين از قبل. از حقيقت نيست
 و مـؤثر  حكايـت  موثـوس . داشـت  پيونـد  آنـان  مـدني  مقتضيات با درست كه بود حقيقت
 اندرسون، كليما قول به .داشت رفتارها و اعمال و فرهنگي نهادهاي تأييد براي را محترمي
 از يا نقشـه  ،انيخـدا  بـه  مربـوط  ديعقا و نييآ و مذهب يها انيبن و اصول انيب با ،موثوس
 غلط و درست رفتارهاي به اشاره با و داد يم ارائه را آن در مراتب سلسله و ياجتماع روابط
 گسترة خود شعر در شاعران .)Anderson, 2005: 122(كرد  مي ترسيم را انساني حيات دايرة

 شـهروندان  بـه  دادن آموزش با تا كردند مي بيان را اجتماعي رفتار تا شناسي جهان از وسيعي
 ايـن  بـه  ،و كننـد  تربيـت  پـوليس  در شهر يـا  شناسي جهان آن با متناسب رفتار براي را آنان

 بـا  افرادي به پوليس در هم و دارند تناسب كيهان با هم كه شوند كساني شهروندان ،ترتيب
 و پدران عنوان به شاعران به افالطون اشارة. شوند مبدل عملي توانايي و اخالقي شايستگي
 پـوليس  تربيت كه دارد قبول همواره او .است جهت همين از دانايي سوي به نما راه رهبران

 و همـر  متوجـه  كـس  هـر  از بـيش  او منظـور  كـه  اسـت  روشـن  و است شاعران دست به
  .بوده است سوهسيود
 بر راه بايد را او بلكه ،بود خود از پس شاعران بر راه تنها نه ،سهياد و اديليا سرايندة ،همر
ديـده   اي منطقـه  هـاي  تقابل همواره باستان يونان بررسي در. دانست هلني انديشة و فرهنگ

 اما ،شدند مي يوناني هاي پوليس و طوايف ميان ها اختالف بروز موجبها  اين تقابل. شود مي
 واسطة به كه رسيدند مي مشتركي نقطة چنان به يوناني جوامع گويا كه بود توجه به همر در
. گرفـت  مي بر در را يوناني جامعة كل كه شد وحدتي ايجاد مي و شد مي برطرف ها تقابل آن
 ايـن  در بخـش  وحـدت  عنصر و داشت حضور هلني جهان از جايي هر در همر رو، اين از

  .بود فرهنگي جهان
 ايـن امـور  ؛ يونـاني  و يونـاني  ميـان  اي طايفـه  تعـارض  ،اي منطقـه  افسانة ،اي منطقه مذهب

 ويژگي نخست نگاه در حتي خواننده. ندارند يجايگاه همر به طور كلي در كه اند چيزهايي
 تمـام ) همـري  نقـاالن ( هـا  آن...  شـود  مـي  متوجه را همر )Pan-Hellenism(يوناني ـ  همه

 بـه  مسـتحكمي  صـورت  به را ها آن همة و اند تالش در هم با كه دهند مي نشان را يونانيان
  .)Murray, 1961: 145(باشند  درست و خوب هايي انسان همگي تا كشند مي تصوير

 ايـن  اولية شاكلة گروه دو ميان نبرد كه دريافت توان مي ،اديليا حماسة به كلي نگاهي با
 نـام  بـه  يونانيان از همر هرچند. ترواييان و يونانيان ميان نبرد  است؛ داده تشكيل را حماسه
هـاي او بـه قـوم     اشـاره  )Ἑλληνικός(  يوناني، هلنيكوس نه و برد مي نام )Ảχαιός(  آخايي

نشـان   )Homer, 1954a: 2/ 531, 683( هلن و كنار گذاشتن اين قوم در كنـار قـوم آخـايي   
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كه همگي خـود را بـه نـام هلنـي يـا       اند آخايي همان كسانيجبهة دهد كه منظور او از  مي
 يونانيـان  تمام ملي قهرمانان به آخايي قهرمانان تا شد موجب امر همين. شناختند مييوناني 
نظـرش   مدهاي  ارزش او در كه كرد بيان را الگويي آنان از كدام هر در همر و شوند مبدل

 الگوهـا  همـين  سبب به يونانيان نزد در همر اهميت البته .بود كرده بيان را يوناني انسان از
 و انيخـدا  شيـ زا يا ايثئوگوناثر  دو با سوهسيود ديگر، سوي از. آموختند مي او از كه بود

 واسطة به كه بود شناسي و رفتار انساني جهان از نوع آن براي شروعي ةنقط روزها و كارها
بـه عبـارت    ،يـا  خداشناسان عنوان با بودند او دنبال به كه كساني تمام و وي از ارسطو آن

 وجـود  بـا  .)Aristotle, 1956: 1000a10(كرد   ياد ،)θεολόγοι( ثئولوگوي بهتر، خداگويان،
 داشـت  توجـه  بايد ،دانست مي اعتبار بي را پيروانش و سوهسيود خداشناسي ارسطو كه آن
ــه ــثئوگون ك ــك صــرف سوهســيود ياي ــه ي ــارة نويســي تبارنام ــاني خــدايان درب  و يون

 به صورتي كه ؛بود جهان در تأمل شروع نقطة بلكه اين نوشته نبود، محض نويسي اسطوره
 وي از بعـد  شناسـي  كيهان و كرد تبيين اي اسطوره زبان با را تجربي او در اين نوشته جهان

 علـت  ايـن  بـه  و بـود  واقـف  نكتـه  اين به ارسطو البته. آمد وجود به تأمل همين بر نيز بنا
 شـده  موجـودات  تبـاهي  و زايـش  بررسـي  و پرسـش  متوجه پيروانش و او بود كه معتقد
  .دانست نمي مكفي را ها آن پاسخ اما ،بودند

 به اي عتيطب و خدا با او ةرابط و انسان ةمسئل شده انيب ودوسيهس و همر شعر در آنچه
 در زيـ ن گـر يد يهـا  انسـان  بـا  ارتباط كه اندازه همان به ؛است )φύσις( سيفوز يوناني انيب

 ديـ با امـا  دارد، وجـود  شـاعر  دو هـر  در مشترك نگاه نيا. است نظر مد دو نيا يها سروده
 ايـ  يپهلـوان  ةدور تيـ روا بـه  همـر . اند كرده  انيب متفاوت ةجنب دو از را خود نگاه كه گفت
 ودوس،يهسـ  كـه  چنان .است دوره نيا از بعد دوران به سووديهس نگاه و دارد توجه يشاه
 و چهارم ةمرحل را يهمر شاهان و اشراف ةدور انسان، خيتار ةگان پنج ادوار از خود انيب در

 همر). Hesiod, 2006: 156-201( داند يم آهن ةدور اي مرحله نيواپس به مربوط را خود زمان
 ةدور از پس را خود زمان سووديهس و پردازد يم پهلوانان اعمال و اشراف به خود شعر در
 ييها انسان دارد؛ توجه سيپول در يعاد يها انسان رفتار به تر شيب و نديب يم اشراف گونه آن
 اعمال به بلكه دهند، ينم انجام يا قهرمانانه و شگرف رفتار چنان يهمر اشراف برخالف كه
 و رفتـار  اخـتالف . پردازنـد  يمـ  ليوسا و ابزار ساختن و يكشاورز ليقب از روزمره و يعاد

