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  چكيده
 به بسيار عرب و ايران اي اسطوره هاي روايت در انسان آفرينش داستان از مختلفي ابعاد

 برررسي رهگذر از آنها به پرداختن رو اين از .يابند مي شباهت يكديگر به گاه و نزديكند هم

 و فرهنگي ـ فكري پيوند و كند مي تبيين گذشته در را اقوام اين انديشگي همانندي تطبيقي،
 اين بررسي با چنانچه .ندرسا مي اثبات به را ساز اسطوره هاي نسل نخستين انديشي يكسان

 براي آن مشترك هاي ويژگي و ها زمينه روايات، اين در موجود هاي مؤلفه اساس بر داستان

  .است يافته دست پژوهش اين از خود مقصود به نگارنده شود، مشخص خواننده
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  درآمد -1
 عرب و ايراني اقوام ويژه به مّلتها بيشتر بنيادين هاي اسطوره از انسان آفرينش داستان

 اسطوره اين كه جا آن از .دارد آن مردم فرهنگ و باورها شناخت در اساسي نقشي و است
 پيدايش دربارة ايشان هاي ديدگاه كه است گرفته شكل اقوام اين زندگي از دورانهايي در

 آن بر يابند، مي شباهت يكديگر به نيز مواردي در و است بوده هم به نزديك بسيار بشر نوع
 تطبيقي شيوه به عربي و ايراني اي اسطوره روايت دو در را انسان آفرينش داستان تا شديم

 اين فرهنگي و فكري مشترك هاي زمينه به موجود هاي همانندي رهگذر از تا كنيم بررسي
  .يابيم دست اقوام

 مايهدست و يافته راه عربي و فارسي ادبيات در مختلف طرق به تانداس اين كه آنجا از
 ويژه به .است آشكار بيشتر بررسي اين ضرورت است، گشته نويسندگان و شاعران از بسياري

  :اند آراسته آن با را خود نثر و نظم هاي كتاب يديباچه كه آن
  

ــرين« ــان آف ــرين ج ــاك آف   را پ
  
  كنـد  آدم دمـد  گـل  در دمي چون«

  
  بامـداد  درچـل  كـرد  گل ما اكخ«

  
  كــرد چــه آدم بــا كــه اول درنگــر«
  

  »را خاك ايمان و بخشيد انــج آنكه  
  )233/1 :1384عطار،(                 

  »كند عالم همه دودي و فـــــك ز و
  )234/28 : همان(                                              

  »داد آرام درو را انـــــج آن از بعد
  )48 /235 :همان(                                              

  »كرد چه ماتم آن در وي بر عمرها
  )241/200 :همان(                                           

  فردوسي
ـ  و تخـت  كĤيين گفت چنين«   الهك
  بـود  شـاه  سـي  سال درون بگيتي 

  

  شــــاه بــــود او و آورد كيــــومرث  
ــر خورشــيد چــو بخــوبي ــاه ب ــود گ   »ب
  )17/6،12 :1384فردوسي،(               

 هاي اسطوره به تطبيقي صورت به كه منابعي ويژه به  شناسي، اسطوره منابع به كه آنجا تا
 كه آنجا تا ـ  كتاب و ازمقاله اعم منبعي هيچ كرديم، مراجعه اند، پرداخته مختلف اقوام مشترك

 اسطوره هاي روايت در انسان آفرينش داستان به طبيقيت صورت به كه نشد پيدا ـ ام ديده من
 رواياي از را آن است، آمده مقاله اين در كه صورت اين به و باشد پرداخته عربي و ايراني اي

 انجام به را ما پيشين، عوامل بر عالوه كه بود داليلي ديگر از نيز اين .باشد كرده بررسي مختلف
 داستان اين به جداگانه صورت به فراواني عربي و فارسي منابع البّته .واداشت بررسي اين
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 و آفرينش و بلعمي تاريخ مثل اسالمي، دوره تاريخي منابع برخي در همچنين .اند پرداخته
 و »كيومرث« با را »آدم« گاهي پردازند، مي انسان آفرينش داستان به كه آنجا مقدسي، تاريخ

  :گويند مي كيومرث درباره و آورند مي هم كنار در »مشيانه و مشي« با را »حوا و آدم« گاه
 كيومرث :گويند ايشان از بعضي و .است روييده او خون از آدم و است بوده آدم از پيش او«
 منابع در كه دست اين از هايي روايت ديگر و )372 :1374 مقدسي،( .»است بوده آدم فرزند
 هيچ و اند آميخته هم با را اي اسطوره يتروا دو منابع اين بيشتر در .است فراوان اسالمي دوره
  .اند نپرداخته موضوع اين به تطبيقي صورت به كدام

 به مربوط جرئيات گردآوري با نخست كه است صورت اين به پژوهش اين در ما كار شوه
 را آنها مرجع، و اصلي منابع از عربي و ايراني اي اسطوره هاي روايت در انسان آفرينش داستان

 را ايشان هاي ديدگاه از مختصري عنوان هر ذيل در سپس كرديم، تقسيم كّلي نوانع هفت به
 تبيين موجود هايمؤلفّه همانندي اساس بر را آنها بين مشترك هاي ويژگي و ها زمينه و آورده
 و ديني هاي ايدئولوژي اساس بر تفاوتهايشان، بيان به نيز مواردي در .ايم داده توضيح و كرده

 مشترك و اصلي هاي زمينه شدن كمرنگ موجب ها تفاوت اين وجود البّته .ايم تهپرداخ قومي
  .شود نمي داستان اين اي اسطوره هاي روايت در

  انسان آفرينش اهداف -2
  :است گرفته صورت عمده هدف چهار به انسان آفريدن عربي و ايراني هاي اسطوره بنابر

