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هويس جاودان خردت هرمس مؤس  
  *رضا امريي

  
  :چكيده

تـري در   آيا حكمت و فرهنگ با تالس و فلسفه يونان آغاز شد يا منشاء كهن
ن و فلسفه از يونـان و بـا تـالس    نظر غالب بر اين است كه تمدشرق داشته است؟ 

و  تنبو راگاه حكمت كه خاستموافقيم  نظر شيخ اشراق  باا ما ام ه است، آغاز شد
در كتاب مقدس، هوشنگ  اَخُنوخهرمس در يونان، تات در مصر،  .داند هرمس مي

از شخصي  هم منطبق و حكايتدر متون ايراني و ادريس نبي در متون اسالمي بر 
  با هويت مشابه دارند. 

لين فردي او ،هرمس از نوادگان شيث فرزند حضرت آدم است و پس از آن دو
گذار بسياري از علوم مانند خـط، طبابـت،    . او بنياناست  هرسيدت است كه به نبو

ــان وي را       ــاظ در يون ــن لح ــت. از اي ــت اس ــت و حكم ــوم، حكوم ــا، نج كيمي
Trismegitos اند.  ناميده ةو در منابع اسالمي المثلث بالحكم  

  .هوشنگ، ادريس ،َخُنوخ، تات، هرمس :ها واژه كليد

                                                           

  پژوهشگر دائرة املعارف علوم عقلي اسالمي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام مخيين قم.*

E-mail: ramiri@mofidu.ac.ir                 
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  مقدمه
ن و گفتند و آـا را از متـد   بربر مي ،م غري يوناينبه اقوا ،دانشمندان يونان باستان

ه امروز نيز ادامه دارد و خاورشناسي مانند ارنست پنداشتند. اين روي فرهنگ دور مي
(بـديع،   ند كه در آجنا انسانيت مفقـود اسـت  دا مي اي تاريخ قدمي شرق را افسانه ،نانر

هنـگ و دانـش برتـر    غرب براي اينكه خود را در انسـانيت، فر  .)20، 1، ج1382
تر از ملـل ديگـر    يو مترقّ تر اصيل ،بايست پيشينه خود را از هر حيث مي ،دهدجلوه 
و متدن شرق  دمشار ونان را آغاز فرهنگ بشري ميبه اين حلاظ سرزمني ي .دهدنشان 

فهمـيم   آگاهانه از آن ميما فرهنگ به معنايي كه  « .داند ی میرا ابتدايی و فاقد پوياي
يونانيـان حاصـل    .)19، 1، ج1376(يگـر،   »شـود  مـي  ر با يونانيان آغازخنستني با
ٴبـه اقـوام ديگـر دوره    2»فرهنـگ «يا  1 »پايديا«ت رواين خود را به صورت خالقي 

انـد و   عاي خود اكتفا نكـرده بيشتر دانشمندان غريب به تثبيت اد. ندكردباستان منتقل 
ا تا بداجنا رسيده است كه به ختريب تعصاند.  ملل ديگر روي آوردهب آ  

ـ   ت دوره يونان باما منكر امهي را در آن  ا منحصـر كـردن متـدن   سـتان نيسـتيم ام
توان سخن از فرهنگ چيين، هندي، يهودي و مصـري   به معناي واقعي منيپذيرمي.  مني

 بـا د كـه معنـايش   ناي دار هيچ كدام از اين اقوام نه در زبان خود كلمه به ميان آورد.
 كاپلستون .)22(مهان،  دارند نطبق باشد و نه مفهومي آگاهانه از فرهنگم» فرهنگ«

اي پيشرفت كرد كه با شرق در ارتباط بـود،   يونان در منطقه ٴمعتقد است علم و فلسفه
توانسته از  كه نه رياضيات يوناين مي پنداشت مي ر شرقي را چنان ساده و خاماما تفك

پـژوهش در   ،ان از بابل. او نيز مهانند برنـت مصر گرفته شده باشد و نه علم جنوم آن
گريد كه بايد يونانيان را  و نتيجه مي داند ق به يونان را اتالف وقت ميانتقال تفكر شر

، 1368(كاپلسـتون،   اروپا دانسـت  برقي خنستني متفكران و دانشمندان بالمنازع و يب

قدر و مرتلت علم  ،ليبا كشف و رمزگشايي آثار باستاين و هزاران لوح گ ).23، 1ج
اي برخي بر ،يوناين هٴشرق منايان شد. هر چند كاسنت از اصالت حمض انديش ٴو فلسفه

 به مهان اندازه مشكل شدنيز يونانيان اما اصيل دانسنت  ؛فيلسوفان معاصر مشكل بود
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بيين كسوف، كه او را بـدان سـبب حمتـرم     تالس در پيش .)78, 1، ج1375(گاتري، 
هـاي   تـرين متـدن   قدمياز  متدن بابليز دانش بابلي استفاده كرده باشد. دارند، بايد ا مي

اهلي كردن حيوانـات، كشـاورزي، شـعر، ريسـندگي و      فنونو به سبب  استبشري 
رياضيات مصري و بابلي پذيري از يونانيان به تأثري. است داراي اعتبار ،ذوب فلزات
بـه   مصـر  ازسپس و  شد بداعهندسه در مصر ا معتقد است كه هرودت. اند اقرار كرده
آيد كه اگـر   مي، براست تا به امروز خوانده شده از اسناد خط ميخي كه 3.رفتيونان 

بابليـان در   4.بودند، بابليان در حساب نيز سرآمد بودنـد  آمدمصريان در هندسه سر
گـري   با دقـت چشـم   ،هاي آمساين بيين پديده شناسي، از فنون حساب براي پيش رهستا

يافته بودند. در مورد بسيار  ٴتوسعهپ.م  1500اين فنون تا سال  .كردند ياستفاده م
مصر به دست پ. م كه از 2000هاي ديگر دانش، اسناد پاپريوس مربوط به  شاخه

هاي شـايان تـوجهي در زمينـه فنـون      پيشرفت در مصرد كه ده آمده است، نشان مي
بـه عنـوان اصـل     از آب اگر تالس .)80 (مهان، مربوط به پزشكي وجود داشته است

به عنوان  ،به نام خداهرمس از مفهومي متافيزيكي و جمرد  ،گويد اوليه جهان سخن مي
گويـا  «به قول كرنفـورد   كه فلسفهامروزه گرايش به نوشنت تاريخ كند.  ياد مي ،خالق

فـت: مهـه چيـز از آب    تالس ناگهان از آمسان نازل شد و به حمض برخورد با زمني گ
انسان از آغـاز وجـودش داراي    ).93(مهان،  است به پايان رسيده» استساخته شده 

ت و فرهنگ را از احساس، ادراك و عقل بوده و اين سزاوار بشريت نيست كه انساني
 كنيممطرح را پس تر است مهراه با هايدگر و گادامر اين پرسش  يونان آغاز كنيم،

ول كرد؟ خنستني انساين كه سـر  كدام حلظه چيزي خاطر انسان را به خود مشغدر كه 
، 1382(گـادامر،   يا تـالس؟ يل كرد چه كسي بود؟ آدم ابوالبشر برداشت و از خود سؤا

كند، بلكه مـا را در   شناخت هرمس نه تنها به روشن شدن تاريخ انديشه كمك مي ).8
و اديب كه از هـرمس و تفكـر هرمسـي سـخن      متون فلسفي، عرفاين، ديين فهم تر
  رساند. ياري مي ،اند گفته
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  هرمس

و  )Zeus(باور يونانيان يکي از اساطري مهم است که پـدرش زئـوس   در 5هرمس
هـاي فلسـفي و    . نام هرمس در بيشتر اديان، ملل، انديشهاست )Maia( مادرش مايا

  هاي زير آمده است: هاي علمي مثل کيميا و جنوم با عنوان حيت برخي شاخه
 عطـارد،  ازيـرس،   بوذاسف، ، ايليا، تات،اَخنوخطرميس، اورين،   مرکور، طرمسني،

  اورمزد و ادريس.  هوشنگ، الياس، ابنجهد، 
ـ  aa aa urحتـت عنـوان    يگاه 6شدهدانسته  يکهرمس که با تات ي  paa paaا ي

paa  ن لقب به معينخوانده شده است. در مصر باستان اي megistos kai megistos 

theos, megas Hermes آن عبارت است از ان التنيکه برگرد بوده greatest and 

greatest god, great Hermes     و بـه طـور خالصـهHermes Trismegistos  

(thrice greatest Hermes)  اما فسـتوژير   7اند. هرمس سه بار بزرگ گفته يبه معنا
م يون اسـت کـه تعـال   فرزنـد آغاثـاذمي   ،هرمس دومن لقب مربوط به گفته است که اي
 ,Mahe).منـود  يمصـر نگهـدار   مقـدس در  را استنساخ و در مکـاين هرمس خنست 

 يالـواح  يبـر رو  ،قبل از طوفان نـوح  ،لم توسط هرمس اوين تعاليا  (287 ,1987
 شد کشف 8مدو يالدلفوس پتومليالد توسط فيحک شده بود و در قرن سوم قبل از م

ـ   9سيسي. آدر دسترس يونانيان قرار گرفتو در  از  10روسدر سخن با فرزنـدش ه
لـني  او .(Ibid, 288)کنـد  يده است گفتگو ميو مکاشفه که به هرمس رس يوح ينوع

 ٴق.م در نامـه  250اشاره به هرمس به عنوان مؤسس مكتب هرمسي پـيش از سـال   
در آن از هـرمس بـه عنـوان پسـر      م اسـت كـه  به بطلميـوس دوManetho) (  مانتو

 4(متـويف قـرن    پول اوروسـيوس  .)147، 1، ج1382(نصر،  ن ياد شده استآغاثاذميو
آدم و مهسـرش  «نويسد که  او مي 11ياد کرده است. اَخنوخميالدي) از هرمس با نام 

و از  شده درخت ممنوعه مرتکب گناه ٴجاي داشتند تا آنکه با خوردن ميوهدر شت 
 »کردنـد  شت رانده شدند. آا تا زماين که شيث متولد شد به تنـهايي زنـدگي مـي   
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 اسـت:  که با امالء خانوخ ذکر شده به اين قـرار  اَخنوخنسل  ).82، 1982يوس،(اوروس
، يارد بن مهاله ايل قَينان، مهاله ايل بن اَنوشبن  قَيناننوش بن شيث، شيث بن آدم، اَ

  به بعد). 83(مهان، و خانوخ بن يارد که به امر خدا به آمسان رفت
لني اثري است که در عامل اسـالم  او 12يف اخبار الفرس و العرب براَأل ايةکتاب 

اسـت و از آجنـا کـه     قَينـان فرزند مهالييل فرزنـد   اَخنوخاو «برد.  هرمس نام مي از
، 1375(نـامعلوم،   13»خواند به ادريس لقب گرفت هاي آدم و شيث را فراوان مي کتاب

 ذكـر پرسيت را در کتاب خـود   ق) که تاريخ عبادت و بت204(متويف  هشام کليب ).9
را در عصر ادريس، براي مردم آن روزگار،  يک رسم بـزرگ  پرسيت  بت کرده است،
اين بود که خداي، ادريـس(ع) را بـه پيـامربي برانگيخـت و او     «14:گويد مي دانسته،
را بـه يکتاپرسـيت خوانـد،     مـردم ادريـس   15»پسريارد پسر مهالييل اسـت.  اَخنوخ

در عامل بـاال نـزد    را به پايگاهي بلندنپذيرفتند و او را تکذيب کردند، پس خداي او 
  .)67، 1348(کليب،  16»خواندخود فرا
ترين فرزنـدان آدم   شيث زيباترين و فاضل ق) نوشته است:276(متويف  قُتيبهابن 

مهان ادريـس   اَخنوخ. ندمتولد شد اَخنوخ، مهالييل، يارد و قَينان، اَنوشبود که از او 
کـه کتـاب و سـنت خـدا را     اند  ادريس ناميدهين دليل او را به ا 17الم است.عليه الس

