
 
 
 
 
 
 

  ي آفرينشهانگرشي تطبيقي به اسطوره
 مهوش واحد دوست    

  استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

 فهري سليمان

  عضو هيأت علمي دانشگاه صالح الدين اربيل عراق
 ي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه دانشجوي دوره

        چكيده :
ها، در هايي هستند كه از پيدايش كيهان، آسمان و زمين، انسان و ديگر آفريدهي آفرينش، اسطورههااسطوره

ي آفرينش از مواردي بوده كه هميشه ذهن و كنند. مبدأ و سرچشمهجهان بحث مي ميان اقوام و ملل كهن
اند. اين انسان باستان را به خود مشغول داشته، و دايم در پي يافتن منشأ و كانون آفرينندگي آن بودهي انديشه

شماري در اين زمينه هاي بيها، در طول تاريخ بشريت، منجر به خلق اسطورهها و دل مشغوليتكنجكاوي
ها برخوردار ي در نزد اغلب ملّتاشده است، تا جايي كه اساطير مربوط به آفرينش از اهميت و جايگاه ويژه

اي را به خود اختصاص هاي اسطوره شناسان و پژوهشگران نيز، سهم عمدهها و پژوهشبوده، و در بررسي
  مورد توجه آنان بوده است. داده و شايد بتوان گفت كه به عنوان بنيادي ترين انواع اسطوره

ويژه شاهنامه، با نگاهي تطبيقي به بررسي ها بهتاي ايران و ساير ملاين پژوهش براساس منابع اسطوره
هايي هايي  كه نتيجه و حاصل پاسخ به پرسشاند، اسطورهپردازد كه از آفرينش سخن گفتههايي مياسطوره

هايي كه ها و شباهتاند، و همچنين تفاوتي مبدأ و آغاز آفرينش با آن روبرو بودهاست كه گذشتگان درباره
ها وجود داشته را، مورد پژوهش ي اين اسطوره، اعتقادات و تفكّر انسان دوران باستان دربارههاميان ديدگاه

ها گيري مشترك و بنيادي براي اين نوع اسطورهقرار داده است تا از اين طريق بتوان در نهايت امر  به جهت
  دست يافت. 
  هاتطبيقي، اساطير ساير ملت هاي آفرينش، شاهنامه، اسطوره شناسياسطوره اسطوره،كليد واژه: 
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كه هنوز نه شناخت علمي نه پژوهشي و نه جستجوي دقيقي وجود داشت، و بشر به مراحل  زماني مقدمه:

هاي بزرگ و پيچيده خارج از كنترل و رشد وبالندگي فكري و ذهني نرسيده بود، و همواره خود را با پديده
ديد در خيال خود به جسستجوي چيزي مي پرداخت و به  تأثير گزار در زندگي وسرنوشت خود، مواجه مي

اش باشد. كه ها وپيدا كردن اين عوامل مؤثر در زندگيدنبال عاملي مي گشت تا پاسخگوي اين كنجكاوي
ي اين اساطير، ها بوجود آمدند، از جملهها اسطورهي اين خيالپردازيها و كنجكاويسرانجام، در نتيجه

  باشد كه شامل اسطوره آفرينش جهان، انسان، نباتات و ساير موجودات است.هاي آفرينش مي اسطوره
هاي هاي خلق شده براي انسان آن دوران گاهي آفريننده وگاهي نقش حامي در برابر پديدهاسطوره      

 اي  جهتاي موارد وسيلهاند. حتي در پارهمخرب طبيعت و نيز از نقش زايشي و روزي رساني برخوردار بوده
هاي تسلّي و درمان روح و روان آنها بوده است. به نظر پژوهشگران، اساطير سرزمينهاي باستان و دوره

ي اعتقاد به نيروهاي فرا طبيعي است، و مي توان گفت اين نيروها با انسانهاي گوناگون كهن، در بر دارنده
هاي طبيعي تأثير ي پديدهيم و بواسطهزنده، هم متفاوت و هم از آنها برترند، و به طور مستقيم يا غير مستق

مطلوب يا زيان بخشي بر آنها مي گذارند. پس كاركرد اعمال آييني و جشنها از آن جهت است كه تأثير 
مطلوب را بيش تر كنند، يا از اثرات زيان بخش آن ها را بكاهند و مانع آن شوند. اين باور و اعتقاد در ميان 

هاي آفرينش و كار ايزدان را الگو و يي رسيده بود كه رويدادها و جلوههاي آن دوران به مرحلهانسان
گونه براي تمام كارهايي كه در جهان مادي انجام مي گرفت قرار مي دادند. وهر كاري كه در زمين و سرمشق

  اي از جهان مينويي مي دانستند كه قبالً در آنجا اتفاق افتاده بود.جهان خاكي صورت مي گرفت نمونه
ي اسطوره شناسي صورت ي پژوهشهايي كه در زمينهبا مطالعه و بررسي در نتيجه نقد و بررسي:          

هاي هاي پيدايش اسطوره، اين نكته روشن مي شود كه در ميان اسطورهگرفته است، همچنين با تأمل در نظريه
آن  و هم از نظر اهميت وجود ي آفرينش، هم از لحاظ چگونگي پيدايش گوناگون اكثر ملل جهان، اسطوره

  ي نخست برخوردار بوده است.اند، از مرتبهاين اسطوره، در ميان مردماني كه آن راخلق كرده
بنابراين، در دوران اساطيري، دوراني كه انسان با تخيل خود زندگي ميكرد، موضوع خلقت و آفرينش        

ن بشر رابه خود مشغول داشته بود، و سعي ميكرد تا اعم از كيهان و جهان وانسان و ديگر مخلوقات، ذه
هاي او باشد. از اينجاست كه ي آفرينش بيابند، تا ارضا كننده اعتقاد،  ذهن و انديشهاي براي پديدهسرچشمه

ي وجود گذاشتند، و اين جريان از روي اساطير آفرينش، در اشكال گوناگون و نزد اقوام مختلف پا به عرصه
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روي سادگي و بي فكري نبوده، بلكه با تفكّر و خيال انديشي عميق صورت گرفته است.  لوي تصادف يا از 
ي اقوام آن دوران (اقوام بدون نوشتار) از يك استروس، انسان شناس شهير فرانسوي، معتقد است كه انديشه

بتدايي توسط نيازهاي ي تمام اقوام اجويانه ـ متفاوت با نظر مالينوفسكي كه معتقد است انديشهسو غير سود
-اوليه زندگي تعيين مي شدند ـ و از سوي ديگر فكري متفاوت با نظر لوي برل است كه معتقد است، انديشه

). بنابر 18و16، ص1376هاي عرفاني و احساسي است، (الياده؛ ي انسان اوليه كامال ً تحت تأثير بازنمايي
آن آفرينش جهان انجام گرفته است. حتي در اساطير روايتهاي اساطيري، نخست آفرينش كيهان و پس از 

هاي شعراي سومري، عموماً با ذكر آفرينش جهان، بدون ارتباط مستقيم به كلّ و مجموع اثر آغاز مي حماسه
ي آفرينش چنين است: ي اسطوره). نگرش ميرچا الياده در زمينه29ـ 30، ص1376شده است، (لوى استروس؛
كه بدست بشر آبادان شده اعتباري ندارد، جز آنچه توسط نمونه مينوي كه اسوه و  جهان پيرامون ما، جهاني

سازد. نه تنها  اي از پيش پرداخته، ميشود. انسان، همه چيز را از روي نمونهالگوي آن است، بدو ارزاني مي
آن جا ساكن هاي مينوي دارند بلكه اين حكم در مورد سرتاسر سرزميني كه شهر او، و پرستشگاهش نمونه

كند. ساكن شدن در كشوري تازه و ناشناخته و نا آباد، معادل است با نوعي عمل خلقت... است، صدق مي
آنها در واقع با معمور كردن زمين ِ بيابان عمل ايزدان را تكرار مي كنند كه با ارزاني داشتن صورت و هنجار 

داني چيزي نيست جز تقليد صرف، از فعل ازلي به آشوب ازلي آن را متعين و سامانمند كردند... اين آبا
ي آفرينش اين نكته شايان ذكر است ). در ارتباط با اسطوره123، ص1382خلقت عالم و آدم، (واحد دوست؛

ي موارد بر نمي خوريم. در همه "هيچ"هاي كهن، آفرينش به مفهوم آفرينش از كه در هيچ كدام از اسطوره
). 120، ص1382لت از آشفتگي است كه از آغاز وجود داشته است (همان؛آفرينش به نظم درآوردن آن حا

هاي آفرينش، چگونگي بوجود پس از ذكر اين مقدمات، در بخش نخست اين پژوهش، به بررسي اسطوره
         ها، و به ويژه شاهنامه، مي پردازد:     اي ايران باستان و ساير ملتآمدنشان و جايگاه آنها بر اساس منابع اسطوره

  ي آفرينش بين النهرين (سومري):اسطوره
ي سوم پيش از مسيح تمدني رو به گسترش در سواحل سفالي دجله و فرات به وجود آمد از آغاز هزاره     

ي خود را كه پايه گذارانش دو ملت همسايه بودند: اكديان و سومريان. هر يك از شهرهايشان، ايزدان ويژه
شهروندان به ايزدان شهرهاي مجاور خويش نيز احترام مي گذاردند. ازين گذشته،  شمردند. امامحترم مي

