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  لهئمقدمه و بيان مس
  .نام داشته است» نينهورسگ«الهة مادر در سومر باستان 

يعني ان و انليل و انكي، نخست آدمي، پس  ،مادر، نينهورسگ و سه خداي بزرگ نرينهالهة 
  ].28، ص27[آفرينند  ها و گياهان و سرانجام حيوانات را مي از او رستني

آشوب بيـرون آمـد و سـپس هنگـامي كـه خـواب        گايا، زمين مادر، از دل«در اساطير يونان، 
هـا   هنگـامي كـه اورانـوس بـه جايگـاه خـود در آسـمان       . بود پسر خود، اورانوس، را به دنيا آورد

زمـين از ايـن اقـدام بـارور شـد و      . عروج كرد، سپاس خود از مادر را به صورت باران نـازل كـرد  
هـاي   در اسـطوره ]. 64، ص5[» همة بذرهايي كه در دل او به خواب رفته بودنـد حيـات يافتنـد   

گايـا، رئـا، هـرا، دمتـر، بـراي      : دنـد بـانوي بـاروري بو   بزرگ مادرخـدايان همگـي خـداي   «جهان 
بابليـان، آسـتارته بـراي     ـ يونانيان، ايزيس براي مصريان و مذاهب هلنـي، ايشـتار بـراي آشـوري    

هماننـد ايزدبـانوان بــزرگ   «آفروديـت نيــز  ]. 50ص/ 5، ج16[» فنيقيـان، كـالي بــراي هنـدوان   
هـا، جـانوران و آدميـان را     آسيايي، ايزدبانوي باروري بود و حوزة اقتدارش همة طبيعت، سـبزينه 

  ].149، ص14[» گرفت دربر مي
ها از آثار هنري  اين مفرغ. توان ديد تجلي الهة مادر و باروري را مي ،هاي لرستان نيز در مفرغ

ــال    ــه در س ــمندي اســت ك ــيار ارزش ــاري  1928بس ــق حف ــازار   از طري ــاز وارد ب ــاي غيرمج ه
هـا از   ايـن مفـرغ  . درآورد ،ويژه اروپا به ،گ دنياهاي بزر ها شد و درنهايت سر از موزه فروشي عتيقه
ند كه براساس محل دارو انواع مختلفي ] 127، ص11[اند  م ساخته شده.تا قرن هشتم ق 2900

ي كـه از داخـل قبـور    ئ، اشـيا ؛ مثالًها پي برد توان به كاربردهاي آن كشف يا مكان قرارگيري مي
هـا، سـپرها،    تبط با اسب، خنجر، شمشير، سـرنيزه عمدتاً شامل لگام و وسايل مر اند دست آمده هب

هـايي كـه از معابـدي     اما آن. اند شخص متوفي بوده ةگرزها، سرتبر و وسايل مورد نياز كار روزمر
زائران به معبـد،  از سوي اين اشيا  ياند، به دليل اهدا دست آمده دم لري كوهدشت به مانند سرخ

وسايل كـاربردي نيسـتند؛ بلكـه     ،بنابراين .دهستنها  لَمها، مهرها و ع ها، بت بيشتر شامل سنجاق
ـ  بيشتر تزئيني و نمـادين   هـاي  نقـش  دليـل هـا بـه    سرسـنجاق  ،در ايـن ميـان  ]. 67، ص12[د ان

اي هستند كه بـا   و تصاوير ويژه ها نقشها  اين سرسنجاق. شان از ارزش خاصي برخوردارند هنري
 هـا،  نقـش اين  هاز جمل. ها را نمادشناسي كرد ن آنتوا ها مي اي بودن آن توجه به آييني و اسطوره

رخ و  ها آشكار است، نقش بانويي اسـت كـه گـاهي بـه صـورت تمـام       آئيني و ديني آن ةكه جنب
با توجه بـه  . شود و گاهي نيز به صورت عريان و در حال زايمان است همراه ماهي و انار ديده مي

هاي آن بـه   خداي باروري را به همراه نشانه اه نقشدم لري به احتمال زياد اين  نقش معبد سرخ
  .اند تصوير كشيده
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  اهداف و سؤاالت
 .هاي مفرغي لرستان اسـت  هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل نمادهاي باروري در سرسنجاق

  :رو هستيم به رو ذيلبا سؤاالت  ،بنابراين
  اند؟ هاي مفرغي لرستان چگونه تصوير شده الهة مادر در سرسنجاق .1
  شوند؟ هاي مفرغي لرستان چگونه ارزيابي مي نمادهاي موجود در سرسنجاق .2

  پژوهش ةپيشين
هاي لرستان كارهاي پژوهشي فراواني صورت گرفته است كه در اينجا بنا به اهميت  دربارة مفرغ