  .وديوان اهريمن با مبارزه -1- 2
 .ها فريدهآ ديگر و انسان آزمودن -2- 2
 .زمين در خدا جانشيني -3- 2
 .هدف سه از تركيبي -4- 2
  ديوان و اهريمن با مبارزه -2-1

 مبارزه بوده، آن حلقه آخرين انسان كه مادي آفرينش از اهورامزدا هدف بندهش روايت به

 كار از و بردن ميان از براي آفريد را پرهيزگار مرد ششم، ...« :است شده بيان ديوان و اهريمن با

  )390 :1369بهار،(.»ديوان همة و منياهر افگندنِ
 آدم سپس« :وجوددارد دارند باور آن به ايرانيان آنچه با شباهتي نيز عربي هاي اسطوره در

 رسد مي نظر به ).313 :1374 مقدسي،( .»كرد بدبخت كار بدين را او فرزندان و ابليس و آفريد را

 اين از هم ابليس خود و است ندهشب ايراني روايت در ديوان همان ابليس فرزندان از منظور

 /اهريمن نابودي بر خداوند /اهورامزدا اي  اسطوره بينش پايه بر .كند مي برابري اهريمن با جهت
 و آزمودن آن و باشد آفرينش اين از ديگر هدف بايد پس است، بوده توانا وي وفرزندان ابليس

  .است آزمايش
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  ها آفريده ديگر و انسان آزمودن  -2-2
 گرفته قرار توجه بسيارمورد عربي منابع در نشده، آن به اشاره ايراني درروايت هك هدف اين

 كه خواست خداي چون«  :كند مي نقل اسحاق ابن از مقدسي كه است روايتي جمله آن از و است

 مقدسي،( .»دهد قرار نيز ديگران آزمون مايه و بيازمايد را او تا بيافريند را آدم خويش قدرت به

1372: 324(  
  زمين در خدا جانشيني -2-3

 و ترينكانوني اين رسد مي نظر به و ]1[مشتركند هدف اين بيان در عربي منابع تمام تقريباً
  .باشد قوم اين اي اسطوره بينش در انسان آفرينش از هدف مهمترين
 براي )كيومرث( وي« :است شده تعبير اهورامزدا ياري و كمك جانشيني، از بندهش در

 .»آفريد انسان شكل به را او رمزداو كه است ترتيب بدين و شد، آفريده ريدگارآف كمك و ياري
  )29 و 28 :1363 سن، كريستين(

  هدف سه از تركيبي  -2-4
 اين گوياي آيد، مي دست به عرب و ايراني قوم دو اي اسطوره هاي روايت مجموع از آنچه

 تركيبي پاية بر انسان ينشآفر هدف زمينه در اقوام اين اي اسطوره انديشه ساخت ژرف كه است

  .باشد زمين در خدا جانشيني و مخلوقات آزمودن اهرمن، با مبارزه از
  اي اسطوره مشتركات و انسان آفرينش در زمان عنصر -3

 در كه است تقسيم قابل كلي دوره سه به انسان آفرينش داستان با رابطه در اي اسطوره زمان

 در عددي مشتركات نيز و خاص هاي دوره هگذرر از عربي و ايراني هاي روايت موارد برخي

  :از عبارتند دوره سه اين .خورند مي گره يكديگر به آن با رابطه
  .انسان نخستين تا ازل از -1- 3
 .آفرينش مراتب سلسله در انسان -2- 3
 .آدم و كيومرث عمر -3- 3

  انسان نخستين تا ازل از -3-2
 با نبرد و اهريمن وجود از مزدااهورا كه است شده آغاز هنگامي از آفرينش ايراني باور به بنا

 آورد، مي وجود به مينوي صورت به سال هزار سه مدت در را آفرينش نخست .شود مي آگاه وي

 مي مادي آفرينش  به وي شكست از پس و گذرد مي اهريمن با نبرد به ساله هزار نه دوره يك

  .پردازد
 دوباره آغازنبرد از .ودش مي آفريده آفرينش مرحله آخرين در )انسان نخستين( كيومرث

 از پس و گيرد مي را او نطفه زمين مرگ هنگام .ميرد مي بعد و كند مي زندگي سال سي اهريمن

  ]2.[رويند مي اززمين گياه صورت به )انساني زوج نخسين( »مشيانه و مشي« سال چهل
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 آب با و برگرفتند زمين از را آدم خاك خداوند فرمان به كه آنگاه عربي منابع روايت به

 سرشته خاك نخست دوره در .شد دميده او در روح تا گذشت آن بر ساله چهل دورة سه سرشتند،

 درآمد، خشك گل صورت به تا گذشت نيز ديگر سال چهل گشت، بدل نرم گل به تا شد رها شده

 داخل او پيكر به روح اين از پس شد، افكنده فرشتگان مسير در سال چهل سوم دوره در

  ]3.[گشت
 كه بود انسان نخستين آفرينش زمان منظر از عرب و ايراني اي اسطوره روايت چكيده ناي

 آدم بر سال بيست و صد و است شده آفريده سال هزار دوازده از پس كيومرث آن اساس بر

 اي اسطوره سالهاي شمار از ذكري عربي منابع در البته .است درآمده انساني صورت به تا گذشته

 روز حساب با ، دوازده عدد وجود ميان اين در .است نيامده ميان به آدم زمان تا آفرينش آغاز از

  :هاست روايت اين مشتركات از اساطيري، سال و
  .كيومرث آفريدن :اهريمن با نبرد سال هزار نه + مينوي آفرينش سال هزار سه :ايراني
 به آدم :انفرشتگ مسير در سال چهل + خشك گل سال چهل + نرم گل سال چهل  :عربي

