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چكيده:
    الهه ها و نيروى مؤنث در اسطوره ها از جايگاه مهمى برخوردارند و در دهه هاى اخير مورد توجه بسيارى از محققان بوده اند. 
يكى از تجلى هاى نيروى مؤنث، « الهه ى مادر» يا « الهه ى زمين» يا «مادركبير» است كه در دورانى طوالنى از زندگى بشر- 
احتماالً از عصر پارينه سنگى تا عصر مفرغ- براى مردم بسيارى از تمدن هاى قديمى شناخته شده بود و به ويژه در دوره هايى كه 
انسان به شدت به زمين وابسته بود ستايش مى شد. الهه ى مادر يا الهه ى بزرگ، نه تنها مادر و زاينده هستى و نمودهاى مختلف 
زندگى محسوب مى شد؛ بلكه ستاننده زندگى و الهه ى مرگ نيز بود. او ايزدى به خود متكى و گاه ستم كار بود كه خداى مرگ و 
جهان زيرين نيز محسوب مى شد. بسيارى از مظاهر طبيعت مثل آب ها، كوه ها، گياهان، حيوانات و... با او پيوسته بودند. در اين 
گفتار كوشش شده تا با روش تحليلى به اساسى ترين ويژگى هاى الهه ى مادر و يا به عبارت كلى « نيروى مؤنث » دست يابيم 
و با جمع آورى نمونه ها و مثال هاى مختلف از اساطيركشورهاى گوناگون به يك جمع بندى كامل برسيم. درمقدمه ضمن ذكر 
تاريخچه اى مختصر از نظريه هاى مهم مرتبط با نيروى مؤنث به بررسى كليات، پيچيدگى ها و دوگانگى هاى اين نيرو با ارائه ى 

نمونه هاى مشخص پرداخته ايم  و سپس به جلوه هاى گوناگون طبيعت كه مؤنث محسوب مى شوند اشاره كرده ايم.
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مقدمه 
       يكى    از بزرگترين منازعه هاى علم انسان   شناسى1 در سده نوزدهم،  كه     به وسيله ى «فمينيست هاى 
بر  آن  در  زنان  كه  است  بوده  دورانى  بشر  حيات  تاريخ  در  آيا  كه  بود  اين  شد،  احيا  جديد»2 
مردان برترى  داشته باشند، چنان كه درجوامع پدرساالر مردان بر زنان برترى دارند؟ بسيارى 
از محققان مالحظه كردند جامعه اى وجود ندارد كه زنان در آن در موقعيت هاى اصلى رهبرى 
بوده باشند. پاسخ ممكن بود درگذشته هاى دور، در اولين دوره هاى ماقبل تاريخ، در دوره ى كهن 

سنگى (پالئوليتيك)3 نهفته باشد.
    اين نظركه قبل از مردساالرى4، جوامع مادرساالر5 وجود داشتند، اولين بار در سده ى نوزدهم 
به وسيله ى دو محقق كه از روى شواهد مختلف كار مى كردند پيش كشيده شد. يوهان باخوفن، 
محقق آلمانى كه مباحث خود را بر پايه ى بقاياى باستان شناسى از پيكره هاى زنانه قرار داده 
بود، و همچنين روى اسطوره هاى قديمى كاركرده بود، از آن پيكره ها، همچون الهه ا ى داراى 
قدرتى قابل مالحظه ياد كرد. باخوفن همچنين به نمونه هايى درآثار هومر و ديگر اسطوره هاى 
بى پولى  اوديپوس،  مثًال  است.  شده  اشاره  مادرى»  به «نسب  آن ها  در  كه  كرد  استناد  يونانى 
تبعيدى، به واسطه ى ازدواج با ملكه ى بيوه، يوكاستا، پادشاه مى شود. نيزمنالس وقتى با هلن 
ازدواج مى كند پادشاه خوانده مى شود. به نظر باخوفن اين دو نمونه اشاره اى بر اين هستند كه 

زنان، وارث نسب شاهى بودند.
باستان»6  و نويسنده ى  «جامعه ى  آمريكايى  انسان شناس برجسته ى  مورگان،  هنرى  لوييس     
(1877) از اولين محققانى بود كه مطالعات دقيقى روى بسيارى از مردم بومى آمريكاى شمالى 
انجام داد. وى متوجه شد كه در برخى از اين جوامع، مثًال ايروكويزها7، زنان در جامعه ى خود 
به ويژه در فعاليت هاى اقتصادى و آيين ها، شأن وااليى داشتند و نسب آن ها اغلب از ميان خط 
زنانه حساب مى شد8. مباحث مورگان به وسيله فردريك انگلس در «سرچشمه هاى خانواده»9 و 
«دارايى اوليه و چگونگى آن»10پيگيرى شد. (1884) طبق نظر او زنان در آغاز بر دارايى اشتراكى 
خانواده نظارت مى كردند، اما وقتى كشاورزى باب شد و مردان اين كار را به عهده گرفتند، مالك 
دارايى اوليه ـ ابزار كشاورزى و مخصوصاً گاوآهن و حيوانات اهلى ـ شدند. مردان اين دارايى را از 
طريق بچه هايشان حفظ و دست به دست مى كردند. آن ها به ناچار تك همسرى را مرسوم نمودند 

 .(63-4 :1989 ،Ehrenberg) .تا بتوانند روش نسب را تحت كنترل خود در آورند
   از ميان محققان معاصر، اليزابت بادنتر، صاحب نظر برجسته درتاريخ مناسبات زن و مرد كه 
تحقيقات وسيع و جامعى در اين زمينه انجام داده، معتقد است در نخستين جوامع بشرى، نه 
مادرساالرى و نه پدرساالرى حاكم نبوده است. زن و مرد، پيش از تاريخ و در آغاز تاريخ، وظايف 
مساعى،  تشريك  و  تعاون  اثر  بر  و  بودند  هم  مكمل  و  همكار  اما  داشتند،  مختلفى  مشاغل  و 
مناسبات متعادل و متوازنى بين آن ها پديد آمده و استحكام يافته بود. به عقيده ى او، زن و 
مرد هر يك قدرت و توانايى خاصى داشتند كه براى تأمين معاش ضرورى بود. بدين صورت كه 
زنان به گردآورى خوراك و مردان به شكار مى پرداختند؛ اما در دوران پس از گردآورى خوراك 
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و شكار، يعنى درعصر نوسنگى (نئوليتيك)11 زن قدرت و شأن وااليى كسب مى كند، زيرا در 
اين دوران، كار زن كشاورزى و وظيفه مرد شكار يا اهلى كردن حيوانات بوده است. پس زن به 
مقتضاى كارش، مادر و سرور طبيعت شناخته مى شود و كيش پرستش زن ايزدان از همين 
جا رواج مى يابد. در فاصله ميان عصر پارينه سنگى و عصر مفرغ12وظايف مردان كه دامدارى و
پيشه ورى بود، اصوالً فعاليت هايى در درجه ى دوم اهميت بودند. در هر صورت اين دوره، دوره ى 

