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انساني آفرینشدستور زبان اسطورهازروانکاوانهیتحلیل

1مریم حیدري

چکیده
؛ بلکه نیستندي اجتماعیهانهادو یا بازتاب کامل مناسباتو حدیث نفس، ي فرافکنینظام سادهاساطیر،

خودآگاه یا ن اساطیر ارتباط میان عین و ذهبه تعبیر دیگر، روند. دو به شمار میاي از هرترکیب پیچیده
از دانشی مشترك ،ي ساختار اسطورهعناصر تشکیل دهندهاشتراکات معنادار در . اندو ناخودآگاه

ي آفرینش اسطورهدر این مقاله د. نبخشاي به آن مید، و افتراقات، رنگ و بویی منطقهنکنحکایت می
تحلیل شده ، و فرومبلوم،ايهورن، ریستواک، یونگ، فرویداسانی چون شنروانانسان، بر اساس آراي

شود تا ، اما توجه به مجموع آنها موجب میکنندمییگر را نقض ها گاه یکدهر چند این دیدگاه.است
دوران پیشاادیپی "مفاهیمی چون . وایاي گوناگون به مسأله بنگریم و به دیدگاهی جامع دست یابیماز ز

من، سایه، "، "فرایند تفرّد"، "رار از زنانگیف"، "رشک قضیب"، "رشک زهدان"، "کورا"، "تا ادیپی
از جمله مطالب مطرح شده "کهن الگوي بزرگ مرد یا آنتروپوس"، و "آنیما و آنیموس"، "خویشتن

شناسی نیز التفاتی شده است؛ زیرا به تاریخ و جامعهشناسانه، کنار مباحث رواندر هستند. در این مقاله 
جایی اي که با جابه. به گونهاستتر تاریخ و سیاست صورت گرفتهدر بس،هاتکوین یا تغییر اسطوره

نیز تغییر و آفریدگان ایشان ایزدبانوان ایزدان، جایگاه ،هاي قدرت، و تغییر بافت فرهنگی جامعهمهره
. یافته است

اي.روانشناسی، نقد مکالمهآفرینش، انسان، هاي خاستگاهی،اسطورهکلید واژه ها:

karvan@ymail.com رایانه:زبان و ادبیات فارسی،، دکتري عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور 1
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مهمقد-1
گویی به آنها بشر اولیه راهی براي پاسخهستند کههاییل به پرسشیخَی میهاپاسخاساطیر

دست به، براي اقناع خود و سایر پرسندگانهااسطورهدر حقیقت، سازندگانِیافته است. نمی
ه در اند، ریشهایی روایت شدهها که به صورت داستانپاسخاین یابی. تعلّاند نه سازي زدهتعلّ

از میان انواع اساطیر،شرایط اقلیمی، محیط فرهنگی و اجتماعی، و روحیات بشر دارند. 
Eschatological)"فرجام"و (Myth original)"آغاز"یا"خاستگاهیهاياسطوره"

myth) ،ها نک. ي انواع اسطوره(دربارهاند. بخش اعظم اساطیر را به خود اختصاص داده
بشر در نهایت و اینکه "یزدان، ز ناچیز چیز آفرید"اینکه چگونه ) 82- 1392:79باجالن فرخی، 
هایی بنیادین هستند که تا امروز ، پرسشو آیا امیدي به بازگشت هست یا نهرفتبه کجا خواهد

در ، "فرینش انسانآياسطوره"،ر آغازاساطیاز میان . انده خود مشغول کردهنیز ذهن بشر را ب
پیدایش خود يت و نحوهداستانی که انسان براي علّخاصی دارد؛ زیرا نوعِاین میان جایگاه

تی که براي خود قائل است، ی وي از وجودش و میزان اهمیسازد، تا میزان زیادي با طرز تلقّمی
ارتباط دارد.

پژوهشو روش قلمرو 
تلف بررسی شدهدر میان ملل مخش انسانآفرینيهروایت از اسطورو یک سیدر این مقاله

ها توجیهی شد؛ اما اغلب این اسطورهبهره بااساطیر بیيومی نیست که از گنجینهقطعاً هیچ ق. اند
ها یا سایر موجودات) انسان-به آفرینش انسان (به شکل بشر امروزین، نه غولو در آنها هستند

عنوان بهروایت و یک سی هاي روسی و رومی)؛ بنابراین این اسطورهمثالً (نشده استايارهاش
نوردند میضمناً به روایات دینی که مرزهاي جغرافیایی را درمواد اصلی کار در نظر گرفته شد.

به منظور سهولت .نشده استو نسبت دادن آنها به یک قوم محل تردید است، پرداخته 
روش ]1. [اندها آمدهدر بخش یادداشتبه این روایات، تمامی آنانوانندگاني خمراجعه

روایت آفرینش عناصر ساختاريی است، به این ترتیب که از نوع کیفدر این مقالهپژوهش
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تالش گردند. بر اساس مبانی تعیین شده تحلیل میپسسو ابتدا به اجزاي سازنده تجزیه انسان 
ز او فقط با استفاده از اطالعاتی که،گونه پیش فرضبدون هیچنگارنده بر آن بوده است که 

. آید، به تحلیل بپردازدبه دست میهااسطوره
چهارچوب نظري پژوهش

است که به شناسدو رواندیدگاه الخصوصشناسانه، علیهاي رواندیدگاه، هامبناي تحلیل
کارلو (فردیت و بافت فرهنگی)، 1فرویدزیگموند : اندها نظر داشتهها و رؤیااسطورهمنشأ

د به وامداري او از ادبیات، با وجود اشتهار فرویو همگانی). (نمادهاي جهانی2یونگگوستاو
اثر است و بر فردیت و رؤیاهاي خصوصیي خالقي وي در تحلیل آثار ادبی، روانکاوشیوه

(نک. ستاري و د. نکننگاري تجاوز نمیهاي ادبی وي نیز از چهار مورد تگتحلیلدارد. تأکید 
ساخت "هاي او، هنرمند از ) بر اساس تحلیل142: 1390؛ مکاریک، 20-18: 1350تفیان، 
برد. به این معنا که یک آرزوي ناپذیرفتنی از طریق ایجاد یک شکل بهره می"ايمصالحه

بخش نیز تبدیل گذارد، بلکه به یک اثر هنري لذّتي خودآگاه پا میپذیرفته، نه تنها به عرصه
، گامی فراتر گذاشته و از رد فرویدیونگ، همکار و شاگ) 143: 1390(مکاریک، شود. می
از نظر وي گوید که به دوره یا فرهنگ خاصی اختصاص ندارند. سخن می"نمادهاي جهانی"

سهیمجمع هاي پردازيخیالدر تصویرها و "آگاه جمعیناخود"ناخودآگاه فرد، از طریق 
خودآگاه جمعی به روان شود تا میراث نوع انسان را در برگیرد. تصاویر ازلی معینی از این نامی

نامد. (همان)می"کهن الگو"شوند که یونگ آنها را فرد صادر می
اضطراب "،3هارولد بلومينظریهاز جملهدیگري بسط یافت؛نگ بعدها با آرايدیدگاه یو

,Bloom)زدایی از ادباي پیشین تکیه داردت، که بر الوهی(Anxiety of Influence)"تأثیر

1 Sigmund Freud
2 Carl Gustav Jung
3 Harold Bloom
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1ژولیا کریستواي همچنین نظریهدر اساطیر است. "پدرکشی"فته از کهن الگوي برگر،(1997

پردازد، به تأثیر و تأثّر ، که به مناسبات متون با یکدیگر می(Intertextuality)"بینامتنیت"، 
: 1390نک. مکاریک، (در اساطیر نظر دارد.هاي مشترك و وجود نشانهاز یکدیگر ها فرهنگ

به ) 1983(3"عشقهاي قصه"و ) 1980("2نیروهاي وحشت"در کتاب ،طرفیاز او)74- 72
4جوزف کمبلچون پژوهانیاسطورهپردازد. ي ادیپ میي عقدهتکمیل نظرات فروید درباره

.دانپرداختهالگوهاو بررسی کهنگ، به فرهنگ جمعینیز به پیروي از نظرات یون
(Campbell, 1968:41)

گرایی و تعیین چارچوبی انعطاف که ضمن پرهیز از تقلیلاست اینشهدف پژوه
دست یابیم و مواضع اختالف و اشتراك را "ي آفرینش انساندستور زبان اسطوره"ناپذیر، به 

مشخص نماییمشوند، تر میعام،به تعبیري دیگر، مواضعی را که تجربیاتآشکار نماییم. 
ي دانش مشترك که تا حدودي از حوزهبه موارد خاص در عین حال، ، و (دیدگاه یونگ)

؛ مواردي چون نقش (دیدگاه فروید)، بپردازیمیابنداي میو رنگ و بوي منطقهشوندخارج می
صرفاً ي تحلیل با این حال، این مقاله داعیهو شرایط اقلیمی محل.مه قدرت و هیأت حاک

زدایی و و اسطورهیک جنبه به ن ی چند الیه دارند و پرداختروانکاوانه ندارد؛ زیرا اساطیر بافت
هاي تاریخی و ؛ بنابراین، به جنبهکندهاي دیگر غافل میبه جنبهرمزگشایی از آن، ما را از نگاه

ي ي یک نظام سادهدر اساطیر به دیده"م. روانکاوي ایي چشمی داشتهجامعه شناسانه نیز گوشه
خیزد، اما این روان که وانی آن برمیوجوي مبانی رنگرد و به جستفرافکنی یا حدیث نفس می

زند، چیزي جز بیانگر بعضی ساختارهاي اجتماعی نیست ماجراهاي خدایان اساطیري را رقم می

1 Julia Kristeva
2 Powers of Horror
3 Tales of love
4 Joseph Campbell
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شناختی و ي منضبط و مرتبط، توجیه جامعهدهد که در یک آموزهو همین امر به ما اجازه می
)39: 1391(باستید، "تبیین روانکاوانه را به هم بپیوندیم. 

