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  سيگل. رابرت اي  نوشته
  حميد پرنياني  ترجمه

  

چنان  پوشي دارد، آن ي بين اسطوره و فلسفه هم با رابطه  ي بين اسطوره و علم، رابطه

جا هم  هايي كه در فصل پيش بررسي شد را اين بسياري از تئوريتوان  ميكه 

: هاي مختلفي هست ي بين اسطوره و فلسفه ديدگاه ي رابطه درباره .شان كرد بررسي

اسطوره بخشي از فلسفه است، اسطوره فلسفه است، فلسفه اسطوره است، اسطوره 

ديگر  ي اسطوره است، اسطوره و فلسفه از يك ي فلسفه است، فلسفه نتيجه نتيجه

فلسفه و اسطوره از ] كه سرانجام اين[مستقل هستند اما كاركرد يكساني دارند، و 

  .ديگر مستقل هستند و كاركردهاي متفاوتي دارند يك

  

  پل رادين

ي فلسفه  يادآوري كنيم كه تيلور و فريزر هم اسطوره و هم علم را زيرمجموعه

از ديد وي، . دهد برول اسطوره را رودرروي علم و فلسفه قرار مي-دانستند، لوي مي



اسطوره منعكس شده است، در تضاد با  ها با جهان، كه در شدگي نخستي همانند

  .اش هستند اي كه علم و فلسفه در طلب شدگي شدگي با جهان است، منفك منفك

  

كه از كودكي به آمريكا برده شده شناس لهستاني،  ، انسان)1959 -  1883(پل رادين 

سانِ ان«اش،  نامِ كتابِ مهم .نشان دادبرول -ها را به آراي لوي ن واكنشتري درشتبود، 

گرچه رادين در اين كتاب هيچ . چيز است ، خود گوياي همه»ي فيلسوف مثابه نخستي به

] ديدگاه تيلور را[كند؛  ال ديدگاه تيلور را احيا مياي به تيلور نكرده است، اما عم اشاره

 فهها از فلس نخستي ترِ داند كه بيش رادين مسلم مي .دهد و هم تعميم هم شرح مي

وجود  افراد بسياريدر هر فرهنگي د كه اذعان داراما  اشتندي بسياري د فاصله

، تمايز »انديشمند«و افراد استثنايي، » گر انسانِ كنش«وي بين افراد ميانه، . اند داشته

  :گذارد مي

  

. دهد گر به اين قانع است كه جهان وجود دارد و چيزها رخ مي انسانِ كنش«

گر آماده است كه  انسانِ كنش. هستندآمدهاي ثانوي  ها، ناشي از پي توضيح

ي  مسئله] پذيرفتن[اساسا، اين . شوند را بپذيرد اي كه آشكار مي هاي اوليه آمد پي

دادنِ يك گونه از توضيح  وي، هرچند، تمايلي براي ترجيح .تفاوتيِ مطلق است بي

وي توضيحي را . يابد را در تضاد با توضيح ديگر مي] توضيح[دهد و آن  نشان مي

دادها را سراسر مكانيكي تبيين  اي از رخ ي بين مجموعه دهد كه رابطه ترجيح مي

 –چه اجازه داشته باشم اين اصطالح را به كار برم  چنان –يِ وي روانآهنگ . كند مي

ترين  دادهاست، يا در به پايانِ همان رخ ي درخواستي براي تكرارِ بي دهنده نشان



دادهايي است كه در يك سطحِ عمومي قرار  رخ] درخواستي براي تكرارِ[اش،  حالت

پنداشتنِ ] براي وي. [انديشمند، سراسر متفاوت است] روانيِ[اينك، آهنگ . ... دارند

نشان [فشارد كه  او بر توصيفي پا مي. كافي نيستدادها،  ي مكانيكي بين رخ رابطه

پيچيده، ] دادي رخ[ساده به ] دادي رخ[بسيار، و از ] دادهاي رخ[به ] داد رخ[يك  ]دهد

ي معلولي را  علت و رابطه] انديشمند[؛ يابد كند و تكامل مي  رفت مي اندك پيش اندك

  ».در ذهن دارد

)Radin, Primitive Man as Philosopher, pp. 232-3(  

  