فاتحان يك شهر، ايزدان خود را به شهروندان تسليم شده، تحميل مي كردند. پس، اساطير آشوري ــ بابلي در 
شده است ي تكميل اشتراكاتي است كه از آميختگي ِايزدستان ِاكدي و سومري ناشي روزگاران متأخر نتيجه
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ها بايد ).  پرفسور كريمر نشان داده است براي دانستن جهان آفريني سومري23، ص1381(هنرى هك؛ 

ي بنياد جهان بيرون كشيد و با هم تلفيق نمود. اسطورههاي متعدد، دربارهبخشهاي گوناگوني را از اسطوره
  عالم، سامان عالم و آفرينش انسان. هاي آفرينش سومري را مي توان زير سه عنوان طبقه بندي نمود: بنياد

ثبت شده است و از » دريا«: يكي از خدايان سومري زن ــ خداي نام مو است. نام او با معني بنياد عالم      
آيد كه آسمان و هاي ديگر، چنين بر مياند. از اسطورهياد كرده» مادري كه آسمان و زمين را زاييد«او به عنوان 

ي آن آسمان بود. آسمان در قالب خداي آن تجسم يافته ي آن زمين و قلهي بود كه پايهزمين، در آغاز كوه
بود و زمين در قالب زن ــ خداي كي و از پيوند آن دو خداي هوا انليل حاصل شد. انليل، زمين را از آسمان 

اساطير سومري كه هوا، آسمان و زمين را از يكديگر جدا ساخت. جدا ساخت و عالم را پديد آورد، چنان
  ي بنياد درياي آغازين خامش است.درباره
ي عناصر هاي سومري به چگونگي پديد آمدن اجرام آسماني و همهبسياري از اسطوره سامان عالم:      

اي است كه در مورد سامان بخشي آسمان، چنين گفته مختلف تمدن سومري اشاره دارند. از ميان آنها اسطوره
شود كه از اين جريان از خدايان بزرگ سومري است با زن ــ خداي نين ليل، همبستر مياست كه: انليل كه 
نا اوتو ستارگان و يابد كه در پي آن روشنايي آسمان به شكل نانليل تولد مينا فرزند نينماه ــ خداي نان

ها شهرها و معابد سيارات فراهم گرديد. اكنون سامان بخشي زمين مي بايست بر قرار شود. از نظر سومري
اند. آفرينش انسان پس از پايان يافتن كارهاي گوناگون خدايان، خدايان پيش از آفرينش انسان وجود داشته

ها دام وسايل كشاورزي و فنون تمدن راغير مستقيم پيوندد. انليل رستنيبراي آفرينش سامان عالم به وقوع مي
رد. و انسان براي جبران كمبود خوراك و لباس خدايان آفريده آوو با آفريدن خدايان كم اهميت تر، پديد مي

  شود.مي
در چند اسطوره، از آفرينش انسان سخن رفته است وهدف از آفرينش انسان در آن  آفرينش انسان:       

شود، تا زمين را بكارد و خدايان را اساطير، يكي بوده، بدين معني كه انسان براي  خدمت به خدايان خلق مي
  )    57ـ58، ص1386ز زحمت كار كردن براي معاش آزاد سازد. (ف.ژيران و ديگران؛ ا
  اساطير آفرينش آشور و بابل:  

هاي آفرينش عالم را، البته بايد در تاريخ مصر و بين النهرين باستاني جستجو كرد، كه ترين اسطورهقديمي    
ز عالم، از تأثير اساطير يونان و روم باستاني و آنچه در تأثير آنها در ايجاد مراسم و آداب اقوام و متمدن امرو
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). چنان كه پيشتر نيز 30و24، ص1381سنن و تقاليد هند وايران كهن انعكاس دارد، كمتر نيست (هنري هك؛ 
گفته شد اساطير آشوري ــ بابلي در روزگاران متأخر از همسان سازي ايزدان و اصل و نسب و خويشاوندي 

آوردن و تكميل اشتراكاتي كه از آميختگي ايزدستان اكدي و سومري ناشي شد، بوجود آمده ميان آنان، پديد
  اند: 
هنگامي كه نه آسمان بود/ نه زمين بود نه بلندا نه ژرفا نه نام/ هنگامي كه اَپسو/ آب شيرين و        

همي گردد/ بدان هنگام  نخستين مولّد/ تنها بود/ و تيامت/ تلخ آب/  و آن به زهدان يا موموي خود باز
كه هيچ ايزدي نبود./ هنگامي كه شيرين و تلخ/ با هم آميختند/ ني زاري به جنبش در نيامد/  و بوريايي/ 
آب را گل آلوده نساخت/ ايزدان/ بي نام بي سرشت و بي آينده بودند/ آنگاه ايزدان/ از اَپسو و تيامت 

كرد/ لحمو و لحامو/ نام يافتند/ هنوز جوان بودند/  ها/ گل و الي/ در آب رسوب آفريده شدند/ در آب
هنوز قد نيافراشته بودند/ هنگامي كه اَنشار و كيشار/ از آن دو پيشي جستند/ مرزهاي آسمان و زمين 

ها گذشت/ تا آنو/ اين ها به هم رسيدند/ تا ابر از خاك جدا كنند/    روزها و سالگسترده گشت/ افق
ي پدر/ با سرشت خويش/ نوديمود ــ ايا خداي شه كن كننده/ نخست زادهآسمان ِتهي/ وارث و ري

(ساندرز؛  ي خويشاوندان...زمين را آفريد/ هشيارخردمند/ گسترده تر از افق آسمان/ و نيرومندترين همه
  ). 17، ص1385
ا وصف كيهان ِنظام گردد و بآغاز مي» آشفتگي نخستين«منظومه يا نيايش نامه آفرينش ِبابلي با توصيف        

پذيرد. بنابراين، توصيف گر مندي كه تحت فرمانروايي يك سلسله مراتب از نيروهاي ايزدي است، پايان مي
ي آفرينش و اينكه ملت سومر و اكد ). ماجراي اسطوره17ـ18، ص1385نوعي آفرينش است (همان؛ 

آمده است: در آغاز بدان هنگام كه  اي بابلي چنينپنداشتند در منظومهي جهان را  چگونه ميسرچشمه
تنها اَپسو، اقيانوس ازلي و تيمات درياي » پايه نامي نداشت و زمين ِفروپايه نيز بي نام بود آسمان ِ فراز«

آشوبگر، داراي نام بودند. از آميزش اين آبها نخست مومو (آشوب امواج) سپس زوجي مار اژدهاوش: لحمو 
ي خود، َانشار (جهان حامو (گل و الي جفت مادينه) پديد آمدند كه به نوبهي نرينه) و ل(گل و الي نيمه

ي قدرتمند، ائاي بس هوشمند؛ و ايزدان آسماني) و كيشار(جهان زميني) پديد آمدند كه عبارت بودند از: اَنو
دند. هاي مسكون در آسمان و آنوناكي هاي پراكنده بر روي زمين و جهان زيرين بوديگر كه شامل اگيگي

ي شد كه جهان را زاد. او را به گونهي عنصري زنانه نمايانده ميگونهي دريا بود، و به، شخصيت يافتهتيامت
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ي كنند. در دنبالهمي بينيم كه ايزدان هوشمند و نظم آرا، عليه آنها مبارزه مي» آشوب نخستين«نيروهاي كور 

  ان، قيام كردند:ماجرا تيامت و مردوك (مردوخ) خردمند در ميان ايزد
خداوندگار (مردوك) تور بينداخت و  آنان به سوي نبرد خيز برداشتند و به رزمگاه فراز پوييدند/         

  پيكرش بر زمين افكند و راست برآن ايستاد.  تيامت را به بند افكند.../
ي ديگر، زمين سخت سر را اي، گنبد آسمان واز نيمهكرد. از نيمه» چون ماهي به دو نيم«پس پيكر را         

گاهي در آسمان براي بزرگ ايزدان بساخت و ستارگان را ساخت و با اين كار، جهان را سازمان بخشيد. خانه
ي ايزدان مزبور بودند نصب كرد؛ طول سال را تعيين كرد و مسير پيكارهاي آسماني را نظام بخشيد. كه نگاره

انسان » آن كه ايزدان در جهاني سرشار از شادخواري بزيند براي«بدين گونه زمين شكل گرفت پس مردوك 
را آفريد. بنابرحماسه ي آفرينش مردوك پيكر نخستين انسان را با بهره گيري از خون ِ كينگو قالب گرفت. در 

به  و» ي انسانييت را پديد آوردبا وي نطفه«يكي از متنهاي بابلي ِ نو يافته در اريدو آمده كه ايزدبانو اَرورو، 
مردوك ياري رساند. سرانجام رودهاي بزرگ گياهان و جانوران وحشي و اهلي پديدار شدند. ديگر كار 

ي مطالب مربوط به آغاز آفرينش كيهان و انسان، سخن را اينگونه ، در ادامهساندرزآفرينش انجام گرفته بود. 
ــ » آشفتگي آب گونه«ن در يك پي گرفته است كه در سرگذشت آغاز آفرينش، آمده است كه ايزدان نخستي

، 1385ي رشد كيهان است (ساندرز؛ يابند و نامشان توجيه كنندهكه خود ايزد به شمار مي رود ــ هستي مي
هاي گوناگون ).  در حقيقت دو موجود ازلي نا آفريده هستند به نام تيامت و اَپسو كه معرّف جنبه17ـ18ص

