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 چکیده

هاي کهن  هاي نمادینی است که زمانی چون زبان کالمی، معنایی مشخص در فرهنگ نیاز به شناخت مؤلفه براي درك معنایی تصاویر کهن،

کوشد با ارائه روشی علمی در تفسیر تصاویر، معناي این  می 1در این باره، آیکونولوژي. اي بودند داشتند و به نوعی بازنمایی باورهاي اسطوره

هاي نمادین در نظام  مؤلفه. هاي نمادین فرهنگی دست یابد بندي آیکونوگرافیک آنها، به ارزش ل و ردهها را روشن کند و بر اساس تحلی مؤلفه

نمایند و هرچند آیکونولوژي پژوهشی درباره محتواي تصاویر است،  نمادین زبانی، خود را به شکل کالمی، تصویري و یا رفتاري باز می

 .تر نمادین فرهنگی است تردهها در نظام گس اساساً در پی ارتباط این مؤلفه

هاي سنگ کلریتی جیرفت  ساخته با روش آیکونولوژي به درك معنایی نقش نمادین عقاب و مار در دست تااین تحقیق بر آن است 

. آن استبه  مربوطهاي بازنمود باورهاي  در این باره، پیش از هر چیز نیاز به درك بافت فرهنگی این دوران و شیوه. بپردازد) م.هزاره سوم ق(

هاي تصویري،  مایه به باور مسلط ایزدبانوي بزرگ در این دوران و تأثیر و تأثر چنین باوري در نقش 2به همین منظور از طریق آیکونوگرافی

  .پرنده و مار، خواهیم پرداخت/ بویژه نقش عقاب
  

  .مارایزدبانو، پرنده ـ  اسطوره، جادو، آیکونوگرافی، آیکونولوژي،: هاي کلیدي واژه

  مقدمه

شوند که در پی تجزیـه و تحلیـل محتـواي تصـویر و      هاي مطالعاتی در تاریخ هنر اطالق می آیکونوگرافی و آیکونولوژي به روش

بندي و تحلیل اطالعاتی است که از یک اثر هنـري حاصـل    طبقه به عبارتی، آیکونوگرافی شامل گردآوري، .است داللت معنایی آن

هاي حاصل از بررسی آیکونوگرافیک استوار است، بسیار جامع  و در پی آن، آیکونولوژي که بر بنیان  (Lash, 1996: 89)شود  می

  . .(Altet, 2002: 24)هاي فرهنگی آشکار در تصاویر است  و فراگیر بوده و دنبال درك دنیاي افکار و ارزش

 5در قرن شانزدهم و ابی واربورگ 4ریپا در قرن سوم میالدي، سزار 3سابقه تاریخی این دو روش مطالعاتی را به فیلوستراتوس

مختاریان الف، (به روش علمی مدونی تبدیل شد  6با نظریات اروین پانوفسکی 1932دهند که در سال  در قرن نوزدهم نسبت می

1390 :110.(  

اي را که  کوشد طریقه کند و می بررسی می هاي تصویري را هاي آیکونوگرافی در تاریخ هنر، ارجاعات نمادین بازنمایی پژوهش

زیرا تصویرها و نمادهاي تصویري کـه بـه صـورتی    . اند، شناسایی کند هاي گوناگون براي بیان تصویرهایشان به کار گرفته فرهنگ

ی اسـت کـه در   خوانش تصویرها در گرو شناسایی باورهـای . اند روند، همچون مفاهیم ادبی نهادینه شده مند در هنر به کار می قاعده

                                                   
  دانشجوي دکتري، دانشگاه هنر اصفهان .*
   عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان .**

1. Iconology 
2. Iconography 
3. Philostratus 
2. Cesare Ripa 
5. Aby Warburg 
4. Ervin Panofsky  



هـاي   عـالوه بـر ایـن، آیکونـوگرافی در حـوزه پـژوهش      . انـد  هاي کهن باعث ایجاد قراردادهایی براي انتقال مفـاهیم شـده   فرهنگ

در ایـن بـاره، منـابع ادبـی کهـن      . کنـد  اي مشـخص مـی   اي میان واژه و تصویر با توجه به باورهاي اسـطوره  شناختی رابطه اسطوره

در ). 1: 1390مختاریـان ب،  (یابنـد   اي مـی  العاده گیرند، اهمیت فوق که در رابطه با نقوش قرار می) ها یلها، حکایات و تمث داستان(

  .هاي جیرفت پرداخته شود اینجا با توجه به توضیح فوق درباره آیکونوگرافی سعی شده به یکی از نقوش به دست آمده از یافته

  



  هاي جیرفت یافته

ساکنان حوزه هلیل و به طور اخص جیرفت، در منطقه جنوب شرقی ایران واقع در استان کرمان، ، شماري از 1379در اواخر سال 

) 8، آسـتانه ورود بـه دوران مفـرغ   7اواخر دوره نوسنگی(هاي متعلق به هزاره سوم پیش از میالد  غیرقانونی در گورستان به حفریات

شناسی حاکی از آن است که این اشیاء  یافت شده در حفریات باستان اطالعات ما در محدوده اشیاي بازیافتی و اندك آثار. پرداختند

 9هاي معماري است و بین آنها، آثار سـنگ کلـوریتی  هاي گلی و تعدادي ساخته هایی از سفال، فلز، سنگ، کتیبه ساخته شامل دست

... ت ترکیبـی، گیاهـان و  شاخص از نظر تعداد و کیفیت نقوش، وجـود دارنـد کـه داراي نقوشـی چـون انسـان، حیـوان، موجـودا        

  ).1387:33مجیدزاده،(هستند

  

  مایه مورد تحقیق نقش

اي، نقش نمادین عقـاب، در   در این تصویر اسطوره. اشاره کرد 1توان به تصویر شماره  از جملۀ نقوش جانوري در آثار جیرفت می

این صحنه به طـور مکـرر   . شود ست، مشاهده میکه دو مار یا دو زوج مار تنیده به هم را در دو سوي خود به چنگال گرفته ا حالی

. هاي باستانی نیز شاهد این تصویر نمـادین هسـتیم   عالوه بر این، در دیگر تمدن. در آثار سنگ کلریت جیرفت مشاهده شده است

در ایـن  . یمبررسی علت انتخاب نماد مار و پرنده در جیرفت باستان و داللت معنایی آنها سئوالی است که جویاي پاسخ به آن هست

اي  العـاده  راستا به علت تعلق این نقوش نمادین به دنیاي کهن و به دلیل کمبود شواهد مکتوب، نمادشناسی تطبیقـی اهمیـت فـوق   

که گذشت، در تحلیل آیکونوگرافیک با استفاده از دانش منـابع ادبـی و مفـاهیم و مضـامین مـرتبط و نیـز        به عبارتی، چنان. یابد می

بـر  . شود بندي موضوع مورد بحث پرداخته می یابی، مطابقت و رده ي تاریخی و نمادین مشابه و مرتبط، به ریشهها کنکاش در گونه

جیرفـت در هـزاره سـوم پـیش از مـیالد و نیـز عـدم توانـایی در         این اساس، بنا به کمبود و فقدان منابع ادبی در ایران و محدوده 

آوري اطالعات است که عالوه بر  دشناسی تطبیقی، منبع اصلی و بسیار مهم جمعهاي به دست آمده از جیرفت، نما رمزگشایی کتیبه

  .پردازد یابی تاریخی آن می بررسی نماد به ریشه

آوري اطالعات بیشـتر و کـافی، از لحـاظ بعـد      هاي مورد تحقیق، با هدف جمع مایه از سوي دیگر، نمادشناسی تطبیقی در نقش

هـاي همجـوار از    ود و به علت ارتباطات گسترده تجاري، فرهنگی، سیاسی جیرفت بـا تمـدن  ش مکانی، محدود به منطقه ایران نمی

، ناگزیر به پـژوهش در نمادهـاي مشـابه و    )46: 1386فر،  رفیع(در هزاره چهارم و سوم پیش از میالد ... النهرین، هند و  جمله بین

  .هاي مرتبط با این نواحی هستیم کلف به تحقیق در تمدنوار ارتباطات، م ها بوده و نیز در سیر زنجیره مرتبط در این تمدن

                                                   
7  .Neolithic : گیري تمدن برداشت و آثار هنري زیادي به جاي  جهت شکل  م که بشر با اختراع کشاورزي، گامی در. ق 3000ـ  6000در حدود زمانی

  . گذاشت
8  .Bronze Age :این دوره پیش از دوره آهن است. ساخت میم، که بشر با استفاده از مس و برنز ابزار .ق 1600ـ  3000در حدود زمانی.  
9. :Colorite است  دهنده آن هیدرات سیلیکات منیزیم به عالوه آهنمواد تشکیل)Magnesium Silicate Hydrate plus Iron .( دو اصطالح سنگ

