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*داستان آفرينش انسان از منظر اسطورهشناسي تطبيقی
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)آرزو رسولي (طالقاني
چكیده

 برای همۀ انسانها وجود پدر،در بیشتر باورها و اسطورههایی که دربارۀ آفرینش انسان در میان اقوام گوناگون شکل گرفته
 تفاوت وقتی بروز میکند که سخن. ظاهراً در این اندیش��ه اقوام گوناگون اتفاق نظر داردند.و مادر مش��ترکی قائل شدهاند
از خاس��تگاه این پدر و مادر مش��ترک و توالی خلق آن دو از نظر جنس��یت به میان میآید و نیز وقتی که فلس��فهای برای
 اسطورههای آفرینش انسان در باورهای، بهمنظور دستیابی به برخی از این بنیانهای فکری.خلق انس��ان تعریف میش��ود
 یونانی و هندی بهش��یوهای قیاسی بررسی شده و شباهتها و تفاوتهای موجود در، مصری، بینالنهرینی، س��امی،ایرانی
.اندیشههای اقوام مذکور مورد توجه قرار گرفته است
. مشیانه، مشی، گِلشاه، کیومرث، حوا، آدم، اسطورۀ آفرینش:واژگان کلیدی

Myths of the Creation of Humankind: Comparative Mythology
Arezoo Rasouli (Taleghani)2
Abstract
Myths about the creation of humankind exist among different nations and cultures. In
most of such myths, humankind shares the same parents – an idea which is apparently
shared by many nations. There, however, exist certain differences, especially when it
comes to how these parents come in being; who comes first: the man or the woman;
or what the reason for their creation is. In order to attend to existing differences, the
present study offers a comparative analysis of the myths of the creation of humankind
found among Iranians, Semites, Mesopotamians, Egyptians, Greeks, Indians, and
Manicheans.
Keywords: Myths of Creation, Adam, Eve, Gayomard, Gelshah, Mashi, Mashiane.
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مقدمه
با بررسی اسطورههای هر قومی میتوان به اندیشۀ اعتقادی حاکم بر آن قوم پی برد و با قیاس میان
اسطورههای اقوام کهن ،میتوان دریافت در زمانی که ارتباطات مانند امروز گسترده نبود ،تا چه حد
میان این اقوام باورهای مش��ترک بوده اس��ت و مانند هم میاندیشیدهاند .یکی از این اسطورهها که
بنیان اعتقادی هر قوم و تفکر حاکم بر جامعۀ مربوطه را بهخوبی نمایان میس��ازد ،اسطورۀ آفرینش
ْس
َّاس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّذي خَ لَق َُك ْم م ِْن نَف ٍ
آدمی اس��ت .چنانکه در قرآن مجید آمده اس��ت « :يا أَيُّ َها الن ُ
3
وا ِح َد ٍة َو خَ لَ َق ِم ْنها َز ْو َجها َو بَ َّث ِم ْن ُهما ِرجا ًال َكثيراً َو ن ِساء»....
اين مضمون كه همۀ فرزندان بش��ر از نياي مش��ترك بهوجود آمده باش��ند ،مختص دين اسالم
نيس��ت .همۀ دينهايي كه براي هدايت بش��ر آمدهاند ،هر يك با بيان خاص خود بر همين انديش��ه
تأكيد كردهاند .پديد آمدن انس��انهاي گوناگون در روي كرۀ زمين از يك پدر و مادر مشترك امري
اس��ت كه شايد در تعقّل آدمي نگنجد اما فلس��فهاي كه در اين داستان نهفته است ،همان است كه
غالب فيلس��وفان كوش��يدهاند به مردم جهان تفهيم كنند :تعلّق داشتن همۀ انسانها به يك خانوادۀ
ب��زرگ جهاني ،برادري و برابري ميان آنان و بهتبع آن ،پرهيز از جنگ و خش��ونت و س��لطهجويي.
ام��ا براي رس��يدن به اين مفهوم ،هر ديني با توجه ب��ه جامعه و مردمي كه در ميان آن ظهور كرده،
داستانهايي نقل ميكند كه تبلور آن در داستان آفرينش آدمی دیده میشود .در این مقاله ،کوشش
ش��ده با بررس��ی اس��طورۀ آفرینش آدمی در باورهای ایرانی و قیاس آن با اس��طورههای س��امی و
بینالنهرینی و مصری و یونانی و هندی و تفکر مانوی به پرس��شهای زیر پاس��خ داده ش��ود :اقوام
نامبرده خاستگاه آدمی را در کجا میدانند؟ آیا برای آفرینش زن و مرد خلقتی یکسان قائلاند یا به
وجود اختالفاتی در آفرینش این دو باور دارند؟ هدف از آفرینش آدمی را چه میدانند؟ و چه باورهای
مش��ترکی میان اقوام مذکور میتوان یافت؟ س��پس ،به بررسي اين داستان از منظر اسطورهشناسي
تطبيقي پرداخته ميشود كه از دل آن ،ميتوان به انديشۀ حاكم بر جامعۀ خاستگاه آن پي برد.
***
داستان آفرينش و حتي نامهاي پدر و مادر بشر در دينهاي سامي مشابه يكديگر است« .آدم»
برگرفته از كلمۀ عبري «آدامه» بهمعني «خاك مزروعي» 4و «ح ّوا» بهمعني «حيات» و «زندگي»،5
« .3اي مردم ،از پروردگارتان پروا كنيد ،همو كه ش��ما را از یک تن یگانه بیافريد و همس��ر او را هم از او پدید آورد و از آن دو،
زنان بسياری پراكند »...قرآن کریم .ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی (تهران :دوستان )1378 ،نساء.1 /
مردان و ِ
 .4جاللالدین آشتياني ،تحقیقی در دین یهود (تهران :نشر نگارش.46 ،)1386 ،
 .5همان.49 ،
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پدر و مادر نخس��تين در دينهاي يهود و مس��يح و اسالماند .داستان آفرينش انسان در تورات چنين
آمده اس��ت« :خداوند يهوه پس آدم را از خاك زمين بسرش��ت و در بيني وي روح حيات دميد و آدم
نفس زنده شد 6».سپس در شرح آفرينش زن ادامه ميدهد« :خداوند يهوه چنين گفت :نيكو نيست
7
كه آدم تنها باشد .من ميخواهم كه براي او ياوري بسازم تا نظير او باشد».
و خداون��د يهوه خوابي گران بر آدم مس��تولي گردانيد تا بخفت س��پس يك��ي از دندههايش را گرفت و
گوش��ت در جايش پر كرد .خداوند يهوه با دندهاي كه از آدم برداش��ته بود ،زني ساخت و پيش آدم برد.
و آدم گفت همانا اين اس��ت اس��تخواني از استخوانهايم و گوش��تي از گوشتم .پس بايد كه او «ايشه»

ناميده ش��ود (در مقابل «ايش» بهمعني «مرد») .زيرا كه از مرد (ايش) گرفته ش��ده است .از اين جهت

اس��ت ك��ه مرد پدر و م��ادرش را ترك ميكند و به زن خود ميپيوندد و هر دو به يك گوش��ت( 8بدن)
مبدل ميشوند..

