
 

کشف  همواره در پی    است. بشر  خلقتموجود دربارۀ    به ابهامات  پاسخی  ،ریاز اساط  یم یبخش عظ

  اعتقاد به خدایان نخستین، نقش مهمی در  شرایط زیستی و   چگونگی خلقت خود و جهان بوده و

  ، عناصر مادیبه دنبال شرایط زیستی و اجتماعی  انسان  آفرینش داشته است.ب عناصر ترکیبی  انتخا

در این میان اعتقاد به وجود   کرد.را در زمره مقدسات تصور می  و آتش  خاک  ، باد  آب،   چهارگانه یعنی 

  ،خاک  و   آب   نیاز به  با توجه به طریق معیشتی کشاورزی و دامداری در   .است  ترپررنگ ،  خاک  و   آب از  

ی مختلف خلقت از این دو عنصر شکل گرفته و در بسیاری از آثار هنری و ادبی نمودار شده  باورها

  اتیروا  انی است که در م  یریازجمله اساط  ،اعتقاد به خلقت انسان و جهان از عناصر چهارگانه  .است

بنابراین بررسی عناصر چهارگانه در اندیشۀ    ؛ شودیم  ده ید  یرانیاو    هند  ی وام س  ی نی د  ی و باورها

باره آشکار  توان نکات مهمی را در اینمانده می ایرانی با تکیه بر آثار هنری برجایواقوام سامی و هند

ای انجام شده  های منابع کتابخانهسازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

از عناصر  مطالب مربوط به خلقت جهان و انسان  های پژوهش حاکی از این است که  است.  یافته

شود و انعکاس روشن آن را  ر یافت میووف به  ی، رانیا  و   هند  ،یسام   ی و باورها  ر یدر اساط  چهارگانه 

 توان در آثار هنری این ادوار مشاهده کرد. می

 اهداف پژوهش

و    یرخلقت جهان و انسننان از عناصننر چهارگانه در اسنناط  های موجود دربارۀبازشننناسننی دیدگاه .۱

 . یرانیو هندوا  یسام  یباورها

 واکاوی چگونگی انعکاس باور به عناصر چهارگانه در آثار هنری اقوام سامی و هندوایرانی. .۲

 پژوهش سؤاالت

 ؟ه شده استکدام ادیان به آفرینش انسان از عناصر چهارگانه اشار  در .۱

باور به نقش عناصر چهارگانه در خلق انسان چه بازتابی در آثار هنری اقوام سامی و ایرانی داشته    .۲
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 ی در آثار هنر  یران یو هندوا  یر گانه در اقوام ساماجهان و انسان از عناصر چه نشیآفر  یواکاو ۲43 

 محلهزهره سرمد، منیره خلیلی  

 مقدمه

جوی و فطرت خدا  سنازانسنان، اسنطورهذهنی بشنر بوده اسنت. ذهن   یهایریدرگچگونگی خلقت یکی از از ادوار کهن،  

  ه شند گرجلوهدر کتب آسنمانی    هاآنباورهایی اسنت که برخی از  در پی کشنف آفرینش، خالق عقاید و  همواره بشنر،

 یهمه عالب از ذرات و امواج  ک،یزیدر علب متاف  با عرفان و فلسنفه تبیین شنده و با علب به اثبات رسنیده اسنت. اسنت و  

  د یتول یدارند و امواج  ارتعاشننی  ،ذرات  ایامواد  .شننده اسننت و ذره و مود بودن هب منوط به نگاه ناسر اسننت  لیتشننک

را   سیلکترومغناطکه مود ا  یاذره –مود    ،یکیزیاز لحاظ متاف .  مشننهور اسننت  یسنن یکه به امواد الکترومغناط  کنندیم

جذب ماده    سیمغناط صنورتبههسنتند که    دیو عواطف شند  شنهیامواد از نوع اند ایشنعور    ،یاز آگاه  یتکاثف   ،سنازدیم

  مادی   شنکل  ،شنده ترسنختشنوند،   ک ینزد  گریکدیذرات به   نیچقدر اهر.  بخشندیم  یصنورت ماد  ایشنده و به آن شنکل  

باشند، بدن  ترفیلطو    ترقیرق فاصله داشته و   گریکدیآن از   یهاالکترونکه    یو امواد و ذرات  ردیگیمبه خود   یو صور

 نیکه به ا  سنازدیمگر را  ید  یهابدنامواد بر اثر ارتعاش، رقت و تفاصنل الکترون،   نیا  .دهندیم  لیرا تشنک  یوپالسنمیب

 .ردیگیمشکل    یمختلف روح بدن های قیطر

  ی توال نیهم  ،تواندیماختالط   نیبه اختالط و التقاط روح و جسنب اشناره شنده اسنت و ا  یاز منابع عرفان  یاریبسن   در

 .و شنعور دارند  یاز آگاه  یابهرهاز ذرات،    هرکدام  .رسندیم  صنورت به  یصنورتیبباشند که از    ییهامولکولو   هااتبقرابت 

 ،وانیح  ،نبات  ،جماد  خود،  یتکامل  ریشنروع شنده و در سن   طیبسن  دمو  ک یاسنت که از    یاافتهیسنازمان یانرژ  یآگاه

قلمداد    اتبۀ هسنتبرخی از دانشنمندان نیز، پیدایی کیهان را از انفجار   .کندیم یزیربرنامهرا    انیو خدا ابرانسنان  ،انسنان

انبسناط یافت و پس از پایان دنیا بار   جیتدربهای که  ناگاه منفجر شند، هسنتهای منقبض و متراکب که بههسنته  ؛کنندیم

این   از  نی و باقی گردد.در ذات حق فا زیچهمهتا    رسنندیمدیگر به انقباض خواهد رسننید و از کترت به وحدتی دوباره  

