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از جوامع ابتدایی تا ذن

دیباچه
به نظر نمی رسد که هرگز بشود فهمید که بشر از همان زمانی که از تمایز خود با دیگر جانوران آگاه 
شده چه احساسی از خود و جهانش داشته است. کشفیات علمی هرگز راهی برای نفوذ به درون فکر 
بشر نداشته اند، و به نظر نمی رسد حتی اختراعاتی مانند هوش مصنوعی هم بتواند به راحتی قدم دراین 

هزارتو بگذارد.
به طورکلی، همة انسان ها از ابتدای زندگی بر روی زمین، به هر نحوی و دست کم یک بار این سوال 
را از خود کرده اند که از کجا آمده اند و به کجا می روند؟  خاستگاه شان چه بوده و چرا این گونه زندگی 
می کنند؟ بشر چنان ذهنش را مشغول این ســوال ها کرده که حتی مشترکات خودش را از حیات های 
جانوری پیش از خود بریده و خود را موجودی سماوی یا علوی می پندارد؛ و همواره در آسمان ها به دنبال 
پاسخ های خود است. مهم تر اینکه با پاسخ به این سوال ها و درکی که از آن دارد، آگاهانه یا ناخودآگاه، 
موجودیت روانی و هویتی خویش را می سازد که در تمامی فرهنگ ها و با هر باوری در هر آیین و دینی 

مشابه است:  او مخلوق است و ضعیف، و جهان برای او مقدس است.
این سوال ها محور پژوهش ها و تمرکز میرچا الیاده، مورخ بزرگ ادیان، بر اسطوره های انسان ابتدایی 
و کاوش در آن ها بوده است. امتیاز او نسبت به دیگر محققان این است که توانسته نگاه بشر ابتدایی ]و 
حتی مدرن[ را به خود وجهانش دریابد و نیز، موقعیتی را که به عنوان انسان، به مثابه یک نحوۀ وجود، 
در این عالم دارد. او کشف کرده که برای تمامی انسان ها، جهان به نحوی مقدس است، زیرا هیچ خاطره ای 
از زمان های آغازین ندارند و بنابراین، اساطیرشان را بنیادهای مقدس جهان در لحظة آفرینش می دانند. 

کتاب ارزشمند حاضر محصول تالش های الیاده برای جمع آوری ادراک بشر از خاستگاه خود است؛ 
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اینکه بشر خدا را چگونه می بیند؛ جهان چگونه خلق شده، چگونه توانسته ابزار بسازد و ... و بسیاری 
چراهای دیگر. و مهم تر اینکه، برای ما که از گذشته های خود بسیار فاصله گرفته و جهان را از ارزش های 
مقدس اش خالی کرده ایم، راه نفوذ به افکار گذشــتگان را باز کرده تا با طی کردن در همان راه و قدم 
گذاشتن در جای پای انسان ابتدایی بتوانیم دریابیم که او چه احساسی دربارۀ هستی و جهانش داشته است. 
از جوامع ابتدایی تا ذن مجموعــه ای بدیع از همة اعتقادات و باورهای مردمان کرۀ خاکی،  به ویژه 
باورهای جوامع ابتدایی و طبیعت گرا دربارۀ خدا،  آغاز و انجام انسان و جهان، زندگی و مرگ، و ... است. 
در این کتاب به غیر از باورهای یهودی و مسیحی ]به علت وفور منابع[، به باورهای تمامی دیگر آیین ها 
و ادیان پرداخته شده و از هر یْک بند یا قطعه ای دربارۀ محورهای کتاب آمده است. در انتهای هر بند یا 
قطعه  نیز عنوان نویسنده، محقق، یا مترجم، و کتاب مرجع درج شده است. از آنجا که تمامی کتاْب تدوینی 
از ترجمه های قدیمی محققان از زبان های مختلف است، الزم دیده شد تا آنجا که ممکن است برای روانی 
متْن منابع موجود باهم تطبیق داده شوند، زیرا گاهی ترجمة این متن ها به قرن نوزدهم می رسد. به عنوان 
مثال، برای ترجمة متن های کهن اسکاندیناویایی ]اّدا[ الزم دیده شد متن های موجود مطابقت داده شوند 
تا بهترین و درست ترین ترجمه از این متن ها صورت بگیرد؛ و منابعی که ترجمة فارسی روانی ازآن ها 
موجود است از همان متن ها استفاده شود یا دست کم با آن ها مطابقت داده شود، به عنوان مثال، قطعات 
مربوط به بهگودگیتا از کتاب بهگودگیتا ترجمة مهدی عالیی استفاده شده که فارسی روان و شیوایی دارد. 
یا برای بندهای مربوط به کتاب های مقدس زردشتی یا قرآن مجید نیز عینًا از منابع موجود و متقن ایرانِی 
با ترجمه های فارسی درست استفاده شده و جایگزین ترجمه های انگلیسی یا آلمانی شده اند. به عنوان مثال، 
ترجمه های آیات قرآِن متن حاضر اثر قرآن  شناس فقید آرتور جفری و جفري آربري است که به دلیل نحوۀ 
شماره گذاری برای آیات قرآن و اختالفی که با قرآن های فعلی دارد، و نیز گاه برای اختالف معانی، الزم 
دیده شد تا از ترجمة زیبا و بی نظیر استاد مرحوم عبدالمحمد آیتی استفاده شود؛ همچنین برای بخش های 
اوستا نیز بعد از مقایسة اوستاهای موجود، به دلیل سادگی و روانی متن از اوستا، گردآوری ابراهیم پورداود، 
ویراستة جدید فرید مرادی استفاده شده تا متن برای خوانندگان غیرمتخصص شیوا،  روان و قابل فهم باشد. 
و این همان هدفی است که میرچا الیاده در تمامی کتاب هایش آن را آشکارا بیان کرده که دوست داشته 