دم لـري را در   نخست بار اريك اسميت محوطة باستاني سـرخ . كنيم ها اشاره مي به تعدادي از آن
رومـن گيرشـمن   ]. 38[و گزارشي از آن را در همـان سـال انتشـار داد     كردحفاري  1317سال 

بـه   هنـر ايـران  در كتاب ] 26[و آندره گدار  هنر ايران در دوران ماد و هخامنشيدر كتاب ] 28[
هـا را نمادشناسـي    طـور كامـل آن   اند؛ ولي به هاي لرستان پرداخته برخي از سرسنجاق هاي نقش
عنـوان   بـا ] 29[هاي مفرغـي لرسـتان مقالـة مجيـدزاده      در مورد سرسنجاق ،نهمچني. اند نكرده

گـذاري ايـن    مهم در تاريخ ينقش د، زيرانيز اهميت خاصي دار» هاي مفرغي لرستان سرسنجاق«
روي ايـن   هـا  نقـش ايـن مقالـه نيـز چنـدان بـه نمادشناسـي        ،ايـن  بـا وجـود  . اشيا داشته است

در اين پـژوهش خـواهيم كوشـيد بـا بررسـي ايـن       دليل، به همين  .ها نپرداخته است سرسنجاق
  .ها نمادشناسي كنيم ها را با تكيه بر اسطوره باستاني آن هاي نقش

  روش تحقيق
هـا در دسـترس    انـد و تصـوير آن   هاست كه كشف شـده  هاي لرستان سال با توجه به اينكه مفرغ
با تكيـه بـر ايـن روش    . كرد تحليلي استفاده خواهيم ـ ها از روش توصيفي است، براي بررسي آن

  .را بررسي و تحليل كنيم ها نقشكاررفته در اين  خواهيم كوشيد نمادهاي به

  ضرورت و اهميت پژوهش
هـا   اقوام همواره كاري ارزشمند بوده است، زيرا باورهاي كنوني آنشناخت باورهاي گذشتة 
هـاي   گشاي پژوهش راه تواند هايي مانند اين مي همچنين، پژوهش. در آن باورها ريشه دارد

  .ديگر باشد
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  بحث و بررسي
  پيشينة پرستش الهة مادر

از زماني كه بشر توانسـته اسـت آثـار    . دقيق تعيين كرد يآغازتوان  نميبراي پرستش الهة مادر 
  .هنري بسازد، همواره نقش يا ساختن مجسمة الهة مادر را مد نظر داشته است

ايد و ممكن است پدرتان  رد كه شما از مادرتان زاده شدهانگارة الهه با اين واقعيت ارتباط دا
  ].252، ص25[نامشخص يا مرده باشد 

 ،بنـابراين ]. 350، ص10[» هنري انسان اسـت  ةترين سوژ مادر كهن«: معتقد است 1بي توين
بـه آن   هاي پيش از تـاريخ  توان گفت كه يكي از نمونه آثاري كه به فراواني در كاوش محوطه مي

هـاي   شده است كه با تأكيد بـر ويژگـي   هاي ساده هاي گلي يا سنگي با اندام م پيكركخوري برمي
مـادر   ةهاي گلي مربوط به الهـ  هاي دورة نوسنگي پيكرك در بيشتر محوطه. اند زنانه ساخته شده

سـنگي   پارينـه  ةباسـتاني مـرتبط بـا دور    ةمحوطـ  75كه تـاكنون از   طوري دست آمده است؛ به به
ها  درصد آن 60هاي انساني يافته شده است كه در حدود  آسياي غربي پيكرك ةفوقاني در منطق

هـا بـه    هاي انساني عمومـاً فاقـد بـازو هسـتند و در آن     پيكرك .اند طور حتم مؤنث تعيين شده به
مرتبط بـا بـارداري و زايـش بـه      ةهاي زنان اندام ،همچنين. ها و پاها كمتر توجه شده است دست
پرسـتش ايزدبانوهـا پـس از دوران    ]. 159، ص22) [1تصوير (اند  طراحي شدهآميز  اي اغراق گونه

ناميدنـد؛ امـا از آنجـا     ها را ونوس مي شناسان اين تنديس تر باستان پيش. نوسنگي نيز ادامه يافت
هـا بـا    توانست گوياي خصوصيات اين اشياي رازپوشيده باشد، امروزه آن كه نام خداي رومي نمي

اين موضوع تا جايي پـيش رفتـه اسـت    ]. 41، ص21[شوند  شناخته مي 2وريبار ةعنوان كلي اله
ابتـدايي   ةهـاي كهـن جامعـ    شناسان را بر آن داشته كه بگويند در دوره اي از انسان كه حتي عده

