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  ن كريمآقر بيانتجلي اصل مادينه هستي در 

  *زهرا محققيان

  چكيده
كريم، توجـه بـه اسـلوب هـاي     امروزه يكي از حوزه هاي حائز اهميت در مطالعات قرآن 

بياني اين متن مقدس در ارائه تعاليم الهي است كه از ديرباز تا به امروز، اذهان بسـياري از  
عالمان بالغت و بيان را به خود مشغول ساخته است. در اين راستا يكي از اسـلوب هـاي   

ين متن مقدس بياني قرآن كريم در ارائه پيام هدايت، حوزه مربوط به بيان هاي اساطيري ا
است كه در ادبيات سنتي ما، تا حدود زيادي همان بحث تلميحات(اشـارات) اسـت و بـا    
اسطوره گويي يا بررسي سرشت زباني عناصر اسطوره اي متن، تفـاوت اساسـي دارد. بـر    
همين اساس قرآن پژوهان، معتقدند كاربست اين اسلوب بيـاني در قـرآن كـريم، نـه تنهـا      

د ننموده و اختاللي در آموزه ها و تعاليم مقدس آن ايجاد نمي كند قدحي به اين كتاب وار
بـودن ايـن كتـاب     "بلسان قوم"بلكه حتي در راستاي فصاحت و بالغت آن نيز بوده و با 

  )، سازگار و هماهنگ است.4مقدس(ابراهيم/
اما يكي از گونه بيان هاي اساطيري قرآن كريم، اشارات ايـن مـتن مقـدس بـه كهـن      

زمين است كه ابتدا به صورت بزرگ مادر اوليه در اعصار قديمي، مورد پرستش  الگوي مام
واقع مي شد و سپس در ادوار مختلف تاريخي، از اهميت و جالي آن كاسته شد. تا اينكه 
در نهايت، به ضميرناخودآگاه آدميان انتقال يافت و تنها از طريق ادبيات و هنر بـر ذهـن و   

اين راستا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين سوال است  زبان نوع بشر جاري گشت. در
كه با توجه بـه پيشـينة اساطيري زن ساالرانة تمدن بين النهرين و جزيره عربستان ، آيا مي 
توان انواع بازنمود ايـن كهـن الگـوي مـام زمـين را در بيـان اسـاطيري قـرآن كـريم نيـز           

ير ناخودآگاه جمعي اعـراب عصـر   بازشناخت؟ با توجه به آيات قرآن كريم، زمين در ضم
  نزول، با چه كيفيتي مي زيد؟ كاركرد اين گونه بيان ها، در القاي مفاهيم الهي چيست؟
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يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه خداوند سبحان در اسلوب بيان اساطيري اين 
با متن مقدس، بستر ظهور و تجلي اين كهن الگوي مادينه را فراهم ساخته و بدين ترتيب 

  نفوذ در ضميرناخودآگاه مخاطبان، پيام هدايت خويش را انتقال داده است.
  .قرآن، بيان اساطيري، زمين، زن :ها هكليدواژ

  
  مقدمه. 1

موضوع زبان قرآن كريم، از ديرباز تا به امروز، همـواره مـورد مداقـه پژوهشـگران بـوده و      
آشنايي با ابعاد مختلف آن، از جمله توجه در اسـلوب هـاي مختلـف ارائـه پيـام هـدايت،       
نگرشهاي متعددي را پيرامون اين متن مقدس ايجاد نموده است. استفاده از فنوني همچـون  

، تمثيل، مجاز، حقيقت و ... ، كاربردهاي مختلف زبـان را متناسـب بـا    تشبيه، استعاره، كنايه
واقعيت هايي همانند در نظرگرفتن ويژگي هـا و شـرايط مخاطبـان و زمينـه هـاي معنـايي       
متناسب با فهم و درك ايشان، نمايان مي سازد. به طور كلي توجـه بـه شـرايط مخاطبـان و     

طح درك و فهـم ايشـان، در سـنت اسـالمي     مطالعه عملكرد قرآن كريم در زمينه رعايت س
داراي زمينه هاي وسيعي بوده و اساسا به دليل اهميت آن در فهم قرآن كريم بود كه علمـي  
به نام بالغت بوجود آمد و بررسي كيفيت بيان معنا با كالمـى فصـيح و مناسـب بـا احـوال      

؛ 11، ص 1ج  ق،1405، خطيب قزوينـي شنوندگان را در دستور كار خويش قرار داد(ر.ك: 
  ). 60، ص1386الكواز، 

اما از نظر ادبا و علماي بالغت، يكي از انواع اسلوب هاي بياني مختلف موجود در متون 
ادبي، بيان اساطيري(يا در نگاهي كلي و تسامح گونه: تشخيص يا اسـتعاره انسـان مـدار يـا     

و ادبي دارد. ايـن   جاندارپنداري طبيعت) است كه نوعي بيان غيرمستقيم بوده و جنبه هنري
اسلوب بياني جزو مقوله اداي معناي واحد به طرق مختلف به شمار مي آيد كه در ادبيـات  
سنتي ما، تا حدود زيادي همان بحث تلميحات(اشارات) است و با اسطوره گويي يا بررسي 

). 216- 222، ص1370سرشت زباني عناصر اسطوره اي متن، تفاوت اساسي دارد(شميسـا،  
اساس قرآن پژوهان، معتقدند كاربست اين اسلوب بياني در قرآن كـريم، نـه تنهـا    بر همين 

قدحي به اين كتاب وارد ننموده و اختاللي در آموزه ها و تعاليم مقدس آن ايجاد نمي كنـد  
بـودن ايـن كتـاب     "بلسان قـوم "بلكه حتي در راستاي فصاحت و بالغت آن نيز بوده و با 

  ).124- 125، ص17ق، ج1417ماهنگ است(طباطبائي، )، سازگار و ه4مقدس(ابراهيم/
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در اين ميان، يكي از عناصر چشـمگير و پربسـامد در ايـن اسـلوب بيـاني، اشـارات و       
تلميحات اساطيري موجود در  قرآن كريم به كهن الگوي بزرگ مادر اوليه است كه پيگيري 

ارد و نكـات  گونه هاي مختلف تجلي آن در متن قرآن كريم، اهميـت و ضـرورت بسـيار د   
بسياري را در راستاي القاي پيام الهي در خود نهفته دارد. در حقيقت، نگاهى گذرا به انبوهه 
اساطير منطقه بين النهرين و مجموعه باور هاى قومى و انديشه اي جامعه عربسـتان، نشـان   

ماد مى دهد كه در گذشته هاى دور، عنصر زمين، زايندگى و به دنبال اين دو، زن به عنوان ن
اين زايندگى تا چه پايه ارزشمند و پرستيدنى بوده و سپس بازتاب آن در قرآن كـريم، چـه   

  پيام هاي عميقي را به مخاطبان عرضه مي دارد. 
مطابق روانشناسي تحليلي  يونگ، اين كهن الگوي مادر مثالي يا مادر كبير، بعد از عصر 

اب عصـر نـزول و حتـي انسـان     كشاورزي، هرچند در خودآگاه افراد بشـر (از جملـه اعـر   
امروزي) ديگر آن جايگاه قديمي خـود را پيـدا نكـرد امـا همـواره در ناخودآگـاه آدميـان،        
جوششي دائمي داشته و در آثار هنري يا ادبي ابراز وجود مي كند و بدين طريق به مخاطبان 

نـد. در  اعالم مي دارد كه  در هجران اين كهن الگوها رنج مي برند و احساس غربت مي كن
اين راستا، خداوند سبحان نيز در قرآن كريم، در قالب اين اسلوب بياني با مخاطبان خويش 
ارتباط برقرار كرده و با نفوذ در ضميرناخودآگاه ايشان، بخشي از پيام هـاي خـويش را بـه    

  ايشان منتقل ساخته است. 
اسـطوره  برهمين اساس در اين پژوهش، سعي شده فارغ از مسـائل اسـطوره كـاوي و    

شناسي، تنها به استخراج و معرفي انواع بازنمودها و تجلي هاي اين كهن الگوي بزرگ مادر 
اوليه در اسلوب بياني قرآن كريم پرداخته و كاركرد آن ها را در ارائه پيـام الهـي، بررسـي و    
تحليل نماييم. بديهي است كه توجه به عملكرد اين بيان هاي اسـاطيري و نقـش آن هـا در    

ي مفاهيم الهي، ما را در درك ژرف تر ناخودآگاه جمعي اعراب عصر نزول مدد رسانده القا
  نمايد.  و محتواي معنايي و مايه هاي زيباشناختي قرآن كريم را برايمان مكشوف و آشكار مي

  
  بيان اساطيري .2
 و ذهني خاص رفتارهاي اين از يك هر به كه است مالزم خاصي زبان نگرشي، با و بينش هر

اسلوب و شـيوه  « ). بطور واقع،17، ص1370گويند(شميسا،  مي »اسلوب و شيوه بيان«زباني
اداهاست(ر.ك: شميسـا،   و تعابير انواع ميان از خاص هاي اراده و تعابير گزينش حاصل ،»بيان

) . برهمين اساس شناخت اسلوب بياني يك مـتن و فهـم روش القـاي    51- 52، ص 1372
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ز تحقيق ادبي است كه به وسيله آن مي تـوان خصوصـيات آن   مفاهيم در آن، بخش مهمي ا
  ).201، ص1373اثر هنري را تعيين نمود(ر.ك: ولك، 

اما يكي از انواع اسلوب هاي بياني در ارائه مفاهيم، بيان اسطوره اي يـا بيـان اسـاطيري    
هـدف   است كه بر پايه باورهاي اسطوره اي مخاطبان بنا يافته و متكلم (يا نويسنده متن) بـا 

سهولت ارتباط با مخاطب و رعايت سطح فهم و درك او، از پاره اي از باورهـاي اسـطوره   
اي كه در ضمير ناخودآگاه جمعي مخاطبانش نهفته، استفاده كرده و بـراي القـاي مفـاهيم و    

 مابنابراين در چنين متون ادبي اي، بيان مقاصد خويش، در قالب تلميح بدانها اشاره مي كند. 
خاستگاه و ماهيت اسطوره، طرز تلقي نسل هاي مختلـف از آن، سرشـت زبـاني و    كاري با 

