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Abstract 

The aim of this study was to illustrate a historical and revolutionary linguistic etymology of 

“Ostura” regarding the same other words as Persian “Estareh”, Hebrew “Estar” and Sami 

Aramic “Estar”, “Eshtar”, “Athtar”. There are various theories about myth and its function in 

the literature of nations and its influence in disciplines such as psychology, literature, criticism, 

religions and history. The study also depicts the connection between myth and Greek 

mythology and words such as story or history. The present research is different from other 

researches in terms of the recognition of the beliefs of western scientists about Ostura from a 

positivism evolutionary historical point of view and Darwinism historical process. In no other 

researches there is a clear and decisive view on the etymology of the myth, its signification, its 

true meaning at the beginning, and its place in ancient Iran and especially its connection with 

similar words. The results of the study show that since history has a close relationship with star 

and astronomy, Osturas are as well star mappings that represent the existence of resting stars 

in the very beginning of the history and also a recorder of the appearance of moving stars 

according to traditional human being. Therefore Ostura is found in a lot of star samples which 

are sun-born, moon-born or star-born. Moreover, it represents heavenly house of the gods and 

Ziggurats which are the eternal house of the immortal gods. This indicator is clearly seen in 

the name of the city which was built by Keyumars, that is, Babel (Bab+el/eel), which means 

Gates of the gods.  
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 چکیده 

ی »اسطوره« و در  شناسی واژهتازه است پیرامون ریشه  یاانگارههدف نگارنده از نگارش جستار پیش رو، به دست دادن  

-تاریخی   یشناسشهیرآرامی و با کاربست روش  -پیوند با »استاره«ی فارسی، »استر« عبری و »عستر«/ »عشتر« / »عثتر« سامی

  انی نقد، اد  ات،یادب  ،یمانند روانشناس  ییهاآن در رشته  یملل و کنشگر  اتیآن در ادب  یها گونهاسطوره،  ۀ  دربار  تکاملی زبان.

 شنهاد یپ  یگوناگون  یها ، انگارهhistory  ا ی  storyمانند    یو واژگان  ی ونانی  ی ثولوژی اسطوره با م  وندیپ  یدرباره  ز یو ن  خی و تار

ول است  پژوهش  یشده  ا  یانجام  آن  تدس  ن یاز  گراز  در    د ینمایم  ری زناپذ یرو  پژوهش  کی چی هکه  شده،   یها از  انجام 

باستان    رانیدر ا  گاهشیآن در آغاز و جا  نیو داللت راست  یاسطوره، نشانگر  یشناسشهیر  رامونی مشخص و قاطع پ  یدگاهید

له هم گاه با بازشناسی بینش اندیشگانی غرب به  أطرح این مس   .شودینم دهیهمسان د تباریبا واژگان فارس وندش یپ ژهیوو به

داروینیستی خواهد بود. دستاوردهای این اریخ گرایانۀ  تکاملی پوزیتیویستی و در سیر ت -رویکرد تاریخی»اسطوره« در یک  

  هایی نگاشتهستاره  ها« نیزاسطوره»  دارد  ناگسستنی  پیوندی  شناسیستاره  و  ستاره  با  دهد بدانسان که تاریخپژوهش نشان می

تاریخ  در  ایستا  اختران  و  ستارگان  بودگی  یبازگوکننده  هستند گردش از    در  ستارگانِ  و  اختران  پیدایشثبت کنندۀ    و  پگاه 

سنّتی انسان   خورشیدزاد،   آسمانی  هایآفریده  و  ستارگان  از  بسیاری  هاینمونه  در  هااسطوره  که  روستنیازا  هم  و  زبان 

 نامیرای  خدایان  همیشگی   سرای   که   هاییزیگورات  و  خدایان   آسمانی  یخانه  از   و   گویندمی  سخن  زادستاره  یا  زادماه

  یدروازه  به معنای  «ایل  /اِل +باب:  بابِل»  یعنی  کیومرث  یساخته  شهر  یگذارنامدر    یروشنبهنشانگری    این  است.  جاویدان

 خداوند دیده می شود. 

 .شماری ستارگانشناسی، اسطوره، استاره، عثتر، گاهریشه :هاکلیدواژه
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 مقدّمه .1

 و   هنری   جنبش  در  مردمی   و   فولکلور  ادبیات  یزیرمجموعه  هنریِ  ۀگون کی  جایگاه  در   اسطوره  عظمت   و  شکوه

 و   دین  هنر،  بنیاد  را  اسطوره  که  بودند  هارمانتیست  این  ،پندارگسستیبی  و  نمایدمی  رخ  اروپا  نوزدهم  یسده  شناختیزیبایی

 شناسی، مردم  شناسی،روان شناسی،جامعه مانند  هاییرشته برای  را ارزشمندی  مایۀ اسطوره، چنیناین و آوردند شمار  به تاریخ 

از  رو  پیش  طبیعی  تاریخ  یا  شناسیانسان و  برجسته  نهاد  مندان  مردماندیشه  فریزر،  جیمز  مانند  پدیدآور ای  نامدار  شناس 

یونگ،   گوستاو  کارل  شاگردش،  و  فروید  زیگموند  مانند  روانشناسانی  تا  زرّین  کارل شاخسار  الیاده،  میرچا  فروم،  اریک 

ها و نظریات گوناگون و متفاوتی را پیش رو هایش، انگارهیاسپرس و... پیرامون نشانگری و داللت اسطوره، مفهوم آن و گونه

 نهادند. 

 پژوهش   .پیشینه1. 1

شود کمتر  ها و کتب لغت دیده مینامهها، واژهشناسی اسطوره جز تعاریفی کوتاه، کلّی و عام که در دانشنامهپیرامون ریشه

هایی پژوهش-نزد افرادی مانند مهرداد بهار،    صرفاًی بسیار ارجمند پرداخته شده است و در ادبیات فارسی نیز  به این زاویه

ای که  شود ولی به شکل روشن و مستقیم تنها مقالههای اسطوره دیده میها و گونهه، ویژگیپیرامون مفهوم، نشانگری، دامن 

 ی ابراهیمباستان« نوشته  ایرانی  باورهای   در  آن  های گونه  و  اسطوره  شناسی ی »ریشهبه بررسی این مهم پرداخته است مقاله

به گردآوری و بازگویی همان تعاریف کالسیک و   صرفاًز ی مطالعات ایرانی است که این جستار نی فراهانی در مجله واشقانی

نیز    شدهشناختههای  دیدگاه عربی  ادبیات  در  است.  پرداخته  زمینه  این  اسطوره،   ۀدربار  گونگونههای  نگاشته  باوجوددر 

ها پیرامون  پژوهش  کرانمندیشود؛ این اندازه از  دیده نمی  یاتازهشناسی واژه و تبیین مفهوم اسطوره، رویکرد  پیرامون ریشه

 فراخواندهضرورتی بوده است که نگارنده را به آغاز و انجام پژوهش پیش رو    نیتربزرگشناسی و نشانگری اسطوره،  ریشه

 . است

 پرسش بنیادین . 2. 1

: بر بنیاد چه اسباب  کهنیااز    عبارت استپاسخگویی بدان بوده است    یدر پپرسش بنیادینی که پدیدآور در این پژوهش  

عواملی   از  واژه  توان یمو  را  »اسطوره«  کنش  ی هیسوی  زبانی  واژگانی،  پیوندهای  از  خاور    یهانیسرزمپذیر  و  خاورمیانه 

»عثتر« سامی  / »عشتر«  »عستر«/  و  عبری  »استر«  فارسی،  واژگان»استاره«ی  یعنی  دانست؟  -نزدیک  مساله   یۀسوآرامی  دیگر 

ا بنیاد  این  بر  توان  پژوهش  می  چگونه  که  است  زاویۀ  ستوار  چارچوب  از  در  را  اسطوره  مفهوم  غرب،  اندیشگانی  تفسیر 

 گری داروینیستی تبیین نمود؟  ملی پوزیتیویستی مرتبط با تاریخیتکا-رویکرد تاریخی
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 شناسی کالسیک عربی شناسی واژگانی مفهوم اسطوره بر بنیاد ریشه. خوانش ریشه2

یعنی برایمان اساطیری    سّطر علينای )س ط ر( مانند:  اند و از ریشهبرخی اسطوره، اسطیر و اسطیره را مفرد اساطیر دانسته

ولی برخی بر این باورند   .باشداند که خود، جمع سطر میسطار دانستهأ باطیل و جمع  أآورد؛ برخی نیز اساطیر را به معنای  