  ].25، ص1[بازماندة آن دوران است » مادرساالري«يا » مادرتباري«زنان بوده است و  ةزير سلط

                                                        
1. Arnold Toynbee 
2. Fertility Goddess 

ـ   شده در دوران تمدن ايالم كه از جالل اي ساخته روي يك جام نقره  هآباد مرودشـت ب

  

دسـت
. پـردازد  كند و به نيايش او مـي  بزرگ اهدا مي ةتي اين جام را به اله آمده است كوري ناهي

  

مـتن
  :گونه است اين جام اين

 ةتـي هسـتم، اهداكننـد    كن الهه، ياري كن، من كوري ناهي ياري

    

آشـاميدني نـذري بـراي
، 18) [2تصـوير  ... (مقدس نـازل شـو   ةپاداش نيك، خير و بركت، اي اله ةپروردگار، اي بخشند

  ].156ص
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  ]189، ص22[النهرين  الهة باروري مربوط به دورة حلف مياني در بين هاي گلي پيكرك .1تصوير 
  

 

  
، 18[بزرگ  ةتي به اله كوري ناهي ةاي به وسيل جام نقره يصحنة مذهبي نيايش و اهدا .2تصوير 

  ]156ص
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 هة باروري در ايران باستانال
اي اسـت كـه    اشـا خـداي مادينـه   . بوده اسـت ) اشي(يكي از الهگان باروري در ايران باستان اشا 

، 17يشـت  (از يشت كهني كه بـه او تعلـق دارد   . خورد به چشم مي» اشي خوب«معموالً زير نام 
ويـژه از   اسـت و بـه  آيـد كـه او ايزدبـانوي بـاروري      ، چنين برمي)همچنين ويسپرد، كردة چهارم

هاسـت؛   اشـي درواقـع فرشـتة نگهبـان آن    . كنـد  داري و پرستاري مـي  جوانان آمادة زناشويي نگه
كه كودكان و سالمندان در آيين اشـي جايگـاهي ندارنـد و نبايـد در مراسـم او شـركت        درحالي

بخـت و   زيبـايي،  اشي به زنـانْ . گيري در پناه او هستند همچنين، جانوران به هنگام جفت. كنند
، اشـي  هـا  يشـت در كتـاب  ]. 66، ص15[بخشـد   ها بركت مي هاي آن دهد و به خانه توانگري مي

  :گونه معرفي شده است اين
ونگهـو  (كلمـة اخيـر   . ناميده شده اسـت ) Asi. Vanuhi(اشي و نكوهي  اوستاارت يا ارد در 

vanhu (لغـت  . يعني نيك و خوب از همين ماده است. صفت است)ر فارسـي بـا   د) بـه (يـا  ) وه
ارت يا ارد نيـز پهلـوي   . در پهلوي ارشش ونگ گويند. آمده است اوستااشي بدون اين صفت در 

هـاي ديگـر    ها و چه در قسـمت  ، چه در گاتاوستادر . است كه در زبان فارسي باقي مانده است
گاهي اسم مجرد است؛ به معني توانگري و بخشـايش و بركـت و نعمـت و مـزد     ) اشي(آن، ارت 

. اداش و بهره و گاهي اسم خاص ايزدي است كه نگهباني ثـروت و دارايـي بـه عهـدة اوسـت     و پ
گذشـته از  . هـا از او نـام بـرده شـده اسـت      ارت از جمله ايزدان دين زردشتي است كه در گـات 

و آذر و سـروش و  ) وهومن و ارديبهشت و شهريور و سپندارمذ و خرداد و امـرداد (امشاپسندان 
... ارت. خـوريم  هـا برنمـي   يك از فرشتگان و ايزدان مزديسـنا در گـات   هيچ ارت، ديگر به اسامي

در . ايزدي است كه در جهان مادي ثروت و نعمت و جالل و خوشـي دينـداران از پرتـو اوسـت    
جهان معنوي و در روز واپسين پاداش اعمال نيـك و سـزاي كـردار زشـت بـه دسـت يـاري او        

  ].179، ص9[بخشيده خواهد شد 
  :گويد نيز دربارة اشي چنين مي ،پژوهشگر اديان باستاني ،1مري بويس

 ةشود، امـا جنبـ   ايزد ديگري كه در دين اهورايي همانند ايزد پيروزي بسيار نيك داشته مي
به دسـت  «اللفظي اشي  معناي تحت. است» پاداش«يا » بخت«ايزدبانوي » اشي«اخالقي ندارد، 

چيـز بـه   «اسم آن معنـاي  . مشتق شده است» نگرفت«به معناي  »Arار «است كه از بن » آمده
طبيعـي اسـت در   . باشـد » بخـت «عنوان پاداش و يـا برحسـب    دهد، خواه به را مي» دست آمده

