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(تاریخ دریافت ،99/9/20 :تاریخ تأیید)99/55/51 :

چکیده 
بررسی نقشمایههای آثار کلوریتی حوزه هلیلرود و مقایسه تطبیقی آنها با آثار هنری میانرودان ،این
حقیقت را روشن می سازد که تصاویر منقوش بر سطح این آثار سنگی ،همچون پلی میان هنر و تمدن
کهن ایران و هنر تمدنهای همجوار است که نشانه ارتباط فرهنگی این مناطق است .اسناد تاریخی و
ادبی بینالنهرین در دورههای سومری و اکدی نیز ،حاکی از ارتباطات تجاری ،سیاسی و فرهنگی
گسترده میان فرمانرواییهای بینالنهرین و حوزه جغرافیایی جنوبشرق ایران است .از سوی دیگر
مشابهتهای شکلی و محتوایی حماسه گیلگمش با نقشمایههای حوزه هلیلرود ،نشان از وجود
اسطوره ای مشابه گیلگمش در این حوزه فرهنگی دارد .بررسی و تحلیل مولفههای اساطیری مشترک
میان این نقشمایهها و حماسه گیلگمش ،بیانگر وجود باورهای اعتقادی مشابهی در حوزههای
جغرافیایی یاد شده است .در این پژوهش ،با شرحی مختصر از حماسه گیلگمش ،ارتباط نقشمایههای
تمدن جیرفت با روایت داستانی حماسه مذکور بررسی شده است .تحلیل معانی نمادین نقشمایهها نیز
با یاری از نمادشناسی تطبیقی صورت گرفته است.
کلیدواژگان :گیلگمش ،نقشمایه ،هلیلرود ،جیرفت ،میان رودان.
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مقدمه
کشفیات حوزه فرهنگـی هلیـلرود ،دریچـه جدیـدی بـه روی پژوهشـگران تـاریح و تحـو ت
فرهنگی گشود .تا پیش از این کشفیات ،باسـتانشناسـان و محققـان ،میـانرودان را سرچشـمه و
خاستگاه قطعی بسیاری از مولفههای فرهنگی و باورهای اعتقادی میدانستند اما آثـار هنـری بـه
دستآمده از حوزه هلیـل رود ،بسـیاری از نرریـات پیشـین را زیـر سـوال بـرد .شـباهت میـان
نقشمایههای حوزه هلیلرود و آثار هنری میان رودان ،شاهدی بـر ارتبـاط میـان ایـن دو حـوزه
فرهنگی است .شباهتهای مذکور به خصوص میان منرومه گیلگمش و نقشمایههای هلیـلرود،
بر اهمیت بررسی مفاهیم و نمادهای موجود در حماسه گیلگمش و درک نرام معنایی و شناخت
نمادهای آن به منرور شناخت بیشتر فرهنگ و نرام باورهای حوزه فرهنگی هلیلرود ،میافزاید.
حماسه و روایت افسانهای -تاریخی گـیلگمش ،روایـت رویـدادهایی اسـت کـه از زنـدگی
گیلگمش پادشاه سومری شهر اوروک و در بازه زمانی هزاره سوم ق.م .سخن میگویـد .بـه نرـر
میرسد گیلگمش به عنوان «نخستین قهرمـان تراژیـ شـناختهشـده در تـاریح فرهنـگ جهـان»
(ستاری )8 :1831 ،و اسطوره گیلگمش به عنوان نخستین حماسه شناخته شده بشری ،نسـبت بـه
سایر حماسهها مهجور ماندهاند .اکثر پژوهشهای موجـود و اسـاطیر ،حماسـه و قهرمانـان آنهـا،
بیشتر درباره اساطیر یونان باستان یا تطبیق آن با اساطیر ایران است.
از سوی دیگر ،مدارک باستانشناختی نشان میدهد که از هزاره چهارم ق.م .روابـ سیاسـی،
فرهنگی و اقتصادی پیوستهای میان جنوب شرق ایران و مناطق غربی و جنوب غربـی ،بـه ویـژه
بینالنهرین برقرار بوده است« .مدارک جدید کشفشده از حفریات منطقه جیرفت ،حاکی از نیاز
مبرم بر بازنگری خاستگاه تمدن شرق است .این مـدارک نشـان مـیدهـد کـه خاسـتگاه بخـش
چشمگیری از هنر سومری ،منطقـه جنـوب شـرق ایـران یعنـی جیرفـت و کرمـان بـوده اسـت»
(مجیدزاده .)1831 ،میتوان حدس زد که حماسه شفاهی یـاد شـده ،بنـا بـه مـراودات فرهنگـی
تمدنهای پیشایالمی با تمدن میان رودان از سرچشمه اساطیری خـود در تمـدنهـای همجـوار
شرقی ،جدا گشته و بهتدریج به صورت حماسهای پیرامون شخصیت تاریخی پادشاهی سـومری،
در آمده است .این امر ،بر اهمیت بررسی مفاهیم و نمادهای موجود در حماسه گیلگمش و درک
نرام معنایی و شناخت نمادهای آن میافزاید.
از آنجا که خ به دست آمده از کتیبههای جیرفت ،خوانده نشـده و منبعـی بـرای شـناخت
فرهنگ کهن جیرفت و نرام باورهای مردم آن منطقه در هزاره سوم ق.م .هنوز وجود ندارد ،لـذا
نمادشناسی تطبیقی ،به عنوان راهی برای شناخت فرهنگ مذکور ،میتواند راهگشا باشد .در ایـن
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پژوهش ،قصد ما شناخت نقشمایههای روایی و تصویری مشابه بین آثار تمدن جیرفت و حماسه
گیلگمش و درک نرام معنایی تأثیرگذار بر پیدایش این نقوش و روایتها اسـت .در ایـن راسـتا
بررسی نمادهای مشابه در تمدنهای دیگر و کهنالگوها و باورهای مسل در فرهنگهای دوران
آغاز شهرنشینی و عصر مفرغ ،ضروری به نرر میرسد.

حماسه گیلگمش
حماسه گیلگمش به عنوان کهنترین حماسه ثبتشده بشری شناخته میشود و نسخههـایی از آن
به زبانهای اکدی ،بابلی و آشوری موجود است .روایتهای قدیمیتر مرتب با این حماسـه نیـز
وجود دارد که به هزاره سوم ق.م .میرسد و به زبان سومری است .کامـلتـرین مـتن موجـود از
«حماسه گیلگمش» ،نسخه اکدی حماسه است و روایاتی است که بـر الـواحی از خشـت پختـه،
نگاشته شده و ضمن کاوش در بقایای کتابخانه سناخریب و آشوربانیپال به دسـت آمـده ،امـا در
اور 1و سیپپر ،2تألیف شده است .این مجموعه ،شامل  12لوح یـا کتیبـه و حـدود  8۳۳۳سـطر
است (م کال.)21 :1818 ،
جرج اسمیت ،8دانشمند آشورشناس انگلیسی که هزاران لوح و پارهلوح از خرابههای نینوا را
در موزه بریتانیا مطالعه کرده بود ،پس ازیافتن و مطالعه لوح یازدهم (طوفان) ،سرپرستی عملیات
حفاری را به عهده گرفت و پس از مطالعه الواح دیگری از کتابخانـه آشـوربانیپال ،دریافـت کـه
داستان طوفان ،جزئی از ی

منرومه مفصل و طو نی است که بابلیهای باستان آن را «مجموعـه

گیلگمش» مینامیدند (کریمر .)161 :1838 ،از آن زمان تاکنون ،طی کشفیات باسـتانشناسـی در
عراق ،الواح و قسمتهای تازهای از حماسه گیلگمش به دست آمده است که برخی از این الواح
در دوره بابل باستان ،یعنی هفده تا هجده قرن ق.م .تدوین شدهاند .عالوه بـر آن ،بـر روی چنـد
لوح گلی در بایگانیهای امپراتوری هیتی در بغازکوی (آسیای صغیر) ،نسـخه تجدیدنررشـدهای
از این حماسه از اواس هزاره دوم ق.م .یافت شده و همچنین قطعـاتی از نسـخه برگـردان ایـن
منرومه به زبان هیتی و نیز قطعاتی ترجمهشده به زبان هوری از زبانهای هند و اروپایی ،وجـود
دارد (مجیدزاده 1816 ،ج  .)813 :2این موضوع ،بیانگر آن است که حماسه گیلگمش در سراسر
خاور نزدی  ،شناخته شده بوده و مورد مطالعه ،تقلید و ترجمه قـرار مـیگرفتـه اسـت (همـان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ur
2 Sippar
3 George Smith
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 .)162در حال حاضر ،بیش از نیمی از مجموع  8۰۳۳سطر منرومه ،کشف شده اسـت .در سـال

138۳میالدی ،کمبل تامسن ،1متن تمام اشعار منرومه را منتشر کرد (همان).
پس از مقایسه بخشهایی از حماسه که در دوره بـابلی قـدیم سـروده شـدهانـد ،بـا داسـتان
آشوری که مدتها بعد نوشته شده ،مشخص شد که این منرومه ،بـا شـکل فعلـی آن ،از دیربـاز
وجود داشته و قدمت آن ،به نیمه اول هزاره دوم ق.م .میرسد .همچنین با بررسی اجمـالی نـام-
های بهکاررفته در داستان ،میتوان گفت که با همه قـدمت منرومـب بـابلی ،ایـن حماسـه ،دارای
ریشههای سومری است .برای نمونه ،نام هـای گـیلگمش و انکیـدو بـه احتمـال قـوی ،کلمـاتی
سومری هستند .همچنین نام پدر و مادر گیلگمش ،یعنی لوگـلبنـده ،و نـینسـون نیـز سـومری
هستند .خدایانی که در حماسه حضور دارند نیز ،هری دارای همتایان سومری هسـتند و سـنت
پرستش آنان ،یادگار سومریان است (همان.)16۰ :
هر مطالعه ای درباره پیشینه این حماسه بهتـر اسـت بـا نگـاهی حـاکی از تردیـد نسـبت بـه
خاستگاه قطعی و واحد ،به نکاتی اشاره کند که بتواند برداشت رایج از سیر تکوین ایـن حماسـه
را به چالش بکشد .هرچند ،قدمت روایات مربوط به گیلگمش بـه عنـوان شخصـیت تـاریخی و
قهرمان حماسه ،به هزاره سوم ق.م .و دوران سلسلههای قدیم سومر بـازمیگـردد امـا آنچـه در
حال حاضر به نام حماسه گیلگمش میشناسیم در دورههای بعدی (هزاره دوم ق.م ).تدوین شده
است .تاریح اصلی نگارش متن اکدی این منرومه به سالهای ابتدایی هزاره دوم ق.م .نسبت داده
شده است اما ممکن است حتی اندکی کهنتر باشد.
بگفته بورکهارت« 2اصل داستان بسیار قدیمی اسـت و بایسـتی در دایـره فرهنـگ سـومری-
اکدی به وجود آمده باشد ...متن اولیه داستان از روی قـراین بایـد در  21۳۳سـال قبـل ازمـیالد
تنریم شده باشد؛ سپس با خ میخی و زبان ادبی سومری -اکدی به بابلیها میراث رسیده ،دائـم
از نو تکرار شده ،تزیینات تازهای یافته و ظاهراً به ضـرورت ماهیـت داسـتان ،زوایـای نجـومی،
تاریحهای معاصر و تمایالت عامیانه بر آن افزوده گشته است» (بورکهارت .)12 :1838 ،با وجود
شواهدی بر شکلگیری اولیه حماسـه توسـ کاهنـان سـومری ،نسـخههـای بـه دسـتآمـده از
اکتشافات باستانشناسی بغازکوی به زبانهای هیتی و هـوری و همچنـین وجـود نقشـمایههـای
مرتب با بخشهای مختلف این حماسه در آثار تمدنهای همجوار ،نشـانههـایی از وجـود یـ
طرحواره داستانی است که در روند تعامالت فرهنگی میان فرهنگهای باستانی تکوین پیدا کرده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Reginald Campbell Thompson
2 Burckhardt
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است .به عبارت دیگر ،حماسه گیلگمش محصول ی نقطه جغرافیـایی خـاص در منطقـه میـان
رودان و دستاورد زمان قطعی و مشخصی در تاریح نیست بلکه این منرومه ،در ی بـازه زمـانی
بیش از هزار ساله در قلمرو آشوریان و بابلیان بـه ثمـر نشسـته و بـا گـذر از مرزهـا در قلمـرو
گستردهای از فلسطین تا قلب آناتولی و دربار پادشاهان هیتی مورد ترجمه یا گرته بـرداری قـرار
گرفته است (شاملو.)3 :1831 ،
عالوه بر این ،وجود تفاوت میان روایات سومری مرتب با گیلگمش و نسخههای دورههـای
بعد و اضافه شدن عناصر اساطیری رایج در فرهنگهـای دیگـر و حضـور مولفـههـای هنـری و
فرهنگی اقوام دیگر در این حماسه ،شاهد دیگری بر خاستگاه میـانفرهنگـی آن اسـت .بررسـی
مستندات تاریخی و آثار هنری دیگر فرهنگهای آن دوران ،شاید بتواند زوایای پنهان ارتباطـات
فرهنگی و تأثیرات یادشده را مشخص کند که نیازمند پژوهشی جداگانه است .آنچه این نوشتار
در پی آن است ،تالش برای نسبت دادن نقطه پیدایش یا تکوین ایـن حماسـه بـه فرهنـگهـای
فالت ایران و به طور خاص ،حوزه فرهنگی هلیلرود نیست بلکه بررسی مولفههـای فرهنگـی و
هنری مشترک میان آثار هلیلرود و حماسـه مـذکور در جهـت درک فرهنـگ و باورهـای رایـج
هلیلرود در هزاره سوم ق.م .است.

