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 چکیده

به روایت ماجراهـاي قهرمـان جنـگ تـروا یعنـی اولـیس و حکایـت         اودیسههومر در حماسۀ 
در ایـن  . پرداختـه اسـت   ،هاي او به هنگام بازگشت از آن نبرد به سوي زادگـاهش  سرگشتگی

دریـغ آتنـا از اولـیس     هاي بی حمایت ،کند روایت آنچه بیشتر نظر خواننده را به خود جلب می
یـابی بـه علـل     اساسی این همـه حمایـت آتنـا از اولـیس چیسـت؟ بـراي دسـت        علت. است

در این گفتار نخسـت  . توان چندین احتمال را طرح کرد هاي آن زن ایزد از اولیس، می حمایت
از منظـر نخسـت، بـا    . ایـم  شناختی و سپس به طرح علل فلسفی پرداختـه  یابی اسطوره به علت

و خود اولیس با هفائیسـتوس ایـزد آتـش     ،همسر اولیس ،هایی که میان آتنا و پنلوپ همانندي
چنین تصور کرد که آتنـا بـا حمایـت از اولـیس نمودگـار زمینـی       توان  میزمینی حاکم است، 

از منظـر دوم، بـا   . خواهد وفاداري و دلدادگی خود را به هفائیسـتوس برسـاند   هفائیستوس می
انـایی اسـت و اولـیس نیـز همـواره بـه       عنایت به اینکه آتنا براي مردم یونان، ایـزد عقـل و د  

چنان پنداشت که حمایت آتنا از اولیس ، نمود توان  می؛ استخردمندي توصیف وستایش شده 
 .روایی حمایت و تأیید عقل کل و آسمانی از عقل زمینی و جزوي بشري باشد
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 مقدمه
ارائـۀ نمونـه و    ،کـه دارد  گونـاگونی هر روایـت اسـاطیري در کنـار کارکردهـاي     

از ایـن رو  . الگوهاي رفتاري، بـراي باورمنـدانش را در کـانون توجـه خـود دارد     
رفتارهـاي سپسـین باورمنـدان    توان گفت که هر روایت اساطیري، نمونۀ ازلی  می

توان به تعـدادي روایـت    می ي یادشدهها در میان روایت ،با این وجود. خود است
هـاي ثـانوي بـوده     پیدایش روایت أنخستین و ازلی نیز دست یافت که خود  منش

روایت اساطیري گرشاسب،  ،هاي اساطیري ما ایرانیان گونه که در روایت است؛ آن
هـاي دیگـر اسـاطیري     ها و شخصـیت  پیدایش روایت أش، من)1(کیومرث و ضحاك

معموالً بنا بـه   یادشده، هاي ازلِی روایتکه است این توجه  جالب نکتۀ .بوده است
هاي  اما یاد و خاطرة خود را در روایت شود، دیرینگی خود رفته رفته فراموش می

چیدة بقاي نمونۀ بسیار جالب و در عین حال بسیار پی. گذارد سپسین به یادگار می
هایی از روایت ازلِی عشقِ آتنا و  هاي سپسین ، ظهور جلوه روایت ازلی در روایت

هفائستیوس در قالب روایت اساطیري عشق اولیس و پنلوپ در حماسۀ مانـدگار  
 .هومر استاودیسۀ 

شاید شما نیز هنگام خواندن این اثر، به این مسئله اندیشـیده باشـید کـه چـرا     
را  را گرفتـه و او  3»اولیس«بیشتر جانب  2»تروا«ع دالوران نبرد در میان جم 1»آتنا«

مند ساخته است؟ آیا او براي این  از یاري خود بهره 4»ایتاك«تا رسیدن به موطنش 
اند؟ یا کار خاصی از او  که دیگران نکردههدیه کرده است زن ایزد قربانی شگرفی 

رقابت دیرینـی   تنهاسر زده است که موجب جلب توجه آتنا به وي شده است؟یا 
شـایان   ،و آتنا برقرار بود، اولیس را که مغضوبِ پوزئیدن بـوده  5که میان پوزئیدن

دریغ آتنا قرار داده است؟ و چندین احتمـال دیگـر کـه هـر کـدام       هاي بی حمایت

                                                   
1. Athena   ٢. troie   ٣ Ulysse-Odysseus 
 
 

4. Ithaque   5. Posedon 
 



رسـد کـه    بـا ایـن همـه، بـه نظـر مـی      . یـت داشـته باشـد   تواند سهمی از واقع می
. تر از اینها داشته باشد مراتب مهم و اساسیه اي ب هاي آتنا از اولیس انگیزه حمایت

ه اسـت کـه نخسـتین آن    بـار طرح چند احتمال در ایـن   ،آنچه در زیر خواهد آمد
رد هاي سپسـین بـر شـالودة رویکـ     شناسی دارد و احتمال کامالً رویکردي اسطوره

 .ریزي شده است شناختی مردم یونان طرح فلسفی و جهان
 

 شناسی  رویکرد اسطوره
 ،توان مدعی شـد کـه روایـت اسـاطیري اولـیس      در نگاه نخست از این زاویه، می

