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نمادهای نوسنگی در  و باستان شناسی شناسیمردم

 1كردستان
 

 نژاداندیانا رستمی
 

 (15/10/95؛ تاريخ تأييد:  30/03/95)تاريخ دريافت: 
 

 چكیده

 کردها فرهنگ در اصلی نماد سه کشاورزی و مادر ی الهه مار، نماد امروز به تا نوسنگی دورۀ از

 مار نماد آن رأس در و است باروری و کشاورزی مفهوم نماد، سه این ساختار مرکز در. هستند

 مار. است او به کشاورزی نمادین دانش بخشندۀ و مادر ی الهه ی کنندهمحفاظت که دارد قرار

  انسان به نمادین نظام در را کشاورزی و یکجانشینی روش و راه و دانش که است دانشی-خدای

 عدد و گانهسه با است برقرار آنها بین که ساختاری نیز و نمادها این از ریکه معنای. بخشدمی

 کردستان، از هاییبخش در میدانی روش از استفاده با مقاله این هایداده. است خورده پیوند سه

 . است آمده دست به ایکتابخانه روش نیز و ارومیه و کرمانشاه

 

 قواعد باستان، ی اندیشه ،(مادر) مار ی الهه هنر، نهرین،البین نوسنگی، انقالب :كلیدی های واژه

 نمادها

 

________________________________________________________  

در  1392سالکه در فر است  الدین رفیع به راهنمایی دکتر جالل این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد 1.

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع شده است

شناسی. کارشناس ارشد مردم                                        Diana.rostami@yahoo.com 
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 مقدمه

 بشر زندگی تاریخ در مهمی تغییرات آورد روی یکجانشینی و کشاورزی به انسان که زمانی

 گوردون. داد شکل را بعدی جوامع اجتماعی و فرهنگی هایپایه تغییرات این که خورد رقم

 انقالب. برد کار به مهم ی دوره این برای را 2نوسنگی البانق ی واژه بار نخستین 1چایلد

 بار نخستین برای انسان و ساخت دگرگون را بشر اقتصاد( پیش هزارسال 12 تا 8) نوسنگی

 این مهم هایمؤلفه از. کرد حیوانات کردن اهلی و غذایی مواد تولید و کشاورزی به شروع

 جامعه، تولیدی نظام در خودبسندگی و تجمعی افزایش غذایی، مواد تولید مازاد انقالب

 سازی خانه و هادهکده نخستین گیریشکل ها،دانش و فنون و کشاورزی ابزارهای گسترش

 و هاآئین ی سابقهبی گسترش و اجتماعی نهادهای کنار در پیشرفته، معماری گیری بهره با

 (.91-143: 1357 گوردون، چایلد) است جادو حتی و مذاهب

 همچنین و هوا و آب شدن مساعد و محیطی دالیل شامل نوسنگی، انقالب ایشپید عوامل

 یک را کشاورزی آغاز 4کوون ژاک 3فرهنگی روان ی نظریه. است اجتماعی و فرهنگی تغییرات

 و آسیا شرق جنوب در کشاورزی ظهور دهدمی نشان کوون ژاک مطالعات. داندمی نمادین ی پدیده

 . (Cauvin,1994,Hodder, 2001: 107,109) است همراه نمادها توجه قابل گسترش و رشد با

 بخش زندگی نیروی عنوان به که دارد نمادین و مهم نقش یک مؤنث عنصر نوسنگی دوران در

 ی دوره که پیش سال 9500 حدود در. (Hodder, 2001:111) است بوده توجه مورد باروری و

 ی الهه تصویر. گیرندمی قرار توجه مرکز در گاو و زن نمادین تصویر دو است، مهم تغییرات آغاز

 یک زایش حال در و شده است باز هم از آن پاهای که حالی در 5هیوک چتل باستانی ی تپه در مادر

 کنندمی پیدا رواج خاورمیانه در نوسنگی ی دوره سراسر در نماد دو این. است شده داده نشان گاو

(Cauvin, 1994: 49, 51). 

________________________________________________________  

1 . Gordon Child 

2  .  Paychocultural 

3  .  Paychocultural 

4 . Jacques Cauvin 
5  .  Çatalhöyük 
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 نمادپردازی گرفت؛ خود به مختلفی اشکال تدریج به نیز کشاورزی به بوطمر نمادهای

 کشاورزی با مربوط ابزارهای و هاپدیده شامل بعدی هایدوره و زمان این در کشاورزی مفهوم

 گیاهان انواع هایویژگی و خواص آگاهی به کشاورزی، مناسب زمین انتخاب و شناخت. بود

 از استفاده مزارع، و هاباغ در آبیاری نظام وجودآوردن به آنها، نگاهداری و پرورش و درختان و

 ایمجموعه فصول چرخش و شناخت به توجه و کشاورزی ابزارهای ساخت حیوانات، نیروی

 نقوش کشاورزی، موضوع گستردگی به توجه با. شدمی شامل را هادانش و هامهارت از

 نمادهای از...  و خورشید ماه، ها،باغ مزارع، گاو، بیلچه خیش، آب، دانه، گندم، درخت،

 . (parpola, 1993, 171-183) بودند کشاورزی

 (ایزدبانو) مادر ی الهه

 آثار این. دهدمی تشکیل زن به مربوط های مجسمه و تصاویر را سنگیپارینه هنر از بخشی

 نمادپردازی نره اوج و گسترش(. 1394 فر، رفیع) دهدمی بدست هاالهه از نمادین و ویژه نقشی

 مرکز در زنانه عنصر دوران این در. است نوسنگی دوران در زنانگی به مربوط نقوش و ها الهه

 یک گاو-مادر ی الهه تصویر. است باروری و کشاورزی از نمادی که دارد قرار نمادین هنر

 تحوالت در کلیدی نقش و است نوسنگی انقالب با ارتباط در که است نمادین و مهم زوج

 .(Cauvin, 2004, 32) دارد زمان آن فرهنگی و مادینن

 هستند سر بدون هاییپیکرک زنان هایپیکرک از بسیاری مدیترانه دریای شرقی سواحل در

(Hodder, 2001, 110) .یافت نیز دیگر جاهای در مؤنث هایکپیکر ساخت در سنت این 

 این از زیادی تعداد -کرمانشاه در نوسنگی دوران هایمحوطه از یکی- سراب ی تپه در شود؛ می

 نشسته صورت به و سر بدون که آنهاست ترینمعروف از سراب ونوس. اندشده یافت هاکپیکر

 از نمادی تواندمی سر بدون و نشسته حالت(. 3 :شکل) شود می دیده ماری آن کمر دور و است

 کنار در را زنان گلی هایپیکرک جارمو تپۀ در. باشد حیاتی نیروهای آزادسازی و یکجانشینی

 در 1بریدود نظر به. بینیممی قورباغه و مار چون تصاویری و گاو و گراز مانند حیواناتی هایپیکرک

 در هاپیکرک این. هستند جارمو هنری اشیاء و هاپیکرک ترینتوجه قابل از زنان هایپیکرک جارمو،

________________________________________________________  

1  . Robert John Braidwood 
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 زنان هایپیکرک دیگر بعضی و نوزاد با همراه زنان به مربوط آنها از ایپاره و هستند نشسته حالت

 گراواقع پیچیده، ترکیبی، ساده، انواع به نمایش نوع و سبک نظر از آثار این مجموع در. است باردار

 .(Braidwood & Linda S, 1983: 376, 378)   شوندمی بندیدسته شماتیک و

 زیادی تعداد 5گوره تپه و4بازار چاقار ،3تپه یاریم ،2ارپاچیهتل باستانی هایتپه در 1مالووان 

 6مادر ی الهه را آنها و کرد کشف را میالد از پیش ششم ی هزاره به مربوط هایپیکرک این از

 به مربوط نقوش و آثار گریبا انواع د هاکرکیبودن پ مراهه.  (Oates, 1978:121)دینام

 نیا نیب ییاز ارتباط معنا و است تأمل قابل یهنر تظاهرات در گرید موضوعات و جانوران

 یرا عناصر و نمادها ها هنقوش مربوط به اله ایبدن و  یاز اجزا یشود. برخیم یناش آثار

 یمعنا به بلکه ست،ین یبیترک موجود کی نقش یمعنا به موضوع نیدهد. ایم لیتشک یجانور

مربوط به  ی نهیزم و بافت در را آنها دیبا ما و است واناتیح یهاگونه شینما از یخاص نوع