که با  بودلني کسي کرد. خداوند بر او سي صحيفه نازل فرمود و  او بسيار تدريس مي
). 113، ج اول، 1352و طـربي،  20، 1373، قُتيبـه (ابـن  قلم، خط نوشت و خياطي کـرد  

 »دم بـوده اسـت  بن قـني بـن آ   اَخنوخالدرمسيال بن حمويل بن  بركيا دختر مادرش«
عـرباين   ،از ابن عباس نقل شده که پنج تـن از رسـوالن اهلـي    .)419، 1374(مقدسي، 

ادريس پس از هشتصد و ).  56(مهان، آدم، شيث، ادريس، نوح و ابراهيم  بودند؛ يعين
  .)21(مهان،  به آمسان برده شد ،شصت و پنج سال عمر

و اينکـه او فرزنـد   او ن نسب اين روايت از هرمس با روايت يوناين مذکور در بيا
نيز  تاريخ طربيمهاهنگي دارد. در  ،شيث است و نزد خداوند داراي مقام بلندي بوده
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ي پيغمرب صلّ« :که شدهرواييت از ابوذر غفاري نقل نيز تکرار شده و  قُتيبهعبارات ابن 
شـيث،    بودنـد، آدم،  18سرياين ،: اي ابوذر چهار کس از پيغمرباناهللا عليه به من گفت

  ).114اول،   ، ج1352(طربي،  »خنوخنوح و 
اي بـر ديـن    طايفـه «بـرد.   از ادريس به عنوان هرمس نام مي تاريخ يعقويبکتاب 
ند ماننـد:  پيغمـرباين اعتـراف داشـت   اينها کساين هستند که به خدا و  بودند.19صابئان

ان ادريـس  اند هرمس مه گفته». مثلث بنعمت«و اوست  هرمس؛اوراين، عابيدميون و 
ب ق) در کتـا 346(متـويف،   مسـعودي  ).180، 1، ج 2536(ايب يعقـوب،   »پيامرب است

 گويـا منـابع متفـاوت و    دهـد.  مـا مـي  اطالعات بيشتري از هرمس به  ،مانخبار الزأ
مهان ادريـس   خنوخ: «بيشتري بپردازديات به جزئتوانسته تري نزد او بوده که  قدميي

ت داد... او خنستني فرزند آدم اسـت کـه کتابـت    و را نبوپيامرب بوده است و خداوند ا
گاه که ادريس زاده شد جريان پرستش بتان در ميان فرزنـدان   اند آن کرده است. گفته

(مسـعودي،   »گراييد. پادشـاه آنـان در آن روز ميحويـل بـود     قابيل به ضعف و سسيت

1370 ،72(. در ادامه آورده است که پدرش صنت اد و او بر آمـوخ ف را به او ياد دح
چهل سن  سخت آزمند بود، تا اينکه خداوند او را در ها و نيز روزه و مناز، آن صحيفه

پادشاه نزد او آمد و دانـش فلـک و سـتارگان و     و راييل زيدسالگي به پيامربي برگ
   .)73(مهان،  را به او آموخت» درج«هاي  سعد و حنس و بروج و صورت

د جنـوم و پزشـکي را بـه او    ) معتقد است که خداونق4(متويف قرن  20اما مقدسي
نــزد  ؛وحــي اســت ،ايــن کــه خاســتگاه علــوم .)419، 1374(مقدســي،  وحــي کــرد
و نزديک بعضي از حکماي اهلي «فا: نظران طرفداراين دارد از مجله اخوان الص صاحب
ب به اند که علم ط چنانکه متفق ،ها ها به وحي فرود آمده است از آمسان ها و لغت علم
هرمس خنسـتني کسـي    ).243، 1375(اخوان الصفا،  »قليبوس و علم جنوم به ادريساس

شناسي شد و بر علم  بود که به دانش فلک پرداخت و صاحب دانش پزشکي و ستاره
اي متفـاوت از معيارهـاي هنـدي واقـف گرديـد و از پروردگــارش       زيـج بـه گونـه   

وي 21انـد  ند. او را هرمس ناميـده هاي فلکي را به او بنمايا درخواست کرد تا صورت
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نوشت صـايب ناميـده    که خط ميخط را به فرزندش صايب بياموخت، از آن پس هر 
  ). 196، 1376، و صاعد اندلسي 1370،109(مسعودي، شد  مي

مهان  اَخنوخ«نوشته است:  هبمروج الذّ مسعودي در اثر ديگرش به نام نيمهچن
و معناي هـرمس عطـارد   د وي هرمس است ان ادريس نيب است که صابئه گمان برده

ق) هـرمس در ميـان   380(متـويف   به نقل ابن ندمي .)39، 1404 (مسعودي، 22»باشد مي
تر بود. او بر مردم مصـر حکومـت    دانشمندان عصر خود از مهه خردمندتر و باهوش

ـ گذرانيد  مي 23کرد و به آباداين و عمران آجنا پرداخت. بيشتر اوقاتش را در بابل  ن (اب

اند  درباره او اختالف است. گروهي او را يکي از هفت درباين گفته« ).300، 135ندمي، 
خانه عطارد خمصوص به او بـوده و بـه    هاي هفتگانه بودند، گهباين خانهدار ن که عهده

هرمس است. برخي گويند او به داليلي  ،به زبان کلداين ،اند، زيرا عطارد نامش ناميده
اثريب و قفـط. وقـيت     رزنداين شد از مجله: تات، صا، امشن،ف صاحببه مصر رفت و 

ردم آن م ٴبود و عامه بوهرمسمعروف به ا ،وفات يافت در ساختماين که نزد مصريان
حمل دفن هرمس چيزي  ٴبيشتر منابع درباره .)417(مهان،  »نامند دفن شد را هرمان مي

ن اهـرام مصـر   مها» هرمان« و بعد» ابوهرمس«از  اند و شايد منظور ابن ندمي ننوشته
قرب اغاذميون اسـت کـه مهـان     ،پندارند که يکي از اهرام بزرگ صابيه مي«باشد. زيرا 

و  49، 1357دمشـقي،   (انصاري »قرب ادريس پيامرب است و آن ديگر، شيث پيامرب است

ء و احلکمـا  طبقات األطباءق) در کتاب 384(متويف  ابن جلجل ).19، 1349مسعودي 
زيسته است و هـرمس عنـواين اسـت ماننـد      هرمس پيش از طوفان مي است: وردهآ

، هـرمس  جـد  انـد.  ناميـده » ابنجهذ« خود او را قيصر و کسري. پارسيان در تواريخ 
و اعراب وي » خنوخ«که آدم ابوالبشر است. عربانيان هرمس را  کيومرث نام داشت

 او خنستني کسي بـود و  دبوگذار بسياري از علوم  خوانند. هرمس بنيان ميرا ادريس 
که پرستشگاهي را براي عبادت خدا بنا ـاد. هـرمس شـهر صـعيد مصـر را بـراي       

برپا منود. وي از بيم نابود شدن  زيد و در آجنا اهرام و شهرهايي سکونت خويش برگ
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کـه   25ميکوهي است در امخـ  برايبرا بنا کرد،  24»برايب« ،دانش و علوم بر اثر طوفان
و صـورت آالت و  با صـورت هنرمنـدان    هنرها را ٴمههاو نامند.  يز مين» بربا«آن را 

حدود  ،هاي خاصي به تصوير کشيد و با عالمت و نشانهكوه در آن  گران، ابزار صنعت
  .)58، 1349(ابن جلجل،  و اوصاف علوم را بنگاشت تا براي آيندگان بر جاي مباند

که در  ،در مصرهستند هايي  ختمانسا اآنوشته است كه » برايب« ٴابن ندمي درباره
هـاي خمتلـف    هاي بسيار بزرگ به کار رفته است. بربا بـه شـکل   سنگ احداث آا،
گريي  و کاربرد آن در م زدن، سائيدن، گداخنت، به هم پيوسنت، عرق شد ميساخته 
هاي فراواين به زبـان کلـداين و    ها و نوشته ها نقشه . در اين ساختمانبود يگرايميو ک
برخــي حيوانــات و هــا پوســت  بطــي وجــود دارد و در زيــرزمني ايــن ســاختمانق

از مجله  اند، علوم را نوشته ا،که بر آ شود مي ي از طال، مس و سنگ ديدههاي سبيکه
(ابن نـدمي،   ديده شده است  در آا  هرمس در جنوم، نرينگات و روحانيات تأليفايت از

ع فلسفه از رياضي، طبيعي و اهلي پيدا شـد،  بعد از طوفان در مصر انوا .)418، 1350
جنات، کيميا و غري آن. دارالعلم جهـان سـرزمني مصـر و    رين علم طلسمات، اًخصوص

ـ    وايي خـوش  مرکز آن شهر منف بود. اما با تأسيس شهر اسـکندريه کـه از آب و ه
تـا وقـيت کـه مسـلمانان بـر آجنـا        ،مصر به آجنا منتقل شد هٴبرخوردار بود، داراحلکم

) گزارش خـود  .(متويف، قرن چهارم ق سجستاين .)476، 1371(قفطـي،   تويل شدندمس
ه يلني فردي است که حرانکند: هرمس او را با عنوان هرمس احلکيم اين گونه آغاز مي
معين صـاحب عقـل. او    هنامند ب مي» ابنجهد«مدعي نبوت او شدند. اهل فارس او را 

را به نظم درآورد و اهل زمان خـود را از  هاي زيادي  زيست. کتاب قبل از طوفان مي
امور علوي و سفلي به روش فلسفي آگاه کرد. از آجنا که او از باليي آمسـاين بعـد از   

 دسـت بـه سـاخت اهـرام بزرگـي زد      کرد آگـاه بـود،   ه چيز را نابود ميکه مه ،خود
ق) هرمس را از حکمـا و انبيـاء    548(متويف  26شهرستاين .)184، 1974(سجسـتاين،  

و » بـروج «که وضـع اسـامي    سته استبزرگ و داراي آثار رضيه و آراء مرضيه دان
(متـويف   شهرزوري .)45، 2، ج1402(شهرستاين،  منود» کواکب سياره و ثابته«شناسايي 
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ل کسي است که شريعت و حکمت را بـه  گويد هرمس او ق) در کتاب خود مي 572
کنـد: هـرمس کـه     نقل مـي 27رسپس از ابومعش )35، 1365(شـهرزوري،   مردم آموخت
کيومرث جد ل کسي است که از عامل باال سخن گفته و از حرکـات جنـومي   اوست او

 28بـرد  او از سه هرمس نام مي .)37(مهان،  خرب داده، و در علم طب سخن گفته است
هرمس  ،قبل از طوفان بوده است اند. اما هرمسي که طوفان بوده که دو هرمس بعد از

خانه حکمت بـود   ،متولد شد و آن شهر 29اشد. او در مصر و شهر منفب اهلرامسه مي
 ،قل شد از آن به اين. هرمس به يوناين ارمس اسـت نتا آنکه اسکندريه بنا شد، پس 

گويند او کيومرث است و عرباين اخنوع  اهل فرس مي 30ب ساخته هرمس گفتند.معر
ونان و مصـر بـود و   يان غمربياز پ يکيون ميش عرب. آغاثاذيس است پيند و ادريگو
  .)38و  37(مهان، اي ثاين است و ادريس اورياي ثالث ن اورييا

لـني  او ،تتوان نتيجه گرفت که هرمس بـا داشـنت مقـام نبـو     ها مي از اين گزارش
، ، و ابـن نـدمي  98، 1974(سجسـتاين،   باشد که برخي علوم از مجله طـب را  دانشمند مي

اول کسي است که استخراج علوم حکمت و «و تأسيس و ترويج منود،  )345، 1350
غمرب بود و هم از اين رو وي را به جهت آنکه هم پي )1371،10(قفطي،  علم جنوم منود