بررسی اشتراکات میان نقشمایههای حوزه هلیلرود و حماسه گیلگمش
همانطور که پیشتر ذکر شد ،هری از الواح یازدهگانه ،بخشـی از حماسـه گـیلگمش را بـازگو
میکنند .نسخه مورد بررسی (نسخه بابلی) شامل  12لوح است که لوح دوازدهم پیوند روایی بـا
باقی الواح ندارد .جدول  1دربرگیرنده بخشهـای مهـم روایـت در هریـ از الـواح اسـت .در
بخشهایی از داستان این الواح ،با مولفهها و روایاتی مواجه میشویم کـه یـادآور نقشـمایههـای
حکاکیشده بر آثار سنگی جیرفت هستند .در این بخش به بررسی این تشـابهات و نقشـمایههـا
خواهیم پرداخت .مولفههای اساطیری مشترک ،عبارتند از رامکننده حیوانات ،شیر (گربـهسـانان)،
گاو نر ،عقرب -انسان ،مار و درخت زندگی که به طور مجزا هری از آنها مورد بررسـی قـرار
خواهند گرفت.
جدول  -1شرح مختصر الواح دوازدهگانه
لوح اول

شرحی از گیلگمش ،شهریار اوروک و سازنده حصارهای شـهر ،توصـیف قـدرت و سرکشـی او و
بیان بخشی از اختیارات او ،شکایت اهالی اوروک از او نـزد خـدایان ،آفـرینش انکیـدو و توصـیف
همزیستی او با موجودات دیگر ،آزردگی ی شکارگر از انکیدو و چارهاندیشی و مراجعه شـکارگر
به گیلگمش و همراهی با کاهن معبد به نزد انکیدو ،تغییر وضعیت انکیدو پس از ارتباط با کاهن.
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ادامه جدول  -1شرح مختصر الواح دوازدهگانه
لوح دوم
لوح سوم
لوح چهارم
لوح پنجم
لوح ششم
الواح هفتم و
هشتم
لوح نهم
لوح دهم
لوح یازدهم

همراهی کاهن با انکیدو تا شهر ،نبرد انکیدو و گیلگمش ،شکلگیری دوستی گیلگمش و انکیدو
خستگی انکیدو از زندگی در شهر ،تصمیم بـرای رفـتن بـه جنگـل سـرو و قطـ درخـت (آوردن
چوب) ،عزیمت برای جنگ با خومبابا نگهبان جنگل.
سفر به سمت جنگل ،به خواب دیدن گیلگمش و تعبیر رویا توس انکیدو
مبارزه با خومبابا و کشتن او ،قط کردن و کندن درختان
بازگشت به شهر ،رد کردن پیشنهاد ایشتر ،مبارزه با گـاو آسـمانی و کشـتن او ،تـوهین انکیـدو بـه
ایشتر ،ستایش شاخهای گاو نر و تقدیم آن به لوگلبنده
تصمیم خدایان به مرگ انکیدو ،رویـای انکیـدو ،بیمـاری و مـرگ انکیـدو ،سـرگردانی و پریشـانی
گیلگمش
نبرد با دو شیر و کشتن آنان ،آگاهی گیلگمش به مرگ و جسـت و جـوی جـاودانگی ،مالقـات بـا
کژدم  -انسان
مالقات با سیدوری میخانه دار ،عبور از دریای مرگ
مالقات با اوتنپیشتیم ،شرح داستان طوفان از زبان اوتنپیشتیم ،شـرح جـاودانگی توسـ خـدایان از
زبان اوتنپیشتیم ،آگاهی گیلگمش به ناگزیری مرگ ،دستیابی بـه گیـاه جـوانی ،اسـتحمام در چـاه و
دزدیده شدن گیاه توس مار

رامکننده حیوانات 
اسطوره گیلگمش به عنوان رامکننده حیوانات ،از ویژگیهـای مهـم حماسـه مـذکور اسـت کـه در
جایجای اثر حضور دارد و بازنمود باورهای اساطیری مردم میان رودان است .چنـان کـه در لـوح
ششم مبارزه گیلگمش و انکیدو با گاو آسمانی و کشتن او و در لوح نهم نبرد گیلگمش بـا دو شـیر
و کشتن آنان و مالقات با کژدم -انسانها و گرفتن اجازه عبور ،روایت میشود .در آثار هنری میـان
رودان تصاویری از رامکننده حیوانات در اشکال گوناگون به چشم میخورد (تصاویر  1و .)2

تصویر  -1نقش رامکننده حیوانات بر روی یک مهر
(مککال)1131 ،

تصویر  -2رامکننده حیوانات بر روی جعبه چنگ اور

– دوران سوم سلسلههای قدیم (مجیدزاده 1133،ج)1
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شرح رودررویی گیلگمش با گاو نر و تصاویر او درکنار جانوران درآثـار هنـری و مرهرهـای
میان رودانی مربوط به هزاره سوم و دوم ق.م .به چشم میخورد و در ابتدا گمان میرفت که این
نقشمایه ،منشأ میان رودانی دارد اما کشفیات جدید در جنوبشرق ایران و بـه خصـوص حـوزه
هلیلرود ،از وجود نقشمایه رامکننـده حیوانـات در ایـن حـوزه فرهنگـی در هـزاره سـوم ق.م.
حکایت دارد .تعداد زیادی از نقشمایههای هلیلرود ،نشاندهنده رامکننـده حیوانـات یـا سـلطان
جانوران در نقش انسان یا انسان -حیوان است و شامل نقوشی از نبرد یـ مـرد بـا دو مـار ،دو
پلنگ ،دو عقرب و  ...است که آنها را در دستانش مهار کرده است (تصـاویر  8و  .)1از طرفـی
ذکر این نکته ضروری است که نقشمایههای سلطان جانوران در پس زمینهای اساطیری از هـزاره
پنجم و چهارم ق.م .بر روی مرهرهای استوانهای شوش پدیدار شد (آمیه 11 :1812 ،و مجیدزاده،
)1 :1832؛ همچنین نقش پهلوانی که مارها را در کنترل دارد ابتدا در شمایلشناسی هنر ایـران در
طول هزاره پنجم ق.م .ظهور کرده است (پیتمن.)81 :1832 ،

تصویر  -1نقش رامکننده حیوانات بر روی ظروف سنگی جیرفت (همان)1132 ،

نقوش اساطیری در آثار هنری به جایمانده از هلیلرود ،آشکار میسازد که در اسـطورهشناسـی
ساکنان عصر مفرغ حوزه هلیلرود ،چهرههای حماسی از هر دو نوع موجود انسان و جـانور وجـود
داشته است که نیروهای طبیعی و فوقطبیعی را درکنترل داشتهانـد و اندیشـه طبیعـتگرایانـه روی
مرهرها نشان میدهد که از فالت ایران به میان رودان رسیده است (همان.)11-81 :

تصویر  -4نقش رامکننده حیوانات بر روی ظروف سنگی جیرفت (همان)
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عقرب -انسان
نقشمایه عقرب ،پس از مار ،دومین مهمترین و پرتعدادترین نقشی است که در آثار جیرفت ،تکـرار
شده است .پیش از ورود به بررسی این نقشمای در آثار جیرفت ،ذکر نکاتی درباره قدمت انخستین
مکان پیدایش آن ضروری است .کهنترین نقش عقرب ،تاکنون از سـتونهـای سـنگی کهـنتـرین
نیایشگاه بزرگ سنگی دنیا مربوط به اولین دوره نوسنگی پیش از سفال در گوبکلیتپـه 1در حـدود
 1۰کیلومتری شهر شانلیاورفا 2در جنوبشرقی ترکیه به دست آمده است .با وجود بقایای سـتون-
ها ،مجسمههای بزرگ و شواهد دیگر در محوطه گوبکلیتپه ،کاربری این بناها را تنها مـیتـوان در
ارتباط با اهداف آیینی تعریف کرد و هیچ ادعایی در مورد کـاربری مسـکونی ،قابـل دفـاع نیسـت.
اشمیت و پیترز 8میگویند« :گوبکلیتپه ی استقرار نوسنگی اولیه با تعـدادی خانـه آیینـی نیسـت،
بلکه تمامی محوطه مزبور ،دارای کاربری آیینی بوده است» ( .)16 :2۳۳1از ویژگیهـای برجسـته و
شاخص معماری در گوبکلیتپه ،وجود ستونهای  Tشکل بزرگـی اسـت کـه در دیـوار پیرامـونی
نیایشگاه نصب شدهاند (تصویر  .)۰این ستونها در قدیمیترین یه گوبکلیتپه ،با نقوش جـانوری
تزئین شدهاند .یکی از نکات قابل توجه در ستونهای سنگی گـوبکلیتپـه ،وجـود نقشـمایه شـی
آیینی شبیه به کیفدستی است که در میان آثار جیرفت نیز یافـت شـده اسـت (تصـاویر ۰و  .)6بـا
توجه به تصاویر روی ستونها و تاریحگذاری آنها به نرـر مـیرسـد قـدمت ایـن شـی آیینـی و
خاستگاه آن کهنتر از عصر مفرغ و تمدن هلیلرود باشد و به دوره نوسنگی برسد.

تصویر  -5نقشمایه شبیه به کیفدستی بر روی ستون
سنگی شکل گوبکلیتپه

تصویر  -6شیء کیفدستی مانند با نقش عقرب-
جیرفت (مجیدزاده)123 :1132 ،

(photo: Nick Becker, German Archaeological
)Institute
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1 Göbekli Tepe
2 Şanlıurfa
3 Schmidt & Peters
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به جز گوبکلیتپه ،از درون قبرهای دوره نوسنگی جدید سامرا در مرکز میان رودان نیز (حـدود
 ۰۰۳۳ق .م ).چند قطعه سفالینه به دست آمده است که بخشی از دو بشقاب را تشکیل مـیدهنـد و
نقوش روی این دو بشقاب ،نقشی شبیه به عقرب را در ذهن تـداعی مـیکنـد .نکتـه مهـم دربـاره
سفالینههای منقوش سامرا این است که نقشمایه عقرب در بافتار مرگ و در ارتباط بـا آیـین تـدفین
مشاهده میشود (آجرلو و اسما  .)6 :1832 ،دومین محوطه باسـتانی میـان رودان کـه از آن ،نقـش
تجریدی عقرب به دست آمده (تصویر  ،)1محوطه باستانی جمدت نصر با قدمت حـدود  81۳۳تـا
 23۳۳ق.م .است( .همان) .کمی بعدتر در دوران مفرغ ،نقش عقرب -انسـان بـر روی جـام سـنگی
خفاجه و چنگ اور ،ظاهر میشود و به نقشمایهای رایج در هنر میان رودان تبدیل میشود.
در محدوده فالت ایران نقش عقرب برای نخستین بار در آثار دوران مـسسـنگی در سـیل
(کاشان) ،تل باکون (حوزه فارس) و تل ابلیس (حوزه کرمان) به کار رفته است.
در دوران مسسنگی در سیل  ،نقاشی انتزاعی نقش عقرب به همراه گُل و خطـوط هندسـی
بر روی سفالینهها رواج داشت (تصویر .)3در تل باکون در زاگرس جنوبی نیـز نقـش عقـرب از
دوران مسسنگی به دست آمده است .طالیی ،یکی از ویژگیهای سفالینههای منقوش تل بـاکون
الف را نقاشی تجریدی نقوش هندسی ،گیاهی و حیوانی از جمله مار و عقرب مـیدانـد (183۳
ب  .)111-۰ :نقش انتزاعی عقرب بر روی سفالینهای از تلابلیس نیز مشاهده شده است و پـس
از آن در دوره مفرغ نیز نقش انتزاعی عقرب از بمپور (سیستان) گزارش شده است.
نقش عقرب ،بر روی آثار جیرفت ،گاه به صورت نقشبرجسته بر روی ظروف (تصـویر ،)3
گاه در شکل ظرف (تصویر  ،)1۳گاه به صورت پیکره ت (تصـویر  ،)11گـاه دوتـایی (تصـویر
 ،)12گاه در ردیفها و به صورت تکرارشونده (تصویر  ،)18گاه بـه صـورت حیـوانی (تصـویر
 )11و گاه در ترکیب با عناصر بدن انسان (تصویر  )1۰خودنمایی میکند.

