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Abstract
Earth is one of the outstanding natural objects in the Qur'an with a variety of roles. Studying the religious
history of this cosmic object, researchers have found that it is of high sexual importance among several
Semitic tribes and the ancient beliefs of the different regions including the Mesopotamian. Almost in all of
these regions, the earth is manifested as a female being, and its gender is female.
The present study intends to examine the earth in this historical- religious context and reveal its feminine
manifestations in the Quran. Finally, it discusses the earth's archetypal aspects, based on the Jungian concepts.
The main questions are as following: What role does the earth play in the mythical beliefs of the Semitic tribes,
and what are its main functions? What is the history of the earth's feminine roles in Semitic cultural beliefs?
Can such feminine roles be traced in the Quran? If so, what are the most important manifestations of this
femininity in the Quran?; and What is the message of the Qur'an in this regard?
An examination of the Qur'anic verses reveals that the Quran has taken the archetypal advantages of the
earth, with its positive approach to the Anima archetype, and has found the various manifestations of the
earth's femininity by notions (ideas) such as "the similarity of the woman and the tilth" (Q 2: 232).
According to the results, this archetype mainly makes humans' conscious minds to know the place of Allah in
the world and distinguish His power and high position from those of the earth. In other words, such verses seek to
reject the beliefs of those pagans who worshiped the earth or thought that the earth is superior to Allah.
The Quranic hint at mythological beliefs on the similarity of “the woman and the field” (farm), on the one
hand, is to emphasize the sanctity of marriage, introduce it as a religious ritual and then pay attention to its
spiritual purpose, and on the other hand, is to advise better communication with women, that is, a proper,
pleasant and harmless sexual relationship.
Keywords: Mother-Earth, Archetypal Criticism, The Quranic Sexual Symbols, Woman and the tilth, The
Conscious and the Unconscious Self unity.
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فنون ادبی
نوع مقاله :پژوهشی
سال دوازدهم ،شماره ( 4پیاپی  )33زمستان  ،1399ص194 -175
تاریخ وصول1398/11/6 :

تاریخ پذیرش1399/4/2 :

زنانگی زمین و تحلیل ابعاد کهنالگویی آن در قرآن کریم
زهرا محققیان ،استادیار پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.
z.mohaghegh@gmail.com

چکیده
زمین ،یکی از کلیدیترین اجرام طبیعی در قرآن کریم است که نقشهای مختلفی را نیز به خود گرفته استت .متروری بتر
تاریخ مذهبی این عنصر کیهانی در میان اقوام مختلف جهان ،نشان از اهمیتت جنستی آن در باورهتای کهتن مردمتان ازجملته
منطقة بینالنهرین و سرزمین اقوام سامی دارد که همگی نیز در قالب مادینگی تجلی یافتهاند .در همین زمینه ،این پتژوهش بتر
آن است که زمین را در این بافت تاریخی-مذهبی بررسی کند و تجلیتات زنانتة آن را در قترآن کتریم براستا

رویکترد نقتد

کهنالگویی بررسی کند .سؤاالت اصلی این پژوهش عبارتاند از :دیرینة بنمایة اسطورهای زنانگی زمین در باورهای فرهنگتی
اقوام سامی چگونه است؟ آیا میتوان اینگونه بنمایهها را در البهالی آیات قرآن کریم نیتز پتیجتویی کترد؟ در ایتنصتورت
مهمترین نمودها و تجلیات آن کدامند؟ واکاوی اینگونه تجلیات در فهم پیام هدایت قرآن چه تأثیری دارنتد؟ متدعای نوشتتار
آن است که قرآن کریم با رویکردی ایجابی به زنانگی زمین ،از مزایای کهنالگویی آن بهره برده و با کتارکردی تعلیمتی از آن،
عالوه بر اصالح خودآگاه ،ایجاد تعادل در ناخودآگاه آدمیان را نیز مدنظر داشته است .برهمین اسا

از منظر قرآن کتریم درک

این زنانگی ،پلی است برای تعالی به سمت اهلل و آغاز شکوفایی.
کلید واژهها :مام زمین ،نقد کهنالگویی ،نقشهای جنسی ،زنانگی ،زمین و کشتزار
 -1مقدمه
 -1-1درآمد
اسطورهشناسی تطبیقی یکی از شاخههای مهم در نقد اسطورهای به شمار میآید که در آن اسطورههتای راهیافتته در متتون
ادبی به عنوان مهمترین نماد و نشانة هویتی یک قوم و یا یک ملت مورد بحث قرار میگیرد و پژوهشتگر ادبتی از آنهتا بترای

مقایسه با دیگر اقوام و ملتها بهره میبرد ( نامور مطلق .)158 :1392 ،پژوهشتگران ایتن زتوزۀ مطالعتاتی متیکوشتند بتا
دنبالکردن مطالعات میانرشتهای و بهرهجویی از دستاوردهای زبانشناسی ،انسانشناسی فرهنگتی ،مطالعتات پدیدارشناستی و
تاریخ ادیان ،نیز دانشهای مرتبط با متنپژوهی ،تاریخ ،ادبیات و سایر علوم مشابه ،اساطیر اقتوام مختلتف را بشناستندع معنتای
هریک را تفسیر کنندع رابطة آنها را با همدیگر دریابند و سرانجام کارکردشان را برای جامعه تبیین کنند .بدینترتیتب روایتات
 مسؤول مکاتبات
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مختلف و نسخهبدلهای یک اسطوره آشکار میشوند و اختالفات میان اساطیر فرهنگهای مختلف روشن میشود .بازشناسی و
مطالعة اینگونه شباهتها و این بخش از تفاوتها همچنین کمک میکند تا سرمایة جمعی مشترک بتیناالذهتانی انستانهتا و
تحوالت آنها شناخته شود ( همان.)139-187 :

میتوان انتظار داشت قرآن کریم نیز بهمثابه متنی ادبی ،در معرض دانش اسطورهشناسی تطبیقی بوده باشتد .کاربستت ایتن
روش در قرآن کریم از آن زیث قابل اهمیت است که این متن مقد  ،خود را به لستان قتوم معرفتی متیکنتد (ابتراهیم )4/و
ازآنجا درنظرگرفتن پارهای از باورها و عقاید فرهنگی مخاطبان اولیهاش را راهکاری برای ایجاد تخاطب و برقراری ارتبتا بتا
ایشان دانسته است ( بابائی و همکاران .)63 :1385 ،برهمین اسا