به گونه ای بنویسد که خوانندگان غیرمتخصص و صرفًا عالقه مند به این حوزه نیز بتوانند آن را بخوانند. 
ترجمة این متن سنگین را دکتر سجاد دهقان زاده برعهده داشته که زمان زیادی را صرف آن کرده 
است؛ ویرایش آن نیز به لحاظ تخصصی و ادبی هم لذت بخش و هم زمانبر بوده است. جواد ماهزاده، مهین 
حسن زاده و رقیه سهراب پور نیز درتولید و به سرانجام رسیدن این اثر بی نظیر و بدیع صمیمانه تالش کرده اند. 
مینا غرویان    
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انگیزۀ تألیف این گزیدۀ متون دینی، در نخستین سال  های تدریس تاریخ ادیان در دانشگاه شیکاگو برای 
من حاصل شد. وقتی درحال بحث دربارۀ مسئلۀ خاصی بودیم، از دانشجویانم خواستم دست کم شماری از 
متون اصلی و بنیادین را مطالعه کنند، اما خیلی زود متوجه شدم که نمی  توانم برای آن ها هیچ کتاب واحدی 
را معرفی کنم که بتوانند در آن برخی از متون اصلی مربوط به مثالً، ایزدان متعال، اساطیر کیهان  زایی، 
مفاهیم مرگ و دنیای پس از مرگ و غیره را بیابند. به  رغم آنکه ما دربارۀ مشــهورترین ادیان، آثار و 
مآخذ بسیاری را در اختیار داریمـ  که البته برخی از این مآخذ عالی  اندـ  اما در زبان انگلیسی هیچ گزیدۀ 
جامعی وجود ندارد که نمایشگر اسناد دینی برمبنای موضوعات و عناوین باشد. من اعتقاد دارم که یک 
دانشجو تنها با مطالعۀ شمار مشخصی از متون دینی مرتبط با موضوعات مذکور )یعنی کیهان  زایی، تشرف، 

اساطیر خاستگاه، مرگ و غیره( می  تواند شباهت  ها و تفاوت  های ساختاری آن ها را دریابد.
هرگونه دسته  بندی موضوعی در زمینۀ اسناد دینی تا حد معینی از اراده و ترجیح افراد حکایت دارد. 
برای نمونه، برخی از متون که در فصل مربوط بــه موجودات الهی )از کتاب حاضر( جای گرفته  اند، 
می  توانستند عیناً در فصول راجع به کیهان  زایی و تأمالت دینی نیز گنجانده شوند. با وجود این، کتاب پیشِ 
  رو چنان طراحی شده که نخست باید از ابتدا تا انتها خوانده شود و تنها پس از آن مورد بحث و نظر قرار 
گیرد. پی  نوشت نمایه شده به خواننده کمک خواهد کرد تا اگر خواست، بتواند اسناد مربوط به هر دین 
خاص یا نواحی جغرافیایی ـ  فرهنگی خاصی مثل بین  النهرین، یونان باستان، هند )و یا یکی از شاخه  های دین 
هندی: ودایی، برهمنیسم، بودیسم و غیره(، یا دین مردمان ابتدایی )بلکه همچنین، فقط استرالیا، اقیانوسیه، 