كه همگي مربوط به علم االساطير مي شوند؛ نداريم. فقط اسطوره را در  ....هستي شناسي و 
علم بيان و كاربست آن در اسلوب بياني متن بررسي مي نماييم. اگر هم به ماهيـت داسـتان   

يم، تنها بـراي فهـم كـاركرد ايـن بيـان اسـاطيري در مـتن        اسطوره اي و اصل آن مي پرداز
 است. مدنظر

(شـفيعي كـدكني،   » تشخيص«در برخي كتب، از اين نوع(يعني بيان اساطيري)، با عنوان 
زبـان  «) و در برخـي ديگـر بـا عنـوان     165- 166، ص1388؛ مستنصر مير ، 115، ص1350

). انسـانوارگي يـا اسـتعارة انسـان     154، ص1383ياد شده است(سعيدي روشن،» تصويري
جاندارانگاري و .... نيز از ديگر تعـابير مختلـف بـراي    مـدار يا انسانواره يا جاندارپنداري يا 

  ). 65،ص 1370معرفي اين اسلوب بياني هستند(شميـسا، 
از آنجا كه قرآن كريم نيز به لسان و فرهنگ قوم نازل شـده و بـراي رعايـت سـطح     
درك و افق فكري اعراب عصر نزول و تناسب كالم با معلومات و تجربيـات ايشـان، از   

م در ميان خود ايشان  استفاده ابزاري كرده, بنابراين كاربسـت ايـن بيـان    عقالنيت مرسو
هاي اساطيري در قرآن كريم، خللـي در مفـاهيم متعـالي آن وارد نكـرده و نقصـاني در      

-125، ص17ق، ج1417، 1طباطبائير.ك: اهداف و مضامين هدايتي آن وارد نمي سازد(
خرمشـــاهي، ؛ 20-22، ص14ق، ج1412طبـــري، ؛ 112ق، ص: 2،1423؛ معرفـــت124

  ).95، ص 1374
نوشتار حاضر، درصدد است ابتدا به استخراج يكي از اين گونه بيان هـاي  در اين راستا، 

اساطيري قرآن كريم (يعني كهن الگوي بزرگ مادر اوليه) پرداختـه و بعـد از معرفـي انـواع     
  بازنمودهاي مختلف آن، كاركرد آن را در القاي مفاهيم الهي بررسي كند.
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  تحقيق ةپيشين .3
با مرور تحقيقات انجام شده در زمينه كاربست اساطيري زمين و بزرگ مادر اوليـه در آثـار   

بطوركلي پيشينيه آثار مرتبط  ادبي مي توان ردپاي تحقيقات و پژوهشهاي بسياري  را يافت.
اني، علـم  با (بيان اساطيري يا اسلوب بيان اسطوره اي)، در كتب مربوط به علم بيان، علم مع

بديع، نظريه هاي ادبي يافت مي شود كه عمدتا نيز، به سوابق و مراحل رشـد و تطـور ايـن    
  اسلوب بياني پرداخته اند. 

در پاره اي آثار نيز، اين اسلوب بياني در كتب شـعر و برخـي رمـان هـاي ادبـي مـورد       
يكـي از انـواع   پيگيري واقع شده است. به عنوان نمونه، اعظم نوري، اسطوره را بـه عنـوان   

صور خيال در اشعار نيما يوشيج بررسي نموده يا دكتر علي البطـل در پژوهشـي بـا عنـوان     
(تصوير در شعر عربي تا پايان قرن دوم هجري)، بررسي و مطالعه شعر قديم را در ارتباط با 

ليه تصاوير فني آن با اساطير و اعتقادات ديني و اعمال و آداب ديني قديم كه منبع و منشأ او
قبـل   عرباين تصاوير بوده، مورد توجه قرار داده و در انتها، به بررسي تصوير  زن در شعر

از اسالم مي پردازد و ضمن بررسي مسئله تولد در ادوار قبل از تـاريخ، زن را نمـاد اصـلي    
زايش و باروري و حاصـلخيزي دانسـته و شـواهد شـعري آن را در ميـان شـاعران عـرب        

  مي كند.    واكاوي
طور كلي، پيشيينه مرتبط با اين قسمت، نسبتا قابل توجه هستند و هم به زبان فارسي  به

. نيـز در  و هم به زبان هاي ديگر همانند عربي و انگليسي، مي توان موارد بسياري را يافت 
مورد پيشينه آثار پژوهشي مرتبط با زن و اسطوره ، مـي تـوان آثـار زيـادي را برشـمرد كـه       

، عمدتا به زبان انگليسي هستند اما بحث بزرگ مادر اوليه يا اصـل مادينـه   بهترين آن ها نيز
هستي، بطور خاص، تنها در معدودي كتاب و مقاله كه تعداد آن هـا بسـيار كـم و كمتـر از     
تعداد انگشتان دست بود، قابل پيگيري است. حاصل بررسي اين آثار موجود، دو نكته را به 

ي اين آثار، مرتبط بـا اشـعار و رمـان هـاي ادبـي هسـتند و       ذهن متبادر مي سازد: اوال تمام
پيرامون متن قرآن كريم، مشابه تحقيق حاضر، پژوهش يا نوشته اي يافت نشد. ثانيـا تمـامي   
اين آثار از جامعيت و غناي الزم ، چنانكه مدنظر اين نوشتار اسـت؛ برخـوردار نيسـتند. در    

پژوهشـي اينجانـب در پژوهشـگاه     حقيقت در نوشتار حاضر، چون حاصل بخشي از طرح
علوم انساني و مطالعات فرهنگي است، سعي شده تمامي منابع موجود پيرامون اين تحقيـق  

پـژوهش  مورد بررسي واقع شده و تمامي جوانب و زواياي پنهان در آن ديده شود. بنابراين 
زو در متن مقدس قرآن كريم، ج آنكاربست بررسي بزرگ بانوي هستي و سپس  در حاضر
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آغـازگر   در ايـن مسـير،  كـه   آن را داردو اميد  به شمار مي آيداولين تحقيقات در اين زمينه 
  براي ساير محققان اين حوزه باشد.  تحقيق
  

  )اصل مادينه هستي( كهن الگوي بزرگ مادر اوليه .4
د و نثير قرار دهأقبل از آنكه اديان توحيدي، جوامع كهن از جمله جامعه عربستان را تحت ت

د، انديشـه مـذهبي در هريـك از ايـن جوامـع،      نبر تمام شئون زندگي مردمان آن چيره شـو 
مراحل مختلف را گذرانده و در هر مرحله باورها و آيين هاي خاصي را در برگرفته اسـت.   

پاي بزرگ مادر يا مادر كبير است كه در صـورت هـاي سـمبوليك    از جمله اين مراحل، رد
در متون نگاشته شده پيرامون باورها و اعتقادات مردمان كهن  خود، هم در قرآن كريم و هم

  از جمله اعراب باستان، حضور خود را اعالم مي دارد. 
در كهن ترين ادوار، كه هنوز در ذهن انسان ابتدايي، خدايان، صورت و اندام بطور كلي 

ستي حركت انساني به خود نگرفته بودند، انديشه ها و باورهاي مذهبي حول اصل مادينه ه
مي كرد و سمبولهاي پرستش اين اصل، به شكل هاي مختلف وجود داشـت. در حقيقـت،   
بينش مذهبي انسان ابتدايي نمي توانست جز در اصل مادينه هستي قدرت هاي برتر آسماني 
و زميني را تجسم عيني بخشيده و بدان اقتدا كند. برهمين اساس هريك از جوامع كهن بـر  

و مبناي بزرگ مادر اوليه اسـت؛ حلقـه    أيي از اصل مادينه هستي كه منشگرد نماد يا نمادها
مي زدند و او را مي پرسـتيدند. در تحـوالت بعـدي، انديشـه مـذهبي انسـان باسـتاني، بـه         

اي انجاميد كه  پرستش خدايان متعدد با صورت ها و اندام هاي انساني پذيرفته شـد.   مرحله
ي، زنان منشأ بسياري از نيروهاي برتر بودند و گـروه  در اين مرحله نيز، تا مدت هاي طوالن

خدايان مادينه چنان در جهت آفرينش و ظهور پديده هاي هستي بخش، دسـت بـه انجـام    
كارهاي سترگ و شگرف زدند كه به خصوص در عصر آغازين كشاورزي در جوامع كهن، 

رزي نوپا و باروري يكه و تنها، نيروهاي آسماني را در جهت رونق بخشيدن به اقتصاد كشاو
، آفروديـت   Ceres، سـرس   Demeter، دمتـر Cybele، سيبل Istarكار گرفتند. عشتار بهزمين 

Aphrodite  ونوس ،Venus و فرياFreya   و هـا  و ... مجسم شده هاي نسبتا جديد ربه النـوع
 قديمي زمين به شمار مي روند كه همه، باروري خود را به زمين داده، سبب بيـرون  انخداي

  ).94، 1، ج1343آمدن بركت از آن شده اند(دورانت، 
بخش عمده اي از فرهنگ هاي پيش از تـاريخ را در   ،بنابراين پرستش ابرانسان يا ابرزن

برگرفته و حكمت، الهيات، علوم، كشاورزي، صنعت و .. بطور كلي، تمام پايه هاي تمدن و 
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است؛ از وجود اين زنـان برتـر   جلوه هاي انديشه و احساس انساني كه در اساطير منعكس 
نشات مي گيرد. بطور كلي  آغاز و پايان دوران قدرت برتر بانوخدايان در جوامع كهـن بـه   
طور قطعي، تاريخگذاري نشده؛ اما با وجود اسناد و مداركي كـه در زمينـه تحـوالت كلـي     

پايـان  جوامع در دست است مي توان به وجود آن ها در دوران آغازين كشاورزي پي برد و 
سروري و برتري آنها را در جريان هجوم فرهنگ شباني و اسـكان اقـوام مهـاجر شـبان در     

با اين افول، الهگان و خـدايان مـذكر ظهـور    جوامع ساكن و كشاورز جستجو كرد. همزمان 
سمبولها و نمادهاي بزرگ مادر اوليه، با نمادهـا و تصـاويري كمـابيش مشـابه، در     و   نديافت

واع هنرهاي مختلف، همچنين در روياها و تمناهاي انسـان امـروزي ظهـور    متون ادبي و  ان
  ). 31- 33، 1، ج1365(ر.ك: دورانت،  كرده و مي كنند

