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Abstract  

The land is often seen by many nations as a feminine elemental, 

reproductive and fertile nature, and plays an essential role in creation. 

Therefore, it has been specially found in myths, beliefs, rituals, 

religions, and mystical styles. In mythology, you are the mother's land, 

the worshiped goddess, the nurturer of the creators, the breeder, the 

cleanser, the sanctity and the divinity, are the source of the existence of 

the abyss and other beings. In religions, the earth is the source of the 

material existence of man, mother, kindergarten and cradle. In most of 

the mystical passages, the earth is the domain of the demise and divorce 
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of the soul; it is also a female and female element, and on the basis of 

which the woman, the body and the soul, which are earthly and female, 

have been subject to denunciation. In Islamic mysticism, in addition to 

many literary functions of the earth, there are two special functions 

which are: 1. Motherhood of the earth. 2. Life to redeem. The earth in 

mysticism is considered to be a mother, and creatures, including 

humans, are their offspring. In mythological beliefs, both the mother 

and the mother have been involved in reproduction and survival, and 

have been responsible for fertility and reproduction; therefore, the 

mystical perception of the earth as a mother is derived from 

mythological beliefs. Also, in the beliefs of the mystics, the earth (soil 

/ grave) is the rebirth of the soul and the introduction to the kingdom of 

heaven. 

Keywords: Myth, Religions, Earth, Mysticism. 

1. Introduction 

According to ancient myths and beliefs, the earth is one of the first 

creations and plays an essential role in the creation after itself. In the 

belief of different peoples and nations, the earth has a feminine nature, 

and symbolically, it is opposite to the sky and it is placed as the 

passive principle against the active principle, the feminine side against 

the masculine side of existence, darkness against light, the force of 

falling against the force of ascent and stillness and concentration 

against a delicate and fleeting nature. (Shovaliyeh & Gerberan, 2015) 

In many myths, where the sky has the role of the supreme God, the 

earth has become his wife. The theme of the initial sky-earth pair, 

which is related to the creation of the universe, is found in all the 

civilizations of the Oceania region, the African continent, the 

Americas, and the nations of the East and the West. (Eliadeh, 2014) 

In the mythologies of different nations, the earth as a reproductive and 

fertile element together with the sky (masculine force) causes the 

world and its creatures to emerge; therefore, the earth is considered 

the basis of the universe and has been worshiped in many religious 

ways. In many myths, where the sky has the role of the supreme god, 

the earth has become his wife. Hence, rituals have been held for the 
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earth and sacrifices have been offered to it. Earth is one of the themes 

whose manifestations - from the oldest to the latest - have been 

repeated in mythology and mysticism. 

2. Literature Review 

The book "The Myth of the Earth and the Sky in Iranian Beliefs" 

written by Faegheh Sarkhosh deals with the beliefs and opinions of 

the people of the mythological era about the earth and the sky. The 

article "Earth in Ancient Mythology" (Sadaqeh, n.d.), translated by 

Mohammad Reza Torki, has also briefly reviewed the mythological 

beliefs related to the earth in important civilizations and religions. The 

article "Sky and Earth in the Mythology of Ancient Iran Using the 

Stories of Shahnameh" (Khodami and Rahmanian, 2013) also reviews 

the myths mentioned in the Shahnameh. The article "Rooting the 

Theme of Prison and Well in Mystical Literature" considers the theme 

of prison (a symbol of an earthly body) and a well (a symbol of the 

earth or the world) to be related to the age of mythology and believes 

that after going through the philosophy and texts of the Old Testament, 

it reached pre-Islamic mysticism and was manifested in the form of 

the image of "prison and well" in mystical literature. (Hassani Jalilian 

and Sahraie, 2010) Regarding the earth and its feminine aspect, Sajjadi 

and Hassani Jalilian in the article "Women and decline, the hows of 

the spread of false beliefs about women in some literary texts" have 

come to the conclusion that anti-feminist ideas are rooted in 

mythology and the relationship between the role of women and the 

earth in mythological times. (Sajjadi and Hassani Jalilian, 2008: 161-

186) Also, in the research, Hassani Jalilian and colleagues related the 

myth of the maiden-mother and her son to the earth and its fertility, 

and they believe that this relationship was a remnant of the belief of 

the people of the matriarchy age in the fertility of women and the earth 

and the fertility compatibility of the two. (Hassani Jalilian et al., 

2013). 

3. Results 

The earth has functions in mysticism, some of which are derived from 

the beliefs of the mythological era, which entered Islamic mysticism 
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through rituals and religious beliefs. These categories of functions are 

the abode of descent, well, prison, the mother of existence, a prelude 

to entering the Minouy life or rebirth. In this research, the connection 

between the perfect human being and the earth, as well as the 

connection between death and rebirth through burial in the earth, can 

be proven and followed. Based on this, the earth is not always an 

abominable and reprehensible element in the eyes of mystics, but in 

terms of fertility and growth, it has taken much attention, and the 

perfect man and even God's love have been likened to it. In Islamic 

mysticism, the earth is considered the mother of the universe, and 

creatures, including humans, are her children. In mythological beliefs, 

the earth and the mother are both involved in reproduction and the 

survival of existence and have been responsible for reproduction and 

fertility. Based on this, women have always been a symbol of 

agriculture and fertility, and the gods of agriculture have often been 

women. Hence, the mystics' view of the earth as a mother is derived 

from mythological beliefs. Also, in the belief of mystics, the earth 

(soil/grave) is the means of the rebirth of the soul and the prelude to 

entering the realm of dominion. In mythological beliefs, the earth, 

womb, and human mother, and burying the dead in the soil are 

considered as a return to oneself (mother) and rebirth. This idea 

entered mysticism as well and it can be seen in the works of mystics 

who consider the dead body as a seed prone to sprouting and the grave 

as a prelude to rebirth and sprouting of the seed of the soul. So it can 

be said that this attitude of mystics is also a remnant of mythological 

beliefs.
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 در زمین) عرفان در زمین هایمایهنقش اساطیری آبشخور
  (آن اساطیری هایریشه و عرفان

  ایران آباد،خرم دانشگاه لرستان، ،دکترای زبان و ادبیات فارسی     آفرین کالنترنوش
  

  نآباد، ایرادانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم  طاهره صادقي تحصیلي
  

 نآباد، ایرادانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم محمدرضا حسني جلیلیان

  

 آباد، ایراناستاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم علي حیدری

 چکیده 
آفرینش اسااات؛ از این رو، در  زمين نزد اغلب ملل، عنصاااري زنانه و داراي طبيعتي زایا و بارور و ناش اسااااساااي در 

هاي عرفاني، نمود ویژه یافته اساات. در اساااطير، زمين مادر هسااتي، ایزدبانوي ها، ادیان و نحلهها، باورها، آیيناسااطوره
دهندۀ آفریدگان، زاینده، روینده، داراي قداساات و الوهيت، ساارچشاامة وجود انسااان و دیگر  مورد پرسااتش، پرور 
هاي عرفاني، ، زمين سارچشامة وجود مادي انسان، مادر، مهد و گاهواره است. در اکثر نحله  موجودات اسات. در ادیان 