  . انسان كامالً صورت
 پس و شود مي تقسيم ساله هزار سه هدور سه به خود كه اهريمن و اهورامزدا نبرد هدور البته

 كه اي دوره سه و آدم آفرينش براي ابليس مخالفت ماجراي با نيز شود مي آفريده كيومرث آن از

 آفرينش سالة هزار سه دوره .ستا تطبيق قابل يابد، مي نيانسا كامالً صورتي وي تا گذرد مي

 روايات برخي كه »نوراني آفرينش نظريه« با نيز دارد وجود ايراني هاي اسطوره در كه مينوي

 و نوراني آفرينش« بخش در كه هاست اسطوره اين مشتركات از نيز اند پرداخته بدان عربي
  .پردازيم مي آن به »جسماني

 چهل عدد مشترك وجود پيوندند مي هم به را ها اسطوه اين كه ديگري زماني ارتباط حلقه

 مشي آنگاه و ماند زمين در سال چهل او نطفه كيومرث مرگ از پس كه صورت اين به .آنهاست در

 قولي به« و شود مي تبديل انساني هيأت به ساله چهل دوره سه از پس نيز آدم .روييدند مشيانه و

  )22 :تا بي مسعودي،( .»گذشت آن رب ]4[سال چهل
  آفرينش مراتب سلسله در انسان  -3-2

 آفرينش مرحله آخرين در انسان نخستين كه برآنند عرب و ايراني اي اسطوره روايت دو هر

   ).41 :1385 بهار،( .»است كيومرث كه آفريد را مردم ششم« .است شده آفريده )ششم مرحله(
 از پس آدم و بيافريد مآد از پيش را چيز همه خداي ...« : كه است آمده عربي روايت در

 نظر اتفاق باره اين در نيز عربي منابع ساير )312: 1374 مقدسي،( .»شد آفريده خلق، ايجاد

   ]5.[دارند
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 انسان كه است سال از خاصي روزهاي ذكر در دارند اي اسطوره هاي روايت اين كه تفاوتي

 روز از كه روز هفتاد به ت،اس كيومرث كه آفريد را مردم ششم« بندهش به بنا .است شده آفريده

 حساب به روزها اين كه )41 :1385 بهار،( .»است سپندارمذ ماه اَنغران، تاروز دي، ماه رام،

 دربارة آنچه اما .باشد مي ماه اسفند ام سي تا دي بيستم از است رايج اكنون كه خورشيدي تقويم

 آدينه روز و...ماه از گذشته روز پنج آمد، ]زمينب[ نيسان بماه« :است ديگري چيز شده گفته آدم

  ).85 :تا بي بلعمي،( ]6[»گذشته ساعت هفت روز از ]و بود[
 براي مرحله شش به شدن قائل نخست پيوندد،مي هم به را ها اسطوره اينجا در كه اي حلقه

 آمده وجود به آفرينش )روز ششمين( مرحله آخرين در انسان كه اين دوم و است مادي آفرينش

  .است ناشدني انكار و بنيادين مشتركات از ناي و است
  آدم و كيومرث عمر )3-3

 كرده زندگي مرگ، تا آغاز از كيومرث، كه سالهايي تعداد به پهلوي منابع ديگر و بندهش در

  كرده، فرمانروايي اهريمن حمله از پس كه را سالي سي بندهش در تنها و است نشده اي اشاره ،
 آمده آن در كه بپذيريم وي عمر دربارة را الذهب مروج يتروا اگر اما ]7.[است آمده

 هزار وي عمر كه اند پنداشته كسان بعضي اند كرده اختالف كيومرث اين عمر مدت به راجع« :است

 عربي و ايراني هاي اسطوره آنگاه ).217 :تا بي مسعودي،( .»اند گفته نيز اين از كمتر و بود سال

 آدم پس«  : كه است شده گفته نيز آدم دربارة كه چرا شوند، مي نندهما گاه و نزديك هم به بسيار

 ها روايت اين براساس)108 :تا بي بلعمي،( .»كرد امتم عمر سال هزار عزوجل خداي ]را[

 مي نظر به .اند كرده زندگي ،]8[سال سي و نهصد آن، از كمتر گاهي و سال هزار آدم و كيومرث

 آغاز در كه باشد انسانهايي زندگي شدة آرزو و آرماني سالهاي تعداد سال هزار عمر ذكر كه رسد

 سالشمار و ماه روز، دادتع با شمارشي مخصوص عدد نه و زيستند مي بشري حيات تاريخ

  .است شده حساب
  انسان نخستين آفرينش مكان -4

 )آدم /كيومرث( انسان نخستين آفرينش پيداست، عرب و ايراني هاي روايت از كه آنگونه
 پيدايش خاستگاه قومي هر كه است طبيعي .است بوده اساطير اين راويان سرزمين در مكدا هر

 مهمترين ديني ـ قومي انگيزة .آورد حساب به دنيا مركز را آن و بداند خويش سرزمين را انسان

 اند بوده زرتشتي دين بر كه ايراني قوم اساس اين بر .است انسان آفرينش محل كننده تعيين عامل

 ها عرب و دانند مي آنجا در را كيومرث آفريدن اند، پنداشته مي مقدس را ]9[»دايتي« انهرودخ و

 آدم كه برآنند ]10[است، بوده مقدس آنان نظر در مّكه نيز آن از پيش حتي و اسالمي دوره در كه

  .است شده آفريده همانجا در
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 را زمين كه هستند هايي كوه رشته ]11[ »قاف و البرز« عرب و ايراني اقوام اي اسطوره باور در

