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چکیده 
نگاره های تصویرسازی شده، روی ادوات مختلف، بخشی از هنرهای کهن ایران را تشکیل می دهد. واکاوی تاریخی سابقۀ این 
هنر را به پیش از تاریخ و مردمان ایران قدیم بازمی گرداند. از میان این نگاره ها، تصویر-نگاره های ویژه ای قابل تمییز است 
که به نظر می آید، در ضمن اینکه با تفکر و هدف بنیادین ویژه ای به تصویر درآمده اند، دارای مضامین نشانه گی و فرهنگی 
خاصی نیز هستند. نگاره های نامبرده پیکره های شبیه سازی شده ای را نشان می دهد که در حال انجام نوعی حرکات موزون 
و معنادار  هستند. دقت نظر در نقش ها، عناصر تصویری، پیکره های شبیه سازی شده و اعمالی که در این نگاره ها انجام 
می شود، منعکس کنندۀ این موضوع مهم است که این آثار برای خوانش، نیاز به مطالعۀ علمی، هنری و نیز فرهنگی عمیق 
دارند. مقالۀ حاضر قصد دارد به این مهم دست یابد. بر پایۀ این مطالعات و در تأویلی ژرف نگرانه، پیکره های یاد شده در حال 
انجام حرکات رقص گونه، فرا انسانی و اسطوره ای شناخته شده و بر همین اساس از این دست نگاره ها، با عنوان نگاره های 
تصویرسازی شده با رقص خدایان، یاد می شود. با خوانش تاریخی-هنری و نشانه شناختی، تصویر نگاره های مزبور به مثابۀ 
متن فرهنگی-هنری دریافت می شوند. در این مداقه سؤال اساسی این خواهد بود که تولید و دوام فرهنگی-هنری این گونه 
از نگاره ها، در هنرهای تجسمی ایران پیش از تاریخ، چگونه توجیه پذیر است؟ از اهداف ویژۀ جستار حاضر مطالعۀ بخشی 
از فرهنگ و هنر ایران پیش از تاریخ، با اتکا به اسناد تاریخی-هنری و اتخاذ شیوه های نوین علمی است. نتایج این پژوهش 
نشان می دهد که تصویرسازِی این گونه نقوش فراتر از تزیین صرف بوده و با مفاهیمی چون نماد، باورهای دینی-فرهنگی، 
اعتقادات و جهان بینی اسطوره ای و روایت های این مردمان، ارتباط عمیقی دارد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با روش 
تبارشناسی تاریخی و رویکرد نشانه شناسی پدیدارها به نگارش در آمده است. شیوۀ اتخاذی این مقاله تحلیلی-تأویلی است 

و گردآوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای مهیا شده است. 

واژگان کلیدی
تصویرسازی نمادین_اسطوره ای، حرکات آیینی_اعتقادی، اسطورگی خدایان، نگارگری ایران پیش از تاریخ، رقص 

خدایان.

مقدمه
مطالعۀ پدیده های کهن، ابزار مطالعاتی مناسب خود را می طلبد. 
مستندات به جامانده از فرهنگ های کهن، بهترین ابزار مطالعاتی در 
این فرایند خواهند بود. ولز معتقد است: »به طور کلی، بنا به حکایت 
آثاری که در دست است، ملل باستانی همواره سعی می کردند به 
کمک نقوش و خط کشی هایی ناموزون، مقاصد و نّیات خود را نشان 
دهند. مثالً مصریان برای آنکه مقصود خود را نشان دهند، صورتی از 
اشیاء و مطالب مورد نظر تصویر می کردند و در صورتی که آنچه مورد 

نظر آنها بود صورت خارجی نداشت، با عالئم قراردادی منظور خود را 
نشان می دادند، مثالً دوستی را با کبوتر، دشمنی را با مار، جنگ و جدال 
را با ببر و پلنگ، صلح و مسالمت را با گوسفند و آهو، شادی و مسرت را 
با زن و مردی که با هم می رقصند، نشان می دادند« )ولز، 1351، 248-

249(. به نظر او »مهم ترین چیزی که در پنجاه یا شصت قرن پیشرفت 
بشری روی داد، همانا اختراع خط بود. تاریخ به نوع خود با خط و کتابت 
برای انسان آغاز شد. پیش از آن، پیش از تاریخ، پدیدۀ تصویرنگاری 
وظیفۀ خط را انجام می داد. انسان های پیش از تاریخ با کشیدن نقش 
چیزها و یا بعضی نشانه ها و بعضی خط ها و نقطه ها  اندیشۀ خود را به 
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طرف می فهماندند« )راوندی، 1357، ج. 1، 58-61، به نقل از ولز، 
1351، 248-249(. بر همین اساس اگر مبدأ مرحلۀ تاریخی ایران 
اختراع خط منسوب به ایران در دوره هخامنشیان دانسته شود، قبل از 
آن دوره را پیش از تاریخ این سرزمین باید تعریف کرد. در این صورت 
فرضیۀ ما این خواهد بود که موضوع مطرح شده توسط صاحب نظرانی 
همچون ولز دربارۀ مردم بومی ایران قدیم، با تعریف مردمان پیش از 
تاریخ ایران، نیز صادق است. نوشتار پیش رو، مستندات و ادلۀ مستدل 
و علمی قابل توجهی را در این زمینه، از خوانش به جامانده های 
فرهنگی و هنری این مردمان مطرح خواهد کرد که مصداق متقن بر 
صدق فرضیه است. اثبات این فرضیه بخشی از اهداف این مقاله است. 
خوانش نگاره های خاص که آیین های اسطورگی خدایان را با انجام 
حرکات موزون آیینی تصویرسازی کرده، در این میان شاخص تر 
است؛ براین اساس، اسنادی که از مردم نجد ایران در پیش از تاریخ 
در اختیار است، اطالعات مناسبی را برای مطالعات حوزه های مختلف 
ـ فراهم خواهد کرد. بخشی از  ـ پیش از تاریخ  فرهنگ ایران قدیم 
اسناد  مذکور امروزه به مثابۀ آثار فرهنگی-هنری ایران قدیم شناخته 
می شوند. از این میان، آثار منقوش جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص 
داده اند. عمدۀ این نقشینه ها را باید در زمرۀ تصاویر اسطوره ای_نمادین 
دانست. این مهم از خوانش عناصر نمادین تصویرسازی شده در این 
آثار هنری نمایان می شود. بر این اساس خوانش نمادهای فرهنگی 
متن های اسطوره_فرهنگی کمک شایانی در جهت واکاوی این اسناد 
خواهد بود. به واسطۀ تحقق این خوانش، باید از بازخوانی آیین های 
اجتماعی_اعتقادی گذر کرده و در مسیر روند »فرهنگی شدن« و 
»اسطورگی«، عناصر تصویری این آثار را واکاوی کرد. مقالۀ حاضر 
به واکاوی بخشی از هنرهای تجسمی تصویری نجد ایران در پیش 
ـ موسوم به نگاره های منقوش به رقص  ـ به زعم نگارندگان  از تاریخ 
آیینی_اسطوره ای خدایان، مبادرت می کند. این واکاوی، تأویلی علمی 
از نگاره های یادشده، به مثابۀ متن های فرهنگی_هنری باقی مانده از 
پیش از تاریخ ایران، ارائه خواهد کرد. در این جهت، مطالعۀ مؤلفه های 
اسطوره_فرهنگی مردم ایران قدیم و کاربست آنها در ایجاد نشانه گی 
تصویری نگاره های مذکور، مؤثر خواهد بود. به این ترتیب، بدنه جستار 
در دو بخش اصلی )الف و ب(، ارائه شده است. بخش نخست به 
معرفی آثار می پردازد. بخش دیگر نیز، با خوانش رمزگان های موجود 
در تصاویر مستندات، به شناخت و شناساندن آنها، به مثابۀ متن 

فرهنگی_هنری از مردمان ایران قدیم، خواهد پرداخت.