  یا گونهبه  هرکدامعالمان و عارفان  و  هستی جریان دارد  در عالببانگی که ارتعاش آن هنوز   ؛دشبانگی پدیدار  انفجار مه

بخش همان مهبانگ  دانسننته اسننت و کلمه یا صننوت، تداعی  عهد عتیق نیز شننروع جهان را با کلمه  .شنننوندیمآن را  

و... نیز   انیخدا  نخسنتین،  غول  ،چیه  از عناصنر چهارگانه،  اسناطیر و ادیان، به آفرینش انسنان و جهاندر  . نخسنتین اسنت

   .شودیمو نمود آن در آثار هنری پرداخته    چهارگانهاشاره شده است که در این پژوهش به واکاوی آفرینش از عناصر  

خلقت انسنان و   دربارۀحال  اینبا تحریر درنیامده اسنت.  ۀدرخصنو  موضنوع پژوهش حاضنر تاکنون اثر مسنتقلی به رشنت

محققان و پژوهشنگران،   اسنتادان، .شنده اسنت  انجام  یاگزارشنات ارزنده  جهان در ادیان هندویی، مزدیسننی و سنامی

و تنها به ذکر چند اثر بسننننده    گنجدیمختصنننر نم  نیاند که در اگذاشنننته  ادگاریرا به   یها و مقناتت گرانقندرکتناب

اوسننتا نگاشننته شننده و به   ریتفسنن   یبر مبنا،  (۱35۲)بهار    به گزارش مهرداد  یفرنبغ دادگ  بندهشکتاب    .شننودیم

مربوط به   (۱35۲)ی به کوشننش احمد آرام  رونیب  حانیابور  هیآثارالباق   پردازد.یم  یزردشننت نییدر آ  نشیآفر یچگونگ

  مطالب ،  (۱39۲ریاحی )  نیمحمدامنجب رازی به کوشننش    مرصننادالعباددر باب دوم   .اسننت  نشیو آفر  ریاسنناط ۀحوز

آدم پرداخته    موجودات یا آفرینش جهان و انسان است و در فصل چهارم و پنجب نیز به آفرینش مبدأدر باب    یاارزنده

از حامیان نظریۀ   که نویسننده آن، (۱363راز آفرینش جهان از ژرژ گاموف، ترجمه رضنا اقصنی )شنهریور   و  شنده اسنت

  . کند میبررسننی ها و... را به لحاظ علمی  ، سنننگ هااتبوی تولد و مرگ خورشننید، سننرگذشننت زمین،   .بیگ بنگ بود

 .شودیمبه ذکر چند مورد اشاره    که نوشته شده است زین  یمقاتت ارزشمند  ،قدرگرانآثار   نیبر اعالوه

  انسنان   نشی( که مربوط به آفر۱38۱)  نژادیو قصنه آدم نوشنته احمد ف نل  نشیآفر  یهابه اسنطوره  یق یتطب ینگاه  ۀمقال

  .است  قیبر عهد عت  هیبا تک
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لۀ آفرینش وداها، از آب ئبیان مسنن   در ،پژوهشننگر  که (۱389)  یشنناهباقر    ینق یعلآقای  « از  آفرینش در وداها»  مقالۀ

بنازتناب مقنالنۀ ».  پردازدیمیناد کرده و بنه بحنف آفرینش از طریق قربنانی غول نخسنننتین    منادۀ اصنننلی آفرینش عنوانبنه

که نگارنده با این باور که داستان رستب و اکوان دیو  (9۱شعبانلو )بهار    رضایعل  یاز آقا  «اسطورۀ آفرینش آیین زروانی

که هر بخش را   کندیمین تقسنیب  از اسنطورۀ آفرینش زروانی سناخته شنده اسنت، این داسنتان را به سنه بخش بنیاد

تطبیقی«    یشناساسطورهداستان آفرینش از منظر  »  مقالۀ  کند.سالۀ آفرینش زروانی تلقی می  نمایندۀ یکی از ادوار سه

از یک پدر و مادر مشنترک    هااینکه همۀ انسنان  انیب با  مقاله،   نیدر ا پژوهشنگرکه    (9۲از خانب آرزو رسنولی )زمسنتان  

 یکهن الگو  یق یو تطب  ینیتکو  یبررسن مقالۀ »  اند، به آفرینش انسنان از خاک نیز، نگاهی فیلسنوفانه دارد.آمدهبه وجود 

با رویکرد  ، ر( که پژوهشننگ۱393بهار  )ی  فرزاد قائم  یاز آقا  «یونگینقد پسننا  کردیرو  یبر مبنا  نیادیانسننان بن  نشیآفر

کند که الگوی آفرینش انسننان بنیادین پرداخته و اشنناره می  یالگوکهنبه بررسننی تکوینی و تطبیقی    ییالگوکهننقد  

  مقالۀ   با آفرینش جهان از غول نخسنتین دارد.  ییهامشنابهتآیند،  انسنان اولیه که از مرگ آن، اولین زود به وجود می

و محمود   یمهران موسنو  دیسن   انیبا قرآن« از آقا  قیآن در تطب  یعالب از منظر تورات و بررسن   نشیآفر  نی»مراحل آغاز

در تورات و قرآن علت   نشیوجوه مشنترک آفر  انیبا بدر این مقاله   بزرگوارپژوهشنگران   که( ۱396  )تابسنتانی  میکذ

 (۱398از مریب رضنایی )بهار و تابسنتان    «مقالۀ »ارادۀ هرمزد در آفرینش    دانند.یم  یاله  یاشنتراکات را، وح  نیا  یاصنل

هر   در  پردازد.« میإِنََّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَنیْئا  أَنْ یَُقولَ لَهُ کُنْ َفیَکُونُوجوه مشنترک روایات پهلوی و آیۀ » بهپژوهشنگر که  