. شوند ه و نام علمی این نوع سنگ محسوب نمیرود، اما این دو اسم، دو واژه توصیفی این سنگ بود نرم و سنگ صابونی نیز براي این سنگ به کار می

گونه بعضی از این  واژه توصیفی سنگ صابون به خاطر حس لمس چرم. شوند هستند و با ناخن خراشیده می 3تا  5/2هاي کلریت داراي درجه سختی  سنگ

  ).61: 1389مجیدزاده و دیگران، (ها به دلیل دارا بودن تالک است  سنگ
 



...) دین، معیشت و (عالوه بر این، در راستاي آیکونوگرافی براي کمک به یافتن مفهوم تصویر، نیاز به بازسازي بافت فرهنگی 

. رود تطبیقی نیز به شمار مـی  این مسئله راهنماي مناسبی در روند نمادشناسی. داریم. م.هاي مرتبط، در هزاره سوم ق ایران و تمدن

دم دوران مفرغ؛ زمانی که باور مسلط در فرهنگ جوامـع، از جملـه    این دوره زمانی، مصادف است با اواخر دوره نوسنگی و سپیده

مطرح شده و ریشه  11الگو هستند که به عنوان کهن10 ایران و منطقه مورد پژوهش ما، جیرفت، بنا به شواهد بسیار، ایزدبانوان بزرگ

یابی تاریخی و باورهاي مرتبط با آن، بـه پـژوهش    لذا براي یافتن شواهد نمادین پرنده و مار، ریشه. دارند 12سنگی در دوران دیرینه

  .ایمسنگی و نوسنگی پرداخته در نقوش ایزدبانوان در دوران دیرینه

                                                   
10. Great goddess 
11. Archetyp 

12. )Paleolithic(:عالوه بر ابزارهاي خام سنگی، آثار هنري  کرومانیون با استفاده از سنگ، دوره بشردر این . م.ق 8000ـ  32000در حدود زمانی

 .آفریند می



  ایزدبانوي بزرگ 

  )سنگی ـ نوسنگی دیرینه(

آنچـه در  . انـد  به پژوهش پرداخته... شناسان، پژوهشگران ادیان باستانی و اساطیر و  در این مقوله، محققان بسیاري، از جمله باستان

، متخصصـان  14و کشـفورد  13بارینـگ . ذیل خواهد آمد، بر راسـتاي رونـد منطقـی تحقیـق و ارتبـاط مباحـث بـا یکـدیگر اسـت         

و درون غارها  ها م، در مسیر رودخانه.سال ق 20000تاریخی، بشر باستان در حدود زمانی شناسی، معتقدند بر اساس شواهد  باستان

هـا و ابزارهـا    هاي زنانی است کـه بـر دیـواره غارهـا، اسـتخوان      مسکن گزید و آثاري از خود بر جاي گذاشت؛ از جمله آنها نقش

رهنه، بر اساس امر رازآمیز زایش، اغلب باردار بـوده  هاي ب این نقش. اند هاي کوچک ساخته شده حکاکی شده و یا به شکل تندیس

نمونه این نقوش در بسیاري از مناطق دنیا بر اساس تاکید بر اهمیت زنان بـوده  . هاي زایشی آنها تاکید فراوانی شده است و بر اندام

 & Baring(ب ایزدبـانوان هسـتند   ها در قال همه این آثار، نمایشی از زایش بوده و این موارد نشانه اهمیت مذهبی این نقش. است

Cashford, 1993: 6.( 

 15تـوان دیـد؛ از جملـه ونـوس ویلنـدروف      هاي کوچک می هایی از ایزدبانوان را در قالب تندیس سنگی، نقش در دوران دیرینه

عـالوه بـر   . داراست هاي زایشی، فرمی از مادر بزرگ اولیه را سازي اجزا و تاکید بر اندام که با ساده) اتریش. م.ق 10000ـ15000(

این، در این دوره شاهد ایزدبانوانی هستیم که با نمادهاي جانوران همراه هستند؛ از جملـه تصـاویر ایزدبـانوانی کـه قـدمت آن بـه       

که یک شـاخ  ) 2تصویر شماره (است   17فرانسه است، تصویر ونوس لوسل 16رسد و متعلق به دوردونی م می.ق 18000ـ   22000

هـایی چـون اسـکاندیناوي،     گاو نر را در دست گرفته که سمبل قدرت فیزیکی، باروري و ازدیاد نسل است و در اعتقـاد سـرزمین  

  ). Sandars, 1968: 12( است  ایران، یونان، فلسطین و سلت هم قابل مشاهده

اش اشاره دارد و با دست دیگر، شاخ گاوي  با دست چپ به رحم متورم شده محققان بر این اعتقادند که در این نقش، ایزدبانو

دست گرفته و با سر نیز به آن اشاره دارد که تاکیدي بر ارتباط میان زن، ایزدبانو، چون هالل ماه که گویی جایگاهی آسمانی دارد، در 

اما الزم به ذکر است که پرستش ایزدبانوان، موضوعی . است باروري، هالل ماه و شاخ بوده و ارتباطی بین زهدان زمینی و ماه آسمانی

هاي گوناگون و نیز همه جاست؛  ها به صورت نیست که در زمان و جایگاهی مشخص، تقدس یافته باشد، بلکه متعلق به همه زمان

بخش،  از مفاهیم زندگی نام ایزدبانوي بزرگ یا به طور ساده ایزدبانو، تصور مقدسی. گویی جوهره اساسی از شخصیت انسانی است

 ).(Baring & Cashford, 1993: 6-8هاي جهانی است  کننده و باززایی قدرت تغذیه

پژوه، معتقد است در هزاره هفتم قبل از میالد و شروع نوسـنگی، بـا اختـراع     شناس و دین ، اسطوره18عالوه بر این، میرچا الیاده

سان، اهمیت زنان  ر گامی جهت تسلط بر محیط خویش برداشت و بدینکشاورزي توسط زنان و اهلی کردن حیوانات وحشی، بش

ها  سنگی که ایزدبانوي بزرگ بر همه امور و پدیده در دوران نوسنگی، ایزدبانوي بزرگ بر خالف دوران دیرینه. تر شد بسیار شاخص

و به طور مستقیم در معاش روزانه مردم تر داشتند  مسلط بود، به صورت ایزدبانوان مختلف براي امور گوناگون که شخصیتی نمایان

 باران، کوه، هایی مثل زمین، کردند، ارتباط یافتند؛ پدیده هایی که به چشم بشر مؤنث جلوه می دخیل بودند، تبدیل شدند و با پدیده

                                                   
13. Baring 
14. Cashford 
15. Willendorf 
16. Dordogne 
17. Laussel 
18. Mircea Eliade 



بـاران و   آب، لیک مـاه، وار داشتند و از طرفی با ارتباط سـمبو  که با هم ارتباط زنجیره... ها و ها و صندوقچه مار، ظرف درخت، ماه،

  ).163و  162: 1985الیاده، ( هستند نیز مرتبط رویش گیاهان بارگیري زنان و

قدرت و جنبه حمایتی ایزدبانو به طور واضح متفاوت و به سطوح مختلفی تقسیم  اند در این دوره،برخی محققان مطرح کرده

آسمان  :شود اند که در این دوره، قدرت و حمایت ایزدبانوي مادر در سه ناحیه تقسیم می بارینگ و کشفورد بر این عقیده. شود می

 (Baring&Cashford, 1993: 13)  و ایزدبانوـمار است  که در ید قدرت ایزدبانوـپرنده هاي زیرزمینی، ها، زمین و آب یا باالي آب

  . در ادامه مقاله با جزئیات بیشتري به آن پرداخته خواهد شدو 

پنداشت که با مدد از امور جوي و در دستگیري زمان و بافتن تقدیر و  سان بشر ابتدایی، ایزدبانوان را موکالنی آسمانی می بدین

هایی چون ایزدبانوي زمین، مادر، باروري، عشق، حاصلخیزي، سرسـبزي، جـاودانگی،    د و با نامدادن سرنوشت، به کیهان مفهوم می

در نقوش باستانی، ایزدبانوان همراه با نمادهاي گونـاگونی  . یافتند نقش   هنري  آثار از  بسیاري  در  و  همراه شدند ... مرگ و جنگ و 

شـدند؛ از   اي از او بوده و حتی جانشـین او مـی   و حفاظت داشته و گاه نشانهبعضی از این نمادها نقش نگهبانی . شوند مشاهده می

هایی  اشاره کرد، و نیز به رستنی... توان به نمادهاي جانوري همچون شیر، پلنگ، مار، ماهی، بز،گاو، قوچ، پرندگان و  جمله آنها می

در  20و آستارته 19توان به بعله از جمله ایزدبانوان می... . و اشیایی همچون خمره، ستون و... همچون درخت زندگی، گل لوتوس و 

، 28، سرسـوتی 27در مصـر، شـیوا   26و نـوت  25، ایزیس24در فالت آناتولی، هاثور 23و اینارا 22، هپات21سوریه، فلسطین و لبنان، سیبل