اسطورهشناسی تطبیقتی قترآن ،رهیتافتی بترای واکتاوی

ادبی این متن به شمار میآید و جوانب ادبی و هنری آن را با تکیه بر جایگاه عناصر استاطیری و کهتنالگتویی راهیافتته در آن
میتوان بررسی کرد .منتقد اسطورهای قرآن ،به هستیشناسی اسطورهها و چیستی و چگونگی شکلگیریشان یتا اینکته آیتا بتا
واقع مطابق هستند یا خیر و به بسیاری سؤاالت و شبهات مربو به علماالستاطیر یتا دانتش استطورهشناستی نمتیپتردازدع او
درصدد است متن قرآن را از زاویة ادبی و هنری بررسی کندع جنبههای انسانی و میراث بشری آن را آشکار ستازد و درنهایتت
کارکرد اینگونه عناصر اسطورهای را در القای پیام هدایت قرآن مشخص سازد.
 -2-1طرح مسئله
اسطوره ،روایتی است که از اعمال موجودات متعالی سخن میگویدع در گذشتههای دور ،به این موجودات هستتی بخشتیده و
همچنان تا آیندههای دور ،هستی موجودات در گرو آن است (الیاده .)15-16 :1362 ،استطورههتا ،جهتان را از نگتاه صازبانشتان
تبیین میکنند و اعمال خارقالعاده و اتفاقات فراطبیعی آن را شرح میدهند .مایههای اصلی استاطیر ،پدیتدههتای عظیمتی هماننتد
زمین ،آسمان ،خورشید ،کائنات ،پدیدههای طبیعی و نیروهایی از همین قبیل و در همتین زتد از قتدرت و عظمتت هستتند .ایتن
زوادث و موجودات طبیعی ،در اساطیر چنان بازنموده میشوند که گویی هریک از خود شخصیتی دارند (همان).
از میان تمامی اجرام طبیعی که در دیرینة تاریخی اقوام مختلف اساطیر زیادی درباۀ آن ایجاد شده است ،زمین را متیتتوان
نام برد که بهمثابه یک شخصیت مادینه ،زاوی اسرار و زقایق بیشماری است و داللتهای معنایی مختلفی را آشکار میسازد.
بنابر تحقیقات اندیشمندان و اسطورهپژوهان فرهنگهای مختلف ،با شمار کثیتری از نمتادپردازیهتا و آیتینهتای مربتو بته
مادینگی زمین مواجه هستیمع چراکه زمین به یک معنا مادر هستی و مادر کیهان محسوب میشود و دارای گرایشهتای عدیتدۀ
مذهبی است .ازاینرو پرستیده شده و نمادپردازیهای بسیاری هم پیرامون آن شکل گرفته است (الیتاده 238 :1372 ،و نیتز
شوالیه و گربران .)466 /3 :1378 ،در زقیقت ،سنّت نزد اقوام ابتدایی ،ازجمله در تمدن بینالنهرین و اقوام ستامی تتاکنون بتر
این بوده که زمین مادینه است ( )Smith, 1894:41- 42, 52 و عموماً مدرکی دربارۀ اینکه زمین زالتی نرینه داردع نتزد

هیچ قومی یافت نشده است (برلند .)139 :1387 ،خاستگاه این امر ،به شباهتهای طبیعی و بسیارِ زمین با انسان مؤنتث یعنتی
مادر بیولوژیک آدمیان بازمیگردد که این دو را به یکدیگر پیوند میزند .زیات از این دو سرچشمه میگرفت و هردو آغوش
گرمی برای انسان داشتند .رویش از آنها بود و رفع نیازهای اولیه انسان با آنها.
با تأمل در آیات قرآن میتوان ردپای اینگونه نمادپردازیها را در این متن مقد
پیامهای نهفته در قرآن را آشکار ساخت .برهمین اسا

نیتز پیگیتری کترد و از آنجتا پتارهای از

سؤاالت اصلی این نوشتار عبارتاند از :آیا بنمایة اسطورهای مادینگی

زمین در قرآن نیز قابل مشاهده است؟ رمزپردازیهای جنسی زمین چگونه در قرآن به تصویر کشیده شدهاند؟ آیا میتوان انواع
این رمزپردازیهای جنسی را از هم تفکیک کرد و در پرتو آن خویشکارهای مختلتف زمتین را کته در استطورههتا بته چشتم
میخورند ،در این قرآن نیز بازشناسی کرد؟ واکاوی اینگونه رمزپردازیها در فهم آیات قرآنی چه تتأثیری دارد وکتارکرد آنهتا
در القای پیام هدایت الهی چیست؟
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برای پاسخ به این پرسشها ،نخست به معرفی رویکرد نقد کهنالگویی بهمثابه مهمترین رویکرد در اسطورهشناسی تطبیقی
میپردازیم و اهمیت آن را بررسی میکنیم .آنگاه خواهیم کوشید تا بنمایة اسطورهای مام زمتین را در فرهنتگهتای مختلتف
بازشناسیم و خویشکاریهای مختلف اساطیری آن را از هم تفکیک کنیم .درنهایت انواع بازنمایی و تجلی بنمایة زنانگی زمین
را در قرآن بررسی خواهیم کرد و کارکرد آن را در القای پیام هدایت قرآن به بحث میگذاریم.
 -2آشنایی با رویکرد نقد کهنالگویی
نقد کهنالگویی یکی از رویکردهای مهم در نقد اسطورهای متون ادبی است که گاهی از آن با عنوان «نقد یونگی» نیز یاد کتردهانتد
( قائمی .)38 :1389 ،این روش نقد که برپایة نظرات کارل گوستاو یونگ ( ،)1875-1961معاصتر و شتاگرد برجستتة فرویتد بنتا
شده است ،در میان منتقدان ادبی بهمثابه مبنایی نظری برای مطالعة اساطیر بازتابیده در متون ادبی به شمار میآید.
برپایة نظریة روانکاوی یونگ که در دهة 1930م عرضه شد ،ذهن انسان سه بخش دارد :بخش خودآگاه ذهتن ،ناخودآگتاه
فردی 1و ناخودآگاه جمعی .2بخش اول ،شامل همة آگاهیها ،استداللها و آموختههایی است که ما رفتار خود را نتیجة اعتقتاد
به آنها میدانیم .بخش دوم ،قسمتی از ذهن است که اطالعات فردی گذشتة ما در آن انباشته شدهع هرچند امروزه از خاطرمتان
رفته باشد و بخش سوم ،محل ذخیره تجربیات ما بهمثابه انسان است یعنی دانشی که با آن متولتد متیشتویم و در عتین زتال،
اغلب به آن خودآگاهی نداریم (یونگ.)101 :1352 ،
بنابراین مطابق نظر یونگ ،انسان هنگام تولد همانند لوح سفید نیست و مجهز به یک دستگاه پیچیده روانی به دنیا متیآیتد
که بازماندۀ اجداد او از دورانهای بسیار کهن است .محتویات و رفتارهایی که کم و بیش در همهجا و در بین همتة انستانهتا،
مثل هم بوده و مشترک هستند (یونگ1964 ،م .)10 :تمام عوامل ذاتی دورترین اجداد برای نسلهتای پستین نیتز ذاتتیانتد و
تصادفی است اگر ابداعی بهکلی متفاوت با پیشنیان صورت پذیرد (یونگ .)122 :1385 ،برهمین استا

انستان ،از جنبتههتای

متعدد بخشی از یک روح بزرگ و یگانه است که دارای ماهیتی فوق انسانی است (همان .)194 :یونگ این فضای تودۀ روانتی
موروثی را ناخودآگاه جمعی نامید (همو 13 :136 ،و  )123 :1385و محتویاتش را کهنالگو نام نهاد (همو.)10 :1396 ،
از نظر یونگ ،کهنالگو ،همان سمبولهای مقد

جمعی است که بسیار هتم قتدیمی هستتند (همتان)ع ایتن کهتنالگوهتا،

زاصل عملکردهای روانی زنجیرۀ اجداد بوده و درمجموع ،یک تصویر طبیعی آمیخته و ادغامشده از تجربیاتی مداوم در طتول
هزاران سال هستند .بنابراین مخزن تمامی آن چیزهایی به شمار میآیند که بشریت از دورترین و تاریکتترین مرازتل آغتازین
موجودیتش ،شاهده آن بوده است .یونگ معتقد است این کهنالگوها ،عملکردی شبیه همان دارند که فروید بته غرائتز نستبت

میداد (گرین. )193 :1377 ،

یونگ برای تبیین بیشتر کهنالگوها مصادیق متعددی را همانند کهنالگوی مادر ،پدر ،آنیما ،آنیمو

و  ...برشتمرده استتع

او معتقد بود غفلت از این کهنالگوها آدمی را به موجودی نامتعتادل ،خشتن و نامهربتان تبتدیل متیکنتد و روانپریشتیهتای
بسیاری را برایش به دنبال دارد .برهمین اسا