ي پژوهشپیشینه
اي از هاي برجستهاند، به نمونهنگاشته شدهتطبیقیشناسی ثاري که با محوریت اسطورهآاز میان 
هاي ی با نمونهغالب این آثار، سنجش اساطیر ملموضوع خوریم. ي اساطیر ملل، بر میمقایسه

اي که به گونهي آنها، اما جمع آوري یک سنخ اسطوره و تحلیل و مقایسهمشابه خارجی است
،ي اساطیر مربوط به آفرینشدر زمینه، کاري است کم پیشینه.دراي پدید آونوعی نقد مکالمه

)، با وجود کوتاه 1381("ي آدمهاي آفرینش و قصهاسطوره"با عنوان نژاداحمد فضلیي مقاله
،هاي آفرینشطورهي اساثر در زمینهترین اما گرانسنگحایز اهمیتی است.مطالببودن، حاوي

. این اثر )1994("2هاي آفرینش در جهاناسطوره"با عنوان 1مینگیدیوید آدامز لکتابی است از 
در هاي ها و جمع بنديدر بخش دوم خود، تحلیلآفرینش جهان است، اساطیري که دانشنامه

ها را رخی اسطورهو بنپرداخته اي مجزّابه صورت مقولهنسان به آفرینش اخور توجهی دارد، اما 
.از قلم انداخته است

انسانتحلیل عناصر ساختار آفرینش-2
گان)(آفریننده2-1

و یک سیاز رینش، آفریننده و آفریده هستند. آفي دو عنصر بنیادي در ساخت اسطوره
بررسی شده تنها در شش مورد است که انسان به خودي خود و بدون نیاز به آفریننده ياسطوره

گیري او به دو صورت است: شکليدر این موارد، شیوهآید. یمپدید
)چیند(یک جسياز تجزیه.1
غنا)/سوراخی در زمینزولوها، /نیاسکاندیناوي، /یخ(خروج از یک مکان.2

1 David Adams Leeming
2 Creation Myths of the World
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که در حال فرو پاشی است، پدید از جسدي ،قارچ یا انگلدر حالت اول، انسان همانند 
سان از قبل وجود داشته است و خروج او از مکان مزبور رسد انآید. در حالت دوم به نظر میمی

یا خروج از درون گیاه (بنابراین خروج از آنخروج جنین از زهدان مادر باشد. چیزي شبیه به
هاي نوع دوم نیز انسانس در اسطورهپشود. دارد)، نوعی تولد محسوب میکه ریشه در زمین 

شده اشاره که در آنها به طور مشخص به خالقایی هاسطورهدر فاقد آفریننده نیست.صراحتاً
توان شش گونه آفریننده یافت:میاست، 

ي پیشاادیپی)(مرحلهیک ایزدبانو2-1-1
آشناترین شکلی که آدمی از پدید آمدن خود سراغ دارد، تولد از بطن یک زن است. بنابراین 

ون دخالت موجود ي آفرینش انسان با حضور یک ایزدبانو، بدي اسطورهترین صحنهبدوي
ها ایزدبانو هم روح بخشنده است و هم جسم بخشنده شود. در این اسطورهمذکر، ترسیم می

ي اوج اندیشهحالت،ها/ آمریکا). ایني ایراکویی/ استرالیا؛ اسطورهیین گارنا/چین؛ گوازن(
ها تعیین رهگیري و تکوین اسطوتوان تاریخ دقیقی براي شکلمادرساالرانه است. با اینکه نمی

ترین اساطیر قدیميتوان آن را در زمرهي موجود در این روایت، میکرد، بر اساس نوع اندیشه
) احتماالً 7: 1375(ستاري، "دوران نوسنگی دوران فرمانروایی مادر است.". آفرینش آورد

شیزه، همین آفریننده است که بعدها به باورهاي آیینی و دینی راه یافته و فرزندآوريِ دو
آب -چه اساطیري چه مذهبی-اما در همین روایاتش به شمار آمده است. ترین نوع زایمقدس

ي دوشیزه یا حامل کند و بارور کننده(رودخانه، آبگیر یا دریا) به عنوان عنصري مذکر عمل می
رود. نطفه به شمار می

چینی،اساطیربنابرگردد.به زن آغاز میوران است که نگاه دیگريگویا بعد از این د
ازپیش.کنندبودند، سخت کوشیدند تا مردم را متمدنتنپنجکهچین،شاهاننخستین

خودبهزیستند: پوستمیددانهمچونآسمانی (مردان) مردمفغفورهايظهور این 
پدرانشانازوشناختندمیراخودمادرانخوردند و تنهامیخامگوشتوپوشیدندمی
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) در اساطیر یونان نیز در عصر موسوم به عصر سیمین 1/720: 1370(دورانت، .تندنداشخبري
کند که هاي پست و ناشایست ظهور میکه پس از دوران باشکوه عصر زرین است، نژاد انسان

در میان بومیان استرالیا خون قاعدگی که )31-30: 1375فقط پیرو مادران خود هستند. (ژیران، 
شد که مردان به تقلید از آن، به تن خود زخم د، چنان مقدس شمرده میباروري بوبیانگر

,Grove)زدند تا با خروج خون از بدن، نشان دهند آنان نیز به شکلی قدرت زایش دارند. می

womb)"رشک زِهدان")م.1905- 1885(1هورنايکارن این آیین، با آنچه (6-14 :1999

envy)نامد، قابل انطباق است. یم(Horney, 1967: 163)

است که کودك میان (pre-oedipal)، دوران پیشاادیپیکریستوااین دوران به تعبیر 
خود و مادر فرقی قایل نیست و قوانین مادرانه بر قوانین پدرانه ترجیح دارد. کریستوا تعبیر 

وضیح را که تعبیري افالطونی و در اصل به معناي شهر و حومه است، در ت(chora)"کورا"
گیرد. دورانی که زهدان برد، به کار میاي که فرد در این دوران در آن به سر میفضا و سامانه

دست نیافته و وارد فرایند روانی (ego)"من"مادر مرکز همه چیز است و هنوز فرد، به مفهوم 
:kristeva, 1986)نشده است. ، (drive rejection)"بیرون راندن دیگري از خود"

2169-2178)
ي خاص دیگر در مورد ایزدبانوي آفریننده شکل ظاهري اوست که گاه به شکل نیم نکته

تن (مار) است و در موجودي نرمگوازن ي چینی،شود. در اسطورهدایره یا حلقه ظاهر می
&Lee)یابد.کمان (ترکیبی از آب و آفتاب) یا مار، نمود میبه شکل رنگینگارناییناسترالیا 

Fraser, 2001: 24)زن است. -ي آزتک و مایا نیز یکی از ایزد بانوان یک ماردر اسطوره
آورد. حمایتی است که آفریننده به گرد آفریده پدید می- اي حفاظتیاین شکل بیانگر حلقه

هاي کند. یافتهاي است که آفریده را محصور و محدود میهمچنین یادآور زهدان و چنبره
اولین اثري که از این الهه در نجد ایران کشف شده "کنند. وق را تأیید میتاریخی نیز مطلب ف

1 Karen Horney
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اي گلی از تپه پیش از میالد، به صورت مجسمه6000است، از دوران نوسنگی است، حدود 
ي ایران باستان است. در همان دوران مادرساالري، مار از سراب کرمانشاه که اکنون در موزه

(قرشی، "المت کامجویی در کنار زنی بر مهري حک شده است.مظاهر باروري و کژدم به ع
1389 :81(

پراکندگی جغرافیایی مادرِ آفریننده بیش از آن است که بتوان آن را منحصر به یک قوم یا 
با این حال، شمار این اسطورهآیدشمول به شمار میهاي جهانمنطقه کرد، بنابراین جزو اندیشه

احتماالً رسوب د به دوران پدرساالري، کم شمار گشته است.اندك است یا پس از ورو
هاي مادرساالرانه در ناخودآگاه بشر، موجب شده است بعدها به دشواري حضور پدر را اندیشه

که تا آن زمان نقش فعالی در خانواده نداشته، بپذیرد و او را موجودي بیگانه و حتی دشمن 
او برآید. چنانکه خواهیم دید همین احساسات به بپندارد و در صدد نابودي یا اخته کردن