ضرورت و پیشینۀ پژوهش
از آنجا که دربارۀ این موضوع با روش و رویکرد کاربردی، مطالعات 
زیادی انجام نشده، فرایند و نتیجۀ این مقاله بدیع و نوین محسوب 
می شود. در مطالعات مشرق پژوهان عالقه مند به فرهنگ های کهن 
و پیش از تاریخ منطقۀ آسیا، به علل متعددی از جمله امکانات 
بهتر یا دسترسی سهل تر به موضوعات، آثار و منطقه، در حوزه های 

مختلف اعم از باستان شناسی، مردم شناسی و به ویژه فرهنگ و هنر 
آن چنان که به منطقۀ تمدن بین النهرین توجه شده، به سرزمین 
ایران قدیم پرداخته نشده است. به همین ترتیب در راستای موضوع 
مقالۀ حاضر نیز مطالعات زیادی انجام نشده است. در جهت مطالعۀ 
با همین نقیصه، به  مفاهیم کاربردی نمادها در فرهنگ شرق، 
 ،)Reade Julian, 1997( رید ،)Cooper ,1978( پژوهش های کوپر
فرهنگ نگاره اي نمادهاي شرق و غرب نوشتۀ هال )1380(، و 
فرهنگ مصور نمادهاي سنتي از کوپر )1379( باید اشاره داشت. هر 
چند در سال های اخیر محققین داخلی بیش از دهه های گذشته به 
فرهنگ های کهن توجه کرده اند، اما این بی توجهی در پژوهش های 
آنان نیز دیده می شود. در این راستا به مقاله های متعددی از جمله 
مبینی و حکیمی )1393(، باید اشاره کرد که به روش توصیفي-

تحلیلي به بررسي انواع نقوش و نمادهاي خورشید در هنر تمدن 
بین النهرین پرداخته است. با این توجه، مطالعات سالیان دور و نزدیک 
صاحب نظران باستان شناسی، در روند مطالعات حوزه های مختلف 
ایران قدیم را، نباید از نظر دور داشت. این کاوش ها و نتایج آنها، 
اطالعات علمی و تصویری مناسبی از مردم شناسی، فرهنگ و هم 
حوزۀ هنر ایران قدیم را در اختیار پژوهشگران قرار می دهند. این 
 مطالعات از نخستین مراحل آن که توسط کاوشگران بین المللی 
)Ghirshman, 1938(، )Smith, 1975(، )Carleton,1952(، )هول، 
Braidwood, 1960( ،)1356( و دیگران انجام شد، به پژوهش های 
صاحب نظران داخلی این حوزه، مانند معصومی )1349(، نگهبان 
کامبخش فرد   ،)1374( شهمیرزادی   ،)1374( علیزاده   ،)1358(
)1392( و دیگران، منتقل و بازخوانی علمی تری شد؛ چنانکه به 
مرور این مطالعات تکامل یافت و به عنوان اسنادی علمی از زیست 
فرهنگی مردم اکنون در دسترس است و اطالعات مهمی را منتقل 
مزبور،  مطالعات  پشتوانۀ همین  با  نیک بختانه،  و  البته  می کند. 
مقاله هایی در زمینۀ نزدیک به بحث حاضر و در حوزۀ فرهنگ و 
هنر ایران قدیم، در تالش های پژوهندگان نوجو، به ویژه در سال های 
اخیر، قابل طرح است. شمیلی و غفوری فرد )1388(، با کاربست علم 
نشانه شناسی به دسته بندی شکلی و گونه های تصاویر باقی مانده از 
فرهنگ شوش و ارتباط آن تصاویر با نماد آب پرداخته اند و نجفی 
)1399(، با اتکا به مطالعات میدانی، به مطالعۀ سنگ نگاره هایي از 
حیوان بز در منطقۀ باستانی خراسان می پردازد. وی مدعی است 
که نگاره های به جامانده از آن فرهنگ، بیانگر زندگي بر پایۀ دامداري 
و شکارگري انسان عصر پارینه سنگي است. مطالعۀ تصاویر حیوانی 
منقوش بر ادوات گونا گون در پژوهش های دیگر محققان همچون 
پژوهش صدقی و رازانی )1399(، هم دیده می شود. در این جستار 
نیز موضوع مطالعۀ حیوان بز است. بر همین سیاق، نقوش ماهی های 
سفالینه های قبل از اسالم در تحقیقی از حیدری نژاد و حسین آبادی 
)1399(، بررسی شده است. مطالعۀ دیگری روی نقوش تزیینی و 
حیوانی از پیپرنو و سالوادوري )Piperno & Salvatori, 1983(در 
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راستای کاربست تصاویر حیوان و طبیعت، در سفال نگاره ای بر روی 
جام کشف شده از شهر سوخته، به مثابۀ نخستین نگاره های متحرک 
انجام شده است )طراحی حرکات بز در حال خوردن گیاه یا درختچه 
با چرخاندن جام نمایان می شود که تداعی گر انیمیشن های امروزین 
بوده است(. در زمینۀ بررسی نقوش حیوانی مقاالت متعدد دیگری 
نیز قابل ذکر است، که به تحلیل وجودی نقوش بزها در سفال نگاره ها 
و نیز سنگ نگاره های ایران باستان پرداخته اند، از این میان، مقاالت 
سرحدي )Sarhaddi, 2013(، مرادي )Moradi, 2013(، سرحدي 
 Shirazi,( شیرازی ،)SarhadiDadian, 2015( دادیان و همکاران
 ،)Khosrowzadeh, 2017( همکاران  و  خسروزاده   نیز  2016(و 
قابل توجه هستند. اما در همگی آنها موضوع بررسی نقوش موضوعی، 
انسان محور و عناصر تصویری شاخص نگاره های ایران قدیم، مغفول 

مانده است.

و  آیینی_مذهبی  حرکات  و  آیین  به  منقوش  نگاره های  الف. 
اسطورگی  خدایان 

از میان نگاره های استنادی مورد مطالعه این مقاله، به نگاره های 
انسان محوری باید اشاره کرد که انسان های تغییر شکل و هویت داده 
را به تصویر درآورده اند. در این نگاره ها، انسان چهره و اندام خود را 
با عناصری نمادین به شکل و شمایل خدایانی که به آنها باور دارند 
در آورده و بر همان سیاق به حرکات آیینی موزون می پردازند. در 
تعریفی کلی، این تصاویر و نشانه های بصری مربوطه آنها را باید 
خدایان باوری،  خصوص  در  اسطوره ای،  آیین  از  روایتی  نمایانگر 
دانست. بدین سان تفسیری روایتی از مراسم ویژه اسطورگی خدایان 
تفسیر نادرستی از تصاویر شاخص این نگاره ها نخواهد بود. در تمامی 
این اسناد، پیکره های انسانِی تغییر شکل داده شده ای، با المان های 
منتسب به نشانه گی خدایان اسطوره ای، قابل تمییز بوده، که در حال 
و سان خاصی به رقص مشغولند )جدول1 الف(. اسناد یاد شده، به 

صورت موردی، به قرار ذیل هستند:
1. نگارۀ آیین شمنی با پوشش و ماسک پرنده

کاوش های  در  که  سنگی،  مهر  یک  روی  حک شده  تصاویر 
باستان شناسان اطراف کرمان کشف شده است، نشان از انجام مراسم 
آیینی موزون خاصی را دارد و  اجراکنندگانی در حال انجام حرکات 
موزون با پوشش های خاص که ماسک هایی ویژه بر سر نهاده اند را به 
تصویر می کشد. قدمت تقریبی این سند به هزارۀ دوم قبل از میالد 

برمی گردد. 
2. نگارۀ روایت اساطیری بز کوهی و درخت زندگی

این نگاره جزیی از مستندات انجام آیین با حرکات نمادین موزون و 
روایت اساطیری-مذهبی پیش از تاریخ ایران محسوب می شود. این 
نگاره بر روی سفالینۀ دو پاره شده ای، از کاوش های باستان شناسانه 
هرتسفلد، کشف شده است که به گفتۀ ذکاء )1357/2537ش.،2(، 
به نیمۀ اول هزارۀ دوم قبل از میالد و به مردمانی که در دشت های 

مرودشت، محوطۀ تخت جمشید کنونی و در حاشیۀ جشن های 
اجتماعی-مذهبی خود به گرد هم می آمدند و به جشن و نیایش 
در این دشت فراخ می پرداخته اند )همان،1342، 55-56(؛ )جدول 
1 ب(، مربوط است. در این نگاره، دو انسان با سماچۀ حیوانی بز به 
تصویر درآمده، که درختچه هایی در دست و یا در میان خود گرفته اند 

و به حرکات موزون می پردازند.   
3. نگارۀ حرکات موزون آیینی پرندگان با سماچه

در این اثر نیز به مانند نگارۀ رقص با سماچۀ بز کوهی، پیکره های 
رقصندگانی به تصویر کشیده شده اند که با استفاده از ماسک های 
پرنده شکل خود، به تقلید از پرندگان پرداخته و به رقص مشغولند 

)جدول 1 ج(.
4. نگارۀ اعتقادی حرکات موزون خدایان 

مفرغینۀ مصور به جامانده از فرهنگ مردم لرستان پیش از تاریخ را 
سند تصویرسازی شدۀ دیگری از روایت های اساطیری باید دانست 

)جدول 1 د(.
  