سّطر شود:  بازی و تملّق کند، گفته میچنین هنگامی که کسی زبانهم  .(363  :4، ج.1414که اساطیر، مفرد ندارد )ابن منظور،  
به کتاب و نوشته گفته می  فالن علي فالن به نگارنده:    ُمَسطَّر  شود:و  ُمَتسيِطرو  و  ر  نیز  می  ُمَسطِّ ا در  ر  »مسطورا«گویند. برخی 

مسطورا«  ی شریفۀآیه الکتاب  اسر»في  ریشۀ58اء:  )قرآن کریم،  از  نگاشته شده، سرگذشت  (  معنای  به  یا همان سطر  نوشت 

دانسته و...  مرگ  زمان  و  اجل  نگاشتن  معادل  واژه سرنوشت  گروه،  این  باور  به  سازهاند؛  در  »اساطیر«  »اساطیر    ی  قرآنی 

های پیشینیان برگرفته و به هم بافته شده اباطیل و نوشتار هایی دارد که از نگاشته  األوّلین« جمع اسطوره بوده و داللت بر

ویژه که ( به331:  3، ج 1387است زیرا سطرَ یعنی نگاشتن و مخطوط ساختن و السطر یعنی ردیف و رج یک چیز )طریحی،

ساخت اصل نوشتار و سطر گر افزایش و فزون مزید بوده و نشان،  اسطاره، اسطير و تسطيراسطوره،  در التهذیب نیز آمده است:  

ی قرآن کریم نیز برابر با  ای نگارش و سطر ساختن مجعول داللت دارند و در آیات شریفهاصلی هستند و درحقیقت بر گونه

نمینوشته و  است  پیشینیان  و  گذشتگان  توسط  ساختگی  )مصطفوی، هایی  شود  داده  نسبت  قلم  یا  وحی  یا  خدا  به  تواند 

   .( 125: 5ج ، 1368

ی قرآن کریم  است. با استناد به آیات شریفهأسُطر، أسطار و سطور  ی سطر و جمع آن:  در این سوگیری، اسطوره از ریشه

این ریشه به (  58»كان ذلك في الکتاب مسطورا« )اسراء:(  2)طور:  »والطّور وکتابٍ مسطور«(  1)قلم:»ن والقلم وما يسطرون«  مانند  

ی نوشتن در قالب سطور و  ژگان و عبارات در قالب نگاشته بر اوراق و الواح به عنوان برابرنهادهمعنای آوردن حروف، وا

است؛ هم رفته  کار  به  نگاشتن  و  واژه خطوط  در  ریشهنامهچنین  از  عربی،  »های  واژگانی  »سطر« طیف  معنای سُطرَۀی  به   »

ها و سخنان پریشان، »مُسطار« و »مِسطار« به معنای شرابِ نهبه معنای افسا»أساطير«  آرزو، »سَطر« به معنای یک رشته یا خط،  

ی  مردافکنِ نوساخته، »مُسَیطِر« به معنای حافظ و نگهبان نیز نگاشته شده است. چنان که از منظر اشتقاق کبیر از همین ریشه

»سَرَطَ«، »انسَرَطَ« و »استَرَطَ« گانه)س، ط، ر( با ساخت »سرط« واژگان »سُراط« و »سُراطیّ« معادل شمشیر برّان و افعال  سه

گانه با ساخت »رطس« افعال »رَطَسَ« به معنای  ی سههمگی به معنای خوردن و فرو بردن کاربرد دارد؛ و باز از همین ریشه

با کف دست زدن و »أرطَسَ« معادل نشستن گرد و غبار و مانند آن بر چیزی و با ساخت »طرس« افعال »طَرسَ الکتاب« و  

ی یک نوشته و متن محو شده و از میان رفته در ساختار و قالبی زیبا و »طِرس« به سَ الکتاب« معادل نگاشتن دوباره »طَر  

 ای که محو گشته و دوباره بر آن نگاشته شود یا بازنویسی شود، کاربرد دارد.  معنای نامه، کاغذ یا صحیفه

های معنایی همسان و در کنار نشانگری  ی اصلی  مختلف واژگانی از ریشه  یهاسازهبه باور نگارنده، وجود    افزون بر این

یکدیگر به  باشد  می  نزدیک  نیز  »اساطیر«  و  »اسطوره«  ساخت  بودن  یونانی  غیر  و  عربی  نشان    شناسزبان  کهچنانتواند 

که    برجستۀ است  آورده  تقلیبی  کبیر/  اشتقاق  باب  در  نیز  جنّی  ابن  اشتقاق    گونهنیاعرب،  معنای  از  ریشۀ به  یک    گرفتن 

بر  سه و  آن  بر  نشانگری  یک  ساختن  مترتب  و  ثالثی  است)صدیقی، گانههای ششبرساختههمۀ  گانه/  آن  ( 150  :1395ی 
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تاریخی و گانه، افعال گونهی سهکه از ریشه  ژهیوبه با گذاری منطقی بر سیر  نیز در زبان عربی کاربردِ کهن دارد که  گونی 

 اصلی   خاستگاه  عنوانبههالل خصیب    ۀمنطقهای سامی و آرامیِ  اسطوره و اساطیر و عستاروت در زبانبستر زمانی واژگان  

می  (4:117،ج1980البعلبکی، )فینیقی  و  آشوری  بابلی،  سومری،  تمدن  چهار نظر  به  از    تنهانهرسد  چنین  اساطیر  و  اسطوره 

history   یا   storyنشده غرب،  گرفته  فرهنگ  آشنایی  خاستگاه  سامی،  واژگان  این  برعکس  بلکه  یونان اند  پیشگامی  به 

های پیشینیان خویش سرگذشت  یپرداز ال یخدیرین ادب اساطیر از طریق پردازش آرمانی و همراه با تخیّل و    باستان با گونۀ

 .روندبه شمار می

: تاب بازی  ارجوحۀ و أراجیحدر پیوند با این واژه ابوالعباس مبرّد بر این باور است که اساطیر، جمع اسطوره است مانند  

به معنای سخن دروغ؛ چنان   أكذوبة و أكاذيبسخن نو و    أحدوثة و أحاديث:سنگی زیر دیگ و    سه پایۀ  أثفّية و أثافي:  کودکان،

ر اسطوره  و  اساطیر  نیز  زجّاجْ،  داستانکه  احدوثه،  و  احادیث  مانند  بافتها  و  سرنوشت  داند  های  می  پیشینیان  ذهن  های 

 (. 519 :6، ج1414)حسینی زبیدی، 

ِليَن اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْکَرًة َوَأِصياًل«گفتار این افراد در آیاتی مانند   و 
َ
گر نمود  ( نشان5)قرآن کریم، فرقان:  »َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْل

با واقعیّات خارجی و عینی و   نوشتۀ ی مورد نظر، معادل نگاشته و  معنایی واژه ساختگی و فاقد مبنای واقعی )غیر مطابق 

و   رد شده است  یروشنبهپسین، این ادعا و اتهام    هن کفّار عرب بوده است که در آیۀمبتنی بر تخیّل و توهّم( در یادسپار و ذ

امر   اسۀ  دهندنشاناین  پیشآن  دیرگاهی  از  که  واژهت  اسالم،  ظهور  از  و تر  افسانه  معنای  به  عربی  زبان  در  اساطیر  ی 

 پیشینیان، کاربرد داشته است.  یها سرگذشتوار خیالیِ ذهنی از داستان ی هاپرداخت

 پذیری از نام یهودی »استر« همسر خشایارشاه: ی »اسطوره« بر بنیاد کنششناسی واژه. ریشه3

به واژه  9»اساطیر«  واژه ی   با افزوده شدن  بازگویی شده است؛ این آیات شریفه عبارت  بار در قران کریم  ی »األوّلین« 

 :انداز
ِليَن اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْکَرًة َوَأِصياًل« )قرآن كريم/ الفرقان: و 

َ
 (؛ 5»َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْل

ن َيْسَتِمُع ِإلَ  ِإن َيَرْوْا ُكل  آَيٍة َل  ُيْؤمِ »َوِمْنُهم م  ًة َأن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا َو ِكن  ى ِإَذا َجآُؤوَك ُيَجاِدُلوَنَك َيُقوُل ْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأ ُنوْا ِبَها َحت 
ِليَن« )قرآن كريم/ و 

َ
ِذيَن َكَفُروْا ِإْن َهَذآ ِإَل  َأَساِطيُر األ  (؛25األنعام: ال 

ِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َقاُلوْا َقْد َسِمْعَنا َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإَل  َأَساِطيُر  ِليَن« )قرآن كريم/ األنفال: »َو  (؛31األو 
ِليَن  و 