  
  اصل مادينه هستي در روانشناسي ه جايگا .5

بزرگ مادر اوليه، در ميان روانشناسان، از جايگاه خاصي برخوردار است و  3اما كهن الگوي
بسياري از روان نژنديهاي فردي و روان نژندي هاي اجتماعي نقش بسيار مؤثري در درمان 

برخي مكاتب روانشناسي همانند مكتـب يونـگ، بـا حساسـيت زايـد      دارد. برهمين اساس 
انسـان باسـتاني نظـر افكنـده و هرگونـه تحليـل       الوصفي به اين سمبولهاي بـاقي مانـده از   

ر.ك: روانشناسي فردي را موكول به شـناخت ايـن صـورت هـاي اسـاطيري دانسـته انـد(       
  ). 13- 14، ص1396يونگ،

اسـاطير، بـه سـاختار ناخودآگـاه آدمـي تعلـق دارنـد و چيزهـايي          براساس نظر يونگ،
 مـادران ازلـي، در  خأل حضـور بـزر گ    ). از ديگر سو،224غيرشخصي هستند(همان، ص

هاي سپسين، موجب شده كه انسان ها به طور ناخودآگاه به كهن الگوي مادر اوليه، كه  دوره
شوق و عالقه كنند،  به عنوان تصويري در درون هر فردي از افراد اجتماع وجود دارد؛ ابراز
 آسماني، عناصر زميني ولي چون در جريان شكل گيري فرهنگ پدرساالر و پرستش مقامات

و زنانه در كنار و همسان با عناصر مردانه ديده نمي شود، اين احساس عالقـه بـه صـورت    
بنابراين اصل مادينه هستي، هرچند در خوداگاه انسـان امـروزي جـايي     .نهاني برمي آشوبد

ندارند اما همواره در خاطره پنهان او كه در اصطالح روانشناسي به ناخوداگاه تعبير مي شود؛ 
است و جوشش و حيات دائمي دارد و برهمين اساس گاهي در آثار هنـري و  زنده و فعال 

ادبي، در قالب تصوير يا تشبيه، آن هم بي آنكه هنرمنـد چيـزي از حقيقـت اسـطوره اي آن     
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برد  ؛ ابراز وجود كرده و از اين طريق اعالم مي دارد كه از هجران كهن الگوها رنج مي4بداند
  و احساس غربت مي كند. 

حقيقات يونگ، هر نوع تقدس و الوهيت منهاي عنصر زنانه قادر نيست انسان را مطابق ت
به سرچشمة زالل رضايت و خرسندي برساند و با توجه بـه اينكـه در دوره هـاي متـأخر،     
انسان يكسره در محاصرة مفاهيم و پديده هاي مقدس مردانه قرار گرفته، برهمين اساس بـه  

تبديل شده است . برهمين اساس سـخنگويان مكتـب    موجودي نامتعادل، خشن و نامهربان
يونگ را عقيده بر آن است كه ملت ها براي درك و فهم روح اساطير خود، از جمله همين 
بزرگ مادر اوليه بايد بكوشند چندان كه اساطير قابل فهم شده و زمينه  فرهنگي بـه منظـور   

  تحقق تحوالت مثبت اجتماعي فراهم گردد. 
تجلي اين كهن الگوها در متن مقدس قـرآن كـريم و جايگـاه ويـژه      ه بهبنابراين با توج

تحقيقات روانشناسي يونگ، مي توان به آيات اين متن مقـدس، از زاويـه تـازه اي     ها در آن
نظر انداخت و با اتكا به بيان هاي اساطيري مرتبط با اين بزرگ مادراوليه، زمينه اين پژوهش 

 به ديگر بيـان، گسترش داد.  شناخت هويت زن در اسالم،، از جمله را تا عرصه نامحدودي
كيد مفاهيم ديني و الهي نيستند بلكه شيوه هايي اسـت  أاين گونه آيات و تعابير، تنها شامل ت

براي بيان يك هيجان كامال مشخص مذهبي و روحاني كه خداونـد سـبحان از آن هـا، بـه     
رده و پيام هدايتي خويش را به او منتقل عنوان ابزاري براي برقراري ارتباط با مخاطب بهره ب

خاسـتگاه اسـطوره اي آن هـا و    نموده است. اما هرگاه به اينگونه آيـات، بـدون توجـه بـه     
نگاه كنيم و آنها را فقط از يك بعد مورد توجـه   ،معيارهاي مكتب روانشناسي تحليلي يونگ

آنها در فرهنگ كهن متعلق قرار دهيم، چيزي بيش از معناي اوليه نيستند. در حالي كه تكرار 
به منطقه اديان سامي و تطبيق اين تكرارها با اقتدار و جلوه هاي واالي مادركبير در اسـاطير  

از ايـن واژگـان و تعـابير،     ،منطقه و ستايش و پرستش زنانگي در انديشه مذهبي گذشـتگان 
مقدس، مي تواند در جاي يكي از سمبول هاي جمعي و كه سمبول هاي گرانقدري ساخته 

آنچنان كه يونگ تعريف مي كند؛ بر ابهام هاي فرهنگ پيش از تاريخ ما روشنايي افكنـده و  
ما را به سوي انديشه ها و تخيالت ديرينه حاكم بر مردمان اين سـرزمين و منطقـه هـدايت    

هاي علمي در عرصه روانشناسي است كه ما اين قدر به جنسـيت  دكند. برپايه چنين دستاور
طيري مشهود در آيات قرآن كريم اهميت مي دهيم و تأكيد قرآن كـريم را بـر   بيان هاي اسا

هاي اساطيري و جنسيت آن ها، تاكيدي بر نحوه تفكر جامعه كهن عربستان و ايمان  اين بيان
  و يقين گذشتگان بر وااليي حضور زن در تمام جريان ها تلقي مي كنيم.
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سرشار از جنسيت و باروري اسـت؛ بـه    در اين پژوهش نيز تصاوير زنانه از زمين را كه
نشانه راهبر و راهنمايي به سوي شناخت نظام مذهبي مبتني بر پرستش مـادر كبيـر و نظـام    
اجتماعي مبتني بر زن سروري كه به احتمال بسيار در سرزمين كهن عربستان و منطقـه بـين   

اسـتعارات و   النهرين نيز مستقر بوده است مقدس و پرمعنـا مـي شـماريم و بـا بيـان هـا و      
  هاي قرآني به طور سمبوليك برخورد مي كنيم.  تمثيل
  

  انواع بازنمود اصل مادينه هستي در بيان اساطيري قرآن كريم .6
همانگونه كه در قبل بازگو شد، يكي از كهن تـرين باورهـاي اسـطوره اي، اعتقـاد بـه مـام       

اسـاطير جهـان از    تمـامي تجلي اصل مادينه هستي بـوده و در   است كه )Terra Mater(زمين
مــي شــده   پنداشــته عنصــري مؤنــث و مادينــه   جملــه اســطوره هــاي اعــراب،   

) و زهدان تمام روييدني ها به شمار مي آمده اسـت(ناس،  94، ص1،ج1343است(دورانت،
 نرينه حالتي زمين اينكه درباره است مدركي معتقد )Burland(). بطور كلي برلند22، ص1390

  ).  139، ص1387است(برلند،  نشده فتيا قومي هيچ نزد دارد،
در تمدن بين النهرين نيز كه سرزمين اقوام سامي است و جزيره العرب نيز جزئـي از آن  

)، ايـن بـاور   16- 18م، ص 2012؛ احمـد،  16، ص1344محسوب مي شـود(خليل حتـي،   
اسطوره اي رايج و ساري بوده و بسياري از انديشمندان اين حـوزه، بـه وجـود ايـن كهـن      

، 1382گوي بزرگ مام اوليه در نهان و ضمير قوم عـرب، اذعـان كـرده انـد(ر.ك: فريـزر،      ال
در كتاب خويش نوشته است: (در بين النهـرين معتقـد    5). به عنوان نمونه گيرشمن438ص

بودند كه حيات، آفريده يك ربه النوع است(نه رب النوع)؛ و جهان در نظـر آنـان حاملـه و    
  ).30،ص 1355نبع حيات، مؤنث بود نه مذكر)(ر.ك: گيرشمن، آبستن بود نه زاييده. و م

) و از 4اما از آن جا كه قرآن كريم نيز به زبان و لسان قـوم عـرب  نـازل شـده(ابراهيم/    
باورهاي كليشه اي حاكم بر فرهنگ جامعه و انديشه هاي رايـج در ميـان مخاطبـان، بـراي     

ن به وجود ايـن بـاور اسـطوره اي يعنـي     القاي مفاهيم خويش، استفاده ابزاري كرده؛ بنابراي
اعتقاد به مام زمين، در آيات قرآن كريم نيز مي توان قائل شد و آثار و نشانه هـاي آن را در  
البالي واژگان و تعابير اين متن مقدس مي توان دريافت. به ديگر بيان، خداوند سبحان، در 

عصر نزول و تناسب كالم با  پاره اي موارد، به دليل رعايت سطح درك و افق فكري اعراب
استفاده ابزاري كرده و  6معلومات و تجربيات ايشان، از عقالنيت مرسوم در ميان خود ايشان

بواسطه پاره اي از باورها و عقايد فرهنگي رايج در ميان آن ها (از جمله همـين اعتقـاد بـه    
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يش را بيـان نمـوده   وجود مام اوليه در ميان اعراب جزيره العرب)، مفاهيم و آموزه هاي خو
است. اين امر مورد تأييد بسياري از مفسران و قرآن پژوهـان اسـت و خلـل و نقصـاني در     

، 17ق، ج1417مفاهيم و آموزه هاي اين مـتن مقـدس ايجـاد نمـي نمايـد(ر.ك: طباطبـائي،      
؛ ميـرزاي قمـي،   81- 82، صص 1378؛ ايازي، 273، ص 6؛ طوسي، بي تا، ج124- 125ص

  .7)201م، ص1999، ؛ خلف اهللا346، ص1363
از اين رو از وجود چنين انديشه ها و تكه هايي از كهن الگوهاي اوليه، در كـالم الهـي   
نبايد تعجب نمود  و مي  بايست براساس مطالعات نوين، به رمزگشايي از آن ها پرداخـت.  
برهمين اساس در اين قسمت سعي نوشتار بر آن است كه بـه ايـن مهـم پرداختـه و انـواع      

اين بازنمايي را براساس روند تكاملي آن در اعصـار گذشـته، بـه رشـته تحريـر در       مختلف
آورد.  در نهايت نيز، كاركرد اين بيان هاي اساطيري در القاي پيام و مفاهيم الهي بيان شده و 

  براساس آراء و نظرات مفسران تحليل  و بررسي هايي انجام مي گيرد. 
مام اوليه، در اشارات اساطيري قـرآن كـريم، بـه سـه     اما اعتقاد به باوراسطوره اي بزرگ 

گونه اصلي زير تجلي يافته است: الف) زمين، بزرگ مام اوليه؛ ب) زمين و زن ؛ ج) كشـت  
  و زن.