را، » گنجـور «شـت عنـوان   درود در ايران پيش از زر احتمال مي. ها مراد از آن پاداش باشد گات
  ].84، ص6[چون ايزدبانوي بخت بوده، كسب كرده است 

  :نيز اين مطالب در مورد اشي آمده است تاريخ اساطيري ايرانكتاب همچنين در 
به معني اشي خـوب، ايزدبـانويي    ،ارد به معناي سهم و بخشش و پاداش است و اهريشونگ

انـد كـه    او را دختر اورمزد و سـپندارمد بـه شـمار آورده   . است كه نماد توانگري و بخشش است
در اوسـتا  . بر گردونه سوار است. بخشد د و خواسته ميبرد و خر ها مي پيشرفت و آسايش به خانه

                                                        
1. Mary Boyce 
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نژاد توصيف شـده   اندام، مجلل، شكوهمند و آزاده به صورت زني درخشان، بسيار نيرومند، خوش
نگهبـاني گـنج نيكـوان را    . نـد ا بر زنان نفوذ دارد و زناني كه اشي يارشان باشد سفيدبخت. است
ايزدبانوي باروري، اشي سه دسـته را از بهـره بـردن از     عنوان به. بهشت را نيز نگاهباني كند. كند

اش خشك شده است، روسپي سترون و دختراني كه بـه   مردي كه نطفه ؛كند نثارهايش منع مي
 ].31ـ30، 2[اند  سن بلوغ نرسيده

  دم لري سرخ
. اسـت  كوهدشـت واقـع شـده    جلگة شرقي كنارة در نام به همين كوهي شيب در« لري دم سرخ
]. 49، ص38[» است گرفته كوهدشت قرار شهر جنوب شرق كيلومتري دهفاصلة  در محوطه اين

شناسـي بـه سرپرسـتي اريـك      يك هيئـت باسـتان   از سوي) 1938( 1317اين محوطه در سال 
مفرغـي كشـف شـد     يكه در نتيجة آن يك معبد و تعداد بسيار زيادي اشيا شداشميت حفاري 

دم، مشخص شد كـه معبـد منتسـب بـه      د در سرخدار متعد كتيبه يبا كشف اشيا]. 16، ص24[
» دم سـرخ «از ميـان مجموعـه بقايـاي معمـاري      ءشـي  1804 ،درمجموع. است» نين ليل ةاله«

 ،همچنـين . آثار مزبور بيشتر در شكاف ديوارهـاي تـاالر اصـلي معبـد قـرار داشـتند      . دشكشف 
از ديگـر آثـار   . ه بودنـد ها پراكنـد  هاي مفرغي در اتاق دار و پيكره هاي كوچك مفرغي نقش پالك

آهنـي   هاي دسته هاي مفرغي، سنجاق ساب سنگ ها، دسته ها، سنجاق توان از آينه آمده مي دست هب
اي و به همين تعداد مهرهـاي مسـطح    مهر استوانه دويستبيش از . و بعضاً استخواني اشاره كرد

ديگر از ي بودند كه ميخي كاس ةاي كتيب تعدادي از مهرهاي استوانه. دشدر حين حفريات كشف 
مـدرك محكمـي   » دم سرخ«به دست آمدن چندين هزار مهره در بناي . نمودند تر مي آثار قديمي

عالوه بر اين كشـفيات در قبـور پـايين    . كند ييد ميأعنوان معبد را ت بود كه شناسايي محوطه به
 ].29ـ27، ص32[هاي مفرغي همراه بودند  كوه، جسدها با تعدادي ظروف و سنجاق

  هاي مفرغي لرستان خداي باروري روي سرسنجاق
و  هـا  نقـش مانندي است كـه   هاي ديسك هاي جالب مفرغ لرستان سرسنجاق يكي از انواع و گونه

طـور جـدي    ها هرگز به اين سرسنجاق. كاري برجسته شده است تصاوير روي آن به وسيلة چكش
صراحت گفـت   توان به اند و مي كرده شناسان به آن اشاره اندكي از باستان فقطاند و  نشدهبررسي 

ها را متعلق  كه آن استدم  ها مربوط به حفاري بخش سرخ آمده از آن دست كه اولين اطالعات به
كـه   ،ها در مورد كاربرد و مصارف اين سرسنجاق]. 4، ص29[م معرفي كرده است .به قرن نهم ق

. مختلفـي وجـود دارد   ياهـ نظر انـد،  هاي لرستان را به خود اختصـاص داده  وسيع از مفرغ يطيف
تر بوده  و برخي ديگر بزرگشده  استفاده ميتر بوده و براي تزئين سر زنان  ها كوچك برخي از آن