تن زوج خدايي نرو ماده به ست كه مومو نام دارد. در كنار اين سهي سومي نيز هاند. باشنده» سكون«آب و 
شوند كه به اند. پس از آنها اَنشار و كيشار ظاهر مي» خاك«نام لَحمو و لحامو هستند كه در لغت به معني 

اين ها و خرد) ئانوديمود (ايزد زمين، آباند و با زايش آنو (آسمان) و فرزندش امعني دو افق آسمان وزمين
زنند كه معبد و برجي در آيند و راي ميي ايزدان در بابل ــ شهر گرد هم ميهمهشوند. دو افق از هم جدا مي

ي آسمان و سراي ايزدان باشد. پس  از اين رويداد، همان جا در مركز زمين براي مردوخ بسازند چنانكه جلوه
شود. (ف. ژيران و براي پريستاري ايزدان آفريده مياي گردد. او چون بردهآفرينش انسان ِانديشه ور آغاز مي

  )57ـ63، ص1386ديگران؛ 
  ي آفرينش نزد مصريان:   اسطوره
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هاي روزگاران ديرين پيدايش هر چيزي را به دخالت يك خدا نسبت مي ي انسانمصريان همانند همه         
يعي نداشته باشد. در نتيجه شمار ايزداني دادند، و براي آنان چيزي وجود نداشت كه ريشه در نيروهاي فراطب

). از اين جهت سيال بودن دين 85، ص1385شدند قابل توجه بود (ساندرز؛ ي نيل پرستيده ميكه در دره
گيرد ي آفرينش مصري صورتهاي بسياري به خود ميآيد و به خاطر همين سيالن، اسطورهمصريان پيش مي

- مي» كامل بودن«يا » عدم«اي به معناي است كه نامش ظاهراً از ريشه آتوم ايزدي). « 18، ص1385(ژ. ويو؛ 

). 85(همان، ص» دانستندآيد. كاهنان، از روزگاران پيشين او را با رع ــ خداي بزرگ خورشيد ــ يكي مي
دهد كه بر بلنداي آغازين نشسته ترين صورت اين اسطوره خورشيد ــ خداي آتوم ــ رع را نشان ميقديمي

آورد. اما خود آتومدر حال بر آمدن از نون كه همان اقيانوس است و خداياني كه تابع اوييند را در وجود مي
بخشد به ها به اين عناصر هيوالي آغازين، نظم ميبا بر آمدن از آب آتوم،آغازين باشد تصوير شده است. 

هاي مناسب خويش به انجام د كه در مقامشوني خداياني نمايان مياي كه در متنهاي متفاوت، به مثابهگونه
به اين شكل  آتومي اين اسطوره، هاي اهرام، در يكي از صورتهاي اوليهوظايف خود مشغولند. بنابر متن

كند از پيوند اين يعني هوا و رطوبت را توليد مي شو و تفنوتكند و تصوير شده است كه خود را بارور مي
زمين ــ خدا ونوت، آسمان ــ زن ــ خداست. صورت ديگر اين  پديد آمدند كه گب گب و نوتدو 

 نونشود؛ پتاه با خداي محلي ممفيس بود و در فعاليت آفرينش، نقش برتري به پتاه واگذار مي پتاهاسطوره 
يعني اقيانوس آغازين، يكي گرفته شده است و به اين صورت تصوير شده است كه با كالم خدايي خود، آتوم 

آورده است. در اساطير مصر، آفرينش انسان، جاي خاصي ندارد. ايان معابد هليوپوليسي به وجودي خدو همه
هاي خوريم كه روي چرخ سفالگري در حال سرشتن نوع بشر است. و در متنبر مي خنومبه تصويرهايي از 

ن و خدايان به آن هايي به فعاليتهاي خاص آفرينندگي خداي خنوم مي شود، ولي مرز ميان انسامصري، اشاره
شود ترسيم نشده است، وتأكيد نسبتاً كمي كه در اساطير مصري بر دقتي كه در دين سومريان مشاهده مي

  )23، ص1385آفرينش انسان شده است از همين جا ريشه مي گيرد. (ژ. ويو؛ 
  هاي آفرينش عبري:اسطوره

ي ش ديده مي شود، كه نمايانگر دو مرحلهي آفريندر دو باب نخست سفر پيدايش، دو داستان درباره      
ي بين اين دو داستان، در جدول ذيل ترسيم متفاوت در جريان تحول و دگرگوني دين اسرائيل است. مقايسه

 مي شود:
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  داستان دوم  داستان اول

 شكل اوليه عالم به صورت هيوالي آب است.
كار آفرينش به خدا منتسب مي شود، و به صورت 

عمليات جدا گانه تقسيم مي گردد، كه شش رشته 
  هر كدام به يك روز اختصاص دارد.

  ترتيب آفرينش چنين است: 
  الف) روشنايي

  ب) فلك ــ آسمان
  ج) خشكي ــ زمين 

  د) نباتات ــ در سه نوبت
  و) اجرام آسماني ــ خورشيد ماه  

هـ) پرندگان، ماهيان، جانوران، انسان نر و ماده با 
  هم.

ي هرز است، بي لم به صورت پهنهشكل اوليه عا
  آب و بي رستني.

كار آفرينش به خداوند خدا منتسب مي شود، اما از  
  زمان آن ذكري به ميان نمي آيد.

  ترتيب آفرينش چنين است:
  الف) آدم سرشته از خاك

  ب) باغ به طرف شرق در عدن
ج) همه گونه درخت، از جمله درخت معرفت نيك 

  و بد.
صحرا پرندگان(از ماهيان ذكري د) بهايم حيوانات 

نمي شود)                                                   
  هـ) زن آفريده از آدم

 ) 143، ص1381(هنري هك؛                           
  

خدايي در كار هاي مختلفي به فعاليتهاي عالوه بر اين دو داستان آفرينش، در شعرهاي عبري، اشاره        
ي آفرينش در متون بني هاي ديگري از اسطورهي اين است كه صورتشود، كه خود نشان دهندهآفرينش مي

، شرحي مي 17تا  12هاي اسرائيل رواج داشته است، براي نمونه: در مزامير داود، مزمور هفتاد چهارم، آيه
(اژدها ــ نهنگ) چند سر را كوبيد،  لوياتاناي با آب ها دهد چگونه يهوه در كشاكش مبارزهبينيم كه نشان مي

ايم كه در ها نمود. پيش از اين ديدهو سپس آغاز به آفريدن روز و شب، اجرام آسماني و ترتيب فصل
ي آفرينش اكدي، مردوك، پس از  كشتن هيوال ــ اژدهاي تيامت، به انتظام عالم وبناي اساگيال حماسه

  ) 71ـ5، ص1383؛ پرداخت. (اسماعيل پور
  آفرينش در اساطير هند باستان:  
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است. جهان آفريني، در  ريگ ودامهمترين منبع اساطير ودايي، همان كهن ترين منبع عظيم ادبي هند           
ي ي به كار بستن متخصصانهريگ ودا بر دو نظر استوار است؛ نظر نخست بر آن است كه خلق كيهان، نتيجه

ي توليد طبيعي اري، توسط نجاري زبردست است؛ و ديگري پديد آمدن كيهان را نتيجههاي نجفوت و فن
  داند.مي

كنند. اندازه گيري، در امر شكل يافتن كيهان بسيار استفاده مي» بنا«ي شاعران ريگ ودايي، از استعاره          
زمين را به وجود مي آورد و طاق بلند ي گيرد، و پهنهشش اقليم را اندازه مي ايندرهدر آفرينش معمول است. 
  برد...آن را به كار مي ورونَهي اندازه گيري خورشيد است، كه آسمان رامي سازد. وسيله

اي  قبل اما باور به توليد طبيعي و نظام پدر فرزندي در كيهان پرستي، بدين نحو است كه ظهور پديده          
ي اول است. بدين گونه، پگاه، ي دوم فرزند پديدهكند كه پديدهمي ي ديگر، اين باور را ايجاداز پديده

خورشيد را مي زايد و قرباني بامدادي را و پگاه خود فرزند شب است. شاعر ديگري، آفرينش ازلي را چنين 
از بيند: از حرارت، نظم جهان بر خاست. آنگاه شب، اقيانوس و سال پديد آمد؛ و دادار (آفريننده) يكي را مي

  پي ديگري آفريد: خورشيد، ماه، آسمان، زمين، فضا و اثير.
خوانند كه مي منومي شمردند و  ويوسوتدانند. او را فرزند انسان را كالً از انسان نخستين مي وداها،          

شود كه نيز پدر مردم شمرده مي يمهآيد. جز منو پسر ديگر ويوسوت به نام نخستين قرباني كننده به شمار مي
- نژاد انسان را پديد آورد. گاه به اين نظر، كه هستي از نيستي پديد آمده است، نيز اشاره مي يميبا خواهرش 

هاي نامشخص را فراگرفته رود. در ريگ ودا آمده كه: در آغاز هيچ نبود، همه تُهيگي بود؛ تاريكي و فضا، آب
ي ذهن (الياده؛ نخستين تخمه ارزوتوسط حرارت خلق شد، آنگاه  اكَمام بودند. سپس موجودي ازلي به ن

