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 پيشگفتار
  

در ميان خشكيهاي كرة زمين، قاره امريكا جزء آخرين كشفيات كاشفان قرنهـاي اخيـر           
  .رسد م مي.هزار سال ق اگرچه قدمت تاريخي ساكنان آن به بيش از سي. بوده است

از . گستردگي اين سرزمين سبب تنوع اعتقادات بوميـان اوليـه آن شـده اسـت              
در كتـاب حاضـر سـعي       . نمايـد   ي بس مشكل مي   بندي باورهاي آنان كار     رو دسته  اين

امريكـا  ) شـمالي، مركـزي، جنـوبي     (شده است كه در ابتدا اعتقادات همه اقوام بومي          
اقوام شمالي از مركـزي و      سپس با جدا كردن باورهاي      مورد بررسي كلي قرار گيرد،      

 مختصري از ايـن     ندبندي هرچ    دسته ،اعتقادات خاص چند قوم منتخب    جنوبي و ذكر    
در اين راستا ذكـر بعـضي مطالـب         . تر شود   قادات به عمل آيد، تا درك آنها آسان       اعت

نمايـد ضـرورت داشـت، زيـرا گـاه مطلبـي در                مي يكه به نظر خواننده گرامي تكرار     
آمده و همان مطلب به طـور خـاص نيـز در            ) پردازد  كه بيشتر به كليات مي    ( اول   فصل

  .اعتقادات اقوام منتخب تكرار شده است
ست كه خوانندگان ارجمند با بزرگواري به اشتباهات بنگرند و نگارنـده            اميد ا 

  .را از نعمت رهنمودهايشان محروم نفرمايند



  

2  

  
  

 مقدمه
  

 در مأموريتي با هدف رسيدن به سـاحل شـرقي آسـيا             كلمب كريستف 1492در اكتبر   
ن در آ . قدر با كشتي خود به سمت غرب راند تا به سرزمين امريكاي كنوني رسيد              آن

هنگامي كـه خـشكي از      .  شناخته شده بودند   روزگار فقط سه قاره آسيا، افريقا و اروپا       
حدس زد كه به هندوستان رسيده است اما آنچه ديـد           كلمب   كريستفدور هويدا شد    

آورده بـود كـامالً     با تصوراتي كه از توصيفات ماركوپولو دربارة شرق دور به دست            
اي نداشـت جـز اينكـه مـشاهداتش را بـا مفروضـاتش                پـس چـاره   . مغايرت داشت 

او در طول چهار سفري كه انجام داد ناگزير از حفظ ايـن بـاور               . يكسان تلقي كند  
در طول سفر سـومش، در ادامـة راه خـود بـه جنـوب بـه برزيـل رسـيد،                     . غلط بود 

 كه در جنوب هندوسـتان چيـزي جـز          كه در گزارش ماركوپولو آمده بود      حالي در
رو مجبور بود برخالف باور مذهبي خـود، كـه           از اين . اقيانوسي وسيع وجود ندارد   

خداوند فقط آن سه خشكي را آفريده است، وجود خشكي ظاهر شده را به خـود                
 طبـق   پس ادعا كرد كه اين خشكي همان باغ عـدن اسـت كـه             . و ديگران بقبوالند  

ــود داســتانهاي مــذهبي، در ان ، (Haiti)رو هــائيتي  از ايــن. تهــاي شــرقي زمــين واقــع ب
  . بخشي از آسيا به حساب آمدند(Cuba) و كوبا (Santo Doming)سانتودومينگ 

 عظمـت و حقيقـت دنيـاي جديـد را     (Amerigo Vespussi)آمريگـو وسـپوس   
 به لحاظ فضاي مذهبي آن زمان از بيان اين          كلمب كريستفاما هم او، و هم      . دريافت

 م بـا    507او در سـال     . بـاز زدنـد    انـد، سـر     يقت، كه به سـرزمين جديـدي راه يافتـه         حق
 ايـن فكـر را رواج داد كـه          ،گردآوري اطالعـاتي از سـفرهاي متعـدد خـود بـه آنجـا             

ايـن خبـر را     . چهارمي پيدا شـده كـه گرداگـرد آن را آب فـرا گرفتـه اسـت                 خشكي
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