ها يافته  ي فرهنگ در همه ،با همان تناسب ،»هاي آهنگ رواني گونه«هر دوي اين 

ها انديشمند  پذيرد كه نخستي كند و نمي برول اشتباه مي-پس، اگر لوي. شوند مي

اما  .ها انديشمند هستند ي نخستي پندارد همه كند كه مي هستند، تيلور هم اشتباه مي

ها را  تيلور آن(ساز ناميده شوند  كه از سوي تيلور اسطوره آناز شديدتر  ها اين نخستي

از ديد  .اند  مفتخر شدهسوي رادين به مهارت فلسفي از ) نامد مي» فيلسوفان وحشي«

ي  تر درباره ، بيششوند ها يافته مي در اسطورهكه كامال  ،هاي نخستي تامل رادين

ي  ، دربارهدريغاكه،  دهند تا اين گوست كه در جهان مادي روي مي دادهايي پاسخ رخ

پردازند،  ي انواع موضوعات متافيزيكي مي ها به همه اسطوره .ي آدونيس اسطوره

افزون بر آن، بر خالف نگرِ  .هاي اساسي و پايانيِ واقعيت هستند كه مولفه] موضوعاتي[

  :و سخت هستند توانشِ نقدكردنِ شديدداراي ها  تيلور، نخستي

  



ها فاقد قدرت انديشيدنِ انتزاعي يا فاقد  نصفانه است كه بگوييم نخستيآشكارا غيرم«

نقد عينيِ آن ] فاقد قدرت[مند، يا  اي نظام ها در سامانه قدرت چيدنِ اين انديشه

  ».شان هستند ها و محيط پيراموني انديشه

)Radin, Primitive Man as Philosophers, p. 384(  

  

طور قطعا از ديد كارل پوپر و رابين هورتون،  ديد رادين، و هميناز توانشِ نقدكردن، 

  .ي انديشيدن است سنجه

  

  ارنست كاسيرر

دهد  برول واكنشي نشان مي- ، فيلسوف آلماني، به لوي)1945 - 1874(ارنست كاسيرر 

-از ديد كاسيرر، كه سراسر پيرو لوي. كه از ميزان اهانت بسيار كمي برخوردار است

، نخستي است و سرشار از »آفريني اسطوره«اي، يا  ورزيِ اسطوره نديشهبرول بود، ا

. اي، بخشي از دين، و بازنماييِ يگانگي با جهان است ورزي اسطوره انديشه. عاطفه

اي نشان از منطقِ خودش دارد، و با اين بارو  ورزيِ اسطوره كاسيرر باور دارد كه انديشه

گويد و اصطالح  برول همين را مي-در واقع، لوي .كند مي جدابرول -لوياش را از  راه

» نامنطقي«هاي  اي را با برچسب ورزيِ اسطوره سازد تا انديشه را برمي» پيشامنطقي«

ي صورتي از  مثابه چنين بر خودپيرويِ اسطوره به كاسيرر هم .ننامد» غيرمنطقي«يا 

د دارد، و همين تاكي) هاي اصلي ديگر دانش هستند زبان، هنر، و علم، صورت(دانش 

  :سازد برول سوا مي-تاكيد راه كاسيرر را از لوي



  

الزامي است، ) سمبوليك(هاي نمادين  ي كليِ صورت گرچه تابعيت اسطوره از سامانه«

ممكن است منجر ] تبعيت الزامي[اين . ... ي يك خطر مشخص است دهنده نشاناما 

امكان نيست كه بتوان و  .وره گرددصورت طبيعيِ اسط] يعني، تمايزِ[ سازيِ يكسانبه 

اسطوره را با فروكاستنِ آن به صورت ديگري از زندگيِ فرهنگي، يعني يا علم يا هنر 

  ».يا زبان، توضيح داد

)Cassirer, The Philosophy of Symblic Forms, vol. II, p. 21(  

  