توجه بدانها امری ضتروری استت و متیبایستت از آنهتا آگتاهی یافتت (

یونگ118 :1352،و .)125
 -3زمین و رمزپردازیهای جنسی آن در اساطیر
در باورهای مذهبی فرهنگهای مختلف جهان ما با شمار کثیری از نمتادپردازیهتای مربتو بته زمتین مواجته هستتیم و
1. Personal Unconscious
2. The Collective Unconscious
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آیینهای مختلفی را متعلق به آن مشاهده میکنیم .عمدهترین نقش و اساسیترین کارویژۀ زمین ،خصائص جنستی اوستت کته
در نمادپردازیهای سرتاسر جهان ازجمله اقوام سامی رایج بوده و در قالب موجودی مؤنث تصویر پتردازی شتده استت (
 .)Smith, 1894:41- 42, 52مطابق منابع و گزارشهای باستانشناسان ،تتا قبتل از شتروع ایتن دوران (یعنتی آغتاز تقتدی
زمین) ،زندگی مردمان بر پایة شکارورزی و سپ

چوپانی اداره میشد و به همین دلیل انسانها محکتوم و نتاگزیر بودنتد کته

برای افزایش تولید و کارایی ،دائماً در زرکت و کوچ و جابهجایی به سر برندع امتا از زتدود ده هتزار ستال قبتل ،بستیاری از
مناطق خشک شد و سرزمینهایی از آب بیرون آمد و قابل کشت و زرع شدند .بته مناستبت ایتن تیییترات و عوامتل طبیعتی،
پیشرفتی در وضع زندگی مردم زاصل شد .سکونت در کنار کشتزارها و بهطورکلی استقرار ،جانشین مهتاجرت و کتوچنشتینی
شد و عاملی برای افزایش تولید و کارایی شد  .در ایتن شتکل جدیتد ،مزایتای گرانبهتایی نصتیب او شتد کته عبتارت بتود از
اهلیکردن جانوران ،تربیت دامها و مصرف شیر آنها .در عین زال که این زوادث اتفاق میافتاد ،زن به بزرگتترین اکتشتافات
دست یافت و سرّ زاصلخیزی زمین را پیدا کرد .تا آن هنگام ،مردان با طریقههای کهن خود به شکار اشتتیال داشتتند و زنتان
نیز ،با چنگال خود زمین اطراف خیمه را میکاویدند تا مگر چیزی قابل خوردن به چنگ آورند .به اینترتیب ،با کشتف زمتین
به دست زنان ،کمکم زراعت آغاز شد و قسمت اعظمترقیات اقتصادی انسانها بهواسطة همین کشف زنان به وقوع پیوست.
بهتدریج در طی زمان ،یعنی از زدود هشت – نه هزارسال قبل ،زمین بهعنوان مجسمکنندۀ مظاهر بارآوری و توالتد ،بتیش

از پیش مشخصتر نیز شده است ( اکرمن و آرترپوپ)52-53 /1 :1387 ،ع یعنی نهتنها در قلمرو طبیعت و زنتدگی طبیعتی
زائز اهمیت بود که در زیطة مسائل معنوی زندگیِ انسان ،همانند تولد و زندگی و مرگ و نیز زندگی بعد از مرگ بته عنتوان
زمایتکننده و برآورنده نیازهای انسان مورد توجه قرار گرفت و همین امر ،موجبات تقدی

آن را فراهم ساخت ( الیتاده،

 .)183 :1375بدینترتیب ،در مرزلة کشاورزی آغازین ،زمین یا مادرکبیر به عنوان خدابانوی بتزرگ متورد ازتترام و پرستتش
قرار گرفت و بیش از گذشته در دیدگاه انسان عصر نوپدید کشاورزی ،نماد رزمت ،نعمتت ،خلقتت ،بتاروری و بتهطتورکلی
مظهر نیروهای طبیعی و مافوق طبیعی شناخته شد (همان.)258-265 :
مطابق یافتههای باستانشناسان ،پرستش این مادر کبیر یا الهة مادر یا متام بتزرگ ،در زتوزۀ فرهنتگهتای متعتدد ازجملته

بینالنهرین و نیز سایر فرهنگهای مختلف جهان همانند مدیترانه ،ایران ،آستیای مرکتز ،روم و یونتان رواا داشتته استت (
 )Smith, 1894:41- 42, 52و در اکتشافات باستتانشناستی متعلتق بته فرهنتگهتای پتیش از عصتر کشتاورزی در جهتان،
سمبولهای خدایی از جن

زن بسیار به دست آمده که عموماً بیانگر قدمت پرستش این مادر کبیر (بانوخدا) در جوامتع کهتن

هستند ( .)Burkitt, 1963: fig.4-19 اما در ادوار بعد ،با رشد عقالنیت بشر ،ساختار زقیقی زمتین و علتل فیزیولوژیتک

بارداری زن شناخته شد و بشر پی برد همانگونه که زنان برای تولید مثل ،نیاز به همراهی مردان دارند ،زمین نیز بترای بتاروری و
پرورش گیاهان به دیگر اجرام طبیعی همانند آسمان  -مرد نیاز دارد ( الیاده .)253-254 :1372 ،به همین دلیل زمتین ،از مقتام

خدابانو و زایندۀ جهان ،به مقام ایزدبانو و زایندۀ انسان تنزل یافت .زمین در این دوران ،نه مام عینی انسان ،بلکه اکنون به صتورت
تمثیلی چون زنی است که آدمی را به دنیا آورده و از جسم خود او را تیذیته کترده و پترورش داده استت« .زن ،بچته را بته دنیتا
میآوردع درست همانطور که زمین ،گیاه را متولد میکند .زن به بچه غذا میدهدع یعنی همان کاری را که گیاه میکند ،آنها بتا هتم
پیوند دارند .تجسم نیرویی که صورتها را متولد و آنها را تیذیه میکند ،بهدرستی مؤنث است» (کمپل.)253 :1377 ،
بدینترتیب زمین ،در نظام اساطیری خدایان مناطق مختلف جهان ،دو خویشکاری اصلی را به خود پذیرفته است:
اول :زمین بهمثابه مادر
دوم :زمین بهمثابه زن

واکاوی آیات مرتبط با دستة اول ،در پژوهشی مستقل به انجام رسیده است ( محققیان ،)1396 ،اکنون در ایتن پتژوهش

میکوشیم تا دستة دوم را بررسی و شواهد قرآنی آن را استخراا کنیم.
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 -4کهنالگوی «زن -زمین» در نظامهای اساطیری مختلف
چنانکه رابرتسون اسمیت مینویسد ،در فرهنگ اساطیری اقوام مختلف جهان ،ازجمله منطقه بینالنهرین و زتوالی دریتای

مدیترانه ،میتوان دورهای را مشاهده کرد که زمین به عنوان عنصری زنانه ایفای نقش میکرده است (.)Smith, 1894: 52 
در این دوران «زمین» ،بهمثابه زن تلقی میشد و بطن او زهدان تمام روییدنیها به شمار میآمد ( الیاده)250-251 :1372 ،ع
زیرا هردو انسانها را از گرسنگی و مرگ نجات میدهند .شیر جاری از سینههای زن ،انسان را تیذیته متیکنتد و آب شتیرین
رودها و نهرها ،زمین را .بنابراین از درون هردو ،زندگی جدید آغاز میشود که پربرکت است.
این دوران ،مربو به زمانی است که خدایان کشاورزی جتایگزین ختدایان کهتن و باستتانی زمتین متیشتوند .البتته ایتن
جایگزینی ،الیای همة آیینهای آغازین را در پی ندارد .به بیان سادهتر ،در شکل الهگان بزرگ کشاورزی زضور صتازبخانه و
صازب مکان یعنی الهة مام زمین را نیز میتوان تمیز داد.
 -1-4زنانگی زمین در فرهنگهای مختلف
با شروع و تکامل عصر کشاورزی که خدایان برزگری و کشاورزی جایگزین خدایان کهن و باستانی زمین متیشتوندع متام
زمین بهطرز نامحسوسی به مادر بذر و دانه تبدیل میگردد و اندامهای زنتانگی او برجستته متیشتوند .بتدینترتیتب بتهجتای
شباهتهای میان زمین و مادر ،شباهتهای میان زمین و زن مورد توجه واقع میشوند و همبستگی شناختهشدۀ باروری زمتین
ال
با بارگیری زن از ممیزات بارز این عصر میشود .شواهد این امر در استطوره هتای اقتوام مختلتف قابتل پیگیتری استت .متث ً
گریشمن )1979-1895(1باستانشنا