)"عملکرد آفرینند(گان) پس از آفرینش"یابد. (نک. مبحث ي ایزدان نیز تسرّي میعرصه
که گیرد ، بر خالف تمام عقاید فوق، با بررسی اقوام بدوي، نتیجه می1فریزرجیمز جورج 

نیست و فقط به علت نبود قید و ادرشاهییا ممادرتباري در میان این اقوام به معناي مادرساالري
بندهاي اخالقی و نامشخص بودن پدر، مادرتباري رواج یافته است. اما این امر موجب حکومت 

زن داراي قدرت قاهره برند زمانی یا سیادت زن در این جوامع نشده است و آنان که گمان می
که دیدیم دست کم در چنان)441: 1392یاپردازانی بیش نیستند. (فریزر، بوده است، رؤ

داشت و این آرزو به رفته که وجود میي اساطیر این سیادت وجود دارد یا آرزو میعرصه
ها ي فریزر، با نگاه به جنسیت خدایان یا بتبا این حال، عقیدهشکلی اساطیري نمود یافته است.
اي نداشت، عی شایستهي جاهلیت، که زن در آنها جایگاه اجتمادر جوامعی چون عربستان دوره

دار نبود، خدایان اغلب نماید. با اینکه در این جوامع، زن از حقوق انسانی برخورپذیرفتنی می
-709: 1388رود. (نک. ناس، به شمار می"عبادت جنسی"پرستش، نوعی بودند. پس مادینه

1 James Gorge Frazer
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نکه بازتاب ها حاصل تخیل مردانه است و بیش از آ) بنابراین، ساختن و پرستش این بت710
شناختی است.  ي مسائل روانهاي جامعه باشد، زادهواقعیت

ي پیشاادیپی)(عبور از دورهزوج ایزد و ایزد بانو به همراه میانجی2-1-2
ادیپی عبور ي پیشااولیه، به راحتی از مرحلهي بدويِ بشر آید که اندیشهها چنین بر میاز اسطوره

اي امتزاج با ایزد، به آسانی جواز نیافته است. امتزاج ایزد و ي وي برنکرده و ایزدبانوي آفریننده
ایزدبانو در این مرحله نیازمند عنصر دیگري بوده است که در میان ایشان قرار گیرد و نقش 

هاي خصوصاً در اسطورهیا ایزد میانجی، ي پیوند را ایجاد کند. این حد فاصل، واسطه
ریگ (به معناي شاه) در میان زن و مرد در بستر شود. در روایتی، اسکاندیناوي دیده می

هاي چینی هر چند در اسطوره) 81-79: 1387(پیج، شود. خوابد و موجب باروري آنان میمی
ي فوق نیست ولی موجودي که در حد فاصل دو عنصر قرار گرفته تثلیث به صراحت نمونه

میان هون دونکر) قرار دارد و میان زمین (مؤنث) و آسمان (مذگوپانشود. موجب آفرینش می
در ،ي اسکاندیناويدر روایت دیگري از اسطوره) 16: 1384(بیرل، دو دریاي شمال و جنوب. 

حد فاصل دو سرزمین بسیار سرد (مؤنث) و بسیار گرم (مذکر)، یک سرزمین خالی بزرگ 
کند شدن میاي یخی وجود دارد که شروع به آبوجود دارد. در این سرزمین میانی، رودخانه

نقش ساختاري چنین کسی که در ")76: 1387آید. (پیج، وجودي از قطرات آب پدید میو م
بین دو قدرت می ایستد، این است که از شدت نظام ثنوي بکاهد، آن را به سمت نوعی تمامیت 

)38: 1387(شاکد، "سوق دهد.
)و جدایی آنیما و آنیموسي ادیپی(مرحلهایزد و ایزدبانوزوج 2-1-3

هاي مادرساالرانه و رفع ابهام از نقش موجود مذکر در پدید آمدن فرزند، با زوال اندیشه
هاي دو گروه پیشین ها از اسطورشوند. شمار این اسطورهآفرینندگان، مبدل به یک زوج می

تر. ایزدبانو غالباً جسم بخشنده است و بیشتر است و خویشکاري آفرینندگان نیز مرزبندي شده
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ایزاناگی (مؤنث) با ایزانامی(مذکر)/چین؛ تاین لونگ(مؤنث) با یا ديد، روح بخشنده (ایز
(مذکر)/ژاپن). 

رسد ایزدبانو با از دست دادن جایگاه معنوي پیشین خود، از نظر موقعیت مکانی به نظر می
که اغلب در زیر زمین و در عمق تاریکی یا نیز به سطح نازلی سقوط کرده است. به طوري

برد و برخی خلقیات منفی را نیز داراست، در عوض ایزد در آسمان و جهان مردگان به سر می
(چین) که در مقام آفریننده و نجات دهنده، نگوازي ي بزرگ و اولیهالهه"در اوج معنویت. 

اي کم اهمیت تبدیل شد که ها و کارکردهاي متعدد داشت، به همین ترتیب بعداً به چهرهنقش
اي زمینی (قربانی خاك بوس)، مرتبط بود و حتی بعدتر به هیأت چهرهفوزياي مذکر، با خد

هاي ) همراه با تغییر نگرش26بازي کرد. (همان، ) و با برادر خود عشق57: 1384(بیرل، "درآمد
هاي مذکر و مؤنث در خانواده و زندگی عمومی، به تدریج خدایان مذکر، اجتماعی به نقش

ن مؤنث شدند. در قرون وسطا، این تعصب ضد مؤنث، به از میان رفتن بسیاري جایگزین خدایا
سهم عنصر مؤنث در آفرینش انسان، در )63-62اي منجر شد. (همان، اسطورههاي مهم از چهره

ي کیومرث را ي ایرانی، دو سوم نطفهها حتی از نیمه نیز کمتر شد. در اسطورهبرخی اسطوره
) 176: 1386. (بهار، سپندارمذکند و یک سوم آن را مینگاهدارينریوسنگایزد 

در موارد استثنایی، زوج، نه زن و شوهر، بلکه پدر و دختر هستند (ماداگاسکار و پولینزي). 
ها و تواند پژوهنده را در تجسم وضعیت معیشتی و حرمتتابو بودن یا نبودن این رابطه می

ي ماداگاسکار، این رابطه تابو نیست و د. در اسطورهي مورد بحث یاري ببخشباورهاي جامعه
ها را مصنوع دست دختر و روح یافته رود، اما انسانهر چند به صراحت از همبستري سخن نمی

ي پولینزي این رابطه تابو است و پدر در کند. حال آنکه در اسطورهاز جانب پدر معرفی می
گزیند و ر، دختر خود را نیز به همسري برمیشود. او با وجود داشتن همسهیأت شر ظاهر می

) 77: 1386مرتکب کاپوي بزرگ یا زناي با محارم می شود. (نک. بیرلین، 
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ي مرد) و دهد و آنیما (روح زنانهگاه جدایی میان زوجین رخ میدر عالم ایزدان نیز 
براي ، مادر ي پولینزيدر اسطورهگیرند. ي زن) از یکدیگر فاصله میآنیموس (روح مردانه

دارد و همراه او به سرزمین زیرین کوچ محافظت از دخترش، او را از تماس با پدر باز می
شوند. با خشم از یکدیگر دور میایزاناگیو ایزانامیي ژاپنی نیز در اسطوره(همان) کند. می

م یاي متفاوت و دور از هجدایی ایزد از ایزدبانو، موجب پدید آمدن دو دن) 75(همان، 
دنیاي زیرین، جایگاه تاریکی، مردگان و در عین حال، امنیت در زهدان مادر زمین گردد: می

در هاي بشر. و جنگ طلبی و فریبکارياست، و دنیاي روي زمین، مکان زندگی، روشنایی، 
، از مادر رنجدنیا و حوادث تلخ آن به سختی میاز دسیتا، زمانی که سیتاو رام داستان هندي 

براي همیشه سیتاگشاید و او را در خود فرو برد. زمین زیر پاي او دهان میخواهد زمین می
)49: 1385شود. (داالپیکوال، ناپدید می

(جدال من و سایه)دو ایزد2-1-4
است. سایه نیرومندترین و به طور "سایه"در کهن الگوها هاي ناخودآگاه جمعی یکی از بخش

بخصوص در روابط انسان با همجنسان خود محسوب الگوها،ترین کهنبالقوه خطرناك
توان شدن شود. سایه ماهیت حیوانی و غریزي آدمی است که طرد آن باعث سطحی و کممی

شود؛ زیرا وقتی ذهن خودآگاه در موقعیتی غیر منتظره که شخصیت و حتی نابودي بشر می
ه عمل نیست. بنابراین سایه گیرد، قادر بفرصت تفکر و ارزیابی در آن وجود ندارد، قرار می

(هال و رساند. هایی چون گریز یا تهاجم به بقاي فرد یاري میشود و با واکنشوارد عمل می
) 59- 56: 1393نوردبی،

است، بخش خودآگاه شخصیت که مانند "من"ي ي کنترل و هدایت سایه بر عهدهوظیفه
اي را تأیید نکند، به سطح کر یا خاطرهکند و تا زمانی که عقیده، احساس، فخانه عمل میتصفیه