َ
ُکْم َقاُلوْا َأَساِطيُر األ اَذا َأنَزَل َربُّ ِإَذا ِقيَل َلُهم م   (؛25« )قرآن كريم/ النحل:»َو

ُکَما َأَتِعَداِنِني َأْن ُأْخَرَج َوَقْد َخَلْت اْلُقُروُن ِمن َقْبِلي َوُهَما َيْستَ  ِذي َقاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍّ ل  ِه َحقٌّ َفَيُقوُل َما َهَذا ِإَل   »َوال  ْيَلَك آِمْن ِإن  َوْعَد الل  َه َو ِغيَثاِن الل 
و  
َ
  (؛17ِليَن« )قرآن كريم/ األحقاف: َأَساِطيُر اأْل

ِليَن« )قرآن كريم/ القلم: و 
َ
 (؛ 15»ِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِه آَياُتَنا َقاَل َأَساِطيُر اأْل

ِليَن« )قرآن كريم/ النمل: و 
َ
 (؛68»َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمن َقْبُل ِإْن َهَذا ِإَل  َأَساِطيُر اأْل

ِليَن« )قرآن كريم/ المؤمنون:»َلَقْد ُوعِ  و 
َ
 (؛83ْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهَذا ِمن َقْبُل ِإْن َهَذا ِإَل  َأَساِطيُر اأْل

ِليَن« )قرآن كريم/ المططفين: و 
َ
 (13و : »ِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِه آَياُتَنا َقاَل َأَساِطيُر اأْل
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شود این سوره، پنجاه و ی انعام آمده است که گفته میاز سوره  25ی ی اساطیر در آیهنخستین بار امّا در قرآن کریم، واژه

  احتمااًلی آن زمان، شمار بسیاری یهودی، مسیحی، زرتشتی و  ی مکی است و شایان درنگ است که در مکهپنجمین سوره

سال   255ها دست کم  ز در شام و یثرب و یمن با آنان مرتبط. بر این بنیاد، عربمزدکی، مقیم یا مسافر بودند و اهل مکه نی

ق در آغاز بعثت پیامبر .ه  215بیت الحکمه به دست مأمون عباسی در سال   ی گذارانیبنپیش از آغاز رسمی نهضت ترجمه و  

عربستان   ۀریجزشبهو بررسی است که آن را از اهل کتابِ    طرحقابلاند و این انگاره  ی اساطیر آشنا بودهاسالم )ص( با واژه

از عظمت اقدام »عستر«/ استر )شهبانوی یهودی دربار خشایارشاه( در کشتار  آنان  از اروپاییان چراکه  نه  و شامات گرفتند 

ی »پوریم«(در دولت هخامنشی شگفت زده بودند و برایشان بعید بود که یک  از نخبگان ایرانی )موسوم به واقعه  نفر   70000

ی عربی از نام عِبریِ آن زن، بانو و بلکه یک زن بتواند چنین کارهایی را انجام دهد؛ در این صورت، اسطوره، برساخته شده

 .»عستر«/ استر است

پذیر از یهودیان بوده و آنان  ومیان بر فلسطین و اورشلیم، بی پندارگسستی، رومیان هم، کنشۀ رسلطچنین با توجه به  هم

نمودند. زیرا سال آمدن یهودیان از بابل  ی روم، پرهیز میها دربارهۀ داستان اِستَر می شناختند و از اقدام همسان آنواسطبهرا  

ق.م    465ی داخلی  ق.م و سال کشته شدن او بر اساس توطئه486ق.م و سال به حکومت رسیدن خشایارشاه،  535به ایران

دیگر سقراط  می از سوی  اندیشهدیرنده  عنوانبه  -باشد؛  که ترین  نمود  اعالم  و  بررسی  را  اسطوره  که  غربی  و  یونانی  مند 

یافتند در گذر روزگار، رنگ خدایی  که  بودند  باستانی  پهلوانان  یونان،  زاده شد  470در سال  -خدایان  هنگام ق.م  در  یعنی 

 !ساله بود 5رخداد پوریم و به آتش کشیدن آتن یا سقراط زاده نشده بود و یا حداکثر 

نگاران یونانی به غرب، چون پندار و تصور چنان نفوذ و پس با رسیدن داستان فرمانروایی استر در ایران به دست تاریخ

و    هنمود این نام در فرهنگ یونانی، با کمی دگرشدگی به اسطورمیإعمال چنین قدرتی از یک زن، ناممکن و دور از ذهن  

ی  اساطیر و مانند آن از واژگان یونانی تاریخ و داستان به معنای امری غیر واقعی در اذهان اروپایی نهادینه گشت و در دوره 

ان عربی بازگشت وتاء در عربی به سفر کرده به عِبری و سپس به زب  یا واژهچیرگی رومیان بر اورشلیم و یهودیّه، به عنوان  

 طاء بدل گشت.  

   تکاملی پوزیتیویستی -تاریخی رویکرد   در »اسطوره«  شناسی. ریشه4

  تنهانه  نوسازی،.  «تجدّد»  و  «نوسازی»  یعنی  مدرنیته.  گرفت  شکل  «سکوالریته »  و  «مدرنیته»   فرایند  طیّ  جدید  غرب

 و   مدرنیته  خود  ولی.  بشری  جوامع  اجتماعی  هایسامانه  و  نهادها   یهمه  ساختن  نو  از  بلکه  تمدّنی،  تأسیسات  نوسازی

 به  نسبت  بشر  افراد  پیوند  و  تلقّی  طرز  سکوالریته،  فرایند  در.  یافت  تحقّق(  سازینامقدّس)   سکوالریته  فرایند  با  نوسازی

 هستی)  جهان  و(  یشناختستیز)زندگان    و  زندگی  یچرخه  ،(یشناختجامعه)  همنوعانشان  ،(یشناختروان)  خودشان

 .شد تاریخی  و غیردینی(  شناختیطبیعت یا  شناختی

  هاواژه  تعریف  و  مفهوم  و  معنا  دیگر،  تعبیر  به.  شدند  «نوسازی»  مدرنیته  و  سکوالریته  تاریخی  فرایند  در  هاواژه  گونه،این

 ما،  درگیری  نخستین  اندیشگانی،  ی گستره  هر   در   دلیل،  همین  به.  شدند  ساخته   سده  چند   طول  در  تاریخی   فرایند   این  طیّ  در
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 اگر.  اندشده  پدیدار  تاریخی   تکوین  با   بشری  هایزبان  های واژ  یهمه  که  بگوییم  توانیم  نمی  دقیقاً   ما.  است  تعاریف   جنگ

آیات همه  ناگزیریم  بپذیریم،  را  سخنی  چنین خدا   به  مربوط  احادیث  و  ی    مخصوصاً   و  غیربشری   موجودات  و  گفتگوی 

 .داد خواهد  قرار فروپاشی معرض در درون از  را وحیانی تعالیم این، و کنیم تأویل  را بشر افراد نخستین

   ی یونانی ای یونانی است برگرفته از ریشهواژهپژوهان بر این باورند که اسطوره، وامنظران و اسطورهبرخی از صاحب

«historia»     :به معنای استفسار، تحقیق، اطالع، شرح و تاریخ و برساخته از دو وندhistor،و پسوندia   پژوهی،  و اسطوره

اسطوره اساطیری،  ادبیات  اساطیری،  خوانش،نقد  معادل:  نیز  االساطیر  علم  عربی  زبان  بیان  در  یا  نقد    شناسی  و  بررسی 

در انگلیسی     «myth»های اروپایی،ی اسطوره در زبانلف؛ برابرنهادهای درهم تنیده از اساطیر یک قوم یا اقوام مختمجموعه

پژوهی، ی دانش اسطورهدر هر سه زبان، برابرنهاده «mythology» واژهباشد و دانشدر آلمانی می «mythe» و فرانسه و

ادبی و  نقد  یا  از جملۀاسطوره شناسی  دارد؛  کاربرد  اساطیری  اسطوره  ات  افراد،  ااین  و  معاصر،پژوه  بهار   یرانشناس  مهرداد 

به معنای سخن و افسانه گرفته شده است و با طیفی از   «muthos» از اصل یونانی «myth» یاست که در باور وی، واژه

واژه مانند  التین  ادبیات  و  زبان  کهن  گوتیگ واژگان  واژه  «maudjan» ی  کردن،  یادآوری  معنای  ایرلندیبه    ی 

«smuainim»     ی اسالوی کنم، واژهمعنای فکر میبه «mysli» ی لیتوانیایی به معنای اندیشه و واژه«mausti»     معادل

