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 آتش و قصه
 

کند که یر را نقل میداستان ز 2هودیعرفان ۀ درباران کتاب خود یدر پا 1م شولمگرشو
  :شنیده است 3گنونآوسف یاز آن را 

 
 یروش یپ یدشوارۀ فیوظ، یدیت حسیهودی انگذاری، بن]طوف[ میبعل ش یوقت

 مشغولافروخت و یم یرفت، آتشیدر جنگل م ی، به مكان خاصدیدیخود م
فه ین وظیهم ،نسل بعد كی یوقت .دادمی خواستیمکه  ید؛ و کارشیش میاین

: دیگویرود و می، به همان مكان در جنگل مدیآیش میپ 4یتزیریزم گد  یم یبرا
ز یچو همه« میش کنیایم نیتوانیم یم، ولیفروزیب یم آتشینتوایر نمگیما د»

 
1. Gershom Scholem 

نیلوفر به  ت انتشاراتهم  و بهی جریانات بزرگ در عرفان یهوداین کتاب را فریدالدین رادمهر با عنوان . 2
 _ م. (423ن.ك ص )فارسی برگردانده است 

3. Shmuel Yosef Agnon 

4:Maggid of Meseritz . ،است که در تورات و  اروپای شرقی نام سنتی برای مبلغ یهودی در مگید
داشته است، دانشمند اروپا دوگونه روحانی یهودی وجود ن در بین یهودیا های آن مهارت دارد.داستان

 _ م. و مبلغ یهودی یا مگید (خاخام) ربی یهودی یا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
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ب  یئلموشه  یرب و گذردیم گریك نسل دی یرود. وقتیش میپ او لیممطابق 
و  رودیبه همان مكان در جنگل ماو  ،شودیرو مهروب فهیوظن یبا هم 1ییساسو

ها را شیاین نآ یمالت رمزتأ نه و میفروزیب یم آتشیتوانیگر نه میما د: »دیگویم
و  «.ت کندیتواند کفاین میهم، و میشناسیم را در جنگلآن  اما مكانم، یدانیم

خواسته  2ینیاشل  ریاسرائ یرباز و  ردگذیم یگرینسل د ی. اما وقتکندیت میکفا
لم  اش در قصر خودییطال ا انجام دهد، او بر تختر فهیوظهمان د تا وشیم
آن  میتوانیمه نم، یفروزیآتش را بآن م یتوانیمه ما ن: »دیگویمو  ددهیم
 تمامم داستان یتوانیکجاست، اما م آن مكانم یدانیمه ن و، مییرا بگو هاشیاین
  [1]کند.یت مین کفایباز، همو  «.مییها را بگونیا

 
اش از خیر تاریدر مس بشرد. یات دیاز ادب یلیتمث چونت را ین حكایا شودیم

سنت به او را که  چهآنکم، کم و شودیمدور و دورتر  3یرمزنییآ یهاسرچشمه
اما انسان  _کند یفراموش م بود آموختهش یاین یکالم رمزآن آتش، مكان و ۀ دربار

مانده  یباقی رمزنییآچه از . آندیبگوها نیاز تمام ای داستانتواند یم مچنانه
درك اما  .«کندت یتواند کفاین میهم» :دیگویبا خنده م یات است، و ربیادب

ات یر ادبیتقد بساچهو  ست،یساده نچندان « کندت یتواند کفایم»ن یا یامعن
درک این معنا آن را به  م. اگریکنیمکه چگونه آن را درك  باشدن یبه ا بسته قا  یدق

ن یاۀ جیو نت است یوشریپ جورکی یرمز کالم، مكان و آتش خسرانکه  کنیم
و استقرار   شایااسطوره یهاقصه از سرچشمه شدنرها_ شدنسكوالر _ پیشرفت

ن یوقت اآن، _فرهنگ یعنی _ جداگانه یسپهردر  ن و بالغییخودآاکنون  ات  یادب
 ،ت کندیتواند کفایم، یبارشود. یم ییمبهم و معما واقعا   «ت کندیافتواند کیم»

به  یگر ربطیکه د میت دهیاضر یاقصه بهاست که  یرفتنیا پذیآ چه؟ یاما برا
 آتش ندارد؟

 
1. Moshe Leib of Sassov 
2. Rabbi Israel of Rishin 
3. Mystery 
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ها نیا تمام م داستانیتوانیم» گفتن این سخن کهبا  یربن اوصاف، یبا تمام ا
 نسیان و خسران یبه معن «هانیا تمام» .استن یخالف ا یمدع قا  یدق «مییرا بگو
ش یاین آتش، مكان و خسران د در واقع داستان  یگویه مکه قص یزی، و چاست

 آتش. خسران است از  یاخاطره _اتیکل ادب _ یاقصهن نظر، هر یاز ااست. 
رن .گیردت مینشئ یرمزنییآ از که رمان رفتهیپذ اینک یادب ینگارخیتار و  1یک 

 یرمز یهانییان آیرا م ینیتكو وندیپ ینوعوجود  2مرکلباخ نهولتیرااز او  پس
 یاکنندهقانع بسیار سند 4وسیآپول 3مسخ  اند، که ستان نشان دادهاپاگان و رمان ب

