ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  ٢ -ﺗﮭﯾﮫ و ﭘژوھش )ﺻﺑﺎح(
)ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ﻧوآورﯾﮭﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر،
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﮓ اﻓروزﯾﮭﺎ آﮔﺎھﯽ
ﺳودﻣﻧدی را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ در ﮐﺷور دردﻣﻧد و وﯾراﻧﮫء ﻣﺎ ﺑدھد(

ﻧﺑردھﺎ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اﺳطوره ھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ

اﺳطوره ھﺎی ﯾوﻧﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺳﺎطﯾر ﺑﮫ ﺻورت ﺣﮑﺎﯾﺎت و رواﯾﺎت در ﺑﺎره ﺧداﯾﺎن و ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن
ﻣورد ﺗوﺟﮫ در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺳت .ﮐﮭن ﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ادﺑﯽ اﯾن اﺳطوره ھﺎ آﺛﺎر ھوﻣر و ھزﯾود اﺳت .در
ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر ھﻧری و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن اﺳطورهھﺎ دﯾده ﻣﯽ
ﺷود.
ﺧداﯾﺎن و اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن :در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر دور ،اﻧﺳﺎن ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ھﺎ و وﻗﺎﯾﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﺎران ،ﺻﺎﻋﻘﮫ ،ﮔرﻣﺎ و ﺳرﻣﺎ ،ﺷب و روز ،ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺻل ،ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ و ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮭﺎ را زاﯾﯾده ﻗدرت
ﺧداﯾﺎﻧﯽ ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن و ﻣوﺟودات آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﮑردﻧد .از ﻧظر آﻧﮭﺎ اﯾن ﺧداﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺧودی ﺧود در اﻧﺟﺎم ﺑﻌﺿﯽ اﻣور و وﻗﺎﯾﻊ دﺳت داﺷﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ھم در
ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷت .ﺧداﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن در ﺗﻣﺎم ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری وﺟود داﺷﺗﮫ اﻧد و ھﯾﺎﺗﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣﺎﻓوق ﺑﺷری داﺷﺗﮫ اﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺟﺎودان ﺑودﻧد و ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻋﺎدی وﺻﻠت
ﮐرده و ﺑﭼﮭدار ﺷوﻧد ،ﻓرزﻧدان اﯾن ﺧداﯾﺎن "ﻧﯾﻣﮫ ﺧدا" ﺑودﻧد و ﺑﺎ وﺟود داﺷﺗن ﻗدرت ﻣﺎﻓوق ﺑﺷری،
ﻣﯾرا ﺑودﻧد .ﺧداﯾﺎن و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی اﺳﺎطﯾری در اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺿﯾﺢ اﺳرار زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾرﻓﺗﻧد اﻣﺎ
ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻧﺑرد ﻣوﺟودات اﻓﺳﺎﻧﮫ ای و ﻣﺎﺟراھﺎی ﭘر آب و ﺗﺎب ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﭼﻧﺎن ﺷﯾرﯾن و ﺟذاب ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
وﺟود ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠم و ﺣﺿور ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣوﺣد ،اﺳﺎطﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و در ﺗﻣﺎم ھﻧرھﺎ ﺣﺿور ﺑﺎرزی
ﯾﺎﻓﺗﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﮑﯾﮫ ﻓراوان ادﺑﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎن ﯾوﻧﺎن و ﺑﻌد ادﺑﯾﺎت ﻣدرن ﺟﮭﺎن
ﺑر آﻧﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎده ﺗر ﺑودن ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺧداﯾﺎن ﺑﮫ ﮔوش آﺷﻧﺎ ﺗر اﺳت.از طرﻓﯽ ﻧﺑﺎﯾد از ﺗﺎﺛﯾر ﻓراوان
ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﺳطوره ھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ﻏﺎﻓل ﺷوﯾم.
اﯾزدان و ﭘﮭﻠواﻧﺎن اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎﻧﯽ
دوازده اﯾزد اﻟﻣپﻧﺷﯾن آﭘوﻟو• آﺗﻧﺎ• آرﺗﻣﯾس• آرس• آﻓرودﯾﺗﮫ• ﭘوزﺋﯾدون• دﻣﺗر• دﯾوﻧﯾﺳوس• زﺋوس•
ھﺎدس • ھرا•ھرﻣس• ھﺳﺗﯾﺎ• ھﻔﺎﺋﺳﺗوس.
دﯾﮕر اﯾزدان :اﺗر • ارﺑوس• اروس• اوراﻧوس• ﭘرﺳﻔون• ﭘوﺗﻧوس• دﯾوﻧﯾﺳوس•ﮐروﻧوس• ﮔﺎﯾﺎ•
ﻟﺗو•ﻣﺎﯾﺎ• ﻧﯾﮑس• ھﺎدس• ھﯾﮕﯾﮫﯾﺎ.
ﺗﯾﺗﺎنھﺎ :اﮐﺋﺎﻧوس• ﺗﺋﺎ• ﺗﺗﯾس• ﺗﻣﯾس• رﺋﺎ• ﻓوﺑﮫ• ﮐﺋوس• ﮐروﻧوس• ﮐرﯾوس • ﻣﻧﮫﻣوﺳﯾن• ھﯾﭘرﯾون•
ﯾﺎﭘﺗوس
دﯾﮕر ﻣوﺟودات ﻧﺧﺳﺗﯾن

ارﯾﻧﯾن• درﯾﺎدن• ﺳﺎﻧﺗور• ﺳﯾﮑﻠوپ• ﮔﯾﮕﺎﻧتھﺎ• ﻣوزھﺎ• ﻣﯾﻧوﺗور
ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﻣﯾرا و ﻧﯾﻣﮫﺧداﯾﺎن
آﺳﮑﻠﭘﯾوس• آﺷﯾل• آﻣﺎزونھﺎ• آﻧﺗﯾوپ• اودﯾپ• اﯾﮑﺎروس• ﭘرﺳﺋوس• ﭘﻠﺋوس• ﭘﻧﻠوﭘﮫ•ﺗﺎﻧﺗﺎﻟوس•
ﺗﺳﺋوس•داﯾداﻟوس• ﺳﯾﺳﯾﻔوس• ھرﮐول• ﯾﺎﺳون
ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﻣﯾرا و ﻧﯾﻣﮫﺧداﯾﺎنﺷﺎﻣل :آﺳﮑﻠﭘﯾوس• آﺷﯾل• آﻣﺎزونھﺎ• آﻧﺗﯾوپ• اودﯾپ• اﯾﮑﺎروس• ﭘرﺳﺋوس• ﭘﻠﺋوس• ﭘﻧﻠوﭘﮫ•ﺗﺎﻧﺗﺎﻟوس•
ﺗﺳﺋوس•داﯾداﻟوس• ﺳﯾﺳﯾﻔوس• ھرﮐول• ﯾﺎﺳون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
آﺳﮑﻠﭘﯾوس .آﺳﮑِﻠِﭘﯾوس ﯾﺎ اﺳﻘﻠﺑﯾوس اول )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ  ،Ἀσκληπιόςﺑﮫ ﻻﺗﯾن (Aesculapius :اﯾزدﮔوﻧﮫ
ﭘزﺷﮑﯽ و درﻣﺎن در اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑود.آﺳﮑﻠﭘﯾوس ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺟﻧﺑﮫ درﻣﺎﻧﯽ داﻧش ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺧﺗراﻧش ھﯾﮕﯾﺋﯾﺎ ،ﻣدﯾﺗرﯾﻧﮫ و ﭘﺎﻧﺎﺳﺋﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﻧﯾروھﺎی ﺑﮭداﺷت ،ﭘزﺷﮑﯽ و درﻣﺎن
دردھﺎ ھﺳﺗﻧد.
در اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻓرزﻧد اﻓوﻟن ،او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﻣﺎران را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻣردﮔﺎن را ﻧﯾز اﺣﯾﺎ ﻣﯽﮐرد.
ﻓﻠوطن ﺧدای ﻣردﮔﺎن و ﺟﮭﻧم ،ﺑﮫ زاوش ﺷﮑﺎﯾت ﺑرد ﮐﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑﮫ زودی ﻣﻣﻠﮑت ﻣرا ﺑﯽ ﺷﮭروﻧد
ﺧواھد ﮐرد و زاوش اﺳﻘﻠﺑﯾوس راﺑﮫ ﺻﺎﻋﻘﮫ ﺑﺳوﺧت .اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺻﺎﺣب ھرﻣس ﺑودﻧد و از او ﺣﮑﻣت ﻓراﮔرﻓﺗﻧد و اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑﯾش از آﻧﺎن ﺣﮑﻣت آﻣوﺧت و ﻣﺷﮭورﺗر
از اﯾﺷﺎن ﮔردﯾد و ھرﻣس او را ﺑر رﺑﻊ ﻣﻌﻣور زﻣﯾن وﻻﯾت داد و ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﭘس از طوﻓﺎن ﺑر اﯾن رﺑﻊ
ﺗﺳﻠط ﯾﺎﻓﺗﻧد وﭼون ھرﻣس ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑر ﺷد و ﺧﺑر ﺑﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس رﺳﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣزون و ﻣﺗﺄﺳف ﮔردﯾد
از آﻧﮑﮫ ﻣردم زﻣﯾن از ﺑرﮐت وﺟود و از ﻋﻠم او ﻣﺣروم ﺷده ﺑودﻧد و ﺑﻔرﻣود ﺗﺎ ﺻورت وی را در
ھﯾﮑل ﻋﺑﺎدت ﺧوﯾش ﻧﻘش ﮐﻧﻧد و آن ﺻورت ،ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻣﺎل وﻗﺎر و ﻋظﻣت ﺑود .ﺳﭘس ﺗﺻوﯾر وی را
درﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺳوی آﺳﻣﺎن ﻣﯽرﻓت‚ ﻣﺻور ﮐردﻧد و ﭼون اﺳﻘﻠﺑﯾوس وارد ھﯾﮑل ﻣﯽﺷد ﺑراﺑر ﺻورت
ﺑﮫ ﺗﻌظﯾم ﻣﯽﻧﺷﺳت ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ھرﻣس را آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑود ﺗﻌظﯾم ﻣﯽﮐرد‚ و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن
روال ﺑود ﺗﺎ درﮔذﺷت و ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﺳﺑب ﭘرﺳﺗش ﺑﺗﺎن و ﺧدا ﭘﻧداﺷﺗن آﻧﮭﺎ ھﻣﯾن ﺗﻌظﯾم اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺻورت
ﻣزﺑور را ﺑود و ﭼون ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﭘس از طوﻓﺎن ﺑر زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﭘﺎدﺷﺎه آن ﺑود ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷدﻧد و
ھﯾﮑل و ﺻورت را در ﺣﺎﻟت ﺟﻠوس ھرﻣس ﺑر ﮐرﺳﯽ و در ﺣﺎﻟت ﺻﻌود ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﯾدﻧد ﮔﻣﺎن ﺑردﻧد
ﮐﮫ آن ﺻورت اﺳﻘﻠﺑﯾوس اﺳت و از داﺳﺗﺎن ھرﻣس آﮔﺎه ﻧﺑودﻧد .ﭘس اﺳﻘﻠﺑﯾوس را ﺑزرگ داﺷﺗﻧد و
ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ او اول ﮐس اﺳت ﮐﮫ در ﺣﮑﻣت ﻋﻠﯽ اﻻطﻼق ﺳﺧن راﻧده و ﻓراﻣوش ﮐردﻧد ﮐﮫ او ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﮐس اﺳت ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن اﯾﺷﺎن ﺣﮑﻣت ﮔﻔﺗﮫ ﻧﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕر .و ﺟﺎﻟﯾﻧوس در ذﮐر وی ﮔوﯾد :ﺑﺣث
ﻣﺗﻘدﻣﯾن ﯾوﻧﺎن از اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑﺣﺛﯽ اﺳت ﺑزرگ و ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن را ﺑدو ﺳوﮔﻧد ﻣﯽدادﻧد در ردﯾف
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﺧدا و اﯾن از ﺟﮭت ﺗﻌظﯾم وی ﺑود .ﺑﻘراط در ﻋﮭود ﺧوﯾش ﮔوﯾد:
ای ﻓرزﻧدان ! ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﻟق ﻣوت و ﺣﯾﺎت و ﺑﮫ ﭘدر ﺧود و ﭘدر ﺷﻣﺎ اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺳوﮔﻧد ﻣﯽدھم و ﻣن
در ﺗراﺟم ﮐﺗﺎب ﻋﮭود ﭼﻧﯾن ﯾﺎﻓﺗم .ﺟﺎﻟﯾﻧوس در ﺗﻔﺳﯾر ﺧود ﺑر اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده‚ دو ﻗول از
داﺳﺗﺎن اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﻧﻘل ﮐرده‚ ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻧﮭﺎ ﻟﻐز اﺳت و دوم طﺑﯾﻌﯽ اﺳت‚ ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ،اﺳﻘﻠﺑﯾوس
ﺷﺎﮔرد ھرﻣس ﻣﺻری و ﻣﺳﮑن او ﺳرزﻣﯾن ﺷﺎم ﺑود و ﺟﺎﻟﯾﻧوس درﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﻟﯾف ﮐرده‚ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا
ﺑﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾﺎذس وﺣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ اﮔر ﺗرا ﻓرﺷﺗﮫ ﺑﻧﺎﻣم ﺧوﺷﺗر از آﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺧواﻧم .و ﺑﻘراط در
ﮐﺗﺎب اﯾﻣﺎن و ﻋﮭد ﺧوﯾش ،آورده ﮐﮫ اﯾن اﺳم )ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻘﻠﺑﯾﺎدس(‚ در زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﻣﺷﺗق از ﺑﮭﺎء و ﻧور
اﺳت و طب ،ﺻﻧﺎﻋت اﺳﻘﻠﺑﯾوس اﺳت و او دوﺳت ﻧﻣﯽداﺷت ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم طب روی آرد ﻣﮕر آﻧﮑﮫ
ھﻣﺎﻧﻧد وی دارای طﮭﺎرت و ﻋﻔﺎف و ﺗﻘوی ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑدطﯾﻧﺗﺎن را ﺗﻌﻠﯾم دھد و دوﺳت
داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷراف و ﻣﺗﺄﻟﮭﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎرﻓﯾن ﺑﮫ ﺧدای ﻋﻠم آﻣوزد‚ و ﺑﻘراط در اﯾن ﮐﺗﺎب ﮔوﯾد:
اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑر ﺳﺗوﻧﯽ از ﻧور ﺑﮫ ھوا ﺑرﺷد .اﻓﻼطون در ﮐﺗﺎب ﺧود ﻣﻌروف ﺑﮫ ﻧواﻣﯾس آرد ﮐﮫ روزی
ﻣردی ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد و ﻧزد اﺳﻘﻠﺑﯾوس رﻓت و ﮔﻔت:
ﯾﺎ ﻧوراﻻﻟﺑﺎب ! ﻣﺎﻟﯽ از ﻣن ﺿﺎﯾﻊ ﺷد آﻧرا ﺑرای ﻣن ﺑﺟوی .اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑﺎ اوﺑﻣﻧزل وی ﺷد و ﻣﺎل را ﺑدو
ﺑﻧﻣود و ﮔﻔت :ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی ﺧدا راﺑﮫ ﺳﺧره ﮔﯾرد ﺳزاوار اﺳت ﮐﮫ ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ را از او
ﺑﺎزﺳﺗﺎﻧد و ﺑزودی اﯾن ﻣﺎل از دﺳت ﺗو ﺑﺷود و ﺑﺎز ﻧﮕردد و ﭼﻧﺎن ﺷد ﮐﮫ او ﮔﻔت .و ﺑﻘراط ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ
ﻋﺻﺎی اﺳﻘﻠﺑﯾوس از ﺧطﻣﯽ ﺑود و ﺑﮫ ﮔرد آن ﻣﺎری ﻧﻘش ﮐرده ﺑودﻧد .ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﮔوﯾد ﮐﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس
ﻋﺻﺎی ﺧوﯾش را از ﺧطﻣﯽ ﺑرﮔزﯾد ﺟﮭت ﻣراﻋﺎت اﻋﺗدال‚ ﭼﮫ ﺧطﻣﯽ در ﮔرﻣﯽ و ﺳردی ﻣﻌﺗدل اﺳت
و اﺳﻘﻠﺑﯾوس در اﻣور ﺧوﯾش ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽرﻓت و دﯾده ﻧﺷد ﮐﮫ وی ﻋﺻﺎﯾﯽ ﺟز از درﺧﺗﯽ ﻣﻌﺗدل ﺑﮑﺎر ﺑرد‚