اسطوره با علم گويد كه  برول، مي-نظري با لوي اختالف  هيچ جا، كاسيرر، بي در اين

خويش ) و فُرمِ(علم زماني به صورت «: آيد ساز است و علم از پسِ اسطوره مي ناهم

هم از نگرِ كاسيرر و  ».اي و متافيزيكي را رد كرد ي عناصرِ اسطوره دست يافت كه همه

تعريف . برول، اسطوره منحصرا نخستي است و علم منحصرا مدرن-هم از نگرِ لوي

هاي  ي يكي از نمادسازي مثابه به –ي صورتي از دانش  مثابه بهكاسيرر از اسطوره 

داند، اما  ي علم مي دسته اسطوره را هم –آفريني -هاي جهان فعاليت] يكي از[انسان، 

  .دانست دسته نمي ها را هم رول آنب-لوي

  

كاسيرر در زمان . داند متعاقبا، كاسيرر اسطوره را نه صرفا چيزي نخستي، كه مدرن مي

هاي سياسيِ  هيتلر از آلمان به آمريكا گريخت، و تمركزش را بر اسطوره] راني حكم[

جا به ايدئولوژي نزديك  در اين  اسطوره .تر از همه بر نازيسم، نهاد مدرن، و بيش



متمركز بود، حاال به شناختي  تر بر مسائل آسماني و معرفت كاسيرر كه پيش. شود مي

هاي سياسي چگونه كنترل  اسطوره: رده استخشنِ علميِ اجتماعي روي آومسائلِ 

برول را براي نامنطقي دانستنِ - تر لوي شوند؟ كاسيرر كه پيش كنند و ماندني مي مي

  :گويد برول را بازمي- اسطوره سرزنش كرده بود، حاال سخنِ لوي

  

اي كه با پيدايشِ  انسان، نيروهاي عقالني ي لحظات مهمِ زندگيِ اجتماعيِ در همه«

و ديگر (كنند ديگر به خودشان مطمئن نيستند  اي مخالفت مي كهنِ اسطوره مفاهيمِ

  ».رسد در اين لحظات، زمانِ اسطوره دوباره فرامي). راسخ نيستند

)Cassirer, The Myth of the State, p. 280(  

  

زند و جادو را به اقدامي كه نااميدانه در پيِ  كاسيرر اسطوره را به جادو گره مي

هاي  وي توضيحي كه برونيسالو مالينوفسكي از اسطوره .كردنِ جهان است كنترل

  :برد هاي مدرن به كار مي اسطوره] توضيح[نخستي دارد را براي 

  

شناسي در جوامعِ نخستي  از نقشِ جادو و اسطوره] مالينوفسكي[ِ عينِ همين تعريف «

انسان، در . كار برد ان نيز بهي زندگيِ سياسيِ انس رفته توان براي مراحلِ پيش را مي

  ».زند چارگي، هميشه به ابزارهاي نااميدانه چنگ مي هاي نااميدانه و بي وضعيت

)Cassirer, The Myth of the State, p. 279(  

  



اش  داند، راه كه مادي بداند اجتماعي مي جاي آن ناپذير را به كاسيرر وقتي جهانِ كنترل

دهد، و فراتر از  كاسيرر به اسطوره، توانشِ جادويي مي. كند را از مالينوفسكي سوا مي

هاي مدرن،  اسطوره: اما يك اشكالي وجود دارد .داند ها، اسطوره را مدرن مي ي اين همه

  .سازد را برمي) و بدويت(گرايي  ه نخستياحيايِ رجعت ب

  

حاال اسطوره را ] اما[فلسفه واكاوي كرده بود، -ي شبه مثابه تر اسطوره را به كاسيرر پيش