). مطابق يكي از چند روايت مربوط به تكوين كاينات در هند باستان (چنان كه در سرودي در 34، ص1378
را  پروشهريگ ودا معروف به پروشه ــ سوكته اشاره شده)، در آغاز زمان، ايزدان موجودي غول آسا به نام 

ه احتمال زياد مانند گيومرث در اساطير ايراني) قرباني كردند و از سر و ناف و پايش سه حريم گيهاني (ب
يعني آسمان و فضا و زمين را ساختند و نيز مطابق افسانه، از مغز او ماه برون جست، از چشمش خورشيد، از 

ي هندي نيز از چهار ي جامعهه، و همچنين طبقات چهارگانسومه و ايندرهنفسش باد، و از دهانش ايزدان 
  )34اندام او زاده شدند. (همان، ص

  آفرينش در اساطير بندهشني چين باستان:     
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يعني » مهتر و كهتر«در اساطير بندهشني چين باستان، نام هيوالي آغازين است كه خود از  پان ــ كو          

نش پرداخت. از پاره سنگهاي مرمرين شناور در اثير، ) زاده شد و به آفريyang -yinي ازلي (هاي دو بودهپاره
خورشيد و ماه و ستارگان را تراشيد، و بعد از هيجده هزار سال، مرد وبا مرگش آفرينش گيتي را تكميل كرد 

هاي اندام او بود كه اجزاء عام، ساخته شدند: از خونش رودها؛ از مغز استخوانش، گوهرها چرا كه از پاره
دندانهايش فلزات؛ از دمش ابرها و باد؛ از چشم چپش روشني ماه؛  از چشم راستش روشني ومرواريد؛ از 

  ) 34، ص1378آفتاب. (الياده؛ 
  ي آفرينش به روايت يونانيان:اسطوره

(فضاي بي پايان) بود؛ از  »خائوس«بنابر اساطير يوناني، آفرينش اوليه به اين صورت بوده كه نخست        
ها ــ بوجود آمد. سپس از ها اعم از خدايان و انسان(زمين مسطح و گشاده) ــ مادر بودني »گايا« خائوس

(آسمان) زاده شد. از پيوند زمين وآسمان شب و روز و هيوالها پديد آمدند و اورانوس را  »اورانوس«، »گايا«
جاي گرفت و نظم و  مانند شاهي برصدر انجمن خدايان يوناني »زئوس«پسرش (زمان) در بند كرد. آنگاه 

  وحدت را در المپ، برقرار ساخت.
كنند و وصلت زمين و آسمان، نخستين ازدواج مقدس است، كه خدايان به شتاب از آن پيروي مي        

- آدميزادگان نيز با همان متانت و وقار مقدسي از هر عمل و فعاليت انجام يافته در سپيده دم زمان سرمشق مي

  )    26، ص1385پردازند. (ف. ژيران و ديگران؛ اقدام خدايان مي گيرند، به تقليد از
  ي آفرينش در ميان اساطير روم:اسطوره  
بود و به عنوان خداي خورشيد بر سپيده دمان نيز فرمان مي راند. به زودي به » آغازها«خداي  ژانوس   

امور بشري جاي گرفت. به همين دليل  عنوان بنيانگذار تمام ابتكارات، شناخته شد و بطور كلي در رأس تمام
بود. » ژانوس پدر«روميان براي وي نقشي ضروري و اصلي در آفرينش كيهان قايل شدند. او خداي خدايان 

دهد كه ژانوس در آن هنگام كه هوا، آتش، آب و زمين هنوز عناصري كامال ً (شاعر رومي) گزارش مي اويد
مي كه اين عناصر از هم جدا گشتند خاؤس شكل ژانوس به خود شد؛ هنگاناميده مي خاؤسبي شكل بودند 

  )141ـ2، ص1381اش بود. (هنري هك؛ اش، نشانگر آشفتگي شكل اوليهي دو سويهگرفت.چهره
  هاي آفرينش در آفريقا:اسطوره



 2613    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

بي  هاي مربوط به آفرينش، در آفريقا، چنين آمده است كه در آغاز، جهان، آشوبي آبي ودر يكي از اسطوره
 اولوروناي باتالقي بود. بر فراز آن، در آسمان، خداي متعال، شكل بود، كه نه دريا و نه زمين، بلكه پهنه
، موسوم به خداي اوريشانالي آنها مي توان اش بودند كه از جملهزندگي مي كرد، و خدايان ديگري نيز مالزم

و به او فرمان داد كه دنيايي خلق كند. زمان براي بزرگ، را نام برد. اولورون، اوريشانال را به حضور خواند 
ي حلزون پر از خاك جادويي، يك كبوتر و يك مرغ پنج پا به آفرينش زمينِ سخت فرا رسيده بود. يك پوسته

ي آشوب نزول كرد و سازماندهي اوريشانال داده شد تا مأموريت خود را به انجام برساند. اوريشانال به ورطه
ي كوچك ريخت. كبوتر و مرغ شروع به خراشيدن خاك . او خاك جادويي را در يك ناحيهآن را آغاز نمود

جادويي كردند و آن قدر اين كار را ادامه دادند تا زمين و آسمان از هم جدا شدند. ساختن زمين چهار روز 
ي كاري هطول كشيد. روز پنجم، اوريشانال به استراحت مشغول شد. در سنّت يوروباها(غرب آفريقا) هفت

چهار روزه است، و روز پنجم را در گراميداشت آفرينش به تفريح مي پردازند. اوريشانال، بار ديگر به زمين 
فرستاده شد تا درختكاري كند، و از جمله نخستين نخلِ روغن را بكارد. اولورون از آسمان باران نازل كرد و 

ن در آسمان، آفرينش نخستين مردم را آغاز كرد. بذرها آب خوردند و به جنگلي بزرگ تبديل شدند. اولورو
ي اوريشانال از گل سرشته شدند، اما فقط خداي متعال، اولورون توانست در آنها زندگي آنها به وسيله
  )    67ـ6، ص1386بدمد.(بيرلين؛ 

  ها:آفرينش نزد اقوام شمالي و ژرمن
ي چاهي، يازده از، در سرزمين تاريك مه آلود، از دهانهها، در آغهاي اقوام شمالي و ژرمنبنا به افسانه       

هاي يخ روي هم انباشته شده، به فراخناي تهي رسيدند و آنجا با رود جاري بودند، كه سپس يخ زدند و توده
هاي آب به صورت مردي اخگرهاي سوزان جهان گرم، برخورد كرده، شروع كردند به آب شدن و چكه

هاي ي ديوهاست. بعداً سه ايزد برادر به نامكه پدر همه اورگلميرو يا  يميرنام سترگ ويا غولي درآمد به 
هاي تن او گيتي را ساختند: از خونش درياها؛ از سرش سپهر را؛ و ، يمير را كشته از پارهاودين، ويلي و وي

  )   162، ص1374از مژگانش، پرچين پيرامون ربع مسكون را. (الياده؛ 
  ميان اساطير آمريكايي: ي آفرينش دراسطوره
آفريدگار  آوونا ويلونوشويم: درآغاز تنها آفرينش جهان و انسان آشنا ميذونيِ ي در اينجا، با اسطوره        

ي همه چيز وجود داشت. او در خالء جهاني كامال ًتنها بود. خود را به خورشيد تغيير ــ سازنده و دربرگيرنده
ي خود، دو بذر ساخت، كه با آنها آبهاي كبير را بارور كرد: در زير گرماي شديد نورش، شكل داد واز ماده
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آبهاي دريا سبز شد و كفي پديدار گرديد، كه پيوسته رشد كرد تا سرانجام زمين ــ مادر، و پدر ــ آسمان 

را به خود گرفت، » نندهپدر ــ آسمان همه پوشا« آپويان تاچوو » ي مادر ــ زميندربر گيرنده« آويتلين تسيتا(
از اتحاد اين دوقلوهاي كيهان، آسمان و زمين و زندگي در شكلهاي ميليونيِ موجودات زاده شد. اما زمين ــ 

نگاه » چهار زهدان زمين مي نامد«مادر، تمامي اين موجودات را در درون تن خود، در آنچه كه اسطوره 
ان و ساير موجودات كم كم سبز مي شود و از تخم بيرون داشت. در ژرفترين زهدان غار مانند، بذرهاي انس

  )197ـ9آيد. (همان، صآيد، در واقع درست به همان سان كه جوجه از تخم بيرون ميمي
  ي آفرينش در اسطوره شناسي استراليايي: اسطوره 

استراليايي، همانند اكثر اقوام و ملل پيشين جهان، زندگي آييني خويش را به كار آفرينش  هايكاراد جري     
زنند. به عبارت ديگر، آيين، در همان آغاز پيدايش جهان، انسان و ديگر موجودات، و پيدايش كيهان، پيوند مي

  اند.داشتهآغاز گرديد و آنان نيز خود را به انجام كامل آن مقيد مي
اي كه ها، حق داشتن تاريخ منحصر به خودشان را نداشتند وآنها تنها از اعمال سرمشق گونهارادجريك      

ي كردند. و جريان اسطورهتوسط موجودات الهي و تمدن بخش، در سپيده دم زمان، اجرا شد، تكرار مي
از  دينگودر هيبت » دجيمبيريباگا«اند كه: در زمان رؤيا، دو برادر به نام آفرينش را به اين شكل روايت كرده