در  35و اشـی 34ناهیتادر تمدن عیالم و در زمان متأخرتر آ 33در یونان، پینی کیر 32و آفرودیت 31در هند و دمتر 30و پارواتی 29لکشمی

  . (Monaghan, 2004)ایران اشاره کرد 

مشاهده ) جانشینی(و هم به شکل آنها ) همنشینی(گونه که گفته شد، ایزدبانوان هم به صورت همراه با نمادهاي جانوري  همان

، 36کاسـیرر . هاي باستانی، از جمله ایران، مشاهده شده است استفاده از نقوش جانوري یا جانورنگاري در بسیاري از تمدن .اند شده

اي جـانوران را   فیلسوف و مورخ فلسفه، بر این اعتقاد است که در سیر پرستش بشر ابتدایی، شاهد آن هستیم کـه بشـر در مرحلـه   

وي از آنهـا بـه عنـوان خـدایان     . شد رو می ش انواع چیزهایی که در محیطش با آنها روبهشمرد؛ مانند پرست پرستید و مقدس می می

یابـد   به مرور، این نوع پرستش به سوي خدایان کارکردي، بر اساس کارکرد و منافعشان در زندگی، سوق مـی . کند اي یاد می لحظه

، و از سـویی تـرس از   ...باط با تغذیه، پوشـش، ابـزار و   پس جانوران بر اساس منافع بسیارشان در ارت). 76ـ 75: 1925کاسیرر، (

                                                   
19. Bala 
20. Astarte 
21. Cybele 
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35. Ashi 
36. Ernst Cassirer 



هاي الهی یافتند، اما  شدند و فرمی جادویی و به عبارتی قدرت خویی یا صفات مرگبار آنها، پرستش شده و مقدس شمرده می درنده

  .کند به مرور زمان بشر با درك بیشتر از خویش، خود را در قالب جانوران و سپس جانشین آنها می

از سوي دیگـر، در  . شویم هاي حیوان، انسان ـ حیوان و انسان مواجه می  سان در تاریخ هنر با ایزدان و ایزدبانوانی با شکل نبدی

شناسی تحقیقـات   شناسی که بر مبناي اسطوره ، متخصص انسان37در این ارتباط فریزر. سطور پیشین به جادوي حیوانات اشاره شد

و نـوع دوم جـادوي   ) قـانون تمـاس  (نـوع اول جـادوي مسـري    : کنـد  را به دو نوع تقسـیم مـی  اي انجام داده است، جادو  گسترده

بشرِ نخستین با استفاده از جادوي دوم، با تصویرگري حیوانات، بـراي جـادو و شـکار آنهـا و     . است) قانون شباهت(هومیوپاتیک 

، در ...ري آنهـا بـه شـکل حیـوان و انسـان ـ حیـوان و       هاي الهی آنها، با تصویرگ ازدیاد نسلشان و از سویی براي استفاده از قدرت

هاي حیوانی و یا  مانند نقوش ایزدبانوان که به همراه و یا به شکل). 120: 1890فریزر، (شود  هاي بشر باستان دیده می ساخته دست

 .شوند  می  مشاهده  آنها  از اعضایی   داراي

هاي مرتبط به ایزدبانو،  مایه بندي نقش هاي خود دست به طبقه در پژوهششناسی،  ، پروفسور باستان38در این ارتباط جیم بوتاس

عالوه بر او، . است. م.سال ق 6000هاي آنها متعلق به  هاي کهن اروپایی زده که بخشی از یافته از جمله نقوش جانوري، در فرهنگ

اند که باورهاي مرتبط  و همه به این نتیجه رسیده اند گرفته  هاي دیگر پی نیز این حوزه مطالعاتی را در فرهنگ 39پژوهشگران دیگري

در این بین، . شود هاي دوران باستان بسیار رایج بوده و در قالب آثار هنري، مشاهده می به ایزدبانوي بزرگ یا مادر نزد اکثر فرهنگ

  .هاي مرتبط با ایزدبانو بسیار شاخص است مایه نقش مار و پرنده به عنوان نقش

پرنده و ایزدبانو  ایزدبانو ـ. شود پرنده و ایزدبانو ـ مار ظاهر می است که ایزدبانو به دو شکل اصلی ایزدبانو ـ جیم بوتاس معتقد

هـا، آن سـوي ابرهـا و هـر جـایی کـه        شوند، در هر جایی وجود دارند؛ روي زمین، در آسمان ها نیز نامیده می مار که بانوي آب ـ

و ) آب، نطفه هستی اسـت (ها هستند  هاي آسمانی است؛ آنها نیروي تولد زندگی آب ان آبخانه آنها می. هاي ازلی وجود دارند آب

ایزدبانو ـ پرنده و ایزدبانو ـ مار با وجود عملکرد متفاوت، بسیار مرتبط و به . شود تصویر آنها به طور مکرر با ظروف آب همراه می

  ).Gimbutas, 1989: 112(شوند  هم نزدیک هستند و گاه یگانه فرض می

هـاي زیرزمینـی در حیطـه     هاي آسمانی در حیطـه ایزدبـانو ـ پرنـده و آب     البته در این ارتباط، بارینگ و کشفورد معتقدند آب 

  ).(Baring & Cashford, 1993: 13هاي بسیاري قابل مشاهده است  ایزدبانو ـ مار است و نقوش این ایزدبانوان در تمدن

  

 هایش ایزدبانو ـ پرنده و نماد

همراه با گردن بلند، و  گاه به شکل یک پرنده با منقار بزرگ و یا بینی بزرگ شود؛ هاي گوناگونی ظاهر می ایزدبانو ـ پرنده به شکل 

باسـن   مثلث زهـاري،  مانند، پاي پرنده مانند، هاي بال شود و گاهی با بال یا زائدهمشاهده می آمیز است، هاي زنانه که گاه اغراق سینه

بخشد و حس خوب و شور زنـدگی   از سویی زندگی می. ایزدبانوـپرنده در مقام باروري، طبیعت دوگانه دارد. د اردكبرجسته مانن

هایی که  کند و از سوي دیگر، به عنوان نماد مرگ در شکل الشخور، جغد یا دیگر پرندگان شکاري یا پرنده و غذا براي بقا عطا می

مار و قوچ از موجوداتی هستند که به . رو هستیم لبته در این موارد نیز با تجدید حیات روبهشود؛ ا کنند، ظاهر می از مردار تغذیه می

هـایی از   ، نقـش 3در مجموعه تصاویر گروه  .):Gimbutas, 1991 (230شوند  ایزدبانو ـ پرنده نزدیکند و همراه با آن مشاهده می 

                                                   
37. Jamse George Frazer 
38. Marija Gimbutas 

  .، گالن و غیرهپژوهشگرانی نظیر بارینگ، کشفورد، کارل اولسون . 39



مانند و  ادهاي باروري، نمادهاي جانوري، گل لوتوس، بال و پاي پرندهنم(تر گفته شد  هایش که پیش ایزدبانو ـ پرنده به همراه نماد 

هـاي بسـیاري    گونه که گفته شد، نقوش ایزدبانوان، از جمله ایزدبانو ـ پرنـده، در تمـدن    همان. در آثار ایران قابل مشاهده است...) 

هاي مرتبط و باسـتانی   ـ پرنده و نمادهایش، در تمدنهایی از ایزدبانو   ، نقش4سان در مجموعه تصاویر گروه   بدین. اند وجود داشته

  . قابل مشاهده است
  

 ایزدبانو ـ مار

و از   و صفاتی مانند ایزدبانو ـ پرنده بوده و حتی گاه یگانه فرض شده  گونه که گفته شد، ایزدبانو ـ مار نیز داراي خصوصیات همان

ایزدبانو ـ مار، گاه داراي اعضایی از مار بوده؛ از جمله سر، و یا دست و پایی  .دوران پیش از تاریخ در آثار هنري نقش یافته است

تر آمد، مار  گونه که پیش همان). Gimbutas, 1989, p.112( شده است چون مار داشته و یا به صورت کامل به شکل مار مشاهده می

در مجموعه تصاویر . 40شود ه شکل مار نیز دیده میاین نزدیکی در حدي است که حتی ایزدبانو ب. از ایزدبانو هرگز دور نیست

یابی نقش مار و پرنده  در این قسمت، بنا به هدف تحقیق به ریشه. شود ، نقش ایزدبانو ـ مار با نمادهایی از مار مشاهده می5گروه 

  .پردازیم و ارتباط آن با ایزدبانو می

  

 نماد مار و پرنده

و  اي مـورد پرسـتش بـوده    جانور خزنده از ادوار پیش از تاریخ بـه طـور گسـترده    مار، این: استالیاده در ارتباط با نماد مار آورده 

رمزگونه بودن مارها و مفهـوم دوسـویه آنهـا منجـر شـده انسـان درك و       . رفته است نمادي با مفاهیم گسترده و متنوع به شمار می