ادینان    اسننناطیر آفرینش  از  ییهناجنبنهبنه  و محققنان محترم،    سننننندگنانیارزشنننمنند، نو  یهناآثنار و پژوهش  نیاز ا  ک ین 

در تحقیقی    و  پردازدیمهای آفرینش  با تعمق در یکی از ادیان به بیان و بررسننی اسننطوره  ،یدر پژوهشنن   .اندپرداخته

وجوه مشنترک خلقت در میان اسناطیر    اسنتبا این وجود، تزم    شنوند.میمشنترک مورد نظر مقایسنه    یهااسنطورهدیگر 

که برخی از این باورها را در آثار هنری مورد بحف   یپژوهشن   افتنیسنامان  چنین   د. هبشنوسنامی و هندوایرانی بررسنی 

  هدف   ابای  های منابع کتابخانهبه روش توصننیفی تحلیلی و با تکیه بر دادهپژوهش حاضننر    قرار دهد، ضننرورت دارد.

 ده است.ش انجام  ،آثار هنری  در  جهان و انسان  آفرینش عناصر چهارگانه و  بررسی

 )عناصر چهارگانه(  خلقت از آب، باد، خاک و آتشنظریه  .1

ینک از این عنناصنننر از   هر  داننند.آب، بناد، خناک و آتش می  عنصنننر  چهناربرخی از منذاهنب، جرثومنه عنالب را تلفیقی از  

عنصر  ها با انسان مشترک است، بیشترین اشتراکات اتمی بین انسان باتشکیل شده است که برخی از این اتب  ییهااتب

های مختلف خلقت انسنان از عناصنر  ها و نظریههای مشنترک، اسنطورهبه دلیل این اتب .آب اسنت پس از آن، باخاک و 

بدن   عاتیخون و ما .چهار عنصنر اسنت نیاز ا  یبیانسنان ترک خاک و آب صنورت گرفته اسنت. خصنو بهچهارگانه،  

هر   نکهیتوجه به ا با  .اسنت عنصنر آتشاز حرارت وجود انسنان نشنان  و  دم و بازدم نشنان عنصنر هوا  نشنان بر عنصنر آب،

خاک   وجود انسنان،  یعنصنر اصنل  نیترغالب  ،شنودیم  لیگردد و انسنان پس از مرگ به خاک تبدیمبه اصنل خود بر زیچ

مخلوقات اشنتراک داشنته و   یذات  اتیعارض اسنت که با خصنوصن   یصنفات  چهار عنصنر، نیاز ا ک یبر هر  نیچنهم .تاسن 

 اتیعناصنر اسنت، هر فرد با توجه به خصنوصن   نیاز ا  یق یانسنان که تلف   بارۀدر  .دهدیم  لیرا تشنک هاآننصنر غالب  ع

و  آنهاسنت  یشنعور و آگاه  دانیموضنوع مرتبط با م نیکه ا  از آن دارد یابهره نظر،خود با عنصنر مورد  یمشنترک ذات

 د.شویم  یخاص  یاخالق   اتیو خصوص  طبع موجب مزاد،  عناصر در افراد، نیاز ا  ک یهر  یوجود  زانیم

 ،یمقصنود از انرژ  .هسنتند یانرژ خاک و آتش،  باد،  چهار عنصنر آب،کرد که    توان چنین تعبیردر مبحف کوانتومی می

چهار عنصنر  نیوجود از ا  شیدایپ  نیهمچن .اسنت  یاز شنعور و آگاه  یاسنت که تکاثف  یمافوق صنوت و حرارت یروهاین



 ۱400اسفند  ، 44 ۀ شمار، ۱8 ۀدور  ۲45 
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اسننناطیر خلقت از عناصنننر    بارۀدر .مرتبط باشننند  هاآناز   ک یهر   یآگاه  دانیدهنده و ملیتشنننک  یهاتواند با اتبیم

نشنان سناخت که  باید خاطر  .دهندیمترتیب، بیشنترین بسنامد را به خود اختصنا   و باد به آب و  آتشچهارگانه، خاک، 

مربوط بنه   مسنننائنل  ۀمجموعن و حیوان هب در زیر  نبنات  از موجودات مختلف اعب از جمناد،توتمیزم و اعتقناد بنه پیندایش،  

تغییرات شنیمیایی،   و  انرژی خورشنیدی به خاطر نقش مهمش در رشند گیاهان اعتقاد آفرینش از خاک اسنت و آتش و

دارند و از   یارینقش بسن نیز   بشنر یانرژ نیتأمدر    دیو خورشن   اهانیگدر حقیقت    گرفته اسنت.  همواره مورد توجه قرار

 .هستند  تیاهم حائز  اریجهت بس نیا

جهان از   شیدایهمچون پ  زین  نشینوع آفر نیشنود. ایم  افتی  یادیز  یهاملت  ریجهان از آب در اسناط  نشیآفر  ۀدیعق 

جهان    نشیآفر  ریآنهاسنت. اسناط  یعیطب  یریگجهیو نت  عتیها با جهان طببرخورد انسنان  ۀجینت  کامال   ن،یآسنمان و زم

تنگاتنگ دارد و محصننور در    یارتباط  یعیطب  یهابا آب اآنه  یاسننت که محل زندگ  جیرا  ییهاملت  نیب  معموت از آب، 

مصنر،    ن،یالنهرنیهند، ب  ریاسناط نیدر ب  شنتریمحصنور بودن جهان در آب ب  ایاز آب    خلقت ،اسناس  نی. بر هماسنتیدر

شنکل گرفته   دخوبهخود  یااز آب در هر منطقه  شیدایپ  ۀرواد دارد. اسنطور یجنوب  یکایژاپن، و اقوام سنر  پوسنت آمر

  مردم اسنننت   یزنندگ  ییاین جغراف   طیمح  یعیحناصنننل طب  رایاقوام اخنذ شنننود؛ ز  گرینبوده اسنننت کنه از د  یازین و ن

 .(۱383:۱۱3،یی)رضا
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در میان  برای متال    در عقاید و ادیان سننامی و هندوایرانی نیز به پیدایش جهان و انسننان از آب اشنناره شننده اسننت.