و در ﮔرد آن ﻣﺎری ﺣﮏ ﮐرده ﺑود ﭼﮫ ﻋﻣر ﻣﺎر از ھﻣﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗر اﺳت‚ ﭘس آﻧرا ﻧﻣﺎد داﻧﺷﯽ
ﻗرار داد ﮐﮫ ﮐﮭﻧﮫ و ﻓرﺳوده ﻧﮕردد .اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑﮫ اﺳﺗﺷﮭﺎد ھﻣﮕﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ طب را
اﺳﺗﺧراج و اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐرده و ﮔﻔﺗﮫاﻧد طب ﺑر ﺳﺑﯾل وﺣﯽ ﺑدو رﺳﯾده اﻣﺎ درﺑﺎب ﺣﺻر زﻣﺎن او و زﻣﺎن
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از وی آﻣدهاﻧد ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن او و ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ھزار ﺳﺎل اﺳت و اﯾن دﻻﻟت ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ وی ﭘﯾش از طوﻓﺎن ﺑودهاﺳت و ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺑل از طوﻓﺎن ﺑوده‚ ﺣﻘﯾﻘت آن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت
زﯾرا ﺷﺎھدی از آن ﺧﺑر ﻧداده و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺷده اﻧد‚ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔوﯾﻧد ﺑﻘراط از
ﻧﺳل اوﺳت‚ ﮐﻼﻣﯽ اﺳت ﻧﺎدرﺳت .زﯾرا اﺟﻣﺎع ﺟﻣﮭور آن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳل آدم ﻣﻧﻘطﻊ ﺷد ﻣﮕر از
ﻓرزﻧدان ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻧوح ﮐﮫ ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓث ﺑﺎﺷﻧد‚ ﭘس اﺗﺻﺎل ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس اول ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت.
ﻣورخ دﯾﮕری ﮔوﯾد اول ﮐﺳﯽ ﮐﮫ طب را آﺷﮑﺎر ﮐرد‚ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ از ﮐﺗب ﻣﮑﺗوﺑﮫ و اﺣﺎدﯾث ﻣﺷﮭوره از
ﻋﻠﻣﺎء ﻣﻌﺗﻣد ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده‚ اﺳﻘﻠﺑﯾوس اول اﺳت‚ او ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ طب را ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اﺳﺗﺧراج ﮐرد و از
اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑﮫ ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﺧﺎﺗم اطﺑﺎء ھﺷﺗﮕﺎﻧﮫ رﺳﯾد و آﻧﺎن ﻋﺑﺎرتاﻧد از:اﺳﻘﻠﺑﯾوس اول و ﻏورس و ﻣﯾﻧس
و ﺑرﻣﺎﻧﯾدس و اﻓﻼطون طﺑﯾب و اﺳﻘﻠﺑﯾوس دوم و ﺑﻘراط دوم و ﺟﺎﻟﯾﻧوس‚ و ﻣدت ﻣﺎﺑﯾن ظﮭور ﻧﺧﺳﺗﯾن
و وﻓﺎت آﺧرﯾن اﯾﺷﺎن ﭘﻧﺞ ھزار و ﭘﺎﻧﺻد و ﺷﺻت ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺗرتھﺎی ﺑﯾن وﻓﺎت ھر
ﯾﮏ از اﯾن اطﺑﺎء ھﺷﺗﮕﺎﻧﮫ و ظﮭور دﯾﮕری ﭼﮭﺎر ھزار و ھﺷﺗﺻد و ھﺷﺗﺎد و ﻧﮫ ﺳﺎل ﮐﺷﯾد و از اﯾن
ﻣدت‚ از وﻗت وﻓﺎت اﺳﻘﻠﺑﯾوس اول ﺗﺎ ظﮭور ﻏورس ھﺷﺗﺻد و ﭘﻧﺟﺎه و ﺷش ﺳﺎل ﺑود و از ﮔﺎه ﻣرگ
ﻏورس ﺗﺎ ظﮭور ﻣﯾﻧس ﭘﻧﺟﺻد و ﺷﺻت ﺳﺎل و از زﻣﺎن ﻓوت ﻣﯾﻧس ﺗﺎ ظﮭور ﺑرﻣﺎﻧﯾدس ھﻔﺗﺻد و
ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل و از ھﻧﮕﺎم وﻓﺎت ﺑرﻣﺎﻧﯾدس ﺗﺎ ظﮭور اﻓﻼطون ھﻔﺗﺻد و ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل و از ﮔﺎه ﻣرگ
اﻓﻼطون ﺗﺎ ظﮭور اﺳﻘﻠﺑﯾوس دوم ھزار و ﭼﮭﺎرﺻد و ﺑﯾﺳت ﺳﺎل و از وﻓﺎت اﺳﻘﻠﺑﯾوس دوم ﺗﺎ ظﮭور
ﺑﻘراط ﺷﺻت ﺳﺎل و از ﻣرگ ﺑﻘراط ﺗﺎ ظﮭور ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﺷﺷﺻد و ﺷﺻت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑود .و ﻣدت
زﻧدﮔﺎﻧﯽ اطﺑﺎء ھﺷﺗﮕﺎﻧﮫ از ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد ھر ﯾﮏ ﺗﺎ وﻓﺎت وی ﺟﻣﻌﺎ ﺷﺷﺻد و ﺳﯾزده ﺳﺎل اﺳت از اﯾن
ﻗرار :اﺳﻘﻠﺑﯾوس اول دوره ﺻﺑﺎوت و ﺟواﻧﯽ او ﻧود ﺳﺎل طول ﮐﺷﯾد ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻗوه اﻟﮭﯾﮫ ﺑر روی او
ﮔﺷوده ﺷود و ﻣدت ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ھم ﻋﺎﻟم و ﭼﮭل ﺳﺎل ﻣﻌﻠم ﺑود ...اﺳﻘﻠﺑﯾوس دوم ﻣدت ﺻد و ده ﺳﺎل در
ﺻﺑﺎوت و ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل در ﺗﻌﻠم ﮔذراﻧﯾد و ﻧود ﺳﺎل ﻋﺎﻟم ﻣﻌﻠم ﺑود ...و ھر ﯾﮏ ازاﯾن اطﺑﺎء ﺑزرگ را
اﺳﺗﺎداﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑدﯾﺷﺎن ﺻﻧﺎﻋت طب ﻣﯽآﻣوﺧﺗﻧد و اﯾﺷﺎن ﺧود ﻓرزﻧدان و ﺷﺎﮔرداﻧﯽ از ﻣﻧﺳوﺑﯾن
ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔذاﺷﺗﻧد زﯾرا در ﺑﯾن اﯾﺷﺎن ﻋﮭدھﺎ و ﻣﯾﺛﺎقھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳم اﺳﻘﻠﺑﯾوس اول اﯾن
ﺻﻧﺎﻋت را ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎﻣوزﻧد و از ﺷﺎﮔردان اﺳﻘﻠﺑﯾوس ،از ﻓرزﻧدان و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ،ﺷش ﺗن ﺑﺎﺷﻧد و
آﻧﺎن ﻣﺎﻏﯾﻧوس و ﺳﻘراطون و اﺧروﺳﯾوس طﺑﯾب و ﻣﮭرارﯾس و ﻣورﯾذوس و ﻣﯾﺳﺎوس ﻧﺎم دارﻧد ﮐﮫ
ھرﯾﮏ از آﻧﮭﺎ رأی اﺳﺗﺎد ﺧود اﺳﻘﻠﺑﯾوس را ﮐﮫ رای ﺗﺟرﺑﮫ ﺑود)ﭼﮫ طب او را از راه ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﺎﺻل
ﺷد( از آن ﺧود ﻧﻣودﻧد .و ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﮔوﯾد ﺻورت اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﮐﮫ در ھﯾﺎﮐل ﯾوﻧﺎن ﺑود ﻣردی را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾداد‚ ﺑﺎ رﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوی اﻧﺑوه ذات ذواﺋب ﻣزﯾن ﺑود وﮔوﯾد ﭼون در آن ﺗﺄﻣل ﮐردم او را ﻗﺎﺋم و ﻣﮭﯾﺎ
و ﺟﺎﻣﮫ ﻓراھم آورده ﯾﺎﻓﺗم‚ و اﯾن ﺷﮑل دﻻﻟت ﺑر آن دارد ﮐﮫ اطﺑﺎء را ﺳزاوار اﺳت ﮐﮫ درﺟﻣﯾﻊ اوﻗﺎت
ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﭘردازﻧد .و ھم ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﮔوﯾد ﮐﮫ در آن ﺻورت اﻋﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺷف آﻧﮭﺎ ﭘﺳﻧدﯾده ﻧﯾﺳت ﻣﺳﺗور
ﻣﺎﻧده ﺑود و اﻋﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﻧﺎﻋت ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت ﺑرھﻧﮫ و ﻣﮑﺷوف .و ﻋﺻﺎﺋﯽ ﮐژ از درﺧت
ﺧطﻣﯽ در دﺳت داﺷت و اﯾن دﻻﻟت ﮐﻧد ﺑر آﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻧﺎﻋت طب اﺷﺗﻐﺎل ورزد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫای
از ﺳن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﺗﺎج ﺑﮫ ﻋﺻﺎ ﺑود و ﺑر آن ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد و ﻧﯾز ﻣﻘﺻود از ﻋﺻﺎ آن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم
را از ﺧواب ﻏﻔﻠت ﺑﯾدار ﮐﻧد و اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﻋﺻﺎ از ﺧطﻣﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ ﺧطﻣﯽ ھر ﻣرﺿﯽ را طرد ﮐﻧد
و ﺑراﻧد .ﺑر ﻋﺻﺎی ﻣزﺑور ﺗﺻوﯾر ﺣﯾواﻧﯽ طوﯾل اﻟﻌﻣر ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺑرﮔرد آن ﭘﯾﭼﯾده و آن اژدھﺎﺳت و
اﯾن ﺣﯾوان ﺑﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس از ﺟﮭﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﺎھت دارد :ﻧﺧﺳت آﻧﮑﮫ او ﺟﺎﻧوری اﺳت ﺗﯾزﺑﯾن و ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﯾدار و ﻧﺑﺎﯾد ﺧواب ،ﻣردی را ﮐﮫ ﻗﺻد ﺗﻌﻠم ﺻﻧﺎﻋت طب دارد از اﺷﺗﻐﺎل ﺑدان ﺑﺎزدارد‚ و طﺑﯾب ﺑﺎﯾد
در ﻏﺎﯾت ذﮐﺎوت ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑداﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﺎدث ﺧواھد ﺷد اﻧذار ﮐﻧد و ﮔوﯾﻧد ﻣﺎر طوﯾل اﻟﻌﻣر اﺳت
ﭼﻧدان ﮐﮫ ﺣﯾﺎت وی را ﺑﺎ طول روزﮔﺎر ﺑراﺑر داﻧﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻧﺎﻋت طب اﺷﺗﻐﺎل دارﻧد ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﻋﻣر ﺧوﯾش را طوﻻﻧﯽ ﮐﻧﻧد و ھم ﮔوﯾد ﭼون ﺗﺻوﯾر اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﺑﮑﺷﯾدﻧد ﺑر ﺳر او ﺗﺎﺟﯽ از
درﺧت ﻏﺎر ﻧﮭﺎدﻧد زﯾرا اﯾن درﺧت ﺣزن را ﺑﯾرون ﮐﻧد .و ﺑﮭﻣﯾن ﺟﮭت اطﺑﺎء ﺑﺎﯾد ﻏم و اﻧدوه را از
ﺧوﯾش دور ﮐﻧﻧد‚ ﭼﮫ اﺳﻘﻠﺑﯾوس ﻣﮑﻠل ﺑﮫ ﺗﺎﺟﯽ ﻏﻣزدا ﺑود و ﻧﯾز درﺧت ﻣزﺑور دارای ﻧﯾروﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻣراض را ﺷﻔﺎ ﺑﺧﺷد و ﺑﮭﻣﯾن ﺳﺑب ھر ﺟﺎ اﯾن درﺧت ﺑﺎﺷد ﺣﺷرات و ﺣﯾواﻧﺎت ﺳﻣﯽ از آﻧﺟﺎ ﺑﮕرﯾزﻧد.
آﺷﯾل :آﺷﯾل در ﺣﺎل ﺑﺎﻧدﭘﯾﭼﯽ ﺑﺎزوی دوﺳﺗش ﭘﺎﺗروﮐﻠوس ،ﯾﮏ ﻧﮕﺎره ﻗدﯾﻣﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ.

آﺷﯾل ) (Achillesرﯾﺧت ﻓراﻧﺳوی ﻧﺎم آﺧﯾﻠِس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن (Αχιλλεύς :ﻗﮭرﻣﺎن اﺳطورهای ﯾوﻧﺎن
در داﺳﺗﺎن ﻧﺑرد ﺗروا ) (troyاﺳت .ھﻣﮫ ﭘﯾﮑر او ﺑﮫ ﺟز ﭘﺎﺷﻧﮫ ﭘﺎﯾش روﯾﯾن ﺑود و ھﻣﯾن ﺑﺧش ﺗﻧش ھم
ﻣرگ او را رﻗم زد.
آﺷﯾل ﭘﺳر ﭘﻠﯾوس )ﭘﮭﻠوان ﯾوﻧﺎﻧﯽ و از ﯾﺎران ھراﮐﻠس( و درﯾﺎﭘریای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺗﯾس ﺑود .زﺋوس )ﺧدای
ﺧداﯾﺎن اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن و ﭘدر اﮐﺛر ﺧرده ﺧداﯾﺎن ﻧﺳل ﺟدﯾد( ﻗﺻد داﺷت ﺧود ﺑﺎ ﺗﺗﯾس وﺻﻠت ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺗﺎﯾﺗﺎن ﭘروﻣﺗوس ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ »ﭘﺳر ﺗﺗﯾس از ﭘدر ﺑﮫ ﻧﯾروﺗر ﺷود« او را ﺑﮫ ﭘﻠﯾوس ﭘﮭﻠوان
ﮐﮫ ﻣورد ﻟطﻔش ﺑود واﮔذاﺷت .ﺗﺗﯾس آﺷﯾل ﻧوزاد را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن زﯾرﯾن ﺑرد و او را از ﭘﺎﺷﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ،در
رود ﺳﯾﺎه ﺟﮭﺎن ﻣردﮔﺎن )اﺳﺗﯾﮑس( ﻓرو ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﺗن او ﺟز ﭘﺎﺷﻧﮫ ﮐﮫ در دﺳت ﻣﺎدر ﺑود ﺑﮫ آن آب
آﻏﺷﺗﮫ ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ آن ﻧﻘطﮫ آﺳﯾبﭘذﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﯾرون ﺑﮫ اوآﻣوزش دوﯾدن داد و وی ﺑﺎدﭘﺎ ﺷد.
دور اﻓﺗﺧﺎر آﮐﯾﻠﯾس ﺑﻌد از ﭘﯾروزی در ﺟﻧﮓ :رواﯾت ﻣﻧظوﻣﮫ اﯾﻠﯾﺎد در ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺗروآ واز ﻧزاع
آﺷﯾل و آﮔﺎﻣﻣﻧون )ﺳرﮐرده ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎن ﻣﺳﯾﻧﯽ( آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .آﺷﯾل آﮔﺎﻣﻣﻧون را ﻣﺟﺑور ﮐرد
دﺳت از ﻣﻌﺷوﻗﮫاش ﺧروﺳﺋﯾس ﺑﮑﺷد .آﮔﺎﻣﻣﻧون ﻧﯾز وی را ﻣﺟﺑور ﻧﻣود دﺳت از ﻣﻌﺷوﻗﮫاش ﺑرﯾﺳﺋﯾس
ﺑﮑﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﮐﯾﻠﯾس ﻗﮭر ﮐرد و از ﺟﻧﮓ ﮐﻧﺎرهﮔﯾری ﮐرد .ھﮑﺗور ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه ﺗروا ﭘﺳر ﻋﻣوی
اﺷﯾل ،ﭘﺗروﮐﻠوس را ﻣﯽﮐﺷد و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﺑﺎھت زﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑﯾن اﺷﯾل و ﭘﺗروﮐﻠوس ﺑود ،ھﮑﺗور ﮔﻣﺎن ﮐرد
ﺑﺎ اﺷﯾل ﻣﺑﺎرزه ﮐرده و او را ﮐﺷﺗﮫاﺳت .اﻣﺎ آﺷﯾل ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎﻣﺟوﯾﯽ ﺑر ﻣﯽﺧﯾزد و ھﮑﺗور را ﻣﯽﮐﺷد و
ﺳﭘﺎه ﺗروا را ﺷﮑﺳت ﻣﯽدھد .ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ،ﭘﺎرﯾس ﻓرزﻧد ﮐﮭﺗر ﭘرﯾﺎم ،ﺷﺎه ﺗروآ ،آﺷﯾل را ﺑﮫ
ﺗﯾری زھرآﻟود ھدف ﻗرار داد .آﭘوﻟون ،ﺧدای ﺧورﺷﯾد ،ﺗﯾر را ﺑﮫ ﭘﺎﺷﻧﮫ آﺳﯾبﭘذﯾر آﺷﯾل ھداﯾت ﮐرد و
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐوﺗﺎه اﯾن ﭘﮭﻠوان ﻣﺷﮭور ﭘﺎﯾﺎن داد.
آﻣﺎزونھﺎ :آﻣﺎزونھﺎ ،زﻧﺎن ﺟﻧﮓﺟو  -آﻣﺎزونھﺎ )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Αμαζόνες :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ،ﻧﺎم
ﻗﺑﯾﻠﮫای از زﻧﺎن ﺟﻧﮕﺟو اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣردی را ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺧود راه ﻧﻣﯽدادﻧد .زﻧﺎن ﺟﻧﮕﺟوﯾﯽ ﮐﮫ در
اﯾﻠﯾﺎد ﺑﺎ ﻧﺎم " "antianeiraiﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣرد ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﯾروﻧد ﺗوﺻﯾف ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺳط ھردوت ﺑﺎ ﻧﺎم " "androktonesﻗﺎﺗل ﻣردھﺎ ﺗوﺻﯾف ﺷده اﻧد .ﻧﺎم آﻣﺎزون ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از
ﻟﻐت  amazoiﮐﮫ در زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ "ﭘﺳﺗﺎن ﮐم" ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺳﺎﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد آﻧﮭﺎ
ﭘﺳﺗﺎن ﺳﻣت راﺳت دﺧﺗران ﺟوان را ﺑرﯾده ،ﺗﺎ ﮐﺷﯾدن ﮐﻣﺎن ﺑراﯾﺷﺎن آﺳﺎن ﺷود ،ﭼون ﺗﯾر و ﮐﻣﺎن
ﺳﻼح اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑود .آﻣﺎزون ھﺎ از ﺷﻣﺷﯾر ھم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺗﺑر دو طرﻓﮫ و ﺳﭘرھﺎی ھﻼﻟﯽ
ﺷﮑل ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑردھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑر ﭘﺷت اﺳب اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷد .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﭘﺳﺗﺎن آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑرﯾدن از ﺟﺎ درﻣﯾﺎوردﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﭼﮫ ھﺳﺗﻧد ﺗوﺳط ﺳوزاﻧدن
آن را ﺟدا ﻣﯾﮑردﻧد ،و ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھم ﻣﯽ ﮔوﯾد آﻧﮭﺎ ﺧودﺷﺎن ﭘﺳﺗﺎﻧﺷﺎن را از ﺟﺎ در ﻣﯾﺎوردﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑرای ﺑﻘﺎی ﻧﺳل ﺑﺎ ﻣردھﺎی ﻗوم ھﺎی دﯾﮕر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻓﻘط دﺧﺗرھﺎ را
ﺑزرگ ﻣﯾﮑردﻧد و ﭘﺳرھﺎ را ﻣﯾﮑﺷﺗﻧد.ھرﮐول ﺑزرگ ﻧﯾز ﻣﺟﺑور ﺑود ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن آﻣﺎزون ﺳﻔر ﮐﻧد ﺗﺎ
ﻧﮭﻣﯾن ﺧﺎن ﺧود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾورﯾﺳﺗﺋوز ﺑرای او طرح ﺷده ﺑود را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .اﯾن ﺧﺎن ﺑﮫ "ﮐﻣرﺑﻧد
ھﯾﭘوﻟﯾﺗﺎ" ﺷﮭرت دارد و وظﯾﻔ ٔﮫ او ﺑرﮔرداﻧدن اﯾن ﮐﻣرﺑﻧد ﻧﻣﺎدی ﺑود ﮐﮫ از طرف آرس ،ﺧدای ﺟﻧﮓ ﺑﮫ
آﻣﺎزون ھﺎ داده ﺷده ﺑود .ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ آﻣﺎزون ھﺎ از ﻧوادﮔﺎن آرس و اﺗررا ھﺳﺗﻧد.
اودﯾپ
اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
اودﯾپ
ﻓراﻧﺳوی:
اودﯾپ
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :ﻻﯾوس
ﻣﺎدر :ﯾوﮐﺎﺳﺗﮫ
ھﻣﺳر :ﯾوﮐﺎﺳﺗﮫ
ﻓرزﻧدان :ﭘوﻟوﻧﯾﮑس ،اﺗﺋوﮐﻠس ،آﻧﺗﯾﮕوﻧﮫ و اﯾﺳﻣﻧﮫ.
اودﯾپ ﯾﺎ اوﯾدﯾﭘوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Οἰδίπους :ﺗﻧﮭﺎ ﻓرزﻧد ﻻﯾوس و ﯾوﮐﺎﺳﺗﮫ.
وﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻻﯾوس ﮔﻔت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﯾوﮐﺎﺳﺗﮫ ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧدی ﺷود ،ﺑﮫ دﺳت آن ﻓرزﻧد ﮐﺷﺗﮫ
ﺧواھد ﺷد .ﭘس ﻻﯾوس او را ﺑﮫ ﭼوﭘﺎﻧﺎن ﺳﭘرد ﺗﺎ در ﮐوه رھﺎﯾش ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﭼوﭘﺎﻧﺎن او را ﺑﮫ ﻣروﭘﮫ،