(ابـن   »انـد  ناميده و احلکمة 31ةطريسمجيسطوس يا املثلث بالنعم حکيم و هم پادشاه،

يز هرمس است ل سخنگو در صنعت کيميا ناو .)203، 1339 و مستويف، 6، 1377العربي، 
و ابوبکر رازي عقيده داشت که علم فلسفه و رسيدن به مقام فيلسوف مبتين بر دانسنت 

حيت برخي ساخت اهرام مصر را به او نسـبت   )417، 1350 ندمي،(ابن  علم کيميا است
  .)29، 1380و اشکوري،  25، 1353و خواند مري،  23، 1339 (مستويف، اند داده

ـ نوشته است که هـرمس او باره  اينق) در  462 ،(متويف قاضي صاعد اندلسي  نيل
ـ  آمساين ييکه از طوفان باخرب شد و از ترس بال است يکس  بـردن علـم و   نيدر از ب
ات يع، ابزار و خصوصـ يصنا يمتام ومرتفع ساخت  ييع، اهرام را در مصر و جايصنا

 و 197، 1376ي، اندلس (صاعد مباند يندگان باقيآ يمنود تا برا يعلوم آن زمان را نقاش
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  .)48، 1357انصاري دمشقي، 
اند. بسياري از شهرها  حکومت هرمس بر زمني نيز سخن گفته برخي منابع درباره

هر اقليمي سنيت و رمسي درخور استعداد آا را او بنا کرد. براي اهل » رها« از مجله
. نام پادشاه ندکرد زمني حکومت مي ٴپادشاه به امر او در چهار منطقه چهار .وضع منود

؛ و سوم اسقلبيوس پادشاه دوم، پسر او و نامش الوس .ل ايالوس بود؛ يعين مهرباناو
 يعين پادشـاه حکـيم و او مهـان بسـيلوخس پـدر سـياوخش اسـت        و چهارم آمون
پادشـاه دوم   ،قفطـي  ءتاريخ احلکمادر  .)88، 1380و اشکوري،  39، 1365(شهرزوري، 

يا ايالوس امون ذکرشـده اسـت   » ونزوس ام« و پادشاه چهارم» اوس«يا » زوس«
  .)10، 1371(قفطي، 

  
  ) در کتاب مقدساَخنوخ( هرمس

ط ، بعد از خلقت آدم توسكند بيان ميدر سفر پيدايش که تاريخ آفرينش انسان را 
يل و يرد اشـاره  ي، مهالقَينان، اَنوش به ترتيب به تولد ،شيث عينيد پسر او خدا و تولّ

را  اَخنـوخ يرد يکصد و شصت و دو سال زندگي منـود.  «گويد:  دامه ميکند و در ا مي
پسـران و   هشتصد سال زندگي منود، ،را اَخنوختوليد منود و يرد بعد از توليد منودنش 

صد و شصت و دو سال شـد و وفـات    ،دختران را توليد منود و متامي روزهاي يرد
بعـد از   اَخنوخشلح را توليد منود و متو شصت و پنج سال زندگي منود، اَخنوخمنود و 

و پسـران و دختـران را    صد سال با خدا سـلوک منـود   سي ،توليد منودنش متوشلح را
با خدا  اَخنوخو  صد و شصت و پنج سال شد؛ سي اَخنوخ و متامي روزهاي توليد منود
، 1380، کتاب مقـدس (32».چه خدا او را گرفته بود ،اپديد شدو بعد از آن ن سلوک منود

به « است  ذكر شدهاميان او به آمسان،  اَخنوخعلت عروج » انيانرساله به عرب«در  ) 9
آن رو که خدا او را  زامنتقل گرديد تا مرگ را نديد و يافت نشد  اَخنوخسبب اميان، 

 »منتقل منود و پيش از انتقـالش شـهرت يافتـه بـود کـه خـدا از وي راضـي اسـت        
 ٴدربـاره  ،پشـت هفـتم از آدم   اَخنـوخ کـه   نيز آمده است رساله يهوذادر  .)461(مهان،
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در  .)499(مهـان   ديين و ضاللت و ويژگي کافران، اخباري نقل کرده اسـت  عاقبت يب
آدم و شـيث و  «گونه ذکر کرده اسـت:   نسل آدم را به ترتيب اين» ل تاريخاوکتاب «

شـوع بـن   يکتـاب  «ر د .)757(مهان، ص 33»اَخنوخيل و يارد و يو مهال قَينان و اَنوش
نام بـرده شـده اسـت. در     زني اَخنوخاز  ،که موضوع آن حکمت و اندرز است »سريا

و  )429، 1380، هايي از عهد عتيق کتاب( حکمت را از آن خدا دانسته ،ابتداي اين کتاب
لني او ،پردازد که به متجيد آدميان نامدار و حکيم مي» ستايش پدران«سپس در فصل 
نظـر خداونـد پسـنديده گشـت و      خنـوخ در «است:  اَخنوخ ،برد م ميفردي را که نا

ي و در انتـها  ؛)  581(مهـان،   34»ها است نسل ٴکشيده شد، او سرمشقي از براي توبهبر
بر زمني کـس آفريـده   «کالم چنني آمده است:  ٴتوصيف پيامربان حتت عنوان خالصه

   .)1506و  601(مهان،   »کشيده شدد، او بود که از زمني بربرابري کن خنوخنشد که با 
آيد: او از نسـل   نتايج زير به دست مي اَخنوخ ٴدرباره کتاب مقدسهاي  از عبارت

صد و شصت و پنج سال عمر منود و سـپس از زمـني برکشـيده     هفتم آدم است و سي
شـود، پيـامربي و    حبث مـي  اَخنوخ ٴز زمينه و موضوع فقرايت که دربارهشد. مهچنني ا 

به  اَخنوخکه بعد از » سريا شوع بنيکتاب «شود. به ويژه در  بودن او فهميده ميحکيم 
بتداي اين کتاب نيز گفته شده در ا پردازد. چون نوح، ابراهيم و...ميتوصيف پيامرباين 

تارهـاي حکيمانـه   هـاي پيامربانـه و گف   شود که کـالم  ستايش مي از آدمياين كه است
ماند و مردمان از حکمـت ايشـان    ها زنده مي راي نسلکه نامشان ب اي به گونه ،دارند

  .حکايت خواهند کرد
  

  (ادريس) در قرآن و حديث هرمس
ـ    85 ٴآيـه  ،انبياءو  56ٴآيه ،مرمي ٴنام ادريس در دو سوره رين آمـده اسـت و مفس

اند. قرآن به روشين از ادريس  مرمي به شرح و تفسري ادريس پرداخته ٴمعموالً در سوره
امرب ياد کرده است اما در کتاب مقدس، پيامربي او تصريح نشـده اسـت.   به عنوان پي
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در قرآن صفايت مهچون صابر، صاحل، راستگو، هـدايت شـده و برخـوردار از نعمـت     
اما در عهد عتيق به صورت عـام و کلـي ايـن اوصـاف در      ،درباره ادريس بيان شده

  گنجانيده شده است.» زيسنت با خدا«و » سلوک با خدا«عبارت 
داند که خدا  لني نيب ميق) در تفسري خود ادريس را او128(متويف  السدي الکبري
م ق) نوشـته  (متـويف قـرن سـو    و قمي )341، 1414ي الکبري، د(الس وي را مبعوث کرد

بـه ايـن نـام     ،تـدريس کتـاب  است که ادريس را به علت پرداخنت زياد به مطالعه و 
ق) جزئيـات بيشـتري از ادريـس    427 (متويف ليبثع .)52، 2، ج1387(قمي، اند  اده

ـوخ پدري نوح است، نامش  بيان کرده است: او جداَخن کـه بـه    اسـت ل کسـي  و او
علم جنوم و حساب سخن گفت  ٴاطي را رواج داد و دربارهو فن خي نگارش پرداخت

(متويف قرن چهارم ق) نيـز   مهني مطلب در تفسري مسرقندي .)219، 6، ج1422(ثعليب، 
(مسرقنـدي،   انـد  هـم ناميـده  » الياس«او را  ،که از قول برخي با اين تفاوت ،آمده است

) ادريس را از نسل شيث مشـرده اسـت   ق494(متويف،  سورآبادي .)378، 2، ج1418
هايي که گفته شد  ويژگي ق) متام 548(متويف  طربسي .)1485، 2، ج1380(سورآبادي، 

خداوند  ،که نزد وي است را وميمنشأ عل ،ينافزون بر ا .دهد را به ادريس نسبت مي
شناسي، رياضـي را بـه او آموخـت. و ايـن      شناسي، کيهان خدا علم ستاره«مشرد.   مي

هاي دعوت آمسـاين و   از نشانه اي و بود پرتوي از اعجاز و نشانهها که در نزد ا دانش
 اسـت،  هآورد سراراأل کشف ميبدي در .)430، 6، ج1415(طربسي،  35»رسالت او است

کـه وي  است  اي تر آن گفته اي ضعيف است و صحيح او مهان الياس باشد، گفته کهاين
بـن   اَخنـوخ و هـو  «نظر او ميان ادريس و آدم پنج نسل است به نامد.  مي اَخنوخرا 

ل پيامربي که خداوند پـس  او». بن يانش بن شيث بن آدم قَينانيارد بن مهالئيل بن 
(ميبدي،  36رستاد ادريس بود و به وي سي صحيفه نازل شداز آدم و شيث براي خلق ف

ادريس سخن گفته شده و بيشتر  ٴبه تفصيل درباره امليزاندر کتاب  .)55، 7و 6،ج1357
سخنان مفستکراري به نکات ما گرد آمده است، از اين رو  كتاب ثني دراينرين و حمد
: به طوري که تـورات در  كنيم  را بيان مي از مطالب جديد اي و خالصه كنيم اشاره مني
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ـ  ته، ادريس يکي از اجداد نوح عليهسفر تکوين نوش الم اسـت. در آيـات قـرآن   الس، 
يق و از زمره صابرين و صـاحلني  خداوند وي را به ثنايي مجيل ستوده، او را نيب صد

، 14، ج1411(طباطبـايي،  بلند کـرده اسـت    ،را به مکاين منيع مشرده و خرب داده که او

پردازد  هاي تارخيي مي عالمه طباطبايي سپس به نقل شرح حال ادريس از کتاب .)65
کند که ادريس مهان هرمس و شاگرد آغاثاذميون يکي از انبياء يونانيان و  کيد ميو تأ

مصريان است. او در مصر اقامت منود و خاليق را امر بـه معـروف و ـي از منکـر     
گي آنـان  زدند، و خداوند زبان مه بان حرف ميمنود. مردم زمان او با هفتاد و دو ز مي

اي از ايشان را به زبان خودش تعلـيم دهـد، مهچـنني     ، تا هر فرقهرا به وي تعليم داد
 اي از هـر ناحيـه   متعلمـان اموخـت.  کشي براي شهرسازي را به آـا بي  مهارت نقشه

کمت لني کسي بود که ح. او اوختمدنيت آموو گردش مجع شدند و به آنان سياست 
   .)70(مهان،  و علم جنوم را به مردم ياد داد

عنـوان   هـرمس بـا  و از  ذكـر شـده  هرمس مطالب زيادي  ٴدرباره نوارحباراألدر 
و  نيز منسوب به وي در جلد نود اي ياد شده است. صحيفه خنوخو  اَخنوخادريس و 

 نـوخ خهـاي   ياد شده بـه فضـاي کتـاب    ٴوجود دارد. فضاي صحيفه األنوارحبارپنج 
کـه   داردفصلي حتت عنوان ادريس قرار  نوارحباراألدر جلد يازدهم  37.شباهت دارد
نظرات مفساحاديثي که در اين کتاب نقـل   38کند. او ذکر مي ٴخني را دربارهرين و مور

درگريي وي با  ٴي و بدين او، مقام و عظمت او، قصههاي ظاهر بيشتر به ويژگي ،شده
ها و  سال بر سرزمني و مردم آن پادشاه و نيامدن باران پس ازپادشاه ظامل و نفرين او 