یک    خدای باد و زمین،  «لیانل» آسننمان و  ی« خداآنو»  خدای اقیانوس، در کنار «اِ آ». ها، به دنبال اهمیت آب،آکادی

در لغت سنامی یعنی خانه آب و این خدا مظهر و معرف آب اسنت که بر زمین احاطه  «اِ آ»  ؛دهدیمتتلیف را تشنکیل  

اسنت که انسنان را از مشنتی گِلِ سنر  به وجود آورد و از نفس خودش در او دمید و چون طوفان پایان   «اِ آ»دارد. این 

به پادشننناهان خرد و عقل  گروهی را نجات داد و صننننایع و کارهای بسنننیاری را به آدمیان بیاموخت. این خدا   ،یافت

یناری میمی ر.ک: مبلغی  )  دهندبخشنننند و روحنانیون را در اجرای تکنالیف دینی و منذهبی و کنارهنای جنادوگری 

در تناریکی بنه آب   زیچهمنهکردنند کنه در آغناز  هنا دربنارۀ تکوین جهنان تصنننور میکلندانی.  (54۲-54۱ /۲: ۱373آبنادانی،

 (39)همان:    اندها برخاستهاز میان آن زیانگشگفتفرو رفته بود و جانوران 

در دنیا وجود نداشت، جز دو گونه آب که در کنار هب جاری    زیچچیهکه زمان ایجاد شود، نقبل از ای» یبابلبر عقاید  بنا

پرسننتیدند:  جداگانه را می  ییخدا  ک ییختند و هر آمدو آب با هب در نمی این .بودند، حتی سنناحلی هب در میان نبود

ای به نام »تیامات« زن آپسنو، بود. سنرانجام از قلمرو الهه  شنورآببرد و فرمان می«  آب شنیرین از خدایی به نام »آپسنو

  « گرفتاندک شننکل  چیز اندکد که همهپیوند آپسننو و تیامات، دختر و پسننری به دنیا آمدند و از این نسننل به بعد بو

 .(7: ۱38۱)گریمال،  

  ، روز دوممقدس »بر کتاب    بنا .خلقت آب اشناره شنده اسنت به  حل آغازین آفرینش،ابیان مر  ضنمن  در کتاب مقدس،

بخشی را بر روی   ؛شد  زده آبداد آب پدیدار شود و در بین آب، دیواری تشکیل شد و طاق محکمی روی   یهوه دستور

)مرعشی   «سناخت و طاق محکب را آسمان نامید  تی طاق را از آب زیر طاق جداطاق و بخشنی را زیر طاق، یعنی آب با

است: »وَ جَعَلْنا مِنَ  دانسته شده از آب  نشیآفر  ۀجرثوم  ،قدرگرانو   بیدر قرآن عظو اما،    (۲67:  ۱374زادگان،  و کریب

»وَاللَّهُ خَلقَ کلَّ دابَّۀ مِن :  آب اسنت  ،یاهر جنبنده  نشیمبدأ آفراز منظر قرآن کریب،  .  (30/ای)انب  «یٍّءٍ حَ  یْالْماءِ کُلَّ شنَ 
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 الماءِ بَشَنرا «خَلقَ مِنَ  یذِهُو الَّ»وَ: انسنان از آب اشناره شنده اسنت  نشیبه آفر  یطور اختصناصن  به  همچنین (45)نور/  ماء«

 .(54)فرقان/

اول بار، در دل خود ارادۀ    برهماپردازند »یمبه آفرینش جهان و انسنان از آب    هندی، خدایان مختلفی  یهااسنطورهدر  

هنا، ددان، دامنان، کوه  واننات،یآب، ح  نیآمنده از اوجودآب، آدم بنه  نیسننناخنت، از ا  اتین خلق آدم کرد و آب را منادۀ ح

  نش، یآفر گریدر اسطورۀ د.  (۱۱9  :۱375  ،ینیینا  یالل.« )جدیها، باران و هر چه صورت دارد به هب رسآسمان  ها،نیزم

  ات یتا به جهان ح  شنکافدیرا م  یهانیتخب ک  نینخسنت نیخفته اسنت، »او ا  نیاسنت که بر تخب زر  ییاز برهما سنخن

آنگاه در کار    ند،یآفریرا م  نیزم یها و درختان روکوه  ن،یببخشنند، برهما، نخسننت آب، آتش، هوا، باد، آسننمان، زم

  انوس یاز اق   یپرجاپت  ی»وقتدیگر   یااسنطورهدر   .(۲۱:  ۱375« )روزنبرگ،  شنودیم  انیو آدم  منانیاهر  زدان،یا  نشیآفر

 انهیم  یکه از چشنمان او فرو افتاد، هوا و ف نا  یاز سنرشنک  سنت،ینگاه کرد و گر شیخو رامونیبرخاسنت، به پ  نیآغاز

که رو به بات جسنتن زد، آسنمان شنکل   یو از سنرشنک  افتی  یهسنت  ن،یاد، زمافت انوسیکه در اق   یآمد، از سنرشنک  دیپد

زاده شند،   یکیتار  .شندند دهآفری  هاورهط، اسن هاپوسنته  نیتن خود را فرو افکند و از ا یهاپوسنته  ،یپرجاپتسنسس   .گرفت

