خدای بانوان آب و خاک
سودابه فضایلی
تمام فرهنگهای باستان باور دارند که چهار عنصر آب ،باد ،خاک و آتش ،جهان را شکل دادهاند .فیلسوفان یونان باستان چهار عنصر
را به اخترشننناسننی ارتما یدهند و پدیدههای ختلف زندگی را با چهار عنصننر رتمم یدانند و این عناصننر را جوهر نیروهای
طمیعت لحاظ یکنند .چه ار جهت ا صلی ،و چهارف صل و چهار عدد اول و چهار نت اول در ارتما با عنا صر اربعه ه ستند .گا ستون
باشالر فیلسوف عاصر فرانسوی ،چهار عنصر را پایهی انگارهها و فرضیات جهان یداند .نیکالی بردیائف فیلسوف دینی روسی قرن
نوزدهم عقیده دارد که زنان بیش از ردان به روح جهان وابستهاند و با نیروهای صادره از چهار عنصر ارتما دارند .بر منای تحلیلی
نمادگرا چهار عن صر رتممهای خود را تعیین یکند و هریک از عنا صر را به سوی واقعیتی علوم راهنما ی شود .هریک از عنا صر
بر دیگری تأثیر دارد و هریک دیگری را تولید یا نابود یکند .از یان چهار عنصر ،باد یوزد ا ا نمایشگر هیچ واقعیتی نیست و گاه
به نماد بیثماتی و ناپایداری و بیا ستحکا ی تعمیر ی شود و گاه ترادف با نفخه ا ست و با روح رتمم ی شود ،باد گاه تازهکننده
چون نسیم است و گاه ویرانگر چون طوفان .آتش رفعتجو است ،روشنیبخش و لهیمنده ،ا ا به انعکاس واقعیت برنمیایستد .آتش
اغلب به عنوان عن صری سوزان تو صیف ی شود که وجب تغییر شکل همهچیز یگردد چه در جهت اعتال و چه در جهت نابودی.
خاک زهدان ادر است و در برگیرندهی بذر ،او است که یزاید؛ فضیلتهای خاک نر ی و انعطاف ،پایداری صلحآ یز و دوام است.
آب با طمیعتی آینهوار واقعیت را باز ی تاباند و همهچیز را نعکس یکند .آب نماد پاکی ،فراوانی ،برکت ،باروری ،ازدواج و رگ
است.
در علوم باطنی هر یک از چهار عنصر را به رحلهای از سلوک درونی وابسته دیدهاند :باد نزل به نزل یگذرد و جستجو یکند،
آتش یچرخد و طلب یکند ،آب رسیدن به عرفت است و خاک طی طریق یکند و در تولد دوباره و باززاییاش سیر کمال را
یرود.

تصویر جهان اکمر در ارتما با فلکیات عنصری :خاک(ز ین) ،آب ،باد(هوا) و آتش.
کار رابرت فالد ( )1637-1574فیلسوف انگلیسی ،ریاضیدان و اخترشناس با گرایش به علوم خفیه
این چهار عن صر در ا ساطیر جهان نیز ح ضوری بارز دارند ،و هریک از آنها در خدا یا خدایمانویی تج سم یافتهاند؛ حال چون یکی از
وثرترین شیوهها برای بررسی چهار عنصر ،نگاهی نمادشناختی به اسطورههای وابسته به آنها است ،و چون طمق تعریف ،اسطوره،
نخستین پدیدهی روانی است که اهیت روح را بر ال یکند ،از اینرو شاید از طریق بررسی فاهیم نمادین اسطورههای رتمم با
عناصر اربعه ،به شناختی عمیقتر از خود برسیم.
در این قال ،از یان این چهار عنصر ،دو عنصر آب و خاک را انتخاب کردهایم ،اول از همه چون انسان که این دو عنصر را ترکیمات
ا صلی ج سم خود یپندارد ،اهمیتی خاص به آنها یدهد .دوم اینکه چهار عن صر به دو د ستهی زن و رد تق سیم شدهاند ،و دو
عنصر آب و خاک را ونث یانگارند ،که خود گویای برابری ،تعادل و وازنهای یان اصلیترین ارکان هستی است .و سوم اینکه دو
عنصر آب و خاک را به دلیل وجه زنانه و ادرانه شان ،و بنا به قتضای طمیعت شان ،که در آغوش یگیرند و یپوشانند ،خدا -ادر
همهی خدایان ،خدایمانوان و فانیان انگاشتهاند .عرفای جهان بر عناصر آب و خاک قدرت داشتند ،چنانکه نقل است بسیاری از آنان
بر آب راه ی رفتند و یا طیاالرض یکردند .چینیان باسننتان آب را نماد تانت و خاک را نماد قداسننت یدانسننتند و در اعضننای
بدن ،آب را با کلیه و خاک را با قلب ربو یدانسننتند .کارل گوسننتاو یونگ نیز در تحلیل روانشننناختی خود از چهار عنصننر ،به
تمایزگذاری سنتی قائل است و دو اصل ذکر را باد و آتش یداند ،و دو اصل ونث را آب و خاک .ا در برشماری اسطورههای آب
و خاک نتیجه گرفتیم که در اساطیر جهان ،گر چند استثناء ،اسطورههای آب و خاک از ز رهی خدایمانوان ،و در قام خدا -ادران
هسننتند .پس با این رویکرد به بررسننی فاهیم نمادین دو عنصننر آب و خاک از طریق اسننطورههایشننان یپردازیم ،و با نگاهی به
اسطورههای آب و خاک(ز ین) ،فهوم عمیق زنانگی را در آنها بررسی یکنیم.