برخي از اين انواع سه گانه، داراي بازنمودها و تجلي هاي مختلفي هستند كـه در ذيـل   
ين سه گونه اصـلي و انـواع مختلـف    بحث به آن ها اشاره خواهد شد. در ادامه به بررسي ا

  بازنمود آن در بيان اساطيري قرآن كريم خواهيم پرداخت:
  
  زمين، مام انسان 1.6

اولين بازنمود و اصلي ترين تجلي اصل مادينه هستي در بيانات اساطيري قرآن كريم، اعتقاد 
، سه گونه آن، به مام بودن زمين است. اين باور، داراي مزاياي متعددي است كه از اين ميان

در اشارات اساطيري قرآن كريم، قابل  پيگيري است: منشأ همه اشكال زنده بودن، زهـداني  
محسوب شدن كه همه مردگان را در آن دفن كنند تا بيارامند و جان تازه يابند و سرانجام به 

  ). 242، ص1372بركت قداست زمين، به زندگاني باز گردند(الياده، 
بنابراين مي توان سه انديشه مكملي را در ايـن فراينـد بازشـناخت: اول: زمـين، زادگـاه      
انسان(يا حيات دهنده) است   دوم: زمين، آرامگاه انسان است. سوم: زمـين، زادگـاه ثانويـه    

  انسان است. 
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ما جهت بررسي عميق تر، هريك را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم و آيـات  
 ن ها را نيز ارائه مي نماييم:مرتبط با آ

  الف) زمين، منشأ موجودات زنده 
اولين و مهم ترين باور مردمان گذشته نسبت به زمين و ويژگي هـاي آن، مادينـه بـودن    
زمين و اعتقاد به زايش انواع مخلوقات و موجودات متعدد  از آن است و باروري مستمر او 

لقا مي نمايد. خداوند سبحان نيز در قـرآن كـريم،   را در اين زمينه به انديشه و ذهن آدميان ا
براي القاي مفاهيم متعالي خويش، به اين باور باستاني اشاره كـرده و آن را اصـل و اسـاس    

و  212، ص3و ج 33، ص: 20 ق، ج1417تمامي مخلوقات و موجودات مي داند(طباطبائي، 
ت توضيح بيشتري در مورد اين باور ..)؛ البته با تفاوت هايي، كه قبل از ارائه آن ها، الزم اس

  كهن داده شود.  
ــورد    ــان، در م ــين را يوناني ــودن زم ــه ب ــه مادين ــاد ب ــا"اعتق ــورد  "8گاي ــان در م و بابلي

به عنـوان الهـه مـادر و مـادر زمـين داشـتند و او را پـرورش دهنـده و          )Tiamat("تيامت"
، بـه دوران قبـل از عصـر    باروركننده زندگي مي دانستند. به طور واقع، خاستگاه ايـن بـاور  

كشاورزي باز مي گردد كه در آن زمان، زمين، در نخستين تجليات الوهيت خويش و قبل از 
آنكه الهه مادر و خداي باروري تلقي شود، مستقيما به عنوان مادر عظمي بر آدمي الزام شده 

يـا   "مـام زمـين  "يـا   "مـام انسـان  "است.  برهمين اساس در برخي متون، از زمين بـه نـام   
 .باشد بوده بهار فصل در گياهان روييدن از ناشي شايد باور و... ياد شده است. اين "مادركبير"

و آفريننده  روييدني ها زهدان هم زمين مي آورند، دنيا را به تازه اي موجود كه زنان، همانگونه
اشكال زنده است. زهداني است كه بي وقفه مـي زايـد و از لحـاظ بـذل و بخشـش جـان       

، 1372ش به موجود زنده ديگر، همانند زن، هـيچ بخـل و مـانعي نـدارد(ر.ك: اليـاده،      خوي
  ).254ص

اما تكامل بعدي كيش هاي برزيگري و كشاورزي، كه سيماي الهه بزرگ رسـتني هـا و   
برداشت كاشت(درو) را با دقت و ظرافتي فزاينده بيش از پيش روشن ساخت، سرانجام بـه  

مام زمين انجاميد و از آنجا حتي باورهـا و مناسـك متعـددي     سترده شدن آثار و نشانه هاي
پيرامون آن شكل گرفت. به عنوان نمونه، يكي از مصلحان جامعه سرخ پوستان، به پيروانش 
سفارش مي كرد كه زمين را بيل نزنند زيرا زخمگين كردن و بريدن اندام هـاي مـادرِ همـه    

كشاورزي اش را چنين برحـق جلـوه    آدميان با كارهاي كشاورزي گناه است و سلوك ضد
  مي داد كه:
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از من مي خواهيد كه زمين را شخم زنم؟ آيا من در شكم مادرم چاقويي را فرو برم؟ از 
من اجازه مي خواهيد كه بيل زنيد و سنگ ها را برداريد؟ آيا پوست و گوشت مادرم را 

هيد كـه علـف را   مي درم آنچنان كه استخوان هايش نمايان شود؟ از من اجازه مي خوا
ببريد و بفروشيد، تا چون سفيدپوستان توانگر شويد؟ امـا چگونـه پـرواي آن خـواهم     

  ). 242،ص1372( الياده،  داشت كه گيسوان مادرم را ببرم؟

بطور كلي اين مام پنداشتن زمين، در اقوام بسياري رواج داشته و داستان هـا و امثـال و   
اقوال متعددي پيرامون آن در سرتا سر جهان وجود دارد و آيين هـاي مختلفـي پيرامـون آن    

  ). 242- 250، ص1372شكل گرفته است(ر.ك: الياده، 
؛ شايد بتوانيم با دقت نسبتا برهمين اساس، اگر تاريخ هر تمدن و مذهبي را بررسي كنيم

حتـي  كافي، كار ويژه و بسط و گسترش معتقدات مربوط به تجليات زمين را معلوم بداريم. 
در نزد اقوام غير كشاورز و نيز اقوامي كه منحصرا به نحوي پراكنده بـه كشـاورزي اشـتغال    

  ).  243دارند، اينگونه معتقدات درمورد مام زمين، ساري و جاري بوده است(همان، ص
با توجه به توضيحات فوق مشخص مي گردد كه اعتقاد بـه مـام زمـين، در دوره اي از    

ي بوده و قطعا بر باورها و اعتقادات مردمان اعصار بعـدي  تاريخ، اعتقادي عميق و بس جد
  خويش را بر جاي گذاشته است. تأثراتو  نيز، تأثير

آن كريم نيز، مي توان نشانه ها و در اين راستا، در فرهنگ عمومي مردمان عصر نزول قر
آثار اين باور اسطوره اي را در يافت. آنجا كه خداوند بارها و بارها از خلقت انسان از زمين 
و خاك و گل سـخن گفتـه و بـا اهـداف مختلـف خـويش، ايـن فراينـد را بـازگو نمـوده           

گو شد، وجود ايـن  و .... ). البته چنانچه در قبل نيز باز 71؛ ص/59عمران/  ؛ آل55است(طه/
مقوله در بيان هاي قرآن كريم، به معناي نفوذ اسطوره در مـتن مقـدس قـرآن نيسـت بلكـه      
خداوند سبحان، مطـابق درك و عقالنيـت مخاطبـانش، كـالم خـويش را تنـزل داده و  بـا        
تصويرسازي خودآگاه، در ضمير ناخودآگاه مخاطبانش (كه براي زمين به عنوان بزرگ مادر 

اه بسيار وااليي قائل بودند)، نفوذ كرده و  از اين باور اسـطوره اي، بـراي اثبـات    اوليه، جايگ
قدرت خويش در نيروبخشي به زمين  و از آنجا پيدايش موجودات مختلف، استفاده ابزاري 
كرده است. از اين طريق، مخاطبان، راحت تر با معناي كالم ارتباط برقـرار كـرده و تأمـل و    

  ).153م، ص2011تفاق مي افتد(علي عبدالرحمن خضر، غور در معنا سريعتر ا
)، نه تنها به انكار اين باور 17نوح/»(و اللَّه أَنبتَكم منَ الْأَرضِ نَباتًا« به عنوان نمونه در آيه 

اسطوره اي نپرداخته بلكه ضمن تصويرسازي خودآگاه و بيان تأييد گونة اين نحوه خلقـت  



 157   زهرا محققيان

را فاعل اصلي اين نيروبخشي و عمل زايمان دانسـته و  قـدرت   انسان ها از زمين، خداوند 
زمين در زايش مخلوقات مختلف را به خود نسبت داده است؛ نه اينكـه زمـين بـه خـودي     
خود، توانا بر چنين امر عظيمي باشد و انسان بدون دخالت قدرت خداوند از زمين، ايجاد و 

  رشد يافته باشد.
) 20روم/...»( و منْ آياته أَنْ خَلَقَكُـم مـنْ تُـرابٍ   «) و 55طه/...»( ممنها خَلَقْنَاكُ«يا در آيات 

قدرت خداوند در خلقت انسان از زمين، بار ديگر مورد بيان واقع شده؛ البته با اين تأكيد كه 
خداوند به عنوان خالق اصلي اين فرايند و اين عمل عظيم معرفي گرديده است. لذا تنها بـا  

اه اسطوره اي بيان فوق است كه مي توان اين نحـوه ارسـال پيـام و مقصـد     توجه به خاستگ
الهي را دريافت و به فهم واقع تري از كالم الهي نائل آمد. توجه به اين تلميح اسطوره اي و 
خاستگاه آن، تصويرسازي عميق تري را در ذهـن مخاطبـان تـداعي مـي نمايـد و  ضـمن       

، عقل و ساحت خودآگاه او را در دريافـت پيـام   درگيرنمودن روح و ضميرناخودآگاه آدمي
الهي، سريع تر متأثر و مخاطب مي سازد زيرا انسان عصر نزول قرآن كريم، با شنيدن چنـين  
پيامي، انديشه خلقت انسان از زمين و باور اسطوره اي مام زمين، بالفاصله در ذهنش تداعي 

و موقعيت و جايگـاه او، در   شده و بدين ترتيب تصويرسازي عميق تري از قدرت خداوند
  ذهنش ايجاد و ساخته مي شود.

