
 

مطالعۀ موردی جیمز فریزر و میرچا : فلسفی مورخان ادیان هاینگرش

 الیاده

  ملیحه صابری نجف آبادی

 چکیده
هاا ل   هاای متتلاف یدیاات  ل فل،اا   ار      های تاریخ ادیاا،  دیااها   در تألیف کتاب

 ، تحا  آتصورات قبل   پژلهشگر تاریخ ادیا، را در چیاش  ل انتتااب لقاای  ل تش ای      

شاشات  تحلیاا ال را ا  ادیاا،     حدیدا  ششاس  دربارۀ  فرضیات معرف . دهاتأثیر قرار م 

ششاساانه ل   دها؛  یرا رابطۀ مورخ با پایاۀ تااریت  باه اساتشباع معرفا      شکا ل جه  م 

ب،ایاری ا  آثاار مکتاوب در     کاه اتات    طاوری  ششاسانۀ فل،ا  ال لاب،ته اس ؛ به ه،ت 

در ایا  مدالاه قصاا    . مورخ ب،اتگ  دارد دیش  دیش  ل بیرل،درل،تاریخ ادیا، به رلیکرد 

داری  آرای فل،اا  دل ماورخ با،را  الیااد  ل فریا،ر  را در توصایف ل نگاار  ادیاا،         

تحلیلا  در پاساتگوی  باه ایا      -ای  پاژله  باا رل  توصایا    . معرف  ل ار یاب  کشی 

جاه باه   ششاس  چه بود؟ با توتاالت فری،ر ل الیاد  در رل : ها صورت هرفته اس پرس 

ششاس در توصیف لقای  دیش   اتت   مباان  ل رهیافا  فل،اا     مدای،ۀ آثار ای  دل دی 
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-های ای  پژله  حااک  ا  آ، اسا  کاه دل ماورخ با،را دیا       یافته ؟آنها در چی، 

فریا،ر باا نگاا     . اناا داشاته  ن ار  اتات   شاا،  ششاس  الیاد  ل فریا،ر  در نگار  فل،اا    

هرایا  ل  د  ا  رل  پایاارششاسانۀ هوسرل  با نگر  سات پو یتیوی،ت  ل الیاد  با تلای

ای  تااالت  . اناهرمشوتیک   به ضبط احوال ل رفتارهای دیش  بشر در طول تاریخ پرداتته

  تاأثیر اساسا  هشاشاته    ا،یا اد خیتاار ل   ی ر ۀشاتدر نگار  دل اثر تاریت  آنها  یعش  

 .اس 

  .پایاارششاس   پو یتیوی،ی  الیاد   فری،ر  تاریخ ادیا،  :یکلید گانواژ
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 مقدمه

های متتلا  در تبیای  حاوادب باه کاار هرفتاه شاا        ششاس در نگار  تایخ ادیا،  رل 

 تااریخ ادیاا،  های  که در ای   میشه به  با، فارسا  لجاود دارد  ا    تری  کتابمه . اس 

تااریخ  مانشاا   نیشیا، اسمارت  یاا آثاار تاألیا  ایا  سار می        تجربۀ دیش  بشرجا، ناس تا 
در . تأثیر نگر  ل رهیافا  مللاف تاالی  یافتاه اسا      یل  شریعت   همگ  تح   ادیا،

-های  ا  تاکر ل انایشۀ فل،ا  مللف را ما  ا  آثار تاریت  ادیا،  نشانه هرکاامالی بهال

ششاس  موردحمای  مورخ  توا، ردیاب  کرد ل دریاف  که چگونه مکتب فل،ا  ل رل 

در ای  مداله قصاا  . دها انتتاب ل ه،یش  ل چیش  ل ار یاب  لقای   جه  م لی را در 

  اثر جیما، فریا،ر  کاه باا      ی ر ۀشاتداری  به بررس  اجمال  سه اثر مه  تاریت  ادیا،  

 خیتااارل  ا،یاااد خیتااار در رسااالههرایانااه نوشااته شااا   ل انایشااۀ پو یتیوی،اات  ل تحویااا

با رل  پایاارششاسانه ل با نگا  هرمشاوتیک  نوشاته شاا        اثر الیاد   که شید یهاشهیانا

را کاظ  فیرل مشا  شاتۀ  ری . هر سه اثر به فارس  برهردانا  شا  اس . اس   بپردا ی 

را بها،اد   هاای دیشا   تااریخ انایشاه  را ج ل ساتاری ل هار ساه جلاا      رسالۀ تاریخ ادیا،ل 

فل،ا  مکتوم در ای  آثار  آنهاا  برای ج،تجو ل ششات  آرای . اس   سالک  ترجمه کرد 

 .کشی  را بررس  م 

رلد ل نتیجۀ الیاد   آتری  اثر تألیا  ال به شمار م  های دیش تاریخ انایشهکتاب 

ها سال تحدیق ل مطالعۀ لی در تجربۀ دیش  نوع ان،ا،  ا  ادیا، ابتاای  ل ماقبا تاریخ د 

بررس  تاریخ انایشۀ دیش  ا  یصر حجر تا در ای  کتاب  الیاد  به . تا ادیا، پیشرفته  اس 

های سری الئوس   ا  هوتمه بودا تا پیرل ی م،یحی   ا  ظهور اس م تا یصر آیی 

اص حات دیش   پرداتته اس  ل در آ، ا  جایاتری  آثار ل تحدیدات معتبر مربوع به 

اط یات  ال با رل  پایاارششاسانه ل با کمک. هریک ا  ای  ادیا، استااد  کرد  اس 

داری ان،ا، را توضیح دها؛ ایشکه چرا ان،ا، میاان  ل دان  اساطیر  سع  کرد را  دی 

-معشا بدای  ناارد؟ آیا اصا دی در پ  آ، اس  که جهان  معشادار باشا ل در جها، ب 

داری ان،ا، نیا  فطری ل درلن  الس ؟ آیا ان،ا،  با تم،ک ل تعلق تاطر به امری 
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رساله در همچشی  الیاد  در کتاب  توانا  ناه  تود را معشا بتشا؟م مالرای  ل کاما  