اعزاز ارزش هاى مردانگى نيست و فقدان خدايان نرينه قدرتمند، دال بر همين معنى است. 
   طبيعى است كه براى بشر ماقبل تاريخ، بسيارى از ويژگى هاى زنانه و مادرانه با عناصر طبيعت 
درآميخته و با كاركرد و ويژگى هاى جسمانى زنان يكسان دانسته شده باشد. نسبت دادن جنسيت 
– اعم از ذكور و تأنيث – به تجلى هاى نيرو يا نيروهاى مقدس، عملى است كه در تاريخ بشريت 
سابقه ى طوالنى و مداوم دارد. در حقيقت تمام قلمرو طبيعى ممكن است به عنوان «زن» درك 
شده باشد. اين امر حتى در تجربه هاى معاصر، زمانى كه از«مادرطبيعت»13سخن گفته مى شود، 
قابل تشخيص است. مانند باردارى زن كه با بارورى دانه ها در زمين كه آن ها را در زهدان خود 
مى پروراند و تغذيه مى كند و پناه مى دهد، يكسان دانسته شده است. همانگونه كه مادر، شير 
و آغوش خود را چون پناه گاه به فرزندش عطا مى كند، تغيير و دگرگونى هم مؤنث فرض شده 
است؛ به ويژه اگر اين تغييرات دوره اى و تناوبى باشند. مانند تغييرات ماهانه زن و يا بزرگ شدن 
تدريجى بدن زن هنگام باردارى يا رشد او از كودكى به دوره ى بلوغ و كمال و سپس جايگزين 
شدن دوره ى پيرى همراه با شلى و سستى به جاى طراوت و پرى دوره ى جوانى. از طرف ديگر 
مراقبت زن از فرزند نيز كه او را به وجودى كامل تبديل مى كند، به تبديل ماده ى خام به غذا 

.(303 :1975 ،Eliade)  .و لباس مانند مى شود؛ يعنى عملى كه مادر طبيعت انجام مى دهد
   اريخ نيومان14در مطالعه عظيمش در روانشناسى تحليلى از نمادها و خدايان زنانه با عنوان 
«مادركبير» (1963) به دو منظر بنيادى و اساسى از قدرت زنانه كه چنين نمادها و خدايانى 
ارائه مى دهد، اشاره مى كند. از طرفى اين قدرت، سرچشمه و منبع است و به شكل هاى چندگانه 
زندگى، پيشرفت و رشد مى دهد و از سوى ديگر به قابليت رشد و تغيير و دگرگونى تدريجى 
و مداوم اشاره دارد. اين دو منظر، يعنى سرچشمه ى زندگى بودن و قابليت رشد و دگرگونى را 
مى توانيم زنانه بدانيم (Eliade، 1975: 308). از قديمى ترين تجلى هاى اين عقايد مى توان 
از پيكره هاى زنانه اى نام برد كه از دوره پارينه سنگى و نوسنگى، در اروپا و در هزاره هاى هفتم و 
ششم در آناتوليا به دست آمده و ساخت آن ها در دوره هاى بعد، در همه ى مناطق شرق نزديك، 
از مصر تا ايران ادامه مى يابد15.  درغالب اين پيكره ها، تأكيد بر نشانه ها و ويژگى هاى جسمانى 
مربوط به بارورى زنانه است؛ اما در پيكره هاى نوسنگى و پس از آن تأكيد بر ويژگى هاى جنسى 
بيش از باردارى و آبستنى است. به نظر مى رسد آيين جهانى الهه ى مادر، وقتى تمدن هاى شهرى 
رشد كردند، رو به زوال گذاشت. با اين حال در جوامعى با تركيب همه خدايى نظام پدرساالرانه، 
اشاره و داللت هايى مبنى بر وجود يك مذهب متداول در ميان عامه ديده مى شود كه در بسيارى 
آيين هاى ملى و محلى باقى بود. به عنوان مثال، ظهور و پيدايش دوباره ى آيين هاتور- ايزيس در 

 .(119 :1951 ،Leick) .زمان هاى نا استوارى و تزلزل سياسى در مصر را مى توان نام برد
   به عالوه، آثار تكريم «اصل مادينه ى هستى» را در زبان هم مى توانيم رديابى كنيم. نمونه اى 
كوچك، كلمه ى «افشين» در آسياى مركزى است؛ به معنى پادشاه كه در تجزيه ى لغوى به معنى 
«كدبانوى خانه» است. در ميان مردم «اشان تين» از آسياى مركزى نيز، كلمه «تين» به معنى 
پادشاه، در اصل به معنى «مادرمادران» بوده است. و نيز كلمه Vedunja– جادوگر- به معنى 
زايش است كه مفهوم دانستن و آگاهى هم از آن مستفاد مى شود (الهيجى- كار، 1371: 88).
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تاريخ اديان، خدايان و الهه هايى را به ما معرفى مى كند كه در ميان آن ها تجسم زمين جايگاه 
برجسته اى را اشغال مى كند. تجسم زمين، در تمام موارد، نشانه هاى جنسيت زنانه و مادرى را 

.(19 :1975 ،The Ency.of world religion) . حمل مى كرد
   الهه ى بزرگ كه اغلب به عنوان الهه ى زمين ظاهر مى شود غالبا به صورت باكره يا مادر نشان 
داده مى شود و اغلب با «مرده» همراه است (Brandon، 1970: 312). به الهه در عين حال 
كه صفت هايى آميخته با بخشندگى و دهش و فيض نسبت مى دهند، صفت وقار و وحشت و 
ويرانى را هم نسبت مى دهند. شمايل يا تصوير او ممكن است با ونوس دوميلو مطابقت كند؛ 
يك حالت آرمانى از زيبايى زنانه، يا همان قدر ممكن است يك انديشه ناخوش و معيوب را بيان 
كند؛ الغر و استخوانى؛ عجوزه اى زشت كه از نيش او خون چكه مى كند. به تصريح الهه ى مادر 
در تاريخ بشر، يك شكل و نمونه ى رمانتيك و احساساتى نيست، بلكه بيشتر تركيب متضادى 
است، همچون بخشنده و دهنده زندگى ـ كه بسيار ديده شده ـ و همچون كسى كه مى تواند آن 