 اختالف سووديهس و همر نگرش در تا شود ينم موجب يعاد يها انسان و قهرمانان كردار
بـا   ياست كـه در همـاهنگ   ينظر هر دو رفتار از انسان رفتار اصل بلكه شود، جاديا ياديبن
 ونـد يپ سببنوع نگاه به  نيا. باشد سيپول ايشهر  يها و منطبق بر ارزش سيفوز اي عتيطب
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كه هر دو با توجه به  يبه نحو نند،يب يم سيو پول سيفوز انيماست كه هر دو شاعر  يكامل
 گـر، يعبـارت د  بـه  .كننـد  يم انيرا ب سيدر پول ستهيخود از رفتار انسان شا فيتعر سيفوز
 در او شود معلوم تا است سيفوز در انسان تيموقع و گاهيجا دو نيا شعر در ياساس ةمسئل
 دو هـر  يتلق شود يم سببمسئله است كه  نيداشته باشد و هم ديبا را يرفتار چگونه شهر
  .باشد داشته يخاص تياهم سيفوز از

  
  فوزيس يا طبيعت. 3

 به و تولد معناي است به )natura( ناتورا التيني واژة از مأخوذ اي واژه nature يا طبيعت
  .آمدن دنيا

 كه است )geborenwerden( ‘آمدن دنيا به ’ معناي به nasci از مأخوذ آشكارا التيني واژة آن
 معنـاي  بـه . شد مي استفاده كشاورزي هاي حوزه يا يدار دام به مربوط هاي نوشته در ويژه به

گيـرد   مـي  انجـام آن  از تولد كه است محلي يا ماده حيوان در رحم دهانة ناتورا كلمه، دقيق
)Schadewaldt, 1987: 202(.  

 و كند مي را بررسي ناتورا به يوناني فوزيس ترجمة شناسي، ريشه اين بيان از بعد ،شادوالدت
 خاستگاه از اي واژه گرفتن فاصله بلكه ،جديد سازي واژه نه ترجمه اين فرايند در وي نظر به

  .است هافتاد اتفاق بيگانه تصوري بيان براي خود اصلي
 يونانيـان  كه چيزي بلكه ،نظر دارد مد تجربي علم معنايي نبود كه به طبيعتيوناني  طبيعت
 با شان پيراموني جهان در طبيعي واقعيت عنوان به كه بود چيزي همان داشتند نظر در باستان

 يونانيـان  تـاريخي  پيرامـوني  جهان: است صورت اين به آن كامل بيان. شدند مي مواجه آن
 ؛سـت ها آن )world-representation( ‘تمثـل ــ   جهان ’ بلكه نيست، ما نظر مد عيني جهان
 شـامل  و نـد معتبر آن جهـان  در آنان براي كه واقعياتي تمام با ها آن خود ذهني ارزش يعني

  .)Husserl, 1970: 93(شوند  مي غيره و ،مردم خدايان، قبيل از چيزهايي
انسـان و   ميـان و  مـدرن  معنـاي  بـه  طبيعت در كه گسستي آن فوزيس در ديگر، عبارت به

 ارتبـاط  در را خـود  كه آن بر عالوه ،انسان يوناني بلكه ،نداشت وجود شود مي طبيعت ديده
. ديد مي فوزيس در نيز را خود هاي آرمان و ،آرزوها ،ها ارزش دانست، مي طبيعت با مستقيم

 ،مانـد  نمـي  بـاقي  حد همين در فقط طبيعت از مدرن و يوناني تلقي ميان بنيادين تفاوت اين
 ارتباط همواره كه نحوي به ،دوش مي مربوط نيز پوليس در زندگي و اجتماعي حيات به بلكه

  .بود يوناني فرهنگ اصلي مسئلة پوليس و فوزيس ميان مستقيم
 استفاده )φύσις( فوزيس و )γένεσις( گنسيس واژة دو از طبيعت بيان براي يونانيان



 اي همر و هسيودوس خدا و انسان در جهان اسطوره   90

  

 ةواژ). Gigon, 1935: 101( دارند گريد كي به كينزد ييمعنا واژه دو نيا و كردند مي
 بار دو اديليارا در  سيگنس ةواژ همر كه چنان است؛ تر قديمي فوزيس از گنسيس

)Homer, 1954a: 14/ 201, 246( فقط  سهيادفوزيس در واژة در حالي كه از  ،به كار برده
 .)Homer, 1954b: 10/ 302-3( است نياز زم اهيرشد گ ةدرباراستفاده كرده كه آن هم  بار كي

 اديليا از متأخر اي سروده محققانبه نظر قاطع  سهياد كه شود توجه نكته اين به است الزم
  .است متأخر اي واژه فوزيس كه دهد مي نشان نيز امر همين و است
  :كنند مي داللت معنا دو بر واژه دو اين كلي طور به

 است، آن رشد جريان و چيزي آمدن وجود به منظور: نمو و رشد فرايند و زايش) الف
 اين در. دارد داللت ظهور و رشد فرايند يعني) φυ̃ναι( يفونا عمل بر آشكارا فوزيس كه چنان

 به )φύσις τω̃ν ὄντοων( اونتون تون سيفوز اضافي وجه در آن از اغلب يونانيان كه معناست
 نيز گنسيس واژة. كردند مي استفاده يابيم مي خود اطراف در كه چيزهايي نمو و رشد معني
 به و )γενέτης( گنتس پدر به كه چنان ،است كردن توليد و ،زايش تولد، معني به اصل در

 به اكئانوس از ايلياد در همر .است هشد مي گفته زاينده معناي به )γενέτειρα( ايرا گنته مادر
 فتورا سيگنس ضد واژة .)Homer, 1954a: 14/ 201(كند  مي ياد خدايان زايندة مثابة

)φθορά( از يكي ،فساد و كون معناي به ،فتورا و گنسيس واژة دو و است فساد معناي به 
 با مرتبط واژگان و سيگنس واژة كاربرد. دهند مي تشكيل را يوناني انديشة مهم موضوعات

 سان يك و هم با هماهنگ آن اجزاي و فوزيس كل يونانيان نظر در كه دهد مي نشان آن
 يك ؛شود مي مشاهده طبيعت در عادي صورت به سان يك هماهنگي اين. كنند مي عمل

 منطقة به توجه با يا شود مي فربه و زاده حيوان كند، مي رشد و سربرآورده زمين از درخت
 پيش دريا سويه ب خشكي از را خود راه و زند سرمي خاك از اي چشمه يونان جغرافيايي

. نمو و ،رشد شدن، زاده از اي مجموعه ،است چيزي چنين آنان نظر در نيز طبيعت. گيرد مي
 كل مثابة به فوزيس است، فرايندي چنين در موجودي هر كه گونه همان تر، روشن عبارت به

دائمي فوزيس نيز در يك فرايند  موجودات، همانند ،و است چنين نيز موجودات از يجامع
  .از رشد و نمو است

. است آن از زايش كه است چيزي آن متضمن نمو و زايش: ظهور بن و اصل) ب
 شود مي ساخته آن از چيزي كه است اي ماده فوزيس اصلي معناي كه است معتقد برنت

)Burnet, 1960: 20 .(و زايش اين بنيان كه هست سيفوز رشد و زايش پس در يزيچ 
 يپانتس اي چيز هر زايش از همر. يابند مي بروز و ظهور آن از موجودات و است رشد

)παντέσσι( و اصل با شيزا ةرابط. دهد مي نسبت اكئانوس به را زايندگي اين و كند مي ياد 
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 به و سيپول در زيچ هر از قبل رابطه اين. بود آشنا اي رابطه انيوناني ريسا و همر براي منشأ
 سپر توصيف در و است چيزي هر پدر اكئانوس. شد يم دهيد فرزندي و پدر صورت
 بر در را موجودات تمام كه كرد فيتوص يا گونه به را اكئانوس همر كه شد دهيد آخيلوس