 ٴادريس و فرشته ٴقصه 39نپذيرفنت ادريس درخواست خدا را براي دعاي آمدن باران،
. مباحـث  )270، 11تـا، ج  (جملسـي، يب  پـردازد  يکار و داستان عروج او به آمسان م گناه

از: نـزول    نـد ا صه عبـارت ديگري نيز در اين کتاب مطرح شده است که به طور خال
مند  بل از هرکس از آا ره، علومي که ادريس ق)43و  277(مهان،  صحيفه بر او سي
 .)280(مهـان، السهله و عبادت و خياطي در آن  جدو سکونت در مس .)279(مهان،  بود
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وي   .)280(مهان،  خود هرمس است ،مهچنني از قول برخي نقل شده است که ادريس
ار تن از انبياء ديگر يعين؛ آدم، شـيث، نـوح و ابـراهيم از نـژاد سـرياين      به مهراه چه

که در کوفه موجود بوده و  شده استدر آخر از کتايب نام برده  .)43(مهان، 40باشند مي
هاي ادريـس از قـول    برخي سخنان و سنت ،از سرياين به عريب ترمجه شده و در آن
کـه   است برخي مجالت آن نقل شده نوارحبار األابن هالل الصايب بيان شده است. در 

  . )283(مهان،  عبادت، روزه و مناز پرداخته است به مباحثي مانند تقوي،

نظر وجود دارد و نشان از بزرگي  است که برآن اتفاق اي اصل عروج ادريس واقعه
هرچند جزئيات آن از افسانه و حـيت احاديـث جعلـي و   دارد ت اوو حيت مقام نبو ، 
مهانطور که گذشت به بـاال بـردن و    کتاب مقدسدر به دور منانده است.  اسرائيليات
ـ زتوسط خدا تصريح شده و در منت عرفاين  اَخنوخبرگرفنت  کـه حتقيـق بنيـادي     ره

مقـدس   که از متون غري 41خنوخرازهاي عرفان است و نيز کتاب  ٴيهوديان در زمينه
آمده است که مردمـان   رهزتاب به جزئيات معراج پرداخته است. در ک ،يهودي است

از اين رو، مورد عذاب قـرار گرفتنـد امـا خداونـد      مرتکب گناه شدند. خنوخعصر 
پرهيزگار را به موقع از دنيا برد تا تباه نشود، به اين معين که او را بـه آمسـان    خنوخ
که  ،راها برد و به او اجازه داده شد تا درخت زندگي  و به باالترين شت كرد منتقل

دريافت که اگر آدم مطيع بود، جاودانه در آجنا  خنوخببيند و  ،آدم از آن ي شده بود
پس از معـريف خـود و    خنوخرازهاي کتاب  در .)1380،75(الرجياين،  کرد زندگي مي
آن دو مرد را آشکارا جلوي خـود ايسـتاده   «گويد:  نازل شدن دو فرشته مي ماجراي

دل  ،خنوخآنان به من گفتند: اي  .»ردم و ترس مرا فرا گرفتان سالم کديدم؛ به ايش
ما را نزد تو فرستاده است. اينک تو امروز بـا مـا بـه     ،دار و مترس. خداي ازيل قوي

آنچه در مسري خـود از   ،پس از بازگشت خنوخ .)26، 1378(توفيقي،  »آيي آمسان مي
شت و دوزخ، ل تا آمساآمسان او کـه ديـده و يـا از فرشـتگان     ن هفتم و نيز وصف
  اش بيان کرد.  براي خانوادهرا، شنيده بود 

به  خنوخ در آخر خداوند عذاب و ظلميت بر زمني و قوم او فرستاد و براي مهيشه
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بسـيار   خنـوخ رازهاي مطالب کتاب  .)27(مهان، شد  باالترين آمسان و مکان باال برده
احاديث و تفاسري است و شايد مأخـذ  شبيه داستان ادريس در متون اسالمي و حيت 

 ٴمـرمي، آيـه   ٴتفاسـري در سـوره  هاي اسالمي باشد. بيشـتر   روايت ها و برخي حکايت
داسـتان عـروج   ﴾ اً و رفعناه مکاناً علياًيقاً نبينه کان صددريس إواذکُر يف الکتاب إ﴿

ـ  (جملسـي، يب  اسـت  اند و احاديثي نيز در اين باره نقل شـده  ادريس را آورده ، 11ا، جت

با  ، مشات بسيار دارد؛آمده خنوخرازهاي که مضمون آا با آنچه در کتاب  )277
و در علت باالبردن وي را پاکي و صداقت او  ،خنوخرازهاي اين تفاوت که در کتاب 

ـ   فاسد آن روز مـي  امان ماندن از گناه در جامعه هـاي اسـالمي    ا در روايـت دانـد ام
شـده اسـت کـه بـا      ذكـر گناهکار  اي راي خبشش فرشتهادريس از خدا بدرخواست 

 ،هـا  اين روايت برد. می باال   فرشته تاليف کرده و ادريس را به آمسان ،پذيرش دعاي او
اند و هم با ظاهر قرآن که داللـت بـر عصـمت مالئکـه دارد      هم داراي ضعف سندي

  خمالف است.
شوند، از اين رو به آـا   يبه ما قبل تاريخ منتهي ماز طريف اين احاديث و اخبار  

را به عظمت ياد  ها زنده مانده و او توان کرد، اما از آجنا که نام او قرن مني ،اعتماد کايف
از  او رسانند، خود کشف اين نکته اسـت کـه   هر علمي را به وي مي  ٴکنند و ريشه مي

ئي، (طباطبـا  علـوم را در ميـان بشـر پاشـيد      بـذر و  ترين پيشـوايان علـم بـود    قدميي

 امابنابراين هر چند جزئيات زندگي او با افسانه و غلو مهراه است،  .)14،72،ج1411
ها، حقـيقيت بـه نـام     در پس اين داستان كه ينا و باشد او مي دليل بر امهيت ،اين خود

اديـان و ملـل   در ها و  ترين کتاب کهنكه در هرمس وجود دارد. در واقع اين سخنان 
بـه  باشد، بلکه   پرداختهو غريواقعي  اي موضوعي افسانه  بهنها تواند ت منيخمتلف آمده، 

به هم آميخته است که بايد بر سـر   حقيقت و افسانه ،بر اثر گذشت زمانرسد   نظر مي
  و عقالين است به نتيجه رسيد. درستآنچه 
نظر وجود دارد به موارد  فاقهرمس ات هاي ديين و تارخيي درباره آنچه در کتاباز 
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رسد، پيامربي و اهل  توان اشاره کرد: نسبت او که در بيشتر منابع به شيث مي زير مي
حکمت بودن وي، اصل عروج او به آمسان و زنده ماندنش، دانسـنت برخـي علـوم و    
فنون و اين که او مهان هرمس است. در ايـن کـه ادريـس و هـرمس يـک شـخص       

داننـد و منشـأ ايـن     شتباه مـي اما برخي آن را ا ،نظر دارند باشند بيشتر منابع اتفاق مي
اثاذميون در زمان اسـکندر  زيرا به نظر اين گروه آغ اند، تطبيق را اشتراک لفظي دانسته

(قيصـري،  چهار هزار سـال فاصـله اسـت     حدودني او و حضرت شيث و ب زيست مي

يکـي    هـاي تـارخيي هـرمس را بـا ادريـس نـيب       بيشتر منابع و کتاب .)272، 1416
ت خاصي برخوردار متون ديين در شناخت هرمس از امهينقش ن رو، اند، از اي دانسته

است. اينکه شخصياديـان و حـيت    ه آثار ديين است و در بيشترت هرمس مورد توج
ل برده شده است، به چند حلاظ قابل بررسـي اسـت: او   از او نام اي هاي اسطوره آيني
بايـد از   ،ي تالش کرده اسـت گونه که سهرورد مهان ،که تاريخ انديشه و فلسفه را اين

هـر  در  و مهواره با وحي در ارتباط بـوده  که تفکر بشري  م اينهرمس آغاز کرد. دو
از مسري کمال  منوده ورزي  هاي ديين، انديشه زماين که انسان مستقل از وحي و آموزه

هستند که يکي  يكديگرل . به عبارت ديگر عقل و وحي مکماست شدهو حقيقت دور 
نـيب بعـدي و    تصديق کننده ،که چون هر نيبآخر اين ٴ. نكتهگري ناقص استبدون دي
با شناسـايي عناصـر اساسـي و     ؛م استمتقد  راه و فکر نيب ٴتکميل کننده ،نيب متأخر

توان به حقيقت و حکمت واحدي که مهان جاويـدان خـرد اسـت     مي ،مشترک اديان
مـورد حبـث قـرار     ،ن و ملـل از آجنا که هرمس و تفکر هرمسي در بيشتر اديا رسيد.

نظر وجود دارد، بررسي و پژوهش شخصيت و افکـار   او اتفاق ٴباً دربارهگرفته و تقري
. جالب است که هرمس نه تنـها در  كند وي ما را به اهداف ياد شده بيشتر نزديک مي

از ايـن  و ، اسـت نيز مورد توجه  اي اسطوره هاي د و آينيياديان آمساين، بلکه در عقا
آن با دين  ٴدر شناخت بيشتر اسطوره و رابطه ياي اساس کليد واژه ،هرمس ،زجهت ني
  است.
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  هرمس در اساطري

و سـپس بـه   شـده  داستان آفرينش از آدم شروع  ،کتاب مقدسگونه که در  مهان
شـود؛ و   آغاز آفرينش بشر بيان مـي  با ،ز تولد هرمسيدر اساطري ن ؛رسد مي اَخنوخ
ظلم و کفر رواج يافته  ،در زمان هرمس ذكر شده كه اسالمي روايت که در متون   مهان

  نيز آمده است. در اساطري اي برقراري عدل و اميان ظهور کردبود و او بر
پـر از فسـاد شـد.      گييت 43ها، تانيبه خاطر وجود کرونوس وت 42عصر سيمني در

 پرومتئوسيي نشست و جنگ بزرگ پايان يافت، زئوس چون در املپ بر سرير خدا
برو انسان را از گل رس بسـاز و مـن در او زنـدگي خـواهم     «را فراخواند و فرمود: 

واقع در 44دميد، پرومتئوس براي امتثال امر زئوس به حملي در يونان به نام پانوپئوس
چند کيلومتري مشال شرقي کوه دلفي رفت و گل آدم را ساخت. سـپس زئـوس بـه    

رمان داد تا هر چيز الزم را بـه غـري از   هاي خاکي زندگي خبشيد و پرومتئوس ف آدم
آتش به آا بياموزد. زيرا آتش خمصوص جاودانان است. زئوس پس از اين ساخنت 
 ،»مايـا «در جنوب يونان رفت و مـديت نـزد   45به سرزمني سنگالخي آرکاديا ،دستور

بـا هـم بودنـد. آن جـا     46زيباي کولنـه  باکره ماند. آا در غاري بر قله ستاره بانوي
  .)37، 1366(گرين،  شدانگيزي به دنيا آمد که نامش هرمس  کودک شگفت

47تر احتمال دارد که هرمس يکي از ايـزدان باسـتاين پالسـگيايي   بيش
 بـا تبـاري   

اش  شـد و وظيفـه   سوي شبانان آرکاديا پرستش مي تراکيايي بوده باشد که به ويژه از 
سـافران و راهنمـاي آنـان در    هايشـان بـود. وي ايـزد م    ها و حفظ کلبه هنگهباين گلّ

جتـارت و   يايـزد تـوان   هاي ديگر او مي شد. از نقش مسريهاي خطرناک پنداشته مي
رسـان   پيـام «از هـرمس بـه عنـوان     .)99، 1375(ژيـران،  نام بـرد  را فصاحت  يايزد

) اختـراع موسـيقي و چنـگ بـه او     42، 1366(گـرين،   انـد  نيز نام برده »جاودانان
  .)102، 1375(ژيران،  48منسوب است
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و شجاعت او اشاره کـرد بـه   توان به زيرکي  مي ،هاي شخصييت هرمس از ويژگي
وي  .)41، 1366(گرين،  که طفلي چند روزه بود که گاوهاي آپولون را دزديد اي گونه