نماد_اسطوره های  فرهنگی  پدیدارشناختی  تبیین  ب. 
تصویرسازی شده 

1. نگارۀ آیین شمنی با پوشش و ماسک پرنده
واکاوی هستی شناسانه و تحلیل نمادین این گونه آثار، مستلزم اثبات 
آیین نمادگرایانه مربوطه است. با توجه به تصاویر این اثر، دو انسان در 
هیأت پرندگان دیده می شود که به انجام حرکات موزون می پردازند. 
و  توتمیسم  آیینی  مراسم  برپایی  با  نگاره  این  تصاویر  نزدیکی 
شمنیسم،که از باورهای مرسوم انسان های نخستین به شمار می رود، 
غیر قابل انکار است. برای ادراک این موضوع مهم باید به حافظه 
تاریخی، فرهنگی، دینی، جهان بینی و منابع مربوطه آنها رجوع کرد. 
در این تفسیر، آیین دارای عناصری با ماهیت مقدس و رازآمیز است، 
که بنا بر تفسیر ذهنیت ابتدایی هر قوم و فرهنگ از جهان، ایجاد 
شده است. آیین در این تفاسیر بر پایۀ دین مداری، سیر تکاملی و 
نیز عملیات ارتباطی بشر با نیروهای نمادین، مرموز و ماورایی تدارک 

دیده شده است.
 روند یادشده در تبارشناختی آیین شمن ها  و آیین های این مسلک 
به وضوح قابل مطالعه و کمک کننده به بحث اکنون است؛ بر همین 
اساس، مؤلفه های باوری و عملیاتی به آیین نامبرده، به مانند موضوع 
تشفی جویی منسوب به این آیین، به یک باره پدیدار نشده است. باید 
توجه داشت که تبارشناختی این قبیل آیین ها، بی توجه به رابطۀ آن 
با باورهای بنیادین این آیین ها، ناممکن خواهد بود؛ عناصری )1358، 
3-4(، برای کشف این ارتباط به برخی از تصاویر منّقش بر دیوارۀ غار 
دوران غارنشینی1 استناد می کند. وی به صحنه ای از یک غارنگاره 
اشاره می کند که رقص رقاصی را نمایش می دهد که پوستین گوزن 
بر تن دارد. وی در ادامه این موضوع را یادآور می شود که »شناخت 
ما از جوامع قدیمی و پژوهش در جامعه شناسی دینی نیز آگاهی 
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توضیحاتنوع آیین، رقص و نشانه گیسند موجود
رقص با سماچه

روایت آیینی اسطورگی خدایان
آیین توتمیسم، شمنیسم، رقص خدایان

مهر سنگی استوانه ای »تپۀ یحیی«
رقص با سماچه؛ رقص شمنی با پوشش و ماسک پرنده

قدمت تخمینی: 2500 پ. م - 3000 پ. م.
مأخذ: افشار، 1388، 73.

رقص اساطیری بزکوهی و درخت زندگی
رقص با سماچه 

نیمۀ اول هزارۀ دوم پیش از میالد
انسان تل بکون نزدیک تخت جمشید در حال پایکوبی در حالی که ماسک 

بر صورت دارد.
رونوشت از سفالینۀ مکشوف در تل بکون به معنای 

تل بغ ها؛ تل خدایان.
مأخذ: بهنام، 1351، 6.

تصاویر حک شده روی یک مهر سنگیآیین شمنی با پوشش و ماسک پرنده
 اکتشاف کاوش های باستان شناسان 

اطراف کرمان
هزارۀ دوم پیش از میالد

مراسم حرکات موزون آیینی در مذهب شمنی با سماچه 
مأخذ: ذکاء،2537/ 1357ش.، 4.

رقص با سماچه
تصویرسازی رقص خدایان

روایت آیین مذهبی_اعتقادی
رقص دسته بند و نمادین خدایان در آسمان

نگاره سر سنجاق زینتی مفرغین
نمادهای آیینی-حرکتی و نمایشی خدایان،

لرستان پیش از تاریخ
قدمت تخمینی بر اساس گمانه زنی ها 

حدود قرن هفتم پیش از میالد  
مأخذ: همان،7

جدول 1. نگاره های مظاهر اسطوره ای خدایان )نمایش دهندۀ آیین ها و حرکات موزون نمادین(. مأخذ: نگارندگان.     

افزون تری به ما می دهد که چنین پایکوبی ها جنبۀ تفّننی ندارد بلکه 
این رقص ها محصور در رازها و رمزها و استعاره ها هستند. حضور 
چنین رقصنده ای در صحنه، حضور یک نیرو به عنوان رابط انسان 
با قوای ماورای طبیعت محسوب می شود. در اینجا رقصنده-جادوگر 
گوشه ای از مراسم جادویی را بازگو می کند و از قوای خفّیه برای 
مددرساندن به صّیادان قبیله و در دام انداختن صید در شکارگاه 
کمک می طلبد. او رقصنده ای است که باور دارد با هر جنبش و هر 
حرکت، الطاف قوای مرموز را جلب می نماید«. بر این اساس در اینجا 

مواجهه با آیینی رمزگونه و اعتقادی مطرح است.
از سوی دیگر، در مراسم مختلفی که انسان های پیش از تاریخ، 
در ارتباط با آیین های مذهبی  برگزار می کرده اند، همواره ردی از 

گرایش به عالم ماوراء و اعتقاد به نیروی سحر و جادو  را می توان 
یافت. چایلد )1948b, 47; 1948a, 55-56(، با در نظر گرفتن این 
روند ارتباطی، ضمن اینکه به دنبال دلیل و کاربست انجام امور آیینی 
ابتدایی انسان ها است، با نگاه ویژه به اعمال جادوگرایانه این مردمان 
می نگرد و اذعان می کند که جادوی ابتدایی اگرچه مستقیماً در 
واقعیت عینی اثر نمی گذاشت، اما به طور غیرمستقیم، یعنی با تغییر 
واقعیت ذهنی، در واقعیت عینی تصرف می کرد. تبیین این امور به 
تجربۀ زیستۀ این انسان ها مربوط است، به این معنا که انجام این 
اعمال، عملیات و آیین های آمیخته با سحر،»انسان را مطمئن و 
امیدوار و دلیر می گردانید، دشواری ها را در دیدۀ او آسان می نمود، 
و او را عمالً به  تسخیر واقعیت عینی برمی انگیخت« )ibid(. این 
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مورد اخیر خود حاوی مفهومی روان شناختی و ذهنی برای کارکرد 
بیرونی است، زیرا این »انسان جادوگر موقتاً از واقعیت بیرونی غافل 
می شد تا با تغییر واقعیت درونی، برای بازگشت به  واقعیت بیرونی 
آمادگی کافی یابد« )ibid(. با این توجه، در مراسم آیینی شمن ها، 
که با نگارۀ در حال خوانش هم خوانی قریبی دارد، انسان با پدیده ای 
آیینی روبرو است که در آن، با حرکات موزون شبیه حیوانات، به 
ویژه پرندگان، از عالم غیب بدنبال تمسک در جهت تشفی جویی 