آفریقا، آسیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی( را به طور متوالی مطالعه کند.
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برخی از بخش  ها که به اسناد حاکی از ادیان مختلف و نواحی جغرافیایی ـ  فرهنگی منتسب بودند، 
مسئلة مضاعفی را پدیدآوردند. من منطقًا قصد پرداختن به مشهورترین متون دینی را داشتم؛ اما ازسوی 
دیگر دسته  بندی موضوعی   مرا واداشت تا همة اعتقادات، مفاهیم، شعائر و نهادهای دینی را تبیین کنم. 
ازاین  رو، برای مثال، از آنجا که بخش  های زیادی از تائوته  چینگ، ســرودهای ودایی و اوپانیشادها را 

انتخاب کرد ه ام، ناگزیر به آیین  های چینی و هندی کمتر پرداختم.
بنابه دالیلی روشن، تنها قسمت  های مشخصی از اسناد و متون را توانستیم در این کتاب بیاوریم. موارد 
حذفی از اصل متن با ســه نقطه )...( نشان داده می  شوند. در مورد اسناد و متون مفصل )مثل انوماالیش و 
حماسة گیلگمش( قسمت های حذفی تلخیص شده  اند. در موارد نادری هم که متن خیلی مفصل بود )مثل 
توصیف ســنتی رادال از قربانی اسب در میان آلتایی  ها و عروج شمن به آسمان که بیش از پنجاه صفحة 
چاپی را شــامل می  شد(، با نقل  قول  هایی فاصله و وقفه  ای ایجاد کرده  ام. گمان من این بود که در مطالعة 
تکنیک  های یوگایی، به   جای آوردن قسمت  هایی از یوگاسوترا که فهم آن حتی به همراه تفاسیر سنتی 
هندویی دشوار می  نمود، بهتر آن است با نقل قول هایی متعدد از متون اصلی، تصویری نظام  مند از آن ارائه 
شود. یادداشت  های توضیحی تنها محدود به موارد ضروری هستند؛ در موارد بسیاری، از همان یادداشت های 
خود مترجم متن استفاده و اقتباس کرده  ام. هرگاه ضروری می  نمود، سندی یا مجموعه  ای از اسناد را به 
همراه توضیحات مختصری )مثالً دربارۀ آیین تشرف، شمنیسم و اساطیر خاستگاه مرگ( بیان کرده  ام و 
توضیحات خودم به  صورت ایتالیک چاپ شده  اند. تفاسیر دیگران نیز به همان صورتی آورده شده  اند که 
در ضمیمة خود آن اسناد بودند؛ و این اسناد با ارجاعاتی معتبرسازی شدند. استفاده از کمانک ها در اسناد 

بازچاپ  شده طبق شیوۀ کتابی هستند که از آن قسمت  های خاصی اخذ شده اند.
سعی من بر آن بوده است تا از داده  های کتاب  ها و مجالتی که نایاب اند یا به سختی یافت می شوند استفاده 
نکنم؛ زیرا خوانندۀ عالقه مند به موضوعی خاص می  تواند در آثار نسبتًا دردسترس منابع بیشتری به دست 
آورد. کتاب  شناسی انتخابی آخر این کتاب با همان هدف مد نظر تهیه شد: یعنی تنها مفیدترین و مهم ترین 
کتاب  ها فهرست شدند. وقتی می  توانستم نام یک رسالة تک  موضوعی متأخرتری را دربارۀ موضوع خاصی 
ذکر کنم که خود حاوی کتاب  شناسی غنی و کاماًل منسجم است، دیگر ضرورتی برای آوردن نام سایر 

آثار احساس نکردم.
تنها از ترجمه  های انگلیسی موجود متون مقدس استفاده کرده  ام. در زمینة متون مقدس خاورنزدیک 
باستان، هندی، یونانی و ژاپنی، گزینش ما از همة ترجمه  های موجود بود تا اشکال گوناگون ترجمة متونی 
چنین غامض و نامأنوس را به خواننده منتقل کنم. من در گزینش اسناد مربوط به جوامع »ابتدایی«، »فاقد   
الفبا«، نیز همین اصل را رعایت کردم: یعنی انتخابم را به آثار مکتوب انگلیسی یا ترجمه  شده به انگلیسی 
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محدود کرده ام. ضمنًا باید اضافه کنم که اصطالح »ابتدایی« لفظی گمراه  کننده است و باید با تعابیر »فاقد 
الفبا« و »کهن« جایگزین شود، اما من به  دلیل سهولت کار، همانند بیشتر مؤلفان لفظ ابتدایی را به کار برده  ام. 
سعی کرده  ام تا اسنادی را تقریبًا از همة سنت  های مهم دینی، از دین ابتدایی تا خاور نزدیک باستان، 
تا اسالم، بودیسم متأخر و ذن را درنظر بگیرم. اما به متون هیتی1 و اوگاریتی2 نپرداخته  ام، زیرا تشریح 
موقعیت چندپارۀ آن ها مستلزم بحثی بسیار دامنه  دار بود؛ به  عالوه از این متون ترجمه  های کارآمد و 
سهل  الوصول بسیاری وجود دارد. از قلم  افتادگی مهم تر مربوط به یهودیت و مسیحیت است. هرآینه بدون 
نقل  قول  هایی گسترده از عهد قدیم و عهد جدید کسی نمی  تواند این دو دین را معرفی کند و به  نظر عقالیی 
نمی  رسد که با تکرار این متون بسیار مشهور، حجم و قیمت کتاب حاضر را به طور قابل  توجهی افزایش دهیم. 
با این وجود، تدوین کتاب جامعی که اسناد یهودی و مسیحی را در مقیاس موضوعی مشابهی ارائه 
کند، بجا و الزم است. حال، حذف یهودیت و مسیحیت ممکن است پنداشتی نسبتًا اشتباه را در زمینة 
تازگی و بی  نظیری تجربة نبوی محمد ]ص[ و تأمالت عرفانی و کالمی اسالمی دربارۀ خدای واحد در 
خواننده ایجاد کند. اما فرض من برآن است که اکثر خوانندگان چیزهایی را دربارۀ دو سنت توحیدی 

