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 مقاله تهيه راهنماي

 

 ثبػتبى ،ؿٌبػي هجبًي ًظشی ثبػتبى هَضَػبت توبهي دس ،"ضناسی ایران پيص از اسالم جستارهاي باستان" ًِـشي

ػٌگ، هفشؽ ٍ آّي ٍ فشآيٌذ گزاس -ّبی ًَػٌگي، هغ ؿٌبػي دٍسُ ثبػتبى ،ػٌگي ؿٌبػي ٍ هغبلؼبت هشثَط ثِ دٍساى پبسيٌِ صهیي 

گزاسی رذيذ تبسيخ ،ّبی پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيؿٌبػي هشتجظ ثب دٍسُّبی ثبػتبىّب ٍ ثشسػي ؽدػتبٍسدّبی کبٍ ،ّب ثِ آى

ػٌزي ٍ فٌبٍسی اعالػبت دس حَصُ هغبلؼبت ثبػتبى ،ّبی پیؾ اص تبسيخي ٍ دٍساى تبسيخييبثي ؿذُ اص هحَعِ ٍ ثقبيبی ػبل

ؿٌبػي دٍساى تبسيخي )ايالم، هبد، َى تبسيخي ٍ هغبلؼبت ثبػتبىهت ،ؿٌبػي پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيهغبلؼبت ثبػتبى

ؿٌبػي ٍ قَم ثبػتبى ،ؿٌبػي ٍ طًتیکثبػتبى ،ؿٌبػيّب دس ثبػتبى ای ٍ ربيگبُ آىػلَم هیبى سؿتِ ،ّخبهٌـي، پبست ٍ ػبػبًي(

 ٍ ًشػیذُ، چبح ثِ ػلوي بتًـشي دس قجالً کِ سا پظٍّـي هقبالت ؿٌبػي ٍ ػلَم پبيِ )ؿیوي، فیضيک، سيبضیبت ٍ آهبس ٍ ...(ثبػتبى

. کٌذ هي چبح ٍكَل اٍلَيت تشتیت ثِ یذ،أيت كَست دس ٍ پزيشفتِ داٍسی ٍ ثشسػي ثشای ثبؿذ، ًـذُ اسػبل ّب آى دس دسد ثشای يب

 قبثل ًِـشي ايي دس ًیض گشديذُ اسائِ ػلوي ّبی کٌفشاًغ ٍ ػویٌبسّب دس يب پظٍّـي ّبی گضاسؽ چبسچَة دس کِ ييّب پظٍّؾ

 .اػت چبح ٍ ثشسػي

 ؿًَذ، ضشٍسی اػت:  ّبيي کِ ثشای چبح ثِ ًـشيِ اسػبل هي سػبيت دػتَسالؼول صيش دس ًگبسؽ هقبلِ

 .ؿَد اسػبل www.sku.ac.ir/iaejػبهبًِ ًـشيِ ثِ ًـبًي  عشيق اصثشاػبع فشهت هزلِ تٌظین ٍ  هقبلِ، Word فبيل -

 ٍی ثب هكبتجبت کلیِ ٍ کٌذ هي اسػبل ًـشيِ ثشای سا هقبلِ کِ اػت ؿخلي ْذُػ ثش ًَيؼٌذگبى ًبم تشتیت ٍ هقبلِ هؼئَلیت -

اػبهي کلیِ ًَيؼٌذگبى  دسدًبهِ کبسؿٌبػي اسؿذ ٍ سػبلِ دکتشی ثبؿذ،   . دس كَستي کِ هقبلِ حبكل پبيبىؿذ خَاّذ اًزبم

 )داًـزَ، اػتبداى ساٌّوب ٍ هـبٍس( الضاهي اػت.

 صهبى ثشای چبح ثِ ًـشيبت ديگش اسػبل ؿذُ ثبؿذ. سػیذُ ثبؿذ يب ّنهقبلِ ًجبيذ ثِ ؿكل کبهل ثِ چبح  -

ٍكَلي ثؼذ اص  ِدس ايي ساػتب، هقبلػت. اتحشيشيِ هزلِ ّیأت رلؼِ  أيیذت هٌَط ثِ اص داٍسیپغ ح چبای هقبلِ ثشؽ پزيش -

 خَاّذ ؿذ. ػَدتگبى ذيب ًَيؼًٌگبسؽ، ثِ ًَيؼٌذُ  ًِبه ؿیَُ ًكشدى د ٍ دس كَست سػبيت َؿ هيدسيبفت، ثشسػي اٍلیِ 

 هزلِ دس ٍيشايؾ هقبالت آصاد اػت.

 :مقاله مختلف هاي قسمت ضرح و ترتيب

پیـیٌِ ٍ هجبًي  ،ّب سٍؽ ٍ هَاد ،هقذهِ ،کلیذی ّبی ٍاطُ ،فبسػي چكیذُ ،ػٌَاى ،هقبلِ هـخلبت ثشگ ؿبهل اسػبلي هقبالت

 )اختیبسی(؛ گضاسی ػپبع ،گیشی ٍ ًتیزِ ثحج ،ًتبيذ ،بلؼِ(ؿٌبػي هٌغقِ يب هحَعِ هَسد هغ ًظشی )هَقؼیت رغشافیبيي ٍ ثبػتبى