رسيد، تغيير شكل آيند، سپس به دو غول انسان نما، كه از بلندي قد، سرشان به آسمان ميزمين بيرون مي
يافتند. پيش از ظهور اين دو برادر هيچ چيز وجود نداشت؛ نه انساني نه درختي و نه جانوري. آنها درست در 

آمدند وآن هنگام بود كه موجودات هستي خود را آغاز كردند. از زمين بيرون » اولين روز«سپيده دم 
باگادجيمبيري ها هم براي هر كدام نامي گذاشتند آنگاه رو به شمال كردند، ماه و ستارگان را ديدند و براي 

ها را، كه در نظام طوايفي بي نظم و سامان بودند، در نظامي هر كدام نامش را انتخاب كردند. همچنين خانواده
پردازند، كه برادران اي ميهاي بسياري به توصيف شيوهامان دادند، كه تا به امروز ادامه دارد. اسطورهس

، 1382ها و حتي رفتارشان را بنياد نهادند. (واحد دوست؛ باگادجيمبيري تمامي آداب و رسوم كارادجري
   )131ص

  ي آفرينش در فرهنگ و متون ايران باستان:اسطوره
زد بود و اهريمن؛ يكي در روشنايي اليتناهي بر فراز، و ديگري در تاريكي بي پايان، در در ازل، هرم«

ي علم مطلق،از بودن اهريمن و آميختگي دو آفرينش و نبرد آينده آگهي داشت. فرود. هرمزد ، دارنده
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ينويي پس آفرينش را، كه ابزار جدايي فرجامين است، به مينويي بيافريد. سه هزار سال از آفرينش م
هرمزد گذشت كه تازش اهريمن سر گرفت. در آغاز تازش، اهريمن ديوان را ساخت و به جهان روشنان 

او را باز به تاريكي » اهونور«بر تاخت. هرمزد زمان كارزار را به نُه هزار سال پيمان نهاد و با سرودن 
  مدهوش افكند، به سه هزار سال.

و آفرينش جز به زمان رواج نيابد و با خلق زمان، ناگزير هر راندن اهريمن جز به روائي آفرينش نشود 
دو آفرينش پديد مي آيند: آفريدگان هرمزد و آفريدگان اهريمن. پس هرمزد زمان بيكران را كرانمندي 
بخشيد و تن آفريدگان خويش را از روشنايي پديد آورد و نيز وايِ درنگ خداي، خداي جنگ و مكان 

ت. اهريمن، به مقابله، تن خاكستري تباه آفريدگان خويش را ساخت، و در برابر را، كه ابزار آفرينش اس
ي نيك هرمزد، به خلقي زشت و پليد دست يازيد. هرمزد، جهان را از قوه به فعل درآورد و به هر آفريده

بهري از آفرينش مينويي خويش صورت مادي و گيتي داد. هنگامي كه آفريدگان را به مينويي آفريد، 
  )31، ص 1387؛ (بهار».ون مادر بود و هنگام خلقت گيتي، چون پدرچ

ي اساطيري ايران به خوبي ي اساطير ايران، ثنويت است. اين موضوع در تاريخ دوازده هزار سالهويژگي عمده
ين ي دوازده هزار سال اساطيري انجام مي گيرد.انمايان است. آفرينش، بنابر باورهاي ايران باستان در محدوده

-ي سه هزار ساله تقسيم مي شود. در دوران نخستين، عالم مينوي و در دوراندوازده هزار سال، به چهار دوره

  هاي بعد مينوي و گيتي است.
در سه هزار سال اول، كه جهان مينوي است و هنوز نه مكان هست و نه زمان، و جهان فارغ از ماده و حركت 

آيد: يكي جهان متعلق به هرمزد كه پر از نور، زندگي، دانايي، زيبايي، سخن به ميان مي » هستي«است، از دو 
اي است از هر آنچه ذهن مي تواند راجع به دنياي خوبي خوشبويي، شادي و تندرستي است و مجموعه

بينديشد. دوم جهان بدي متعلق به اهريمن كه تاريك است و زشت و مظهر نابودي و بد بويي و بيماري و 
       ) 13ـ14، ص1387اي است از هر چه ذهن مي تواند راجع به دنياي بدي بينديشد.(آموزگار؛ غم و مجموعه

اند، در متون مذهبي ي ايرانيان باستان، خدايان آنها و دنيايي كه خلق كردهبيشتر اطالعات ما درباره        
- شود، شامل افسانهناميد مي هايشتهاي موجود در آن بخش از اوستا كه زردشتيان ثبت شده است. اسطوره

ها، هاي بسيار كهن ما قبل زردشتي است، كه احتماالً به دوران كفركيشي هند و اروپايي تعلق دارد. اين قصه
اي است كه خدايان، پادشاهان و جنگجويان عليه دشمنان ماوراء طبيعي و ي كردارهاي قهرمانانهدر درباره
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ي براي اين كه از اسطوره اند.ها، در شاهنامه، بار ديگر ظاهر شدهن اسطورهدهند. بسياري از ايبشري انجام مي

آفرينش در ميان ايرانيان باستان دريافت بهتر و روشنتري داشته باشيم اين نكته را بايد يادآوري كنيم  كه متون 
د كه شامل خدايان، باشي ايران باستان ميمذهبي زردشتي داراي باالترين ميزان معلومات و اطالعات درباره

آفرينش جهان، انسان و موجودات ديگر همچنين آيين و فرهنگ و... است. به همين جهت، چنان كه گفته 
ي آفرينش به دست آوريم بايد دو شد، اگر بخواهيم اطالعات دقيق تر در مورد اساطير ايران، به ويژه اسطوره

  كدام از آن دوره، بطور جداگانه بررسي شود:ي آفرينش مربوط به هر ي دين زردشتي، و اسطورهدوره
  ي نخست: دين زردشتي در گاهان (گاثا):   دوره

وجود دارد. اشه  اشه و دروغاند كه در جهان دو اصل ايرانيان زردشتي در گاهان، بر اين اعتقاد بوده         
ي است. در اين دوره مظهر نظم و راستي و پرهيزگاري است و دروغ مظهر آشوب و دروغ و ناپرهيزگار

ي خداي بزرگ آفريننده» سرور خردمند«قرار دارد به معناي  اهوره مزداتثليث گاهاني است، كه در رأس آن 
يعني آفريننده است كه پشتيبان اشه و خداي كل » دادار« كل جهان مادي و مينويي است. لقب او در اين مورد 

د. جهان مركب از دو بخش مادي و معنوي است كه هر دو را است، و سپندمينو واهريمن آفريده و فرزند اوين
اهوره مزدا آفريده است. و جهان مادي مركب از زمين و آسمان و موجوداتي است كه درون آسمان خلق 
شده، مانند مردمان و جز آن كه تركيب آن عبارت است از: آسمان، آب، زمين، گياه، جانور و انسان. (هنرى 

     ).  85ـ8، ص1381هك؛ 
ي خورشيد، ستارگان، اهوره مزدا، سرور دانا، خداي غايي، خير مطلق، خرد و معرفت، آفريننده        

ها و ي بديها، حيوانات و تمامي فعاليتهاي فكري و جسمي است. او مخالف همهروشنايي و تاريكي، انسان
كند دنيا و شرّ است و همواره سعي ميها است. در مقابل او انگره مينو (اهريمن) قرار دارد، كه روح رنج

ي كيهاني ها و حيوانات آسيب بزند. زندگي در اين جهان بازتابي از مبارزهحقيقت را ويران كند و به انسان
ها ي انساناهوره مزدا و انگره مينو است. به موجب تعاليم زردشت، اهوره مزدا تجسم خير مطلق است وكليه

  ه انتخاب بزنند. بايد ميان خير و شرّ دست ب
ايرانيان باستان عقيده داشتند آسمان نخستين بخش از جهان بود كه آفريده شد. آسمان در اصل به         

اي سخت ساخته شده و از زير و باالي زمين ي تهي گرد، توصيف شده است كه از صخرهصورت يك پوسته
است. پس از آن آب، سپس زمين آفريده شد. بعد گذرد. بعدها اين انديشه پيش آمد كه از فلز ساخته شده مي
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ها ششمين مخلوق وآتش احتماالً هفتمين و آخرين مخلوق از اينها، نوبت به گياهان و حيوانات رسيد. انسان
  )44ـ5، ص1386بود. (بهار؛ 

  ي دوم: زردشتي نو (اوستاي غير گاهاني):   دوره
گردد و با مي سپندمينوكند و برابر ت يكتايي خود، سقوط ميدر دين زردشتي نو، اهوره مزدا، از موقعي        

گيرد. پس از اهوره مزدا، امشاسپندان (بي مرگان بركت بخش ـ شود؛ و در برابر اهريمن قرار مياو يكي مي
مقدس ـ) قرار دارند، و اهوره مزدا كه برابر سپندمينو است، در رأس امشاسپندان قرار مي گيرد، كه مجموعاً 

ي تازه پديدار اي است كه در اين مرحله(ديوان) قرار دارند. اين مجموعه كمالهد. در برابر امشاسپندان، هفتن
  سازند.اي هفتگانه ميشوند و با اهريمن مجموعهمي

هاي پهلوي؛ از جمله در كتاب بندهشن اورمزد، نخست، امشاسپندان را مي آفريند، ولي در برخي از نوشته
ي اورمزدي به شمار مي آيد و كه فرمانروايي آن دراز مدت است، نخستين  آفريده» زمان«آمده است كه 