است )الیاده، 1376، 401(.
در آیین شمنیسم، با همان باورمندی که در گرایش توتمیسم 
هم هست، انسان در هیئت حیوانات، به ویژه پرندگان، در می آید 
و به وسیلۀ این نمادسازی اسطوره ای و با اتکاء به حرکات آیینی و 
موزون خاصی از همین نوع، به تالشی آیینی_مذهبی، با اهداف و 
نیاتی ویژه، دست می زند؛ بر این قرار و در آیین مذکور، شمن که 
دارای نیرویی ویژه برای ارتباط برقرار کردن با عالم غیب و غیرمادی 
تصور می شود، با شمایل نمادین پرنده و به عنوان واسطۀ خدایان، با 
حرکات موزون سریع و دایره وار، در حالی که واسطه جو )بیمار( در 
میان دایره جای گیر شده، تا مرز خلسگی خود و بیمار، می رقصد. بر 
همین قاعده و باورمندی غالب بر آیین شمنیسم است که شمن ها 
به یقین می رسند تا با سوارشدن بر مرکب پرندگان و یا تبدیل شدن 
به پرنده و رقصیدن همچون خدایان اسطوره ای، قادر خواهند بود که 
خدایگون به روح انسان بیمار حلول یافته و بر نیروهای پلید رخنه 
کرده در بدن بیمار، فایق آیند )الیاده و همکارن، 1376، 113(. 
بدین ترتیب، این آیین، آیین شفاجویی در گرایش شمنیسم، با بهره 
مندی از نیروی پرنده که نمادی از اسطورگی خدایان است و با 
تقلید از زبان خدایان، که رقص باشد، مراسم اعتقادی را به صورت 
نمادین و باورمندانه، به انجام می رساند. در این مراسم، شمن با این 
شبیه سازی و انجام رقص اساطیری، با نیروهای برتر ماوراء، ارواح و 
نیز خدایان اساطیری ارتباط کالمی و حسی عمیقی را برقرار کرده 
و از ایشان استمداد می گیرد و گاهی هم در این تالش باورمندانه 
خویش را در جایگاه آنها یافته و در جهت تقابل و غلبه بر آنها جدیت 

به خرج می دهد. 
این یقین باورمندانه با مددگرفتن از نیروهای ارواح، جادو و نیروهای 
برتر و ماورایی، در اعتقادات اسطوره  ای فتیشیسم هم به مانند دو 
گرایش یاد شده مردمان پیش از تاریخـ  شمنیسم و توتمیسمـ  قابل 
ردیابی است. بنابراین انسان ها در دوران پیش از تاریخ، بر اساس باورها 
و اعتقادات و با کاربست عملی آنها، آیین هایی را به قصد بهتر کردن 
زندگی خود برپا می داشتند. با استناد به پژوهش های انجام شده،گاهی 
اعضای گروه ابتدایی، موافق صورت موجودات توتمی2یا فتیش و یا 
موجودات اساطیری خود پیکرهایی می ساختند، خود را می آراستند، 
شبیه سازی کرده و یا برای خود نقاب هایی ترتیب می دادند، خالکوبی 
می کردند و سپس با نقاب های خود گرداگرد موجودات ماورایی به 
رقص می پرداختند )آریان پور، 1354، 53 و52(. این فعالیت ها و 

اعمال نمادین همراه با حرکات موزون جزیی الینفک از آیین های 
انسان های پیش از تاریخ و نخستین محسوب شده است. بنا بر 
گزارش های متنوع از انسان هایی با فرهنگ بدوی، این گرایش ها و 
رفتارها در میان فرهنگ های مختلف، به طور کلی تفاوت چندانی 
ندارد. از این رو مردمان نجد ایران قدیم را نیز از این قاعده مستثنی 

نباید  دانست.
با توجه به شواهد و تحلیل های فوق باید اذعان داشت که، مردم فالت 
ایران و بخش مرکزی آن، در پیش از تاریخ ایران، اساطیر اعتقادی 
خود را به حوزه های هنری و در پی آن به آیین های اجتماعی و 
فرهنگی نیز، گسترش داده اند؛ اینجاست که نظر »بارت«، در زمینۀ 
منتقل شدن اساطیر از حوزه خویش به حوزه های دیگر، از جمله 
هنر، فرهنگ و اجتماع در جوامع انسانی، نمایان می شود )بنگرید 
به معرک نژاد، 1393، 58(. مشهود است که این مردمان، بنا به 
جهان بینی شرق گرایانه، مظاهر قهرمانان اساطیری-مذهبی را در 
قالب نمادین خود به تصویر درآورده و به نمایش می گذاشته اند. بنا 
به مستندات ارائه شده و تحلیل مذکور، این تأویل نادرست نخواهد 
بود که گفته شود، در این فرهنگ ها، هنر و نیز ابزار و اعمال هنری، 
در گسترۀ فرهنگ آیینی_اسطوره ای ورود کرده و حضور گسترده ای 
را دارد. هنرهای مختلف در نظام اعتقادی-اجتماعی این مردم چنان 
نقش بسزایی دارد که به جرأت بتوان گفت که بی حضورشان، فرهنگ 
ایشان بدین سان که بود، نمی توانست باشد. البته این رابطه را باید 
دوسویه دانست. نگارۀ نامبرده، در عین حالی که آیینی اعتقادی را 
با عناصر بصری-هنری تصویرسازی و ارائه کرده، از باورهای زمانه 
تأسی داشته و باورمندی به خدایان را نمایان کرده است. رمزگشایی 

نگاره های دیگر نیز شاهدی بر این مدعا خواهند بود. 
2. نگارۀ اساطیری بز کوهی و درخت زندگی

در ایران پیش از تاریخ، پدیده های هنری-انسانی بسیاری قابل 
شناسایی است که با مطالعه بر روی آنها کاربست نماد در ساختار 
آنها مشهود است. از میان این پدیدارهای هنری به هنر تصویرسازی 
بر روی سفالینه ها باید اشاره کرد )امیریان دوست و همکاران، 1399 
،5(. رمزگشایی نشانه شناختی عناصر تصویری این نگاره نشان 
خواهد داد که چگونه به طور مستقیم اساطیر مذهبی با موضوعیتی 
اساطیری به نمایش )روایت( در آمده است. مسئلۀ مهم نمایش و 
به نمایش در آوردن را به جستارهای دیگر باید وانهاد، که شامل 
مطالعات خاستگاهی هنر نمایش از رقصی موسوم شده به رقص با 
سماچه در گذشته تاریخی خود است )امیریان دوست و همکاران، 
1398، 58(. در اینجا سعی خواهد شد با خوانش نشانه شناختی 
به رمزگشایی نمادهای تصویری اسطوره پردازانه نائل شد. آن گونه 
که از شواهد پیداست سفال نگارۀ مزبور این بخش مقاله، جزئی از 
آداب آیینی جشن-نیایش های اجتماعی-مذهبی را تصویرسازی 

کرده است.
1.  رمزگشایی اعتقادی-نشانه گی تصویر دو بز کوهستان )پازن(
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در فرهنگ های مختلف برخی حیوانات دارای جایگاه ویژه می شوند، 
این نمادگرایی ها اغلب در فرهنگ های کهن و سنتی پیش از تاریخ 
ریشه در باورها و اعتقادات مذهبی همچون جادوگرائی، آنیمیسم، 
فتیشیسم، توتم وگرایش توتمیسم و شامانیسم، دارند )آژند، آقایی 
و امیریان دوست، 1398، 46-48(. براساس باورهای مزبور در هر 
فرهنگی حیوان خاصی، به صورت نمادین، شایستۀ تقدیس، ستایش 
و حتی پرستش بوده و بر همین اساس، مقام خدایی نصیبش می شد. 
از تکرار و تداوم این باور، این حیوانات نمادین، دارای نقش اسطوره ای 
می شدند. از جملۀ این حیوانات در فالت ایران بز و ویژه تر بز کوهی 
است. این نماد و باور اعتقادی-مذهبی در تمدن های پیش از تاریِخ 
این منطقه وجود دارد. شاهد این ادعا، مستندات منقوش اعتقادی 
فراوانی با نقشینه های بز کوهی با شاخ های نمادین بسیار بلند، هاللی 
و دایره شکل )بز نر، پاژن، بز کوهی( است که این مردمان از خود 

برجای گذاشته اند )تصویر1(.
احترام به این حیوان عالوه بر ایران حتی در فرهنگ بین النهرین نیز 

دارای سابقۀ طوالنی است. 
در اعصار مختلف و در گسترۀ فالت ایران، این حیوان و هم شمایل 
شاخ هایش، با رموز نشانه گی اسطوره ای نمودار و شناخته می شده 
است. از اعصار بسیار کهن که خورشید و ماه از خدایان بزرگ ایشان 
محسوب می شد تا عصر مادرشاهی که نماد زنانگی و زهد زنانه را بز 
ماده نشان می داد و چه در دوران مردساالرانه که نماد باروری بز بود، 