9

به اين ترتيب ،پيوند زناش��ويي و يكي ش��دن زن و مرد با ساخته ش��دن زن از وجود مرد توجيه
ميش��ود و وقتي قرار شد اين دو صاحب فرزند شوند و نسل آدميان از آنها ادامه يابد« ،آدم زن خود
را ح ّوا نام نهاد زيرا كه او مادر همۀ زندگان شد 10».و از آن دو ،دو جفت زن و مرد بهوجود آمدند و
به اين ترتيب ،نسل بشر ادامه يافت.
در دين مس��يح ،روايت تازهاي از آفرينش انس��ان ذكر نشده چرا كه اين دين در ادامۀ دين يهود
آم��ده و كاربرد اصطالح عه��د عتيق براي تورات و عهد جديد براي انجيل نيز نش��اندهندۀ همين
تداوم اس��ت .در انجيل يوح ّنا بهصراحت ذكر شده است« :شريعت بهوسيلۀ موسي عطا شد اما فيض
11
و راستي بهوسيلۀ عيسي مسيح رسيد».
از اين رو ،داس��تان آفرينش انس��ان نزد مسيحيان همان اس��ت كه در تورات نقل شده است .در
اسالم نيز همين باور درخصوص آفرينش انسان وجود دارد .گرچه قرآن هيچگاه وارد جزئيات داستان
نميشود اما ظاهراً اين داستان آنقدر شهره بوده كه در روايات اسالمي نيز با جزئيات مذكور بازتاب
يافته است .در قرآن کریم ،در آيۀ یکم از سورۀ نساء 6 ،از سورۀ ال ُّز َمر و  189از سورۀ اَعراف ،بهاشاره
 .6کتاب مقدس (لندن :بینا ،)1904 ،سِ فر پيدايش ،باب دوم.7 ،
 .7همان.18 ،
 .8در عبري« ،بشر» نام ديگري كه به انسان اطالق ميشود ،بهمعني «گوشت» است (آشتياني.)47 ،
 .9سِ فر پيدايش.24-21 ،
 .10همان ،باب سوم.20 ،
 .11همان ،باب اول.17 ،
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درمييابيم كه حوا از آدم بهوجود آمده اس��ت و در آياتي چون  59از س��ورۀ آلعِمران 61 ،از س��ورۀ
اسجدوا أِل َد َم
اسراء و  12از سورۀ اَعراف به آفرينش آدمي از گل اشاره شده استَ « :و ا ِذ ُقلنا للملئکه ُ
ً 12
ِبليس َ
قت طينا».
سج ُد ل َِمن خَ لَ َ
قال َءاَ ُ
َف َس َجدوا ا ِل ا َ
بنمایۀ آفرینش آدمی از خاک یا گل در اسطورههای مخلوق بشر نیز دیده میشود .شاید پیدایی
این اندیشه بهقیاس با کارهای سفالگری و کوزهگری بوده باشد که از زمانهای دور و دراز شناخته
بوده اس��ت .بدینگونه اس��ت که در مصر خنوم 13ـ خدای آفریننده و س��فالگر ـ آدمیان و جانوران و
گیاهان را از گل و بر چرخ س��فالگری میس��ازد و نیروی حیات را در آنان میدمد 14.در اندیشۀ مصر
باس��تان نیز همانند دینهای س��امی زن از مرد بهوجود میآید .یکی از خدایان مصر بهنام اَتوم 15ـ
که نامش قابل قیاس با «آدم» س��امی اس��ت ـ از طریق اس��تمناء دو ایزد را بهدنیا میآورد :شو 16و
تِفنوت 17که نماد «هوا» و «رطوبت»اند .این دو ایزد بهنوبۀ خود پدیدآورندۀ ایزدی بهنام گِب( 18نماد
زمین) و ایزدبانویی بهنام نوت( 19نماد آس��مان) هس��تند .پیدایش نوت مستقل از گب نبوده و او را از
درون گب بیرون کشیدهاند ،در واقع آسمان از زمین بیرون آمده است 20.آدم از خاک بهوجود میآید،
ِ
مصری گب خو ِد زمین است ،و زن و مرد هر دو از یک پیکر نرینه پدید میآیند .اندیشهای که
ایزد
ِ
خصوص ًا در اقوام سامی تکرار میشود.
در اساطیر بابل نيز رد پاي گل و خاك ديده ميشود .ایزدبانو اَرورو 21قطعه گلي را خمير ميكند
و پیکر نيمهخداي اَنکیدو 22را میآفریند 23.اما در اسطورۀ آفرینش بابل كه بر الواح گلي به ّ
خط ميخي
اَ َّكدي نقل شده است ،فلسفۀ آفرينش انسان خواست خدايان و نيازشان براي خدمت شدن و پرستيده
« .12و چنین بود که به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده بريد ،آنگاه همه سجده بردند ،جز ابليس كه گفت آيا بر كسي سجده برم
كه [او را] از گِل آفريدهاي؟» قرآن کریم ،اسراء .61 /

13. Khnum
14. George Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses (London & New York:
Routledge 2005), 85-86.
15. Atum
16. Shu
17. Tefnut
18. Geb
19. Nut
20. Greenberg, “The Generations of the Heavens and of the Earth: Egyptian Deities in the Garden of
Eden,” The Annual Meeting of the American Research Center in Egypt (St. Louis, 1996), Online: ggreenberg.
]tripad.com [accessed 17/2/2015
21. Aruru
22. Enkidu