ھﻣﺳر ﭘوﻟوﺑوس ﺳﭘردﻧد .روزی اودﯾپ از ﮐﺳﯽ ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﭘوﻟوﺑوس ﻧﯾﺳت .او ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﺣﻘﯾﻘﯾت
ﻧزد وﺧﺷﯽ رﻓت و وﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺳواﻟش ﺑﮫ او ﮔﻔت ﮐﮫ روزی ﭘدرش را ﺧواھد ﮐﺷت و ﺑﺎ
ﻣﺎدر ازدواج ﺧواھد ﮐرد .اودﯾپ ﺑرآﺷﻔت ،ﻧزد ﭘوﻟوﺑس ﺑﺎزﻧﮕﺷت و راه ﺗب در ﭘﯾش ﮔرﻓت .در راه ﺑﮫ
ﻻﯾوس ﺑرﺧورد ﮐرد و در ﻧزاﻋﯽ او را ﮐﺷت و ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﯾوﮐﺎﺳﺗﮫ ،ﻣﺎدرش ازدواج ﮐرد.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺣﻘﯾﻘت را درﯾﺎﻓت ،ﺧود را ﮐور ﮐرد .ﯾوﮐﺎﺳﺗﮫ ﻧﯾز ﺧود را ﮐﺷت .اودﯾپ از ﯾوﮐﺎﺳﺗﮫ دو ﭘﺳر ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی
ﭘوﻟوﻧﯾﮑس ،اﺗﺋوﮐﻠس و دو دﺧﺗر ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی آﻧﺗﯾﮕوﻧﮫ و اﯾﺳﻣﻧﮫ داﺷت.
اﯾﮑﺎروس
اﯾﮑﺎروس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Ἴκαρος :ﭘﺳر داﯾداﻟوس.
ﻓراﻧﺳوی:
اﯾﮑﺎروس
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :داﯾداﻟوس
ھﻣراه ﭘدر از زﻧدان ﻣﯾﻧوس ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣوم و ﭘر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﮔرﯾﺧت .ﺑﺎ وﺟود
ﺗوﺻﯾ ٔﮫ ﭘدر ﺑﮫ ﺧورﺷﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺷد ،ﺑﺎلھﺎی ﻣوﻣﯽ آب ﺷدﻧد و ﺑﮫ درﯾﺎ اﻓﺗﺎد .اﯾن درﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم او اﯾﮑﺎرﯾﺎ
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود.
ﭘرﺳﺋوس -ﭘرﺳﺋوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Περσέας ,Περσεύς, Περσέως :ﭘﺳر زﺋوس و داﻧﺎﺋﮫ.
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :زﺋوس
ﻣﺎدر :داﻧﺎﺋﮫ
ھﻣﺳر :آﻧدروﻣده
ﭘرﺳﺋوس اوﻟﯾن ﻗﮭرﻣﺎن اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن و و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ھﻣراه آﺷﯾل ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ھم
ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﻣﺎدر وی داﻧﺎﺋﮫ وی را از ﺧدای ﺧداﯾﺎن زﺋوس ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎی داﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ
ﺳرﮔذﺷت ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ اﺳت .آﮐرﯾﺳﯾوس ﭘدر داﻧﺎﺋﮫ ،دﺧﺗر و ﻧوهﺧود را در ﺟﻌﺑﮫای ﻗرار داد و ﺑﮫ
درﯾﺎ اﻧداﺧت ﺗﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .زﺋوس آنھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﮫ ﺟزﯾر ٔه ﺳرﯾﻔوس رﺳﺎﻧد و در آنﺟﺎ ﭘوﻟودﮐﺗس
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟزﯾره ﻧﺟﺎﺗﺷﺎن داد.ﺑﻌدھﺎ ﭘوﻟودﮐﺗس )ﭘﺎدﺷﺎه ﺟزﯾره ﺳرﯾﻔوس(ﻋﺎﺷق ﻣﺎدر ﭘرﺳﺋوس ﺷد و ﭼون
ﭘرﺳﺋوس را ﻣﺎﻧﻊ وﺻﺎل ﺑﺎ داﻧﺎﺋﮫ ﻣﯽدﯾد او را ﺑﮫ اﻣﯾد آن ﮐﮫ ھﻼک ﺷود ،ﻣﺎﻣور آوردن ﺳر ﻣدوﺳﺎ
ﮐرد .ﻣدوﺳﺎ زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھش ھر ﮐﺳﯽ را ﺳﻧﮓ ﻣﯾﮑرد.ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت در اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ھر ﮐدام
از ﺧداﯾﺎن ﺑﮫ او ﭼﯾزی ﻋطﺎ ﮐردﻧد ،ﮐروﻧوس آن ﺷﻣﺷﯾری را ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آن آﻟت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ اوراﻧوس را
ﻗطﻊ ﮐرد ﺑﮫ وی داد ،ھﺎدس ﺧدای ﻣرگ ﮐﻼھﯽ ﺑﮫ وی داد ﮐﮫ ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﮐﻧﻧده ﺑود ،و ھرﻣس ﮐﻔﺷﮭﺎی
ﺑﺎﻟداری ﺑﮫ او داد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﭘرواز ﮐﻧد.وی ﺳر ﻣدوﺳﺎ را ﺑﮫ آﺗﻧﺎ داد ﮐﮫ در ﻣﺟﺳﻣﮫ
ھﺎﯾش اﯾن ﺳر ﺑر روی ﺳﭘر وی ﻗرار دارد.در راه ﺑﺎزﮔﺷت در ﺟزﯾره ای ﺗوﻗف ﻧﻣود.زن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟزﯾره ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺧود ﻣﻐرور ﮔﺷﺗﮫ ﺑود ﺧﺷم ﺧدای درﯾﺎ ﭘوزﯾدون را ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺑود و ﺧدای درﯾﺎ
ﻧﯾز ﺑرای ﺗﻧﺑﯾﮫ او ﻧﯾز ﺳﯾل و ﯾﮏ ھﯾوﻻی درﯾﺎﯾﯽ را ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﻣردم را ﻣﯾﮑﺷﺗﻧد.در ﻣورد اﯾن
ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﮐﺎھﻧﺎن ﻣﻌﺑد ﻣﺷورت ﺷد و آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ راه ﭼﺎره را اﯾن ﻣﯾدﯾدﻧد ﮐﮫ دﺧﺗر ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻧﯽ آﻧدروﻣدا
ﺑﮫ ﺻﺧره ای ﺑﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ھﯾوﻻ وی را ﺑﮑﺷد و ﭘوزﯾدون آرام ﮔﯾرد.ﭘرﺳﺋوس در راه ﺑﺎزﮔﺷت اﯾن
ﺻﺣﻧﮫ را ﻣﺷﺎھده ﮐرد و ﻏول درﯾﺎﯾﯽ را از ﭘﺎی درآورد و ﺑﺎ آﻧدروﻣدا ازدواج ﮐرد.
ﭘﻠﺋوس -ﭘﻠﺋوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Πηλεύς :ﭘﺳر آﯾﺎﮐوس و اﻧدﺋﯾس.
ﻓراﻧﺳوی:
ﭘﻠﺋوس
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :آﯾﺎﮐوس
ﻣﺎدر :اﻧدﺋﯾس
ھﻣﺳر :ﺗﺗﯾس
ﻓرزﻧدان :اﺧﯾﻠس
زﺋوس ﻋﺎﺷق ﺗﺗﯾس ﺑود اﻣﺎ ﭼون ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺗﺗﯾس از ﭘدر ﻗویﺗر ﺧواھد ﺑود ،او را ﺑﮫ ھﻣﺳری
ﭘﻠﺋوس درآورد .در ﺟﺷن ازدواج اﯾندو ﺑود ﮐﮫ ارﯾس ﺳﯾب ﻧﻔﺎق را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورد ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫﺳﺎز ﺟﻧﮓ

ﺗروا ﺷد .ﻓرزﻧد ﺗﺗﯾس از ﭘﻠﺋوس آﺷﯾل ﺑود .ﭘﻧﻠوﭘﮫ در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ھﻣﺳر اودﯾﺳﺋوس و ﻣﺎدر
ﺗﻠﻣﺎﺧوس ﻣﯽﺑﺎﺷد.او در ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل زﯾﺑﺎﯾﯽاش ﺧواﺳﺗﮕﺎران زﯾﺎدی داﺷت .ﭘدرش ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
از دﻋوا و ﮐﺷﻣﮑش ﻣﺳﺎﺑﻘﮫای ﺗرﺗﯾب داد ﺗﺎ ﺑرﻧد ٔه آن را ﺑﮫ داﻣﺎدی اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ
اودﯾﺳﺋوس ﺳراﻓراز ﺑﯾرون آﻣد و ﺑﺎ ﭘﻧﻠوﭘﮫ ازدواج ﮐرد.طﯽ  ٢٠ﺳﺎل ﻏﯾﺑت اودﯾﺳﺋوس )ھﻧﮕﺎم و ﺑﻌد از
ﺟﻧﮓ ﺗروا( ﭘﻧﻠوﭘﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺧواﺳﺗﮕﺎران ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﮫ او وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد .او ﺧواﺳﺗﮕﺎران ﺧود را ھر ﺑﺎر
ﺑﺎ زﯾرﮐﯽ از ﺧود ﻧﺎاﻣﯾد ﻣﯽﮐرد .ﯾﮑﯽ از ﺣﯾﻠﮫھﺎی ﻣﻌروف او اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺗن ﭘﺎرﭼﮫای
ﮐرد ﺗﺎ ﭘس از ﻣرگ ﭘدرﺑزرﮔش ﺑدن او را ﺑﺎ آن ﺑﭘوﺷﺎﻧد؛ و ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮕﺎراﻧش وﻋده داد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ازدواج ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎﻓﺗن اﯾن ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﺎﺑد .و اﯾن درﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ھﯾﭻﮔﺎه
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽﯾﺎﻓت ،زﯾرا او ھر ﺷب ھر ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﻣﯽﺷﮑﺎﻓت .اﯾن ﺣﯾﻠ ٔﮫ او  ٣ﺳﺎل ﺧواﺳﺗﮕﺎران
را دور ﻧﮕﺎه داﺷت.ﭘﻧﻠوﭘﮫ را ﻧﻣﺎد وﻓﺎداری زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻧد.
ﺗﺎﻧﺗﺎﻟوس :ﺗﺎﻧﺗﺎﻟوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Τάνταλος :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ﭘﺳر زﺋوس و ﭘﻠوﺗون )اﺳﺎطﯾر
روم( اﺳت.
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :زﺋوس
ﻣﺎدر :ﭘﻠوﺗون
ھﻣﺳر :دﯾوﻧﮫ
ﻓرزﻧدان :ﭘﻠوﭘس ،ﻧﯾوﺑﮫ و ﺑروﺗﺋﺎس
ﺑﺎ دﯾوﻧﮫ ازدواج ﮐرد و ﺻﺎﺣب ﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺷد ،ﭘﻠوﭘس ،ﻧﯾوﺑﮫ و ﺑروﺗﺋﺎس .ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺷﺎم ﺧداﯾﺎن دﻋوت
ﺷد اﻣﺎ ﺷﺎم و ﺷراب را رﺑود و اﺳرار ﺧداﯾﺎن را ﺑرای اﻧﺳﺎنھﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﻓﺎش ﮐرد .درﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻧﯾز
ﺑرای آزﻣون ﺧرد ﺧداﯾﺎن ،ﭘﺳرش ﭘﻠوﭘس را ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐرد و ﭘﺧت .ھﻣﮫ ﺧداﯾﺎن ﺟز دﻣﺗر ﮐﮫ ﺷﺎﻧﮫ
ﭘﻠوﭘس را ﺧورد ،ﺑﮫ ﺣﯾﻠﮫ او ﭘﯽ ﺑردﻧد و ﭘﻠوﭘس را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧدﻧد و ﺷﺎﻧﮫاش را از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﺗﺎﻧﺗﺎﻟوس ﺑﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ اﺑدی در ھﺎدس ﻣﺣﮑوم ﺷد .او در رودﺧﺎﻧﮫای اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ آب ﺗﺎ ﭼﺎﻧﮫاش ﺑﺎﻻ
آﻣده ﺑود اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﯽﺧواﺳت آب ﺑﻧوﺷد ،آب ﺧﺷﮏ ﻣﯽﺷد و ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرش درﺧت ﻣﯾوهای ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﻣﯾوهای ﺑﭼﯾﻧد ﺑﺎد ﻣﯾوهھﺎ را ﻣﯽﺑرد و ﺳﻧﮓ ﺑزرﮔﯽ ﻧﯾز ھﻣواره ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳرش از رﯾﺳﻣﺎﻧﯽ
آوﯾزان ﺑود.
ﺗﺳﺋوس :ﺗﺳﺋوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Θησεύς :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﮭرﻣﺎن آﺗن اﺳت.
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :آﯾﮕﺋوس
ﻣﺎدر :آﯾﺗرا
ﭘﺳر آﯾﮕﺋوس و آﯾﺗرا ﺑود .ﺑﺎ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﺗن ﺑرای ﻣﯾﻧوس ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷد ﺗﺎ ﺧوراک ﻣﯾﻧوﺗﺎروس
ﺷوﻧد ،ھﻣراه ﺷد .آرﯾﺎدﻧﮫ دﺧﺗر ﻣﯾﻧوس ﻋﺎﺷق او ﺷد و از داﯾداﻟوس راه ﺧروج از ﻻﺑﯾرﻧت )ھزارﺗوﯾﯽ
ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯾﻧوﺗﺎروس ﺑود( را ﭘرﺳﯾد و ﺑﮫ ﺗﺳﺋوس آﻣوﺧت .ﺗﺳﺋوس ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗواﻧﺳت ﻣﯾﻧوﺗﺎروس
را ﺑﮑﺷد و از ھزارﺗو ﺧﺎرج ﺷود.
داﯾداﻟوس -داﯾداﻟوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Δαίδαλος :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ،ﺻﻧﻌتﮔر اﻓﺳﺎﻧﮫای ﯾوﻧﺎن اﺳت.
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر  -ﺑرای ﭘﺎﺳﯾﻔﺎﺋﮫ ھﻣﺳر ﻣﯾﻧوس ﮔﺎوی از ﭼوب ﺳﺎﺧت .ﭘﺎﺳﯾﻔﺎﺋﮫ درون آن ﺧواﺑﯾد و
ﻣﯾﻧوﺗور را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد .ﻣﯾﻧوس ﺑﮫ داﯾداﻟوس ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ھزارﺗوﯾﯽ ﺑﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﯾﻧوﺗور را در آن
ﺑﯾﻧدازد .اﻣﺎ داﯾداﻟوس راه ﻓرار از ھزارﺗو را ﺑﮫ آردﯾﺎﻧﮫ و ﺗﺳﺋوس آﻣوﺧت.
ھرﮐول :ھرﮐول و ﺷﯾر ﻧﯾﻣﯾﺎن در ﺑﺷﻘﺎب ﻧﻘرهای ﻗرن ﺷش ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد
ﻣﺟﺳﻣﮫ روﻣﯽ ﺑرﻧزی طﻼ ﮐﺎری ﺷده ھرﮐول در ﺳﺎل 1864در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗﺎﺗر ﭘﻣﭘﯽ ﭘﯾدا ﺷده
ھرﮐول )ﺑﮫ ﻻﺗﯾن (Hercules :ﻧﺎم روﻣﯽ او ،ﯾﺎ ھراﮐﻠس ،ﻧﺎم ﻗﮭرﻣﺎن اﺳطورهای ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﻓرزﻧد ﺧدای زﺋوس و آﻟﮑﻣﻧﮫ اﺳت .دﺷﻣن اﺻﻠﯽ ھرﮐول ھرا ﺑود .ھﻧﮕﺎم ﮐودﮐﯽ ھرا دو ﻣﺎر را در
ﮔﮭوار ٔه ھرﮐول ﻗرار داد اﻣﺎ او ﺑﺎ ﻗدرت زﯾﺎدی ﮐﮫ داﺷت آﻧﮭﺎ را ﺧﻔﮫ ﮐرد .او ﺑﺎﻻﺧره ھرﮐول را
دﯾواﻧﮫ ﮐرد .ﺑﮫ ﺳﺑب ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ،ھرﮐول ھﻣﺳره ﺧود ﻣﮕﺎرا ) (Megaraو ﺳﮫ ﻓرزﻧدﺷﺎن را ﺑﻘﺗل رﺳﺎﻧد.
او ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻣﮕﯾن ﺑود و ﺑﻣﺣض ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗن و ﺑرای ﺟﺑران ﮐﺎر ﺧود ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮕوی ﻣﻌﺑد آﭘوﻟون ﻣﺷورت و
از او ﺳوال ﮐرد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آن ﺷرف و ﻋزت ﺧود را ﺑﺎز ﺑﯾﺎﺑد .ﭘﯾﺷﮕو ﺑﮫ او ﮔﻔت ﻧزد
ﯾورﯾﺳﺗﺋوز ) (Eurystheusﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾﺳﯾﻧﯽ ) (Mycenaeﺑرو و ﺑﮫ ﻣدت دوازده ﺳﺎل ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﮐن.

ﯾورﯾﺳﺗﺋوز ھﯾﭻ ﮐﺎر دﺷواری ﮐﮫ ﭘﺳره ﻗدرﺗﻣﻧد زﺋوس از ﭘس آن ﺑر ﻧﯾﺎﯾد ﺑﮫ ذھﻧش ﻧﻣﯾرﺳﯾد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ھرا از ﮐﺎخ ﺧود در اﻟﻣپ ﭘﺎﯾﯾن آﻣد ﺗﺎ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﯾﮑدﯾﮕر دوازده وظﯾﻔﮫ را ﺑرای
ﻧﺎﭘﺳری ﻓﻧﺎﭘذﯾر ھرا در ﻧظر ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دوازده ﺧﺎن ھرﮐول ﻣﻌروف اﺳت .اﯾن دوازده ﺧﺎن ﻋﺑﺎرت
ﺑودﻧد از:
 -١ﮐﺷﺗن ﺷﯾر ﻧﯾﻣﯾﺎن ) ،(Nemean Lionھرﮐول آن را ﺑدون ھﯾﭻ دردﺳری ﺧﻔﮫ ﮐرد.
 -٢ﮐﺷﺗن ﻣﺎر ﻧﮫ ﺳر ھﺎﯾدرا ) .(Hydraوﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺳره ھﺎﯾدرا ﺑرﯾده ﻣﯾﺷد دو ﺳره ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی آن
ﻣﯾروﯾﯾد و ﯾﮑﯽ از ﺳرھﺎی آن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑود و ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺳﻼﺣﯽ آﺳﯾب ﻧﻣﯽ دﯾد .ھرﮐول  ٨ﺳره آن را
ﺳوزاﻧد و ﺳره ﺟﺎوداﻧﮫ را زﯾره ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﻗرارداد.
 -٣ﮔرﻓﺗن ﮔوزن " ."Ceryneianﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎه ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ﺑﺎﻻﺧره آن را در ﺗﻠﮫ اﻧداﺧت.
 -۴ﮐﺷﺗن ﮔراز وﺣﺷﯽ ارﯾﻣﻧﺗوس ) .(Erymanthusﯾﮏ ﺟدال وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ،اﻣﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده آﺳﺎن :ھرﮐول
ﺑرﻧده ﺷد.
 -۵ﺗﻣﯾزﮐردن اﺻطﺑل ﺷﺎه اژه ) .(Augeasاو ﺑوﺳﯾﻠ ٔﮫ وﺻل ﮐردن رودی در ﻧزدﯾﮑﯽ اﺻﺑل ﻣوﻓق ﺑﮫ
ﺷﺳﺗن آن ﺷد.
 -۶ﮐﺷﺗن ﭘرﻧدﮔﺎن ﮔوﺷتﺧوار در اﺳﺗﯾﻣﻔﻠوس.
 -٧ﮐﺷﺗن ﮔﺎو وﺣﺷﯽ واﻗﻊ در ﮐرﯾت.
 -٨ﮔرﻓﺗن ﺟﺎدوﮔر آدم ﺧوار داﯾﺎﻣﯾدﯾس.
 -٩ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣرﺑﻧد ھﯾﭘوﻟﯾﺗﺎ ) ،(Hippolytaﻣﻠﮑﮫ آﻣﺎزونھﺎ )ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﮐﺎره آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑود(.
 -١٠ﮔرﻓﺗن ﮔﻠ ٔﮫ " "Geryonﺟﯾرﯾﺎن.
 -١١ﺑدﺳت آوردن ﺳﯾب ھﺎی طﻼﯾﯽ از ﺑﺎغ ھﺳﭘرﯾد ) ،(Hesperidesﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ اژدھﺎی
ﺻدﺳر ﻻدون " "Ladonﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷد .ھرﮐول اطﻠس را ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﮕﮫ داﺷﺗن زﻣﯾن ﻓرﯾب داد ﺗﺎ
ﺳﯾب ھﺎ را ﺑراﯾش ﺑﯾﺎورد .وﻗﺗﯽ او ﺑﺎ ﺳﯾب ھﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ،ھرﮐول از او ﺧواﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن را ﺑرای ﭼﻧد
ﻟﺣظﮫ ﻧﮕﮫ دارد ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑرای درد ﺷوﻧﮫ ھﺎﯾش ﺑﯾﺎورد .اطﻠس اﯾن ﮐﺎر را ﮐرد ،و ھرﮐول ﺑﺎ
ﺳﯾب ھﺎﯾش آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﮐرد.
 -١٢آوردن ﺳرﺑروس ،ﺳﮓ ﺳﮫ ﺳره ھﺎدس ،ﺑر روی ﺳطﺢ زﻣﯾن .ﺑﺎﻻﺧره ،ﺑﻌد از دوازده ﺳﺎل و
دوازده ﺧﺎن ،ھرﮐول ﯾﮏ اﻧﺳﺎن آزاد ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن او ﺑﻌد از دوازده ﺧﺎن ﺑﮫ آرﮔوﻧوتھﺎ ﺑرای ﭘﯾدا
ﮐردن ﭘﺷم زرﯾن ﭘﯾوﺳت.
ھرﮐول ﺑﮫ روﺳﺗﺎی ) (Thebesرﻓت و ﺑﺎ دﯾﺎﻧﯾرا ) (Deianiraازدواج ﮐرد .او ﻓرزﻧدان زﯾﺎدی ﺑراﯾش
ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد .ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺗور ﻣرد )" (Centaurﺣﯾوان اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻧ ٔﮫ اﻧﺳﺎن و ﭘﺎﯾﯾن ﺗﻧﮫ
اﺳب" ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺳوز ) (Nessusدﺋﺎﻧﯾرا را رﺑود ،اﻣﺎ ھرﮐول ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﯾﮏ ﺗﯾره زھرآﻟود ﺑﮫ ﻧﺳوز او را
آزاد ﮐرد .ﻧﺳوز ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﺑﮫ دﺋﺎﻧﯾرا ﮔﻔت ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺧون او را ﻧﮕﮫ دارد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣس ﮐرد
ھرﮐول را دارد از دﺳت ﻣﯾدھد از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان داروی ﻋﺷق ﺑر روی ھرﮐول اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﺑﻌد از
ﮔذﺷت ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه دﺋﺎﻧﯾرا ﻓﮑر ﮐرد زن دﯾﮕری وارد زﻧدﮔﯽ او و ھرﮐول ﺷده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﺋﺎﻧﯾرا
ﯾﮑﯽ از ﻟﺑﺎس ھﺎی ھرﮐول را ﺑﺎ ﺧون ﻧﺳوز ﺷﺳت و ﺑﮫ او داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗن ﮐﻧد .ﻧﺳوز ﺑﮫ او دروغ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود
و ﺧون ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ زھر ﺑر روی ھرﮐول اﺛر ﮐرد ،ﺑﻌد از اﯾن ﻣﺎﺟرا ھرﮐول ﺑﮫ اﻟﻣپ ﺑرده ﺷد و ﺑﮫ
او وﻋده زﻧدﮔﯽ اﺑدی دادﻧد و ﺑﺎ دﯾﮕر ﺧداﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐرد .او در اﻟﻣپ ﺑﺎ ھﺑﮫ ) (Hebeاﻟﮭ ٔﮫ ﺟواﻧﯽ،
ﻓرزﻧد زﺋوس و ھرا ازدواج ﮐرد.
ﯾﺎﺳون :ﻓراﻧﺳوی :ﯾﺎﺳون
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :آﯾﺳون
ﻣﺎدر :آﻟﮑﯾﻣده
ھﻣﺳر :ﻣدﯾﺎ
ﻓرزﻧدان :دارای دو ﻓرزﻧد
وﯾژﮔﯽھﺎ :رھﺑر آرﮔوﻧوتھﺎ
ﯾﺎﺳون ﯾﺎ ﺟﯾﺳون )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ) ،(Ιάσων :ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ (Jason :ﯾﮑﯽ از ﭘﮭﻠواﻧﺎن اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﭘﺳر
آﯾﺳون " ،"Aesonرھﺑر آرﮔوﻧوتھﺎ و ھﻣﺳر ﻣدﯾﺎ " "Medeaﺑود.

