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باژگونی مفهوم یک نماد
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چکیده
این نوشتار تالش دارد با نگاهى بر اساطیر و باورها و نیز نقشمایه هاى به جاى مانده بر روى آثار هنرى، بازنمایى کهن الگوى 
مار را در هنر ایران و سرزمین هاى همجوارش (میان رودان، مصر، هند و یونان باستان) از آغاز تا هزاره نخست پ.م پیگیرى 
کند و در این راه با پژوهشــى تطبیقى و تحلیلى و با اســتفاده از منابع کتابخانه اى و موزه اى، به پى جویى ارتباط میان این 
فرهنگ ها بپردازد. به نظر مى رســد مفهوم بن مایه مار در این ســرزمین ها طى چند هزار سال دگرگون و حتى باژگونه شده 
اســت. از این رو بررســى این انگاره، براى آگاهى از چگونگى تغییر رویکرد انسان به نمادهایش در گذر زمان ضرورى به نظر 
مى رسد. مار که در هنر پیشاتاریخى این سرزمین ها نقشى ایزدى، بارورکننده، شگون مند و حفاظت گر دارد و نگاهبان آب ها و 
دارایى ها است، در اندیشه مردمان هزاره نخست پ.م و پس از رواج ادیان تاریخى سامى و آریایى به تدریج به نیروى اهریمنى 
تباه کننده مى پیوندد. نگارنده با کاوش در اســناد تاریخى، این جایگزینى را به سبب تبدیل ساختار مادرمرکز به پدرمرکز در 
جامعه  ساکن در این سامان مى داند. براى یافتن مفاهیم پنهان در پس کهن الگوى مار به نقش این جانور بر روى آثار بازمانده 

از خاور کهن پرداخته و سپس به یارى نوشتارها و اساطیر، معناى این بن مایه بازخوانى مى شود. 
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مار در تمدن هاى پیش از تاریخ با بارورى هم بسته بوده است. 
پیکره بســیارى از ایزدبانوان برکت خیزى، با مــارى پیچیده به 
دور بدن یا در دســتان آنها ســاخته شــده و تصویر این نماد بر 
صخره ها، دروازه ها و ظرف ها، نشان از جایگاه ویژه مار در اندیشه 
مردمان خاور باستان دارد. پوست اندازى ساالنه مار براى مردمان 
جهان باســتان، نشــان بى مرگى این موجود بوده و در بسیارى 
از فرهنگ ها، مار را هم بســته با داروها و درمان مى دانســته اند. 

گاهى نیز مار به سان نگهبان به دور درخت مقدس یا گرد عصاى 
خدایان پیچیده اســت. بررســى تطبیقى نقش مار و نزدیکى آن 
بــا خداى بانوان بارورى مى تواند راهــکارى براى یافتن ارتباطات 
کهن میان این تمدن هاى باستانى باشد و تاثیراتى که بر مذهب 
و باورهــاى یکدیگر نهاده اند. پى جویى تغییرات بنیادینى که طى 
هزاره ها در فهم این کهن الگو رخ داده نشانى است بر پایدار نبودن 

نمادها و امکان دگرگونه شدن معانى آنها.

مقدمه

1. مار در اندیشه و هنر میان رودانی

از کهن ترین نمونه هاى ایزدبانوان با سر مار، پیکرك هاى دوره 
عبید (تصویر1) از هزاره پنجم و چهارم پ.م است.

در اسطوره هاى آفرینش میان رودانى، خدایان آغازین با اندامى 
مارگون پدیدار مى شــوند. تیامت،  اقیانوس آغازین آب هاى شور 
و نخستین مادرخداى آفریننده در اساطیر سومرى، به سان مارى 
بزرگ جلوه گر مى شــود. اســطوره آفرینش بابلى «انومه الیش» 
اشــاره دارد که فرزندانى به شکل مار نیز از تیامت زاده مى شوند 

.(Thorkild, 1968, 104)
لخمو و لخامو، نخســتین فرزنــدان تیامت بودند که از آن دو 
خدایان بعدى زاده شــدند. آنان نیز ایزدانى هستند که گاه چون 

.(Jordan, 2002, 180) زوجى مارگون وصف مى شوند
دیگر خداى مارگون میان رودانــى، نین گیش زیدا، فرمانرواى 
دنیاى زیرزمین در اســاطیر سومرى اســت. تصویر او بر گلدان 
الگاش از 2100 پ.م (تصویر2)، کهن ترین نمونه دو مار پیچیده 

.(Price, 1900, 47) دور یک محور به شمار مى آید
نقشــى که مار در داستان گیلگمش بازى مى کند، نشان از باور 
مردمان میان رودان به نیروهاى افسانه اى این موجود دارد. هنگامى 
که گیلگمش خســته از راه دشــوارى که براى یافتن گیاه زندگى 

پیمــوده به خواب مــى رود، مار از راه مى رســد و گیاه را مى بلعد. 
بنابراین زندگى جاوید نصیب مار و مرگ سهم انسان مى گردد.