محبی (تهران :طهوری ،)1355 ،ص .244
 .23فیلیسین شاله ،تاریخ مختصر ادیان بزرگ ،ترجمۀ منوچهر خدایار ّ
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ش��دن ذكر ميشود .خدايان به غذا و نوش��يدني احتياج دارند و انسان بايد برايشان فراهم كند 24.در
لوح ششم كه مختص آفرينش انسان است ،اين خواسته به گوش خدای خدایانَ ،مردوک ،ميرسد.
مردوك براي آفرينش عالوه بر گل به خون و استخوان نياز دارد .ا ِئا 25به او ميگويد يكي از خدايان
بايد بميرد تا مواد الزم براي آفرينش انس��ان فراهم شود و خدايي كه سزاوار مرگ بود ،كينگو 26بود
ك��ه بهدليل توطئ��ه عليه خدايان ،گناهكار بود .ا ِئا كينگو را ميكش��د .مردوك گل را با خون کینگو
و ب��ا آب دهان ديگر خدايان به هم میآمیزد و انس��ان را از آن میس��ازد ت��ا وظايف خدمتگزاری را
براي خدايان انجام دهد .يا بهروايتي ديگر ،ا ِئا بههمراه ايزدبانوي تازه متولد شده ،نينتو 27،با مالطي
كه مردوك آماده كرده انس��انها را ش��كل ميدهند 28.در لوح مذكور ،مردوك خطاب به ايزدبانو ا ِئا
ميگويد« :از خون خودم خواهم گرفت و از اس��تخوانم ش��كل خواهم داد ،انسان را خواهم ساخت...
انسان را خواهم ساخت كه [بر زمين] ساكن گردد ،بگذارد پرستش خدايان برقرار شود ،بگذارد براي
خدايان معابدي [س��اخته] شود 29».خون خدا بهعنوان اصل حیاتی جای خود را در اساطیر عبری به
«دم خدایی» میدهد که در بینی آدم دمیده میشود و به او جان میبخشد.
در اس��اطير س��ومري كه ديگر اس��طورههاي رايج در بينالنهرين بهش��دت وامدار آناند ،نَ ّمو،30
ايزدبانوي دريا و بس��تر رود ،نزد پس��رش ا ِنكي 31ميرود كه در اعماق خفته اس��ت و بهاصرار از او
ميخواهد برخيزد و «خدمتكاراني براي خدايان بس��ازد ».انكي ،ايزد خ َِرد ،به قدرتهاي باروري خاك
و آب چاه ميانديش��د و به نَ ّمو ميگويد بايد چند ايزدبانوي زهدان خاك را َبك َنند و چند «س��ازندۀ
ش��اهي» آن را سِ ��فتتر ُكنند ،آنگاه ن ّمو خواهد توانست انس��ان را شكل دهد و بهدنيا بياورد .به اين
ترتيب ،انسان آفريده ميشود تا از كارهاي خدايان بكاهد 32.در اين اسطوره نيز آفرينش انسان از گل
(تركيب آب و خاك) ديده ميشود و فلسفۀ آن هم همچون بابل خدمتگزاري خدايان بوده است.

24. Cyrus H.Gordon, “Middle Eastern Religion”, www.britannica.com [accessed: 23/05/2014
25. Ea
26. Kingu
27. Nintu
28. Alexander Heidel, The Babylonian Genesis (Chicago: The University of Chicago Press, 1952),
p.153.
29. Robert William Rogers, The Religion of Babylonia and Assyria (New York: Eaton & Mains, Cincinnati:
Jennings & Graham 1908), 129.
30. Nammu
31. Enki
32. Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1956), p.109.
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در اس��اطیر یون��ان ،پرومته 33يك��ي از تيتانها 34ب��ود .او متعلق به نس��ل دوم تيتانها و فرزند
یاپِت��وس35و کلو ِمنِ��ه36و برادر اطلس37ب��ود .پرومته در جنگ زئوس38،خداي خداي��ان ،عليه تیتانها
ش��ركت نكرد .زئوس تیتانها را شکس��ت داد و به قعرتارتاروس39فرس��تاد اما پرومته را نجات داد و
در مقابل مأموريتي به او س��پرد :انس��ان را از آب و خاك ش��كل دهد .به اين ترتيب ،در اين اساطير
پرومته نقش آفرینندگی را ایفا میکند .او همچنانكه انسان فانی را از خاک رس شکل میدهد ،به
آفريدۀ خود عالقهمند ميش��ود و اين عالقه روز به روز بيشتر ميشود .زئوس نميخواست انسانها
هيچ قدرت خاصي داشته باشند اما پرومته كه با او همعقيده نبود ،بر آن شد يكي از قدرتهاي زئوس
را كه نس��بت به آن خيلي هم حس��اس بودُ ،بربايد :آتش .او آتش را از كارگاه هِفائيستوس 40،خداي
آتش و آهنگري ،ميدزدد و داخل ساقه نئي توخالي يا بهروايتي كدو تنبلي توخالي پنهان میکند ،به
زمين ميآورد و آن را به انسانها ميدهد .اين چنين ،آتش که نماد دانایی است در اختيار انسان قرار
ميگي��رد و در واق��ع ،پرومته به آفریدۀ خود دانایی را نیز عطا میکند .به این ترتیب ،او هم آفریننده
41
و هم خدمتگزار بشر بوده است.
هميشگي ساخته شدن انس��ان را از گل و خاك ميبينيم اما شأن
در اس��اطير يونان نيز بُنمايۀ
ِ
انس��ان در اين اس��طوره فرق آشكاري با اس��طورههاي بينالنهرين دارد .در يونان ،انسان تنها خادم
خدايان نيس��ت ،او به دانايي ميرسد و ش��أن وااليي مييابد .به همين نسبت هم خدايان رفتارهاي
انساني مييابند و به زمين نزديك ميشوند.
دربارۀ اقوام آريايي و از آن میان در دین زرتشت هم این پرسش مطرح است که داستان آفرينش
33. Prometheus

 .34در اس��اطير يونان ،تيتانها ( )Titansنژاد اوليۀ خدايان قدرتمند بودند كه از ( Gaiaزمين) و ( Uranusآس��مان) بهوجود آمده
بودند .تيتانها غولهايي فناناپذير بودند و اولين مجموعه خدايان يونان را تش��كيل ميدادند .اولين نس��ل تيتانها ش��امل شش خداي
مذكر و خواهران آنها ،شش خدای مؤنث (تیتانیدها) بودند .از پیوند تیتانها با یکدیگر خدایان دیگر بهوجود آمدند .مشهورترین تیتانها
کرونوس (خدای زمان) بود که بهنوبۀ خود شش خدای اُلمپ و از جمله زئوس (خدای خدایان یونان) را بهوجود آورد
Paul Robert, Le Petit Robert, Dictionnaire Universel des noms propres (Paris: Le Robert, 1996),
”“Titans.
35. Japetus
36. Clymene
37. Atlas
38. Zeus

 .39عميقترين جاي دوزخ كه زندان تيتانها بوده است."Ibid, "Tartare :
 .40پسر زئوس و هرا.Ibid, "Hera" & "Hephaïstos" :