دیگر )یهودیت و مسیحیت( می  دانند.
هیچ یک از نویسندگان این گزیده  نگاری  ها نباید امیدوار باشد که بتواند همة همکاران یا حتی کمتر 
از آن، همة خوانندگانش را قانع کند. صرف نظر از اینکه یک نویسنده در گردآوری، دسته  بندی و معرفی 
اسناد دینی تا چه حد بتواند »واقع    نگر« باشد، گزینش او در نهایت یک گزینش شخصی خواهد بود. اما 
من می  خواهم تأکید کنم که کتاب پیش  رو باید در کل ارزیابی شود و نه از نقطه  نظر یک انسان  شناس، 
یا محقق دانشگاهی یا یک فرد شرقی. همان طور که پیش تر گفتم، این کتاب چنان طراحی شده که از 
اول تا آخر خوانده شود، نه آنکه صرفًا مورد بحث و نظر قرار گیرد. به همین دلیل سعی من بر آن بوده 
تا پیش  فرض  های خاص را به حداقل برسانم. هدف این نبوده که اثر محققانة دیگری را منحصراً برای 
استفادۀ محققان به وجود آورم، بلکه می  خواستم کتابی ساده و خواندنی برای هر انسان شریفی تألیف کنم 

که دربارۀ باورهای دینی همنوعانش کنجکاو است.
در اینجا باید از دوست و همکارم پروفسور جوزف کیتاگاوا3 به  خاطر کمک در گزینش داده  های 
ژاپنی، از خانم رِهووا آرتور4 به  خاطر تایپ دقیق بخش های زیادی از نسخ خطی، از اَلن میلر5 به  خاطر 
مطالعة برخی از متون اسالمی و از دیوید نایپ6 برای ویراستاری و آماده  سازی یادداشت  های مربوط به 

1. Hittite           2. Ugaritic             3. Joseph Kitagawa  4. Mrs. Rehova Arthur

5. Mr. Allan Miller            6. Mr. David Knipe         
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داده  های هندی و اسکاندیناوی )که در غیر این صورت داده  ها معتبرسازی نمی  شدند( سپاسگزاری کنم. از 
نانسی اوئر1 به  خاطر تایپ و ویراستاری بسیاری از اسناد بین  النهرینی و نیز به  خاطر مساعدتش در طول 
مراحل مختلف این کتاب و همچنین به  خاطر مطالعه و تصحیح شــواهد سپاسگزارم. در نهایت من از 
همسرم تشکر می  کنم، نه تنها به این خاطر که برخی از متون را تایپ کرد، بلکه مخصوصًا به این دلیل 
که همواره مشوق من در ادامه و تکمیل این اثر بودـ  اثری که پنج سال گذشتة من را به خود مشغول کرد. 
البته اگر از ابتدا می  دانستم که در کتاب پیِش   رو آثار بسیاری گنجانده می  شوند، شاید جرئت نمی  کردم 
به چنین پروژه ای مبادرت ورزم. در ازای انرژی و اوقاتی که صرف کرده  ام، یکی از دلگرمی  های من این 
بود که چنین کتاب مرجعی به دانشجویان وخوانندگان عالقه مند کمک خواهد کرد تا با حیات دینی 

انسان غیرغربی و باستانی مواجه شوند و آن را درک کنند.