و زئوس را از بند آا جنات دهد. او خدايان ديگري داده ها را شکست  توانست غول
 کـرد. وي در يـاري    لوانان پاسـداري مـي  را از مرگ و زندان جنات داد و حيت از

(ژيـران،   کـرد  ها و نظارت بر امور بازرگاين آا کوتاهي منـي  رساين و کمک به انسان 

ـ  .)103، 1375 دن گاوهـايش  آپولو برادر بزرگ هرمس و خداي گله و رمه از دزدي
اما هرمس با نواخنت موسيقي وي را آرام کرد و  ؛به خشم آمد ،توسط طفلي نورسيده

بلکه گاوها را در مقابل آلت موسيقي به وي داد. هـرمس   ،نه تنها برادرش را خبشيد
آن کـرد و   ٴاي ديگـر آپولـون را شـيفته    مناسب ديد و با نـواخنت وسـيله   موقعيت را

 رت آپولون را کرد و سراجنام آن را نيز به دست آورددرمقابل، درخواست عصاي قد
نيان به ارث بسياري از فرهنگ و آداب خود را از يونا ،روميان .)84، 1380(اوسيلني، 
(حکمـت،   دادنـد » مرکـور «يونانيان به آا بود که به او لقب  هرمس نيز هديه بردند؛

در  .)106، 1370اس، (ن وي مهان نقش خداي جتارت را نيز حفظ کرد  .)102، 1345
او در آغـاز  لک ظـاهر شـده اسـت. احتمـاالً      تات به شکل نوعي لک مصر، رياساط

مرکـز کــيش او در   ،مصـب نيـل بــود. در ادوار تـارخيي    ٴخـدايي متعلـق بـه ناحيــه   
ييـد  تات و هـرمس را تأ  ٴرابطه ،ر داشت. نام يوناين اين شهرقرا 50هرموپوليس ماگنا

ـ کند. تات در آغاز خداي م مي  ٴو حـافظ تارخيچـه   ن رو، نـاظم زمـان،  اه بود و از اي
کند و سرنوشت در دست اوسـت. از   ساالنه است. او تولد و مرگ آدمي را تعيني مي

وي خمتـرع خـط و    .هـا بـود   محايت از نويسندگان و کتاخبانه ،هاي ديگر تات ويژگي
او کاشـف  قدرت تکلـم خبشـيد.    نوشنت بود و کتابت را نيز به انسان آموخت و به او

شد  بويژه قوانني اهلي حمسوب مي ،ضع قواننياو نگهبان عدالت و وبود زبان  کلمات و
اي  امهيت و معناي شخصيت اسطوره اطباء را نيز به عهده داشت.از حمافظت  فهو وظي

آشـکار   )نگـارش  ٴ(اهلـه  51نظم کيهـاين) و سسشـات   ٴ(اهله اش با ماآت تات در رابطه
 .)41، 1413و بارنـدر   )1372 ،100جـو،   سران تـات بودنـد  مه ،شود. اين دو اهله مي
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. رفت و کاتب مقدس او به مشار مي 53و وزير اُزيريس 52»رع«ترين فرزند  کهن ،تات
گشت و هنگامي که هوروس از قدرت  54»هوروس«پس از مرگ اُزيريس وي وزير 

دويست و زميين کناره گرفت، تات جانشني او شد و بر ختت نشست. وي سه هزار و 
درخشـان صـلح و آرامـش     ٴرمانروايي کرد و شهرياري او منونهبيست و شش سال ف

هنرهـا و علـوم از    ٴو از اين رو، مهـه  بود بود. دانش و خرد کامل به تات اعطا شده
احـي و نگـارش را   شناسي، جادو، پزشکي، موسيقي، طر مجله حساب، هندسه، ستاره

هاي او  ليف) بود. شاگردانش به خمزن کتاب(هريوگ واضع تصويرنگاري پديد آورد. او
پيدا کردند و رموز و اسرار مطالب آا را ياد گرفتند. به علت اين قدرت و  يدسترس

علم فراوان بود که پريوانش وي را تات يعين، سه بار بزرگ ناميدند و يونانيان آن را 
ين بـر  برگرداندند. تات پس از فرمـانروايي طـوال   55»هرمس تريس مگيستوس«به 

  .)46، 1375(ويو، در آجنا به زندگي خود ادامه داد  ها رهسپار شد و زمني، به آمسان
  

  هرمس (هوشنگ) به روايت ايراين
 ي شـک نيلسـوفان آن سـرزم  يونان باستان و فيران بر ي فرهنگ و متدن اريدر تأث

ـ رانيا ،ونـان يبه چشم مـردم  «د: يگو مي 56ست. استرابوين  گانگـان ين بيتـر  يان نـام ي
فيثاغورس از زرتشـت اهلـام    مان مانندياز حک ياريبس .)1، 1354سـت، (بنوني »هستند
ـ يالک«. در رسـاله  )2(مهان،  اند گرفته افالطـون، نـام زرتشـت را بـه      ،»ادس خنسـت ب

دهد افالطـون بـه آيـني     اشارايت است که نشان مي آندر  و صراحت ذکر کرده است
يکـي  » فلسفه ٴدرباره«خود به نام  ٴالهاشته است. ارسطو در خبشي از رسمغان توجه د

مباحـث   .)8(مهان، برد  ا اهرمزد و اهرمين را نام مياز تعليمات مغان يعين، نيک و بد ي
از تعليمـات   ،ثنويت يونان مانند عامل مثل و عامل ماده، خري و شر و مـاده و صـورت  

رد مغان بود و نيز اند که شاگ امپدکلس نيز گفته ٴدرباره 57تأثري نبوده است. زرتشيت يب
مغـاين را بـراي    ان پدر دموکريت و پروتـاگوراس بـود،  بار مهم که يک 58 خشايارشا
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ز علم ام وقايع را اتصاوير و اهل ٴدموکريت نظريه 59تعليم آن دو جوان مأمور کرده بود.
سـهروردي از سـرزمني ايـران بـه      .)298، 1379(نرينـوري،   اهليات ايرانيان گرفته بود

برد و کيومرث، کيخسـرو، فريـدون و زرتشـت را     حکمت نام مي ازيل ٴهمريعنوان خ
نقش تاريخ، ديـن و  ها  رد. مهچنان که در غرب اسطورهمشا هاي شاخص آن مي چهره

هـر چنـد    است، شدهاز شرق نيز مهه چيز با اسطوره آغفلسفه را به عهده داشتند، در 
خود را چشمگريتر حضور ه مهوار  زيرا دين،  از نقش دين است،تر  نقش آن کم رنگ

هاسـت و آجنـا کـه     مناي زندگي ملـت  متام ٴآيينه ،اسطوره .در جامعه حفظ کرده است
  تاريخ گنگ و ساکت است اسطوره زبان و سخنگوي آيني و افکار آاست.

  
  کيومرث

 اي مهـان آدم اسـت ويل عـده    60اند که کيـومرث  بيشتر دانشوران پارسي پنداشته
(طـربي،  ث پدر فارسيان بوده اختاليف نيست در اين که کيومر 61.هستندخمالف اين نظر

کـه بـا    62کيومرث پسر و دختري داشت به نـام مـاري و ماريانـه    .)93، 1، ج1352
ازدواج آا يک پسر به نام سيامک و يک دختر به نام سيامي تولـد يافـت و از آن   

دو، هوشنگ پيشـداد   و با ازدواج اين ؛افريهاي ديگر از مجله، افرواک و  انسان ،دو
دانـان ايـراين    برخـي نسـب   .)19، 1346و اصـفهاين،   99(مهـان،   63پادشاه متولـد شـد  

و سيامک  قَيناناند که هوشنگ مهان مهالئيل شاه و پدرش افرواک نيز مهان  پنداشته
  الم است. اين نسبو ماري مهان شيث و کيومرث نيز آدم ابوالبشر عليه الس اَنوشهم 

و هرمس و يا ادريس نيب در متون اسالمي است.  کتاب مقدسدر  نوخاَخمهان نسب 
باشد و هر دو از  ها و متون ديين بسيار شبيه به هم مي در واقع آغاز تاريخ در اسطوره

 مبـدأ  ،معـروف اسـت   گل شاهمرث که به کنند. کيو يک چيز با عناوين خمتلف ياد مي
تگـاه وي اصـطخر پـارس بـود     کـرد. اقام نژاد است. وي چهل و يا سي سال شاهي 

طربستان نوشته است (دماوند)  اوندنبرا داو و طربي اقامتگاه  ؛)81، 1349(مسعودي، 
شخصـيت   ٴضمن بيـان اختالفـات دربـاره    ،تاريخ غرردر  .)112، 1، ج1352(طـربي،  
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وي مهان آدم است که خداوند او را  گويند گونه آمده است كه برخي مي اين ،کيومرث
لني پادشاه اند که کيومرث او نيز گفته اي روح خودش در او دميد. عده از خلق کرد و

ثعـاليب،   لني پيامرب از اوالد اوستاز فرزندان حضرت آدم است، مهانگونه که شيث او)

يکي شيث و ديگري کيومرث  ، دو تن را برگزيدآدم از ميان فرزندان خود .)1، 1963
داد. سپس شـيث را بـه کارهـاي آن     هاي بزرگ به ايشان و چهل صحيفه از صحيفه

جهاين و به نگاه داشنت ديـن برگماشـت و کيـومرث را بـر کارهـاي ايـن جهـان و        
 پادشاهي در آن. خنستني پادشاه اندر عامل کيومرث بود. پادشاهي او سـي سـال بـود   

اند مهانا وي را حسام  کساين که خمالف يکي بودن آدم و کيومرث .)85، 1367(غزايل، 
جزئيـات   . هر چند درباره)51ل، او ، ج1374(ابن اثري،  گمارند ن نوح ميبن يافث ب

لـني پادشـاه اسـت    اواو اما در وجود او و اين که  64شخصيت کيومرث اختالف است
در نسـل  بشـر   را پدر مههگروهي وي  .)570م، دو  ، ج1380(مريخواند؛ اختاليف نيست 

داننـد. در عظمـت و    د از طوفان ميبعدر نسل قبل از طوفان و گروهي پدر پارسيان 
وي بسيار بزرگ و سروري گرامي بـود کـه   صفات نيکوي او اتفاق نظر وجود دارد. 