41. “The Myth of Prometheus - The Thief of Fire”, http://www.greekmyths-greekmythology.com/
)prometheus- fire-myth (accessed: 04/07/2014

داستان آفرينش انسان از منظر اسطورهشناسي تطبيقی 33 /

در دين زردش��ت ،يگانه پيامبر آريايي صاحب كتاب ،چگونه بيان ميش��ود؟ اين دين بهوجود پدر و
مادر مش��تركي براي همۀ ابناي بشر قائل اس��ت اما اهورهمزدا ،خداي متعال در دين زردشت ،پيش
از آفرينش مش��ي و مشيانه (نخستين زوج بشر) ،ابتدا پيشنمونۀ انسان را آفريد :كيومرث ،بهمعناي
«زندگي ميرا ».زيرا او نخستين انساني بود كه مقدر بوده بميرد .او ششمين و بهترين آفرينش ما ّدي
اهورهمزدا بهشمار میرود:
موجودي است روشن چون خورشيد .او را بهاندازۀ چهار ناي 42باال بود و پهنا(ش) چون باال(ش)43؛ راست

راست (هرمزد
س��وی
بر با ِر رو ِد دائیتی 44که (در) میانۀ جهان ایس��تد .کیومرث بر س��وی چپ و گاو بر
ِ
ِ

آفریده ش��دند) ( .)...كيومرث داراي چش��م ،دارای گوش ،دارای زبان و دارای َدخشَ ��ك 45بود .دخشك
خواب آسایشبخشنده آفریده شد؛ زیرا
داشتن این است که مردم از تخمۀ او بدانگونه زادند .بهیاری او
ِ

تن مر ِد بلن ِد پانزدهسالۀ روشن فراز آفرید .او کیومرث را با گاو از زمین آفرید .او از
هرمزد آن خواب را به ِ

سبزی آسمان نطفۀ مردمان و گاوان را فراز آفرید ،زیرا این دو نطفه را (که) آتشتخمهاند نه
روش��نی و
ِ
آبتخمه ،در تن گاو و کیومرث بداد تا افزایش یافتن مردمان و گوسفندان از آن باشد.

46

با آنکه متون زردشتی توضیح چندانی دربارۀ آفرینش کیومرث نمیدهند و فقط بهعنوان ششمین
مرحلۀ آفرینش پیشنمونهها به او اش��اره میکنند ،اما در بندهش جملهای آمده که رابطۀ کیومرث
را با خاک به ذهن متبادر میس��ازد .مینویس��د« :او (اهوره مزدا) کیومرث را با گاو از زمین آفرید»،
بنمایهای که در دیگر داستانهای آفرینش آدمی تکرار شده است.
ارتب��اط كيومرث را ب��ا خاك لقبي كه براي او در ادبيات پهلوي ذكر ش��ده نيز نش��ان ميدهد.
كيومرث را در پارهاي از قطعات متون فارس��ي ميانه ِگلش��اه خواندهاند .در دينكرد سوم ،فصل ،35
بند  2آمده...« :گیومرث اصل مردمان و نخستین گِلشاه بود 47»...اين لقب در منابع بعد از اسالم نيز
 .42برابر چهل فوت ،تقريب ًا معادل يك متر و  90س��انتيمتر .پيشنمونهها معمو ًال ابعاد كاملتري داش��تند .كيومرث نيز انس��ان
بلندبااليي بوده است.
 .43اين ابعاد كام ً
ال مطابق ابعاد انس��اني اس��ت .زيرا همانگونه كه لئوناردو داوينچي در تصوير مرد ويترووين (The Vitruvian
 )Manنشان داده ،اگر انسان دستهايش را كام ً
ال از هم باز كند ،اندازۀ طول و عرضش با هم برابر ميشود.
ِ .44وهدائیتی  /دائیتی خوب ،رودخانۀ اساطیری ایران.
 .45نش��ان ،عالمت ،خصیصه .بهنظر مهرداد بهار ،این واژه را ش��اید بتوان معادل  geneدانست .چون در خو ِد متن نیز میآید که
داشتن کیومرث ،مردم از تخمۀ او بهمانن ِد او زاده شوند .نک :مهرداد بهار (گزارنده) ،بندهش (تهران :توس ،)1369 ،ص
بر اثر دخشک
ِ
 ،164یادداشت .17
 .46بهار ،ص .41-40
 .47آرتور کریستنسن ،نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایرانیان ،ترجمه و تحقیق :ژاله آموزگار
و احمد تفضلی (تهران :نشر چشمه.36 ،)1377 ،
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انعكاس يافته است .مث ً
ال بيروني مينويسد« :ايرانيان و عامۀ مجوس  ...برآنند كه پادشاهي در ميان
48
گيومرث گِلشاه كه بهنظر آنان نخستين انسان است ،پيوسته وجود داشته است».
ايشان از
ِ
در این معنی نیز کیومرث بهعنوان نخس��تین انسان یا پیشنمونۀ نخستین زوج بشری رابطهای
مش��هود با خاک و گل مییابد .کیومرث نمونۀ انس��ان كامل است و براي ياري و كمك به آفريدگار
49
خلق ميشود و به همين جهت ،كيومرث را مرد اَهلَو يا مرد مق ّدس نيز ناميدهاند.
ام��ا آفرينش اهورهمزدا هنوز ب��ه جنبش درنيامده بود .اهريمن «به پتیارگی آمد» 50و به تكتك
آفريدهه��اي اهورهمزدا تاخت وكوش��ید آنها را از بين ببرد .در اث��ر تازش اهريمن ،جهان به حركت
درآمد .سرانجام نوبت به كيومرث رسید:
تن مر ِد
پی��ش از آمدن بر کیومرث ،هرمزد خواب را بر کیومرث فراز برد ...چون هرمزد آن خواب را به ِ

پانزدهس��الهای روش��ن و بلند آفرید( ،کیومرث به خواب رفت) .چون کیومرث از خواب بیدار شد ،جهان

را چون ش��ب تاریک دید ...اهريمن اندیش��ید که همۀ آفریدگان هرمزد را از کار افکندم جز کیومرث.
زمان مقدرُ 52کشتن را
اَس�� َتویهاد 51را با یکهزار دیو مرگکردار بر كيومرث فراز هِش��ت .ایشان بهسبب ِ
چ��اره نیافتند .چنین گوید كه ب��ه آغاز آفرینش ،هنگامی که اهریمن ب��ه پتیارگی آمد ،زمان زندگی و

آمدن پتیاره ،سی سال زیست .کیومرث
خدایگانی كيومرث به س��ي سال بُریده ش��د .چنان که پس از ِ
گف��ت که “اکن��ون که اهریمن آمد و مردم از تخمۀ من باش��ند ،این بهتر چیزی اس��ت اگر کار کرفه

کنند.