.(19 :1975 ،The Ency.of world religion)  را دوباره بگيرد
   دوگانگى الهه ى مادر، ممكن است در ارتباط با زمين و مرگ باشد، اما به طوركلى نمادهاى 
به  كه  است  شكلى  وحشتناك»17،  مثًال «مادر  گرفته اند؛  شكل  ناسازگار16  احساسات  با  مادرى 
مرگ اشارت دارد. به  همين دليل دكترين هرمتيك آن را به معنى «بازگشت به مادر» تعبير 
مى كند كه به معنى مردن است. براى مصرى ها، كركس (الشخور) يكى از نمادهاى مادر بود. 
احتماالً به دليل آن كه الشه ها را مى بلعيد (Cirlot، 1971: 218). دو جنبه ى متضاد «مادر» 

درشعرفارسى هم راه يافته است:
هرجسد را كه زيرگردون است        مادرى خاك و مادرى خون است

مادرخون بپرورد در ناز                            مادر خاك ازو ستاند باز
را  خود  خون  كه  مادرحقيقى  به  هم  و  شده  اشاره  استعارى  و  زمينى  مادر  به  هم  شعر  دراين 

شيركرده و به فرزند بخشيده است. (ازحاشيه هفت پيكر. مصحح وحيد. ص 352)
درشعرديگرى گفته شده:

بگذر از اين مادر فرزند كش                   آنچه پدرگفت بدان دارهش
كه مقصود از مادر فرزندكش، روزگار است:

جان گرامى به پدر باز داد                      كالبد تيره به مادر سپرد
در اين شعر، مقصود رودكى از مادر، زمين است ( لغت نامه دهخدا. شماره مسلسل:195). شماره 

حرف«م» (بخش اول:1.ص 20و21)
اين دوگانگى در اساطير بازتاب داشته است. دورگا الهه ى هندى، كه در متن سانسكريت از 
او به عنوان«كسى كه تقرب به او دشوار است» ياد شده به عنوان «مادركبير»، به ويژه در بنگال، 
آسام و دكن ستايش مى شود. از طرفى، او «گارى»18و آناپورنا است كه با كاسه ى برنج و قاشق- 
  Candiبه عنوان بخشنده ى غذا- نمايش داده مى شود. و از سوى ديگر، در منظر ترسناك خود
 .(102  :1994  ،Lurker) مى شود  ناميده  است»  سياه  كه  كالى «كسى  يا  ستمكار)  (شخص 
دورگا، كه يكى از تجلى هاى دوى است اغلب با ده دست، سوار بر ببر و با سيمايى تهديد كننده 

كه به ويژه با كشتن و مرگ پيوند دارد، نشان داده مى شود (ايونس، 1373: 170-166).
گل  مى كند: «من  معرفى  چنين  را  خود  زنانه  روان  وسطايى،  قرون  صوفيانه  متن  يك  در     
صحرايى و الله ى كوهيم. من مادر عشق زيبا و ترس و دانش و اميد مقدسم... ميانجى عناصرم و 
يكى را با ديگرى سازگار مى سازم؛ گرم را سرد و سرد را گرم مى كنم، آن چه را كه خشك است 
تر مى كنم، و برعكس، آنچه را كه سخت است نرم مى سازم... من در كشيش، قانون؛ در پيمبر، 
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كالم؛ و در خردمند، اندرزم. من خواهم كشت و براى زنده بودن خواهم ساخت و هيچكس نيست 
كه از دست من نجات يابد» (يونگ، 1359: 292-291).

زمين مادر، مكان ها
   زمين؛ به معنى معروف مركب است از لفظ «زم» كه به معنى سردى است و«يا ونون» نسبت و 
چون جوهر ارض سرد است، لهذا به اين اسم مسمى گرديد (لغت نامه دهخدا، ش مسلسل:164، 

شماره حرف «ز»:5).
   مطابق باسيليوس والنتينيوس19« زمين... بدنى مرده نيست، بلكه داراى روح و روانى است، و 
همه چيزها از او خلق شده اند؛ حتى كانى ها، كه قوه شان را از روح زمين دريافت مى كنند... و او 
خوراك  دهنده است و به چيزهاى زنده در زهدانش پناه مى دهد.» شعرى از هند باستان، زمين 
را چون «بانويى كه بود و خواهد بود» تقديس مى كند و اظهار مى دارد كه «زمين، مادر است و 
من پسر زمين»، «او زهدان همه است»، « او شير را به پيش روان و جارى مى كند؛ براى همه 
فرزندانش» (اثروه ودا، 12). و شعرى از يونان باستان براى زمين چنين مى سرايد؛ «مادر همه 

چيزها، خوراك دهنده به همه چيزها» (ازسرود هومرى به زمين).
   اوگالال از جلگه ى بزرگ عليا در آمريكاى شمالى، موقرانه ياد مى دهد: «زيرا زمين، مادر  بزرگ 
و مادر شماست و او مقدس است. هر قدم كه روى او برداشته مى شود بايد همچون دعا باشد». 
بنابراين، آن ها دعا مى كردند:«اى تو، مادر بزرگ، آنكه همه چيزها از تو مى آيد، و اى تو، زمين مادركه 

.(303 :1975 ،Eliade) «زاينده اى و همه ى ميوه ها را تغذيه مى كنى، برما نظاره و گوش كن
   اسموهاال20 پيامبر سرخپوست آمريكايى، وقتى سفيدپوستان از او خواستند كشاورزى كند، 
سرپيچى كرد و گفت: « ازمن مى خواهيد زمين را زير و رو كنم، آيا بايد چاقو به دست گيرم و 
در سينه مادرم فرو برم؟ اما سپس، هرگاه مرگم فرا رسد، او ديگر مرا در آغوش نخواهد گرفت. 
به من مى گوييد زمين را زير و رو كنم و سنگ ها را به دورافكنم. آيا بايد گوشت او را ببرم تا 
به استخوانش رسم؟ در اين صورت ديگر هرگز به بدن او راه نخواهم يافت تا دوباره زاده شوم. از 
من مى خواهيد علف و ذرت درو كنم و بفروشم، و مانند سفيدپوستان ثروتمند شوم. اما به چه 