اما مفسران قرآن كريم، در تحليل آيات فوق، خاستگاه و منبع ايـن تلمـيح اسـطوره اي    
قران كريم را  معرفي نكرده و آن را نـوعي بيـان اسـتعاري دانسـته انـد و بـرهمين اسـاس        

اين تشابه بيان كـرده انـد(ر.ك:    توجيهات طوالني و داليل ناموجهي را در وجه شبه و علت
؛ سـيد بـن قطـب ،    367، ص: 4 ، ج1377؛ طبرسى، 32- 33، ص: 20 ق، ج1417طباطبائي، 

ــانى، 3714، ص: 6 ق، ج1412 ــان، 22، ص: 10 ، ج1336؛كاشـ ، ص: 16 ، ج1377؛ مترجمـ
؛ فضـل  415، ص: 16 ج  ق ، 1419؛ مدرسى،160، ص: 29 ، ج1334؛ احمدخان هندى،435
) در حاليكه اگر از  520، ص: 5 ق ج 1424؛ حسينى شيرازى،131، ص: 23 ، جق1419اهللا، 

اين باور اسطوره اي اطالع داشته باشيم، معناي آيه، راحت تـر بـه دسـت آمـده و نيـاز بـه       
هاي بي مورد و توجيه تراشي هاي طوالني نيست و مقصود و پيام الهـي، در نهايـت    تكلف

آدمي منتقل خواهد شـد و حتـي بـه دليـل ارتبـاط بـا       اختصار، بالفاصله به ذهن و انديشه 
ضميرناخودآگاه، اثرات و تاثيرات پايدارتري را نيـز، برجـاي خواهنـد گذاشـت. مطـابق بـا       

هاي روانشناسي تحليلي و دستاوردهاي يونگ در اين زمينه نيز، خالء ناشـي از فقـدان    يافته
، 1396ران خواهـد شـد(يونگ،   بزرگ مادر اوليه يا عنصر مونث نيز، در نهاد مخاطبـان جبـ  

  ).11- 13ص
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  ب) باز گشتن به آغوش مادر(به خاك سپاري)
در باورهاي اسطوره اي، زمين، عالوه بر آن كه مادر انسان و نـوع بشـر  معرفـي شـده؛     
غايت او نيز دانسته شده است يعني زمين مادر، كه فرزندان خود را مي زايد؛ ديگر بار پـس  

وشي گرفت، آنان را بازپس مي گيرد.  بنابراين زمين، تمثيلـي  از آنكه شعله هستي شان خام
دوگانه از مرگ و زندگي است انسان با بازگشت به زمين، تطهير و پاك شده، آرام مي گيرد 

). برهمين اساس زمين، هم زادگاه انسان است و هم آرامگـاه غـايي   249، ص 1372(الياده، 
خاك سپاري، آيين ديگـري اسـت كـه در پرتـو     او. بر اساس اين باور اسطوره اي، آيين به 

اعتقاد مام زمين روشن مي شود و در آيات قران كريم نيز، در قالب كليـد واژگـاني هماننـد    
  نعيده، تموتون، و ... (البته با در نظر گرفتن مشتقاتشان) مكررا بدان اشاره شده:

« )؛55(طـه/  ...» و فيها نُعيـدكُم قْنَاكُم و منها خَلَ«) ؛18نوح/..... »(فيها و  يعيدكمثم «  عود: ـ
  ) و .... .104انبيا/..»( وعداً علَينا عيدهكَما بدأْنا أَولَ خَلْقٍ نُ

  ) و ... .25اعراف/...»( و فيها تَموتُونَفيها تَحيونَ و «  موت: ـ
تحقق مي پذيرد،  در حقيقت هرگونه پيدايي زيست، يعني حيات، به يمن باروري زمين

هر شكلي زنده از زمين زاده مي شود و هنگامي كه بهره زندگاني اي كه به وي تعلق گرفته 
بود؛ پايان يافت، به زمين باز مي گردد تا دوباره به عالم حيات باز آيد؛ امـا پـيش از والدت   

معتقـد   مجدد، در زمين مي آرامد، تطهير مي شود و سپس دوباره جان تازه مي يابد. گلدمن
است؛ زمين لبريز از نيرو است اما به خاطر توانايي اش در بردادن و مادرشدن، داراي چنين 

). در برخـي اقـوام، ايـن امـر فقـط مخصـوص       247، ص1372نيروي عظيمي است(الياده، 
كودكان كمتر از دوسال است و در برخي ديگر، براي بزرگساالن نيز بكار مي رود. حتي در 

سم شان، سوزاندن اجساد مردگان (برزگسال) است؛ اين رسم، گاهي رايج ميان اقوامي كه ر
مي شود و ايشان با همين نيت، به تدفين اجساد مردگانشان پرداخته و يـا حـداقل خاكسـتر    

اي تو كه از خاكي، تو «. در برخي متون همانند ريگ ودا آمده: 9ها را به خاك مي سپارند آن
در من است؛ من پسر زمينم، مردگان كه از تو زاده شده اند؛ زمين، ما«يا » را در خاك مي كنم

در بعضي مناطق، كودكان زنده به گـور را بـه الهـه زمـين تقـديم      ». به سويت باز مي گردند
  ).244- 246، ص1372ر.ك: الياده، دارند( مي

در آيات قرآن كريم از جمله آيات مذكور نيز، اين باور اسطوره اي، بازتاب يافته اسـت  
ا با اين تفاوت كه اين امر، نه توسط زمين، بلكه به قدرت خداوندي انجام مـي شـود و   منته

اوست كه مرگ آدمي را مقرر كرده و او را به جايگاه اوليـه اش يعنـي زمـين و خـاك بـاز      



 159   زهرا محققيان

، 8ق، ج1417نشين مي كنـد(طباطبائي،   گرداند و بدين ترتيب بشر را تا روز قيامت خاك مي
اده از اين باور اسطوره اي در راستاي اثبات توحيد ذاتي و نيـز  ). برهمين اساس استف35ص

قدرت خداوندي در زايش و مرگ آدمي است. از ديگرسو كاركرد ديگر استفاده از اين بيان 
اساطيري در قرآن كريم، تنذير آدميان است تا مراقب اعمال  و رفتـار خـويش در زنـدگاني    

ن از اين دنياي فـاني، هـم زنـدگاني دنيـوي     دنيوي خويش بوده و با يادآوري مرگ و هجرا
آسوده تري را براي خويش و سايرين رقم زننـد و هـم  توشـه اي بـراي زنـدگي اخـروي       
خويش فراهم سازند. بنابراين مطابق آيـات قـرآن كـريم، اعتقـاد بـه بازگشـت بـه آغـوش         

در درون  مادركبير( يعني ياد مرگ)، تعادلي مطلوب، آرام بخش و نيز شايسته مقـام انسـاني  
) و مطـابق انديشـه هـاي    104- 106، ص1390آدمي ايجاد مي كند(ر.ك: محققيان و پرچم، 

  ).11- 13، ص1396يونگ نيز، به تعادل نيروهاي رواني آدمي كمك مي نمايد(يونگ، 
از ديگر سو، برمبناي اعتقاد به اين باور اسطوره اي، انديشه ديگري نيز در ميان اسـاطير  

). ايـن اعتقـاد كـه    9، ص1390ت مردگان در زيـرزمين اسـت(ناس،   وجود دارد و آن، حيا
مردگان در زير زمين به سر مي برند تا آنكه دوباره به روي زمين باز آيند و زندگاني نوي از 
سر گيرند، يكي و يگانه پنداشتن قلمرو اموات و جايي را كه كودكان از آن به دنيا مي آينـد  

ندين جايگاه كهن پيشگويي و غيب آمـوزي در نزديكـي   را توجيه مي كند؛ مثال در يونان چ
شكافها يا غارهاي زمين واقع بود بدين علت كه در مردگان به چشم شناساي حوادث آتـي  

به نوبت  ،مي نگريستند يا بدين سبب كه زمين را به خاطر جذب و بلع همه موجودات زنده
  ).247- 248، ص1372برخوردار از قدرت غيبگويي مي پنداشتند(ر.ك: الياده، 

اما در قرآن كريم، از حيات مردگان در زير زمين با عنوان برزخ ياد شـده اسـت. كلمـه    
برزخ در قرآن ، دو مرتبه به كار رفته كه تنها يك مرتبه آن مرتبط با حيات مردگـان در زيـر   

  زمين است: 
»بقَالَ ر توالْم مهدأَح اءإِذَا ج تىونِ(  حجِع99ارلَع (ا   لىكالَّ  إِنَّه  ا تَرَكْتيما فحاللُ صمأَع

  ). 99- 100مومنون/»(يومِ يبعثُون  إِلى برْزخٌكلَمةٌ هو قَائلُها  و من ورائهِم 
مطابق آيه فوق، انسان ها بعد از سرآمدن مدت درنگ شان در دنيا، به خاك سپرده شده 

مي برند تا بار ديگر زنده شـده و حيـاتي جديـد را آغـاز      به سر "برزخ"و در محلي به نام 
نمايند. از منظر قرآن كريم، آدميان در طول مدتي كه در بررخ به سر مي برند، بسته به اعمال 

ار و پاك باشـند  كپيش از مرگ شان، زندگاني ثانويه اي را خواهند داشت. اگر انساني درست
زخ نيز حيات خـوبي را سـپري خواهنـد كـرد     و زندگي خوبي را سپري كرده باشند، در بر
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و ال تَحسبنَّ الَّـذينَ قُتلُـوا فـي    «همانند شهيدان يا مومناني كه در راه خداوند كشته شده اند: 
ـ   «) يا  169آل عمران/»(سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياء عنْد ربهِم يرْزقُونَ قْتَـلُ فـنْ يمال تَقُولُوا ل ي و
  ). 154بقره/»(سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياء و لكنْ ال تَشْعرُونَ

اما اگر، طغيانگر و ستمكار بوده باشند، زندگي برزخي ايشـان، مملـو از رنـج و عـذاب     
السـاعةُ   النَّار يعرَضُونَ علَيها غُدوا و عشيا و يـوم تَقُـوم  :«خواهد بود همانند فرعون و قومش: 

  ) .46غافر/»(أَدخلُوا آلَ فرْعونَ أَشَد الْعذابِ
در ساير منابع اسالم همانند روايات، بسيار به اين امر اشـاره شـده اسـت؛ از جملـه در     

ان القبر اما روضة من رياض الجنة، او حفـرة  «حديثي از امام سجاد(ع) نقل شده كه فرمودند: 
) يعني قبر باغى است از باغهـاى بهشـت يـا    142، ص3ق، ج1426بحراني، »(من حفر النار!