53

سرانجام ،كيومرث در زماني كه برايش مقدر شده بود ،به پهلوي چپافتاد و درگذشت .بههنگام
درگذشتن ،تخمه(اش) به زمین رفت« .از آنجا که تن کیومرث از فلز ساخته شده بود ،از تن کیومرث
هفتگونه فلز بهپیدایی آمد 54».از س��ر س��رب ،از خون ارزیز و از مغز سیم ،از پای آهن ،از استخوان
ارزش��مندی
جان رفتنی زر به پیدایی آمد که اکنون ،بهس��بب
ِ
روی و از پیه آبگینه و از بازو پوالد ،از ِ
 .48ابوريحان محمد بن احمد بيروني ،آثارالباقيه عن القرون الخاليه ،ترجمۀ اكبر داناسرشت (تهران :اميركبير ،)1321 ،ص .37
 .49ژاله آموزگار ،تاریخ اساطیری ایران (تهران :سمت ،)1380 ،ص .45
 .50بهار ،ص .47
 .51یا اَس َت ِوداد ،بهمعناي «زوال تن» ،نام ديو مرگ است.
 .52این همان تقدیرباوری در اندیش��ۀ ایرانی اس��ت .چون در تقدیر کیومرث سی سال زندگی برای او تعیین شده بود ،اهریمن و
دیوان نتوانستند به زندگی او پایان دهند.
 .53بهار ،ص .53
 .54همان ،ص .66
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(انگش��ت) کوچک 55مرگ به تن کیومرث َدرش��د و همۀ
( َزر ،آن را) مردم��ان ب��ا جان بدهند .از آن
ِ
آفریدگان را تا فرش��گرد مرگ برآمد .چون کیومرث بههنگام درگذش��ت تخمه بداد ،آن تخمهها به
َریوسنگ 56نگاه داشت و بهری را سپندار َمذ 57پذیرفت.
ِ
روش��نی خورشید پالوده ش��د و دو بهر آن را ن َ
58
چهل سال (آن تخمه) در زمین بود .با بسر رسیدن چهل سال ،ریباستنی یک ستون  ،پانزده برگ،
َمهلی و َمهلیانه( 59از) زمین رس��تند .درس��ت (بدان)گونه که ایشان را دست بر گوش بازایستد ،یکی
فره 60برآمد .آنگونه (هر سه) همباال
به دیگری پیوسته ،همباال و همدیسه بودند .میان هر دو ایشان ّ
فرۀ هرمزدآفریده (بود که) با ایشان است ،که
بودند که پیدا نبود که کدام نر و کدام ماده و کدام آن ّ
61
فرهای است که مردمان بدان آفریده شدند.
ّ
در گزیدههای زادسپرم ،فصل  ،3بندهای  ،74-69دربارۀ درگذشت کیومرث چنین آمده است:
وقتی او درگذش��ت ،بهس��بب سرشت فلزین او ،هش��ت نوع فلز از هر اندام بهپیدایی آمد که زر و سیم و
آهن و روی و اَرزیز و س��رب و آبگینه و الماس بودند .بهس��بب برتر بودن زر( ،زر) از جان (زندگی) و از
تخم (نطفه) بهوجود آمد .کیومرث که درگذش��ت ،س��پندارمذ زر را پذیرفت و چهل س��ال در زمین بود.
پس از چهل س��ال( ،به) شکل ریواسی ،مشی و مشیانه سر برآوردند ،یکی به دیگری پیوسته ،همباال و

فره به میان آن دو آمد ،به همان باالی ایشان چونان که پیدا نبود کدام مرد است و کدام
همدیسه .اما ّ
فره است که از آن مردم آفریده شدند.
فرۀ آفریدۀ اورمزد .این ّ
زن و کدام ّ

62

بناب��ر بنده��ش ،زمین نطفۀ کیوم��رث و بنابر گزیدههای زادس��پرم ،زر کیومرث را چهلس��ال
نگاهداری میکند .پس از چهل سال ،از آن نطفه تکساقهای ريواس از زمين ميرويد که دارای دو
سن ریواس را مشخّ ص میکند؛ به این ترتیب ،این دو شاخه
شاخه و پانزده برگ است .تعداد برگها ّ
 .55معلوم نیس��ت منظور انگش��ت دست یا پاست ،اما بهاحتمال باید انگشت کوچک پا باشد؛ امروزه هم باور مردمی این است که
جان از انگشتان پا ب ه َدر میرود.
اهورهمزدا و نمونۀ كامل مردانگي.
 .56ايزد پيامآور َ
 .57امشاسپند مؤنث موكل بر زمين.
 .58بهمعنای ساقه .یعنی مشی و مشیانه بهشکل گیاه ریواس و از یک ساقۀ واحد روییده بودند.
 .59صورت دیگر نام مشی و مشیانه.
 .60نيرويي آسماني كه در وجود هر انساني به وديعه گذاشته شده است تا او را در انجام دادن اعمالي كه با وظيفه و حرفۀ آدمي
مطابقت دارد ،ياري كند؛ ژاله آموزگار ،ص  ،55پانوشت.
 .61بهار ،ص  81ـ .80