ابتدا به عانی نمادین آب یپردازیم ،که این فاهیم را یتوان در سه ضمون اصلی خال صه کرد :چشمهی حیات ،وسیلهی تزکیه
و رکز زندگی دوباره .این سه ضمون در قدیمترین سنتها تالقی یشوند و ترکیمات تخیلی گوناگون و در عینحال هماهنگی را
شکل یدهند .آب ف ضیلتی تزکیهکننده دارد ،و قدرتی ر ستگار کننده با آن همراه ا ست .غوطهخوردن در آب ولّد ا ست و وجب
باززایی .آب در آنِ واحد هم رگ است و هم زندگی.
زندگی دوباره در فهوم آب حیات بارز ی شود؛ روایت ا ست که چ شمهی آب حیات در اقلیم ظلمات قرار دارد ،و آبِ این چ شمه،
رده را زنده یکند و جاودانگی یبخشد .ضمون غوطه خوردن در چشمهی جاودانگی ضمونی عرفانی دارد .یونگ رویای در باب
آب حیات را در ارتما ستقیم با ناخودآگاه یداند
در تمام کتابهای قدس آب نماد زندگی ،رگ ،عقل ،پاکی و عصننمت اسننت .در وداها آب نهتنها نشننانهی فراوانی ،بلکه نشننانهی
جاودانگی نیز هست:

آه ای آب زالل ،که بر نعمت سلطانی
که طلب بهجا و جاودانگی را پاس یداری
و که سلطان غنایی
که همراه است با سعادتی نیک.
در عهد عتیق ،آب وهمتی الهی ا ست و در بابهای ختلف ،آن را ن شأ عقل و حکمت دان سته .اناجیل آب را نماد زندگی ادی و

نماد زندگی عنوی و ذات خداوندی یداند :کسی که از آبی که ن به او یدهم بنوشد ،ابداً تشنه نخواهد شد ،بلکه آن آبی که به
او یدهم در او چشننمهی آبی گردد که تا حیات جاودانی یجوشنند (یوحنا )4،آب که خود پاک اسننت ،نماد پاک کردن غمار ز ان
ا ست ،زیرا وجود را در رحلهای جدید قرار یدهد .غوطهوری در آب قابل قیاس ا ست با در قمر نهادن سیح .زیرا عی سی سیح
پس از همو در اعماق ز ین ،دیگر بار زنده یشود .اینجاست که آب و خاک از نظر نمادشناسی به یک نقطه یرسند.
آب ،نماد رگ هم هسننت .آبهای رگ ،نشننانهی آز ونهای الهی هسننتند؛ خشننم آبها نماد بلیهی آسننمانی اسننت .جالب اینکه
رحمت اغلب در خدایمانوان آب تملور یشود در حالیکه خشم و نفرت را در خدایان آب یتوان دید ،گویی لطف و رحمت وجهی
زنانه دارد و خ شم و سهم وجهی ردانه .ثالً اوکئانوس(اقیانوس) از خدایان آب در ا ساطیر یونان ،که دور دنیا را فراگرفته ،پدر تمام
رودخانهها ا ست؛ و پ سرش آخلوس ،ظهر بزرگترین رودخانهی یونان ،وقتی خ شمگین ی شود به صورت اژدها یا گاوی خ شمگین
م این خدا سهمگین ا ست ،دختران ده شتمار آخلوس ،سیرنهها ،خدایمانوانی ه ستند به شکل پرندگانی عظیم با سر
در ی آید .خ ش ِ
ان سان ،با آواز جادویی خود دریانوردان را یفریمند و آنها را به قعر دریا یبرند ،تا ا شتهای پدر خود را سیر کنند .نو فاها که ظهر
نیکی بودند و از دختران اوکئانوس ،تجسنننم نیروهای زندهی طمیعت و آب بودند ،ا ا از ترس خشنننم آخلوس ،در دعا به پدرشنننان
اوکئانوس تو سل یج ستند ،تا برادر شان آخلوس آنها را تمدیل به جزیرهای خ شک نکند ،چراکه باالترین غ ضب برای آب و تری،
خ شکی و خ شکافتادگی ا ست .اینجا ست که وقتی آب به صورت خدایمانویی جلوه یکند ظهر رحمت و زندگی ا ست ،و وقتی به
صورت خدایی ظاهر یشود ،وجه خشم و رگ را نشان یدهد.