و فرزندانش بر  چنان شد كه اوو در آجنا به پادشاهي رسيد.  در کوه دماوند فرود آمد
. کيـومرث شـهرها بسـاخت و    يت بر سراسر زمني فرمان راندندبابل و سپس براي مد

آمـاده کـرد و اسـبان پـرورش داد.      هـا افزار افراخت و ساز و برگ و جنـگ دژها بر
پادشاهان از نژاد فرزندان وي يعين ماري و ماريانـه هسـتند. پادشـاهي فرزنـدانش     

يزدگرد بـن شـهريار در مـرو    فّان، تا اينکه به روزگار عثمان بن ع پيوسته پايدار بود
ل است: به اتفاق اربـاب تـواريخ، او   آمده تاريخ بناکيتدر  .)52و  51(مهان، کشته شد 

مغان گويند او آدم 65کسي که پادشاهي کرد و آيني شاهي به جهان آورد کيومرث بود.
ــت  ــاکيت، اس ــومرث در    .)27، 1348(بن ــت کي ــام درس ــهن ــورت   خداينام ــه ص ب

آمـده، کـه بـه    67»گيه مـرت «به صورت  اوستا ضبط شده و اين نام در66»گيومرت«
، کيـومرث منشـأ بشـر و    دينکـرت در  .)69، 1380(مهرآبـادي،   معناي زنده مريا است
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 گنج شايگاندين، ترقي را در عامل برقرار منود و در  ٴخنستني گل شاه بود. او به واسطه
آمده است: اصل من از کيومرث است و خنستني مادر من اسفندارمذ و خنسـتني پـدر   

و آـا خنسـتني اوالد    ام و مشـيانه بشـر شـده    يمش ٴمن هرمزد است و من به واسطه
کيومرث بودند. مينوخرد گويد: مزايايي که از کيومرث حاصل شد ايـن بـود کـه در    

آرزو را کشت و تن خود را در راه کمال عدالت به اهـرمين سـپرد، در نوبـت     ،خنست
ايت م، آدمدو متام  ها و فروهرها که باعث ترقي هستند از تن او به جود آمدند و در

سرور جهـان، و   شاهنامهوي در  .)27، 1377(پرينيا،  ندجسم او آفريده شد فلزات از
کنـد و بـر    زندگي ميها  در کوه آورد. او يي است که ختت و سلطنت را پديد فرمانروا
راند. لباسي از پوست برب بر تن دارد که بر دلريي  مي  فرمان موجودات ها و مهه انسان

. استکه غارنشني است، مناد آغاز تکامل بشر  کند. کيومرث و مردانگي او داللت مي
آيند، در  هاي معنوي و ديين درمي هاي دور به جستجوي ارزش مردمي که از سرزمني

ي منادهـا  ٴکيومرث فرمـانرواي کامـل، و داراي مهـه   «شوند.  بار او با دين آشنا ميرد
ـ  مقر او در .)35، 1373(کريتس،  »پادشاه يعين ختت و کاله و قلعه است در  ويـز،   راناي

حرکت  خنستني جاي داشت. هر دوي آا يب دائييت بود. در کنار او گاو ٴودخانهکنار ر
مانـد امکـان نـابودي اهـرمين نبـود. از       حرکت مي و فناناپذير بودند. اگر آفرينش يب

(زروان) ياري خواست تا آفرينش را به جنـبش درآورد. در   رو، اورمزد از زمان اين
آن مرگ گاو و از دسـت رفـنت    ٴرمين نيز به حرکت درآمد و نتيجهاهمقابل آفرينش، 

العمـل   سال شد. اما بالفاصله عکـس  فناناپذيري کيومرث و از بني رفنت او بعد از سي
اورمزد شروع شد و از اجزاء گوناگون بدن گاو، جانوران و گياهان به وجود آمدند و 

ه مشي و مشـيانه   جاري شد کمين بر زمني اي ومرث که در حال مردن بود قطرهاز کي
  .)124، 1377(موله، از آن متولد شدند 

  
  هوشنگ

)، شيث و هرمس( سادريهوشنگ، ماري و کيومرث در ايران باستان مهان نقش 
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حضرت آدم در متون ديين را دارند. هوشنگ خنستني کسي بود که معـدن اسـتخراج   
ي خنستني شهرهاي دنيـا  ساخنت مسجد را فرمان داد. و ،و به مردم روزگار خود كرد

يعين، بابل، شوش و ري را ساخت و مدت چهل سـال پادشـاهي کـرد. برخـي نيـز      
ل کسي است که آهن را کشف کرد و ابزارهاي صنعيت ساخت و مردم اند: وي او گفته

 68را به کشاورزي ترغيب منـود و از پوسـت حيوانـات لبـاس و فـرش يـه منـود.       
و بر رعيت با عدل و داد حکومت بود ا فضيلت پارسيان گويند هوشنگ پادشاهي ب«

لقـب  » پـيش داد «کرد، و چون خنستني کسي است که به عـدالت فرمـان رانـد او را    
اي ايراد منود و گفت کـه   اند. وقيت پادشاهي به او رسيد تاج بر سر اد و خطابه داده

او را  اهرمين و سپاه ،پادشاهي را از جد خويش کيومرث به ارث برده است. هوشنگ
کاران و اهرمينان و گروهي از  درهم شکست و آا را از آميزش با مردم بازداشت. تبه

ها گرخيتند. اين پادشـاه بـر اقـاليم     غوالن را بکشت و تعدادي به کويرها و کوهستان
هوشنگ دويسـت و  روايي داشت و فاصله مرگ کيومرث تا پادشاهي  هفتگانه فرمان

ند وي و بـرادرش  پندار ايرانيان مي .)111، 1، ج1352(طربي،  »بيست و سه سال بود
   . )30، 1346(اصفهاين، پيامربند » ويکرت«

که  است پيش از ادريس يا هم روزگار او بوده است اين ،دليل بر اين که هوشنگ
اختراع منود سپس بـه  ايرانيان معتقدند او خنستني کسي است که لباس دوخت و خط 

چنان که يونانيان، مصريان و مسـلمانان ايـن    ؛)420، 1374(مقدسي، مردمان آموخت 
بعضي معتقدنـد کـه    . از اين رو،کنند وظايف را به هرمس، تات و ادريس منسوب مي

خود ادريس يـا بـه    ،بن کيومرث (افرواک) بن سيامک بن ميشي هوشنگ بن فراوک
ـ . )62و  53ل، او  ، ج1374، و ابـن اثـري،   499(مهـان،  ادريس پيغمرب اسـت   ٴمرتله ا در ام
با چند واسـطه بـه    يو نسب و دانسته شدهس يهوشنگ بعد از ادر ،اجة التدركتاب 
ـ  كه مهان ادريس است مي اَخنوخ تـاريخ  در   .)97، 1385ين شـريازي،  الـد  (قطـب  درس
آمده است که هوش و هنگ يعين دانايي بسيار و از ايـن رو وي را هوشـنگ    گزيده
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ردمان عدل و داد نديده بودنـد و او در تـرويج عـدل و    ناميدند. و چون پيش از او م
لقبش را پيشداد گفتند. بعضي او را ايران خواننـد و گوينـد    ظلم کوشيدجلوگريي از 

1339(مسـتويف،   الم معاصـر او بـود  ايران زمني به او منسوب است. ادريس عليه الس ،

حسن بن سهل و  نوشت 69جاويدان خردهوشنگ در حکمت عملي کتايب به نام  .)76
و  28، 1348(بنـاکيت،   70کاتب، وزير مأمون آن را از سـرياين بـه عـريب ترمجـه کـرد     

 اي هـاي اسـطوره   نقش و شخصيت هوشنگ در کتاب .)576دوم،   ، ج1380مريخوانـد،  
و از آن اسـت  اسـطوره   ٴمهان است که در آثار تارخيي گفته شد. گويـا تـاريخ ادامـه   

آمده  72»پرداته«و لقب  71»هئوشينگه«ا با امالي زايش منوده است. هوشنگ در اوست
» پيشـداد «فارسـي  در و  حکومت تعـيني شـد؛   ياست، به معين خنستني کسي که برا

وي فرمـانرواي   .)51، 1380(آموزگـار،  ه معين خنستني کسي که قـانون آورد  گويند، ب
روايي او دوران مازندران) را نـابود کـرد. فرمـان   (1بود و بيشتر ديوان مزنههفت اقليم 

مهسرش نژاد ايرانيـان بـه وجـود آمـد     استقرار قانون در روي زمني بود و از وي و 
از  .)122، 1377(عطـايي،  کشف آتش منسوب به هوشنگ اسـت   .)59، 1373(هينلـز،  

آهنگري، استفاده از ابزار و سـالح،    فنآوردهاي ديگر او استخراج آهن،  مجله دست
  .)36، 1373يتس، (کري و کشت زمني است آبيار

، تاتبر اساس هم معنايي در الفاظ هرمس، توان گفت اين است كه  در آخر آنچه مي
بـا   آا كه هر كدام و نيز اين ؛به معين دانش و پيام رسان ؛، هوشنگ و ادريسخنوخ

به هر يك از آـا علـوم و فنـون مشـتركي      رسند و  شش واسطه به خنستني بشر مي
ت را بـا هـم   كه هر كـدام مقـام حکومـت، حکمـت ونبـو      اين نيزنسبت داده شده و 

 شخصيت واحد ها اشاره به يك اين نامكه  مطرح كردرا توان اين فرضيه  مي ؛اند داشته
  اند. بيان شده خاص آن فرهنگ ژگیويبا  های خمتلف و متدن  فرهنگكه در دارند 

  
  ها نوشت پي

1. Paideia  
2. Culture 
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، عليمـراد داودي، ـران،   تـاريخ فلسـفه  فنون شرق بر يونان نيز ر.ك به: بريه، اميل،  تقدم علوم و ٴ. درباره3
  .51و4، ص1، ج1374مركز نشر دانشگاهي، چاپ دوم، 

حساب مصري تا حد زيادي با منطـق  «. ممكن است منطق يونان نيز اهلامي از رياضيات شرقي باشد زيرا 4
  ).84، پاورقي ص1، ج1375, وناني ٴتاريخ فلسفه(گاتري، » يوناين هم ارز بود.

کنم منودار سـخن گفـنت و ترمجـه     نام هرمس گمان می« کند: گونه تعريف می هرمس را اين ٴافالطون واژه . 5
آن  ٴکردن و پيام بری و دزدی و مغلطه و سوداگری باشد. سخنوری و زبان آوری هسـته مرکـزی مهـه   

است و ديگری به قول هومر به معنی انديشيدن.  کارهاست. از دو جزء نام او يکی، به معنی سخن گفنت
قانونگذار با توجه به اين که آن خدا سخن گفنت و انديشيدن را آفريده به مـا دسـتور داده اسـت او را    

خبوانيم. ولی بعدها آن نام را برای اين که زيباتر کننـد دگرگـون سـاخته و بـه صـورت      » آی ره مس«
  ).408ج دوم، ، 1380(افالطون، » هرمس درآورده اند

 .Van Den Broek, 2005, Vol.1,   P. 474براي آگاهي از رابطه هرمس و تات ر.ك. به:  . 6
يعين، بزرگترين بوده و يونانيان در حدود پنجم پيش   aa aaيکي از ايزدان مصر است و ملقب به » تات. «7

يـن مهـان اسـت کـه در منـابع      ترمجه کردند، و ا Trismegistusرا به  aa aaاز ميالد، تات را هرمس و 
از آن يـاد شـده اسـت    » املثلـث باحلکمـة  «يـا  » املثلث بالنعمة«  ،»بالعظمةاملثلث «اسالمي حتت عنوان 

 ).677دوم، ، ج1371(ابوالقامسي، 

8. Ptolemy II Philadelphus. 
9. Isis. 
10. Horus 

توان تـاريخ   ده وجود داشته باشد مييايب به مصادري که اوروسيوس از آا استفاده کر . اگر امکان دست11
قرن مورخ يوناين ) Ephoros( د توسعه داد. مثالً؛ کتاب افورسمطالعات هرمسي را حتي به قبل از ميال

و   pompeius  Trogusاثر  ) philippicar Historiai(چهارم قبل از ميالد و يا کتاب التواريخ الفيليبية 
از  )chronicon(ليـوس افريکـانوس و نيـز کتـاب خرونقـة      از سکستوس يو )Chronographia(کتاب 

  تواند براي حتقيق مفيد باشد. يوسابيوس اسقف قيساريه در قرن سوم ميالدي مي
جتارب األمم اي قدميي نيز به نام  . مؤلف و تاريخ تأليف ناشناخته و اقوايل چند است. از اين کتاب ترمجه12

هـا در مقدمـه ترمجـه     که مترجم نيز ناشناخته است. مصححشده است   ملوک العرب و العجمخبار يف أ
  .11، 1373دهند. ر. ک به: نامعلوم،  ترجيح مي .ق75سال تأليف اصل عريب را  

اين نام به يوناين ارميس است و به هرمس تعريب شده و معين ارميس، عطارد است و او را عربانيـان  . «13
» و جل در قرآن او را به نام ادريس خوانده اسـت  عز است و خداي اَخنوخگويند و معرب آن  خنوخ

 ).1326، 1: ج1372(دهخدا، 

  .68، 1405. نيز ر. ک. به: ابن جوزي، 14
  .165، 1376و صاعد اندلسي،  40، 1405. نيز ر. ک. به: ابن سعد، 15
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ميمه است کـه  است به غري از ترمجه، منت عريب آن نيز ض ألصنامتنکيس اکه نام ديگرش صنام األ. کتاب 16
  آن است. 52اصل مطلب فوق در ص