شناسـان نـوع دوم ايـن     باستان .ها را تحمل كند مشكل است و تصور اينكه انساني بتواند وزن آن
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هـاي نـذري معرفـي     سرسـنجاق  ،هـا  كاررفته روي آن برحسب اندازه و اشكال بهرا، ها  سرسنجاق
 ،را) خداي بـاروري (اشي   ةهايشان نقش اله اند كه زنان براي زايمان بهتر و براي باروري گله كرده

هـا   هـا و رمـه   كه نماد نگهبان گلـه را،  اي گمش اسطوره كه نماد زايش بود و همچنين نقش گيل
كردنـد و   كار سـفارش مـي   فرغشدن حاجاتشان به صورت نذري به استاد م بود، به منظور برآورده

  ].16، ص35[گذاشتند  ها مي آن را روي ديوار معابد و زيارتگاه
دم  هـاي سـرخ   دربارة نقـش بـانوي روي برخـي سرسـنجاق     ،شناس معروف باستان ،گيرشمن

  :گويد چنين مي
ها نقـش شـده الهـة مـادر ملـل آسـياني        كنيم تصويري كه در مركز اين صفحه ما تصور مي

ممكن اسـت ايـن الهـة كهـن، كـه مظهـر       . سياي صغير تا شوش مورد پرستش بودباشد كه از آ
آباداني و بارداري بود، در اين زمان به صورت الهة اشي، خواهر خداي سـروش، درآمـده باشـد و    

ايـن فـرض را داليـل ديگـري نيـز تأييـد       . اي است كه در قبرها نيز ديـده شـده   اين همان الهه
 انـد  ه اطراف اين صفحة مدور نقش شده نيـز از مظـاهر ايـن الهـه    كند؛ مثالً ماهي و اناري ك مي

  ].48، ص28) [3تصوير (
  

  
دم  نقش ايزدبانو و نمادهاي باروري مثل انار و ماهي روي يك سرسنجاق برنزي از سرخ .3تصوير 

  ]49، ص28[كوهدشت 
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گاوي هاي  ييد سخن گيرشمن بايد گفت كه براساس يك باور باستاني، زمين روي شاخأدر ت
بـدين سـبب، در   ]. 140، ص27، ج12[قرار دارد و اين گاو بر پشت يـك مـاهي ايسـتاده اسـت     

چيزي كه در اين تصوير جلب نظر ]. 100، ص19[ استگاه زندگي زميني  ادبيات ما، ماهي تكيه
  .هاست ها و پشت سر هم آمدن آن بودن ماهي كند، جفت مي

، ج 16[شوند و نماد وصلت هسـتند   ير ميجفت تصو ها جفت هاي خاور دور ماهي در نقاشي
  .]141ص ،5
  :گويند در نمادشناسي ماهي مي 2و گربران 1شواليه

مـاهي بـه دليـل شـيوة     . اي است ها و در ارتباط با تولد يا تجديد حيات دوره ماهي نماد آب
در . ريـزد نمـاد زنـدگي و بـاروري اسـت      شمار تخمي كه مي عجيبش در توليد مثل و تعداد بي

  .]142ـ140، ص5، ج 16[بانوي عشق است  ب آشوري، ماهي مختصة خدايمذاه
  :همچنين

اي، خاور نزديك، هندوستان و نقاط دورتـر بـه صـورت     هاي انار در ميان اقوام مديترانه دانه
هاي يوناني دمتر، پرسفونه و هرا  الهه ةانار نشان. باروري و فراواني درآمده است ةيك نماد گسترد
آن را بـا   ،رو ازايـن . جنسـي و موجـب آبسـتني اسـت     ةغريز ةرفت كه بيداركنند بود و تصور مي

جهـان  (به پرسـفونه قبـل از عزيمـت از سـرزمين هـادس      . دانستند هاي باروري مربوط مي الهه
 ةآينـد  ةاين امر بازگشت ادواري او را بـه جهـان فـرودين و دور   . يك دانه انار داده شد) فرودين

  ].250، ص1، ج 16و  160، ص4[مين كرد أمرگ و تولد مجدد طبيعت ت
. انـد  جنسـي و موجـب آبسـتني دانسـته     ةانار را بيداركننـدة غريـز  «بايد گفت كه  ،درنهايت

شايد شباهت ظـاهري انـار بـه    ]. 166، ص36[» هاي باروري روشن است بنابراين ربط آن با الهه
بـوط بـه بـاروري انـار در     هاي گونـاگوني مر  زنان و پردانه بودن آن سبب شده است افسانه ةسين

جـاودانگي و   ةاند كه در آن رمز و نشـان  نث دانستهؤانار را درختي م. ميان مردم جهان شايع شود
  ].365، ص23[باروري نهفته است 