  با مطالعات لسی  ل تحدیدات یمیق تود  ا  نمادها ل رمو ی پرد  برداشته تاریخ ادیا،

کشا که نمادها با ال در ای  کتاب بیا، م . اس  که مادۀ اللیۀ انایشۀ اساطیری اس 

 .دهشاۀ نیا  ان،ا، به یک امر متعال  ه،تشالجود داشت  ظاهری متاالت  نشا،

  باستان یهاان،ا، ذه  در آ،  تجل ل نمود براساس را  شید یاارهایپا الیاد 

 ینمادپردا  ل ینمادسا  قیطر ا  تشها  توصیاات   ۀهم با  ع یطب جها،. کشا م ایتحل

  شید امر الیاد . اس  جها، ا،یاد ا   مهم بت  ی نمادهرا ا یدل  یهم به. اس  ممک 

 ا  سرشار ل را آلود ل ا یچیپ یامر به ف یتوصرقابایغ ل فردمشحصربه ۀتجرب کی ا  را

 جها، کشف یبرا  راه آ،  را آلوده ل  اهیچیپ لی  بای . کشا م بال  معان

 امر نماد یشوا،به  عیطب یهاا یپا ا   باستان ان،ا، اس  معتدا الیاد .   اس عیفراطب

 ل رم، ا  سرشار مالرا جها، الیاد   ن ر ا . کشا م استااد  مالرا جها، ل مداس

 .اس   را آلوده

اثر جیم، فری،ر  تحدید  لسی  دربارۀ   شاتۀ  ری کتاب دیگر موضوع بررس   

ای  کتاب صالچهار سال پس . نوشته شا  اس  911 اسطور  ل دی  اس  که در سال 

اصا کتاب سی،د  جلا . ا  انتشار  در انگل،تا،  در ایرا، به فارس  ترجمه ل چاپ شا

را ای اس  که آک،اورد آ، شاۀ یک جلایشا  ا  کتاب لیرای اس   اما مت  ترجمه

. تأثیر تایلور بودفری،ر در ای  کتاب تح .  چاپ کرد 111 با ن ارت نوۀ فری،ر در سال 

ها به دلرۀ کودک  تایلور  مطالعات یمید  دربارۀ آنیمی،ی  داش  ل معتدا بود ای  ایا 

  (.14.   ص914  پالس )شمرد ترا  یل  م تر  ابتاای ال دی  را قای . بشر تعلق دارد

ن ر قاط  تود را دربارۀ مششأ ل ماهی  دی  ارائه داد ل  شاتۀ  ری  تألیف فری،ر  با 

ششاس  ل تاریخ هرفته تا ادبیات ل فل،اه ل های تاکر جایا را  ا  ان،ا،تدریباً همۀ حو  

های هر ن ام موض  مللف ن،ب  به آمو  . تأثیر قرار دادشات تح  حت  یلوم طبیع   به

به ایتداد فری،ر  جامعۀ غرب  . هرایانه اس ک  الادریدس  دیش   موضع  ملحاانه ل یا
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فری،ر  )ا  کشمک  انایشه ل دی  اس  ای رسیا  که یک مشتصۀ یما به مرحله

  (. 9.   ص914 

ها ال م اس  مکتب ل دیاها  ای  دل مورخ را شک برای پیگیری ای  انایشهب 

  ابیار  را ادیا، پژله  در  فل،ا یآرا ر یپشتوا، می،ا، با ای  کار م . توضیح دهی 

  .داد ششهادیپ را ایجا یکردهایرل کرد ل

 میرچا الیاده پدیدارشناسی 

دیش  اس  که ای  اصاط   ا  پایاارششاسا  ادموناا     اارششاس رل  الیاد  براساس پای

لاساطه   آهااه  ان،اا،    لاسطه ا   ب هرفته شا  اس  ال با جاا سا ی آهاه  با  هوسرل

شود ل حت  ممک  اسا    ای که بال، لاسطه در ذه  لی ظاهر م پایاارهای ذهش  را ا 

هوسرل اصط   پایاارششاس  را ها   . دها ییشی  ه  نااشته باشا  مورد بررس  قرار م 

ال بار ندطاۀ   . بارد  تاص ل ه  برای اصول ل مبادی فل،ا  تود باه کاار ما    « رل »برای 

ها ل تماای ت  توانا بر سبق ذه که انایشمشا م آغا ی  تاکر تأکیا کرد  ل معتدا اس  

تواسا  پایاه ل اسااس     هوسارل ما   . غالب بیایا ل تشها به مطالب متد  اتکاا داشاته باشاا   

تصوص فل،ااه  فاراه  آلرد؛ پایاه ل اساسا  کاه ا  هماۀ       ها  بهاستواری برای همۀ دان 

آ، آهااه   »یدلا   بارای ال مشبا  اصال  تماام اظهاارات      . های پیشی  تال  باشامارلض

تاود  »بشابرای  بایا به . «آلردها را به حضور درم لاسطه  داد نحو ب نت،تی  اس  که به

تری  قایاۀ رل  مبتش  بار پایاارششاسا  اسا     ای  نت،تی  ل بشیادی. رلی آلرد« چی،ها

. شاود   آ، اسا  کاه برابار آهااه  پایااار ما       «چیا، »؛ اما مدصاود ا   .(119 هوسرل  )

اصا اساس  اسا ؛ اهرچاه فعاا فایاا ششاساا یاا       « توجه به متعلق»  در ای  رل   بشابرای

طاور م،اتدی  توجاه     توانشا متعلق تحدیق قرار بگیرنا  اما آنچه بهمااهی  ذهش  نی، تود م 

ی اس  که دان،ته شا   ماورد  «چی،»دارد  صرفاً آ، پایاارششاس  را به تود معطو  م 

 .(119 هوسرل  )ا  ل یا مورد نارت لاق  شا  اس  شک قرار هرفته  دلس  داشته ش

                                                           
1. Edmund Husserl 
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-بشابرای  پایاارششاس  معرفت  اس  که ط  آ، ذه  با مطالعۀ نمودها ل جلو 

ف  حا نا،ه   -یعش  رل  را-شود ل ذات آ، های   ا  سیر ل سلوک رل  آها  م 

 (.11 .  ص911 الیاد   )ششاسا  م 

  اارششاسیپا یۀالل ا هویا ه م    آلمان ل،و یف لمبرت   یشریها وها،ی

 به .شود م آشکار لاسطه ب ۀتجرب در که اس  ی اارهایپا ا   یم،تد  آهاه   فل،ا

 صرفاً ل ،دیبپره ایبا اارهایپا یماهو ساتتار  یلّ حیتوض ا  اارششاسیپا گرید یبارت

 .کشا فیتوص شود  م شهود ای ل آشکار را آنچه که معشا  یا به پردا د؛ب هاآن فیتوص به

در پایاارششاس  دیش   تأکیا بر برداش  توصیا  در مدابا برداش  تبییش  اس  ل آ، 

شود که توصیاگر پایاارهای مشهود شاما هر نوع مطالعۀ توصیا  یک موضوع م 

 (11 -11 .   ص911 الیاد   )اس  

 های دینیاندیشههای پدیدارشناسی دینی و بررسی این رویکرد در کتاب  ویژگی

  ادهالی

پایاارششاسا   . پایاارششاس  دی  با پایاارششاس  به ماهاوم فل،اا  آ، متااالت اسا     »

-مها   (.19.   ص991 جوادی  )« ششاتت  دارد تا ماهی  ن ریدی  بیشتر رلیکرد رل 

 :انا ا  تری  اصول ای  رلیکرد یبارت

های پایاارششاس  ای  اصا  که در تمام شاته :ییگرالیتحو با مخالفت

-شود  در برابر رلیکردهای  همچو، رلیکردهای تجرب   پو یتوی،ت  ل یدام  مطر 

های بیرلن  را به چشا اصا پیشیش   یام  کششا تمام لاقعی که ت   م -هرایا، 

چشانچه »؛ (19.   ص991 جوادی  )قرار دارد  -غیرانتدادی ل فراتجرب  تحویا برنا

دلرکی  دی  را تجل  رل  . کاهادی فرلم مارکس پایاارهای دیش  را به یواما اقتصا

که در قلمرل دانا ل فرلیا آ، را به یک امر رلان   یعش  غری،ۀ سرتوردۀ جش، دیش  م 

الیاد   در  .(19.   ص991 جوادی  )« برد ناتودآها  لجود آدم  پشها، شا   تحویا م 

های ،  با سایر  پایا دها که دی  ل پایاارهای مرتبط با آتوب  نشا، م   میشۀ دی   به

-   جامعهششاسرلا،توا، ا  یلوم  چو، سشخ نی،  ل برای فه  آ، نم طبیع  ه 
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   هشر ل هر یل  دیگری استااد  کرد؛ چرا که ای  رل  یک ششاس با،ششاس   اقتصاد  