جرأتى موهاى مادرم را برداشت كنم؟» (الياده، 1375: 160-159).
   طبيعى بود كه زمين، مؤنث تصور و پرستيده شود و براى آن مقام الوهيت قائل شوند. به 
همين دليل است كه اغلب الهه هاى بزرگ با زمين و بارورى همراه بوده اند. دريونان گايا يا يو، 
دمتر، پرسفون، آتارگاتيس، سيبل، بنادى، سرس؛ و نيز پرثيوى ودايى، كوتليكوى آزتك و نرتاس 
توتنى (ازنژاد قديم آلمانى) با زمين و بارورى پيوند داشتند. در يونان، زندگى و نموگياهى با 
آيين و اسرار الوزيسى مربوط بود و اين آيين نيز با دمتر، الهه ى زمين و غله پيوند داشت. تنها 
در مصر، يك استثناى نادر در الگوى رايج مشاهده مى شود؛ زمين يك خداى بود؛ گب، و آسمان 

.(252 :1970 ،Brandon) .يك الهه، نوت
در  هستند.  زمين  بارورى  نماد  كه  است  زنانه  خدايان  با  مطابق  بزرگ»  «مادر  نمونه21    
كيهان شناسى باستان، انديشه دريا نيز با همان داللت ضمنى ظاهر مى شود. به زعم يونگ، مادر 
بزرگ22، بازنمايى و نمايش واقعيت عينى طبيعت است كه به صورت پيكره ى مادرگونه ى يك 
زن، يك الهه يا يك كاهنه مجسم مى شود. اما گاهى هم براى مثال، به صورت يك كليسا- يا 

.(132 :1971 ،Cirlot) .يك شهر يا ناحيه در مى آيد
 in illo temporeاسطوره هاى آمريكايى بر ما معلوم مى كنند كه چگونه همه چيز در سرآغاز، در    
شكل گرفت. به اعتقاد آن ها، اولين انسان ها براى مدتى در تن مادرشان- يعنى در عمق زمين، در 
امعاء و احشايش زيستند و به اصطالح جنين هايى بودند كه هنوز شكل ناقصى داشتند (همان،160).
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اين قبيل باورها به ما نشان مى دهند كه چگونه زن با طبيعت و زمين، و طبعاً باردارى زن با 
بارورى زمين يكى گرفته مى شد.

   در بسيارى زبان ها، انسان «زاده زمين» خوانده مى شود و عقيده بر اين است كه نوزادان از 
ژرفناى زمين، از غارها، مغاك ها، شكاف ها، مرداب ها و رودخانه ها مى آيند. اين گونه تجربه ى 
هم  امروز  تا  آن  اثرات  كه  داشته  اهميت  بشريت  گذشته  در  قدرى  به  درخاك  داشتن  ريشه 
مالحظه مى شود. انسان ها احساس مى كنند مردم جايى هستند، و اين احساس پيوند كيهانى، 

ژرف تر از پيوند خانوادگى و همبستگى نژادى است.
    درگذشته و حتى اكنون، هنگام مرگ، آرزوى بازگشت به زمين مادر و مدفون شدن درخاك وطن، خود 
يادگارى است از دوران هاى گذشته كه زمين چون مادر تلقى مى شد. با توجه  به  اين  معنى است كه 
مى توانيم معناى ژرف «خاك وطن» را دريابيم. «ترس از به خاك سپرده شدن درجاى ديگر؛ و 
از آن جا، بيش از هر چيز، احساس خرسندى از پيوستن دوباره به «سرزمين مادرى»- احساس 
خرسندى كه اغلب درنوشته هاى سنگ قبرهاى رومى بيان شده است: ... «در اين جا زاده شده، 
در اين جا آرميده»... «به اين جا كه در آن زاده شده، آرزوى بازگشت داشت»... در ريگ ودا آمده 
است: «به دامان زمين، مادرت دوباره بخز» در اثروه ودا... نوشته شده است: « تو، كه از خاكى، تو 
را در دل زمين مى گذارم» و در مراسم تدفين چينى ها گفته مى شد: «بگذار گوشت و استخوان 

دگربار به زمين بازگردد» (همان، 170-162).
   مطابق باورهاى بى شمار، زمانى كه زنان نزديك مكان هايى مثل صخره، غار، درخت يا رودى 
مى رفتند، باردار مى شدند. به اين معنى كه جان كودك (و شايد جان نياكان) براى تناسخ يافتن 
زهدان  در  را  جنينى  زندگى  نوعى  و  مى كشيدند  انتظار  سوراخى-  يا  شكاف  درجايى –  خود، 
مادر واقعى خود، زمين مى گذراندند. از همين محل بود كه بنا به باورهاى ديگرى كه تا قرن 
نوزدهم در اروپا رايج بود،كودكان را بعضى جانوران، ماهى ها، قورباغه ها و به ويژه لك لك ها به 
دنيا مى آوردند. پس تولد بخشيدن و زايمان عملى سرمشق گونه است كه به وسيله زمين صورت 
مى گيرد و مادران تنها مقلد و تكراركننده چنين عملى هستند. رسم قراردادن نوزاد برخاك و 
زايمان برخاك از همين جا ريشه مى گيرد. مارسل گرانه كه درباره رسم گذاشتن نوزاد برخاك 
در چين مطالعه نموده است، مى نويسد: «انسان درحال مرگ، مانند كودك تازه به دنيا آمده، 

روى خاك گذاشته مى شود.» (همان، 171-169).
زاينده ى  زمين،  اگر  مى انجامد.  هم  ديگرى  نتايج  به  است  بارور  و  زاينده  زمين  باوركه  اين    
انسان هاست، هرآن چه توليد مى كند هم ارگانيك و جاندار است؛ درختان، سنگ ها و مواد كانى. 
در سطرهاى باال، به سخنان اسموهاال اشاره كرديم؛ به زعم او خاك، گوشت زمين؛ رستنى ها، 

موهايش و سنگ ها، استخوان هايش بودند. 
   انسان نئاندرتال، شاخ ها واستخوان ها را درگودالى دفن مى كرد؛ رسمى كه تا دوره ى معاصر 
در برخى قبايل شكارچى متداول بود. پس حتى از قديمى ترين دوره ها، استخوان نمايانگر منشأ 
زندگى بود. دراستخوان ها بود كه گوهرنهايى زندگى متمركز مى شد و انسان ها و جانوران دوباره 
از آن ها زاده مى شدند. به عالوه هرچه در دل زمين وجود داشت جاندار بود و با جنين ـ در 
جريان رشد و تكاملـ  همانند مى شد. واژه سانسكريت «اسمگربهجه» معادل زمرد سبز، به معنى 
 ،kaccha  به معنى «رسيده» است، اما كريستال كچه pakka زاده سنگ» است. الماس، پكه»
نارس، سبز و رشد نيافته است. احتماالً رگه هايى كه از معدن استخراج مى شد به جنين تشبيه 
مى شد، واژه ى بابلى آن ـ كوبوan-kubu  به دومعنى «جنين» و«سقط جنين» ترجمه شده 
است. به نظر مى رسد نوعى همانندى ميان فلزكارى و زايمان وجود داشته است؛ مثًال آتشدان 
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آهنگرى به زهدان تشبيه مى شد. «عمل قربانى كه گاه درمقابل آتش خوان آهنگرى اجرا مى شد 
به قربانى براى زايمان شباهت داشت» (الياده، همان: 175-174).