تصویر  -3نقش تجریدی عقرب بر سفالینه به

تصویر  -3نقش تجریدی عقرب بر خمره سفالی به

دستآمده از جمدتنصر (ملکشهمیرزادی)1132 ،

دستآمده از سیلک (آجرلو و اسماء)11 :1132 ،
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تصویر  -3ظرف سنگی با نقش عقرب (مجیدزاده،

تصویر  -11ظرف سفالی ساده به شکل عقرب

)114 :1132

(همان)153 :

تصویر  -11پیکره سنگی عقرب (همان)115 :

تصویر  -12شیء سنگی شبیه به کیف با نقش عقرب
(همان)126 :

تصویر  -11ظرف سنگی با دو ردیف نقوش
تکرارشونده عقرب (همان)114 :

تصویر  -14پیکره سنگی عقرب (همان)116 :

تصویر  -15نقش عقرب -انسان در چنگ رامکننده حیوانات (همان)16 :
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به نرر هال«روزگاری چنین تصور میشد که تصاویر ی موجود زیانکار ،قـدرت جـادویی
دف خود این موجود و دیگر زیانکاران را دارد و این مسئله ،شاید بتواند وجـوه نمـادین دوگانـه
عقرب را توجیه کند» ( .)32 :1832معانی نمادین عقرب عبارتنـد از« :آتـش ،اهانـت ،بدجنسـی،
پیوند زناشویی ،تحقیر ،درد و رنج ،شرارت ،شکنجه ،شهوت ،عذاب ،موذیگری و ناسـازگاری»
(جابز.)31 :181۳ ،
«در بینالنهرین کژدم -خدایان ،در آغاز نوعی پیوستگی خورشیدی به عنوان نگهبانان جایگاه
برآمدن خورشید داشتند .آنها در آغاز ،بر روی مرهرهای استوانهای نشان داده میشدند (نیمه اول
هزاره سوم ق.م ).و بعدها در تندیسهای آشوری ،آنها را به صورتی نشان میدادند کـه بخشـی
از آنها به صورت بدن انسان بود و نگهبانان پرستشگاهها و خدایان مقیم در آن پرستشگاههـا بـه
شمار میآمدند ...به عنوان نگهبانان قصر سلطنتی ،آنها دارای شاخهای ی خدا ،بالها و پاهـای
چنگالدار و دم کژدم بودند» (هال.)38 :1832 ،
معنای اول ،همراهی عقرب با میترا و یاری رساندن به او است .از سوی دیگـر ،مـیتـوان از
این صحنه ،تالش عقرب و مار به عنوان عوامل اهریمن برای به دست آوردن سرچشـمه حیـات
یعنی خون و نطفه زندگیبخش (شوالیه و گربران )631 :1831 ،را برداشت کرد.
هرچند در مورد معنای نقش عقرب در تصویر میترا ،اختالف نرـر وجـود دارد ،امـا بـدیهی
است که «کژدمها در آیین زرتشت از کارگزاران اهریمن ،فرمـانروای تـاریکی و بـدی بـه شـمار
میآمدند» (هال.)38 :1832 ،
ابوالعال سودآور با ارجاع به سه مهر ساسانی به دوام جنبههای ممنوعـه آیـین مهـری در دوران
ساسانی اشاره میکند و این سه مهر را مؤید ارتباط نزدی عقرب با آیین مهـری مـیدانـد (:1831
( )13تصاویر  16و  .)11وی همچنین به تقدس عقرب نزد ایزدیها اشاره میکند« :ایزدیها نیز بـه
عقرب احترام میگذارند و برای حمایت آن ،پیر مخصوصی به نام پیر گروا دارند» (همان.)13 :

تصویر  -16مهر ساسانی با نقش عقرب -موزه
ملی ارمنستان (خورشیدیان)1135 ،

تصویر  -13مهر ساسانی با نقش عقرب -موزه
سلطنتی بروکسل (سودآور)165 :1134 ،
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نقش عقرب در آیین مِهـری نیـز اهمیـت دارد و در نقـوش مهرابـههـای رومـی عقـرب از
عناصری است که در صحنه حمله میترا به گاونر حضور دارد و اعضای تناسلی گاو را در چنـگ
خود گرفته است؛ این حضور را به دو معنا میتوان تفسیر کرد.
در هنر متأخر مسیحی قرون وسطایی ،کژدم نماد کنیسه و به طور کلی یهودیـان بـود .عیسـی
نیز از مار و کژدم به عنوان عامالن شیطان نام برده است «کژدم بر روی پرچمهایی دیده مـیشـد
که در زمان نشان دادن مصلوب شدن عیسی بر مـیافراشـتند ...کـژدم نشـان یهـودا ،از تصـاویر
تمثیلی و نشان رش (یکی از هفت گناه بزرگ) و تنفر است» (هال .)38 :1832 ،همچنین«بـرج
عقرب ،نماد مقاومت ،جوش و خروش و مرگ است و همچنین نمـاد پویـایی ،سـختی و نبـرد»
(شوالیه و گربران.)8۳2 :1831 ،
همانطور که ذکر شد ،نخستین جلوههای نقشمایه عقرب که تاکنون یافت شده بر ستونهـای
سنگی نیایشگاه نوسنگی گوبکلیتپه در شمال و قبور دوران نوسنگی سامرا در مرکز میـان رودان
ظاهر شده است که میتواند بر خاستگاه میان رودانی این نقشمایه د لت داشته باشد .هرچند بـا
توجه به شرای آبوهوایی و وجود این حیوان در جنوبشرقی ایران امکان اصالت این نقش در
این منطقه و خاستگاه بومی آن نیز دور از ذهن نیست .از سوی دیگر ،آنچه از بررسـی نقشـمایه
عقرب ،سطوحی که بر آنها نقش شده است و روایات و معـانی نمـادین آن بـه دسـت مـیآیـد،
حکایت از ارتباط این نقشمایه با چرخه حیات و مـرگ و کـاربرد آیینـی آن دارد .تکـرار نقـش
عقرب در آثار حوزه هلیلرود نشان از اهمیت و تقدس عقرب در این حوزه فرهنگی دارد.
در اسطوره آفرینش میانرودانی ،عقرب -انسـان از جملـه گروهـی از موجـودات اسـت کـه
توس تیامت برای گرفتن انتقام مرگ اپسو فرستاده میشوند (ژیران و همکاران.)6۳ :181۰ ،
نقوش ترکیبی از اعضای دو یا چند حیوان یا اعضای حیوانات با بدن انسان شکل میگیرند.
در این ترکیبها موجودی با نیروی افسانهای و فراانسانی به وجود میآید .منحصر به فرد بـودن
بسیاری از نقوش ترکیبی که از به هم پیوستن نقش حیوان و انسان به وجود میآینـد عـالوه بـر
طلسم و جادو یا اشاره به مقدس بودن این جانوران ،سـعی در نشـان دادن جنبـه اسـاطیری ایـن
موجودات دارد و از طرفی کارکرد این حیوان یا زهر آن را در هالکت دشمن خاطر نشان میکند
و تأکید بر نیاز انسان به آن حیوان در گذران زندگی دارد (مجیدزاده.)1 :1832 ،
عقرب -انسان ،یکی از نقوش ترکیبی مهـم در فرهنـگ هلیـلرود و میـان رودان اسـت کـه
تصویر آن در آغاز بر روی مرهرهای استوانهای نشان داده میشد (نیمـه اول هـزاره سـوم ق.م ).و
بعدها در تندیسهای آشوری آنها را به صورتی نشان میدادند که بخشی از آنهـا بـه صـورت
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بدن انسان بود و نگهبانان پرستشگاهها و خدایان مقیم در آن پرستشگاهها به شمار میآمدند ...بـه
عنوان نگهبانان قصر سلطنتی ،آنها دارای شاخهای ی خدا ،بـالهـا و پاهـای چنگـالدار و دم
کژدم بودند» (هال .)38 :1832 ،یکی از کهنترین نمونههای تصـویری عقـرب -انسـان در میـان
رودان را میتوان بر روی جعبه چنگی که از گورستان سالطین اور به دست آمده مشـاهده کـرد
(تصویر .)13پیکرهای ترکیبی شبیه به عقرب -انسان نیز از تل حلف به دست آمده که دارای سـر
انسان ،دم عقرب و بال است (تصویر .)13

تصویر  -13نقشمایه عقرب -انسان بر روی جعبه

تصویر  -13پیکره ترکیبی عقرب -انسان بال دار از

چنگ اور -هزاره سوم ق.م( .مجیدزاده 1133 ،ج )1

تل حلف  311 -ق.م( .مککال)1131 ،

پیشتر درباره پیوستگی عقـرب -انسـان و خورشـید و نگهبـانی آنـان از جایگـاه خورشـید
توضیحاتی داده شد«هر صبحگاه کژدم -انسانهای ساکن کوهستان خاور ورود خورشید را میسر
میکنند زیرا در بزرگ تاشوی دامنه کوهستان را مـیگشـایند .شـمش ،ایـزد خورشـید ،در سـفر
روزانه خویش از همین روزنه فرا میجهد  ...شمش هشیارانه گام بر مـیدارد ،از کوهسـتان بـا
میرود و به  ...گردونهران خویش میپیوندد ...شمش با نور خیرهکننـدهای آرامآرام فـراز آسـمان
میرود .چون غروب فرا میرسد ،شمش گردونهاش را به سوی کوهستان بزرگ باختر مـیرانـد.
دروازهای باز میشود و او به ژرفای زمین نفوذ میکنـد .خورشـید ناپدیـد مـیگـردد» (ژیـران و
همکاران .)18 :181۰ ،در حماسه گیلگمش نیز با عقرب -انسانها بـه عنـوان نگهبانـان جایگـاه
خورشید مواجه میشویم .همانطور که پیشتر ذکر شد ،گیلگمش در مسیر خود بـرای یـافتن راز
جاودانگی ،پس از مبارزه با شیران ،به کوهستان مشو رسید که مسیر گذر هر روز خورشید بود و
در آنجا با زوج عقرب انسان مالقات نمود و عقرب -انسانها به او اجازه عبـور از کوهسـتان و
حرکت در مسیر جاده خورشید را دادند:
هنگامی که به چشمرس کوه مشو رسید
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که  ...عقرب -انسانها از دروازه آن نگهبانی میکنند
 ...هاله لرزان وحشتناک آنان ،کوهها را سراسر میپوشاند
که در طلوع خورشید و غروب خورشید بر خورشید نرارت میکند
هنگامی که گیلگمش با ترس آنان را نراره کرد
و وحشت رخسارش را تیره ساخت
بر احساسات خویش فائق آمد و در برابرشان تعریم کرد.
 ...عقرب -انسان ،دهان به سخن گشوده
به گیلگمش میگوید :برو گیلگمش
به تو اجازه میدهم که از کوههای مشو بگذری
از کوهها و محدوده کوهها گذر کنی
باشد که پاهایت تو را به سالمت باز گردانند
دروازه کوهستان به روی تو باز است.
هنگامی که گیلگمش این را شنید
سخنان عقرب  -انسان را مراعات کرد
در طول جاده خورشید حرکت کرد» (مجیدزاده 1816 ،ج .)818 :2
نقشمایه عقرب -انسان در آثار هنری جیرفت نیز حضـوری چشـمگیر دارد (تصـاویر 12 ،11و
.)1۰
مهمترین نمونه نقشمایه عقرب -انسان که در این نوشتار مورد توجه اسـت را در تصـویر 8
میتوان مشاهده کرد .در این تصویر دو عقرب -انسان ،توس رامکننده حیوانـات بـه کنتـرل در
آمده اند .اهمیت این نقش از این جهـت اسـت کـه ترتیبـی مشـابه بـا ترتیـب داسـتانی حماسـه
گیلگمش ارائه میدهد .در نقوش روی این ظرف ،ابتدا کنترل گربهسانان و سپس کنترل عقرب-
انسان و مارها را توس رامکننده حیوانات مشاهده میکنیم .با توجه به رواج نقشمایههای عقرب
و عقرب -انسان در آثار جیرفت و شیوه ترکیببندی و همراهی این موجودات با سایر جـانوران
در این آثار که شباهت به آثار میان رودانـی دارد و بـهخصـوص یـادآور برخـورد گـیلگمش بـا
نگهبانان کوهستان در مسیر یافتن جاودانگی است ،به نرر میرسد مولفههای اساطیری و داستانی
مشابهی در حوزه هلیلرود رواج داشته است .از آنجا که حماسه گـیلگمش ،مـرد عقـربنمـا را
مشابه آنچه که بر روی یکی از گلدانهای سنگی جیرفت یافت شده به تصویر میکشد ،باستان-
شناسان معتقدند که بخشهایی از روایت گیلگمش در جیرفت جریان داشته است و چه بسا کـه
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خاستگاه نخستین آن هم مربوط به همین منطقه بوده باشد» (کوینگتـون .)13 :2۳۳۰ ،1در برخـی
از نقوش جیرفت نیز انسان -عقرب دارای شاخ است که نشان از قدرت افسـانهای ایـن موجـود
دارد .هنگامی که عقرب و مار در کنار هم ترسیم میشوند ،نقش حفاظتی به خود مـیگیرنـد .در
نمونههایی که عقرب در کنار مار نقش شده است ارتباط مستقیم بین این دو نقش و نماد مرگ و
زندگی و نگهبانی دیده میشود (حسینی.)111 :1833 ،

گربهسانان
از نقوش جانوری پرتکرار در آثار جیرفت میتوان به نقشمایههای پلنگ و شیر و بـه طـور کلـی
گربهسانان اشاره کرد .چالش میان گربهسانان و انسان (تصاویر 8و  )1و همچنین گربـهسـانان بـا
یکدیگر و با دیگر جانوران (تصاویر 2۳و  )21از جمله نقوشی است که به دفعات بـر روی آثـار
سنگی جیرفت مشاهده میشود .در مواردی غیر از صحنههای چالش و نبرد ،گربهسانان در کنـار
یا دو سوی نقشمایه درخت ظاهر شدهاند (تصاویر 22و .)28

تصویر  -21نقشمایه نبرد دو گربهسان (همان)

تصویر  -21نقشمایه نبرد دو گربهسان (همان)

تصویر  -22نقشمایه گربهسان نشسته در پای درخت

تصویر  -21نقشمایه گربهسانان در دو طرف درخت

(همان)

(همان)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Covington
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گربهسانان از جانورانی هستند که از دوران پیش از تاریح در اشکال و صورتهای مختلـف بـر
آثار هنری کهن به تصویر کشیده شدهاند .پلنگ ،شیر ،ببر و گربه که در ایـن گـروه جـانوری جـای
دارند مفاهیمی مشابه دارند و گاهی تشخیص دقیق نوع آنها سخت است .در ایـن ارتبـاط بعضـی
محققین حتی نقوشی را که ظاهراً پلنگ هستند ،مادهشیرانی تزیینشده میدانند( .ملـ و رفیـ فـر،
 .)12 :1832در این نوشتار نیز معانی مربوط به گربهسانان بررسی و تمـامی توصـیفات ایـن گـروه
جانوری با مفاهیم شیر و پلنگ که در آثار جیرفت تصویر شدهاند یکسان دانسته میشود.
از دوران باستان ،گربه سانانی چون ببر ،شیر و پلنگ برای انسان اهمیت بسیاری داشتند .از
ی سو هراس از درنده خویی ایـن جـانوران و از سـوی دیگـر ،منـاف مـادی و اسـتفادههـای
کاربردی از اجزا بدن آن ها مانند پوست ،احساسات و معانی متفـاوتی را در فرهنـگ جوامـ
ابتدایی سبب میشد.