 .(5۱: ۱373 ،ایونس« )آمد  دیها، بامداد و شامگاه، روزها و سرانجام مرگ پدانسان، نور ماه، فصل

مزدا شنروع  اهورا  من،یاهر یهوشن یبر بندهش »پس از ببنا ایرانی در آفرینش از آب مطالبی آمده اسنت،  یهااسنطورهدر  

  ی هسننت ۀو هم  نی. آنگاه از آب، زمدیآتش، باد و از باد، آب را آفر  کرانیب  ینمود. از روشننن  شیخو  یماد  نشیبه آفر

 .(39: ۱385،  یاز آتش است« )دادگ  که  مردمان و گوسسندان  ۀاز آب بود، جز تخم  زیچخلقت همه و  دیرا آفر  یماد
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بدن  .و بازدم وجود انسنان، نشنان بر وجود هواسنت  دم  .داردهوا عنصنر دیگری اسنت که در نظریۀ خلقت جهان وجود 

انفجار   باد اسنت،  دآورندهیپد،  ییجاجابه  هرگونهو   اتبۀ  هسنتبیو پالسنمی، امواد الکترومغناطیسنی، حرکت الکترون بر 

، جوهر بنیادین هسنتی  عنوانبهبه باد    اعتقاد نیز با حرکت نخسنتین خود، هوا و باد را به وجود آورده اسنت.  اتبۀ  هسنت

آناکیسنمانوس یونانی بر این باور بود که از دگرگونی و تغییر شنکل هواسنت که همه »  در میان فالسنفه هب جای دارد،

 .(۲۲۲:  ۱393)فرشاد،  «دیآیمو گوهرهای دیگر پدید    هاصورت

قاد به خدایان باد و کارکردهای عنصنر باد اشناره شنده تاعبه اما   ؛در میان اقوام سنامی به آفرینش از باد اشناره نشنده

شند.  نژاد نیز پرسنتش میخدا در میان اقوام سنامی نیا  .کردندیمانلیل« را پرسنتش  »یعنی  باد خدای    انیسنومر  اسنت،

  جانب  بهخشنننکنانیند، ابرهای بارانی را  هار و تابسنننتنان بر مزارع می»باد با نیروهایی که سنننیالب دجلنه و فرات را در ب

کرد و پندیندآورننده  هنا را بنارور میآورد و نخنلهنای بنادبنانی را بنه حرکنت درمیکشنننانیند، کشنننتیهنا و مزارع میچراگناه

 .(۲۲: ۱390« )گری،  شدنسبت داده می لیانلبه   ،در نظام طبیعت بود  یدگرگون

گروهی از بادها موجب ابتال و هالک  .به نقش و کارکردهای مختلفی از بادها اشننناره شنننده اسنننتنیز   در قرآن کریب

در تلقیح گیاهان، بارندگی و حیات زمین نقش   بادهایی که مایۀ بشنارت و رحمت الهی اسنت و ،هسنتند و در برابر آن

 (۲7 /رُوحِی )نََفخْتُ ِفیهِ مِنْ  ت:اس  نیآفرجانالهی در وجود انسان نیز همان نسیب    بخشجاندم    نیچنهب  .دارند

 برهما  برهمایی،  ۀاسنطور  در .هندوایرانی نیز به نقش و ح نور هوا در سنیر آفرینش اشناره شنده اسنت  یهااسنطورهدر  

 حماسنی هندو نیز آمده اسنت  ۀدر دور  (۱۱9:  ۱375،  رک: جاللی نایینیکند )یمنخسنت آب، آتش و بعد هوا را خلق 

  بننابر بنندهش هب، . (۱۱8)همنان:  شننند  پدیدار   آتش  و از تجمیع آب و باد،  کردآفریدگار پس از آکاش، هوا را خلق    که

 (۱385:۱۱9،  یدادگ رک:)  د.کررا خلق  آب  در روند آفرینش از آتش، باد و از باد،  اورمزد
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 در فرهنگ سامی، هند و ایرانی  از خاک  نشیآفر .4

 هیتوج  نیتریعیطب  دیو شنا  نیانسنان از خاک، نخسنت  نشیآفر  ۀشن یاند»  اسنت.  خاک  ،نشیدر آفر گرید  نیادیبن عنصنر

  اهان یچشنب انسنان همه گ  شی. در پاسنت  عتیتصنورات بشنر از طب  نیمعلول نخسنت  دگاهید  نیخلقت انسنان اسنت. ا یبرا

 یکه برا  یگرید هیتوجتکرار شنود.   نشیآفر ۀتا چرخ  نددهیکنند و دوباره تخب به خاک میرشند م  ،ندیرویم  نیاز زم

و سناخته    یکار سنفالگر  دنیکه انسنان با د بیترت  نیبد اسنت.  یسنفالگر یهاچر انسنان از خاک وجود دارد،    نشیآفر

 نیتوانسننته مانند ایم زیکند که انسننان نیرا برداشننت م نیاز خاک، ا  ییهاسیتند  احتمات و سروف و   اءیشنندن اشنن 

 .(۱30:  ۱383،یی)رضا  «دها از خاک شکل گرفته باشنهیسفال

کتاب آفرینش تورات، به دنبال آفرینش آسنمان و در  » در دین یهود و اسنالم به آفرینش از خاک اشناره شنده اسنت.