 /ايران سرزمينهاي باور اين پاية بر .اند شده كشيده آن دورتادور ديواري همچون و كرده احاطه
 اين نقطه ترين مركزي در درست نيز انسان آفرينش و آيند مي حساب به زمين مركز عربستان

  ]12.[طائف و مكه بين روايتي به و مكه در آدم و دايتي كناررود در كيومرث است؛ بوده سرزمينها

  روح و جسم آفرينش -5
 هر به مربوط نظريات چكيده نخست انسان، اولين آفرينش از بعد اين تطبيق و توضيح براي

 از يكي ذيل در را آنها از كدام هر سپس و كنيم مي بيان را عرب و ايراني باورهاي از كدام

  :كنيم مي بررسي زير هاي عنوان
  .جسم آفريدن -1- 5
 .بدن در روح نشد داخل -2- 5
 .جسماني و نوراني /مادي و مينوي آفرينش نظريه -3- 5

  جسم آفريدن )5-1
 زوج نخستين توسط بشر نسل گسترش تا انسان نخستين آفرينش آغاز از ايراني هاسطور

  :شود مي تقسيم مرحله سه به اند، داشته امروزين هاي انسان همانند ماهيتي كه انساني
  .خاكي منشأ :اول مرحله )1-1- 5
  .انسان ـ گياهي منشأ :دوم مرحله )1-2- 5
  .انساني كامالً منشأ :سوم مرحله )1-3- 5
 صورت به نخست ايشان نزد در بشر نوع تكوين هانديش ):خاكي منشأ(اول مرحله )5-1-1

  ]13.[دهند مي نسبت كيومرث به را آن كه خاك و زمين جنس از يعني است؛ بوده خاكي
 نطفه از مشيانه و مشي پيدايش به مربوط ):انسان ـ گياهي منشأ(دوم مرحله )5-1-2

 مردم به پيكري گياه از سپس  برآمدند )خاك( زمين از گياه صورت به نخست كه است كيومرث

   .است انساني كامل حيات به گذار مرحله دوره، اين واقع در ]14.[درآمدند پيكري
 و زن جفت يك از تناسل و لدتوا مرحله اين در ):انساني كامالً منشأ(سوم مرحله )4-1-3

 و مشي از توأمان و همزاد جفتي كه مرد و زن اين از .شود مي آغاز )وشاگ و سيامك( مرد
  ]15.[است ايشان از نيز بشر نسل گسترش و شوند مي متولد فرزنداني اند بوده مشيانه

 آدم ريدنآف براي كه صورت اين به .دارد مرحله سه نيز عرب نزد در بشر نوع تكوين انديشه

 صورت به سپس و گشت بدل گل به تا آميختند آب با را بعدآن برگرفتند، زمين از را خاك نخست

 )آدم( داشت انساني كامالً حيات كه پيكري از )حوا( او جفت دوم مرحله در .درآمد انساني پيكر
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 و يداييپ و شوند مي فرزنداني داراي حوا و آدم مرحله سومين در .آمد وجود به و شد مشتق
  .شود مي آغاز بودند، توأمان هاي جفت كه آنها، از بشر نژاد گسترش

  :است صورت اين به اقوام اين نزد بشر نسل گيري شكل و تطور سير ديگر عبارت به
  نسل گسترش⇐ انسان ← انسان ـ گياه ← ]روان شدن وارد[ ←كالبد ← خاك :ايراني

  .نسل گسترش ⇐ احو ← ]روح شدن داخل[ ←كالبد ←گل ← خاك :عربي
 نيز و خاك جنس از بشر نوع پيدايش دارد، وجود اي اسطوره بينش دو اين در كه شباهتي

 كه است دوم مرحله در تفاوتشان و .شود مي وارد آن به بعداً روح و است جان بي كه است كالبدي

 در نينهمچ نيست، انسان آفرينش در انساني ـ گياهي مرحله به قائل عرب اي اسطوره اعتقاد

 خواهيم آن به زن و مرد آفرينش به مربوط بخش در كه زن، نخستين عنوان به حوا، آفرينش هنحو

  .پرداخت
  بدن در روح شدن داخل )4-2

 شكل سه به ايراني هاي اسطوره در انسان كالبد به آن واردشدن و روح شدن آفريده ماجراي

 از پيش و مينوي صورت به )وداتموج تمام( جهان آفريدن نخست .است آمده مرحله سه در و

 براي جسم كه است آمده مشيانه  مشي اسطوره به مربوط بخش در كه همانطور .است جسمي هر

 آگاهي ماجراي به روان، آفرينش از مرحله اين ]16.[جسم براي روح نه است شده آفريده روح

  ]17.[آنهاست مبارزه از پيش و اهريمن وجود از اهورامزدا
 سال هزار سه« هندي بندهش روايت به بنا كه است كيومرث كالبد به روان شدن وارد دوم

 روان هنوز اين از پيش يعني ).120 :1368 بهزادي،( .»بودند مادي حالت به ]18[گاو با كيومرث

  .بود نشده وارد ها آن پيكر به
 انساني صورت به آن از پس كه است مشيانه و مشي گياهي كالبد به روان درآمدن سوم

 .»يافتند تغيير پيكري مردم به پيكري گياه از و شد داخل مينوي به روان آنها ميان و« .درآمدند
  ).251 :1368 بهزادي،(

 جزئيات با و است دامن دراز بسيار جسم در روح شدن داخل داستان عربي هاي اسطوره در

 و بدن در شدن دوار به خداوند امر از و است شده بيان ايراني هاي اسطوره به نسبت بيشتري
 چنين آن خالصه و شود مي ختم پاها ناخن در درآمدن به و شود مي آغاز »آدم عطسه« ماجراي