تصویر  -24نقشمایه گاو و انسان از دیوارنگاره چتلهویوک -موزه تمدنهای آناتولی -آنکارا (تصویر
از نگارنده)

تصویر  -2۰نقش برجسته پلنگ از چتلهویوک( -همان)
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در تصویر  2۰نیز که از چتلهویوک به دست آمده نقوش برجسته پلنـگ را مـیتـوان مشـاهده
کرد .در مناطق دیگری چون میان رودان و فالت ایران نیز ،تصاویری از گربـهسـانان بـر آثـار کهـن
نقش بسته است .پلنگ نمادی است از «بیرحمی ،درندهخویی ،تهاجم و تهور» (کـوپر.)1۰ :183۳ ،
به طور کلی شیر در اساطیر ،سمبل آتش ،پارسایی ،پرتو خورشید ،پیروزی ،د وری ،روح زنـدگی،
درندگی ،سلطنت ،شجاعت ،عقل ،غرور ،قدرت ،قدرت الهی ،قدرت نفس ،مراقبـت و مواظبـت و
نگهبان نمادین پرستشگاهها و قصرها است .درمیان رودان ،شیر معمو نگهبان معابـد و قصـرها بـه
شمار میرفت .کهنترین نمونههای نقش شیر در این منطقه آثار گلی یا مفرغـی مربـوط بـه اوایـل
هزاره سوم ق.م .است .معابد مصری نیز گاهی بوسیله تندیسهای شیران در ورودی آنها محافرت
میشد و عناصری مرتب با شیر را بر روی کلون درها قرار مـیدادنـد (همـان .)62 :بـر دیوارهـای
منتهی به دروازه ایشتار در بابِل نیز ،ردیفی از شصت شیر بر روی کاشیها به عنوان نگهبان مشـاهده
میشود .بابلیان صورت فلکی شیر را اورگا (شیر بزرگ) مینامیدند« .شـمش» 1خـدای خورشـید
بابلیان نیز ،گاه به شکل شیر نشان داده میشد .شیر به عنوان سلطان جانوارن ،نمـادی خورشـیدی و
درخشان و دارای ویژگیهایی است که از مقام او ناشی میشود .از ی سـو نمـاد قـدرت ،عقـل و
عدالت است و از سوی دیگر ،نشانه غرور و خودپرستی است .مجموع ایـن ویژگـیهـا از او نمـاد
پدر ،معلم یا شاهی را میسازد که از شدت قدرت میدرخشد و از نور ایـن درخشـش کـور شـده
است و چون خود را حامی میداند تبدیل به ی حاکم خودکامه میشود .از ایـن رو ممکـن اسـت
همانقدر که تحسینبرانگیز است تحملناپذیر باشد .بین این دو قطب تعـدادی مفـاهیم نمـادین در
نوسان است (شوالیه و گربران.)111 :1813 ،
شیر هم نماد خورشیدی و هم قمری است .در نقش خورشـیدی معـرف گرمـای خورشـید،
شکوه و نیروی نیمروزی خورشید ،اصل آتشین ،عرمـت ،قـدرت ،دلیـری ،شـهامت اخالقـی و
عدالت و از سوی دیگر مرهر بیرحمی و سفاکی است .شیر نماد جنگ و ایزدان جنگ است .در
نقش قمری ،شیر ماده است که مالزم مادر کبیر ،یا کشنده ارابه او و مشخصه غریزه مادری است
و غالبا ایزدبانوان باکره جنگجو را همراهی میکند .در اساطیر شیر مرکب ایزدبانوی زمـین اسـت
(پاریاد .)86 :1831 ،در طول زمان ،شیر ،پلنگ و به طور کلی گربهسانان ،به دلیل قدرت جنسـی
و نیروی توالد ،تهور ،بی باکی و در عـین حـال ظرافـت ،بـه عنـوان همـراه و محـافن ایـزدان و
ایزدبانوان و نیز نشانهای از بزرگان و پادشاهان شدند (مل و رفی فر )18 :1832 ،انتخاب شدند.
اندازه ،قدرت و ظاهر پرابهت شیر نیز ،سبب پیونـد دادن آن بـا ایـزدان و پادشـاهان از روزگـار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Shamash
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باستان شد .صفات شیروَش ،ویژه ایزدان و ایزدبانوان بود و هنوز هـم شـیر را پادشـاه حیوانـات
مینامند (وارنر.)۰21 :1832 ،
در دوران نوسنگی نیز در فالت ایران و سایر مناطق همجـوار ،بـا نقوشـی از گربـهسـانان و
ایزدبانوان مواجه میشویم .از جمله ،تصاویری از پلنگ و ایزدبانوان در چتـلهویـوک بـه دسـت
آمده است که قدمت آنها به حدود هزاره هفتم ق.م .میرسد .با وجود نقوش فـراوان پلنـگ در
ناحیه مذکور ،بررسیهای باستانشناختی در آناتولی بر نادر بودن بقایـای زیسـت شـناختی ایـن
موجود در منطقه د لت دارند .این مسئله ،میتواند تأییدی بر نمادین بودن نقـش پلنـگ در ایـن
منطقه باشد .از سوی دیگر ،پیدا شدن ی مورد بقایای استخوان پنجـه پلنـگ در گـور یـ زن،
نشانه و تأکیدی از همراهی آن با جنس مؤنث است (مل و رفی فر.)2۳ :1832 ،
به طور کلی «ایزدبانو در این مناطق ،گاه به صورت پلنگ یا در پوششی از پوسـت پلنـگ یـا
همراه با این جانور تصویر شده است و چنین نمادهایی ،ایزدبـانو را بـه عنـوان بـانوی وحـوش
مجسم مینمود» (همان .)21 :در آناتولی و بعدها در مناطق دیگر به دلیل غلبه و اهمیت اندیشـه
باروری ،پیکرههای زنان و ایزدبانوان به عنوان نمادهای باروری به نمایش در آمـدهانـد .یکـی از
کهنترین نمونهها تندیس ایزدبانویی در حال زایش است که دو گربهسان (پلنگ) او را همراهـی
میکنند (تصویر .)26

تصویر  -26تندیس ایزدبانوی در حال زایش از چتلهویوک (همان)

سیبل ،ایزدبانوی آسیای صغیر که بعدها به یونـان و روم راه یافـت نیـز معمـو بـه صـورت
نشسته بر شیر به نمـایش در مـیآمـد (همـان) .پـس از فرهنـگهـای نوسـنگی ،در آنـاتولی در
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دورههای جدیدتر تصاویر و آثاری از گربهسانان و همراهی آنهـا بـا ایزدبـانوان در میـان رودان
مشاهده میشود .وجود نقشمایهها و مفاهیم نمادینی چون گاو ،شاخ گاو ،گربهسـانان و نقشـمایه
عقرب میتواند شاهدی بر ارتباط فرهنگی جوام نوسنگی آناتولی و فرهنگهای نخسـتین میـان
رودان باشد .در تمدنهای دیگر چون هند و یونان نیز نشانههای بسیاری دال بر همراهـی گربـه-
سانان و ایزدبانوان وجود دارد .در فالت ایـران نیـز هماننـد بسـیاری از تمـدنهـای باسـتانی بـا
تصاویری از ایزدبانو و گربهسانان برخورد میکنیم که برای نمونه میتوان به نقوشی از ایزدبانوان
در شکل شیرهای ماده و نقش شیر در تصویر ایزدبانو «ناروندی» در آثار به دستآمده از شـوش
متعلق به هزاره سوم ق.م .و همچنین تصویر ایزدبانوی بالدار و پلنگ در آثار لرسـتان متعلـق بـه
هزاره دوم ق.م .اشاره کرد (همان.)2۳-13 :
با توجه به مطالب یادشده میتوان گفت که نقش گربهسانان در آثار جیرفت ارتبـاط نزدیکـی
با پرستش ایزدبانوان دارد .شباهت ظرف به دستآمده از معبد اینانا به آثار جیرفت و متن نوشته-
شده بر روی آن ،که ارتباط نمادهای جانوری پلنگ و مار با ایزدبانو اینانـا را مشـخص مـیکنـد،
شاهد دیگری بر ارتباط این نقوش با آیین پرستش ایزدبانوان است .در فرهنگ میان رودان ،اینانـا
(ایشتر) ایزدبانویی نیرومند و بازمانده الهه -مادر قدیم و مرهر باروری ،عشق و جنگ بود (بهـار،
 .)82 :181۰مرکب ایشتر ،شیر و نماد وی ،ستاره یا صفحه نجـومی بـود .دروازه ایشـتر بابـل بـا
نقش ردیف شیرها معروفترین تصویر از نماد جانوری این ایزدبانو اسـت امـا آثـار بسـیاری از
ایستادن ایشتر بر شیر نیز در هنر بینالنهرین وجـود دارد .برخـی از پژوهشـگران همراهـی ایـن
ایزدبانو با گربهسانان را نمادی از جنگ و مرگ میدانند .در الواح سومری نیـز شـواهدی از ایـن
ارتباط به چشم میخورد .برای مثال زمانی که اینانا برای دریافت قوانین مقدس و اساسی تمـدن
به نزد انکی (خدای حکمت) میرود ،انکی که شیفته زیبایی اینانـا شـد از خـدمتکار و دربـانش
خواست که برای خوشایند اینانا ،در چهره و ظاهر شیر از او پذیرایی کند (کریمر.)3۰ :1838 ،
در معبد اینانا در شمال سومر نیز ظرف سنگی مشابه آثار جیرفت (تصویر  )21یافت شده که
تصویر نبرد افعی و پلنگ میباشد و نام اینانا و افعی به خ میخـی سـومری بـر روی آن نقـش
شده است (پیتمن .)1۰ :1831 ،در دورههای بعد در حماسه گـیلگمش ،شـاهد اشـاراتی دربـاره
ارتباط شیر و ایشتار از زبان گیلگمش هستیم که شیر را معشوق سابق ایشتار میخوانـد .در لـوح
سومری دیگری مربوط به منرومـه دوم انمرکـار ،کـاهنی از آرت بـه نـام اورگرنونـا ،دسـت بـه
توطئههایی در برابر اوروک میزند و ایزدبانوی مادر به نام «سگ بـرو» بـا یـاری شـیر و پلنـگ،
توطئه او را خنثی میکند (کریمر.)132 -13۳ :1838 ،
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تصویر  -23نبرد افعی و پلنگ بر ظرف سنگی (پیتمن)45 :1134 ،

در اساطیر میان رودان ،شیر معشوق سـابق ایشـتر (اینانـای سـومری) و مرکـب او بـود .در
حماسه گیلگمش نیز شیر ابتدا با همین صفت وصف میشود .در لوح ششم پس از ابـراز عشـق
ایشتر به گیلگمش ،گیلگمش او را از خود رانده و رفتار نادرسـت او بـا معشـوقهـای سـابق را
یادآور میشود .در بخشی از این لوح ،گیلگمش میگوید« :سپس با شـیری کامـل در زورمنـدی
عشق ورزیدی اما هفت چاله و هفت چاله دیگر برای او کندی» (مجیدزاده 1816 ،ج .)881 :2
در لوح نهم حماسه ،گیلگمش در تالش برای یافتن راز جاودانگی در مسیر کوهستان مشـو
با شیرها برخورد میکند و با آنها به مبارزه پرداخته و آنها را مغلوب میکند:
«شب هنگام که بر گذرگاههای کوهستان میرسم
شیرها را دیدم و ترس فزونی گرفت...
 ...تبر را به دست با برد
خنجر را از کمر برکشید
همچون تیری به میان آنان فرود آمد
آنها را در هم کوبید و تکه تکه کرد» (همان.)818-812 :
همانطور که در تصاویر 8و  1مشاهده شد نقشمایه به کنترل درآوردن گربهسانان ،تصـویری
پرتکرار در آثار سنگی جیرفت است .در تصویر  23نیز شاهد نقشـی از گربـهسـانی هسـتیم کـه
عقربی در با ی تصویر او را همراهی میکند.
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تصویر  -23گربهسان و عقرب بر ظرف سنگی (مجیدزاده)1132 ،

همانگونه که ذکر شد در میان رودان ،کژدم -خدایان ،نوعی پیوستگی خورشـیدی بـه عنـوان
نگهبانان جایگاه برآمدن خورشید داشتند .شیر نیز نگهبان معابد ،پرستشگاهها و قصرها بـه شـمار
میرفت .در لوح نهم حماسه نیز ،گیلگمش پس از غلبه بر شیران به کوهستان مشو میرسـد کـه
مسیر گذر هر روزه خورشید است و در آنجا با زوج مخوف عقرب -انسان مواجه میشود:
هنگامی که به چشمرس کوه مشو رسید
که همه روزه بر طلوع خورشید و غروب خورشید نرارت دارد
 ...عقرب -انسانها از دروازه آن نگهبانی میکنند
 ...هاله لرزان وحشتناک آنان کوهها را سراسر میپوشاند
که در طلوع خورشید و غروب خورشید بر خورشید نرارت میکند (همان.)818 :
با توجه به نکات یادشده  ،به نرر میرسد که همراهی عقـرب و شـیر در آثـار جیرفـت نیـز
ارتباطی با نمادهای خورشیدی و معانی نمادینی که درباره این دو جانور ذکر شد داشته باشد.
در برخی دیگر از آثار جیرفت ،شیرها در کنار درخت نخل به تصـویر کشـیده شـدهانـد .در
تصویر  23درخت نخلی به چشم میخورد که شیری در مقابل آن ایستاده و گاوی در پـای آن و
نزدی ریشههایش به زمین افتاده است .در تصویر  8۳نیز درختان خرما را میبینـیم کـه در پـای
هری شیری نشسته است.