زمين عرصة هبوط و فراق روو است. همچنين عنصري زنانه و مؤنث است و بر اساس آن، زن، جسم و نفا که ماهيتي 
ادبي فراوان زمين، دو کارکرد ویژه اند. در عرفان اسالمي، عالوه بر کارکردهاي زميني و مؤنث دارند، مرموم واقع شده

زندگي دوباره بخشااايدن. زمين در عرفان، مادر هساااتي تلاي شاااده که   -2مادر بودن زمين و  -6عباارت هساااتند از:  
موجودات و از جمله انساان، فرزندان اویند. در باورهاي اسااطيري، زمين و مادر هر دو در امر توليد مثل و بااي هستي   

اند؛ بنابراین، تلاي عرفا از زمين به عنوان مادر برگرفته از باورهاي یایي و باروري را به عهده داشاااتهو امر زا دخيل بوده
اسااااطيري اسااات. همچنين در باور عرفا، زمين )خاک/ گور( وسااايلة تولد دوبارۀ روو و مادمة ورود به عالم ملکوت 

در خاک به منزلة بازگشت به خویشتن )مادر( و  اسات. در باورهاي اسااطيري، زمين، زهدان و مادر انساان و دفن مرده   
 .توان گفت این نگر  عرفا نيز بازماندۀ باورهاي اساطيري استشده است؛ پا ميتولد دوباره تلاي مي

  .عرفان زمین، ادیان، اسطوره،ها: کلیدواژه

                                                            
 ماالة حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان است. -
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 مقدمه
 زهاست و در آفرینش پا اطبق اساطير و باورهاي کهن، زمين یکي از نخستين آفریده

خویش، ناش اساسي دارد. زمين در باور اقوام و ملل مختلب، طبيعتي زنانه دارد و از نظر 
نمادین، ماابل آسمان است و به عنوان اصل منفعل در برابر اصل فعال، وجه مؤنث در برابر 
وجه مرکر هستي، تاریکي در برابر روشني، نيروي ساوط در برابر نيروي صعود و سکون 

 (. 516: 6839، 6گيرد )شواليه و گربرانطبيعتي لطيب و فرّار قرار مي و غلظت در برابر
در اساطير ملل مختلب، زمين به عنوان عنصري زایا و بارور به همراه آسمان )نيروي 

شوند؛ از این رو، زمين، اساس کيهان مردانه( موجب پدید آمدن جهان و موجودات آن مي
مرهبي و مورد پرستش بوده است. در  هاي عدیدۀشده و داراي گرایشمحسوب مي

بسياري از اساطير که آسمان ناش خداي برتر داشته، زمين همسر وي شده است. مضمون 
هاي حوزۀ زمين که مربوط به آفرینش کيهان است در همة تمدن -جفت آغازین آسمان

-283: 6865، 2شود )اليادهاقيانوسيه، قارۀ آفریاا، آمریکا و ملل شرق و غرب یافت مي
است.  شدههایي تادیم آن ميهایي براي زمين برگزار و قرباني( و بر این اساس آیين286

ره و در اسطو -ترین تا متأخرتریناز کهن-زمين یکي از مضاميني است که نمودهاي آن 
 عرفان تکرار شده است.

 . پیشینۀ پژوهش2
( به باورها و عااید 6836نوشتة سرخو  )« اسطورۀ زمين و آسمان در باور ایرانيان»کتاب 

مردمان دوران اساطيري در مورد زمين و آسمان، ازدواج این دو و نيز ناش پدر و مادر 
 ها نزد ایرانيان پرداخته است. بودن آن

( ترجمة ترکي به اختصار باورهاي 71 -72: 6877)صدقه، « زمين در اساطير کهن»ماالة 
 دیان مهم مرور کرده است. ها و ااساطيري مربوط به زمين را در تمدن

تاليب  «هاي شاهنامهگيري از داستانآسمان و زمين در اساطير ایران باستان با بهره»ماالة 
 هاي مرکور در شاهنامه دارد. ( مروري بر اسطوره227 -268: 6862خدامي و رحمانيان )

 و انيجليلحسني نوشته« یابي مضمون زندان و چاه در ادبيات عرفانيریشه»ماالة 
مایة مضمون زندان )نماد جسم خاکي( و چاه )نماد زمين یا دنيا( را به ( بن6836صحرایي )

                                                            
1. Chevalier, J. & Gheerbrant, A.  

2. Elide, M.  
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عصر اساطير مربوط دانسته و معتاد است که پا از گرر از فلسفه و متون عهد عتيق به 
رده در ادبيات عرفاني تجلي ک« زندان و چاه»عرفان پيش از اسالم رسيده و در قالب تصویر 

 (.12-86: 6836جليليان و صحرایي، است )حسني
زن و »( در ماالة 6873در مورد زمين و وجه مؤنث آن، سجادي و حسني جليليان )

ه به این نتيج« هبوط، چگونگي رواج باورهاي ناروا در مورد زنان در برخي از متون ادبي
مين در ز ستيزانه، ریشه در اساطير و ارتباط ناش زن وهاي زناند که اندیشهدست یافته

 (.631 -616: 6837جليليان، دوران اساطيري دارد )سجادي و حسني

زاده مادر و دوشيزه -( در پژوهشي اسطورۀ دوشيزه6868حسني جليليان و همکاران )
را نيز با زمين و زایایي آن مرتبط دانسته و بر این باورند که این ارتباط بازماندۀ باور انسان 

ليان و جلين و زمين و تناسب باروري این دو بوده است )حسنيعصر مادرشاهي به زایایي ز
 (.678-681: 6868همکاران، 

هاي با وجود اینکه دربارۀ  اسطورۀ زمين در باورها، ادیان و حتي عرفان پژوهش
متعددي انجام شده، اما تا کنون پژوهشي از زوایة این جستار به موضوع زمين در عرفان و 

 پرداخته است.هاي اساطيري آن نریشه

  2. روش7
شود نجام مياي اتحليلي و با استفاده از اطالعات کتابخانه -این پژوهش به رو  توصيفي
تخراج هاي ملل اسهاي باورهاي اساطيري دربارۀ زمين از اسطورهبدین ترتيب که ابتدا نمونه

شود و سير دگردیسي شده، سپا کاربردهاي زمين در عرفان اسالمي مطالعه مي
رد. گياربردهاي مشترک از دوران اسطوره تا دورۀ عرفان اسالمي مورد بررسي قرار ميک

از آنجا که حلاة واسط اسطوره و عرفان، ادیان هستند، مفهوم زمين در ادیان توحيدي مرور 
خواهد شد. باورهاي اساطيري و کهن که از ادیان یهود و مسيح رایج بوده است با عنوان 

تفاسير نخستين  به باورهاي اسالمي ورود کرد؛ از این ر، تفاسير متادم  اسرائيليات از طریق
 گيرد. قرآن نيز مورد استناد قرار مي

 

                                                            
1. Method 
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 ها . یافته8
-ههاي آن در خلات پرداختبا توجه به اینکه متون و مااالت زیادي به اسطورۀ زمين و ناش

ود و شمختلب اشاره مي هاي زمين در اساطير اقواماند در این جستار به اختصار به ناش
ور طپا از مروري بر اهميت و ناش زمين در ادیان خاورميانه به کارکرد آن در عرفان و به

 شود. ویژه عرفان اسالمي پرداخته مي

 . زمین در اساطیر8-2
 . اساطیر ایران8-2-2

نوي اهاي ایران، زمين، مادر هستي و کشتزار است. در ایران، سپندارمر، ایزدبطبق اسطوره
دهندۀ آفریدگان، دختر اهورامزدا، بخش و سودآور، پرور زمين است؛ ایزدبانوي برکت

پور، بخش و دختر ایزد آسمان )اسماعيلها، درمانها، سبزکنندۀ چراگاهدهندۀ رمهیاري
6868 :28.) 