اه و باعث مرگ و از سویی سودمند و حتی تا مرز خدایی، تشخیص متناقضی از مار داشته باشد و از یک سو آن را شیطان و بدخو

پژوهشگر دین، معتقد است در میـان جـانوران، پرسـتش     جان ناس، .)Eliade, 1987: v.13 & 370(بزرگ و واال به شمار آورد 

م عمومیـت دارد  مار، خواه به صورت افعی پیچان و خواه به صورت اژدهایی بالدار، به صدها نوع و شکل مختلف نزد غالب اقـوا 

 ).21: 1980جان ناس، (

شـمار از   هـا و اسـاطیر بـی    افسـانه . اي از دو واقعیت هستند نشانه) یا باران(مار ـ آب   . عنوان نمادي از آب مطرح است  مار به

در ) مـار (ا بـه عبـارتی، اژدهـ   . کنند ها را در حیطه ضبط و اختیار خود دارند و جهان را سیراب می کنند که ابر مارهایی حکایت می

کند و موجـب بـاروري، کشـت و     هاي آسمانی را به سوي زمین سرازیر می ها خانه دارد و موکل صاعقه است، آب ها و دریاچه ابر

ها و عالئم مربوط بـه زنـدگی،    مرگی، قداست و نیز واجد نشانه هاي آب حیات، بی مارها، نگهدارنده چشمه. شود بارگیري زنان می

  ).207و  204، 173: 1985الیاده، (روند  ها به شمار می مرگی و گنجینه باروري، قهرمانی، بی

اي از نماد آب است و هر دو به وسیله خطوط  مایه مار نشانه افزاید نقش عالوه بر این، گوالن که درباره نمادها تحقیق کرده، می

این نقوش در هـزاره  . اي از آب و باروري است انهعالوه بر این، دو مار در هم تنیده نیز نش. شوند شکل به تصویر کشیده می موجی

 :Golan, 1991) .(206&205 قابل مشاهده است ... النهرین، ترکمنستان، روسیه و  هایی چون ایران، بین م در تمدن.سوم و دوم ق

  .  

                                                   
 این بخش صرفاً جهت آشنایی بیشتر با ایزدبانو آمده، بحث اصلی در این پژوهش، بررسی ارتباط ایزدبانو ـ پرنده و مار است. ٤٠



ظروف آب یا مایعـاتی   از سویی در دوران باستان با. طور که گفته شد، خمره یا کوزه و ظرف، از نمادهاي ایزدبانو است همان

هـا پـیچ و    که در امتداد کـوزه  پیچند ـ به عبارتی، دور ایزدبانو ـ در حالی   مارها دور ظرف می. ایم که مزین به نماد مار هستند مواجه

هـا و   هـا، زیگـزاگ   در واقع مارپیچ. رسند هاي زمینی جاري به هم می ریزد و آب خورند، مانند آب بارانی که از باال فرو می تاب می

با ترکیب این عوامل با هم، نخسـتین الفبـاي متافیزیـک شـکل     . گذارند هاي مختلف نیروي ایزدبانو را به نمایش می نظایر آن، جنبه

 .(Baring & Cashford, 1993: 52 & 53). اي از معانی منتقل می شوند گیرد که به واسطه آن مجموعه می

سیار خوب براي ستایش زندگی است؛ سمبلی مهم و قوي که نشانه نیروي زندگی هاي ب بر این اساس، نماد مار از جمله نمونه

شکل از خود به جهان  قداست مار بنا به فرم خاص جسمش نیست، بلکه به دلیل انرژي واضحی است که این آفریده موجی. است

زدبـانو دور نیسـت، نزدیـک و همـراه     مار در هر فرهنگی از ای). (Gimbutas, 1998: 121دهد  اطرافش متصاعد کرده و انتقال می

بـه  . و شکلی از خـود ایزدبانوسـت   41کند و به دور درخت او پیچیده است، یا حتی به عنوان تیامات اوست، از دستان او تغذیه می

یابد، خداي مارگون یا خدامار بـه شـکل مـار تجسـم      عبارتی، مار از آفرینش جدا نیست، زمانی که ایزدبانو به شکل زن تجسم می

 :Baring & Cashford, 1993(الطبیعه معناداري ممکن است بین آنهـا  بـه وجـود آیـد      یابد و هرگونه ارتباط یا اتحاد ماوراء می

شـود و عقـاب بـر اسـاس      همراه مـی ... رسان، ریزاننده باران و  اما نماد پرنده با مفاهیمی چون آسمان، نور، روح، امید، پیام). 499

هاي  نقش مقدس عقاب در بسیاري از مذاهب، در مسیر قدرت. شود خشم، با خدایان مختلف دیده می سرعت، توانایی در صعود و

 :Eliade/4, 1987)هاي طبیعت هستنند  بخش و محافظت و حمایت از زندگی است و همراهی با خدایانی که مظهر قدرت زندگی

533).  

هـاي کهـن، پرنـده و     از سویی در باور بسیاري از فرهنگ. نده استگونه که دیدیم، مار از جانوران مرتبط با ایزدبانو ـ پر  همان

پرنده، آسـمان و  . مار، هم بسیار نزدیک به یکدیگر و هم نشانگر جدایی آسمان و زمین هستند؛ به عبارتی، دو قطب متضاد هستند

اید خاطر نشان کرد که چون در بسیاري البته ب. نماید و مار، آب و زمین و ظلمت و نیروهاي زیرزمینی را نور و جایگاه بغان را می

 دهـد  ها، مار جنبه مثبت از خود نشان مـی  هاي دوسویه نهفته است، در برخی از نمونه از نمادهاي جانوري معانی چندگانه و ارزش

)Lurker, 1983: 21.( 

ها ایده اصلی دین کشاورزان  شکلاین . گوالن نیز در این ارتباط گفته است که مارها، نماد زمین و پرندگان، نماد آسمان هستند

خصـوص در دوران  به مرور زمان مـار کـه بـه   . کنند؛ به عبارتی، پیوند میان ایزدبانوي آسمان و خداي زمین را اولیه را بازنمایی می

هاي نوسنگی متـأخرتر، پرنـده کـه نمـاد      نوسنگی مورد ستایش جوامع کشاورزي بود، خداي دشمن را نمایندگی کرد و در نگرش

اي نامیرا  ، پرنده افسانه42براي مثال، ققنوس. یزدبانوي آسمانی بود، در ارتباط با خورشید که به مقام ایزدي رسیده بود، قرار گرفتا

پرنـده در  . آیـد  در دوران باستان کالسیک، تصویري تمثیلی از خورشید اسـت و نیـز نمـاد خورشـید در ریـگ ودا بـه شـمار مـی        

رسد در دوران نوسنگی در شرق، پرنده با خورشید مـرتبط بـوده    به نظر می. اجرام آسمانی است هیروگلیف مصري، اغلب برابر با

عالوه بر این، کوپر معتقد است عقاب و مار در کنار هم، نمایانگر تمامیت وحدت کیهانی و وحـدت  ). Golan, 1991: 99(است 

 ).222: 1978کوپر، (روح و ماده هستند 

                                                   
41 .(Tiamat) گیرد النهرین که هستی از اجزاي بدن او شکل می اژدهاـ ماري در اساطیر بین.  

آید و هواي خشک  از ژرفاي آب نخستین به سان ققنوس بیرون می) Atum-Chepre(نام آتوم ـ خپر در یک متن اهرامی از مصر، خداي نخستین با  .42

 .شناسند جالب اینجاست که مصریان، ماري را نیز به عنوان خداي خالق می. اندازد و هواي مرطوب را به بیرون می



 نماد مار در ایران

هـاي جـوي در آن اهمیـت     هاي وابسته به کشاورزي کـه پدیـده   هاي باستانی ایران است که مانند بسیاري از تمدن مایه قشمار از ن

 ,Golan(اي از آب، رود، جویبار، باروري و حاصلخیزي و در عین حال جانوري خطرنـاك و کشـنده اسـت     بسزایی دارند، نشانه

تصـاویر  (شـود   هاي ایران دیده می ساخته ي از نیروي آب، باران و باروري در دستسان نماد مار به عنوان نماد بدین). 175 :2003

  ).6گروه 
 

  نماد مار و ایزدبانوي بزرگ در ایران

هاي باستانی، نقش نمادین مـار در   در ایران، مانند بسیاري از تمدن. گونه که گفته شد، نماد مار از ایزدبانوان هرگز دور نیست همان

، نقش ایزدبانوان در کنار مارها در آثار ایران قابل مشـاهده  7در مجموعه تصاویر گروه . زدبانوان کامًال مشهود استکنار ایزدان و ای

  . است
  

   هاي باستانی نماد مار در تمدن

، 8در مجموعه تصـاویر گـروه   . است... حاصلخیزي و  هاي باستانی مانند ایران، گویاي آب، باروري، نماد مار در بسیاري از تمدن