تصویر  -11نقشمایه شیر و درخت بر ظرف

تصویر  23نقشمایه شیر و درخت بر ظرف

سنگی (همان)

سنگی (همان)
212

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،03بهار و تابستان 9011

در نمادپردازی این تصاویر میتوان چنـد احتمـال را مطـرح کـرد .نخسـت ایـنکـه شـیرها
ایزدبانوان موکل بر درخت زندگی و نگهبانان آن باشند .از طرفی تفسیر این جـانوران بـه عنـوان
توتمهای قبیلهای نیز امکانپذیر است .احتمال دیگر این است که این جانوران نمـادی از آسـمان
باشند (بصیری و صرفی.)1۳ :1831 ،
اما اگر قصد تحلیل تصاویر را بر اساس روایت حماسه داشته باشیم ،به نرر مـیرسـد کنـار
هم قرار گرفتن شیران و درختان در آثار جیرفت نماد نگهبانی شیر از درخت زنـدگی (نمـادی از
زندگی جاودان یا گیاه جوانی)باشد.
در حماسه گیلگمش نیز پس از عبور از همه موان (شامل شیرها و عقرب -انسـانهـا و ،)...
گیاه جوانی به گیلگمش هدیه داده میشود.

گاو
گاو یکی از نقوش جانوری است که به تعداد زیاد بر روی آثار به دستآمده از حـوزه هلیـلرود
به چشم میخورد .گاو از کهنترین نقشمایههایی میباشد که توس انسان به تصویر کشیده شده
است .نخستین نقوش یافتشده از گاو متعلق به نقاشـیهـای غـاری دوران پارینـهسـنگی اسـت
(رفی فر )1831 ،و پس از آن در دورههای مختلف و فرهنگهای گونـاگون مـورد اسـتفاده قـرار
گرفته است .در میان جانوران مختلف گاو جایگاه مهمـی در باورهـا و اعتقـادات انسـان داشـته
است .بخشی از این تقدس مربوط به کارکردهای ایـن حیـوان در زنـدگی انسـان اسـت .امـا در
حدود هزاره دهم ق.م .در تمدن ناتوفی و فرهنگ خیامی که فاقد کشاورزی و دامپروری بودند با
تصویر گاو یا عناصری از بدن این جانور برخورد میکنیم« .در فرهنـگ خیـامی سـر کامـل گـاو
وحشی با تمام شاخهایش در داخل منازل و همچنین در تمام ایـن مـدت در موریبـت (سـوریه)
شاخ گاو درون دیوارهای منازل دفن شدهاند و بدیهی است که این اعمال جنبه هنری نداشتهاند»
(رفی فر.)131 :1832 ،
در چتلهیوک تصویر یا مجسمه گاو بسیار مورد توجـه بـوده اسـت (تصـویر  .)81بـر روی
دیوار ی معبد سر گاو را با گِل شکل داده و به صورت برجسته به تصویر کشـیدهانـد ولـی بـه
جای شاخ آن ،از شاخ طبیعی استفاده شده است .بر روی خود دیوارهـا نیـز ماننـد نقاشـیهـای
پارینهسنگی غارهای اروپا ی صورت بزرگ از گاو که به صورت برجسته تمام سـطح دیـوار را
اشغال کرده است به چشم میخورد .ژاک کوون معتقد است که نقشمایههای زن و گاو در دوران
نوسنگی غرب آسیا به شخصیت اسطورهای تبدیل شد و در قالب خدایی کـه همـه چیـز تحـت
211

مقاله علمی /بررسی تطبیقی نقشمایههای حوزه هلیلرود و حماسه گیلگمش

فرمان او است عمل میکرد .ی ایزدبانو و انسان مذکری که بـه صـورت یـ
جفت او را تشکیل داده است (همان).

گـاو در آمـده و

تصویر  -11آرایش دیوارها با سر گاو در بازسازی فضای یک خانه از چتلهویوک – موزه تمدنهای
آناتولی -آنکارا (تصویر :نگارنده)

در طول دورههای مـس سـنگی و مفـرغ ،در منـاطق مختلـف فـالت ایـران نیـز ،تصـاویر و
بازنمودهای گاو به چشم میخورد .در سـرزمینهـای همجـوار چـون دره سـند ،میـان رودان و
آناتولی (تصویر  )21نیز تصاویر و مجسمههای زیادی از گاو به دست آمـده اسـت کـه بیـانگـر
اهمیت این جاندار در باورها و اعتقادات مردم این سرزمینها است .حوزه فرهنگی هلیلرود نیـز
به دلیل شرای زیستمحیطی مساعد همواره زیستگاه مناسبی برای گاو بوده است .بـا توجـه بـه
آثار فراوانی که با نقشمایه گاو از این حوزه به دست آمده میتوان گفت که ایـن حیـوان هماننـد
سایر سرزمینهای همجوار در هلیلرود دارای قداست و جایگاه ویژهای بوده اسـت و بازنمـایی
این جاندار بر روی آثار این حوزه را باید نتیجه باورهای مردم این منطقه دانست.
شیوه بازنمایی گاو در نقوش آثار سنگی هلیلرود و موقعیت ایـن حیـوان در تصـاویر ،اکثـر
اوقات به صورتی است که نگاه همراه با احترام انسان به گاو را منعکس میکند (تصویر .)82

تصویر  -12نقشمایه انسان و گاو بر روی ظرف سنگی ،موزه باستانشناسی جیرفت (مجیدزاده)1132 ،
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در این تصویر ،انسان در سطحی پایین تـر از گـاو بـر روی زانـو نشسـته و صـورتش بسـیار
نزدی به صورت حیوان است.
در بخش دیگری از همین ظرف ،انسان در سطحی با تر از گاوها قرار دارد اما به نرر نمیرسد
که در این تصویر اختالف سطح دو فیگور انسانی ناشی از پرسپکتیو مقامی باشد بلکه بیشتر به نرـر
میرسد که با چند روایت نسبتا مستقل بر روی ی ظرف مواجه هستیم (تصویر )88؛ هرچنـد کـه
در بخش با ی تصویر به نوعی با پرسـپکتیو مقـامی مواجـه مـیشـویم .در ایـن بخـش انسـان در
اندازهای بزرگ و اغراقآمیز نسبت به عناصر طبیعت در میان کوههـا و در سـطحی بـا تر از مـاه و
خورشید قرار دارد و با دستهایش کوهها را نگه داشته است .شاید بتوان گفت کـه د لـت معنـایی
تصاویر این ظرف بر سیطره انسان کنشگر بر عناصر طبیعی زمینـی و مـافوق زمینـی اعـم از اهلـی
کردن جانوران بر روی زمین و کنترل کردن عناصر طبیعی در آسمان است.

تصویر  -11نقشمایه انسان و گاو بر روی ظرف سنگی( ،همان)

نمونه دیگری از بیان نمادین سیطره انسان بر عناصر زمینی و فوقزمینی را میتوان در تصویر
 81مشاهده کرد .در اینجا نیز کنشگر انسانی در با ی تصویر و در جایگاهی هـم سـطح مـاه و
خورشید قرار گرفته است و با دستهایش مارها را نگه داشته و همهچیز تحت کنترل اوست .در
بخش پایین تصویر در وس  ،دو گاو نر (نماد قدرت) دو مار را تحت کنترل گرفتهانـد .بـه نرـر
می رسد که در تصویر مورد نرر نیز هنرمنـد از پرسـپکتیو مقـامی بـرای بیـان جایگـاه انسـان در
طبیعت استفاده کرده است زیرا فیگور انسانی در ابعادی نسبتا بزرگ در میان ماه و خورشـید (یـا
ستاره) قرار دارد.
در تصویر  8۰انسان در میان دو گاو و همسطح با آنها ایستاده و بـاز هـم حـالتی شـبیه بـه
نوازش کردن را مشاهده میکنیم .نکته جالب توجه دیگر در این تصـاویر ،نـوع پوشـش فیگـور
انسانی و طرح لباس او است .در این تصویر ،فردی با با تنه برهنـه ،دامنـی بـه تـن دارد کـه بـا
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اشکال مثلثمانند تزئین شده است .نوع پوشش و طرح این لباس ،نقش برجسته گلی به دسـت-
آمده از کنارصندل جنوبی را تداعی میکند (تصویر .)1۳
در چند ظرف دیگر نیز تصاویری چون ردیف گاوهای نشسته (تصویر  ،)86گاوهـای ریـش
دار (تصویر )81و گاوی در حال حمله به شیر (تصویر  )83را میتوان مشاهده کرد.
در جای دیگر ،دو انسان دست در دست هـم ،چیـزی شـبیه بـه جـام را در مقابـل گاوهـای
کوهاندار گرفتهاند (تصویر .)83

تصویر  14نقشمایه انسان و جانوران بر روی ظرف

تصویر  -15نقشمایه انسان و گاو بر روی ظرف

سنگی از جیرفت (عباسی)1132 ،

سنگی ،موزه باستانشناسی جیرفت (مجیدزاده)1132 ،

تصویر  -16نقشمایه گاوهای نشسته بر روی ظرف

تصویر  -13نقشمایه گاو ریشدار بر روی ظرف

سنگی( ،همان)

سنگی( ،همان)

تصویر  -13نقشمایه گاو در حال حمله به شیر برای حمایت از گوسالهاش (همان)
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تصویر  -13نقشمایه انسان و گاو بر روی ظرف سنگی( ،همان)

تصویر  -41نقشبرجسته گلی به دستآمده از کنارصندل جنوبی (مجیدزاده :1133 ،ج )1

در چند تصویر بسیار قابل توجه و متفاوت با باقی تصاویر ،گاوی را میتوان دید که بر روی
زمین افتاده است (تصاویر 11و  .)12تصویر گاوی که زیر درخت افتـاده اسـت مـیتوانـد نمـاد
سنت قربانی برای خدای گیاهی یا درخت زندگی باشد .قربانی کردن گاو بـرای خـدایان گیـاهی
در فرهنگهای باستانی سابقه دارد .از سوی دیگر ممکن است که گاو در این تصـاویر نمـادی از
ایزد زمین باشد .به تصویر کشیدن ایزد زمین بـه شـکل گـاو در اسـاطیر مصـری نیـز بـه چشـم
میخورد .با این تصور میتوان تصویر دو شیر در طرفین درخت و گاو واژگون در پایین درخت
را تصویری از درخت کیهانی و اتصال به سه جهان دانست :زمین ،فضای بین زمـین و آسـمان و
آسمان که جایگاه بهشت و ایزدان است (بصیری و صرفی.)11 :1831 ،

تصویر  -42نقشمایه گاو واژگون در پای

تصویر  -41نقشمایه گاو واژگون در پای

درخت (همان)

درخت (مجیدزاده)1132 ،
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در تصویر  18گاوی به درخت بسته شده و دو نقش انسانی در صحنه حضور دارند که یکی
بر پشت گاو ایستاده و در حال لمس یا کندن برگهای درخت است و دیگری از میان شاخهـای
گاو در حال سقوط است.

تصویر  -41نقشمایه گاو ،درخت و انسان (همان)

بسته بودن گاو با طناب در تصویر مذکور میتواند نشانه قربانی شدن گاو یا آمـادهسـازی آن
برای قربانی یا بیانگر کنترل نیروهای طبیعی توس انسان باشد .هرچند که تصویر کردن سـقوط
انسان از میان شاخهای گاو بیانگر آگاهی هنرمند ازاین واقعیت است که «در هر صـورت گـاهی
نمیتوان همه چیز را تحت کنترل در آورد» (عباسی.)12۳ :1832 ،
بررسی بازنماییهای هنری و معانی نمادین نقشمایهها ،ارتباط نقش گاو با باورها و آیینهای
مذهبی را روشن میسازد .در موارد زیادی نقش این حیوان در نیایشگاهها یا به عنوان خدا مـورد
استفاده قرار میگرفت .برای مثال ،در ورودی نیایشگاههای ایالمی تنـدیسهـایی از گـاو نـر بـه
نگهبانی ایستاده بودند و گاو در آثار هنری ایالمی در نقش محافن ظاهر میشد .در میـان رودان،
سومریان «نینهور» خدای آذرخش و باران را به صورت گاوی غرنده توصیف میکردند .ایشـکور
(اداد اکدی) ،خدای هوا« ،گاو درخشنده» نامیده میشد و لوحهای گلـی از بابـل کهـن اداد را در
کنار گاو تصویر میکند .نماد خدای بعل نزد مردمان اوگاریت نیز گاو است .از همه ایـن مـوارد،
مهمتر و نزدیکتر به نقوش جیرفت چنـد ظـرف سـنگی یافـتشـده از دورهی جمـدتنصـر در
اوروک است که بر بدنه آنها ردیفی از گاوهـا و خوشـههـای درشـت گنـدم نقـش شـده اسـت
(طاهری( 1)1۳1 – 112 :1836 ،تصویر  .)11بر جام سـنگی اوروک نیـز هدیـهآورنـدگان بـرای
ایزدبانوی اینانا بر پشت گاوی درشتهیکل ایستادهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

برگرفته از (صحتمنش)68 :1833 ،
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تصویر  -11نقش گاو و خوشه گندم بر ظرف سنگی از دوره جمدتنصر – موزه بغداد
(مجیدزاده :1831 ،ج )8