  .6، 1363 ،هبنو ابن ع 10، 2536.  نيز ر. ک. به: ايب يعقوب، 17
نژاد که با قوم آرامي نيز خويشاوندي دارد و زبان آا نيـز بـه سـرياين معـروف اسـت.       .  نام قوم سامی18

  گردد. هر دو به کلدانيان برميعرباين زبان قوم يهود است که از سرياين انشعاب يافته و ريشه 
اند مانند هرمس مصری، آغاثاذميون، واليس، فيثـاغورث و باماسـوار    يونان ٴ. اکثر انبياء صابئني از فالسفه19

 ).295، 1363جد مادری افالطون (بريونی، 

  .88، 1380. و نيز ر. ک. به: اشکوري، 20
  .6، 1377ي،و ابن العرب 419، 1374.  مهنچنني ر. ک. به: مقدسي، 21
  .68، 1415.  و نيز ر. ک. به: شافعي دمشقي، 22
اند و در برخي منابع ايـن دو را نـام يـك منطقـه      بيشتر منابع حمل زندگي هرمس را مصر يا بابل دانسته .23

 ).7، 1371اند. ر.ك. به: (قفطي،  گفته

کم و يـا جـاي سـحر بـوده     رود نوعي عبادتگاه يا ساختمان حم اي است قبطي و احتمال مي . برايب کلمه24
  ).431، 1تا، ج باشد. (ياقوت محوي، يب

 ).150، 1تا، ج . سرزمينی در اطراف رود نيل. براي توضيح بيشتر ر. ک. به (ياقوت محوي، يب25

تر و در توضيح برخي آراء و شرح  هاي خمتلفي شده که دو ترمجه از مهه قدمي . از کتاب شهرستاين ترمجه26
ين صدرترکه اصفهاين، متويف قرن ـم  افضل الد ٴ، ترمجهامللل و النحلست: الف ـ  حال هرمس مناسب ا

ـ  قمري. مصطفي بن خالقداد هامشي عباسـي، متـويف قـرن     ٴترمجه ،ترمجة امللل و النحل ،امللل توضيح  ب 
  يازدهم قمري.

ق اسـت.   272 مشهور بوده و متـويف سـال   Albomasar. ابومعشر بلخي در قرون وسطي نزد غربيان به 27
او که منبـع   أللوفااي از کتاب  باشد. هيچ نسخه ک ميشناسي، هيئت و افال وي داراي آثاري در ستاره
  باشد، باقي منانده است. بسياري از مورخان مي

  .165، 1376. نيز ر. ک. به صاعد اندلسي، 28
و شهر منـف بـه دنيـا آمـده     اند كه در مصر  نيز هرمس و ادريس يكي مشرده شده خمتار احلكم. در كتاب 29

   ).7، 1958است (ابن فاتك، 
  .9، 1380. نيز ر. ک. به: اشکوري، 30
، 1380( اشـکوري،   بـرد  ت، حکمت و مملکت نام ميآن سه نعمت را نبو حمبوب القلوب. اشکوري، در 31

87.(  
  .66، 1982. نيز ر. ک. به: سرياين، 32
  .201، صالکتاب املقدس، العهد اجلديدن منبع و از مها 125ص اجنيل لوقا.  و نيز ر. ک. به 33
  .1498، 1994، الکتاب املقدس، العهد القدمينيز ر. ک به:  . و34



  هويت هرمس مؤسس جاودان خرد

 

 

31

) ؛ (فـيض کاشـاين،   94، 13،ج1378) ؛ (ابوالفتوح رازي، 199، 3،ج1415 وي،غ: (ب.  و نيز ر. ک. به35
  ).2،743، ج1378

نبوت و صاحب کتاب آمساين بـودن ادريـس اشـاره    هاي رمسي و مقدس يهودي و مسيحي به  . در کتاب36
کتـايب   خنـوخ از متون عرفاين يهـودي چـنني آمـده:     زهرهاي غري رمسي مثل کتاب  نشده اما در کتاب

از مهان جايي آمده بود که کتاب فرزنـدان آدم   خنوخداشت که از آن درک محد اهلي را آموخت. کتاب 
عدد نـام   366هاي او را  تعداد کتاب خنوخرازهاي در کتاب  ) و76، 1380نازل شده بود (الرجياين، 

  )56، 1378برد (توفيقی،  مي
  .453، جلد نود و پنج ص1388سالميه، ، ران، مطبعة اإلنوارحباراأل.  ر.ك به جملسي، حممدباقر، 37
ــدهاي  38 ــه جل ــز ر. ک.  ب  146، 48و ج  28، 27؛ 35، 15  ؛55، 38؛ 376، 52؛ 434، 100.  و ني

  . حباراالنوار
  .127، 1416.  نيز ر. ک. به: صدوق39
  .524، 1414.  و نيز ر. ک. به: صدوق؛ 40
ب هايي است که توسط دانشمندان يهودي  که متعلق به پيش از ميالد است از کتا خنوخرازهاي .  کتاب 41

  هاي جعلي. شتهناميدند به معين نو Pseudepigraphaکتاب مقدس قرار نگرفت و آن را  جزءرد شد و 
  کردند. ها در آسايش ونعمت زندگي مي .  قبل از آن به عصر طاليي معروف بوده است که انسان42
 هـا،  تيتـان  و اوبلعيد اما زئوس توانست  ميخدايي شرور بود و فرزندان خود را  ،.  کرونوس پدر زئوس43

يوناين تيتـان   ک از مهني کلمهت دهد. واژه تيتانيهايي که در خدمت کرونوس بودند را شکس يعين غول
  .13، 1380گرفته شده است. براي مطالعه بيشتر ر.ک: اوسيلني، 

44. Panopeus. 
45. Arcadia. 
46. Cyuene. 
47. Pelasgian. 

  .41، 1376و مهيلتون،  49، 1380.ک.به: سنت، اي ر هرمس اسطوره ٴ.  درباره48
  .96، 1413.  ر. ک. به: بارندر، 49

50. Hermopolis Magna. 
51. Seshat. 

باشد. فرمـانرواي مقتـدر آمسـان اسـت و حمـراب       . رع به معناي آفريننده است و او خداي خورشيد مي52
هـاي زنـده ديگـر از اشـک او سرچشـمه       هـا و آفريـده   انسـان   ٴاش در هليوپوليس قرار داد. مهه اصلي
  اند. گرفته

است که بيشتر با ديونيزوس، خداي يونـاين يکـي    ousir.  اُزيريس شکل يوناين شده ايزد مصري اوزير 53
  شد. شود، او در سراسر مصر به عنوان ايزد مردگان پرستيده مي پنداشته مي

باشد. او ايزد خورشيد بود و با آپولون يکي  يوناين مي Horos.  فرزند ازيريس، نام او التيين و مأخوذ از 54
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  شد. پنداشته مي
55. Trismegitos 

56 .strabo   مورخ يونانی اهل آسيای صغري از شهرAmaseaia دی است. کتـابی  ميال 21يا  19. و متوفی
  باقی مانده، توسط هـ.ل. جونز در هشت جملد منتشر شده است. جغرافياکه از او به نام 

، اميل بنونيست تأثري تفکر ايراين بر متفکران يونان به نقل از آثـار هـردوت   ٴنوشته دين ايراين. در کتاب 57
  استرابو، تئوپمپوس و پلوتارخ به خويب بيان شده است.

 .185، 1384خشايارشا ر.ک به : ديودور سيسيلی،  ٴ. درباره58

يونانيـان و  و کتـاب   بازگشت ده هزار يوناين از گزنفونمناسبات يونان و هخامنشيان ر. ک به:  ٴ. درباره59
  از هرمان بنگسون.پارسيان 

، کريستني هاي خنستني انسان و خنستني شهريار منونهشخصيت کيومرث ر. ک به: .  براي آشنايي بيشتر با 60
  سن.

و بريوين،  69، 1380اند. براي منونه ر. ک به: مهرآبادي،  . برخي نيز مطابقت کيومرث و آدم را نپذيرفته61
1363 ،35.  

  مده است.ها به صورت مشی و مشيانه، مهری و مهريانه، ملهی و ملهيانه نيز آ . اين نام62
  ).140، 1363پيدايش بشر ر. ک به: (بريوين،  ٴ. درباره63
  .24، 1363 ه،بن: ابن ع. ر. ک به64
  ).33، 1383. نيز ر. ک به: (حسيين قزويين، 65

66.Gayomart. 
67. Gayya Mareta. 

  ).5، 1963. نيز ر. ک به: (ثعاليب، 68
بـه هوشـنگ و يـا حکيمـان هـم زمـان وي نسـبت        .  کتايب شامل پندها، آداب و اخالق است و آن را 69

اعيـان  «است و منت عـريب کتـاب در   معروف» امللخص جلاويدان خرد«نام عريب آن به  ٴدهند. ترمجه مي
فارسي از منت عريب  ٴدر مصر چاپ شده و ترمجه احلکمة اخلالدةآمده است. حتت عنوان » اول يعه، جالش

  ).725اول،  ، ج1380است (مصاحب، در ران نيز به چاپ رسيده  1293در سال 
  ).66، 1383. نيز ر. ک به: (حسيين قزويين، 70

71. Haoshyanga. 
72. Paradata. 

  .114، 1381. نيز ر. ک به: ويدن گرن، گئو، 73
  

 منابع

 .1380، مست، چاپ چهارم، ران، تاريخ اساطريي ايرانآموزگار، ژاله،  .1

ج اول،  ـران،    م،حسني روحاين، انتشارات اسـاطري، چـاپ دو   ٴترمجه تاريخ کامل،ين، الدعزابن اثري،  .2
1374 . 
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انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ  عبداحلميد آييت، ٴترمجه، ولخمتصر تاريخ الد  وريوس،غغري  ابن العربي، .3
ران، او ،1377ل. 

 .1349ران، ران،  حممد کاظم امام، انتشارات دانشگاه ٴترمجه، اء و احلکماءطبطبقات األابن جلجل،  .4

5. ابن عبه،ن ه،ين امحد، مجال الدران،  الفصول الفخري ،1363شرکت انتشارات علمي وفرهنگي. 

 .1958، مادريد، ةسالميراسات اإلاملعهد املصري للد ة، مطبعخمتار احلكم و حماسن الكلمابن فاتك،  .6

 .1373 قم، ل، چاپ او ، منشورات الشريف الرضي،املعارف، قُتيبهابن  .7

 .  1350 نا، ران،  ، يبالفهرست ابن ندمي، حممد،  .8

هاي اسالمي آسـتان قـدس    ، بنياد پژوهشروض اجلنان و روح اجلنان يف تفسري القرآنابوالفتوح رازي،  .9
1378، مشهد، 13م، ج رضوي، چاپ دو . 

 .    1371ران،  ،2  ، انتشارات اساطري، چاپ اول، جهفتاد مقاله؛ مقاله هرمسحمسن،  ،ابوالقامسي .10

 . ،2536ران، 1م، ج بنگاه ترمجه و نشر کتاب، چاپ سو تاريخ يعقويب،ايب يعقوب، امحد،  .11

فا، مترجم نامعلوم، پژوهشگاه علوم اي کهن از رسائل اخوان الص ترمجه گونه ،جممل احلکمةاخوان الصفا،  .12
ران، انساين و مطالعات فرهنگي، چاپ او ،1375ل. 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت  ، تاريخ حکماي پيش از اسالم،حمبوب القلوب، ينالد قطب اشکوري، .13
ران، فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ او ،1380ل. 

جعفر شعار، انتشـارات   ٴترمجه(سين ملوک األرض و األنبياء)،   تاريخ پيامربان و شاهان،محزه،   اصفهاين، .14
 .1346بنياد فرهنگ ايران، ران، 

 .1380م، ران،حممد حسن لطفي، انتشارات خوارزمي، چاپ سو ٴترمجه، دوره آثار افالطونفالطون، ا .15

سيد محيد طبيبيان، فرهنگسـتان   ٴترمجه، هر يف عجائب الرب و البحرخنبة الدالدين،  انصاري دمشقي، مشس .16
 .1357ادب و هنر ايران، ران،  

، املؤسسة العربية للدراسات عبدالرمحن بدوي ٴترمجه، املتاريخ الع )،Paulus Orosius( اوروسيوس، پول .17
1982ل، بريوت،  و النشر، چاپ او. 