پس یک پایاۀ دیش   تشها . هیرد  را نادیا  م «یشصر مداس»فرد  یعش  یشصر مشحصربه

برای مثال  (.   94.   ص914 پالس  )، یک امر دیش  بایا مورد بررس  قرار بگیرد یشوابه

 :چشی  هاته اس « تشی »ال درتصوص 

-امیپ قیازطر خدا. است «کتاب اهل نید» ت،یحیمس و تیهودی مانند ،زین اسالم

 آشکار قرآن در را خود ،کرد ابالغ امبریپ به را یاله  کالم که ،لئیجبر ،آورش

-یم لیتشک را یزیچ «نید رکن» پنج ،یاجتماع و یشرع منظر از. است ساخته

 درک ،مسلمانان مطلوب کمال اما ؛است یضرور ینید اتیح یبرا که دهند

 از باالتر و ایانب. است یقیحق وجود سطح در آنچه یعنی ؛است قرآن یقیحق یمعنا

 یهاکتاب در را عتیشر یاله قانون -آلهو هیعل اهلل یصل- محمد ،ایانب خاتم همه

 دارند را گوناگون یرهایتفس تیقابل هاکتاب نیا اما و اندکرده آشکار خود ۀشدیوح

 هیعل- یعل ۀگفت به. شودیم شروع ی،ظاهر ریتفس یعنی ،ریتفس نیترواضح با که

 که ندارد وجود یاهیآ چیه» له،آ و هیعل اهلل یصل محمد داماد و اول امام -السالم

 یظاهر یمعنا(. مطّلع)ی اله طرح و حدّ ،یباطن ،یظاهر: نباشد یمعن چهار یدارا

 ییهااعالن به حدّ است؛ یدرون فهم یبرا یباطن یمعنا است؛ یشفاه قرائت یبرا

 خداوند که است یزیچ آن لعمطّ و کنندیم نیمع را حرام و حالل که کندیم اشاره

 ازین یکامل مرشدان به قتیحق. کندیم عرضه انسان کمال تحقق یبرا هیآ هر در

 کامل، مرشدان نیا انیعیش ازنظر. کنند یافتنیدست مؤمنان یبرا را آن که دارد

 یمعنو ریتفاس نیترمیقد از یکی درواقع. هستند امامان ار،یعتمام یمعنو یراهنما

. اندداشته عرضه خود انیعیش به امامان که شودیم افتی یباطن میتعال در قرآن

 اصطالح دو بر یمبتن ،بستندیم کار به یعیش سندگانینو و امامان که یریتفس

 حیصر نصّ و ینبو نید به نخست اصطالح. لیتأو و لیتنز: است مکمل یدیکل

. است شده نازل لیجبرئ فرمان ۀواسطبه یمتعال جهان از که دارد اختصاص یوح

 و یقیحق یمعنا به بازگشت یعنی اصل، به بازگشت مستلزم لیتأو ،مقابل در

 (.591. ، ص9، ج 5931الیاده، ) است مقدس متن نیآغاز

 



 9119  پاییز و زمستان،  91ة تأمالت فلسفی، شمار پژوهشی -علمی فصلنامهدو    11 

   

 

 رویکرد مقایسه 

از نظر پدیدار شناسان دین، بهترین راه برای رسیدن به ساختار بنیادینی که جوهر »

ای و  دهد، تحقیق در زمینۀ دین با رویکرد مقایسه پدیده های دینی را تشکیل می

شوند، اما  ها بیشتر برجسته می ای، هرچند تفاوت مقایسهنگاه  در. تطبیقی است

ظاهر  کند تا با کنار هم قرار دادن الگوهای به حال به محقق کمک  می درعین

متفاوت دینی و رمزگشایی از آن، به ساختار مشترکی دست یابد که جوهر و اساس 

 (.39. ، ص5931جوادی، )« دهد هر واقعیت دینی را تشکیل می

محددا، پایاارششاس بر ای  بالرنا که فدط پس ا  تطبیق ل »دیگر  به یبارت 

توا، مدای،ۀ تعااد کثیری ا  اسشاد  که بیانگر تشوع ی ی  پایاارهای دیش  اس   م 

 (. 91 .   ص911 الیاد   )« ن،ب  به ساتتارها ل معشای ماهوی آنها بصیرت پیاا کرد

چرا که -مدای،ه ن رتوب  ناارنا  نوی،ا، که درموردالیاد   برت   دیگر تاریخ

طور کاما شباهت  به ه  ناارنا ل هر  ما، ل مکا، با  ما، ل ها  دل چی، بهمعتدانا هیچ

توا، صور یام معیّ  ل الگوهای کل  معتدا اس  که م  -مکا، بعای متاالت اس 

دیگر ا  جاا کرد   با الگوهای دیش  های دیش  را  ا   ما، ل مکا، اصل تاص پایا 

بشابرای  به یدیاۀ الیاد    ما، ل مکا، ممک  اس  تغییر کششا  لل  مااهی  . مدای،ه کرد

 (. 949- 94.   ص914 پالس  )انا که ه،تشا هموار  هما،

با زمان و مکان خاصی در تاریخ پیوند دارد؛ چون « زئوس»برای مثال، پرستش »

ان تعلق دارد؛ ولی اگر ما پرستش زئوس باور و عملی است که به دین یونان باست

های خدایان یونانی زنی دارد که در کوه المپ توجه کنیم که زئوس در داستان

توان برخی از راحتی میکرد و زئوس قدرتمندتر از خدایان دیگر بود، بهزندگی می

های ها و مکانگونه که در زمان را، آن« خدایان آسمان»خصوصیات نوعی 

. ، ص5، ج 5931الیاده، )« ار شده، در او مشاهده کردگوناگونی از جهان پدید

905-903.) 
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« تجرب »ل « یلم »پایاارششاسا، دی   رلیکرد تود را غالباً : رویکرد تجربی

آنها ابتاا به هردآلری اسشاد ل . دانشا؛ رلیکردی که فارغ ا  احکام پیشیش  اس م 

های دیش   به تحلیا نمادها ل اسطور پردا نا  سپس با بررس  را  ل رم، شواها دیش  م 

 (.99 .   ص911 الیاد   )کششا پایاارششاتت  آ، اقاام م 

پایاارششاسا، دی   همچشی  بر ای  بالرنا که رلیکرد آنها نه  :یخیتار کردیرو

های تاریت  بایا همیاری داشته باشا  بلکه پایاارششاس  دیش  یمیداً فدط با پژله 

انا  بلکه اساساً هیچ های دیش  تاریت تشها همۀ داد یبارت دیگر  نهبه . تاریت  ه، 

های بشابرای  پایاارششاسا، بایا ا   میشه. شودپایااری تارج ا  تاریت  فهمیا  نم 

ای که پایاارهای دیش  در درل، آنها تاص تاریت   فرهشگ   اجتمای  ل اقتصادی

 (.99 . ص  911 الیاد   )شونا  آها  باششا ظاهر م 

طور که هاته شا  پایاارششاس  فل،ا   ایمال آهاه  را به  هما،: لتفاتا

کشا ل برای درک ل دریاف  پایاارهای دیش   بر التاات تحلیا م « آهاه  ا  چی،ی»

ا ن ر الیاد   « دیالکتیک امر مداس»کشا؛ برای مثال شیوۀ هایشا،  توجه م نهاته در داد 

 (.99 .   ص911 الیاد   )های دیش  های التاات  جلو لیژه ای اس  برای کشف شیو 

 :اس  ا   دل اصا م،ل  ل سشگ بشای انایشۀ الیاد  یبارت

 .هرای   که پی  ا  ای  دربارۀ آ، بحث شاای،تاده  ال در برابر تحویا . 