مادهگاو در نقش زمین ،در کنار گاو نر آسمان دیده میشود .گاو ماده ،مادر است؛ نمـاد همـه
ایزدبانوان ماه است که نقش روزیدهندگی دارند؛ نیروی مولد زمین ،فراوانی ،تولیدمثل و غریـزه
مادری است .شاخهایش ،نماد هالل ماه هستند .گاو ماده ،هم نماد ایزدبانوان ماه و هم نماد زمین
است؛ هم آسمانی و هم مربوط به جهان زیرین است (کوپر .)8۳۳ :183۳ ،ماه ،ایزدی است که با
ماه و روان گاو و چهارپایان ارتباط دارد و بخشی از نطفه گاو نخستین را نگاه میدارد (آموزگار،
 .)86 :1831ماه ،نیروی تصفیهکننده دارد و این نیرو را به منـی گـاو منتقـل مـیکنـد (ورمـازرن،
 .)31 :181۰گاو ،همانند و مترادف ماه است (همان.)1۳1 :
گاو نر نشانگر نماد جنسی نرینه در طبیعت یعنی قدرت و نیروی تولیـدمثل اسـت .آن را بـا
خورشید -خدایان و آسمان مربوط دانستهاند و از مناب نهایی باروری و با خدایان آفرینش یکـی
شناخته شده است .پرستش گاو نر ،رسـمی عمـده در مصـر و در خـاور میانـه باسـتان و شـرق
مدیترانه و هندوستان بود .در بسیاری از جاها پرستش گاو نر مربوط به مادر -الهه میشد (هـال،
 .)3۰ :1832گاو نر مرهر حاصلخیزی ،قدرت ،سلطنت و شاه است .گـاو نمـاد زمـین و نیـروی
طبیعت ،باران و باروری است .ایزدان آسمان به شکل گاو نر ظاهر میشدند .در برخی معابد سـر
گاو و شاخهای آن نگهداری میشد .در میان رودان و مناطق مجاور تصاویر گاوهای نـر مربـوط
به خورشید -خدایان و آسمان و آب به عنوان منب حاصـلخیزی و حیـات بـود .در ادوار بسـیار
کهن گاو نر معمو نماد خدای قیم شهر و غالبا همسر مادر -الهه شناخته میشد (همان.)36 :
«در سراسر قلمرو سومر باستان ایزد ورزا به نام انلیل به عنوان خدای توفـان و خـدای برتـر
حاصلخیزی پرستیده میشد .به واسطه قدرت او بود که آب به پیدایی آمـد و کشـتزاران سرسـبز
شدند و همه روییدنیها را پیدایی آمد و از او حیات گرفت .سومریهای حـدود  8۳۳۳ق.م .بـا
نیایشهای جذاب ،انلیـل را همچـون پـدر ،ورزای قدرتمنـد و بزرگـوار ،خداونـدگار حیـات و
سرکرده قدرتمند ایزدان میپرستیدند» (وارنر .)۰۳6 :1832 ،نارامسین فرمانروای اکدی به هنگـام
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نبرد شاخ گاو بر سر مینهاد و سیطره ایزد ورزا را به رسمیت میشناخت« .در میان رودان پیونـد
نزدیکی میان ایزد ورزا و پادشاه وجود داشت و هر دو را ورزای وحشـی مـینامیدنـد» (همـان:
 .)۰۳1دستار شاخدار پادشاهان به عنوان نمـاد انتصـاب و قـدرت آسـمانیشـان بـود و نمـایش
تصاویر ایزد ورزا با ریش بلند و پیچدرپیچ از دیگر نشانههای این پیوند است (هال.)3۰ :1832 ،
«نینخورسگ» 1مادر -الهه سومری در سراسر میان رودان ،تا سـقوط امپراتـوری آشـور بـه
صورت گاوی نشان داده میشد که گوساله خود را شیر میدهد یعنی تصویری که گاهی د لـت
بر ایشتار داشت (همان)38 :
نگاه همراه با احترام و جایگاه قدسی به گاو در هند نیز رواج دارد .در هند گاو ماده جانوری
مقدس است و مرهر باروری ،فراوانی و زمین است« .از نقطه نرر هندوها مادهگاو بیشتر از سایر
حیوانات مقدس است و مجازات کشتن مادهگاو مرگ است ولی آن را بـا هـیچ خـدایی یکسـان
نمیدانند .در ریگودا ابر بارانزایی اسـت کـه زمـین را خـوراک مـیدهـد» (هـال.)38 :1832 ،
تصاویری بر روی مهرها و مصنوعات دره سند (هزاره سوم ق.م ).یافت شـده کـه سـتایش یـ
مادر -الهه را در رابطه با گاو نشان میدهد.
قربانی کردن جانوران در دوران باستان رسمی نمادین بود .در ابتدا این رسم را در سال نـو و
جشنهای بهاری در میان رودان و نقاط دیگر با قربانی کردن گاو نر ،قوچ یـا بـز بـرای تضـمین
درو و برداشت پربرکت انجام میدادند (همان .)36 :سر گاو نر که نیروی حیاتی در آن است بـه
مفهوم قربانی و مرگ است .کشتن گاو نر در سال نو مرهر مرگ زمستان و تولید نیـروی حیـات
آفریننده است.
در آیین مهر گاو نر قربانی میشود .ایزد مهـر گـاو را در چراگـاهی مـییابـد ،شـاخ او را در
دست گرفته و بر او سوار میشود اما گاو او را از پشت خود فرو میافکند و مهر کـه شـاخ او را
در دست دارد در کنار او گام بر میدارد .گاو میگریزد و مهر به دنبال او میرود تا سرانجام او را
یافته و آن را در دخمهای قربانی میکند و از تخمه او حیات گیاهی و جانوری به وجود مـیآیـد
و زیر بنای غالت فراهم میشود (آموزگار .)21 :1831 ،در این آیـین ،مـرگ از زنـدگی جـدایی
ناپذیر است و گاو نر به عنوان منشأ حیات ،خود نیز میتواند نماد مرگ باشد .میترائیسـم کـه در
روم رقیب اصلی مسیحیت بود رواجدهنده قربانی گاو و بخشوده شدن گناهان و تطهیر بـدن بـه
واسطه خون گاو نر قربانی شده بود .در تصویری از میترا که گاوی را میکشد خوشههای گندمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ninhursag
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دیده میشود که از خون گاو جوانه میزند (هال .)36 :1832 ،پیشتر به نقش گاو و خوشه گندم
در ظروف میان رودان اشاره شد (تصویر  )11و میتوان خاستگاه تصویر گاو و خوشـه گنـدم را
هنر میان رودان دانست.
در تصاویر و نقشمایههای گاو در آثار جیرفت در بیشتر موارد ،با گاو نر برخورد مـیکنـیم کـه
جنسیت آنها به طور آشکار و اغراقآمیز به نمایش در آمده است .همانطور که پیشتر ذکر شد گاو
نر در اساطیر باستانی نماد قدرت ،حاصلخیزی و باروری و در ارتباط مستقیم با خورشید -خـدایان
است .از سوی دیگر در آثار جیرفت تصاویری از گاوهای ریشدار (تصویر  )81به چشم میخـورد
که درمیان رودان از نشانههای پیوند شاه و گاو نر بود .سر ،دستها و پاهای گاوهـا در بیشـتر آثـار
جیرفت از نیمرخ به نمایش در آمده اما چشمها و شاخهای آنها از روبرو نشـان داده شـده اسـت.
این شیوه در تصاویر ترکیبی انسان و گاو مشهودتر است .برای نمونه در سمت چپ تصـویر  1۰در
فیگور انسان با شاخهای گاو ،پاها ،سر و موها از نیمرخ و با تنه ،چشـمهـا و شـاخهـا از روبـهرو
تصویر شدهاند .نکته قابل توجه بعدی در مورد تصویر  1۰نقشمایه ترکیبی میانه تصویر است که بـه
نرر میرسد ایزدبانویی با ترکیبی از انسان ،گاو و پرنده باشد که با مارها در چالش است.

تصویر  -45نقشمایه انسان و جانوران بر روی ظرف

تصویر  -46پیکره گاو از دوره جمدتنصر

سنگی از جیرفت (عباسی)1132 ،

(مجیدزاده ،1133 ،ج )1

به نرر میرسد تصویر گاو در آثار جیرفت چند کارکرد و د لت معنایی دارد .از ی سـو در
برخی آثار به عنوان جانوری اهلی و زمینی حضور دارد و از سوی دیگر در بسـیاری از تصـاویر
معانی نمادین و اسطورهای پیدا میکند .این معنای نمادین گاه در قالب گاو ریشدار یا شاخ گـاو
د لت بر قدرت دارد و گاه نشانهای از جنبههای قدسی این جانور و مفاهیمی چون قربانی است.
همانگونه که گفته شد ،گاو نر مرهر حاصلخیزی ،قدرت ،سـلطنت و شـاه و از سـوی دیگـر
نماد زمین و نیروی طبیعت ،باران و باروری است .ایزدان آسمان نیـز بـه شـکل گـاو نـر ظـاهر
میشدند و شاخ گاو عنصر مهمی در پیوند قدرت حاکمان و ایزد ورزا بود .در ادوار بسیار کهـن
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گاو نر معمو نماد خدای قیم شهر و غالبا همسر مادر -الهه ،شناخته میشد .کشـتن گـاو نـر در
سال نو ،مرهر مرگ زمستان و تولید نیروی حیاتآفریننده اسـت (کـوپر .)8۳1 :183۳ ،روایـات
اساطیری ،تصاویر و پیکرههای بسیاری از گاو در آثار میان رودان وجود دارد (تصاویر 16و .)11
نقشمایه خدای ایستاده بر گاو نیـز بـه کـرات در هنـر آنـاتولی (تصـویر  )13و میـان رودان
(تصویر  )۰۳به چشم میخورد .در میان رودان ،ایشکور اغلب به صورت ایستاده بر روی یا کنار
گاو نر یا شیراژدها در حالی که آذرخشی را در دست گرفته بود نشان داده میشد .نمـاد حیـوانی
وی در هزاره سوم ق.م .حیوان ترکیبی شیراژدها بود و گاو نر در دورههای بعدی به طور محدود
جایگزین آن شد اما در دوره آشوری نهایتا تصویر ادد به صورت ایستاده بر گاو نر بـا آذرخشـی
در دست به نمایش در آمد.
نقشمایه ترکیبی انسان -گاو نیز ابتدا بر روی مهرهـای اسـتوانههـای میـان رودان در اواسـ
هزاره سوم ق.م .ظاهر شد (تصویر  .)13در این مهرها گاو دارای سر آدمی و شاخ و از کمـر بـه
پایین گاو نر است .گاو نر با سر انسان و دارای بال نقش حفاظت و نگهبانی را خصوصا در نقش
برجستههای بزرگ نوآشوری دارد (هال.)36-3۰ :1832 ،

تصویر  -43نقشمایه انسان -گاو شاخدار بر

تصویر  -43نقشمایه گاو بر روی مهرهای

روی مهر (مککال)1131 ،

دوران اوروک (همان)

تصویر  -51نقشمایه خدای ادد (ایشکور

تصویر  -43نقشمایه خدای توفان هیتی
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سومری) ایستاده بر گاو مقدس (مککال)1131 ،

ایستاده بر گاو (هاوکینس)2111 ،

در حماسه گیلگمش در لوح ششم پس از رد شدن عشق ایشتر توس گیلگمش ،گاو آسمان
به درخواست ایشتر به شهر اوروک حمله میکند .گیلگمش و انکیدو گاو آسمان را مـیکشـند و
گیلگمش شاخهای او را تصاحب میکند.
«گیلگمش صنعتگران و اسلحهسازان ،هم آنها را فرا خواند
استادکاران ستبرای شاخهایش را تحسین کردند:
هر کدام از سی مینای سنگ جورد ساخته شده است،
گنجایش آنها شش کور روغن است
برای تدهین خدای خویش ،لوگل بند ،اهدا کرد.
آنها را آورد و در اتاق خواب شاهانب خویش آویخت» (مجیدزاده ،1816 ،ج .)883 :2
تصرف شاخهای گاو آسمان در این متن همانطور که پیشتر ذکر شد نشانه پیوند گـیلگمش
و گاو و به تمل درآمدن قدرت گـاو توسـ قهرمـان داسـتان اسـت .از سـوی دیگـر ،داسـتان
روایتشده در این لوح با توجه به وقای پیشین و پیش زمینههـایی کـه در حماسـه وجـود دارد،
نشانهای از تقابل نیروی مردانه فرمانروا با نیروی زنانه ایزدبـانو و تصـاحب مولفـههـای قـدرت
ایزدبانوان توس خدایان مذکر است .به عبارت دیگر ،وقای یادشده را میتـوان نمـادی از پایـان
یافتن تدریجی دوران قدرت الهگان و ایزدبانوان در پی گـذار بـه نرـام مردسـا ری و ورود بـه
دوران قدرت گرفتن خدایان مذکر دانست .به هر رو نسـخه بـابلی ایـن حماسـه در دوران غلبـه
فرهنگ سامیان تدوین شده و فرهنگ غالب این دوران نه مادرتباری بلکه پدرسا ری است.
همانطور که پیشتر گفته شد ،در آثار سنگی جیرفت نقشمایههـای گـاو و انسـان -گـاو بـه
کرات به چشم میخورند .در یکی از این تصاویر (تصویر  )18دو فیگور انسـانی در صـحنه بـه
چشم میخورد که یکی از آنها در با ی بدن گاو ایستاده و در حال کندن یـا لمـس بـرگهـای
درخت است که میتواند نماد گیاه جوانی یا درخت زندگی باشد .فیگور دوم در حال سقوط بـه
زمین به نرر میرسد .نمادهای تصویری موجود در این تصویر این حدس را ایجاد مـیکنـد کـه
صحنه مذکور مربوط به اسطورهای چون گیلگمش باشد .سقوط فیگور دوم واقعه مـرگ انکیـدو
به خواست خدایان پس از کشته شدن گاو آسمانی را به ذهـن متبـادر مـیکنـد .از سـوی دیگـر
فیگور اول که در حال کندن برگهاست نیز میتواند گیلگمش باشد کـه پـس از ایـن واقعـه بـه
جستجوی جاودانگی میرود و در بخش دیگری از حماسه به گیاه جوانی دسـت پیـدا مـیکنـد.
هرچند که در پایان ،آن را از دست میدهد .بسته بودن گاو به درخت نیز احتمال قربانی بودن آن
211

مقاله علمی /بررسی تطبیقی نقشمایههای حوزه هلیلرود و حماسه گیلگمش

یا آمادهسازی آن برای قربانی را تقویت میکند .در حماسه گیلگمش نیز این احتمال وجـود دارد
که کشتن گاو آسمانی نمادی از قربانی کردن آن باشد.
در تصویر دیگری از ظروف جیرفت (تصویر  )۰1انسانی را با سم و شاخهای گاو مـیبینـیم
که دو گربهسان را تسلیم خویش کرده است و در کنار این تصویر نیز عقربی به چشم میخـورد.
در حماسه مورد نرر ،گیلگمش پس از کشتن گاو آسمانی و تصاحب شاخهـای او انکیـدو را از
دست میدهد و برای یافتن راز جاودانگی عازم سفر میشود و همـانطور کـه در صـفحات قبـل
بررسی شد در مسیر سفر خویش ابتدا با شیرها (گربهسـانان) و بالفاصـله پـس از آن بـا عقـرب
انسانها روبه رو میشود .اگر تصاحب شاخهای گاو را نشانه پیوند قهرمـان و ایـزد ورزا بـدانیم
تصویر مورد نرر در جیرفت میتواند روایتی مشابه رودررویی گیلگمش و گربهسـانان در مسـیر
کوهستان مشو باشد .از سوی دیگر با فرض پیوند قهرمان با ایزد ورزا درگیـری انسـان -گـاو بـا
گربهسانان نیز نمادی دیگر از تقابل خدیان مذکر و مونث است .به عبارت دیگر ،در آثـار حـوزه
هلیلرود نیز همانند حماسه گیلگمش نشانههای انتقال قدرت از ایزدبانوان بـه خـدایان مـذکر و
تحو ت اعتقادی وجود دارد .این مسئله نه بـه معنـای نفـی پرسـتش ایزدبـانوان در حـوزههـای
فرهنگی مورد نرر بلکه به معنای گذار تدریجی از مرحلهای به مرحله دیگر در نرام اجتمـاعی و
اعتقادی این جوام است.