ل، حسن امسـاعيلي، جممـع ذخـائر اسـالمي، چـاپ او      ٴترمجه، خدايان يوناناوسيلني، برنارد و ديگران،  .18
 .1380قم،

 .1413املعرفة، كويت،  امام عبدالفتاح، عامل ٴترمجه، املعتقدات الدينية لدي الشعوببارندر، جفري،  .19

مرتضي ثاقب فر، انتشارات توس، چـاپ   ٴترمجهروي ديگر تاريخ،  يونانيان و بربرها،بديع، امري مهدي،  .20
 .1382اول، ران، 

21. بحممد حسني،  ايب وي، غتفسري الب1415، داراملعرفة، چاپ چهارم، بريوت، وي املسمي معامل الترتيلغ. 

ـ   ويل األألا، روضـة  تـاريخ بنـاکيت  ، بناکيت، فخرالدين ابوسليمان .22 نسـاب، واريخ و األلبـاب يف معرفـة الت 



   1388 چهار، پاييز ٴجديد، مشاره ٴجاويدان خرد، دوره

 

34

 

 .1348اجنمن آثار ملي، ران،  انتشارات

من سرکارايت، انتشارات فرهنگ ايران،  ٴترمجه، هاي مهم يوناين منت ٴدين ايراين بر پايهبنونيست، اميل،  .23
ران، چاپ دو ،1354م. 

ل، ـران،  مطالعات و حتقيقات فرهنگـي، چـاپ او   ٴ، مؤسسهن باستاناديان جهاجو، زهره و ديگران،  .24
1372. 

 .1363م، ران، اکرب دانا سرشت، انتشارات امريکبري، چاپ سي ٴترمجه ،آثار الباقيه، بريوين، ابورحيان .25

 .1377ل، ران، چاپ او ، انتشارات هريمند،عصر اساطريي تاريخ ايرانپرينيا، حسن،  .26

 .1963سدي، ران،األ ، مکتبةتاريخ غررالسريور، منص ايبثعاليب،  .27

  .1422 بريوت،  ل،داراحلياء التراث العريب، چاپ او  ،الکشف و البيان املعروف تفسري الثعليبثعليب،  .28
ل، ران، اجنمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ او ،املعجم يف آثار ملوک العجمين، الد حسني قزويين، شرف .29

1383. 

 .1353م، ران، ام، چاپ دوکتابفروشي خي ،ريخ حبيب السري يف اخبار افراد بشرتاخواند مري،  .30

 .1372ل، ران، ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ران، چاپ اونامه لغتاکرب،  دهخدا، علي .31

ل، ـران،  کس شورکايي، انتشارات جـامي، چـاپ او   محيد يب ٴترمجه، تارخيي ٴکتاخبانهديودور سيسيلي،  .32
1384. 

 .1375ل، ران، پور، انتشارات فکر روز، چاپ او ابوالقاسم امساعيل ٴترمجه، اساطري يونانژيران،  .33

، انتشـارات بنيـاد فرهنـگ ايـران، ـران،      و ثالث رسائل صوان احلکمةسجستاين منطقي، ابوسليمان،  .34
1974. 

35. ايب حممد،  دي الکبري، امامالسللطبـا   دارالوفاء، ،دي الکبريتفسري الس   ل، ع و النشـر و التوزيـع، چـاپ او
 .1414جا،   يب

 .1982، جامعة الروح القدس، لبنان، تفسري لسفر التکوينسرياين، قديس افرام،  .36

 .1380ل، ران، ، باجالن فرخي، انتشارات اساطري، چاپ اوشناخت اساطري يونانسنت، جان پني،  .37

 .1380 ران،ل، ، فرهنگ نشر نو، چاپ اوتفسري سورآباديسورآبادي،  .38

 .1415م، دمشق، دار ابن کثري، چاپ سو  ،نبياءاأل قصصشافعي دمشقي، امساعيل بن کثري،  .39

مقصـود علـي    ٴترمجـه (تـاريخ احلکمـاء)،    فراحنزهة األرواح و روضة األين حممد، الد شهرزوري، مشس .40
ران، تربيزي، چاپ او ،1365ل. 

 .1402عرفة، بريوت، ، داراملامللل و النحلشهرستاين، ابوالفتح حممد،  .41

 لبنـان،   ل،علمي للمطبوعات، چـاپ او ، مؤسسة األامليزان يف تفسري القرآنطباطبايي، سيد حممد حسني،  .42
1411. 

ل، بـريوت،  عملي للمطبوعات، چـاپ او األ ٴمؤسسه  ،جممع البيان يف تفسري القرآنسالم، طربسي، امني اإل .43
1415. 



  هويت هرمس مؤسس جاودان خرد

 

 

35

انتشـارات بنيـاد    ابوالقاسم پاينده،  ٴترمجه ،سل و امللوکيخ الرتاريا تاريخ طربي طربي، حممد بن جرير،  .44
 .1352جا،  فرهنگ ايران، يب

ل، ـران،  انتشارات عطايي، چـاپ او  ٴسهمؤس، هاي اوستايي آفرينش خدايان، راز داستانعطايي، اميد،   .45
1377.  

 .1367نشر  مها، چاپ چهارم، ران، ٴمؤسسه  ،حة امللوکنصيغزايل، امام حممد،  .46

، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، چـاپ  األصفي يف تفسري القرآنفيض کاشاين، مويل حممد حمسن،  .47
1378ل، قم، او. 

 .1385ل، ران، انتشارات حكمت، چاپ او ٴمؤسسه اج،ة التدرين شريازي، حممود، الد قطب .48

انتشارات و چـاپ دانشـگاه ـران،     ٴهسمترجم نامعلوم،  مؤس  ،تاريخ احلکماء قفطيين، الد قفطي، مجال .49
 .1371ران، 

 .1387مطبعة النجف، ، تفسري القميعلي،  قمي، .50

جـا،   ل، يبانواراهلدي، چاپ او ، منشوراتمطلع خصوص الکلم يف معاين فصوص احلکمقيصري، داوود،  .51
1416. 

 .1988م، بريوت، ، چاپ سوداراملشرق الکتاب املقدس، العهد اجلديد، .52

ل، خـان مهـداين، ويليـام گلـن و هنـري مـرتن،  انتشـارات اسـاطري، چـاپ او          فاضـل  کتاب مقدس، .53
 . 1380ران،

 .1380ل، ران، سيار، نشر ين، چاپ او پريوز ٴترمجههاي قانوين ثاين،  ، کتابهايي از عهد عتيق کتاب .54

 .1373ان، ل، رنشر مرکز، چاپ او عباس خمرب،  ٴترمجه، هاي ايراين اسطورهکريتس، وستاسرخوش،  .55

چـاپ تابـان، ـران،     حممدرضـا جـاليل نـائيين،     ٴترمجه)، صنامتنکيس األ( صنامکتاب األ، کليب، هشام .56
 1348. 

ين جمتبوي، انتشارات سـروش، چـاپ   جالل الد ٴترمجه تاريخ فلسفه، يونان و روم،كاپلستون، فردريك،  .57
ران، دو ،1368م. 

  .1375ل، ران، وام صفري، انتشارات فكر روز، چاپ اومهدي ق ٴترمجه، يونان ٴتاريخ فلسفهگاتري،  .58
عباس آقاجاين، انتشارات  ٴترمجه، از آغاز آفرينش تا عروج هراکلس  اساطري يونان،گرين، اجر لنسلني،  .59

ران، سروش، چاپ او ،1366ل. 

 .1380ل، ران، ، انتشارات اطالعات، چاپ اوداستان پيامربانالرجياين، حممد،   .60

 .1339انتشارات امريکبري، ران،  تاريخ گزيده،محداهللا،  مستويف، .61

پاينده، بنگاه ترمجه و نشر کتـاب، ـران،    ابوالقاسم ٴترمجه، نبيه و االشرافالتعلي، مسعودي، ابواحلسن  .62
1349. 



   1388 چهار، پاييز ٴجديد، مشاره ٴجاويدان خرد، دوره

 

36

 

 .1404بريوت داراملعرفة، بريوت، ،هب و معادن اجلوهرمروج الذّمسعودي، ابواحلسن علي،  .63

ل، ـران،  کرمي زماين، انتشـارات اطالعـات، چـاپ او    ٴترمجه ،ماناخبار الزن علي، ابواحلس  مسعودي،  .64
1370. 

 .1380م، ران، انتشارات امريکبري، چاپ دو ، دايرةاملعارف فارسيمصاحب، غالحمسني،  .65

ل، ـران،  نشر آگه، چاپ او حممد رضا شفيعي کدکين،  هٴترمج، آفرينش و تاريخ  مقدسي، مطهربن طاهر، .66
1374. 

  .1377ژاله آموزگار، انتشارات توس، چاپ پنجم، ران،  ٴترمجه، ايران باستانموله، ماريژان،  .67
 .1380 ل، ران،چاپ او ، افراسياب،تاريخ کامل ايران باستانمهرآبادي، ميترا،  .68

ن، ل، ـرا ، انتشارات امـري کـبري، چـاپ او   برارکشف األسرار و عدة األميبدي، ابوالفضل رشيد الدين،  .69
1357.  

ل، ران، ، انتشارات اساطري، چاپ اوءنبياء و امللوک و اخللفاتاريخ روضة الصفا يف سرية األمريخواند،  .70
1380. 

علي اصغر حکمت، انتشارات و آموزش انقالب اسـالمي، چـاپ    ٴترمجه، تاريخ جامع اديانناس، جان،  .71
 .1370پنجم، ران، 

، انتشـارات دانشـگاه فردوسـي،    نـامعلوم مترجم  ،رب و العجممم يف اخبار ملوک العجتارب األنامعلوم،  .72
1373ل، مشهد، چاپ او. 

 .1375 ل، ران،، اجنمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اويف اخبار الفرس و العرب براية اَألنامعلوم،  .73

 .1382ل، ران، ، سروش، چاپ اوجاودان خردنصر، سيد حسني نصر،  .74

 .1379ل، ران، ، انتشارات فردوس، چاپ اور متدن جهانسهم ايران دنرينوري،محيد،  .75

 .1381ل، ران، حممود کندري، چاپ او ٴترمجه، جهان معنوي ايراين ازآغاز تا اسالمويدن گرن، گئو،  .76

 .1375ل، ران، پور،کرميخان زند، چاپ او ابوالقاسم امساعيل ٴترمجه، اساطري مصر  ويو، ژ، .77

ل، عبداحلسني شريفيان، انتشارات اساطري، چاپ او ٴترمجه، اطري يونان و رمسريي در اسمهيلتون، اديت،  .78
 .1376ران،

 تا. ل، بريوت، يباو  دارالکتب العلمية، ج معجم البلدان،ياقوت محوي،  .79

 .1376ل، ران، حممدحسن لطفي، انتشارات خوارمي، چاپ او ٴترمجه پايديا،يگر، ورنر،  .80

هفت آمسـان، قـم، مرکـز مطالعـات و حتقيقـات اديـان و        ٴنشريه ،نوخخکتاب رازهاي توفيقي، حسني،  .81
 .4و 3 ٴ، سال اول، مشاره1378 مذاهب، 

82. Mahe, Jean-Plerre, Hermes , Kristine Anderson: in the Encyclopedia of Religion, New 
York, Macmillan Publishing Company, 1987, volume 5. 

83. Van Den Broek, Hermes Trismegistus I: Antiquity: in Dictionary of Gnosis and Western 
Esotericism, wouter Hanegraaff, Netherlands, Brill Academic Publishers, Vol. 1, 2005. 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