 (.9)شکل:  (Dragos, 2001, 53, 54) میو درک کن یبررس آنها

 کردندمی قربانی و نذر آنان برای مردم و بودند مجلل معابد دارای ها الهه النهرینبین در

(Black and Green, 2004, 175,30,29) .النهرین بین مؤنث النوعرب ترینمهم 7ایشتار-اینانا 

. هاستآب و زمین آسمان، زایندگی، و باروری ی الهه او. است بوده سرزمین این رادوا تمام در

نقش گوساله و گاو ماده واقع در شود،می توصیف شاخ دو با و ترکیب گاو نماد با ایشتار

 سرودۀ یک در. (93)همان،  است ایشتار ی الهه نماد و بوده بابل و سومر در رایج ای مایه

 پیشاپیش است، آفریده را مردمان که خدایی»: است شده توصیف چنین رینالنهبین در باستانی

 و غالت ی الهه و است هازمین تمام حافظ او. کندمی حمایت آنها از و کندمی حرکت هاگله

 نمادهای و ایشتار هایجلوه دیگر از خورشید و ستاره.  (Langdon, 1914: 57)«است گیاهان

________________________________________________________  

1  . Sir Max Edgar Lucien Mallowan 

2. Tell Arpachiyah 

3. Yarim Tape 

4  . Chaghar Bazar 

5. Tape Goureh 

6. Mother Goddesses 

7.  Inanna -  Ishtar 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif1J3M3_LJAhXBgA8KHddaAoMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTell_Arpachiyah&usg=AFQjCNFYceIvy31hpYSr1YTV8EiwWn1jcQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Inanna
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTt4_64PLJAhUGLw8KHRzpB-EQ0gIIMSgBMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIshtar_(disambiguation)&usg=AFQjCNGarXGjX0W8php3vT1i8HLSqgFD1g
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 که-ایشتار پرستش و داشت زیادی اهمیت مار ایشتار، رستشپ آئین در. است او به مربوط

 (. همان) است بوده مار ی الهه پرستش با همراه -بود اربیل شهر در آن پرستش مرکز ترینمهم

 دیده زندگی درخت کنار در مادر ی الهه میالد، از پیش سال 2500 به مربوط سومری لوحی در

 این و است بوده جو ی ساقه 1شاال ی الهه نماد. (Baring and Cashford, 1991: 530) شودمی

  (Black and Green, 2004: 91,72) است بوده کشاورزی النوعرب وی که است آن معنای به        احتماال 

 ی جلوه ترینمهم مو درخت و یافتمی تجسم درخت در زمینی ایزدبانوی نیز بابل در (.8: شکل)

 (.Loangdon, 1914: 42) رفتمی شمار به ایزدبانو

 ایزدان از که است هاآب ایزدبانوی و ایشتار ی الهه همزاد آناهیتا، ایران و زاگرس در

 او. است بوده ایران غرب در ویژه به متعدد هایگاهپرستش و معابد دارای و پیشازردشتی

 ناتحیوا ترینمهم از. است ثروت و رمه گله، ی فزاینده شفاگر، ازدواج، ی پیونددهنده ی الهه

 را او اورمزد حتی که است ایزدبانویی تنها و است اسب و گاو گوسفند، او مخصوص قربانی

 (. 1377 پورداوود،) است هاآب شدن جاری باعث او ستایش و کندمی ستایش

 با شد، آغاز نوسنگی دوران از خاص طور به که آنها، هایآئین گسترش و هاالهه پرستش

 در و بودند برکت و روزی گانبخشند آنها. یافت بیشتری رواج و پیچیدگی تنوع، زمان گذشت

الهه تقدس متأخرتر، هایدوره و مفرغ ی دوره از. داشتند تری مهم نقش ایزدبانوان خدایان، کنار

 در را مرکزی جایگاه مذکر خدایان تدریج به و گیردمی قرار معکوس جریان یک در مادر های

 پیروزی داستان که تیامت ی اسطوره. گیرندمی را مادر هایههال جای و کنند می پیدا هانظام

. است زمینه این در مثالی است، الهه -اژدها یک حقیقت در که است تیامت بر مردوک خدای

 آنچه تصرف و آن دادن شکست و اژدها با جدال مضمون با هایاسطوره رواج و گیریشکل

 با مار اساطیر و هاافسانه گونهاین در و است بعدی هایدوره ویژگی است اژدها تصرف در

  (Baring and Cashford, 1991). شودمی یکی مادر ی الهه

________________________________________________________  

1 . Shalla 
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 (مار ی الهه) مار

 اژدها الهه صورت به و گیردمی شکل او از خلقت که است آغازین موجود یک تیامت 

 کندمی زآغا را گیتی و کوه زمین، آسمان، آفرینش او بر غلبه با مردوک. شودمی توصیف

(Black and Green, 2004: 293) (6: شکل .)مستقیم غیر صورت به مردوک هایویژگی 

 تحقق مردوک در هاویژگی و اعمال این او بر غلبه از بعد که است تیامت هایویژگی همان

ها با  با تغییر جریان کلی نظام فرهنگی و جایگزینی الهه که است کهن ی الهه تیامت. کندمی پیدا

 شخصیت یک چیز هر از بیش مردوک. شودمی خلع خود جایگاه و نقش ایان مذکر، ازخد

 و لوح نیز و مار -اژدها نبو فرزندش و او ی نشانه(. 68: 1375 دیگران، و ژیران) بود کشاورزی

 که است حیات و جاودانگی از نمادی مار گیلگمش، ی حماسه در(. 87: همان) بود نگارش قلم

 است مانده باقی کردستان در اسطوره این از که روایاتی در. کندمی خود آن از را زندگی گیاه

 نیز و هستند مرتبط مار با که زندگی گیاه به یابی دست و حیات آب جستجوی عناصر       معموال 

 همان مار سومر در. شودمی تکرار بیشتر کند،می زندگی جامعه و فرهنگ از دور که انسانی

 عقرب تصویر کنار در آن تصویر و داشت ارتباط جادو با که تاس خورشید و آتش خدای

 بدنی با اژدرمار و است مهم نمادهای از مار. (Longdon,1914:120, 27) است شده ترسیم

 مار .(Balck and Green, 2004: 140) بود مرتبه باال خدایان نمادهای از شاخدار مار به شبیه

 و ، (Baring and Cashford, 1991)هستند یکدیگر ارکن در هافرهنگ تمام در مادر ی الهه و

 . است چیز همه منشأ ایزدبانو مانند نیز مار

 تصاویر آمده، دست به 3000 -2900 قدمت با و عراق کردستان در دیاله از که آثاری در

 متعددی هایمرغ و هاگوساله تصاویر ظروف پائین طرف در است؛ توجه قابل پشتالک و مار

 باالی طرف در. کردندمی نذر ایزدان برای که است هاییقربانی از اینمونه و تاس موجود

 نقوش این تمام در. است هاقربانی از یکی بلعیدن حال در که است ماری تصویر ظروف

 انسان و درنده حیوانات سایر او مقابل در و است تصاویر سایر از متعددتر و ترمهم مار تصویر

 از آمده دست به سفال قطعه یک از اینمونه در(. 640 ،638: 1315 نا، بی) اندآمده در سجده به

 تصویر شده جمع صورت به ماری م،.ق 4000-5000 به مربوط و موصل نزدکی در ارپاچیا تل
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 و 1چوری نوالی در(. 1: شکل) است منطقه این در مار از نمادین  و مهم نقشی که شده

 ی دوره از آئینی مهم هایمحوطه از که ،(3اورفا) ترکیه کردنشین بخش در واقع 2تپه گوبکلی

 قرار اکثریت در عقرب روباه، چون جانورانی نقوش کنار در مار نقش هستند، کشاورزی آغاز

 4ماران شای تصویر به معروف تصویر هنوز کردنشین مناطق در (Banning, 2011) گیردمی

 هایخانه در را آن مردم( بکردیار موصل، مانند) شمالی نواحی در. است احترام و تقدس مورد

. است شده نقش خانه لوازم و اشیاء و ابزارها  انواع در تصویر این و کنندمی نصب خود

 را النهرینبین ایشتار نیز و تیامت  که است زن-مار از ترکیبی نقش       معموال  ماران شای تصویر

 (. 17 :شکل) کندمی تداعی

 