توا، دی  را به ایتداد الیاد   حال که نم . اس « رل »دلمی  اصا  مربوع به  .9

به فه  « تاریخ»ششاس  تبیی  کرد  پس بایا ا طریق ششاس  ل جامعهرلا،لسیلۀ به

آلری کرد، ل توسعه داد، ت صه دی  برسی ؛ اما تاریخ تشها در مطالعه کرد،  جم 

ای داشته باشی ؛ چی،ی که الیاد  آ، را شود  بلکه بایا مطالعۀ مدای،هنم 

لحاظ شکا ل نمودی که بر ما اشیا بهای ناما؛ یعش  مطالعۀ مدای،هم « پایاارششاس »

 -یدیا  ل یا آیی -های ششات  صورت دیش بشابرای  یک  ا  را . شوناظاهر م 

 . مدای،ۀ آ، با صور دیش  دیگر اس 



 9119  پاییز و زمستان،  91ة تأمالت فلسفی، شمار پژوهشی -علمی فصلنامهدو    19 

   

 

  3الیاده دگاهید از نید

  تجلا  در یشصر سه ل کشا م  استااد  قااس   تجل ۀلاژ ا    شید ۀایپا فیتعر در اد یال

 ا  معماول  ل متعاار   طیمحا  در همچشاا،  که   عیطب ء ش: کشا م ی با نما را قااس 

 کاه  اسا   ی معشاا  هماا،  کاه   متااالت  کاام ً  ی،یا چ ایا   نامرئ د یحداس    مانا   باق

  991 جعااری   ) اسا   شاا    قاسا   عشا ی  افتاه ی نو  ساحت که  لاسطه شود  م آشکار

 (.11. ص

 یساتتارها بر اًیمات که اس  فه   نوی  پ در اارششاسیپا  اد یال ن ر یمبشا بر

 پرالدفوت   یل ۀایید به. اس   ید ذات فه  آ، ل اس   مبتش  شید یهاا یپا تاص

 ل باشا کرد  فیتوص را  شید تجارب ۀهم متعلق تا برد م کار به را مداس ۀلاژ اد یال

 متعلق که کشا م ادیا درلاق  اس   ریناپشارجاع مداس موجود که ایهو م اد یال  لقت

 مواجهه در مردم که اس  معتدا ال .شود ارجاع یگرید ،یچ به اینبا   شید ۀتجرب  التاات

 ی ،هایچ ۀهم برت   که اناکرد  اایپ ارتباع  تیلاقع با کششا م اح،اس  مداس امر با

 ل  لاقع کام ً ل متاالت اریب، رلمشا ین ااًیشا که اس  یموجود ؛ششاسشا م که اس 

 :ایهو م در ای  تصوص  ال (. 1.   ص991 جعاری  ) اس  ااریپا

 بر بنا و ،"قدرت" معادل ،یسنت جوامع و ییابتدا یهاانسان یبرا مقدس امر» 

 قدرت. است یهست از مملو مقدس امر. است "تیواقع" معادل ،ریاخ لیتحل

 یراحتبه جهت نیبد... است ریتأث و دوام حالنیدرع و تیواقع یمعنا به مقدس

 و "تیواقع" در حضور ،"بودن" به دیشد اقیاشت ینید انسان که دیفهم توانیم

 (.35. ، ص5931جعفری، )« دارد "قدرت" ۀلیوسبه شدن اشباع

مشا ل مش،ج  ال معتدا اس   لجه مداس نمایشاۀ ه،ت  ل دارای ساتتاری ن ام

 . ن   ل دارای یشاصر نامتجانس اس اس  ل لجه نامداس  ب 

                                                           
1. Mircea Eliade (1907-1986) 
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 مقدس امر کیالکتید

. اس  «مداس امر کیالکتید» بحث اد  یال کردیرل در مه   اارششاتتیپا اصول ا   کی

 .رسانا  م یاری نمادها یملکرد ۀنحو در را ما کردیرل  یا فه 

 یویدن امور قالب در توانشا م مداس امر ینمادها که اس  معتدا اد یال

. اس  برقرار کیالکتید ۀرابط یویدن ل مداس امر ا،یم  گرید یبارت به .اارشونایپا

 توانا م اس   یویدن ل  معمول ء ش کی تشها ما   ناه در که ی ،هایچ اغلب  یبشابرا

 ؛...ل سشگ آت   رلدتانه  وا، یح کی مانشا شود؛ ایتبا مداس یانشانه ل ی م  به

 یدارا  ینماد ء ش  یا   یبشابرا. رنایبگ  میتصم  یچش ای ل ببرنا  پ مردم شکهیا شرع به

 ریغ ی،یچ ه  ل اس  تود  ه  ء ش آ، که معشا ه ای ب شود؛ م دلهانه  ژهیل کی

 ا  صرفاً تانه  یا  د؛ مثال را کعبه ۀتان توا، م نمونه یشوا،به. کشا م ا،یب را تود  ا 

بشابرای   شا   ساتته اس   ی جاجابهقابا ل  یمع  شکل یدارا که   معمول  سشگ

اهلل یلیه  صل -طور به ن ر برسا که تانۀ تاا با توحیا مطلد  که پیامبر  ممک  اس  ای 

 صرفاً را آ، م،لمانا، ا  کی چیهبایا دان،  که  اما آلرد   در تشاقض باشا؛ -ل آله

 ل افتهی  یماه رییتغ ی هو که کششا م  تلد یاهونهبه را آ، بلکه دانشا؛ نم سشگ کی

 یتاا توانا م سشگ  یا که چرا ؛اس  شا  بای م  ل مداس ء ش کی به ایتبا

 ا  را ع یطب ءمالرا  لر  ید ان،ا، جهیدرنت. دها نشا، را جها، مطلق ل  ینها ب قادر 

 (.11.   ص9  ج 911 الیاد   ) کشا م درک جها،  عیطب یهاجشبه ت ل

 امر به توانا م چگونه  عیطب ء ش کی که ایتراض  یا به پاسخ در اد یال حال

  نمامتشاقض یامر  یا»: ایهو م  شود ایتبا -اس  آ، با متضاد کام ً که-  عیطب فوق

 چشانچه شود  م متوسا الیت به اسطور  ل نماد که صورت  یا به اس ؛ ریپشامکا، اما

 متضاد امور ،ین  شید ۀتجرب در افتا  م اتااق  رمشطدیغ حوادب انواع  اؤیر کیدر

  (. 91.   ص914 پالس  ) «شونا م جم  ه  با مداس ل ی ایدن

 نماد و اسطوره از دیدگاه الیاده
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به ایتداد الیاد   امری را که کام ً . اح،اس امر مداس با یاف  ل لصف آ، متاالت اس 

. توا، ا طریق بیا، ل تعبیر غیرم،تدی  لصف کارد با تجارب معمول  ما متاالت اس   م 

.   ص914 پاالس   )هاا رفتاه اسا     ای رسیا، به ای  تعبیر به سراغ نمادها ل اساطور  ال بر

941). 