باشوق چیزی را آرزو کردن و نیز با دو واژه ی پارسی »مُست« به معنای گله و شکایت، غم و اندوه و »مویه« به معنای گریه  

به «mud» ی هند و اروپایی نخستین این واژهو پندار، ریشهریشه است که در صورت اثبات درستی این انگاره  و زاری هم

 . (343-344 :1375معنای اندیشیدن است )بهار،  

  تاریخی   فرایندی  خود را در  «اصطالحی  تعریف »   مدرن،  غرب  سکوالر  فرهنگ  در  نیز   «اسطوره»  یدر این رویکرد، واژه

 و  خود  ذهنیّت  که درچنانهم  هاغربی.  کاربرد دارد  جهان  هایدانشگاه  کنونی   پژوهاناسطوره  اصطالح  در  به دست آورد زیرا

  را   زداییتقدّس  فرایند (  جهان  و   زنده  موجودات  تاریخ،   جامعه،  فرد،)  ها و قلمروهای هستی بخش  ی همه  در   بشری،  جوامع 

( متمدّن  و  مدرن)  منطقی:  اندگونه  دو  بشری  جوامع  که  شد  تدوین  و  تبیین  و  ایجاد  غرب،  در  تلقّی  این  جی تدربه  دادند،  انجام

.  گرایانه استتجربه و پوزیتیویستی علمی فکر  طرز   همان «منطق» از  آنان مراد(. نامتمدّن و ابتدایی  مانده، عقب) منطقی پیش و

 هم  اگر  کهنیا  یا  و  ؛(بشر  افراد  از  برخی  ذهن  در  جز)  ندارد  واقعی  وجود  یا  حسی،  یتجربه  غیرقابل  چیزِ  هیچ  که  معنا  بدین

نمونه،) . است  علمی   اثبات  و   ادراک  غیرقابل  بودن،  مشاهده  و  تجربه  غیرقابل  دلیل  به   باشد،  داشته  وجود(  خدا  برای 

( مدرن )  جدید  منطقی   ذهن  همان  این   است.   های تجربی نویندانش  و  بشر  ی تجربه  بر بنیاد همین  تنها   هم   مدرن  «عقالنیّت»

 و  هافرهنگ  به  مربوط  همگی...    و  جادو  خرافات،  وحی،  از  اعم(  متافیزیک)  غیرطبیعی   چیز  هر  ذهنیّت،  این  در.  است

 غیرقابل  و  متافیزیکی   مفاهیم  و  عناصر   این   که   جوامعی.  دارند  «تقدّس»   ها،آن  به   باورمندان  برای  زیرا  هستند  دینی   هایانسان

 ذهنیت   و  منطق   فاقد)  «منطقی  پیش   جوامع»  باشند،  داشته  نقشی  و  تأثیر  رفتارشان  و  یریگمیتصم   استدالل،  تفکّر،  در  تجربه

 .  شوندمی تلقّی ( علمی تفکر  فاقد و مدرن

  و  تجربه  غیرقابل  عوامل  و  متافیزیک  ها،آن   در  که  شودمی  روایاتی  و  هاداستان  دربرگیرندۀ  «اساطیر»  بنیاد،  همین  بر

  و  توحیدی  ادیان  و  دینی  هایفرهنگ  هایویژگی  از  عموماً  «اساطیر »  نتیجه،  در.  کنندیم  نقش  ایفای  غیرطبیعی  و  غیرعلمی
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 «منطقی   پیش » ی  مرحله  از  بشری  جوامع   در  تاریخی  تکامل  فرایند  یک  به  قائل  هاغربی  تر،به بیان روشن  .هستند  غیرتوحیدی

  یا  ایده  در  را  تکاملی  فرایند  این  و   بودند!(  شمالی  آمریکای  و  غربی  اروپای  جوامع=  متمدّن  جوامع  در)  «منطقی»  یمرحله  به

 همراه   و  دارند  ریشه  بشر  افراد  خود  ذهن  در  ادیان  که  باورند  این  بر  نیز  ی ادیاننمودند و درباره  تئوریزه  «داروینیسم»  پارادایم

 گوندگر  بشری  جوامع(  سیاسی  -اقتصادی  و)  طبقاتی   -زمانی  -مکانی  وضعیّت  با   متناسب  و  بشر  مادی  زندگی  در   تکامل  با

 جادو،   میان  ماهُوی   تفاوت   هاآن  نتیجه،   در.  اندرسیده  توحیدی   ادیان  یمرحله  به   خداباوری نخستین  یمرحله  از   و  اند گشته

  تمام  در  هاآن  نظر  به  و  یابندمی  مشترکی   مفهومی  یریشه  تاریخ،  با  «اسطوره»  دلیل،  همین  به.  نیستند  قائل   وحی  و  خرافات

 عینی  هایمایه  بُن  دارای  اساطیر  یعنی  سازدمی  جادو  و  خرافات  وحی،  همان  را  آن  بنیادین  شاکلۀ  و  دارند  وجود  دینی  جوامع

 اثبات   تاریخی  هایسلسله  و  فرمانروایان  رویدادها،  آنان  خاطر،  همین  به.  اندیافته  غیرطبیعی قوام  عناصر  با  که  هستند  تجربی

 منشأ   توانندمی  حکومتی  هایخاندان  و  هاشخصیّت  رخدادها،  همین  گویندمی  ولی  دانندنمی  ایاسطوره  ،را  جوامع  ۀشد

 . گیرند قرار پردازیاسطوره

 آرامی-پذیری از نام خدایان کهن سامیشناسی »اسطوره« بر بنیاد کنش. ریشه5

انگاره کنار  گسترهدر  در  نیز  را  دیگری  پندار  ما  یاد شده،  اسطورههای همسوی  نواحی هالی  مطرح  پژوهیِ  ل خصیب 

آرامی در اساطیر دیرین مردمان ساکن قلمرو شامات، سوریه، لبنان، فلسطین و   -های کهن سامیسازیم و آن، وجود ریشهمی

می ریشهاردن  اسطورهباشد؛  قالب  در  متأخّر  و  پسین  مراحل  در  تاریخ  گواهی  به  که  کهنی  استر/ های  عستار/  عثتر/  ی 

بهنشین و نزد عربهای یهودیۀ و... در سرزمینعستاروت/ عشتروت/ عستارت/ عشیر ویژه عبرانی ها  های شبه جزیره و 

می تقویت  زمانی  انگاره  این  گشت؛  سامیمطرح  مردمان  دیرین  اساطیر  در  بدانیم  که  وادی   -گردد  قلمرو  ساکن  آرامیِ 

به و  میانرودان  دلتای  ایزدالرافدین/  کنونی، شخصیت  اسطورهبانو عشتاروت/ عشتر-ویژه عراق  در  ایشتر  های  وت/ عشتار/ 

نیز   متأخر  و  پسین  تاریخی  مراحل  در  و  است  داشته  وجود  آشوری  و  بابلی  اکدی،  سومری،  گیاهیِ  رستخیز  کهن  بسیار 

آیین  Ishtarی »عشتار«/  اسطوره ایزدو  بابِلی و نیز عشتار   -های مربوط به عشتار در جایگاه  بانوی مادر در هیأت عشتار 

های مربوط به عشتار با شکوه برداری و درو نزد برزیگران این منطقه، آیینویژه در هنگام خرمنآشوری، بازگویی شده و به

 شده است. تر برگزار میمو تعصّب هرچه تما

دیر حضور  و  گروهاقامت  اختیاری  کوچ  سپس  و  بابِل  در  آنان  مشهور  آوارگی  دوران  در  یهودیان  به ین  آنان  از  هایی 

اسطوره ی جفت -ی آشنایی آنان با مادردهندهپندارگسستی نشانفلسطین در دوران سلطۀ کورش کبیر بر بالدالرافدین، بی

اسطوره همان  یعنی  است  دوباره  رستخیز  و  برگیاهی  عشتاروت  عشتار/  ژرف  ی  سومری  بنیاد  ی  اسطوره  کهن  ساخت 

های پسینِ عشتار و تمّوز از گذر پیوند با ساکنان و بومیان سامیِ این منطقه و بویژه بابِلیان دوموزی و اینانا و سپس اسطوره

)به اورشلیم  به  تهاجم  از  پس  نصّر(  )نبوکد  النّصر  بخت  که  در)  598ویژه  بابل    539ق.م(.  هخامنشی،  کوروش  م(  را ق. 

تصرّف نمود و یهودیان را میان مهاجرت به ایران یا بازگشت به اورشلیم مخیّر ساخت. بنا به نظر اوّل که مشهورتر است بنی 
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پذیر از روایات بابلی چون بردگانی آواره در میان خانوارهای بابِلی زیستند و کنشسال( هم  60اسرائیل دیرگاهی را )حدود  

 شدند.  