 پدري نقش دهد نشان كه دارد سعي كرك). Homer, 1954a: 18/ 468-607( است گرفته
 آب ضرورت به را آن توان مي و است شعري توسع يك تر بيش همر بيان در اكئانوس براي
 ها چشمه پدر اكئانوس كه اين ژهيو به؛ )Kirk and Raven, 1962: 16( كرد تعبير حيات براي

  . است حيوانات و گياهان حيات ةالزم كه شد يم دانسته نيز رودها و
 معناي به آخيلوس سپر نقش اگر و شود نمي ختم جا اين به مسئله كه رسد يم نظر به
 گرداگرد بر اكئانوسحضور  توان يم گاه آن شود، تلقي همر نظر از سيفوز يكل ريتصو
 نقوش آن تمام كه است يپدر اكئانوس صورت نيا در .كرد تلقي گنتس معناي به را سپر
 فيبا توص ريتعب نيو البته روشن است كه ا اند آمده ديپد او از يهمگ و گرفته بر در را

  .دارد يخوان هم اكئانوس ةدربارذكرشده از همر 
و  ؛زايـش  منشـأ يكي اصل، بن يا : در خود واجد دو وجه است فوزيس صورت، هر در

 وجه زايش، رشـد و نمـو  . است وجه ديگر آن زايش، رشد و نمو موجودات و كل فوزيس
توان آن را ظهور و بروز فوزيس  شود و مي مي در ظاهر ديده كه است وجهي از فوزيس آن

 واقع، در. است زده سر آن از وجه ظاهر كه است آن بن و درون فوزيس دوم وجه. دانست
 تغييـر  در مدام يكي كه نحوي به اند، فوزيس ثبات و تغيير صورت دو از حاكي وجه دو اين
 تـوان گفـت كـه دو    مي. است ثابت و تغيير بدون ديگري و است فساد و كون معرض در و

 ايـن  از بيـاني  كدام هر )ἀθάνατος(  آثاناتوس يا ناميرا و )θάνατος(  ثاناتوس يا ميرا تعبير از
 در تغييـر  هـاي  نشـانه  تـرين  بـزرگ  از يكـي  مرگ كه است ذكرشايان . اند فوزيس دو وجه
 حـال  گيـرد،  مـي  قـرار  تغيير اين معرض در كه است موجودي آن ثاناتوس و است فوزيس

 آنـان  جهت، اين از ،و اند آثاناتوس خدايان. است تغيير اين از مبرا موجودي آثاناتوس كه آن
ثانـاتوس يـا وجـوه    موجـودات  ساير و  ها انسان خدايان، برخالف و اند فوزيس ثبات وجه

  .اند تغيير در فوزيس
 دو از فوزيس و ديگرند يك با تضاد در وجه دو اين كه رسد  نظر به اول وهلة در شايد
 بايد چيز هر از قبل. دارد بنياديني تضاد خود در رو، اين از ،و شده تشكيل متضاد بخش
 كه است اي نكته اين ؛نيست تر بيش واقعيت يك يوناني نظر در فوزيس كه داشت توجه

را  معارض وجه دو اين بايد  صورت، اين در ،و بوده يوناني انديشة مفروض اصل همواره
معناي گنوس  به توجه با توان مي را مسئله. كرد درك فوزيس اي از يگانه واقعيت مبناي بر
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)γένος(،  متعددي افراد از گنوس. كرد درك بهتر ،است يكي از عناصر اصلي پوليسكه 
 متعدد موارد و مرتبت و شئون ها، حرمت سن،  جنس، لحاظ به افراد اين و شده تشكيل
 وحدت وبرد  مي بين از گنوس در را تمايزها اين چيز يك اما دارند، فرق ديگر يك با ديگر

 كه ذكر استشايان . است مشترك نياي داشتن آن و كند مي ايجاد آن سراسر در را جامعي
 حقيقي حضور تلقي اين در نيا بلكه نبود، اعتباري يامر آن از سنتي تلقي در مشترك نياي
 آن جانشين كه گنوس رئيس خصوص به ،يندنيا آن حضور گر بيان گنوس افراد تمام و دارد
 اديليابه همين وجه است كه همر در  .است گنوس در او عيني حضور تبلور واقع در و نيا

به نحوي كه شناختن  ،كند به نياي اصلي شناسايي مي ها آنهمواره قهرمانان خود را با نسبت 
 مختلف افراد حضور معناي به هم گنوس پس، .آن نيا براي شناسايي قهرمان ضرورت دارد

 جهت، اين از. است افراد اين تمام وجود در نيا آن حضور معناي به هم و ديگر يك كنار در
 هر كه حد آن تا دهد مي پيوند هم به را افراد كه دارد بخشي وحدت عامل خود در گنوس

 در گنوس در زايش با فرد هر. ندارد جمعي هويت اين از خارج هويتي هيچ گنوس در فرد
 واحد درخت يك به متعلق ديگران با راه هم و دارد را ديگران با ارتباط علت خود
 ميان وحدت موجب كه دارد نيز وجود فوزيس در جامعي وحدت چنين. است دگياخانو
زئوس بيان  نام و با اي اسطوره زبان در وحدت اين. شود مي آن در موجودات و اجزا
 پدر به ملقب بلكه ،خداست برترين در شعر همر و هسيودوس، نه تنها ،شود كه مي

نيز  ،)θεω̃ν πατέρ ἠδε και ἂνδρω̃ν( آندرون كاي   اد  پاتر ثئون ها، انسان و خدايان
 وضع با و هاست انسان و خدايان بر حاكم هم و منشأ هم لقب اين با زئوس. هست
 وحدت به و كند مي رفع را ها آن ميان هاي اختالف و كند مي حكومت دو هر بر قوانين

 هر در آن طنين كه آورد برمي ناك ترس و بلند خروشي شود، خشمگين او اگر. رساند مي
 تارتاروس اعماق و اقيانوس هاي آب  درياها، ها، آسمان در چنين هم و زمين از جايي
 لرزه به او هاي گام زير در بزرگ المپ خيزد، برمي او كه هنگامي و شود مي بلند

 بر ،است جاري فوزيس در كه گونه همان ،قاعده اين .)Morford, 2003: 79(آيد  درمي
و حكمش جاري  خدايان ميان خدا در برترين او كه گونه همان و است حاكم نيز پوليس
 در  كند، حفظ ميو  در فوزيس برقرار را نظم  با حكم و قانونش و است فوزيس در تمام
 اندازه و اشيا در نظمي«. سازد مي برقرار را هماهنگي و نظم صورت همين به نيز پوليس

 آن مراقب و كرده تنظيمآن را  زئوس كه دارد وجود اشيا در دقيقي) moros( تناسب و
رسد  مي هماهنگي به فوزيس متضاد وجه دو كه است صورت اين به .)ibid: 74( »است

  .باشد برخوردار استحكام و ثبات از تا فوزيس
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  تقدير و عدالت. 4
اش در  جهان پيرامون و حيـات مـدني  دربارة يوناني انديشة تغيير و ثبات دو وجه اساسي از 

دو  يـن ا يتو موقع اهميت. دارد پيوند پوليس است كه با دو مفهوم اساسي تقدير و عدالت
 پوشيده فرهنگ اين فلسفي و ادبي وجوه خصوص بهو  يوناني فرهنگ از يآگاه يمفهوم برا

انسان با خدا رابطة توان تصور كرد اين دو مفهوم دو وجه بنيادين از  به نحوي كه مي ،نيست
گونه كه انسان يوناني زندگي خود را پيونـدخورده   همان. دهند را در اين فرهنگ تشكيل مي

