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 مقدمه/  چهار روایت دینیدر  نور و ظلمت،ی اسطوره

اند و هنوز هم دارند که ها این ویژگی را داشتهو اسطوره .دارند اسطورهریشه در ادیان، اغلب 

ه رای برای سرایندگان و شاعران و حتی رسوالن بوده باشند تا بتوانند طرحِ آیینی خود را با بهمایهبن

اند. های وجودِی انسان یگانهها با دغدغهی بنیادین اسطورهجوهره هند.ها شکل دگرفتن از اسطوره

 خیر و شر، نور و ظلمت و...هایی مثل مرگ و زندگی، آفرینش و ویرانی، عشق و نفرت، دغدغه

مکان و سیال است. در حالی که ادیان، پایی در زمان و مکان زمان، بی، بیبه تعبیر دیگر، اسطوره

طور دقیق اثبات کند که "ایوب" در چه روزگاری تواند بهمثال پژوهشگر دینی نمیر اسطوره. دارند و پایی د

که چرا تواند آشکارا در این داستان تماشا کند را می این دغدغهکدام سرزمین زیسته است. اما  و در

 تواند تماشا کند.میرندگی و خاک شدِن آدمی را آشکارا در این داستان میآفرینش، 

" تعبیر دیگری از "دانستن و ندانستن" هم هست. روشنایی و تاریکی"چهار متن دینِی آشنا، ر د

دیگری  هایتعبیرباز هم خردی" مفاهیم دیگری همچون "خردمندی و بیتمیز نهادن میان خیر و شر، و 

 از همان نور و ظلمت است. 

انسان و کیهان، به دو منظور متفاوت  ی پیدایشِ به ویژه در بارهی چیزی، ی دانستن" در باره"دغدغه

"چرایی" آفرینش و  تواند باشد. یکی برای فهم چیستی و "چگونگِی" پیدایش، و دیگر برای فهمِ می

اولی کنکاشی علمی ی آن و اینکه آیا آفرینش با هدفی مشخص انجام گرفته یا نه؟ معناجستجوی 

هاشان را میان این دو قلمرو  معموال خانهای دینی. فیلسوفان هم شود، و دومی انگارهشمرده می

 اندساخته

ی تا زمینه و هست بوده رویکردی علمی، بیشتر برای آنی دانستن" با رسد "دغدغهنظر میبه 

یر گتوان فهمید. تالش پیکند. این را از تاریخ علم میفراهم وقایع و چیزها و کیهان تسلط انسان را بر 

به یاد تاریخ ی حافظه کلده و بابل تا مجستی و بطلمیوس و... شناسانِ هاناز منجمان و کیرا علمی 

 .آوردمی

گونه "دانستن" اگرچه دانایی و روشنایِی علمی است، و امکان تسط نسبِی از نگاه دینی، این 

   ت.نیسو تمیز نهادن میان خیر و شر  آورد،  اما الزاما به معنای "خردمندی"انسان را بر جهان فراهم می

، در جستجوی معنای "بودن" آفرینش در این متونهای هاسطور آید کهاز متوِن دینی چنین بر می

در این قلمرو، عبارت است از روشنایی  هدفی انجام گرفته است.کدام و اینکه آفرینش به  بوده است

 آفرینش.  با هدفِ  همآهنگی انسانعبارت است از کشف و فهم معنای "بودن" و خردمندی در این قلمرو نیز 
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از آغاز پیدایش هستی تا کنون، شش یا هفت هزار که پنداشتند در روزگاری نه چندان دور، می

. دادهبه چند میلیارد سال افزایش ل هزار سااز هفتزمان را این سال بیشتر نیست. اما دانش امروز 

های آسمان و صورتو تصویر کامال متفاوتی از  شدت زمین و آسمان باطل اعالم ئیاز ههم تصور پیشینیان 

 .پدید آمدفلکی 

دانستن  مرزیِ ی نقطهبه  مانند پیشینیان،هم ی این گسترشی که در نگاه ما پدید آمده باز همه با

ی صفر مرزی را هفت نقطهخواه  ماند.میبرایمان مجهول ی پیدایش آنسوی واقعهرسیم و و نداستن می

  هزار بدانیم یا چند میلیارد سال.