اوکئانوس (بخشی از وزائیک)  ،وزهی رو ههاله ،باد کرویتزناخ ،آلمان )(Romer halle, Bad Kreuznach, Germany
ارجمندترین خدایمانوی آبها اردویسننورنآناهیتا اسننت ،این خدایمانو با تماری ایرانی ،در سننراسننر خاور یانه و حتی اروپا همذاتهایی
دارد ،که هم قام او هستند و وظایفی شابه او ،بر عهده دارند .واژهی آناهیتا به عنی پاک است ،و یکی از نمادهای آب پاکی است.
روایت شننده که بر روی همه ی رودها و دریاها ،قصننری هزارسننتون با هزار دریره برای آناهیتا برپا اسننت و بر باالی ایوان هر قصننر،
بستری پاکیزه و عطر برای آناهیتا گسترده است...
افسنانهی رودی که از کوه هنرَبرزئیتی(المرز) فرود یآ د و ز ین را سنیراب یکرد تا دتهای دید و نسنلهای پیاپی ،بخشنی از
عقاید زندهی ساکنان ایرانویج بود.
حموبیت آناهیتا در غرب ایران شخ ص ًا بیش از شرق ایران ا ست ،که دلیل بر ا صلیت او از غرب ایران ا ست .در زبان با ستانی غرب
ایران ،که قمل از ظهو ر دین زرت شت در غرب ایران رواج دا شته ،وجود آناهیتا گواهی شده ا ست .گمان یرود این ایزدبانو در دینی
ایرانی/عیال ی ،آناهیتی نام دا شته ،و احتما ًال همین آناهیتی همذات با ای شتار شده ا ست .احتما ًال ستایش هخا ن شیان ن سمت به
آناهیتی در قموالندن آناهیتا در هرم خدایان دین زرت شت وثر بوده .این نظریه بهتقریب اثمات شده که آناهیتا از جمله خدایان دین
پیشا -زرتشت بوده ،و در ز ان سلطنت اردشیر اول هخا نشی ،در دین زرتشت پذیرفته شده است .به هرحال ارتما نزدیک اردشیر
هخا نشی با آناهیتا و ساختن عابد آناهیتا توسم اردشیر ،باعث شهرت این پادشاه در یان زرتشتیان شده است .ایمان اردشیر به
آناهیتا در سنگنگارهی او دیده ی شود که نام آناهیتا درست بعد از نام اهور زدا و قمل از نام یترا آ ده است .این عمل را قمل از او
هیچ شننناه هخا نشنننی انجام نداده بود ،آنها فقم به نام اهورا زدا توسنننل یجسنننتند .تثلیث اهورا زدا ،آناهیتا ،یترا که در ز ان
هخا نشنننیان نیایش یشننند ،ظاهراً در ز ان پارتیان بهدین عمو ی و احتماالً دین رسنننمی تمدیل شننند ،و این تثلیث در دورهی
ساسانیان نیز ادا ه یافت .در ناحیهی غربی ایران ،تثلیث اهور زدا ،آناهیتا و هر حموبیت تمام داشت ،و بهگونهای عرفان غرب ایران
در ارتما با آن ا ست .آناهیتا ،این ایزدبانوی پی شا-زرت شتی آبها ،حا صلخیزی ،فراوانی ،برکت ،باروری ،ازدواج ،ع شق ،خاتون زنان،
ادری ،تولد و پیروزی ،سننرانجام به هرم ایزدان زرتشننتی پیوسننت .و از آن پس ،آناهیتا به عنوان نگهمان روح آبها پذیرفته شنند.
آناهیتا ایزدبانویی ا ست که از طرف اهورا زدا أ وریت یافت ،تا راقب کل خلوق با شد .آناهیتا ایزدبانوی کرا ات و غیمات نیز بود،

و غان خد ت او را یکردند .غان تون قدس خود را در ز ان اجتماع ستای شگران به آناهیتای قدس تقدیم یکردند ،.را سم
تقدیس آناهیتا در روز دهم هر اه و در هشتمین اه سال خورشیدی به نام جشن آبانگان برگزار یشد.

اردویسور آناهیتا ،عمد آناهیتا ،کنگاور ،کر انشاهان
تقدیس آب در آیین آناهیتا به این شنکل بود که پرسنتندگانش جرعهای آب خالص بر عمدش یپاشنیدند ،و ناجات یخواندند.
همین آداب که در ورد ای شتار نیز بهجا آورده ی شد ،ری شه ی ا صلی غ سل تعمید سیحیان پندا شته شده .اغلب عابدی که از
آناهیتا باقی انده اند با آب ارتما دارند ( ثالً آبشنننارهای کنار پیرسنننمز و نارکی) آناهیتا به عنای پاک و نزه ،بانویی سنننتقل و
نیرو ند است ،که تکی به هیچ ردی نیست:
پرسننتیدن شننمایل آناهیتا در آیین او در صننو عههای خاص او در قرن چهارم قمل از یالد پاگرفت .برسننوس نجم و حکیم یونانی
عقیده دا شت ارد شیر دوم هخا ن شی اولین ک سی بود که ج سمهی آناهیتا را ساخت و آنها را در ب سیاری از شهرهای هم جهان
آنروز قرار داد به گفتهی بر سوس ،ایرانیان هیچ ت صویری از آناهیتا تا آن ز ان نمی شناختند .آیین شمایلپر ستی آناهیتا که حدود
 330ق.م .در ز ان هخا ن شیان ،در آ سیای صغیر و بحرالروم شرقی و ار ن ستان نیز رواج یافته بود ،بعد از جنمش شمایل شکنی ،در
ز ان ساسانیان سرکوب شد.