در آن هنگام که رطوبت از زمین برخاسنت و تمام سنطح زمین مزروعی    :آفرینش آدمی چنین آمده اسنت ۀزمین، نحو

آدم را از خاک مزروعی شننکل داده و به دهانش دم حیات دمید و وی را در باع عدن قرار داد که   ،کرد، یهوه  اریآبیرا  

)ر.ک: مرعشنی و   «ود و آدم و حوا در کنار هب بودندون و خوشنمزه بود و رودهایی در آن جاری بگمملو از درختان گونا

 (۲68 -۲67: ۱374کریب زادگان،  

 جمله:از  .کندیمچند به آفرینش انسان از خاک اشاره    یاتیآ  در قرآن کریب، 

 های او این است که شما را از خاک آفرید.( از نشانه۲0)روم/  «»مِن آیاتِهِ اَن خَلَقَکُب مِن تُرابٍ

فال  ثُبَّ لِتَبلُغُوا أَشُندَّکُب ثُبَّ لِتَکُونُوا شُنیُوخا  وَ مِنکُب  »هُوَ الَّذِی خَلَقَکُب مِّن تُرابٍ ثُبَّ َ مِن نُّطفه ثُبَّ مِن عَلَقهٍ ثُبَّ یُخرِجُکُب طِ

م ی وَ لَعَلَّکُب تَعِقلُون« )غافر/ ( اوسننت که شننما را از خاکی آفرید سننسس از 67مَّن یُتَوفَّی مِن َقبلُ وَ لِتَبلُغُوا أجَال  مُّسننَ

دهد( تا به کمال قوَّت خود سنسس )رشندتان می  آوردای، سنسس شنما را به صنورت طفلی درمیای، سنسس از علقهنطفه

مانید( تا  سسارند و )برخی از شما میگذارد تا سنالمند شنوید و برخی از شنما از پیش جان میتان میبرسنید؛ سنسس زنده

 گیرید.  کار ن برسید و باشد که عقل خود را بهبه اجلی معی

( همانا داسنتان عیسنی نزد 59 مِن تُرابٍ ثُبَّ قالَ لَهُ کُن َفیَکُون« )آل عمران/خَلََقهُ  آدم»اِنَّ مَتَلَ عِیسنی عِندَ ااِِ کَمَتَلِ  

مانند داسننتان آدم اسننت که )پیکر( او را از خاک آفرید، سننسس به او فرمود: )موجود   (خدا )از نظر چگونگی آفرینش

 درنگ )موجود زنده( شد.زنده( باش، بی

او در    ( دوست37کهف/  )   «»قالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ یُحاوِرُهُ اَکََفرتَ بِالَّذی خَلََقکَ مِن تُرابٍ ثبَّ مِن نُّطُفهٍ ثبَّ سَوَّئکَ رجُال 

  ۀ گاه مردی کامل و آراستآن  گفتگو )و اندرز( گفت: آیا به خدایی که نخست از خاک و بعد از نطفه تو را آفرید و  مقام

 خلقت ساخت، کافر شدی. 

الْإِنسَانِ مِن طِینٍ« )سجده وَبَدَأَ خَلْقَ  نیکو    ،( او همان کسی است که هر چه آفریده7/»الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلََقهُ 

های مختلفی وجود دارد. »آدم  دیدگاه  نیز   وجه تسمیۀ نام آدم )ع(  بارۀ در  . ه و آغاز آفرینش انسان را از گل قرار دادآفرید

د ارضی آفریده شد و جاندار  وی از موا  است.لفظی است عبری و به معنی گرد و خاک است؛ آدم به معنی خاک قرمز  

 .(۱0۲: ۱386)بالغی،  « گردید

فرماید: دلیل نامیدن آدم )ع( به این اسنب به خاطر آن اسنت که او از ادیب یا پوسنته و قشنر زمین  امام صنادق )ع( می

 خلق شده است. شیخ صدوق معتقد است ادیب نام چهارمین تیه درونی زمین است که آدم )ع( از آن خلق شده است.
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اند  ی»مردم از آن گل  آمده اسنت که ز خاکی دربارۀ آفرینش انسنان اسننیمزد  اتیدر روا. (۱4: ۱366بابویه،  )ر.ک: ابن

 .(60: ۱386،  سن  نیستی)کر شدند...«  دهیاز خاک آفر  ومرثیو »گاو و ک .....«دیرا از آن آفر  ومرثیکه ک

 آفرینش از آتش .5

خستین عالب گوهر وجود  ن   عنوانبهرا    آتش   هراکلیت یونان باستان،»  .است  آتش   عنصر بنیادین دیگر در پیدایی خلقت،

  ی هاشرفتیپبسیاری از   بسا چهبود و    مؤثردر زندگی و تکامل نوع بشر بسیار    آتش  .(۲۲۲:  ۱393« )فرشاد،انتخاب کرد

 .امروز بشر، مرهون کشف آتش است

 آتش در دین یهودیت مقدس اسننت و در عهد عتیق دارای الوهیت اسننت. در تورات، خصننوصننیات و اوصنناف خداوند

درخشننندگی ح ننور او »(؛ ۲4: 4تتنیه،  )آتشننی سننوزنده و خدایی غیور اسننت«  او  »شننود. آتش تجلی می  صننورتبه

(؛ »خداوند از میان آتش با او سنخن گفت و ۱: 7دوم تواریخ،  )( و ۱3:  ۲۲های آتش پدید آورد.« )دوم سنموعیل،  شنعله

ورات، تجلی یهوه بر اسناس ت .(۱3-۱۱: 4تتنیه،  )«  از میان آتش بر موسنی نازل شند  ده فرمان()فرامین و احکام الهی  

افروختن آتش و تقدیب قربانی بر آن موجب رضننای خداسننت   (6-4: 3خرود،  )بر موسننی به صننورت آتش بوده اسننت 

 .استدر تورات مورد توجه   بنابراین هدیه سوختنی

های آتش نیز در میان  شنود. جشننرد پای الوهیت آتش در بین مسنیحیان، در مظهر مسنیح انگاشنتن آتش دیده می