همچنين غارها، دخمه ها، شكاف كوه و همه مكان هاى بسته تاريك با زهدانـ  كه نطفه درآن 
به نحو اسرار آميزى بسته مى شد ـ برابر گرفته مى شد. از راه اين قياس، بسيارى از پديده هاى 

طبيعى مثل كوه ها، غارها و احتماالً گورستان ها و... با الهه ى كبير مربوط بودند. 
براى مردم تراسى24، كوه به مثابه «الهه مادر بزرگ» تصور مى شد. زهدان مادركبير در اليه هاى 
مى شد؛  شسته  بود،  جارى  آن  بر  كه  زيرزمينى  آب هاى  طريق  از  كه  قرارداشت  زمين  عميق 
درحالى كه ستيغ صخرهاى آن بيرون زده و با نور و هوا پوشيده شده بود و با رعد و برق روشن 

.(87-80 :1997 ،Marazov) .مى شد
   اين باوركه غارها، سرچشمه و منبع زهدان هاى زمينى هستند، ممكن است از عهد پارينه سنگى 
به وجود آمده باشد. چنين جايگاه هاى مقدسى در غارهاى بزرگ پارينه سنگى اروپا تشخيص 
داده شده اند. بعضى از اين غارها و مغاك هاى زيرزمينىـ  كه برديواره ى آن ها نقاشى هاى باشكوه 
جانوران اجرا شده ـ دريك مسافتى از مدخل قرار دارند و براى رسيدن به آن ها، مسير دشوارى 
را بايستى طى نمود. برخى محققان عقيده دارند اين محل ها ممكن است براى نوع ديگرى از 
«زايش» از زمين ـ آيين هاى آشناسازى ـ مثل رسومى كه حتى امروزه بازگشتى نمادين است 

 .(304 :1975 ،Eliade) .به زهدان؛ مورد استفاده قرارگرفته بودند
   در قصه ها و افسانه ها، هربار سخن از مغاره و دخمه، زيرزمين، چاه، صندوق، برج و جاهاى 
بسته يا محصور به ميان مى آيد كه در آن قهرمان زن داستان زندانى است، مقصود «مناسك 
گذر» وكمال يابى است. اين زن، مظهر جان و نفس بشر است كه از تناسخى به تناسخ ديگر 
مى رود و از مرگ به زندگى، از كودكى به بلوغ، از درجه ى دانى به مرتبه عالى در رازآموزى 
مى رسد. يك نمونه شناخته شده از اين نوع زيباى خفته در جنگل است كه كاخش در ميان 
خفجه و مورد صحرايى قرار دارد و اشاره اى است به فرارسيدن شاهزاده از راه، در آرامش و سكون 
كامل. تركيبau bois dormant كه در عنوان داستان وجود دارد، به معناى خواب طبيعت 
هم هست (م.لوفلر- دالشو، 1364: 105). اعتقاد به زندگى دوباره، يعنى حيات از دل مرگ، 
بسيارى از اقوام را برآن داشت تا زادگاه افسانه اى خدايان خود را ـ محلى شبيه به غار و مغاك 

يا شكاف صخره و كوه بدانند( مانند زادگاه ميترا) (همان، 93).
در سطرهاى باال، درباره ى خصوصيات ناسازگار نمادهاى مادرى نوشتيم. در اسطوره هاى اغلب 
ملت ها، الهه ى مادر، ايزدبانوى مرگ هم هست. از قديم ترين دوره ها، اعتقاد و اميد به زندگى دوبارهـ  
حتى پيش از هموساپين ها ( انسان معاصر)ـ وجود داشته است. رسم به خاك سپردن مردگان، ممكن 
است با پديده جوانه زدن و نيش زدن تخم و تناسخ بى ارتباط نباشد (لوى استروس- مالينوفسكى،1377: 
80). رسم دفن مردگان به صورت خميده از عهد پارينه سنگى مرسوم بوده و بنا بر اين جسد را 
به حالت جنينى درگور قرار مى دادند كه ممكن است نمادى باشد از درازكشيدن مرده در رحم 
مادرزمين، براى تولد دوباره(Brandon، 1970: 252). اين گونه تدفين، به طور وسيعى درعهد 
نوسنگى ادامه مى يابد. زمين، زهدان جهانى و منبع فرسايش ناپذير آفرينش بود و « مرگ به مثابه 

بازگشت به مادر، و ورود دوباره گذرا به سينه مادرى» تلقى مى شد(الياده، 1375: 195).
مرگ  با  انسان ها  كه  مى گيرد  صورت  زمانى  زمين،  مادر  به  بازگشت  از  ديگرى  نوع  پس 
روياروى مى شوند. باعث تعجب نيست كه سرزمين مردگان، اغلب در مغاكى زير زمين جاى 
دارد. يونانى ها اِِربو يا  تارتاروس25 را در يك ناحيه زيرزمينى قرار مى دادند. مانند آنچه عبرانى ها 
ـ جهنم ـ چون دهانه  انجام مى دادند؛ شئول.26 مسلمانان، درمتن هاى مقدسشان، جهان زيرين را 
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بزرگ آتشفشانى توصيف كرده اند كه غيرصالحان پس از داورى، درون آن مى افتند. دانته چنين 
تصوراتى را قرض مى گيرد، زمانى كه دوزخ او چون سياه چال آتشينى است، در اندرون زمين. 