ﭘﻠﯾﺎس ﭘدر وی را از ﺣﮑوﻣت ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرد .اﻣﺎ ﯾﺎﺳون را ﻧﺟﺎت دادﻧد و ﺑﮫ ﺧﯾرون ﺳﭘردﻧد ﺗﺎ ﺑزرﮔش
ﮐﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐﮫ ،ﺟﯾﺳون در آﯾﻧده ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻠﯾﺎس زﯾﺎن وارد ﺧواھد ﮐرد ،ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﻔر ﺑﮫ ظﺎھر ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ »ﭘﺷم زرﯾن« را در دور دﺳت ھﺎ از ﮐوﻟﺧﯾس ""Calchis
)ﺳرزﻣﯾﻧﯽ در درﯾﺎی ﺳﯾﺎه( ﺑﯾﺎورد .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،ﺟﯾﺳون ﺧدﻣﮫ ای ﻣﺗﺷﮑل از ﭘﮭﻠواﻧﺎﻧﯽ از ﺗﻣﺎم
ﻧﻘﺎط ﯾوﻧﺎن ﺟﻣﻊ آوری ﮐرد؛ آرﮔوس ﺑرای ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺷﺗﯽ آن زﻣﺎن را ﺳﺎﺧت ،ﯾﻌﻧﯽ آرﮔو
را .در ﺳﻔر درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐوﻟﺧﯾس ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺟراھﺎی دﯾﮕر ،ﺟﯾﺳون و ﺑﻘﯾﮫ ﺧدﻣﮫ آرﮔوﻧﺎت ،اوﻟﯾن
اﻧﺳﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد از ﺳﯾﻣﭘل ﮔﯾدز ") "Symplegadesﺳﺧره ھﺎی ﺑرﺧورد( ﻋﺑور
ﮐﻧﻧد؛ آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﯾﻧﺋوس )ﻏﯾب ﮔوی ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ( را از دﺳت ﻧﻔرﯾن ھﺎرﭘﯾﺋز آزاد ﮐردﻧد .وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﮐوﻟﺧﯾس رﺳﯾدﻧد ،ﺷﺎه آﯾﺗس ،ﺧواﺳﺗﺎر اﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺟﯾﺳون ،ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﭘﺷم زرﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
وظﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺎﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد :او ﺑﺎﯾد ﮔﺎو وﺣﺷﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﻔس آﺗﺷﯾن ﺑود را رام ﮐرده و ﺑﺎ آن زﻣﯾن را
ﺷﺧم ﺑزﻧد؛ ﺳﭘس ﺑﺎﯾد دﻧدان ھﺎی اژدھﺎ را در اﯾن زﻣﯾن ﺑﮑﺎرد ،و ﺑﺎ ﻣردان ﺟﻧﮕﺟوی زره ﭘوﺷﯽ ﮐﮫ
ﺣﺎﺻل ﺟواﻧﮫ اﯾن داﻧﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﻧﺑرد ﮐﻧد؛ در آﺧر او ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اژدھﺎی ھوﺷﯾﺎری ﮐﮫ از ﭘﺷم زرﯾن
ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﮑﻧد روﺑرو ﺷود .ﺟﯾﺳون ﺗﻣﺎم اﯾن وظﺎﯾف را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣدﯾﺎ ،دﺧﺗره آﯾﺗس ﮐﮫ ﻋﺎﺷق او ﺷده
ﺑود ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧد .ﺑﻌد از ﺑدﺳت آوردن ﭘﺷم زرﯾن ،ﺟﯾﺳون و ﻣدﯾﺎ از ﮐوﻟﺧﯾس ﻓرار ﮐردﻧد ،ﺳرﺑﺎزان
ﺷﺎه ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد .او ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧت و او را رھﺎ ﮐرد .ﺳراﻧﺟﺎم در اﺛر ﺿرﺑ ٔﮫ ﻣﯾﻠﮫ
ای ﮐﮫ از ﮐﺷﺗﯽاش اﻓﺗﺎد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
دﯾﮕر ﻣوﺟودات ﻧﺧﺳﺗﯾنﺷﺎﻣل :ارﯾﻧﯾن• درﯾﺎدن• ﺳﺎﻧﺗور• ﺳﯾﮑﻠوپ• ﮔﯾﮕﺎﻧتھﺎ• ﻣوزھﺎ• ﻣﯾﻧوﺗور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح ﺑرﺧﯽ از
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
ﺳﺎﻧﺗور :ﺳﺎﻧﺗور )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،Κένταυροι :ﺗﻠﻔظ :ﮐﻧﺗﺎوروس( در ﻣﯾﺎن اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺟز ﻣﻌروف ﺗرﯾن
ﻣوﺟودات اﺳت .ﺳﺎﻧﺗور ﻣوﺟودی اﺳت ﻧﯾﻣﯽ اﻧﺳﺎن و ﻧﯾﻣﯽ اﺳب ،ﺑﺎ ﺳر و دو دﺳت و ﺑﺎﻻﺗﻧ ٔﮫ اﻧﺳﺎن و
ﺑدن و ﭼﮭﺎر ﭘﺎی اﺳب ،ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﮐﮫ ﻗﺳﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔردن اﺳب ﺑﺎﯾد ﺷروع ﻣﯽﺷد ﺑﮫ
ﺟﺎی آن ﻗرار دارد.
ﺳﺎﻧﺗورھﺎ در داﺳﺗﺎنھﺎی اﻣروزی
در ﻣﺟﻣوﻋ ٔﮫ ھری ﭘﺎﺗر ،ﺳﺎﻧﺗورھﺎ ﻧﻘش ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد .در ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻧوران ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز و زﯾﺳتﮔﺎه آنھﺎ
آﻣدهاﺳت:
ﺳﺎﻧﺗورھﺎ ﻗدرت ﺗﮑﻠم اﻧﺳﺎن را دارﻧد و در رﻧﮓھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷوﻧد .ﺳﺎﻧﺗورھﺎ ﺑﺎ روشھﺎی
وﯾژهای از دﯾد اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن آنھﺎ در ﺟﻧﮕل زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و زﯾﺳﺗﮕﺎه اﺻﻠﯾﺷﺎن
ﮐﺷور ﯾوﻧﺎن اﺳت .ﺳﺎﻧﺗورھﺎ روشھﺎی وﯾژهای در اﺳﺗﺗﺎر و ﻣﺧﻔﯽ ﻣﺎﻧدن دارﻧد ﮐﮫ اﯾن روشھﺎ ھﻧوز
در ﭘردهای از اﺑﮭﺎم ﻗرار دارد .آنھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺑﯾﻠﮫای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و از ﻋﻠوﻣﺷﺎن ﺑرای زﻧدﮔﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ...ﺳﺎﻧﺗورھﺎ ﺑر ﻋﻠوم ﺳﺣر آﻣﯾز ﺷﻔﺎ و ﭘﯾش ﮔوﯾﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺟوم ﺗﺳﻠط ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد.
ﺗﯾراﻧدازی ﺳﺎﻧﺗورھﺎ ﺑﺎ ﺗﯾر و ﮐﻣﺎن زﺑﺎﻧزد ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳت .اﮐﺛر ﺳﺎﻧﺗورھﺎ از ﺑرﺧورد و ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ
اﻧﺳﺎنھﺎ ﺧوﺷﻧود ﻧﻣﯽﺷوﻧد و ﺧود را ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺗر از اﻧﺳﺎن ﻣﯽداﻧﻧد و ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﺑر ﺧورد ﺧوﺑﯽ ﻧدارﻧد
ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺳﺎﻧﺗوری را ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ در اﻓﺳﺎﻧﮫھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﻋث ﻣرگ ھرﮐول ﺷد.
ﺳﯾﮑﻠوپ :ﺳﯾﮑﻠوﭘﮭﺎ )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ (Κύκλωψ :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ،ﻏولھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺷم در وﺳط
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗدرﺗﻣﻧد ،ﺳرﺳﺧت ﺑودﻧد .ﺣرﮐﺎت آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت و ﻗدرت ﺑود.
اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﺳﯾﮑﻠوﭘﮭﺎ :اﯾن ﻏولھﺎ در ﺟزﯾرهای ﺑﺎ ھم ﻣﯽزﯾﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ اودوﺳﺋوس ﺑﮫ ﺟزﯾرهآنھﺎ وارد ﺷدﻧد ،ﺷش
ﺗن از ﻣﻠواﻧﺎن او را ﺧورد .اودوﺳﺋوس او را ﻣﺳت ﮐرد و ﺑﺎ ﻣﯾﻠﮫای داغ ﮐورش ﮐرد .در اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﯾوﻧﺎن دو ﻧﺳل از ﺳﺎﯾﮑﻼپ ھﺎ وﺟود داﺷﺗﻧد .ﻧﺳل اول ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﺑرادر ،ﺑروﻧﺗس )"ﺗﻧدرﮔر"(،
اﺳﺗروﭘس )"ﻓﻠﺷر"( ،آرﮔس )"درﺧﺷﺎﻧﮕر"( ،ﮐﮫ از وﺻﻠت ﮔﺎﯾﺎ و اوراﻧوس ﺑوﺟود آﻣده ﺑودﻧد .ﻧﺳل
دوم از ﻧوادﮔﺎن ﭘوزﺋﯾدون ،و ﺑﻠﻧدآوازه ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﭘوﻟﯾﻔﻣوس از ادﯾﺳﮫ ھوﻣر ﺑود.
ﻣﯾﻧوﺗور :ﻣﯾﻧوﺗور ،در اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ،ﻣوﺟودی ﺑﺎ ﺳر ﮔﺎو و ﺑدن اﻧﺳﺎن اﺳت .ﭘوزﺋﯾدون ،ﺧدای
درﯾﺎھﺎ ،در ﺧﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﯾﻧوس ﺷﺎه ﺟزﯾر ٔه ﮐ ِِرت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ھﻣﺳرش را دﯾواﻧﮫوار ﻋﺎﺷق ﮔﺎوی ﮐرد
ﮐﮫ ﺧودش ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧزد ﻣﯾﻧوس ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود .ﻣﯾﻧوﺗور در اﺛر ھمﺧواﺑﮕﯽ ﭘﺎزﯾﻔﺎﺋﮫ )(Pasiphaé
ھﻣﺳر ﻣﯾﻧوس ﺑﺎ اﯾن ﮔﺎو وﺣﺷﯽ ﺑﮫوﺟود آﻣد.

ﻣﯾﻧوس دﺳﺗور داد ﺗﺎ دداﻟوس ،ﺻﻧﻌﺗﮕر ﮐرﺗﯽ ،زﻧداﻧﯽ ھزارﺗو ﺑرای وی ﺑﺳﺎزد و ھر ﺳﺎل از آﺗﻧﯽھﺎ
ﮐﮫ ﺧراﺟﮕذارش ﺑودﻧد ،ده ﺟوان ﺳﺎﻟم ﺑرای ﻏذای او ﻣﯽﺳﺗﺎﻧد .ﻣﯾﻧوﺗور ﺑﮫ دﺳت ﺗﺳﺋوس ،ﭘﺳر اژه
)ﺷﺎه آﺗن( ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
 ﺗﯾﺗﺎنھﺎ :ﺗﯾﺗﺎن ﯾﺎ ﺗﺎﯾﺗﺎن )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ (Τιτάν :ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧژادھﺎی اﯾزدان در اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت.ﺗﯾﺗﺎنھﺎ اﯾزدان ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻋﺻر طﻼﯾﯽ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .ﺗﯾﺗﺎنھﺎ ﻓرزﻧدان اوراﻧوس
و ﮔﺎﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اوراﻧوس و ﮔﺎﯾﺎ ﻓرزﻧدان دﯾﮕری ھم ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی ﺳﯾﮑﻠوپھﺎ و ھﮑﺎﺗوﻧﮑﺎﯾرھﺎ داﺷﺗﻧد.
 ١٢ﺗﯾﺗﺎن اﺻﻠﯽ و ﺑﻌﺿﯽ ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﺗﺎﯾﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺗﺎﯾﺗﺎنھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣل :ﮐروﻧوسِ ،رﺋﺎ ،اﮐﺋﺎﻧوس ،ﺗﺗﯾس ،ھﯽ ﭘرﯾون ،ﻣﻧﮫ ﻣوزﯾن ،ﺗﻣﯾس ،ﯾﺎﭘﺗوس،
ﮐﺋوس ،ﮐرﯾوس ،ﻓوﺑﮫ ،ﺗﺋﺎ
)در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎﯾﺗﺎن ﺳﯾزدھﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾوﻧﮫ ﻧﯾز آورده ﺷدهاﺳت( ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎی ﻧﺳل دوم ﺷﺎﻣل :ﻣﺗﯾس
ﻓرزﻧد اﮐﺋﺎﻧوس_ﻓرزﻧدان ھﯽ ﭘرﯾون ﺷﺎﻣل :ھﻠﯾوس ،ﺳﻠﻧﮫ ،اﺋوس_ﻓرزﻧدان ﯾﺎﭘﺗوس ﺷﺎﻣل:
ﭘروﻣﺗﺋوس ،اﭘﯽ ﻣﺗﺋوس ،اطﻠس
ﺟﻧﮓ ﺑزرگ ﺗﯾﺗﺎنھﺎ :زﺋوس ﺑﺎ ﭘدرش ﮐروﻧوس ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﺟﻧﮕﯾد.در اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ
در ﺑراﺑر اﻟﻣﭘﯽھﺎ )ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن اﻟﻣﭘﯽ ﺷدﻧد( ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ در طرف
اﻟﻣﭘﯽھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﻣﺛل ِرﺋﺎ )ﻣﺎدر زﺋوس( و ﺗﻣﯾس و ﻣﺗﯾس و ﻓرزﻧدان ھﯽ ﭘرﯾون و ﭘروﻣﺗﺋوس و
اﭘﯽ ﻣﺗﺋوس .ﮔﺎﯾﺎ ﺑﮫ زﺋوس ﮐﻣﮏھﺎی زﯾﺎدی ﮐرد ﻋﻠت ھم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮐروﻧوس ﻓرزﻧدان او ﺳﯾﮑﻠوپھﺎ
و ھﮑﺎﺗوﻧﮑﯾرھﺎ را زﻧداﻧﯽ ﮐرده ﺑود .اﻟﻣﭘﯽھﺎ در اﯾن ﺟﻧﮓ ﭘﯾروز ﮔﺷﺗﻧد.و ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ را ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐردﻧد.
اﮐﻧون ﺑﮫ ﺷرح ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺗﺎﯾﺗﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﭘرازﯾم:
ﮐروﻧوس :در اﺑﺗدای آﻓرﯾﻧش ﺧﻼء ﯾﺎ ﺧﺎﺋوس ﺑﮫ وﺟود آﻣد از ﺧﺎﺋوس زﻣﯾن ﯾﺎ ﮔﺎﯾﺎ ﺑوﺟود آﻣد ﺑﻌد
ﺑﺗرﺗﯾب ﺗﺎﺗﺎروس ﮐﮫ دﻧﯾﺎی زﯾرﯾن اﺳت و اروس ﯾﺎ ﺷﮭوت از ﺧﻼء ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد .دﯾﮕر ﺧداﯾﺎن ﺑﮫ
وﺟود آﻣده از ﺧﺎﺋوس ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﯾﺎ ارﺑوس و ﺷب ﯾﺎ ﻧﯾﺦ.و اﻣﺎ از ازدواج آﻧﮭﺎ ھﺎﻣرا ﯾﺎ روز و
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ آﺗﯾر ﻣﺗوﻟد ﺷدﻧد.از زﻣﯾن ﯾﺎ ھﻣﺎن ﮔﺎﯾﺎ ﺳﮫ ﺧدا ﻣﺗوﻟد ﺷد:آﺳﻣﺎن ﯾﺎ اوراﻧوس ،درﯾﺎ ﯾﺎ
ﭘوﻧﺗوس و ﮐوھﮭﺎ ﯾﺎ اورﺋﺎ.
اﺧﺗﮫ ﮐردن اوراﻧوس ﺗوﺳط ﮐوروﻧوس اﺛر ﺟورﺟﯾو واﺳﺎری در ﻓﻠوراﻧس
آﺳﻣﺎن ھر ﺷب ﺑﺎ زﻣﯾن )ﮔﺎﯾﺎ و اوراﻧوس( ھم آﻏوﺷﯽ ﻣﯾﮑرد .از اﯾن ھم آﻏوﺷﯽ  ١٢ﺗﺎﯾﺗﺎن ﺑوﺟود آﻣد
ﺳﮫ ﻏول ﯾﮏ ﭼﺷم و ﺳﮫ ﻏول ﺻددﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺎن در واﻗﻊ ﻧﺳل اول ﺧداﯾﺎن ﺑودﻧد .اوراﻧوس ﮐﮫ در واﻗﻊ
ﭘدر اﯾن  ١٢ﺗﺎﯾﺗﺎن ﺑود از اﯾﺷﺎن ﺗﻧﻔر داﺷت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت آﻧﺎن را در ﺗﺎﺗﺎروس ﯾﻌﻧﯽ دﻧﯾﺎی زﯾرﯾن
زﻧداﻧﯽ ﮐرد.اﯾن ﻋﻣل ﺑﺎﻋث ﺧﺷم ﻣﺎدر ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ ﯾﻌﻧﯽ زﻣﯾن ﯾﺎ ﮔﺎﯾﺎ ﺷد و از ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ ﺧواﺳت اﻧﺗﻘﺎﻣﺷﺎن را
از اوراﻧوس ﯾﺎ آﺳﻣﺎن ﺑﮕﯾرﻧد.ﺗﻧﮭﺎ ﮐوروﻧوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ (Κρόνος :ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﺎﯾﺗﺎن ﺑود ﺣﺎﺿر
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺷد.در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﺎﯾﺎ ﺑﮫ او داﺳﯽ آھﻧﯽ داد ﺗﺎ اوراﻧوس را اﺧﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾد.در ھﻧﮕﺎم ﺷب
اوراﻧوس ﮐﮫ ﺑرای ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮔﺎﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷد ﺗوﺳط ﮐوروﻧوس اﺧﺗﮫ ﺷد .ﮐوروﻧوس آﻟت اﺧﺗﮫ ﺷده
اوراﻧوس را ﺑﮫ درﯾﺎ اﻧداﺧت ﮐﮫ از آن آﻓرودﯾت ﯾﺎ ﺧدای ﻋﺷق زاده ﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐوروﻧوس ﺑﻌد از
ﭘدرش اوراﻧوس ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ﺧداﯾﺎن رﺳﯾد ﺣﺎﺿر ﺑﮫ آزاد ﮐردن ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ از ﺗﺎﺗﺎروس ﻧﺷد.اوراﻧوس و ﮔﺎﯾﺎ
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدر و ﭘدر ﮐوروﻧوس ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺧود ﮐوروﻧوس ھم ﺗوﺳط ﻓرزﻧدش ﺳرﻧﮕون ﻣﯾﺷود.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐوروﻧوس ﺑﺎ رﺋﺎ ﺧواھرش ازدواج ﮐرد ﺣﺎﺻل اﯾن ازدواج ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ھﺳﺗﯾﺎ ،دﻣﺗر،
ﭘوزﯾدون ،ھرا ،ھﺎدس و زﺋوس ﺑودﻧد.اﻣﺎ ﮐوروﻧوس ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ واﻟدﯾﻧش ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﭘﯾوﻧدد
ھر ﮐدام از ﺑﭼﮫھﺎی ﺧود را ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد ﻣﯽﺑﻠﻌﯾد .اﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد زﺋوس ،رﺋﺎ از اوراﻧوس و ﮔﺎﯾﺎ ﮐﻣﮏ
ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻧﮕذارﻧد ﮐوروﻧوس زﺋوس را ﻧﯾز ﺑﺧورد.رﺋﺎ ﺳﻧﮓ ﺑزرﮔﯽ را ﺑﮫ ﮐوروﻧوس داد و وی ﻧﯾز
ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد اﯾن ﺳﻧﮓ ﺑزرگ زﺋوس اﺳت آن را ﺑﺟﺎی زﺋوس ﺧورد.رﺋﺎ زﺋوس را ﺑﮫ ﺟزﯾره ﮐرت
)در ﻧزدﯾﮑﯽ ﯾوﻧﺎن( ﺑرد و ﺑزرگ ﮐرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﺋوس ﺑزرگ ﺷد داروی ﺗﮭوع آوری را ﺑﮫ
ﮐوروﻧوس ﺧوراﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد وی ﻓرزﻧداﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧورده ﺑود ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎورد ﮐﮫ در اﯾن ﻣوﻗﻊ ﺟﻧﮕﯽ ١٠
ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺎن ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ و ﻓرزﻧدان ﮐوروﻧوس ﺷﮑل ﮔرﻓت ﮐﮫ ﮐوروﻧوس ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﺳﻠطﻧت ﻣﯾﺎن
زﺋوس و ﺑرادران و ﺧواھراﻧش ﺗﻘﺳﯾم ﮔﺷت .ﭼﮑﺷﯽ ﮐﮫ در دﺳت ﮐروﻧوس ﺑود و ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود
را ﺳرﮐوب ﻣﯽﮐرد اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑرای ﺳرﮐوﺑﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
رود.