شود كه  عنوانِ صورتي از دانش واكاوي مي حاال بهاسطوره . سازد از فلسفه جدا مي

ت كه اي كه بر دوش فلسفه است اين اس نقشِ فرعي. منطقِ متمايزي دارد

  :هاي سياسي را به چالش بكشد اسطوره

  

اسطوره، . هاي سياسي را ويران سازد اسطوره] بتواند[فراتر از قدرت فلسفه است كه «

اي بدان راه ندارد؛ اسطوره را  هيچ استداللِ عقالني. است) تن و رويين(ناپذير  آسيب

مهمِ ديگري انجام  تواند خدمت اما فلسفه مي. توان با قياسِ منطقي تكذيب كرد نمي

هاي  بار نامِ اسطوره وقتي براي نخستين. ... تواند رقيب را به ما بفهماند فلسفه مي. دهد

] كاري[ها را  گرفتنِ آن يابيم، پس جدي ياوه و ناجور مي] آن را[شنويم،  سياسي را مي

] نگرفتن جدي[شود كه اين  هنگام، بر ما روشن مي هم. پنداريم ناعقالني و چرند مي

ها و  گاه و ساختار و روش ما بايد، بادقت، خاست. ... اشتباه بزرگي بوده است

ما بايد با رقيب رودررو شويم تا بدانيم . هاي سياسي را بپژوهيم هاي اسطوره تكنيك

  ».كه چگونه با آن مبارزه كنيم

)Cassirer, The Myth of the State, p. 296(  



  

كه  جاي آن تواند به هاي سياسي چگونه مي اسطورهي  دشوار است كه بفهميم مطالعه

جا، صرفا  اسطوره، در اين .شود ي علوم اجتماعي باشد، بر دوش فلسفه نهاده مي وظيفه

  .است قمنط بي] چيزي[چيزي پيشامنطقي نيست، بل سراسر 

  

  ها فرانكفورت

 سرگذشت«كتابي نوشتند با نامِ  1946گروهي از متخصصان خاور نزديك در سال 

، و در »ي تاملي در خاورِ نزديك باستان اي در انديشه رساله: گريِ انسانِ باستان روشن

هنگامي . برول و كاسيرر را گنجاندند-هاي لوي ي تئوري ترين كاربست فلسفه آن كامل

تغيير كرد و نام و » پيش از فلسفه«اش به  بازچاپ شد نام 1949كه اين كتاب در سال 

ي نويسندگان اين  طبق نوشته .اش نشست جاي زيرنامِ نامِ تازه اش در زيرنامِ پيشين

باستان در مرحله فرانكفورت،. ا. نري و هكتاب، ه ي نخستيِ  مردمِ خاورِ نزديك

] ي پيشينه[ .خورد مي» فلسفي-پيشا«برچسبِ درستي  بهزيستند كه  فرهنگي مي

با [ها  فرانكفورت .گردد ها زير عنوانِ نخستي، به تيلور و فريزر بازمي بندي باستان رده

معني  كه به] اي »فلسفي«[انديشند،  مي» فلسفي«ها  مخالف بودند كه مدرن] اين ايده

اي است كه  ي فلسفه، تنها حوزه حوزه .انتزاعي و انتقادي و غيرهيجاني است

» فلسفي«ورزيِ  گيرد، و علم سرنمونِ انديشه سفي را به خدمت ميورزيِ فل انديشه

و [را با همين گستردگي » فلسفه«برول و ديگران نيز اصطالحِ - تيلور و لوي .است

ترين نمود  است، و علم را ناب» گري روشن«برند كه تقريبا مترادف  به كار مي ]شموليت



ها،  ها، بر خالف مدرن ستيها تاكيد دارند كه نخ فرانكفورت .دانند آن مي

محسوس و ناانتقادي و هيجاني ] انديشيدني[معنيِ  بهانديشند، كه  مي» آفرينانه اسطوره«

آفرينانه، اما  اسطورهانديشيدنِ  نمودهايشناسي، تنها يكي از  اسطوره .است

  .شان است ترين غني

  