بر ظرفى از ســنگ صابون بازمانده از 2500 تا 2700 پ.م که 
در خفاجه یافت شده، شخصى در میان دو شیر ماده ایستاده است 
و در هر دســت خود مارى را نگه داشته است (تصویر3). در سوى 
دیگر، انســانى بر روى دو گاو نر نشســته و خط هاى مواج نشانگر 
آب جارى را در دســت گرفته اســت. به سبب ایستادن انسان مار 
به دســت بر پشت شــیر مى توان او را خداى بانوى بارورى و آب ها 
دانست، زیرا نمونه هاى بســیارى از ایستادن یا نشستن ایزدبانوان 
بر پشــت شیر در هنر خاورمیانه باســتان دیده مى شود (طاهرى، 
1391، 83). بودن گاوها و جریان آب این فرض را نیرو مى بخشد. 
به دلیل همسانى هاى بسیار فنى و هنرى، این ظرف را مى توان از 

آثار جیرفت دانست که به دربار سومر فرستاده شده است.
بر روى بســیارى از مهرهاى میان رودانى با نقش خداى بانوان 
و مار روبرو مى شویم. نقش این مهرها را در چهار بخش مى توان 
دسته بندى کرد: 1. انسان مارتن، 2. انسان مار به دست، 3. انسان 

نشسته یا ایستاده بر مار (تصویر4).
بر روى مهرى از تل اســمر بازمانــده از 2300 پ.م، برخى از 

تصویر2ـ الگاش. 
ماخذ: (موزه لوور)

تصویر1ـ عبید. 
ماخذ: (موزه بریتانیا)

تصویر3ـ خفاجه. 
(Collon, 1995, 69) :ماخذ
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خدایان ســومرى بر روى زورقى به سان مار ایستاده اند. این مهر 
شاید نشانگر داستان سیل بزرگ در اساطیر سومرى باشد.

مهر دیگرى از همین دوران، ایزدبانویى را نشــان مى دهد که 
دو مار را با دستان خود نگاه داشته است. بر یک مهر اکدى دیگر، 
ایزدبانویى که بر شیر ایستاده، با هر دست خود سه مار را گرفته است.

یک مهر اکدى نیز انسانـ  مارى را در برابر سه خداى دیگر تصویر 
مى کند که یکى از آنها بر پشت دو مار ایستاده است. مهر دیگرى، دو 
ایزدبانوى نشسته در کنار درخت مقدس را همراه با مار نشان مى دهد.

بر روى یک مهر اکدى، با خداى مارتنى روبرو مى شویم که کاله 
شــاخ دار بر سر دارد، در برابرش آتشدانى نهاده اند، شاخه گیاهى 
به دســت گرفته و پرستندگانش روبروى او به نیایش ایستاده اند. 
ســتاره هشــت پر باالى آتشــدان، گیاهى که در دســت دارد و 
درختى که پشت سرش روییده ایزدبانو بودنش را نیرو مى بخشد. 
نمونه هاى بســیارى از این گونه مهرها از دوره اکدى در دست 
است. شاید دارنده مهر بر این باور بوده که در پناه چنین نقشى، 

مى تواند خود را از خشکسالى دور بدارد (بیانى، 1375، 77).
مامی، ایزدبانوى بابلیان نیز با مارهایى در دست یا تنیده به دور 
اندامش پدیدار مى شــده اســت. بر دیوارهاى نیایشگاه ایزدبانو 
اینانــا در اوروك از 1400 پ.م، مارهایى در میان خدایان تصویر 

شده اند (تصویر 5).
بر روى دو کودورو که از سده 12 پ.م و دوره پادشاهى کاسیان 
در بابل باقى مانده نیز، نقش مار دیده مى شود (تصویر 6). بر روى 
یک لوح اوگاریتى از ســده 12 پ.م، استارته ایزدبانوى بارورى بر 

روى شیرى ایستاده و دو مار را در دستان خود نگه داشته است.
تغییر ساختار مادرمرکز به پدرمرکز در پیش  از تاریخ، گاه به 

سبب یورش بیابان گردانى بوده که پس از پیروزى بر یکجانشینان 
و دست یافتن به سرزمین و پیشرفت هاى آنان، باورها و کیش ها 
و خدایان خــود را رایج کرده اند؛ این دوران گــذار را مى توان با 
نشســتن یک خداى نرینه به جاى یک مادرخــداى آغازین در 
جایگاه ریاســت خاندان هاى ایزدى هم زمان دانست، براى نمونه 
جایگزینى مردوك با تیامت در میان رودان، هومبان با پى نى گیر 
در عیالم، ســه مهادوه (برهما، ویشنو، شیوا) با پریتیوى ماتار در 

هند، اورانوس با گایا در یونان و... (طاهرى، 1393، 15).
از این رو شاید بتوان پیروزى نهایى مردوك بر تیامت مارگون 
را با کنار نهادن مادرخدایان و بخشیدن چهره اى اهریمنى به مار 
همبسته دانست. مهرى نوآشــورى از سده نهم پ.م این رخداد 

اساطیرى را به تصویر کشیده (تصویر 7).