 برشد بسرش و شد، فرو گلوش به و دهان به اندرشد، آدم به تا بفرستاد را جان« خداوند كه است

 پاي خننا تا و رسيد شكم بر و شد فرو بگلوش چون پس شد؛ راست بيني و دهن و روي سرو و

 گوشت او زير و گشتي پي و استخوان همه گل از آنجاي ، رسيدي آنجا جان كه كجاي هر شد،

 پيش روح كه است اين گوياي خود »بفرستاد را جان« جمله ).74-72 :تا بي بلعمي،( .»برآمدي
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 اين و باورند اين بر هم ايرانيان شد گفته نيز اين از پيش كه همانطور و است داشته وجود جسم از

  .است عرب و ايران اي اسطوره مشتركات از
  »جسماني و نوراني« /»مادي و مينوي« آفرينش نظريه )4-3

 در انسان، آفرينش ويژه به آفرينش، باب در مشترك هاي زمينه از كه نظريه اين برپايه

 و نوراني مرحله دو رابه آفريدگان پيدايش منشأ ها عرب است، عربي و ايراني هاي اسطوره
 آفرينش براي مرحله دو  :الذهب مروج در مسعودي« جمله از اند، كرده تقسيم سمانيج

 را آدم آفرينش آن در كه جسماني مرحله و پنهان صورت به نوراني مرحله است؛ قائل مخلوقات

 آن و است بوده نور مبدأ از نخست آفرينش كه صورت اين به ).134 :2005 عجينه،( .»كرد تمام

 آن تمام بعد و آورد پديد را آفريدگان تمام صورتهاي نور آن از سپس .است )ص( محمدي نور

 ها انسان از و پرداخت جسماني آفرينش به آن از پس .كرد پنهان خودش غيب در را ها صورت

  ]19.[آفريد را آدم نخست
 مرحلة در سال هزار سه مدت به ابتدا در كه را آفرينش« اهورامزدا بندهش، روايت به

 با نبرد ساله هزار سه دوره از پس و ).18 :1363 سن، كريستين( .»آورد وجود به بود »مينوي«

  .است شده آفريده مرحله اين در كيومرث و پرداخت مادي آفرينش به اهريمن
 عرب، جسماني و نوراني آفرينش نظريه و ايراني مادي و مينوي آفرينش نظريه طبق بر

 /اهورامزدا كه باورند اين بر اقوام اين كه است حپرواض جزئيات، در اختالف از نظر صرف
 رستاخيز، تا خلقت آغاز از را، آفريدگان تمام نوراني هاي صورت /ها َفرَوشي نخست خداوند

 به پرداخته، مادي آفرينش به كه آنگاه و است آورده وجود به مادي آفرينش مرحله از پيش

 بينش اين پيوندگاه بنابراين، .است فريدهآ جسماني كالبدي نوراني، صورت /فروشي آن تناسب

 به جسم و است روح اصل يعني است؛ شده آفريده جسم از پيش روان كه است آن در اي اسطوره

 از آفرينش« و نيست عرب و ايراني اقوام خاص نظريه اين البته .است شه خلق آن براي و آن تبع

  )152 :2005 عجينه،( .»يابيم مي يزن باستان مصريان نزد را آن كه است اي نظريه نور مبدأ
 زن و مرد آفرينش -6

 دارد وجود كيومرث دربارة كه نظراتي مجموع نخست انسان آفرينش از بعد اين توضيح براي

 به را او اي عده ...« پردازيم، مي عربي مشابه اسطوره با آن تطبيق به سپس و كنيم مي بيان را

 مي ديگر بعضي و كنند مي معرفي انسان نخستين را او برخي دانند، مي جهان شاه نخستين عنوان

 كريستين( .»است داشته وجود انساني جهان آفرينش از پيش كه است انسان اوليه نمونه« :گويند

  )11 :1363 سن،
 منابع اساس بر كه افزود بايد ها عرب نزد آدم اسطوره با آن مقايسه و نظريات اين تكميل در

 نمي زندگي زمين در انساني هيچ وي مرگ تا كيومرث آفرينش انزم از بندهش، ويژه به پهلوي
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 نبات، جماد،( انسان غير بر پادشاه عنوان اطالق همچنين .كند پادشاهي آنها بر وي تا است كرده

 و ...« است اي اسطوره زمينه با سازگارتر بلعمي روايت زمينه اين در .نمايد مي بعيد ]20)[حيوان
  )113 -112 :تا بي ،بلعمي.(»است آفريده گل از كه يراز خوانند، شاه گل را او

 زيرا كند مي مطابقت آدم اسطوره با دانند، مي »انسان نخستين« را او كه نظري اساس بر

 بعداً روان اند، شده آفريده )زمين( خاك از و مقدس مكاني در دو هر دارند؛ مشتركي هاي زمينه

  .است آمده وجود به ها آن صلب از شرب نسل تمام و است شده وارد آنها كالبد در
 هنگام از ايراني اسطوره ، دانند مي »انسان اوليه نمونه« را او كه اين و سوم ديدگاه به توجه با

 .يابد مي شباهت تفاوتها، برخي وجود با حوا، و آدم اي اسطوره روايت با مشيانه و مشي روييدن
 نزد دو اين پايگاه و« : است آمده مشيانه و يمش درباره تاريخ و آفرينش كتاب در كه طور همان

  )321 :1374 مقدسي،( .»امتها ديگر و كتاب اهل نزل در حواست و آدم رتبه همان ايرانيان
 از متفاوت برداشت دو مشيانه، و مشي يا بدانيم كيومرث را انسان نخستين كه اين به بسته