 خواهیباران هایآئین

 در ریشه که هستند کهنی هایآئین کردستان در کشاورزی و خواهیباران به مربوط هایینآئ

 مهم نمادهای مجموعه که است بازمانده هایآئین معدود از یکی و دارد کشاورزی اهمیت

 . آمده است جمع آن در مار و کشاورزی ایزدبانو،

 که است کشاورزی هایزمین وریبار برای مادر ی الهه تقدس و نیایش از ایشیوه آئین این

 عروسک  با همراه را دختران از ایعده مردم. شودمی برگزار منطقه روستاهای حاضر حال در

. شوندمی هاچشمه آب ازدیاد و باران نزول منتظر و فرستندمی هاچشمه به( 5بارانه بووکه)

 روندمی( بزرگ رفانعا و خدا اولیا) 6خصشه آرامگاه کنار و گورستان به نخست دختران

 خواندن با و اندازندمی هاچشمه در را نمادین عروسک و شوندمی هاچشمه ی روانه سپس

 با       معموال  دارند اعتقاد کردها. کنندمی باران طلب کشاورزی هایزمین برای هایینیایش و اشعار

 شروع باران د،انپوشیده مخصوصی هایلباس که دختران، بازگشت از پیش مراسم، این انجام

________________________________________________________  

1  . Nevalı Çori 
2. Göbekli Tepe 
3. Urfa  
4. Šãy Mãrãn 
5  . Booke Bãrãneh 
6. Šãhakhs 
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 در که است( آناهیتا) ایشتار ی الهه به مربوط هایآئین ی بازمانده آئین این. کندمی باریدن به

 (.1389 پور، عظیم) شدمی انجام گذشته

 معابد و بود آنان معابد و هاتمثال روی آب ریختن( آناهیتا) ایشتار ی الهه هایآئین از بخشی

 عنصر  با هاآئین این پیوند. شدمی ساخته هاچشمه کنار در کنگاور در آناهیتا معبد جمله از آنها

 خشکسالی، زمان در کردستان از هاییبخش در زنان. کندمی کامل را آن معنایی ساخت زنانه،

 داخل را خویش و رفتندمی جویبارها و هاچشمه کنار( برکت) باران طلب نیایش و خواهیباران

 مواقع این در روستا زنان که بود آن دیگر رسم. (Bois, 1966: 104) انداختندمی چشمه آب

 آبادی یا روستا اطراف در درخت ترینمقدس کنار به و پوشیدندمی را خود هایلباس بهترین

 رقص یعنی 1رکیلپههه انجام به را مدتی درخت اطراف در غذا، پختن از بعد آنجا در. رفتندمی

 و دختران آئینی رقص کهن، ایافسانه در(. همان) کند باریدن به روعش باران تا پرداختندمی آئینی

 به مادر ی الهه نقش آئین این در. شود پرآب جویبارها تا شود انجام چشمه اطراف در باید زنان

 های المثلضرب در. گیردمی قرار رأس در زرع و کشت و مزارع برای هاباران ی بخشنده عنوان

  ژن له نمگه و بسینه پیاوله رون: است مرتبط دامپروری با مرد و کشاورزی اب پیوسته زن نیز مردم

 Ron le piyaw besene ve genem le zhen خالص گندم و بخر مرد از را اصل روغن: یعنی 

 و زنانگی به اینجا در سرخ رنگ(. 82: 1385 عارف، دممهمحه رریسیموده. )گرفت باید زن از را

 کردن ملبس یا نمادین عروسک ساختن برای که هاییپارچه که است رسم. است منسوب هاالهه

 .(Cooper, 1996: 3) است میترا به مختص رنگی که باشد سرخ رنگ به شود،می استفاده دختران

 بر و است زندگی و باروری آتش، رنگ اصل در ،(قرمز سرخ، رنگ) 2سوور کردها فرهنگ در

 .رنگ بود این به عروس لباس کهن هایسنت اساس

 و آب ایزدبانو، عناصر از مرکب شد می انجام پاییز یا بهار فصل در که دیگر کهن آئین

 چند یا یک ها،آب شدن روان گرفتن جشن یا هاچشمه آب ازدیاد برای مردم است؛ کشاورزی

 د،ش گفته این از پیش که همچنان. کردندمی قربانی منطقه های رودخانه و چشمه کنار در گاونر

________________________________________________________  

1  . Halpãrke 

2. Sour 
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 بوده فرهنگ این در قربانی حیوانات ترینمهم از و است مادر ی الهه نمادین و مهم حیوان گاو

 مراکز از که ،... ( و کنگاور و کرند) کرمانشاه در مارها ی الهه به مربوط آئین گذشته در. است

 جمع هارودخانه و هاچشمه کنار در مردم. است شدهمی برگزار اند،بوده آناهیتا پرستش

 را آن و کردندمی تهیه گندم و غالت از مخصوصی غذای مارها ی الهه جشن نام به و شدند می

 تقسیم مردم بین و پختندمی گوش سه شکل به را نان که بود رسم. 1کردند می تقسیم و بخشش

 داشت وجود اعتقاد این. نامیدندمی( مارها شاه یا  الهه نذر) 2ماران شای نذری را آن و کردندمی

 باریدن زودی به باران شود شنیده مارها از صدایی یا و شود ظاهر چشمه کنار در ماری اگر که

 مالک است، سنخهم و همراه مار با مردم اعتقادات و مذاهب ترینکهن در که ایزدبانو،. گیرد می

 تهپخ او به مخصوص نان نیز اینانا معبد در. است او به مخصوص غالت و گندم نان، حامی و

 روستاهای در امروزه حتی. (Baring and Cashford,1991: 220) شدمی الهه نذر و شدمی

 داده نسبت مارها ی الهه به آن کشت منشا که- گندم و نخود مانند غالتی از زنان کردنشین

 و خیر و محصول ازدیاد تا دهندمی انجام الهه این برای سالیانه یا هفتگی نذرهای  -شود می

 روزهای از که است کردن نذر مخصوص زمان چهارشنبه روز. کنند تضمین را انهخ برکت

 .3است هفته مقدس

 انجام مار-الهه نیایش و شکرگزاری باید نیز مزارع محصوالت و گندم برداشت زمان در

 نان یا نذری غذای رکیپهلهه با همراه مراسمی طی برداشت، کار اتمام از بعد مردم. شدمی

 است کشاورزی منشاء مار ی الهه کهن هایاسطوره در. کردندمی پخش را آن و هیهت را مقدس

 مارشره آمدن رو این از. است بخشیده انسان به را زرع و کشت و گیاهان بذر نخستین که

 و بخشش رسیدن معنای به و زنان کوبیپای و جشن موجب خرمن در 4شامار یا( مارسیاه)

 در را مار استخوان تعدادی کشاورزان. است( مار ی الهه) درما ی الهه جانب از فراوانی

________________________________________________________  

 ها، نماد مار با انواع و غالتی که بیشترین تعداد دانه را دارند ارتباط ویژهای دارد. در میان گیاهان و گل . 1

2  . Nazri Šãy Mãrãn 

 موصل ی منطقه در نیز هاایزدی نزد. است چهارشنبه روز زنی پیرشالیار نذری نان پختن و قربانی مراسم شروع . 3

 که شود می انجام خاصی مراسم روزی چنین در نیز ایرانیان بین در. است مقدس روزی هرسال آخر ی چهارشنبه

 .شود می نامیده سوری چهارشنبه

4. RaŠMãr (Šãmãr) 
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 نام. دادندمی قرار ایگوشه در را آن گندم، از انبار پرکردن از پس و پیچیدندمی هایی پارچه

 چنین. شوندمی داده نسبت مار به گیاهان این و شده ترکیب مار نام با گیاهان از تعدادی

 نزدیک از مردم. دارند داروئی خاصیت موارد بعضی در و غیرخوراکی ی جنبه       غالبا  گیاهانی

 آنجایی از. کنندمی خودداری هرز هایعلف میان یا هاباغ در گیاهان این به زدن آسیب یا شدن

 یا هاگل از خاصی نوع     مثال  اند،داشته توجه خود محصول و باغ حفظ به همواره مردم که

        احتماال  که کاشتندمی تعویذ و محافظ عنوان به رهاکشتزا و باغ محصول اطراف در را گیاهان

 به هاباغ و مزارع برای مار ی الهه جانب از مقدس و محافظ گیاهان همچون نیز گیاهانی چنین

 .اند رفته می شمار

 مقدس نان بر ایزدبانو ی پنجه شدن نقش کنند می برگزار سال آغاز در کردها که مراسمی در