ﻓوﺑﮫ :ﻓوﺑﮫ ﯾﺎ ﻓﯾﺑﯽ )ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ" ،(Phoebe :ﺗﺎج ﮔل طﻼﯾﯽ" ) (golden-wreathedدر اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن
دﺧﺗر اوراﻧوس و ﮔﺎﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﯾﺗﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑود .او ﺑﺎ ﺑرادر ﺧود ﮐﺋوس ازدواج ﮐرد و از او ﻣﺎدر
دو دﺧﺗر ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻟﺗو ،ﮐﮫ آﭘوﻟو و آرﺗﻣﯾس را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد و آﺳﺗرﯾﺎ اﻟﮭ ٔﮫ ﺳﺗﺎره ﺷد .ﮔﻔﺗﮫ ﺷده
ﭘﯾﺷﮕوی دﻟﻔﯽ ﻣﺗﻠﻌق ﺑﮫ او ﺑود ﻗﺑﻼً از آﻧﮑﮫ آﭘوﻟو آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﺑﮕﯾرد .ﺑواﺳط ٔﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓوﺑﮫ
ﻣﺎدرﺑزرگ آﭘوﻟو و آرﺗﻣﯾس ﺑود ،ﻧﺎم ﻓوﺑﮫ ﯾﺎ ﻓوﺑوس ﺑﮫ ﻋﻧوان واژ ٔه ﻣﺗرادف ﺑرای آرﺗﻣﯾس و ﻟﻘب آﭘوﻟو
ﺑﮑﺎرﺑرده ﻣﯽ ﺷود.
رﺋﺎ :رﺋﺎ )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ (Ῥέα :ﯾﮑﯽ از ﺧداﯾﺎن ﺧورﺷﯾد در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑود .او ﻓرزﻧد ﮔﺎﯾﺎ و اوراﻧوس
ﺑود .او ﺧواھر و ھﻣﺳر ﮐروﻧوس ﺑود و ﻣﺎدر دﻣﺗر ،ھﺎدس ،ھرا ،ﭘوزﺋﯾدون و زﺋوس اﺳت .او اﻏﻠب
ﺑﯾن دو ﺷﯾر و ﯾﺎ ﺳوار ﺑر اراﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﯾرھﺎ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﺷود.ﮐروﻧوس ﺑﮫ
ﻗدرت ﻓرزﻧدان ﺧود در آﯾﻧده ﺣﺳودی ﻣﯽ ﮐرد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺳﻠطﻧت ﺧود ھر ﮐدام از ﺑﭼﮫ
ھﺎی ﺧود را ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد ﻣﯽﺑﻠﻌﯾد .اﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد زﺋوس ،رﺋﺎ از ﮔﺎﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻧﮕذارد ﮐروﻧوس
زﺋوس را ﻧﯾز ﺑﺧورد .رﺋﺎ ﺳﻧﮓ ﺑزرﮔﯽ را ﺑﮫ ﮐروﻧوس داد و وی ﻧﯾز ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد اﯾن ﺳﻧﮓ ﺑزرگ
زﺋوس اﺳت آن را ﺑﺟﺎی او ﺧورد .رﺋﺎ زﺋوس را ﺑﮫ ﺟزﯾره ﮐرت ﺑرد و ﺑزرگ ﮐرد.
ﺗﺎﯾﺗﺎن ھﺎی ﻧﺳل دوم:
ھﻠﯾوس  ،Heliosﺧدای ﺧورﺷﯾد.
ﻓراﻧﺳوی:
ھﻠﯾوس
ﻋﻧوان :ﺧدای ﺧورﺷﯾد
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :ھوﭘرﯾون
ﻣﺎدر :ﺗﺋﯾﺎ
ھﻣﺳر :ﭘرﺳﮫ
ﻓرزﻧدان :ﻓﺎﯾﺗون
واﺑﺳﺗﮕﺎن :ﺑرادر ﺳﻠﻧﮫ و اﺋوس
او ﭘﺳر ھوﭘرﯾون و ﺗﺋﯾﺎ ،ﺑرادر ﺳﻠﻧﮫ و اﺋوس ﺑود .ھر ﺻﺑﺢ ﺑﺎ اراﺑﮫ آﺗﺷﯾن ﭼﮭﺎر اﺳﺑ ٔﮫ ﺧوداز ﺷرق راه
ﻣﯽاﻓﺗﺎد و ﺗﺎ ﻏروب ﻣﯽراﻧد .از ھﻣﺳرش ﭘرﺳﮫ و دﯾﮕر ﻣﻌﺷوﻗﮫھﺎﯾش ﻓرزﻧدان ﺑﺳﯾﺎری داﺷت .ﻧﺎم ﯾﮑﯽ
از ﭘﺳراﻧش ﻓﺎﯾﺗون ﺑود .در اﺳﺎطﯾر روم ،ﺳول اﺳت.
ﺳﻠﻧﮫ :ﺳﻠﻧﮫ )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ (Σελήνη :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ،اﻟﮭﮫ ﻣﺎه اﺳت.
ﻋﻧوان :ﻣﺎه
ﭘدر :ھوﭘرﯾون
ﻣﺎدر :ﺗﺋﯾﺎ
ھﻣﺳر :زﺋوس
ﻓرزﻧدان :ھرﺳﮫ ،ﭘﺎﻧدﯾﺎ
دﺧﺗر ھوﭘرﯾون و ﺗﺋﯾﺎ ﺑود .ﺑﺎ زﺋوس ازدواج ﮐرد و ﺻﺎﺣب دو دﺧﺗر ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی ھرﺳﮫ )ﺷﺑﻧم( و ﭘﺎﻧدﯾﺎ
ﺷد .ﻣﺷﮭورﺗرﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫاو ،ﻋﺷﻘش ﺑﮫ اﻧدوﻣﯾون اﺳت.
ﭘروﻣﺗﺋوس :ﭘروﻣﺗﮫ ،ﭘروﻣﺗﺋوس) .ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ .(Προμηθεύς :ﯾﮑﯽ از ﺗﯾﺗﺎنھﺎ؛ ﭘﺳر ﯾﺎﭘﺗوس و ﮐﻠوﻣﻧﮫ
)ﯾﺎ ﺗﻣﯾس(.
اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﯾوﻧﺎﻧﯽ:
ﭘروﻣﺗﺋوس
ﻓراﻧﺳوی:
ﭘروﻣﺗﮫ
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :ﯾﺎﭘﺗوس
ﻣﺎدر :ﮐﻠوﻣﻧﮫ )ﯾﺎ ﺗﻣﯾس(
واﺑﺳﺗﮕﺎن :ﺑرادر اﭘﯾﻣﺗﺋوس

ﻣرگ :ﻧﺎﻣﯾرا
وﯾژﮔﯽھﺎ :دزدﯾدن آﺗش و آوردن آن ﺑرای اﻧﺳﺎن.
در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘروﻣﺗﺋوس ﯾﮑﯽ از ﺗﯾﺗﺎن ھﺎی ﻣورد اﺣﺗرام زﺋوس ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ ﺗﯾﺗﺎن ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده
ﺗﯾﺗﺎن ھﺎ از ﺟﻧﮓ زﺋوس ﺑود .ﭘروﻣﺗﺋوس ﺧدای آﺗش اﺳت.زﺋوس در ﻋﺻر آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎنھﺎ،
ﭘروﻣﺗﺋوس را ﺑرﮔزﯾد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑدھد ﺟز آﺗش را ﭘروﻣﺗﺋوس ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﯾن ﮐﺎر را
ﮐرد و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺋل آدﻣﯾﺎن را ﺑرطرف ﮐرد او ﺑﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ﻋﺷق ﻣﯽورزﯾد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧﺎراﺣﺗﯽ
و رﻧﺞ آنھﺎ را ﺑﺑﯾﻧد.ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑﮫ دور از ﭼﺷم زﺋوس آﺗش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داد .وﻗﺗﯽ ﺧﺑر ﺑﮫ زﺋوس
رﺳﯾد او را ﺑر ﺳر ﻗﻠﮫ ﻗﺎف )درﻗﻔﻘﺎز( ﺑرد و ﺑﺳت و او را ﺑﮫ ﺟزای اﻋﻣﺎل ﺧود رﺳﺎﻧد .ھر روز ﻋﻘﺎﺑﯽ
ﻣﯽآﻣد و ﺟﮕر او را ﻣﯽﺧورد و ﺷب ﺟﮕر از ﻧو ﻣﯽروﯾﯾد .ھﻣﯾن ﻣوﻗﻊ ﺑود ﮐﮫ ﭘروﻣﺗﺋوس ﺑﮫ زﺋوس
ﮔﻔت :روزی ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺧداﯾﯽ ﺗو از ﻣﯾﺎن ﺑرود و ﮐﺳﯽ ﺑر ﺗﺧت ﺗو ﺗﮑﯾﮫ زﻧد.زﺋوس ﮐﮫ
از ﭘﯾشﮔوﯾﯽھﺎی او ﻣطﻣﺋن ﺑود داﺋم در ﭘﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ از او ﺑﭘرﺳد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ،وﻟﯽ او ھرﮔز ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ
داد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت.ﺳراﻧﺟﺎم ھراﮐﻠس ﻋﻘﺎب را ﮐﺷت و ﭘروﻣﺗﮫ را آزاد ﮐرد.
ﭘروﻣﺗﮫ در ﻋوض راه ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺳﯾبھﺎی زرﯾن ھﺳﭘرﯾدس را ﺑﮫ او آﻣوﺧت.
اطﻠس :اطﻠس رب اﻟﻧوع ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘﺳر ژاوﭘﮫ و ﮐﻠﯾﻣﻧس ﭼون وی از ﻏوﻟﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺧداﯾﺎن ﺟﺎﻧﺑداری
ﮐرد زﺋوس او را ﻣﺣﮑوم ﻧﻣود ﮐﮫ ﮔﻧﺑد آﺳﻣﺎن ﺑر دوش ﺧوﯾش ﺑﮕﯾرد.
دﯾﮕر اﯾزدان :ﺷﺎﻣل :اﺗر • ارﺑوس• اروس• اوراﻧوس• ﭘرﺳﻔون• ﭘوﺗﻧوس• دﯾوﻧﯾﺳوس•ﮐروﻧوس• ﮔﺎﯾﺎ•ﻟﺗو•ﻣﺎﯾﺎ• ﻧﯾﮑس• ھﺎدس• ھﯾﮕﯾﮫﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺷرح ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﯾزدان ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
ارﺑوس :ارﺑوس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Έρεβος :ﭘﺳر ﺧﺎﺋوس.
ﻓراﻧﺳوی:
ارﺑوس
ﻋﻧوان :ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :ﺧﺎﺋوس
ھﻣﺳر :ﻧوﮐس
ﻓرزﻧدان :آﯾﺗر ،ھﻣرا و ﺧﺎرون
ﺑﺎ ﺧواھر ﺧود ﻧوﮐس )ﺷب( ،ازدواج ﮐرد .ﻓرزﻧداﻧش آﯾﺗر )ﻓﺿﺎ( ،ھﻣرا )روز( و ﺧﺎرون
ﺑودﻧد.ارﺑوس ﺑﯾﺷﺗر اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮏﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﺟﮭﺎن زﯾرزﻣﯾن )ھﺎدس( اﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ ﺧدا.
اروس :اروس )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Ἔρως :ﺧدای ﻋﺷق.
اروس
ﻓراﻧﺳوی :اروس
ﻋﻧوان :ﺧدای ﻋﺷق
ﭘدر :ﺑﮫ رواﯾت ھزﯾود ﺧﺎﺋوس
ﺑﮫ رواﯾت ھزﯾود او ﻓرزﻧد ﺧﺎﺋوس )ﺧﻼء( ﺑوده اﺳت وﻟﯽ در رواﯾت دﯾﮕر او را ﻓرزﻧد آﻓرودﯾﺗﮫ و
آرس داﻧﺳﺗﮫاﻧد.
ﮔوﯾﻧد او دو ﺗﯾر داﺷﺗﮫ از طﻼ و ﺳرب ،ﮐﮫ ﺗﯾر طﻼﯾﯽ ﺑراﻧﮕﯾزﻧد ٔه ﻋﺷق و ﺗﯾر ﺳرﺑﯽ ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﻧد ٔه
ﻋﺷق ﺑوده اﺳت.
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ آﻣور )ﻋﺷق( ﯾﺎ ﮐوﭘﯾدو )ﺷﮭوت( روﻣﯾﺎن اﺳت.
اوراﻧوس :ﺧدای ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎظر ﺑﺎ آﺳﻣﺎن اﺳت .ﺗوﺳط ﮔﺎﯾﺎ ﺑﮫ وﺟود آﻣد و ھﻣﺳر او ﺷد.او ﺗﻣﺎم
ﻓرزﻧدان ﺧود را در ﺗﺎرﺗﺎروس )ﺟﮭﻧم( زﻧداﻧﯽ ﮐرد.اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﺎﯾﺎ ﺷد.او از ﭘﺳراﻧش
ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اوراﻧوس ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﮐروﻧوس ﺧواﺳﺗﮫ او را اﺟﺎﺑت ﮐرد.ﺳﭘس ﮔﺎﯾﺎ داﺳﯽ ﻋظﯾم از
ﺳﻧﮓ ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ او داد.اﻟﺑﺗﮫ ﮔﺎﯾﺎ ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ از اﯾن داس ﺑرای آزار او اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد )ﺑﺎ داس
ﻣﺣﺻوﻻت زﻣﯾن را ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﮑﻧﻧد(وﻟﯽ ﺑرای آزادی ﻓرزﻧداﻧش ﺳﯾﮑﻠوپھﺎ و ھﮑﺎﺗوﻧﮑﯾرھﺎ اﯾن
ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد.ﺳﭘس ﮐروﻧوس ﮐﻣﯾن ﮐرد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اوراﻧوس ﺑرای ھﻣﺧواﺑﮕﯽ ﻧزد ﮔﺎﯾﺎ آﻣد ﺑﺎ
ﺿرﺑﮫای ﺑﯾﺿﮫھﺎی او را ﻗطﻊ ﮐرد و ﺑﮫ درﯾﺎ اﻧداﺧت.از ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن رﯾﺧت ﮔﯾﮕﺎﻧتھﺎ و اﻟﮭﮫ
ھﺎی اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد.و ﺑﻌﺿﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎ اﻓﺗﺎد از ﮐﻔﯽ ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﮐرد آﻓرودﯾت
ﺑﮫ وﺟود آﻣد.در آﺧرﯾن ﻟﺣظﺎت اوراﻧوس ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ ھﻣﯾن ا ّﺗﻔﺎق ﺑرای ﮐروﻧوس ھم ﺧواھد اﻓﺗﺎد.

ﻓرزﻧدان اوراﻧوس :ﺳﯾﮑﻠوپھﺎ ،ﺑروﻧﺗس ،اﺳﺗروﭘس ،آرﮔس ،ھﮑﺎﺗوﻧﭼﯾرسھﺎ ،ﺑﯾﺎرﺋوس ،ﮐوﺗوس ،ﮔﯽ
اس ،ﺗﺎﯾﺗﺎنھﺎ ،ﮐروﻧوسِ ،رﺋﺎ ،اﮐﺋﺎﻧوس ،ﺗﺗﯾس ،ھﯽ ﭘرﯾون ،ﻣﻧﮫ ﻣوزﯾن ،ﺗﻣﯾس ،ﯾﺎﭘﺗوس ،ﮐﺋوس،
ﮐرﯾوس ،ﻓوﺑﮫ ،ﺗﺋﺎ
اﻟﮭﮫھﺎی اﻧﺗﻘﺎم :آﻟﮑﺗو ،ﻣﮕﺎرا ،ﺗﯾﺳﯾﻔون
ﮔﯾﮕﺎﻧتھﺎ ،آﻟﮑﯾوﻧﺋوس ،آﺗوس ،ﮐﻠﯾﺗﯾﺎس ،اﻧﮑﻼدوس ،اﭼﯾون
ﭘرﺳﻔون:
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣوﻧث
ﭘدر :زﺋوس
ﻣﺎدر :دﯾﻣﯾﺗر
ﭘرﺳﻔون " ،"Persephoneدر اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ﻣﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎن زﯾرﯾن اﺳت .ﻓرزﻧد رﺑوده ﺷده دﯾﻣﯾﺗر و
زﺋوس ﺑود .ﭘرﺳﻔون ﯾﮏ زن ﺟوان زﯾﺑﺎ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ او را دوﺳت داﺷﺗﻧد ،ﺣﺗﯽ ھﺎدس ﻧﯾز او را ﺑرای
ﺧود ﻣﯾﺧواﺳت .ﯾﮏ روز وﻗﺗﯽ او در ﺣﺎل ﺟﻣﻊ ﮐردن ﮔﻠﮭﺎ در دﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﺎ " "Ennaﺑود ،ﻧﺎﮔﮭﺎن
زﻣﯾن ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷد و ھﺎدس از آن ﺑﯾرون آﻣد و ﭘرﺳﻔون را رﺑود .ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ﻏﯾر از زﺋوس و ﺧدای
ﺟوان ﺧورﺷﯾد ،ھﻠﯾﺎس ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻣﺎﺟرا ﻧﺷد.دﯾﻣﯾﺗر ﺑﺎ ﻗﻠﺑﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دﺧﺗر ﺧود
ﻣﯾﮕﺷت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻠﯾﺎس آﺷﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت .دﻣﺗر ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷد و ﺧود را در
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﯾر ﮐرد ،و ﺑدﯾن ﺳﺑب زﻣﯾن ﺣﺎﺻﻠﺧﯾزی ﺧود را از دﺳت داد .زﺋوس ﺑﺎ داﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧﻣﯾﺗواﻧد اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ھرﻣس را ﻧزد ھﺎدس ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﭘرﺳﻔون را آزاد ﮐﻧد.
ھﺎدس ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ اﯾن درﺧواﺳت را ﻗﺑول ﮐرد اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﮐﻧد ﺑﮫ او ﯾﮏ اﻧﺎر داد
و وﻗﺗﯽ او آﻧرا ﺧورد ،ﺗﺎ اﺑد در دﻧﯾﺎی زﯾرزﻣﯾن ﮔرﻓﺗﺎر ﺷد .روﻣﯽ ھﺎ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم Proserpina
ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد .ﻧﺎم او ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ "ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧور را ﻧﺎﺑود ﺳﺎﺧت" اﺳت .دﯾوﻧﯾﺳوس اﯾزد ﺷراب در ﯾوﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ اﺻﻠﯾت ﺗراﮐﯾﮫای )ﺗراس( ﺑود .ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن و روﻣﯾﺎن وی را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﮐوس ھم ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .او
ﻓرزﻧد زﺋوس و زﻧﯽ ﻣﯾرا ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻣﻠﮫ ﺑود .دﯾوﻧﯾزوس ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾزد ﺷراب ﺑﺎ ﻗدرت ﻣﺳت ﮐﻧﻧدﮔﯽ اش
ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﺎد ﺗﻣﺎم آﯾﯾنھﺎ و آﺛﺎر ﺷراب در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑود.
ﮔﺎﯾﺎ )اﻓﺳﺎﻧﮫ( :ﮔﺎﯾﺎ ) (Gaiaاز ﺧداﯾﺎن اﺳﺎطﯾری آﻓرﯾﻧش ﯾوﻧﺎن و اﯾزدﺑﺎﻧوی زﻣﯾن اﺳت .او از اوﻟﯾن
اﻟﮭﮫ ھﺎی زﻣﯾن اﺳت و ﻣﯾﮕوﯾﻧد او زاد ٔه ﮐﯽ آس ) (Chaosاﺳت .او اوراﻧوس را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣﺳر ﺧود
ﺑرﮔزﯾد ﮐﮫ ﭘﺳر او ﻧﯾز ﺑود ،ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺷﺎﻣل ﺗﺎﯾﺗﺎن ھﺎ ﺑودﻧد ۶ ،ﭘﺳر و  ۶دﺧﺗر .او ﺳﺎﯾﮑﻼﭘﺳﮭﺎ
) (Cyclopsو ﺳﮫ ھﯾوﻻ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﮑﺎﺗوﻧﭼﯾرس " "Hecatonchiresﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
آورد.اﯾن ﮔﺎﯾﺎ ﺑود ﮐﮫ زﺋوس را از ﺑﻠﻌﯾده ﺷدن ﺗوﺳط ﮐروﻧوس ﻧﺟﺎت داد ،ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ زﺋوس ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
آﻣد ،ﮔﺎﯾﺎ ﺑﮫ رﺋﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﺳﻧﮕﯽ را ﺑرای ﻓرﯾب دادن ﮐروﻧوس در ﻟﺑﺎس ﻗﻧداق ﭘﯾﭼﯾده ﺗﺎ ﺗﺻور ﮐﻧد
اﯾن زﺋوس اﺳت ،ﭼون ﮐروﻧوس آﮔﺎه ﺷده ﺑود ﺑﻌدھﺎ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧداﻧش ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرای
ﺧﻼص ﺷدن از دﺳت ﻓرزﻧداﻧش آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺑﻠﻌﯾد اﻣﺎ ﺣﯾﻠ ٔﮫ ﮔﺎﯾﺎ اﺛر ﮐرد و زﺋوس ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐرد و ﺑﮫ
ﮐرﯾت ﺑرده ﺷد.
ﻟﺗو
ﯾوﻧﺎﻧﯽ:
Λητώ