در جهان مديترانه اى باستان، يك الهه، پرسفون يونانى يا پروسرپيناى رومى، اورنگ مردگان را با همسر 
خود (هادس يونانى- پلوتوى رومى) شريك بود. اما در سومر باستان، ملكه ى جهان زيرين، يك الهه ى 

تنها بود؛ يك بيوه، ارش كيگال مهيب. الهه ى ژرمنى، هل، نيز قانون گذار يگانه جهان زيرين بود. 
مكرر دراسطوره ها، يك موجود مهيب مؤنث ممكن است از مدخل جهان زيرين نگهبانى كند. 
يك نمونه جالب، دراسطوره ها و آيين مردم جزيره مالكوال  ديده مى شود. آن ها عقيده دارند روح 
با مرگ رها  مى شود و با باد به ميان آب هاى مرگ رانده مى شود. در مدخل جهان زيرين، روح 
با هيوالى زن لو- هو- هو Le-hev-hev  مواجه مى شود. او از قبل روى شن يك طرح پرپيچ و 
خم يا البيرنت كشيده كه خودش نيمى از آن را پاك كرده و چون معبر روح محسوب مى شود. 
 :1975 ،Eliade)روح بايد اين طرح را به حالت اوليه برگرداند، و اال توسط نگهبان بلعيده مى شود

 .(305-304
آب ها

    در اسطوره ى مردم مالكوال، ديديم سفر مرگ تنها گذر به جهان زيرين زنانه نبود؛ بل روح 
آب ها در داستان هايى از نزول و هبوط انسان و  مى بايد از ميان آب ها هم عبور كند. معموالً 
خروج از مناطق زيرزمينى مشاهده مى شوند. يونانى اى  كه وارد جهان زيرين مردگان مى شد، 
بايد از رودخانه استيكس عبور مى كرد كه به وسيله ى هزيود27 چنين خوانده مى شد: «الهه ى 
مهيبى كه خدايان ديگر از او نفرت داشتند». استيكس شاخه اى از جريان اقيانوس بود كه در 
اطراف جهان، مارپيچ وار حركت مى كرد. مطابق گفته افالطون، روحى كه به زمين براى تولد 
دوباره باز مى گشت، بايد از رودخانه ى ديگرى ـ لته، چشمه فراموشى ـ عبور مى كرد و از آن 
بچه ها  روح  مى شد  گفته  اروپا؛  كشاورزى  نواحى  بعضى  در  بيستم،  درسده ى  حتى  مى نوشيد. 
مى شود.  پديدار  چشمه ها  و  آب گيرها  مغاره ها،  و  سرداب ها  از  همچنين  بلكه  ازغارها،  فقط  نه 
جايگزين  درياچه  يك  با  را  غار  از  پيدايش  معمول  اسطوره ى  بومى،  آمريكاى  از  اسطوره اى 
.(305 :1975 ،Eliade)مى كند، آب جارى زيرزمينى كه مردم از آن جا به سطح زمين مى آيند

    در زبان هاى باستانى، آثار تشبيه رودخانه ها به زهدان زمينـ  مادر قابل مالحظه است. درزبان 
بابلى، اصطالح پو(pu)، هم به معناى «منشأ و رودخانه» و هم «مهبل» است. واژه ى مصرى      

« بى» ( bi ) نيز در دو معنى «مهبل» و «راهروى معدن» كاربرد دارد(الياده، 1375: 175).
اما آب ها، فقط يك حضور مشيمه (محيط جنينى) در زهدان زمين نيستند. در آفرينش گيتى 
فرض شده كه آن ها زهدانى باشند كه زمين خودش از آن متولد شده است. مطابق منظومه ى 
خلقت بابلى، انومااليش، در آغاز، آب ها به تنهايى وجود داشتند. آب هاى شيرين و آشاميدنى، 
هم  به  از  آميختند.  هم  به  تيامات  نخستين،  درياى  با  سپس  بود،  جارى  زمين  زير  كه  آپسو 

آميختن آپسو و تيامات، خدايان اوليه زاده شدند.
در اسطوره ى خلقت يهودا ـ مسيحى، حضور آب ها چنين اذعان مى شود: در آغاز، روح خدا بر 

سطح آب ها شناور بود(Eliade، پيشين: 305). 
آتش  چون  نيز  آب  عالوه  به  مى شود.  ديده  اساطير  همه ى  در  آب،  بخش  حيات  جنبه ى      
جنبه ى تطهير دارد. در سرودى ودايى چنين آمده است: «اى آب پاك، بى تو هيچ چيز وجود 
نمى تواند داشت، زيرا همه ى موجودات زنده از پيوند تو با آتش (گرما) زاده شده اند، اى آب پاك، 
زنان كاهنه، دختران گندم گون  كه  باشد  افشاند،  را  بذر  نخستين  صلبت،  در  انديشه  نخستين 

آديتى ترا بر قربانگاه (محراب) بپاشند(بايار، 1376: 139).
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اردوى سوراناهيتا، الهه ى ايرانى آب ها، زن ايزدى قمرى است و در برزيل، دخترخداى ماه «مادر 
آب ها» نام داشت. آب، همانطوركه ديديم رمز جوهر آغازين است. همه ى اشكالى كه در نهايت 

به اين عنصر بازمى گردند، از آب زاده مى شوند.
    حزقيال نبى مى گويد: «من بر شما آب پاك مى پاشم و شما پاك مى شويد» (همان، 140). يكى 
از نقوشى كه آب را نمودار مى سازد مثلثى است كه رأسش رو به پايين است و آن مثلث كره ى 
ماه، رمز بارورى و بركت و دعاى خير است. برعكس؛ آتش با مثلثى كه رأسش رو به باالست يعنى 
مثلث آتش و خورشيد نمايانده مى شود كه بر تمايالت روحانى داللت دارد. «بنابراين بى درنگ 
تصور مى توان كرد كه از تركيب آن دو مثلث، نظم كامل و توافق اعجازآميز آنچه كه در باالست و 
چيزى كه در زير است هماهنگى تام و تمام قوايى كه مكمل هم اند، حاصل مى آيد»(همان، 136).