) 41آگاهی نخواهد رسید. (همان، 
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دیگري، غیر از زوج زن و مرد ظاهر ها به اشکالثنویت آفرینندگان در برخی اسطوره
گلوسکاپ و /ایران؛ اهریمنو اهورامزدا(هستندرقیب وایات، آفرینندگان دو . در این رشودمی

در "من"و "سایه"اصطکاك دو نیروي . /آزتک)تسکاتلیپوکاو کواتلکتسال؛ /آمریکامالسوم
ي آزتک آفرینش محصول تقابل و تضاد شمرده در اسطورهیابد. این دو رقیب تجلی می

که تسکاتلیپوکا، نمایانگر توازن و زندگی یکنواخت است، حال آنکه کواتلکتسالشود. می
)44: 1384توب، اد و تغییر است. (آورد، نمایشگر تضابرهاي باران زا را با خود می

(من، سایه، خویشتن)انجمنی از خدایان2-1-5
ي آفریننده، نگاهدارنده، و ویرانگر، چندین گانههاي آفرینندگان، ایزدان سهاز میان انجمن

برهما ي بارزي دارد. ي هندي، این وجه جلوهاند. در اسطورهاسطوره را به خود اختصاص داده
ویشنوتر، از ناف نقشی کلیدي در آفرینش دارد. هر چند خود پیشي هندي،در اسطوره

ي نخست باز ي آفرینش را به نقطهنیز با ویرانگري خود چرخهشیوا(نگاهدارنده) بر آمده است. 
ي اینکا نیز ) در اسطوره26- 21: 1385گرداند تا نوزایی از سر گرفته شود. (نک. داالپیکوال،می

گیرد. ویرانگر قرار میکُن(روح همه جا باشنده) و پاچاکاماك کنار ي آفریننده درویراکوچا
، خداي دو جنسیتی، اهوراي زرواني ایرانی، ) در اسطوره57- 43: 1392(نک. کندري، 

ها قابل این اسطوره)112- 11: 1386( هینلز، آورد.میویرانگر را پدید اهریمنآفریننده و 
. "خویشتن"، "سایه"، "من"ند: انطباق با سه سطح از روح بشر هست

را بر آن نهاد. "خویشتن"الگویی است که یونگ نام ي شخصیت، کهناصل سازمان دهنده"
الگویی است که ي شمسی قرار گرفته، کهنخویشتن، درست مثل خورشید که در مرکز منظومه

هی و ددهی و سازماندر مرکز ناخودآگاه جمعی قرار دارد. خویشتن، کهن الگوي نظم
ها و خودآگاهی به خود الگوها و تجلیات آنها را در عقدهي کهناتحادیافتگی است که همه

کند و به آن سازد. خویشتن، شخصیت را متحد میکند و آنها را با هم هماهنگ میجذب می
) 60-59: 1393(هال و نوردبی،"بخشد.حالت یگانگی و استحکام می

1221

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13

ي طبیعت و تغییر فصول و مرگ و با اینکه ناظر به چرخهدایره یا مثلث ایزدان سه گانه 
زندگی است، با این سه بخش از سطوح روح بشر نیز در ارتباط است. شیواي دو جنسیتی، 
ویراکوچاي فاقد جنسیت، و زروان دو جنسیتی، خدایانی دست نیافتنی هستند که در جایگاه 

ناخودآگاه (من و سایه) هستند. بذر گیرند. آنان حاصل جمع خودآگاه و قرار می"خویشتن"
با ویشنوآفرینش در درون ایشان است. به سائقی نیاز است تا کار و بار آفرینش را به راه اندازد.

با ایجاد سیل، جهان را به حرکت کُنبا ویران کردن جهان مینوي، و اهریمنآسا، بارانی سیل
دارند تا آفرینش مادي و ملموس آغاز گردد. وامی

)به حاشیه راندن آنیما(ک ایزدی2-1-6
ي تمامی ایزدان پیشین است و شکل ادغام شدهشاه است. او _پدرانسان يمتأخرترین آفریننده

او در شکل ابتدایی، موجودي . ، را بر عهده داردزایشگاهی، حتیتقریباً خویشکاري تمام آنها
،این مرحلهگردد. رنگ میمذکر وي پر جنسیت است اما به مرور، وجهدو جنسیتی یا فاقد 

ها او گذار از دوران مادرساالري و ورود به عصر پدرساالري است. در تصاویر و نقش برجسته
علو . )/اینکا، ویراکوچا/ایران، اورمزدآزتک/اومتئوتل(شودبیشتر به شکل پیرمردي نمودار می

بنابراین خدایان درجه شأن وي فراتر از آن است که خود شخصاً دست به آفرینش انسان بزند. 
گردند که وي را گاه وسایط میان او و انسان چنان متعدد میگمارد.دوم را به انجام این کار می

ي ، دیگر زوجهي اوزنانهوجهآنیما، توان به شمار آورد.نه پدر که پدربزرگ یا جد اعال می
.پردازددر مقام یک کارگزار، به ایفاي نقش میوي نیست بلکه 

) 2)؛ حوا) زیست شناختی صرف(1شمرد: چهار مرحله براي تحقق آنیما برمیونگی
) خرَد فراتر از 4مقدس)؛ مریم) روحانی (3؛ )گوتهاثر "فاوست"در هلناعاشقانه و جنسی (

هاي آنیما در فرهنگ) 65: 1393فرانز و ادینجر، (). سلیمانهاي در غزلشوالمیتعشق (
/ اینکا) و گاه فقط ویراکوچاگاه حضور ندارد(او ماند. نخست باقی میي شاهی در مرحله_پدر

النهرین)./ بینبیلیت ایلی(زهدان و حامل است
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گان)(آفریده 2-2
؟)یا مناسبات اجتماعی"رشک قضیب"(جنسیت 2-2-1

عموماً ،فاقد تشخص هستند؛ اما در سایر موارداساطیر بحث شده آفریدگانمورد ازچهاردهدر 
این زنان و مردان به صورت همزمان روند. به شمار میهاین انسانک جفت زن و مرد، اولی

. گیرددوم قرار میيآفرینش زن در مرتبه) است کهمایاشوند.  تنها در یک مورد (آفریده می
زن ،ایرانیير اسطورهدشود؛ مثالًبودن زن و مرد تاکید فراوانی میدر برخی اساطیر، بر همپایه

ص داد کدام زن توان تشخینمیاند که اند، آنچنان به هم شبیهگیاه ریواس روییدهو مردي که از 
گر هاي دیاسطورهدر)127: 1386، به نقل از بهار، 81: بندهشني (ترجمهاست و کدام مرد. 

ی که ج و دوام نسل است، با زنکه ناچار از ازدوااین مرد . استک یا چند مرد یاولین انسان 
/ بوري(کندمی، ازدواج یا اهمیتی ندارد)رینش و هویتش بر ما آشکار نیست(آفينحوه

زن نیست.ها اولین انسانیک از اسطورهدر هیچاسکاندیناوي).
ي تأمل ، خصوصاً در مورد ایزدبانوان، شایستهل شدید به داشتن فرزندان ذکورتمایاین 

کند و معتقد فرض می(penis envy)"یبرشک قض"را، به سادگی، علت فرویداست. 
تن فرزند پسر جبران داشرا با خود کمبود اي هستند) است زنان (که در واقع مردان اخته شده

یا انرزي (زیست مایه(libido)"لیبیدو"از فروید، دیدگاه یونگ)73: 1394(فروید، کنند. می
لیبیدو به ، یونگداند. بر اساسا نظر ی میفراتر از غرایز جنسدهد و آن رارا گسترش می)روانی

بقا است نه ي تنها بخشی از غریزه،تمایل جنسیشود. صورت تمایل، اراده و تالش ظاهر می
) 406- 1/405: 1354نک. مان، "لیبیدو"ي(درباره) 68- 67: 1393(هال و نوردبی، آن.ي همه

اجتماعیهاي، ناشی از محرومیتاشتن فرزند ذکورتمایل به داستنیز معتقدکارن هورناي
. شود نه امري مادرزادي و غریزيزندگی خود با آن مواجه میکه زن در دوران است

Schulz, 2003: 163)(Schulz دهد که به این دلیل ترجیح میاغلب پسر را فرزندزن،&
ي وي قرار گیرد. الحمایهبعداً تحت
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د تا کثرت)از تفرّ(شمار2-2-2
و هشت است. در چندین اسطوره به ترتیب بسامد، دو، یک، سه، چهاردههالین انسانشمار او

این مفهوم داشته باشد که فرایند تواند بیانگر عدد یک مینیز به عدد خاصی اشاره نشده است. 
امل لباب این فرایند، انسان شدن کب(در ادامه خواهد آمد) به تمامی صورت گرفته و لُ"دتفرّ"

عدد دو تصویري ذهنی از ) 131: 1393(فرانز و لوییس، قالب انسان خاکی است؛ خدا در 
هشت (چهار ؛ سه بر طبقات اجتماعی اشاره دارداست؛ تمامیت درونی (اتحاد آنیما و آنیموس)

(براي اطالعات بیشتر هستند. چهارده (هفت زن و هفت مرد) بیانگر کثرت و زن و چهار مرد)
ي ساخت ؛ درباره48- 31: 1393قاسم پور و دیگران، نک. هفت د تقدس عددر مورد 

)126- 124: 1393نک. فرانز و لوییس، "ي انساننمونهپیش"چهارگانی در 
(تمامیت روح بشر)آفرینشمواد و شگردهاي2-3

يریواس، کنده((یا سنگ)، گیاهد از: خاكنبسامد و اهمیت عبارتمواد آفرینش به ترتیب
انواع مواد، ناظر به ، حشره، تخم مرغ، استخوان، خون. آب، جسددرخت، چوب، ذرت)،

ي موقعیت جغرافیایی محل هستند مثالً ساکنان بین النهرین، که منبع غنی خاك رس است، ماده
هاي نرم (کلوخ) نشینان آمریکاي مرکزي سنگدانند و ساحلآفرینش انسان را خاك می

مناطق است.که محصول اصلی اینرا ساحل دریا یا ذرت 
ي اساسی، یکی جامد و دیگري مایع، براي ایجاد ترکیب در اغلب موارد، ترکیب دو ماده

است؛ به تعبیري ي جامد تأویل پذیر به جسم، و مایع، نمادي از روحمادهالزم است.انسان 
دیگر خودآگاه و ناخودآگاه.