به ذهن هایی د، انگارهنکه قرار است معنای آفرینش و هدف آن را بیان کنهای دینی اسطورهاما 

های اسطورهاز جهاتی دیگر نیز، و از این جهت،  از هنگامی که هنوز گیتی پدید نیامده بود.کنند متبادر می

ی های دینی، هیچ تالشدر اسطوره، این است دارندآوردهای علمی تفاوتی جدی و اساسی دینی با ره

 بلکه تکیه بر چرایِی آفرینش است. شودت کیهان دیده نمیئبرای اثباتِ علمِی آفرینش و هی

ازین و ی آغی پیدایش هستی و ذرهتوان گفت که نظریات جدید در بارهفرض میبنا بر این پیش 

اما باز هم بیشتر معطوف به ی دانستن" است مرهوِن "دغدغه روشن شدن ماجرای آن، اگرچه

ی بهتر تر دیدن چیزها و استفادهماند برای درستو به چراغی می چیستی پیدایش است و  "چگونگی"

که دانشمندان قدیم پیمودند  دانستی راهی ادامهتوان آن را از این جهت می امکانات این هستی. از

ینی، اگر چه ی آفرینش در مضامین دشکل گیری اسطوره. در حالی که مدرنبا ابزارهای تازه و بار این اما

از دل همین  .معنای "بودن" بوده استچرایی و ه اما برای دانستِن ی دانستن" بودمبتنی بر "دغدغه

 و فرهنگ پدید ی، زیبایی،اخالقفضیلت اندیشی، ن" است که غایتبرای "بود جستجوی معنا"چرایی" و 

 آمده است.

د، نگویت کیهان سخن میئکهن هنگامی که از هی هایبنا بر این قابل درک است که چرا اسطوره

ی ساختار گیهان و ؛ مانند تصوراتی که در بارهندانگارانه هم هستانباشته از تصورات بدوی، و ساده

های علمِی امروز هیچ و تاریخ و جغرافیا در آن مطرح شده است. آن باورها البته با یافته آسمان و زمین

آوردها و دانشِ رایج در همان روزگار بوده است اما آیا این نا هماهنگی تناسبی ندارد، بلکه متناسب با ره

ها نکه در این اسطورهتواند باشد؟ ایاخالقِی هم میفضایل های انسانی و ارزشمعناها و ی نفی کننده

و گفتار و  اندیشه و در عوضحرام دانسته شده و مغایر با هدف آفرینش  ،دروغ و تهمت و تجاوز و ستم

 کردار نیک را توصیه نموده و ارج نهاده، آیا چیزهایی خرافی است؟ 
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ک کیکنم این دو را باید از یکدیگر تف، با دو موضوع مواجه هستیم که فکر میهای دینیدر اسطوره 

ها، همان آسمان و زمین در اختیار داشتند. این زمینه هایی که برای بیان معناهاکرد. یکی ابزارها و زمینه

و خورشید و ستاره و دریایی بود که در هیأت بطلمیوسی هم با محاسبات نسبتا دقیقی طرح شده بود 

  .و تا اواسط قرن شانزدهم میالدی از اعتبار علمی قاطعی برخوردار بود

داستان آفرینشِ  سخنی در مورد شکل و شمایل کیهان ووضعیتی، هر  انر چنبدیهی است که د

، نمایشنامه و قصه و شعر و حماسه و روایت و اسطورهچه از منظر دینی، ادبی یا فلسفی، چه در قالب 

ر پیدا در باور عمومی حضوکرد که نمود پیدا میهمان کیهان شناسِی بطلمیوسی  ی و صحنه سپهردر 

  .کرده بود

ر ی هارائهتاالری تصور کرد که  یتوان به مثابهیهانشناسی پیشینیان را میبه تعبیر دیگر ک

بنا بر این دور از انتظار نخواهد بود . گرفتتاالر انجام میدر آن  اینمایشنامهای، هر شعری، و هر فلسفه

شناسی همان نکه قابل عرضه در تاالر کیهاهایی بهره گیرد ها و استعارهکه مضامین دینی از تمثیل

  روزگار بوده باشد تا بتواند با مخاطب از معنای "بودن" سخن بگوید.