(. در متون ایران باستان، 59: 6839زمين، سومين آفریدۀ اهورامزداست )بندهشن، 
اهورامزدا پدر تو و آرمئيتي »آمده است: « اشه»مين مادر دانسته شده و خطاب به گا اها، ز
این باور در ميترائيسم هم مطرو است. در آنجا زمين از سوي برادر  آبستن «. مادر توست

زاید که توان پدر و مادر شدن را با هم دارد )سجادي و کرانه را ميشود و اقيانوس بيمي
 (.677-671 :6837جليليان، حسني
 کيومرث هنگام درگرشت،زند؛ هاي ایراني، نژاد انسان از زمين سر بر ميطبق اسطوره      

رث نطفة کيوم ،دختر اهورامزدا، یعني سپندارمر ؛زمينه، ایزدبانوي کرد نطفة خود را رها
هاي مشي و مشيانه به صورت انسان به نامدو و بعد دهد مي را چهل سال در خود پرور 

گل »یعني  ؛الطينملکرا کيومرث (. 18: 6818، 6کریستن سن) رویندمي اهي از زمينگي
و علت این نامگراري، اعتااد پيشينيان به  (68: 6851 اصفهاني، ۀ)حمزاند ناميده «شاه

 .(668: 6، ج 6898 )بلعمي،آفرینش او از گِل بوده است 

 
 

                                                            
1. Christensen, A. E. 
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 النهرین. اساطیر بین8-2-7
در الگا  « دوگ -توم -گا»ها با نام زمين از دورترین زمان -مادرهاي بابل، در اسطوره

د. همة شخورساگ پرستيده ميني در دیر و کيش یا به نام گوال و نينو با نام بائو و ایني
گر اصل آفرینندۀ بزرگ بودند. بعدها ناش ویژۀ این ایزدان، همانند گایاي یونانيان، نمایان

هاي بابل، انليل یا (. در اسطوره35: 6831، 6ژیران و دیگرانتر شد )ایزدان زمين برجسته
ر خداوندگار هوا بود و از اعصا -به ویژه در نيپور-بعل، ایزد زمين بود. او در سرزمين سومر 

پرستيدند. چون بابليان ایزدان سومر را از آن خویش کردند، انليل را نادیده پيشين او را مي
تثليث متعال خویش کردند. آنان انليل را با خداي خویش، نگرفتند و وي را دومين ایزد 

 گاه بعلمردوک، همانند کردند و نام بعل بر او نهادند که به معني خداوندگار بود. آن
 (.11خداوندگار جهان شد )همان: 

النهرین با پيشة کشاورزي آنان مرتبط است و روایاتي وجود پردازي اقوام بيناسطوره
داست و الوهيت زمين به واسطة زایندگي و رویانندگي است. در اغلب دارد که بيانگر ق
« وزتم»وجوي معشوق خود ایشتر، الهة عشق و زیبایي و باروري به جست»ها، این روایت

گردد، زندگي بار دیگر رود و هنگامي که به جهان روي زمين بازميبه جهان زیرین مي
زي است؛ زیرا مادامي که ایشتر زیر زمين شود. این اسطوره یک اسطورۀ کشاورشکوفا مي

، 2)بيرلين« هاي زمستان استروید و این موضوع نوعي نمایش ماهاي نمياست، هيچ غله
6831 :217) 

خدایاني را که مظهر قواي مؤ ر در کشاورزي شمرده  -از قبایل سامي–کنعانيان 
ها خواندند. آنزمين، ميها را به طور کلي بعل؛ یعني خداي پرستيدند و آنشدند، ميمي

ند و زمان کرددر هنگام تولد بعل؛ یعني فصل رویش، مراسم جشن و پایکوبي برگزار مي
، 8بریدند )ناسداشته حتي زلب خود را ميمرگ او؛ یعني خزان، مراسم عزا و شيون به پا 

ر سه و د (. به طور کلي نزد کنعانيان، زمين مظهر الهة مادر )آستارته( بود986-982: 6832
اي که داشتند براي این خداي مادینه که به زعم ایشان داراي قوۀ باروري بود، عيد عمده

 (.988آوردند )همان: مراسمي به عمل مي

                                                            
1. Guirand, F. & et al. 

2. Bierlein, J. F. 

3. Noss, J. B. 



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 28

شود. در روایتي آمده النهرین، دیده ميردپاي آفرینش انسان از خاک در اساطير بين  
لق گمش خکه رقيبي براي گيلساکنان اوروک از مادر خدایان، ارورو، خواستند »است: 

 «کند؛ ارورو، ماداري گِل سرشت و آن را ميان صحرا افکند و انکيدوي جنگجو را آفرید
آفرینند انسان را از گل مي 2ارورو(. مطابق اساطير بابِل، 96: 6839، 6کال و همکاران)مک
 خداي زایش-زنکه  8همانين ،النهریني در اساطير بيندر روایت .(18: 6818، کریستن سن)

شش  ،ماهنين ،در این روایت آورد.کند و انسان را به وجود ميممزوج مي را خاک ،است
این روایت مشابه روایات اوستایي است که آفرینش انسان  آفریند.مي نوع انسان متفاوت

، 5داند؛ گونة عالي، کيومرث است و گونة دهم، بوزینه است )هنري هوکگونه مي 68را بر 
6838 :28.) 

 . اساطیر چین8-2-8
هاي مربوط به کشاورزي آن قوم هاي چينيان در آیيناهميت و قداست زمين در اسطوره

اي مرتفع از خاک به عالمت حاصلخيزي زمين شود. در چين باستان در هر قریه تپهدیده مي
ادت مرکز مرهبي و محل عب« شي»گفتند. مي« شي»افراشتند و آن خاکریز مرتفع را برمي

: 6832آمد )ناس، روستا بوده و آداب خاصي نسبت به خدایان زمين در آنجا به عمل مي
886.) 
اي چيني، اعتااد به آفرینش انسان از گل وجود دارد. چينيان عايده در روایات اسطوره     

 لگو )خالق انسان(، نخستين انسان را از گِل زرد آفرید. او طنابي را در گ -دارند بغ بانو نو
: 6835، 9ها پدید آمدند )کریستيفرو برد و از قطرات گلي که از طناب فرو افتاد، انسان

32.) 
که صورتي است  1خدایي دارد. در اسطورۀ شينتو -در اساطير ژاپن نيز زمين حکم مادر     

از اندیشة مردم ژاپن از عالم هستي، ایزاناگي خداي آسمان و پدر کل و ایزانامي، خداي 
 (.529: 6832مادر کل است )ناس، زمين و 