براساس یک روایت اساطیري پایـه کـه در    ،»پنلوپ«ویژه رابطۀ او با همسرش  هب
نا و ـی آتـ ـورة دلدادگـ ـاسطیعنی ـ  اسـتده ـرده شـطول تاریخ به فراموشی سپ

هـایی کـه میـان اولـیس و      شکل گرفته و آتنا نیـز بنـا بـه هماننـدي     ـ هفائیستوس
ترتیـب   بـدین . بـه حمایـت از او ترغیـب شـده اسـت      ،هفائیستوس موجود است

شدة اسطورة  توان با توجه به روایت اساطیري اودیسه ، پرده از اسرار فراموش می
 .هفائیستوس و آتنا برداشت

دانـد کـه آتنـا دختـر      هاي اساطیري یونان، مـی  واننده آشنا با سنتها و روایتخ
، 7دیگـر خـدایان اولمپـی    که داشت، خالف گوناگونیهاي  ، ضمن ویژگی6زئوس

همـین عفـاف،   . بیش از هر چیزي به پاسداشت حریم پاکدامنی خـود شـهره بـود   
خویشـکاري   ،کرد یاز زناشویی با خدایان دیگر منع م سورا از یک  که او درحالی

او مراقب سازش و وفاداري « .پشتیبانی از خانواده را هم براي او ارزانی کرده بود
 »کـرد  همسران بود و از حرمت کانون خانواده و تندرستی افراد آن پاسـداري مـی  

تنها ایزدي که در روایات اساطیري یونان توانست تا حدي به او . )8: 1387میت شا(
 8را صاحب فرزندي سـازد، هفائیسـتوس   طریقی غیر عادي اونزدیکی جوید و به 

                                                   
6. Zeus    ٢. Ulympe  ٣. Hephaistos 
 
 



میـل نبـوده    دادن به عشق هفائیسـتوس بـی   نماید که آتنا نیز براي تن چنان می. بود
ـ   ،است خـدایان اولمـپ از اینکـه از میـان آن همـه       ۀاما ترس از ریشـخند و طعن

ا کمـی  کـار ر  ،را به همسري خـود برگزیـده   )2(خواستگاران نامور ، این ایزد لنگ
 .براي او دشوار ساخته بود

روزي هنگـامی  . هفائیستوس به آتنا دل باخته بـود «ماجرا از این قرار است که 
دار کند؛  که ایزدبانو براي ساختن زره نزد وي باز آمد، او تالش کرد دامنش را لکه

. اش روانـه شـده بـود    در حـالی کـه هفائیسـتوس لنـگ در پـی      ،اما آتنا گریخـت 
یستوس آتنا را ربود، اما ایزدبانو سخت از خود دفاع کرد، چنان کـه  سرانجام، هفائ

خود جامه عمـل فراپوشـد،    ۀهفائیستوس کامیاب نشد و نتوانست به طرح خائنان
اما در عوض، تخم خویش بر زمـین پراکنـد و انـدکی بعـد فرزنـدي از آن پیـدا       

ان دریابنـد، اورا  آنکه دیگر ایـزد  آتنا فرزند را یافت و بی. 9نام اریختونیوس ،گشت
پس به شهریاري آتن برگزیده شـد  . اریختونیوس رشد کرد و برنا گشت... پرورد 

بـر اسـاس روایـت پیـر      .)87 :1382یـران  ژ( »و آیین استوار آتنا را در آنجا پی نهاد
. روزي آتنا به کارگاه هفائیستوس رفت تا سفارش سالحی بـه او بدهـد  «گریمال 

یت افتاده و تنها مانـده بـود، عاشـق آتنـا شـد و بـه       هفائیستوس که از نظر آفرود
ولی آتنا از وي گریخت، هفائیستوس با آنکه لنگ بود خود را  ،تعقیب او پرداخت

به آتنا رساند و او را در آغوش کشید، آتنا تسلیم نشـد ولـی هفائیسـتوس کـه در     
متنفـر  هاي آتنا را خیس کرد، آتنا که بسیار ناراحت و  حال غلیان شهوت بود ساق

از ایـن   .پارچه را به زمین انداخت ،بود با پارچه پشمینی آن آلودگی را پاك کرده
دنیا آمد که آتنا وي را ه عمل، زمین باردار شد و پسري به نام اریختونیوس از او ب

ــی   ــود، عل ــد خ ــوان فرزن ــه عن ــدایان  ب ــر خ ــم نظ ــدد   ،رغ ــرورش داد و درص پ
هـا و   از سوي دیگـر، روایـت  . )125: 1ج، 1378گریمال ( »ساختن وي برآمد جاویدان

ـ . زند باورهایی است که این دو ایزد یونانی را سخت به همدیگر پیوند می  ۀبر پای
                                                   

9. Erichthonios 



ها، هفائیستوس با شکافتن فرق سر زئوس موجب پیـدایش   یکی از همین روایت
نیز تفاهم آشکاري میـان آن دو بـه    10حمایت از هراکلس بارةدر. )3(آتنا شده است