توا، به اهمی    م «دیالکتیک امر قاس »تر هاته شا  با فه  چشانکه پی 

 .نمادپردا ی در تجل  قااس  پ  برد

جهان  ای بهبه اعتقاد الیاده، نماد، ابزار ارتباطی انسان با موجودات متعال و روزنه»

ورز داند که انسان دینای و آیینی میای اسطورهوی نماد را جلوه. فراتاریخی است

تواند ازطریق آن در متن تجلی قداست، معرفتی حقیقی از ساحات قدسی کسب می

توان به درک شناختی، میالیاده معتقد است با پژوهش در ادیان، با نگاه قوم. کند

ای از نمادپردازی را در خود عبادی و دینی، پاره هر عمل. نمادپردازی دینی رسید

جعفری، )« ورز را به حقیقتی ورای تجربه سوق دهدخواهد انسان دیندارد که می

 (.31. ، ص5931

 :هویاال در ای  تصوص چشی  م 

باید به رمزهایی اختصاص یابد که ادامه و دنبالۀ تجلیات می( نماد)واژۀ رمز »   

مذهبی -شوند که به هر صورت جادوییمحسوب می« کشفی»اند و یا خود قدسی

هذا، به مع. اندغیرقابل توصیف و بیان( آیین، اسطوره، تمثال الهی و غیره)دیگر 

تواند رمز باشد یا نقش رمز را بر عهده گیرد؛ از معنای گستردۀ کلمه، هرچیزی می

هبی ساکن در مذ-نحوی، رمز نیروی جادوییکه به)ترین تجلیات قدرت مقدماتی

توان وی را رمز معجزۀ حلول تا عیسی مسیح،که ازلحاظی می( هر شهری است

 (.851-853. ، ص5911الیاده، )« خدا در انسان دانست

اشیای معیش   ا  کیای   شکا . نمادها ریشه در شباه  ل همانشای دارنا همچشی 

مرل تجربۀ دیش  نی، در قل. آیشالتصوصیت  برتوردارنا که شبیه چی، دیگر به ن ر م 

انا ل یا سرنت  ا  امور فوق طبیع  ارائه اشیای تاص  لجود دارنا که شبیه امر مداس
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آنها برت   نمادها که یک تصویر یا . ترانا  اما پیچیا ها نی، نمادی اسطور  .دهشام 

اسطور  به یبارت دیگر  . اناانا که صورت داستان  به تود هرفتهانا  نمادهای  ی م 

 (.911.   ص914 پالس  )انا ای ا  تصالیری اس  که به شکا داستا، مرتب شا سل،له
 

 ویژگی نمادها

 :الیاد  برای تاکر نمادی  به دل لیژه  قائا اس 

به ای  معشا که نمادها ل : هاهونۀ اکثر نمادها ل اسطور لیژه  ساتت  ل ن ام . 

-هونهشونا  بلکه طبیع  آنها بهم طور جااهانه بررس  نها  به ها هیچاسطور 

ها هر  تورد   یک الگو را به لجود  ای اس  که با سایر تصورات ل اسطور 

برای توضیح مطلب بایا ها  که مردم باستا، هموار  معشای مداس . آلرنام 

 -تری  م،ائا رل مر تری  مراس  تا ساد ا  مه -را به تمام ابعاد  ناه  تود 

یشوا، مثال  یک فرد دیش  در نت،تی  ظهور امر دادنا؛ بهربط ل پیونا م 

یشوا، در ادامه  قرص تورشیا به. یابامداس  تصویر تاا را در تورشیا م 

شود ل یا حت   ها حما م امری الوه  بر دیوارها حک شا   یا رلی پرچ 

. شودیشوا، تاای نبرد مطر  م ها بهکشا ل در اسطور لیژه  ان،ان  پیاا م 

ای که دال بر ارتباع بی  تورشیا ل حال ممک  اس  هیچ قایاۀ مشطد  رسم 

صورت شهودی ل تیال   یک مشطق ان،ا، باشا  لجود نااشته باشا؛ اما به

بشابرای   به . سا دآشکار در نمادها لجود دارد که ای  ارتباع را ممک  م 

نحوی یابشا؛ بهای دیگر را  م هایتداد الیاد   نمادها هموار  به نمادها ل اسطور 

آلرنا که ا  ن ام  کاما ل مرتبط برتوردار ه،تشا که جهان  را پایا م 

 .(919.   ص914   پالس)
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 : هویاهونه ا  تجلیات قاس  ست  م  الیاد  ای رساله در تاریخ ادیا،  در کتاب 

 که بود یایمذهب تجارب ۀهست آغاز، از ن،یزم جوّ و آسمان در یقدس اتیتجل 

 ،است هوهی قدرت نمودگار ،طوفان. ساختند پذیرمکاناا ر یبعد الهامات و اشراقات

 یخدا حضور از خبر شی«رهایت» ای هوهی «آتش» وآذرخش اوست بانگ رعد

 با ،دبوره. سپاردیم و آموزاندیم یموس به را عتشیشر یوقت دهند،یم لیاسرائ

 دیلرز نیزم خدا برداشتن گام با چگونه که شودیم ادآوری ی،مذهب یوحشت و هول

-یم آشکار ایلیا بر نیچن نیا هوهی قرب. شدند زاباران ابرها و شد منقلب آسمان و

 فرو را هاصخره و شکافتیم هم از را هاکوه که برخاست ینیسهمگ طوفان :شود

-نیزم در خدا اما ؛آمد لرزهنیزم  ،طوفان از پس .نبود طوفان در خدا اما ؛ختیریم

 هم آتش در خدا اما ؛شد داریپد یآتش ،لرزهنیزم از پس .نداشت حضور زین لرزه

 قداست اتیتجل نیا. ... شد دهیشن سبک و نرم یازمزمه ،آتش از پس گاه وآن نبود

 نمودگار ،زیچ هر از شیپ ،(طوفان انیخدا گرید برخالف) نیزم جوّ و آسمان در

 او چون یکس چه ؛است میعظ قدرتش که ییخدا است بزرگ» .اندهوهی قدرت

 (.509. ، ص5911 اده،یال)« ددا تواندیم میتعل

 ۀهم خاستگاه مطلق، تیواقع تنها عنوانهب خداوند، قدرت یشهود ادراک نیا»

-به ،شایرستگار امکانات و انسان یآزاد درباب یبعد تأمالت و یعرفان نظرات

. است ،ریناپذخدشه و ریگسخت یاتیاخالق و سینوام و نیقوان داشتن پاس منی

 (508.ص 5911الیاده، )« ستین معصوم خدا برابر در کسچیه

های نمادها  یک  دیگر ا  لیژه : بشای نمادها برطبق ار   آنهام،ئلۀ درجه .9

ها ل نمادها الیاد  معتدا اس  اسطور . بشای ل ارتدایاب  آنهاس م،ئلۀ درجه

هشاری آنها معیاری که ال برای ار  . شونابشای م برح،ب ار ششا، طبده

ها ل نمادها اس ؛ یعش  هر قار نماد هیرد  می،ا، ل اناا ۀ اسطور به کار م 

ال پس ا  ذکر برت  نمادها  به ظهور امر مداس . تر اس تر باشا  کاماب،را

دانا؛ چرا که معتدا اس  ال ای  ظهور را برتر ا  همه م . رسادر م،یح م 



 11   ملیحه صابری نجف آبادی/موردی جیمز فریز و میرچا الیادهمطالعه :نگرش های فلسفی مورخان ادیان