تواند در صدد اثباتِ علمِی کیهان و چیستِی چیزها باشد، بلکه در ، نمیی دینیهاسطوربر این بنا 

خواهد دهد. کسی که میاست که انسان انجام می جستجوی معنای زندگی انسان و معنای کارهایی

می فرجابا توسل به متون مقدس، آفرینش و چیستِی کیهان را به لحاظ علمی اثبات کند، قدم در راه بی

کنم باید بتوانیم تاالر نمایش را، از گمان می های عجیب گرفتار شود.نهاده است و بسا که به خرافه

 بگذاریم.محتویاتِ خود نمایشنامه فرق 

چند چیز اساسی در اسطورهای آفرینش وجود چه آنکه، با دانش جدید آشنا باشیم و چه نباشیم، 

 کنم ربطی به کهنه و نو نداشته باشد:دارد که فکر می

 ایای از نور و ظلمت، یا دانستن و ندانستن است. ما برای آغاز، نقطهآمیزهمفوِم "پیدایش" که  -1  

ای پر به سرگیجهآوریم، اما برای فراسوی آغاز و اینکه هدفی در کار آفرینش بوده یا نه، تصور می را در

انسان را از "بودن" به "شدن" سوق های دینی، با طرح معنای آفرینش، اسطورهشویم؛ آشوب گرفتار می

 . دهندمی

 ،راه انسان را به سوی آیندهی نوری است که ی دینی، به مثابهطرح غایتمندی در اسطوره -2 

ها، اهریمن کند. در همین اسطورهبخشد و امکان حرکت به سوی بهتر بودن را فراهم میروشنایی می

 کند.انکار میو  انگاردتاریک میآینده را نیرویی بازدارنده توصیف شده است که 
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های آفرینش وجود دارد. ورهآوایی میان تمایل انسانی ما با اسطنوعی همفهمیم که این را می -3 

ترین ؛ این تمایل که شاید در عمیقهستبرای دوام و توسعه که در آدمی تمایِل قدرتمندی به ویژه 

ذاتِ هستی ریشه دارد، جان ما را هم سرشار نموده است. از تمایالت جنسی گیاه و جانور و های الیه

دنیت، همه در این قلمرو قرار گرفته الق و مفرهنگ و اخی انسان گرفته تا تالشِ بشریت برای توسعه

. مضامیِن خیر و شر، عشق و نفرت، زیبایی و زشتی، اغلب معطوف به همین تمایِل قدرتمند است

 است. در این تعبیرها، خیر و شر، توصیف دیگری از همان نور و ظلمت است. 

اگرچه دیرینه سال است، لمت، ی نور و ظاسطوره توان گفت که:ها را بپذیریم، میفرضاگر این پیش

ی پیدایش هستی، باز هم محتاج اما نو به نو شونده و سیال هم هست و دانش امروزِ بشری در باره

های دینی کهن سرگرم هستند و ها که به اسطورهای برای معنای این پیداش است. تالش آناسطوره

کنند، نشاِن آشکاری ان امروز بازخوانی میرا به زب های معناتالش هنرمندان و نویسندگانی که اسطوره

ی نور و ظلمت هم هست. در این نوشتار البته "اسطوره" به معنای افسانه از احتیاج انسان به اسطوره

 پدید آمدهی دانستن و ندانستن ی نور و ظلمت، یا در میانهدر میانههایی است که انگارهنیست. بلکه 

 است.