دانشگاه شیکاگو
 ژانویه 1966

1. Miss Nancy Auer



فصل یکم
ایزدان،ایزدبانوانوموجوداتفراطبیعی



الف( ایزدان مردم ابتدایی )جوامع فاقد الفبا(

1. موجودات فراطبیعی استرالیایی
باورهای قبایل جنوب شرِق استرالیا

دراینجا به باورهای مردم قبیلة کولین1 مي پردازیم که بازماندگان آن ها در قبیلة ُورونجری2 و آن گونه 
که در افسانه  های آن ها آمده، تعریف کرده اند. براساس آنچه خود آن ها می  گویند، ظاهراً بانجیل3 یک 
پیرمرد و یک نگورون  گائتایِ،4   یک رئیس قبیلة خوش  قلب بود با دو همسر که گاناواّرا،5 یعنی قوهای 
سیاه، بودند، و یک پسر به  نام بین  بیل،6 یعنی رنگین  کمان، که همسر بین  بیل رنگین  کمان ثانی است که 
گاه گاهی ظاهرمی  شود. بانجیل به مردم کولین مهارت  های زیستن را آموخت و یکی از افسانه  ها   می  گوید که 
در آن زمان کولین  ها بدون توجه به قواعد محرمیت به نکاح هم در می  آمدند. دو مرد طبیب )ویراراپ(7 
از طریق درخت تاران  گالکـ  بِک8 نزد بانجیل عروج کردند و او در پاسخ به درخواست ایشان دستور 
داد تا کولین  ها به دو گروه تقسیم شوند »مردم بانجیل در یک طرف و قوم واآنگ9 در طرف دیگر. قبیلة 

بانجیل باید از واآنگ و قبیلة واآنگ از مردم بانجیل   همسرگزینی کنند.«
افسانة دیگری می  گوید که او ]بانجیل[ باالخره به  همراه مردمش ]به تعبیر این افسانه، »پسرانش«[ در 

1. Kulin          2. Wurunjerri  3. Bunjil  4. ngurungaeta

5. ganawarra         6. Binbeal  7. wirrarap

Tarangalk-bek .8، درخت صمغ  دار )هر نوع درختی که صمغ دهد، مثل اوکالیپتوس(.ـ  م.
9. Waang
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قالب گردبادی به آسمان عروج کرد و این گردباد را بِلین  بِلین1 )کالغ مُشکین( بنابه دستور بانجیل، از کیسة 
پوستین خود بیرون آورده بود. آن گونه که پیرمردان برای فرزندان  شان نقل می  کنند، بانجیل همواره در 
آسمان باقی می  ماند و از آنجا بر مردم کولین فرومی  نگرد. یکی از نشانه  های این باور، رسم براک2 است؛ 
روزی پسری »پیش از رویش موهای پشت لبش« توسط کان  گون3 )دایی  اش( شبانه از قرارگاه بیرون برده 
شد؛ دایی او با نوک نیزه  اش به ستارۀ الطایر4 اشاره   کرد و گفت: »نگاه کن! آن یکی ستاره، بانجیل است؛ 
تو او را می  بینی و او تو را می  نگرد.« این باور، به پیش از زمان اســکان بَتمن5 در سواحل رودخانة یاّرا6 

مربوط می  شود و ماهیت ابتدایی آن قطعی و مسلم است ... 
معموالً دربارۀ بانجیل به  جای نام اصلی )بانجیل(، با تعبیر مامی  نگاتا7ـ  یعنی »پدر ما«ـ  ســخن 
گفته می  شود. این، تعبیرعجیب افســانه  ها دربارۀ اوست که بنابر آن عنصر انسانی بر جنبة حیوانی 
او غلبه دارد. در حقیقت من در تصویــر بانجیل نمی  توانم هیچ ردپایی از حیوانیت او بیابم، زیرا او 
در همة موارد یک مرد سیاه  پوست است، نه پرندۀ شکاری عقاب، آن گونه که از نامش برمی  آید؛ 
حال  آنکه عنصر دیگر تصویر او می  توانست به اندازۀ انسان، حیواناتی از قبیل کانگورو، مورچه  خوار 

خاردار و ماهیخوار باشد ... 
در میان قبیلة کورنای،8 در سایة آیین  های تشرف، دانش مربوط به موجودی همتراز با بانجیل، غالبًا 
در انحصار تشرف  یافتگان است. پیرزنان می  دانند که موجودی فراطبیعی در آسمان وجود دارد، اما او را 
صرفاً با نام مانگان  نگوا،9 »یعنی پدر ما« می  شناسند. تنها در آخرین و سرّی  ترین بخش از آیین  های تشرف 
است که نوآموز از تعالیم مربوط به مانگان  نگوا آگاهانیده می  شود و البته مانگان  نگوا نامی برای این 