                                                            
1. Mccall, H. & et al. 

2. Aarura 

3. Ninmah 

4. Henry Hooke, S. 

5. Christie, A.  

6. Shinto 
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 . اساطیر هند8-2-0
توان در مرهب ودایي جست. در هاي هند را ميخدا بودن زمين در اسطوره -رد پاي مادر

این آیين، زمين نماد مادر، سرچشمة وجود و زندگي و پشتيبان در ماابل قواي نابودگر 
 (.512: 6833است )شواليه و گربران، 

 ن. اساطیر یونا8-2-5
شمار )زمين( خوابيد و او فرزندان بي 6در اساطير یونان، اورانوس، تجسم آسمان، روي گایا

( زمين )گایا( نخست موجودي شبيه خود زایيد که قادر به 68: 6837، 2به دنيا آورد )برن
که باید جاودانه پایگاه امن خدایان  8پوشاندن سراسر زمين بود؛ یعني آسمان )اورانوس(

پرستش گایا در یونان گستر  قابل توجهي داشته است، اما به مرور، خدایان  نيکبخت شود.
 (.287: 6865اند )الياده، دیگر زمين، جایگزین وي شده

هاي یونان تحت تأ ير کشاورزي که شيوۀ عمدۀ معا  این قوم بوده، زمين در اسطوره
اند. تهایي ساخته و پرداخهها براي زمين، کشاورزي و بهار اسطورهقرار گرفته است و یوناني

فونه، الهة کشاورزي بود دمتر، خواهر زئوس و مادر پرسه»بر اساس یکي از این روایات، 
-وجوي دختر  زیر پا گراشت و سرانجام به این قرار که پرسهکه تمام زمين را در جست

ق به ففونه یک سوم سال را نزد هادس )پادشاه جهان زیرین( به سر ببرد، رضایت داد و مو
دیدار با وي شد و پا از آن زمين به سرعت سبز و بارور شد. مراسمي که به افتخار او و 

 (.3: 6837)برن، « شد، جزو رازهاي الوسيا بوددختر  برگزار مي
مادر است. او نمودگار زایش و پرور  از طریق بارداري و تغریة   5نمونةدمتر کهن

نه چندان قدرتمند است که مسير زندگي زن را نموجسمي و رواني دیگران است. این کهن
 النهرین نيز آن را به صورت وصلتکند. این امر در چين نيز رواج داشت. در بينتعيين مي

 (.86: 6868پور، بينيم )اسماعيلآیيني شاه با ایزدبانو ایشتر و نمایندۀ زميني وي مي
را از گل سرشت و زئوس به در اساطير یونان و روم، پرومته، آفرینندۀ انسان، مردم 

، 9هفائيستوس، آهنگر خدایان، فرمان داد که از خاک رس یک انسان مؤنث بسازد )بيرلين

                                                            
1. Gaia  

2. Beren, L. 

3. Ouranos 

4. Archetype 

5. Bierlein, J. F. 
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: 6838، 6سنت(. به روایت هزیود نيز پرومته، انسان را از گل ساخت )پين696-692: 6831
18.) 

تنها  ،در روایتي دیگر از اساطير یونان، نسل انسان از سنگ است؛ پيرا و دوکاليون
ر هاي مادرتان را به پشت ساستخوان»گفت: بازماندگان از طوفان، صدایي شنيدند که مي

ردند ها هستند. بنابراین، چنين کهاي مادر، سنگو فهميدند که منظور از استخوان« بيندازید
، 2نیافت )هميلتودرنگ شکل و صورت آدمي، ميافتاد، بيو هر سنگي که بر زمين مي

6837 :61-63.) 

 مایۀ زمین در ادیان. نقش8-7

یهودیان و متون منسوب به موسي، خدا انسان را از خاک آفرید. نخستين طبق باورهاي 
به  adamahو « مرد»در عبري به معناي  Adamنام دارد. « آدم»انسان در ادیان سامي، 
ه شود که بتلفظ مي adomیا  edomهاي شبيه به واژهAdam معناي خاک است. واژۀ 

دور  .(627: 6831یعني رنگ نوزاد تازه والدت یافته از زهدان است )بيرلين، « سر »معناي 
نش اساطيري از بي از رهن نيست اگر قائل به این باشيم که قرابت لفظي و معنایي این دو واژه

  مادر( و باور به زایش انسان از خاک نشأت گرفته است. -)زمين

ود. در شبه مسيح، اعتااد به مادر بودن زمين دیده ميدر روایات و متون دیني منتسب  
هایش اي که ميوهنخورده سرودي مرهبي از قرن دوازدهم، مریم عررا به عنوان زمين شخم

راتي زن و زمين نزد همة اقوام  شود. تصور همآورد، ستایش ميفرزنداني است که بار مي
 (.292: 6865سامي، اعتاادي با رایج بوده است )الياده، 

بار در قرآن تکرار شده و بيشترین کاربرد آن براي بيان آفرینش  555« األرض»واژۀ 
ها و زمين بوده است. اما یکي از موارد کاربرد آن که در حيطة موضوع تحايق ما آسمان
گيرد، آفرینش انسان از زمين یا خاک است. در قرآن چند بار به خلات انسان از قرار مي

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿سورۀ النجم:  82است از جمله در آیة زمين اشاره شده 
ري در جاي دیگ .﴾وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِی بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ فَال تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى

يا قَوْمِ ﴿« (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِرید )او کسى است که شما را از زمين آف»فرماید: مي

                                                            
1. Pinsent. J. 

2. Hamilton, E. 



 82 |کالنتر و همکاران 

مَّ ثُاعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُو هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهاو فَاسْتَغْفِرُوهُ 
منظور »معتاد است: آیة فوق  طباطبایي در تفسير. عالمه 1﴾تُوبُوا إِلَيْهِو إِنَّ رَبِّی قَرِيبٌ مُجِيبٌ

کند( این است که شما را از مواد )با در نظر داشتن اینکه کالم افاده حصر مىأنشأكم از 
زمينى این زمين ایجاد کرد و یا به عبارت دیگر، روى مواد ارضى، این حاياتى که نامش 

 (.516: 68، ج6873)طباطبایي،  «انسان است را ایجاد کرد و سپا به تکميلش پرداخت
مطابق متون و روایات اسالمي، نخستين انسان، آدم نام دارد و سرشت او از خاک است. 

خواست پيکر آدم را خلق کند به مالئکه امر در تفاسير آمده است هنگامي که خداوند مي
عزرائيل آنجا که مکّه است پر فرو برد و »کرد چهل گز از خاک زمين براي او بياورند. 

جمله روى زمين برداشت از همه لونى سخت و سست و نرم و ریگ و  چهل گز گِل از
کویر و نرم و درشت و سياه و سپيد و از همه لونى. و حق جلّ و عال آدم را از آن گِل 
بيافرید به قدرت خویش و هم چنان که بيافرید صورتى بود او کنده از مشرق تا مغرب، و 

  (.59: 6 ، ج6891)طبرى،  «بدان جا اوکندهشده، و اندر آن جان نبود، صلصال بود خشک
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ ﴿همچنين زمين مهد و گاهواره تلاي شده است: 

بن و موستان خوانده شده است. در متون اسالمي، زن کشتزار، تاک. 2﴾لَكُمْ فِيها سُبُلًا

فت توان گد به مادر بودن زمين؛ یا حداقل مياي باشتواند اشارهکه مي« نساءكم حرث لكم»
بر اساس آنچه گفته شد زمين در اساطير و ادیان، دو تحت تأ ير چنين باوري قرار دارد. 

