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  تکامل دیدگاه های مذهبی در طول تاریخ بخش پنجم
  

 وپروفيسور تاریخ ادیان در یونيورستی شيکاگ، یوستس هيدن:  نوشته
 

 چون موضوع دین و مذهب در کلتور ما از حساسيت زیادی برخودار است از آنعده هموطنانی که:  تبصره مترجم
نمی خواهند از برداشت ها و تتبعات  دنيای غرب در رابطه با تاریخ ادیان اگاهی پيدا کنند خواهش می کنم این 

هر چند قسمت هائی ازین نوشته بعضی باور های مذهبی ما را زیر سئوال می گيرد اما دیگر .  مضمون را نخوانند
این نوشته بازگوی نظریات و عقائد .  ن وجود داردنکات قابل استفاده هم در رابطه با شناخت مذاهب دیگر در ا

 . شخصی مترجم نيست و به همين خاطر قسمت آخری کتاب در باره دین مبين اسالم شامل این ترجمه نمی شود 
                     
   فصل دوم   
  

    خدايان چگونه تغيير کردند
و خصلت های خود را از ریشه های عميق زندگی آنها کيفيت ها .  زنده بودن خدایان نتيجۀ قابليت آنها به تغيير است

آنها منحيث اعضای بس محترم در جامعه ، حتی در مرتبت باال تر از پادشاه و یا .  اجتماعی مردمان خود می گيرند
بخاطر اینکه خدایان با انسان هائی که در خدمت .  رئيس قبيله ، مسئوليت های بزرگی برای رفاه مردمان خود دارند

د از نزدیک گره خورده اند ، هر گروهی از انسان ها باالی خدایان خود اثراتی از رنگ های مختلف کلتور شان هستن
شخصيت های این خدایان در جزئيات خود طوری شکل گرفته اند که منعکس کنندۀ خوشی ها و .  خود را گذاشته اند

تمام تغييرات .   هستند که به آنها اعتماد دارندغم ها ، پيروزی ها و شکست ها ، آرزو ها و نگرانی های انسان هائی 
.  عمدۀ که در صحنۀ بيقرار زندگی انسان ها به وقوع پيوسته است  در زندگی خدایان شان نيز منعکس گردیده است
 تا وقتی که زنده اند ، این خدایان اشکال خود را تغيير می دهند و چون در عالم نامرئی می باشند می توانند بدون کدام

  .محدودیت در خاک پر بار ضرورت های انسان ها رشد و نمو کنند
  

خدایانی که یک جایگاه امن را در قدردانی پرستندگان خود بخاطر خدمات خود به انسان ها کسب کرده اند، به شکل 
چه به آن.  آسان طوری رشد می کنند که قدرت های شان نظر به آرزو های براورده ناشدۀ انسان ها توسعه می یابد

دست نيامده است هميشه انسان را از ورای افق های دور فرا می خواند ، و اميد های انسان هميشه از آنچه که قدرت 
انسان از عصر های بسيار قدیم مسئوليت آنچه خود  او انجام داده نمی .  عملی ساختن آن را دارد پيشقدم تر اند

اندرای .  ت و خدایان هم با سخاوتمندی خود آن را قبول نموده اندتوانست را بر دوش دوستان آسمانی خود گذاشته اس
بزرگ ، خدای طوفان در عصر ویدی هند ، باعث باریدن باران  بعد از خشکسالی دراز مدت گردید و به خاطر این 

ادند که حتی بعد ازین ارتقا هم انسان ها به او اجازه ند.  عمل خود افتخارقدرت باور ساز کشتزار ها را کسب کرد
خواهشات انسان ها او را تشویق به کار های نو کرد تا انکه بارور کنندۀ گله های حيوانی ، تولد پسران .  آرام باشد

اندرا با صدای مهيب خود که با رعد همراه بود می . قوی  در فاميل ها ، و منبع ثروتمندی و شگوفائی اقتصادی گردید
نيز باشد که به انسان ها پيروزی در جنگ و غنائم زیاد به ارمغان می توانست که یک خدای موثردر هنگام حرب 