شننبۀ اعتراف، شنب عید پاک، مراسنب یهودا مسنیحیان رایج اسنت. برافروختن آتش در نخسنتین یکشننیه چلۀ پرهیز، سنه

 (73۲: ۱387سوزان و ... )ر.ک: فریزر، 

 در قرآن کریب، خداوند متعال به آفرینش اجنه و شیطان، از آتش اشاره دارد:

اى و او را از گنل  گفنت من از او بهترم مرا از آتش آفریده  (76) /  «وَخَلَْقتَهُ مِنْ طِینٍقَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ »

 .اىآفریده

( خدای متعال به او ۱۲قَالَ مَا مَنَعکَ الَّا تَسنجُدَ إِذ امَرتُکَ قَالَ انَا خَیزٌ مِنهُ خَلَقتَنی مِن نَارٍ وَ خَلَقتَه مِن طِینٍ« )اعراف/»

تو را مانع از سنجده )آدم( شند که چون تو را امرکردم، نافرمانی کردی؟ پاسخ داد که من از او بهترم،  فرمود: چه چیزی 

 مرا از آتش و او را از خاک آفریدی.

 ( و قبل از انسان، جنَّ را از آتشی سوزان و نافذ آفریدیب.۲7وَ الجَانَّ خَلَقنَاهُ مِن َقبلُ مِن نَارِ السمُوم« )حجر/ 

 دود آفرید.( و جن را از شعلۀ آتش بی۱5انَّ مِن مَارِدٍ مِن نَارٍ« )الرحمن/وَ خَلَقَ الجَ»

عمل ق ناوت    ندیو فرا  ی، اجتماعیاقتصناد  اتیدر ح  ینقش مهمی،  رانیا هندو  نیچادرنشن در نزد اقوام دامسرور و   تش،آ

خدایان، نشنان از اهمیت نور و آتش در نزد این  گونهنیاوجود خدایان خورشنیدی، پیدایی و تداوم نسنل بشنر از    داشنت.

در آیین زردشنتی، پنج نوع آتش مینوی، سنه گروه آتش مقدَّس آیینی و سنه آتش بزرگ اسناطیری وجود  اقوام اسنت.

بنا بر   .دید  اوشیدر داسنتان مربوط به سن   توانیمرا    شنتهیح نور آتش اورواز  ی،نویمقدس م  یهاآتش  انیدارد. در م

باید در نظر داشنت در دین مزدیسننی، آتش، جنبۀ سنمبلیک دارد   .بندهش اصنل وجودی حیوان و انسنان از آتش اسنت

که همه طبقات    شننودیمو مقصننود از آن، خرد و آگاهی اسننت، همان که در فیزیک کوانتوم شننعور و آگاهی نامیده  

 مبین همین نظر باشد. تواندمزدیسنی، می  مقدس مینوی یهاآتش  ،دارندای بهره خلقت، از آن

تشی که در  آتش »در تفسیر پهلوی در مفهوم آتش برق یا آ  نیاست، ا  یهمان حرارت و شعور جماد  وازیشته«،آتش »

 .(404: ۱374،  « )عفیفیابرهاست توصیف شده است



 ۱400اسفند  ، 44 ۀ شمار، ۱8 ۀدور  ۲49 
۲4۲ - ۲5۲  

  اهان یرشند گ  .از شنعور برخوردار هسنتند به فراخور خود،  اهانیهمه گ  .اسنت  یهمان شنعور نبات  «،شنتهیوراوازاآتش »

بر انسننان و نقش    یاهیگ یهاسننلول ریتأثو    یارتباط روح  نیچنهب  .آتش نقش دارد نیا نیتأمدر   منبع نور،  یسننوبه

آتش   دارد.  دین تنأک  ،یانرژ  نیبر ا  زین  اهنانین گ  یمختلف توسنننط برخ  یهنافرکنانسجنذب    ،اهنانین گ  ینیآفریشننناد

جنبۀ غریزی مشنترک بین حیوان و انسنان  .یا حرارت غریزی همان شنعور و آگاهی حیوانی و انسنانی اسنت »وهوفریانه«

منظور   ،مردمان و گوسسندان از آتش است ۀشده تخم  انیدر بندهش ب  نکهیو اکه موجب بقای نسل و تداوم نژاد است 

 .انسان است  و وانیو شعور نزد ح  یآگاه ۀبهر  نیشتریهمان ب

در تعبیری همان صنادر یا عقل اول اسنت، نور   .برترین سنطح آگاهی اسنت  زمان اسنت و آن گر، آتشآتش »سنسنشنته«

 د.شوای که انسان با طی سلوک، تزکیه، اتصال با خرد کیهانی و اقتراب به ذات اقدس الهی از آن برخوردار میقاهره
 

 عناصر چهارگانه در هنر سامی و هند و ایرانی  .6

  . ای برای آنها قائل باشنداهمیت عناصنر چهارگانه در آفرینش سبب شده تا اقوامی سامی، هند و ایرانی جایگاه برجسته

های آنها یا تصننویرگری آنها بر سروف فلزی و سننفالین نمایانگر شننود.  این اهمیت خود را به شننکل سنناختن مجسننمه

ر اناهیتا به معنی رود )آب( نیرومند پاک اسننت که با ایناِ با دویسننوَرِخدابانوی آب در اسننطورۀ ایرانی با نام کامل اَ

(. ۱4:  ۱39۲مفاهیمی چون آب و باران، فراوانی و حاصنلخیزی و عشنق و مادری همراه اسنت )بارانی، خانی سنومار، 

  ، مجسمه آناهیتا را منعکس ساخته است.۱تصویر شماره  

 

 
 مجسمه آناهیتا   :۱تصویر  

 