 کارکرد عمده دارد که عبارتند از مادر بودن زمين و خلات انسان از خاک.

 . زمین در عرفان3-3

ه همين خاطر، عنصري مرموم و هاي عرفاني، زمين جایگاه هبوط روو است؛ بدر آموزه
وجو و طي کردن راهي که منجر به سلوک عارفانه نيز عبارت است از جست .منفور است

 جليليان در پژوهشا  شود. سجادي و حسنيعلو روو و رسيدن انسان به جایگاه مينوي
ن، اند. مطابق بررسي ایشاهاي اساطيري هبوط در ادبيات عرفاني اشاره کردهخود به ریشه

هایي که روزگار طوالني بر اندیشة زنان روزگاري در شمار خدایان بوده و وجود الهه
هایي از مادرشاهي است. اما به دنبال پدید آمدن اند، بيانگر گونهها حکومت کردهانسان

                                                            
 16. سورۀ هود، آیة 6

 98سورۀ طه، آیة  2



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 87

کرد از قداست زمين اي که خدا را در آسمان تصور ميدوران پدرشاهي، تسلط اندیشه
ر هاي تفکایيِ اجرام آسماني از دورۀ اساطير فراتر آمد تا در دورهکاست و اعتااد به خد
اي عاالني مطرو و رایج شد. اندک اندک آسمان جایگاه خدایان فلسفي به عنوان اندیشه

و زمين محدودۀ زیست ضدخدایان شد. در ادامة سير این اندیشه، انسان که براي خود اصلي 
یل دوري از خاستگاه خود برآمد )سجادي و وجوي دالآسماني فرض کرده بود به جست

 (.676-615: 6837جليليان، حسني
هاي دنياگریزانه، همانند باورهاي بودایي در هند و گنوسي در غرب با رواج اندیشه 

اي هایران، تفاوت زمين و آسمان به خصومت و تضاد بدل شد به حدي که برخي فرقه
متعال دانستند و آن را چونان زنداني براي  گنوسي، جهان را مخلوق خدایي غير از خداي

با گستر  چنين باورهایي در ميان صوفيان مسلمان، اندک اندک، زن . روو تصور کردند
 شدند ماصر واقعة هبوطر عرفاني} و دنيا )زمين( در فرهنگ اسالمي و به تبع آن در ادبيات

ان، که زمين در نظر گرشتگ. بنابراین، زمين جایگاه هبوط تلاي شد. از آنجا (638همان: )
عنصري مؤنث بوده است، مفاهيمي چون جسم و نفا نيز در عرفان به عنوان نااط ماابل 

 اند. روو، مؤنث تلاي شده
جسم و نفا وابسته بدان به واسطة آفرینش از خاک، زميني و مرموم است؛ بنابراین،  

 شده است.  ها تأکيددر عرفان مورد نکوهش واقع شده و بر اجتناب از آن
اي ههاي عرفاني در رابطه با زمين و جسم، چاه و زندان است که ریشهیکي از مضمون

توسط « یابي مضمون زندان و چاه در ادبيات عرفانيریشه»اي آن در ماالة اسطوره
( مورد تحايق و بررسي قرار گرفته است. بر اساس این 6836صحرایي ) و جليليانحسني

شده است. ران پدرشاهي، روو یا جان، بُعد خدایي بشر قلمداد ميپژوهش، در اساطير دو
این باور بعدها به فلسفه راه یافت و پيروان اورفه، اولين کساني بودند که تضاد دو قطب 
خدایي و زميني وجود انسان را مطرو کردند. پا از گرر از دوران اولية اساطيري، هنگامي 

الطون، آسماني با عنوان نفا مشهور شد. به عايدۀ اف که بشر به تفکر فلسفي رسيد، این جزء
نفا از عالم دیگري به جسم هبوط کرده و جسم به منزلة زندان یا گوري براي نفا یا 

گيري مضموني در ادبيات فارسي روو است. ظاهراً این بخش از آراي افالطون، منشأ شکل
 (.55-52: 6836و صحرایي،  جليلياندهد )حسنياي اسير نشان مياست که روو را پرنده
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 مایة اصلي مثنويلُب و چکيدۀ تمام ادب عرفاني در مثنوي مولوي آمده است و تم و درون
این است که جزء آسماني وجود انسان گرفتار در زندان تن و چاه دنيا به شدت مایل به 
 بازگشت به آسمان است؛ چه به صورت انسان اوليه و چه به صورت روو اسير در قالب

هاي گنوسي و مانوي در جهان ظلمت جسماني و چه به صورت انواري که در اسطوره
 (.96اند )همان: گرفتار شده

: 6831هاي دیني، جسم انسان از خاک خلق شده است )ن. ک: نيشابوري، طبق آموزه
(. این موضوع مورد توجه عرفا قرار گرفته و عالوه بر پرداختن مضامين زندان و چاه 3-6

ر باال بدان اشاره شد( در متون و تفاسير عرفاني به چگونگي خلات کالبد از زمين به )که د
 تفصيل پرداخته شده است.

به مادار چهل ار   عزرائيل به فرمان خدا از روى زمين، مرصادالعبادبراساس روایت 
از آن خاک، گِل آدم سرشته  خاک برداشت و آن خاک را ميان مکّه و طایب فرو کرد.

بر اساس این باور دیني، زمين به خاطر کدورت و ماهيت (. 58: 6822الدین رازي، نجم) شد
ه شبه وجبه تن، نفا، طبع و... قرار گرفته است. مشبهٌ -در متون ادب عرفاني-ا  مادي
سکون و عدم ترقى براى نفا، دليل این است که انسان »ها، ایستایي و عدم ترقي است: آن

عت و طبي آرامش و قناعت به دنيا و زمين .عت کرده و با او آرام شدهطبيعت قنا به زمين
 «مشتهيات دنيا هم زندان و هم قفل نفا است که مانع است از منالب شدن او به قلب

در ادامه  (.89: 6، ج 6878)باباطاهر عریان، سيدعلي همداني، خواجه عبداهلل انصاري، 
 آید.يگونه تشبيهات مهاي اینبرخي از نمونه

ت اس -علم -و آب که از آسمان فرو آید مثل -است و آسمان مثل عال -تن -مثل * زمين
 مثل کردار نيکوست که بنده کند به ماتضاى علم -که به واسطه عال حاصل شود و  مرات

 (.665: 6، ج 6876)ميبدي، 
 (.61 :6811طبع بردارند )بالي شيرازي،  * از عالم شهوت مشتى گل شيرین از زمين

ردارند و طبع ب از عالم شهوت مشتى گل شيرین از زمين شان* از این منزل، نفا فریبنده
 (.61در دل ایشان باشد )همان: 