داند كه از سوي خدايان رقم خورده، اين پرسش را نيز در نظر دارد كه تقدير  مي به تقديري
انسـان بـا خـدا در جهـان     رابطة بنابراين، براي درك بهتر از ؟ او بر مبناي عدالت است يا نه

  .اي يوناني و فرهنگ حاصل از آن بايد توجه خاصي به اين دو مفهوم داشت اسطوره
  

       تقدير   1   . 4
همر همواره نام ايزدبانوي تقدير است كـه از ابتـداي تولـد آدمـي      اديليادر  )Μοι̃ρα( مويرا
س براي اين مفهوم از اسم وهسيود). Homer, 1954a: 24/ 209(ريسد  زندگي او را ميرشتة 

) Νύξ(كند و منظور او سه خواهرزاده از شب يا نوكس  استفاده مي) Μοι̃ραι(جمع مويراي 
  .)Ἄτροπος(و آتروپوس  ،)Λάχεσις(، الخسيس )Κλωθώ(هاي كلوثو  هستند به نام

يسد كه با ريسدن او تقدير هر انسـاني از زمـان تولـدش     ر نخ حيات را مي) ريسنده(كلوثو 
كنــد و آتروپــوس  نــخ را تعيــين مــيانــدازة ) كننــده تقســيم(الخســيس . شــود معلــوم مــي

شود  خواهر توصيف ميترين  ترين و وحشتناك كه گاهي به صورت كوچك) ناپذير انعطاف(
  .)Morford, 2003: 71(رساند  كند و زندگي را به پايان مي نخ را قطع مي

 كـه  چنـان  ،دارد يرابـا مـو   يخاصـ  يونـد پ ،اسـت  همر سرودةخدا در  برترين كه ،زئوس هرچند
توجه داشت كه او هـم   يدبا ،)Homera, 1954a: 22/ 209( زند مي رقم را هكتور مرگ او ترازوي

او  كـه  چنـان  بنهـد،  گـردن  تقدير حكم به بايد خدايان سايربا  راه همو  يستن يردور از حكم تقد
 .)Homer, 1954a: 16/ 433( دهـد  تغييـر  را سـارپدون،  محبـوبش، حكم مرگ فرزند  تواند ينم

بـه معنـي اجـل يـا      سـه يادو  اديـ ليااسـت كـه در   ) μόρος(مرتبط به مويرا موروس واژة 
و به ) Homer, 1954a, 19/ 421; Homer, 1954b, 1/ 34(سرنوشت محتوم فرد به كار رفته 

معناي ديگـر لفـظ مـورس    . ي هسيودوس نام پسر شب استايثئوگوندر  Μόροςصورت 
توانسـت   امـا مـي   ،رفـت  سهم فرد از حيات است كه اغلب به معناي تقدير بد به كـار مـي  

مويرا در اصل بـه معنـي بخـش و جـزء در برابـر كـل،       . ز داشته باشدمعناي تقدير نيك ني
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... ، غـذا، اسـلحه و   غنـائم نظامي و سهمي از دستة سهم، قسمت،  بخشي از زمين يا منطقه،
بـه معنـي   ) ἡ του̃ πατρός μοι̃ρα( مويرا پاتروس تو هرسد و در عبارت  است كه به فرد مي

كند تا به  استفاده مي) κατα μοι̃ραν(همر بارها از عبارت كاتا مويران . سهم ارث پدري است
 .)Homer, 1954a: 16/ 367; ibid, 1/ 286(كـرده باشـد    تأكيدطريق درست و بر مبناي نظم 

البته مويرا . رفت مويرا در معناي تقدير و به صورت اخص براي مرگ محتوم فرد به كار مي
داللت داشت و حاكي از نظم حاكم بـر امـور اشـيا بـود كـه       دهند نيز بر وقايعي كه رخ مي

  .باشد نيك يا خيرتوانست  مي
ها حدود هر كدام را معين كرده و بـه   تمام خدايان و انسان ينظر همر، مويرا ورا در
 تقـدير  يك با نه ما« مويرا مفهوم در. دارد مشخص حدياست كه هر چيزي  آن واسطة
 يـك اسـت كـه    يـن ا ييفكر مبنـا . روييم هبزرگ روب يعتوز يكبلكه با اصل  تار، و تيره

 متمـايز  نحـوي   بـه  يـد با يابد،ظهور ب يموجود چنين چون همبتواند  كه آن يموجود برا
شادوالدت قبل از بيان اين مطلب تعجب خـود را از   .)Schadewaldt, 1978: 90( »باشد

در واقـع،  . كند كه در نظر يونانيـان مـويرا در وراي خـدايان قـرار دارد     اين نكته بيان مي
اين نقش مويرا در فـوزيس اسـت   سبب يابند و به  ها با مويرا تعين مي و تفاوتتمايزها 

وان چيزي خاص در فـوزيس  به عن ،اعم از خدايان يا هر موجود ديگري ،كه هر موجود
تر، تعيين حدود هر موجـود   به عبارت روشن؛ موجودات داردبا ساير جايگاهي متفاوت 

شـود و مـويرا بـا حـرف      موجـودات مـي  سـاير  تمايز و اختالف آن با موجب است كه 
و قسمت را دارد تا بخش و سـهم هـر موجـودي     ،معناي بخش، سهم) μοι̃ρα(كوچك 

خص شود تا بتواند حد و حدود معيني داشته و متمـايز از  نسبت به موجودات ديگر مش
اشاره كرد كه بـا  ) μέτρον(اندازه يا مترون واژة بايد به  جا ايندر . ديگر موجودات باشد

آن اجزاي است كه  يفوزيس كل واحد. نزديكي داردرابطة مويرا و نقش آن در فوزيس 
بلكـه هـر    ،قاعده نيست به صورتي آشفته و بي ها آناما تقسيم  ،اند شدهجدا  ديگر يكاز 

اي دارد و همـين انـدازه اسـت كـه بـه       كدام از اجزا براي تعين حد و حدود خود اندازه
هر موجودي در فوزيس بـه عنـوان يـك    . تقسيم اجزا نظم و ترتيبي مشخص داده است

و  اي مشـخص اسـت   اجزا دارد كه بر مبنـاي انـدازه  با ساير جزء حد خاص و متفاوتي 
اين نظم و ترتيـب ارتبـاط و اسـتحكام درونـي     نتيجة . حد خود تجاوز كند تواند از نمي

موجودات فناپذير، حتي شامل حال خدايان نيز ساير فراتر از انسان يا  ،فوزيس است كه
اي مشـخص   زيرا خدايان نيز همانند هر موجود ديگري حد و حدودي با اندازه ،شود مي

  .ود خود تخطي كنندتوانند از حد دارند و نمي
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       عدالت   2     . 4
معني ديكه . است )δίκη(رود ديكه  اي كه در زبان يوناني براي مفهوم عدالت به كار مي واژه

معيني از مردم طبقة آن طريقي است كه اولية يقين، معناي  به ،در اصل طريق و شيوه است و
لي است كه در فوزيس متداوشيوة كنند، يا آن طريق و  آن عمل مياساس به طور معمول بر 

لوپـه، همسـر    پنـه . معناي عـادت و حتـي كـاربرد را نيـز دارد    دليل جريان دارد و به همين 
كنـد كـه در سـرزمين     شوهر خود را فردي توصيف مي سهياداوديسئوس، در سرود چهارم 

چنـان كـه    هـم  ،مرتكب خطايي نشده ،چه در كالم و چه در عمل ،خود نسبت به هيچ كس
   .)Homer, 1954b: 4/ 691(شاهان خدايي است ) δίκη(معمول يا ديكه شيوة اين 