 نگري بن دو« اگر كه اين ستنخ .دارد وجود ايراني هاي اسطوره در زن و مرد آفرينش

 نياكان نخستين كه كنيم فرض اينگونه بايد دهيم تعميم نيز ها اسطوره جهان به را ]21[»ايراني

 بر كدام هيچ و اند آمده وجود به همزمان و همزاد كه اند بوده زني و مرد مشيانه، و مشي بشر،

 درباره ها عرب ديدگاه با نظر اين از .ندارد زماني تقدم پيدايش، نظر از و جنسيتي فضل ديگري

 حوا و دانند مي بشر نوع پيدايش منشأ و اصل را آدم ها آن زيرا دارد؛ تمايز زن و مرد آفرينش

 مي مرد بر فرع را زن دليل اين به و ]22[استخ شده آفريده آدم چپ پهلوي دنده از كه است جفتي

 .باشد مي حوا بر مقدم آفرينش، زمان هتج از هم و جنسيت نظر از هم آدم اساس اين بر .پندارند
 اين در ريشه عرب فرهنگ در زنان به نسبت مردها شمردن برتر داليل از يكي رسد مي نظر به

  .باشد داشته اي اسطوره باور
 بر مشيانه، و مشي اسطوره طرح اساس بر انسان آفرينش و تكوين انديشه ايرانيان نزد هرچند

 اگر اما است، استوار پنداري همزاد و زن و مرد بين مشترك هريظا هاي ويژگي و همزماني پايه

 داستان و شد خواهد ديگر اي گونه به ماجرا كنيم، فرض انسان نخستين عنوان به را كيومرث

 كيومرث، بنابراين .يابند مي شباهت هم به بسيار عرب و ايراني هاي روايت در زن و مرد آفرينش

 وجود به او تخمه از ها انسان ديگر و مشيانه و مشي و ستا شده آفريده نخست است، مرد كه

  ]23.[اند آمده
 ايران اساطيري بينش در كه است مطلب اين گواه بوده كيومرث انسان، نخستين اينكه به باور

 به .كنيم فرض نوعي و مثالي بشر را كيومرث اگر حتي است، بوده مرد بشر، آفرينش سرسلسله

 به ساالرانه مرد ديدگاه و تفكر از گريز مشيانه، و مشي اسطوره طرح داليل از يكي رسد مي نظر
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 پيوندگاه و تالقي نقطه همان اينجا .باشد ايراني اي اسطوره فرهنگ در مرد و زن پنداري همزاد

  .است عرب و ايراني اقوام اي اسطوره بينش مشترك و اصلي
  انسان آفرينش و نخستين گناه-7

 به مربوط عربي و ايراني هاي اسطوره در ديگري تالقي طهنق ابليس حسد و اهريمن رشك

 داشته پي در را انسان نژاد افزايش و شده نخستين گناه موجب كه است انسان آفرينش داستان

  .است
 آسيب او به و برد مي رشك كيومرث بر هم اهريمن انسان، آفرينش ايراني هاي اسطوره در

 اين دنبال به و شوند گنهكار و بگويند دروغ تا دهد مي فريب را مشيانه و مشي هم و رساند مي

 توسط مار طريق از آدم و حوا فريفتن ماجراي ]24.[يابد مي افزايش بشر نسل كه ماجراست

 رابطه ماجرا اين يادآوري از غرض ]25.[نيست آن ذكر به نيازي و است مشهور داستاني ابليس

 مشيانه و مشي ايراني اسطوره با انداز چشم اين زا كه پيوندي و دارد انسان آفرينش با كه است اي

  .يابد مي
 توسط شدن فريفته از قبل تا انسان آفرينش آيد، مي بر عرب و ايراني روايت دو هر از چنانكه

 و آدم /مشيانه و مشي( انساني زوج اولين يا )آدم / كيومرث( انسان نخستين به ابليس /اهريمن
 نژاد و شوند مي متولد انسان فرزندان نخستين كه است ستيننخ گناه از پس و است محدود )حوا

 »انسان هبوط« نمونه به كامالً مشيانه و مشي ايراني افسانه« بنابراين .يابد مي گسترش بشر
  ).80 :1363 سن، كريستين( .»شود مي مرتبط

 و« :است شده گفته آدم، به ديگر سوي و است بسته ابليس به آن سوي يك كه گناهي درباره
  ).313 :1374 مقدسي،( .»آتش از و اند خاك از كه زيرا ، سرشت را معصيت آدميان و پريان در

  اي اسطوره پيوند و »خويدودس« -8
 درباورهاي ديگري مشترك زمينه و اي اسطوره پيوندگاه )نزديكان ميان ازدواج( خويدودس

 ميان مقدس پيوند ودس،خويد نمونه نخستين عنوان به« اساس اين بر .است عرب و ايراني اقوام

 كيومرث كه است پيوند اين از .است شده برشمرده )زمين( سپندارمد دخترش و )آسمان خداي( اورمزد

 ... ]زمين و كيومرث يعني[ داشت دنبال به را پسر و مادر ميان پيوند ، دختر و پدر ميان پيوند اين .شد زاده

 نوع سومين از بشر گونه بدين و كردند پيوند هم با ودموج دو اين .آمدند وجود به مشيانه و مشي آن از و

 و مشي از پس ).68 :1363 سن، كريستين( .»آمد وجود به است خواهر و برادر پيوند كه »خويدودس«
 بوده )سوم نوع خويدودس( يكديگر با فرزندانشان پيوند طريق از بشر نژاد گسترش هم، مشيانه

  ].26[است
 زمان از نزديكان ميان پيوند كه تفاوت اين با .است منوال همين به نيز عرب اي اسطوره بينش در