روش . شدنساخته. 3رویش. 2زایش . 1کلی براي آفرینش وجود دارد:سه شگرد
در زایش . زایش حیوانی یا گیاهی، زایش انسانیزایش خود به دو نوع تقسیم می شود؛ 

).  چین/لونگدي مو و تاین، یانگ و ین(استانسان حاصل ازدواج ایزد و ایزدبانو نوع اول، 
گذاري می پردازد.  این تخم از طریق یا گیاهی، خداي مورد نظر به تخمدر زایش حیوانی
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).  این زایش را به دلیل آنکه تخم در بدن / هندشیوا(جنسی با خود حاصل شده استآمیزش 
خداي مورد نظر می ماند تا زمان تولدش فرا برسد، حیوانی نامیدیم، و از این نظر که توسط 

در روش رویش، نطفه یا بذر، نیاز به محلی براي موجودي دو جنسیتی پدید آمده است، گیاهی.
ن شیوه نیز ). در هر دو حالت، ای(هند) یا آب دریاایران(محل یا خاك استآن پرورش دارد.

بر مار ویشنوي هندي خفتن در اسطورهشباهت دارد.(پرورش در زهدان مادر)پیشینيبه شیوه
سوم، آفرینندگان از دويکند. در شیوهیید میي زایش را تأهزارچنبره (نمادي از زن) شیوه

نخستین بیشتر مرسوم است. ي شیوههاي گلی و چوبی.؛ ساختن تندیسگیرندطریق کمک می
/چین، گوازن(شوند؛ مثالً ریسمان یا چرخ سفالگريی موارد ابزارها نیز وارد کار میدر برخ

، مشهود است. شرایط اقلیمیدر این شیوه نقش .)/مصرخنوم
سان، پدید آمدن از آفرینش انمنحصر به فرد یکی از شگردهاي غیر از موارد یاد شده 

شناختی پیکر انسان، و خداي هاي متعدد کیهاناز اسطورهانسان است. -ي یک غولهجناز
انسانی به نام - اي چینی است. غولاسطورهکند، رنده و پرونده که پیکر خود را به بشر هبه میمی

. شونددیل میهاي گوناگون بدنش، به اجزاي شبیه آن در کاینات تبمیرد و انداممیگوپان
ي پیدایی بشر را هم زمینهبا مرگ خود ،بندهشني نیز بنا به گفتهکیومرث) 19: 1384(بیرل، 

. (بهار، داردارزانی میزاتی چون زر و سیم و پوالد و آهن را به طبیعت آورد هم فلفراهم می
پیدایی بشر و مرد موجب -انسان یا خداي- هاي دیگري نیز مرگ غولدر اسطوره)176: 1386

- این غولدر اوپانیشادها.  پوروشَهاسکاندیناوي و يدر اسطورهیمیرشود؛ نظیر یا جهان می
گو در مجموع به ها موجوداتی تشخص نیافته و ماحصل کل طبیعت و بشر هستند. پانانسان

)117: 1393، و لوییسز(فران. "شخص"یا "انسان"است و پوروشه به معناي "جنین"معناي 
شمارد که طی می(projection)را یک فرایند فرافکنی انسان - غولتجزیه شدنیونگ

تعبیر کریستوا پیشتر دیدیم که ) 118(همان، داند. بشر خود را موجودي جدا از مادر نمیآن 
ي کودك با گوید از حد رابطهبه کار برد. اما آنچه یونگ میرا در مورد این وضعیت"کورا"
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دهد. را توضیح میي تنگاتنگ و جدایی ناپذیر انسان بدوي با طبیعتتر رفته و رابطهمادر فرا
ego)"نفس آگاهی"در این حالت هنوز نامد.می"هویت باستانی"آن را وي

consciousnes) تمایزي وجود ندارد. خودو منبه وجود نیامده و بین ذهن و عین، بین ،
نوعی وحدت و یگانگی بین او و عالم وجود دارد. از این ) در ضمیر ناخودآگاه او119(همان، 

است اي آگاهانهي مادرزاد و پیش، قدرت بالقوهآنتروپوسیا بزرگ مردرو کهن الگوي 
-119فردي با سایر افراد و با نوع بشر از آن برخورداریم. (همان، ي برقراري ارتباطکه در زمینه

120(
کند و ها سقوط میي بشر، گاه به اعماق تاریکیالگوي اولیهاین در داستان آفرینش انسان، 

. در شوند تا به خاستگاه اصلی رهنمون گردندآوري میجمعها تکهشود. سپس تجزیه می
از آنهاقرار است انسانشوند و که جد بشر محسوب میهاماهیي آزتکی، استخواناسطوره

برسند. اال به عالم باز جهان تاریک زیریند تاگیرنساخته شود، بارها مورد تهدید قرار می
. نامدمی(individuation)"تَفَرّد") یونگ این فرایند بالندگی را 54- 52: 1384(توب، 

که طی آن بشر سعی دارد از حالت پیشین (هویت باستانی) خارج شود و از کلیت و تالشی
هی، به شخصیت فردي برسد. انتزاع به جزئیت و عینت دست یابد و در مقابل شخصیت گرو

ي فرایند تفرد اغلب به وسیله)94- 92: 1393، و نوردبی؛ هال113: 1393، و لوییسفرانز(
مسافر در دانته کمدي الهیدر شود؛سفري اکتشافی در سرزمینی ناشناخته نمادین می

حیوان با سه خواهد از آن باال برود، ولی رسد و میبه پاي کوهی میوجوي راه خودجست
گردد و آنگاه به سوي برزخ شود و ناگزیر دوباره به ژرفاي دوزخ باز میرو میبهخطرناك رو

)430: 1392یونگ، رود تا سرانجام به بهشت برسد. (باال می
آفرینشیمرحله2-4

، باشد و عالوه بر آن، داراي عاطفهپرستیدن ایشان يخدایان براي خلق موجودي که شایسته
سان در اناند. ي متعدد و گاه ناموفقی زدهرت تکلم باشد، دست به تالش هااحساس و قد
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ی مراحل آزمون و خطا به است که آفرینندگان معموالً پس از طايحقیقت مطلوب ترین نتیجه
ي نکتههاست.جزو آخرین آفریدهبه همین دلیل، معموالً آخرین آفریده یا اند. یافتهآن دست 

ي قبایل) سرانجام به این نتیجه ه خدایان (هیأت حاکمه، والدین، یا رؤساشایان توجه این است ک
ندك ، و توانایی ا(یونان)داراي عمري کوتاهمیرا یا که انسان باید موجودي مطیع، اندرسیده

هاي طوالنی نان نیز آنان را تشویق به باروريباشد. براي محدود کردن فعالیت ز(آزتک و مایا) 
.(بین النهرین)اندس کردهگري مقدیا روسپی

عملکرد آفرینند(گان) پس از آفرینش2-5
ي ؛ انگیزهمستقیم وجود دارديرابطه"عملکرد آفریننده"با "آفرینشيانگیزه"میان 

آفرینندگان از آفرینش انسان، بسیار متفاوت است.  این انگیزه ها را در سه دسته می توان جاي 
داد:

رد و صرفاً جهت رفع مالل یا پر کردن اوقات فراغت به وجود نداايهیچ انگیزه.1
آفرینش انسان پرداخته شده است؛

براي انجام کارهاي دشوار و در حقیقت به عنوان کارگر آفریده شده است؛.2
براي پرستش خدایان یا یاري رساندن به آنها خلق شده است..3

آورد، م ت ناراحتی او را فراهپردازد یا موجبانهرگاه انسان به پرستش خالق خودبنابراین، 
در عوض، اگر رابطه بر اساس عالقه باشد، خالق، همانند ). النهرینت(بینمحکوم به نابودي اس

ایران).  (زات مختصر، مخلوق را عفو می کندپدري دلسوز، پس از یک مجا
مذکر، از جهتی، جنسیت آفریننده در نوع برخورد او با آفریده مرتبط است. غالباً خدایان 

اش به آیند و همانند انسان مذکر که با وجود عالقهپس از خلقت، در صدد نابودي آفریده برمی
و لیلال(آیدها به تنگ میدهي نوزاد را ندارد، از هیاهوي آفریازدیاد نسل، تحمل گریه

او را از چشم (فرزند) دارند و غالباً آفریدهسعی در نگهداريالنهرین)؛ اما ایزدبانوانبین/اپسو
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-1900(1اریک فروم. یونان)/گایا(کنند تا گزندي به او نرساند(پدر) پنهان میخداي مذکر
رد که عشق پدر گوید به این نکته اشاره داي انواع عشق سخن میآن هنگام که دربارهم. )1980

ین اناست که قو(super ego)"فراخود"همان قید و شرط نیست. پدر به فرزند، عشقی بی
انین رعایت شوند، دوستار فرزند است، اما و تا زمانی که قوکندسخت و خشکی وضع می

کند بدون اینکه لیاقت و استحقاق آنان مادر، تمامی نیازهاي فرزندان خود را برآورده می- زمین
(Fromm, 1956: 41-44)را در نظر بگیرد. 