زنــدگي فــردي شــيوة و بــراي توصــيف طريــق و  اديســهديكــه در ســرود چهــاردهم 
سـاير  اويمايوس كسي است كـه بهتـر از   . شود ديسئوس، بيان ميواويمايوس، خوكبان پير ا

اويمـايوس  . و در غيابش از اموال وي محافظت كرده اسـت  است ديسئوسوكاران ا خدمت
و او را بيگانـه  آورد  نمـي ديسئوس ارباب خـود را بـه جـا    وبازگشت اهنگام كه  آنبا وجود 

خوك و آماده ساختن كبـابي از   بچهكند و با ذبح دو  گرمي از او استقبال مي بهباز  ،پندارد مي
ديكـة  همـر ايـن عمـل اويمـايوس را     . كند ميديسئوس پذيرايي مفصلي واز ا ها آنگوشت 
 .)ibid: 14/ 59(آنان در پذيرايي از ميهمانان اسـت  شيوة نامد كه به معناي  ميذاران  گ خدمت

چرا كه عمـل بـر    ،آيد اين معنا از ديكه درست بر مبناي فهم يوناني از فوزيس به دست مي
فـرد در فـوزيس   ازة انـد شيوه و طريق معمول همان عملي است كه بر اساس حد و اساس 

انـدازة  تـر، ديكـه در ايـن معنـاي اوليـه بـر مبنـاي حـد و          به عبارت روشن؛ شود انجام مي
اي اسـت كـه در    در اين صورت ديكه يا عدالت آن نـوع رابطـه   ؛شود موجودات فهميده مي

كـار   لوپـه و خـدمت   هـاي پنـه   از مثـال . شـود  ميبرقرار موجودات درون آن  ميانفوزيس و 
يوناني درست به شيوه و طريقت رفتـار طبيعـي افـراد    ديكة توان دريافت كه  اوديسئوس مي

هـا   و سـنت  ،ارتباط دارد و از اين جهت است كه يكي ديگر از معـاني ديكـه آداب، رسـوم   
زندگي آنان در پوليس است و البتـه  نحوة رفتار مردم و شيوة ها  آداب، رسوم و سنت. است
 بـه كه اگـر   چنان ؛حدودي است كه در پوليس دارنداساس پوليس بر  زندگي مردم درنحوة 
اشيا نيز صـادق   دربارةاين معنا از ديكه . اي دارند حدود خود عمل كنند رفتار عادالنهاندازة 
اگر يـك شـي طبـق حـدودش     . بر حدودش كاربرد مشخصي دارد بنا ءزيرا هر شي ،است

تـوان گفـت ديكـه     اين صورت ديگـر نمـي   واجد ديكه است و در غير ،كاربرد داشته باشد
 كهيد ةسيمقا با توان يم را عدالت از معنا نيا. زيرا فاقد كاربرد معمول و متداول است ،دارد
  .كرد تر روشن يرانيا ـ هند سنت در عدالت مفهوم و
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 )arta، aša، atṛ(يا رته  اشه، آرته، ليقب از يواژگان با ايراني ـ هند ةانديشعدالت در  مفهوم
  اين مفاهيم. شد يم انيب

نظر آرياييان ايران و هند به معناي نظام و آييني بوده كه سراسر عالم هستي را به هـم   در
 و اسـت  بـوده  حـاكم  بـزرگ،  و خرد اشيا، ةهمبر  و جزئيكلي،  امور ةهمپيوسته و بر 

 اعظم كيهان از نموداريكه ( انساني كوچك جهان در و بزرگ كيهان در جهان كلي نظام
هـاي دينـي    و نظام آيين ،اخالقي نظام اجتماعي، نظام طبيعي، نظام، )است شده مي تصور

 ، ‘راسـتي ’در نظـر ايرانيـان   . انـد  آمده هاي آن در عوالم مختلف به شمار مي همگي جلوه
atšra،  هماهنـگ شـدن بـا      ‘راست سخن ’تر است تا به  نزديك  ‘عدالت ’كه معني آن به

 زدن هـم  بـر  و شكسـتن  )dvuj-drauga(نظام اخالقي و اجتماعي بوده و ظلـم و دروغ  
  ).31- 30: 1352 ،ييمجتبا( آيين

درست موجودات در نظام كيهاني است كـه  جايگاه  اشه به معناي موضع و  طور كلي، به
نـه در خـود   جايگـاه   اين موضع و. آيد به وجود ميجايگاه  بر آن موضع و هر موجودي بنا

به صورتي كه عدالت و واژگان مرتبط به آن  ،بلكه برگرفته از منبع متعالي و الهي است ءشي
هاي اساسي آن منبع متعالي يـا الهـي    در آيين باستاني ايران و هند بيش از هر چيز از ويژگي

تعبيـر، هـر   اين بر بنا . شود آن است كه كل كيهان از عدالت برخوردار ميواسطة است و به 
خاصي در كيهان برخوردار است و عدالت جايگاه  يك طرح الهي از وضع واساس چيز بر 

خـاص آن و منطبـق بـر چنـان     جايگـاه   درست به معناي قرار گرفتن هر چيز در موضـع و 
چرا كـه دروغ بـه معنـي خـروج      ،مقابل اين معنا از عدالت دروغ استنقطة . طرحي است

به نحوي كه موجود با خروج از اين موضـع   ،نظام الهي استموجود از موضع معين آن در 
الهـي يـا بـه عبـارت ديگـر      اشـة  . شود مبدل به امري ضد خدايي و شيطاني يا دروغين مي

ي داشـته  جايگـاه نظام كيهاني چه  سلسلهكند موجود در  اهورايي است كه از پيش تعيين مي
  .امعه داشته باشدباشد يا فرد بايد چه عمل و رفتاري را در خانواده و ج

توان گفت كه اين  لوپه يا اويمايوس و كاربردهاي ديگر ديكه مي هاي پنه با توجه به نمونه
چرا كه ديكه طرحي  ،ايراني تفاوت بنيادين داردـ  هندانديشة مفهوم با آن معنا از عدالت در 

صي و موقعيت مشخجايگاه  آن هر موجود در فوزيسبر اساس خارج از فوزيس نيست كه 
سـاير  و نسـبتي اسـت كـه بـا حـدود       ءبلكه ديكه برآمده از حدود خـود شـي   ،داشته باشد

زيـرا خـدايان    ،شـود  اين معنا از عدالت شامل خدايان نيـز مـي  . موجودات در فوزيس دارد
ها در فوزيس حدودي دارند و بايد حدود خود را رعايت كنند تا بتوان گفت  انسان چون هم

بر حدود بـرادرش   ،ترين خداستمند قدرتزئوس گرچه . است منطبق بر ديكه ها آنعمل 
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دليـل  به همين . تواند به آن تخطي و تجاوز كند پوزئيدون، خداي درياها، توانايي ندارد و نمي
 ،ديسئوس از سرگشتگي در دريا كاري انجـام دهـد  وتواند براي نجات ا است كه زئوس نمي

با رضايت اين خدا فقط ديسئوس وزيرا حكومت بر دريا در حدود پوزئيدون است و نجات ا
بدهد  تواند بكند اين است كه به دختر خود، آتنا، اجازه او تنها كاري كه مي. است پذير تحقق

 از كـه يد صـورت،  نيـ ا در. ديسئوس بينديشد و اجـرا كنـد  وتا طرح و تدبيري براي نجات ا
كه حتـي زئـوس نيـز منبـع عـدالت       چنان نشده، وضع آن بر عتيطب اي سيفوز خارج يمنبع