 .ثبؿذ هي اًگلیؼي صثبى ثِّبی کلیذی ُ ٍ ٍاط چكیذُ ؛ ػٌَاى،اػتفبدُ هَسد هٌبثغ

هقبلِ دس ثبال، ًبم کبهل کلیِ هؤلفبى دس ػغش دٍم ٍ آدسع  ػٌَاى ًَيؼٌذگبى فبيل ای رذاگبًِ، دس  دس كفحِ مطخصات مقاله:

ػلوي )کبسؿٌبع، هشثي، اػتبديبس، داًـیبس يب اػتبد(، اسگبى هشثَعِ، ؿْش هحل اقبهت، آدسع پؼت الكتشًٍیک جِ ّب ؿبهل هشت آى

(E-mailؿوبسُ توبع هؼتقین آى ٍ ) .ّب، ثِ كَست فبسػي ٍ دس كفحِ دٍم ّوبًٌذ كفحِ اٍل اًگلیؼي دسد گشدد 

 ًَيؼٌذگبى ًبم رکش ثِ ًیبصی ػٌَاى صيش دس. ثبؿذ هي هقبلِ هحتَای کٌٌذُ هٌؼكغ ٍ کلوِ 02 دس حذاکخش هقبلِ ػٌَاى :عنوان

 .ثبؿذ ًوي

 کلي گیشی ًتیزِ ٍ آهذُ دػتِ ث ًتبيذ ٍ سٍؽ ّذف، هؼئلِ، ثیبًگش کلوِ، 052 حذاکخش تب 052 دس هقبلِ چكیذُ :فارسی چكيذه

 .اػت پظٍّؾ اص



 

 

دس هقذهِ ِ ّویي هٌظَس ث تحقیق يب هـبّذُ اػت. ثیبى کٌٌذُ ػَاثق ػلوي هغبلؼِ، ضشٍست اًزبم ٍ اّذافايي ثخؾ  :مقذمه

اًگیضُ کبس اًزبم  پبيبى ثِ ٍ دس هقبلِ هـخق ثبؿذد ٍ استجبط آى ثب هَضَع َعَس هختلش ثیبى ؿ ّبی قجلي پظٍّؾ ثِ ثبيذ صهیٌِ
  ؿذُ اؿبسُ ؿَد.

ّب ٍ ٍػبيل هَسد اػتفبدُ ثِ  سٍؽگیشی ٍ ؿشح هَاد،  ايي ثخؾ ثبيذ ؿبهل ربهؼِ هَسد ثشسػي، ًحَُ ًوًَِ ها: مواد و روش

افضاس هَسد  ّبی هـخق ٍ تؼشيف ؿذُ ثب رکش ًبم اسربع ؿذُ ثبؿذ. سٍؽ آهبسی ٍ ًبم ًشم عَس کبهل ثبؿذ ٍ دس كَست لضٍم سٍؽ
 اػتفبدُ ًیض ثیبى ؿَد. 

 سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه(ضنا پيطينه و مبانی نظري )موقعيت جغرافيایی و باستان

ّب ٍ ًتبيذ ثب تشتیت هٌغقي دس هتي، رذاٍل ٍ ًوَداسّب، تلبٍيش ٍ اؿكبل اسائِ ؿَد ٍ فقظ اص يكي اص هَاسد يبد ؿذُ  دادُ نتایج:

گیشی اص حشٍف هخفف دس  گیشی ؿَد ٍ اعالػبت هَرَد دس هتي هزذداً تكشاس ًگشدد. دس كَست ثْشُ ثشای اسائِ اعالػبت ثْشُ
گیشی ؿذُ، توبهي ايي هقبديش ثبيذ ثش  آى دس هتي آٍسدُ ؿَد. دس كَست اؿبسُ ثِ هقبديش اًذاصُتلبٍيش يب رذاٍل حتوبً کلوبت کبهل 

ّب ٍ ثِ كَست  ّب ثبؿذ ٍ ٍاحذّب ثِ كَست حشٍف خالكِ ؿذُ آى گبى آى ّبی دُ الوللي يب ضشيت اػبع ػیؼتن اػتبًذاسد ثیي
Italic .کشد اػتفبدُ ّب ؿكل تشػین يب ٍ ّب رذٍل تْیِ ساٌّوبی ػٌَاى ثِ تَاى هي  ًـشيِ ايي دس هٌذسد هقبالت اص آٍسدُ ؿَد. 

گیشی  ّبی هْن ٍ تبصُ تحقیق ٍ ًتیزِ ؿَد رٌجِ ّبی هْن ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى آٍسدُ ؿَد. تأکیذ هي دس ايي ثخؾ يبفتِ :بحث

ّب ثب ػبيش هٌبثغ ٍ  تفبٍت يب تـبثِ يبفتِّب يب ديگش هغبلت رکش ؿذُ دس هقذهِ يب ًتبيذ تكشاس ًـَد. ػلل  حبكل اص آى ًقل ؿَد. دادُ
 ّبی رذيذ ثیبى، تَریِ ٍ پیـٌْبدّب اسائِ ؿَد. تحقیقبت ثیبى گشدد. دس پبيبى ثحج دس كَست لضٍم فشضیِ

 آى احتوبلي( کبسثشدّبی يب) کبسثشد رکش ٍ گیشی کلي اص پظٍّؾ كَست خالكِ، دس چٌذ خظ ًتیزِ  دس ايي ثخؾ ثِ گيري: نتيجه

 گشدد. ِ هيئاسا

 اؿخبف کلي عَس ثِ ٍ ًْبدّب، ٍ ّب ػبصهبى اؿخبف، هؼشف کلوِ، 52 دس حذاکخش ثخؾ ايي ًیبص، كَست دس :گساري سپاس