اغلب آیینهای رتمم با آناهیتا یا دیگر خدایمانوان آب ،در کنار چشنننمهها و رودها برگزار یشننند .و با توسنننل به این خدایمانوان،
رحمت و شفابخ شی از آنها یخوا ستند ،ازجمله در سرچ شمهی رود سن ،در شمال غربی دیژون(بورگاندی) ،عمدی شفابخش

تعلق به سکوانا بود.
تندی سک برنزی سکوانا با نیمتاج ،ای ستاده و نیمتنه ،در قایقی با سر رغابی ( 100یالدی) 30،سانتیمتر ،وزهی با ستان شنا سی
دیژون ،فرانسه
سکوانا خدایمانوی غالیایی/رو ی آبها ،و روح الوهی رود سن بود .او را به صورت زن جوانی که تمام بدنش با پارچه پوشیده شده بود
و نیمتاجی بر سر دا شت ت صویر یکردند ،به تعمیری سکوانا جلوهای از «پو شیده» یکی از هفت قام دین یترا بود ،در چ شمهی
کنار عمد او اندامهای بدن از جنس چوب ،سنگ یا فرغ پیدا شده که نشانهی توسل به او برای شفابخشی بود و طلسماتی به شکل
چرخ یافت شده که چرخ همان سواستیکه و عال ت چرخهی زندگی در دین یترا است.
خدایمانوانی در دیگر آیینها و اساطیر جهان با آناهیتا همذاتپنداری شدهاند ،همتر از همه ایشتار است ،که پس از پیروزی ایران بر
بابل در قرن ششم ق.م .به دلیل شماهتهایی که بین آناهیتا و ایشتار وجود داشت ایهی همذاتپنداری آنان شد و عابد آناهیتا در
بینالنهرین گواه آن ا ست .آناهیتا و ای شتار در این همذات پنداری بع ضی خ صو صیات جدید را مادله کردند ،شاید قام ستارهی
ونوس ،زهرهی عربی برای آناهیتا از ایشتار آ ده باشد.
ایشتار خدایمانوی اکدی آشوری و بابلی عشق و باروری ،با تموز ،چوپان زیمارو ،خدای گیاهان و کشاورزی و نگهمان ر هی گوسفندان
و گلهی گاوان و صلت کرد ،و صلت ایندو یادآور ارتما

هر و آناهیتا ا ست .رگ هر سالهی تموز به خ شکی گیاهان در اثر گر ای

ز ین تعمیر شده و بازگ شت او به ز ین و حیات دوبارهاش بهیاری ای شتار تأ ین ی شد؛ تموز نماد گردش اه بود (واژهی تموز در
زبان عمرانی به عنای اه است) .ایشتار هرساله به دنیای ردگان یرفت و خروج تموز را از زیر ز ین ضمانت یکرد ،و از آنجاکه
ظهر آب بود ،خاک بارور یشد و تموز به روی ز ین بر یگشت .این اسطوره متنی بر آیین خدایان باروری و حاصلخیزی بود ،که
در ز سننتان ی ردند و در بهار دوباره زنده یشنندند .ایشننتار یا عشننتر خدایمانوی کشنناورزی ،و وابسننته به آیینهای فصننول بود و
وظایفی چون خدا -ادران بر عهده دا شت ،در ضمن ای شتار را خدایمانوی جنگ یدان ستند ،و او را ای ستاده در گردونهای که هفت
شیر نر آن را یکشید در حالیکه کمانی به دست گرفته بود ،تصویر یکردند.