  !"گودالى از گودالهاى جهنم
بنابراين مطابق آيات قرآن كريم نيز، بازگشتن به آغوش مام زمين، نوعي تطهيـر و پـاك   
شدن آدمي است و چنانچه در روايات اسالمي، بطور وافر تأكيد شـده، تنهـا از ايـن طريـق      

و شايسته زندگاني نوين و جديد مي شود. البته در اين ميان، ذكر  است كه آدمي تطهير يافته
اين نكته نيز ضروري به نظر مي رسد كه برخالف اقوام ابتدايي كه تنها قائل به جسم بوده و 
براي روح آدمي، جايگاهي قائل نبودند و لذا به آغوش مام بزرگ بازگشتن را نوعي تطهيـر  

و آيات قران كريم، اين روح يا صورت مثالي اسـت كـه    جسم مي دانستند، در تعاليم اسالم
در برزخ، تطهير شده و جسم، بعد از مرگش و بازگشت به خاك، فاسد و نابود مي شود. اما 

  در حيات مجدد، دوباره جان يافته و به قدرت خداوندي، مبعوث مي شود.
  (زندگاني مجدد) ج) زايش دوباره از زمين

تقاد به مام زمين(بزرگ مادر اوليه)، انديشه سومي نيز قابـل  بر اساس باور اسطوره ايِ اع
پيگيري است كه در قرآن كريم نيز بسيار مورد توجه واقع شده اسـت. در حقيقـت، تصـور    
بازگشت به زمين را تصور ديگري كه بعدا پديدار شد، تكميل كرد و آن استقرار مجـدد يـا   

 - اني و اندام هاي آدمي، به اصل انسـان ابقاي انسان در كل كيهان و بازگشت كامل قواي رو
كيهان، انسان كبير آغازين است. يعني انسان، بعد از آن كه در زمين پاك و مطهر شد، دوباره 
جان مي گيرد و حيات مجدد خويش را آغاز مي نمايد چراكه  سرنوشـت و هـدف زمـين،    

ستروني است كه بارگرفتن و زاييدن مستمر و شكل و زندگي بخشيدن به هرچيز بي جان و 
  ). 249، ص 1372به خاك باز مي گردد(الياده، 
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مطابق اين باور اسـطوره اي بـود كـه مردمـان گذشـته، مردگـان خـويش را بـه خـاك          
سپردند تا دوباره به آغوش مام زمين باز گردند. در اين ميان، برخي از اقـوام، بـه جسـد     مي

حالت جنين مي دهند تا مام زمين بتواند بار ديگر بزايدش. اين آيين، بـه منزلـه زايشـي نـو     
است. در آيات قران كريم نيز، اين باور اسطوره اي در قالب كليد واژگاني همانند اخراج از 

مجدد، بعث و ... (البته با در نظر گرفتن مشتقاتشان) اشاره شده است. برخي از  زمين، حيات
 اين آيات عبارتند از: 

يوم يخْرُجونَ مـنَ الْأَجـداث   «)؛ 18نوح/»(ثُم يعيدكُم فيها و يخْرِجكُم إِخْراجاً«  اخراج: ـ
  ) و .... .43معارج/... »( سراعاً

و أَنَّ الساعةَ آتيةٌ ال ريب « )؛ 56بقره/»(م منْ بعد موتكُم لَعلَّكُم تَشْكُرُونَثُم بعثْناكُ «بعث:  ـ
 )؛ و ... .7حج/«(ِ فيها و أَنَّ اللَّه يبعثُ منْ في الْقُبور

م ثُـم يحيـيكُم ثُـم إِلَيـه     كَيف تَكْفُرُونَ بِاللَّه و كُنْتُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُـم يميـتُكُ  «يحييكم:  ـ
)؛ 40روم/...»( اللَّه الَّذي خَلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يميتُكُم ثُـم يحيـيكُم  «)؛ 28بقره/»(تُرْجعونَ

»ليمبِكُلِّ خَلْقٍ ع وه رَّةٍ ولَ ما الَّذي أَنْشَأَها أَوييهحو .. . 79يس/»(قُلْ ي ( 

ريم از اين باور اسطوره اي بازگشت انسان به آغوش مـام زمـين، در راسـتاي    اما قرآن ك
القاي تعاليم خويش بهره برده است. به عنوان نمونه، يادآوري اين باور، يا براي بيـدارنمودن  

) يا تقويـت روح توحيـد در   56حس شكرگزاري آدميان به درگاه خداوند متعال است(بقره/
) يـا اثبـات قـدرت    7عتقاد بـه معـاد و زنـدگاني اخـروي(حج/    ) يا ا28؛ بقره/7ايشان (هود/

) و بسياري داليل ديگر كه همگيِ آن ها بـه خداونـد و   79؛يس/18؛نوح/28خداوند(لقمان/
؛ احمـدخان هنـدى،   415، ص: 16 ج  ق ، 1419صفات و افعال او بازگشـت دارد(مدرسـى،  

بيه ايـن فراينـد در   ). شـ 3714، ص: 6 ق، ج1412؛ سيد بن قطب،،  160، ص: 29 ، ج1334
  آيات بسياري از قران كريم قابل رويت است كه برخي از آن ها مورد اشاره واقع گرديد.

ــات     ــه حي ــه از آن ب ــاره، ك ــا دوب ــه ي ــدگاني ثانوي ــن زن ــريم، اي ــرآن ك ــين در ق همچن
اخروي(جاودانه) تعبير شده؛ بسيار مورد توجه واقع شده و به دفعـات مكـرر بـازگو شـده     

ظر قرآن كريم، ورود به اين حيات مجدد، نيازمند عبور از مواقـف حسـاب و   است. اما از من
  ). 69- 73) و سپس ورود به بهشت و جهنم جاودان الهي است(زمر/13- 14كتاب(اسرا/

حتي در مقابل زندگاني اوليه، زنـدگاني ثانويـه و حيـات اخـروي از جايگـاه واالتـر و       
ــذه «پراهميــت تــري برخــوردار اســت:  ــا ه إِنَّم ارد ــى ــرَةَ ه إِنَّ االَخ و ــع ــدنْيا متَ ــوةُ ال يالْح
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)  و مؤمنان به حذر از زندگاني اوليه و تالش براي حيات ثانويه اي مملو از 39غافر/»(الْقَرَار
  ).20- 21شادي و رفاه، دعوت شده اند(حديد/

اين حيات نكته ديگر كه در آيات قران كريم در اين زمينه قابل توجه است آن است كه 
مجدد آدمي و برخاستن اش از زمين و خاك، نه به دليل قـدرت زمـين و توانمنـدي او  در    
احياي مردگان بلكه به سبب قدرت خداوندي است كه با اراده و قدرت خويش، مردگان را 

). حتي او خودش را وارث و مسلط بـر مـام كبيـر و    11) يا (روم/56زنده مي نمايد(يونس/
 » إِنَّا نَحنُ نَرِثُ الْأَرض و منْ علَيهـا و إِلَينـا يرْجعـونَ   «يز معرفي كرده است: بزرگ مادراوليه ن

  ) .40(مريم/
بنابراين اين احيا و حيات ثانوي، در حقيقت نوعي بازگشت به سوي خداوند بوده و از 
بسياري جهات با حيات اوليه آدمي متفاوت اسـت. بـدون اعتقـاد بـه ايـن حيـات مجـدد،        

). به همـين دليـل در قـرآن    115زندگاني اوليه نيز عبث و بي فايده تلقي مي گردد(مومنون/
و   هو يحيـي « كريم، از زايش مجدد، با عبارت بازگشت به سوي خداوند، تعبير شده است: 

  ).56يونس/»(يميت و إِلَيه تُرْجعون
ه مردمان عصر نزول، غيرقابل باور از آنجا كه اين باور از منظر بسياري از مردمان از جمل

است و امري بعيد مي نمايد، خداوند سبحان در قرآن كريم به دفعات متعـدد آن را متـذكر   
مـا خَلْقُكُـم و ال   «شده و وقوع آن را براي خداوند، امري سهل و ساده معرفي نموده اسـت:  

  ).28لقمان/»(ربعثُكُم إِالَّ كَنَفْسٍ واحدةٍ إِنَّ اللَّه سميع بصي
بنابراين مطابق باورهاي اسطوره اي كه  قرآن كريم نيز، از آن هـا در راسـتاي اهـداف    

شود: زنـدگى در دنيـا؛    خويش،بهره ابزاري برده است، زندگى  آدمي، داراى سه مرحله مى
زندگي در آغوش مام زمين (كه در قرآن كريم، بعدي معنوي يافته و بـا نـام بـرزخ تعبيـر     

زايش مجدد از آغوش مام زمين(كه در قرآن كريم، با نام حيات اخروي تعبير  شده است)؛
    شده است).