ی رستخیز گیاهی با برخی تغییرات متناسب با باورهای عبرانیان و  نماید که متن بنیادین اسطورهمیبا این پیشینه، چنین  

ی آنان با رومیان و در روزگار های دینی و فرهنگی آنان رخنه کرده و نظر به پیوند و ارتباط پیوستهیهودیان به مراسم و آیین

باشد بهنشهای عبری و یهودیفرمانروایی رومیان بر سرزمین   به روم و یونان نیز سفر کرده  ویژه که ما نیک  ین، این واژه 

یعنی دیرگاهی پیشمی میالد  از  اندیشهدانیم در هزاره ی چهارم پیش  بودن  از مطرح  نزد تر  های اساطیریِ خدابنیاد سامی 

لنهرین/ عراق به شامات و های سامی از بین اهای مختلف عربی عشتاروت/ عستاروت با کوچ گروهباخترنشینان، اسطوره

 کنعانی از طریق دریای مدیترانه به یونان سفر کرده است.-جا توسط دریانوردان و مالحان آرامیفینیقیه و از آن

آن درنگ  و  اندیشه  بابلیشایان  که  ستارهجاست  خویش،  باورهای  در  میها  عشتار  را  زهره  کنعانیی  و  نام  نامیدند  ها 

برآن نهادند؛   این است که آفرودیت  عستارت را  با نام ونوس یاد کردند و راست  با نام آفرودیت و رومیان  یونانیان از آن 

های حاکم بر مدیترانه، به  هایی نوین است برای عشتار/ عستار که همراه با کنعانیان یا همان فینیقییونانی و ونوس رومی، نام

دهد که زادگاه و خاستگاهش، میانرودان بوده و ین اسطوره نشان میجا نیز به یونان و روم. تاریخ اقبرس رفته است و از آن

بانوی باروری زمین و  -واپسین ایستگاهش نیز یونان و روم! و این آفرودیت نوپیدا که از دیرگاه نزد سوریان و کنعانیان، ایزد

های  یعنی )ع ش ر( با نشانگری  ی کهن سامی این واژهی زایایی بود و برابرنهادهی نمودهای طبیعت و سرچشمهنماد همه

نشینی، خوشدلی، درخت و....نیز گواه این فراگیری و زایندگی در میانرودان است و فراوانی، پرباری، بارآوری، همسری، هم

ها آن را با تاء تأنیث یعنی به شکل بانوی باروری و خورشید بوده است و سامی-ها برابر با ایزداساسا نام »عثتر« نزد عرب

های کهن معین، دهد که این نام در متنها نشان میبردند و پژوهشعثترت« و سپس »عشترت« و »عشتروت« نیز به کار می»

های آشوری، بابلی، کنعانی، عبرانی و حبشی  ها به شکل »عتر« و در متنسبأ، بنوحضرموت و قتبان آمده است و نزد سریانی

 (.163 :2013به صورت »عشتر« و »عشتار« )کدر، 

ی »أمّ عثتر« و »أبم عثتر« یا »أب عثتر« به کار رفته در برخی متون کهن  بدانسان که دکتر جواد علی نیز در المفصّل، سازه

چنین بوده است و هم  را به ترتیب برابر با خورشید و ماه دانسته و بیان کرده است که خدای »عثتر« رهاورد همسری این دو

های کالسیک نبطی به کار رفته  « و »ربت عثر« که همان خورشید باشد در نوشتهرّبة العثربانو »-ااشاره نموده است که نام خد

سازه بتاست.  از  »شارق«  که  است  رفته  کار  به  کهن  متون  در  نیز  الشارق«  »عثتر  برابر  شرقن«  »عثتر  روزگار ی  های 

اند و به نام های دیگری بردهه پیشگاهش نماز میها که بها و گورستاناسالمیک بوده است و خدای نگهبان پرستشگاهپیش

نیز نامبردار است مانند: »عثتر یغل« یا »عثتر المنتقم«، »عثتر ذا قبضم« یا »عثتر القابض أو الجالس«، »عثتر ذ یهرق« منسوب به 

ی در حال  ی ستارهمعنا   پرستش این خدا در شهر معینی یهرق، »عثتر غربن« یا »عثتر الغارب« که در برابر »عثتر الشارق« به

-304.  :6، ج1993رو به خاموشی و غروب، »عثتر نورو/ عثتر نورن« یا همان »عثتر نور/ عثتر المنیر«)علی،    سر زدن و ستارۀ

291.) 
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باور بودند که عشتار، همان ستارهکنعانی بر این  نیز  بوده که پس از غروب خورشید در آسمان پدیدار  ها  ی شبانگاهی 

  .((Frazer,1971,p103ی صبح بدل گشته استو بعدها به ستاره گشته استمی

   تبارتبار و سامیپذیری واژگان غربی از دگرگشتگی واژگان ایرانیبر بنیاد کنش  «اسطوره»  شناسیریشه -6

آوریم که آوایشان نیز همسانی بسیاری با عثتر/  را فرایاد می  storyو    star  ,  historyدر این انگاره، ناخودآگاه، واژگان  

رو تبار استاره/ ستاره/ آستاره/ اُساره و... از آن عشتار/ عستار/ استر و دیگر واژگان سامی یاد شده دارد و نیز با واژگان ایرانی

این واژه در گویش دیرینهکه  دارای  ایرانی  برساخت )ستر( درهای  با  و  میانه،   ای دور است  پارسی  اوستایی، )سترک( در 

)ستاره( در پارسی دری، »استارگ/ استار« در پارسیک، )استره( در کردی، )آستاره( در بلوچی، )اُساره( در لری، )استره( در 

برساخت این  و  دارد  و  داشته  نیز )ستره( در گویش خراسانی کاربرد  و  زبانمیمه اصفهان  های  ها، رونوشت دیگرِ واژه در 

  73  :  1384آورد: )استار( در زبان انگلیسی، )استره( در زبان فرانسوی و )استال( در زبان ایتالیایی)محرر،  وپایی را فرایاد میار

آذران،   این183.  :1382؛  از  داریم(  باور  ما  که  واژۀ  جاست  از    که  هم   historyاسطوره  بلکه  است  نشده  گرفته  یونانی 

history    و همstar  آرامی گرفته شده است؛ زیرا  -ی نیا ایرانی یا عشتار و عستار و استر سامی و اُساره  از استاره و ستاره

بنیاد گردش ستارگان در آسمان می بر  تاریخ/ »در روزگاران دور، رخدادهای گیتی را  به معنی  نگاشتند و کم کم این واژه 

history  1376؛ بربریان،  43  :1384مفهومی برخوردار گشت.«)محرر،    در زبان انگلیسی کاربرد یافت و از یک نشانگری: 

357). 

اندیشه کاپلستون  نمیاگرچه  پیچیده  چندان  را  شرقی  یا  ورزی  باشد  شده  گرفته  مصر  از  یونانی  ریاضیات  که  پنداشت 

)کاپلستون،  ستاره بابِل...  از  آنان  نجوم  و  و شن23  :1ج  ،1368شناسی  باستانی  آثار  رمزگشایی  با  ولی  گِل(  های  نگارهاسایی 

اندیشه پدیدار گردید واگرچه فروکاست اصالت  فیلسوفان معاصر دشوار میخاور، جایگاه شرق  برای  یونانی  نمود ولی ی 

 (. 78 :1ج،1375اندازه سخت بود)گاتری، اصیل دانستن یونانیان نیز همان

واژه پیرامون  بنیاد،  انگارهبر همین  استوره/اسطوره،  برگری  یعنی  ما  استاره،    از    story  و  star  ,  historyفته شدن  ی 

نماید زیرا از دیرگاه، هند، ایران و تر میآرامی پذیرفته-ی نیا ایرانی یا عثتر، عشتار، عستار و استر سامیو ستره  استره، ستاره

رفته است و شناسی و نجوم و پیامد آن جادوگری و سحر بر بنیاد گردش و حرکت ستارگان به شمار میستاره  بابل، کانون

از نوادگان حضرت آدم )ع( که پیش از طوفان نوح )ع( در مصر علیا  -ی: »أخنوخ« و به یونانی: »هِرمِس«(  »إدریس« )به عِبر 

نموده و نوشتارهایی را به  نخستین کسی بود که پیرامون اجرام آسمانی و حرکات نجومی و ... پژوهش و بررسی -زیستمی