  در ایزدبانو و زنانگی (Bois,1966:67-68). است آینده سال محصول فراوانی از نشانی

 میوه و غالت درختان، نمونه برای است؛ فروانی و بخشش این از نمادی نیز دیگر هایآئین

(.  12: 1384 سعیدی،) کنندمی قربانی گوسفند و قوچ او برای یا کردند می عروس پیشکش

 داشته نگاه خود آغوش در را کودک دو که حالی رد را ایزدبانو نقش سنجار ی منطقه در کردها

 این در ایزدبانو اهمیت و تقدس که (Bois, 1966: 132) کردندمی حک قبرها سنگ بر است

 .دهدمی نشان را فرهنگ

 شامل آن اسکلت که مزارع از محافظت برای ایزدبانو شکل به هاییتمثال ؛1داهول ساخت

 کشاورزی برای هاالهه اهمیت از دیگری نوع ،(10: شکل) است صلیب شکل به چوب دو

 است آناهیتا و ایشتار فلزی و چوبی هایتمثال ساخت سنت ی ادامه       ظاهرا  موضوع این. است

 و ضامن را آنها آنکه دلیل به کردند؛می نگاهداری خود هایخانه و معابد در را آنها مردم که

 و هاباغ ی همه در        تقریبا . کردندمی نیایش ار آنها و دانستندمی خود امنیت و آسایش ی بخشنده

 شکل به اصل در عروسک این. سازندمی رنگی و قرمز هاییپارچه از را داهول مردم مزارع

 در گویا. پیچدمی صلیب و محور دور به همیشه مار و( 15: شکل) شودمی ساخته صلیب

 از پیش که هاباغ و کشتزار زا حفاظت مفهوم. است بوده نظر مورد نیز موضوع این مردم تصور

 . شود می تکرار دوباره اینجا در شد، اشاره آن به نیز این

________________________________________________________  
1 . Dãhol 



 1394پاییز و زمستان ، 23 زدهم، شمارهشناسی، سال سینامه انسان

 

108 

 کندمی حفاظت دیگر هایمیوه و انگور باغ از مار که است شده گفته کردی هایافسانه در

 ی جمجمه و سر و کردندمی حصارکشی و پرچین را هاباغ مردم(. 518: 2006 ئوسکارمان،)

 و سود روزی، برکت، محافظ عنوان به چوبی روی بر باغ، ی حاشیه یا و زمرک در را گاو

 جمجمه از استفاده دیرباز از .کردندمی نصب گیاهان و درختان 2پیت بنه یا 1پیت یعنی منفعت،

 برای. است داشته رواج منطقه در گوناگون اهداف با و مختلف هایصورت به گاو تمثال یا

 مردم و کنندمی استفاده قرمز هایپارچه از خواهی،باران عروسک مانند نیز، داهول پوشاندن

 شاخ داهول به کشاورزان گذشته در. آید آن طرف به ببنید سرخ رنگ چون مار دارند اعتقاد

 در گاو و مار ایزدبانو، اصلی و گانهسه نمادهای ترتیب این  به و بستندمی مار پوست و گاو

 . شدمی تکمیل مزارع و هازمین باروری هدف با کشاورزی، کنار

 با ارتباط در نمادین ساخت در آن کارکرد و نقش ی دهنده نشان والدت، با مادر ی الهه پیوند

3مریم ی پنجه نام به ایزدبانو مخصوص گیاه به توسل است؛ بیشتر باروری
 زنان. است جمله آن از 

 انواع. طلبندمی یاری به را بزرگ ویایزدبان و زنندمی چنگ گیاه این به فرزند والدت زمان در

 زنان برای دیگر های فرهنگ در و هستند مادر ی الهه به منسوب که را 4وهشه جمله از هاسنگ

 هدایای قوچ یا طال کردستان در ،(221: 1389 الیاده،) شودمی استفاده نوزاد و مادر یا باردار

 در و هستند قدسی عالم به متعلق ودکک و زن .(Bois, 1966: 55) هستند زائو برای مخصوصی

 ادیان در باور این (.103)همان:  شوند می حراست و محافظت ناقدسی عوالم و موجودات برابر

 ی کنندهشفاعت و بهشت سرور آنها اعتقاد به دارد؛ وجود هنوز هاایزدی دین مانند کردها کهن

 را بهشت درهای کلید که است کسی او. است محشر بانوی نام به ایزدبانویی جهان، در مردمان

 .(Asatrian, 2002: 89, 90)  شودمی وارد بهشت به که است کسی نخستین و دارد دست در

می مشخص ایهسته ی خانواده تشکیل با هاخانه ساخت نوسنگی دوران در که همچنان

 را انوادهخ و خانه مهم جایگاه همان کردستان، در زنان جایگاه  (Flannery, 2002: 426)شد

________________________________________________________  

1. pit 
2. Benepit  

3. Panjay Maryam 

4. Šãwe 



 دهای نوسنگی در كردستاننما شناسی و باستان شناسیمردم

 

109 

 مادر ی الهه به مربوط هایگاهنیایش هامعماری نخستین. دهد می نشان کردها بین در

 از مهمی بخش. کردمی حمایت ازدواج و خانواده تولد، از که  (Cauvin, 2004: 246)بودند

 یاقوت الجورد، مرمر، هایسنگ از انگیزشگفت هایمعماری و بناها توصیف کردی ادبیات از

 که( 160 -161: 2006 ئوسکارمان،) است معطر گیاهان و ریحان هایگل ها،باغ با... و

 معماری با هرچیزی از بیش ایشتار ی الهه چون هاییالهه پرستش. است معشوق برای پیشکشی

( اینانا) ایشتار هایالهه معابد به مربوط توصیفات مشابه توصیفات این. است بوده همراه مجلل

 را 1گاوهیت یا گاونر یا و قوچ مردم امروزه. ساختندمی آنها نیایش برای مردم هک است آناهیتا و

 قوچ، نمادین تقدس تداخل اینجا در. سازندمی جاری بنا دیوار بر را آن خون و کنندمی قربانی

خانواده مجموعۀ نمادین اولیه را  و خانه فرهنگ، این در مادر ی الهه به منسوب حیوان یعنی

 .کند ازنمایی میدوباره ب

 در که ازدواج، ی دهنده پیوند برازنده، زنان دارای است ایالهه آناهیتا ایرانی فرهنگ در

 پورداوود،) است شده توصیف خانواده ی الهه و دهدمی شیر حامله زنان به الزم زمان

 یدتول و خانواده کانون حامی عنوان به( مار) مادر ی الهه شمایل(. 135 ،237 ،441: 1377

این موجود ترکیبی )اژدها . است بوده کردها جامعه در عروس جهاز اصلی بخش نسل،

 دو و چشم دو دارای که کندمی تداعی را النهرینبین تیامت نیز و( آناهیتا) الهه( ایشتار

 و مقدس موجودات النهرینبین در(. 14: شکل) است زن و مار از ترکیبی و است شاخ

 از ایاستعاره سر دو داشتن. بود شدهشناخته موضوعی صورت، چهار و سه دو، با هاییالهه

 دانش و قدرت از اینشانه چشم جفت دو و دانش، و الیزال قدرت و حدوحصربی زیبایی

 است گوش چهار و چشم چهار دارای که است شده توصیف ایالهه ایشتار. بود آنها

(Schmandt-Besserat, 2007: 11,12) . 

 

 كردها ایاسطوره-اجتماعی ساختار رد مار ی الهه

 ایزدی(. 19: شکل) است آنها معابد ی الهه و مقدس که است هاایزدی کیش نماد ترینعمده مار

 زرتشت و میترائیسم دینی عناصر از ایآمیزه که هستند کردها باستانی کهن ادیان از یارستان و

________________________________________________________  

1. Gãwhit 



 1394پاییز و زمستان ، 23 زدهم، شمارهشناسی، سال سینامه انسان

 

110 

 در طاووس ملک هاایزدی نزد . (Keryenbroek , 2015: 499-505)اندکرده حفظ درخود را

 از ایزدی آیین مطابق با روایت. دارد را مسیحیت و اسالم در مار نقش همان بهشت ی اسطوره

می ترغیب( عدن باغ) بهشت در گندم ی دانه خوردن به را انسان طاووس ملک جهان، آفرینش

می مرتبط مار با مند شیخ و عدی شیخ جمله از دینی بزرگان همچنین روایات این در. کند

 و معابد سردر روی کاریکنده صورت به       معموال  مار نقش. کنندمی جلوه مار شکل به یا شوند

 این، بر عالوه. دارد مار از ایمایهنقش هاایزدی ی مقبره اغلب و شودمی نقش آنها مقدس اماکن