آتنا مظهر آتش  ؛اند در باورهاي اساطیري یونان هر دو مظهر آتش. دخور چشم می
هر دو در صنایع دسـتی، مهـارتی   . آسمانی و هفائیستوس مظهر آتش زمینی است

و گلدوزي و امثال آن  )4(شگرف دارند؛ آتنا در صنایع ظریف دستی چون بافندگی
نرهـاي دسـتی و   برانگیزي آفرید و ه و هفائیستوس آهنگري است که آثار تحسین

پدیدآمدن نیـز   ةتر آنکه آنها از نظر شیو از همه جالب. صنعت را به انسان آموخت
دیگرند؛ زئوس بدون مشارکت هرا و به تنهایی آتنا را پدید آورد و یکشبیه  تقریباً

 .دنیا آورده هرا بدون انبازي زئوس، هفائیستوس را ب
اهري آتنا از هفائیستوس، بنا به آنچه گذشت دور نیست که با وجود اعراض ظ

بـه نظـر   ساخت و  مند می را نسبت به این ایزد لنگ عالقه او ،میل و رغبتی درونی
که داستان دلبستگی اولیس و پنلوپ بـر اسـاس طـرح دلبسـتگی آتنـا و      رسد  می

نمودگار  ،همسر اولیس ،به همان اندازه که پنلوپ. هفائیستوس پرداخته شده باشد
زمینی هفائیستوس است؛ و راز حمایت آتنـا از   ةاولیس نیز نمایند ،زمینی آتناست

او با حمایـت خـود از اولـیس بـه نـوعی       ؛اولیس نیز درست در همین نکته است
 .خواهد وفاداري خود را به نمونۀ آسمانی اولیس یعنی هفائیستوس نشان دهد می

هـومر، احسـاس    اودیسـۀ ترین احساسات و عواطـف حـاکم بـر     یکی از ژرف
پرسوناژهاي ایـن اثـر    بیشترو شاید همین احساس کانونی است که  ،تنهایی است

اولیس و پنلوپ هر کدام به نـوعی داغ انـدوهبار   . ماندگار را گرد هم آورده است
تابند و سرنمونه آن دو یعنی آتنا و هفائیستوس نیز در عین انتساب  تنهایی را برمی

ساختن خود به کارهاي هنـري و   با سرگرمبه خدایان، گریزان و بیزار از آن عالم، 
صنعتگري و گاه با پرداختن به احوال قهرمانان انسانی که تنهایی و غم غربت آنان 

 .دهند تنهایی خود را تسکین میدرد آزارد،  را سخت می
                                                   

10. Heracles 



. آور اسـت  ، شـگفت »هفائیسـتوس بـا اولـیس   «و» آتنا با پنلوپ« هاي همانندي
آمیزي نسبت به پاکدامنی خود بیمناك است؛  واسپنلوپ نیز مانند آتنا به طرز وس

اعــراض او از خواســتگاران پــر شــمارش در غیــاب همســرش اولــیس، یــادآور  
هر دو در هنرهاي دسـتی  . اعتنایی آتنا به عشق بسیاري از ایزدان آسمانی است بی

سـاخت آشـکار بـود و     در صنایع دست ]آتنا [مهارت وي«. دارند شگفت مهارتی 
اما بـیش از همـه، در کـار زنـان از دیگـران برتـري       . ها را ساخت نخستین گلدان

ایـزدان نـامیرا بـراي    . آورش زبانزد بـود  بافی و گلدوزي شگفت هنر پارچه. داشت
 »او بـود  ةشـد  کـار گلـدوزي   هاي خود به وي متکی بودند و رداي هرا دست جامه

بافندگی پنلوپ نیست که کنندة هنر  آیا این ویژگی آتنا تداعی. )88 :1382ژیران .ف(
بافـت و   اي را می شرم، جامه براي فرار از پذیرش تقاضاي ازدواج خواستگاران بی

شکافت؟ زیبایی آن دو نیز چنان چشمگیر است که یکی در میـان   سپس آن را می
بـا  . خدایان اولمپ و دیگري در میان مردان زمینی خواستگاران بسیار یافته اسـت 

ـ  که همانندي توان گفت این توصیف می اي اسـت کـه    گونـه ه هاي پنلوپ با آتنا ب
 .شمار آورده را نمودگار زمینی آتنا ب اوتوان  راستی می به

هـاي   توانـد بـا هماننـدي    زمینی آتنا باشد ، اولیس نیـز مـی   ةاگر پنلوپ نمایند
 هفائیسـتوس  . نمودگار او در سطح زمینیان باشـد  ،شگفتی که با هفائیستوس دارد

نمودگار آتـش آسـمانی و ایـزد آهنگـري و صـنعت       ،اساطیري یوناندر باورهاي 
هـاي   کـاخ : توان به این موارد اشـاره کـرد   هاي او می ساخت از جملۀ دست. است

 هـاي مفرغـی و نیـز تخـت زریـن، عصـاي شـهریاري، آذرخـش،          هالمپ با آرایـ 
ــال  ــه ب ــناك، گردون ــپر ترس ــوس س ــون11دار هلی ــاي آپول ــیس 12، تیره  ، 13و آرتم