] ي ارائه[تر از  بيش] چيزي[ورزي  ي انديشه آفرينانه هاي فلسفي و اسطوره در واقع، شيوه

ادراكات ] همان[ها  برول است كه آن-تنها از ديد لوي .مفاهيمِ متفاوت از جهان هستند

هاي فلسفي و  بين شيوه[» تفاوت بنيادين« .باشند متفاوت از جهان مي

است، » آن«ها  اين است كه جهانِ بيروني از ديد مدرن] ورزي ي انديشه آفرينانه اسطوره

اين اصطالحات برگرفته از مارتين بوبر، فيلسوف  - » تو«ها  در حالي كه از ديد نخستي

تو، -ي من رابطه. است  گرانه آن، جداشده و روشن- ي من رابطه .يهودي، است

به ] فعال[ها  كفورتي كتابِ فران كننده نامِ اصلي و گيج –درگيرشده و هيجاني است 

  .تو است-ي من عشق، پارادايمِ رابطه ].باشد[كنار 

  

عنوانِ تو تجربه  عنوانِ آن تجربه كنند، به كه به جاي آن ها جهان را به نخستييعني 

عنوانِ يك چيز تجربه  كه به جاي آن ها جهان را به كه نخستي كنند و اين يعني اين مي

آمدنِ باران پس از يك دوره ] براي نمونه،[ .كنند ميعنوانِ يك شخص تجربه  كنند، به

خوردنِ خدايِ رقيب از  كه شكست نشده است بل عبيرسالي، تغييرات هواشناختي ت خشك

فهمِ جهان  .شده است، يعني با اسطوره توصيف شده است عبيردست خداي باران ت



د بين عيني و ذهني ها قادر نبودن نخستي .آن است-تو، زدودنِ تمايزات مني  مثابه به

كه زمين دورِ  تابد، نه اين آيد و مي ديدند كه خورشيد باال مي ايشان مي: تمايز بگذارند

ايشان  .را] ها ي رنگ[ها ديدند و نه طولِ موج ها را مي ايشان رنگچرخد؛  آن مي

كه  د، نه اينشو چوب، در آب، كج مي: توانستند بين ظاهر و واقعيت تمايز بگذارند نمي

ها  نخستي .شوند هستند زيرا واقعي تجربه مي آيد؛ روياها واقعي نين به نظر ميچ

نام با صاحبِ نام يكي : تمايز بگذارند شده نمادپردازي] چيزِ[توانستند بين نماد و  نمي

خواهيم گفت، بازسازيدنِ يك ) فصل چهار(گونه كه در تئوريِ فريزر  است؛ همان

  .است دادنِ آن معناي بازرخ اسطوره به

  

هاي باستان در جهاني سراسر  النهريني ها و بين گويد كه مصري ها مي  فرانكفورت

آفريني جاي  ها بود كه انديشيدنِ اسطوره اسرائيلي از بني. كردند آفرين زندگي مي اسطوره

خويش را به انديشيدنِ فلسفي داد، قومي كه خدايانِ بسيار را در يك خدا درآميختند و 

ها هموار ساختند،  ها راه را براي يوناني اسرائيلي پس، بني. از طبيعت نهادندخدا را بيرون 

كه (آن خداي شخصي را به يك يا چند نيروي غيرشخصي ] زيرا يونانيانِ باستان[

از طبيعت » زدايي اسطوره«آخرين  .تغيير دادند) اند ي طبيعت يا منظر را فراگرفته همه

  .اسقراطي به علمِ تجربيي پيش گذارِ انگارهراه بود با  هم

  

[ِ آفريني  گاه انگار اسطوره كه، گه نخست اين. ها چند اشكال داشت برنهاد فرانكفورت

را با ها  گرايي ذهنيت نخستي گراييِ تيلور ندارد؛ جان هيچ تفاوتي با جان] ها فرانكفورت



]ي  ي تجربه ثابهم توِ بوبر فرد را به-كه، من دوم اين .داند همسان مي ها مدرن] ذهنيت