 رودمی شمار به وسطاو ملک از ایجلوه بیشتر که مار از شمایلی دارینگاه مردم این نزد

 .(Nicolaus, 2011: 61, 56, 57, 65) است مرسوم

 مار قادری، و بندینقش جمله از کردستان؛ در رایج عرفانی هایطریقت پیروان برای

 از دورماندن برای مردم. است پنهان دانش و سر راز، قدرت، از نمادی و دارد ایویژه منزلت

 آنها از را 2نووشته ،1   ب س م   د ه نام به تعویذهایی و ها شیخ ی مقبره یا خانه    گ ل مارها، انواع نیش

 شناخته پیمان و جنگاوری قدرت، ی الهه ایشتار، همچون مار مردم و صوفیان برای. گیرند می

 3مار ش   ب ه کرمانشاه در. است هاآئین این طریقت و پیمان و عهد حافظ مار ی الهه. شودمی

 به و مأنوس مارها با ترتیب بدین و دارند حق اهل از یخاص ی هعد فقط را( مار بخشش)

 و هستند ایمن زهرمار مقابل در رسدمی آنان به مینوی عالم از معتقدند که مار شبه این واسطۀ

 است، شیوخ فرمان و حکم تابع که ماری. دهندمی شفا را مارگزیده افراد و مار العالج نیش

 بی ماری کشتن. است مردم ادبیات در رایج مفاهیم از کیی که شود می نامیده 4ئیجازهبی ماری

 و مارها بر  تسلط دلیل به شیوخ از بسیاری(. 2404: 1387 الح،سه پایانیانی) است حرام ئیجازه

 مرگ از بعد مارها که است مشهور .اندشده ملقب( مارها شاه) 5مارانشای به آنها گزند مهار

 .هستند افراد این مرقدهای نگهبان

________________________________________________________  

1. Dam Bas 

2. NouŠte 

3. BaŠ Mãr 

4. Mãri Bi Eijãze 

5. Šãy Mãran 
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 وجود مار نماد و ها طریقت بین که است معناداری و ظریف روابط از یکی پزشکی علم 

 و مناسک انواع در که هستند کردها ی جامعه پزشکان حقیقت در هاطریقت این بزرگان دارد؛

 تمام داروینوش زهرمار کردها هایافسانه در دیگر، طرف از. آنهاست همراه مار شان های آیین

 ،62: 1386 ، اردیشانه و سیسل،299-300: 2006 ئوسکارمان،) است دارو الترینبا و بیمارها

 آن و دهند می قرار آب در را مار شمایل هابیماری درمان برای هاایزدی(. 62: 1366 نیکتین،

-اسطور و گیلگمش ی حماسه در . (Nicolaus, 2011: 67)یابد شفا تا دهندمی بیمار به را آب

 در. است جاودانگی نماد و( حیات آب) 1یات حه آوی حاوی مار کردستان در مارها ی الهه ی ه

 جاودانگی درخت و گیاه با گاه است مار تصرف در که دانش درخت نیز قدیم ادیان و اساطیر

 پزشکی و سالمتی و است معنی یک بیان دو هر که( 273 و 270: 1390 الیاده،) شودمی یکی

 .شودمی بیان دارویی گیاهان قواعد و بیعتط دانش کسب صورت به اصل در نیز

  

 هنرها در ایزدبانو

 با زیادی شباهت آناتولی ی منطقه در مادر ی الهه نقش مانند گلیم، نقوش 2مالرت جیمز نظر به

 دارد الرحاجی و هیوک چتل جمله از منطقه این در باستان ی دوره به مربوط هنری آثار

(Mellaart, 1984: 87-95) .در باستان ی دوره و تاریخ از پیش هنرهای مضامین و نقوش 

 و گلیم و سنتی هایبافته با را شباهت واقعی شد، اشاره آنها از برخی به تاکنون که نیز کردستان

 و استمرار فرهنگی مختلف هایحوزه و آئین در نمادها اگر دهد؛می نشان کردستان هایفرش

 .است حیات تداوم این ی عرصه ترینمهم یمگل و فرش ویژهبه هنر یابند،می تداوم

 و خانه مانند فرش،(. 16 شکل) دارد مرکزی جایگاه کردی هایبافته و هافرش در ایزدبانو

از اینرو در  رود؛می شمار بهمظهر خانواده و خانه و زندگی و حیات ایزدبانو و  از نمادی بنا،

 هایفرش غالب رنگ که قرمز فرش        مخصوصا  است، احترام مورد و مقدس کردها فرهنگ

 صورت آن در تولد که است جایی و خانواده محل خانه. دهد می تشکیل را کردستان دستباف

________________________________________________________  

1. Ãvi Hayãt 

2. Jemes Mellaart 
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 و زن با ارتباط در مادر ی الهه هایبخشش و هاحمایت دریافت اصلی مکان بنابراین گیرد؛می

 .است فرزندان

 به توجه با. 1است شده داده بتنس زن و ایزدبانوان به منطقه کهن هایافسانه در بافندگی

 و کردی هایفرش الیاف و جنس. است مربوط مار ی الهه به اصل در فن این باستانی، آثار

 ی الهه تصویر. است هاالهه و ایزدبانو به متعلق حیوانی که است گوسفند پشم از هابافت بیشتر

 نقش رمزی نحوی هب یا محسوس، و شماتیک صورت به فرش مرکز در هافرش این در مادر

 نظر از بودن، زندگی ی سرچشمه به توجه با ایزدبانو. است همراه مثلث نقش با و شودمی

 و 2: شکل) (Baring and Cashford, 1991: 33) آورد،می وجود به را مثلث شکل انتزاعی

 صورت به ایزدبانوان با ارتباط در همواره سه عدد .است سه عدد هندسی شکل مثلث که( 15

 اصلی شکل .(Gimbutas, 1974: 137) شودمی تکرار...  و گردنبند سه نقطه، سه خط، هس

 (. 13 و 12: شکل) است مثلث شکل نیز کردی های بافته و ها فرش در مادر ی الهه ترسیم

 جقه بته و شکسته صلیب مار، نذری، ظرف قوچ، به شبیه عناصری با ایزدبانو تصویر

 آن با هافرش اغلب در نیز شکل پروانه اشکال و لوزی مانند هندسی نقوش. شودمی ترکیب

 و دهدمی تشکیل را مثلث شکل روبرو ی زاویه از هندسی لحاظ به مخروط شکل. است همراه

 به مربوط نمادهای از دیگر یکی. است او برای نذر جام نیز و الهه نقش همزمان مثلث نقش

 حرکت سه با و گوشسه شکل به را آن دممر سنتی طور به که است نذری نان ایزدبانوان

 آوردند؛می جا به آن در را مقدس ی گانه سه باید پخت زمان در و کردندمی تهیه دست نمادین

 .چرخاندندمی دست با را آن بار سه یعنی

تعیین و اصلی نقوش از مثلث شکل کردستان، مردم دستی صنایع و کردی هایفرش در

 هاینقش از کدام هر کردن تجزیه با  واقع در(. 34: 1376 یمی،رح) رودمی شمار به کننده

 دو به دو که خط سه از فقط که رسیممی مثلث یعنی هندسی شکل ترینساده به مرکب،

________________________________________________________  

 قوچ که زمانی اساس همین بر. هستند هاالهه و آسمان بافندگی و پارچه منشاء و اصل کردستان های افسانه در.   1

 گویند می بندند که می  Hawri وریهه نام به وصمخص ای پارچه آن گردن به کنند، قربانی را دیگری حیوان یا

 .است شده فرستاده زمین به آسمان از بار اولین
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 همین به(. 97-98: 1363 دیگران، و جزمی) است شده تشکیل اند،هکرد قطع را همدیگر

...   و12 ،9 مانند ، سه عدد شامل هاییعهمجمو یا مضارب به نیز فرهنگی و مهم اعداد ترتیب

 .شوندیم بخش

 را مادر ی الهه که گیرد،می را قالی حوض جای لوزی دو یا سه       معموال  فرش مرکز در

 به مربوط حیوانات از که شودمی ترکیب پشتالک نقش با لوزی نقش. کندمی بازنمایی

 اساطیر در که ،(11: شکل) (Black and Green, 2004: 179) است او از نمادی و ایزدبانو

 موضوعات و نمادها ایزدبانو، از نمادی عنوان به لوزی. شودمی تکرار موضوع این نیز کردها