فرانسوی نوشته است:

«در بین النهرین معتقد بودند که زیات آفریده یک ربةالنوع است و جهان در نظر آنان ،زامله بود نه زاییده و منبتع زیتات بته
عک

آنچه مصریان میپنداشتندع مؤنث بود نه مذکر .نیز ممکن است که رسم انتستاب بته متادران کته در نتزد برختی اقتوام

همانند عیالمیان ،اتروسکیان ،مصریان و مخصوصاً لیکیه بسیار معمول بود ،در اینجا نشئت یافته باشد» (گریشمن.)30 :1355 ،
در اساطیر آشور و بابل جدید ،الهة زمین با نام گا-توم-دوگ 2در الگاش و با نتام بتائو و اینتی نتی 3یتا اینانتا 4در جنتوب
بینالنهرین(شهر اور) ،یا به نام گوال  5و نین خورساگ 6پرستیده میشد .همة ایتن ایتزدان ،نمایتانگر ایزدبتانوی زمتین در ایتن
منطقه بودند که در ادوار متأخر جانشین تیامت 7شده بودند .بعدها الهة ایشتار ،8بهمثابه بزرگترین ایزدبانوی ستامیان ،جانشتین
اینانا گردید و در سرتاسر قلمرو سامیان ،دامنة قدرت و تقد

خویش را گسترش داد ( الیتاده237 :1372 ،ع ژیتران:1375 ،

59ع .)Smith, 1894: 50, 58
10

یونانیان نیز ،دمتر 9را به عنوان خدابانوی زمین و جایگزین «گایا » ،الهة مادر متیپرستتیدند .بختش دوم نتام دمتتر ،یعنتی
 Meterدر یونانی بهمعنای مادر بود .برهمین اسا

برخی دمتر را به مادر-غله یا مادر-جو معنا کردهاند .ایزدبانو ستیبل 11نیتز،

ربه النوع طبیعت و الهة باروری شمرده میشد ( فریزر.)469 :1372 ،

1. Roman Ghirshman
2. Ga-Tum-Dug
3. Innini
4. INANA
5. Gula
6. Ninkhursag or NINHURSAG˜ A
7. Tiamat
8. Ishtar
9. Demeter
10. Gaia
11. Cybele
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بعدها نقش ویژۀ این ایزدبانوان زمین برجستهتر نیز شد و هریک کارویژه اختصاصی نیز به خود گرفتنتدع ازجملته نیستابا

1

ایزدبانوی غله که برابر همتای بابلی خود ،سر  ،2بر مراسم درو و برداشت محصول نظارت داشتت ( ژیتران-82: 1375 ،
 81و نیز  .)61, 137, 221 :Jorden یا دیونیزیتو  3بتهمثابته الهته زراعتت و ستاتورن 4بتهمثابته ایزدبتانوی محصتوالت
کشاورزی در روم مورد تقدی

بودند .دیگر زن ایزدان یونانی نمیسی  ،5ارین یه 6و تمتی  7هستتند کته صتفات و متعلقتات

اصیل مام زمین را میتوان در آنها تشخیص داد .سرشت زایندگی زمین ،همچنین در تورات نیز تلویحاً اشاره شده است:
«خداوند گفت :زمین ،موجود جاندار به نوع خود :چارپا ،خزنده ،زیوان وزشی و اهلی بیرون دهد و چنین شد» (پیدایش.)1 :24 ،

غیر از شواهد مذکور ،تندیسههای بهدستآمده از این دوران در فرهنگهای مختلف ،بهخصتوص در میتان اقتوام مختلتف
سامی ،از بینالنهرین تا زوالی دریای مدیترانه ،قابل ذکر هستند .این مجسمهها که نمودی از الهههای زمین به شمار متیرونتد،
تماماً در خصوصیاتی با هم شبیه هستند و آن مبالیه و تأکید در برجسته نشاندادن سینهها و شکم و دستگاه تناستلی زن استت

که مبین وظایف بارداری ،توالد و اعتقاد به الهه در زیطة وظایف زنانه او هستند ( Mellaart, 1965: 64 ع Burkitt,
 1963: fig.2-18ع اکرمن و آرترپوپ258-265/1: 1387 ،ع فانیان .)7-14:1351 ،در زیر ،نمونهای از این تندی هتا ارائته
شدهاند:

1. Nisaba
2. Ceres
3. Dionysus
4. Saturn
5. Nemesis
6. Erinye
7. Themis
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تصویر : 1تندیسهای کشفشده از دوران زن -زمین
از دیدگاه انسان متعلق به عصر جدید کشاورزی ،اندامهای زنانه نیرویی مافوق جنستیت را بته تماشتا متیگذارنتد .شتکل
اندامی این الههها که به زمین نزدیک است و خود به خود واجد ارزش سمبولیک بر پایة کمال طبیعت استتع چهتار فصتل را
تمام و کمال به نمایش میگذارد .برهمین اسا

مردمان متعلق به آن اعصار ،مؤمنانه ایمان آوردند که زن از این دیدگاه ،نمتود

کوچکی است از دنیای بزرگ و شکل اندامهای جنسی او ،نیروی جستمانی و توانتاییهتای او را بیشتتر آشتکار متیکنتد .در
دورانهای بعد که جنگ قدرت زن و مرد باال میگیرد و بهخصوص در دورانهایی که مردان در سترکوبِ قتدرت برتتر زنتان
پیروز میشوند ،با نمودها و مجسمههایی مواجه میشویم که بهوضوح نشان میدهند از عهد برتری و قدرت زنانته بستیار دور

افتادهایم ( الهیجی و کار.)79-83: 1371 ،

بدینگونه نقش مقدم و اوالی زن در آغاز دوران کشاورزی ،خاصه هنگامی که ایتن فتن ،هنتوز مزیتت زنتان و در زیطتة
اختیارات آنان بود ،تبیین میشود .این همانندگری میان زمین و زن ،که از ممیزات شتاخص جوامتع کشتاورزی استت ،موجتد
شمار کالنی از معتقدات ،مناسک و رسوم بوده است.
 -2-4همانندی زن و زمین شخمخورده در فرهنگهای مختلف
همانندی زن با زمین که هنوز در بسیاری از تمدنها مشاهده میشود ،همبستگی شناختهشده باروری زمین با بتارگیری زن
را آشکار میسازد که در آن زمین و زن ،به لحاظ کارکرد یکسانشان در باروری و پرورش نطفه یکسان تصور متیشتدند .ایتن
باور ،استنبا شهودی کهن و بسیار متداولی است که درترکیب آن میتوان چند عنصر را از هم تمییتز داد :اول ،یکتیپنداشتتن
زمین مزروع و زهدان زن و دوم ،یگانهدانستن کار کشاورزی و باردارکردن زن و سوم ،یکیدانستن تییة خیش و قضتیب مترد