 .ثبؿذ  آًبى اص قذسداًي ٍ تـكش ٍ پظٍّؾ اًزبم دس حشؤه حقَقي ٍ حقیقي

ثشای  ٍثبؿذ  دسآهذُ ػلوي هزالت اص ييك دس هٌذسد هقبلِ يب کتبة كَست ثِ قجالً ثبيذ هقبلِ هتي دس ؿذُ اؿبسُ هٌبثغ :منابع

: 9031 ّوكبساى، ٍ ًؼت ٍحذتي)« ٍ ؿوبسُ كفحِ ػبل، ًَيؼٌذُ ًبم» يذ ثبثب هتي دس اسربع ًحَُ. ثبؿذ دػتشػي قبثلًَيؼٌذُ 
 اؿبسُ ثغهٌب اص كشفبً ثبيذ هقبلِ اًتْبی دس اػتفبدُ هَسد هٌبثغ فْشػت .ثبؿذ( 59: 9019ٍ خؼشٍصادُ،  55: 9031؛ ػبسيخبًي، 09

 ّبی ؿوبسُ اص يک ّش دس سفتِ کبس ثِ سٍؽ يب صيش ّبی هخبل ثشاثش ًَيؼٌذُ، ًبم الفجبی حشٍف تشتیت ثِ ٍ ؿوبسُثب  ذبؿث هتي دس ؿذُ
  .ؿَد هي آٍسدُ خبسري هٌبثغ آى دًجبل ثِ ٍ فبسػي هٌبثغ اثتذا ،ثبؿذ ؿذُ تْیِ ًِـشي ايي

اًتـبسات ٍصاست  ،پظٍّـكذُ ػبصهبى هیشاث فشٌّگيؿٌبػي )رلذ اٍل(،  ، تئَسی ٍ ػول دس ثبػتبى9032ػلیضادُ، ػجبع،  .9
 ، تْشاى.فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهي

الذيي خشاصی ٍ الِْ حزبصی، اًتـبسات  ؿٌبػي ؿٌبختي )ٍيشاػت چْبسم(، تشروِ ػیذکوبل ، سٍاى9031اػتشًجشگ، ساثشت،  .0
 ػوت، تْشاى.

حلیل ًقؾ ت، 9012، رَاد ًیؼتبًيٍ  ؿْیذی خغیت حویذ ،ًؼت تيحبهذ ٍحذ ،هحوَد حیذسيبى ،هْذی کَّپش، ػیذ هَػَی .0
ّبی رغشافیبی عجیؼي  پظٍّـي پظٍّؾ-ّبی ثبػتبًي اػتبى هبصًذساى، هزلِ ػلوي ػَاهل عجیؼي دس تَصيغ فضبيي هحَعِ
 .9012ثْبس  15داًـكذُ رغشافیب، داًـگبُ تْشاى، ؿوبسُ 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ِ ث ًتبيذ ّب، سٍؽ ّذف، تشتیت ؿبهل  ثِ ثبيذ کلوِ 122 حذاکخش تب 522 دس هقبلِاًگلیؼي  چكیذُ :انگليسی زبان به چكيذه

 .ثبؿذ پظٍّؾ اص گیشی ًتیزِ ٍ ، ثحجآهذُ دػت

 .ّؼتٌذ اًگلیؼي صثبى ثِ «کلیذی ّبی ٍاطُ» بهلک ثشگشداى ّب ٍاطُ ايي :انگليسی زبان به كليذي هاي واشه
 .ثبؿذ كفحِ  02ثبيذ  حذاکخش تؼذاد كفحبت ثب سػبيت فشهت هزلِ )ؿبهل چكیذُ اًگلیؼي(: تعذاد صفحات

 ًَيغ دس اًتْبی هقبلِ ثیبٍسيذ. ّب ٍ تَضیحبت اضبفي سا ثِ كَست پيالصم ثِ رکش اػت دس كَست ًیبص هؼبدل التیي ثشخي ٍاطُ



 شناسي ايران پيش از اسالم نشريه جستارهاي باستان
 )٤٩- ٣٧( ١٣٩٦/ بهار و تابستان ٣/ پياپي ١/ شماره ٢جلد 

  
  
  
  

مانده از  يدر آثار به جا و ارتباط آن با عنصر مؤنث (مار) مايه نقش يگاه مذهبينو بر جا يتأمل
  )يشناس ه بر شواهد باستاني(با تک الم باستانيعتمدن 

 
 ٣زاده ين حاجيمحمد ام و *٢ني، سامان فرز١انيم ظهوريمر

  
  

  دهيچک
  

 يشناخت و انسان ي، فرهنگيستيز يها يژگين ويي، منجر به تبيدر هر قوم و ملت يکهن و باستان يها نييجستجو و کنکاش در آ
ن نمادها، نمود نقش مار ياز ا يکيکرده است.  يانين امر کمک شايمانده، به تحقق ا يآثار برجا يآن مردمان شده و نمادشناس

 ياسيس يايجغراف ماتيتقس برحسب که رانيا غرب جنوب در است ينيسرزم نام باستان الميباستان است. ع الميعدر تمدن 
 از شيپ اول تا سوم يها هزاره يط در را کردستان و لرستان کرمان، يها استان از ييها بخش و فارس خوزستان، نيسرزم امروز،