ایشتار با نماد های خود ار و شیر؛ خاک رس ،وزهی لوور ،پاریس
از دیگر ایزدبانوان همذات آناهیتا ،وکوش اسالو ،ایزدبانوی آب و رطوبت است که در سراسر اروپای اسالوی ،به نامهای ختلف دیده
شننده ،و تا قرن شننانزدهم یالدی سننتایش یشننده اسننت .آناهیتا در یونان با نام یونانی خود آنایتیس سننتایش یشنند270 ،
آناهیتا/آنایتیس در یان ستارگان ،خداپنداری شدهاند و به نام او خوانده شدهاند  .آیین آناهیتا/آنایتیس در سرا سر آ سیای صغیر و
دیترانه(بحرالروم) رواج داشننت .یک نوشننتهی یونانی از دورهی رو ی که در آسننیای صننغیر پیدا شننده ،ینویسنند :ایزدبانوی بزرگ
آنایتیس از هنرَکوهی [در شننرق ایرانم یآید .بر سننکهای یونانی حک شننده« :آنایتیس آب قدس» .از دیگر خدایمانوان همذات
آناهیتا ،خدایمانو گنگا ا ست .او ظهر رود با ستانی گنگ در هند ا ست ،رود گنگ قدس ا ست و غ سل در آن وجب برائت از گناه و
آزادی از چرخه ی سم ساره ا ست .او هم سر وی شنو و شیوا هردو بوده ا ست و در ریگودا از او نام برده شده .او بهترین ادر ،بهترین
رودخانه و نیکترین خدایمانو است.
در همذاتپنداری آناهیتا با دیگر خدایمانوان ،آفرودیته خ دایمانوی یونانی عشنننق ،و همذات ونوس رو ی را از یاد نمریم ،که از آب
کفآلود دریا تولد شد .یا اینگانا خدایمانوی خالق در ا ساطیر بو ی ا سترالیا را که ادر تمام حیوانات دریایی و آبزی بود .اینگانا با
خودلقاحی حا له شد ا ا قادر به زاییدن نمود ،تا خدایی با نیزهای سوراخی در بدن او ایجاد کرد و نوزادان را زایید .او با ر شتهای به
همهی وجودات زنده و صل بود و اگر این ر شته بریده ی شد آن وجود ی رد .اینگانا ،به شکل ار آبی بود ،چرا که ار شمیه به
جوی آب اسننت .اینگانا در حالیکه همهی انواع را در داخل شننکمش حمل یکرد ،روی خاک به خود یپیرید و صنندایی بلند در
یداد .در ز ان باران وقتی آب سیل جاری شده بود اینگانا در یان سیل بر پا ایستاد ،و تمام پرندگان ،اران و حیوانات ،و فرزندان
انسان را از خود خارج کرد.

اینگانا ،خدایمانوی خالق و به شکل ار آبی و رنگینکمان ،خدای -ادر همهی وجودات آبزی ،نقاشی بو یان استرالیا
اینک به خدایمانوان خاک و ز ین بپردازیم که وجه شننترک همهی آنان ،زنانگی ،ادری ،هربانی و فروتنی اسننت .طرفه اینکه در
زبان التین نیز انند زبان فارسی دو واژه برای خاک  tellusو ز ین  terraوجود دارد.
خاک عن صر ی ونث ا ست ،و در قابل آ سمان که ذکر ا ست ،قرار دارد .ز ین(خاک) زهدانی ا ست آب ستن چ شمهها سنگهای
قیمتی و فلزها .ز ین(خاک) زندگی یدهد و آن را باز یایسنننتاند .ز ین(خاک) حمل یکند ،تمام وجودات از ز ین(خاک) زاده
ی شوند .ز ین(خاک) نماد باروری و نوزایش است .ز ین(گایا) حتی آ سمان(اورانوس) را زایید ،و اورانوس پس از تولد ،ادرش ،گایا
را پوشننناند تا تما ی خدایان و خدایمانوان ،را بزاید .ازدواج یان خدایان ،آد یان و جانوران به تقلید از اولین ازدواج قدس گایا و
اورانوس بوده است.

گایا خدایمانوی یونانی خاک(ز ین) ،ظرف با نقش سنننرخ ،قرن پنجم ق.م .برلین ،کلکسنننیون عتیقه ها (Antikensamlung,
)Berlin
نظور از ارض وعود رکز دنیا ،یا بهشت ز ینی است .ز ین(خاک) دایه و ادر تمام ا تها است و ضا ن عهد و پیمان .و به روایت
سفر پیدایش آب خلقت اول ا ست ،و خاک ادهی نخ ستین که از آب جدا شده .خاک ادهای ا ست که خدای خالق ،آدم را با آن
سرشت.

تولد از خاک است و رگ بازگشت به خاک .در آیین هندو ،پس از رگ و جسد سوزی ،وقتی که خاکستردان حاوی خاکستر توفا
در خاک گذاشته یشود ،این اشعار از ریگودا قرائت یشود:

به درون ز ین به ادرت برگرد
ز ین آرام ،چون کرکی نرم تو را یپوشاند .ز ین یداند چگونه تو را از نیستی نگاه دارد
ای ز ین او را بپذیر
آنگونه که ادری پسرش را در آغوش یگیرد.
طمق اسنناطیر کشننورهای ختلف ،حیوان عظیمجثهای ز ین را حمل یکند ،ثالً در باورهای ژاپن ،ز ین بر پشننت یک اهی
عظیم قرار دارد ،در هند بر پ شت یک الک پ شت ،در یان سرخپو ستان ا ریکای شمالی بر پ شت یک ار ،در صر بر پ شت یک
جعل ،در آسیای جنوب شرقی بر پشت یک فیل و در ایران ،ز ین بر اهی و اهی بر شاخ گاو نر استوار شده .در تما ی این باورها
زلزله در اثر تکان شنندید این حیوانات ایجاد یشننود .برای بررسننی اسننطورههای رتمم با خاک از اسننطورهی ایرانی خاک آغاز
یکنیم:
سپنتاآر یتی یا سپندار ذ در اساطیر ایران باستان ،خدایمانوی ز ین بود ،آر یتی به عنای فروتنی ،پاکی و حمت است و سپنتا به
عنای قدس .سپنتا آر یتی از جملهی ا شا سپندان بزرگترین ایزدان زدی سنا بوده ،و ظهر حمت و خلوص و فروتنی و پار سایی
بود .او دختر اهور زدا و وکل ز ین و زنان نیک اسنننت ،او ز ین(خاک) را خرم و پاک و حاصنننلخیز نگاه یدارد .بید شنننک گل
خ صوص سپندار ذ ا ست .ترو یتی ،دیو ناخ شنودی و خیره سری ،د شمن سپنتاآر یتی ا ست .پنجمین روز اه و آخرین اه سال
تعلق به سپنتاآر یتی یا سپندار ذ است.

سپنتا آر یتی خدایمانوی ز ین(خاک) ،حاصلخیزی و هر

آی سیت خدایمانوی خاک و حا صلخیزی در یان اقوام یاکوت ،سیمری .عنای لفظی آی سیت تولد دهنده و یا ادر گهواره ا ست.
آیسیت روح کودک نوزاد را در ز ان تولد از آسمان فرود یآورد و به جسم نوزاد وصل ی کند .او باالی کوهی زندگی یکند و از
قلهی کوه بر سرنوشت افراد بشر نظاره یکند .او کتابی زرین دارد که تاب سرنوشت است و تولد هر کودک را در آن ثمت یکند.
آتیرا خدایمانوی ز ین(خاک) در یان قوم پاونی از هندی شمردگان ا ریکا ا ست .او هم سر تیراوا خدای خالق ا ست .آتیرا با یک ذرت
تصویر ی شود که نماد زندگیبخشی ادر-ز ین(خاک) است .روی ذرت ،تاج ذرتی به رنگ آبی آویخته ی شود که نشانهی آسمان
است با پرهای سفید به نشانهی ابر.

نماد خدایمانو آتیرا ،خدایمانوی ز ین(خاک) در راسم هاکو در یان اقوام پاونی آ ریکا
سِل یا سلز خدایمانوی ز ین و خاک اترو سکی او همذات گایای یونانی و تلوس رو ی ا ست .در ا ساطیر اترو سکی سل ادر غولها
است .احتماالً قسمت تحتانی بدن سل از گیاهان بوده .وجه خاص سل که در یان دیگر خدایمانوان ز ین(خاک) دیده نشده ،ارتما
او با عالم زیرین و سرنوشت است.
ایو سا سِت یا ایو ساس در ا ساطیر با ستانی صر از خدایمانوان اولیه و بزرگ ادر تمام خدایان و خدایمانوان ،خدایمانوی دلتای نیل و
حا ی صر و و صلکنندهی صر علیا و سفال بوده .او را با تاجی به شکل کرکس شاخدار که روی تاج آن یک ار اورایوس و یک
قرص خور شید قرار دارد .ایو ساس عنخی در یک د ست و گرزی در د ست دیگر گرفته .کرکس نزد صریان با ستان از قدسترین
حیوانات بوده .این تصویر نشانه ی ادرانگی و قداست ایوساسِت است .اورایوس و قرص خورشید عال ات ذهب باستان صر هستند.
درخت اقاقیا ظهر ایو سا سِت ا ست ،و از آنجا که درخت اقاقیا عروف به ا ستحکام و سر سختی ا ست ،و در ضمن خا صیت دارویی
دارد ،از اینرو درخت زندگی لحاظ شده ،و ارتما آن با خدایمانو ایو سا سِت آن را ن شانهی جاودانگی کرده ا ست .از خالف آ دها در
ا ساطیر صر ،جب و نوت ه ستند که جب خدای ز ین (خاک) و نوت خدایمانوی آ سمان ا ست ،یعنی عکس گایا و اورانوس ،آ سمان
در ا ساطیر صر ونث و ز ین ذکر ا ست .ت صویری که از جب و نوت بر دیوارنگارههای با ستانی صر نقش شده ،نوت را به صورت
زنی بلند قا ت ن شان یدهد که بر جب خدای ز ین کمان زده .ا ا ایو سا ست فرزند این دو ،خدایمانوی دلتای نیل ،خواهر و هم سر
رع خدای خورشید است ،ایوساسِت نیز انند هوروس ،فرزند رع به شکل اوجت ،چشم رع نقش شده است.