 

اس  ل ... تر ا  نمادهای دیگری چو، سشگ ل حیوا، ل کاما شتص ان،ان  

هیرد ل امر مداس در هیچ کجا به ای  ه،ترده  امر مداس را بیشتر در بر م 

بشای ل ارتدای ای  ماهوم درجه». (911.   ص914 پالس  )ظهور نکرد  اس  

هار دی   تشها به بررس  صور مانادها که ال نهنمادها در آثار الیاد   نشا، م 

پالس  )« مشا اس ها نی،  ی قهچشی  به ار یاب  تغییرات تاریت  آ،بلکه ه 

 (.911.   ص914 

ها در طول تاریخ  هموار  در حال اص   کرد،  کشار کشا که ان،ا،الیاد  بیا، م 

ها انا ل به یبارت   ال تغییر ماالم نمادها ل اسطور ها بود هشاشت  ل جایگ،یش  اسطور 

ذکر ای  اس  که به دنبال همۀ نکتۀ قابا. دهاهای متتلف را نشا، م ها ل مکا،در  ما،

ب،ا پس ا  مات   امر مداس بریکس مشطق ای  تغییرات  پیشرف  ل ترق  نبود؛  یرا چه

کشا؛ به ای  معشا که در  مان  یک اسطورۀ ب،را جها، نابود شا   در حرک  م 

 (. 911 ص 914 پالس  )آ، شا  اس  تری جانشی  یوض نماد ج،ئ 

 .پردا ی  اکشو، به بعض  ا  نمادهای  که الیاد  تحلیا کرد  اس  م 

-الیاد  معتدا اس  هرجا که ا  دلل  شاها، ل پهلوانا، تاریخ پی  م  :خورشید

ال بهتری  نمونۀ تورشیای شا، ذات ای   را ن،د اقوام ک ری . رلد  تورشیا غلبه دارد

در رأس تاایا،   sing-bongکشا که تورشیاهمچشی  بیا، م . کشام هشا مشاها  

هشا در کشا ل م موناای بشگال جای دارد؛ تاای  مهربا، که در کار بشر دتال  نم 

کششا ل در برای  ب، سایا یا ترلس سایا قربان  م . کل  غایب نی، مراس  یبادی به

-ی،ار  ثمرۀ الل  می  را به ال تدای  م ما  الت  به هشگام برداش  محصول برنج در شال

 (. 99 .   ص919 الیاد   )کششا 

الیاد  معتدا اس  ما   برت   تورشیا که هموار  ه،   اتتری اس  که : ماه

انگی، لی ما  را  همچو، ان،ا،  دارای سرهششت  دردناک ل غ . شودپر ل کاسته م 

هیرد؛ اما در پ  ای  مرا پایا، م  دانا؛  یرا فرتوتی   همچو، فرتوت  آدم   بام 
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بشابرای  الیاد  معتدا . ( 1 .   ص919 الیاد   )لالدت ما  نو :   رستاتی،ی اس «مرا»

ها ل ظاهر  حال تری اس ؛  یرا ما   بهاس  ما  ن،ب  به تورشیا دارای نماد پیچیا 

 (.11. ص  991 جوادی  )تری ن،ب  به تورشیا دارد های هوناهو، ل متشوعلضعی 

دار باستا،  برای فرار ا  دها که مردم دی الیاد  نشا، م : تاریخ و زمان مقدس

ال ا  اصط   . آلردنارل مره   به حو ۀ کاما امر مداس ل بیرل، ا  تاریخ پشا  م 

معتدا اس  »ل (  91.   ص914 پالس  )برای ای  میا استااد  کرد  « اشتیاق به بهش »

های باستا، تری  آر ل ل اشتیاق در رل  همۀ ان،ا،به آغا   یمیق که تمایا به با هش 

ال انگی،ۀ مردم باستا، برای ای  اسطورۀ با هش  را  (.  91.   ص914 پالس  )« اس 

شود که آنها ای  نگران  ا  ایشجا ناش  م . داناهای حیات بال، ها  ل معشا م نگران 

. دانشا که پایان  مرا اس محتوا م ۀ ب  ناه  را صرفاً یک تمری  بیهود  ل مش ر

حال  مردم برای فرار ا  ای  لاقعی   . کشام « لحش  تاریخ»الیاد  ا  ای  تجربه تعبیر به 

یبارت  در مدابا ای  رل مره  پوچ  به  ترجیح دادناکه در بیرل، تاریخ قرار بگیرنا ل به

ها ل لسیلۀ اسطور ا بهآمی، انکار رلی آلردنا ل در یوض سع  کردنیما ایتراض

کشا حق با الس  که تاریخ را الیاد  فکر م . نمادها  به حیات سرشار ا  امیا با هردنا

 لی آ،. مراتب بهتری در بشیاد دی  به کار هرفته اس کشار بگشاری ؛ چرا که ال رل  به

؛ به معشای کشف ل توضیح Eliade, 1967, p. 17))ناما م   «هرمشوتیک کل »را 

  دی  را با «کل  هرمشوتیک»ای  . برتورد ان،ا، با امر مداس  ا  ماقبا تاریخ تا به امرل 

 . کشااستااد  ا  همال   به نوی  مرمو   تا،یر م 

 9جیمز فریزر

ال  نت،  باه فل،ااه اقباال کارد  اماا      . فری،ر در یک تانوادۀ م،یح  پرلت،تا، متولا شا

ششاسا   ششاساانه   باه بررسا  تطبیدا  ادیاا، ل اساطور       بعا ا  چشاای  باا رلیکارد ان،اا،    

                                                           
1. Total hermeneutics 

2. James George Frazar (1854-1941) 
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. غربا  بررسا  کارد   هاای معاصار غیار   های باستا، را با فرهشگپردات  ل رابطۀ فرهشگ

ای تطبید  در  میشاۀ  بود که در آ، به مطالعه شاتۀ  ری نتیجۀ ای  پژله   تالی  کتاب 

هار ن اام دیشا  دیگار      هاای م،ایح  ل   ال ن،ب  باه آماو    . اس  اسطور  ل دی  پرداتته

هرایانه اتتاذ کرد  بود ل باه ایتدااد ال  دیا  یاک     ادریک  الموضع  ملحاانه ل یا دس 

 (. 11.   ص914 پالس  )« کش  اس   نه یک یدیا 

 دین از دیدگاه فریزر

ال معتداا اسا    ( 11ص 914 پاالس  .) دانا فری،ر دی  را ایتداد به موجودات رلحان  م 

طاور کاه در اداماه    هما،. نامی طبیع  اس  که ما آ، را تاا م  موجود فوقدی  ایتداد به 

 .داناای ا  جادل م یافتهتواها آما  ال دی  را شکا تکاما

؛ «تایلور»آششای  با .  : فری،ر ا  دل طریق به مطالعۀ تطبید  ادیا، هرای  پیاا کرد

صوص شر  ال درتصوص تال  در طول  ناه  تود  شیاتۀ آثار ل افکار تایلور  به

آششای  با . 9ل بیا، ال دربارۀ اهمی  آ، برای تاکر ابتاای  شا؛  ( آنیمی،م)بالری جا،