. )142ـــ141: 1382ژیــران ( ...15لـزره آشیــ …س، ـوشن هراکلـــ، جــ14داس دمتــر
، را 16هنگامی که زئوس براي پادافراه آدمیان بر آن شد کـه نخسـتین زن، پانـدورا   

                                                   
11. Helios   2. Apollon  3. Artemis 
 
 

14. Demeter   ٢. Achille  ٣. pandore 
 
 



بیافریند، به هفائیستوس رو آورد و بدو فرمان داد پیکر زنی را با آب و گل قالـب  
موارد دیگر به زئوس او در بسیاري . زند، بدو حیات دمد و صداي انسانی ببخشد

اش را با تبري شکافت تا آتنا بتواند از آن فرا جهد و به فرمـان   جمجمه. یاري داد
 ،زشـت بـودن   ا وجـود او ب. )142: همان( .هاي قفقاز به بند کرد او پرومته را در کوه

از برخـی  . و محبوب زنان بسیاري از آسمانیان و زمینیـان بـود   17همسر آفرودیت
. ید که عشق او نسبت به آتنا از بدو زایش این ایزدبانو نطفه بستآ یمها بر افسانه

شـد آتنـا از سـرش     پیش از آنکه او با تبري به زئوس ضربت زند کـه باعـث مـی   
فراخیزد، هفائیستوس درخواست کرد کـه دسـت ایزدبـانوي بـاکره را کـه ظـاهر       

. گویند زئوس رضایت داد اما آتنا خود از قول پدر سر بـاز زد  می. برگیرد ،شد می
که هـردو پشـتیبان    به آن دلیلکه سرگذشت آنان باهم آمیخت، تنها رود  گمان می

بـا تمـام    .)143 :همان(خورد  شان به هم گره می کار آدمیان بودند و حوادث زندگی
اند، نقـص عضـو او    تهگف بیشترآنچه  عکسِ .)5(او از هنگام کودکی لنگ بود ها،این

در حقیقـت هـومر روایـت    . او از بدو زایش لنگ بود. یک تصادف نبود ۀدر نتیج
 اوکوشـید   چون لنگ بود، مـی کرده که هرا از زشتی فرزند خویش شرمسار بود و 

 .)138: همـان (پس اورا از ارتفاعات المپ به دریا انداخت  .را از ایزدان پنهان دارد
هـاي سپسـین    را مربوط به دوره لنگی او ایلیادي نیز در با این وجود روایت دیگر

 )71: 1، ج1378گریمال ( .ندک اش می زندگی
را بیش از هر ایزد دیگر بـا هفائیسـتوس    هاي اولیس او گري تیزهوشی و چاره
که موجبـات فـتح تـروا را     ـاگر ابتکار ساختن اسب چوبی  . همانند ساخته است

هماننـدي   ،چنانکه گفته شده از سوي اولیس بدانیم ـ را  براي یونانیان فراهم آورد
گونـه کـه    آن. گري او بیشتر خـواهیم یافـت   او را با هفائیستوس و مهارت صنعت

پـردازان یونـان بـراي همانندسـازي      تالشی ناخودآگاه از سـوي اسـطوره   پیداست

                                                   
17. Aphrodite 



، هماننـدي  اودیسـه نکتـۀ مهـم دیگـر در    . اولیس و هفائیستوس در جریان بوده اسـت 
البتـه  ـ  ی است که اولیس پس از بازگشت به ایتاك با صورت ظاهر هفائیسـتوس شگفت

پوسـت  . زد) اولـیس (د را بـرو  وآتنا چوبدسـت خـ  ... « .کند پیدا میـ به مدد آتنا  
دار کـرد، موهـاي زریـنش را از     خیزش چـین  هاي سبک روي اندام را بر زیباي او

هـاي او گذاشـت و    انـدام سرش فروریخت؛ پوست مرد بسیار پیـري را بـر همـۀ    
اي  جاي تن پوشش، ژندهه تار کرد، ب ،دیدگانش را که از آن پیش آن همه زیبا بود

اي ستبر از هم گسیخته و چرکین که از دودهاي انبود آلوده شده  فرسوده و نیم تنه
هـاي   کنید بـا تنـدیس   مقایسهاین اوصاف را  .)303: 1371هومر ( )6(»...پوشانید ،بود

اي با ریشی انبوه و ظاهري وحشـی در   بنیه به شکل پیرمرد خوش«که هفائیستوس 
 »دادنـد  حالی که کاله بیضی آهنگران را بر سر و چکشی در دست دارد نشان مـی 

شدن پاي اولیس به هنگام شـکار   اگر گنجاندن ماجراي زخمی. )377: 1387میت شا(
در پایش ماندگار شد که آثار آن همچنان  )917: 2، ج1378گریمال ( گراز در پارناس

اصـل او یعنـی هفائیسـتوس و پـاي لنـگ او نبـود،        ۀبرداري از نسـخ  براي نسخه
بـه   دوبـاره از مراجعـۀ   پـس اش  خدمتکار سالخورده وسیلۀ بهشدن اولیس  شناخته