كه، هر  سوم اين .كند مي  تجربه» فرد«ي  مثابه نگرد، بل فرد را به نمي» چيز«يك 

براي نمونه، يك حيوانِ خانگي : ي آن و تو تجربه كرد مثابه توان به اي را قطعا مي پديده

چون تو با طبيعت  تواند منحصرا هم كه، هيچ فرهنگي نمي چهارم اين .و يك بيمار

ي  كه، مشخصه پنجم اين .توجه باشد گياهان بي رشدو در عين حال به  درگير شود

] ي فرهنگ خصهمش[و ، آفرين سراسر اسطورهرا هاي خاور نزديك باستان  فرهنگ

را سراسر يونانِ باستان ] ي فرهنگ مشخصه[و  آفرين، را عمدتا غيراسطورهاسرائيل  بني

ي  كنفورد همين اشكال را درباره. م. باورانه است، و ف شرمسارانه ساده علمي دانستن

  .سازد علمِ يوناني مطرح مي

  

برول به موارد -ها براي كاربست تئوريِ انتزاعيِ لوي با اين حال، تالشِ فرانكفورت

گويند كه  برول و كاسيرر، مي-ها، با پيروي از لوي فرانكفورت .ويژه، ستوده شده است

جالب است . ، متضمنِ ذهنيتي متمايز هستند]گويند يي كه مي[ها ها، در داستان هاسطور

-به لوي[برول هماني است كه كاسيرر -ها به لوي كه شديدترين انتقاد فرانكفورت

برول -خود لوي] زيرا: [جاست اندازه نابه يك به] هر دوي اين انتقادات[داشت و ] برول

] تئوريِ[كاربست . منطق ا متمايز است و نه بيه تاكيد داشت كه انديشيدنِ نخستي

: برول خواهد بود-لوي] كاربست[ي آدونيس همانند  اسطوره] مورد[ها در  فرانكفورت

با جهان و متعاقبا ] خود[ِ دانستنِ عاطفي يكيبر ] ها كاربست تئوريِ فرانكفورت[

  .متمركز خواهد بود شان براي ديدنِ مستقيمِ جهان ناتواني



  

  ف بولتمان و هانس يوناسرودول

كرد كاسيرر به اسطوره فلسفي بود، اما وي هرگز نگفت كه اسطوره، فلسفه  اگرچه روي

دانِ آلماني و هانس  الهي) 1976 - 1884(هايي كه رودولف بواتمانِ  تئوري .است

پرداختند نيز چنين  ساكنِ اياالت متحده فيلسوف آلمانيِ) 1993 - 1902( يوناس

هر دوي ايشان معنيِ اسطوره را  )].دانستند يعني اسطوره را فلسفه نمي[(ادعايي داشت 

نگرفتند، اما خودشان را به  –ي مارتين هايدگرِ اگزيستانسياليست  از فلسفه –از فلسفه 

] ي مسئله[گاه و نه  خاست] ي مسئله[نه  .محدود ساختند] اسطوره[ِ ي معني  مسئله

اسطوره، از ديد ايشان،  .شان را به خود جلب نكرد كدام ي هيچ ركرد اسطوره توجهكا

نشين، -ميز-شناسانِ پشت ها هم، مانند برخي از انسان آن. بخشي از فعاليت نيست

ي چگونگيِ  در همان پشت ميز هم دربارهدانستند، اما  اسطوره را متني خودگردان مي

  .دندپيداييِ يا كارِ اسطوره نيانديشي

  

شود انكار كرد كه هم بولتمان و هم يوناس اسطوره را به زبانِ اگزيستانسياليستي  نمي

سيدند كه ها پذيرفتني سازند، اما اين را نبرر ترجمه كردند تا معنيِ اسطوره را براي مدرن

را فلسفه بايد ] يعني نياز به اسطوره[ويژه كه اين پيام  چه نيازي به اسطوره است، به

ترين راه براي  الوصل نهاد نكردند كه اسطوره سهل ها، براي نمونه، پيش آن .كشدپيش 

چون  .گونه بود گونه كه ادبيات از ديد ارسطو اين هاي انتزاعي است، همان انتقالِ حقيقت