تأثیر تحدیدات ال   محدد  اسکاتلشای  که فری،ر تح  «رابرت،و، اسمی »شتص  به نام 

 (11ص 914 پالس .) در مورد قوم سام  ل اسرائیلیا، قرار هرف 

( مطالعه در جادل ل دی )شاتۀ  ری  تری  اثر فری،ر کتاب مه : شاخۀ زرین
ال در ای  کتاب سع  داش  که ا طریق رل  تطبید   ردپای تکاما فرهشگ ل . اس 

 (.19 .   ص914 هیر   تواجه)دی  بشر را در ط  مراحا تکامل  با یابا 

. رف ی ال قرار ه«بدایا»تصوص آمو ۀ تأثیر افکار تایلور ل بهشات تح ال به

همه یا بعض  ا  اج،ای یک فرهشگ  »تواها نشا، دها که تایلور  با بیا، ای  آمو    م 

یابا؛ بلکه هشو  بعض  ا  ایمال  که در  ما، معیش  شای،ته با یک آهشگ تکاما نم 

براساس ای  (. 41.   ص914 پالس  )« ماناها پس ا  آ، باق  م اس   تا مات بود 

ر ای  بالر بود که اهر نت،تی  یادات ابتاای  را  که همچشا، در رلیکرد  فری،ر نی، ب

                                                           
1. William Robertson Smith 
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توانی  تما، ک سیک اس   مورد توجه قرار دهی   م  داتا تما، ک سیک حاظ شا 

-اکشو، متتصری به معرف  ای  کتاب م (. 11.   ص914 پالس  )را بهتر بششاسی  

 .پردا ی 

کشا که در کشار توصیف م فری،ر  در ای  کتاب  باغ  پوشیا  ا  درت  را 

  الهۀ شکار ل بارلری  ساتته شا  بود که مردم «دیانا»  معبای برای «نم »ای به نام برکه

اما در ای  . رفتشاساالنۀ آت   به آنجا م رلم در چلۀ تاب،تا،  برای بره،اری ییا 

. کرد  که قهرما، جوا، یونا، بود   ناه  م «لیربیوس»جشگا  تاای دیگری به نام 

-محاف   کشا ل ه  درت  مداس  را « دیانا»لظیاۀ ال در آنجا ای  بود که ه  ا  معبا 

ال ه  کاه  .  یر ن ر داشته باشا -«شاتۀ  ری »یک درت  بلوع با شاتۀ  ردرنگ یا 

شا که ال یک طور تصور م ای  جوا،  با ایشکه یک ان،ا، بود  اما ای . بود ل ه  پادشا 

-بت  درتتا، بلوع  که ا  آنها نگهبود ل ه  رل  حیات« دیانا»شق ال ه  یا. تااس 

کشا که انگی،ی را به تصویر م ی داستا،  فری،ر محیط  یبا ل دلتا ایشجا. کردداری م 

  برای «لیربیوس»دها که اما در ادامه نشا، م . شایبارت  نوی   یارتگا  مح،وب م به

ا کشته ل برای حاظ موقعی  تود بایا هموار   رسیا، به ای  جایگا   شا  قبل  ر

دس   آمادۀ حملۀ غیر باشا ل در صورت کشته شا، ال  ممک  اس  فاتح  شمشیربه

تمت  ببرد ل « دیانا»توانا ا  الهه شاتۀ  ری  را بشکشا ل در ای  صورت  آ، فاتح ه  م 

بایا مانشا ه  حاک  بر آ، جشگا شود ل دلبار  فاتح نی، برای حاظ موقعی  تود 

 (.41-41.   ص914 فری،ر  )هموار  آمادۀ نبرد باشا « لیربیوس»

شود باغ  به ای   یبای  ل معبای پرسا که چطور م فری،ر  با شر  ای  داستا،  م 

رحم  لحشیانه باشا؟ ال در پاسخ به ای  سلال  توانشا  را به به ای  آرام   غرق در ب 

برد؛ یعش   مان  که اجااد لحش  رلمیا،  قبا ا  آنکه های دلر ماقبا تاریخ م هششته

به ایتداد ال  اهر یک  ا  . آما داشتشالچشی  معبای ساتته شود  در ای  باغ رف 

شا  یا به یبارت  اهر یک یدیاۀ مبهم  که تا  ما، رلمیا، ی تایلور کشف م «بدایا»
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طا، جشگا ل معمای را  ها  را  تشتیص سل ادامه پیاا کرد  بود  لجود داش   آ،

 (.11.   ص914 پالس  )شا آلر ال پیاا م مرا

فری،ر . اس « جادل ل دی »تری  مباحث  که فری،ر مطر  کرد   بحث یک  ا  مه 

آنها  . های اللیه  برای  نا  مانا،  هموار  در حال ن،اع بودنابر ای  بالر اس  که ان،ا،

« جادل»آنها شکا  تری  ت  کردنا که ابتاای برای برآلرد، نیا هایشا،  هرکاری م 

 (. 11.   ص914 فری،ر  )به تود هرف   -«جادلی هماالنه»به تعبیر ال -

شود  دل هونه لسیلۀ جادلهرا، همال برقرار م ای را که بهفری،ر پیوناهای اساس 

 : دانام 

یعش  جادلی  که پیونا را  براساس اصا شباه   به ه  ربط  پیوند تقلیدی؛ . 

برای مثال کشالر ا، رلس  معتدا بودنا که اهر در  ما، تشک،ال  آب  را در . دهام 

ها  ای  پاشیا،  موجب  برق باشا  آ،لنحوی که شبیه رهبار همرا  ریاغربال بری،نا  به

 .ری،  بارا، تواها شا

؛ به ای  معشا که ای  نوع جادل  براساس اصا تماس پیوند مسری یا جادوی. 9

برای مثال یک کشی  جادلهر  سشجاق  را در قلب . کشاتماس  پیونا برقرار م 

توانا صرفاً با کشا که م ها ل موهای دشم  ت،ئی  شا   فرل م یرلسک  که با نات 

فری،ر بر  (.91.   ص914 فری،ر  )« تماس یا انتدال م،ری  قربان  تود را به قتا برسانا

ای  بالر اس  که ای  دل اصا تدلیا ل تماس  برای مردم سادۀ آ، دلرا،  همانشا قایاۀ 

 (.  1.   ص914 پالس  )یل  ل معلول در دلرا، ما  قطع  ل یدیش  اس  

 جادو و دین

فری،ر معتدا اس  جادل با مشکا بشیادی مواجه اس  ل امرل   یک فارد اهاا فکار یدای      

تواهاا  هرچشا ال با بیا، ای  نکتاه  ما   . ای  قوانی  در جها، لاقع  لجود ناارنادارد که 

های ندادتر اجتمایات ابتااای  باه ایا  نتیجاه رسایانا کاه       نشا، دهاکه با هشر  ما، ذه 

تااریج ا  اصاول جاادل باه دیا       معشاس  ل مردم فرایشااهای طبیعا  را باه   جادل اساساً ب 

اناا  همه  ال معتدا اس  که جادل ل دی  کام ً با ه  یجی  شا انا  اما با ای  لاهشارکرد 
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  914 پاالس   )کشاا  نارت آ، دل را ا  ها  جااا ما    برد  بهل در شواهای که به کار م 

 (. 14-19. ص

دانا؛ به ای  معشا که هر دل براساس فری،ر  همانشا تایلور  دی  را شبیه جادل م 

 :های  نی، بی  ای  دل جریا، قائا اس انا؛ اما تاالتها بشا شا ناپشیر ایا پیونا ندا

دانا؛ به ای  معشا توجه دی  را  امتشاع ا  اصول جادل م  ال یک  ا  چی،های جالب.  