  :نويسد چنين مي) 4تصوير (دربارة نقش يك سرسنجاق برنزي  3همچنين آندره گدار
بزهاي ) كه خداي نباتات است(د خود دهد كه از وجو اين سنجاق خداي باروري را نشان مي

انـد و انتهـاي    يـده ياو رو  ةرسد كـه از سـين   ها چنين به نظر مي شاخه. دهد كوهي را خوراك مي
  ].47، ص26[خورند  ها را مي ها را در دست گرفته و بزها آن دار آن برگ

  ].253، ص25[» بز شايد نماد قدرت مذكر باشد« 4به نظر جوزف كمبل
 

                                                        
1. Jean Chevalier 
2. Alain Gheerbrant 
3. André Godard 
4. Joseph Campbell 
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  ]60، ص26[دم كوهدشت  صوير يك سرسنجاق برنزي از سرخت .4تصوير 

  
پـيش از   1000ــ 1200(در بخشي از يك سرسنجاق مفرغي ديگـر از لرسـتان    ،عالوه بر اين

 ةمتر است و در مجموعـه كـوافر مـوز    سانتي 8/9و قطر آن  21كه درازاي آن  ،)5تصوير ) (ميالد
ستگي زياد سري نقش شده است كـه در دو  شود، در مركز لوحه با برج داري مي لوور پاريس نگه

ماري كه كاهن سـمت چـپ   . ند و نخلي در دست دارندا سوي آن دو پير قرار دارند كه از كاهنان
بنا بـر  ]. 48، ص26[ند ا ين بارورييهاي آ النهرين از نشانه دمش را به دست گرفته و نخل در بين

اي كه در اين  نكته ].63، ص5[» ده استمار منشأ آفرينش آغازين بو«اي كهن در يونان  اسطوره
نماد آسمان است با حركت دورانـي و  «دايره . هاست بودن آن اي ها مشترك است دايره سرسنجاق

تواند نماد زمين باشد بـا   زن در اين تصاوير مي ،از اين منظر .]165، ص3، ج 16[» بدون زوالش
  .اش همة زايايي و برازندگي

  

  
، 28[دم  ري و دو موبد برسم به دست روي يك سنجاق برنزي از سرخنقش خداي بارو .5تصوير 

  ]374ص
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با وجود اين، چون طبيعتـاً وابسـته بـه زمـين بـود، يـك       . مار نماد مرگ و تولد دوباره است
توانسـت موجـب    رفت و مانند كـژدم مـي   خداي زيرزميني و دشمن خداي خورشيد به شمار مي

رفع شر يا جلـب   دليلكشيدن تصوير مار و عقرب به احتماالً ]. 93، ص33[آسيب و مرگ شود 
]. 84، ص30[شناسـانه بـه موضـوع اسـت      نظر اين موجودات بوده كـه ناچـار از رويكـردي روان   

مار الحيه و زندگي الحيـاه   ،در زبان عربي .وابسته است شدت به مفهوم زندگي به«نمادگرايي مار 
بـه معنـاي زنـده نيسـت؛ بلكـه بـه معنـاي         ،يالحـ  ،اهللا بايد افزود يكي از اسـماء  ،درضمن. است

  ].61، ص5، ج 16[» دهد و اصل زندگي است كه زندگي مي يعني آن ؛بخشي است زندگي
اند كه وجود آن روي اين  نيز است، تصور كرده» ميترا«در نگاهي ديگر، چون مار مظهر 

ر بايد در اين حال، به علت طريق در دست گرفتن ما بااين. اي از آن است صفحة مدور نشانه
نظر تأمل شود، زيرا مفهوم ماري كه آن را از دم گرفته باشند ايـن اسـت كـه نيـروي آن را     

اند و  اي كه باالي صفحه نقش شده خورشيد و زهره اگر فرض كنيم دو ستاره. اند اثر كرده بي
  تـر اسـت   كننـده  اند، اين تعبيـر قـانع   اند دو موبدان كه برسم در دست گرفته» شخصي«دو 

  ].51، ص28[
هـا نيـز مظـاهر وي     كـه آن  استبرخي اوقات الهة مورد بحث همراه شيرها يا بزهاي كوهي 

  .هاي يونان نماد آفروديت است كه الهة عشق است بز در اسطوره. هستند
در آتن بود كه در آن ايزدبانو را به گونة بزِ نرِ نشسـته نمايانـده    1گاه آفروديت هتائرا پرستش

  ].150، ص14[بودند 
روند و او را  هاي خاكستري راه مي پشت آفروديت گرگ«اي آمده است كه  در روايات اسطوره

، 16[» آهـوان سيرناشـدني   هاي تيزپا، بچه ها و پلنگ هاي حنايي، خرس شيرها با يال .ستايند مي
  ].210، ص1ج 