تصویر4ـ مهرهای اکدی. 
(Frankfort,1955,478) :ماخذ

تصویر5ـ اوروك. 
ماخذ: (موزه برلین)

تصویر6ـ بابل. 
ماخذ: (موزه لوور)

تصویر7ـ آشور نو. 
ماخذ: (موزه بریتانیا)
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2. مار در اندیشه و هنر مصری

از دوران پیش از سلسله ها در مصر، تندیس هاى زنانه اى با سر 
مارگون به دســت آمده که شاید نشانگر ایزدبانوى مورد پرستش 
در آن دوران باشــند، از جمله نمونه اى از نیمه دوم هزاره چهارم 

پ.م. در تپه معماریه (تصویر 8).
براساس اسطوره هاى کیهان آفرینى مصرى ابتدا در تاریکى اقیانوس 
بى کرانه اى از آب ســاکن به نام نون وجود داشت. مصریان باستان 
همیشه از این بابت در هراس بودند که مبادا نون از آسمان به زمین 
سقوط کند. هنگامى که این زوال خدایان رخ دهد، تنها بازماندگان 
آن، آتوم و اوزیریس به شــکل مار خواهند بــود (ویو، 1381، 8).

مصریان در دوره پادشــاهى میانــه، کادش ایزدبانوى کنعانى 
را در دین خود پذیرفتند. او همواره ایســتاده بر پشــت شیر و با 

مارهایى در دست تصویر مى شود (تصویر 9).
در مصر، ایزدبانو رنه نوتت به صورت نیمه مار نیمه انسان ظاهر 
مى شد (هال،1380، 98). او ایزدبانوى خوراك و خرمن بود که مصریان 
 Pinch,) براى پربرکت شدن محصول کشاورزى نیایشش مى کردند
103 ,2003). رنه نوتت را به ســان زنى با سر مار تصویر مى کردند.

واجت (به معناى سبزفام یا به رنگ پاپیروس)، دیگر خداى بانوى 
مصر باستان بود که به سان مارى چنبره زده بر روى تاج سرخ مصر 

پایین قرار داشــت (Erman, 1963, 268). او به عنوان پشتیبان 
دلتاى نیل و سرزمین مصر پایین و نگهبان فرعون، براى دورانى 
دراز در مصر پرســتیده شده اســت. آنها راه شیرى را در آسمان 
نشــانى از واجت مى دانستند. او در کنار بسیارى از دیگر خدایان 
مصرى چون هوروس و نخبت، تصویر شده است. نقش او در کنار 
نخبــت، یکى از نامدارترین نمادهاى مصرى به نام چشــم رع یا 

چشم هوروس را شکل مى دهد.
یکى از نمادهاى واجت اورااوس بود که به عنوان نشانى شاهانه بر 
تاج یا سیماچه فرعون قرار مى گرفت (تصویر10). همنشینى این نماد 
با کرکس نخبت (نماد مصر باال) نشانه پیوستگى دو بخش مصر است.

نهب کا در دین مصریان باســتان، مار دو سرى بود که پس از 
مرگ از «کا» و «با» (روان مردگان) پاســدارى مى کرد. او گاهى 

چون مارى دوسر و گاه با بال تصویر مى شد (تصویر11).
مرت سه ِگر (به معناى کسى که سکوت را دوست دارد)، دیگر 
ایزدبانوى مارگون مصرى بود (تصویر12) که از کارگران ســازنده 
مقبره ها پشــتیبانى مى کــرد (Hart, 2005, 91). دیگر ایزدبانوان 
مصرى چون ایزیس و نفتیس نیز گاهى به سان مار تصویر مى شدند.

در دوران پادشاهى نو، داستانى ساخته شد درباره مارى سترگ به 
نام آپپ که در جهان زیرزمین جاى دارد. شب ها وقتى رع با زورقش 
خورشــید را از افق پایین مى بُرد، آپپ به جدال با او برمى خاست 

تصویر8ـ معماریه. 
ماخذ: (موزه بروکلین)

تصویر9ـ کادش. 
ماخذ: (موزه لوور)

تصویر10ـ واجت. 
ماخذ: (موزه متروپولیتن)

تصویر11ـ نهب کا. 
ماخذ: (مصر، معبد کوم اومبو)

تصویر12ـ مرت سه گر.
ماخذ: (موزه بروکلین)
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(تصویر 13). این نبرد تا صبح گاه و برآمدن دوباره خورشــید ادامه 
داشــت. مصریان در آن زمان، سبب خورشــیدگرفتگى را هجوم 
.(Assmann, 1995, 49) آپــپ در روز به قایق رع مى دانســتند

از آنجایــى که مار پیــش از آن همواره در اندیشــه مصرى 
جایگاهى مقدس و برکت بخش داشــته، برساختن این داستان را 
مى توان حاصل ارتباط مصریان با اقوام ســامى یا آریایى دانست 

که مار را موجودى اهریمنى مى پنداشتند.

3. مار در اندیشه و هنر هندی

ساکنان دراویدى دره سند در هزاره سوم پ.م.، کشاورز بودند 
و ایزدانى را نیایش مى کردند که به گونه اى با بارورى و حاصلخیزى 
پیوند داشتند. آثار یافت شده از هاراپا و موهنجودارو نشان مى دهد 
که آنان ایزدبانوى مادر را مى پرستیده اند. از این شمار، مهرهایى 
اســت نشــان دهنده رویش گیاه از رحم خداى بانو یا ایزدبانویى 
عریان که در برابر او انسان قربانى مى کنند (ایونس، 1373، 14).