هاي اورمزد به شمار مي آيند و هر كدام از آنها دشمن سپس امشاسپندان آفريده مي شوند. امشاسپندان جلوه
  )15، ص1387مستقيمي در ميان ديوان دارند.(آموزگار؛ 

ان قرار دارند و پس از ايزدان، آفرينش جهان مادي قرار دارد، كه به ترتيب از پس از امشاسپندان، ايزد        
ي هستي مادي جهان، آفريده شد، كه از كران آتش؛ از آتش، باد؛ از باد، آب؛ از آب، زمين و همهروشني، بي

ميان  چهار عنصر است. سپس، نخست آسمان را آفريد كه زندان اهريمن شد؛ ديگر آب را آفريد، براي از
پا؛ پنجم  بردن ديو تشنگي؛ سوم زمين را آفريد، براي ياري گياه؛ چهارم گياه را آفريد، براي ياري به چهار

چهارپاي سودمند را آفريد، براي ياري به انسان؛ ششم انسان را آفريد، براي نابود كردن اهريمن و ديوان. 
نوي اهريمن، تن مادي داد تا مردمان آنان راببينند و اهريمن، داراي آفرينش مادي نبود و هرمزد به آفريدگان مي

)جهان ). اسطوره25ـ28، ص1384بتوان از آنان دوري جست (كمبل؛ ي آفرينش، سقوط و رستاخيز (نو كردن ِ
اند؛ از دياليك تيك به روايت بندهش چنين آمده است: هر دو آفريننده (هرمزد و اهريمن) از ازل وجود داشته

چيزِ جهان شكل گرفته است، به طوري كه طبيعتي كه در هر بخش از جهان مشاهده مي (جدل) آنها همه
شود، هم خوب است و هم بد. در پايان انگره مينو (مينويي ستيز گر و دشمن ـ اهريمن ـ) كه همان نيروي 

رد كه گيشوند. اين نابودي طي بحراني صورت ميتاريكي و بدي است همراه با تمام آفريدگانش نابود مي
ي آدميان براي تحقّق اين ي تاريخ رو به سوي آن دارد و همهبراي نوسازي جهان پديد آمده است و همه

  هدف قاطعانه فراخوانده شده اند.زرتش ميگويد:
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اينك در آغاز زندگاني/ اين دو راه انديشه دو طرز فكر همزاد/ ولي در كار خود آزاد/ خود را در 

سازند./ از اين دو اين فرزانگان هستند/ كه راه درست ون بهتر و بد هويدا ميانديشه و گفتار و كردار/ چ
را بر مي گزينند نه بد انديشان./ پس بياييم و از كساني شويم/ كه اين زندگاني را تازه مي كنند/ وجهان 

رستي/ را نو مي سازند./ اي خداوندان خرد! اي انديشمندان!/ واي آورندگان خرسندي! از راه راستي و د
  بياييد همه در آنجا كه دانش دروني است/ يك پارچه هم راي و هم راه باشيم.

انديشي و دروغ را آفريد. سپس هرمزد، نخست نيك انديشي (بهمن) و آسمان را آفريد؛ و اهريمن، دژ      
ماه، خورشيد،  هرمزد، سپاه روشنان را آفريد و بر آن اختران، چهار سپاهپد به چهار سوي گمارده شد؛ آنگاه

 )125، ص1382(واحد دوست؛  آب، زمين، گياه، جانورو مردم را آفريد.

هاي آيين زردشتي، اورمزد روحي بدون جسم، اما داراي وجوه مذكر و مؤنث است. همچنين بر اساس آموزه
 ي موجوداتمان مادرمان است. همهدر آفرينش پيكرهاي جسماني ما پدرمان، و در آفرينش هستي روحي

ي موجودات براي بقاي خود به نور نياز دارند. آخرين زنده را اورمزد آفريده است و چون او روح است همه
اند از گيومرتن كه نخستين انسان است و گاو او. از آنجا كه آنها مستقيماً از دست هاي اورمزد عبارتآفرينه

د ماه مي درخشند.گيومرتن و گاو او به مدت اند، گيومرتن مانند خورشيد، و گاو ماننسرور دانا بيرون آمده
سي سال در صلح زندگي مي كنند، و پايان اين دوره مقارن با زماني است كه اهريمن از جهنم آزاد مي شود. 

ها، بيماري، جانوران موذي و ساير چيزهاي اهريمن بال فاصله دست به آفرينش شياطين ، حشرات، جرثومه
ي اساطير ايران ـ كه بر )، پس در اينجا نيز، آن ويژگي عمده57، ص1386 مشمئزكننده مي زند. (بيرلين؛

  ثنويت استوار بودن است ـ به چشم مي خورد.    
  ي فردوسي:آفرينش در شاهنامه   

ي گيومرث كه بر زمين ريخته مي شود، ي آفرينش نخستين زوج بشر، چنين آمده است كه از نطفهدر باره
ي ريواس مي رويد كه داراي دو ساق است و پانزده برگ. اين پانزده برگ مطابق با اپس از چهل سال، شاخه

نخستين زوج آدمي، در آن هنگام دارند. اين دو همسان و همبااليند، تنشان مشيانه، و  مشيههايي است كه سال
پذير نيست. در كمرگاه چنان به هم پيوند خورده است كه تشخيص اين كه كدام نر است و كدام ماده امكان 

- ي مينوي در آنان داخل مي شود. اوردمزد انديشهبه گونه» روان«آيند و اين دو گياه به صورت انسان در مي
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ي آدميان هستيد؛ شما نياي جهان هستيد؛ من شما را بهترين كامل شما تخمه«هاي اورمزدي به آنان تلقين: 
  )49، ص1387آموزگار؛ ».(ك كنيد و ديوان را مستاييدام. نيك بينديشيد،نيك بگوييد، و كار نيانديشي بخشيده

شود. از مشيه و هايي ديده ميي انسان و نخستين زوج بشر در شاهنامه، با دگرگونياما روايت پيش نمونه
شود. در شاهنامه، مشيانه سخني به ميان نمي آيد، و تاريخ اساطيري ايران در شاهنامه با گيومرث شروع مي

پرورد و پوشيدني و ي انسان، نخستين كدخداي جهان است كه مردمان را ميپيش نمونهگيومرث به جاي 
  )  50آورد... (همان، صخورشِ نو براي آنان پديد مي

ي آفرينش در شاهنامه، از ديدگاه فردوسي، از آفرينش در اسالم جدا توان گفت كه بن مايهاما در كلّ، مي      
ي آفرينش اساطيري، يعني آفرينش از ديدگاه ايران باستان و زردشت رابه گونهنيست. او گذشته از اينكه 

ي خويش كند. آفرينش از ديدگاه اسالم را كه كه خود بدان باور دارد، در سر آغاز حماسهنمادين بازگو مي
  گويد: ي خويش مي)، فردوسي در همان سرآغاز سروده127دهد. (همان؛ صجاي مي
  ي گـوهـران از نخــستز بايد كه داني درست         سرِ مايهاز آغا          
  كه يزدان زناچيز چـيز آفريد        بــدان تا توانائي آرد پـــديـــد          

  )35-6، ب: 2(شاهنامه، ص: 
  نيز آمده است:» 82/ 36«ي آفرينش از ديد فردوسي همان چيزي است كه در قرآن كريم سوره        
، (شأن اهللا جز اين نيست كه چون آفرينش چيزي را »انّما اَمره اذا اَراد شَيياً اَن يقولَ لَه كُن فَيكُون«       

اراده كند، همين است كه به آن مي گويد: باش، پس بي درنگ موجود مي شود) و آيات بسيار ديگر به همين 
  خوانيم:مضمون. و در شاهنامه مي

  ي روزگــــاركـردگــار       تـــوانا و داننـــدهنخسـت آفرين كرد بر 
  كه چـرخ و مـكان و زمان آفـريد       تـــوانايــي و ناتـــوان آفـــريد

  ي بي ستون       چـرا، نه به فرمان او در، نه چـونهمــان چرخ گردنده
  بدان آفرين كـو جهــان آفـــريد       بلنـــد آسمـــان و زمـين آفـريد
  تـوانا و دانا و دارنـــده اوســت       سپهر و زمين را نــگارنده اوسـت
  بچــرخ اندرون آفــتاب آفــريد       شب و روز و آرام و خواب آفريد

  )2485ـ  90، ب:1277(شاهنامه، ص:                                             
  يد:گوي آفرينش انسان از خاك ميحتي فردوسي درباره
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  كسي را كه باشد، نژادش ز خاك            اگـربازگردد بدو بر چه باك

  گويد:خواهد كه بر انسان سجده كنند، شيطان ميكه در قرآن كريم آمده است وقتي خداوند از ماليكه مي
  ).          17/60اي سجده كنم؟ (آفريده گل، ابليس گفت: آيا براي كسي كه از »أاسجد لمن خَلقت طيناً؟«

  تئوري آفرينش عرفاني:
در واقع بن و باطن اين عالم ظاهر است. عالم جبروت، » عالم جبروت«در تئوري آفرينش عرفاني،          

اي مي خواست تا زيبايي خود را به شهود نشيند، و صفات خود را نظاره كند. تجلّي جبروت عالم را از آيينه
قرين «پديد آورد: يكي گوهر نور، و ديگري گوهر ظلمت كه » دو گوهر«فصيل آورد. اين تجلّي اجمال به ت