  .  بدینگونه خواهشات انسان ها باعث شد که قدرت های خدایان اوليه توسعه یابند.  آورد
  

 در بعضی اوقات خداوندان مجبور می شدند که وظائف جدید را و یا مکلفيت های خداوندان دیگر را بر عهده بگيرند 
، خدای اسرائيل ، بر سرزمين فلسطين منحيث " یهوه"زمانی که .  دی و احترام عامه نسبت به خود را نگه دارندتا پابن

در .   حاکم شناخته شد ، او در آن وقت خدای قدرت بود که در هنگام جنگ قدرتمند و هيبتناک پنداشته می شد
از جمله خدایانی بود که می فهميد چگونه " بالم" البه طور مث.  سرزمين فلسطين او با خدایان قدیمی دیگر روبرو شد

در زراعت تجربه نداشت ، خطر آن ميرفت که دنباله روان او " بالم"چون .  حاصلخيزی و باروری را بوجود بياورد
به این ضرورت لبيک گفت و مسئوليت شگوفائی زراعتی را به " یهوه"درین هنگام بود که .  از او روی برگردانند

این تحول بعد از یک جدال .  فت و قدرت های  دیگر خدایان این سرزمين را در وجود خود توسعه دادعهده گر
وقتی که وظائف دو خدا .  خداوندان مصری راه ساده تر رشد  و تکامل را یافتند.  طوالنی و دردناک صورت گرفت

ند که در وجود خود مسئوليت ها و در یکی مزج می شد در آن صورت نام هردو خدا را در نام جدیدی مزج می کرد
  . قدرت های هر دو خدا را دارا می بود
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با پيشروی موفقانۀ مردمان خود ، قدرت های .  تغييرات در وضيعت  سياسی انسان ها نيز بر خدایان تاثير می گذاشت
 اتحاد گروه های مردم به خداوندان قبيلوی که طالعمند بودند بعد از فتوحات و یا.  آنها هم به طور سریع رشد می کرد
خدای شهر روم اول خدای " زحل.  "، خدای اسرائيل درین راه قدم گذاشت" یهوه.  "خداوندان کشوری مبدل می شدند

" زحل اوپتمس ماکسيموس"از مقام خدائی شد و در مرحلۀ آخر به " دایانا"گروه کوچکتر التينی بود که باعث نزول 
رهبر مصری امپراتوری خود را تا " توتموس سوم"وقتی که .  ت امپراتوری روم بودارتقا کرد که خداوند تمام ساحا

آنوقت می توانست که ادعا کند که " امون"مرز های دنيای شرق نزدیک وسعت داد ، خدای مصری ها به نام 
  پس بدین شکل می بينيم که تمام جاه و .حکمران کائنات است و مقام عالی تر نسبت به تمام خداوندان کرۀ زمين دارد

در مصر و هم در بابل ، سعود و .  جالل شاهان اوليه جوامع بشری در دربار های آسمانی هم انعکاس نموده بود
معبود عاليمقام در هر مقطع زمانی خدای شهر مرکز .  نزول خدایان رابطه مستقيم داشت با وضيعت این محالت

ه تنها دربار آسمانی را تسخير می کرد بلکه در عين حال تمام قدرت ها و دستاورد های این  معبود ن.  کشور بود
  .افسانوی خدایان قبلی را نيز کسب می کرد

  
شخصيت های اخالقی خدایان نيز در طول قرن ها با تکامل و ارتقای ارزش ها اجتماعی مردمان شان رشد کرده 

 باقی بماند اگرمعيار ارزش های اخالقی او نسبت به ارزش های هيچ خدائی نمی توانست که در مقام خود.  است
ندرتا واقع شده است که معبودی از بين برود به خاطر اینکه انسان ها از نگاه ارزش .  مردمان او پائين تر می بود

ين خاطر به هم.  خداوندان خود را با ارزش های عصر نو تطابق می دهند.  های اخالقی از انها برتریت می داشتند
تمام معبود های عالی . است که ما شاهد تغيير های فاحش در شخصيت خداوندان در مراحل مختلف تاریخ می باشيم

  .  مقام بایست اول  در عدالت و خوبی  کامل  شوند وبعد به مرحلۀ بدون خطا بودن برسند 
انه قدیم  نشست و برخاست کند ، در خدای جوان یونان که مجبور شده بود با خدای مونث باروری در مدیتر" زوس"