 از يکيان ين ميدر اباشد  يم ها يالميع ياعتقاد يها يژگين پژوهش مهم و قابل بحث است ويآنچه در ا. رديگ يم دربررا  الديم
 ها الهه که است ييجا تا تفوق ني، ااست انيخدا انيم در واال يگاهيجا اختصاص و زن عنصر به خاص احترام ،هايژگين ويا

 يها مقام ارياخت امکان زنان زين ياجتماع و ياسيس امور در و کرده خود آن از را برتر يها مقام انيخدا فهرست در معموالً
 گر ازيد يکي .دانست ساالر زن يا جامعه ديبا را باستان الميع جامعه که چنانآن داشتند؛ را يپادشاه مقامهمچون  ،ياسيس
قائل ن و پرستش مار يريجهان ز يروهايسحر و جادو، ن يها همواره برا يالميبود که ع ياحترام خاص ن دورهيا يها يژگيو

جنبه مثبت  توان يگردد اما نم يب مطرح ميو فر ياغواگر از يسمبل ها از فرهنگ ياريمار اگرچه در بس ان نمادين ميدر ا. بودند
 ز بودهين ييها جنبه مثبت مار تا حد خدا از تمدن يده گرفت چرا که در برخيرا ناد يزيو حاصلخ يمرگ يسمبل ب عنوان بهمار 

کررات در آثار  نقش و نماد مار به قش و نماد زن،باشد که عالوه بر ن يم ييها تمدنجمله الم باستان از يان عين ميدر ااست. 
ان يالميع يو مذهب يگاه مار در بستر فرهنگيت و جاينظر در تالش است که هوپژوهش مورد ن راستايشود. در ا يافت ميها  آن

 افت عنصر مار در جنبه مثبت ازيتوان در ين اساس ميکه بر ال قرار دهد يو تحل يمورد بررس يشناس با توجه به مدارک باستان
  باشد. يمدر راتباط ز يالم مطرح بوده است و با عنصر مؤنث نيخدا در ع عنوان بهتا پرستش  يحفاظت و نگهبان

  
  مار. نقش باستان، الميع، يزنانگي، زن ساالر سمبل،: يديکل يها هواژ

  
(مار) و ارتباط آن با عنصر مؤنث در آثار به جاي مانده از مايه  تأملي نو بر جايگاه مذهبي نقش. ١٣٩٦ ا. زاده م. ين س و حاجيان م. فرزيظهور ارجاع:

  .٤٩-٣٧): ١(٢شناسي ايران پيش از اسالم.  . نشريه جستارهاي باستانشناسي) تمدن عيالم باستان (با تکيه بر شواهد باستان

                                                             
  .دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، شناسی آموخته دکتري باستان دانش - 1
  بیرجند.دانشگاه دانشکده هنر،  ی،شناس گروه باستان اریاستاد - 2
  .بیرجنددانشگاه  ،، دانشکده هنرگروه فرش مربی - 3
 Farzin@birjand.ac.irنویسنده مسئول:  *

  19/11/1396: تاریخ پذیرش                                  01/09/1396 تاریخ دریافت:

 

mailto:Farzin@birjand.ac.ir


  ... آثار به جاي مانده از مايه (مار) و ارتباط آن با عنصر مؤنث در تأملي نو بر جايگاه مذهبي نقش                                                           ٣٨

  مقدمه
 از که است رانيا يها تمدن از يکي نام الميع نيسرزم

 از يبزرگ بخش در الد،يم از قبل سال ۶۴۰ تا ۳۲۰۰ سال
 الميع تمدن بودند، گسترده رانيا فالت يغرب جنوب مناطق

است.  جهان يها تمدن نينخست و نيتر يميقد از يکي
 ١نيالنهر نيب ساکنان با سال صدها از شيب انيالميع

 ها ياکد فرمان تحت ها مدت و داشتند کينزد يارتباط
 منزله به را زدانيا يها مجسمه يالميع پادشاهان. بودند

 و آورند يم الميع به نيالنهر نيب از يجنگ متيغن
 ياسيس يها ازدواج جهينت در زين يبابل و ياکد شاهزادگان

 ليدل نيهم به کردند يم دايپ راه الميع شاهان دربار به
 زين را ياکد و يسومر زدانيا از يبرخ ها يالميع
 از( يخيتار شيپ يها نهيسفال يرو مار دند. نقشيپرست يم

 به) الديم از شيپ سال ۲۰۰۰ حدود تا سال ۵۰۰۰ حدود
 شده دهيد باستان شرق يها نيسرزم سراسر در و يفراوان
 به و عتيطب از يعضو عنوان به مار نقوش، نيا در. است

 گريد و ها کوه رودها، پرندگان، د،يخورش ن،يزم همراه
 نيا از که چنان. شود يم دهيد ،يزندگ و اتيح يها نشانه
 انباريز و يموذ يموجود مار شود، يم افتهيدر ها نگاره

 يها دهيپد و موجودات گريد يهمپا و همانند و ستين
 .اند دهيگرد يم رسم ها نهيسفال يرو بشر رامونيپ يعيطب
 ،الميع يمذهب هنر در را هيما نقش نيتر مهمن اساس يبر ا

 اياش يرو ميقد يها زمان از مار واقع درباشد. يم نقش مار
 نيا گردد. يم ظاهر اور سوم دوران يمهرها ژهيو به و

 از نينماد صورت به چه و يعيطب صورت به چه ها نمونه
 و او رياس او، نماد مار که دارند نشان کهن اريبس ييخدا