موجود است که تنها قبیلة کورنای این گونه آن را می نامند ... 
بنابه اظهارات ریدلی10 ما می  توانیم در اینجا شاهد مفهوم بایامی11 باشیم و این اظهارات را به   شکلی 
که هم  اکنون نقل خواهم کرد، می  توان کاماًل صحیح و دقیق درنظرگرفت. من بحث رنگ  پوســت را 
که ظاهراً برآیند پیش  داوری ذهنی ریدلی به  عنوان یک مبلّغ در میان سیاه  پوستان است، از این اظهارات 
 ،Biai حذف کرده  ام. ریدلی اظهار می  کند که در میان قوم کامی  الروی،12 بایامی نام یک سازنده   )مشتق از
به معنای »ساختن و بنا کردن«( است که همة موجودات را ایجاد کرده و از آن ها حفاظت می  کند. آن ها 

Belin belin .1، خدای باد و توفان در میان مردم کولینی. وقتی آرام به  اطراف می  وزد، واآنگ نامیده می  شود. ـ م.
2. berak                 3. kangun       4. Altair

Batman .5، ابرمرد خّفاشی شکل.ـ  م.
6. Yarra River               7. mami-ngata      8. Kurnai                9. mungan-ngaua

10. Ridley              11. baiame       12. Kamilaroi
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معتقدند، با اینکه او عمومًا نامرئی است، اما در هیئت انسانی متجلی شده و نعمت  های گوناگونی را به 
تبار انسانی ارزانی داشته است. 

در زیر به اظهارات یکی از اولین ساکنان سرزمین کامی    الروی اشاره می  شود و من فکر می  کنم که آن، 
تصور بومی از بایامی راـ  عاری از پیش  داوری  های ماـ  آشکار   کند. اگر شما با اشاره به چیزی، از یک 
فرد کامی  الرویی بپرسید، »چه کسی آن را ساخته؟« او پاسخ می  دهد: »بایامی دیح«1 یعنی، »فکر می  کنم، 
بایامی.« اعتقاد بر آن اســت که بایامی مدت ها پیش از طرف غرب نزد قبیلة گوالرین  بری2 در منطقة 
بارُون3 آمد و چهار یا پنج روز در آنجا اقامت کرد؛ آن گاه به همراه دو همسرش آنجا را به سمِت شرق 

ترک کرد. آن ها اعتقاد دارند که او روزی دوباره بازخواهد گشت ... 
در میان همة قبایلی که در یوئین کورینگال4 حاضر می  شوند، ایمان به دارامولون،5 »پدر« و بیامبان،6 
»پروردگار« رواج دارد. من آن ها را در فصول بعدی7 مفصاًل توصیف کرده  ام و ممکن اســت اکنون در 
دستورالعمل  های مربوط به شعائر اشاره  ای گذرا به آن ها داشته باشم. در اعصار دور دارامولون به  همراه 
مادرش، نگاالل  بال8 بر روی زمین زندگی می کرد. زمین در اصل »مثل آسمان عریان و همچون سنگ 
سخت« بود و خشکی تا جایی که امروزه دریاست، امتداد داشت. به  جز حیوانات، پرندگان و خزندگان 
هیچ انسانی اعم از مرد یا زن وجود نداشــت. او درختان را روی زمین قرار داد. پس از آنکه کابوکا،9 
یک باســترک،10 باعث چنان سیلی و توفانی در زمین شد که کل خشکی ساحلی را فراگرفت، به  جز 
کسانی   که خود را از سیل بر فراز کوه درومداری11 باال کشیده بودند، هیچ انسانی زنده نمانده بود. آن گاه 
دارامولون به آســمان رفت؛ او اکنون در آنجا زندگی می  کند و از آنجا بر کردار انسان ها نظارت دارد. 
او نخستین کسی بود که کورینگال12 و غرش گاو نر را ایجاد کرد، که همان صدای واقعی اوست. او به 
مردم یوئین13 گفت چه کار کنند و به آن ها قوانینی عرضه داشت که از پدر به پسرتا به امروز منتقل 
شده است. او به گومرها14 قدرت داد تا از جادوی جویاس15 و سایر جادوها استفاده کنند. وقتی انسانی 
می  میرد، و تولوگال16 )روح( او منفّک می  شود، این دارامولون است که با آن مالقات می  کند و مواظب 

1. Baiame deah              2. Golarinbri 3. Barwon   4. Yuin Kuringal

5. Daramulun                 6. Biamban

7. فصل پنجم، شمارۀ 198.ـ  م.
8. Ngalalbal                 9. Kaboka

10. نوعی پرندۀ کوچک از گونة مگس  خواران.ـ  م.
11. Mount Dromedary          12. kuringal                       13. The Yuin                     14. The Gommeras

15. joias                 16. tulugal
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آن است. این سایة انسان1 است که نزد دارامولون به باال می  شتابد ... 