در برخــى از پیکرك هــاى یافت شــده از دره اینــدوس، با 
خداى بانوانى رو به رو مى شــویم که مارهایى پیچیده به دور بدن 
یا در دستانشــان دارند. بر مهرى که از هزاره دوم و سوم پ.م در 
دره ایندوس به دســت آمده، خدا یا پهلوانى دیده مى شود که دو 

مار بزرگ را در دستان خود نگه داشته است (تصویر14).
در میان بقایاى سند، مهر خاصى وجود دارد که از سر دو مار 
ســاخته شده و این رمز ویژه کهن ترین مردم تاریخى هند، یعنى 
ناگه هاى مارپرســتى اســت که چون آریایى هاى مهاجم به هند 
رســیدند، استان هاى شــمالى را در تملک آنها یافتند (دورانت، 
1365، 459). آنهــا خداى مارى را که به صورت نیمه مار نیمه-

انسان ظاهر مى شود، پرستش مى نمودند (دورانت، 1365، 456). 
ناگا (زنانه: ناگاى یا ناگینى)، در سانســکریت براى اشــاره به 
مار و گاه مار کبرا به کار مى رود (Elgood, 2000, 234). این نام 
در سراســر تاریخ اساطیرى هندوان به چشم مى خورد. دو ناگاى 
به هم پیچیده (تصویر 15)، مظهر آب هاى بارورشده هستند و از 

این پیوند ایزدبانوى زمین زاده مى شود (کوپر، 1379، 335).
ایزدبانوى مار هندى، ماناسا که او را نیز پیش آریایى مى دانند، 
همانند بسیارى از دیگر خداى بانوان باستانى، اهدا کننده بارورى 
Dow-) و حاصلخیزى است و با مارهایى در دست نمایان مى شود

son, 2003, 196). برادر او واسوکى پادشاه ناگاها و مار نابودگر 
.(Jones, 2007, 300) شیوا است

سشا از دیگر ناگاهاى نامدار است که تمام کیهان را با سرهاى 
فراوانش به هم پیوســته نگاه داشته و با همه دهان هایش ویشنو 
را نیایش مى کند (Jones, 2007, 300). او را به ســان ســریرى 
تصویر مى کنند که ویشنو بر آن در کنار الکشمى آرمیده است. 

تبدیــل مار به نیرویــى اهریمنى، ســرانجام در هند نیز رخ 
مى دهد. در بهاگاواد پورانا آمده مارى ســترگ به نام کالیا در رود 
یمنا زندگى مى کنــد که از زهرش هیچ جانور یا گیاهى در امان 
نیســت. کریشنا (ویشنو) با این مار در مى آویزد (تصویر 16) و او 

.(Coomaraswamy, 2001, 168) را شکست مى دهد
با این وجود هندوان هنــوز هم مار را در قالب نگهبان ارزش 
مى نهند. تندیســى از سده 12 م. بودا را در سایه مارى که باالى 

سر او چنبره زده در حال مراقبه نشان مى دهد.

4. مار در اندیشه و هنر اژه ای و یونانی

مرکز زندگى دینى مینوسى در مکان هاى مقدسى چون غارها و 
بیشه ها قرار داشت و خدایان بزرگشان زنانه بودند (جنسن، 1368، 
70). در کرت، مار نمادى بسیار شاخص بود و شواهدى از پرستش مار 
توسط مردمان کرت در دست است. ایزدبانوى بزرگ پشتیبان خانواده 

تصویر13ـ آپپ. 
(Assmann, 1995, 49) :ماخذ

تصویر14ـ دره سند. 
ماخذ: (موزه ملی دهلی)

تصویر15ـ دو ناگا. 
مأخذ: (هند، نیایشگاه هالبیدو)

تصویر16ـ جنگ کریشنا و کالیا. 
(Coomaraswamy, 2001, 168) :مأخذ

باژگونى مفهوم یک نماد



30
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره20، شماره 3، پاییز 1394

با مارهایى در دست تصویر شده (تصویر17) و بعدها مارها، ایزدانى 
را که جانشــین او شدند همراهى مى کردند (کوپر، 1379، 335).

 پیکره هاى کوچک ایزدبانوى مارى مانند پیکره به دست آمده 
از کنوســوس، گاه به قدرى کوچکند که فقط به عنوان طلسم و 

بت مى توانسته اند به کار آیند (گاردنر، 1374، 107). 
در کرت، مار به ندرت یافت مى شود و آیین پرستش مار باید 
از ســرزمینى دیگر بدانجا راه یافته باشد. شکل مخروطى هیکل 
خداى بانو و ابروان کمانیش، یادآور خویشــاوندى این پیکره ها با 

هنر میان رودان است (جنسن، 1368، 70).
در هنر میسنى نیز مار نقش برجسته اى دارد. بر روى جواهرى از 
1500 پ.م.، ایزدبانویى با سینه برهنه دو مار را چون تاجى بر باالى سر 
نگاه داشته است. نقش کردن مار پیچان بر روى سفال و ساخت ظروفى 
به شــکل مار چنبره زده نیز در هنر میسنى رایج است (تصویر17).

آسکلپیوس در اســاطیر یونان خداى پزشکى و درمان است که 
دور چوب دســتى او مارى پیچیــده (Grimal, 1996, 62). این مار 
پیچان به دور عصا، امروز به نمادى براى داروخانه ها بدل شــده. در 
داستان هاى بعدى، آسکلپیوس به دست زئوس کشته مى شود، زیرا 

برخى از مردگان را زنده کرده است و زئوس از این بابت نگران است. 
مار با دختر او هوگیایا ایزدبانوى داروها نیز همراه است (تصویر18).