آن است. اين هر دو گوهر، نزول كردند و به چندين مراتب فرود آمدند. از اين نظر » حافظ و جامع«و » نور
ت در باطنِ ملك يا گاه، عالم ملكوت درياي نور است، و عالم ملك، درياي ظلمت و اين درياي نور يا ملكو

درياي ظلمت قرار دارد. ملكوت يا درياي نور به دليل فعال بودن و تأثير گذاري بر درياي ظلمت يا ملك ، 
خوانده شده است.(عباسي  امهاتناميده مي شود، و درياي ظلمت به دليل قابليت و پذيرندگي و انفعال ،  اباء

  )144ـ5، ص1380داكاني؛ 
عرفا معتقدند؛ اول خدا بوده و هيچ چيزي جز او نبوده است. سپس خلق را از نيستي به از ديدگاه ديگر       

هستي درآورده است. در آخر نيز خلق از هستي به نيستي باز مي گردد، و خدا تنها باقي مي ماند. پس چنانكه 
بود.(همان،  هست شدن خلق، بعد از نيستي مبدأ آنان بود، نيست شدن بعد از هستي نيز معادشان خواهد

145(  
همچنين در داستانهاي رمزي و تمثيلي عرفاني، در اين باره آمده است كه در منطق الطير، سيمرغ پري از       

نيم شب فرو مي افكند، و آنگاه صبح است و » رحم«اي در زمين يا »نطفه«يا » بذري«بال خود را چونان 
و در نيمه شب نيستي، تعيني در كار نيست . آفرينش حيات آفرينش. تعين بخشي پيش از اين در ظلمت عدم 

از عدم صورت نمي گيرد، بل در عدم صورت مي بندد. و ظلمت كنايتي سمبليك از عدم است. آفرينش در 
اي از خدا، و يا حلول او در چيزي يا خلق از نيستي، بلكه بسط اسما و صفات و تلقي عرفاني نه جدايي قطعه

  )            155صفاتي اوست.(همان، صظهور تجليات اسمائي و 
  آفرينش در اساطير جهان: يهاي اسطورهمقايسه
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بريم كه ي اساطير آفرينش، در ميان اساطير جهان قديم، پي ميي عناصر مهم تشكيل دهندهبا مقايسه       
گاهي اتفاق افتاده كه اند، حتي شكل گيري اين اساطير در بسياري از موارد، از وجوه مشتركي برخورداربوده

هاي خود ازاساطيرملتهاي ديگر تبعيت كرده و آن را وارد باورها، بعضي از اقوام قديم براي خلق اسطوره
ي شكل گيري اند. از سويي ديگر، روشن است كه اغلب اين عناصر و نحوهاعتقادات و مقدسات خود كرده

، و چگونگي بوجود آمدن كيهان، انسان وديگر اساطير در ميان اقوام مختلف با همديگر متفاوت بوده
موجودات در انديشه و باورهاي ملل مختلف، اَشكال و صور گوناگوني به خود گرفته، در اين بخش، بعضي 

ي پديد آمدن كل هستي و كائنات در بين ي آفرينش، و نحوهي اسطورهاز اين عناصر مهم تشكيل دهنده
گيرد. همانگونه كه گفته شد، منشأ آفرينش كيهان، انسان و سامان عالم از اساطير جهان، مورد مقايسه قرار مي

  شود:ديدگاه ملتهاي مختلف متفاوت بوده است كه در ذيل به بعضي از اين  موارد، اشاره مي
  درياي آغازين:

هاي گوناگون نزد بسياري از اقوام پيشين، منشأ آفرينش كيهان، درياي آغازين بوده است، كه در اسطوره        
به صورتهاي متفاوت آمده است، مانند اقيانوس ازلي؛ درياي آشوبگر؛ نون كه همان اقيانوس آغازين است؛ 

  هيوالي آب و شبيه آن.
ي آفرينش و دريا، چنين آمده است كه: از آميزش اپسو ي آفرينش آشور و بابل، دربارهدر اسطوره        

ي مربوط به  بنياد عالم، نزد بگر) جهان زاده مي شود. همچنين نظريه(اقيانوس ازلي) و تيامت (درياي آشو
ي بنياد درياي آغازين سومري ها بر اين اساس استوار است، كه دريا مادر آسمان و زمين است. اما درباره

  خاموش است.
ها بر آمدن از آباز نظر مصريان كهن، آتوم از نون، كه همان اقيانوس ازلي باشد بر آمده است. آتوم با       

  هاي مناسب خويش به انجام وظايف خود مشغولند.آفريند كه هر كدام در مقامخدايان را مي
ي آفرينش، نزد مصريان، پتاه خداي محلي ممفيس بر اساس يكي ديگر ازاعتقادات مربوط به اسطوره      

ون يعني اقيانوس آغازين يكي گرفته شده شود؛ پتاه با نبود، در فعاليت آفرينش نقش برتري به پتاه واگذار مي
ي خدايان معابد هليوپوليسي به است و به اين صورت تصوير شده است كه با كالم خدايي خود آتوم و همه

  وجود آورد. 
ي عالم گويد نز آمده است كه شكل اوليهي آفرينش سخن ميهاي عبري، كه دربارهدر يكي از داستان      

  ت.هيوالي آب بوده اس
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هاي مربوط به آفرينش و پديد آمدن هستي از نيستي، از در باورهاي هند باستان نيز، در يكي از نظريه      
  ها سخن به ميان آمده است.آب

ها و از ها نيز، معتقد بودند كه در آغاز آفرينش آب وجود داشته و از آب شدن يخاقوام شمالي و ژرمن      
يا اورگلمير كه پدر همه ديوهاست... سه ايزد برادر »  يمير«غولي درآمد به نام هاي آب مردي سترگ يا چكه

  هاي تن او گيتي را ساختند.كشند و از پارهاورا مي
ي هستي همانطور كه مالحظه گرديد، در اعتقادات بسياري از اقوام گذشته آب و دريا در آفرينش اوليه      

ن هستي به حساب آمده است.(چون اين بخش از مقاله، مقايسه و ي پديدآمدنقش اساسي داشته و سرچشمه
مقارنه است و بر اساس اطالعات و شرح و توضيحات بخش نخست اين مقاله تدوين شده است، لذا از ذكر 

  مجدد منابع خودداري شد). 
  آفرينش كيهان از هيوال:     
توان پي برد كه كيهان و بنابر باور برخي از اقوام پيشين، و از روي اساطير آفرينش مربوط به آنان مي      

هاي عبري، شكل اوليه عالم به صورت عالم از موجودي هيواليي پديد آمده است.                  در اسطوره
  هيوالي آب است.

زاده شد و به » مهتر و كهتر«نام هيوالي آغازين است كه خود از  نزد چينيان باستان نيز، پان ــ كو،        
آفرينش پرداخت. همان گونه كه قبالً هم ذكر شد از پاره سنگهاي مرمرين شناور در اثير، خورشيد و ماه و 

 هاي اندام او بود كه اجزاء عالمستارگان را تراشيد و با مرگش، آفرينش گيتي را تكميل كرد، چرا كه از پاره
ساخته شدند: از خونش رودها؛ از مغز استخوانش گوهرها ومرواريدها؛ از دندانهايش فلزات؛ از دمش ابرها و 

  باد؛ از چشم چپش روشني ماه و از چشم راستش روشني آفتاب. 
  پديد آمدن هستي از فضاي بي پايان: 

جودات و هستي از فضايي بي انتها اعتقاد گروه ديگري از ملتهاي كهن، بر اين استوار بوده است كه مو        
  بوجود آمده است.

 خائوسپديد آمدن هستي نزد يونانيان، از فضايي بي پايان بوجود آمده است و معتقد بودند، كه نخست        
ها ــ ها اعم از خدايان و انسانگايا (زمين مسطح و گشاده) ــ مادر بودني خائوس(فضاي بي پايان) بود واز 



 2623    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

سپس از گايا، اورانوس  (آسمان) زاده شد. از پيوند زمين وآسمان شب و روز و هيوالها پديد بوجود آمد. 
  آمدند.

هاي مربوط به آفرينش بر اين اساس پايه گذاري شده است در اساطير هند باستان نيز، يكي از نظريه         
. تاريكي و فضا، آبهاي نامشخص را كه هستي از نيستي پديد آمده است... در آغاز هيچ نبود همه تهيگي بود..

  فراگرفته بود. 
  خلقت كيهان از كشته شدن ديوها: 

در بسياري از اساطير ملل باستان، آفرينش كيهان و جهان از اعضاي ديوهاي كشته شده، صورت گرفته         
رايزد از تن ديوان گردد و مهي جهان آفريني در آيين ماني، در آفرينش دوم آغاز مياست، براي مثال: مرحله

  آفريند.كشته شده، هشت زمين؛ ده آسمان؛ خورشيد و ماه و ستارگان را مي
گروهي از هندوان باستان نيز، اعتقاد داشتند كه كيهان از اعضاي موجودي غول آسا پديد آمده است، و        

ي غول آسا به نام پروشه را مطابق يكي از چند روايت مربوط به تكوين كاينات، در آغاز زمان، ايزدان موجود
  قرباني كردند و از سرو ناف و پايش سه حريم كيهاني يعني آسمان و فضا وزمين را ساختند.