نماد    ،بیشنترین شنباهت را به آناهیتای ایرانی دارد. سَنرَسنوتی در باور هندوانسَنرَسنوتی  نیز خدابانوی هند    ۀدر اسنطور

 مجسنمه فلزی از خدای آب ۲. تصنویر شنماره  (۱7)همان:    رزق و روزی و برکت اسنت و هر دو خدای آب مؤنف هسنتند

 .کس ساخته استعدر هند من  را



 ی در آثار هنر  یران یو هندوا  یجهان و انسان از عناصر چهر گانه در اقوام سام نشیآفر  یواکاو ۲50 

 محلهزهره سرمد، منیره خلیلی  

 

 
 Indra murti-exotic india.com: مجسمه فلزی سرستوی،  ۲تصویر

 

که   النهرین باسنتان نینزو اسنت.  این خدا مربوط به کشناورزی و نبات اسنت. او خدایی اسنتیکی از خدایان کهن در بین

در نقش مهر  ،های کشناورزی گسنترانده اسنت. تصنویر این خدا که نماد خاک و روزی اسنتگیری را بر زمینابزار اندازه

، این نقش مهر اسنتوانه را منعکس  3(. تصنویر ۱0:  ۱395زاده،  یی و اعظبهای سنومری بر جای مانده اسنت )علیااسنتوانه

 ساخته است.

 
 (. ۱395زاده:  )احمدی علیایی و اعظبنقش مهر استوانه سومری، موزه بریتانیا. منبع:     :3تصویر

 

:  ۱390)گری،    شندنژاد نیز پرسنتش میخدا در میان اقوام سنامی  نیا  .کردندیمانلیل« را پرسنتش  باد »خدای   انیسنومر

 ای از خدای انلیل را منعکس ساخته است.، مجسمه4. تصویر شماره  (۲۲



 ۱400اسفند  ، 44 ۀ شمار، ۱8 ۀدور  ۲5۱ 
۲4۲ - ۲5۲  

 

 (.۱395زاده:  احمدی علیایی و اعظب: مجسمه انلیل، موزه بریتانیا. مأخذ: ) 4تصویر

 یریگجهینت

  ی مقدس و فرا انسنان یبه وجود  هیبشنر در تک  یو ذات  یفطر  ازین .و مذاهب مختلف اسنت  انیاد  نیآغاز  یربنایز  یر،اسناط

مختلف   انیاز آن در اد یانشانهرا شکل داد که   یاتیروا و فرجام آن، انسان جهان،  شیدایپ  ۀاو دربار  شماریب سؤاتتو 

نام   خدا  ،دکریمهرآنچه نظر او را به خود جلب   رونیااز ؛برتر و مقدس بود  یاز آغاز به دنبال معبود بشر .شودیم  دهید

و   یاسن یسن   ،یاقتصناد  طیشنرا اثر بر  ،جیتدربهمختلف که    یمحل  انیداشنت؛ خدا  ییخدا  ،یو تمدن  یاخطه. هر گرفتیم

. خدای  واحد ختب شند  یخدا  ک یبه   ییماندات ریسن   ک ی  رد  جیتدربهو   دشن یم  رنگ کبپررنگ و   نقشنشنان  ،یاجتماع

واحد شنند و بحف وحدت    یخدا کرانۀیاز وجود ب یاجلوه  نش،یاندک آفرو اندک  رسنناند  یکتاپرسننتیبشننر را به   واحد

خلق و جهان بود و به فراخور  یکشنننف و چگونگ  یاز آغاز خلق خود در پ بشنننر آمد.  انیشنننهود و وحدت وجود به م

به خلقت جهان و انسننان از عناصننر چهارگانه، ازجمله مباحف    قاداعت .داشننت یاو اسننطوره  دهیخود عق   یذهن  تق یرط

  ان یدر م  ن،یآسنننمان و زم  نشیآفر  دیعقا .اسنننت یرانیو هندوا  یمختلف ازجمله سنننام  ریاسننناط  انیمشنننترک در م

اثر  راز آب و خلقت انسنان از خاک اسنت. ب  نشیآفر  اءمنشن   .دارد  کسنانی  یاهیبن ما  ،یرانیو هندوا  یسنام  یهااسنطوره

مردم آن روزگار، اسنننطوره   یانسنننان شننند و نقش آن بر زندگ  اتیآب جرثومه ح  ن،یزم  یایو جغراف  یجو  طیشنننرا

اشناره شنده اسنت. مهبط انسنان بر   اهیخاک و گ  به خلقت انسنان ازها  اسنطورهاز  یبرخ  در  د.کرآب را پررنگ    ییسنرمنشنا

  ان یبه اد  جیتدررو اسنطورۀ خلقت از خاک به وجود آمد و بهنیااز  ؛شندیبه خاک مبدل م ،زیخاک بود و پس از مرگ ن

و   دهیانسنان را از گل آفر  هوهی هود،ی  نید  در  .را از گل سنرشنت  ومرثیک  مزد،رآمده که او  یزرتشنت ری. در اسناطافتیراه  

شنک    یب شنده اسنت.  دهیبه تکرار آمده اسنت که انسنان از گل خشنک آفر زیو در قرآن ن  دیاو دم  ینیاز روح خود در ب

 داشننته اسننت.  یانقش عمده  ریاسنناط نیا  یدر بنا  ،یدر کنار خاک متوف   اهیبه خاک و برآمدن گ  مردگان  کریپ  لیتبد

آفرینش از آتش نیز در ادیان سنامی مورد تاکید اسنت. آتش در دین یهود پاک و مصنفا و دارای الوهیت اسنت و از یهوه 

و در دین اسنالم به آفرینش جن از دانند  عنوان آتشنی سنوزنده یاد شنده اسنت. مسنیحیان آتش را مظهر مسنیح میبه

 آتش اشاره شده است.
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