دیگــر خــداى یونانى هرمس نیــز چوب دســتى دارد به نام 
کادوسیوس که دو مار گرد آن پیچیده اند.

در افسانه یونانى کادموس، آرس خداى جنگ، ماِر مقدسى را 
به نگهبانى از چشمه آب گمارده است. کادموس با او مى جنگد و 
به پادفره این گناه، هشت سال با خدمتکارى براى آرس مجازات 

.(Wilkes, 1992, 90) مى شود
در اســطوره هاى هراکلس و جیسون به مارى به نام الدون بر 
مى خوریم که در باغ هســپریدس نگهبان درخت ســیب طالیى 
اســت (Kerenyi, 1959,172). نگهبانــى، از ویژگى هاى کهن 
ماران اســت که در این اســطوره ها نیز بدان مشغولند. اما اجبار 
قهرمان به جدال با مار از کم رنگ شــدن جایگاه قدســى ماران 

خبر مى دهد.
در این میان، مدوســا (که نام او نیز معناى نگهبان و محافظ 
دارد و بــه باور برخى پژوهشــگران از ایزدبانوان کهن یونانى در 
هزاره دوم پ.م بوده)، شــخصیتى کامًال اهریمنى مى یابد. بر سر 
این زن مارها چون گیسوانى رسته اند و با نگاهش هر جنبنده اى 

را به سنگ بدل مى کند (تصویر19). 
پایان داســتان این شخصیت اســطوره اى زنانه، بریده شدن 
سرش به دســت پهلوان مردى به نام پرســیوس است. پروفسور 
گریوز، ریشه این داستان را یورش گروهى از هلنى هاى پدرمرکز 

.(Graves, 1955, 17) به نیایشگاه ایزدبانوى مار مى داند

5. مار در اندیشه و هنر ایرانی

در ایــران، چنیــن به نظر مى رســد که همراه بــاور کهن به 
خداى بانوان بارورى و فراوانى، پرســتش خداى مار هم از هزاره 

چهارم تا هزاره اول پ.م رایج بوده است (گدار، 1377، 15).
1.5. باکون: بر بدن پیکره هاى ســفالین ایزدبانوان که از تل 
باکــون الف در آغاز هزاره چهارم پ.م. یافت شــده، خطوط مواج 
مارگونى به رنگ سیاه یا قهوه اى دیده مى شود که مى تواند نمایانگر 
امواج آب یا نقش مار براى بیان بارورى باشــد. بر روى ظرف هاى 

سفالى نیز مارهاى پیچان، بسیار تصویر شده اند (تصویر20).
2.5. چغامیش: در اثر مهرى یافت شــده از هزاره سوم پ.م. در 
تپه چغامیش، نقش انسان مار به دستى به چشم مى خورد که بر روى 
شیرى ایستاده اســت. مارهاى پیچان را بر روى مهر دیگرى از این 
تمدن مى توان دید. نقش مار بر روى آب خورى هاى چغامیش، نشان 
از همبستگى دیرینه او با خداى بانوان ناظر بر آب ها دارد (تصویر21).

3.5. ســیلک: بر روى بسیارى از ســفالینه هاى دوره دوم 
سیلک، نقش مارهایى دیده مى شود که روى نوك دم ایستاده اند 
(گیرشــمن، 1379، 56). نقش مار در دوره ســوم به دو شــیوه 
نمایش داده مى شــود: یا فقط به شــکل خزنده طویلى که تمام 
طــول دهانه ظرف را تزیین کرده اســت و ســر و دم آن به هم 
رســیده اند، یا این که به صورت مجموعه اى از مارهاى چنبره زده 

تصویر17ـ باال: کرت، پایین: میسن. 
ماخذ: (موزه آتن و موزه هراکلیون)

تصویر18ـ آسکلپیوس و هوگیایا. 
ماخذ: (موزه باستان شناسی استانبول)

تصویر19ـ مدوسا. 
ماخذ:(موزه باستان شناسی کورفو)
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(گیرشــمن، 1379، 57). تکرار انگاره مار بر روى ظرف هایى که 
براى نوشیدن به کار مى روند، اشاره اى دیگر به نقش احتمالى مار 

در قالب نگهبان آب است (تصویر22). 
نقش مار بر کوزه هاى آب، نشانگر همبستگى اش با برکت و بارندگى 
و پاییدن آب است. ما هنوز مار را نگاهبان گنج ها مى دانیم، در ایران 
کهن نیز مار را حافظ زندگى و آب ها مى دانسته اند (بهار، 1377، 46).