، در آخر ل شدهیکه به االغ تبد قهرمان داستان، جاندر آ) دهدیبه دست ماز آن 
ت ین واقعیبا ا مذکور وندیپ. (ابدییم نجات یواقع تشرف یرمزنییك آۀ یلیوسبه

را  یمنفرد ی، زندگیرمزنیی، درست همانند آهادر رمان ماکه  ابدییم یتجل
، که به است یحال مافوق انسان هرا به ی یااله یعنصر پیوند بادر یابیم که می

 ییمعنا وجود  انسانی یزندگ یهابینشع و فرازویموجب آن رخدادها، وقا
دهد. درست یشكل م یزرمنییآ در مقام هاآنبه و  آیدمیها فائق که بر آن ابدییم

ۀ خاطردیرقص تجدا ید یتقل ،3سیالوز یكیدر تارۀ کنندشرکت _ فمشر  فرد مثل 
شدن هر دایپ ردگان( و از نوجهان م   یفرمانروا) به دست هادس 7ورهشدن ک  ربوده

 حفظ   د  یام در آن و کندرخنه می یرمزنییدر آکه  _ن در بهاریزم یبر رو آنۀ سال
 هاو رخداد هاتیموقعای از سلسله با پیروی ازز، ین خواننده، یابدیرا ماش یزندگ

 
1. Károly Kerényi  
2. Reinhold Merkelbach 

3  .Metamorphosis ،ترجمۀ عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر، چاپ االغ طالیی: بنگرید به آپولیوس ،
 _ م. 1353م، دو

4. Apuleius  

ی)یا تشرف( است و هر ساله به پاگشای های رمزی یونان باستان که نوعی آیینترین آییناز معروف. 3
شدن کوره )یا پرسافونه( به دست شد، و در آن ربودهخیزی( برگزار میۀ حاصلهداشت کیش دمتر )الپاس

 _ م. شدمیهادس بازنمایی 
7. :Kore ردگان )هادس( است. های یونان ملكۀ جهان زیرین و همسر فرمانروای م  )پرسافونه( در اسطوره

 _ م. خیزی، استشدۀ زئوس و دمتر، و الهۀ حاصلدختر، فرزند ربوده کوره به معنی
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 ریدر تقد ایگونهبهتند، یمش اتیگرد شخصعانه ا سبیز یانگترق شكلبهرمان که 
 کند.یم یرمزنییآسپهر وارد را  وجودشهر صورت،  بهد و، کنیمشارکت م او

 یمذهب اندازو چشم یااسطورهیۀ مار نوع دروناز ه یرمزنییآن یا با این حال 
زابل یا مورد که درچنانباشد،  صالیاست فرطاز  یا حدتتواند یمجه یدر نت است،جد

تواند یم یحت یرمزنییآ نی. ااست نیچن نایآنا کارنا یمز یج ینررمان ه آرچرِ 
ما ِا  تاناسکه در دچنان، راز خود را از دست داده کامال  را نشان دهد که  یایزندگ

، هست یتشرفهمواره  ،باشد مدنظرك رمان یاگر  صورت، م. در هرینیبیم یروابو
رف   هیچ مگرو محدود به  زیناچ هرچند  سرشت  ن یا .شاو بر باد دادن یزندگص 

 حالنیدرع و هختیرهمبه، یرمزنییآخسران و بزرگداشت زمان که همرمان است 
اد یرا از  یرمزنییاش با آمبهمۀ اگر رمان رابط .، باشدمكانآن و  یکالم رمز یادمان  

 رستگاری   بردن  هرگونه رد  با ازبین ،ا اگری، نمیبیمه امروزه اغلب چ، چنانبردیم
ا بدتر، ی، ندارد یکالم رمزبه  یازیکند که نی، ادعا میسیالوز نامعلوم   ز ویآممخاطره

 زیرمان ن ، پس خود شكلدهدیهدر م یق خصوصیاز حقا یرا در انبوه یرمزنییآ
  .رفته استآتش از دست ۀ خاطر همراههب

د یاست. با ]storia[ 1خیشود تاریم و گم در آن پراکنده یرمزنییکه آ یطیمح
ۀ شمارانگاه یروشیهم پ اصطالحی واحدم که یشیندیت بین واقعیا بهو بارها  بارها

کند، هم ژست یات نقل میادب چهو هم آنکند ین مییر ا تع یانسان یرخدادها
 [storia] داستانك یق یاز طر فقط. ما را یراوژست تاریخی و هم  قمحق   یخیتار
در »د گفت، ید بایا شای) با این حال ،میکن دایپ یرسدست یرمزنییبه آ میتوانیم

ا ی در آن خاموشش را یهاآتش رمزی  نییاست که آ یزیچ [storia] خی( تار«واقع
  [2].پنهان کرده است

 
و  ،«صهق»، و از یك نظر «داستان»معنای در ایتالیایی هم به storiaشود که مترجم انگلیسی یادآور می 1.

 است _ م. «تاریخ»معنای هم به