 شود مي آغاز است، )خويدودس نوع سومين( خواهر و برادر ميان پيوند كه حوا، و آدم فرزندان نخستين
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 هزار چهل مردم بمرد، آدم ]چون[« ]27[ .يابد مي افزايش انسان نسل كه پيوندهاست اين رهگذر از و

  ).109 :تا بي بلعمي،( .»بود مهتر همه بر شيث و بودند گشته
  
  نتيجه

 مشتركي هاي ريشه و ها زمينه داراي عربها و ايرانيان نزد در انسان آفرينش اي اسطوره داستان

 نيز و آفرينش مراتب سلسله در انسان خلقت درباره را اقوام اين انديشي يكسان يا فكري پيوند كه است

  .كند مي تبيين ديگر پيوند هم موارد
 در خدا جانشيني و اهريمن با مبارزه در آفريدگار به كمك انسان خلقت از هدف ها روايت اين در

 زماني هاي دوره گذراندن از پس و است شده شروع آغاز بي زمان از آفرينش اين .است شده بيان زمين

 شان زمينيسر مكان ترين مقدس در خلقت ايشان قومي باور در همچنين .يابد مي تكامل مشخص

 بعداً روح و شده آفريده كالبد نخست كه اين و خاك از انسان نخستين جسم آفريدن .است گرفته صورت

 زن و مرد آفرينش چگونگي .آنهاست اي اسطوره بينش در مشابه موارد از است، شده وارد آن در

 نخستين گناه تاثير نيز و نزديكان ميان پيوند رهگذر از بشر نژاد گسترش نحوه و )انساني زوج نخستين(

  .است اي اسطوره داستان اين در همانند و يكسان موارد ديگر از انسان نسل افزايش در
  

  ها دداشتيا
 .22 :تا بي مسعودي، ؛313 :1374 مقدسي، .ك.ر نمونه براي - 1
 .95- 93 :1368 بهزادي، ؛81 :1385 بهار، .ك .ر - 2
 اساطير موسوعه ؛22- 21 :الذهب مروج ؛326- 325 :تاريخ و آفرينش ؛72 :بلعمي تاريخ .ك .ر - 3

 .174- 173 :العرب
 .است آمده 326 :تاريخ و آفرينش در كه كلبي روايت .ك .ر همچنين - 4
 .29 :الذهب مروج ؛312 :تاريخ و آفرينش ؛168 ،143- 142 ،122 :العرب اساطير موسوعه .ك .ر - 5
 .325 ،323 :تايخ و آفرينش ؛29، 25 :الذهب مروج ؛6 :يعقوبي تاريخ .ك .ر همچنين - 6
 .224 :هندي بندهش ؛66 ،53 :بندهش .ك .ر - 7
 .624 ،29 :الذهب مروج .ك .ر - 8
9 - »veh Daiti ايرانويج در است مقدسي رودخانه نام )Airyanavaeja( ايرانيان اصلي سرزمين كه 

  ).60: 1363 سن، كريستين( .»است بوده
 و گسترد آن زير از را مينز خداوند و .است مكه شد، ظاهر آب صورت به زمين از كه چيزي اولين - 10

  ).123 :2005 عجينه،( .»است شده ناميده القري ام خاطر اين به
  .»قاف« و »البرز« ← فارسي ادبيات در ها واره داستان و اساطير فرهنگ .ك .ر - 11
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  .326 :تاريخ و آفرينش در كلبي روايت .ك .ر - 12
  ).41 :1385 بهار،( .»آفريد زمين از گاو با را كيومرث او« - 13
 بندهش ؛81 :بندهش .ك .ر مشيانه  مشي دگرگوني و پيدايش به مربوط بيشتر جزئيات درباره - 14

  .251 ،95 - 93:هندي
 .95 - 93 :هندي بندهش ؛83 :بندهش .ك .ر منظور اين براي - 15
 و آفريدم پيشتر را روان« كه گفت اورمزد «را؟ تن يا روان »آفريد پيش را كدام« : كه گويد چنين« -  - 16

 را آن .»شد داده وظيفه آن براي تن و بيافريد را وظيفه كه دادم تن اندر آفريده)وانر( آن به را، تن سپس
 .ك .ر همچنين ).94- 93: 1368 بهزادي،( .»بعد تن و شد آفريده پيش روان كه است اين گزارش
  . 81 :بندهش

  .38- 33 :بندهش .ك .ر خصوص اين در - 17
 سلسله در و شود مي ياد آن از كيومرث راههم همواره كه است »آفريده يكتا« اي اسطوره منظورگاو  - 18

 بندهش ؛40 :بندهش .ك .ر .است شده آفريده )پنجم مرحله در( كيومرث از پيش آفرينش، مراحل

  .224 :هندي
 - 23 :الذهب مروج .ك .ر »جسماني و نوراني آفرينش« نظريه به مربوط جزئيات مطالعه براي - 19

  .127 :اساطيرالعرب موسوعه ؛24
 اي اسطوره هاي روايت به بنا كه است خاطر اين به انسان، جز به مخلوقاتي بر مورد سه اين اطالق - 20

 ، )حيوان( آفريده يكتا گاو نيز و گياهان و جمادات تنها  وي، مرگ هنگام تا كيومرث آفريدن زمان از
  .53 ،41 - 39 :بندهش .ك .ر .بودند موجود و شده آفريده او از پيش

 .ك .ر .داند مي ايراني دين ويژگي مهمترين را آن وارمز ركس كه است تعبيري »نگري بن دو« - 21
  .260 :جهان اساطير دانشنامه

  .326- 325:وتاريخ آفرينش ؛25 :الذهب مروج ؛78 :بلعمي تاريخ.ك .ر اين درباره - 22
 كار اگر است چيزي بهتر اين باشند، من تخمه از مردم و آمد اهريمن كه اكنون« كه گفت كيومرث«  - 23