 يها انسان اوقات يبعض يحت ؛اوست قلمرو نيريز جهان
 با اي شوند يم دهيد مار و انسان از يبيترک با هم يرياساط

 ن،يا بر عالوه. شوند يم دهيد مهر يرو مار بدن و انسان سر
 انيخدا سمبل عنوان به زين برجسته نقش يرو بر مار نقش

 يمهرها يرو مار نقش وجود. است شده يحجار الميع
 يسفال ظروف و برجسته نقوش ها، استل ،يا استوانه

. دهد يم نقش نيا يمذهب ژهيو تياهم از ينشان يالميع
 نيچن يالميع مذهب در را مار نقش يجيش ريدوم. پ

   جهنده يها آب و مار يخدا: " که کند يم ليتحل و هيتجز
 ها يالميع يمل يخدا و بزرگ يخدا همان

چون مار و اژدها در  يخزندگان ."است »ناکينشوشيا«
                                                             

النهرين: يا ميان رودان سرزميني است بين دو رود دجله و فرات که با عيالميان  بين - ١
  اند. زيادي بودهروابط بسيار نزديکي داشته و داراي اشتراکات فرهنگي و مذهبي 

انه اقوام يعام يها و فرهنگ يري، اساطيمذهب يباورها
از  يا که پاره دارد چنان يگوناگون يها مختلف صورت

دانند که با  يطان ميجوامع مانند مسلمانان آن را سمبل ش
رانده شدن آدم از  موجبفت و يش حوا را فريخو ياغواگر

ن يان يالنهر نيبر يا در اساطيگشت و  يبهشت جاودان
د و او را از يربا يو گمش م ليرا از نزد گ ياه جوانيوان گيح

  .سازد يجاودانه شدن محروم م
آثار و  يبر رو ين پژوهش در تالش است با بررسيا

 يعنصر عنوان بهگاه مار يت و جايهو يشناس مدارک باستان
ت مؤنث را يالم و ارتباط آن با جنسيمقدس در تمدن ع

گاه يجابه ن راستا يقرار دهد که در ا يابيل و ارزيمورد تحل
ز يها ن يالميع يو مذهب ياسيز در جامعه سيزنان ن

   گردد. يپرداخته م
ن پژوهش از آنجا که يالزم به ذکر است که در ا

، ياسيبه لحاظ س نيالنهر نين بيها با سرزم يالميع
اند و  بوده يارتباط تنگاتنگ يداراو ....  ي، تجاريمذهب

با  توان يالم را مياز اطالعات ناگفته از تمدن ع ياريبس
دست ه ن بيالنهر نيمانده از ب يل آثار به جايسه و تحليمقا

ز ين نيالنهر نيب يو مذهب يهنر يژگيبه وکن يل آورد
  شده است. ياشارات

  
 سؤاالت پژوهش

چه  يها دارايالميع ياسيو س يزن در نگاه مذهب -۱
 ؟اندبوده يگاهيجا

 ي(مذهب يچه عملکرد يدار ، مار يالميع يدر باورها -۲
 باشد.يت ميدر ارتباط با کدام جنسو  است) ينيا تزئي
  ات پژوهشيفرض

احترام خاص به عنصر زن الم، يمذهب ع يها يژگياز و -۱
در رتبه  ياسيو س يگاه مذهبيبوده است و زن در جا

 گردد.يو ملکه مشاهده مراهبه باال همچون 
 صورت به عالوه بر عنصر مذکر ها، يالميمار در باور ع -۲

آن  يبرا شده و يمؤنث، در غالب مار خدا پرستش م
الزم به ذکر  ساختند. يعبادت برپا م يبرا ،يخدا معابد

ه يک نقش ماي يالمين خزنده در مذهب عيااست 
 داشتنش داشته و به رغم ين و مثبت و قابل ستايراست

در  يک عنصر اعتقاديتوانسته  ي، مار هم ميجنبه منف
ن دوره يشتر آثار ايبدر چنانکه . ها باشد يالميع يايدن

ها،  ها، نقوش برجسته، مجسمه مهرها، استلهمچون 
در  م که نقش ماريينما يمشاهده مها و ظروف  بهيکت



 ٣٩                                               ١٣٩٦/ بهار و تابستان ٣/ پياپي ١/ شماره ٢/ جلد شناسي ايران پيش از اسالم نشريه جستارهاي باستان

ل يدل ن مار بهيهمچن ان نقش شده است.يارتباط با خدا
 عنوان بهباشد و  يتازه م ياز زندگ ي، نماديپوست انداز

 يخداو  ينيرزميز يها ، آبيزيسمبل حاصلخ
  گردد. يمطرح م يمرگ يب
 

 روش پژوهش
 يا و موزه يا کتابخانه -يويپژوهش با روش آرش

و از نظر  يليتحل -يفيصورت گرفت. از نظر هدف، توص
به اطالعات  يابي دست ياست. برا يو نظر ياديج بنينتا

ر يها و تصاو ، از آثار موجود در موزهن پژوهشيااز يمورد ن
 ده شدهااستف شناسي باستانات يمکشوفه از حفر ياياش

 يورر، به گردآيمنابع و تصاو يياست. پس از شناسا
 يو آثار از لحاظ توال شد ن منابع پرداختهياطالعات از ا

. پس از شد يبند و دسته يو صحت و سقم آن بررس يزمان
روشمند به  صورت بهاطالعات،  يابيل و ارزيه و تحليتجز

ف يو توص يبه بررس نخستر درآمده است. يرشته تحر
ها، نقوش برجسته، ظروف،  مانند: مهرها، استل يآثار