اطیر یونان، از نژاد مشرقیِ سامی و نیای حضرت نوح)ع(  نگارش درآورده است و به روایت تاریخ، هرمس، خدای اس  رشتۀ

   .(3263 :1387. ؛ مصاحب، 63 -37: 1366بود )گرین، 

  حرّان   نشینصابئی  شهر  ارج  بیان  در  «صابئة حّران و التوحيد الدرزّى »  نام  با  کتابش   در  الحمد  الحمید   عبد  در این زمینه محمد

 مقدونی آوارگان و یونانیان که بوده فرات کرانه ی  آباد شهرهای   ترینکهن و ترینباشکوه از حرّان که کندمی  عنوان  عراق، در

 یونانی   هلنی  هایاندیشه  با  وادی  این  در  النهرین  بین  کلدانی های  باورهای  و  هااندیشه  و  داشتند  نشیمن  آن  در  هامدت  تا
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 از   بسیاری   که  است  گردیده  یادآور  «اآلثار الباقية عن القرون الخالية»  نیز در  بیرونی  ابوریحان   و(  8  :1999الحمد،)شد  درآمیخته

  پرداختند  یونانی  فلسفه ی  تبیین  افالطون به  اجداد  و  نیاکان  و  «فیثاغورس»  تا  «مصری  هرمس»  همانندان  از  منطقه  این  پیامبرانِ

 .( 45-46 :11ج ،1923البیرونی،)

کرد،  ادریس )ع( که در میانرودان زندگی می  به جایگاه خدایان فرا برد و نوۀ   باستان دانایی هِرمِس او را در نگاه یونانیان  

دانش )ع(،  ادریس  خود،  نیای  از  هزارساله  کم  دست  عمری  بر  افزون  که  بود  )ع(  نوح  و حضرت  ریاضیّات  مانند  هایی 

نشینان نیز در مدتی که کشتی بر آب تیسازی را نیز خداوند به او آموخت و کششناسی را به ارث برده بود و فنّ کشتیستاره

ها را از آن حضرت فرا گرفتند و پس از جای گرفتن کشتی بر کوه جودی، ماه(، برخی از این دانسته  6بود )بنا به روایات،  

ها  شها و دانهای یافث، سام و حام در گوشه و کنار گیتی، پراکنده گشته و نشیمن گزیدند و این آموزهسه فرزند نوح به نام

و فنون را نیز با خویش بردند؛ به گواهی تاریخ ابن اثیر و تاریخ طبری، مردم سواحل مدیترانه تا ایران و هند و آسیای میانه 

های آنان، ای از مصر تا آسیای صغیر پراکنده گشتند و فراگرفتهاز نسل یافث بودند و نژادهای سامی و حامی نیز در منطقه

شناسی و ریاضیات در جوامع بشری از چین تا اروپا و از هند و ایران تا آفریقا ستاره  ۀویژه در زمینهای گوناگونی را بهدانش

جاست که در یونان: هرمس، در مصر: تات، در کتاب مقدس: اَخنُوخ، در متون ایرانی: هوشنگ و در  درپی داشت و از این

هایی مانند خط، طبابت،  گذار دانشگردد که بنیانیدار میمتون اسالمی: ادریس نبی، به عنوان شخصیتی با هویت همسان پد

شناسی، شرق است و  ویژه ستارهها و بهها و این دانششناسی و... است پس به باور ما خاستگاه این داده کیمیا، نجوم و ستاره

 از آن میان هند و بابِل و ایران! 

شناسی کهن کاربرد داشته و هواژه در یک دانش ستارکه این دانشاند  در ایران و در ادب پهلوی سیاره را ا»اَباختر« گفته

گویند که اختر یعنی ایستا نیست بلکه رونده ی بُندهش نیست: سیاره را در فارسی از این روی اَباختر میذهن نویسنده  زادۀ

نخستین برخوردهای ایرانیان  دربردارندۀستان، های در پیوند با اینان در ادبیات ایران با است؛ ستیز اباختران با اختران و افسانه

و  اختران  ایستا/  و خورشید، نخست، ستارگان  ماه  از  پیش  آفریدن روشنایی،  برای  است. هرمزد  ستارگان  دنیای  با  باستان 

سپس ستارگان رونده و نا اختری/ اباختران را آفرید و همین واژه در پهلوی در ساخت اپاختر و اباختر به معنی شمال و 

این  هستار و  است  استفاده شده  هم غرب  و  معنی شرق  به  هم  باختر  به صورت  آن  از  فارسی  در  و  است  آمده  گردان  ی 

 (.  439-450 :1397سنجیدند )رجبی، جایی از این روی پیش آمده است که هندیان جهت را با شرق میجابه

دسته دو  به  ستارگان  پهلوی،  ادب  تقسیم  »در  اهریمنی  و  هرمزدی  و میی  ایستایی  پیامد  که  ستارگان  اختران/  شوند. 

اند. این رفتهشان در فضا، اهریمنی به شمار میآرامششان، هرمزدی بوده و اباختران/ سیارات که به سبب گردش و ناآرامی

ابلی است که  هایی ایزدی دارند که به باور برخی نشانگر نفوذ فرهنگ و نجوم بستارگان، ناهمساز با گوهر اهریمنی خود، نام

پذیری باورهای ایرانی از بابلی است یا گواهی است بر  کنش  دهندۀ همان( این انگاره آیا نشانانگاشتند!«)سیارات را خدا می

دیرینهکنش از  و غرب  یونان  بهداشتپذیری  و  »»استرابو« میهای خردبنیاد خاور  میانرودان؟!  در چشم ویژه  ایرانیان  گوید: 

( شاید از آن رو که نخستین انسان و نخستین شهریار، ایرانی 1  :1354ترین بیگانگان هستند.« )بنونیست،  مردم یونان، نامی

پندارگسستی، نخستین شاه جهان بوده است که »گروهی، وی را نیای بشر پیش از طوفان بود: کیومرث/ گئومرت، وی بی
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نه فرزندان کیومرث هستند که رهاورد همسری آنان، پسری به اند و گروهی نیای ایرانیان پس از طوفان؛ ماری و ماریادانسته

نام سیامک و دختری به نام سیامی بود و افرواک و افری نیز از تبار ایشانند و هوشنگ فرزند این دو؛ کیومرث و فرزندانش، 

ست و گروهی، وی را آدم  شاه، آغاز نژاد بشر ا بر »بابِل« فرمانروایی کردند و نیز پس از آن بر سراسر جهان؛ کیومرث/ گِل

اند بدانسان که »شیث« نخستین پیامبر از فرزندان اوست؛ آدم از پادشاه از فرزندان آدم )ع( دانسته)ع( و برخی وی را نخست

به کارهای آن آنان داد؛ شیث را  به  جهانی و نگاهداشت دین میان فرزندانش، شیث و کیومرث را برگزید و چهل صحیفه 

جهانی؛ بر این بنیاد، هوشنگ، ماری و کیومرث در ایران باستان، همان جایگاه  ا به شاهی و کارهای اینگماشت و کیومرث ر

ادریس/ هرمس، شیث و آدم را در متون دینی دارند. هوشنگ، نخستین شهرهای گیتی: بابِل، شوش و ری را ساخت ولی 

زگار با او؟ ایرانیان بر این باورند که وی نخستین کسی روگاه و همکه هوشنگ پیش از ادریس بوده است یا همی ایندرباره

که یونانیان، مصریان و مسلمانان، این وظایف را به است که لباس دوخت و خط را اختراع نمود و به مردمان آموخت چنان

پور مشی   رو برخی بر این باورند که هوشنگ، پور فراوک فرزند سیامک،سازند و از اینهرمس، تات و ادریس منسوب می

و پسر کیومرث همان ادریس است و ساختار نام او »هوش و هنگ« به معنای دانایی بسیار با نشانگری و معنای هرمس نیز 

شناسی پیوندی ناگسستنی دارد و اکنون ما بر این پس تاریخ با ستاره و دانش ستاره  .(20-24  :1388همسان است«)امیری،  

»استوره/ اسطوره«: ستاره بازگوکنندهنگاشتهباوریم که  آرامش هایی است  ایستای فرو رفته در  بودگی ستارگان و اختران  ی 

نگارنده آن روزگاران و  ایزدان  گاهان در  ایستا،  اباختران و ستارگانِ در گردش و در استوره/ اسطوره، ستارگان  پیدایش  ی 

 خاموش نخستین هستند و اباختران، فرزاندان آنان و ایزدان کنشگر گیتی!  