  .اندهاي باستانی ارائه شده نقوش مار در تمدن
  

  هاي باستانی نماد مار و ایزدبانوي بزرگ در تمدن

مسیر که ذکر شد، این مسئله، نمودي از همسویی آنها در  و چنان  اند ها به همراه نماد مار تصویر شده ایزدبانوان بزرگ در اکثر تمدن

  . اندارائه شده 9نقوش مربوط به ایزدبانو و مار در تصاویر گروه . است... بارورسازي، حاصلخیزي و 

هـاي  مایـه تایی مقدس است که به طور مکرر در نقـش مقوله دیگري که در ارتباط با ایزدبانوان به آن اشاره شده، نقش هاي سه

  . ویاي مفهوم ایزدبانوان استدیده می شود و گ 1جیرفت از جمله در تصویر شماره 
  

 تایی مقدس هاي سه ایزدبانوي بزرگ و ترکیب

و دو ) عنصـر زن (تایی است که شامل یک عنصـر در وسـط    هاي سه هاي نمادین ایزدبانوي بزرگ، به صورت ترکیب یکی از ارائه

ایـن عنصـر   . اوانـی داشـته اسـت   که در آسیا و اروپا، گسترش فر 43عنصر مشابه به صورت قرینه در دو طرف عنصر مرکزي است

این . شود یافته زن، گاه به شکل درخت یا ستون و نیز به شکل کوزه، پرنده و ایزدبانوـ پرنده دیده می میانی، گاه به صورت تشخص

و معمـوالً  شـود؛ ایزدبـان   اند، مشاهده می تایی به طور مکرر به وسیله جانوران و حیوانات تمثیلی که ایزدبانو را دربرگرفته ترکیب سه

در ارتبـاط  . اي از ایزدبانوست، نقش شود تواند به صورت یک پرنده که نشانه اي آسمانی دارد و گاه بالدار تصویر شده، یا می نشانه

پردازي، نظرهاي متفاوتی وجود دارد؛ از جمله آنکه موتیوهاي قرینه در دو سوي ایزدبانو نقش حفاظت و نگهبانی،  با دلیل این نقش

رسان بهـار   عالوه بر این، ایزدبانوان نقش آسمانی و خورشیدي داشته و پیام. کنند رت، نقش همسر یا پسر او را بازي مینمایش قد

 ).Golan, 2003: 379 & 384(کنند  به زمین هستند و نقش عوامل جوي را هم بازي می

                                                   
 .شوند شوند، دو عنصر نرینه نیز نامیده می ه میاز آنجا که این دو عنصر در مواردي به عنوان دو مرد محافظ در نظر گرفت .43



ها را  نگاري همه ترکیبات و پیوندهاي اساطیري و شمایلاو اعتقاد دارد . پردازي دارد اي بر دلیل این نوع نقش اما الیاده نیز نظریه

انـد،   هاي ایزدبانو ـ درخت با عالئم کیهانی و جانوران تمثیلی که در میـان گرفتـه    مجموعه. توان حمل بر تصادف و اتفاق کرد نمی

ت و بیـانگر ایـن دریافـت    داللت بر این معنا دارند که آن جایگاه، مرکز جهان است و سرچشمه خلقت، یعنی مبناي غـایی واقعیـ  

 ).275: 1985الیاده، (مرگی در مرکز جاي دارند  شهودِي بدوي به زبان اساطیري است که قداست و زندگانی و بی

تواننـد نمادهـاي    این عناصر قرینه می. سان بهترین نمایش این مرکزیت خلقت، قرار گرفتن در میان دو عنصر قرینه است بدین

در . شـوند  دیده می 10تایی در مجموعه تصاویر گروه  هاي سه هایی از ترکیب نمونه. و، از جمله مار باشندجانوري و نمادین ایزدبان

  .شوند این مجموعه نقوش مار، عنصر پرنده و درخت زندگی به عنوان نماد ایزدبانو و نقوش محافظان نیز مشاهده می
  

  هاي مرتبط با تحقیق داستان، حکایت یا تمثیل

هاي همزمان و  هاي مشابه در فرهنگ مایه تر گفته شد، براي درك معنایی نقوش جیرفت، نیاز به تطبیق نقش آنچه پیشبا توجه به 

از این . همجوار است تا بر اساس اطالعات نوشتاري موجود از آن دوران بتوان محتواي معنایی محتمل این نقوش را به دست آورد

این الواح در کنار منابع تصویري، اطالعات . یابند اي می ن مرتبط با جیرفت اهمیت ویژهمیان، الواح سومریان به دلیل زمان و مکا

پرنده /در این حکایات اساطیري، ارتباط ایزدبانو، عقاب. دهندنوشتاري مهم و متقنی براي درك چنین تصاویري در اختیار قرار می

هاي  مرتبط است و به صورت مقوله... مرگی و اصلخیزي، بیهاي گوناگونی داشته و در نهایت با مسئله باروري، ح و مار شکل

در یکی از . مرگی هستیم از جمله در اساطیر ذیل شاهد ارتباط عقاب، مار، ایزدبانو، باروري، باران، آب و بی. شوند متفاوت بیان می

اي خورشید، به نزد عقابی ، خد46شود و به سفارش شمش ، صاحب بچه نمی45، پادشاه کیش باستان44الواح سومر آمده که اتانا

به  -هاي ایزدبانو استکه از نشانه-   عقاب پس از رهایی، او را براي یافتن گیاه باروري. رود که ماري او را در بند کرده است می

  ).Foster,1945: tablet1-4(. برد آسمان می

شویم که  به شکل عقاب با سر شیر مواجه میالنهرین باستان، در داستان ایم دوگاد، با ایزدبانو  در اسطوره دیگري از بین

این اسطوره در اعتقادات سومر، آشور و بابل . پوشاند ساز می گستراند و آسمان را با ابرهاي باران هایش را پس از خشکسالی می بال

و براي یافتن است، شاهد آن هستیم که ا. م.ق 2700 که متعلق به 47در اسطوره گیلگمش). 172: 1897کریمر، (شود  مشاهده می

یابد که به واسطه تقدیر، توسط ماري ربوده شده و مار  ها دست می در اعماق آب) نشانه ایزدبانو(مرگی، به گیاه جاودانگی  بی

در نمونه نخست پس از جدال میان عقاب و مار که در ظاهر در راستاي پژوهش حاضر  ).165همان، ( ...یابد زندگی جاودانه می

اي بین آنها وجود دارد، در نهایت، و در ادامه حکایت، عقاب با گیاه باروري که نشانه ایزدبانوست مرتبط  انهنیست و ارتباط خصم

در حکایت دوم، ایزدبانو در شکل عقاب، به بارش باران و در نهایت . یابد شده و ارتباط ایزدبانو، عقاب و باروري، تجسم می

 .شود مرگی به عنوان نشانه ایزدبانو با آب و مار نمایان می یاه بیانجامد و در مورد آخر، ارتباط گ حاصلخیزي می
هاي متفاوت  در گونه... در این باره در دیگر تمدن مجاور، یعنی دره سند، نیز با ارتباط نمادین ایزدبانو، مار، آب، آفرینش و 

مثًال آمده است . با آفرینش در ارتباط هستندشوند که  از جمله در اساطیر آفرینش هند مارهاي نمادینی مشاهده می. مواجه هستیم

                                                   
44. Etana 

  .النهرین از شهرهاي باستانی سومر در بین .45
46. shamash 
47. Gilgamesh 



را رسن ساخته و به دور کوهی که در دریا جاي داشت، بستند و از دو طرف توسط دو گروه  48خدایان و دیوان، مار واسوکی

ن آمد؛ از قیمت از آن بیرو هاي ذي شود، دریا متالطم شد و چیز اي که خامه از شیر جدا می خدایان و دیوان کشیده شد و به گونه

-Mahabharata,1.18.48(. موارد مشابه و  ماه   ، 50)ویشنو همسر   و  زیبایی  و  ایزدبانوي اقبال(، لکشمی 49جمله آب حیات یا امریت

53 & Bhagavata Purana, 8.7 .(  

است، منسوب در اسطوره دیگري از هند، ویشنو را به عنصر آب که قبل از خلقت این جهان در همه جا ساري و جاري بوده 

، که در نهایت به آفرینش نیز ...اند آلوده است، مجسم ساخته اند؛ او را به شکل مردي که روي ماري نشسته و خواب داشته

در نمونه نخست از اساطیر آفرینش هند، ارتباط آفرینش، مار، آب، آب حیات، ماه، ایزدبانو و ). 95: 1367، 52ریگ ودا( 51انجامد می

 .م نیز ارتباط مار، آب، آفرینش و الوهیت، نمایان است، و در شاهد دو...