تاريكى، شب و ماه
    به خاطر داريم كه غالباً همه ى شكاف هاى تاريك زمين مانند زهدان يك قدرت زنانه بيم آور 
درك شده اند. بنابراين، تاريكى از هر نوع ممكن است همچون نيرويى مؤنث درك شود. پس 
شب هم يك خداى مؤنث است، اغلب چون قدرتى وحشت آور. مطابق ايلياد، حتى زئوس، پادشاه 
خدايان جرئت نداشت شب را برنجاند. يك اسطوره ى اورفيك مى گويد كه چگونه شب يك تخم 
نقره را در زهدان تاريكى قرار داد، اروس يا ميل از آن تخم متولد شد وگيتى را به جنبش درآورد. 
ـ كه نطفه همه چيز در آن هست ـ جايگزين كند كه  پس او، ممكن است آب ها را چون زهدانى 
علت پيدايش كيهان است. در بيشتر اسطوره ها، گرچه شب به پس زمينه رانده شده، اما به جرم 

آسمانى عمده ى او، ماه، بيشتر توجه شده است. 
به دليل كاهش دوره اى خود، آشكارا با آبستنى و زايمان ارتباط دارد. معموالً      ماه؛ احتماالً 
الهه هاى قمرى بر زايمان يا حمايت از زنان ازدواج كرده نظارت دارند. يك نمونه آن، ژونو، الهه ى 

.(306-307 :1975 ،Eliade)قدرتمند ايتالياى باستان است كه ملكه پانتئون رومى بود
    ماه، احتماالً از قديم ترين عناصرى است كه ميان اقوام مختلف مورد پرستش قرار گرفته است. در 
بين برخى از اين اقوام، ماه جد قبيله به شمار رفته و ستايش شده است(صمدى، 1367: 12-13). 
در ميان مردم آكان در غنا، نظام اصلى جامعه مبتنى بر اقتدار شمارى از ملكه ها بود. اصل و نسب از 
آن زنان بود و هر طايفه جانورـ  ايزد خاص خود را داشت. آكان ها، جهان را زاده ى ايزد بانوى قدرتمند 
ماه به نام «ناگام» مى دانستند كه به آدميان، هنگام زاده شدن با پرتاب پرتو خود، روح بخشيد. زمانى 
كه صحرانشينان پدرساالر سودان، آن ها را واداشتند خدايى مذكرـ  اُُدمانكوماـ را بپذيرند، اقتدار ناگام 
باز هم از ميان نرفت. درنتيجه اسطوره ى تازه اى شكل گرفت كه بر مبناى آن، ادمانكوما جهان را با 

پتك و قلم از ماده ى ساكن به وجود آورد و ناگام بدان حيات بخشيد(ژيران...، 1375: 9).
از ماه كمك مى گيرند، نه     دراغلب اديان ابتدايى، ماه قدرت جاودانى دارد و جادوگران غالباً 
خورشيد. دريك اسطوره ى ليتيش، ماه به خورشيد مى گويد: «از چه مغرورى؟ آيا به خاطر گرمايى 
كه به عالم مى بخشى؟ توان من بيش از اين هاست. من باعث پيدايش موجودات و رشد آن ها هستم. 

جان مى دهم و جان مى ستانم» (صمدى، 1367: 13).
    ميرچا الياده دركتاب «رساله درتاريخ اديان» به خوبى ارتباط پر و كاستى هاى ماه را ـ در طى 
تناوب دوره اى جاودانى خود ـ با ضرب آهنگ هاى حيات و قانون صيرورت و زمان نشان مى دهد. پر 
و كاستى هاى متناوب ماه ـ و به نوعى والدت و مرگش ـ ماه را با رستنى ها و بارورى آن ها مربوط 
مى سازد. درنتيجه پيدايى زمان (با تناوب هاى پى در پى ماه) و دوره هاى باران، جزر و مد، تخم افشانى 
و ... و«همزمان با كشف برزيگرى، رمزپردازى واحدى، ماه و آب و باران و بارگيرى زنان و جانوران و 
رستنى ها و سرنوشت انسان پس از مرگ و مراسم رازآموزى را به هم مى پيوندد» (الياده، 1372: 162).
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استرهاردينگ، از شاگردان يونگ، معتقد است كه ماه در فرهنگ هاى كهن، رمز زن است وخورشيد 
رمز مرد و چون رمز زن مانند هر رمزى دوپهلو است، زن ايزد ماه نيز، هم الهه ى عشق و بارورى 
است، هم رب النوع مرگ و كينه توزى. هم سازنده است، هم ويرانگر. هم هستى بخش و هم هستى 

ستان(ستارى: 1373، 178).
ــه هر چندگاه، با  ــه دليل غيبت و حضورش ب ــت.  مار ب ــن جانوران قمرى، مار اس ــى از مهم تري   يك
دگرگونى هاى ادوارى ماه مربوط است. ازسوى ديگر، ظهور مار در هر بهارـ همزمان با نوزايى سبزه ها و 
گياهانـ  موجب اين تصور شده كه مار با نيروهاى محبوس در دل زمين و جهان زيرزمينى و بارورى 
ارتباط دارد. مار، جانورزمينى، نشانه ى مشخص همه ى الهه ى مادران بزرگ است(دوبوكور، 1373: 55).

نيروى مؤنث و حيوانات  
     تعجب آور نيست كه دادن نقش مركزى و اصلى به زمين و آب ها كه شكل هايى از نيروى مقدس 
زنانه اند، درميان مردمى كه باغبان و كشاورز هستند غالب است. غير از مادر زمين كه تكريم او ميان 
همه ى مردمى كه به فراورى او وابسته اند، به طور وسيع گسترش داشت، نيروهاى زنانه ى مهم و قابل 
توجه، اغلب كمتر ميان مردم شكارگر ديده شده اند. گرچه، گاهى يك الهه درميان دسته ى خدايان، 
به عنوان صاحب و فرمانرواى حيوانات شناخته مى شود. چنين خدايانى، ذخيره ى حيوانى ضرورى 
براى اقتصاد شكارگرى را كنترل مى كنند، اعم از خلق آن ها، يا از طريق محافظت و كنترل كميابى 
يا وفورشان و يا بازگرداندن آن ها به زندگى، پس از آن كه كشته شدند. يك چنين بانو و فرمانرواى 
حيوانات، افسانه هاى مربوط به «سدنا»ى بدخلق است از اينويت، در ميان اسكيموها. اين دوشيزه كه 
زمانى انسان بوده و فاقد انگشت است، با پدرش در قعر اقيانوس زندگى مى كند و آن جا از خوك هاى 
آبى محافظت مى كند. اما بدكارى هاى مردم اينويت موى او را بهم مى زند كه او به خاطر فقدان 
انگشتان، نمى تواند آن ها را شانه كند. پس او خشمگين شده، خوك هاى آبى را مضايقه مى كند؛ و 
.(306 :1975 ،Eliade) 28فقط زمانى آن ها را رها مى سازد كه يك شمن موى كركى او را شانه كند