رو نگـاه   بهعالوه بر آنكه دو شير به رو) 6تصوير (آمده از لرستان  دست هروي يك سرسنجاق ب
اي مشـغول شـير    شود كه افسار گاوي را در دست دارد و گوسـاله  نقش مردي ديده مي  كنند، مي

اي از درخـت خرمـا در دسـت     كه شاخه استخوردن از پستان گاو است و روي گاو مردي سوار 
  :گويد چنين مي» دوسو«گرفته، در اين مورد گيرشمن به نقل از 

كـه در ايـن نقـش     ين همان شـاخة برسـم اسـت؛ درحـالي    كند كه ا تصور مي) دوسو(آقاي 
پندارد كـه يـك قربـاني خـونين نشـان داده شـده        حال چنان مي بااين. بيند اساطير ايراني را مي

  ].48، ص28[است 
نماد قدرت و شـهرياري، خورشـيد و روشـنايي، كلمـه، كلمـة الهـي،       «در نمادشناسي، شير 

  ].22، ص3[» ]است[ته و ويرانگر گسيخ عدالت، نهاد غريزي مهارنشده و عنان
  

                                                        
1. Hetaera 
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  ]374، ص28[دم كوهدشت  نقش خداي باروري روي يك سنجاق برنزي از سرخ .6تصوير 

  
  :كند گيرشمن همچنين نظر خود را در اين باره چنين بيان مي

گيـري،   هـا، هنگـام جفـت    نذري براي الهه است تا گله... مدور  كنيم كه اين صفحة تصور مي
ايـن مطلـب از   . كنـد  در دست دارد شفاعت مي» برسم«ه بار آورند و مردي كه نوزادهاي زياد ب

مـا بـه اشـي و نكـوهي هئومـه و شـير و برسـم و خـرد زبـان نثـار           «: شود مفهوم مي 17يشت 
وقتي كه اشي و نكوهي بـزرگ يـك پـاي    «: نمايد اضافه مي 18از طرف ديگر يشت » ...كنيم مي

هـا   ها هزار بار و تعداد گلـه  زيباي شاهي بر تعداد اسب  ةانگذارد، در خ خود را در داخل خانه مي
  ].50ـ48، ص28[يابند  هاي نيكو افزايش مي گردد و همچنين نسل هزار بار افزوده مي

كنـد كـه از نظـر فنـي      هاي مختلف تصاوير، اين موضوع را بيان مـي  صورت الهه ضمن حالت
فـن تجسـم، هنرمنـد خـود را در     از نظـر  . وحدتي در تكميل اصول هنري وجـود داشـته اسـت   

ده است و ايـن  شچارچوب يك فرمول محدود نكرده و به سوي يك نوع معنويت داخلي متمايل 
  .كند معنويت همواره شدت پيدا مي

شـود   ي كه به صورت نذر براي الهة باروري نثار شده، تصوير دو شير ديده مـي ئدر ميان اشيا
  ).7تصوير (كه يك سر دارند 

  

  
  ]40[دم كوهدشت  قش خداي باروري به همراه شير روي يك سرسنجاق برنزي از سرخن .7تصوير 
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، 37[شير نمادي از خورشيد، خوبي، روشنايي، هوشياري و نيرو، قانون و دادگري بوده اسـت  
كه نامش  باشد، چنان در انديشة مردمان خاور باستان نماد شهرياري و دالوري مي«شير ]. 98ص

بـر در  . اي از شـجاعت و قـدرت اسـت    نهاده شده، نمادي سلطنتي و نشـانه بر بسياري از شاهان 
شده بر سنگش چون نيرويـي محـافظ بـه گـردن      ايستد و نقش كنده ها به نگاهباني مي نيايشگاه

ها تنديس خداي رمزآلـودي بـا    چهارم آيين مهر است و در مهرابه ةشير نماد رد. شود آويخته مي
را ) بــه نـام ســخمت (بـانوي جنگــاور شيرسـر    يــز خـداي مصـريان ن . شــود سـر شـير يافــت مـي   

  ].92، ص20[» اند پرستيده مي

  خدابانوي برهنه
شود كه در حـال زايمـان    ، تصوير يك زن برهنه ديده مي)9و  8 هاي تصوير(روي دو سرسنجاق 

هـا زنـان در حـال زايمـان را نشـان       آن هـا  نقـش هايي كه  آندره گدار معتقد است سنجاق. است
تصوير زني كـه  ]. 68، ص26[اند  گزاري از زايمان خجسته تقديم معبد شده اي سپاسدهد بر مي

اينكـه انسـان دوسـت دارد ماننـد      ؛رسـاند  در حال زايمان است همخواني انسان با طبيعت را مي
 ،8در تصـوير   .دست به توليد بزند و رفتار آن را تقليد كنـد  ،كه مدام در حال زايش است ،زمين