4.5. عیالم: همبستگى پرستش خداى بانوان و تقدس مارها، 
با بررسى آثار بازمانده از تمدن عیالم استحکام بیشترى مى یابد. بر 
سفالینه هاى هزاره سوم و چهارم پ.م. شوش، نقش هاى پیچیده 
مار بســیار دیده مى شــود. نقش مار روى در کوزه ها و سرپوش 
ظرف ها، به نشــانه نگهبان پدیدار مى شــود. مار، گرد ظرف هاى 
آیینى مى پیچد، دسته ابزارهایى چون تیر، عصا و چوگان شاهى 
را مى ســازد و به صورت مارپیچى ایستاده سریر شاهان و خدایان 
را تشــکیل مى دهد. از دیگر نقش هاى کهن عیالمى، مارى است 
که به دور درخت زندگى پیچیده. نماد بارورى عیالمى که دو مار 
در حال جفت گیرى اســت، به مصر نیز راه مى یابد. تصویر مار با 
سر انسان، نشان دهنده جنبه خدایى اوست (هینتز، 1371، 47). 
از کهن ترین نمونه هاى بازنمایى مار در شوش، نقش ایزدبانویى با 

گیسوان بلند از هزاره پنجم پ.م است که دو مار بزرگ را در دست 
دارد. حضور مار بر روى آب خورى هاى هزاره چهارم پ.م. شــوش، 
یادآور نقش او در نگهبانى از آب هاست. در این دوران، نقش مار بر روى 
نخستین مهرهاى این منطقه نیز دیده مى شود. بر سفالینه اى از 3300 
پ.م از شوش در دو سوى درختى، یک ایزدبانو و یک مار ایستاده اند.

مار بر روى دسته تنگ هاى آب خورى شوش II (3000 پ.م) 
نیــز حضور دارد. بر روى ســنگ نگاره اى از پایــان هزاره چهارم 
پ.م.، دو نیایشــگر برهنه دیده مى شــوند. در میان آنها و بر فراز 

دستانشان، مارى با دو سر در خود پیچیده است.
نمونه دیگرى از ارتباط مار با ایزدبانوان، تندیســى سفالین از 
پایان هزاره سوم پ.م از شوش است. بانویى که مارى پیچیده بر 

گرد بدن خود دارد و سر مار بر سینه او قرار گرفته است.
خدایان مارتن که نیمه مار نیمه انســان نمایانده مى شــوند، از 
نقشــمایه هاى کهن تمدن عیالم اند کــه همزمان در میان رودان 
نیز دیده مى شــوند. بر یک نقش مهــر از عیالم قدیم، مارخدایى 
در برابر آتشدانى با آتش زبانه کشیده ایستاده. او به نشانه نیروى 
ایزدى کالهى شاخ دار بر سر دارد و شاخه گیاهى را بر باالى آتش 
مقدس نگه داشــته است. در باالى آتشــدان، هالل ماه به چشم 
مى خورد. مهر دیگرى از این دوران، نشــانگر پرستش گرى است 

که برابر دِر نیایشگاه روبروى مارخدا ایستاده است (تصویر23).
در نقش برجســته کورانگون از 2150 پ.م نیز دو شخصیت 
اصلــى تصویــر، یک خدایى نشســته بر ســریر مــار و دیگرى 
خداى بانویى مار به دست اند. هر دو آنها تاج شاخ دار بر سر دارند.

همین خداى نشســته بر ســریر مار بر روى نقشــى از دوره 
سوکالماخ (1900 ـ 1600 پ.م) هم تصویر شده است.

شخصى که در سنگ نگاره اى از شوش 1700 پ.م بر تخت مار 
نشسته، باید ایزدبانو باشد. او بر دستان نیایشگرى که پیش رویش 
ایستاده آب مى افشاند (تصویر24). گرد سر تندیس خدایى از پایان 
دوره سوکالماخ در شوش که بر ارابه نشسته، مارى چنبره زده است.

تصویر20ـ تل باکون. 
ماخذ: (موزه ملی ایران)

تصویر21ـ چغامیش.
 ماخذ: (موزه ملی ایران)

تصویر22ـ سیلک. 
ماخذ: (موزه ملی ایران)

تصویر23ـ عیالم کهن.
ماخذ: (موزه لوور)

باژگونى مفهوم یک نماد
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اثــر مهرى از عیالم میانه، ایزدانى را تصویر مى کند که مار در 
دست دارند یا دستانشان به شــکلى مارگون کشیده شده است. 
یکى از آنان مار (یا دســتان مارگونه اش) را بر فراز نیایشــگاهى 

(شاید براى پاسدارى آن از نیروهاى اهریمنى) گسترده است.
از دوره اونتاش گال (1250 پ.م)، تندیس خدایى به دســت 
آمده که دو مار در دســت دارد و مارى نیز به گرد ســرش حلقه 
زده اســت. نقش برجسته دیگرى انسانى را نشان مى دهد که سه 
مار بر باالى ســرش به نگهبانى ایستاده اند. مار را به سان دسته 

عصا یا شمشیر نیز در عیالم مى توان دید.
بر روى مهرهاى عیالم میانه هم مار بسیار دیده مى شود. گاه 
به سان ایزدى که مارها از شــانه اش سر زده اند، گاه چون ایزدى 

سوار بر پشت مار و گاه به همان شکل رایج ایزد مارتن.
نقش اصلى سنگ یادمان اونتش ناپیریشا نیز مار است. دورادور 
 .(Miroschedji, 1981,8) نقش برجسته را دو مار بزرگ پوشانده اند

در این یادمان از 1300 پ.م دو مار دیگر هم به چشــم مى خورد، 
یکى از آنهــا به صورت چنبره زده، تخت خدا را شــکل مى دهد و 

دیگرى در دستان خدا جاى دارد.
5.5. جیرفت: مار در هنر جیرفت به شــمار بسیار و شکل هاى 
گوناگون دیده مى شود. با بررسى ظرف هاى سنگ صابونى جیرفت 
مى توان مار را مهم ترین الگوى هنرى این تمدن برشمرد. در اینجا نیز 
خداى مارتن به بیان ویژه هنرمندان جیرفتى نقش گردیده (تصویر25).