( الیاده250-251:1372،ع شوالیه و گربران.)464-465/ 3 ،1382،

ال آشتیل متیگویتد ادیت
این مانندگری در بسیاری تمدن ها ،موجد شمار کالنی از معتقتدات و مناستک بتوده استت .متث ً
«جسارت ورزید و در شیار مقدسی که خود در آن بالیده بتود ،تختم افشتانده و کنتدۀ ریشتهداری کته ختونین بتود ،کاشتت».
بهطورکلی در آثار سوفوکل به «شیارهای پدری )Sophocles, 1982: part 1210( »1و «شیارهای دیگری که میتتوان شتخم
شان زد« ،)Sophocles, 2003: part 569 ( »2مردان شخمزن» و «شخمزن ،به مثابه ارباب کشتزاری که تنهتا یتکبتار هنگتام
تخمافشانی با آن دیدار میکند» اشارات فراوان رفته است ( الیاده.)251: 1372 ،
ویلیام رابرتسون اسمیت ،3انسانشنا

معاصر نیز گزارش میدهد که تصور همذاتی زن و زمتین متزروع نتزد همتة اقتوام

سامی نیز اعتقادی بسیار رایج بوده است ( .)Smith, 1894: 107مطابق نقل او در میان سامیان« ،بعل»« :شوهر کشتتزار» 4لقتب
داشت که زمین مادر را بارور میکرد (همان.)108 :
از نظر الیاده ،در مقولة مناسبات با جادوی جنسی -کشاورزی ،باید رسم آبپاشیدن به خیش را در اولین شخمزنتی زمتین
که بهاندازۀ کافی متداول است ،به یاد سپرد .در این مورد ،آب ،فقط ارزش رمزی باران را ندارد ،بلکه آب پشت مرد نیز معنتی
میدهد .در نوشتهای هندو صریحاً آمده است که باران ،همان نقش ریتزش آب پشتت در آمیتزش جنستی زن و مترد را دارد.
هندوان شیار را برابر فرا میدانستند و بذر و آب مردی را همانند تلقی میکردند .در آیین هندو اگر زن عین زمتین مزروعتی
دانسته شده است ،مرد را همدست دانههایی میپندارند که بارورکنندۀ زمین است (← الیاده .)315 :1372 ،بنابه قوانین مانو نیز
میتوان زن را چون کشتزار و مرد را همانند بذر دانستت .الیتاده در تفستیر ایتن معنتا متینویستد :زن کشتتزار استت و مترد،
تخمافشان و در نوشتهای آشوری دعایی که به درگاه خدا میکردهاند که «خیشش زمین را باردار گردانیتده» ،هنتوز بته یادگتار
1

. Furrows' s father
. Other furrows he can plant
3
. William Robertson Smith
4
. The husband of the land
2
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مانده است (همان.)253 :
بهتدریج در طی زمان ،کشاورزی فینفسه همچون آیین تلقی شد .از نظر مؤمنان بدین آیین ،کار کشتاورزی را آنچنتانکته
در عمل قربانی یا در برگزاری هر رسم مذهبی دیگر معمول استع باید طیب و طاهر آغاز کرد .شخم کار در آغازِ تخمافشتانی
و کاشت و نیز در آغاز برداشت ،باید شستشو کند و پیراهنی نو بپوشد (الیاده.)316 :1372 ،
از نظر الیاده ،اینگونه نمادها و نمادسازیها ،ارزش جدید به شیء و ابزار یا به یک عمل متیافزاینتد ،آنهتم بتدون اینکته
ارزشهای واقعی و بالفصل خود آنها را از بین ببرند .اینگونه نمادها در استعمال خود برای یک شی یا ابزار و یا یتک عمتل،
آن را میگشایند و فهم آن را رازتتر میسازند .تفکر نمادین بدون اینکه باعث نقصان آن شود یا از ارزش آن بکاهد ،واقعیت
بالفصل آن را میتاباند (همان.)37 :1393 ،
 -3-4زنانگی زمین ،نمودی از کهنالگوی آنیما
کهنالگوی زن -زمین بهمثابه نمودی از کهنالگوی آنیما یعنی عنصر مؤنث در روان مرد است که تهنشستت همتة تجتارب از زن
در میراث روانی مرد به شمار میآید .چنانکه یونگ میگوید ،تصویرِ قومی زن در ناخودآگاه مرد وجود دارد و مرد بته یتاری طبیعتت،
آن زن را در محیط پیرامون خویش مییابد .این تصویر ،یک کهنالگو به زساب می آید که نخستین تجربه و استنبا مرد را از زن بته
نمایش می گذارد (یونگ .)39-38 :1352 ،یونگ معتقد است وجود اینگونه کهنالگوها در روان آدمیتان ،نمتادی از خواستتی عتام و
عالمگیر انسانی است که همهجا و همیشه نیز وجود دارد .یونگ براین باور است وقتی اینگونه کهنالگوها در ذهتن انستانهتا وجتود
داشته باشند ،آدمیان به این تمایل دارند که برایش مصداقی بیابند و به آن انگارۀ ذهنی خویش ،تشخص و فردیت بخشتند .اگتر موفتق
شوند که مصداقی برای آن در جهان خارا بیابندع انگاره خود از آن کهتنالگتو را در قالتب یتک شخصتیت استاطیری و داستتانی در
میآورند .اما گاهی که مصداقی برای آن نمی یابند ،در ذهن خود مصداقی برایش متیتراشتند .ایتنگونته استت کته شخصتیتهتای

اساطیری متولد میشوند و نماد آن کهنالگوها به شمار میآیند ( یونگ.)431-432: 1390،

مطابق نظر یونگ ،بهواسطة بروز کهنالگوی آنیما ،جنبههای زنانة روان مرد التیام متییابتد و آرامتش و امنیتت در نهتان او
برقرار میشود .اگر این نمادپردازیها به شکل تخیالت شهوانی از اندام زنانه بروز یابند ،نخست جنبة ختام و ابتتدایی از روان
زنانة مرد را نمایان میسازند و دوم ،نشان میدهند مرد بهاندازۀ کافی مناسبات عاطفی خود را پرورش نداده و وضع عتاطفی او
نسبت به زندگی به همان زال کودکانه باقی مانده است.
از سویی دیگر ،فرافکنی این کهنالگو بر اجرام مختلف همانند زمین ،میتواند به عنوان یک قدرت درونی نیتز شتناخته شتودع
چراکه ناخودآگاه بهطور پنهانی ،در زال هدایت مرد به سمت بسط خود خود است و از راه ادغام بیشتر شخصیت ناخودآگاه او بتا
زندگی واقعی و واردکردن مرد به این سازت از زندگی ،او را به کمال بلوغ خویش هدایت میکند .بدینترتیب استت کته تعتادل
روانی در مرد ایجاد میشود و آرامش نهاد او را فرامیگیرد .یونگ معتقد است مردان باید ابعاد زنانة روان خویش را ارتقا دهنتد و
این کهنالگو را در چنین مراتبی ظاهر سازند .در غیراینصورت ،این ویژگیهتای الزم بتهصتورت غیرفعتال و گستترش نیافتتهای
درمیآیند و به بیتعادلی شخصیت او منجر میشوند .فرد در این شرایط نمیتواند به انسان کتاملی تبتدیل شتودع زیترا جنبتهای از
ماهیت او واپ رانده شده است ( شولت  115-116:1381 ،و فرانت .)284-286:1352 ،
 -5زن -زمین :تجلیات زنانگی زمین در قرآن
اکنون با تطبیق آگاهیهای فرهنگی مذکور بر آیات قرآن این سؤال بررسی خواهد شد که آیا مردمان شبهجزیترۀ عربستتان
در عصر نزول قرآن هم به زمین ،با همین منظر یعنی زنانگی مینگریستند؟
پاسخ این سؤال مثبت به نظر میرسد .جامعة عربستان در عصر نزول قرآن ،ازجمله جوامتع کهنتی استت کته در اعصتار پتیش از