 جـا  ايناساسي در مسئلة . شود موجودات فهميده ميساير او هم مثل  بارةنيست و عدالت در
توجه به حدود و اندازه داشتن موجودات است و همين نيز مبناي حقوقي ديكـه را تشـكيل   

گيـرد و بـه    شد قاضي ديكه را از يك طرف دعـوا مـي   در اصطالح حقوقي گفته مي. دهد مي
تخطـي و تجـاوزي اسـت كـه     علـت  در واقع، بروز اختالف و دعوا به . دهد طرف ديگر مي

 تـا  كنـد  يمـ  مجازات را تجاوز نيا خود حكم با يقاض و كرده وارد يگريد حدود به يفرد
 بـر  عالوه مجرم مجازات و است حدود حفظ نيهم كهيد. شود حفظ سيپول در افراد حدود

 ديبا. است بوده زين سيپول در افراد حدود حفظ يمعنا به اش يتخط و تجاوز علتاو به  هيتنب
 و انيخـدا  و اسـت  صـادق  سيپـول  و سيفـوز  در نحو كي به موضوع نيا كه داشت توجه
كـه موضـوع مجـازات و     جا آنتا  كنند، يعمل م كهيد به حدود حفظ با نحو كي به ها انسان

و انسـان بـه كـار     انيخـدا  ةدربـار نحـو   كيبه  گرانيبه حدود د يتخط علتتاوان دادن به 
آتـش   ياز حدود و رساندن دزدك يتخط علتخداست به  كيئوس كه خود  پرومثه. رود يم

 قدر آن يپسر آپولون، در پزشك وس،يآسكلپ يو وقت شود يزئوس مجازات م يبه انسان از سو
 بـا  مـرگ  و يزنـدگ  حـدود  از يتخطـ  نيـ ا كند، زنده را مرده تواند يم كه كند يم دايپ مهارت
  .)March, 2001: 114; Graf, 2009: 78( شود يم داده تاوان وسيآسكلپ مرگ و زئوس مجازات

 

            خدا و انسان  .  5

دو ) θάνατος(  و ثانـاتوس ) ἀθάνατος(  آثانـاتوس  پيش از اين گفته شد كه ناميرا و ميرا يـا 
تر، دو حد متفاوت از ثبات و تغيير در فوزيس را تشكيل  به تعبير دقيق ،و اند وجه از فوزيس

تـرين وجـوه    اين دو وجه بنيـادين . موجودات ثاناتوس ةو بقي اند خدايان آثاناتوس. دهند مي
كه انسان موجودي  جا آناز . دهند كه حيات و مرگ را در نگرش يوناني نشان مي اند فوزيس

يوناني تشكيل انديشة ترين مسئله را در  اش با وجه ناميرا در فوزيس اساسي رابطهميراست، 
  .كرد به نحوي كه وجود خود را در نسبت با اين رابطه تصور مي ،داد مي
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      ثئوس   1   .   5
به صورتي كـه   ،بايد مفهوم فوزيس را در نظر داشت) θεός( خدا يا ثئوسواژة براي درك 

. تصور يوناني از خدا با غيريونـاني خلـط نشـود    ميانتوجه به اين مفهوم تضميني است تا 
برخالف مسيحيت يا يهـود، نخسـت يـك خـداي موجـود را در نظـر        ،يونانيان«در واقع، 

يونانيـان چـون يهوديـان و     .)Burnet, 1961: 11(» گرفتند تا اوصاف آن را بيـان كننـد   نمي
شـادوالدت تأكيـد دارد كـه    . گفتند خدا در ابتـدا آسـمان و زمـين را آفريـد     مسيحيان نمي

زيـرا  «ترجمه كرد، ) Gott(» خدا«را به ) δαίμον(توان واژگان ثئوس يا دايمون يوناني  نمي
تصور ما از خدا چنان منقوش به مفهوم مسيحي خداست كه ما همواره آن را بـه صـورت   

دهـيم و در نتيجـه فهممـان را از مسـئله      تعميم مي ناخودآگاه به عالم قبل از مسيحيت هم
را نـه خيـر    هـا  آنبا اشاره به رفتار مهيب خـدايان يونـاني،    ،وي در ادامه. »كنيم دشوار مي

وجـود دارد و   هـا  آندر چرا كه احتمال خطا  ،كند مطلق و نه داراي علم مطلق توصيف مي
 .)Schadewaldt, 1978: 88(اسـت  شود ناسازگار  چه از الوهيت تصور مي اين تصوير با آن

كند درخور توجه است و در بررسي يك فرهنـگ و   اي كه شادوالدت به آن اشاره مي نكته
نظر داشت تا اين بررسي بدون دخالت عناصر فرهنگي   مدرا بستر آن  همواره بايد انديشه

ثئوس يوناني به خدا به جـز در حـد   ترجمة توان گفت كه  از اين رو، مي. شودديگر انجام 
هر قـدر   ،در واقع، خدايان يوناني. تواند داللت ديگري داشته باشد لفظي نميترجمة يك 

هم كه قدرت زيادي داشته باشند، باز در تقسيمات درون فوزيس قرار دارند و محدود به 
نـان  از سـوي آ  )ἄδικος(عـدالتي يـا آديكـوس     بيتخطي از حد موجب بروز  و اند حدي
در صورت وقوع چنين امري از سوي خـدايان، آنـان نيـز هماننـد هـر موجـود       . شود مي

انتقـام كشـته شـدن    بـراي  كـه آپولـون    چنانديگري بايد ديكه به معناي غرامت بپردازند، 
كشد و بـه تـاوان چنـين جرمـي از      فرزندش آسكلپيوس به دست زئوس سيكلوپي را مي

 .)Graf, 2009: 99(شـود   ساني به نام آدمت مـي هاي ان سوي زئوس محكوم به شباني گله
زمين و آسمان پرستاره شنيده كـه بـر او   «چون از  ،كرونوس پدر زئوس نيز حدودي دارد

اين همـان   ؛)Hesiod, 2006: 463-465(» مقدر است تا مغلوب يكي از فرزندان خود شود
محكوميت خدايان يوناني . ترسد كشد و از آن مي تقديري است كه زئوس انتظارش را مي

موجود قادر بـر طبيعـت   مثابة به اصول و قواعد فوزيس با آن تصور غيريوناني از خدا به 
  .تفاوت بنيادين دارد

، اند س در فوزيس و محكوم به اصول آنوهمر و هسيودانديشة كه خدايان در  آنغير از 
به نظـر گـاتري، يونانيـان در    . شوند كه وجه عيني ندارند اموري نيز به نام ثئوس خوانده مي
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 هـا  آنشدند كه موجب شـادي يـا تـرس     زده مي بهتزندگي يا طبيعت از چيزهايي متأثر يا 
اختالف عبـارت   جا ايندر . »آن خداست«يا » اين خداست«گفتند  شد و به آن چيزها مي مي

خدا «: گويد به نحوي كه مسيحي مي ؛بيان ديني يوناني و غيريوناني وجود داردان مي يبنيادين
در نگـرش   .)Guthrie, 1960: 10-11(» عشق ثئوس است«: گويد ، اما يوناني مي»عشق است

چـون علـم، قـدرت،    گونـاگوني  مسيحي، اين موجود يا شخصيت الهي است كه اوصـاف  
سعي متكلم در اين است تا با نقـل و عقـل ايـن    شود و  حيات و غيره به آن نسبت داده مي

در نگرش يوناني، ثئوس صفتي بود كه به وجهي  ،اما. ها را اثبات، تعبير و تفسير كند انتساب
يافـت كـه بـه تمـام      گسـترش مـي   جـا  آنشد و انتساب اين صـفت تـا    از فوزيس داده مي