پدر تالش یا اخته کردن اي نابودي (غالباً پسر) برحتی گاهی با همدستی فرزندایزدبانو 
عالقگی یا ، بیهورنايکارن یونان). /و مادرشزئوس، یونان/گایاو مادرش کرونوس(نندکمی

The Flight)"از زنانگیفرار"نوعی را پس از تولد فرزند، به شوهر سرد مزاجی زن نسبت 

from Womanhood)فرزند به دست آوردن ، تنهاي زن از پیوندکند. زیرا انگیزهتلقی می
اي ز آفریننده به شیوهگاهی نفرت آفریده ا& Schulz, 2003: 163)(Schulzبوده است.
اعالم استقالل و خروج از زیر ي خصومتی است. پدرکشی در این موارد، نوعیسابقهادیپی، بی

."از جباریتانحراف"، بلومياسکاندیناوي) یا به گفته/بور(سه پسر ي نوع برتر استسیطره
و ضرورت محو "اضطراب اختگی"بندد طلسمی که پدر بر فرزند می") 60: 1390(مکاریک، 

)145(همان، "کند.پدر را تلقین می
ابودي فرزندان دارد ایزدبانو میل به نهاي بررسی شده تنها در یک مورد از اسطوره

که او مرده و به سرزمین مردگان در زیر آید ژاپن). اما همین تمایل نیز زمانی پدید می/یزانامی(ا
رداندن آنها به زهدان بازگبه زمین سفر کرده است. آرزوي مرگ فرزندان، در حقیقت، تمایل 

این شود. در ) نیز دیده میایشتار) و بابلی (ایزیسدر اساطیر مصري(ایزانامیمشابه است. مادر 
روند و ها و درون زمین فرو میریکی، به جهان تا"برادر/همسر/فرزند"،، نرینگاندو اسطوره

گردند.هاي ایزد بانوان (یادآور درد زایش) به سطح زمین باز میسپس با مویه

1 Erich Fromm
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(ایران) ارضاي حس لذت دارد. مشی و مشیانهي از میان بردن آفریده در مواردي تنها جنبه
قرار دارند. اما (oral stage)"لذت دهانی"ي خورند، هنوز در مرحلهرا میکه فرزندان خود 

ي این از انجام دوبارهقرار دارد،(super ego)"فراخود"ي اورمزد که در جایگاه به توصیه
کنند. عمل خودداري می

و مال رعیت را در اختیار ي شاه یا هیأت حاکمه فرض کنیم که جانآفریننده را به مثابهاگر 
شود. با این حال شواهد فراوانی از میکشی، محسوبدارند، فرزندکشی در واقع نوعی رعیت

ي وجودي پدر را از آن خود رفت جوهرهخصوصاً کشتن پسر اول که گمان میفرزندکشی، 
)332-323: 1392کند، وجود داشته و دارد. (نک. فریزر، می

گیرينتیجه
) 2نست، هاي جامعه داآنها را بازتاب واقعیت)1توان نگریست:ها از دو جنبه میبه اسطوره

م، ها، رسوها به شمار آورد. در حالت اول، واقعیات روزمره از جمله پیشهي فقدانجبران کننده
ي زندگی، افتادهشوند. بازیگرانِ امور پیش پاالعاده نمایانده میعادات، و باورها، به شکلی فوق
. در این عرصه اندساحتی مقدس و دست نیافتنی یافتهشوند که مبدل به قهرمانان و خدایانی می

گردند و ساخته یا گران و کشاورزان و زنان زاینده، خدایان آفریننده میاست که کوزه
و پرستندگان اند، بندگانو تنهایی، یا دستیاري پدید آمدههایشان که به منظور رفع ماللزاده

یی که هرگز ها همان خطوط سفید تاریخ هستند. سطرهادر حالت دوم، اسطوره. شوندایشان می
ها. ها و نداشتهاند؛ حدیث آرزومندينوشته نشده یا بعداً پاك شده

هیچ یک از این دو دیدگاه به تنهایی براي تحلیل اساطیر بسنده نیستند. نه دیدگاه کسانی که 
ي کسانی که آن را صورت دانند، نه عقیدههاي درون میاسطوره را فرافکنی احساسات و عقده

جهان شمول هاي معنادار و شباهتشمارند. اسطوره ارتباط ذهن و عین است. میخیالی واقعیت 
ي آفرینش انسان، حکایت از ناخودآگاه در اسطورهآفرینشهايبودن انواع ایزدان و شگرد
ي آفرینش در هر منطقه متفاوت است.  جمعی دارد؛ حال آنکه ماده
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ري، کشاورزي، سفالگري، نجاعوامل اجتماعی از جمله شغل ساکنان منطقه (نظیر 
ي ها هستند.  مثالً در اسطورهگیري اسطورهگذار بر شکلجنگاوري) نیز از عوامل تأثیر

النهرین که همواره ستیزي بی پایان میان اقوام مختلف در جریان بوده است، انسان از دل بین
همچنین آفریند.میبا ریختن خون فرمانده سپاه، انسان را مردوكآید و یک حماسه بیرون می

هاي اسکاندیناوي و در اسطوره. اندها نقش داشتهدر شکل گیري این اسطورهعوامل سیاسی 
، از ژاپنی اولین انسان، اولین امپراطوريدر اسطورهبر طبقات اجتماعی تأکید شده است وچینی 

نژاد خدایان است. 
هایادداشت

]1[
ایران.1

دوم اهریمن بیدار شد و یورش بود. اماگئومرتنانسان، ي. پیش نمونههاي گیتی را آفریدنمونهاورمزد جهان مینوي و پیش
آفریده شد بود، در همانجا کشته شد؛ اما منی او بر زمین ریخت دائیتیيکه در کنار رودخانهگئومرتنخود را آغاز کرد. 

. چهل سال بعد، ازسپندارمذي کرد و یک سوم آن را، نگاهدارنَریوسنگو نور خورشید آن را پالود. دو سوم آن را ایزد
از این مشیانهو مشی. نخستین زوج آدمی، اشترویید. این گیاه دو شاخه دریواسبا زمین، گیاه گئومرتنيآمیزش نطفه

)59-56: 1386بیرلین، ؛50-46: 1386؛  آموزگار،92-85: 1386؛ هینلز، 20: 1386(کرتیس،دو شاخه پدید آمدند.
ین النهرینب.2

زهدان، میرندگان را ي ، الههایلی-بیلیتکه پیشنهاد کردندورفتند(خداي بزرگ)ل لیلابه نزد خدایان روایت اول:
کوچک جمعیت عظیمی از این گروه. بیلیت ایلی هفت مرد و هفت زن آفریدبیافریند تا به انجام کارهاي دشوار بپردازند. 