 که هاییقربانی و بخشش زیگورات محراب، معبد، جمله از کند؛می بیان را آن به مربوط

( 154)همان،  بود نالنهریبین در اسرارآمیزی و محافظتی شکل لوزی. بودند او به مخصوص

 آثار در(. 13 ،11: شکل) است مار سر شکل به پاها و دست معموال هاقالیچه و هافرش در

 پیوند و اهمیت(. 12 ،11: شکل) دارد مار از هاییطرح و نقوش       غالبا  هاالهه بدن نیز کهن

 نظام در مهم نماد دو این جایگاه بازتاب همان هافرش در مادر ی الهه و مار همیشگی

 در مادر ی الهه پرستش باستان، ایالم مذهب در که همچنان است؛ کردها کهن و فرهنگی

 است بوده سرزمین این در هنری ی مایه نقش ترینمهم مار و بود آنها اعتقادی نظام مرکز

 (.50-62: 1370 مجیدزاده،)

 

 الهه -مار

 هایطرح مار، پولک دارد؛ ارهاش مار ی مایهبن به هافرش در هامثلث و زیگزاگ خطوط اکثر

 ماری این بر عالوه. شودمی بافته مثلث صورت به فرش بافت در مار سر نیز و مار پوست

می خود به مثلث نقش هافرش در ،(مارپیچ و دایره) پیچدمی خود دور به که ماری ای،حلقه

 دریافت برای محلی یزن و کندمی دریافت را قربانی مار ی الهه که جامی یا سفال ظرف،. گیرد

 کردی هایافسانه در. است مار با ارتباط در هامثلث این از دیگری مفهوم است، او هایبخشش

 ایکاسه در دیگر...  و گوهر خود، شفابخش زهر مار که است شده تکرار بسیار مضمون این

 .شودمی هداد او به...  و دام شیر چون هاییپیشکش و نذرها دیگر طرف از. دهدمی قرار
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 تداعی را مار حرکت کندمی پیدا ادامه موازی خطوط دو بین که زیگزاگ و شکسته خطوط

 دور به کردها اساطیر در مار .است نیز آب از نمادی تاریخ از پیش هایسفال در که کندمی

. است هاحطر این از دیگر مفهوم جاودانگی و زندگی درخت و مار و پیچدمی انجیر درخت

 محافظی مار دیرباز از که همچنان دارد، را محافظ نقش بیشتر مار نقوش، دسته این در

  (Black and Green, 2004: 168). است اسرارآمیز

 گانهسه نقش. است  تعویذ و مار الهۀ گانه، سه یا مثلث نماد مشترک محور حفاظت مفهوم

می شمار به مادر ی الهه و الهه-مار اصلی و مشترک نماد و است الهه-مار از نمادی( مثلث)

 نمادپردازی این اساسی عامل حفاظت، مفهوم شد، ذکر این از پیش که مواردی بر عالوه. رود

 آبی، مهرۀ سه. رود می کار به تعویذ شکل به معموال امروز موضوع این و است گانه سه قالب در

 خانه، به مربوط یتعویذها گوشسه قاب نیز و شودمی ساخته ملیله انواع با که گوشیسه

. شود می ظاهر مثلث شکل به       معموال  ایگانهسه هر. است آنها ی جمله از...  و اهلی حیوانات

 لباس مانند است؛ زنانه کردی لباس های ویژگی از یکی زنانگی با آن ارتباط و گانه سه نمود

 و زیورآالت از زیادی بخش شود، می داده قرار شال در گره سه نمادین صورت به که مردانه

 پایانیانی، نوورانی،) است گوش سه یا بخشی سه صورت به هم کرد زنان لباس های بخش

1393 :257، 255، 237، 150، 147، 137، 113، 12.) 

 بیرونی قسمت در نمادین و زینتی نشانی همچون       معموال  است حفاظت از نمادی که مار

 در که است محافظی همچنین مار. است شده می نقش هاکوزه و هاخمره ها،کاسه ها،سفال

 و حصارها با فرش مرکز در ایزدبانو و زن و گیردمی قرار هاگلیم و هافرش ی حاشیه

 مادر ی الهه معبد و محراب از نمادی فرش(. 14 ،13: شکل) شودمی محافظت مار ی مایه نقش

 و دارد قرار آن رکزم در زن که است عدن باغ و پیدایش ی اسطوره از بازآفرینی همچون یا

 هایی قوچ  (Gordis, 1936).است مار توسط عدن باغ و بهشت حفاظت آن، در اصلی موضوع

 ذبح از قبل که است بالگردان یا قربانی قوچ همان دارد قرار فرش در بانو ایزد نقش کنار در که

 وار دایره و دورانی شکل آئینی چرخش این و گردانندمی موجود یا شخص دور به بار سه را آن

 بازنمایی آن نمادهای و فرش قدسی فضای در نمادین و آئینی فضاهای این و آوردمی وجود به

 .شود می
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 كردستان در كشاورزی نماد

  شمار به بشر دانش در عظیم تحولی کشاورزی کشف و زرع و کشت رموز به شدن آگاه 

 هاییدانش و خدایان بین باطارت. است بوده انسان به خدایان جانب از بخششی که رودمی

 وسیعی جایگاه سومری های افسانه در است؟ چگونه سازدمی متحول را بشر زندگی که

 بشر فرهنگ هاینشانه و اندکرده زندگی آغازین دوران در 1آنونا خدایان آنجا در که است

. است هآمد وجود به آنجا در بار اولین برای...  و بافندگی دامپروری، کشاورزی، مانند

 آن بر و بودند هستی جهان و انسان زندگی به مربوط رازهای و امور تمام به آگاه خدایان

 در پیش از را امور این آنها که دارد اشاره موضوع این به( تقدیر) قدر و قضا. داشتند تسلط

 و کردندمی مقدر را قدر و قضا آنجا در خدایان که بود مکانی 2دوکو. دارند خود نزد

 اعتقاداتی چنین از خواب تعبیر علم و گوییپیش. است شده شناخته جهان بام به اینبنابر

 . (Black and Green: 2004: 71, 72)گرفتمی نشأت

 و گنج. کردهاست برای غیرمادی و مادی هایدانش ی نماینده و قدسی نماد ترین مهم مار

 تصرف در که است هاییدانش زا کهن ایاستعاره شود،می داده نسبت الهه-مار به که ثروتی

 رفته کار به معنی این بیان برای هم زبان و سحر طلسم، معجزه، ی استعاره همچنین. اوست

 و یابد اشراف آن بر باید انسان و است مار تصرف در که است سئوالی معما و طلسم است؛

 زبان به نیافت آگاهی. است آن قوانین کارگیری به و هستی اسرار به رسوخ سحر و معجزه

 نزد. است معنی این به( 120: 1386 سسیل، اردیشانه و) مار ی واسطه به  پرندگان و گیاهان

 .(Nicolas, 2011: 57) دهدمی نشان را مار نمادپردازی این مارها کتاب به اعتقاد هاایزدی

 تصرف در است، دانش انتقال و ثبت ی وسیله ترین مهم هم و دانش نوعی هم که نوشتار و زبان

 پیش از خداوند که است چیزی آن تقدیر کردها فرهنگ در. است مار دانش-خدای کل دانای

 . است آن دریافت کلید مار و است نوشته را آن

 انتقال برای میانجی عنصری مادر ی الهه نوشتار، این در شدهبررسی شواهد به توجه با

 مربوط نمادپردازی در مرکزی نقش مار. است یکجانشینی و معماری کشاورزی، فنون ها،دانش

________________________________________________________  

1. Anuna 
2. Du-Ku 
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 با الهه هایپیکرک ترکیب و مادر ی الهه کنار در هندسی نقوش غالب و دارد کشاورزی آغاز به

 ظاهر مادر ی الهه کنار در گاو چون دیگر نمادهای. دهدمی انتقال را مضمون این مار نقش

 مراتب، سلسله این در. گیرندمی قرار او از بعد نمادین مراتب سلسله در و( 4: شکل) شوند می

این  در شناختیباستان مردم مطالعات اساس بر و دارد مسلط نقش گاو به نسبت مادر ی الهه

 است آمده وجود به کشاورزی از پیش( ایهسته ی خانواده و معماری) منطقه یکجانشینی

 آشکار را روند و مراحل توالی این ی نقشه نمادها ساخت و( 107: 1385 قربانی، و فررفیع)

 در را آغازین و مرکزی ی نقطه یک از گسترش مار، مارپیچ حالت هندسی لحاظ از. کندمی

 نظر به این، بر عالوه. است مار نماد بودن منشاء و بودن آغازین معنی به و دهدمی نشان هنرها