زندگی عشقی خود بی نهایت بی پروا و شوخ مزاج بود و این اعمال او پائين تر از معيارهای بلند اخالقی افالطون و 
را از محدودیت های قبلی اش باال تر بردند تا صاحب قدرت "  زوس"پس یونانيان .  دیگر شخصيت های آتن بود

مقام .   بکلی یک شيوۀ دیگر داشت" یهوه"تکامل .  نسان ها را به راه راست هدایت می کردهای روحانی گردیده و ا
چون او خدای جنگ بود، خصلت های  . عالی اخالقی او در هنگامی کسب شد که در جامعه او هرج و مرج حاکم بود

پيغامبران ، که در حاالت بيعدالتی اما در قرن هشتم .  او بر انسان های نسل بعد خشم آگين و ظالمانه به نظر می رسيد
و عدم هماهنگی اجتماعی پيشتازان داعيۀ انسان ها بودند ، نه تنها به خدای قدرتمند بلکه به خدای عدل ، بخشودن ، 

او تمام این خصلت ها را کسب کرد .  به این ضرورت جواب مثبت داد" یهوه"راستی ، و عشق ضرورت داشتند ، و
توقعات خود از ارزش های حاکم بر جامعه را که منعکس کنندۀ آرمان های او بودند به آنها و با ارادۀ محکم خود 

  .فرستاد
  

ارزش های اخالقی مانند خدایان کهن هستند و در بعضی فرهنگ ها این ارزش ها از خدایان نه تقاضای کمک می 
وه قوانين اخالقی آن خطه را صحۀ اما به طور عموم عالی ترین خدای یک گر.  کنند و نه کمکی به آنها می رسد

چون گشت و .  خود او نيز منبعد بایست تجلی آن صفات باشد و در عين وقت تغيير پذیر باشد.  روحانی می گذارد
گذار او در دنيای روحانی است ، او این ارزش ها و صفات عالی را،  که انسان ها آرزوی آن را دارند اما ندرتا در 

  .  سب می کندعمل پياده می کنند ،ک
آنها درآن هنگام بر .  پيغامبران موفق در جریان تغيير و تکامل خدایان خود هنرمند های ماهر و با استعداد هستند

روی صحنه حاضر می شوند که هرج و مرج اجتماعی وجود دارد و صلح و امنيت گذشته در حال فروپاشی اند و 
.   مشکالت نو انسان ها بی ارزش و غير قابل استفاده می شوندباور ها و رسم و رواج های گذشته دیگر در برابر

درین هنگام است که پيغامبران راه رهائی بخش را به انسان ها نشان ميدهند و خدایان ، که عادت برین دارند که بار 
  .  مشکالت مردمان خود را بدوش بکشند ، آن شخصيتی را کسب می کنند که برای وظيفۀ جدید موثر باشد

  
در مجادله با خطا های جامعه خود ، نقش ناجی جهان را در " زردشت"در اتحاد با " اهورا مازدا"ه طور مثال ب

نجات انسان ها از مشکالت ، تراژیدی ها ، و تشویش ها داعيۀ بود .  مبارزۀ  خوبی  با قدرت های پليد ایفا می کرد
ن کنندۀ زندگی خوب و مرفه به انسان ها بودند و بایست به آنها تضمي. که تمام خدایان بزرگ در راه آن کار می کردند

تقاضا های .  مقامی می رسيدند  که به شرائط مختلف جوابگو می بودند ، هم از نگاه فکری و هم از نگاه اجتماعی
 دنيا انسان ها از خدایان به همان اندازه متنوع بودند که تجارب فرهنگی انسان ها درفاصله های دور و گوشه و کنار

هر یکی ازین معبود ها در بين مردم خود قدم گذاشتند و نظر به ضرورت های انسان ها دنباله .   مختلف بوده است
در هر فرهنگ یک متفکر ، پيغامبر و یا انسان مبتکرو خيال باف باعث شد که خدایان از .  رو مسير تغيير بوده اند

  ادامه دارد . عصر و زمان هدایت شوندیک تغيير به تغيير دیگرنظر به تقاضا های متنوع
   