ایوساسِت ،با تاجی از شاخ کرکس و اورایوس ( ار)

اوجت  ،چشم رع یا چشم راست هوروس ،که گاه به ایوساست نسوب

شده ،بخشی از نگارهی صری ،لوور
و قرص خورشید (رع) ،دیوارنگاره صر
نینخرسنناگ در اسنناطیر سننو ری خدا -ادر ز ین(خاک) ،یکی از چهار خدای اصننلی سننو ر اسننت .نینخرسنناگ به عنای «خدای
برگزیده» ،و نام دیگرش نینتو به عنای «بانوی زاینده» اسنننت .او ادر همهی جانوران و گروهی از خدایان اسنننت .او در دلمون،
سنرز ین پاک و درخشنان که بیماری و رگ در آن راه نداشنت ،هشنت نوع گیاه رویانید و دلمون تمدیل به باغی لکوتی شند .نام
اصلی نینخرساگ« ،کی» به عنای ز ین (خاک) است ،شوهر او آنو خدای آسمان و ایندو والدین سایر خدایان هستند.

جسمهی نینخرساگ ،تعلق به 1800ق.م .در فرات علیا در سوریه پیدا شده ،وزهی حلب ،سوریه
پاچا ا ا خدایمانو -ادر ز ین-ز ان در اسنناطیر اینکا اسننت .پاچا ا ا خدایمانوی حاصننلخیزی و حا ی گیاهان اسننت که کوهها را در
بر یگیرد و وجب زلزله ی شود .پاچا ا ا خدایمانویی ستقل و همیشه حاضر و خودکفا است و قدرت خلق دارد یتواند حیات
را بر ز ین حفظ کند .عابد او بر صخرههای توخالی واقع است .پاچا ا ا همسر پاچا کا اک و فرزندانش خدای خورشید و خدایمانوی

اه هسننتند .پس از غلمهی اسننپانیا بر قوم اینکا و گرویدن آنها به سننیحیت ،پاچا ا ا با ریم عذرا همذاتپنداری شنند .پاچا ا ا در
فرهنگهای اندس به عنوان ادر طمیعت لحاظ یشود.
کواتلیکوئه در اسننناطیر ازتک خدایمانوی ز ین(خاک) ،حاصنننلخیزی و رتمم با بهار .کواتلیکوئه ادر اه و سنننتارگان و ادر
هویتزیلوپوچتلی خدای خورشننید و جنگ بود .او ظهر پرهیزگاری و حا ی زنانی بود که در هنگام زایمان ی یرند .کواتلیکوئه نماد
باززایی و زندگی دوباره اسننت و نام او به عنای «زنی که دا ن ار پوشننیده» به این خاطر اسننت که ار عال ت زندگی دوباره بوده
است .در تصاویر و جسمهها او را با دا نی از ار و صورتی به شکل دو ار روبهروی هم دارد و گردنمندی از قلب ،دست و جمجمهی
آد یان به گردن آویخته که قلب نشانهی عشق ،دست نشانهی عمل و جمجمه نشانهی فکر او به آد یان است.