  ).53 :1385 بهار،( .»»كنند كرفه
 « كه گفتند ايشان و ساخت پليد را )ايشان( انديشه  برتاخت ايشان انديشه به اهريمن پس،« - 24

 تا روانشان و شدند دروند هردو گويي دروغ بدان ... »را چيز ديگر و گياه و زمين و آب آفريد اهريمن

  )81 :1385 بهار،( .»است دوزخ به پسين تن
  .332 :تاريخ و آفرينش ؛85- 84 :بلعمي تاريخ در ابليس و حوا و آدم داستان .ك .ر - 25
 .83- 82 :بندهش .ك .ر خويدودس طريق از بشر نژاد گسترش درباره  - 26
 .29 :الذهب جومر : ك .ر - 27

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


          اي  ايران و عرباي  ايران و عرباي  ايران و عرباي  ايران و عربداستان آفرينش انسان در روايت هاي اسطوره داستان آفرينش انسان در روايت هاي اسطوره داستان آفرينش انسان در روايت هاي اسطوره داستان آفرينش انسان در روايت هاي اسطوره     بررسي تطبيقيبررسي تطبيقيبررسي تطبيقيبررسي تطبيقي/  /  /  /      136 

 

 كتابنامه
 بنگاه نشر :هرانت آيتي، ابراهيم محمد :ترجمه ،»يعقوبي تاريخ« ،)1374(، يعقوب بن احمد -1

 .كتاب نشر و ترجمه
 گنابادي، محمد :كوشش به بهار، تقي محمد تصحيح،»بلعمي تاريخ« ،)تا بي(،يابوعل بلعمي، -2

 .زوار :تهران
 .آگه :تهران مزداپور، كتايون :ويراستار ،»ايران اساطير در ژوهشيپ« ،)1375(، مهرداد بهار، -3
 .توس :تهران ،»دادگي فرنبغ بندهش« ،)1385(ـــــــــــ، -4
 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات موسسه :هرانت،»هندي بندهش« ،)1368(،رقيه بهزادي، -5
 .طهوري :تهران،»يشتها« ،)1347(، ابراهيم پورداود، -6
 .ايران فرهنگ بنياد انتشارات :تهران :ترجمه ،»خرد مينوي« ،)1354(، احمد تفضلي،   -7
 انتشارات :تهران دوستخواه، جليل پژوهش و گزارش ،»اوستا« ،)1370(، جليل دوستخواه، -8

 .مرواريد
 :بيروت ،»دالالتها و الجاهليه عن اساطيرالعرب موسوعه« ،)2005(،محمد .د ،عجينه -9

 .للنشر علي محمد دار دارالفارابي،
 :تهران كدكني، شفيعي رضا محمد :تصحيح ،»الطير منطق« ،)1384(،ابراهيم بن محمد عطار، -10

 .سخن
 .پيمان نشر :تهران ،»مسكو چاپ شاهنامه اساس بر -شاهنامه« ،)1384(،ابوالقاسم فردوسي، -11
 افسانه تاريخ در شهريار نخستين و انسان نخستين هاي نمونه« ،)1363(،آرتور سن، كريستين -12

 .نو رنش :تهران آموزگار، ژاله و تفضلي احمد :ترجمه ،»ايرانيان اي
 ابوالقاسم :ترجمه ،»الجوهر معادن و الذهب مروج« ،)تا بي(،حسين بن علي ابوالحسن مسعودي، -13

 .كتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران پاينده،
 كدكني، شفيعي محمدرضا :ترجمه ،»تاريخ و آفرينش« ،)1374(، طاهر مطهربن مقدسي، -14

 .آگه :تهران
 نشر :تهران پور، اسماعيل ابوالقاسم:برگردان ،»جهان اساطير دانشنامه« ،)1386(،ركس وارنر، -15

 .اسطوره
 فرنگيس و بهرامي اصغر علي :ترجمه ،»خاورميانه اساطير« ،)تابي(،ساموئل هوك، هنري -16

 .روشنگران :تهران مزداپور،
 :تهران آيتي، ابراهيم محمد :ترجمه ،»يعقوبي تاريخ« ،)1374(،يعقوب ابي بن احمد يعقوبي، -17

  .كتاب نشر و ترجمه اهبنگ
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     )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
   )پژوهشي – علمي(

    1389 نداسف دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
 االسطوري السرد في االنسان خلق قصةِ في المقارنَة الدراسة

  *العربي و االيراني 
 

  سيدي حسين سيد رودكتال
  مشهد -فردوسي جامعة في ذاستا

  پور علي اسماعيل 
  آدابها و الفارسية اللغة قسم في الماجستير مرحلة طالب

  
  الملّخص
في االنسان خلقِ قصةِ من مختلفة جوانب العربي، و االيراني االسطوري ردالس عُضها تقتربب 

 في القَومين بينَ التشابه هذا عن يفْصح المقارَنةْ، الدراسات عبر فتناوُلها .احياناً تتشابه و بعضاً

 من االولي االجيالِ لديِ الواحد التفكير و الثقافية ـ الفكرية العالقة بالتالي يْثبِت و بالتاني الماضي

 لقاريء القصة هذه مالحظة بعد المشتركة الميزات و المجاالت َتبينَت فَلَو .االساطير لهذا الخالقين

  .الرئيس َغرََضه الدارس اصاب فََلَقد الروايات، هذه في المدروسة العناصر اساس علي
  

  الدليلية الكلمات
.احو و آدم ،مشيانه و يمشكيومرث، االسطورة، االنسان، خلقة 
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