زنانگی زمین و تحلیل ابعاد کهنالگویی آن در قرآن کریم /زهرا محققیان 187 /

تاریخ ،گذار از مرزلة شکارورزی به سوی کشاورزی را تجربه کرده و مظاهر مختلف مادرانگی و زنانگی زمین را پشت ستر گذاشتته
است ( .)Smith, 1894 شواهد این امر در البهالی آیات قرآن قابل مشاهده است .با تفحص در متن قرآن ،اینطور بته نظتر متی-
رسد عمدۀ آیاتی کهاندامهای زنانة زمین را برجسته کردهاند و همانندی او را با زن ،از منظر اندام جنسی مشتابه بیتان متیکنتد ،آیتاتی
هستند که یا در آنها واژگانی همانند فجر ،فرا ،صدع ،شق ،صدر به زمین نسبت داده شدهاند یا آیتاتی کته از هماننتدی زن و کشتتزار
سخن گفتهاند .تأمل در اینگونه آیات ،این امکان را کامالً جدی میسازد که زمین در بینش مخاطبان اولیة این متتن بتهمثابته زن تلقتی
میشده و به همین دلیل ارزش و قداست ویژهای داشته است .به دیگر بیان مردمان آن عصر قادر بودهاند مؤلفههای معنایی مربتو بته
زن را در زمین بخاطر خصائص زنانهاش درک کنند .در درجة اول ،تخیالت شهوانی از اندام زنانته (زمتین) و در مرزلتة بعتد برختی
مؤلفههای پنهان همانند باروری و زایش را بهواسطة این مام کبیر دنبال میکردهاند.
بهواسطة مطالعات تطبیقی این تعابیر و اشارات ،میتوان جنبههای کهنالگویی اینگونه آیات را بازشناخت و بصیرت ختود
نسبت به روان جمعی مردمان عصر نزول قرآن کریم را افزایش داد .همچنین میتوان شناخت کاملتتری از بستتر فرهنگتی آن
عصر و فرهنگ جوامع مجاور آن در خاورمیانه به دست آورد .پیگیری این امر ،همچنین داللتهای پنهان متن را آشکار میکند
و ما را از عملکرد قرآن کریم در روان جمعی مخاطبانش آگاه میسازد.
 -1-5فجر و فرج زمین :سویة نخست زنانگی زمین در قرآن
ازجمله آیاتی که به انداموارگی زمین و زنانگی آن اشاره دارد ،آیاتی هستند کته در آنهتا واژۀ «تفجیتر ارض» و مشتتقاتش
همانند شقاالرض ،صدعاالرض و  ...به کار رفتهاند.
واژۀ فجر ،بیست و چهار مرتبه آنهم در شانزده سوره از قرآن کریم به کار رفته است .در بیشتتر کاربستتهتای ایتن واژه،
همنشینی آن در کنار واژۀ زمین (ارض) مؤید این معناست که فجر ازجمله واژگان جنسیزده است و زنانگی زمتین را نمایتان
میسازد .برخی از این آیات عبارتاند از:
-

«

-

«

» (اسراء.)91 /

-

«

» (کهف.)33 /

-

«

» (بقره.)74 /

» (ی .)33-34 /
-

«

-

«

» (قمر.)12 /
» (انسان.)6/

از نظر منابع لیت عرب ،واژۀ «فجر» که با مشتقات مختلفی در آیات فوق بته کتار رفتته استت ،تنهتا یتک معنتا دارد و آن
شکافتن و پاره کردن چیزی است (ابن فار 1404 ،ق .)498/4 :صبح را از آن جهت فجتر گوینتد کته شتب را متیشتکافد و
میدرد (فراهیدی1410 ،ق .)111 /6 ،در عبارت «
کردن (پردۀ بکارت) زن است« .أفجر الرجلَ» نیز ،بهمعنای «
آیه «

»ع عمل جنسی مرد ،بتهمعنتای شتکافتن و پتاره
» دانسته شده است (ابتن ستیده1421 ،ق .)396 /7 :در

» (اسراء )78 /نیز ،واژۀ «فجر» ،بهمعنت صتبح استت ختواه بتهمعنت فاعتل باشتد

(شکافنده شب) و خواه به معن مفعول (شکافته شده) .نیز ،گناه را از آن جهت فجور گویند که پرده دیانتت را پتاره متیکنتد.
برهمین اسا

عامل آن فاجر است« :

» (نوح .)27 /سایر مشتقات این واژه نیز به همین معنا هستند.
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تقریباً در تمامی سیاقهای قرآنی که تعبیر «فجر زمین» به کار رفته است ،مضمون چشمههای زمینتی دیتده متیشتوند کته
زاصل آن زایش و شکوفایی طبیعت یعنی پیدایش محصوالت کشتاورزی (کهتف )32 -33/و بتاغهتای پرمیتوه (استراء91 /ع
کهف33/ع ی  )34/خواهد بود .تنها در برخی آیات همانند آیة دوازدهم سورۀ قمر است که جوشش این چشتمههتا از وقتوع
عذاب الهی از دل زمین خبر میدهند.
نکتة قابل توجه در غالب آیات اشارهشده آن است که فاعل این واقعه (یعنتی فجتر و شتکافت زمتین) ،اهلل ختدای یکتتای
اسالم است و سخن گوینده در فضای گفتمانی عصر نزول درصدد است تا با باورهای شرکآلود کسانی مقابلته کنتد کته ایتن
برکات را از خدایگانی جز اهلل ،در اینجا زمین میشمردهاند.
اما همزمان با واژۀ «فجر» ،دو واژۀ دیگر در قرآن نیز داریم که از نظر ریشه بسیار شبیه به «فجر» هستتند و همگتی از یتک
ریشة ثنائی اشتقاق یافتهاند (پاکتچی .)1391:این دو واژه عبارتاند از:
اول :فجّ
واژۀ فجّ ،از ریشه «ف-ا-ا» است که در سه آیه از قرآن در قالب تعابیری همانند «فجاجا» و «فجّ» به کار رفته است:
-

«

»(انبیا.)31/

-

«

» (زج.)27/

-

«

» (نوح.)19-20/

مطابق آرای اهل لیت در زبان عربی ،واژۀ «فجّ» ،به شکاف میان هردو چیز گفته میشود (ازهری)271/10 :2001 ،ع ازجمله
فاصلة میان دو پای آدمی (ابن درید .)91/1 :1988 ،شکاف میان دو کوه نیز که در سورۀ انبیا اشاره گردیده (انبیتا ،)31/بته فتج
تعبیر شده است« :الطریق الواسع بین الجبلین» (ابن منظور .)338/2 :1414 ،قرآن کریم همچنین برای زمین تعبیر «فجاالرض» را
به کار برده است (نوح )19-20 /که بهمعنای «

» یعنی شکافتن آن است (صازب بن عباد .)414 /6 :1414 ،باتوجهبته ایتن

توضیحات ،تعابیر مذکور در آیات باال یعنی«

» یا «

» به معنای راههای شکافنده هست که از آن تعبیتر بته

راه فراخ و گسترده میشود ( مدنی176 /4 :1384 ،ع قرشی.)152 /5 :1377،
دوم :فرج
واژۀ «فَرْا» مترادف با «فجر» و «فج» است و اهل لیت یک معنا را برای هر سه تعریف متیکننتد« :فجتر:
» (ابن فار  )475 /4 :1404 ،و «

:

ء» (همان : )498 :یعنی شکاف یا فاصلة میتان دو چیتز .در

اصطالح نیز ،واژۀ «فَرْا" ،به شکاف میان دو پا اطالق شده است (ازهری1421 ،ق )32 /11 :که بتهطتور کنایته ،بتدان عتورت
گویند (ابن درید.)463/1 :1988 ،
واژۀ «فَرْا» ،همراه با مشتقاتش در نه آیه از قرآن کریم به کار رفته که هشت آیه ،شامل اشتقاقاتی است که به معنتای فترا
آدمی استع همانند:


«



«



«



«



«



«

»(مؤمنون.)5 /



«

» (معارا.)29 /

» (تحریم.)12 /
» (انبیا.)91 /
( »...نور.)30 /
( »...نور.)31 /
( »..اززاب.)35 /
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«

براسا

» (مرسالت.)9/
آیات باال ،زنانی مانند زضرت مریم( ) بهخاطر عفت و محافظت از فرجشان تکریم شتدهانتد (تحتریم .)12/در

برخی آیات نیز واژۀ فرا ،برای عورت مردان به کار رفته است (نور 30 /و اززاب .)35/میتوان این کاربست را نوعی کتاربرد
کنایی و تعمیمیافته از معنای اولیه و اصیل فرا دانست که در گذر زمان ایجاد شده است .مؤید ایتن امتر ،نخستت ،توجته بته
نادربودن این کنایات است و دوم ،برای زیوانات مذکر و نیز جن

مذکر نباتات ،واژۀ فرا یا مشتقاتش بته کتار نرفتته استتع

درزالیکه در صورت اصالت این واژه برای تعمیم ،میبایست برای ایشان نیز به کار میرفتت (پتاکتچی .)1397 :بترای نمونته
میتوان به آیة زیر اشاره کرد که در آن ،واژۀ فرا ،به صورت سلبی برای آسمان -بهمثابه جفت زمین در باورهتای استطورهای
استفاده شده است:
-

» (ق.)6/

«

در این آیه ،وجود هرگونه فرا ،سوراخ و شکافی برای آسمان-پدر نفی و طرد شده است .در سیاق آیة بعد یعنی «
» (ق )7 /از مدّ و گسترش زمین و شکافتن فرا آن توسط کوه ،بتهمثابته
ازلیل سخن رفته و درنهایت نتیجة زاصل از این امر یعنی زایش و پیدایش انواع زواها و موجودات مختلف بیان شده است.
بنابراین همنشینی دو آیة  6و  7در کنار یکدیگر ،کنایة پرمعنایی است از زوجیت آسمان و زمین کته در آن ،زمتین فترا دارد،
درزالیکه آسمان ندارد« :

«(ق( )6/برای مطالعة بیشتر  محققیان.)1398 :

در کنار آیة سوره ق ،میتوان آیات دیگری را مشاهده کرد که از فرا آسمان ،بهطور ایجابی سخن گفتهاندع هماننتد« :
» (مرسالت .)9/این آیه در سیاق آیات ابتدایی ستورۀ مرستالت استت کته از نشتانههتا و عالئتم وقتوع قیامتت
(مرسالت )1-14 /سخن میراند .مطابق این آیه ،بعد از خاموشی ستارگان و از بین رفتن نور ایشتان ،شتکاف و ستوراخی در
آسمان ایجاد میشود و آسمان همانند زمین ،صازب فرا میشود .با نظر به «

» (ابراهیم/

 )48میتوان آیة سورۀ مرسالت را نتوعی زکایتت از ایجتاد اختتالل در نظتم طبیعتی امتور در روز قیامتت تلقتی کترد (ابتن
عاشور .)393 /29: 1420،به بیان سادهتر ،آسمانی که تا آن زمان ،هیچ شکاف و فرجی نداشتت و دارای زیستتی مردانته تلقتی
میشد ،در پی وقوع زوادث شگفت قیامت ،از زالت طبیعیِ همیشگی خویش خارا میشود و همانند زنتان ،فترا و شتکاف
پیدا میکند .اینگونه تعبیر ،البته در همنشینی با آیات قبل و بعدش ،از شدت و وزشت و هیبت ایتن روز خبتر متیدهتد کته

همهچیز از زالت طبیعی خویش خارا میشوند ( مصطفوی .)49 /9 :1360 ،بتدینترتیتب تجلتی نشتانههتای زنتانگی در
آسمان ،زکایت از پایان نظام این دنیا دارد و از شروع نظامی نو با قوانینی جدید خبر میدهد.
باتوجهبه توضیحات فوق به نظر میرسد تعابیری همانند «فجر ،فرا و فج» زمین در قترآن کتامالً بتا جایگتاه «زن -زمتین» در
اسطورهها و آیینهای بینالنهرین و مردمان آن عصر منطبق است و ناظر به این باور اسطورهای است که زمین ،در منظر گروهتی از
مخاطبان نخستین این متن ،صرفاً نام یک جرم طبیعی نیست ،بلکه الههای است که مورد تقدی

و تنزیه بتوده استت .آن گتروه از

عرب نیز که مخاطب این آیات بودهاند ،گروندگان به پرستش آن بودهاندع هرچند برای دیگران ،زمین جایگاهی عادی داشته است.
باوجود آنکه فاعل این واقعه ،یعنی فجر یا فرا زمین ،اهلل ،خدای یکتای اسالم است ،ولی سخن گوینده در فضای گفتمتانی عصتر
نزول درصدد است تا با باورهای شرکآلود کسانی مقابله کند که این برکات را از خدایگانی جز اهلل ،در اینجا زمین ،میشمردهانتد.
بدینترتیب ،کارکرد این تلمیح اسطورهای ،رویکردی تعلیمی برای اصالح خودآگاه مخاطبان است تا موقعیت فرازین اهلل را نستبت
به موقعیت فرودین زمین دریابند ( محققیان .)2020 :از سویی دیگر ،بدیهی است کته ایتنگونته تصویرستازیهتا ،رایتجتترین
مظاهر آنیما (تخیالت شهوانی) را برای مخاطبان آشکار میسازند و روان زنانته را بته عنتوان یتک قتدرت درونتی بترای اصتالح
مخاطبان به کار میگیرند ( یونگ .)284-286 :1352 ،بنابراین استفاده از اینگونه باورهای اسطوره ای ،خودآگتاه و ناخودآگتاه
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مخاطبان را توأمان درگیر میسازد و بدینطریق ایشان را به مسیر کمال بلوغ خویش هدایت میکند.
 -2-5همانندی زن و کشتزار :سویة دیگری از زنانگی زمین در قرآن
همانندی زن با زمین ،همبستگی شناختهشدۀ باروری زمین با بارگیری زن را آشکار میسازد که در آن زمین و زن ،به لحاظ
کارکرد یکسانشان در باروری و پرورش نطفه یکسان تصور میشدند .این بتاور ،استتنبا شتهودی کهتن و بستیار متتداول و
منتشری است که در ترکیب آن میتوان چند عنصر را از هم تمییز داد :اول یکتیپنداشتتن زمتین متزروع و زهتدان زن و دوم:
یگانهدانستن کار کشاورزی و باردارکردن زن (الیاده.)250-251 :1372 ،
با تفحص در آیات قرآن میتوان نمودهایی از این همانندی را بازدید:
» (بقره.)223 /