 هار روایتدر چنور و ظلمت، 

و  از روایتِ مزدایی، تورات، انجیل عبارتندکه نور و ظلمت موجود است اینجا، چهار روایتِ دینی از 

به این معنا نیست که نگاِه دیگری در این باب نبوده و نیست بلکه از این جهت قرآن. طرح این چهار روایت 

 تر باشد.ر است، بررسی آن هم نسبت به روایات دیگر شاید آسانکه این چهار متن برای من و ما آشنات

شوم که یا زایشگرِ روشنایی است، یا در هر چهار روایت، ابتدا با ظلمتی بیکرانه مواجه می

ی ظلمتِ ای درخشان در پهنههمچون ستارهشود و آن را کار آفرینش روشنایی میر ای دست اندآفریننده

 .دهدیقرار م بیکرانه

گاهی از زمان و مکان برایمان شود که تکیهکه روشنایی برای ما، از آنجا آغاز می را بگویم این نکته

شود، شاید به دلیل نیازِ فهِم انسان ها دیده میها که در ساختارِ اسطورهبرخی تناقض قابل تصور باشد.

بینیم که خدای زماِن بیکرانه را می «انزرو» های مزداییبوده است. مثال در اسطوره گاه به همین تکیه

مند پدید نیامده هزار سال به انتظار تولد هرمزد ایستاده است. این در حالی است که هنوز زماِن کرانه

 شود. شماری هزارساله در زماِن بیکرانه، نوعی تناقض شمرده میبود و گاه

به کار  الر نمایشتاای است که در این زروان، استعارهدن برای بر این طرح هزار سال ایستابنا 
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ها نقاش هستند و تابلو ورهبه هر حال اسطد. دا کنیدر آن نمود پ گونه معنای ذیگری اینایم تا به گرفته

 خیاِل خالق است.هم  نقاشی

آفرینش، مقدمات ی نور و ظلمت و تمامی این روایات که در بارهکنم ، گمان میبر آنچه گذشتبنا 

 هایها، تلقیشی انسانی بوده و هست برای پیدا کردن معنای هستی و دراین تالششکل گرفته، تال

ها که از دورترین روزگاران ها و تلقیآفرینش برای انسان پدید آمده است. این تالشمعنای از نو به نو 

 تر باشدآغاز شده و همچنان ادامه دارد، شاید از هر امر مقدسی، مقدس

ی وحی و کالم خداوند پیش بیاید که بسیار هم پیش ای در مسئلهدر اینجا ممکن است مناقشه

داران، "وحی" دقیقا کالمی ی بسیاری از دیناز آن جهت است که در گمانهاین مناقشه  آمده است.

به رسوالن ابالغ شده است از سوی خداوند با مشخصاتی از صوت و گفت دانسته شده است که عینا 

اند. تا آنجا که من از متوِن مقدس هیچ کم و کاستی برای بشریت نقل کردهو رسوالن همان کالم را بی

هایی که از لقیتدر رسد که رسوالن، نظر میکه بهبلای چندان قابل دفاع نیست. ین گمانهدانم، چنمی

« ناشناسی متن مقدستاملی در مع»در مباحث  قبالموارد را  . اینانداز او سخن گفتهخداوند داشتند، 

مربوط به وحی. بنا بر این ضرورتی  مفصل گفته و نوشته بودم. به ویژه در بخشِ زبان دینی و  سه فصل

 تواند به آن مراجعه کند.بینم و خواننده خود میدر دو باره نویسی آن نمی

های بدیعِ فلسفی، کالمی، و شاعرانه هم از نور و ظلمت در میانه ، تاویلافزون بر این چهار روایت

ی مانند رسالهها در حکمت و ادب پارسی ما بسیار است و بسی قابل تامل؛ تبلور این تاویلهست، 

ی تاریکی در شعر فروغ. در های حافظ و حتی تا آیهالدین سهرودی تا برخی غزلعقل سرخ از شهاب

ای کوتاه و شاید تطبیقی به چهار روایت اصلی دارم، باشد که این نوشته، گامی هرچند ارهاین مجال، اش

 باشد 1«هاسحرگاِه شکفتن»کوچک به سوی روشنایی و 

 1333مشهد، پانزدهم فروردین 

                                                      
 ی تولد دیگربرگرفته از شعر فروغ است در مجموعه« ن هاسحرگاه شکفت» - 1