نيروى مؤنث و رستنى ها
      در اسطوره هاى متنوع جهان، گياهان و خدايان نباتى، هم مرد و هم زن بوده اند. اما گياهان، 
آشكارا، هم با زمين و هم با آب ها پيوند دارند. بنابراين آن ها اغلب به نيروهاى مؤنث متصل اند. تجسم ها 
و تصاوير مردمى از يك الهه، كه سرچشمه ى زندگى و بارورى است، ممكن است او را نشسته زير 
يك درخت يا درحالى كه با دستش يك شاخه را چسبيده نشان بدهد. بدن الهه ممكن است تنه ى 
درختى باشد، درحالى كه شاخه هاى آن از شانه هايش بيرون زده اند. درختان اغلب با روان هاى زنانه 

پيوند دارند(همان). به طوركلى، صورت مثالى درخت، ساحتى زنانه و مادرانه است.
   بنا به روايات بابلى، درباغ عدن، الهه عشتارـ مام بزرگ همه ى عالم ـ درسايه ى درخت زندگى 
آرميده   است (م.لوفلر-   دالشو،    1364:   107).  به نظر ياكوت ها، آدمى، ميوه ى درختى هفت شاخه است  و
به دست زنى كه تنه اش از پوسته ى بدنه ى درخت بيرون آمده، تغذيه مى شود (دوبوكور، 1373: 20).

معموالً درخت تقديس شده، به ايزدان و زن ايزدان شباهت تمام يافته است و مثل آنان رمز بارورى 
و جاودانگى شده است. دراغلب تمدن ها، پيرامون درخت اعتقادات مذهبى رواج داشته و ريشه كن 
كردن آن گناه محسوب مى شده است. يونانى ها عقيده داشتند كه دريادها، يعنى رب النوع هايى كه در 
جنگل ها زيسته و موكل درختان و نگاهبان بيشه ها بودند، در درخت سكنى دارند. در قرون وسطى، 
درخت را منزل پريان مى دانستند. نظير چنين درختانى، در نزديكى هر روستا يافت مى شد كه 

دختران جوان، دور آن به رقص و پايكوبى مى پرداختند. (همان، 19).
سرودى از ياجور وداى هندى چنين مى گويد: «  اى رستنى ها، شما كه مادران هستيد، به شما 
همچون الهه ها دورود مى فرستم». همچنين گياهان مقدسى كه در مرداب ها رشد مى كنند، اغلب 
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مؤنث هستند؛ لوتوس هندى، كه اغلب با الهه ى هندى، لكشمى مربوط است، نمونه اى عالى در اين 
زمينه است.

تجلى يا پيشكش ها و يا تغيير شكل هايى از نيروهاى مقدس      گياهان غذايى خام، معموالً 
زنانه هستند. درآمريكاى شمالى، داستان هايى درباره ى مبدأ غله گفته مى شد كه بسيارى از 
آمريكايى هاى بومى او را همچون مادر غله29 تكريم و ستايش مى كردند. مطابق يك متن، الهه 
كشته شده و كشيده شده بود درميان زمين، براى بارور نمودن آن، جايى كه غله از آن پديدار 

.(306 :1975 ،Eliade)30مى شد

نتيجه 
      اصطالح «نيروى مؤنث» در اسطوره ها و اديان ابتدايى به كليه ى نيروهايى كه ساحت زنانه و 
مادرانه دارند اطالق مى شود. نقش زنان در جوامع ابتدايى؛ به ويژه درعصر نوسنگى و كشاورزى و 
وظيفه ى آنان در گردآورى دانه ها و بعدها كشاورزى ابتدايى، نگهدارى از فرزندان و حفظ آتش 
و ... نيز ارتباط آن ها با زايمان و افزايش افراد خانوار كه در شرايط دشوار آن روزگار بسيار اهميت 
مثل  زنان  فعاليت هاى  از  بسيارى  ديگر،  سوى  از  است.  زنان  جايگاه  اهميت  داليل  از  داشت، 
نگهدارى از بچه ها تا زمان بلوغ، نيز گردآورى دانه ها و پختن غذا و ... و نيز ويژگى هاى جسمانى 
زن در پندار بشر ابتدايى با طبيعت يكسان و همانند مى شد؛ زمين، آب ها، كوه ها و دخمه ها يا 
تپه ها و حفره ها و سنگ ها، نيز ماه و تاريكى و شب و مرگ غالباً با نيروى مؤنث ارتباط مى يابند. 
زمين غالباً به طور بالمنازع در اكثر فرهنگ ها مؤنث فرض مى شود و مقدس شمرده شده است. 
زمين، از سويى انسان را تغذيه مى كند و عناصر حياتى را به انسان عرضه مى دارد؛ اما از سوى 
ديگر با  مرگ و جهان زيرين پيوسته است؛ هم بخشنده است و هم ستاننده ى حيات. آب ها نيز 
در بسيارى فرهنگ ها با محيط جنينى و با رحم زمينى ارتباط دارند. از اين جهت اين هر دو با 
جهان زيرين هم ارتباط مى يابند. احتماالً عمل رشد دانه ها در دل خاك در زمان غيبت آن ها از 
روى زمين و ظهور و رشدشان در بهار با مرگ و زايمان پيوسته است. از دوره ى پارينه سنگى تا 
عهد نوسنگى، غالباً مرده ها را به صورت جنينى دفن مى كردند؛ شايد به اميد آن كه مثل گياهان 
تجديد حيات يابند. «الهه ى مادر» يا «الهه ى زمين» يا «الهه ى بزرگ» يا «مادركبير»كه در 
اساطير همه ى كشورها، نمونه هاى فراوانى از آن وجود دارد، نمودى از نيروى مؤنث هستند. به 
همين دليل در بسيارى از اساطير، الهه ى مادر يا الهه ى بزرگ هم بخشنده است و به همه ى 
انسان ها خوراك مى دهد و هم مى تواند بسيار ستم كار و خون ريز باشد. نمونه هاى اين دوگانگى 
در اساطير فراوانند؛ كالى يا دورگاى هندى، نيز ايناناى سومرى (ايشتار اكدى) نمونه هايى از اين 
دوگانگى هستند. دربسيارى از اسطوره ها الهه ى بزرگ همراه با جانورى ديده مى شود؛ شير، مار، 
كبوتر و... اما جهان گياهى و رستنى ها نيز غالباً با نيروى مؤنث پيوسته است. چنانچه درختان 
غالباً ساحتى زنانه دارند. بسيارى از باورهاى پيوسته با نيروى مقدس زنانه، حتى تا عصر حاضر 

به حيات خود ادامه داده اند.

جايگاه نيروى مؤنث در اساطير
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