   اساطیر  پیدایی خاستگاه  ماهیت و شناسایی  بازخوانی و .7

  کارکردهای  و  هاانگیزه  ها،نشانگری  تصویر  و  اسطوره  تفسیر  هدف  با  گوناگونی  مکاتب  تاکنون   نوزدهم  یسده  پایان  از

 شده  برگرفته  آیین  از  اسطوره  که  بود  باور  این  بر   فریزر؛ وی  جورج جیمز  «آیین  و  اسطوره»مکتب    مانند  آمدند  پدید  اسطوره

 تهی   ویژه،  آیین  آن  گذاران،بنیان  و  برگزارکنندگان  میان  نسلی  گسست  و  مشخص  آیینی  برگزاری  از  پس  دیرگاهی  زیرا  است

  .(15 :1399نماید )سوّاح، می  تفسیر  نیازمند و نشانگری  از

بنیاد که  «پراگماتیسم  و  اسطوره»  مالینوفسکی نیز از پیوند  برانیسالو  مشهور،  شناسانسان بر این    اسطوره با   سخن گفت 

 اساطیر،  روایت و بازگویی از مقصود و است   عملی  و کارکردگرا پایانی  ساختن  محقق است وهدفش، ارتباط  در واقعی جهان

 .)همان(رژیم است   یا خانواده قبیله، یک بودن کار روی  از پشتیبانی   یا مشخص  ایطایفه  عادات  ساختن دارریشه

  طبیعی  ایپدیده  علت   هدفش، تبیین  و  خدایان ایفا می کنند  بنیادینش را  نقش های  که  داندمی  داستانی  را  اسطوره  کراپ،

: 1377هاگرتی،)  «دارد  نیز   شناختیسبب  کارکردی  رو،  این   از  و  است   کهن   آیینی   و  رسم  یا  نهاد   منشأ   و  حقیقی   خاستگاه   یا

29) . 

ارائه داد و درحالی که    «یونگ  الگوهایکهن  و ناخودآگاه جمعی و  اسطوره»  گوستاو یونگ در قالب کارل    را  دیگر  دیدگاه

ناخودآگاهی فروید  زیگموند  دانست   فردی   استادش  می  اساطیر  خاستگاه  ضمیر  را  که  داشت  باور   جمعی،   ناخودآگاه  او 



 پنجم شماره بیست و                              (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            74

  نزدیک   مشترک  انسانی  هایزمینه  به  گوییم  ترک  را  شخصی  فردیت  جهان  هرچه  ما  و  است  اسطوره  یسرچشمه  و  خاستگاه

 (. 17-16  :1399)سوّاح،.شود می تر نزدیک بشر، نهاد کلیت و شمولیجهان به باشد ترژرف نمادها، اندازه هر  و می شود

که  «رفته  یاد  از  زبان»  نام   با   کتابش  در   معاصر  یبرجسته  گرتحلیلروان  واپسین  فروم،  اریک   است  این  بر    در   باورش 

  و   نماد  ۀویژ  زبان  با  دیگر  اندیشیدنی  برای  است  دعوتی  و  فراخوان  رؤیا،  و  شودمی  ما  اندیشه ی  کانون  «اگو  /من»  خواب،

در شرح  زبانی  با  هاداستان  یارائه  در  اشارجمندی  رؤیا،  مانند  اسطوره  که  حالی  رمز  راستای  در  و    هایاندیشه  رازگونه 

 . (18)همان:  است  اخالقی و فلسفی خداباوری،

 و به باور(71  :1373  شمیسا،)در پگاه آغاز دانسته است  مینویی  و  قدسی  سرگذشتیبازگوکنندۀ    را  اسطوره  «الیاده  میرچا»

(  12  :1385  بهرامی،)  دارند؛  وجود  خداباوری ها و آیین های زندگانی و نزد اقوام گوناگون  همۀ  در  اساطیر  «یاسپرس  کارل »

  پیدایش  چگونگی  یدرباره  مارکسیستی  یانگاره  راستای  در  اساطیر،  به   بزرگ  ادیان  توسّل   یدرباره  یاسپِرس  دیدگاه  این   که

 .است بشری جوامع  در ایدئولوژی وجه

  تکامل   چارچوب   در  بشر  فرهنگی   ترقی  اوج  را   اروپا   فرهنگ  که -  اروپایی   مدرن  تعصّب  روی   از  مولر امّا ظاهراً  ماکس

 کانون  که  شدند  وارد  سرزمینی  به  اروپا  به  مهاجرت  با  هاآریایی  که  دارد  باور  -کندیم  تلقّی  خطی  باوری  ترقی  و  باوری

 در   و  بود  مجاز  و  استعارات  سراسر  که  زبانی  گفتند؛می  سخن  آریایی   زبان  به  تازه  سرزمین  این  در  هاآن   و  بود  تمدن  پویایی

 !گرفتمی  صورت  متشابهات و مترادفات  طریق از گفتاری  ستد و داد آن، گسترۀ

  فرهنگ   یک  ابتدایی  و  نیافته  تکامل  صورت  اسطوره،  که  ندارد  باور  هرگز  مولر  ماکس  نظرات  برخالف  متن،  پدیدآور این

 و  رشد  موانع  درنوردیدن  و  اروپا  به  آْسیا  از  هاآریایی  مهاجرت  آن،  خاستگاه  و  نهاده  سر  پشت  را  انحطاط  یگونه  که  باشد

 خداباورانۀ  سازیِیکپارچه  هایوارهطرح  و  ساز فرهنگ  ساز،آیین  اساطیرِ  تمام  رویکردی،  چنین.  باشد  بوده  فرهنگی   تکامل

  ای گونه  و  اروپا  به  مهاجرت  رهاورد  را(  اساطیر  آن  بودن  باطل  یا  حق  از  نظرصرف  با)  زمینمشرق  دیرین  مردمان  نخستین

  غنی  میراث  و  هاداشتدیرینه  از  هر آنچه  بپذیریم  ما  که  معناست  بدان  این  کند؛می  تلقی  فرهنگ  یک  و انحطاط  زبانی  بیماری

 در   خصیب  هالل   هایسرزمین  تمدنی   هایمایه  از  همانند  و  همسان  اساطیری  زایش  مهد  و  بستر   که  مشرق  آسیایی  اساطیر

   است.  زبان بیماری از برخاسته صرفاً است نیز  گشته باستان روم و یونان ژهیوبه و باختر

  استعارات   و  کرده  مطرح  یونانی  اساطیر  خاستگاه  عنوان به  یونان  در  آریایی   زبان  بازسازی   ی درباره  مولر  ماکس  آنچه

  غربی  ورزی تعصب  ای گونه  از  برخاسته   احتمال   و   انگاره  یک  تنها   است،   دانسته  اروپایی  هایزبان  مشترک  عنصر  را   آریایی

 کهاست حال آن  گشته  منتهی  آریایی  عنصر  برابر  در  سامی  ذهنیت  و  اندیشه  و  سامی  نژاد  تحقیر  به  تاریخ،  گذر  در  که  است

 جهت  همین   به  و  دارد  «طبیعت»  زبانیِ  ماقبل  ی هاتجربه  از   نشان  اسطوره  و  همسانند  و  مشترک   قوایی  و  ذات   دارای   ها انسان

 . (4 .:1389ضیمران،) گردندیم  اهمیت واجد توِتم و جادو سحر، همزادگرایی، چون هاییپدیده که  است

  خاستگاه   و  دهدمی  توضیح  اجتماع   یک   در  یا  قوم  یک  نزد  را   خاص  های   آیین  برخی  رواج   و  حضور  عوامل   اسطوره

 بخشیده،  تعین  آنها   به  گذشته  در   فتوحات  یا   ها انقالب  کهچنان  را  اجتماعی  ساختارهای  و  حاکم   یطبقه  و  قانون  پیدایش 

 و   زندگی  باور،  در  آن  بازتاب  و  طبیعی   ماوراء  /وحیانی  تعالیم  از  محافظت  تاب  که   زمانی   در  بشر.  نمایدمی  وتوجیه  روشن
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  سخن   اگر  پس .  است  آفریده  را  اساطیر  آن،  تحریف  با  و  کرده  بازآفرینی   طبیعت،  یآینه  در  را  تعالیم   آن  نداشت،  را  خود  زبان

  و  خدازدایی  به  تاریخ،   طول   در  که  است  داده  رخ  اروپا  و  یونان  در   همه  از  بیش  بیماری  این  باشد،  راست   «زبان  بیماری »  از

  تحریف  اشکال   حفظ  با  دیگر،  جوامع!  نماید  می  و  هست  چنانهم  و  است  نموده  مبادرت  و  بوده  مند  عالقه  متافیزیک  حذف