نقشــى که بر روى این آثار بسیار اهمیت دارد، نقش «پهلوان 
ایرانى» اســت که دو جانور را در دست دارد. پیش از یافته شدن 
تمدن هلیل رود، باستان شناســان همواره این نقش را گیلگمش 
مى خواندند. از آنجایى که گیلگمش تاریخى، پادشــاه اوروك در 
حدود 2400 پ.م بوده اســت (دست کم 300 سال پس از تمدن 
جیرفت)، مى توان با اطمینان این نقش را پهلوان ایرانى خواند و 
از انگاره هایى دانست که از جیرفت به میان رودان برده شده است. 
در این میان بر روى بسیارى از ظروف، پهلوان، مارهایى بزرگ را 
در دست دارد. نباید از یاد برد جانورانى که در نمونه هاى پرشمار 
این بن مایه در سراسر تاریخ آسیاى باخترى دیده مى شوند (چون 
گاو، شــیر، بز کوهى و مار)، از ستوده ترین کهن الگوها در اندیشه 
باستانى مردمان این ســرزمین اند. به نظر مى رسد پهلوان از این 

جانوران سپنته، نیرو یا توانایى مى گیرد.
دیگر نقش ترکیبى و چرخشى را، مار و شاهین شکل مى دهند. 
با توجه به ارتباط آشکار نقوش و بن مایه هاى تمدن هلیل رود با هنر 
سومرى و باور بسیارى از باستان شناسان به این که جیرفت و پهنه 
تمدنیش مى توانند همان اََرَت و َمرَهشى مورد اشاره در نوشتارهاى 
سومرى باشند، خوانش متن اسطوره میان رودانى اتانا که به زبان بابلى 
و عیالمى در دست است، مى تواند کلیدى براى فهم این انگاره باشد.

در این داستان به دشمنى میان عقاب و مار اشاره شده. عقاب 
برخالف سوگندى که نزد شمش خداى خورشید یاد کرده، بچه 
مار را مى بلعد. مار با راهنمایى شمش در الشه یک گاو نر پنهان 
مى شــود. هنگامى که عقاب براى خوردن از الشــه به درون آن 

 .(Dalley, 2000, 189) مى رود، مار از او انتقام مى گیرد
بر روى ظرف هاى جیرفت، نقش دیگرى نیز از جدال مار با پلنگ به چشم 
مى خورد که نگارنده هنوز سندى براى تفسیر آن به دست نیاورده است. 
تصاویــر دو مــار پیچیده در هم را نیز مى تــوان نمادى براى 
بارورى دانســت. مار در جیرفت نیز به ســبب نقش کهنش براى 

نگهبانى از آب، دور آب خورى ها و تنگ ها حلقه زده است.
دیگر نشانه همبستگى مار با آب ها در اندیشه مردمان جیرفت، 
نقش خیال بافانه و دل انگیزى اســت از ابرهاى آبستن بارانى که 
به هنگام بارش به ســان مارهایى پیچان بر زمین و بر دوش گاو 
(مظهر و نماینــده زمین) مى ریزند. این نقش را مى توان ســند 

محکمى براى فهم معناى نمادین مار دانست.
یک نمونه بى همتاى دیگر، کوزه اى است که ایزدبانویى سر از آن 
بیرون آورده و مار در دو سوى آن به نگهبانى ایستاده. نقش موج هاى آب 
بر روى کوزه معناى کهن الگویى این ترکیب را نیرویى افزون مى بخشد.

آثار ارزشمند دیگرى که از تمدن هلیل رود به جا مانده، تخته هاى 

تصویر24ـ عیالم کهن.
ماخذ: (راست: موزه لوور، چپ: طراحی از کتیبه کورانگون)

تصویر25ـ جیرفت. 
ماخذ: (موزه ملی ایران)
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بازى ظریفى است که خانه هایشان با چرخش مارهایى که دم خود را 
به دهان گرفته اند شکل مى گیرد. با توجه به ارتباط مار با جاودانگى 
در اندیشه مردمان خاور باستان، انگاره مارى که دم خود را به دهان 
گرفته، غالباً اشاره اى است به زمان بى کرانه و ذات چرخشى و دوره اى 
زندگى، از این رو نقش آن بر روى یک بازى وابسته به بخت و احتمال 

مى تواند نمادى باشد از بى پایانى چرخه زندگى و بازى زمانه.
یک تخته بازى همســان از همین دوره در شهرسوخته یافت 
شــده که با چوب آبنوس ساخته شده است (تصویر26). این آثار 
که حدود دو ســده پیش از تخته بازى اور III و سه سده پیش از 
تخته بازى مصرى یافته شده، از گور آمنهوتپ سوم ساخته شده اند 
را مى تــوان کهن ترین نمونه هاى تخته بازى در جهان دانســت.