اي بـراي   به عنوان نشانه تنهاایتاك، چندان ارزش و جایگاهی ندارد که این ماجرا 
اگـر  . هاي منقول دربارة او گنجانـده شـده باشـد    نبازشناسی اولیس در متن داستا

گونۀ آن دو که در ماراتن  از تعقیب و گریز مسابقه پسرسیدن هفائیستوس به آتنا 
ــاق افتــاد  ــران ژ( اتف ــري     )143و  87 :1382ی ــب، پس ــلت غری ــل آن وص و حاص
اي بـه   نام بود، اولیس نیز بنا به روایتی با پیروزي در جریـان مسـابقه   اریختونیوس
اگـر  . نـام 18یافت و حاصل این ازدواج نیز تنها پسري اسـت تلمـاك   پنلوپ دست

که  ـشان، به دو دنیاي متفاوت تعلق دارند   نژاد آسمانی باوجودهفائیستوس و آتنا 
بر اساس آن یکی نمودگار آتش زمینی و دیگـري نمودگـار آتـش آسـمانی شـده      

                                                   
18. Telemaque 



منطقه جدا از هـم تعلـق    شان به دو نژاد اصیل باوجوداولیس و پنلوپ نیز  ـاست  
 .دارند

ترتیب دور نیست که داستان عشق اولـیس و پنلـوپ، بـر اسـاس طـرح       بدین
دلدادگی آتنا و هفائیستوس شکل گرفته باشد و آتنا از آن روي کمر به حمایت از 
اولیس و تالش براي باز آوردن او به ایتاك و همسرش پنلوپ بست که اولیس را 

نگـري   اگر با انـدکی ژرف . دانست زمینی محبوب خودش هفائیستوس می ةنمایند
دلبستگی آتنا و  بارةهومر و باورهاي اساطیري شایع در میان یونانیان در اودیسۀبه 

هفائیستوس و ماجراهاي هر یک از آن دو ایزد نگاه کنیم، خواهیم دید کـه هـومر   
هاي زنـدگی هفائیسـتوس   شاید به طرز ناخودآگاه دست به تکرار برخی از ماجرا

آیـا قابـل تصـور نیسـت کـه       ،بـراي نمونـه   .در شرح ماجراهاي اولیس زده است
ـ 235 :1371هـومر  (اولیس در دنیاي زیرزمینی هـادس   )7(ماجراي هبوط سـرود  /262ـ

. هبوط هفائیستوس از اولمـپ بـر سـطح زمـین باشـد      ةشد شکل دگرگون )یازدهم
را بـه زمـین    او ،شـود  راکلس آگـاه مـی  گاه که هرا از حمایت هفائیستوس از ه آن
. اندازد یا بنا به روایتی دیگر زئوس عامل اصلی هبوط او بر زمین بـوده اسـت   می

اي از هبوط دارد و اولیس نیـز مطـابق نمونـۀ     یعنی در هرحال هفائیستوس تجربه
. داشته باشـد  ـدر شکلی کامالً متفاوت   حتی ـبایست این تجربه را   اولیۀ خود می

یم که مضمون اساطیري هبـوط قهرمـانِ نرینـه، آن هـم از سـر نـاگزیري و       دان می
ـ   هاي اساطیري بین ، ریشه در روایتهناخواست ویـژه مـاجراي هبـوط     هالنهـرین و ب

نوعی تکرار شـده  ه که در اساطیر سایر ملل نیز ب )8(تموز در دنیاي زیر زمینی دارد
اما نباید از یاد برد کـه  . زمین افتادن بیژن در چاه در اساطیر مردم ایران انندم ،است

قهرمانی که با موفقیت . الزمۀ یافتن اقتدار و شهرت است ،دادن به تجربۀ هبوط تن
هـاي انـواع خـود     هایی فوق توانایی گذارد ، به توانایی این تجربه را پشت سر می

از ایـن تجربـه،    پـس هفائیسـتوس   .)245ـ237 :1385مظفري : به. ك.ر( یابد دست می
هاي صنعتگري و ابداع ابزارهـاي شـگفت رزم و بـزم را بـراي خـدایان و       مهارت



از هبـوط و نـزول در دنیـاي     پـس گونه که اولیس نیز  آورد؛ آن دست می هآدمیان ب
و  یابـد  مـی  ،زیرزمینی هادس معرفت و ادراکی فراتر از آنچه تا آن موقـع داشـت  

 .گذارد خود را بر مبناي تجربه هبوط خویش می هاي توفیق پایه
توان گفت که اسطورة اولیس و بازگشت او بـه سـوي    می ،بنا به آنچه گذشت

ایـن اسـطوره   . هاي ترمیمـی اسـت   اي از جنس اسطوره همسرش پنلوپ، اسطوره
اگـر آن دو از  . کنـد  نقاط ضعف اسطورة دلدادگی آتنا و هفائیستوس را ترمیم مـی 

عقدة جدایی آنهـا   ـاولیس و پنلوپ   ـنمایندگان زمینی آنها   ،ندندوصال هم بازما
اگر بخواهیم در بازسازي عشق آتنا و هفائیستوس، به عشق پنلوپ و . را واگشوند