در دين غيريوناني اسم  به عبارت ديگر، خدا؛ شد گذار در زندگي اطالق ميتأثيرهاي  قدرت
امـا ثئـوس يونـاني صـفتي اسـت كـه بـر         ،ذات است كه بر موجودي خـاص داللـت دارد  

به ايـن جهـت   . شود ميو متنوع و حتي احساسات دروني انسان حمل گوناگون موجودات 
هـا   قـدرت واژة خـدايان از  واژة كار بردن   دهد تا به جاي به است كه شادوالدت ترجيح مي

)Mächten (در زنـدگي   منـد  قـدرت ي خدايان يوناني استفاده كند كه شامل تمـام امـور   برا
و  اند اموري كه به صورت عواطف و احساسات همانند عشق و نفرت درون انسان؛ شود مي

. نـد گذارتأثيرهـاي درونـي بـر انسـان      قـدرت  چـون  هـم بلكـه   ،فقط اموري انفعالي نيستند
وقتي كه آدمي  چنين هم«كند كه گفته بود  ناد ميشادوالدت در ادامه به بيتي از اوريپيدس است

فوزيس در نگـاه   .)Schadewaldt, 1978: 88(» شناسد، آن يك خدا است يك دوست را مي
يك ماشـين كـار كنـد،    اجزاي  ميانيوناني يك دستگاه مكانيكي نيست كه بر اساس روابط 

از  هـا  آناند كه تفكيـك   اي درهم تنيده شده گونهبلكه در جهان وي امور مادي و معنوي به 
خصـائل  به اين صورت، جهان يوناني زنده و پوياست و با تمـام  . غيرممكن است ديگر يك

تصور يوناني از خدا متكي بر چنين تصويري از فوزيس بود كـه  . انساني پيوند خورده است
. فتفلسفي يونان نيز همين تلقي از خدا تداوم ياانديشة ديد و حتي در  خدا را درون آن مي

رشـد و  سبب شد تا خدا همان قدرت دروني فوزيس تصور شود كه  ميموجب همين نگاه 
نـه تنهـا    ،برخالف اديان شرقي ،خدا در نگرش يوناني. آن استگوناگون نمو و تمام شئون 

موجودات خود در فوزيس و محكـوم بـه   ساير بلكه همانند  ،خالق و موجد فوزيس نيست
اي با تصور انسان از خود  اين تصور از خدا چنان موازنه. استقواعد و قوانين جاري در آن 

اي همر، هسيودوس  در جهان اسطوره .انگاري از خدايان است انسان يدارد كه متضمن نوع
انگارانـه   بـا تصـوري انسـان    ،شـوند  هـا ترسـيم مـي    شاعران، خدايان همانند انسـان ساير و 
)anthropomorphism ( ها آناز.  
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        انگاري      نسانو اخداشناسي  2  .5
اما به هيچ روي علم كاملي ندارد و هميشه  ،داراي قدرت كامل استرئيس  در مقامزئوس 

همسر حسودش هرا، پسران و دختران زيبايش كـه گـاهي    راه همبه  ،او. مهربان است يپدر
 ،يك خاندان انساني منفـرد با ، به هيچ وجه ندكار اما اكثر مواقع شورشي و فريب ،مطيع وي
ـ تفـاوت ديگـري ندار   ،شـان  قدرت زياد و ناميراييجنبة به جز از   .)Freeman, 1970: 9(د ن

المپ يك پـوليس  . شود يك گنوس است چه در اين نما از زئوس و خاندانش ديده مي آن
دسـت  بـا خلـع    ،زئـوس . گنوس زئوس استسلطة يا به بيان بهتر يك آكروپوليس تحت 
بلكـه توانسـته قـدرت     ،ت وي را بـه دسـت آورده  پدرش كرونوس از قدرت، نه تنها قدر

خدايان نيز گسترش دهد و به اين وسيله خـود و خانـدانش در المـپ را    ساير خود را بر 
قدرت زئوس در اسطوره گـاه رنـگ و   توسعة . رقيب فوزيس كند ان بيمند قدرتمبدل به 

س چنين اعمالي مشروع واي همر و هسيود اما در جهان اسطوره ،گيرد بوي غيراخالقي مي
هرچنـد   ،اند چون اين اعمال برخاسته از وجوه مختلف تقدير و حد زئوس ،حق است بهو 

از سـوي ديگـر، ايـن وجـوه     . در ظاهر امر متعـارض و حتـي غيراخالقـي تصـور شـوند     
اين وجوه . اوستسلطة موجودات تحت ساير بسط قدرت زئوس براي انقياد دهندة  نشان

نقد تند كسنوفانس بر همر و هسيودوس شـد و  ماية  دستارانه بعدتر انگ متعارض و انسان
نقد او راهي را گشود كه افالطون در همين راه نقد مشهور خود را به هنر شاعري و حتـي  

  .شخص همر بيان كرد
كـه آيـا ايـن    كـرد  طـرح  تـوان   سؤال را مـي س، اين وسواي خداشناسي همر و هسيود
هـاي ديگـري در كنـار آن     يونان باستان بود يا نگـرش  خداشناسي تنها نگرش آييني و ديني

ها، الهگان و مناسك را به يـاد داشـت كـه در سراسـر ادوار      بايد كثرت آيين«. وجود داشت
تاريخي جهان يوناني وجود داشته و هر شهر و روستا از تنوع خاص خـود در ايـن مـوارد    

داد تـا در   از خدايانش به او اجازه مييوناني انگارانة  انسانتلقي  .)ibid: 10(» هبودبرخوردار 
هاي متداول ايجاد كند و بنا بر اقتضاي خاص  اسطورهبدنة هر پوليس افزايش و كاهشي در 

اي ناشـي از   شايد اين امر تا اندازه. پوليس خود روايت مخصوصي از خدايان را داشته باشد
هـاي   در پـوليس  ها آناين واقعيت بود كه علت بود، اما بيش از هر چيز به  ها آنتخيل پربار 

هاي ديني  شد تا تصورات و آيين ميسبب  ها آناستقالل  و كردند جدا و مستقلي زندگي مي
اي در يونـان باسـتان    براي نمونـه، يكـي از ادعاهـاي اسـطوره    ؛ خاص خود را داشته باشند

شد انسان از زمـين   مي بودن انسان بود كه بر مبناي آن گفته) γηγενέτης(زاد، گگنتس  زمين
براي مثال، آتنيان ؛ شد به يك نحو بيان نميمتفاوت هاي  اما اين اسطوره در پوليس ،زاده شده
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، بود كه از زمين متولـد شـده بـود و از    )Κέκροψ(شاه ككروپس  ،مدعي بودند كه باني آتن
كركـوپس  ة كلمنامش مقلوب . اين رو نيم بدن او به شكل مرد و نيم ديگر به شكل مار بود

)κέρκωψ ( دم يا كركوس واژة است كه از » دار آدم دم«به معني)κέρκος (    بـه دسـت آمـده
ككروپس در نزاع بين آتنا و پوزئيدون بر سر تسلط بر آكروپوليس به نفع آتنـا حكـم   . است

زاد يا گگنـتس   زمينخود را علت آتنيان به اين . آتنا حامي شهر آتن شدعلت كرد و به اين 
ككروپيـوي  و  ها دند و براي خود تباري از زمين قائل بودند و حتي به آتنيان ككروپينامي مي