 به وطمرب مفاهیم دادن نشان بر عالوه مار نمادپردازی در موجی و زیگزاگ خطوط رسدمی

 نقوش، این در و است جهت و مراحل معنای به... و جاری هایآب درخت، مانند کشاورزی

 مارپیچ خطوط. است هادانش آوردن دستبه و هاناشناخته به ورود مراحل کلید و راهنما مار

 و واحد منبع یک از هستی و دانش گسترش و مار بودن آغازین معنای به معنی یک در نیز

  .است اولیه

 منتقل مادر ی الهه ی را بهکشاورز مار :آیدمی دست قانون و فرمولی که از نمادها به 

 :است شده داده نشان صورت چند  به قاعده کند. این می

 نماد دو= مادر ی الهه+ مار: الف

 نماد دو...(= و گاو کردن اهلی درخت، گندم،) کشاورزی نمادهای+ مار: ب

 نماد سه=  مادر ی ههال+ کشاورزی نمادهای+ مار: ج

  مادر ی الهه: 2 مار: 1: است زبر صورت به نمادها این اصلی ترتیب و مراتب سلسله

 کشاورزی: 3

 نقش و است مادر ی الهه و مار نماد دو بین ی رابطه موضوع کشاورزی نماد اینجا در

 دانش انتقال برای ایواسطه نقش مادر ی الهه دیگر، طرف از. است غایب گاهی و دارد ترفرعی

و  مختصر نماد دارند حضور مادر ی الهه و مار فقط که زمانی. دارد انسان ی جامعه به کشاورزی

 دو این ی رابطه یکدیگرند، کنار در کشاورزی و مار نماد فقط است. زمانی که  دشوارتر

 ی الهه فقط که زمانی. شودنمی است ذکر کشاورزی نماد مار که ایشیوه و است غیرمستقیم
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 در که است آن دیگر موضوع. شودمی ذکر نتیجه فقط واقع در است، کشاورزی کنار در مادر

سه  برعکس؛ و سه یعنی نمادپردازی این در دو شود؛می ترکیب گانهسه با دو نمادها این

 روابط(.  321 و 320 ،218: 1390 برول،. )عنصر بین دو ی رابطه همان یعنی )عنصر سوم(

 که ساختار معنایی است این به توجه با. است شده تعریف و متفاوت گریکدی با نمادها

 مثلث شکل یکدیگر، با آنها ارتباط و نمادها این دادن نشان برای هندسی شکل ترین مناسب

 ی الهه اول حالت در مثلث هایپایه و است کشاورزی یا مادر ی الهه مار، مثلث رأس در. است

. است انسان به دو این ی بخشنده برتر، موجودی عنوان به ارم هستند؛ یعنی کشاورزی و مادر

. کشاورزی است جامعۀ و مار نقش واسطۀ بین باشد، مثلث رأس در مادر ی الهه که حالتی در

 . است مادر ی الهه مارو بین ی رابطه بیان همان باشد، رأس در کشاورزی که زمانی

 در ریشه است، آن وقوع از پیش غیب، عالم در ها پدیده تحقق به اعتقاد که تقدیرگرایی

 ی نظریه زیادی حد تا نتیجه این. داد شکل را کشاورزی که دارد نخستین نمادپردازی منطق

 تقدس کشاورزی، گسترش با همزمان کوون، ژاک ی نظریه اساس بر. کند می تأیید را کوون

 بلکه است، نبوده غذا به انسان نیاز ی نتیجه کشاورزی و دامداری. یابدمی گسترش مادر ی الهه

 ی رابطه و یافت دست طبیعت به جدید رویکرد و دیدگاه یک به انسان که بود آن ی نتیجه

 حاصل انقالب کشاورزی انقالب .(Cauvin, 2004: 32, 51,165)کرد ایجاد طبیعت با جدیدی

-267: )همان بود پیوسته وقوع به نوسنگی انقالب تحوالت از پیش بسیار که بود نمادینی

 عامل برآوردند، سر شمالی زاگرس در بار نخستین که آئینی های نظام سبب، بدین (.269

 . منطقه است این در کشاورزی تحوالت و اجتماعی تولیدات

 

 گیرینتیجه

 ی الهه و مار نماد به مربوط نتایج و نوسنگی انقالب به مربوط نتایج بخش دو به مقاله این نتایج

 هایویژگی شمالی زاگرس در ویژه به نوسنگی، انقالب نمادپردازی .شودمی تقسیم مادر

. دهدمی نشان را یکجانشینی و کردن اهلی و نوسنگی تحوالت چگونگی که دارد مشترکی

 تصویر مختلفی هایصورت به که است مادر ی الهه و مار زوج نمادپردازی این اصلی محور

 تاییسه عناصر یا گانهسه قالب در بیشتر آنها نبی ارتباط و نمادین زوج این ترکیب. است شده
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 سنگی پارینه هنر در ترکیب این. دارد را نماد دو بین ی رابطه نقش سوم، نماد یا عنصر و است

 ها گاه پرستش و غارها هنر در را آن 1لوراگوران آندره که دارد وجود نیز دیگر مناطق و اروپا در

 فرهنگ به طبیعت تبدیل کردستان در نمادها این عناییم ارتباط ترینمهم. 2است کرده بررسی

 به که است دانش این روش و راه ی نماینده مار هستیم؛ آن شاهد نوسنگی زمان در که است

 قدمت. گیردمی قرار انسان اختیار در و شودمی منتقل( انسان) مادر ی الهه به نمادین صورت

 این در آنها کلیدی نقش و اهمیت به غیرمستقیم طور به فرهنگ این در مادر ی الهه و مار نقش

 . دارد اشاره فرهنگ

 کلی ی ایده و دانش یک از کردمی ایجاد که تحوالتی در انسان دهدمی نشان نوسنگی هنر

 به. شدمی مشخص آن جزئیات و یافتمی گسترش ایده این مراحلی طی. کردمی پیروی ذهنی

 برخالف افتاد اتفاق تدریجی ولی همزمان تصور به که نوسنگی تغییرات دیگر عبارت

 نبوده خطا و آزمون روش کارگیری به و مشاهده تجربه، ی نتیجه فرهنگی ماتریالیسم ی نظریه

 برای نمادها مجموع در. است شده تعیین پیش از و کلی طرحی و اندیشه تولید بلکه است،

 قدسی ی جنبه آنکه از بیش که دبودن زبان نوعی و دانش و کسب ابزار و وسیله زمان آن انسان

 . کردمی پیروی دقیقی منطق و نظم از آنها کاربرد و داشتند کاربردی ی جنبه باشند، داشته

. باشد دوران این در بشر زندگی ی مطالعه کلید نوسنگی هنر فهم و درک رسد می نظر به

 اوج و نوسنگی زمان در مادر ی الهه و مار مرکزی نقش با گسترده نمادپردازی همزمان رواج

 و دهدمی نشان را هنر و فرهنگی تحوالت بین مستقیمی ارتباط منطقه، در نوسنگی تغییرات

 آن موازات به باشیم، دوره یک در خاصی و گسترده نمادپردازی شاهد هرگاه قاعده برحسب

 است کاربردی هنری دوره، این در هنر. است بینیپیش قابل جامعه در مهمی تحوالت و تغییر

 3شناختی مردم -باستان تحقیقات در بنابراین. است کرده ایفا جامعه تغییرات در مهمی نقش که

________________________________________________________  

1. Andre Leroi-Gourhan 

 و 1394 خجسته، تهران، هنر، شناسی مردم بر درآمدی هنر؛ تحول و پیدایش فر،رفیع الدین اللج: به کنید نگاه. 2

 دوم، شماره دوم، اجتماعی،جلدعلوم ی نامه فر،رفیع الدینجالل ترجمه غارها، هنر بر لیتأم لوراگوران، آندره

 . 286 -196: صص ،1370 تابستان

3 . Ethno-archaeology  
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 نمادهای به بیشتر است الزم کردستان و زاگرس در شدن نوسنگی روند چگونگی ی درباره

 . شود توجه باستان دوران نمادپردازی و اندیشه منطق هنری،

 گراییتقدس پردازی،مفهوم کشاورزی، و مادر ی الهه مار، نماد تحول در مهم ی مرحله سه

 اندیشیدن برای وسایلی نمادها شد، اشاره این از پیش که همچنان. است( مردساالری) تمدن و

 به بشر تاریخ در که هستند نمادهایی نخستین هندسی نمادهای. بودند هاپدیده روابط کشف و

 مانند نمادین هندسی اشکال که دهدمی نشان تداییاب هنر کتاب در 1بواس فرانتس. اندرفته کار