اند  عالوه بر این، در اساطیر هند، بعضی از خدایان، ایزدبانوان و خدایانی که حالتی دو جنسی دارند، به شکل پرنده خطاب شده

ي ریـگ ودا، در مانـداالي دوم،   هـا  یابند؛ از جمله در سـروده  و زایش ارتباط می) مادر(و با نمادهایی چون صاعقه، باران، آفرینش 

خداي  54و یا سویتري) 75: 1367ریگ ودا، (، خداي جو، با سالح صاعقه و به صورت پرنده تجسم شده است 53، ایندرا42سرود 

در  55، که در صیغۀ مؤنث، به عنوان خداي کائنات و مادر خطاب شده است و نیز به نـام سـوپرنه  ...آفتاب پیش از طلوع، زاینده و 

که چونان  56بخش آفتاب، زیبابال و به نام پرندگانی چون عقاب، کرکس، الشخور و پرنده اساطیري چون گارودا اشعه حیات مفهوم

در تاکید ارتباط پرندگان بـا آب و  ). 124ـ123همان، (رساند، توصیف شده است  عقابی بزرگ امریت یا آب حیات را به ایندرا می

هـا را بـا    کننـد، آب  کـه آرام پـرواز مـی   ) هاي باران یا اشعه خورشید دانه(نیز آمده که پرندگان ، 164در مانداالي اول، سرود  باران،

همـان،  (کننـد   آیند و بسرعت زمین را خیس مـی  روند و از منزلگاه باران فرود می اند و به سوي آسمان باال می هاي تیره پوشانده ابر

255.(  

، )پرنده(ایی از اساطیر هند، با نماد مار به عنوان فرزند یا مرد مرتبط با ایزدبانو ه اي دیگر با شکلی متفاوت، در نمونه در مقوله

ایم که  تایی از یک پرنده و دو مار در دو سویش مواجه هاي سه ها، با نقش شویم؛ در تصاویري متعلق به پیش از آریایی مواجه می

خداي ستاره شمالی که (شکل یک پرنده و خدایی مارگون  بنا به یک اسطوره هندي، مارها، پسرهاي یک ایزدبانوي آسمانی به

، آسمان و زمین، ازدواج و زایش آشکار است؛ )ایزدبانو(در این حکایت، ارتباط مار و پرنده . هستند) تر از این زمینی شده بود پیش

  . کند می بیان   را  زمین و ) پرنده(آسمان   ایزدبانوي  به عبارتی، این حکایت ازدواج

هاي ذکر شده  هایی از ارتباط مؤلفه هاي گوناگون، نشانه النهرین، اساطیر بسیاري در تمدن از اساطیر دو تمدن هند و بینجدا 

از جمله در اسطوره آفرینش تمدن یونان باستان، ارتباط ایزدبانو، پرنده، مار، آب و . کنیم دارند که تنها به یکی از آنها بسنده می

                                                   
48. Vasuki 
49. Amrita 

50. Vishnu :خداي نگهدارنده.  
بود، بر این منطقه و نواحی بسیاري حکمفرما شده بود و  گردد که قوم هند و اروپایی، که قوم مردساالري تاریخ این مستندات مکتوب هند به زمانی بازمی .51

 .ایزدبانوان تبدیل به مرد شده و یا موقعیت آنها رنگ باخته بود

.52 Rig veda :م.ق 1200ترین مستندات مکتوب هند، احتماالً در قدیمی. 
53. Indra 
54. Savitri 
55. Su-parna 
56. Garuda 



ازدواج کرده و سپس به شکل یک  ،58ها، اوفیون ، ایزدبانویی است که با مار بزرگ آب57اورینوم. ستآفرینش به روشنی آشکار ا

اوفیون به دور این تخم حلقه زده تا زمانی که بر اثر شکستن تخم، موجودات . آورد ترین تخم کیهانی را به دنیا می پرنده زیبا، بزرگ

  ).63: 1386بایرلین، ( آیند  می دنیا  به  عالم 

براي مثال، در سرزمین هند . شویم گذشته از اساطیر باستان، در باورهاي امروز اقوام گوناگون نیز با چنین تفکراتی مواجه می

شدند، در هند جدید، انبوهی از باورها و  عالوه بر اینکه ماران از دوران باستان، بخشنده باروري در سطح جهان پنداشته می

در ایالت میسور، باروري و حمل گرفتن زنان را از پیکره . ورزند اردارکنندگی مارها تاکید میمعتقدات بر خصلت نیکوکاري و ب

  ).Dobois, 1899: 648(کنند  سنگی مار طلب می

النهرین و دره سند که با  هاي بین وجویی داشتیم در ارتباط با ایزدبانو، مار و پرنده در ادبیات مکتوب تمدن تا این قسمت جست

. هاي کهن دیگر، در ارتباط با این موضوع بیان شد اند و در امتداد آن، مختصري از تمدن ن، ارتباطات فرهنگی داشتهایران باستا

وجود نداشته .) م.ق 3000(گونه که گفته شد، در محدوده ایران، ادبیات مکتوب در محدوده زمانی این تحقیق  عالوه بر این، همان

زگشایی نیستند، اما در راستاي این پژوهش، شاهدي مکتوب و بسیار مهم در ارتباط با ایزدبانو هاي جیرفت قابل رم و یا مانند کتیبه

 59، منقوش به تصویر پلنگ و مار، در معبد اینانا در نیپور)11تصویر شماره (و مار موجود است؛ یک نمونه از آثار سنگی جیرفت 

پیتمن، (یخیِ سومري روي آن، نام اینانا و افعی حک شده است در شمال سومر، واقع در عراق امروز، یافت شده که به زبان م

هاي مشابه بسیاري از آن در جیرفت یافت شده، نماد پلنگ در نقش ایزدبانو اینانا در جدال با  ، در این تصویر که نمونه)45: 1384

  .مار تصویر شده است

همراه و یا نشانه قدرت ایزدبانو بوده و گاه خود  پلنگ از نمادهاي بسیار شاخص ایزدبانو است که گاه به عنوان محافظ،

هاي ایزدبانو و پلنگ در ایران  از جمله نقش.  (Hodder, 2006: 259-261) کند  جانشین ایزدبانو شده و نقش ایزدبانو را بازي می

  .نو و مار در نقوش جیرفت استسان این نوشته کهن نیز شاهدي متقن، در ارتباط ایزدبا بدین. نام برد 3ـ3توان از تصویر شماره  می

النهرین گذشـت،   ایران، از جمله در جیرفت، با مواردي مشابه با آنچه در ادبیات مکتوب هند و بین 60عالوه بر این در فولکلور

شناسی، مار در محدوده جنوب شرق ایران، از جمله جیرفت، اهمیت فراوانـی دارد تـا    بر اساس اطالعات مردم 61.شویم مواجه می

میرشکرایی نیز در . 62)1391رضاپور، ... (ا که نام تعدادي از روستاهاي جیرفت با مار مرتبط است؛ از جمله مارسیاه، مارگون و آنج

بـن  «هـاي   هایی به نـام  که به نسبت مناطق اطراف آن کمتر دستخوش تحوالت فرهنگی شده، آبادي 63گوید، در بشاگرد این باره می

رسد واژه کرم به معناي مار است؛ از سویی، کُت و بن به مفهـوم خانـه اسـت و     به نظر می. وجود دارد» ممارك، بنِ کرم و کُت کر

او . هاي گفته شده داللت بر مفهوم خانه مار داشته و نامگذاري آنها بر این روستاها، نشـانه اهمیـت مـار در ایـن ناحیـه اسـت       واژه

رسـانند و آنهـا را    کنند، آزاري نمـی  مردم به مارهایی که در خانه آنها زندگی میافزاید در بسیاري از مناطق جنوب شرق ایران،  می

                                                   
57. Eurynome 
58. Ophion 
59. Nipur 
60. Folklore 

براي مرتبط کردن تصاویر با ) شود هاي آن در فرهنگ امروز نیز مشاهده می که سینه به سینه نقل شده و نشانه(در آیکونوگرافی از ادبیات مکتوب و نیز شفاهی  .61

 .شود ها، از جمله داستان و حکایت و تمثیل، استفاده می مضمون
 ).10/9/91(و ) 7/2/91(سازمان میراث فرهنگی کرمان  شناسی مصاحبه با فاطمه رضاپور، مسئول مردم .62
 .هاي استان کرمان، نزدیک به جیرفت از شهرستان .63



هایی دارند که همه تاکید بر اهمیت مار دارد و نشانه برکت این نمـاد اسـت    دانند؛ از طرفی مردم استان کرمان، قصه برکت خانه می

جیرفت و محدوده جنـوب شـرقی ایـران، بـه مـار احتـرام       افزاید، در  در این باره رضاپور هم می). 402ـ401: 1387میرشکرایی، (

اما باوري بسیار مهـم  . عالوه بر این، مار سفید در این منطقه، نشانه گنج است. دانند گذارند و مار خانگی را همسایه خویش می می

گـذارد و در   باردار احتـرام مـی   در ارتباط با پژوهش حاضر در این ناحیه وجود دارد و آن اینکه مردم بر این اعتقادند که مار به زن