)Κεκρόπιοι( شد  نيز گفته مي) ،گـذاري شـهر تبـاي بـه      حكايت پايـه  .)288: 1347فاطمي
كـادموس مـار   . دسـت اسـت   نيـ از ا يگريد تيروا زادگان نيكادموس با كمك زم دست
 نيزمـ  در را شيهـا  دنـدان  آتنـا  يةتوصـ جنگ، را كشت و به  يمتعلق به آرس، خدا ميعظ

تحت  برآوردند، سر نيزم از انسان صورت به كه بودند ها دندان همان زادگان نيزم. كاشت
 شـهر بـه وجـود آمدنـد     نيـ اشـراف ا  هـا  آنرا ساختند و از نسل  يامر كادموس شهر تبا

)Sacks, 2005: 73(.  چه در اجزا و چه  ،اين مواردزادگي در  زميناسطورة روشن است كه
شود كـه هـر    با روايت آتني دارد و از اين مقايسه معلوم مي ، تفاوتي آشكاردر كل اسطوره

را ساخته بود و با آن نظام موجـود در   خود هاي خاص استقاللش اسطورهعلت پوليس به 
مربوط به  نمونةپوليس و خدايان از همين دو  مياننزديك رابطة . كرد پوليسش را تبيين مي

فقـط  پرستش يا ابراز نياز يوناني به درگاه خـدايان  . شود هاي آتن و تباي معلوم مي پوليس
بـه بيـان   ؛ كـرد  بلكه براي پوليسي بود كـه در آن زنـدگي مـي    ،براي رفع نياز شخصي نبود

دهنده و حـامي   پرورشداشت و احترام خداي  ها در پوليس يوناني براي بزرگ ديگر، آيين
نفسـاني باشـد، آيـين    ارتقـاي  نفس و تزكية كه اعمال فردي براي  آنپوليس بود و بيش از 

  .جمعي براي حفظ پوليس بود
و ) پوليس(شهر ـ  به شوق مذهبي داشت براي دولت) يوناني(ترين احساسي كه او  نزديك

نيان محترم بود، امـا  براي آتعلت كرد و به اين  آتنا از آتن حمايت مي. خداي حامي آن بود
يعني ميـل وقـف حيـات    ؛ بلكه خدمت بود ،چه وي از آنان انتظار داشت نه حيات طيبه آن

  .)Freeman, 1970: 71(شخصي در جهت امنيت و رفاه شهر مادري خود 

خداشناسـي  نـوعي  خـدا و انسـان بـر مبنـاي      مياناي  عناصر مهم و بنيادين چنين رابطه
هاي مصري يـا   اسطوره چون همروشن است كه در مذاهب باستاني ديگر . بود  انگارانه انسان
اما بايد توجـه داشـت    ،شود انگاري خدايان يافت مي از انسان يهاي ديگر النهريني نمونه بين

هـا   كه در چنان مذاهبي همواره خدايان ماوراي انسان بودند و مرز تقدس آنـان را از انسـان  
 شـدني  هاي يوناني به صـورت آن نـوع غيريونـاني ترسـيم     اين مرز در اسطوره. كرد جدا مي
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انسـان در فـوزيس و محكـوم بـه قواعـد و حـدود        چون همچرا كه خدايان يوناني  ،نيست
اسـت كـه   علـت  به همين . انسان داشتند چون همكه خدايان زيستي  جا آنتا  ،خاصي بودند
علت گويد كه انسان به  و از زبان اين سوفيست بزرگ مي پروتاگوراس ةمحاورافالطون در 

تـر، حـد    خدايي يـا بـه عبـارت دقيـق    بهرة داشتن آتش هفايستوس و فن ابزارسازي آتنا از 
همـين   .)Plato, 1952a: 322a4(، برخـوردار شـد   )θείας μοίρας(خدايي، ثئياس مـويراس  

در  تأمـل خـدايان و   دربارةشيدن نزديكي انسان به خدا در فرهنگ يوناني بود كه مجال اندي
داد و در چنين حال و هوايي  و اعمال و خصايصشان را به انديشمند يوناني مي ها آنماهيت 

و خداشـناس يـا ثئولوگـوس    ) θεολογία(هايي چون خداشناسـي يـا ثئولوگيـا     بود كه واژه
)θεολόγος( تشبيه يا آنالوگيا انديشة و  ندبه وجود آمد)ἀναλοογία( ها  خدايان و انسان ميان

انگارانـة   انسـان خـدا و انسـان در نگـرش    رابطة بايد توجه داشت كه  جا ايندر . مطرح شد
يكي از نكات بسيار مهم . شخصي نيست كه او با خداي خويش داشته باشد اي يوناني رابطه

يونـاني حيـات خـود را در    . انگاري يوناني وجه جمعي حيات خدايان است در بنيان انسان
اي  به گونـه  ،كرد دانست و خدايان را نيز در حيات جمعي تصور مي مييس و بسته به آن پول

خـود  جايگـاه   ي دارند كه بايد مراقبجايگاهاعضاي پوليس در نقش كه خدايان در المپ 
در پوليس بـراي انسـان   جايگاه  گونه كه از دست دادن همان. باشند تا آن را از دست ندهند

 اگر خدايان المـپ پـرواي   ،به همين صورت ،شود انساني او ميموجب كسر شأن و منزلت 
اجتماعي خود در المپ را جايگاه  فقط ،خود را نداشته باشند و آن را از دست دهندجايگاه 

بـه  . انـد  خدايي خود را نيـز از دسـت داده  شايستة اند، بلكه آن شأن و منزلت  از دست نداده
فوزيس وضعيت مشابهي از حدود و مراقبـت   همين نحو، هم انسان و هم خدا در پوليس و

  .باشند برخوردار خودشايستة آن دارند تا از منزلت 
  

      گيري       نتيجه  .  6
ين نقش را بايد به تر بيشو اي يوناني در سخن شاعران او زاده و پرورده شد  جهان اسطوره

 مربيـان خـود   ،شـاعران سـاير  هماننـد   را، ايـن دو شـاعر  يونانيـان  . همر و هسـيودوس داد 
جهان در تعليم همـر و  . آموختند زندگي و تربيت خود را از آنان مينحوة چون  ،دانستند مي

شود كه از دو وجه مرتبط به هم تغييـر   هاي گنسيس و فوزيس خوانده مي هسيودوس به نام
و ثبات برخوردار است و اين دو وجه نيز متكي بر قواعد بنياديني چـون تقـدير و عـدالت    

ساير ها و  تمام موجودات از خدايان تا انساناندازة خود به حدود و نوبة  اين قواعد به. است
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بـه   ،اش وجـود دارد   بنا بـه حـدود و انـدازه   فقط هر موجودي . شوند مي مربوط موجودات
اين نوع نگـاه  . اي كه در صورت تخطي از حدود خود بايد تاوان اين تخطي را بپردازد گونه

  .غيريوناني تفاوت بنيادي داشته باشدتصور شد تا تصور يوناني از خدا با سبب به خدا 
اي يونـاني شـكل گرفـت و     خدا و انسان در جهـان اسـطوره   ميانتناظر  ينوع جا ناي تا

 يسـت يز ،انسان همانند ،جهان نيا در انيخدا  ستيز. انگارانه از خدا پديد آمد روايتي انسان
 بـر  و مقتـدر  فـرد  حكومـت  تحت ديبا انسان، همانند ،زين انيخدا و بود شهر و خانواده در

اجـازة  هـاي يونـاني    هرچند تنوع و استقالل پوليس .ندكرد يم يزندگ يجمع نيقوان اساس
 مياناي  همگي بر مباني مشتركي از چنين رابطه ،داد را ميگوناگون هاي  رشد و نمو اسطوره

  .انسان و خدا شكل گرفتند
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