ده يها که نقش مار در آن رسم گرد بهيها، و کت مجسمه
االت ؤو پاسخ به س يريگ جهيو سپس به نت پرداخته
  .ديه گردپرداخت پژوهش

  
  الميع ياسيس يايجغراف
(شوش) را از  انايکه دشت سوز يان از جباليالميع

از  الميعو فرود آمدند  ،بود دهمشرق احاطه کرشمال و 
گسترده  يفالت شرق يها پرآب کارون تا کوه يها دشت

و  انشتر مورخيب). ١٢ :١٣٨٥ کخ، يمارشده بود (
الم که به يل نام عيتحل براساسشناسان  باستان
معتقدند که اقوام گردد  يمرتفع اطالق م يها نيسرزم

 ,Jacobsen(اند  ساکن بوده يدر مناطق کوهستان يالميع

نظر پرفسور اولمستد درباره  ،که يا به گونه )82 :1939
 يها در کوهها  آنن است که يها ا يالميع يموطن اصل

نز ي) و پرفسور ه۱۱: ۱۳۷۲ ه،يرآميپاند ( زاگرس بوده
ن يالنهر نيبن يسرزمو مرکز تجارت با  الميعشوش را مرکز 

ز خاطر نشان يو واال ن )١١٧: ١٣٧٢، يرواسان( کند يان ميب
 ,Eilers( تدر ارتفاعات متمرکز بوده اس الميعکه  ،کرده

 يايمات جغرافيبرحسب تقس ياما به طور کل ؛)10 :1982
شامل باستان  الميعتوان گفت که  يامروز م ياسيس

 ياه از استان ييها فارس و بخش ن خوزستان،يسرزم
مطالعات  .بوده استو کردستان  لرستان کرمان،

 ييايمحدوده کامل جغراف ييموفق به شناسا يشناس باستان
ران نشده و يخ در ايش از تاريپ يک از مناطق فرهنگي چيه

نه صرفاً از چهارچوب حدس و گمان ين زمياظهارنظر در ا
  .)١ شکل( )١: ١٣٧٠دزاده،ي(مج فراتر نرفته است

  

 
  )۱۷ :۱۳۷۲ه، يآم( انالم باستيع يريت قرارگيموقع - ۱ شکل

  
  الميع ياسيخ سيتار

ا يالت خود مختار ايحکومت ا اصوالً الميعحکومت 
 ه،يآمرياست (پ حکومت فدرال بوده يم نوعييبهتر بگو

انا ي) سوزالت مستقل عبارت بودند از: الفاين ايا )٣: ١٣٧٢
که شامل  Awanاوان  ، ب)(شوش) در شمال خوزستان

 يو نواح بوده شمال و شمال شرق دشت خوزستان
که به  Anshanا انشان يد) انزان  ،است داشته يکوهستان

ان ي(مل يارير بختيمال ام يشرق و جنوب يمنطقه شرق
، ه) پارسوماش که احتماالً است شده ياطالق م فارس)

است (باغبان کوچک،  بوده يمان امروزيشامل مسجد سل
 يت و اقتدارياهم يکه دولت مرکز يزمان .)٨ :١٣٧٥

که  يستند و هنگاميز ياستقالل مک به ينداشت هر
افت موفق ي يم يفراوان ييتوانا يدستگاه حکومت مرکز

ک قدرت يخود مختار را تحت  يها ن حکومتيشد ا يم
ز با ين يخيبه لحاظ تار. )٣: ١٣٧٢ ه،ي(آم واحد در آورد

ن (بابل يالنهر نيبمختلف  يها دوره يبند توجه به طبقه
د) يانه و جديم - ميقد ا (آشوريو  )ديانه و جديم - ميقد
م يد) تقسيانه و جديم - ميقد الميع( يها ز به دورهين الميع
م)شروع و تا يقد الميع( .م ق. ١٨٥٠شود که از سال  يم

 کند يدا ميد) خاتمه پيجد الميعان ي(پا .م ق. ٦٤٠سال 
)Potts, 2004: 299( الزم به ذکر است که دوره قبل از .
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ل آن وجود ينامند که دل يم يالميع ١م را پرتويقد الميع
 :١٣٧٥ فر، ي(محمد استن دوره يدر ا يالميعخط پرتو 

١٦(.  
  

  انيالميعمذهب 
 يها يژگين حال وينکات مشترک و در ع الميعمذهب 

 نيالنهر نيبا مذهب ب يا ز کنندهيکامالً مشخص و متما
بود که  ياحترام خاص ها يژگيون ياز ا يکي .داشته است

ن يريجهان ز يروهايسحر و جادو، ن يبراها همواره  يالميع
گر پرستش مار بوده يد يژگيو عنصر زن قائل بودند و و

داشته  ييجادو يا در تمام دوران جنبه الميعاست؛ مذهب 
)People, 1931: 20( ان مردمان آن دوران يشک در م يو ب

است  م وجود داشتهيخ خوش يده به جادويعق ينوع
که خود  يها   ان و الههيخدا ي) و برا۹: ۱۳۵۷پرادا، (

 کردند يبرپا م يها و معابد شگاهياين کردند يپرستش م
)Hinz, 1957: 547.( توان گفت که اساساً  يطور کل م به
ژه يات ويت و خصوصيدار فرديپا يا به گونه يالميعن يد

رنده يبرگت درين فردياز ا يکند، بخش يخود را حفظ م
و  يابد يمتعارف به زنانگريت و احترام غيعبود ينوع