 اگرچه. 2است بومی اقوام هنر هایمشخصه از یکی هستیم، آن شاهد ابتدایی هنر در که آنچه

 اما دارد، سازیاهلی و نوسنگی انقالب ظهور با مستقیمی ارتباط جامعه این در مذهب و آئین

 ی نتیجه تواند می نوسنگی انقالب مه و آئینی هاینظام هم نیست؛ آن معلول و نتیجه

 بر بعدی های دوره آثار و الواح در که جدیدتر اقمار و خدایان. باشد انسان نخستین نمادپردازی

 خاصی منطق اساس بر که است ایاولیه و مفهومی نمادهای گسترش ی نتیجه است، مانده جای

 ی الهه و مار یعنی خدایان، و دهانما این ترینمقدس و برترین رواین از. بودند شده پردازش

. نبودند محیطش با او ی رابطه و انسان به مربوط نمادهای و مفاهیم ترینمهم جزو آغاز در مادر

 .اندکرده حفظ را خود مرکزی جایگاه بهشت و عدن باغ روایات در همچنان نماد دو این

 نمادین ی جنبه تنها کند،می نمایندگی که را مفاهیمی از بسیاری و است طبیعی نمادی مار

 و فرهنگی زیربنای واقع در و است فرهنگ این در طبیعت اهمیت از اینشانه که دارند

 بین تضادی انسان، کهن بینیجهان رواین از. است آن با ارتباط و طبیعت درک اجتماعی

 جایگاه با زنانگی یا زن نماد. است طبیعت سنخ از فرهنگ و کندنمی ایجاد فرهنگ و طبیعت

 را مادرساالری فرهنگ وجود آن، کنار در مار نماد و نماد این اهمیت. دارد تطبیق جامعه در زن

 شده تضعیف مردساالرانه و اجتماعی نهادهای گسترش با که 3دهدمی نشان کردها ی جامعه در

را  رستییکتاپ بر مبتنی بینی جهان و دیانت  کردها، فرهنگ در مار ی ویژه و برتر جایگاه. است

________________________________________________________  

1 . Franz Boas 

 .1390 آذین،گل تهران، فر،رفیع الدینجالل ترجمه ابتدایی، هنر شناسیمردم بواس، فرانتس: به کنید نگاه. 2

 شمارۀ ،3 سال شناسی، ایران هایپژوهش باستان، ایالم در زن اجتماعی وضعیت بادامچی، حسین: به کنید نگاه. 3

 .17-32: صص ،1392 زمستان ،3
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 و شود می آغاز مار از که نمادینی و اعتقادی مراتبی سلسله ترکیب دهد؛ نشان می فرهنگ این در

 واحد و کل خدای عنوان به مار تقدس. گیردمی قرار دیگر هایپدیده و خدایان موجودات، در

 آن از لقب و میترائیسم به        احتماال  را ایزدیان مانند کنونی ادیان هایریشه فرهنگ این در

 نمادی و دارد عمده نقش مار است، رایج هاایزدی بین که آنچه مانند میترائیسم در. رساند می

 عدم پژوهش این دیگر نتایج از(. 132: 1383 ورمازرن،) است میترا با ارتباط در و غیراهریمنی

 اننش سن کریستن آرتور که همچنان. است کردستان جامعه در آهنگر کاوۀ ی اسطوره اصالت

 کردستان، فرهنگی در مار ی درباره حاضر پژوهش نتایج و است جدید اسطوره این 1داده است

 عنوان به امروز که آهنگر ی کاوه ی اسطوره. دهد می نشان نواحی این در آن را بودن جدید

 نیز و فرهنگی روابط از متأثر تواندمی شود،می نقل کردستان در نوروز گیریشکل مبنای

 حاشیه به مادر ی الهه و مار دیرین نمادهای که طی آن باشد فرهنگی تحوالت و هاچرخش

 .شودمی ارائه آنها از جدیدتر روایاتی و شوندمی رانده

 

 منابع
 تهران، ،یشالچ یاکبر نیحس ریام ترجمه کردان، یهاافسانه(، 1386) لهیل سسیسیس ؛لیسس ،شانهی    ا رد -

 .ثالث نشر

 .سروش: تهران. ادیان تاریخ در الهرس ،(1389) میرچا الیاده، -

 . پارسه کتاب. تهران مهاجری، کاظم محمد ترجمه. نمادها و تصاویر ،(1390) میرچا الیاده، -

 .ئاراس ولیر،هه موکریانی، هیمن وهساخکردنه و کیپیشه مظفریه، تحفۀ ،(2006) ئوسکارمان -

 تهران، موقن، یداهلل ترجمه ه،ماند عقب جوامع در ذهنی کارکردهای (،1390لوی ) لوسین برول، -

 هرمس

 .هیوا یبالوکراوه مهاباد، ل،وههه رگیبه موکریان، زارکی نگیرههفه ،(1387) الحسه پایانیانی، -

 .اساطیر انتشارات تهران، ،(اول جلد) هایشت ،(1377) ابراهیم پورداوود، -

 باختران، دستی صنایع در بومی هنرهای ،(1363) دیگران و اصغرعلی زاده،شریف محمد؛ جزمی، -

 .عالی آموزش و فرهنگ وزارت شناسیمردم مرکز

________________________________________________________  

 .1387 طهوری، آهنی، احدزادگان منیژه ترجمه آهنگر، کاوۀ آرتور، سن کریستن: به کنید نگاه.  1



 دهای نوسنگی در كردستاننما شناسی و باستان شناسیمردم

 

121 

 اتائی،هل محمد و حکاک کریمی احمد ترجمه سازد،می را خود انسان ،(1357) گوردون چایلد، -

 . جیبی هایکتاب سهامی شرکت. تهران

 .کشور فرهنگی میراث سازمان تهران، خویش، ذهن نقاش کرد هنرمند ،(1376) مسعود رحیمی، -

 پژوهش ارشد کارشناسی نامهپایان کردی، هایبافته نقوش اجمالی بررسی ،(1375) اسماعیل رضایی، -

 .زیبا هنرهای دانشکدۀ تهران، دانشگاه هنر،

 کردیرو)خانه(؛  ینیکجانشی تا)چادر(  یکوچندگ از(، 1385) درضا،یحم یقربان ن؛یالدجالل فر،عیرف -

و  زیپائ ،یشناس انسان نامۀ ،ینوسنگ ۀدور یشتیمع یخانه و استراتژ خاستگاه به یشناس باستان مردم

 .84-116نهم، سال پنجم، صص:  ۀ، شمار1385زمستان 

 .خجسته تهران، هنر، شناسی م مرد بر درآمدی: هنر تحول و پیدایش ،(1394) الدین جالل فر، رفیع -

 جامی. تهران، شاورز،ک کریم ترجمه کردی، هایافسانه ،(1390) م،. مارگاریتا رودنکو، -

 پور،اسماعیل ابوالقاسم ترجمه بابل، و آشور اساطیر فرهنگ ،(1375) دالپورت. ل. الکوئه. گ ژیران -

 .مرکز تهران،

 .مؤلف. تهران اورامانات، و ژاورود مردم رسوم و و آداب و (، اویهنگ1384) صالح، محمد سعیدی، -

 .نمایش انتشارات تهران، خواهی،باران هایآئین ،(1389) پوپک پور،عظیم -

 . چشمه تهران، نادرزاده، بزرگ ترجمه میترا، آیین (،1383) نیمارت ورمازرن، -

، 6 ۀشمار مهر، ۀمجل(، مار و درخت پرستش)آثار  شیپ سال 4000 در هایبابل مذهب(، 1315)ـــ،  -

 .637-641: صص چهارم، سال

 . دانشگاهی نشر زمرک تهران، ایالم، تمدن تاریخ ،(1370) یوسف مجیدزاده، -

 .شیخی فروشی کتیب سنه، کوردی، پووریلهکه ،(1385) عارف دممهمحه رریسی،موده -

 موکریا، ژنانی خالی و خشل و رگ به و جل نگی رهه فه ،(1393) الح سه پایانیانی یال؛ له نوورانی، -

 .ناشر تهران،

 .نیلوفر ن،تهرا قاضی، محمد ترجمه کردستان، و کرد ،(1366) واسیلی نیکتین، -

 .شیرازه نشر تهران، رحمانیان، الدیننور ترجمه ،(اول قدم) استروس لوی ،(1379) بوریس وایزمن، -

 ترجمه گلیم، شناسایی و بافت طرح، تاریخچه، ،(1371) ویوسکای لوچیک جوزه و آلستر هال، -
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