62. Ph. Gignoux et A. Tafazzoli, Anthologie de Zādspram, Studia Iranica- Cahier 13 (Paris: Association
pour l’avancement des etudes iraniennes, 1993), p. 52-53.
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پانزدهسالهاند ،63همسان و همباال هستند و چنان شبيه هم كه معلوم نبود كدام زن است و كدام مرد
فرهای که در آنها به ودیعه نهاده شده است.
و کدام ّ
65
64
دو ش��اخۀ ریواس پس از نُه ماه بهصورت انس��ان درمیآیند و اورمزد «روان» را وارد تنشان
ميكند و به آنها جان میدهد .بدینگونه ،نخس��تين زوج آدمی بهوجود ميآیند بهنامهای َمش��ي و
َمشيانه .مشی بهمعنای «مرد ،میرنده» و مشیانه صورت مادینۀ مشی است.
اينجا تفاوت آش��كاري در اس��طورههاي آريايي با بُنمايههاي سامي بروز ميكند .نخستين زوج
بش��ر در انديشههاي آريايي ،منش��اء گياهي دارند ،گرچه گياه هم از خاك برميآيد .و ديگر آنكه در
اين انديش��ه ،زن براي مرد و از وجود او خلق نميشود .اين دو با هم و كام ً
ال همانند خلق ميشوند.
جان کال ِم اندیشۀ غالب در ایران باستان است .زن و مرد با هم آفریده میشوند و مانند
این اندیشه ِ
فرۀ ایزدی از سوی خداوند در هر دو
هم هستند .دو شاخه منشعب از شاخه و ریشهای مشترکاند و ّ
فرۀ مشترکاند.
جاری میشود و هر دو صاحب یک ّ
پس از پديداري مشي و مشيانه ،اهورهمزدا انديشههاي خود را به آنان تلقين ميكند« :مردماید،
پدر (و مادر) جهانیاناید .شما را با برترین عقل سلیم آفریدم ،جریان کارها را به عقل سلیم به انجام
66
رسانید .اندیشۀ نيك انديشيد ،گفتار نيك گوييد ،کردار نيك َورزيد ،ديوان را مستاييد».
مش��ی و مشیانه نیز همچون همتایان خود در دیگر اندیش��هها مرتکب گناه نخستین میشوند،
گرچه نوع گناه آنان متفاوت است که این خود مجالی دیگر برای بررسی میخواهد .آنان پس از گناه
نخستینی که مرتکب ميشوند:
پنجاه س��ال کامۀ همآمیزیش��ان نبود ...با بسر رسیدن پنجاه س��ال( ،به) فرزندخواهی اندیشیدند ... ،از

ش��یرینی فرزند ،یکی را مادر َجوید ،یکی را پدر .پس هرمزد
ایش��ان به نُه ماه ،جفتی زن و مرد زاد .از
ِ
(ش��یرینی) پرورش فرزندان را
ش��یرینی فرزندان را از اندیش��ۀ آورندگان بیرون کرد و به همان اندازه
ِ
ِ
بدیشان بخشید .شش جفت نر و ماده از ایشان پدید آمد .برادر خواهر را به زنی همیکرد .همه با مشی

سن آرمانی است .پانزدهس��الگی اوج بلوغ جسمانی و چهلسالگی اوج بلوغ
 .63پانزدهس��الگی و چهلس��الگی در تفکر ایرانی دو ّ
س��الگی اَشو زردشت به او ابالغ میشود اما در چهلسالگی مأموریت مییابد که رسالت خود را آشکار
عقالنی اس��ت .پیام وحی در سی
ِ
نامعین در میان مردمان آس��یای مق ّدم نیز بوده است .و در این اسطوره ،همانگونه
س��ازد .از طرفی ،عدد چهل نمادی از یک عدد بزرگ ّ
که میبینیم به هر د ِو این اعداد اشاره شده است.
 64تمثیلی از نُه ماه دوران بارداری و رشد جنین.
فره به مینویی در ایشان شد که روان است ».بهار ،ص .81
« .65و آن ّ
 .66بهار ،ص .81
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یک ایشان تا پنجاه سال فرزند بیامد،
و مش��یانه( ،که جفت) نخس��تین (بودند) ،هفت جفت شدند .از هر ِ
خود به یکصد سال بمردند .از آن شش جفت یکی سیامک نامَ ،مرد ،و زن ( َوشاگ بود) .از ایشان جفتی

فرواگین نام بود .از ایش��ان پانزده جفت زاده ش��د که از هر جفتی گونه گونهای
فرواگ و زن َ
زاد که مرد َ
بسیاری جهانیان از ایشان بود.
بود و
ِ

67

در بخشهايي از اوستا كه امروز در دست است ،نام مشي و مشيانه نيامده است .بخشهايي كه
در آن از كيومرث س��خن رفته نيز اطالعات زيادي بهدس��ت نميدهد .اطالعات فوق كه در انديشۀ
ديني زردشتيان از گذشتههاي دور وجود داشته ،بيشتر از آثار ديني پهلوي ،بهخصوص روايت مفصل
بندهش ،حاصل ش��ده اس��ت .بندهش بهمعناي «آغاز آفرينش» است و در آن ،روايت آغاز جهان و
انسان شرح شده است.
در روايات ملّي ،كه بيش��تر شاهنامه منظور نظر است ،نامي از مشي و مشيانه نيامده است .شايد
به اين دليل كه در تقابل با دين جديد (اس�لام) قرار نگيرد .از همين روي ،كيومرث هم در شاهنامه
نخس��تين انسان نيست ،نخستين شاه اس��ت« :سخنگوي دهقان چه گويد نخست  /كه تاج بزرگي
به گيتي كه ُجس��ت  / ... /پژوهندۀ نامۀ باس��تان  /كه از پهلوانان زند داس��تان ُ /چنين گفت كايين
تخت و كاله  /گيومرث آورد و او بود ش��اه ».در واقع ،بازماندۀ انديش��ۀ نخستين انسان در شاهنامه
به نخس��تين شاه تغيير ش��كل داده است گرچه انديشۀ نخستين انسان و نخستين شاه در اسطورهها
بسيار تنگاتنگاند و بهاستناد يكي از بيتهاي شاهنامه كه جالل خالقي مطلق پيدا كردهاند ،كيومرث
در ش��اهنامه نخستين انس��ان هم بهشمار ميآمده است« :چو از خاك مر جانور بنده كرد  /نخستين
كيومرث را زنده كرد ».س��ي س��ال زندگي كيومرث در اس��طورۀ آفرينش نيز ،با حفظ عدد سي ،در
ش��اهنامه به س��ي سال ش��اهي تغيير يافته است« :به گيتي بر او سال سي ش��اه بود  /به خوبي چو
68
خورشيد بر گاه بود».
در می��ان آیینهای��ی که در ایرانزمین س��ربرآوردند ،آیین مانوی هم ک��ه روزگاری از مقبولیت
خاص خود را دارد .اس��طورۀ آفرینش در این آیین از نظر
فراگیری برخوردار ش��د ،اس��طورۀ آفرینش ّ
ِهمرد» و « ُمردیانَگ» ،نه آفریدۀ خدا بلکه
فلس��فی بسیار پیچیده است .آدم و ح ّوای مانوی بهنام «گ ُ
آفریدۀ دیوان تاریکی هس��تند .اما روان آنان متعلّق به جهان روش��نی اس��ت .دی��و آز براي از ميان
 .67بهار ،ص .82-83
 .68فردوس��ي ،ابوالقاسم .ش��اهنامه .بهكوش��ش جالل خالقي مطلق (تهران :مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي ،)1386 ،داستان
کیومرث.