ﺟﻧﺳﯾت :ﻣؤﻧث
ﭘدر :ﮐﺋوس
ﻣﺎدر :ﻓوﺑﮫ
ھﻣﺳر :زﺋوس
ﻓرزﻧدان :آﭘوﻟو و آرﺗﻣﯾس
ﻟﺗو ﯾﺎ ﻟﯾﺗو )ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،(Leto :در اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن دﺧﺗر ﺗﯾﺗﺎن ﻓوﺑﮫ و ﮐﺋوس و ﻧﺎم او ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﯾﺎ
درﺧﺷﺎن اﺳت ،ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑرای اﻟﮭ ٔﮫ ﻣﺎه ،ﺳﯾﻠﯾﻧﯽ آﻣده اﺳت .ھرا ﺑﮫ ﺧﺎطره اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺳرش زﺋوس ﻋﺎﺷق
ﻟﺗو ﺷده ﺑود ﺑﮫ او ﺣﺳودی ﻣﯽ ﮐرد .در ﻧﺗﯾﺟ ٔﮫ وﺻﻠت آﻧﮭﺎ ،ﻟﺗو دوﻗﻠوھﺎی آﭘوﻟو و آرﺗﻣﯾس را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
آورد.ﻟﺗو در ﺳراﺳر ﯾوﻧﺎن ،اﻣﺎ ﺑﯾش از ھﻣﮫ در ﻟﯾﺷﯾﺎ ) ،(Lyciaﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر ﭘرﺳﺗش
ﻣﯾﺷد .در دﻟوس و آﺗن ،ﻣﻌﺑدھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﻧد .اﮔرﭼﮫ در ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری او ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧش ،آﭘوﻟو و آرﺗﻣﯾس داﺷت ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽ ﺷد .در ﻣﺻر

ﻣﻌﺑدی ﺑرای ﻟﺗو وﺟود دارد ﺑﺎ ﻧﺎم  Wadjetواﻗﻊ در ﺑوﺗو ) ،(Butoﮐﮫ ھرودوت آن را ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ،آن ﺑﮫ ﺟزﯾره ای ﺷﻧﺎور ﻣﺗﺻل اﺳت.در اﺳﺎطﯾر روم ﻣﻌﺎدل ﻧﺎم ﻟﺗو ،ﻻﺗوﻧﺎ ﻻﺗﯾن ﺷد ٔه
ﻧﺎم او اﺳت.
ﻣﺎﯾﺎ )اﺳطوره( :ﻣﺎﯾﺎ در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ھﻔت دﺧﺗر اطﻠس و ﭘﻠﯾون ﺑود.
 ﺧداﯾﺎن اﻟﻣپ ﯾﺎ اﻟﻣپ ﻧﺷﯾﻧﺎن ١٢ :ﺗن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ ) Titansﺧداﯾﺎن اوﻟﯾﮫ( ﺑﮫﺣﮑوﻣت ﭘرداﺧﺗﻧد .ﮐوه اﻟﻣپ ﻣﺣل ﻧﺑرد ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧداﯾﺎن دوازده ﮔﺎﻧﮫ ﺑود و ﺑﻌدھﺎ ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل
زﻧدﮔﯽ ﺧداﯾﺎن از آن ﻧﺎم ﺑرده ﺷد .ﺗﻣﺎم اﻟﻣپ ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﺳﺑت داﺷﺗﻧد و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺷراﯾط
زﻣﺎﻧﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺗن از آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﮔر در زﻧدﮔﯽ
واﻗﻌﯽ ،ھﻣﺳر ﺣﺎﮐم ﯾﺎ ﺷﺧص ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﻧطﻘﮫ از ﺷﺧﺻﯾت ﻗوی ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﻣﮭمﺗری ﺑود ،ﺧداﯾﺎن زن و
ﺑﮫ ﺧﺻوص ھرا ) (Heraﮐﮫ ﺧدای ﻣﺎدر ﺑود ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﮔر ﺟﻧﮕﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑود ،ﻣﻌﺑد
ﺧدای ﺟﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت.اﯾن  12ﺗن ﻋﺑﺎرت ﺑوﻧد از :زﺋوس )ﺷﺎه ﺧداﯾﺎن(،
آﻓرودﯾﺗﮫ )اﯾزدﺑﺎﻧوی ﻋﺷق و زﯾﺑﺎﯾﯽ( ،آﭘوﻟو ،آرﯾس )ﺧدای ﺟﻧﮓ( ،آرﺗﻣﯾس )اﯾزدﺑﺎﻧوی ﺷﮑﺎر( ،آﺗﻧﺎ
)اﯾزدﺑﺎﻧوی ﺧرد(  ،دﯾﻣﯾﺗﯾر )اﯾزدﺑﺎﻧوی ﮐﺷﺎورزی( ،ھرا )ھﻣﺳر زﺋوس( ،ھرﻣس )ﺧدای ﺳﻔر( ،ھﺳﺗﯾﺎ
)اﯾزدﺑﺎﻧوی ﺗﻧدرﺳﺗﯽ( ،ﭘوزﺋﯾدون )ﺧدای درﯾﺎ( ،ھﺳﺗﯾﺎ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ دﯾوﻧﯾﺳوس داد ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن
ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .ھﺎدس ﻧﯾز ﮔرﭼﮫ ھﻣواره از ﺧداﯾﺎن ﻣﮭم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود ،در زﯾر زﻣﯾن ﺟﺎی
دارد.اﮐﻧون ﺑﮫ ﺷرح ﺑرﺧﯽ از ﺧداﯾﺎن اﻟﻣپ ﯾﺎ اﻟﻣپ ﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
آﭘوﻟو  -ﯾوﻧﺎﻧﯽ:
آﭘوﻟو
ﻓراﻧﺳوی:
آﭘوﻟون
ﻋﻧوان :ﺧدای روﺷﻧﺎﯾﯽ )ﺧورﺷﯾد( ،ھﻧرھﺎ و ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑود
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :زﺋوس
ﻣﺎدر :ﻟﺗو
ﻓرزﻧدان :آﺳﮑﻠﭘﯾوس )ﺧدای ﭘزﺷﮑﯽ(
واﺑﺳﺗﮕﺎن :ﺑرادر دوﻗﻠوی آرﺗﻣﯾس
در ﺗروا :ﻓرزﻧدش اﺳﮑﻠﭘﯾوس ﻣﺣﺎﻓظ ﺷﮭر ﺗروا ﺑود.
آﭘوﻟو )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ;Ἀπόλλων, Apóllōn :ﯾﺎ  ،(Ἀπέλλων, Apellōnﺧدای روﺷﻧﺎﯾﯽ )ﺧورﺷﯾد(،
ھﻧرھﺎ و ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن اﺳت.وی ﭘﺳر زﺋوس و ﻟﺗو و ﺑرادر دوﻗﻠوی آرﺗﻣﯾس ﺑود.
ﻣﺣل ﺗوﻟّدش ﺟزﯾر ٔه دﻟوس اﺳت .وی در دﻟﻔﯽ ﻣﻌﺑدی داﺷت ﮐﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﭘﯾﺷﮕوی آن را روﺷن
ﺑﯾن ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد.آﭘوﻟو اژدھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾﺗون را ﮐﺷت و در ﺟﺎی وی )داﻣﻧ ٔﮫ ﮐوه ھﻠﯾﮑون( ﺑﺎ ﻣوزھﺎ
)دﺧﺗران زﺋوس و ﺗﻣﯾس ،اﯾزدﺑﺎﻧوان ھﻧرھﺎی ﻧﮫﮔﺎﻧﮫ( ﮐﮫ ﻣﻼزﻣﺎﻧش ﺑودﻧد ﻣﺳﮑن ﮔرﻓت .او ﭼﻧﮓ را
ﮐﮫ اﺧﺗراع ھرﻣس ﺑود ،ﺳﺎز ﻣﺧﺻوص ﺧود ﮐرد و ﺧدای ﻣوﺳﯾﻘﯽ و آوازھﺎی ﺧوش ﮔﺷت .او ﭘدر
آﺳﮑﻠﭘﯾوس )اﯾزد ﭘزﺷﮑﯽ( و ﻣﺣﺎﻓظ ﺷﮭر ﺗروآ ﺑود.از اﻟﻘﺎب او ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻟوﮐﺋوس ،ﻓوﯾﺑوس و
ﻧﺎﻣوﺋﯾس اﺷﺎره ﮐرد.
آﺗﻧﺎ ) :(Athenaآﺗﻧﺎ )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ,Athēnâ ,Άθηνά :ﯾﺎ  ،(Ἀθήνη, Athénēدر اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن،
اﻟﮭ ٔﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن آﺗن و اﯾزدﺑﺎﻧوی ﺧرد ،ﻓرزاﻧﮕﯽ و ﺟﻧﮓ اﺳت .او اﯾزدﺑﺎﻧوﯾﯽ ﺑﺎﮐره ،دﺧﺗر زﺋوس و ﻣﺗﯾس
)ﺗﯾﺗﺎن ﺗﺎﻣل( اﺳت.
ﻓراﻧﺳوی :آﺗﻧﺎ
ﻋﻧوان :اﻟﮭ ٔﮫ ﺣﮑﻣت و ﺣﺎﻣﯽ ﺟﻧﮓ
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣؤﻧث
ﭘدر :زﺋوس
ﻣﺎدر :ﻣﺗﯾس
در ﺗروا:
ﺑزرگﺗرﯾن ﭘﮭﻠوان ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن در ﺟﻧﮓ

ﺗوﻟد :زﺋوس ﭼﻧﺎن از ﺧرد ﻣﺗﯾس ھراﺳﺎن ﺷده ﺑود ﮐﮫ وی را ﻓرﯾﻔت ﺗﺎ ﯾﮫ ﺷﮑل ﻣﮕﺳﯽ در آﯾد و او را
ﺑﻠﻌﯾد .ﭘس از ﻣدﺗﯽ دﭼﺎر ﺳر درد ﺷدﯾدی ﺷد .ﺗﯾﺗﺎن ارﺑﺎب ﺷﻔﺎ ،ﭘروﻣﺗﯾوس ،ﺳر او را ﺗﺑر ﺷﮑﺎﻓت و
آﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﺻورت زﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﺳراﭘﺎ ﭘوﺷﯾده در زره و اﺳﻠﺣﮫ از ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ زﺋوس ﺧﺎرج ﺷد .آﺗﻧﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ
از ﻋﻘل و ﺧرد ﻣﺎدرش ﺑرﺧوردار ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﭘدر ﺑرﺗری ﻧﺟﺳت.
وﯾژﮔﯽھﺎ :ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ او در ﻧﺑرد ﺷﺟﺎع و ﺧﺷن ﺑوده اﻣﺎ زﻧﯽ ﺟﻧﮕﺟو ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽآﻣده زﯾرا
ﻧﺑردھﺎی او ھﻣﮫ ﺑرای دﻓﺎع از ﺣرﯾم ﺧﺎﻧﮫ و ﺷﮭر در ﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣﻧﺎن ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ھم ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫ
اﻧﺗﻘﺎم ﻣﯽﮔرﻓت .ﻣﺛﻼً زﻧﯽ ﭘﺎرﭼﮫﺑﺎف ﺑﮫ ﻧﺎم آراﺧﻧﮫ ادﻋﺎ ﮐرده ﺑود دﺳتﺳﺎﺧﺗﮫھﺎﯾش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺳت
ﺳﺎﺧﺗﮫھﺎی آﺗﻧﺎ ﺑرﺗری دارد.آﺗﻧﺎ او را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﻠﺑﯾد و ﺑﻌد از ﭘﯾروزی ،او را ﺑﮫ ﻋﻧﮑﺑوت ﺗﺑدﯾل
ﮐرد.او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﯾﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺎﻻس ﺟﻧﮕﯾد و او را ﮐﺷت ،ﭘوﺳﺗش را ﺑﺎﻻﭘوش ﺧود ﮐرد و ﻧﺎم او را
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود اﻓزود ،ﭼﻧﺎنﮐﮫ در اﯾﻠﯾﺎد ﮔﺎھﯽ ھوﻣر او را ﭘﺎﻻس ﻣﯽﺧواﻧد .در ھﻣﺎن ﻣرﺟﻊ ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﮫ
ﺟﻧﮓاﻓزار ﻣﺣﺑوب او ﻧﯾزهای از ﭼوب درﺧت زﺑﺎن ﮔﻧﺟﺷﮏ )ون( ﺑﺎ ﻧوک ﺑرﻧﺟﯽ ﺑوده اﺳت.آﺗﻧﺎ
اﯾزدﺑﺎﻧوی ﺷﮭر و ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮐﺷﺎورزی اﺳت .او ﺑرای ﺗرﺑﯾت و رام ﮐردن اﺳب،
اﻓﺳﺎر را اﺧﺗراع ﮐرد .از دﯾﮕر ﺳﺎزهھﺎی او ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ دوک ﻧﺦرﯾﺳﯽ ،ﭼﻧﮓ ،دﯾﮓ ،ﺷنﮐش،
ﮔﺎوآھن ،ﮐﺷﺗﯽ و اراﺑﮫ اﺷﺎره ﮐرد .او ﻓرزﻧد ﻣﺣﺑوب زﺋوس ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﻣده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر
اﺟﺎزه ﯾﺎﻓت ﺗﺎ از اﺳﻠﺣﮫ ﭘدرش )آذرﺧش( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .درﺧت ﻣورد ﻋﻼﻗ ٔﮫ او زﯾﺗون و ﭘرﻧده او ﺟﻐد
)ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﺧرد( ﺑودهاﺳت.روﻣﯾﺎن ﻧﯾز اﯾن اﯾزدﺑﺎﻧو را ﻣﯽﭘرﺳﺗﯾدﻧد و او را ﻣﯾﻧروا ﻣﯽﺧواﻧدﻧد.
آﺗﻧﺎ در ﺗروا :او در ﺟﻧﮓ ﺗروا از طراﻓداران ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﺑود و ﭼون ﺧداﯾﺎن در ﺟﻧﮓ درﮔﯾر ﻣﯽﺷوﻧد،
آﺗﻧﺎ آرس را ﺑﺎ ﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﮑﻧد و ﭼون آﻓرودﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺳرﺑﺎزی ﻣﯽﺷﺗﺎﺑد و در ﻧﺟﺎت او ﻣﯽ
ﮐوﺷد ،آﺗﻧﺎ ﺿرﺑﺗﯽ ﺑر ﺳﯾﻧﮫ او وارد ﻣﯽﮐﻧد و ﺑر زﻣﯾﻧش ﻣﯽزﻧد.ھمﭼﻧﯾن ﺑﮫ ھراﮐﻠس و اوﻟﯾس ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﮐرد.
در آﺛﺎر ھوﻣرآﺗﻧﺎ ،در ھر دو ﻣﻧظوﻣ ٔﮫ ﻣﺷﮭور ھوﻣر ،ﭼﮑﺎﻣﮫﺳرای ﻣﺷﮭور ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻠﯾﺎد و ادﯾﺳﮫ
ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی دارد.
 Athenaاﻟﮭﮫ ﺷﮭر ،ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ وزراﻋﺗﯽ.
آرﺗﻣﯾس :اﻻھﮫ ﺷﮑﺎر
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣوﻧث
ﭘدر :زﺋوس
ﻣﺎدر :ﻟﺗو
واﺑﺳﺗﮕﺎن :ﺧواھر دوﻗﻠوی آﭘوﻟو :ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد روزی ﺟﺑﺎر)ﺷﮑﺎرﭼﯽ("آرﺗﻣﯾس"اﻻھﮫ ی ﺷﮑﺎر را ھﻧﮕﺎم
ﺷﻧﺎ در اب ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﮐرد آرﺗﻣﯾس از اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﮔوزن در
اورد.اﻧﮕﺎه ﺳﮓ ھﺎی ﺷﮑﺎری او ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺳﻧد و وی را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐردﻧد و از ھم
درﯾدﻧد.ﭘس از ان ﺟﺑﺎر ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﮓ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺻورت ﻓﻠﮑﯽ ﺑﮫ اﺳﻣﺎن ﺻﻌود ﮐرد .در داﺳﺗﺎﻧﯽ
دﯾﮕر ﺟﺑﺎر ﻣﻌﺷوق آرﺗﻣﯾس ﯾﺎ "آرورا"اﻻھﮫ ی ﺳر ﺧﻔﺎم ﺑﺎﻣداد اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻻھﮫ ی
ﺷﮑﺎر آرﺗﻣﯾس ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ی ﻧور اﻓﺷﺎﻧﯽ ﻣﺎه را ﻧﯾز ﺑر ﻋﮭده داﺷت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﺑﺎر ﻓراﻣوش ﮐرد ﻧور
ﻣﺎه را ﺑﺗﺎﺑﺎﻧد.ﺧدای ﺧورﺷﯾد از اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﻧﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺷﮑﺎرﭼﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎﯾش اﺷﻌﮫ ھﺎی
ﻧوراﻧﯽ ﺧود ﻧﺎﺑود ﮐرد.ﺑر اﺳﺎس اﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ آرﺗﻣﯾس ﺧود از روی اﺷﺗﺑﺎه ﺟﺑﺎر درﻣﺎﻧده را ﻣورد اﺻﺎﺑت
ﺗﯾر ﻗرار داد.او ﺑرای اﻧﮑﮫ ﻻ اﻗل ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ را ﺟﺑران ﮐﻧد از ﭘدرش زﺋوس ﺧواﺳت ﮐﮫ
ﺷﮑﺎر ﭼﯽ ﯾﺎ ﺟﺑﺎر را ﺑﺎ ﺳﮕﮭﺎﯾش و ﺷﮑﺎری ﮐﮫ ﮐرده ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺧرﮔوش ﺑﮫ اﺳﻣﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد.
آرس ) :(Aresآرﯾس )آرس( ﭘﺳر زﺋوس و ھرا و ﺧدای ﺟﻧﮓ اﺳت .او ﻓردی رﺷﯾد و زﯾﺑﺎ اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب و ﺧوﻧﺧوار ﺑوده اﺳت ﺧواھرش ارﯾس  Erisاﻟﮭﮫ ﻧزاع و ﮐﺷﻣﮑش ،ﯾﺎر ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾر او
ﺑود .آرس زﻣﺎﻧﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺻدای ﭼﮑﺎﭼﮏ ﺷﻣﺷﯾرھﺎ را ﺑﺷﻧود ،در اﯾن زﻣﺎن او ﮐﻼه ﺧود
درﺧﺷﺎﻧش را ﺑر ﺳر ﻣﯾﮕذاﺷت و ﺳوار ﺑر اراﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﻣﯽرﻓت و ﮐﺎری ﺑﮫ ﺑرﻧده
و ﺑﺎزﻧده ﻧداﺷت ،ﻓﻘط ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧوﻧرﯾزی ﺑود .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ھﻣراه او ﺑودﻧد درد ،اﺿطراب،
ﻗﺣطﯽ و ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ﺑودﻧد .ھرا و زﺋوس ھردو ﺑﮫ آرس ﺑﯾﻌﻼﻗﮫ ﺑودﻧد و او ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط اھﺎﻟﯽ ﺗراﺳﯾﺎ
 Thraciaﮐﮫ ﻣردﻣﯽ وﺣﺷﯽ و ﺧﺷن ﺑودﻧد ﭘرﺳﺗﯾده ﻣﯽﺷد .ﮐرﮐس و ﺳﮓ ﺟﺎﻧوراﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر
اﯾن ﺧدا ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﺷدﻧد.
 Aresﺧدای ﺟﻧﮓ