تصویر  -51نقشمایه انسان -گاو رامکننده حیوانات بر روی ظروف جیرفت (مجیدزاده)1132 ،

نکته دیگری که در تصویر  ۰1جلب توجه میکند نقشی شبیه به چلیپا در درون دایـره اسـت
که بر روی پای انسان -گاو نقش شده و شباهتی به نمادهایی چـون چلیپـا و گردونـه خورشـید
دارد .در دورههای بعد در هنر ایران نقش شدن گردونه خورشید بر ران و پـایینتنـه جـانوران را
میتوان در برخی آثار مشاهده کرد که جام زرین کالردشت شناختهشدهترین نمونه آن اسـت .در
تصویر  ۰2شیوه گره خوردن آنچه ریشهای گاوها به نرر میرسد نیز در اینجا تصویر گردونه
خورشید را تداعی میکند .باید توجه داشت که فرم چلیپا در آثـار جنـوب شـرقی ایـران (شـهر
211

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،03بهار و تابستان 9011

سوخته) و به خصوص جیرفت بیسابقه نیست (تصویر  .)۰8عالوه بـر مـوارد یادشـده ،ترتیـب
قرارگیری نمادهای تصویری در کنار هم در ظروف جیرفت که در چند جای دیگر نیز به چشـم
میخورد احتمال وجود اسطورهای چون گیلگمش را در این منطقه تقویت میکند.

تصویر  -51مهر مسطح چلیپایی از جنس سنگ

تصویر  -52نقشمایه انسان و گاو ریشدار (همان)

الجورد (همان)

درخت زندگی
درخت نزد بسیاری از اقوام باستانی به عنوان جایگاه خدا ،با خود خدا پرستش میشد .همچنـین
درخت ،نماد کیهان ،منب باروری و نماد دانش و حیات جاودانی بود« .دره نیـل مراسـم بسـیاری
مربوط به درخت وجود داشت .ارواح درختان که غالبا مادینه بودنـد بـه خصـوص بـا «نـوت»،1
آسمان -الهه و هاثور یکی به شمار میآمدند و آنهـا را در کتـاب مردگـان بـه صـورتی مصـور
میکردند که نیمی از آنان از شاخهها بیـرون آمـده بـرای تغذیـه و روح مردگـان ،آب بـر آنهـا
میپاشند» (هال .)236 :1832 ،روزگاری تصور میشد که زمین مسطح و گرد است و مـیگفتنـد
به وسیله نوعی کاسه واژگون یعنی فل پوشیده شده است که برای برپـا بـودن نیـاز بـه پایـهای
مرکزی مانند کوه و ستون و درخت دارد .محور جهانی یا درخـت کیهـانی را بـابلیهـا و اقـوام
اروپایی میشناختند و در اساطیر هندی وجود داشت (همان.)233-231 :
«درخت به مثابه نمادی اسطورهشناختی به طور طبیعی کاربردهای فراوان دارد .ریشههـای آن
به اعماق زمین فرو میرود که در بسیاری از اسطورهها از آن با عنوان «مادر» یاد میشود .شاخه-
های آن نیز میروید و با میرود تا آسمان را کـه «پـدر» اسـت لمـس کنـد .بـر خـالف سـایر
موجودات زنده درخت در سراسر دوران حیات خود رشد میکند و عمری چند صدساله و حتی
چند هزارساله دارد .این موضوع درخت را به نماد نیرومندی از نامیرایی تبدیل میکنـد» (بـرلین:
.)113-113 :1833
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتقاد به وجود روح در بعضی درختان و گیاهان بـه دوران پـیش از تـاریح بـاز مـیگـردد.
تصویر درختی که در دو سوی آن ی جفت جانور ،نیمهخدا یا نقش انسان قرار داشته باشـد در
هنر میان رودان در حدود  13۳۳ق.م .ظاهر شد .احتمال دارد که در آن هنگام تصویر درخت نـه
فق تجسم روح غیر شخصی باروری بلکه به منزله تجلی ایشتر بـوده باشـد .نمونـههـای میـان
رودان ،ی سرو یا ی تاک یا انار و غالب اوقات ی نخل و گاهی ترکیبی بیشتر از ی عنصـر
را نشان میدهد (هال .)23۳ :1832 ،معنای عام درخت «د لت دارد بر حیات کیهان ،تداوم آن و
رشد و تکثیر فرآیندهای زایشی و باززایی .درخت نشانه حیات تمـامنشـدنی اسـت و بنـابراین،
معادل است با نماد فناناپذیری» (گرین و همکاران.)13۰ :1816 ،
در اسطورههای ایرانی ،پدر و مادر نخستین از ی منب گیـاهی هسـتند و در اسـطورههـای
دیگر از ارتباط روح نیاکان و درختان خبر داریم.
در آثار سنگی جیرفت نقشمایههای گیاهی بسیاری به چشم میخورد کـه از مهـمتـرین آنهـا
میتوان به نقشمایه درخت در اشکال و انواع مختلف اشاره کرد .در تصاویر  ۰1و  ۰۰نمونههـای
از نقشمایه شبیه به درخت نخل را بر این ظروف میتوان دید .در تصـویر  23درخـت نخلـی را
1میبینیم که گاوی در پای آن به زمین افتاده است .پیشتـر دربـاره معنـای نمـادین ایـن تصـویر
توضیح دادهایم .در تصویر  8۳نیز شیران را در مقام محافرت از درخت میبینیم.
پیشتر درباره ترتیب مشابه عناصر داستانی در حماسه گیلگمش و عناصر تصـویری در آثـار
جیرفت مواردی ذکر شد .در مورد دستیابی به گیاه جـوانی هـم در حماسـه گـیلگمش مراحلـی
وجود دارد که عبارتند از :مبارزه با شیرها و عبور از عقرب -انسانها و پس از دستیابی بـه گیـاه
نیز ،ورود مار به صحنه ،تمامی امیدهای قهرمان را بر باد میدهد .در تصویر  ۰1نقشمایه انتزاعـی
مار را در ترکیب با درخت میتوان مشاهده کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تصویر  -55نقشمایه درخت بر ظروف سنگی

تصویر  -54نقشمایه درخت بر ظروف سنگی

جیرفت (همان)

جیرفت (مجیدزاده)1132 ،

مار
نقشمایه مار در آثار هنری بجامانده از جیرفت به تعداد زیاد و به اشکال مختلف وجـود دارد .بـا
مقایسه تعداد نقوش مار بر روی آثار سنگی جیرفت با باقی نقوش جانوری میتوان گفت که مار
مهمترین نقشمایه هنری در فرهنگ هلیلرود است .نقش مارهـای درهـم تنیـده و خشـمگین بـا
دهانهای باز یکی از رایجترین نقوش در این آثار است (تصویر  .)۰6در بیشتر این ظـروف مـار
در صحنههای جنگ و ستیز با سایر جانوران حضور دارد (تصویر .)۰3

تصویر  -53نقشمایه درخت و مار (همان)

تصویر  -56مارهای درهمتنیده (همان)

تصویر  -53حضور مار در صحنههای جنگ و ستیز (همان)

مار در فرهنگهای مختلف برای مردم حیوانی جادویی است کـه آن را موجـودی رازآلـود،
ترسناک و نامیرا میدانند« .این کیفیت به علت خزنده بودن مـار و حرکـت آن بـر روی شـکم و
نداشتن دست و پا ،دوری جستن از خطر و نیز منزوی بودن مار است .مار در فرهنگ عامه مردم
جیرفت نماد خوشبختی و پادشاهی است( ».همان)61 :
مار احتما یکی از کهنترین نمادهای حیوانی است که بر آثـار دسـتسـاخته انسـان نقـش
بسته است (مل و رفی فر .)18 :1832 ،مار نمادی دینی با مفاهیم گسترده و متنوع است که «بـا
پوستاندازی ادواری خود مانند خورشید تجدید حیات میکند و نماد مرگ و تولد دوباره است.
از سوی دیگر به دلیل وابستگی به زمین ی خدای زیرزمینی و دشمن خورشید۔ خدا بـه شـمار
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میرفت و مانند کژدم میتوانست موجب آسیب و مرگ شود» (هال .)63 :1832 ،مار از ی سـو
با مفاهیمی چون آب ،حاصلخیزی ،باروری ،زن ،آلت ذکور ،درخت ،ماه ،تجدیـد حیـات ،عقـل،
سالمتی ،قدرت و  ....و از سویی با مفاهیمی چون پلیدی ،خیانت ،خطر ،گناه  ،شـیطان ،مـرگ و
 ...پیوند دارد (متیسون.2)11-81 :1333 ،1
میرچا الیاده 8مار را از ی سو به عنوان شیطان و بدخواه و باعث مرگ و از سـویی سـودمند
و حتی تا مرز خدایی ،بزرگ و وا میداند (مل و رفی فـر .)11 :1832 ،مـار نمـاد «پرتوهـای
شمسی ،خ سیر خورشید ،آذرخش و قوای آبها و نشانه همـه ایـزدان رودخانـه اسـت .ایـن
حیوان نشاندهنده معرفت ،تلبیس ،نیرو ،زیرکی ،حیلهگری ،تاریکی ،شر ،فساد و اغواگری اسـت
 ...و نماد روحی است که در هر چیز نفوذ میکند و مرهـر طبیعـت درونـی انسـان و هوشـیاری
است» (کوپر.)88۳ :183۳ ،
«مار نماد سرچشمه حیات ،تخیل ،تجدید حیات و جاودانگی است .مار و عقاب نماد پیکـار
نیروهای آسمانی با نیروهای دوزخی و اهریمنی و بیانگر تضاد میان روز و شب ،نور و ظلمـت،
آسمان و زمین و خیر و شر است» (اسماعیلپور .)21 :1811 ،مار نگهبان چشمههای آب حیات،
بیمرگی ،قداست و همه نشانههای مربوط به زندگی ،باروری ،قهرمانی و گنجینـههـا اسـت .بـه
دنبال همین افسانهها است که مردم آب را در ظروفی به شکل مار نمایش میدادنـد یـا آن را در
حال ریزش از ظرفی به شکل مار تصویر میکردند (الیاده .)2۳1 ،2۳1 ،118 :1816 ،برای نمونـه
میتوان به سنگهای منقوش لرستان در دوران باستان اشاره کرد که دارای طـرح ظروفـی از آب
هستند که به جای دو باریکه ریزان آب ،دو مار از آنها رواناند (گدار .)18 :1811 ،ظهور مار در
هر بهار همراه با نوزایی سبزهها و گیاهان موجب این تصور میشد که مار با نیروهـای محبـوس
در دل زمین و اعماق آب نیز پیوند و همبستگی دارد (دوبوکور.)۰1 :1818 ،1
«مار در بسیاری از داستانهای آفرینش وجود دارد و به شیوههایی جالب تفسیر شـده اسـت.
متداولترین و بدیهیترین تفسیر ،تلقی آن به مثابه نمادی از جنس مذکر است اما این تفسیر فق
یکی از وجـوه ایـن اسـتعاره پیچیـده را نشـان مـیدهـد ... .ژوزف کمبـل ۰مـیگویـد :توانـایی
شگفتانگیز مار در پوستاندازی و نو کردن جوانی ،در سراسر جهان او را به اسـتاد راز و دت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chris Mattison