هاي آب، شود، از چكهها آب ميها نيز، در آغاز و پس از اينكه يخبنابر اساطير اقوام شمالي و ژرمن      
كشند ي ديوهاست...سه ايزد برادر او را ميكه پدر همهمردي سترگ يا غولي درآمد به نام يمير يا اورگلمير 

  هاي تن او گيتي را ساختند.    واز پاره
  آفرينش توسط خداي يكتا:

اند كه آفرينش كيهان توسط خداي يكتايي كه باالتر از همه بوده برخي از اقوام پيشين بر اين باور بوده        
  صورت گرفته است.

اند كه اهوره مزدا (سرور خردمند)، خداي بزرگ، ان زردشتي در گاهان (گاثا) معتقد بودهاز جمله ايراني         
ي كل جهان مادي و مينويي است. جهان مركب از دو بخش مادي و معنوي است كه هر دو را اهوره آفريننده

ده، مانند مزدا آفريده است. جهان مادي مركب از زمين و آسمان و موجوداتي است كه درون آسمان خلق ش
مردمان و جز آن كه ترتيب آن عبارت است از: آسمان، آب، زمين، گياه، جانور و انسان. در اساطير عبري نيز، 

  كل آفرينش به خدا منتسب است. همچنين در مزامير داود (ع) آمده است كه يهوه آفرينش را آغاز نمود. 
ز تنها آوونا ويلونو آفريدگار ــ سازنده و در ميان اساطير آمريكايي نيز آمده است، كه درآغا        

  ي همه چيز وجود داشت. او در خالء جهاني كامال ًتنها بود. دربرگيرنده
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  آفريده شدن انسان براي خدمت به خدايان:

خلقت انسان در باورهاي برخي ازملتهاي باستان براي پرستاري از ايزدان و خدمت به خدايان و تأمين      
  فريده شده است.نيازهاي آنان آ

ها، انسان براي جبران كمبود خوراك و لباس خدايان آفريده شده است، تا زمين را بكارد و از نظر سومري     
  خدايان را از زحمت كاركردن براي معاش آزاد سازد.

در اساطير آشور و بابل نيز آمده است كه مردوك (مردوخ) براي آنكه ايزدان در جهان سرشار از       
ور، آغاز دخواري بزيند، انسان را آفريد. پس از گرد هم آمدن ايزدان در بابل ـ شهر، آفرينش انسان انديشهشا
  شود.اي براي پريستاري ايزدان آفريده ميشود و چون بردهمي

  هاي مصر، آفرينش انسان جاي خاصي ندارد و به آفرينش او اهميت داده نشده است.در اسطوره     
  م از تخم مرغي:پيدايش عال  

خورد. در نظريه پيدايش عالم از تخم مرغي در اساطير بسياري از اقوام و ملل پيشين، به چشم مي       
ها، آسمان به صورت تخم مرغي بوده، اين باور در اساطير زردشتي از اعتقادات بسيار بعضي از اين اسطوره

ز تخم مرغي پديد آمده است؛ مثالً در اساطير كهن است.       در ميان اساطير كهن، گاهي خود هستي ا
كه زن ــ ايزد همه چيز بود، برهنه از آشفتگي برخاست و پس از داستاني دراز شكل كبوتري  اُرينُم،يوناني  

به خود گرفت و تخم جهاني نهاد و سرانجام تخم مرغ به دو نيم شد و زمين و آسمان پديد آمد. (بهار؛ 
  )       13، ص1384
ي آفرينش مادي هرمزد، نخست آسمان را از سرخويش آفريد، و آن را چون تخم مرغي ساخت و همه        

را در ميان آن قرار داد. در روايات پهلوي آمده است كه هرمزد، خود ساكن درون آسمان است. دومين 
رمزد از پاي آفرينش هرمزد، آب بود، كه آن را از اشك خويش آفريد. سومين آفرينش هرمزد، كه آن راه

ي تخم مرغ در خويش آفريد، زمين گرد پهناور و بي نشيب و فراز ميان اين آسمان بود. زمين را چون زرده
  )148، ص1386ميان آسمان آفريد، كه خود چون تخم مرغ است. (بهار؛ 

تخم ي ي اهريمن تصور شده و گاهي چون سفيدهدر متون پهلوي، آسمان هچون دژي محكم در برابر حمله
اي مرغي فرض شده كه زمين مانند زرده در ميان آن قرار دارد. در تشبيه ديگري، آسمان را همچون پرنده

  ) 44، ص1387اند كه تخم خود يعني زمين را زير بال گرفته است.(آموزگار؛فرض كرده
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ن نيستي هست شد، گويد چوبراهمنه آمده است كه مي چاندوگيهدر اساطير اديان هندي نيز، روايتي در        
هستي به صورت تخم مرغي درآمد كه پس از يك سال، به دو بخش شد و آسمان و زمين گشت. (واحد 

  )    127ـ8،ص1382دوست؛ 
نيز آمده  تبتهاي هاي بزرگ و دودماني بوجود آمدن كيهان از تخم مرغي، در تاريخ خانداننظريه       

ي اين تخم، بيرون آمدند. تخم خارج شد. هجده تخم، از زرده است: از جوهر پنج عنصر اصلي، تخم بزرگي
ي آن وسطي در ميان اين هجده تخم، از بقيه جدا شد. اندامهاي اين تخم روييدند، سپس حواس پنجگانه

  ناميدند.» شاه«اي، از اين رو او را اي شد با چنان زيبايي خارق العادهكامل شدند، و تخم، پسر بچه
خورد: زمين ــ آفرينش كيهان وانسان از تخم مرغي در ميان اساطير آمريكايي نيز، به چشم ميي نظريه       

نگاه » چهار زهدان زمين مي نامد « مادر ،تمامي اين موجودات را در درون تن خود، در آنچه كه اسطوره 
د و از تخم بيرون داشت. در ژرفترين زهدان غار مانند، بذرهاي انسان و ساير موجودات كم كم سبز مي شو

  آيد. آيد در واقع درست به همان سان كه جوجه از تخم بيرون ميمي
ي آفرينش كيهان، متعلق به جوامع ساكن مجمع الجزاير اقيانوسيه آمده است كه همچنين، در اسطوره      

Taaraa » «شبيه تخمي بود اش مي زيست. اين پوسته ي خدايان و خالق عالم از روز ازل در پوستهنياي همه
  كه در فضاي بيكران مي غلتيد.

  نظم آفرينش و سامان عالم:
ها، اند، آنگاه رستنيها، شهرها و معابد خدايان، پيش از آفرينش انسان بوجود آمدهي سومريبنابه عقيده       

آيند پديد مي دام، وسايل كشاورزي و فنون تمدن غير مستقيم و با آفريدن خدايان كم اهميت تر، توسط انليل
  پيوندد.وآفرينش انسان، پس از پايان يافتن كارهاي گوناگون خدايان، براي آفرينش سامان عالم به وقوع مي

ي موجدات صورت هاي عبري، مربوط به نظم آفرينش، آفرينش انسان بعد از همهدر يكي از نظريه      
ان، خلقت آدم قبل از ديگر موجودات بوده هاي آفرينش عبريگرفته است. ليكن در يكي ديگر از اسطوره

  است. 
شود و گيرد كه در اين دوران، زمان آفريده ميآفرينش انسان، در آيين ماني، در آفرينش سوم، صورت مي      

  آيند.  خورشيد و ماه وزمين به گردش درمي
  نتيجه

  ي زير بر شمرد: خالصه و نتيجه مطالب را، مي توان در چند نكته
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ي آفرينش به طور خاص، در ميان انسان اوليه و اقوام عتقاد و باور به اساطير به طور عام و اسطورهــ ا 1

-مختلف باستان، يك واقعيت مسلّم بوده و براي ايجاد نظم و سامان دهي به زندگي خويش از آن ناگزير بوده

  اند، و اساطير در نزد آنان از جايگاه مقدسي برخوردار بوده است.
ي بين ي آفرينش، نتيجه و حاصل اختالف و مبارزهر ميان اساطير بسياري از ملل جهان، اسطورهــ د2

  نيروهاي نيك و بد، نور و ظلمت، خير و شرّ و ... بوده است. 
ها و ملّتهاي ديرين، اهميت بيشتري داشته و ي آفرينش، نسبت به اساطير ديگر، در بين اكثر قومــ اسطوره3

  اي برخوردار بوده است. هي ويژازمرتبه
  ي ملل جهان به موجودي و نيرويي فرا طبيعي نسبت داده شده است.ي آفرينش، نزد همهــ پديده4
ها در روزگاران پيشين سرمشق گرفته از كار ايزدان و خدايان بوده است، وهركاري كه ــ كارهاي انسان5

  ني ديگر صورت گرفته بود.داد آن كار قبالً توسط ايزدان در جهاانسان انجام مي
ي آفرينش در ميان ملل كهن جهان، با وجود ي اسطورهــ وجود شباهتهاي زياد در عناصر تشكيل دهنده6

  هاي زماني ومكاني زياد بين آنها.فاصله
-هاي ديگر، تأثير پذيرفتهها از ملتي آفرينش، بعضي از ملتها، به ويژه اسطورهگيري اسطورهــ در شكل7

  اند. اي خود را از اقوام همسايه و همجوار گرفتهوالگوي اسطوره اند،
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