گونه که پوزئیدون نقـش اساسـی    اولیس تمسک جوییم، باید باور داشت که همان
داشـت،  در سرگشتگی اولیس در بازگشت به موطن خویش و وصـال همسـرش   

باید چنین سهمی براي او در اسطورة دلدادگی آتنا و هفائستوس نیـز قایـل شـد؛    
یعنی قابل تصور است که پوزئیدون دستی در فراق آتنا و هفائیستوس نیـز داشـته   

در هر حال مشاجره و ستیزة آتنا و پوزئیدون در تصرف شـهر آتـن مسـتند     .است
 )770: 2ج  ،1378گریمال ( .به منابع معتبر اساطیري است

 
 شناختی رویکرد جهان

الگوي  را بازتاب اسطوره و کهن» پنلوپ، آتنا«و » اولیس، هفائیستوس«توان  آیا می
هاي گوناگون از آثار افالطون گرفتـه تـا    به صورتبارها شمار آورد که  هب» همزاد«

شـود؟   گر مـی  و جلوه نماید میرخ  ،سکی و صادق هدایتفادگار آلن پو، داستایو
  :پردازد اثر افالطون، آریستوفانس با این تصور به تبیین عشق می 19یافتضدر 

اي تشکیل  انسان ازلی شکلی گرد و مدور با چهار دست و پا داشت و پشت و پهلوها دایره
داد و این پیکر، دو چهره و یک سر داشت و پس از آن به دو بخش تقسیم گشت؛ پس  می

                                                   
19. Symposium 



جویاي یکدیگر بودند به سوي هم آمدند و به شوق از تقسیم، دو پاره وجود انسان که 
 )M.H .Abrams 1962  313 :( .دست و بازوها را پیش آوردند ،شدن یکی

آرزوي وحدت و یگانگی انسان خاکی با نیمۀ آسـمانی و   ،يا نهوگآیا هومر به 
آیـا اولـیس و پنلـوپ     ،کند؟ به عبارت دیگر آنها را منعکس نمی مهینهاي  نسخه

جویاي پارة گمشدة وجود خویش که بـه صـورت هفائیسـتوس و آتنـا در ازل و     
 نیستند؟ ،اند دم تاریخ مجسم گشته سپیده
را تبلـور و تجسـم   » آتنا و پنلوپ«و » هفائیستوس و اولیس«توان  می سوییاز 

شت نظام شباهت نظام نامرئی یا روحانی با نظام مرئی و مادي یا به تعبیري که گذ
این مکتب فکري همان است کـه میـر فندرسـکی     .شمار آورد هآسمانی و زمینی ب

امـا   ،ناصر خسـرو  در شعر زیباي زیرین که در سبک و سیاق شعر )ق. ه1050970(
 :اي متفاوت سروده شده، بیان کرده است با مضمون و اندیشه

 هرچــه در باالســتیی در زیــر دارد صــورت زیباستیچرخ با این اختران نغز و خوش و 
 بر رود باال همان با اصـل خـود یکتاسـتی    صــورت زیــرین اگــر بــا نردبــان معرفــت

 )312: 5، ج1366صفا (
ـ  ۀمحتواي شعر البته تأثیر افالطون را بر اندیش در . دهـد  یمیرفندرسکی نشان م

 ،این ارتباط، کالم افالطون که بعدها دیونوسـیوس کـاذب آرپاگوسـی نقـل کـرده     
 : شنیدنی است

این سخن صورتی . شود آید، بازتابی است از آنچه در ذهن درك می چه به احساس می آن
: گونه نقل شده است بدین Tabula Smagadinaدگرگون از کالمی است که در لوح زمردین 

شود، مشابه آن چیزي است که در پایین است و گوته آن عبارت نغز را  آنچه در باال یافت می
 (J.E.cirlot 1962: XVI). آنچه در درون هست در بیرون نیز هست: بدین صورت اظهار کرده است

هرچه باشد، نمادگرایی در گسترة تأویل و آفرینش خـودش، در درون نظـامی   
نظامی که کارکرد غالـب آن   ؛کند یالعاده پیچیده عمل م یافته از روابط فوق سازمان

پیوند زدن دنیاي طبیعت و ماوراي طبیعت یـا عـالم کبیـر و عـالم صـغیر اسـت؛       
 :گوید گونه که شیخ محمود شبستري می آن

ــت  ــر و باالس ــان از زی ــرچ آن در جه  مثــالش در تــن و جـــان تــو پیداســـت    ز ه



 )48 :1381شیخ محمود شبستري (
دریـغ آتنـا از اولـیس ارائـه      هاي بی حمایت بارةتوان در آخرین احتمالی که می

خواسـت   این است که تمدن خردگراي یونانی با پرداختن این اسـطوره، مـی   ،کرد
حمایت و تأیید عقل کل و آسمانی از عقل جزوي و زمینـی را در قالـب روایتـی    

هر چند . نشان دهد است ـ که همواره مطلوب آن قوم بوده  ـحماسی و اساطیري  
داند کـه روح   ریمال، حمایت آتنا از اولیس و هراکلس را نشانۀ کمکی میکه پیر گ