 2برگرفته از (مل

و رفی فر)11 :1832 ،
3 Mircea Eliade
4 Monique de Beaucorps
5 Joseph Campbell
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دوباره بدل کرده است  ...مار نیز خدای آبها است .مار کـه روی زمـین و در میـان ریشـههـای
درختان زندگی میکند در چشمهها ،مردابها و نهرها فراوان دیده میشود و بـا حرکـت امـواج
میلغزد یا مانند ی پیچ استوایی در به ی شاخهها با میرود و در آنجا مثل نـوعی میـوه
مرگ آویزان میشود .تفسیر او به مثابه نمادی از جنسی مذکر آشکار است و به عنوان بلعنده بـه
آلت جنسی مؤنث نیز تعبیر شده است .لذا نوعی تصور دوگانه عرضه میکند که به طور پنهان بر
احساسات تأثیر میگذارد» (برلین.)1۳3 :1833 :
دوبوکور تصویر مارهای درهمتنیده منقوش بر مهرهای میان رودان استوانهای شکل متعلق به
اواخر هزاره چهارم ق.م .را بیانگر مفهوم نزاع دو جانور ،نمایشگر قـدرتهـای دوسـوگرای مـار
یعنی نیروهای دوگانه سودمند و زیانبخش یا سعد و نحس میداند« .دو مـار بـه هـمپیچیـده در
وهله نخست نماد تعادل اضداد در دو قطب زندگانی و مرگاند» (دوبوکور .)63 :1818 ،گو ن،1
نقشمایه مار را ،نشانهای از نماد آب میداند که هر دو به وسیله خطوط موجیشـکل بـه تصـویر
کشیده میشوند .عالوه بر این ،دو مار درهـمتنیـده را نیـز نشـانهای از آب و بـاروری مـیدانـد
(.2 )2۳۰-2۳6 :2۳۳8
پرستش مار به عنوان نماد نیروهای زیرزمینی در دوره ادیان کتونی( 8و پیش از ظهور ادیـان
مبتنی بر پرستش ایزدان آسمانی بسیار رایج بوده و به مرور زمان مار که در دوران نوسنگی مورد
ستایش و پرستش جوام کشاورزی قرار گرفته بود تبدیل بـه نماینـده خـدای دشـمن شـد« .در
برخی نقاط مانند هند این کیشهای پیشتاریخی همگی نابود نشدند و در ترکیب با ادیان جدید
در اساطیر متأخر به صورت پیکرههای نیمهایزدان مارپیکر به نمایش در آمده اند» (همان.)۰88 :
مار در هر فرهنگی نزدی و همراه ایزدبانوست «از دستان او تغذیه میکند و به دور درخـت
او پیچیده است یا حتی به عنوان تیامات و شکلی از خود ایزدبانوست .به عبارتی مار از آفـرینش
جدا نیست ،زمانی که ایزد بانو به شکل زن تجسم مییابد ،خدای مارگون یا خدا -مار بـه شـکل
مار تجسم مییابد و هر گونه ارتباط یا اتحاد ماورا الطبیعه معناداری ممکن است بـین آنهـا بـه
وجود آید» (بارینگ و کشفورد .۰ )133 :1338 ،1به نرر میرسد که در ایران نیز همـراه بـا بـاور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Golan

 2برگرفته از (مل

و رفی فر.)1۰ :1832 ،

 chthonic 8کیشهای کهن مبتنی بر پرستش نیروهای زمینی و زیرزمینی
4 Baring & Cashford

 ۰برگرفته از (مختاریان و مل .)1831 ،
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کهن به ایزدبانوان باروری و فراوانی ،پرستش خدای مار هم از هزاره چهارم تـا هـزاره اول ق.م.
رایج بوده است (گدار.)1۰ :1811 ،
«در تمامی فرهنگها مار ،بارداری را تداعی میکند و مالزم ایزدان مؤنت و مادر کبیر است و
غالبا چنبرهزده یا دور آنها پیچیده است» (کویر .)823 :1813 ،کهنترین نشانه آشکار پیوند مـار
و ایزدبانو در ایران را میتوان در پیکره ایزدبانو (ونوس) تپهسراب متعلق به هزاره ششم ق.م .در
کرمانشاه مشاهده کرد .این پیکره به رسم تمامی پیکرههای موسوم به ونوس با اغـراق در انـدام-
های زنانه ساخته شده است اما نکته مهم در اینجا شکل سر و گردن پیکره است که فـرم مـار را
تداعی میکند (تصویر .)۰3
والتر هینتس بخشی از ویژگی منحصر بـه فـرد دیـن ایالمیـان را نـوعی عبودیـت و احتـرام
غیرمتعارف به زنانگی ابدی و پرستش مار میداند که ریشه در جادو دارد« .مار  ...یـ نقشـمایه
راستین تمدن ایالم است .حتى سفالینههـای هـزارههـای سـوم و چهـارم ق.م .نیـز منقـوش بـه
نقشهای پیچیده مار است .نقش مار روی در کوزهها و سرپوش ظروف به عنوان نشانه حراست
در مقابل ابلیس ظاهر میشود (( )13 :1811تصویر .)6۳

تصویر  -61ظرف سفالین با نقش مار با سر لوزی-

تصویر  -53ونوس تپهسراب ()Porada 1965: 20

شکل از شوش ()Amiet 1966: 39
1

هینتس در ادامه به توصیف دین ایالمی بـر مبنـای پرسـتش ایزدبـانوان و بـه ویـژه پینیکیـر
ایزدبانوی بزرگ ایالمی میپردازد که در هزاره سوم ق.م .سلطه بیچون و چرایی بر نرام مذهبی
ایالم داشت (همان.)13-13 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pinikir

پینیکیر الهه آسمانها در ایالم و مادر شایسته تمامی خدایان ایالمی که بینالنهرینیها آن را معادل ایشتار میدانستند.
211

نامۀ انسانشناسی ،سال هفدهم ،شماره  ،03بهار و تابستان 9011

با توجه به توضیحات مذکور درباره ارتباط مار و آیـینهـای مبتنـی بـر پرسـتش ایزدبـانوان،
ظهور نقش مار بر روی ظروف و آثار جیرفت را نیز مـیتـوان در امتـداد پیونـد نمـادین مـار و
ایزدبانوان در عصر مفرغ تفسیر کرد.
نمونههای بسیار زیادی از نقشمایههای مار و همچنین آثاری در تأیید ارتباط ایزدبانوان و مارهـا
در آثار فرهنگهای مختلف در عصر مفرغ وجود دارد که بررسی همه آنها در این مبحـث امکـان-
پذیر نیست .شبیهترین نمونههای نقش مار با آثار جیرفت از لحاظ فرم و تکنی ساخت اثر ،مربوط
به آثار مکشوفه از میان رودان است .در تصویر  61نمونهای از آثار منسوب بـه سـومر را مـیتـوان
مشاهده کرد که با نمونه نقوش به دست آمده از جیرفت (تصویر  )62شباهت زیادی دارد.

تصویر  -61نبرد مار و عقاب منقوش بر ظرف سنگی

تصویر  -62نبرد مار و عقاب منقوش بر ظرف سنگی

سومری ،موزه باستانشناسی استانبول (تصویر از

جیرفت( ،مجیدزاده)1132 ،

نگارنده)

یکی از معروفترین این آثار ،ظرف استوانهای (جـام) خفاجـه از دوران سلسـلههـای قـدیم
سومری است (تصویر  .)68شباهت این اثر با دستساختههای حوزه هلیـلرود بـه قـدری زیـاد
است که برخی معتقدند این ظرف به احتمال زیاد از دستاوردهای هنری هنرمندان جیرفت است.
«با مبنا قرار دادن اشیا سنگی جیرفت که خوشبختانه از نرر فراوانی و کیفیت و جـنس و دیگـر
ویژگیهای هنری شکی برای محققان باقی نگذاردهاند به راحتی مـیتـوان جایگـاه هنـری جـام
سنگی خفاجه را مشخص نمود .این جام دارای نقوش گاوهای کوهاندار ،فـردی بـا دو مـار در
دست ،دو پلنگ نشسته پشت به هم ،شیر و عقابی در حال حمله به گاو است» (مجیدزاده :1832
 .)۰۳جام خفاجه یکی از مهمترین مدارک برای مقایسـه آثـار جیرفـت و میـان رودان و بررسـی
شباهت این آثار است .با توجه به تعیین قدمت این جام به دوران سومر قدیم میتوان بـه تـاریح
تقریبی آثار جیرفت دست یافت.
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تصویر  -61جام سنگی خفاجه از دوران سلسلههای قدیم( ،مجیدزاده ،1133 ،ج )1

همانطور که در تصویر  ۰1مشاهده میشود ،مار در برخی از آثار جیرفـت در کنـار نقشـمایه
درخت تصویر شده است .همانطور که قبال ذکر شد در حماسه ،زمانی که گیلگمش در مسیر در
برکه آبی شستشو میکند ،ماری گیاه را خورد و به این ترتیب ،به جای انسان مار پوست انداخت
و جوان شد .این واقعه از ی سو به باور به جاودانگی مار و از سویی به ارتباط مار بـا آبهـا و
مرگ و باززایی اشاره دارد .مار با دزدیدن جاودانگی (گیاه جوانی) از انسان ،مـرگ را بـه عنـوان
سرنوشت محتوم به او عرضه میکند و در این میان ،خود جاودانه یا جوان مـیشـود .در تصـویر
 ۰1قرارگیری مار در کنار درخت زندگی یادآور باور ذکر شده به جاودانگی مار و از سوی دیگر
تداعیکننده رویدادی روایتشده در حماسه گیلگمش است.
پیشتر ذکر شد که در تصویر  8که نشاندهنده رامکننده حیوانات است ،سه نماد گربـهسـان،
عقرب -انسان و مار به ترتیب در کنار هم قرار گرفتهاند و همانطور کـه از حماسـه بـر مـیآیـد
رودررویی با شیر ،عقرب و مار در ی خ زمـانی بـه ترتیـب رخ داده اسـت .هرچنـد کـه در
نهایت ،قهرمان حماسه در برابر مار پیروزی به دست نمیآورد اما این تصویر یادآور توالی وقـای
در روایت اسطورهای حماسه گیلگمش است.
از دیگر نمونههایی که میتوان آن را شاهدی بر وجود ارتباط بـین آثـار جیرفـت و حماسـه
گیلگمش دانست تصویری است که در آن ،فیگور انسانی ترکیبی با پاهـایی شـبیه بـه سـم گـاو،
عقربهایی را در دست دارد (تصویر  )61و در با ی تصویر ،مارهای گرهخورده در هـم ،چـون
سایهای بر سر رویداد در حال وقوع خودنمایی میکنند.
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تصویر  -64توالی نمادهای حیوانی در آثار جیرفت (مجیدزاده)1132 ،

جمعبندی
بعلت کامل نشدن حفاریها و کاوشها در حوزه هلیلرود و دسترسی نداشـتن بـه تمـامی آثـار
مکشوفه در حفاریهای غیرقانونی ،شناخت ما از فرهنگ این حوزه ،ناقص و نیازمند بررسیهای
بیشتر و کاملتر است .با این حال ،با بررسی آثاری که هماکنـون در دسـترس اسـت و تأمـل در
نقشمایههای این آثار و مقایسه آنها با نمونههای بینالنهرینی میتوان به نتایج زیر دسـت یافـت:
مشابهتهای شکلی و محتوایی قابل توجهی میان نقشمایههای حوزه هلیلرود و آثار هنری بین-
النهرین وجود دارد .بررسی این شباهتها بر امکان وجود اسطورهای ماننـد گـیلگمش در حـوزه
هلیلرود د لت دارند زیرا میان این حماسه و نقشمایههای مذکور اشتراکاتی به چشم میخـورد.
مولفههای اساطیری مشترک میان این آثار عبارتند از رامکننده حیوانات ،شیر (گربهسـانان) ،گـاو،
عقرب -انسان ،مار و نقشمایه گیاهی درخت زندگی.
از طرفی مدارک باستان شناختی نشان مـیدهـد کـه از هـزاره چهـارم ق.م .روابـ سیاسـی،
فرهنگی و اقتصادی پیوستهای میان جنوب شرق ایران و مناطق غربی و جنـوب غربـی بـه ویـژه
بینالنهرین برقرار بوده است .آثار یافـتشـده در میـان رودان و شـباهت فـرم ،تکنیـ  ،مـواد و
محتوای هنری آنها با آثار سنگی به دستآمده از هلیلرود و همچنین بررسی اسـناد تـاریخی و
ادبی میان رودان در دوران سومری و اکدی درباره تجارت ،جنـگ و ازدواجهـای سیاسـی میـان
فرمانرواییهای میان رودان و منطقب آرت یا مرهشی د لت بر وجود ارتباطات تجاری ،سیاسی و
فرهنگی میان دو حوزه دارد.
آثار حوزه هلیلرود متعلق به عصر مفرغ و دورهای است که باور مسل و رایج فرهنگهـای
مختلف ،مبتنی بر پرستش ایزدبانوان است .بازنمود این باورها در آثار هنـری بجـا مانـده از ایـن
فرهنگها از جمله میان رودان قابل مشاهده است .نقشمایههای حوزه فرهنگـی هلیـلرود نیـز از
این قاعده دور نیست .مولفههای مشترک میان آثار هلیلرود و حماسـه گـیلگمش بیـانگر وجـود
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باور به ایزدبانوان در حوزه هلیلرود و ارتباط نقوش جانوری این حوزه بـا ایـن بـاور اسـت .از
سوی دیگر ،تأمل بیشتر در آثار این حوزه و حماسه گـیلگمش ،زوایـای دیگـری از اعتقـادات و
تحو ت فرهنگی این دوران را در حوزههای هلیلرود و میان رودان آشکار میکنـد .بـه عبـارت
دیگر در وقای داستانی حماسه گیلگمش و نقشمایههای حوزه هلیلرود نشانههای انتقال قـدرت
از ایزدبانوان به خدایان مذکر و تحو ت اعتقادی را میتوان تشخیص داد .این مسئله نه به معنای
نفی پرستش ایزدبانوان در حوزههای مورد نرر بلکه به معنـای گـذار تـدریجی از مرحلـهای بـه
مرحله دیگر در نرام اجتماعی و اعتقادی این جوام است.
برخالف آثار هنری میان رودان که غالبا متعلق به کاخها و معابدانـد و جنبـه تزئینـی دارنـد،
بیشتر آثار حوزه هلیلرود از گورستانها و مقابر این منطقه به دست آمدهاند .برخی از ایـن آثـار
مانند شی شبیه به کیفدستی که نقش آن در ستونهای گوبکلیتپه نیز مشاهده شده است ،تنهـا
کاربرد آیینی دارند .باقی آثار مانند ظروف ،گلدانها ،جامها ،کوزههـا و مهرهـا ،کـاربرد روزمـره
داشتند و در نهایت ،به همراه مردگان دفن میشدند .دفن اشیا به همراه مردگـان نیـز حکایـت از
باور به زندگی و جهان دیگر دارد .در پایان باید اشاره کرد که بررسی هری از نمادهای مشترک
میان حوزه هلیلرود و میان رودان و تشابهات فرهنگی این دو حوزه نیازمنـد مطالعـات دقیـق و
مجزا است و دقت و تالشی مضاعف را طلب میکند که نیازمند زمان بیشتری است.
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