از این حیوان به عنوان نماد-اسطورۀ خدایان یاد می شود.
به نظر جی.سی.کوپر در این فرهنگ »بز3: نرینگي؛ سرزندگي وافر؛ 
نیروي آفرینندۀ نر، از لحاظ نمادین جاي خود را با غزال بزکوهي 
عوض مي کند. چه از آن جا که بز برفراز بلندي ها زندگي مي کند، 
نیز نشانۀ برتري است. بز ماده دلیل نیروي آفرینندۀ مادینه؛ باروري 
و وفور است« )کوپر، 1392، 59-60(. در فرهنگ های سومري-
فالت  مردمان  مانند  به  وابسته،  و  متأثر  فرهنگ های  و  سامی4 
ایران، چنان است که این حیوان به عنوان نمادی از خدایان اِ آ5 و 
مردوک6ظاهر می شود؛ به گونه ای که اِ آ به همراه اوآنس بز کوهی و 
نمادی از اوقیانوس،»جهان فرودین«، است و از طرف دیگر هم، در 
گذشته این فرهنگ، »بز کوهي آبسو«7 نیز با بز کوهی منسوب به 
»آفرینش«  نمادین می شود )همان(. این مطالعات نشان از اهمیت 
جایگاه بنیادین این حیوان، بز، در فرهنگ نامبرده و جهان نگری 
مردمانش دارد، زیرا آشکار خواهد کرد که این مردمان، از ایام بسیار 
کهن، این حیوان را از اسطوره های نمادین_اعتقادی خویش پذیرفته 
و مهمترین خدایان خویش، که با حیاتشان در ارتباط تنگاتنگی بود، 

را با نشانه گی بز کوهی می شناختند.   
به گفتۀ گیرشمن )1349، 8-9(، فالت ایران پس از سالیان دراز 
در هزاره های پیش از تاریخ که دوران ترسالی و بارش باران های 
فراوان را از سر می گذراند از 10 تا 15 هزار سال پیش از میالد روند 
خشک سالی و کم بارشی را تجربه می کند. این نکته دلیل مناسبی 

بوده است که ساکنان این مناطق بسیار به آب اهمیت دهند. از سویی 
تأثیرپذیری باورهای ایرانیان پیش از تاریخ از تمدن بین النهرین را 
نباید از نظر دور کرد. این تأثیرپذیری به روایات اسطوره-خدایان 
نیز مربوط می شود. ساندرز )1382، 14-15(، در پژوهش های خود 
تأیید می کند که در منظومۀ آفرینش بابلیان، ایزد اصلی ایزدبانو یا 
الهۀ مادر به نام  تیامت8 است که همۀ هستي را تغذیه مي کند و 
فرمانرواي همۀ ایزدان و آب هاي شیرین محسوب می شود و همسری 
دارد، به نام آپسو، که فرمانرواي آب هاست. در فرهنگ سومریان 
نینتو)کی(9 و آنو)آن(10، برابر این جفت ایزدی، به شمار می آیند. این 
قاعده با زیست مادرساالرانۀ مردمان پیش از تاریخ نیز هم ساز است. 
بنابر همین اعتقادات، همواره در این فرهنگ ها روایات، اسطوره ها، 
با آب داشته اند. کوپر  خدایان و مراسم رازآمیز، ارتباط بسیاری 
می آورد: »در فرهنگ های سامی-سومري، نهادهاي حیات بخش، 
مرگ آور، جداکننده و پیوند دهندۀ آب ها، غالباً، موجودات مرکب، 
هیوالها یا اژدهاها، مارها، قوش ها، شیرها و تمساح ها و نهنگ ها 
بوده اند و حال آنکه، قدرت تغذیه و بارورکنندۀ آب به صورت ماده گاو، 

غزال و به ویژه ماهي ها نمادین مي شدند« )کوپر، 1392، 17-15(.
بر اساس وضعیت زیست بوم و حیوانات بومی فالت ایران، حیوانی 
چون بز، بزهای مادینه و بز کوهی نرینه، با همان باور و جهان بینی، 
جایگزین برخی از این نماد-حیوانات مزبور در باور اسطوره ای مردم 
ایران قدیم شده بود. در این رابطه اشاره می کنیم به روایت اسطوره ای 
مردن تم موز11و تالش و بی تابی دلداده اشـ  ایشتار12ـ  و تصمیم او 

برای سفر به سرزمین مردگان، برای بازگرداندن دلدارش:
»اّما چون ایشتار الهۀ زایندگي طبیعت بود، هنگامي که زمین را ترک 
گفت، همۀ جانداران از زایش باز ماندند. پس خدایان به چاره جویي 
پرداختند و مقرر شد که تم موز را آب حیات نوشانند و از خاک باز 

آورند« )آریان پور،1380، 129(.
از مصادیقی است که  اعتقادی-اسطوره ای یکی  این حکایت 
اهمیت آب برای این مردمان را به خوبی نشان می دهد و هم 
مجال  نیز  آنها  نشانگان  و  اعتقادها  اسطوره ها،  آن  ورای  در 
ورود به متن فرهنگشان را می یابد. در واسطه این حضور، با 
کاربست هنر و فرهنگ، خدایان و الهگان آب، چون آپسو و 
تم موز و دیگران، به نمادها و مظاهر مختلف، اغلب حیوانات 
زمینی و باورپذیرتر تغییر هویت می یافتند. بنابر همان افسانه 
رسیده  هالکت   به  گراز  وسیله  به  تم موز  بابلي،  شده  نقل 
زندگان  به جهان  را  او  ایشتار، تالش می کند که  و دلدارش 
بازگرداند، تا همۀ جهان از بین نرود و نظم کیهانی به عالم 
فرهنگ  در  )آریان پور، 1354، 108-100(.  بازگردانده شود 
دریاي  از  اسطوره ای  و  نمادین  مدلول  آپو13،  آریایی-ایرانی، 
نخستین بوده و به طور ضمنی با موضوعیت آب معنا می پذیرد، 
نیروي  هم  و  خورشیدي  نیروي  هم  توأمان  که  گونه ای  به 
مربوط به ماه را در خود مستتر دارد )کوپر، 1392، 17(. در 
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شناخت گردش فصل ها، به تأثیر آن بر باروری گیاهان، حاصل خیزی 
و بهینه شدن حیات پی برده است. در این فصل ازحیات بشری، 
روستانشینی و کشاورز، به طبع این انسان به توتم گرایی نباتات و 
گیاهان گرایش بیشتری پیدا می کند. توتم گرایی گیاهی که باعث 
ایجاد کرامت فراوان گیاه و درخت نزد انسان ها بود )آریان پور،1380، 
124(، در قبل از این دوران نیز نزد مردمان فالت ایران و اهالی 
بین النهرین گرایشی پر طرفدار محسوب می شد )دورانت، 1343، 

ج. 1، 94(.
برای نزدیک تر شدن به فهم عنصر گیاه در سند مذکور، الزم است 
نشانه و رمزگان های گیاهی در فالت ایران در دورۀ مربوطه مطالعه 

شود. این عناصر باوری در جدول 2 قابل خوانش هستند.
جهت تبیین بهتر موضوع، بایسته است به مطالعۀ تبارشناختی 
روایاتی متأثر از باورهای اعتقادی-اساطیری به درخت حیات و 
معرفت نزد سومریان و اکدی ها، به مثابۀ تأثیرگذاران باوری بر مردم 
نجد ایران، از منظر نشانه شناختی، اسطوره ای و فرهنگی-آیینی 

پرداخت.