به  نظر می  رسد نوروندِره،2 نورِلّی،3 بانجیل، مانگان   نگوا، دارامولون، بایامی، تمامًا اما باعناوین 
مختلف، بر وجودی واحد داللت دارند. به این فهرست می  توان کوین4ِ قبایل مرداب مک  کواری،4 
مامبا،5 بیــرآل6 و کوهین7ِ قبایل رودخانة ِهربرت8 را افزود و همین طور دامنة این اعتقاد را به  یقین 
می  توان تــا مناطق ویکتوریا9 و همة دره  هــای جنوبی جدید10 تا مرزهای شــرقی قبایل رودخانة 
دارلینگ11 گســتراند. اگر شیوع این اعتقاد قبایل ســاحل کوئینزلند12 را شامل می  شود، پس ضمنًا 
می  تواند محدوده  های غربی خطی فرضی که از دهانة رود مورِی13 تا کاردِول14 کشیده می  شودـ  و 
دراین صورت محدودۀ زیاد تقسیم شدۀ آب  ها را به انضمام برخی از مناطق درون  مرزی در دره های 
جنوبی جدیدـ  نیز شــامل شود. این نمایندۀ بخشی از اســترالیا خواهد بود که در آنجا نوعی اعتقاد 
به یک موجود فراطبیعی انسان  شکل  انگار وجود دارد که در آسمان زندگی می  کند و اعتقاد بر آن 
اســت که تأثیرهایی بر سیرۀ اخالقی بومیان داشته است. چنین اعتقادی در سایر بخش  های استرالیا 
به  چشم نمی  خورد، هرچند نشــانه  هایی از نوعی اعتقاد به موجودات انسان  شکل  انگار که در پهنة 

آسمان زندگی می  کنند، وجود دارد. 
این وجود فراطبیعی با هر عنوانی که شناخته شــود، اعتقاد بر آن است که روزگاری بر زمین 
اقامت داشــت، اما بعداً به قلمرو فراسوی آســمان عروج کرد؛ او اکنون در آسمان باقی است و بر 
انســان ها نظارت دارد. همان طور که دربارۀ دارامولون گفته می  شود که او قادر است به هرجایی 
برود و هرکاری انجام دهد؛ او قادر اســت نامرئی شود، اما وقتی خود را مرئی می  سازد، در هیئت 
پیرمردی از نژاد استرالیایی است. او یقینًا نامیراست، زیرا از زمان پیدایش موجودات وجود داشته 
و هنوز هم زندگی می  کند. اگرچه او از چنین اوصافی برخوردار است، اما صرفًا به   شکلی است که 
بومیان او را تصور می  کنند و اگر زودهنگام با جادوی اهریمنی کشــته نمی  شد، می  توانست هیئت 

هرکس دیگری را داشته باشد. 15
Based on A. W. Howeitt, The Native Tribes of Sout-East Australia, (London, 1904), pp. 491-500.

1. سایة انسان در ادبیات مردمان ابتدایی معادل روح و حتی شبح آدمی است.ـ  م.
2. Nurrundere            3. Nurelli  4. koin  5. Lake Macquarie Tribes

5. mamba            6. birral  7. kohin  8. Herbert River

9. Victoria          10. New South Wales 11. Darling River 12. Queensland

13. Murray River          14. Cardwell

15. همچنین بنگرید به شمارۀ 142.
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خدایان متعال آفریقایی
خدایان اقوام آفریقایی نیز نظیر همة موجودات متعال سماوی مردمان »ابتدایی«، آفریدگار، قادر مطلق، 
خیرخواه و غیره تصور می  شــوند؛ اما آن ها نقش نســبتًا ناچیزی در حیات دینی دارند؛ و چون بسیار 
دوردســت  اند و یا از فرط کمال، نیازی به داشتن یک کیش واقعی ندارند و تنها در بحران های بزرگ 

مورد استغاثه و احضار قرار می گیرند.
(Cf. M. Eliade, Patterns in Comparative Religion, trans. Rosemary Sheed, [New York: Sheed and 

Ward, 1958], pp. 47-50).

2. نزامبی، خدای متعال بانکونگو
قبیلة باکونگو1 بومی منطقة رودخانة کنگو سفلی است.