  ).1391رضاپور، (ایستد و این خود گویاي ارتباط مار، زن و بارداري در باور امروز آنهاست  مقابلش با سري افراشته می

رسد در میان آثار صنایع دستی امروز نیز نقوشی از مار، از دوران کهن در منطقه جنوب شرق ایران به  عالوه بر این، به نظر می

وجود دارد که آن را در روستاهاي  64هایی در سیرجان و بردسیر در استان کرمان، نقشی به نام مازنجیل در گلیم. ي مانده استجا

به نظر میرشکرایی، نام اصلی این نقش باید همان مارزنجیل یا مارزنجیر باشد که بنا بر . گویند می 65»مارزنجیل«قهستاِن سیرجان، 

به  66.هاي مارزنجیل با مار همانندي بسیار دارد ضمن آنکه نقش. از آن حذف شده است» ر«، تلفظ )گوشی کم(قانون تحول آوایی 

  .یاي اهمیت نماد مار در منطقه جنوب شرق ایران استهر تقدیر، این نقش و یا نام آن به عنوان مارزنجیل، گو

  

                                                   
64. Mazanjil 
65. Mar zanjil 

 ).25: 1379فرهادي، (هاي مار مانند را شاخ قوچ آورده است  مرتضی فرهادي در مقالۀ خود این نقش. 66



  نقش ایزدبانوي بزرگ درآثار جیرفت و حاصل کالم

وجو کـرد؛ جلـوه امـر قدسـی بـه وفـور تقریبـاً در         هاي مخصوص به مواجهه با خداوند جست امر قدسی را صرفاً نباید در تجربه

از سـویی ایـن معنـاي قدسـی     . ایی و آسیایی، نهفته و نمایان استهاي ابتد ها و شعائر هر فرهنگی، بخصوص فرهنگ نمادپردازي

بشر کهن . شود رسد قدرت اسرارآمیزي در آن خانه دارد، نسبت داده می که به نظر می... ها و  ها، کوه بودن، اغلب به درختان، سنگ

از هنرهاي گونـاگون در امـور جـادویی ـ       زد که نمونه مثالی آن، استفاده براي تسلط بر این نیروهاي اسرارآمیز، دست به جادو می

  ).65ـ63: 1389الیاده، (دینی است 

گونه که گذشت، در بخش بزرگی از تاریخ زندگی بشر، بـاوري   هاي امر قدسی، ایزدبانوست و همان در این باره، یکی از جلوه

هـا در   نسان جیرفتـی ماننـد تمـام انسـان    ا. شماري بوده است؛ از جمله در منطقه جیرفت در ایران باستان هاي بی مسلط در فرهنگ

بنابراین او هم از جادوي نمادین تصـویر  . آبی چون ایران بوده است؛ آن هم در سرزمین کم... آرزوي آب، حاصلخیزي، باروري و 

ر هاي جاري بین آنهـا، نقـش چارپایـانی د    ها و رودخانه نقش کوه. به وسیله حکاکی روي ظروف سنگ کلریت استفاده کرده است

  .که تصویر آرزوهاي او و جاودانه ساختن آنهاست... مرغزار و 

گونه که گذشـت، آنهـا    شوند و همان هاي نمادین ایزدبانوان مشاهده می اي از نقش هاي جیرفت مجموعه عالوه بر این، در نقش

سانان، ایزدبانوانی بـه   ل با مارها و گربهایزدبانوانی در فرم انسانی، در جدا: ها عبارتند از این نقش. ها هستند نیروي تولد زندگی آب

هـاي   کـه در بحـث  ... (و  شکل آب، در میـان مارهـا   هايِ موجی ایزدبانویی در کوزه منقوش به نشانه شکل ترکیبی انسان و حیوان،

در مجموعـه تصـاویر   هاي از این نقوش  نمونه). پیشین به مواردي از آنها اشاره شد، اما هر کدام از آنها نیاز به پژوهشی مجزا دارد

 .شوند دیده می 13گروه 

از سویی، شواهد دیگري در نقوش آثار جیرفت، حکایت از ایزدبانوان و نمادهاي او در این منطقه باستانی دارد؛ از جمله نقش 

عالوه بر این، نقش گاو نـر و بـز نـر و قـوچ کـه      . مکرر درخت زندگی و محافظان آن، که چنانکه گذشت، نمادي از ایزدبانوست

در این بین، نقوش نمادیِن گاو . شوند ي است، به طور مکرر در نقوش آثار جیرفت مشاهده مینمادي از ایزدبانو و نمادي از بارور

مقوله دیگري که در ارتباط با ایزدبانوان به آن اشاره . نر بسیار شاخص بوده و در حاالت گوناگون در آثار جیرفت نقش گشته است

شـود و گویـاي    ، دیـده مـی  )10تصویر شـماره  (هاي جیرفت  همای است که به طور مکرر در نقش 67تایی مقدس هاي سه شده، نقش

  .مفهوم ایزدبانوان است

، یا داراي اجزایی از پرنده است و یا خود به شکل پرنده )ها بانوي آب(پرنده  گونه که گذشت، ایزدبانو در قالب ایزدبانو ـ همان

از سویی، ارتباط بسیار نزدیک . د، قابل مشاهده استشو هاي کهن بسیاري که شامل ایران و تمدن جیرفت نیز می است و در تمدن

ایزدبانوان و به عبارتی، ایزدبانو ـ پرنده با مار، کامالً آشکار است و در شکل پرندگانی چون عقاب و کرکس در جدال با مارها بـه   

ونی از جملـه زمـین، آب،   که گذشت، مار داراي مفـاهیم گونـاگ   عالوه بر این، همچنان. طور مکرر در آثار جیرفت نقش شده است

سان این دو نمـاد   بدین. است... پرنده نیز داراي مفاهیم نمادینِ آسمان، ریزاننده باران و . است... باران، رود، صاعقه، نقش نرینه و 

  .نیز در مفاهیمی از باران، همانند هستند و در مفاهیمی چون زمین و آسمان، مکمل یکدیگرند

                                                   
67. Sacred triad 



...) صاعقه، باران و (به عبارتی، آنها عوامل جوي . انوان با آب، یعنی منشأ هستی، کامالً مشهود استاز سوي دیگر، ارتباط ایزدب

زننـد و باعـث بـاروري و حاصـلخیزي      هاي خاص با فرو فرسـتادن آب، زنـدگی را رقـم مـی     گیرند و در زمان را به مساعدت می

  .شوند می

مارهـا  . ـ پرنده است؛ هر دو نماد مسلم آب، باروري و حاصلخیزي هسـتند در نگاه دیگر، مار از موجودات وابسته به ایزدبانو  

را بـه زمـین فـرو    ) مارها(هاي آسمانی  زا هستند و ایزدبانو در شکل پرنده، آب هاي باران هاي آب آسمانی، یا صاعقه چونان چشمه

در آثـار جیرفـت،   ) عقـاب (نقش مار و پرنـده   توان احتمال داد سان می بدین. فرستد تا باعث باروري انسان، حیوان و گیاه شود می

عالوه بر این تعبیرات گوناگون، از جمله آسمان و . گویاي محوریت و قدرت ایزدبانو در آفرینش آب، باروري و حاصلخیزي است

و باروري زمین به عنوان پرنده و مار و اتحاد و ازدواج این دو ضد و رسیدن به وحدت، همانا آفرینش، ریزش باران، حاصلخیزي 

 .است

عقاب در آثار جیرفت باستان، بر اساس وجود بـاور مسـلط ایزدبـانوي بـزرگ در     /سان در آیکونوگرافی نقش مار و پرنده بدین

هاي وابسته به کشاورزي، از جمله ایران و جیرفت، همچنین تجسم غالب ایزدبـانو در شـکل    در بسیاري از تمدن. م. هزاره سوم ق

که داراي اجزایی از پرنده است، و نیز ارتباط بسیار نزدیک ایزدبانو و به عبارتی ایزدبانو ـ پرنده بـا مـار،     کلی پرنده و یا موجودي

هـا و   تایی مقدس و ارائه ایزدبانو به عنوان مرکزیت خلقت در تاریخ هنر باسـتان و داسـتان   هاي سه همچنین به علت وجود ترکیب

شناختی درباره جیرفت پیرامون اهمیت مـار و ارتبـاط آن    رتبط، در کنار شواهد مردمهاي باستانی م هاي اساطیري در تمدن حکایات

توان  و مار در معبد اینانا، می) ایزدبانو(تر شاهد بسیار مهم و متقنِ وجود ظرف کلریتی منقوش به پلنگ ، از همه مهم...با باروري و 

اي نماد ایزدبانو بوده که در کنار نماد همسو، همـراه و حتـی    ورهعقاب، در این نقش اسط/این احتمال را مطرح کرد که نقش پرنده

  .ریزند را بر این سرزمین فرو می... مرگی، سرسبزي، نشاط و  هاي آب، باروري، حاصلخیزي، بی نگاهبانش یعنی مار، نعمت