 و   زنده  راستین،  هایآیین  حیات  تجدید   و  آسمانی  ادیان  و  پیامبران  ظهور  برای   را  خود  اساطیر،  قالب  در  متافیزیک  یشده

  اساطیر  از  متافیزیک  تدریجی  حذف  باشد،  بشر  هبوط  ی فرود ونشانه  اساطیر،  ظهور  دیگر سخن اگر  به.  داشتندمی  نگاه  آماده

 !است  سابق هبوط  جایگاه از غربی بشر مجدد هبوط تاکنون، باستان یونان از مدرن،  سکوالر اساطیر پردازش و

  پذیرش   قابل  اینظامواره  و  سامانه   ساخت  به  سازاناسطوره  نیاز  غربی،  یشده  شناخته  قالب  در  اساطیر  پیدایی  خاستگاه

  از   و  باشد  آفریننده  خدای  تنها  خدا،  آن  دیگر،  سوی  از  و  ننماید  انکار   را  خدا  پردهبی  و  روشنی  به  سو  یک  از   که  است  بوده

  کنترل   را  خشمش  و  تصرّف  او  یاراده  در  نذری  و  قربانی  جادو،  سحر،  با  بتوان  خواهد،می  هم   اگر  و  نخواهد  تکلیف  بشر

 نمود  زورآزمایی  و  رقابت  خدا  با   بتوان  هم  که   ایگونه  به  شود،  دیده  سیّال   باید  هستی  معرفتی،  شبه  ینظامواره  این  در.  نمود

  مانند)  هاانسان  از  برخی  هم  ،!(او  یافتن  برکت  و  نشدن  مغلوب  و  خدا  با(  ع)یعقوب  گرفتن  کشتی  یهودی  یاسطوره  نظیر)

تمّوز، بعل و خدا  خدایان  از  برخی  هم  و  برسند  جاودانگی  و  خدایی  به  بتوانند(  ع)عیسی  و  عُزَیر اینانا -جاودانه مانند   بانو 

مرگ  دچار پرتگاه  در    از   بتواند  بشر  تا  داشتمی  جریان  باید  هم  خدایان  میان  رقابت.  شوند  انسانوار  ناجاودانگی  و  فرود 

 !  برسد نوایی به هاآن   میان اختالف  و شکاف رهگذر

  پدیدار  غرب  در  مدرنیته  فرایند  در  که  رویکردی  است؛  تبیین  قابل  داروینیستی  گرانۀتاریخی  رویکرد  بنیاد  بر  خاستگاه  این

 جوامع  که  رسدیم  نتیجه  این   به  و  است   باورانه  تکامل  خطّی  تحوّل   سیر   به  قائل   طبیعی  و  انسانی   هایپدیده  برای  و  شد 

  بر  شد،  پدیدار (  هوموساپِینس)  هوشمند   انسان  که یهنگام  و  ستندیزیم  انسانی   شبه   و  فرهنگ  ماقبل   یمرحله  در  ابتدا   انسانی 

یا  اثر کنجکاوی  یا  ترس  نادانی  یا  و  بودن طبیعت  دیگر  ناشناخته    آفرینش،  پیرامون  سازیاسطوره  به  همسان  هایانگیزه  و 

 ادیان   دنبال   به.  آوردند  پدید  را  نخستین  ادیان  اساطیر،  آن  بنیاد  بر  و  پرداختند  بشر  یآینده  و  حال   سرنوشت  و  خدا  انسان،

  بشر نیاز ،شدندیم تر یقو  و متمرکزتر هرچه  که  شدند  پدیدار  بشری  اقتصادی و سیاسی  اجتماعی، هاینظام نخستین آغازین،

 و   تمرکز  صورت،   این  غیر  در   زیرا.  آمدند  وجود  به   توحیدی  ادیان  سرانجام   و  شد  بیشتر   توحید  و  خدایان  سازییکپارچه  به

 هاآن رقابت و خدایان تعدّد چون. گرفتمی  قرار تهدید   مورد عصر  هر  پیشرفتۀ  جوامع  در مسلّط طبقات  مشروعیّت  و قدرت 

 حاکمان   با  مبارزه  در  را  خدایان  آن  به  مردم  اعتقادات  و  باورها  از   برداریبهره  امکان  مسلّط،  یطبقه  رقیب  نیروهای  به   هم،  با

 . دادمی وقت

 نتیجه.  8

از واژگان نشانگر    «اسطوره»  ی ی مشهور اخذ واژهانگاره  شناسی، افزون برریشه  از سویۀدهد که  رو نشان میپژوهش پیش

مانند  تکاملی  تاریخ  و  تاریخی  سویۀ  پوزیتیویستی،  تکاملی-تاریخی  رویکرد   درhistoria و     mythologyتکامل    از 

برساخته  شناختی واژگانی،ریشه   یکدیگر  به  نزدیک  یا  همسان  معنایی   هایبا نشانگری  »سطر«  یریشه  از  های متعددوجود 
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هم  «اساطیر»  و  «اسطوره»   ساخت  بودن  یونانی  غیر  و  عربی  نشان  تواندمی واژهباشد؛    بنیاد  بر  تواندمی  «اسطوره»  یچنین 

ها آن را از همسایگان اهل کتاب خود که از کشتار  خشایارشاه باشد که عرب  همسر  «استر/ عستر»  یهودی  نام  از  پذیریکنش

نیز مطرح میگفتند  ایرانیان در رخداد پوریم به دستور »استر« سخن می انگاره  باشند. این    تبار ی عربیواژه  گردد کهگرفته 

 نیز   و  بافتن  درهم  یا  دوختن  همان  نخستین خود یعنی  حقیقی  نشانگری   در  »سوترا«  تبارهندی  ی»اسطوره« درست مانند واژه

پذیری از واژگان یونانی، برکنار از کنشاز دیرگاه و    پیشینیان   ی بافته  درهم  های داستان  معادل   مجازی   استعاری  نشانگری  در

»استاره«، »استره«، »ستره« و »ستاره« به   تبارایرانی  واژگان  ی دگرگشتگیچنین پدیدآور انگارهوجود و کاربرد داشته است. هم

  ی ار« به واژه آرامی مانند »عثتر«، »عستار« و »عشت-سامی  کهن  خدایان  تبار و نامسامی  یا دگرگشتگی واژگان  «اسطوره»ی  واژه

 بنیادتر دریافته است.  ها خردشناسی از دیگر انگارهرا از منظر زبان «اسطوره»

  مذهبی،   مرحلۀ  به  اساطیر  تغییر  فرایند  ها  دهد غربیرو نشان مینشانگری، ماهیت و خاستگاه نیز جستار پیش  از سویۀ  

 از  نوین،  هایدانش  که  هستند  مدعی  و  اندنامیده  سکوالریته  و  زدایی اسطوره  زدایی،تقدّس  فرایند  را(  تجربی)  علمی  و  فلسفی

 با  است و  ساخته  رها  اساطیر  بند  از  را  بشر  و  نموده  زداییاسطوره  انسانی  فرد  وجود  و  انسانی   یجامعه  و  زنده  طبیعت  جهان،

  فرادست  طبقات  برای  که  کردند  می  تبدیل  اساطیری  به  را  هاآن  مطالبی،  کاستن  و  افزودن  و   وحیانی  تعالیم  از  فروکاستن

 .  بوده باشد باطل و حقّ  ستیز دیرین یزاده توانداساطیر می با این نگاه. نکند ایجاد محدودیّت و عملی  الزام جامعه،

 اخالق  و  عمل  اندیشه،  در  دینداری  پذیرش  برای  جاودانگی  اقناعی  نقش  به  توجه   با   که  نمایدمی  خردورزانه  بسیار  گرچه

 تمنّاهای   و  آرزوها  هم  تا   باشند  بَرساخته  جاودانگی  محوریّت  با   نیز  را  اساطیر   پیشین،  و نوابغ جوامع   نخبگان  مردم،  یعامه

به  خود را  معارف  هم  برآورده سازند؛  تصنّعی   -ذهنی  طور  را   آرزوهای   و  معارف  تجربیات،  و   گردانند  دنیوی  پیامبران)ع( 

 هِرَموار،و  و  منسجم  ایگونه  به  فلسفی  هایاندیشه  یدوره   در  شکلی،   به  فلسفه  ماقبل  عصر  اساطیر در  قالب  در  را  خود  بشری

نویندانش  محوریّت  با  و  مدرنیته   یدوره  در ی  انگاره  فرایند   در  بشر   برای  علوم   بخشیِرهایی  صورت   به  نیز   بشری  های 

   .دهند سامان و نظم ( تاریخیگری و داروینیستی

 . پی نوشت9
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