 / 38تاریخ ایران

بردن فرايند نجاتبخش��ي نور ،ابتدا دو غول نر و ماده را بهنامهای «اَشَ ��قلون» 69و «نَمراييل» 70يا
«پیسوس» 71میآفریند تا فرزندان ديوي را ببلعند و با اين كار ،همۀ نورهايي كه ديوان بلعيده بودند،
در تن اين دو غول يا ديوـجانور گرد ميآيند .سپس از فرزندان اين دو ديوـجانور ،ابتدا تن یک نر را
ِهمرد نام میدهد .سپس بار دیگر از فرزندان
با استخوان ،پی ،گوشت ،رگ و پوست میسازد و او را گ ُ
آن غوالن بههمانگونه ،این بار تن مادهای را ش��کل میدهد بهنام ُمردیانَگ .اين دو كه نخس��تين
مرد و زن در انديشۀ مانوياند ،بهشكل دو ايزد مانوي ،نريسهيزد و دوشيزۀ روشني ،ساخته ميشوند.
نورهايي كه اين دو غول بلعيده بودند ،به گهمرد و مرديانگ منتقل ميش��ود و روح آنها را بهوجود
تاريك
روشن دربند ،روح
ميآورد ،البته مرديانگ داراي نور كمتري از گهمرد است .همراه اين روح
ِ
ِ
مادي نيز در بدن هست كه از شهوت ،آز ،رشك ،نفرت و غيره تركيب يافته است .اين شهوت است
72
كه انسان را به زاد و ولد واميدارد و زنداني شدن روح را ابدي ميسازد.
ايزدان روش��ني براي نجات نور درصدد هدايت انسان برميآيند .انسانها بايد براي نجات نور از
جستند .از اين رو ،برگزيدگان مانوي از آميزش با زنان دوري ميكردند .عيساي
ش��هوات دوري مي ُ
درخش��ان به گهمرد روي ميكند و سرچش��مۀ نور را به او مينماياند و او را از آميزش با مرديانگ
پرهيز ميدهد .از آن سو ،ديوان مرديانگ را به اغواي گهمرد تحريك ميكردند .سرانجام از آمیزش
73
این دو «شیث» بهدنیا میآید كه بيشتر به پدر خود ماننده است.
در اس��طورههاي مانوي ،انس��انها از نسل همين گهمرد و مرديانگ هستند اما نور درون آنان با
يكديگر فرق ميكند .در تفکر مانوی ،نور الهی اس��یر زندان تن مادی است و کمال مطلوب ،رهایی
این نور و پیوستن آن به جهان روشنی است .پیرو این فلسفه ،هر چه زودتر نسل بشر از ادامۀ حیات
مادی بازماند ،رهایی نور از اسارت ماده زودتر حاصل میشود که نتیجۀ آن هم چیزی جز رستگاری
نیست.
در اين اس��طوره ،نخس��تين زوج بش��ر از اختالط نفرتانگيز نوعي آدمخواري با اعمال جنس��ي
بهوجود ميآيند 74.آنها حاصل آفرينش ظلمت و كام ً
ال مادياند .گرچه همانند ديگر اسطورهها بهطور
مش��خص از خاك و گل براي آفرينش انسان نامبرده نشده اما بر مادي بودن آنها تأكيد شده است.

 .72ابوالقاسم اسماعیلپور ،اسطورۀ آفرینش در آیین مانی (تهران :فکر روز ،)1375 ،ص .30
 .73همان ،ص .22
 .74گئو ويدنگرن ،ماني و تعليمات او ،ترجمۀ نزهت صفاي اصفهاني (تهران :نشر مركز ،)1376 ،ص .81

69. Ašaqlun
70. Namrā’īl
71. Pēsūs
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همچنين در اين اسطوره ،مرد ابتدا خلق ميشود و به دليل نور بيشتري كه در بدن او حلول ميكند،
مخلوق برتر اس��ت و در آخر نيز همين مرد ،گهمرد ،بههمراه پس��ر شايستهاش ،شيث ،بهسوي نور و
حكمت ايزدي روانه ميشود .اما زن ،مرديانگ ،موجودي اغواگر است كه با ديوان ميآميزد و در آخر
75
نيز همراه با فرزندان ديوياش به مغاك ظلمت رهسپار ميشود.
دين مانوي با آنكه در ايران نضج ميگيرد ،درمورد زنان و جايگاه آنان ش��ايد وامدار انديشههاي
بينالنهريني باش��د .در اس��اطیر آریاییان هند ،نخستین انسان « َمنو» 76نام میگیرد كه نخستين شاه
نيز هس��ت .منو ش��خصیتی کهن در میان هند و اروپاییان اس��ت که در اساطیر ژرمنی نیز بهصورت
79
« َم ّنوس» 77پس��ر خداي «تویس��کو» ،78پس��ر زمين ،بازمانده اس��ت .در هند ،منو را همچون َی َمه
(جمش��ید ایرانی) ،پسر وی َوس َونت( 80نور گنبد آسمانی که همان خورشید است) بهشمار آوردهاند .این
طبیعی است که در تفکر انسان اولیه ،نخستین انسان فرزند خورشید باشد .منو نخستین قربانیکننده
است .قربانی او پیشنمونۀ قربانیهایی است که بعدها انجام میگیرد .منو نخستین پدر بشر و غالب ًا
نیای قوم آریاست 81.او از پارهاي جهات نسخه بدل جمشيد است 82.براي منو هم خاستگاهي از خاك
درنظر گرفته ش��ده چرا كه پسر زمين بهش��مار ميآيد و از طرفي ،ن ََسب او به خورشيد هم ميرسد؛
بنمايۀ پيوند اوليۀ آسمان و زمين كه غالب ًادر اساطير مشاهده ميشود.
در ای��ران ،منو بهعنوان نخس��تین انس��ان از همان ابت��دا از صحنه محو ميش��ود گرچه نام او
بهصورتهای گوناگون برجای مانده که خود ّ
دال بر ش��هرت او بوده اس��ت .مشهورترین نامی که از
83
منو برجاي ميماند« ،منوچهر» است بهمعنای «کسی که نژاد از منو دارد».
در هند ،جز منوَ ،ی َمه (فارس��یَ :جم) ،پس��ر دیگر وی َوس�� َونت ،نیز پدر مردم شمرده میشده که با
خواهر توأمانشَ ،یمی( 84فارس��یَ :جمیَ /ج َمگ) ،نژاد انس��ان را پدید میآوردند .اما ظاهراً هنديان از
 .75اسماعیلپور ،ص .22