  تصاویر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )97و  94: 1382مجیدزاده، ): (1(تصاویر گروه 
    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : (Golan, 2003: 398)2تصویر 

  

  

  

  

  

  

  

  )3( گروه ویراتص

  )Porada,1965: 4. (م.تپه، هزاره سوم قاز تورنگ: مانند و نمادهاي باروري هاي بال دستایزدبانو با ): 3-1(

  ).Pope, 1969: 208. (م.شوش، متعلق به هزاره دوم قاز  :موضوع تصویر پیشین): 2ـ3(

را در اختیار گرفته است، از لرستان، متعلق به ) سمبول ایزدبانوان(ها  مانند و آرایش مو به شکل منقار پرندگان که پلنگ پرندهها و پاهاي  ایزدبانو با بال): 3ـ3(

 ).Amiet, 1977: 105. (م.هزاره دوم ق

  ). 48، تصویر1965گدار، ( .م.ره دوم ق، از لرستان متعلق به هزا)سمبل آب و باروري(هاي لوتوس  هاي پرنده، کاله شاخدار و گل ایزدبانو با بال): 4ـ3(

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )4( گروه ویراتص

  .)Parrot, 1961: 303( .م.مانند و نماد انسان و مار از سومر، هزاره چهارم ق ایزدبانو با بال و سر پرنده): 1ـ4(

  ).Ibid, 300( .م.هزاره دوم قاز سومر، ) نماد ایزدبانو(ایزدبانو با بال و پاي پرنده، همراه با جغد و شیر ): 2ـ4(

  .)Panke, 1951, fig 2( .م.هاي بال مانند از مصر، متعلق به هزاره چهارم ق ایزدبانو با دست): 3ـ4(

متعلق به  از یونان، ،)نمادهاي ایزدبانو(هاي محافظ  هاي بال مانند و نمادهاي ماهی، آب، سواستیکا، پرنده، سر گاو نر و سگ یا گرگ ایزدبانو با دست): 4ـ4(

  ).Ghirshman, 1963, fig 410( .م.هزاره اول ق

  ).Coomaraswamy, 2003, fig 16( از هند، متعلق به دوران باستان) نماد ایزدبانو(ایزدبانو با بال پرنده، ایستاده روي گل لوتوس ): 5ـ4(

  ).(Gimbutas, 1982, p.41. م .ق متعلق به هزاره ششم، Seskloمانند و گردن دراز از اروپاي شرقی، تمدن  ایزدبانو با سر پرنده): 6ـ4(

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5گروه  تصویر

  ).(Gimbutas, 1991: 237. م.تندیس ایزدبانو ـ مار، داراي دست، پا و سري مارشکل از کرت، متعلق به دوره نوسنگی، هزاره ششم ق): 1ـ5(

  .(Mason & sarianidi, 1972: 90)  .م.چهارم و سوم قالنهرین، هزاره  تندیس ایزدبانوي مادر با سري از مار، از بین): 2ـ5(

    



  

  

  

  

  

  

  

  6گروه  ویراتص

  .(Abrams, 1992: 55). م.ق 3300از شوش متعلق به. نقش دو مار تنیده به هم و گل لوتوس که نمادي از باران و باروري هستند): 1ـ6(

  ). 18: 1965گدار، . (م.ق 2400ـ 2200روي ظرف آب از البرز، متعلق  نماد مار شاخدار به نشانه آب،): 2ـ6(

  .(Herzfeld, 1941: 61). م.نقش مار به نشانه باران در کنار انسان از شوش، متعلق به هزاره سوم ق): 3ـ6(

  ).Pope,1969: v.2, 841. (م.نماد مار به نشانه رود از شوش، هزاره سوم ق): 4ـ6(

در کنار درخت زندگی همراه با دو مار به هم تنیده، نمادي از آب و ) نر، پرنده، برگ نخل و لوتوس  گاو( هایی از ایزدبانو ر، نشانهاي از اث قطعه): 5ـ6(

  ).Godard, 1962, fig.47. (م.باروري از کوهدشت، هزاره دوم ق
  

  

  

  

  

  

  7گروه  ویراتص
  .(Abrams, 1992: 45). م.نماد مار و آب در دستان ایزدبانو، از شوش، متعلق به هزاره چهارم ق): 1ـ7(

  (Abrams, 1992: 47). م.نقش ایزدبانو و مار، از شوش، هزاره چهارم ق): 2ـ7(

  ).26: .1986آمیه، ( .م.ق 3800ایزدبانو، ملبس به لباسی با نقش زیگزاگ آب و همراه با مار، از شوش، ): 3ـ7(

  ).Godard,1962: fig. 56(. م.ایزدبانو و کاهن همراه با نماد مار به عنوان نمادي از باروري، از لرستان، هزاره دوم ق): 4ـ7(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  8گروه  ویراتص

  . (Parrot, 1960: 140) م.النهرین، هزاره سوم ق مار نمادي از آب و حاصلخیزي از بین): 1ـ8(

 ).(Golan, 2003, fig.208. م.مار نمادي از آب، آسیاي مرکزي، هزاره ششم ق): 2ـ8(

  .)Ibid(اي از آب و باروري از هند، پیش از تاریخ  دو مار درهم تنیده، نشانه): 3ـ8(

  ).Ibid(. م.اي از آب، باروري و حاصلخیزي از مصر، هزاره چهارم ق هم و گل لوتوس نشانهنقش دو مار تنیده به): 4ـ8(

  ).Gimbutas,1982: 75(. م.ق 5200، اروپاي شرقی، تسالی، ظرف آیینی مشبک، همراه با نقش مار به عنوان نمادي از آب و باروري): 5ـ8(

  ).(Golan, 2003, fig.185 نقش مار روي ظرف آب از اروپاي شرقی، تریپولی، متعلق به دوره نوسنگی ): 6ـ8(

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  9گروه ویر اتص

  ).Shashi, 1976: IVa(ترکمنستان، نمازگا، دوره نوسنگی  نماد مار به نشانه باروي ازایزدبانو و ): 1ـ9(

  .(Pritchrd, 1975: fig.61)زا و بارورکننده، از سوریه، متعلق به دوره نوسنگی  ایزدبانو همراه با نماد شیر در نقش محافظ و مارهاي باران): 2ـ9(

  .(Parrot, 1960: 55). م.ایزدبانوي مادر و مار به نشانه باروري از اور، متعلق به هزاره چهارم ق): 3ـ9(

 .Coomaraswamy, 2003: fig).. م.، هند، هزاره اول ق)کننده باران، بارورکننده خاك و پاسدار قلمرو زیرین کنترل(ملکه مارها ) ناگا(ایزدبانو، ): 4ـ9(
207)  

   .)Amiet & Abrams, 1977: 581( .م.ق.النهرین، هزاره سوم  زا، از بین هاي باران هاي باروري، همراه با مارها یا صاعقه بانو با نشانهایزد   ):5ـ9(

  (Higgins, 1967, fig.23) . . م.ق 1600ایزدبانو ـ مار همراه با مارها به عنوان نمادي از باروري، از کرت، ): 9-6(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  10 گروه ویراتص

 .Golan, 2003: fig). م.ها، هزاره دوم ق نقش درخت زندگی، نمادي از ایزدبانو و نماد آسمانی بالدار در باالي آن و دو نگاهبان مرد، هیتی): 1ـ10(

462).  



  .(Ibid, 453) . م.ق 3000النهرین،  سمبل ابر و باران و دو شیر محافظ و همراه، بین، به عنوان 68)ایم دوگاد(ایزدبانو ـ پرنده ): 2ـ10(

  .(Ibid)النهرین، دوره پیش از تاریخ  ایزدبانو ـ پرنده و سمبل مار، بین) : 3ـ10(

  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  )45: 1384پیتمن، ( چالش پلنگ و مار): 11(تصویر 

  )25: 1379فرهادي، (زنجیل  نقش مار: )12(تصویر 

  

    

                                                   
68. Imdugud 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  13گروه  ویراتص

سان، این ظرف تعلق به  ، در چالش با مار و گربه)ایزدبانو(مایه انسان  النهرین با نقش بین 70، در ناحیۀ دیالۀ69قسمتی از نقش ظرف کلریتی، از خفاجه): 1ـ13(

 ). Aruz & Wallenfels, 2003: 331(جنوب شرق ایران دارد  

  ).54: 1382مجیدزاده، (ش سویتنیده در دوهمو مارهاي به اي با نقش موجی آب هنقش ایزدبانویی در کوز): 2ـ13(

  ).15همان، (نقش ایزدبانویی قدرتمند با پاي شیر، در چالش با مارها ): 3ـ13(

  ).34، 1389پیران و حصاري، (در چالش با مارها نقش ایزدبانویی با ترکیبی از انسان، گاو و پرنده، ): 4ـ13(

                                                   
69. Khafajah 
70. Diyala 
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