آﻓرودﯾﺗﮫ :ﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
آﻓرودﯾﺗﮫ
ﻓراﻧﺳوی:
آﻓرودﯾﺗﮫ
ﻋﻧوان :ﺧدای ﻋﺷق
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣؤﻧث
ﭘدر :زﺋوس
ﻣﺎدر :دﯾوﻧﮫ
ھﻣﺳر :ھﻔﺎﯾﺳﺗوس
آﻓرودﯾﺗﮫ )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Αφροδίτη :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ،ﺧدای ﻋﺷق اﺳت .در اﺳﺎطﯾر روﻣﯽ ﺑﺎ
وﻧوس ﺑراﺑر اﺳت.
او دﺧﺗر زﺋوس و دﯾوﻧﮫ و از ﺧداﯾﺎن اوﻟﻣپ و اﻟﮭﮫ ﻋﺷق ،زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺷوره ﺟﻧﺳﯽ ﺑود .در ﺑرﺧﯽ
رواﯾﺎت او را ﺑرآﻣده از ﮐف درﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻧد .ھﻣﺳر ھﻔﺎﯾﺳﺗوس ﺑود اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﺧداﯾﺎن و اﻓراد
زﻣﯾﻧﯽ راﺑطﮫ داﺷت و از ھر ﮐدام ﻓرزﻧداﻧﯽ آورد .ﺑﻌد از ﺗوﻟدش زﺋوس ﻣﯾﺗرﺳﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن ﺑر ﺳره
ازدواج ﺑﺎ آﻓرودﯾﺗﮫ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻧزاع ﺑﭘردازﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر او را ﺑﮫ ھﻣﺳری ھﻔﺎﯾﺳﺗوس درآورد .او ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺧوش ﺷﺎﻧس ﺑﺎﺷد و از ﺗﻣﺎم ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺟواھرات را ﺑرای او درﺳت ﮐﻧد.او ﯾﮏ ﮐﻣرﺑﻧد زﯾﺑﺎ از طﻼ ﺑﺎ ﺑﺎﻓت ﺟﺎدوﯾﯽ و ﻣﻠﯾﻠﮫ دوز
ﺑرای او درﺳت ﮐرد .آﻓرودﯾﺗﮫ ﻣﻌﺷوﻗﺎت ﺑﺳﯾﺎری در ﻣﯾﺎن ﺧداﯾﺎن و اﻓراد زﻣﯾﻧﯽ داﺷت ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﻌروف ﺗرﯾن ﻣﻌﺷوق زﻣﯾﻧﯽ او ﺷﺎﯾد آدﻧﯾس ) (Adonisﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ از ﻓرزﻧدان او ﻋﺑﺎرﺗﻧد از اروس
) ،(Erosاﻧﺗروس ) ،(Anterosھﺎﯾﻣﻧﺎﯾس ) (Hymenaiosو آﯾﻧﺎﯾﺎس ) (Aeneasﺑﺎ ﻣﻌﺷوق ﺗروﺟﺎﻧﯽ
ﺧود اﻧﮑﺎﯾﺳز ) .(Anchisesدر ﻣﺎﺟرای اﻋطﺎی »ﺳﯾب زرﯾن« ،ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس ،ﻗول زﯾﺑﺎﺗرﯾن دﺧﺗر
زﻣﯾن ،ھﻠﻧﮫ را داد ﮐﮫ ﻣوﺟب آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﺗروا ﺷد.
ﭘوزﺋﯾدون :ﭘوزﺋﯾدون ﺧدای درﯾﺎ
اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﭘوزﺋﯾدون
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :ﮐروﻧوس
ﻣﺎدر :رﺋﺎ
ھﻣﺳر :دارای ھﻣﺳران ﻓراوان
ﻓرزﻧدان :دارای ﻓرزﻧدان ﺑﯾﺷﻣﺎر
واﺑﺳﺗﮕﺎن :ﺑرادراﻧش زﺋوس و ھﺎدس
ﻣرگ :ﻧﺎﻣﯾرا
ﭘوزﺋﯾدون )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Ποσειδῶν :ﺧدای ﻧﺎمھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑود .اﻣﺎ او ﺑﮫ ﺧدای درﯾﺎھﺎ ﺷﮭرت دارد.
او ﻓرزﻧد ﮐروﻧوس و رﺋﺎ ،و ﯾﮑﯽ از ﺷش ﻓرزﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺗواﻧﺳت ﻗدرتھﺎی دﻧﯾﺎ را ﺗﻘﺳﯾم
ﮐﻧد .ﺑرادران و ﺧواھران او ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ھﺳﺗﯾﺎ ،دﯾﻣﯾﺗر ،ھرا ،ھﺎدس و زﺋوس .ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺟﮭﺎن ﺑﯾن او
و ﺑرادراﻧش زﺋوس و ھﺎدس رخ داد .ﭘوزﺋﯾدون ﻓرﻣﺎﻧروای درﯾﺎھﺎ ﺷد ،زﺋوس ﻓرﻣﺎﻧروای آﺳﻣﺎن و
زﯾرزﻣﯾن ھم ﻧﺻﯾب ھﺎدس ﺷد .ﻧﺎمھﺎی اﻟوھﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘوزﺋﯾدون ﻧﺳﺑت داده ﺷده ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﺧدای زﻣﯾن ﻟرزهھﺎ و اﺳبھﺎ .ﻧﻣﺎدھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘوزﺋﯾدون ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :دﻟﻔﯾن ،ﻧﯾزه ﺳﮫ ﺷﺎخ و ﺳﮫ
ﻣﺎھﯽ ﭼﻧﮕﮏ دار ﻧﯾزهای .ﭘوزﺋﯾدون اﻏﻠب از ﻧﯾروھﺎی ﺧود ﻣﺎﻧﻧد زﻣﯾن ﻟرزه ،آب و اﺳب ھﺎ ﺑرای
ﺗرﺳﺎﻧدن و ﻣﺟﺎزات ﻣردم ﺑﻌﻧوان اﻧﺗﻘﺎم از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد.ﭘوزﺋﯾدون در ﺑﮑﺎرﺑردن ﻗدرت ﺧود ﺑر
روی زﻧﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﺑرادر ﺧود زﺋوس ﺑود ،او ﻣﻌﺷوﻗﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر و ﭘدر ﻓرزﻧدان ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺑود.
ﭘوزﺋﯾدون ﺑﺎ آﻣﻔﯾﺗرﯾت ") "Amphitriteﯾﮑﯽ از ﭘﻧﺟﺎه ﺣوری درﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺧﺗران ﻧروس ﺑودﻧد( ازدواج
ﮐرد ،و ﺣﺎﺻل اﯾن ﭘﯾوﻧد ﯾﮏ ﻧﯾﻣﮫ اﻧﺳﺎن و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗراﯾﺗون ﺑود .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدوﺳﺎ )ﯾﮑﯽ از
ﮔورﮔون ھﺎ( را ﻧﯾز ﺣﺎﻣﻠﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﮐرﯾﺳﺎﺋور و ﭘﮕﺎﺳوس )اﺳب ﺑﺎﻟدار( را دﻧﯾﺎ آورد .ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ آﺋﺗرا
" "Aethraﺗوﺳط ﭘوزﺋﯾدون ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن ﺗﺳﺋوس را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت؛ او ﺑﻌد از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺋوس
" "Caeneusاو را ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺧودش ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﺗﺟﺎوز ﺑﻌدی آﻣﯾﻣوﻧﮫ ""Amymone

را ﮔرﻓﺗﺎر ﺧود ﮐرد ،وﻗﺗﯽ او ﺳﻌﯽ داﺷت از دﺳت ﺳﺗﯾر ﻓرار ﮐﻧد و ﭘوزﺋﯾدون او را ﻧﺟﺎت داد .دﯾﮕر
ﻓرزﻧدان ﭘوزﺋﯾدون ﺷﺎﻣل :اﯾﻣوﻟﭘوس " ،"Eumolpusﭘوﻟﯾﻔﻣوس )ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﮑﻠوپ ھﺎ( ،اورﯾﺎن ،ﺷﺎه
آﻣﯾﮑوس ،ﭘروﯾﺗوس ،اﮔﻧور " "Agenorو ﺑﻠوس از ﯾوروﭘﺎ ،ﭘﻠﯾﺎس و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺻر ﺑوﺳﺎﯾرس ""Busiris
ﺑودﻧد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺑدﻧﺎم ﭘوزﺋﯾدون رﻗﺎﺑت او ﺑﺎ اﻟﮭ ٔﮫ ﺟﻧﮓ ،آﺗﻧﺎ ،ﺑر ﺳر ﺷﮭر آﺗن ﺑود .ﺑرای
ﻓرﯾﻔﺗن دﻟﮭﺎی ﻣردم ﺷﮭر ،ﭘوزﺋﯾدون ﻧﯾز ٔه ﺳﮫ ﺷﺎخ ﺧود را ﺑر روی زﻣﯾن ﭘرﺗﺎب ﮐرد و ﺑﺎﻋث ﺑوﺟود
آﻣدن ﺑﮭﺎر در آﮐروﭘوﻟﯾس ﺷد .اﮔرﭼﮫ آﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺑب دادن درﺧت زﯾﺗون ﺑﮫ ﻣردم آﺗن در اﯾن ﻧﺑرد ﭘﯾروز
ﺷد .ﭘوزﺋﯾدون از اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽ ﺷود و دﺷت ھﺎی آﺗن را ﻏرق ﺳﯾﻼب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم،
آﺗﻧﺎ و ﭘوزﺋﯾدون ﺑﺎ آﻣﯾﺧﺗن ﻧﯾروھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد ﺷدﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﭘوزﺋﯾدون ﺧدای اﺳب ھﺎ
ﺑود ،آﺗﻧﺎ اوﻟﯾن اراﺑﮫ را درﺳت ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن آﺗﻧﺎ اوﻟﯾن ﮐﺷﺗﯽ را ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑر روی درﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﭘوزﺋﯾدون ﻓرﻣﺎﻧروای آن ﺑود ﺣرﮐت ﮐﻧد.
زﺋوس
ﻓراﻧﺳوی:
زﺋوس
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :ﮐروﻧوس
ﻣﺎدر :رﺋﺎ
ﻓرزﻧدان :آﭘوﻟون ،آﻓرودﯾﺗﮫ ،آرﺗﻣﯾس ،ھرﻣس و آﺗﻧﮫ
واﺑﺳﺗﮕﺎن :ﺑرادر ﭘوزﺋﯾدون و ھﺎدس
ﻣرگ :ﻧﺎﻣﯾرا
در ﺗروا:
ﺣﮑم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺗروا داد.
زﺋوس) ،ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،(Ζεύς :در اﺳطورهھﺎی ﯾوﻧﺎن ،ﺧدای ﺧداﯾﺎن اﺳت .ﻣﻌﺎدل آن در اﺳطورهھﺎی
روﻣﯽ ژوﭘﯾﺗر اﺳت .زﺋوس ﺟواﻧﺗرﯾن ﻓرزﻧده رﺋﺎ و ﮐروﻧوس ﺑود .او ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓرﻣﺎﻧروای ﮐوه اﻟﻣپ
و ﻣﻌﺑد ﺗﻣﺎم ﺧداﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑود .ﺑﺎ ﺑودن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺣﮑﻔرﻣﺎ او ﻗﺎﻧون ،ﻋداﻟت و
ﻣﻌﻧوﯾت را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﻧﻣود ،و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ او را رھﺑر روﺣﺎﻧﯽ ﺧداﯾﺎن و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﻣود.زﺋوس ﺧدای
آﺳﻣﺎنھﺎ ﺑود ،و در اﺻل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدای آﺳﻣﺎن و ھوا از طرف ﻗﺑﺎﯾل ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﭘرﺳﺗش ﻣﯾﺷد .ﻧﺎم زﺋوس
ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﮫ ﮐﻠﻣ ٔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ  diosﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ »درﺧﺷﺎن« .از دﯾﮕر ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی او ھﻣﺎﻧﻧد آذرﺧش ﻣﯾﺗوان
ﺑﮫ ﻋﺻﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﻋﻘﺎب و ﺳﭘره او )ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﭘوﺳت ﺑز اﻣﻠﺗﯾﺎ( اﺷﺎره ﮐرد.در ھﻧر ،ﻣﻌﻣوﻻ
زﺋوس ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣرد ﻣﯾﺎن ﺳﺎل ھﻣراه ﺑﺎ رﯾش اﻣﺎ دارای ﯾﮏ ﻓﯾﮕور ﺟوان و دارای ﻧﯾرو ﺗﺻوﯾر
ﻣﯽﺷد .او ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎھوار و ﺑﺎ اﺑﮭت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد .ﻧﻘﺎﺷﺎن و ھﻧرﻣﻧدان ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗدرت
زﺋوس در ﮐﺎرھﺎی ﺧود دارﻧد ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ دادن ﺣﺎﻟت و ژﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﺎر در ﺣﺎل ﭘرﺗﺎب ﮐردن
آذرﺧش ﺧود اﺳت .ﻣﺟﺳﻣﮫھﺎی زﯾﺎدی از زﺋوس وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ زﺋوس آرﺗﯾﻣﯾزﯾوم
زﯾﺑﺎﺗرﯾن آﻧﮭﺎﺳت .در ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﻣﺎن ﻣﯾﺷد ﮐﮫ آن ﭘوزﺋﯾدون اﺳت ،اﯾن ﻣﺟﺳﻣﮫ در ﻣوز ٔه ﻣﻠﯽ
آرﮐﯾوﻻﺟﯾﮑﺎل آﺗن ﻗﺎﺑل دﯾدن اﺳت.
ﻧﺑرد ﺑﺎ ﮐروﻧوس :ﮐروﻧوس ﺷﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧداﻧش ﺳرﻧﮕون ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻓرزﻧدان ﺧود را ﻣﯽﺑﻠﻌﯾد .اﻣﺎ زﺋوس ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﺷم ﺑود ﺗوﺳط رﺋﺎ و ﮔﺎﯾﺎ ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐرد.ﺳﭘس زﺋوس
ﺑﺎ ﮐروﻧوس و دﯾﮕر ﺗﯾﺗﺎنھﺎ وارد ﺟﻧﮓ ﺷد و آنھﺎ را ﺷﮑﺳت داد و ﭘدر را ﺳرﻧﮕون ﮐرد .ﺑﭼﮫھﺎی
ﺑﻠﻌﯾده ﺷده را از ﺷﮑم ﮐروﻧوس ﺑﯾرون آورد و ﮐروﻧوس را ﺗﺎ اﺑد در ﺗﺎرﺗﺎروس زﻧداﻧﯽ ﮐرد .ﺳﭘس ﺑﺎ
ﺑرادراﻧش ﺑراﺳﺎس ﻗرﻋﮫ ،ﻓرﻣﺎنرواﯾﯽ ﻋﺎﻟم را ﻣﯾﺎن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد و زﺋوس ﻓرﻣﺎنروای آﺳﻣﺎن و
زﻣﯾن ﺷد.ﺳﻼح او آذرﺧش ﺑود ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ او را ﻧﺎﺧﺷﻧود ﮐرده ،ﭘرﺗﺎب ﻣﯽﮐردهاﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﻣواردی ﮐﮫ او را ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣﯽﮐرد دروﻏﮕوﯾﯽ و ﭘﯾﻣﺎن ﺷﮑﻧﯽ ﺑودهاﺳت.
زﻧدﮔﯽ :ﺑر طﺑق اﻓﺳﺎﻧﮫ ،ﻣﺗﯾس اﻟﮭﮫ ﭘروا اوﻟﯾن ھﻣﺳر زﺋوس ﺑود ﮐﮫ آﺗﻧﮫ را ﺑرای او ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد .او
ﺑﺎ ھرا ﮐﮫ ﺧواھرش ﺑود ،ازدواج ﮐرد ،ھرا ﺑرای او آرس ،ھﻔﺎﯾﺳﺗوس ،ھﯾﺑﯽ ) (Hebeو آﯾﻠﯾﺗﯾﺎ
) (Eileithyiaرا ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد.اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗن ﻣﺎﺟراھﺎی ﻋﺷﻘﯽ ﻓراواناو از ﻣﻌﺷوﻗﮫھﺎﯾش ﻓرزﻧدان
ﺑﺳﯾﺎری داﺷت .ﻟﯾﺗو ﺑرای او دوﻗﻠوھﺎی آﭘوﻟون و آرﺗﻣﯾس را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او ﻟﯾدا ﻣﻠﮑﮫ

اﺳﭘﺎرت را ﻓرﯾﻔت ،ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻗوی زﯾﺑﺎ درآورد و از ﺗﺧﻣﯽ ﮐﮫ ﻟﯾدا ﺑﮫ ﻋﻣل آورد  ٢ﺟﻔت
ﻓرزﻧد دوﻗﻠو ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدﻧد :ﮐﺳﺗر ) (Castorو ﭘﻠﯾدوﺳز ) (Polydeucesو ﮐﻠﯾﺗﻣﻧﺳﺗرو
) (Clytemnestraو ھﻠن ﺗرواﯾﯽ.
در ﺗروا :در ﺟﻧﮓ ﺗروا ﭘس از آنﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﭘﺎرﯾس از ﻣﻧﻼﺋوس از ﺳﭘﺎه ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ،ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ظﺎھر
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﺧداﯾﺎن در اﻟﻣپ ﺷوراﯾﯽ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺧواﺳﺗﺎر ﺧون ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽﺷوﻧد .زﺋوس ﺑﮫ ﺻﻠﺢ
رای ﻣﯽدھد وﻟﯽ ﭼون ھﻣﺳرش ھرا ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ او ﻣﯽراﻧد ،ﺗرﺳﺎن رای ﺧود را ﭘس ﻣﯽﮔﯾرد
و ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﺗروا رﺿﺎﯾت ﻣﯽدھد.
ھﺎدس  :Hadesھﺎدس ﺧدای ﻣردﮔﺎن
اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ھﺎدس
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣذﮐر
ﭘدر :ﮐروﻧوس
ﻣﺎدر :رﺋﺎ
واﺑﺳﺗﮕﺎن :ﺑرادراﻧش زﺋوس و ﭘوزﺋﯾدون
ﻣرگ :ﻧﺎﻣﯾرا
ھﺎدس ﯾﺎ ھﯾدﯾز )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ (ᾍδης :ﻓرﻣﺎﻧروای ﻣردﮔﺎن و دﻧﯾﺎی زﯾرزﻣﯾن ،ﻓرزﻧد ﮐروﻧوس و رﺋﺎ ﺑود.
او ،در ﻗرﻋﮫ ﮐﺷﯽ ﺑﺎ ﺑرادراﻧش ،ﺑدﺗرﯾن ﺳﮭم را ﺑرﻧده ﺷد و آن ﺟﮭﺎن زﯾرزﻣﯾن ﯾﺎ دﻧﯾﺎی ﻣردﮔﺎن ﺑود
درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرادران او زﺋوس و ﭘوزﺋﯾدون ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب آﺳﻣﺎن و درﯾﺎ ﻧﺻﯾﺑﺷﺎن ﺷد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
رﻋﺎﯾﺎی ھﺎدس را ﻣردﮔﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدادﻧد ،او ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺟﻣﻌﯾت ﺳرزﻣﯾﻧش ﻣﯽﺷدﻧد
ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻼﻗﮫ داﺷت .ﻣﺎﻧﻧد ارﯾﻧﯽھﺎ  Erinnyesﯾﺎ ﺧﺷم و ﻧﺎاﻣﯾدی ،ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻌﻘﯾب ﮔﻧﺎھﮑﺎران و ﺳوق
دادن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧودﮐﺷﯽ ﺑود.ھﺎدس ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑر زﯾرزﻣﯾن ،ﺻﺎﺣب ﻣﻌﺎدن زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ھم
ﺑود و ﺧدای ﭘروت ھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت .ﺑرای ﻣدﺗﯽ او ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﭘرﺳﻔون  Persephoneﮐﮫ از
دﻧﯾﺎی آﺳﻣﺎن رﺑوده ﺑودش ﺑر دﻧﯾﺎی زﯾر زﻣﯾن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﯾﮑردﻧد ،اﻣﺎ زﺋوس ﺑﮫ او ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ
ﭘرﺳﻔون را ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﻣﺎدر ﺧود دﯾﻣﯾﺗر آزاد ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﮐﻧد ھﺎدس ﺑﮫ او
ﯾﮏ اﻧﺎر داد و وﻗﺗﯽ او آﻧرا ﺧورد ،ﺗﺎ اﺑد در دﻧﯾﺎی زﯾرزﻣﯾن ﮔرﻓﺗﺎر ﺷد .ھﺎدس ﺧدای ﺟﮭﺎن ﻣردﮔﺎن
ﺑود اﻣﺎ ﺧدای ﻣرگ ﻧﺑود ،ﺗﺎﻧﺎﺗوس  Thanatosﺧدای ﻣرگ ﺑود.ھﺎدس ﺑر روی ﺗﺧﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از
درﺧت اﺑﻧوس ﻣﯽ ﻧﺷﺳت و ﯾﮏ ﻋﺻﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﯾن دارای ﯾﮏ ﮐﻼه
ﺧود ﺑود ﮐﮫ ﺳﯾﮑﻠوﭘﮭﺎ ﺑﮫ او داده ﺑودﻧد و ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﮫ وﺻﯾﻠ ٔﮫ آن ﻧﺎﭘدﯾد ﺷود .او ﯾﮏ ﺳﮓ ﺳﮫ ﺳر ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺳرﺑروس داﺷت ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن در ورودی دﻧﯾﺎی زﯾر زﻣﯾن ﺑود ،او اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ روح ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ
دﻧﯾﺎی ﻣردﮔﺎن را ﻣﯾداد اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس اﺟﺎزه ﺧروج ﻧﻣﯾداد .ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﮭﻠواﻧﺎن اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ
دﻧﯾﺎی زﯾرزﻣﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد ﺗﺎ از ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺳوال ﺑﭘرﺳﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد آﻧﮭﺎ را آزاد ﮐﻧﻧد.اﮔرﭼﮫ
ھﺎدس ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس اﺟﺎزه ﺧﺎرج ﺷدن از ﻗﻠﻣرو ﺧود را ﻧﻣﯾداد ،ﻓﻘط در ﭼﻧدﯾن ﻣورده اﺳﺗﺛﻧﺎ او اﺟﺎزه
ﺧروج داده ﺑود از ﻗﺑﯾل اورﻓﺋوس ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزﮔﺷت ﻋﺷق ﺧود ﯾورﯾدﯾس ) (Eurydiceاز دﻧﯾﺎی
زﯾر زﻣﯾن ﺑود و ھرﮐول ﮐﮫ ﺳرﺑروس را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑر روی ﺳطﺢ زﻣﯾن آورد ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺧﺎن او
ﺑود.
ھﺳﺗﯾﺎ )(Hestia
 Hesitiaاﻟﮭﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ :ھِﺳﺗﯾﺎ اﯾزدﺑﺎﻧوی ﺑﺎﮐر ٔه اﺟﺎق ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧواده در اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن
ﺑود .او ﺑزرگﺗرﯾن ﺧواھر زﺋوس ﺑود و در ﺗﻣﺎم ﻣراﺳم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽای ﺑرای او اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد.
روﻣﯾﺎن ھم او را ﺑﺎ ﻧﺎم وﺳﺗﺎ ﻣﯽﭘرﺳﺗﯾدﻧد.ھﺳﺗﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ اﻟﮭ ٔﮫ ﺑزرگ ﻧﺳل اول اﻟﻣپ ﻧﺷﯾﻧﺎن )ھرا،
دﯾﻣﯾﺗر و ھﺳﺗﯾﺎ( ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ زﺋوس ،ﭘوﺳﯾدون و ھﺎدس ﻓرزﻧدان ﮐروﻧوس و رﺋﺎ ﺑودﻧد .او در اﺻل ﯾﮑﯽ
از دوازده ﺧدای اﻟﻣپﻧﺷﯾن ﺑود ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ھﻔﺎﺋﯾﺳﺗوس داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از آﺗش ﻣﻘدس اﺟﺎق
اﻟﻣپ ﺑﭘردازد.در رواﯾﺗﯽ آﻣده ﮐﮫ او ﭼﻧﺎن ﺑرای ﺑرﻗراری راﺑطﮫ از ﺳوی ﭘوﺳﯾدون و آﭘوﻟو ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳر زﺋوس ﻗﺳم ﯾﺎد ﮐرد ﺑﮑﺎرﺗش را ﺗﺎ اﺑد ﺣﻔظ ﮐﻧد.
ھرا :ﻧﮕﮭﺑﺎن زﻧدﮔﯽ -ھرا ھﻣﺳر و ﺧواھر زﺋوس ﺑود .او ﻧﮕﮭﺑﺎن ازدواج ھﺎ ﺑود و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺣﺎﻣﯽ
زﻧﺎن ﺷوھردار ﺑود .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﺋوس ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ و ﺗوﺻل ﺑﮫ زور او را ﺑﮫ ازدواج راﺿﯽ ﮐرد ،اﯾن
ازدواج ﺑﺎ ﮐﺷﻣﮑش و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری آﻏﺎز و ﺑﺎ ﮐﺷﻣﮑش اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮫ ﻏرور زﺋوس ﺑﮫ ﺣد

ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠﯽ رﺳﯾده ﺑود ،ھرا ﺑﺎ ﺧداﯾﺎن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ او ﺗوطﺋﮫ ﭼﯾﻧﯽ ﮐرد و ﺑﮫ او داروی ﻣﺧدر ﺧوراﻧد،
ﺳﭘس ﺑﺎ ﺧداﯾﺎن دﯾﮕر او را ﺑر روی ﺗﺧﺗﯽ ﺑﺎ ھزاران ﮔره ﺑﺳﺗﻧد و در ﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ او ﭼﮫ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ
ﻣﺷﺎﺟره ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑرﯾﺎروس  Briareusﮐﮫ ﻏوﻟﯽ  50ﺳر و ﺻد دﺳت ﺑود ﺑﮫ ﺗوطﺋﮫ ﭘﯽ ﺑرد و ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻋﻼﻗﮫ ﻓراوان ﺑﮫ زﺋوس ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ  100دﺳت ﺧود ﮔره ھﺎ را ﮔﺷود و او را آزاد ﮐرد .ﺧﺷم
ﻓراوان زﺋوس ﺧداﯾﺎن را ﺑﮫ زاﻧو درآورد و ھرا ﭘس از ﻣﺟﺎزات زﺟرآور -ﮐﮫ ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﺑﺎ
زﻧﺟﯾری طﻼﯾﯽ از آﺳﻣﺎن ﺑود -ﻗﺳم ﺧورد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑر ﺿد ﺷوھرش ﺷورش ﻧﮑﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ھرا
ھﻣواره ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾوﻓﺎﯾﯽ زﺋوس دﺳﯾﺳﮫ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑرد و ﮐﺎھﯽ ھم ﻣوﻓق ﻣﯾﺷد ﺗﺎ درس ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ
ﺷوھر ﺧﯾﺎﻧﺗﮑﺎر ﺧود ﺑدھد .طﺎووس و ﮔﺎو ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻘدس ﻣﻌﺑد ھرا ھﺳﺗﻧد.
ﺟﺎﻧوران اﻓﺳﺎﻧﮫ ای در ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
 Chimaeraﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺷﯾر ،ﺑز و ﻣﺎر :آرﮔوس ) :(Argusآرﮔوس ،ﯾﮑﯽ از ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آرﮔوس ﻣﺷﺎھده ﮔر ﻣﺷﮭور اﺳت .ﻋﻠت اﯾن ﻧﺎم ﮔذاری ﺗﻌداد ﻓراوان ﭼﺷﻣﺎن او ﺑوده ﮐﮫ در
ﺑﻌﺿﯽ رواﯾﺎت  4ﭼﺷم و در ﺑﺳﯾﺎری از داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯾﮭﺎ دارای  100ﭼﺷم ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر
ﺑدن او ﻗرار داﺷﺗﻧد .اﯾن ﺧﺎﺻﯾت ،آرﮔوس را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺑﺎن اﯾده آل ﻣﺑدل ﮐرده ﺑود و ھرا ،ھﻣﺳر
زﺋوس ،او را ﺑرای ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ زﺋوس و ﻣﻌﺷوﻗﮫ اش اﯾو  ،Ioﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺑود .اﻣﺎ زﺋوس ﺑﮫ ھرﻣس ،ﭘﯾﻐﺎﻣﺑر
ﺧداﯾﺎن ،دﺳﺗور داد ﺗﺎ اﯾو را ﺑرﺑﺎﯾد و ھرﻣس ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل ﭼوﭘﺎﻧﯽ درآورد و ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺗﮭﺎی طوﻻﻧﯽ
و آوای ﻧﯽ ﺧود ،آرﮔوس را ﺑﮫ ﺧواب ﺑرد و اﯾو را دزدﯾد .در ﺑﻌﺿﯽ از داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،آرﮔوس در آﺧر ﺑﮫ
دﺳت ھرﻣس ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﮐﺎﯾﻣرا ) :(Chimaeraﮐﺎﯾﻣرا ﻓرزﻧد اژدھﺎﯾﯽ ﺻد ﺳر ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎﯾﻔوﯾوس
) (Typhoeusو ﻣوﺟودی ﻧﯾﻣﮫ ﭘری ،ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم اﮐﯾدﻧﺎ ) (Echidnaاﺳت و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌروﻓﺗرﯾن
ھﯾوﻻھﺎی اﺳﺎطﯾر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﮐﺎﯾﻣرا ﻣوﺟودی ﺑﺎ دو ﺳر ﺷﯾر و ﺑز در ﯾﮏ ﺳو و دﻣﯽ ﺑﺎ ﺳر ﻣﺎر
از ﺳوی دﯾﮕر ﺑوده اﺳت .ﺑدن او ھم ﻧﯾﻣﯽ ﺷﯾر و ﻧﯾﻣﯽ ﺑز ﺑوده و از دھﺎﻧش آﺗش ﻣﯾرﯾﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ھﯾوﻻ ،ﺑﺎ از ﺑﯾن ﺑردن ﮔﻠﮫ ھﺎی داﻣداران و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣردم ،ﻣوﺟب وﺣﺷت اھﺎﻟﯽ ﻟﯾﺳﯾﺎ  Lyciaﺑود و ﺑﮫ
دﺳت ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻠروﻓون ) (Bellerophonاز اھﺎﻟﯽ ﮐورﯾﻧت )ﻗرﻧت( ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﺳﺎﯾﮑﻠوپ ھﺎ ) :(Cyclopesﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﺧداﯾﺎن و ھﯾوﻻھﺎ را ﻓرزﻧدان ﺗﯾﺗﺎن ھﺎ -ﺧداﯾﺎن اوﻟﯾﮫ -ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﻓرزﻧد ﮔﺎﯾﺎ ) (Gaeaاﻟﮭﮫ ﻣﺎدر و اوراﻧوس ) (Uranusﺑودﻧد .اوراﻧوس ﺧدای آﺳﻣﺎن و
ﻓرزﻧد ﮔﺎﯾﺎ ﺑود و ﮔﺎﯾﺎ ﺧود ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ او را ﺑﮫ وﺟود آورده ﺑود .اﯾن دو ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻓرزﻧدان ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ
وﺟود آوردﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل  12ﺗن از ﺗﺎﯾﺗﺎن ھﺎ ﻧﯾز ھﺳت .ﺳﺎﯾﮑﻠوﭘﮭﺎ ،ﮐﮫ ﻏوﻟﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭼﺷم ﺑودﻧد ،ﺳﮫ ﻧﻔر
ﺑودﻧد و ﻧﻣﺎد رﻋد ،ﺑرق و ﺻﺎﻋﻘﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻣدﻧد .اﯾن ﻏوﻟﮭﺎ ،اوﻟﯾن آھﻧﮕران ﺑودﻧد و ﺗوﺳط ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐروﻧوس ) ،(Cronusزﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد .زﺋوس ،ھﻧﮕﺎم ﺷورش ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ ،ﺳﺎﯾﮑﻠوپ ھﺎ را آزاد
ﮐرد و در ﻋوض آﻧﮭﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﻣﻌروف او ،ﺻﺎﻋﻘﮫ و ﺗﻧدر را ﺑﮫ او ھدﯾﮫ دادﻧد.
 Cerberusﺳﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺳر
اﮐﯾدﻧﺎ ) :(Echidnaھﯾوﻻی ﻣوﻧﺛﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﻣﯽ ﭘری و ﻧﯾﻣﯽ ﻣﺎر ﺑود و در ﻏﺎری زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑرد .او ﺗﻧﮭﺎ
ھﻧﮕﺎم ﺷﮑﺎر ﻏﺎر را ﺗرک ﻣﯾﮑرد و ھر ﻣوﺟودی ﮐﮫ از آن ﺣواﻟﯽ ﻣﯾﮕذﺷت را ﻣﯾﺧورد .اﯾن ﻣوﺟود
ﻓﺎﻧﯽ اﻣﺎ درای ﻋﻣری طوﻻﻧﯽ ﺑود و ﺗوﺳط آرﮔوس ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ھﮑﺗﺎﺗون ﮐﺎﯾرس ):(Hecatonchires
ھﮑﺗﺎﺗون ﮐﺎﯾرس ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ "ﺻد دﺳت" اﺳت .اﯾن ﻣوﺟودات ﺑﺎ  50ﺳر و  100دﺳت ﻗدرﺗﻣﻧد ،ﻓرزﻧدان
ﮔﺎﯾﺎ و اوراﻧوس ﺑودﻧد .اﯾن ﺳﮫ ﻣوﺟود ﺻد دﺳت ،از ﭘدر ﺧود ﻣﺗﻧﻔر ﺑودﻧد و اوراﻧوس آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ رﺣم
ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺎز ﮔرداﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﻌدھﺎ در ﺷورﺷﯽ ﻋﻠﯾﮫ اوراﻧوس ﺷرﮐت ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﮐروﻧوس)ﺑرادرﺷﺎن(
ﺑﺎز ھم آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧت و ﺑﻌد ﺗوﺳط زﺋوس آزاد ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد در آن واﺣد ﭼﻧدﯾن ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ﻋظﯾم را ﺑﮫ ﺳﻣت دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﭘرﺗﺎب ﮐﻧﻧد.
ﻏوﻟﮭﺎ ) :(Giantsﻏوﻟﮭﺎ ،ﻣوﺟودات ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﮫ ای ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﺛر ﺑر زﻣﯾن رﯾﺧﺗن ﺧون اوراﻧوس
ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﺋوس و ﺧداﯾﺎن اﻟﻣپ ﻧﺷﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘر آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎﻻی
ک.ھﯽ رﻓﺗﮫ و ﺑﺎ روی ھم ﮔذاﺷﺗن ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﻧﮕﯽ ﺧود ،راھﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘر ﺧداﯾﺎن اﯾﺟﺎد
ﮐردﻧد .ﺧداﯾﺎن در ﻧﮭﺎﯾت ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھرﮐول ،ﻗﮭرﻣﺎن اﺳﺎطﯾری و ﻓرزﻧد زﺋوس ،ﻏوﻟﮭﺎ را
ﺷﮑﺳت ﺑدھﻧد و آﻧﮭﺎ را در زﯾر آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﮭﺎ دﻓن ﮐﻧﻧد.
ﮔورﮔون ھﺎ ) :(Gorgonsدر اﺳﺎطﯾر ﯾوﻧﺎن ،ﮔورﮔون ھﯾوﻻﯾﯽ ﻣوﻧث ،ﺑﺎ ﺑدﻧﯽ ﭘوﺷﯾده از ﻓﻠﺳﮭﺎﯾﯽ
ﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾر ،ﻣوھﺎﯾﯽ از ﻣﺎرھﺎی زﻧده ،دﻧداﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﯾز و ﭼﮭره ای ﭼﻧﺎن زﺷت ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑرد ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷد .آﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﺗن ﺑودﻧد ﮐﮫ دوﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺟﺎودان ﺑودﻧد و ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ

ﻣدوزا ﻧﺎم داﺷت ﻓﺎﻧﯽ ﺑود .ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن از ﺗﺻوﯾر ﺳر اﯾن ھﯾوﻻ ﺑرای آراﺳﺗن ﺳﭘرھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﮑردﻧد ﺗﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را وﺣﺷت زده ﮐرده و ﺧود را از ﻗدرﺗﮭﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.
ﺗﺻوﯾر ﮔراﻓﯾﮑﯽ از  :Medusaﻣدوزا ) :(Medusaﻣدوزا در اﺑﺗدا دوﺷﯾزه ای ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ ﺑوده اﺳت،
اﻣﺎ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﭘوزﺋﯾدون ،ﺧدای درﯾﺎ او را در ﻣﻌﺑد آﺗﻧﺎ اﻏوا ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣوﺟب ﺧﺷم اﯾن اﻟﮭﮫ ﻣﯾﺷود و
آﺗﻧﺎ ،او را ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐرﯾﮫ ﺗرﯾن ﻣوﺟود ﻣﻣﮑن ،ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﮔورﮔون در ﻣﯽ آورد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدوزا در
اﺻل اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت ،ﻓﺎﻧﯽ ﺑوده و در ﻧﮭﺎﯾت ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﺳﺎطﯾری ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘرﺳﯾوس
) (Pereusﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﭘرﺳﯾوس ﮐﮫ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت آﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻣدوزا رﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣوﻓق ﻣﯾﺷود ﺑت
ھوﺷﻣﻧدی ﺳر او را از ﺑدن ﺟدا ﮐﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در اﯾن زﻣﺎن ،دو ﺗﺎ از ﻣوﺟودات اﻓﺳﺎﻧﮫ ای،
ﭘﮕﺎﺳوس ) (Pegasusو ﮐرﯾﺳﺎﺋور ) (Chrysaorﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣدوزا و ﭘوزﺋﯾدون ﺑوده اﻧد ،از ﺑدن ﻣدوزا
ﺧﺎرج ﺷده اﻧد .ﺗﺎﯾﻔوﯾوس ) :(Typhoeusﺗﺎﯾﻔوﯾوس ،اژدھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻔس آﺗﺷﯾن ،ﺻد ﺳر و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
ﺑوده اﺳت .ﮔﺎﯾﺎ ،در اوج ﻧﺎ اﻣﯾدی او را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد ﺗﺎ از ﺗﺎﯾﺗﺎﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﭘﯾﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .او ﺗﺎ
ﺣد زﯾﺎدی ﻣوﻓق ﻣﯾﺷود و ﺗﻌدادی از ﺧداﯾﺎن اﻟﻣپ را ﻓراری داده و زﺋوس را ﺑﮫ ﺑﻧد ﻣﯾﮑﺷد .ھرﻣس ﺑﮫ
ﻧﺟﺎت زﺋوس ﻣﯾﺂﯾد و زﺋوس ھم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﯾرھﺎی ﺻﺎﻋﻘﮫ ،ﺗﺎﯾﻔوﯾوس را از ﺑﯾن ﻣﯾﺑرد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود
ﮐﮫ ﺗﺎﯾﻔوﯾوس زﯾر ﮐوه اﺗﻧﺎ ) (Etnaدر ﺳﯾﺳﯾل دﻓن ﺷده اﺳت.
ﺳرﺑروس ) :(Cerberusﺳرﺑروس ھم ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻓرزﻧدان ﺗﺎﯾﻔوﯾوس و اﮐﯾدﻧﺎ اﺳت و ﺳﮕﯽ ﺳﮫ
ﺳر ،ﺑﺎ ﻣﺎری ﺑﮫ ﺟﺎی دم اﺳت .اﯾن ھﯾوﻻ ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺟﮭﺎن ﻣردﮔﺎن ﺑوده اﺳت .او ﺑﮫ ﻣردﮔﺎن اﺟﺎزه ورود
ﻣﯾداده و ﻣﺎﻧﻊ ﺧروج آﻧﮭﺎ از ﺟﮭﺎن زﯾر زﻣﯾن ﻣﯾﺷده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺗن از اﻓراد زﻧده ﻣوق ﺷدﻧد ﺑﮫ
طرﯾﻘﯽ از اﯾن ﺳد ﺑﮕزرﻧد و ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﻣردﮔﺎن رﻓﺗﮫ و ﺑﺎزﮔردﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن اﻓراد اورﻓﺋوس
) (Orpheusﺑود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺧواﻧدن آواز او را ﺧواب ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ھﻣﺳرش ﯾورﯾدﯾس
) (Eurydiceﺑرود .ھرﮐول ﻧﯾز ،در آﺧرﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﺧود ﻣوﻓق ﺷد ﺳرﺑروس را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود
ﺧﺎرج ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺷﺎه ﯾورﯾﺳﺗﺋوس ) (Eurystheusﭘﯾﺷﮑش ﮐﻧد.
ﺳﯾرن ھﺎ ) :(Sirensﺳﯾرن ھﺎ ﺧواھراﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﭘر ﺻﺧره درﯾﺎ ﻣﯾزﯾﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ آوازی
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و ﻓرﯾﺑﻧده داﺷﺗﻧد و درﯾﺎﻧوردان را ﺑﺎ آوای ﺧود ﮔﻣراه ﮐرده و ﺑﮫ ﮐﺎم ﺻﺧره ھﺎی ﻣرگ آور
ﻣﯾﮑﺷﯾدﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﭼﮭﺎر ﺧواھر ،ﻓرزﻧدان آﮐﻠوس  Achelousﺧدای طوﻓﺎن ﺑوده اﻧد.
 Pegasusﯾﺎ اﺳب ﺑﺎﻟدار  -ﭘﮕﺎﺳوس ) :(Pegasusﭘﮕﺎﺳوس اﺳﺑﯽ ﺑﺎﻟدار و ﻓرزﻧد راﺑطﮫ ﻣدوزا و
ﭘوزﺋﯾدون اﺳت .او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳر ﻣدوزا ﺗوﺳط ﭘرﺳﯾوس از ﺗن ﺟدا ﺷد ،ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد و ﺗوﺳط ﺑﻠروﻓون
اھﻠﯽ ﺷد .ﭘﮕﺎﺳوس در طﯽ ﻣﺎﺟراھﺎی اﯾن ﻗﮭرﻣﺎن ،ﻣرﮐب او ﺑود و ﺑﮫ او در از ﺑﯾن ﺑردن ﮐﺎﯾﻣرا
ﮐﻣﮏ ﮐرد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻠروﻓون ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ او ﺑﮫ اﻟﻣپ ﺑرﺳد ،ﺗوﺳط زﺋوس از اﺳب
ﺳرﻧﮕون ﺷد و ﭘﮕﺎﺳوس ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻟﻣپ رﺳﯾد و در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷد.
ﮐرﯾﺳﺎﺋور ) :(Chrysaorﮐرﯾﺳﺎﺋور ،دوﻣﯾن ﻓرزﻧد ﻣدوزا و ﭘوزﺋﯾدون اﺳت .درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺟود اطﻼع
زﯾﺎدی در دﺳت ﻧﯾﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ او ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﯾﮏ ﻏول ﺑوده و ﺟﻧﮕﺟوﯾﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯽ آﻣده اﺳت و ﻧﺎم وی ﺷﻣﺷﯾر طﻼﯾﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾدھد.
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ٣ ،ﻣﯽ ٢٠٠٩

ﺗوﺟﮫ !
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت !
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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