سرانجام خدایان براي عمل آنها را خنثی کرد. ،اتره خسیس؛ اما جمعیت انسان ها داشتسعی در کاهشال لیل . دپدید آم
بارداریشان نیز افزایش یابد. یا يکه فقط زنان وضع حمل کنند و دورهاز این قبیل.تدابیري اندیشیدندکاهش جمعیت انسان 

روایت دوم:)70-68: 1386(مک کال، . فه کنندهاي معبد انجام وظیاد عقیم شوند و یا به صورت روسپیاینکه بعضی افر
ا چهار نسل از آنه(مؤنث) مظهر دریا.تیه متو ی زیر زمین هاي ازلي آب( مذکر) نمایندهِاپسو: دو خدا وجود داشت

ي خود شهید؛ اما پیش از آنکه نقکشي قتل فرزندانش را نقشهپسو .  ادند که هیاهوي زیادي ایجاد کردندآورخدایان را پدید 
، دمکینَهبه اتفاق همسرش رساند و به قتل و او را آن را کشف کرد"داندکه همه چیز را می"اآاجرا بگذارد،يرا به مرحله

هی از هیوالهاي مت سپاانتقام شوهرش اپسو را بگیرد. تیهکه مت را ترغیب کردندهخدایان تیمردوك د.را آفریمردوك
د. خورمت رفت و شکست ید. او به جنگ تیهرسقرار داشت. خبر این ماجرا به اآ کینگوهیوالها . پیشاپیش ترسناك آفرید
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با نیمی. اشاند.  سپس او را دو نیمه کردپاش را از هم لگد مال کرد و با گرز، جمجمهمت را اکنون نوبت مردوك بود. او تیه
خون کینگو انسان ازمردوك هنوز به پایان نرسیده بود. او ا کاردیگر زمین را. امیاز او سقفی براي آسمان ساخت و با نیمه

)80-72: 1386؛  مک کال، 98-95: 1386(بیرلین، . را آفرید
چین.3

روایت جداگانه وجود دارد. در سه روایت نخست، به آفرینش انسان بـه  هفت هاي چینی، ي آفرینش جهان در اسطورهدرباره
گـوازن  : روایـت اول ل سایر مخلوقات  قـرار گرفتـه اسـت:   یت هاي دیگر انسان در ذیطور ویژه اشاره شده است و در روا

هـا را  اك رس زرد، آدمیانی بسازد. او گلتصمیم گرفت تا از خاك بستر رودخانه، یعنی از خرا آفرید، پس از آن که جهان
گذاشـت. سـپس در   براي آنهـا پـا مـی   دم اژدها گونه،ساخت. با این تفاوت که به جايبه صورت موجوداتی شبیه به خود می

تري گشت. بنابراین ریسمان سفالگري خـود  دمید. او پس از مدتی از این روش خسته شد و به دنبال روش سریعآنها روح می
افتادند، بـه  یی که بر اثر این عمل به زمین میهاراز رودخانه به حرکت در آورد. گلرا به گل بستر رودخانه آغشته کرد و بر ف

اي تولید شـده  همند و اشراف تبدیل شدند، و انساني حاکم ثروتهاي خاك رس زرد به طبقهآمدند. انسانیأت انسان در میه
؛  رضـایی،  1375:105؛  روزنبـرگ،  82: 1373(کریسـتی،  . ي فقیر و خـدمتکاران را بـه وجـود آوردنـد    از گل ریسمان، توده

انسـان نیمـه آسـمانی بـود، از سـکوت جهـان       -که نخستین غـول پان گوروایت دوم:). 1384:20؛  بیرل، 139-140: 1383
(آسـمان/  یانـگ ها خشک شدند، از عنصـر  ي زمین باشند.  وقتی تندیس ه کنندهملول شد.  دو تندیس از گل ساخت تا ادار

)83-82: 1373(کریسـتی،  ولـین مـرد و زن جهـان پدیـد آمدنـد.      ( زمین/ مؤنث) در آنها دمید و بدین ترتیـب ا ینمذکر) و 
پان گو که در حد فاصل آسمان و زمین قرار داشت، از به دوش گرفتن آسمان خسته شـد. پـس خوابیـد و در    روایت سوم:

. (بیرل، خواب مرد. از اعضاي بدن او جهان پدید آمد و حشراتی که بر پیکر او نشسته بودند، تبدیل به نخستین انسان ها شدند
رویی تخم که سبک تـر ي ک تخم بزرگ بود.  آسمان از پوستههان در ابتدا به صورت یجروایت چهارم:)17-20: 1384

پان گو بـه مـدت   )72: 1373. (کریستی، زیرین. فضاي بین آن دو را پان گو  پر کرده بودي بود، پدید آمد، و زمین از پوسته
پیکـرش عناصـر   يد.  سپس مرد و از تجزیـه آسمان رسیهجده هزار سال هر روز ده فوت رشد کرد تا اینکه قدش از زمین به

نـام  شـو  و فرمـانرواي دریـاي جنـوب    هـو فرمـانرواي دریـاي شـمال    روایت پنجم:)72: 1386. ( بیرلین، جهان پدید آمدند
(به معناي بی نظمی) بود. هـون دون، چشـم و گـوش و بینـی نداشـت. شـو و هـو        دون-هونداشت.  مالک سرزمین میانی نیز 

این هفت روزن را در سر او پدید آورند؛ اما هون دون تاب نیاورد و بعد از هفت روز مرد. از اعضـاي بـدن او   تصمیم گرفتند 
ي پـیش از آفـرینش جهـان فقـط گسـتره     روایت ششم: )70-69: 1386؛ بیرلین، 16: 1384. ( بیرل، کل کاینات پدید آمدند

میان این بخار پدید آمدند و از تعامل آن دو کیهان به وجـود  شکلی از بخار وجود داشت. دو نیروي کیهانی ین و یانگ ازبی
( زمـین و مـادر) بـا همسـرش     مـو -ديیـا  یا -دياز آمیزش جنسی ایزد بانویی به نام روایت هفتم:)17: 1384. (بیرل، آمد

)83: 1373. (کریستی، ها و سایر موجودات هستی پدید آمدند، انسانتاین لونگ
ژاپن.4
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را درگذشت. خدایان اوبه دنیا آوردن آخرین فرزندش، هستی یافتند. ایزانامی بعد ازایزانامیوایزاناگیيهادو خدا به نام
به جرم این نافرمانی "او را بیرون راندند. ایزانامی فریاد زد :روانه شد؛ اما ، بردند. ایزاناگی به دنبال همسرش به جهان زیرین

ر و پانصد موجود تازه را هستی من نیز هر روز هزا"، و ایزاناگی گفت:"بود خواهم کردهر روز هزار نفر از ساکنان زمین را نا
بدین ترتیب، ایزاناگی به آفرینش ایزدان دیگر پرداخت. هنگامی که او چشم چپ خود ) 17-15: 1373،(پیگوت".بخشممی

)75: 1386(بیرلین، شدند.را شست، ایزد بانوي خورشید و اجداد امپراطور متولد
هند.5

که مقداري خاك را ي چگونگی آفرینش سؤال کرد. شیوا توصیه کردو از او دربارهنزد شیوا رفت برهما بهروایت اول:
شیوا در هیأت . به آب سپرد. سپس کوزه را بسازد. برهما چنین کردايترکیب کند و کوزه)مریت(ابا اکسیر جاودانگی

. وجود آمدندهستی، از جمله انسان، بههاي و کل پدیدهشکست وزه را شد و با پرتاب تیري کیک شکارچی ظاهر 
ها شعلهبد و بارآسا بارانی سیل) سپس ویشنو به شکل یک آتش بلعنده  تمامی کیهان را ویران کرد. 23: 1385(داالپیکوال، 

آغاز گشت. اي آفرینش تازهاشبه خواب رفت و با بیداريند سر خود بر پیکر مار چلمیده . آنگاه ویشنو خاموش شدند
، (همان. ایند آفرینش را از نو به جریان انداختو فررهما (پدر بزرگ) روي آن نشسته بودید که بیرونیلوفري از ناف او 

. این رینش است، به روي اقیانوس رها کردبرهما به جاي کوزه، تخم زرینی را که حاوي بذرهاي آفروایت دوم: )25-26
با د کهششیوا در هیأتی دو جنسیتی ظاهر : روایت سوم) 23همان،. (ز دو عنصر جاودانی روح و ماده بودااي تخم آمیزه

از این آمیزش، هزاران تخم کیهانی حاصلش، فرایند آفرینش را به جریان انداخت. ي مؤنثقرار دادن بذر مشتعل در نیمه
)25،. (همانرینش آغاز شودماند تا زمانی که فرایند آفکیهانی شناور هاي سال بر آب

اسکاندیناوي.6
در محل تالقی سرما و گرما، یخ ها شروع به آب شدن کردند و قطرات آب  بر اثر گرما جان گرفتند و روایت اول:

لیسید و هاي یخی را گاو سنگ.پدید آمداودهومالآب شدن یخ ها، گاوي به نام شکل گرفت. با یِمیریخی به نام-غول
(به شدبوربوري ازدواج کرد و صاحب پسري به نامنامیده شد.بورياین انسان از میان سنگ ها پدیدار شد. انسان یک 
حل دریا قدم می پسران بور در ساروایت دوم:)77-76: 1387(پیج، نشده است). اياشارهآفرینش همسر بوري ينحوه

به شکل انسان در آوردند. اولی به آنها نفس و زندگی بخشید، ها را برداشتند و ي درخت رسیدند. کندهزدند. به دو کنده
روایت )79، (هماندومی درك و حرکت، و سومی گویایی، شنوایی و بینایی، سپس بر آنها لباس پوشاندند و نام نهادند.