 کنـد  و عقل معموالً به نیـروي جسـمانی و ارزش شخصـی قهرمانـان ارزانـی مـی      
در آتـن،  ویژه  به ،اما با توجه به اینکه آتنا در دنیاي یونان ،)124: 1، ج1378گریمال (

بارها عقـل و دانـایی    ایلیادمر در شد و با توجه به اینکه هو زن ایزد عقل تلقی می
، 96، 85: 1372هـومر  ( اسـت  اولیس را همتاي عقل و دانایی زئوس توصـیف کـرده  

توان حمایت آتنا از اولیس را تجسمی از حمایت و تأیید عقل آسمانی و  ، می)106
سـبب بـه    ، آتنا بدینایلیاددر سرود دوم . کلی از عقل زمینی و جزوي بشر دانست

خردمندي و دوراندیشی ممتـاز از دیگـران و    نظررا از  آید که او میسراغ اولیس 
یگانه ستایشی کـه از او   کند،را مورد خطاب  گاه که او بیند و آن همتاي زئوس می

! ...اي اولیس خردمنـد ! اي پسر ایزدي له ئرت: خردمندي اوست ،آورد به زبان می
 )86ـ85: 1371هومر (

 
 

 نتیجه 
بندي معمولی کـه پـیش از ایـن     توان اساطیر را غیر از تقسیم براساس آنچه گذشت، می

اند، با توجـه بـه نحـوة     دانشمندان این علم با عنایت به محتوا و کارکرد آنها ارائه نموده
یکی از سودمندترین کاربردهاي این نوع . پیوستگی آنها نیز به انواع گوناگون تقسیم کرد

رایج در تکوین و دگردیسی اساطیر و بازیافـت  هاي  بندي، به دست آوردن قاعده تقسیم
شناسـی برخـی    شـدة اسـاطیر دیرینـه و علـت     هـاي حـذف و فرامـوش    و احیاي بخش



گونه که درباره علـت حمایـت آتنـا از اولـیس،      آن(عملکردهاي قهرمانان اساطیر است 
هـاي تکرارشـونده بـراي باورمنـدان خـود،       اساطیر ضمن ارائۀ نمونه). نکاتی گفته شد

د که در عین وفاداري به خطـوط اصـلی آن   نتوانند منشأ پیدایش اساطیر دیگري شو می
هاي متقدم را ترمیم کنند و عناصر اساطیري نـوینی را کـه    اساطیر، نقاط ضعف اسطوره

 .د، بدانها بیفزایدنبا مقتضاي فرهنگی، فکري و اجتماعی دورة اشاعۀ خود هماهنگی دار
 

 نوشت یپ
و  252، 224، 213 صص. هاي شکار شده سایه. 1385. بهمن ،سرکاراتی: به .ك.ر) 1(

286. 
دیـو و  «هاي گونـاگون اسـطورة    توان یکی از جلوه داستان هفائیستوس و آتنا را می) 2(

اي و لباسـی نـو ظـاهر     هـر دم بـه رنـگ تـازه    » دیو و دلبر«اسطورة . شمار آورد به» دلبر
هـاي مختلـف و    هاي گوناگون به شـکل  ها و زمان این داستان بنیادین در مکان. شود می

و گاه در  (Shrek)متفاوت جلوه کرده است، گاه در شکل و شمایل دراکوال و گاه شرِك 
» ادوارد دسـت قیچـی  «شبح اهرا اثر گاستون ورود و زمانی در کینک کُنگ و یا در فیلم 

(Edward Scissor hand) و فرانکشتین. 
فرزند بکرزاد هراسـت و آتنـا دختـر زئـوس     گونه که مشهور است هفائیستوس  آن) 3(

توان تصور کرد که  دنیا آمده است، آیا نمی است که از مغز سر او بدون مشارکت مادر به
عبـارت   زئوس و هرا هستند، به (Anima)و آنیماي  (Animus)هفائیستوس و آتنا، آنیموس 

 دیگر آتنا نیمۀ زنانه زئوس و هفائیستوس نیمۀ مردان هرا باشد؟
طور اساسی عمل بافندگی منودار آفرینش و  به )٤(

ویژه،  زندگی است و ارتباط آن با مورد اخیر، به
بدین خاطر است که نشانه و رمز گردآوری، تکثیر 

ــت  ــد اســـــــــ ــا رشـــــــــ   .یـــــــــ
١٩٦٢ (٣٤٩: Cirlot(.  تعبیـر روشـن و    "رشته حیات"عبارت

پارچه است که تنها بـا مفـاهیم    گونهفصیح رمز
تار و (یق ادغام دو عنصر پیوند و افزایش از طر

 فقـط یابد و  ارتباط منی) ـ  فاعل و منفعل ـپود  
معادل آفرینش هم نیست بلکه تصور عامل منود بـه  



مثابه نوعی حجاب است که آنچه را که حقیقـی و  
گونه که  سازد؛ مهان از دیده پنهان می ،عمیق است
ها را  قدما آمسان: دارد اظهار می (Porphyry)پورفیری 