 درخت حیات و درخت معرفت: سابقۀ روایت سومری-اکدی از 
آدم و حوا

 این موضوع جالب توجه است که روایت خوردن میوۀ ممنوعه 
توسط حوا که با ترغیب و وسوسۀ )مار(، از درختی در بهشت 
)درخت زندگی( انجام می شود، قبل از هر ظهوری در ادیان مختلف، 
در میان مردم بین النهرین در پیش از تاریخ، به مثابۀ یک پیش متن، 
رواج داشته است. کتیبه ها و نگارینه های گلین و سنگی اکتشاف شده 
از این تمدن، نشان دهندۀ آن است که در بین سومریان و اکدی ها 
این موضوع روایت می شده و در ادامه به کلدانی ها و آشوری ها نیز 
رسیده است. در میان آثار باقی ماندۀ این روایت از فرهنگ های 
مذکور، به نمونه ای در نگارینه ای تصویرسازی شده باید اشاره کرد که 
روی آن، پیکرۀ دو انسان )آدم و حوا، نخستین انسان ها، انسان های 
نخستین در بهشت( حول درختی )درخت حیات یا معرفت(، به 
حرکات موزون آیینی مشغولند )درخت در وسط و ایشان دایره وار 
به مرکزیتش می رقصند( )جدول 2 د(. خوانش تصویری این اثر 
مفاهیم ویژۀ نمادینی را روایت می کند. این شباهت ها بی شک، 
حداقل از منظر خاستگاه باوری، قابل تعمیم اند به نگارۀ مکشوف 
در تخت جمشید که در آن دو انساِن تقلیدکننده از بز در حال 
رقص اند و شاخه ها در میانشان است. راوندی )1357، ج. 1، 78( به 
نمونه های دیگر این کاربست روایت نمادین و آیینی-اسطوره ای در 
کتیبۀ سنگی مکشوفی که منسوب به آن مردمان و دوران است و 
در موزۀ بریتانیا نگهداری می شود اشاره می کند که الیارد، مستشرق 

انگلیسی، بر روی آن مطالعاتی انجام داده است.
با این توجه، این نظریه از پژوهشگرانی مانند اومستد14که »انسان 
حقیقی نخست در شرق نزدیک پیدا شده است« )اومستد، 1340، 

الف و ب: نقشینه های نمادین بز و شاخ هایش روی سفال نگاره های  تصویر 1. 
کنار  در  و شاخ هایش  بز  نماد  تاریخ:  از  پیش  ایران  فالت  از  منقوش مکشوف 

نمادهای خورشید، دایره و ماه.
مأخذ الف: کام بخش فرد، 1392، 76.  

مأخذ ب: اعتمادمقدم، 1342، 7.

بالف

اینجا این توضیح الزم است که، در ارجاع اسطورگی حیوان 
بز، حالت شاخ های این حیوان نیز موضوعیت المانی_اعتقادی 
نمادی  بز کوهی در دوران مختلف،  دایره وار  دارد؛ شاخ های 
باروری،  به  باور  نشانۀ  قاعده،  همین  بر  و  خورشید  ماه،  از 
به خود دیده  فرهنگ مذکور،  را، در  و آسمان  زمین، آب ها 
تغییر  درنظرگرفتن  با  اسطورگی،  تنوع  این  واکاوی  است. 
این  تأثیرپذیری  و  ساالرانه  مادر  و  مردساالرانه  زیست  ادوار 
فرهنگ ها،  این  مردمان  اسطوره ای  باورهای  و  تفکر  بر  ادوار 
امکان پذیر است. به این واسطه، در نظام و تفکر مردساالرانه، 
به  و  مردانه  باروری  و  قدرت  از  نمادی  آن،  شاخ های  و  بز 
همین واسطه، المانی از خدایان آسمان و خورشید محسوب 
باروری زمین و  می شدند، حال آنکه در دوران مادرساالری، 
زهدان زنانه دارای اهمیت بود، که مفهوم رمزی خود را در 
المان های اسطوره ای زمین، ماه و  آب بارورکنندۀ مام زمین 
بز و حالت  این توضیح، در هر دو دوره، حیوان  با  می یافت. 
شاخ هایش، تداعی اسطورگی با مضامین ویژه خود را داشته 
است. بدین ترتیب در فرهنگ های پیش از تاریخ در ایران، بز 
و بز کوهی، همواره جایگاه نشانه گی_اساطیری خود را حفظ 

کرده و در زمرۀ خدایان مهم محسوب می شده است. 
2.  رمزگشایی نشانه گی شاخه های درخت مانند

در نگارۀ نامبرده، شاخه های درختان نماد باوری هستند که با در نظر 
گرفتن قدمت اثر، وضعیت اجتماعی و تغییرات آن در منطقه قابل 
رمزگشایی است. انسان این دوره هزاره هاست که در عصر کشاورزی 
زندگی می کند و از مراحل احترام، ستایش و پرستش تا پاس داشت 
زمین، آب و گیاه گذر کرده است. در این مرحله از زندگی، بشر با 
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الف

درخت
نماد اصلی مادینگی

جنبه ای از حمایت اسطورگی
 بزرگ-مادر.

مأخذ: ذکاء، 1342، 46.

برگ16در فرهنگ ها و آیین های مختلف نشانه هایی از باروري، رشد و تجدید 
حیات را داشته و نیز به همین واسطه، نماد مفاهیمی چون امید، احیا و تجدید 
حیات می شده است. تغذیه و پناه دادن از خویشکاری های یک مادر-الهه است 

که نماد آن با درخت رمزگذاری می شده است. تصویر جهانی و محوریت جهانی 
در سراسر جهان با دو تصویر که از منظر نمادین متقابل محسوب می شدند، 
نشان داده می شده است؛ سنگ )کوه، تپه، تخته سنگ، ارتفاع سنگی( نماد 
ایستایی، صالبت، حیات ایستا و درخت نماد حیات پویا؛ زیرا که درخت در 

سراسر جهان، ترکیبی از آسمان، آب و زمین را تداعی می کرده است.

ب

»درخت در وسط«
پیوند و ارتباط دهندۀ سه جهان؛ آسمان، زمین و آب

تصویری روایی از درخت زندگی و بزهای کوهی
بر طبق حکایات باوری و اعتقادی

مردم آسیا و فالت ایران.
مأخذ: ذکاء،1342، 55.

در این حالت، درخت یک اومفالوس یا مرکز جهاني محسوب می شود که همۀ 
عالم به واسطه و حول او جمع می شوند؛ به گونه ای که همۀ عالم از آن او، او 
همۀ عالم می شود؛ با تفسیری همه عالم به فراز می آید؛ او هم فراز همۀ عالم 

می شود. 

ج

درخت مقدس، درخت زندگی
تجدید حیات کیهانی

مأخذ: ذکاء،1342، 55.

- در فرهنگ سومري-سامي، درخت زندگي درختی هفت شاخه بوده و هر 
شاخه نماد سیاره ای در آسمان و بر طبق اعتقادات و تقدیس نمادین اعداد، 

هفت سّیارۀ آسمان را نشان می داده است. در فرهنگ سامی از درختان مقّدس، 
نخل، انار، سرو را باید برشمرد.

- در نزد بابلیان حیات از چرخش در کیهان شکل، نظم و سر و سامان 
می یافت، درخت زندگي و چرخش آن با »شاخه هایي از الجورد« و »میوه هاي 
شگفت انگیز« موجب تداوم این چرخش حیات بخش کیهانی می شد. نزد اهالي 

بابل، تاک، براي سیدروي17بابلي مقّدس و  نخل  درخت زندگی محسوب 
می شده است.

ـ براي آئین اهل فروگیا، گیاه مقّدس، کاج، بود.
ـ درخت زندگي کلدانیان و اهالی فینیقیه نخل بود و بید مجنون اکدي براي 

زئوس اکدي مقّدس است.
ـ درخت زندگي آشوري ها تاک بود.

ـ درخت زندگي در وسط و به مفهوم تولّد مجدد و بازگشت به حالت کما 
)نخستین؛ محور کیهاني و وحدت است که از خوبي و بدي فراتر مي رود(.

د

نمونۀ نمادین درخت زندگی و نره بز اور، 2600 پ. م.
موزۀ دانشگاه پنسیلوانیا.

مأخذ: اسپور، 1383، 40. 

ـ درخت جاودانگي، درخت زندگی، درخت همیشه سبز، درخت دانش، درخت 
بهشت

در فرهنگ های سومري، هندویي، چیني و ژاپني، درخت هاي منسوب به 
بهشت، بار و ثمرشان، گل  یا میوه هایی از جنس سنگ هاي قیمتي اند و 

جاودانگی، زندگي جاوید و روح فناناپذیر و جاودانه در فرهنگ های مختلف با 
»درخت همیشه سبز« متجلی می شد.