یرایی کردند. . آنها با آبگوشت و نانی سفت از میهمان پذلخورده رسیدسازوجی ي د. او به خانهعازم سفر شریگسوم:
توانست ن و زشت روي به دنیا آورد. او میسپس هر سه به بستر رفتند. ریگ میان آن دو خفت. نه ماه بعد زن پسري خش

کارهاي دشوار نظیر پخش کود، مراقبت از حیوانات و کندن چاه را انجام دهد. به این ترتیب نژاد بردگان به وجود آمد.
ساکنان آن خانه بودند. آنها غذایی بهتر از میزبانان قبلی به او ايمرد کارگر و زن بافندهرسید کهپر رونق ايبه خانهسپس 

روي به دنیا آورد که چشمانی بعد زن پسري سرخدادند. سپس به رختخواب رفتند و ریگ در میان آنها خفت. نه ماه
به ه خود ادامه داد تا ریگ به راان از اوست.نژاد کشاورزان و خرده مالککنجکاو داشت. او صنعتگر و کارگر ماهري بود.
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کردند. آنها با نان و گوشت خوك و مرغ بریان و شراب که در سید که زوج دیگري در آن زندگی میعمارت باشکوهی ر
آورد ظروف نقره گذاشته شده بود، از او پذیرایی کردند. سپس مانند موارد پیشین به بستر رفتند. نه ماه بعد زن پسري به دنیا 

که موهایی بور، پوستی روشن، و چشمانی تیزبین داشت. ریگ شخصاً به تعلیم و تربیت وي پرداخت و انواع علوم و فنون را 
)81-80، (همان. به او آموخت. اشراف و خاندان سلطنتی از نژاد او پدید آمدند

یونان.7
(دریا) پدید آمدند. از امتزاج گایا و اورانوس پونت(آسمان) و اورانوسسپس بیرون آمد.گایاتاریکی ایزد بانوي از دل 

زاده شدند که اورانوس از آنها متنفر بود. پس آنها را به دنیاي مردگان فرستاد؛ اما گایا توانست دوازده موجود غول پیکر
پدرش غلبه ، نجات دهد و به جنگ علیه پدرش تشویق کند. کرونوس توانست بر (زمان)کرونوسیکی از آنها را، به نام 

که مادرش او را در غاري پنهان کرده بود، نجات زئوسفقط ت رسیدن، فرزندان خود را بلعید. کند؛ اما او نیز پس از به قدر
پیشرو)ی( اندیشهبه پرمتئوسوس زئ) 88-85: 1383. (رضایی، یافت و بعدها با شکست دادن پدرش فرمانرواي جهان شد

س و شبیه به کالبد جاودانان بساز. من در او زندگی خواهم دمید. هر چه الزم است به او برو و انسان را از گل ر"گفت: 
پرومتئوس با استفاده از خاکی که از یونان برداشته بود، "بیاموز تا جاودانان را پرستش کند و پس از مدت کوتاهی بمیرد.

)133-132، (همان. پیکر انسان را ساخت و سپس زئوس به او جان بخشید
آفریقاي جنوبی)(زولوها.8

)152همان، (. نخستین مرد و زن از درون یک نی یا از درون یک نیستان بیرون آمدند
سودان.9

نخستین زن و مرد از گل ساخته شدند. خداوند آنها را که بسیار کوچک بودند، درون ظرفی سر بسته قرار داده بود؛ اما با 
)63،(همان.هاي کنونی در آمدندي انساندازهتر شدند و به انگشودن در ظرف، بزرگ و بزرگ

غنا.10
)58،(همان.نخستین آدمیان که هفت زن و هفت مرد بودند، از درون سوراخی در زمین بیرون آمدند

ماالگاسی.11
مرد دوم تندیس را دید و . روزي یکی از مردها تندیسی چوبی از یک دختر ساختد یک زن و دو مرد را آفرید. خداون
و از بور از آنجا تندیس را دید هاي الوان و جواهرات گرانبها تندیس را آراست. زن، هنگام عاو با لباس. اش شدشیفته

آفریننده خواست تا به او جان ببخشد. هنگام سپیده تندیس جان گرفت. پس آن دو مرد فرا رسیدند و مدعی شدند که دختر 
مرد اول که تندیس را از چوب "ایان براي داوري آمدند و گفتند:متعلق به آنهاست؛ اما زن از دادن دختر امتناع کرد. خد

مردمان یاز این دو زن و دو مرد همه"اوست.ساخت، پدر دختر است و زن که به او جان بخشید، مادرش، و مرد دوم همسر 
)68-66: 1374. (پاریندر،روي زمین پدید آمدند
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مصر.12
(هارت، . گري انسان را قالب ریزي کردت، با استفاده از یک چرخ کوزهاس، خدایی با سر قوچ که نماد زایندگینومخَ

1385 :26-28(
آزتک و مایا.13

دو فرزنـد او بـه   .زدهم که مکان ثنویت است، جـاي داشـت  بر باالي آسمان سیاومتئوتلي بزرگ یا آفرینندهروایت اول:
در اثـر  کـه  هایی زدنـد ین چهار پسر دست به آفرینش انساناند.دآورچهار پسر به دنیا ، تسکاتلیپوکاو کتسال کواتلنام هاي 

ل، بـه جهـان زیـرین بـرود و     کـه ایـزد بـاد، کتسـال کواتـ     توافـق کردنـد   ایـزدان  ).48-43: 1384(تـوب،  از بین رفتند. طوفان
حـت فرمـانروایی   ي طوفان به ماهی تبدیل شدند، بازیابد. جهان زیرین، تآفرینش گذشته را که در نتیجههاي آخرین استخوان

، سـیواکواتل ایزد بانوي کهنسـال  سپس ها گریخت. و با استخوانبه جهان زیرین رفت تل، . کتسال کواایزد مرگ قرار داشت
، هاي آسیا شده ریختنـد قطراتی از خون خود را بر استخوانها را پودر کرد. خدایان استخوانزن، با استفاده از آسیاب -ماریا
آنهـا  گوکومـاتس و قلب آسـمان وگوياز گفتروایت دوم:)54-52، (همان. ي وجود نهادبه عرصهکنونی بشر پانژادو

از انسان را با گل رس سـاختند کـه   ي انمونهپس توانستند آنها را ستایش کنند. جهان و حیوانات خلق شدند؛ اما حیوانات نمی
.  هیوالهـا را پرستش نکردنداین موجودات، آفرینندگان . ندساختاز چوب ها را انساناین بار ،پسگفت.مفهوم میناکلماتی

. مردمـانی  ندیدبخشچهار انسان نخستین را شکل و ندذرت را آسیاب کردنهایتاً )76-74. (همان، نددهاي چوبی را خورانسان
ش خستین را به حدي کـاه هاي نخدایان دید آدمببینند. هاي کائنات راتمامی محدودهتوانستنداین آدم هاي ذرتی میاما که 

)94-92: 1386؛  بیرلین،85: 1384(توب، چیزهاي نزدیک به خود را ببینند. که فقط بتوانند دادند
اینکا.14

و بیـرون آمـد  تی تی کاکايه) از دریاچـ "کف دریا"یا "چربی دریا"، (به معناي ویراکوچاتاریکی خداي آفریننده، از دل 
هـا مـی نامنـد، بـراي مـدتی در      نگـاران آنهـا را نـژاد غـول    هاي اولیه که بعضی وقـایع رد.  این انساننژاد بشر را خلق کنخستین 
ز آنها، بـا نـزول طوفـانی    خشم ویراکوچا را برانگیختند. خداي آفریننده بر اثر خشم و نومیدي اها ه سر بردند، اما بعدتاریکی ب
دیگـري  ویراکوچا سپس تصمیم به آفرینش نژاد ا به سنگ بدل کرد.ي نخستین را به پایان رساند و این موجودات راین دوره

هنوز نرم و شکل ناپذیر بودند، پدیـد آورد.  د در سواحل دریاچه که هاي موجودومین نژاد بشر را  از سنگاز انسان گرفت و 
)46-43: 1384(اورتون، 
آمریکا.15

هـا  که خوب و خردمند بود، حیوانات و گیاهان و انسـان داشت. گلوسکاپ مالسومو گلوسکاپ مادر زمین دو پسر به نامهاي 
)83: 1386را خلق کرد و مالسوم، گیاهان و مارهاي سمی را. (بیرلین، 

هاایراکویی.16
)85دختري آسمانی به دریا پرتاب شد و بار گرفت. او مادر همه ي موجودات زنده است. (همان، 

پولینزي (سواحل شیلی تا هاوایی) .17
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زمـین سـاخته) را آفریـد و بـا او ازدواج کـرد. حاصـل ایـن پیونـد         (زنِهاینه هائو اوناانسان) از گل رس سرخ (به معنايکانه
دختري بود. سپس کانه این مطلب را که پدر دختر است از او پنهان کرد و با او همبستر شد. زمانی کـه همسـرش از ایـن امـر     

)77(همان، ه دل زمین فرو برد. آگاه گشت، با خشم دختر را از او دور کرد و با خود ب
ماداگاسکار.18

ها را خلق کرد. اما آنهـا او را فرامـوش کردنـد. از    و انسانساخت، جان بخشیدلی که دخترش میهاي گآفریننده به عروسک
-68همـان،  گذارد تا به کهنسـالی برسـند. (  گیرد و نیم دیگر را باقی میها را به عنوان خراج میآن پس او جان نیمی از انسان

69(
استرالیا.19

هاي مختلف قرار داد. بدهایی پر از کودك (بیشتر پسر) آمد و کودکان را در مکانسبا ،یین گارناي جهان، مادر آفریننده
http://www.kunwinjku-aboriginal-art.com/yingarna-dreamtime-story.html
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