طبيعت به مناار عشق بيخ  * دلم چندان هوس دارد به روى خوب آن نگار که از زمين
 (.63شهوت بردارد )همان: 
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پوسد بشریّت ب ربيت عمل صالح نيابد، در زمينتخم روو، آب ایمان و ت عياذا باللّه* اگر 
 (.91و طبيعت خاکى گيرد، مخصوص شو )همان: 

، زیرا که خورشيد روو از * بدان که دل بر مثال آسمان است در آدمى و تن بر مثال زمين
 (.688دارد )همان: تابد و آن را به نور حيات منوّر مىقالب مى آسمان دل بر زمين

 ا ، زميني و روو، آسماني است.، تن به واسطة خلات خاکيدر بينش عرفاني
 وجان آمدمانندتن آمد فلک چون عال زمين

 

 نىدافربه وگر الغر ز جان باشد همى رتن ا 
 

 (635:  6835)مولوي،                         

 :ودخ روو ميل به عالم باال و اصل آسماني خود دارد و تن گرایش به زمين و اصل مادي

 اىجااان ز هااجاار عاار  اناادر فاااقااه   
 هاااجااان گشااااایااد سااااوى باااال بااال   

 

 یىتان ز عشاااق خاااربان چون ناااقااه    
 هاااچاانااگااال زمااياان در زده تاان در

 

 (917: 6878)مولوي، 

ها دل از این رو، جسم و زمين هر دو حجاب و دام راهند و اهل عال و معرفت به آن
 بندند.نمي

 طفلکااان ۀچون گاااهوار زمين ایاان
 

 دارد مااکااان ان را تاانااگ مااى بااالااغاا  
 

 (668)همان:                     

سالک باید سعي در رهيدن از زندان تن و زمين داشته، روو را از قفا آزاد کرده به پرواز 
 درآرد: 

 کالبد برزن سااارى وانگه ببين زمين از
 

 کشدکشد یا مىرا بر آسمان برمىو کو ت 
 

 (888: 6835، )مولوي                         

 آن انبيا کاندر جهان کردند رو در آسمان
  

 وز شرکت هر ابلهى زمين رستند از دام 
 

 (685)همان: 
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کنند که خود را از بند تن برهانند تا به اصل خود که بنابراین به اهل دنيا توصيه مي 
 پادشاهي عالم است برسند:

 سوى ملک جاودان شو ،تن روان شاو  زمين ز
 

 ىپادشااائ ه بنشااين ب  ،ه سااراى ال مکان شااو  ب 
 

 (6282)همان: 

یکي دیگر از موارد کاربرد زمين در متون ادب عرفاني، تشبيه عارف یا انسان کامل به 
یابد و زایا و زاینده و موجب تداوم حيات زمين است. در این رویکرد، زمين ناشي مثبت مي
-ي ميقشيربخشي آن است. و زندگياست. تشبيه انسان کامل به زمين از جهت زایایي 

ها بر او کنند و آنچه از او برآید همه نيکو باشد که همه زشتي صوفى چون زمين»گوید: 
(. این نوع تشبيهات، گاه از حيث کل وجود است و گاه صرف 576: 6875)قشيري، « بود

 برخورداري از صفاتي چون عشق و معرفت. 
ت هنري زیبایي ساخته شده که در برخي موارد، در ادبيات عرفاني، با زمين، ترکيبا

ها به باورهاي دیني و عرفاني اشاره دارد: گاه محبت عرفا به زميني تشبيه شبه در آنوجه
اند و رسالت این زمين )محبت( پروردن و به  مر رساندن شده که تخم معرفت در آن کاشته

 (.679: 6875شيرازي، )بالي.« محبّت ایشان کارى تخم معرفت قدم در زمين»معرفت است. 
اشجار عشق است، از بحار قدم آب خورد، و از  شوق است و در آن زمين محبّت، زمين»

 اندگاه دل را به زمين تشبيه کرده (.685)همان: « سواقى ابد بجوى جان از آن انهار آب برد
« ؟شوق نکارى دل چرا شا  گل اى روو ناتوان! در زمين»که در آن باید گل شوق کاشت؛ 

شوق دومين احوال و عبارت است از شوق و ميل به دیدار محبوب و وجود (. 226)همان: 
ز عشق ا خاک زمين» به عشق است:در جاي دیگر، زمين مشبهٌ آن مستلزم محبت است.

زار جان، جز چهار راه ازل و ابد آوردند، زیرا خلق و خلق انسان درین شورستان از چشمه
همچنين قدیم بودن خداوند از حيث  (.63: 6811)بالي شيرازي،  «نچشدآب حيات عشق 

رویش عشق و جان از آن و نيز از جهت قدیم بودن این هر دو به زمين تشبيه شده است.  
 «قدم است که گرد درخت جان عاشق برآمده است زمين عشق لبالبه»گوید: روزبهان مي
 (686)همان: 

ن در باورهاي اساطيري، قائل بودن به مرکز براي آن هاي مربوط به زميیکي از بحث
است. مرکز همواره نزد ملل باستان، مادس و محور ارتباط با کائنات بوده است. بشر بدوي 



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 81

زمين قائل بوده و براساس جایگاه زیستنش، مکاني مادس را به به یک ناطة مرکزي براي 
ورود پيدا کرده است و کعبه را گزیده است. این باور به روایات اسالمي مرکزیت برمي

و لغتنامه ریل ناف زمين( که در آ ار اللغات غياثاند )ر. ک: ناف یا مرکز زمين خوانده
 ادبي، بسيار به آن استناد شده است.

 قادرت رحم گشااااده و زاده جهاان نو  
 

 بر ناااف خاااک، ناااف زده ماااده و نر  
 

 (266: 6833)خاقاني، 

نيز مورد توجه قرار گرفته است. ميبدي در این باره  این موضوع در تفاسير عرفاني
نگ بر آميز، سر  ربر آب بود، کفى خاک کعبه پيش از آفرینش دیگر زمين» گوید:مي

را از آن بيرون آورد و  گه که رب العالمين زمينروى آب گردان. دو هزار سال، تا آن 
را از  مينکه ز -مادر زمين -گویندالارى خوانند و بازگسترانيد، ازینجاست که کعبه را ام

 «ودپيدا ب را راست کرد، موضع کعبه در زمين اند، پا چون اللَّه تعالى زمينآن آفریده
کارکرد واژۀ زمين در متون عرفاني صرفاً به کاربرد در تشبيه  (.897: 6، ج 6876)ميبدي، 

دارد که در برخي موارد  شود، بلکه کارکرد رمزي نيزو استعاره و صور خيال محدود نمي
 شود.ها پرداخته ميبه اساطير مربوط است و در ادامه بدان

 مادر -. زمین8-0
ها در توليد مثل و تداوم باا، انکار نکردني است. زن و زمين هر دو زایا هستند و ناش آن

زن به واسطة دارا بودن این ویژگي، روزگاري نماد کشاورزي بوده و خدایان کشت و کار، 
هاي کشاورزي، اند. زمين نيز به واسطة زایایي، مادر خوانده شده و نام برخي الههزن بوده

« مادر»و « دا»که آن را مرکب از دو واژۀ « دمتر»است؛ از جمله « مادر»دربردارندۀ واژۀ 
به معني نگهدارندۀ زمين، تکان دهندۀ زمين است. دا، نخستين بخش  6واژۀ دمتر»دانند. مي