«

آیة باال در سورۀ بقره که سورهای مدنی است ،واقع شده است (طبرستی1372 ،ق .)111 /1 :شتهر مدینته در زمتان نتزول
قرآن ،یک جامعه کشاورز بود و زراعت و پرورش پارهای محصوالت ،امری رایج و مشهور در میان مردمان آن به شمار میآمد
(ازمد .)54 :2012 ،برهمین اسا  ،این قرینهسازی میان زن و زمین ،عمل جنسی و شخمزدن زمتین ،در میتان اعتراب مدینته
امری ممکن و مقبول به نظر میرسد و اکنون آیة باال ،از رواا این باور تا عصر نزول قرآن کتریم و قتوت آن در میتان اعتراب
عصر پیامبر(ص) خبر میدهد.
مفصلبندی آیة باال در کنار آیة قبل یعنی «
» (بقره )222/که از نحوۀ ارتبا جنسی با زن
سخن میگوید ،آن هم ارتباطی شایسته و بدون آزار ،بهخوبی نشان میدهد برای مخاطبان ،مسئلة اصلی ارتبتا جنستی بتا زن
است و مناقشه در اینباره است نه مسائل دیگر .ازاینروی ،آیة بررسیشده نیز که به همانندی زن با زمین(زرث) و یکیکردن
عمل جنسی با کار شخمزدن زمین(

) پرداخته استع زکایت از آن دارد که غترض از تلمتیح بته بتاور استطورهای

مذکور ،ایجاد فضایی بهتر برای ارتبا با جن

زن است .به بیان سادهتر ،همانگونه که زمتین ،منشتأ زیتات بخشتی و برکتت

است ،زن نیز منشأ زیات بخشی و برکت است (قَدِّمُوا لأَنْفُسکُمْ) .بنابراین باید زن را همانند زمین کشاورزی گرامتی داشتت و
تکریم کرد .گفتنی است که در قرآن ،تعبیر زرث ،عالوهبر زن ،برای دنیا و آخرت نیتز بته کتار بترده شتده استت کته ارتبتا
مستقیمی با برکت و زیات بخشی دارند:
» (شوری.)20 /

«
نکتة مهم دیگری که از تلمیح اسطورهای باال به دست میآید ،قداست آیین ازدواا است کته از تقتد

آیتین کشتاورزی در ادوار

باستان نشئت میگیرد .مطابق باورهای فرهنگی مردمان کهن ،کشاورزی آیینی مذهبی است کته در آن کاشتت (بذرپاشتی) و برداشتت
محصول ،دو نقطة اوا و لحظات واالی درام کشاورزی به شمار میآیند .از سویی دیگر ،آیینیبودن کار کشاورزی ،هماننتد برگتزاری
هر مراسم مذهبی دیگر ،مستلزم طیب و طاهربودن آغاز و انجام آن است .مطابق برختی باورهتا ،شتخمکتار در آغتاز تختمافشتانی و
کاشت و نیز در آغاز برداشت باید شستشو کند و پیراهنی نو بپوشد ( الیاده .)315-316 :1372 ،برهمین اسا

در آیتة بحتثشتده

نیز لقاح جنسی و تولد فرزندان دو نقطة واال و اثرگذار در ازدواا زن و مرد به شمار میآینتد و متیتواننتد غتایتی معنتوی و آینتدهای
نیکو را برای ایشان رقم زنند« :

» .همین امر قداست آیین ازدواا را رقم میزند .از سویی دیگر ،ارتباطی شایسته و بتدون

آزار ،چنانکه در آیه  222اشاره رفته استع این آیین ،ایتن قداستت و ایتن غایتت معنتوی را بتیش از پتیش تأکیتد و تثبیتت متیکنتد
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(بقره .)223/بدینترتیب ،مطابق این آیات در خصلت آیینی ازدواا ،نباید تردید کرد و غایت معنوی آن را نباید نادید انگاشت.
بنابراین اگر یافتههای فرهنگی مذکور ،مبنای خوانش آیة باال قرار گیرند ،در آنصورت هرچند خوانشهای مردساالرانه از
این آیات قابل چشمپوشی نیستند (زمخشری1407 ،ق ،)266 /1 :بههرزال همانندی میان زمین و زن ،زرث تلقی کردن آن
همانند دنیا و آخرت (شوری )20/و همچنین آیینیدانستن مراسم ازدواا ،تازدودی از قوّت و شدّت آن میکاهد و نگاه
متعادلتری را در این زمینه رقم میزند( .برای مطالعه بیشتر ر.ک :محققیان ،جنسیت و نقش پردازیهای جنسی در قرآن کریم،
در نوبت چاپ) .همچنین این تلمیح اسطورهای عالوه بر اصالح خودآگاه مخاطبان دربارۀ زن و ارتبا جنسی با او و تأکید بر
غایت معنوی این امر ،روان ناخودآگاه ایشان را نیز مخاطب قرار داده و میکوشد با بهبود مناسبات عاطفی ایشان ،آنان را به
کمال بلوغ خویش رهنمون سازد.
نتیجه
قرآن کریم ،خود را به لسان قوم معرفی کرده است (ابراهیم )4/و از آنجا در نظرگرفتن پارهای از باورها و عقایتد فرهنگتی
مخاطبان اولیهاش را راهکاری برای ایجاد تخاطتب و برقتراری ارتبتا بتا ایشتان دانستته استت .بترهمین استا

بازشناستی

کهنالگوهای یونگی در متنی چون قرآن برای کشف میراث بشری این متن اهمیت بسیار دارد.
از نظر تحلیلی -تطبیقی ،زمین افزون بر نقشها و کارکردهای مختلف در قرآن ،شاخصههای کهنالگویی نیتز دارد .بخشتی
از این شاخصهها که برمبنای برخی تصاویر و مضامین اسطورهای به دست میآیندع بر کهنالگوی آنیما یتا ستازت زنانتة روان
قابل تأویلند .این کهنالگو نیاز آدمی را به ارتبا گیری با ناخودآگاه برای تقویت مناستبات عتاطفی روان تتأمین متیکنتد و در
رسیدن به فرایند فردیت و تعالی روان انسان تأثیر بسزایی دارد.
چنانکه دیدیم قرآن با رویکردی ایجابی به کهنالگوی آنیما از مزایای آن بهره برده و در پرتو واژگانی همانند «فجر ،فترا،
فج» و نیز در قالب تعابیری همانند «همسانی زن و کشتزار» ظهورات مختلف آن را آشکار ساخته است .مطابق آیات دستة اول،
کارکرد اصلی این کهنالگو ،رویکردی تعلیمی است برای اصالح خودآگاه مخاطبتان تتا بته جایگتاه اهلل در هستتی راه یافتته و
قدرت و موقعیت او را در مقایسه با زمین بشناسند .به بیان سادهتر ،اینگونه آیات در فضتای گفتمتانی صتدر استالم درصتدد
هستند تا با باورهای شرکآلود کسانی مقابله کنند که منشأ برکات زاصل از زمین را متعلتق بته ختدایگانی جتز اهلل ،در اینجتا
زمین ،میدانستند .در مرتبة بعد ،براسا

روانشناسی تحلیلی ،ظهور این کهنالگو در آیات مذکور ،بستر مناستبی استت بترای

نزدیکی خودآگاه و ناخودآگاه آدمیان و بهمنزلة الزمهای است برای تعالی روح و تسریع فرایند فردیت.
همچنین نشان داده شد تلمیح به باورهای اساطیری مرتبط با «همسانی زن و کشتزار» ،عالوه بر آنکه قداستت آیتین ازدواا
و توجه به غایت معنوی آن را تأکید میکند ،به ایجاد فضایی بهتر برای ارتبا با زن نیز توصیه میکندع یعنی ارتباطی شایسته و
بدون آزار .بدینترتیب این تلمیح اسطورهای نیز با بهبود مناسبات عاطفی میان زن و مرد ،کمال بلوغ آدمیان را مدنظر دارد.
درمجموع ،برپایة آنچه تبیین شد میتوان گفت «زمین» در قرآن کریم صرفاً نام یک جرم طبیعی نیست و مفاهیمی فراتتر از
جایگاه عادی دارد.
منابع
 .1ازمد ،لیال ( .)2012زنان ،جنسیت در اسالم :ریشههای تاریخی جدال امروزی .ترجمة فاطمه صادقی .نسخة الکترونیک.
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