دانا  های لاقع  جها، را یک سری اصول ذهش  نم که دی   برت   جادل  قارت

آنها برای . نامی م ( فرشتگا،)ها را تاا انا که ما آ،های  فوق طبیع بلکه آنها شتصی 

-کششا  بلکه ا  دیا ل توسا استااد  م حاجات تود  ا  لردهای جادلهری استااد  نم 

  914 پالس  )تواهشا انا ل ا  ال کمک م کششا؛ هوی  در مدابا یک ان،ا، ای،تاد 

 (.14-19. ص

های س  که تبیی دانا ل معتدا ادهشاۀ پیشرف  فکری بشر م فری،ر دی  را نشا،. 9

های جادلهرانه کشی   بهتر ا  تبیی دیش   در لصف جهان  که ما در آ،  ناه  م 

 .اس 

لار  همیشگ  ل جهان  اس ؛ به ای  معشا که جادل  مای  قوانیش  غیرشتص». 9

درست  انجام شونا  آ، رلیااد موردن ر بایا رخ دها ل اهر قوانی  تدلیا ل تماس به

نی، ؛ برت   دی  که بر ای  بالر اس  جها، در دس  تاایان  اس  که بردار استثشا

توانی  آنها را مجبور به بشابرای  ما نم . شودطبیع  براساس میا ل ارادۀ آنها ادار  م 

  914 پالس  )« تح،ی  اس اطمیشا،  ا  ن ر فری،ر  قاباانجام کاری بکشی   که ای  یام

 (.19. ص

دانا؛ ساری که به یدب  م « سار اکتشاف »کتاب   آ، را فری،ر  بعا ا  اتمام 

.   ص914 فری،ر  )درل،  ما، ل برای کشف ذه  بشر ماقبا تاریخ انجام هرفته اس  

شا، به کشترل قارت های اللیه  برای یاف  تبیی  جها، ل ی قهبه ایتداد ال  ان،ا،. (11

ت  تاایا، رلی آلردنا که طبیع  برای جلوهیری ا  تطرات ل ک،ب مشاف   به پرس

.   ص914 فری،ر  )جادل نت،تی  ت ششا، بود  اما با هشر  ما، جای تود را به دی  داد 
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تر شا ل مردم دان  تود را لسع  بتشیانا ل در ای   ما،  اجتمایات متما،(. 11

 ها شا ل آنهابشابرای  دی  موجب پیشرف  فکری ان،ا،. تر شانان،ب  به یکایگر مهربا،

یشوا، یک ف،یا فکری   مان  به سر را یک قام باالتر ا  جادل برد؛ اما اکشو، دی   به

طور که یصر جادل به یصر  بشابرای  هما،. رسیا  اس  ل به جای آ،  یل  آما  اس 

دی  انتدال یاف   یصر ایتدادات به تاایا، نی، بایا با یصر سوم  یعش  یصر یل   

 (. 19.   ص914 فری،ر  )جانشی  شود 

 گیرینتیجه

 .در تحدیدات دیش  داردند  اساس  ای ا  فرضیات فل،ا  کام ً مرتبط   مجمویه . 

با   دها که دی  ل پایاارهای مرتبط با آ،توب  نشا، م به  دی  ۀدر  میش  الیاد 

-توا، ا  یلوم  چو، رلا،نم   سشخ نی،  ل برای فه  آ،های طبیع  ه سایر پایا 

ششاس   هشر ل هر یل  دیگری استااد  کرد؛ چرا که ششاس   اقتصاد   با،ششاس   جامعه

پس یک . هیردرا نادیا  م   «یشصر مداس»یعش    فردبهیک یشصر مشحصر  ای  رل 

ال امر مداس را یشصر مشترک . شود یشوا، یک امر دیش  بایا بررس تشها به  دیش  ۀپایا

ال  با . کشاقلمرل دی  را ا  غیر تود جاا م  همی  یشصر اس  که. دانا تمام ادیا، م 

رل  تطیبد   ادیا، را توصیف کرد   با رل  پایاارششاسانه  بال، توجه به مششأ دی   

به ظهورات ل برل ات  دیش  توجه کرد  اس  ل سع  کرد  با مدای،ۀ ادیا،  یشصر 

ها ل تشریح پیامال  با نگر  هرمونوتیک تاریت   به . مشترک میا، ادیا،  را دریابا

لر  ل ها را به دل دستۀ دی ال ان،ا،. پردا دمعان  نهاته در نمادها ل رفتارهای دیش  م 

لر   متعلق به جامعۀ سشت  اس  که با بشا کرد، ان،ا، دی . مار، تد،ی  کرد  اس 

رسا ل با تم،ک به امر مداس  با موجودات ا  بر امر مداس  به آرام  م  ناه 

ال با ای  کار  . اناکشا؛   یرا همۀ موجودات آفریاۀ امر مداسارتباع بر قرار م  دیگر نی،

 . نشاناششاس  تود را فرل م یط  ه،ت 
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دانا؛ به ای  دی  را شبیه جادل م   همانشا تایلور  با نگا  پو یتیوی،ت  تود  فری،ر

های اللیه  ایتداد ال  ان،ا، به. اناشا  بشا هاایا  ناپشیردل براساس پیونا ندا معشا که هر

شا، به کشترل قارت طبیع   برای جلوهیری ا  تطرات برای یافت  تبیی  جها، ل ی قه

ل ک،ب مشاف   به پرست  تاایا، رلی آلردنا ل جادل نت،تی  ت ششا، بود؛ اما ای  

ا ل تر شاندر ای   ما،  اجتمایات متما،. امر  با هشر  ما،  جای تود را به دی  داد

بشابرای  دی  . مردم دان  تود را لسع  بتشیانا ل ن،ب  به یکایگر مهربا، شانا

طور که یصر جادل اما اکشو، یل  آما  اس  ل هما،. ها شاموجب پیشرف  فکری ان،ا،

 . شود به یصر دی  انتدال یاف   یصر ایتداد به تاایا، با یصر یل  جانشی  م 

 ۀتعاریف متتلف دربار. ات  مطر  اس شش ۀششاس   م،ئل در سطح معرف  .9

دها ل آنچه  آنچه ششات  را شکا م  ۀششاسانه دربار ادیاهای معرف    دردی  ل نمادها

ای ا  رفتارهای دیش  پژله   نمونهدربارۀ ه ک مان . ریشه دارد  ششاتت  ممک  اس 

 .دها معرف   تحلیا را شکا ل جه  م  ۀششاس  دربار   فرضیات معرف شود م 

پژلهشگر را در یال  / ششاس  ا  آنچه موجودی  سوبژ  درنهای   استشباع ه،ت . 9

رسانا  پایه ل اساس چگونگ  امکا، پرداتت  به تحلیا نمودهای تاریخ در ادیا،  م 

 .اس 

های تاریخ ادیا، را تشکیا دها  پژلهشگرا،  اهر فرضیات فل،ا   یربشای پژله 

چرای  دقیق  ۀبُعا فل،ا  ارتباع برقرارکششا  دربار نیا  تواهشا داش  که در کارشا، با

های  که  پایه ها  تود سلاالت اساس  بپرسشا ل ب  لیژ  در متو،به  توصیف م،ائا ۀمدای،

 .کششاشود  توجه  م  بشا هاها ل نداها بر آن تحلیا
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