یوناني و خدابانوي مادر زمين خدایي پيش-و گایا، مام 2دامادر است. دا همانند گهدمتر یا 
 (. 83: 6838، 8سنت)پين« و در کيش یوناني، خدابانوي کشاورزي و خواهر زئوس است

                                                            
1. Demeter  

2. Ge  

3. Pinsent, J.  
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کنند که خطاب مي« دا»در مناطق غربي ایران، بخش اعظمي از زاگرس نشينان، مادر را 
مام »زمين و کشاورزي مرتبط باشد. همچنين اصطالو  ممکن است با اسطورۀ ایزدبانوي

در فرهنگ ایران، بيانگر اعتااد مردمان به زاده شدن از سرزمين است. یکي از « وطن
هاي عارفان نيز زن و مادر بودن زمين است که با باورهاي اساطيري مرتبط پردازيمضمون

 اند.است. عرفا زمين را مادر و موجودات را فرزندان آن دانسته

 کناادهااا مىکاادبااانویى زمين ویان 
 

 تااناادباار والدات و رضاااااعااش مااى  
 

 (579: 6878)مولوي،                          

 ار در بسياري از آ« شکم زمين»اعتااد به مادر بودن زمين، منجر به کاربرد ترکيب 
، رآردسر ب آدم، آخرت مصطفى است که اول کسى که از شکم زمين»عرفاني شده است: 

شود و پا از مرگ به انسان از شکم مادر خود زاده مي (.251: 6835سمعاني، « )او باشد
 رود. شکم زمين که مادرِ بزرگ است، فرو مي

حال بنده به ابتدا اندر شکم مادر مانند حال وى است به انتها اندر شکم »به عايدۀ عرفا 
مثل تن است و آسمان مثل  زمين»از نظر عرفا (. 178: 2ج  ،6818)اسماعيل بخاري، « زمين
(. مولوي زن را همچو زمين، زاینده و مسئول پرور  665: 6 ، ج6876)ميبدي، « عال

  دانند.فرزند، اما در خرد، فروتر از مرد )آسمان( مي

 زن در خرد زمين آسااامااان مرد و
 

 پارورد هار چااه آن انااداخاات ایان ماى    
 

 (579)همان:                           

مربوط  برگرفته از باورهايدر ابيات فوق تأ ير پریرفتنش از آسمان  ادر بودن زمين وم
به زن در دوران پدرشاهي است. در باور عرفا، دنيا اعتماد و باا را نشاید و نباید بدان دل 
خو  کرد. مولوي بارها به این نکته اشاره کرده و با توجه به دفن شدن جسم در زمين، 

 رزندخوار تلاي کرده است: زمين را مادري ف

 چون زن فلک چون شو خوردفرزند چون گربه زمين
 

 دانمدانم نمىمن این زن را و این شو را نمى 
 ج

 (999: 6835)مولوي،  
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 زمااياان  مااادر فاارزناادخااوار آمااد   
 

 ور نااه باار ماارگ پساااار بااگااریسااااتااى  
  

 (6876)همان:                           

سان از دو بعد روحاني و جسماني تشکيل شده است که از نظر عرفا، ساحت وجود ان 
دانند. از این رو، جسم و هر آنچه بدان جسم را خاکي و فرزند زمين و روو را آسماني مي

اند. به مرور تعلق دارد زادۀ خاک و زمين را مادر آن تلاي کرده و آسمان را پدر خوانده
ا را که از مادر بعد جسماني ماست اند و نفزمان خاک و جسم جاي خود را به نفا داده

-د و به تبع، خاک، دنيا، زمين و هر آنچه وابسته به مادر است را مرموم دانستهانتابيح کرده

خردي و... براي زمين و زن اند. شاید به همين دليل از صفاتي چون فرزندخواري، بي
 وارد عرفان شده و براند. این مضمون مستايماً از باورهاي اساطيري رایج، استفاده کرده

 تلاي عرفا از زمين تأ ير گراشته است.

 زندگي دوباره -. زمین8-5
 ند و باعث گندیدگي و تعفن واهو اینکه آلود گانجسد مرددربارۀ  باستان دیدگاه مردم

هاي تدفين شده است. براي این منجر به پيدایش آیينمزاحمت براي زندگان مي شوند، 
ها را زیر خاک کند و یا آن دروي انسان بوده است: یا مردگان را دو راه در پيش ر کار،

ل به تبدی آتش و گور، ،گرفتبسوزاند. بعدها که اعتااد به جهان پا از مرگ شکل 
 شدند. در واقع به زعم انسان اساطيري،هایي براي رفتن به جهان پا از مرگ دروازه

 . کردا از مرگ فراهم ميآرامگاه مکاني بود که شرایط الزم را براي حيات پ
همراه با او اشيایي به خاک  ،کردندزماني که مرده را دفن مي ،در همه جاي جهان

 آن را در اساطير و ةبرجست ةنموند. نهادنسپردند و مواد غرایي نيز براي او در قبر ميمي
شي نو یآیين دفن مردگان در زمين به منزلة زا. بر این اساس، توان یافتباورهاي مصر مي

مرهبي غوطه زدن در آب  -تدفين رمزي، همان ارز  جادویي»است. الياده معتاد است: 
و غسل تعميد را دارد و به منزلة تجدید حيات کامل است. حتي اقوامي که رسمشان 

سپارند بدان اميد که بطن زمين، زندگي سوزاندن اجساد است، کودکان را به خاک مي
هاي جسد سوزاند شده را نيز با برر و دانه خاکستر و استخواننوي به آنان ارزاني دارد و 

 (.257-251: 6865)الياده، « گویند: پيکرت را در بطن مادرت بگسترانکنند و ميدفن مي
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خاکسپاري نمادیني شبيه غسل تعميد نيز وجود دارد که براي شفا و تاویت و تحليب 
 یش از طریق تماس با نيروهاي زميني استشود و فلسفة آن مانند غسل تعميد، نوزاانجام مي

 (.515: 6839)شواليه و گربران، 
، فالت مرکزي ایران به خصوص شناسي در بسياري از مناطقدر کشفيات باستان

اند و دادهمباتمه زده و حالت جنيني قرار ميصورت چُ که مرده را بهیافت شده  هایيگور
 هداناند که نمادي از زِنهادهاي شکل ميرههاي خمدر برخي دیگر، مردگان را در حفره

رود که اندیشة تولد دوبارۀ شخص مرده از خاک، تحت تأ ير . احتمال ميمادر بوده است
یا گِل شکل گرفته باشد و به همين خاطر، از زمين و زایش انسان داستان آغازین خلات 

این اميد که بار دیگر از  دادند؛ بهمرده را در خاک یا خمره به شکل گِرد شده، قرار مي
 شکم مادرزمين متولد شود. 