ج سمهی کواتلیکوئه ،با صورتی به شکل دو ار روبهرو ،و دا نی از ار ،یافت شده در جنوب شرقی کزیکو سیتی 257 ،سانتیمتر
بلندا ،وزهی انسانشناسی کزیکوسیتی
کواتلیکوئه انند دیگر خدایمانوان خاک (ز ین) فقم نشننانهی زایش و ادری نیسننت بلکه نشننانهی رگ نیز هسننت .او هرآنره به
وجود آورده به خود باز یگرداند؛ او هم زهدان برای زایش و هم گور برای ردگان است.
نمونههای طرح شده از خدایمانوان واب سته به آب و خاک ،برای اثمات سهم هم زنان در رفتارها ،تخیل و هنر ا ست  ،و ن شانهی
حضور زنان در تریمورتی یا تثلیث .صفات بارز این خدایمانوان ،حمایت ،التیام و تسلیت و شفابخشی است؛ دخالت آنها در سرنوشت،
و پی شگیری آنان از نیروهای خ صمانه غیر قابل انکار ا ست ،آنها وجب جو شش اح سا سات ثمتی چون هر و الطفت ه ستند ،در
آنها نیروی ثمت طمیعت و حیات قوت دارد ،و حتا به تفسننیر یونگ ،رویا در باب آب و خاک ،نشننانهی ناخودآگاه آد ی اسننت ،که
شناخت ناخودآگاه و استیالی بر آن است که جلوی خشونتها و بیعدالتیها را یگیرد ،و صلح با درون و بیرون را برقرار یکند.
سودابه فضایلی
بهمن 1395
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استعمارزداییِ هنر :درآ دی وجز بر انسانشناسیِ هنر
سام حتشم
هنر برای شما چه عنایی دارد و اگر عنایی دارد نظور کدام هنر است؟ آن هنری که ختص به اروپا یا به اصطالح جهانِ غرب
است؟ هنر یعنی زیماشناسی؟ سلمن هنر نمیتواند بر منای ایدئولوژیای شکل بگیرد ،اگر نگاهِ زیماشناختی به آن داشته باشیم .ا ا
یتواند با نگاه انسانشناختی از اوضاع جهانی خمر دادن.
انسانشناسی هنر زیر-شاخهای ست در انسانشناسیِ اجتماعی ،که تمرکزش بیشتر بر روی بافتار اجتماعیای است که آن هنر در
آن شکل گرفته .از آنجا که عنای «هنر» در غرب بسیار دستخوش بازارزیابیهای گونهگونی است ،و یتواند یان-فرهنگی خود را
تعریف کردن ،دشوار است بتوانیم بهطور دقیق شخص کردن کدام هنر در این رشته د نظر است.
بههرتقدیر ،بنابر خاستگاهِ این رشته ،یتوانیم گفتن که تمرکز آن بیشتر بر بُعدهای تاریخی ،اقتصادی ،زیماشناختیِ فُرمهای هنری
غیر-غربی است ،بهسخندیگر ،هنر قمیلهای و بو ی .درنتیجه ،انسانشناسی هنر طالعهها و تحلیلهای خود را بر روی طیف وسیعی
از اُبژههای ادّیای بنیان ینهد که این اُبژهها را انسانهای سراسر جهان پدید آورده اند .انسانشناسی برخالفِ تاریخ هنر اُبژهها را
نحصراً از جنمهی زیماشناختیاش را در نمییابد ،که نقشِ این اُبژهها را در زندگی رد ان .برای نمونه یتوانیم به آیینها و
باورهایشان اشاره کردن.
در این خصوص ،یتوانم به کلود لوی-استرواس ،انسانشناس نا ی اشاره کردن .لوی-استرواس در کتابِ «روشِ نقابها» ،نقابها و
نقشِ این نقابها را در زندگی بو یهای شمالِ غربی اقیانوس آرام بررسیده است .همچنین بررسیِ بنیادیتری را یکی از پیشگا انِ
انسانشناسی درن ،فرانتس بوآس انجام داده است .بوآس در «هنر پریمیتو» ،1927 ،چکیدهای از بینشِ خود در ورد فُرمهای هنریِ
بهاصالحِ «پریمیتیو» یا «ناییف» را ارائه یکند .ناگفته پیداست ،انسانشناسی هنر سر-و-کارش بیشتر با هنرهای دیداری همچون،
پیکرهها ،نقابها ،نقاشیها ،صنایعدستی ،و حتا تنِ انسانی است ،و کمتر با هنر وسیقی و ادبیات .ازاینگذشته ،انسانشناسِ هنر
بهشدت به نماد عالقه نشان ی دهد ،چون از نگاهِ وی این نمادها بار عناییِ خاصی به اُبژهها یدهند همینطورکه به واد و فنونی
که در تولید آن به کار گرفته شده است.
ا ا نکاتِ اساسی همی در انسانشناسی هنر از اولین نوشتههای دوره ی ویکتوریا پرورانده و گسترانده شده اند :از جستارهای فرگشتی
هم تا تحلیلهای صوری ،نقش های تلفیقیِ هنر در حفظِ ساختار اجتماعی ،پیراستن بشرسازها به ثابهی وجههای پیریدهای از
ارتما ِ ر زگذاری شده ،و سناریوهای ا روزی که ترویج روزفزونِ نیروهای جهانیْ انسانشناسانِ هنر را جمور به طالعهی تعا لهای
جهان -رزی و روندهای ترافرهنگی کرده است .انسانشناسی هنر بیشترِ طالعهاش بر روی جموعهها ،فروش و نمایشگاههای
قومنگاری؛ دوبارهزیر تنگری ( )recontextualizationاین اُبژهها در وزهها؛ یا نهادهای هنری در بازارهای هنرِ سراسر جهان
است.
بدینشکل ،انسانشناسی هنر نگاهی جا عهشناختی به طیف وسیعی از هنر در سراسر جهان از دورههای تاخر تا روزگار ا یاندازد.
همچنین ،رویکردِ انسان شناسی به هنر تمایز است از تمرکز بر روند اجتماعی که ابژههای هنری را شکل داده اند .اینجا فرق یان
انسانشناس هنر و تاریخدان هنر پیدا یشود .تاریخدان هنر بیشتر به کار و زندگیهای هنر ندانِ بهنام سر-و-کار دارد ،ا ا

انسانشناس هنر دغدغهاش نقش و جایگاه هنر ند در جا عهی بزرگتری است .بهسخندیگر ،به تحلیلِ فُر ی و کارکردیِ ابژهها
یپردازد و نسمتها و جنمههای گوناگونِ این اُبژهها را با جوا ع بزرگتر یبررسد.
باری ،1396 ،زادسالِ واحد «انسانشناسی هنر» در دانشکدهی علوم اجتماعیِ دانشگاهِ تهران است .سلمن در این واحد به هنر ندهای
نا ی و تاریخِ هنرِ غرب پرداخته نمیشود که به هنرهای بو ی و قمیلهای و نمادهایی که این هنرها در بر دارند .همچنین ،بینش
تفاوتی از هنر را به جا عهی انسانی یدهد.
سال نو شاد!
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