الزم  باشد.يم ،ه استداشتشه در جادو يپرستش مار که ر
 الميعن در تمدن يه راستيک نقش مايمار که به ذکر است 

  ).۴۰: ۱۳۷۱س، تنيه( است بوده
  

  ت و حضور زنانيسازمان روحان
 ،م با توجه به شواهد موجوديخواه ين قسمت ميدر ا

 يت آن زمان پيروحان نظامحضور زنان در  يبه چگونگ
طور  اند. همان قرار داشته يگاهيم در چه جايم و بدانيببر

وابسته به معبد ک حوزه يها  در همه دوره ميدان يکه م
با توجه به و  )٥٥: ١٣٧٠زاده، ديوجود داشته است (مج

داشتند  يان متعدديبودند که خدا يها قوم يالميکه عآن
ها در جهت  متشکل از کاهنان و راهبه يعيالت وسيتشک
الم به مذهبشان يمردم ع ييروند امور مذهب و آشنا ياجرا

ن حوزه کاهن اعظم قرار داشت که يوجود داشت در رأس ا
شورابو  -يعنوان او را (پاش يالميع يها در نوشته

(Pashishurabu  را در  يه امور مذهبيکل يخواندند و يم
) و ٤ :١٣٨٤نظر داشت (صراف، ر يالم زيسراسر کشور ع

داشته و اغلب در  يميبدون شک در دربار نفوذ عظ

                                                             
  .مشهور است عيالمي - يا پرتو ايالمي - نيا به ايالم تاريخ دوره نخستين از پيش دوره - ١

کنترل امالک  يحت، ها به همراه فرمانروا بوده است جنگ
شد  يه ميان هديکه به خدا ييزهايگر چيع معابد و ديوس

ر نظر کاهن يکه ز يدر دست کاهنان بود و کاهنان عاد
ده ينام» شاتن« بودند يبزرگ در معابد مشغول امور مذهب

ان عالوه بر ين مياما در ا ؛)٧٠: ١٣٧١س، تنيشدند (ه يم
الت يراهبه در تشک يگر تعداديو کاهنان د کاهن اعظم

: ١٣٨٤(صراف،  الم مشغول به خدمت بودنديع يمذهب
ها مثل همکاران مردشان به اداره امور  ن راهبهيا .)١٥

) يتي(مرتاتبها  ) و به آن٧٣: ١٣٧١س، تنيپرداختند (ه يم
 يا  نقش عمده يو مذهب يو در امور اقتصاد گفتند يم

م به سند يتوان يم يبه طور مثال در امور اقتصاد داشتند؛
ک يک راهبه به همراه ين توسط يک زميمربوط به فروش 

ن سند مربوط به معامله يگذار اشاره کرد که در ا هيسرما
ک يا در يمانده است  يباقانگشت دست راهبه  يهنوز جا

جو در خواست کرده و  يريآمده است که آنان مقاد يمتن
متأسفانه اطالع  .)٥٥: ١٣٧١زاده، دياند (مج افت داشتهيدر

ه ه بياول يدوره بابل يرسم يهاديشان از رسيما در مورد ا
ن يکند ا يدها ثابت مين رسيکه ا يزيدست آمده و تنها چ

ها)  (راهبه شايريريا کير يکين ياست که خدمتگزاران پ
: ١٣٧١س، تني(ه کردند ياداره ماند و آن را  داشته يامالک
توان به  يز مين ،آنان يت مذهبيبه لحاظ فعال .)٧٣
تپه کشف شده و مربوط به  که در هفت پرداخت يا بهيکت

راجع  ي) است و.م ق. ١٥٠٠- ١٣٥٠آهار ( يتپت يپادشاه
 ديشب در آ يوقت« د:يگو ين ميها چن ف راهبهيبه وظا

ز يچ چيکه ه آن يد وارد معبد شوند برايچهار راهبه با
 يپاهاها بر نداشته و پنهان نکنند  از مجسمهرا  ييگران بها

ر يد زيشان باياد با تسمه محکم بسته شده باشد. ياشان بيا
کاهن  ،دراز بکشند. فرماندار )باتويکار) و ((الماسو يپا

را به  معبد يدرهاد ياعظم، نگهبان معبد و کاهن معبد با
ها را  د چراغينگهبان با يها راهبهو ها مهر کنند  آن يرو

باتو يد از الماسو و کاريرس يصبح در م يو وقت کنند روشن
ت از شاه بکنند مهرها را بشکنند و به راه يدر خواست حما

ها عالوه بر  ). راهبه٧٥: ١٣٧٠س، تني(ه »خود بروند
مراسم  يدر اجراز يخود ن يالميحفاظت شبانه از معابد ع

 که را يشگرانياينو کردند  يماً شرکت ميمستق يمذهب
ش يرا داشتند به پدر معبد  يقصد انجام امور مذهب

 يها ن راهبهيکردند عالوه بر ا يت ميهدا يالميان عيخدا
پرداختند (صراف،  يز ميافت نذورات نيبه در يالميع

٤ :١٣٨٤(.  
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 )يتيو مرتات ب شورابو ي(پاش

  (نگارنده) الميت در عيسازمان روحان - ٢ شکل
  

  يشاه تخت بر زنان جلوس
 زين زنان که ديآ شيپ الؤس نيا است ممکن ما يبرا

 الميع درباره چگونه؟ و يا دوره چه در اند؟ کرده حکومت
 نهيزم نيا در ما اطالعات اگرچه گفت توان يم باستان