ـ درخت زندگي و درخت دانش در بهشت مي روید؛ جاودانگي یا با خوردن 
میوۀ درخت زندگي همچون هلوي فناناپذیري در وسط بهشت غربي تائویي-

بودایي، یا با نوشیدن آشامي که از درختي مانند هئوماي ایراني گرفته مي شود 
به دست مي آید.

د

جدول2. نشانه و رمزگان های باوری گیاهان در تمدن و فرهنگ شرق. مأخذ: نگارندگان برگرفته از: کوپر، 1392، 156-155؛ 153-151 و 57. 

150

4-5(، را می توان در همین موضوعات و روایات اساطیری جستجو 
کرد. به رأی جوان )1340، 103( این روایت که خاستگاه فکری، 
مذهبی و اسطوره ای آن مردمان پیش از تاریخ فرهنگ بین النهرین 

بوده اند، بعدها در کتب مذهبی مانند تورات نیز ورود یافته است )سفر 
تکوین، باب سّوم(. به واسطۀ این روایت، آدم و حوا در بهشت از 
خوردن میوۀ دو درخت معرفت و حیات منع شده بودند تا مار حوا را 

الف

ب

ج
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فریفت و با خوردن میوۀ ممنوعه و خوراندن همان میوه به آدم، هر 
دو بر بد و خوب معرفت یافتند. خدا چون نخواست با خوردن میوۀ 

درخت حیات، جاودانه شوند آنها را از بهشت راند.
)3( رمزگشایی تصویر-نگاره به مثابۀ متن روایت اعتقادی-نیایشی

روایت گر  که  است  آن  موجود  تصویر-نگارۀ  از  خوانش  یک 
)نمایش دهندۀ( آیین نیایشی جشنواره های اعتقادی است؛ بر همین 
اساس به نظر می آید اجراکنندگان آیین یادشده، در کنار جشن 
نوروزی با حرکات موزون نمادین نمایشی، هنگام سرسبزی درختان 
و گیاهان، داستان کهن مذهبی بزکوهی و درخت زندگی )جدول 2 
الف و ب( که از دیرباز به عنوان حکایت اسطوره ای خدایان شناخته 
)ذکاء، 1342، 55؛  می کنند  تجسمی-بصری  روایت  را  می شده 
بیضایی، 1379، 28(. هینلز نوروز و جشن های منسوب به آن را 
»جشن رستاخیزی، به عنوان بزرگ ترین جشن ایرانیان از بدو پیدایش 
تاکنون، جشنی که می توان آن را بزرگ ترین جشن بهاری جهان 
نیز به شمار آورد« )هینلز، 1383، 477( تعریف می کند. مطالعات 
واژه شناسی نشان می دهد واژۀ مصطلحی که امروزه به معنی عید، 
عیش، کامرانی و مجلس نشاط و مهمانی هاست، »جشن وایزد، از 
ریشۀ یز و یَسین و یَشت و یَشتی آمده که در اوستا به معنی ستایش 
بوده است« )اوشیدری، 1383،  234(. بر این اساس، برگزاری آن 
حائز اهمیت مادی و معنوی بوده است. جشن های اجتماعی و 
نیایشی-اعتقادی بهاری، همچون نوروز می توانسته ظرفیت مناسبی 
را برای اجرای آیین های اسطوره ای-فرهنگی فراهم آورد. از سویی، به 
باور اسطوره پژوهان در این فرهنگ ها »هر اسطوره اشاره به حادثه ای 
است که در زمان ازلِی پیدایش های متوالی جهان به وقوع پیوسته 
است و هر اسطوره بیان می کند که چگونه به دستیاری موجودات 
خارق العاده، جنبه ای از واقعیت مصداق یافته است« )باقری، 1392، 
24(. در اینجاست که ارتباط بین اسطوره، مذهب گرایی و آیین بیش 
از پیش در این فرهنگ ها نمایان می شود. در این فرهنگ ها مضمون 
اسطوره ها از اهمیت ویژه برخوردارند و به گونۀ تمثیلی و رمزگونه 
بیان می شوند، زیرا که مضامین این اساطیر اشاره به حدیث آفرینش 
و خلقت دارند و ضمن اینکه چگونگی پدیداری جهان، اشیاء و هر امر 
طبیعی و ماورائی را حکایت می کنند، در عین حال با بیان تمثیلی 
خود، به تحکیم مبانی اخالقی در جامعه و یا تقدیس سنت های 

جامعه نیز می پردازند )Eliade, 1963, 115-116(؛ )الیاده، 1384(.
بر این اساس است که در مواجهه با هر پدیدۀ هنری در فرهنگ های 
نامبرده، به ویژه آثار هنری به جامانده از ایران پیش از تاریخ، باید به 
و  مذهبی-اسطوره پردازانه  و  محتوایی-مضمونی  رموز  مناسبات 
تمثیل های فرهنگی و اجتماعی توجه کرد؛ زیرا با غفلت از آن هر 
خوانش و تأویلی در حوزۀ هنر این مردمان، غیرعلمی، نادرست و دور 
از حقیقت خواهد بود. بنا بر این تحلیل ها، این تأویل صحیح است که 
این تقلیدگران بز در نگارۀ مکشوف از تل مغان را در هیئت 
اسطوره-خدایان مردم ایران کهن بدانیم که ماجرای خدایان با 

درخت حیات و جاودانگی را در مناسک یزشن های خویش به 
نمایش گذاشته باشند. در جهت تبیین علمی و صحت تأویل 
تبارشناختی مناسبات جشن های  گزاره های یادشده، مطالعۀ 
پیشنهاد می شود.  بین النهرین  و  ایران  در فالت  بهاری کهن 
برای این منظور مطالعۀ بنونیست و یادداشت های سرکاراتی 
 Thureau- Dangin,( دنگین ،)بنونیست، 1393، 101-102(
 Molé,( موله ،)Pallis, 1926, 252( پالیس ،)154-127 ,1921
25-36 ,1963 (، غفاری )Gaffary, 1984, 58-65( و ناظرزاده 

کرمانی )1382(، مناسب است.

نگاره حرکات موزون آیینی پرندگان با سماچه
مطالعات روی سند دیگر باقی مانده از مردمان پیش از تاریخ در 
نجد ایران که امروزه به نام اثر حکاکی نگاره بر سنگ  شناخته 
)نک.  انجام شده صحه می گذارد  تحلیل های  بر  نیز  می شود 
جدول 1 ج(.  نگارۀ حکاکی شدۀ این سند نیز نمونۀ دیگری از 
حرکات موزون آیینی و مذهب گرایانه با سماچه  بوده که در 
آن نقش خدایان به اجرا در می آمده را به تصویر کشیده است. 
تصویرسازی شدۀ  آثار  زمرۀ  در  باید  نیز  را  نگاره  این  تصویر  
شمنیسم  و  توتمیسم  آیینی  مراسم  تبار  از  فرهنگی-هنری 
دانست. بنا به اشارات قبلی، توتمیسم  از کیش های انسان های 
بدوی محسوب می شود. رسم کهن نیاکان انسان،که از دوران 
اعصار کهن حجر شروع شده )جنسن، 1379، 24( و به واسطۀ 
آن، هر اجتماع و طایفۀ انسانی حیوان یا گیاهی را به توتمی 
یا  قدرت  و  برکت بخشی  سرمنشأ  را  آن  و  برمی گزیده  خود 

خیردهی برای خود و قبیلۀ خویش قلمداد  می کرد.
توتم قبیله در فرهنگ شرقی مظهری از خدایان باوری قبیله 
محسوب می شد. جدای از تقدیس و پرستش هایی که به این 
گرایش مذهبی منسوب است، باید برگزاری مراسم متعدد و 
خاص اساطیری و جادویی با شبیه سازی ظاهری توتم قبیله 
یا  تکریم  ارتباط،  نیایش،  برای  مقلدانه،  نمادین  رقص های  و 
این  از مناسک  نیز جزئی  را  نیروهای ماورایی  حتی تصاحب 
آیین دانست. بنا به مستندات فراوان، این گرایش و مناسک 
مربوطه اش در نجد ایران هم رواج داشته است )آریان پور،1330، 
فرهنگ  از  سفالینه  بر  باقی مانده  نگارۀ  مطالعۀ  در   .)13-16
هاراپا15مشخص است که چهار پیکرۀ زن که خودشان را به 
گوزن مانند کرده اند، در کنار گوزنی به رقص دسته جمعی و از 
نوع دسته بند مشغولند )تصویر 2(. این سند تصویری گویاست 
که مردم این فرهنگ گوزن را به توتمی و یکی از نمادهای 
اسطوره ای خویش برگزیده و درخور آن، آیین و مراسم ویژه 
برگزار می کردند و آن گونه که از شواهد پیداست مردم نجد 
ایران بز )بر قاعدۀ آیین توتمیسم( و پرندگان را )بر قاعدۀ آیین 
شمنیسم( به نمادی از اساطیر و خدایان خود برگزیده بودند.