ها پيش از درآمدن به زهدان مادر، زندگي زیرزميني داشته ها معتادند جان آنشمن
ود نيز با شمادر که در بين برخي قبایل بدوي دیده مي -است. نوستالژي بازگشت به زمين

هاي هدر است؛ بنابراین، در خلساین باور مرتبط است. بهشت گمشدۀ این قبایل، سرزمين ما
صبرانه در انتظار مرگ و ورود به سرزمين مادر به کنند و بيخود به سرزمين مادر سفر مي

 (.613-611: 6875برند )الياده، سر مي
در عرفان اسالمي، عرفا دفن شدن را مادمة حيات تازه و گور را دروازۀ ورود به دنياي  

ضمن استناد به حدیثي از رسول اکرم )ص(، گور به شکم  راألسراکشفدانند. در جدید مي
د ، در آن لحیونا در شکم ماهى به زندان و مؤمن در شکم زمين»شده است. زمين تعبير 

ن القبر روضۀ م»گوید: به زندان، مبارک باد آن مضجع، خو  باد آن مرقد، مصطفى مي
ستان است و در آن بسى روو و هر چند که زندان است، اما مؤمن را چون ب. «ریاض الجنۀ
  (.195: 6، ج 6876)ميبدي، « ریحان است

-کند، آن را تولد دوباره قلمداد کردهاز آنجا که شکم زمين، زهدان مادر را تداعي مي

عطار نيز گور را به گهواره و زهدان مادر تشبيه کرده است که فرو افتادن در آن موجب اند. 
 اهد بود:زایيده شدن در عالم جاودان خو

 اوفااتااادیاام گااورۀ چااو در گااهااوار
 

 چاو طافاالن، مااا، در آن عااالام بزدایم     
 

 (65: 6831)عطار،                             
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 در جاي دیگري، گور را دروازۀ ورود به جهان دیگر و حيات جاودان دانسته است:

 تو طفل این جهانى و نادیده آن جهان
 

 عنا و تو در رنج و در گور گهواره تو 
 

 (786: 6811)عطار،                             

داند که اشاره مولوي دفن شدن مرده را در خاک چون فرو رفتن برر و رویيدن آن مي
به همان باور کهن اساطيري دارد که به والدت مجدد شخصِ درگرشته از دل زمين قائل 

 حياتي دوباره است:  بودند. از نظر مولوي نيز مردن و فرو رفتن در خاک مادمة

 تکه نرس کدام دانه فرورفت درزمين
 

 انسااانت این گمان باشااد  ةدانه چرا ب 
                          

 (817: 6835)مولوي، 

 مولوي گور را مادمه و واسطة ورود به دنياي آخري )بهشت( تلاي کرده است:

 مرا بگور ساااپارى مگو وداع وداع
 

 باشاااد پرده جمعيات جناان   گور کاه  
 

 (817)همان:                                       

همچنين به دليل قرابت و شباهت زیاد زمين و جسم در باور عرفا، جسم نيز به خاطر 
اسير شدن روو در آن و همچنين جایگاه عروج روو بودن به گور تشبيه شده است. از نظر 

 گاه ابدي و زندگاني دوباره است:مولوي، جسم محل دفن روو و مادمة عروج آن به جای

 اجاازاى مااا بمرده درین گورهاااى تن
 

 کو صااور عشااق تا ساار ازینگوربر کنند 
 

 (853)همان:                                        

 درگورتن تناگ آمادم اى جاان باپهنا بيا     چنگ آمدمداده چونرنگ آمدم خمر  زعفران
 

 (99)همان:                                      

 بنابراین، مرگ و گور در نظر اولياءاهلل و عرفا به منزلة شروع حيات دوباره و بهتر است:

 تلخ نبود پيش ایشااااان مرگ تن
 

 چون رونااد از چاااه و زناادان در چمن 
 

   (768: 6878)مولوي،                           
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و موجد انسان است، آرامگاه و  بر این اساس، زمين که در اساطير زهدان، مادر هستي
وجوي راهي براي گاه او نيز هست. این اندیشه در عرفان که همواره در جستبازگشت

عروج و بازگشت به مبدأ است، راه یافته و یکي از مضامين عرفاني را تشکيل داده است. 
یکي از  ،با توجه به اینکه چنين اعتاادي نزد اقوام بدوي نيز دیده شده و به نظر محااان

ن توان گفت ایدالیل دفن کردن مردگان، تولد دوبارۀ شخص فوت شده بوده است، مي
 اندیشه نيز از اساطير مستايماً به عرفان راه یافته و تغيير شکل چنداني نداشته است. 

 گیری بحث و نتیجه
ا ههاي جستار حاضر، زمين در عرفان، کارکردهایي دارد که برخي از آنبراساس یافته

رفان ها و اعتاادات مرهبي به عبرگرفته از باورهاي دوران اساطيري است که به واسطة آیين
گاه هبوط، چاه، زندان، هستند از: منزل اند. این دسته کارکردها عبارتاسالمي راه یافته

اه گمادر هستي، مادمة ورود به حيات مينوي یا تولد دوباره. مضامين زندان و چاه و هبوط
است. در این پژوهش، ارتباط انسان  ها با اساطير، پيش از این بررسي شدهباط آنو ارت

کامل و زمين و نيز ارتباط مرگ و تولد دوباره به واسطة دفن شدن در زمين ا بات و پيگيري 
شده است.  بر این اساس، زمين هميشه در نزد عرفا، عنصري منفور و مرموم نيست، بلکه 

، بسيار مورد توجه بوده و انسان کامل و حتي عشق خداوند را بدان از حيث زایایي و رویش
 اند. تشبيه کرده

زمين در عرفان اسالمي، مادر هستي تلاي شده که موجودات و از جمله انسان، فرزندان 
 اویند. در باورهاي اساطيري، زمين و مادر هر دو در امر توليد مثل و بااي هستي دخيل بوده

اند؛ بر این اساس، زن همواره نماد کشاورزي و اروري را به عهده داشتهو امر زایایي و ب
ه اند. بنابراین، تلاي عرفا از زمين بباروري بوده و نيز خدایان کشت و کار غالباً زن بوده

عنوان مادر، برگرفته از باورهاي اساطيري است. همچنين در باور عرفا، زمين )خاک/ گور( 
مادمة ورود به عالم ملکوت است. از دورترین ایام، تدفين  وسيلة تولد دوبارۀ روو و

مردگان در زمين، مرسوم بوده است. در باورهاي اساطيري، زمين، زهدان و مادر انسان و 
ده است. شدفن مرده در خاک به منزلة بازگشت به خویشتن )مادر( و تولد دوباره تلاي مي

شود که جسم مرده را آ ار عرفا دیده مياین اندیشه در عرفان نيز ورود پيدا کرد و در 
 کنند. پااي مستعد رویش و گور را مادمة والدت مجدد و رویش دانة روو تلاي ميدانه
 توان گفت این نگر  عرفا نيز بازماندۀ باورهاي اساطيري است.مي
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(. 6582)علي. ، حيدري رضا وآفرین، صادقي تحصيلي، طاهره، حسني جليليان، محمدنو ، کالنتراستناد به این مقاله: 

-16(، 67) 27 پژوهي ادبي،. متن(آن اساطيري هايریشه و عرفان در زمين) عرفان در زمين هايمایهناش اساطيري آبشخور

61 .doi: 10.22054/LTR.2021.37446.2486 

 Literary Text Research is licensed under a Creative Commons 

Attribution-Noncommercial 4.0 International License. 