نزامبی  مپانگا2 موجودی نامرئی اما بسیار تواناســت که همة انسان ها و اشیا، و حتی بت هایي را که 
براي خیرشــان به آن ها داده بود، آفریده است. »اگر او بت هایمان را به   ما نبخشیده بود، همة ما یقینًا 
مدت ها پیش نابود شــده بودیم.« او در آفرینش هر کودکی نقش دارد و کسانی را که از قوانیِن منِع او 
سرپیچی کنند، هالک می  کند ... آن ها هیچ پرستشی را نثار او نمی  کنند، زیرا او مستغنی از هر چیزی 
و دست  نیافتنی است. انساني که روي زمین زندگی می  کند دائمًا نیازهایی دارد که باید برآورده   شود؛ 
افراد ُمِسن از جایگاه ممتازی برخوردارند؛ اما واالتر از همه نزامبی، سرور توانا و دست  نیافتنی است 
که انسان را در این جهان قرار داده و روزی در موقع مرگ او را باز خواهد ُبرد. او انسان پیر و جوان 
را بی  رحمانه باز می  َبَرد ... در زمرۀ قوانین، نکوندو می   نزامبی،3 یعنی »اوامر خدا« وجود دارد که پیامد 
تخطی از آن ها، ســومو کو زامبی،4 یعنی »گناهی علیه نزامبی« است و مجازات آنُلفوا لومبی،5 یعنی 

»مرگ فجیع« خواهد بود. 

Van Wing, ‘Etudes Bakongo’ (Brussels, 1921; pp. 170 ff) as translated by Edwin W. Smith in Smith 

(ed.), African Ideas of God: A Symposium (2nd ed, ; London, 1950), p. 159.

1. Bakongo  2. Nzambi Mpungu             3. nkondo mi Nzambi         4. sumu ku Nzambi

5. lufwa lumbi
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3. وجود متعال ایسوکو )نیجریۀ جنوبی(

کیش ایسوکو1 با وجود متعال، سگهِنه2 آغاز شد که گفته می  شود هم او جهان و همة انسان ها، از جمله 
مردم ایســوکو را آفرید. او در آسمان که بخشی از خود او بود، می زیســت، باران و نور آفتاب را فرو 
می  فرستاد و خشم خود را از طریق رعد و برق نشان می  داد. سگهِنه تمامًا در فراسوی ادراک بشری است، 
هرگز دیده نشده، فاقد جنسیت بوده و تنها از طریق افعالش قابل  شناسایی است؛ افعال او هستند که باعث 
شده   تا انسان ها وی را »یک او« بنامند، زیرا سگهِنه آفریدگار و از این رو، پدر همة مردم ایسوکو تصور 
می  شود. او »پدر ما« خطاب می شود، نه »پدر من.« سگهِنه همواره بدی را عقاب می  کند و نیکی را پاداش 
می  دهد؛ همین باور است که موجب می  شود مردم ایسوکو جادوگری را از حیث شّری که ممکن است 
متوجه نیکوکاران کند، طرد و نکوهش کنند. باوجود این، چون سگهِنه بسیار دوردست و غیرقابل شناسایی 
است، از این  رو، هیچ معبد یا کاهنی ندارد و هیچ دعا یا قربانی  هایی به پیشگاه او تقدیم نمی شود. سگهِنه 
برای به هم آوردن شکاف بین خود و انسان، واسطه  ای به نام اوییسه3 را به کار گماشته است که با عنوان 
اوکو  سگهِنه4 یا »پیامبر سگهِنه« مورد اشاره قرار می  گیرد. این اوییسه تیرکی به ارتفاع هشت پا است 
که از درخت اوییسه ساخته می  شود و پس از یک پیشکش هفت  گانه، در حیاط خانة مسن  ترین عضو 
خاندان، و منحصراً در حیاط خانة او، بنا می شود. هر سحرگاه، بزرگ خاندان، جویدنی  های استفاده  شدۀ 
خود را در پیشگاه این تیرک زمین می  اندازد و در حق خاندان و دیار دعا می  خواند. سگهِنه را می  توان 

از طریق اوییسه در مواقع مصیبت یا نیاز فراخواند.

James W. Telch, The Isoko Tribe, Africa, 7 (1934),  pp. 160-173.

4. نگای، وجود متعال کیکویو
کیکویو5 یک قبیلة بانتویی  زبان6 در آفریقای شرقی است.

نخست آنکه ما گوتای  تایا نگای7 داریم که به معنای »استغاثه از نگای« یا »ستایش نگای« است. نگای8 
اسمی برای خداوند متعال است. تفاوت بین پرســتش خدا و نیاکان پرستی براساس این واقعیت روشن 

1. Isoko Religion   2. Cghene       3. Oyise        4. Uko Cghene

5. Kikuyu   6. Bantu-Speaking Tribes                                             7. Gothaithaya Ngai

8. Ngai
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