ر را مـي   هشت اي  رهتصوير گل يا ستا در بابـل باسـتان عـدد خـدايان     «را  هشـت عـدد   .بينـيم  پـ
در معابد بابلي، خدا در اتاقي تاريك در طبقـة هشـتم سـاكن بـود و شـايد ارتبـاط       . دانستند مي

در خـاور نزديـك باسـتان، عيالميـان سـال ناهيـدي       . گيرد با بهشت از اين باور ريشه ميهشت 
ايـن سـتاره ماننـد سـتارة     . دادنـد  پر نشان مـي  هشتبا نماد ستارة اي داشتند و آن را  ماهه هشت
  ].173ـ171، ص17[» پر نماد عشتار الهة عشق و زايش بود پنج

هاي جـانوري وابسـته بـه خـدايان      نقش قوچ روي اين سرسنجاق يكي از شكل ،عالوه بر اين
تجسـم مردانگـي و   قـوچ  ]. 79، ص33[زايش و باروري در خاورميانه، يونان و مصر باستان است 

هـا و نيـز    شاخ بلنـد قـوچ  ]. 65، ص31[كند  خون قوچ خاك را بارور مي. نيروي آفرينشگر است
  .بودن اين تصوير داللت داشته باشد يئتواند بر ماورا مانند اين زن مي موهاي تاج
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  ]39[دم كوهدشت  در حال زايش از سرخ ةنقش اله. 8تصوير 

  
. توانـد نمـاد بـاروري باشـد     با لگن و شكمي پهن كه خـود مـي  بينيم  زني را مي، 9در تصوير 

هفـت سـياره، هفـت    «بينيم كه بـه احتمـال منظـور     هفت گل يا سياره را در اين سرسنجاق مي
عــدد هفــت در ]. 166ـــ141، ص17[» خــوان، هفــت انــدام باشــند اقلـيم، امشاســپندان، هفــت 

مخـتص بـه ايـران نيسـت      فقطآيد و  هاي گوناگون عددي ميمون و كامل به حساب مي فرهنگ
  ].169ـ141، ص17[

  

 .  
  ]71، ص26[دم لرستان  نقش الهة باروري روي يك سرسنجاق برنزي از سرخ .9تصوير 
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 گيري نتيجه
كـه   طـوري  اسـت؛ بـه   كردهمادر را پرستش  ةسنگي و نوسنگي اله فراپارينه ةانسان حداقل از دور

از تـاريخ   هـاي پـيش    اين روند در دوره. تهاي گلي و سنگي بسياري ساخته اس براي آن پيكرك
در . رشد خود را طي كـرد  ادامه پيدا كرد و در دوران تاريخي و از جمله تمدن ايالم نيز روند روبه

هـاي   جهـاني دارد، سرسـنجاق   ةشان شـهر  كه آثار هنري ،عصر پاياني آهن نيز برنزكاران لرستان
ايـن دوره  . انـد  هـا كشـيده   فراواني را روي آن اند كه نقش ايزدبانوي زايش، نعمت و برنزي ساخته

. و ظهور پيامبرشان زردشـت اسـت  ) ها مادها و پارس(دقيقاً پيش از روي كار آمدن اقوام آريايي 
، خصوصياتي را براي اين ايزدبانو برشـمرده  استشت دكه بخشي از اوستاي زر ،ها يشتدر كتاب 

كند تـا   كرده و دمِ بخت كمك مي شوي تازهدر آن گفته شده كه اشي به دختران و پسران . است
هـاي جـوان نيـز     اين زوج. آورد ها بركت و فراواني مي آن ةصاحب فرزند شوند و همچنين به خان

كننـد و هـدايايي را    گزاري از الهة خود براي او نذر مي پس از برآورده شدن نيازشان براي سپاس
توان  دم كوهدشت مي هاي سرخ سرسنجاق ها نقشبا بررسي  دليل،به همين . برند به معبدش مي

تصـوير اشـي   . ها نقش بسته اسـت  ها و نمادهايي از اشي روي برخي از آن مشاهده كرد كه نشانه
مختلف ديگر بـه صـورت    هاي نقشها در ميان  گاه به صورت سر يك زن كه در مركز سرسنجاق

. شـود  عريان است ديده مي امالًرخ قرار گرفته و گاه به صورت بانويي كه در حال زايمان و ك تمام
شـود كـه در ايـران باسـتان      ي ديـده مـي  هـاي  نقشدر برخي تصويرها در كنار ايزدبانو  ،همچنين

نمادين شامل قوچ، ماهي، انـار، مـار،    هاي نقشاين . اند زايش، باروي و فراواني بوده ةمرتبط با اله
  .اند دايره، شير، عدد هشت و هفت، زاييدن، لگن و شكم پهن
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