اسماعیل بنی اردالن و شاهرخ امیریان دوست

اسطوره ای.
زـ  انسان های تقلیدکننده با سماچۀ شاخ دار، خدای اسطوره ای.

حـ  دو شاخ حیوانی، نماد قدرت، تسلط، برتری، خدایی، خدایان 
اسطوره ای.

تأویل مناسب علمی هر کدام از عناصر نمادین تصویری را باید 
از خوانش نمادهای باوری-اعتقادی فرهنگ مزبور یافت، بر طبق 

روندی که در این مقاله دنبال شد.

نتیجه گیری
متن  به مثابۀ  چندی،  نمادین  و  تجسمی-تصویری  مستندات 
فرهنگی، از فرهنگ بومیان ایران قدیم و مربوط به هزاره های 
مختلف قبل از میالد، در نجد ایران، یافت شده است. از خوانش 
نمایان  آنها  اسطوره ای  کاربست  اسناد  این  کاربردی  نمادهای 
می شود. بخشی از این آثار نگاره های انسانی یا نگاره هایی از ترکیب 
پیکر انسان با چیزهای دیگر را نمایش می دهند. تصاویر انسانی 
این اسناد نیاز به رمزگشایی ویژه دارد، زیراکه نقش انسان در آثار 
هنری به عنوان یک نماد کاربردی سنتی همواره اهمیت زیادی 
داشته است. همچنین ترکیبی از نقوش نمادین و انسان های در 
حال انجام حرکات موزون قابل بررسی است؛ چنان که گونه ا ی از 
این آثار انسان هایی را در وضعیت و نمایی خاص در حال و سان 
انجام حرکات موزون آیینی ویژه ای تصویرسازی کرده اند. خوانش 
نمادهای کاربردی در این آثار نشان از آن داشت که چگونه روایات 
اسطوره ای در عناصر نمادین فرهنگی تکثیر شده و در نهایت در 
اثر هنری کاربست پیدا کرده است. واکاوی اسناد مذکور، ضمن 
اینکه بخشی از تاریخ اجتماعی و اعتقادی مردمان فالت ایران را 
آشکار نمود، در حوزه های فرهنگ و هنر ایران نیز حامل اطالعات 
علمی مهمی بود. در زمینۀ مطالعات هنری، این نگاره ها در حوزۀ 
هنرهای دیداری، نگاره ای ایران پیش از تاریخ تعریف می شوند و 
می توانند به مطالعات تطبیقی و تبارشناسانۀ نگارگری هزاره های 
بعدی در ایران نیز سود برسانند. از سوی دیگر مطالعۀ این آثار، 
زمینه را برای مطالعات دربارۀ هنرهای دیگر نیز مهیا می کند: 
مطالعۀ رقص ها و هنرهای نمایشی دوران پیش از تاریخ ایران که 

در سال های اخیر کمتر به آنها پرداخت شده است.

پی نوشت ها
Trois Freres .1

Totemic .2
Goat .3

Sumero-semitic .4
EA .5 

Marduk .6
Absu .7

Ti’amat .8
Nintu )Ki(.9

Ano )An( .10 

تصویر 2.  نقش های انسانی با سماچۀ گوزن که در کنار  توتم گوزن به پایکوبی 
آیینی مشغولند؛ عناصر تصویری نماد خورشید در کنار نمادهای آیینی موزون و 
توتم قبیله. نگارۀ نمادین اعتقادی رقصندگان در حال رقص دسته بند با سماچۀ 

گوزن؛ فرهنگ هاراپا،  اواسط هزارۀ سّوم
دّرۀ سند )حدود 2300 پ. م.(. مأخذ: ذکاء، 2537/ 1357ش.، 6.

نگارۀ اعتقادی حرکات موزون خدایان 
بر روی یک شیء مفرغین مکشوف از مناطق لرستان قدیم، نگارۀ 
قدیم  مردم  فرهنگ  اسطوره ای  باور  براساس  که  است  دیگری 
ایران تصویرسازی شده است )نک. جدول 1 د(. سال تخمینی، 
مکان اکتشاف و تطبیق اطالعات علمی موجود از آن مردمان، 
فرهنگ ایشان و نوع اعتقاداتی که داشته اند، نشان می دهد که 
کاسی های18ساکن مناطق نزدیک لرستان کنونی در عصر مفرغ، 
مفرغین  شیء  این  بر  آئینی-اعتقادی،  و  نمادین  صورت هایی 
نقش زده اند که خدایان را در حال انجام آئینی با حرکات موزون 
دسته بند به نمایش گذاشته است. این اثر نیز رسوم آیینی-مذهبی 
را با حضور خدایان تصویرسازی کرده است. با در نظرگیری اصول 
تفکر، جهان بینی و باورهای اعتقادی زمانه و فرهنگ این مردمان، 
نمادهای تصویری این آیین-نگارۀ اعتقادی-اسطوره ای که منسوب 
به رقص خدایان در آسمان است، به ترتیب ذیل قابل تمییز هستند:
الفـ  سه خدای گونه؛ به ظاهر یکی که در وسط واقع است مذکر 
و در دست چپ و راست او دو خدای مونث هستند که هرسه به 
رقص دسته بند مشغولند؛ عدد سه نماد تمامیت؛ کل؛ کل جهان؛ 

همه خدایان باوری.
بـ  یک گل نمایۀ درشت در وسط و زیر پای خدای مذکر؛ گل نمایۀ 
کوچک زیر پاهای خدایان رقصندۀ مؤنث، خدای خدایان، خدای 

نرینه، مظهر قدرت، خدا-اسطورۀ نرینه.
ج ـ نمایۀ شیر؛ شیر حیوان توتم قبیله، توتم قبیله در خدمت 

خدای اصلی، نماد حیوان-خدا، اسطورگی خدایان.
د ـ خطوط عمودی و افقی دور اثر؛ جهان اثر، جهان انسان و 

کیهان، کل جهان.
ه ـ گل نمایه های کوکب شکل، نماد دایره، نماد خورشید، مظهر 

خدا-اسطوره.
وـ  نماد آیینی-حرکتی و مذهبی-اعتقادی، روایت آیینی خدایان 
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Tammuz .11
Ishtar .12
 Apo .13

Olmestead .14
15. »در اواسط هزارۀ سّوم، آثار این تمّدن بین النهرینی از طریق مناطق جنوبی 
نجد ایران و نیز خلیج فارس و دریای عمان به دّرۀ سند رسید )حدود 2300 پ. 
م.( و فرهنگ آن سرزمین را که در هزارۀ چهارم پ. م.، در پی مهاجرت اقوامی که 
قبالً در بلوچستان و نواحی جنوبِی هندوکش می زیستند، شکل گرفته بود-زیر تأثیر 
محدود خود قرار داد و ساکنان آن سرزمین در زیر تأثیر این عامل، وارد مرحلۀ تازۀ 

شهرنشینی شدند که به فرهنگ َهَرپا Harapä معروف است« )بهار،1390، 17(./
Leaf  .16

Siduri .17
 18. »کاسی ها مردمی بودند که در کوه های زاگرس نزدیک کرمانشاه امروزی سکنی 
داشتند بعضی گمان می کنند که اینها قومی از مردمان آریائی بوده اند چه ربّ النوع 
بزرگ آنها ربّ النوع آفتاب بوده و سوریاش نام داشته و این کلمه آریانی است. این قوم 
مملکت بابل را تسخیر و سلسله ای بنا کرد که تقریباً شش قرن سلطنت نمود )1760 
– 1185 ق.م.( «)پیرنیا و همکاران، 1392، 39و38(.»کاسیان دودمان بي گانه اي 
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