بنابراين از همه معتقداتي كه در پرتو باور به مام زمين، به طور اختصار بـدان هـا اشـاره    
كرديم؛ چنين بر مي آيد كه در باورهاي اسطوره اي، زمين، مادر است يعنـي اشـكال زنـده    

زايد، موجودات زنده را از ذات خود مي آفريند و وجود مي بخشـد. بنـابراين هرچـه از     مي
زمين پديد مي آيد؛ جان دارد و هرچه به زمين باز مي گردد؛ دوباره جان مي يابد. بـرهمين  

، كه در كليشه هـاي  "بشر خاكي"يا  "انسان خاكي"يا  "انسان خاكزاد"اساس حتي عبارت 
و بـدأَ خَلْـقَ الْإِنْسـانِ مـنْ     « ج اسـت و در  قـرآن نيـز بصـورت     فرهنگي برخي اقـوام رايـ  
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نمود يافته؛ نبايد بدين معنا فهم شود كه انسان، خاكي و از خاك است چون » 7سجده/»(طين
ميرا است، بلكه معنايش اين است كه انسان، حيات يافت و موجودي جاندار شـد؛ زيـرا از   

آنچـه در قـاموس   . ه است و دوباره بدو باز مي گـردد زاده شد ،زمين مي آيد و از مام زمين
زندگاني ما، زندگي و مرگ نام گرفته، فقط دو لحظه متفاوت از كل سرنوشـت مـام زمـين    
است: زندگاني؛ چيزي جز گسستگي از امعاء و احشاء يا از بطن زمين نيست و مـرگ، كـه   

يـدار خـاك شـدن در    فقط بازگشت به خانه خود است و بس. در اين راستا، آرزوي بس پا
سرزمين مادري(ميهن) صورتي عرفي و دنيوي از زادبوم گرايـي (كيفيـت انـواع نباتـات يـا      
نژادهاي انساني كه موطن و مسكن شان از دورترين ايام تغيير نكرده است) عرفـاني و نيـاز   

  بازگشت به خانه هاي خويش است. 
ري زمين تحقق مـي پـذيرد.   بنابراين هرگونه پيدايي و زيست يعني حيات، به يمن بارو

خداونـد   مالك و مسلط بر زمين؛ قدرت دهنده به او و فاعل حقيقـي تمـامي ايـن مراحـل،    
سبحان است و اوست كه خالق زمين و خالق واقعي انسان ها است و تولـد اوليـه و ثانويـه    

ات آدميان را، او از زمين رقم مي زند. از اين روي، مي توان گفت كه خداوند سبحان، در آي
مورد بررسي در اين قسمت نيز، از باورهاي اسطوره اي مخاطبان، استفاده ابزاري كرده و در 
پرتو اشاره و تلميح به اسطوره مام زمين، قدرت خويش را در اين زايش و تطـور و سـپس   
بازتوليد(انسان) اشاره مي نمايد و از اين طريق، فاعل و كنش گر اصلي اين فرايند را بيان و 

ي سازد. استفاده از اين تلميح اسطوره اي،كه به صورت خودآگاه، ضمير ناخودآگاه آشكار م
آدميان را هدف گرفته؛ تصوير سازي عميق تري را در روان مخاطبان ايجاد كـرده و از ايـن   

  طريق در قالب كوتاه ترين بيان ممكن، معنايي عظيم و ژرف را به ايشان منتقل مي كند.
  

  گيري نتيجه. 7
د اين مطالعه فرهنگي و پيگيري آن در بيان اساطيري قرآن كريم، اين نكته دريـافتني  از برآين

د  كـه  ناست كه در اسلوب بياني قرآن كريم، تلميحات و اشارات اسطوره اي ديده مي شـو 
 مادينة (عنصر يا مادرمثالي الگوي كهن و ذهن زنانة ساحت بر شناسي يونگ، روان نظرية بر بنا

اند. برهمين اساس مي توان بدين نكته راه يافت كه با توجه به لسان قوم  تأويل قابل هستي)
بودن قرآن، در ساحت رواني مشترك اعراب عصر نزول، كهن الگـوي بـزرگ مـادر اوليـه،     
جوشش و حيات دائمي داشته و در ناخوداگاه ايشان، بر اريكه قـدرت تكيـه دارد . اساسـا    

هستي بـه انـدازه اي عميـق و ريشـه دار بـوده كـه        رابطه اعراب عصر نزول، با اصل مادينه 
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و با نفـوذ در   به دفعات متعدد، بدان اشاره كردهخداوند سبحان نيز در متن هدايت خويش، 
ضميرناخودآگاه جمعي مردمان عصر نزول، در قالب بيان هاي اساطيري خويش، ظهـورات  

خاطبانش بازتوليد كرده و مختلف اين عنصر مادينه كهن را در ادوار مختلف تاريخي، براي م
و   ناب  آيات قرآن كريم، بـستر ظـهور و تجلي تصاويربراي ابد برجا گذاشته است. بنابراين 

كهـن    و ظهـور   شفافي از بزرگ مادر اوليه است و فواصل تاريخي و جغرافيايي مانع بـروز 
  . الگوها در آيات قرآن كريم نشده است

تعبيري قرآن از اصل مادينه هسـتي، بـه كميـت و     همچنين جلوه ها و تظاهرات بياني و
تأييد ايـن اصـل مادينـه     بهخداوند سبحان، گويي كه كيفيتي است كه مي توان استنباط كرد 

جنس زن را چنان سرشار از قدرت و نيـرو بـراي دگرگـون سـازي و      نيز پرداخته و هستي
براي القاي پيام هدايت، از در بسياري از آيات و بيانات قرآن كريم، باروروي مي شناسد كه 

  زمين و خاصيت باروري اش بهره برده است.
متن قرآن اليه هاي ظاهري از  در گرچه كه گفت توان بنابراين با توجه به نتايج فوق، مي

 تجليات و كاركردها اماندارند، توجهي درخور جايگاه و نقش ،مردان با مقايسه در زنان كريم،

 شـناختي  روان تأويـل  و سـاخت  ژرف در رسيده كـه  ظهور عرصة به نمادهايي قالب در آنان

 و سرنوشـت  در تصـاوير  و نمادهـا  اين . كنند مي داللت مادرانه و زنانه رفتارهايي بر خويش
 بـه  آنـان  رسيدن و رواني شخصيت تعادل و تلطيف در و دارند حضور مسلمان مردان زندگي

  .پردازند مي نقش ايفاي به فرديت و خودآگاهي
  

  ها نوشت پي
 

) كاربست اين باورهاي اسطوره اي اعـراب  1- 11محمدحسين طباطبائي در ذيل آيات (صافات/ .1
در قرآن كريم را تأييد كرده و سپس نحوه كاركرد آن هـا را در قـرآن توضـيح داده اسـت(ر.ك:     

  ).124- 125ص ،17جق، 1417طباطبائي، 
محمدهادي معرفت، ضمن تأييد كاربست باورهاي اسطوره اي اعراب در قرآن كريم، مي گويـد:  . 2

 هدف با استعمال بلكه شود، نمي توجهي وضع فلسفه به معمول طور به ها واژه استعمال مقام در
 مقام در گوينده در پاره اي موارد، اساس همين بر.گيرد مي صورت معاني انتقال مقام در و تفاهم
 گوينده باور با كه كند مي استعمال را كلماتي و كند مي حركت او همپاي ،مخاطب با گو و گفت

 طـب  يـا  بطلميوسـي  هيـأت  ،كريم قرآن در اگر لذا). 112: ص ق،1423، ت(معرفتنيس سازگار
 طـب  يـا  بطلميوسـي  هيـأت  علـم،  پيشـرفت  اگـر  و. كـرد  انكار نبايد باشد، منعكس جالينوسي
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، در قرآن زيرا است، كرده ابطال را قرآن از احكامي كه گرفت نتيجه نبايد كرد، ابطال را جالينوسي
   ).95 ص ،1374 (خرمشاهي، است تافته باز را زمانه فرهنگ چنين مواردي،

  ).10، ص1396مطابق نظر يونگ، محتواي ضمير ناخودآگاه، كهن الگو ناميده مي شود(يونگ، . 3
تشبيهاتي كه امروزه از اين كهن الگوها، در آثار ادبـي و هنـري ديـده مـي شـوند؛ در      بسياري از . 4

گذشته يك واقعيت بوده اند و مردم آن را همانگونه مي ديدند نه به عنوان تشبيه. مانند تصويري 
كه از گذشته هاي دور در مورد روح وجود داشت. در آن زمان، مردم واقعا مي پنداشتند كه روح 

ت نه اينكه شبيه پرنده باشد و وجه شباهتي با آن داشته باشد. اما امروزه ما مـرغ روح را  پرنده اس
  به عنوان يك تشبيه به كار مي بريم.

شـناس فرانسـوي    باسـتان  )Roman Ghirshman:  ي(بـه فرانسـو   )؛1979- 1895رومن گيرشمن (. 5
  .تبار بود اوكرايني

، عقالنيت انسـان هـاي بـدوي، تفكـري منطقـي و      از منظر مردم شناساني همانند لوي استروس. 6
  ). 17- 18، ص 1380خردپذير به شمار مي آيد(استروس، 

  برهمين اساس است كه خطابي در كتاب اعجاز القران گفته: . 7
كسى كه در كالم عرب مهارت داشته باشد و سبك هـاى گسـترده آن را بشناسـد و از روش هـاى     

زده بـه زشـت بـودن و    ف زبان مردم روزگـارش بيابـد شـتاب   قديم آگاه باشد، اگر كالمى را برخال
  ).60، ص1372(خطابي،  دهد انحراف آن حكم نمى

برخي ديگر از علما نيز، اين موضوع را همان اعجاز بالغي قران دانسته اند كه همان مطابقت 
، 1، جبي تـا (ر.ك: سـيبويه،  سبك هاى بياني قرآن با سبك هـاى بيـاني اعـراب در كـالم اسـت     

  ).331ص
Gaia .8يوناني خدايان ترين كهن و ترين اصلي از يكي و زمين شخصيت تجسم يوناني، اساطير : در 
 اولين او روايات، از بسياري طبق و الهه زمين اولين بلكه بود كهن يونان مادر الهه تنها نه او .است

 خـائوس  زاده او گوينـد  مـي  كه طوري به آمد، وجود به) خالء( خائوس دل از كه بود موجودي
 نحـوي  به آيد، مي ميان به طبيعت از سخن جا هر هميشه و است زمين خود واقع در گايا. است
  . شود مي گرفته نظر در گايا

تدفين اجساد كساني كه ديگر كودك نيستند بلكه به دوران باليدگي رسـيده انـد و يـا بـه خـاك      . 9
جنـازه هاسـت، بـه همـين نيـت      سپردش خاكسترشان، حتي نزد اقوامي كه رسم شان سوزاندن 

  .مي گيرد  انجام
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  نامه كتاب
  ق، الموسوعة القرآنية، موسسه سجل العرب1405،  بيارى، ابراهيمآ

،  راههاي نفوذ فارسي در فرهنگ وزبان تازي(پيش از اسالم)، تهران: انتشارات 1354ذرنوش، اذرتاش، آ
 دانشگاه تهران. 