ها تن  نامیدند زیرا که از نظری آمسان می» حجاب«
: گویـد  طور که افالطون مـی  پوش خدایانند؛ و مهان

به اربـاب انـواع    (Demiurge)آفرین  تنها خالق جهان
دهد تـا   ثانویه یعنی خدایان اساطیری فرمان می

م هــ ای رمــزی بــه بــاقی و فــانی را در پارچــه
بـر مفهـوم رمـزی     افـزون ایـن معنـی   . پیوندد

نشانه ترکیب دوگانه متامی (مناد جوزا  ،بافندگی
. نیز هست) اند خبشی باقی موجودات که خبشی فانی و

به یاری   (Isis)سازد که ایزیس پلوتارک خاطرنشان می
افسـانه  . بـافی را اخـرتاع کـرد    خواهرش پارچـه 

بـا ایـن مضـمون     )Web of Penelope(بافی پنلـوپ   پارچه
ار و پود را معادل رنه گنون ت. یابد  ارتباط می

در آن  ،بیند اعضای افقی و عمودی صلیب کیهان می
 ةعمودی منودار مراحل گوناگون هستی و افقی نشان

وی . میزان پیشرفت حاصله در ایـن مراحـل اسـت   
پردازد که دو رشـته   مهچنین به ذکر این نکته می
توان با اصول نرینه و  نخ کارگاه بافندگی را می

مادینه یکـی مشـرد و بـدین خـاطر اسـت کـه در       
برمهای متعـال چنـین توصـیف     )(Upanishadeاوپانیشاد 

کسی که دنیاها چون تـار و پـود در   « :شده است
 )٣٥٩ :Ibid(» وجودش درهم تنیده

. منـاد جـان اسـت    ،پا (Diel)بنا به گفته دیل ) ٥(
است که پا  احتماال نظر وی بر این مبنا استوار

حائل تن یعنی ستون و عمودی است که بدن را صاف 
نشان  گوناگونهای  دیل با ذکر مثال. دارد نگه می

دهد که در اساطیر یونان لنگ بودن معموال مناد  می
 ـای بس مهـم    کاستی و نقیصه ـنوعی عیب و نقص  

یونگ ایـن نظـر را تأییـد    . در روح آدمی است 
و (Hephaestus) سـتوس  ئیه هفادارد ک کند و اظهار می می

آهنگر و مانی هر سه پاهای ناقص ) Wieland(ویالند 
آیـا اسـتعدادها و مواهـب    . و معیوبی داشـتند 

شود به  ای که به برخی کسان اعطا می العاده خارق
 ای از این نقائص و عیوب جسمی نیست؟ جربان پاره

(cirlot ١٠٦ :١٩٦٢).    اگر نظری که پیشرت مطرح شـد  یعنـی
 راتلقی هفائیسـتوس بـه منزلـه آنیمـای هـرا      



ــذیریم ــودن    ،بپ ــگ ب ــه لن ــود ک ــد ب دور خنواه
هـای   که بنا بـه برخـی از روایـت    ـهفائیستوس  

نتیجه خواستة  ـرفتار هرا است   ةاساطیری نتیج
ناخودآگاه هرا برای سلب نظر دیگر زنان زمینی 

اما شگفتا که او  ،شدو آمسانی از هفائیستوس با
با وجود این نقیصه مهواره مـد نظـر زیبـاترین    

لرد  اننددرست م ،زنان زمینی و آمسانی بوده است
 .دنیا آمد هبایرون که با پاهای ناقص و معیوب ب

هـاي   هاي اولیس نمودگـاري از جامـه   بودن جامه» دود آلود«توان تصور کرد که  می) 6(
اشتغال به آهنگري و کار بـا آتـش همـواره دودآلـود بـوده      هفائیستوس باشد که در اثر 

است؛ و دیدگان تار او نیز نشـانی اسـت از چشـمان هفائیسـتوس کـه بنـا بـه برخـی         
 )48: 1387پین سنت ( .ها بر اثر جرقۀ آهن عیبناك شده بود گزارش

 Jacob)یاکوب بوهم  .هبوط نشانه جتسد روح است) ٧(
B?hme)  نشانهعنوان  بادر کتابش )De Signatura ( اظهار
انسان تا بدان حد که اصل و گـوهر  «دارد که  می

میرا شد زیرا آرزوهای باطنی او  ،ناب اهلی بود
به سـوی  ... که از کانونی درونی سرچشمه گرفت 

از این  ،»زایشی بیرونی و دنیوی جهت پیدا کرد
اصل و گوهر اهلـی یـا   ) Evolaدر استنساخ ِاوال (رو 

کـه هنـوز در وجـود    ( inner corporeityجسمانیت درونـی  
رنج مرگ مادی را حتمـل  ) انسان باقی مانده است

 ) ٩٧ - ٩٦ :Ibid( .کند می
النهرین باستان و هبوط در آن  از باور به جهان زیرین در باورمندان بین یبراي آگاه) 8(

 .301ـ 298و  123: 1383بلک و گرین  :و/  Micea eliade 1993, vol.5: 256-267: به. ك.ر جهان؛
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