6.5. شهداد: مهم ترین اثر یافته شده در شهداد از نیمه هزاره 
سوم پ.م را می توان پرچمی مفرغین دانست که کهن ترین پرچم 
جهان نامیده شده اســت. نقش اصلی آن، ایزدبانویی نشسته بر 
سریر اســت که چهار نیایشگر گردش حلقه زده اند. چهار زوج از 
مارهاي درهم تنیده در باال و پایین این تصویر دیده می شوند که 
دیگر بار به وابســتگی مارها و ایزدبانوان در اندیشه مردمان کهن 

این سرزمین اشاره دارد (تصویر27).
روي سفالینه هاي بزرگ شهداد که براي نگهداري آب یا غالت 
به کار می رفته اند نیز مار حضور دارد. همچنین مارهاي حلقه زده 

را می توان در کف ظرف هاي مفرغین این تپه دید.
از باورهاي کهن درباره مار، نگهبانیش از گنج هاســت. نقش 
ماري چنبره زده بر روي یک گوهردان شــهداد شــاید با همین 

اندیشه تراشیده شده باشد.
7.5. لرستان: در میــان آثارى که از لرستان هزاره دوم و اول 
پ.م یافت گردیده، سنجاق ســرهایی با نقش رام کننده یا پهلوان 
به چشــم می خورد که به هر دســت مارى را نگه داشته است. این 
انســان یا ایزد با تاج شــاخ دار را بر نقش مهرهاي این منطقه نیز 
می توان بازیافت. مار بر روي تبرهاى مفرغى لرســتان و در دست 
ایزدبانویى بر سنجاقى از 1200 پ.م هم دیده مى شود (تصویر28).

6. مار در ادیان تاریخی آریاییان و سامیان

در اندیشه و اساطیر دینى سامیان، مار جانورى نکوهیده است که 
به یارى شیطان بر مى خیزد تا آدم و حوا را در بهشت به سرپیچى از 
فرمان خداوند اغوا نماید و خدا بدین گناه او را نفرین مى کند: «پس 
خداوند خدا به مار گفت: چون که این کار کردي، از جمیع بهایم و 
از همه حیوانات صحرا ملعون تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و 
تمام ایام عمرت خاك خواهی خورد، و عداوت در میان تو و زن و در 
میان ذریت تو و ذریت وي می گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو 

پاشنه وي را خواهی کوبید» (پیدایش، باب سوم، 14 و 15).
ادیان آریایى نیز مار را اهریمنى مى خوانند. در یشــت ها اژى 
(مار) چنین توصیف مى شــود: «آن دیو بسیار زورمند دروج، آن 
دروند آسیب رســان جهان، آن زورمندترین دروجى که اهریمن 
بــراى تباه کردن جهان اشــه بــه پتیارگى در جهان اســتومند 

بیافرید» (یسنا، هات 9، بند 8).
اژى دهاکه (ضحاك) در شاهنامه نیز برگرفته از همین موجود 

پلید است و مار بر شانه دارد. 
برپایه متون مقدس زرتشتى از جمله شرط هاى پذیرش توبه 

و طلب آمرزش براى گناهان بزرگ، کشتن مار است. 
این جاندار اهریمنى در ریگ ودا، اهى نامیده شده که در کوه 
مســکن دارد و دیوان یاریش مى کننــد. او با هزاران پیچ وتاب بر 
فراز کوه راه ابرهاى باران زا را مى بندد و عامل خشکســالى است. 

ایندره نیرومند با این مار نبرد کرده او را مى کشد.

تصویر26ـ باال: جیرفت، پایین: شهرسوخته. 
ماخذ: (موزه ملی ایران)

تصویر27ـ شهداد. 
ماخذ: (موزه ملی ایران)

تصویر28ـ لرستان.
ماخذ: (موزه ملی ایران)

باژگونى مفهوم یک نماد
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مار در اندیشــه و ادیان مردمان خاور باســتان، بارها چهره اى 
مقدس مى یابد یا در کنار ایزدان و ایزدبانوان قرار مى گیرد از جمله 
در میان رودان با نام: تیامت، لخمو و لخامو، نین گیش زیدا، مامى و 
اســتارته؛ در مصر با نام آتوم، اوزیریس، کادش، رنه نوتت، واجت، 
نهب کا و مرت سه ِگر؛ و در هند با نام ناگا، ماناسا، واسوکى و سشا. 

بیشتر فرهنگ هاى باستانى مار را جاوید یا درمان گر مى دانند.
پژوهش بر روى آثار یافت شده از تپه هاى باستانى ایران که نقش 
انسان مار به دست دارند، این فرض را مطرح مى کند که شاید او خدا 
یا خداى بانویى اســت که مارهایى را به نشــانه جاودانگى یا بارورى 

نتیجه
در دســتان خود نگه داشــته. براى اثبات این اندیشه، نقش انساِن 
ماربه دست در میان آثار دیگر تمدن هاى باستانى نظیر میان رودان، 
مصر، هند و یونان با پذیرش تاثیرات بین تمدنى در آن دوران مورد 
بررسى قرار گرفت. وجود بن مایه هاى همسان و بررسى باورهاى رایج 
در این تمدن هاى باستانى ما را به سوى این دیدگاه رهنمون ساخت 
که مارها در هنگامه پرستش خداى بانوان بارورى و پیش از رواج ادیان 
مردمرکز آریایى و سامى، از تقدس فراوانى برخوردار بوده اند، اما این 
احترام و تقدس با تنزل مقام ایزدبانوان و رواج پرستش خداى نرینه، به 
جایگاهى شیطانى و  همبسته با نیروهاى پلید اهریمنى بدل مى شود. 
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