 في معرفه احوال العرب ، بيروت: دارالكتاب العربي آلوسي، محمود شكري، بي تا، بلوغ االرب

م، زنان و جنسيت در اسالم؛ريشه هاي داخلي جدال امروزي، ترجمه فاطمه صـادقي،  2012احمد، ليال، 
 بريتانيا: نشر زنان وقوانين در جوامع مسلمان.

  : دار احياء التراث العربي ق، تهذيب اللغة ، بيروت1421ازهرى، محمد بن احمد، 

)، قرآن و تفسير عصري: پژوهشي در نگرش عصري بـه قـرآن ، زمينـه هـا و     1378ايازي، محمدعلي، (
 نتايج آن ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

: شـركت دار االرقـم بـن     بيـروت  ق، التسهيل لعلوم التنزيـل،  1416ابن جزى غرناطى، محمد بن احمد، 
  االرقم  ابى

 دار العلم للماليين : جمهرة اللغة، بيروتم، 1988،  ابن دريد، محمد بن حسن

 ، بيروت: دار الكتب العلمية  ق، المحكم و المحيط األعظم1421،  ابن سيده، على بن اسماعيل

 ابن عاشور، محمد بن طاهر، بي تا، التحرير و التنوير، بي جا.

هارون، بي جـا،   ق، معجم مقاييس اللغه، محقق عبدالسالم محمد1404ابن فارس، ابن حسن بن ذكريا، 
 مكتبه االعالم االسالمي.

 ق؛ لسان العرب، بيروت: دارالفكر.1414ابن منظور، محمد بن مكرم، 

  ق، معجم مقاييس اللغه، قم : مكتب االعالم االسالمي1404،  ابن فارس، احمد بن فارس 

پوالد، تهران: اسطوره و تفكر مدرن، ترجمه فاضل الريجاني و علي جهان  ، 1380، لويكلود استروس، 
  نشر و پژوهش فرزان روز.

  ، ترجمه مسعود راد، تهران: توس.و ذهن وحشي توتميسم، 1361،لويكلود استروس، 
  .سيما و صدا : انتشاراتاسطوره ، بيان نمادين، تهران: سروش ،1377، اسماعيل پور، ابوالقاسم

 تهران: سروش،  مقدس و نامقدس، ترجمه نصراهللا زنگويي، 1375 الياده، ميرچا،

  سوم.  اپاسطوره، رؤيا، راز، ترجمة رويا منجم، تهران: علم، چ، 1382، الياده، ميرچا
  تصاوير و نمادها، ترجمة محمد كاظم مهاجري، تهران: بنگاه ترجمه و نشر پارسه. ، 1391، الياده، ميرچا
ي، تهران، بنگاه ترجمه و ،  نماد پردازي، امر قدسي و هنر، ترجمه محمدكاظم مهاجر1393،الياده، ميرچا

  نشر پارسه.
  رساله در تاريخ اديان، ترجمه جالل ستاري،تهران: سروش، چاپ چهارم، 1372، الياده، ميرچا

  ، خدا و انسان در قرآن، ترجمة احمد آرام، شركت سهامي انتشار.1361ايزوتسو، توشيهيكو،
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 بنياد بعثتق، البرهان فى تفسير القرآن، تهران: 1416بحرانى، سيد هاشم، 

 معالم التنزيل فى تفسير القرآن، بيروت: داراحياء التراث العربى.  ق،1420بغوى، حسين بن مسعود، 

 ، اسطوره هاي حيات و مرگ. ترجمة رقيه بهزادي. تهران: علمي1368برلند، سي. اي. 

 ، اسطوره هاي موازي، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مركز.1386بيرلين، ج.ف، 

 كليات زبانشناسي تاريخي و تطبيقي، دانشگاه امام صادق(ع).درسگفتار ، 1391پاكتچي،احمد، 

 .  مروري بر اشعار فروغ فرخ زاد، تهران: نيلوفربا  :، بزرگ بانوي هستي1386ترقي، گلي،

 جواد علي، بي تا، المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، بي جا.

 ر روح البيان، بيروت : دارالفكرحقى بروسوى، اسماعيل، بي تا، تفسي

 .95، ص 5مجله بينات، شماره ي » بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن «، 1374خرمشاهي، بهاء الدين ، 
 ق، البيان في  االعجاز القران، بي جا: الجامعه االسالميه1372،خطابي، حمد بن محمد

 دارالفكر، چاپ دوم.، آفاق االدب المقارن، عربيا و عالميا، دمشق: 1999خطيب، حسام، 

 ق، االيضاح في علوم البالغه، بيروت. 1405خطيب قزويني، محمد، 

 ، العربـى  االنتشار: لندن ، القرآن في القصصي الفن م،1999 ، خلف اهللا، محمد احمد و خليل، عبد الكريم 
  .چهارم چاپ

 ، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران: اگاه. 1344خليل حتّي، فيليپ، 
 .فالح انتشارات: قم قرآن، در كهن؛فولكلور هاي اسطوره ،1395 آلن، داندس،

، فمينيسم و جنبش ماركسيستي: آيا سرنوشت زن را ساختار بدنش 1383ريد،اولين وآليس واترز، ماري، 
 عود صابري، تهران: نشر طاليه پرسو.تعيين مي كند؟، ترجمه مس

 ،قم، نشر البالغه 2ق، الكّشاف عن غوامض التّنزيل، چ1415زمخشري، محمود بن عمر. 
تحليل زبان قرآن و روش شناسي فهم آن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ، 1383سعيدي روشن، محمدباقر، 

 انديشه اسالمي.
  الكتاب، نشر ادب الحوزه. ق،1404سيبويه، عمروبن عثمان، 

 : دار الشروق  ، بيروت ق، التصوير الفني في القرآن1415،  سيد قطب

  ق، فى ظالل القرآن، قاهره: دارالشروق.1412سيد بن قطب، ابن ابراهيم شاذلي، 
 )، صورخيال در شعر فارسي، تهران: انتشارات نيل.1350شفيعي كدكني، محمدرضا، (

 قد ادبي، تهران: فردوس، چاپ دوم.)، ن1380شميسا، سيروس، (

 )، بديع، تهران: دانشگاه پيام نور، چاپ دوم.1369، ( شميسا، سيروس

 )، بيان، تهران: انتشارات فردوس. 1370،( شميسا، سيروس

 ، كليات سبك شناسي، تهران: انتشارات فردوس.1372، شميسا، سيروس

  : دار المعرفه ، بيروت فى تفسير القرآن ق)، جامع البيان1412طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير، (
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 ). مجمع البيان ، تهران: ناصر خسرو.1372طبرسي، فضل ابن حسن (

: انتشارات دانشـگاه تهـران و مـديريت     ، تهران ش، تفسير جوامع الجامع1377 ،طبرسي، فضل ابن حسن
  حوزه علميه قم

 احياء التراث العربى.طوسي، محمد بن حسن، بي تا، تفسير التبيان، بيروت: دار 

 ، اطيب البيان في تفسير القرآن، تهران: انتشارات اسالم، چاپ: دوم1378طيب، سيد عبد الحسين، 

 م، االساطير العربيه قبل االسالم، قاهره:مطبعه لحنه التاليف و الترجمه.1937عبدالمعيد خان، محمد، 

 دالالتها، بيروت: دارالفارابي. م)، موسوعه اساطير العرب عن الجاهليه و1994عجينه، محمد(

م، صورة السماء واألرض في القرآن الكريم: دراسة بالغية، لمتطلبات 2011علي عبدالرحمن خضر ، نوال، 
  الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية: كلية الدراسات العليا 

 209- 248؛  43، مجله بررسي هاي تاريخي،شماره »مادر در ايرانپرستش الهه ـ . «1351فانيان، خسرو.

 ق). مفاتيح الغيب ، بيروت: دار احياء التراث العربى. 1420فخر رازى ، فخرالدين (

  ق، العين، قم: انتشارات هجرت.1410فراهيدي، خليل احمد، 
اظم فيروزمنـد،  )، شاخه ي زرين: پژوهشي در جـادو و ديـن، ترجمـه كـ    1392فريزر، جيمز جورج ، (

  آگاه.  تهران:
  ق، من وحي القران، بيروت: دار المالك للطباعه و النشر.1419فضل اهللا، سيدمحمدحسين، 

  ، زبان و اسطوره، ترجمه محسن ثالثي، تهران: انتشارات مرواريد، چاپ سوم.1394كاسيرر، ارنست،
  تهران: نشر نقره.كاسيرر، زبان و اسطوره، ترجمه محسن ثالثي،  ،1367، كاسيرر، ارنست

، تفسير منهج الصـادقين فـى الـزام المخـالفين،  تهـران: كتابفروشـى محمـد        1336كاشانى، مال فتح اهللا،  
    علمى  حسن

، فلسفه صورت هاي سمبليك، انديشه اسـطوره اي، ترجمـه يـداهللا مـوقن،     1378، كاشانى، مال فتح اهللا
  تهران: هرمس.

  زيبايي شناسي سخن، تهران: نشر مركز، چاپ هشتم.)، بيان، 1385كزازي، ميرجالل الدين،(
 ، رويا، حماسه، اسطوره، تهران: نشر مركز.1372،كزازي، ميرجالل الدين

ب؛). تهران: جوانه رشـد،  1389كمپبل، جوزف، بي تا. اساطير مشرق زمين، ترجمة علي اصغر بهرامي، (
  چ دوم

  ان: نشر مركز.، قدرت اسطوره، ترجمه عباس مخبر، تهر1377كمبل، جوزف، 
  ، قهرمان هزار چهره، ترجمه شادي خسروپناه، مشهد: نشر گل آفتاب.1385، كمبل، جوزف
 ، اساطير مشرق زمين، ترجمه علي اصغر بهرامي، تهران: جوانه رشد.1389، كمبل، جوزف
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