گرايي  عهد جديد براي بولتمان و عرفان –هايي كه ايشان مطالعه كردند  شناسي اسطوره

شان در فصل بعدي، فصلِ  هاي د و نه صرفا فلسفي، تئوريديني بودن –براي يوناس 

  .اسطوره و دين، بررسي خواهد شد

  

  آلبر كامو

توان در تفسيرِ مشهورِ آلبر كامو  ي محسوسِ فروكاستنِ اسطوره به فلسفه را مي نمونه

ي يونانيِ  سوي، از اسطورهي اگزيستانسياليست فران ، نويسنده)1960 - 1913(

هايي بود كه اوديسيوس در تارتاروس  سيسيفوس در ميان چهره .يافت سيسيفوس

وي محكوم به . ديدشان) داشتند بخشي از دوزخ كه آزارندگانِ زئوس را در آن نگه مي(

اي تيز باال ببرد و همين كه به نوك تپه نزديك  اين بود كه سنگ بزرگي را از تپه

اين منظره را چنين توصيف اوديسيوس  .گشت شد و به زمين برمي شد سنگ رها مي مي

  :كند مي

  

پيكر را به هر دو  برد، و سنگي غول وي رنج بسيار مي. چنين سيسيفوس را ديدم هم«

كوشيد تا  كردند، مي اش سخت تالش مي ها و پاهاي اش گرفته بود، دست بازوي

رسيد نيرويِ گرانش سنگ را به  جا مي سنگ را به تاجِ تپه برساند، اما وقتي به آن

كوشيد تا سنگ را به باال  گاه بار ديگر مي سيسيفوس آن. كشاند زمين پس مي طرف

كرد، و باالي سرش ابري از گَرد گلِ  اش سراسر عرق مي كاه، و تن براند، كاري جان

  ».سرخ بود



)Homer, The Odyssey, lines 593-600(  

  

با [ايانِ باستان رو اختالف فرمانبود، و   سازد كه گناه سيسيفوس چه هومر فاش نمي

از ديد كامو، . سوخت ها براي سيسيفوس مي ي باستاني اما دلِ همه. چه بود] وي

كه نماد سرنوشتي باشد كه در  جاي اين سيسيفوس، به. برانگيز بود سيسيفوس ستايش

خدايان را دارند، نماد ] ِ فرمان[هايي است كه يارايِ سرپيچي از  انتظار برخي از انسان

اند كه  در جهاني يافته  هايي شد كه خود را محكوم به زندگي ي انسان مهسرنوشت ه

، انسان را پذيرفت وي ستودني است زيرا پوچيِ هستيِ .وجود ندارند] در آن[خدايان  

را رها كند ] كارش[كه  جايِ اين وي، به .تر است گرانه كه از پوچي هم ستم] اي هستي[

اش  هاي و حتي كامال آگاه بود كه تالشكشيد  رنج ميو دست به خودكشي زند، 

 تواند قهرماني خداست، مي معنا، جهاني كه بي تنها يك جهانِ بي .كامياب نخواهد شد

برد تا وضعيت  ي سيسيفوس بهره مي كامو از اسطوره .چون سيسيفوس داشته باشد هم

و  اي كه بولتمان هاي ديني ي سيسيفوس از اسطوره اسطوره. انسان را نمايش دهد

تر ديني  يعني كم[و از ديد بولتمان چنين است  –تر ديني نيست  يوناس واكاويدند كم

داند كه  اما كامو، درست مانند بولتمان و يوناس، اسطوره را متنِ خودگرداني مي]. نيست

اي  اسطوره از ديد اين سه تن، قصه. اي است شده گر و نهادي جدايِ از هر دينِ كنش

  .ها فلسفه است نهايت، اسطوره از ديد آنفلسفي است، زيرا در 