76. Manu
77. Mannus
78. Tuisco
79. Yama
80. Vivasvant

 .81آرتور کریستنسن،نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایرانیان ،ترجمه و تحقیق :ژاله آموزگار و
احمد تفضلی (تهران :نشر چشمه ،)1377 ،ص .506
 .82مري بويس ،تاريخ كيش زرتشت ،ج  ،1ترجمۀ همايون صنعتيزاده (تهران :توس ،)1374 ،ص.137
 .83کریستنسن ،ص .514-510
84. Yami
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همان زمان ِوداها اين افسانه را ،از آن رو كه مخالف تصورات اخالقي ميپنداشتند ،طرد كردند 85.لقب
جم در فارس��ی نیز «ش��ید» است که معنای ثانویۀ «درخشان» را یافته است و باز با خورشيد ارتباط
مييابد و باز توجیهی است بر پسر خورشید بودن او ،یعنی پسر ویوسونت (فارسی :وی َونگهان).
نام یمه معمو ًال بهمعنی «جفت ،توأمان» است .یمه و یمی در واقع یک زوج توأمان هستند .اين
معني ش��ايد قرينهاي باش��د بر اينكه روايات گوناگون دربارۀ چگونگي پيدايش آدمي بر زمين منشأ
86
واحدي داشته است.
از دید انسان اولیه ،فکر اینکه نخستین نر و نخستین ماده از یک اصل باشند ،کام ً
ال طبیعی است؛
همانگونه که مشی و مشیانه همزمان از شاخۀ ریواسی پیدا شدند .در واقع ،اسطورۀ جم و جمگ و
مش��ی و مش��یانه بهاحتمال فقط دو شاخه از یک اصلاند .نام «توأمان ،جفت» به دورۀ هند و ایرانی
بازمیگردد و پس از جدا شدن اقوام آریایی از هم ،نام مشی (میرا ،مرد) در ایران بر نخستین نر نهاده
ش��د و نژاد جم و جمگ با هفت نس��ل به مشي و مشيانه رسانده شد .به اين ترتيب ،در منابع ايراني،
َمنو (آدم) هم در نامهاي خاص منوچهر و خواهرش َمنوشَ ��ك 87بازتاب يافت و اين دو از نبيرههاي
88
مشي اصيل ايراني نمايندۀ همان انديشۀ َمن ِو هندي است.
جم و جمگ شناخته شدند .احتما ًال ِ
همانگونه كه ذكر ش��د در كتابهاي پهلوي ،گياه ريواس كه موجد مشي و مشيانه بود ،از نطفۀ
زندگي ميرا بوده است كه قابل قياس با مارتاندا 89هندي است
كيومرث روييد .كيومرث هم نخستين
ِ
بهمعناي «تخم ميرا» كه خودش ايزد و فرزندانش آدم بودهاند .او همانند كيومرث موجودي اس��ت
ميان ايزد و آدم ،و تخم نخس��تيني بوده كه همۀ مردم از او پيدا ش��دهاند 90.به اين ترتيب ،در انديشۀ
هندي نيز كه ريش��ۀ مشتركي با اس��اطير ايراني دارد ،رابطۀ نخستين انسان با گياه و زمين و ريشۀ
داشتن انسان آشكار ميشود.
زميني
ِ

نتیجهگیری
با نگاهی به داس��تانهای آفرینش انس��ان ،آنچه بیش از همه به چشم میآید ،رابطۀ آدمی با خاک
اس��ت .این رابطه چه در داستانهایی که منش��اء دینی دارند و چه در اسطورههاي ساخته و پرداختۀ
 .85کریستنسن ،ص .286
 .86بویس ،ص .137
 .88بویس ،ص .137
 .90بویس ،ص .195-194

87. Manušag
89. Marthanda
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بش��ر ديده ميش��ود .رابطهای که در تمامی داستانهای آفرینش آدمی و نیز مرگ او تکرار میشود:
خاک گل کوزهگران خواهیم شد ».در اساطير ايراني
«از خاك برآمديم و بر خاك شديم» و «عاقبت ِ
نيز همين رابطه در وجود كيومرث بازتاب يافته اس��ت و نخس��تين زوج بش��ر ايراني نيز كه از نطفۀ
كيومرث و از گياه بهوجود ميآيند ،باز منش��أ زميني دارند .از ميان اس��طورههاي بررسي شده در اين
مقاله تنها اين رابطۀ مشخص را در اساطير مانوي نميبينيم ولي در آن هم بر مادي بودن آفرينش
انس��ان بهش��دت تأكيد شده و در اين مفهوم است كه منش��أ زميني آدم و حواي مانوي نيز منعكس
ميگردد.
نكتۀ ديگري كه در بيشتر اسطورهها ،بهخصوص اساطيري كه منشأ سامي دارند ،نمايان ميگردد،
تفاوت در آفرينش زن و مرد است .در اين اسطورهها ،آفرينش زن غالب ًا آفرينشي ثانوي است و براي
مرد و از پيكر او اتفاق ميافتد .در اساطير مانوي نيز تأثير انديشههاي سامي را ميبينيم ،چرا كه در
اين آيين نيز آفرينش زن ثانوي اس��ت و زن نور كمتري از مرد داراس��ت و اوست كه مرد را به گناه
ميكش��اند .در تنها دين و انديش��هاي كه آفرينش زن و مرد همزمان اتفاق افتاده و آن دو همچون
هم و برابر با هم گفته ش��دهاند ،دين زردشتي و انديشۀ ايراني است كه در اين مقاله ،به آن پرداخته
شده است.
موضوع ديگري كه در بررس��ي تطبيقي آفرينش انس��ان در اس��اطير گوناگون قابل تأمل است،
فلسفۀ آفرينش انسان است .چرا انسان آفريده شد؟ در انديشۀ بينالنهريني ،آفريده شدن انسان براي
خدمت كردن به خدايان ،پرستیدن آنان و کم کردن کار آنان بود كه شايد توجيهي بوده است براي
سختيهاي زندگي انس��ان؛ انديشهاي كه از فلسفۀ آفرينش انسان در دينهاي آسماني بسيار فاصله
دارد .در دينهاي آسماني سامي ،انسان كاملترين نمونۀ آفرينش خداوند و اشرف مخلوقات ميشود؛
و در دين آس��ماني آريايي ،انس��ان آفريده ميشود تا جهان به حركت درآيد و نبرد ميان خير و شر به
نهايي خير است ،اين
جريان افتد ،و خويشكاري انسان در اين دين مبارزه با پليدي و شر تا پيروزي
ِ
كار نيز جز به انديشۀ نيك و گفتار نيك و كردار نيك ميسر نخواهد شد.
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