 بر هيتک و زنان سلطنت و حکومت ما اما است کم اريبس
 ما اطالعات متأسفانه م،يهست شاهد را قدرت کهيار

 اندک يالميع يها ملکه درباره شد گفته که طور همان
ه ب) ملکه کرهيپ( ياسيس کرهيپ دو تنها مثال طور به است
 ها کرهيپ نيا از يکي. است شده يبررس و آمده دست
 يگريد و )۳ شکل( اونتاشگال همسر »راسويناپ« به متعلق
 .)۱۷۵: ۱۳۷۵ فر، يمحمد( است آهار يتپت ملکه به مربوط
 حدود يانيم الميع دوره قدمت و تپه هفت کشف محل

 اما ؛E.reiner, 1973: 87)( است .م .ق ۱۱۰۰-۱۴۵۰
 نجايا در سلطنت به زنان دنيرس حکومت به درباره

 طبق ميکن اشاره اپارت سلسله به متون رهگذر از ميتوان يم
 بود ياپارت سلسه گذار انيبن که اپارت از ،بعد اپارت سنت
 شوش شاهزاده عنوان به را) Silhaha لهاهايس( خود پسر

 هياول يها سال در که يسوم تيشخص. کرد منصوب
 جده عنوان به و هاهاستليس خواهر ،است برجسته حکومت

 در و) ۱۰۸: ۱۳۷۱ س،تنيه( افتهي مقام سلسله نيا در
 مقان به دنيرس ستهيشا را يکسان تنها بعد روزگار
 باشند؛ لهاهايس خواهر نسل از که دانستند يم يپادشاه

 ادي او از» مهربان مادر« عنوان با يالميع متون در که يزن
 ذکور يفرزند صاحب »اول دويروکيش« پادشاه .است شده
 يمدت تا يشاه تخت بر جلوس از پس يو چراکه نبود

 يمدت از پس اما کرد حکومت شوش شاهزاده وجود بدون
 سلسله يمادر جد يعني شيخو مادر يا سابقه يب طرز به
 يبرا نيا و ديبرگز مقام نيا به را)لهاهايس معروف خواهر(

 يرسم مقام به يزن که بود الميع خيتار در بار نينخست
 گريد يمتن در اي و) ۱۵: ۱۳۷۰ دزاده،يمج( ديرس حکومت

 ميقد متحد کي زمان آن در که اشنونا شاه ميخوان يم
 رانيا کردستان وميگوت يها کوه در ناورا ملکه به بود الميع
 متحدان ارياخت در مرد هزار ده ملکه نيا و وستيپ

 نقش حکومت و استيس در زنان حال هر به .گذاشت
 نبود باستان الميع مختص فقط نيا و داشتند يا عمده

 دو انيساسان دوره در مثال طور به ؛)۱۱۲ :۱۳۷۱ س،تنيه(
 مقام به دختيآزرم و پوراندخت ز،يخسروپرو دختران تن

  .)۱۷: ۱۳۸۹ وس،يبروس( دنديرس سلطنت
 

 
  )١٨٨: ١٣٨٤ ،(صراف ١راسويکره ملکه ناپيپ - ٣شکل 

                                                             
  اونتاش ناپيرشاه ملکه ناپيراسو همسر مقتدر پادشاه عيالمي -١
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ي خدا در کنار مار و درخت زندگ -۴ ريتصو
)http://www.britishmuseum.org/(  

  
گاه زن در يکه درباره جا يحاتيوجه به توضاکنون با ت

نقش و سمبل مار در آثار  يان شد، به بررسيبالم يتمدن ع
  م.يپرداز ين دوران ميمانده از ا يبه جا

  
  مهرها

ها نقش مار مشاهده  آن يکه رو ييمهرها و اثر مهرها
شتر يب ياست و رو دست آمدهه شود معموالً از شوش ب يم

ن تصور قوت يا م ويرا شاهد هست خداها نقش مار  آن
 شده و معابد يرد که مارخدا در شوش پرستش ميگ يم

ن نقش را به يهر چند که ا ؛)۴(شکل  است داشته
 دهند يها نسبت م يالميعبزرگ  يناک خداينشوشيا
جا چند اثر مهم از نقش مار نيدر ا. )۷۲: ۱۳۷۱نتس، يه(

 يدرک بهتر نقش مار معرف يمختلف برا يها البقرا در 
  م.يکن يم

دست آمده و متعلق به دوران ه وش بن مهر از شيا .۱
با کاله  ييخدا ،ن اثريدر ا؛ ستاه سوکل مخ

که از  يت است بر تختيشاخدار که نشان الوه
ل شده نشسته است و دست خود يچنبره مار تشک

 ,Potts(است  را به طرف فرد مقابل خود دراز کرده

 .)۵ شکل( )182 :2004

  
  از مار يتخت ينشسته بر رو يخدا - ۵ شکل

  (Potts, 2004: 184) 
 

دوره دست آمده و متعلق به ه ن مهر از شوش بيا .۲
بلند و  ينجا خدا با لباسيها است. در ا سوکل مخ

مار شکا نشسته  يتخت يشاخدار بر رو يکاله
).خدا دستش را به سمت جلو دراز ۶است (شکل 

ادبود اونتاشگال يکرده و احتماالً مشابه سنگ 
حلقه قدرت را در دست گرفته است (باقرپور، 

۱۳۹۱ :۱۰۴ .( 
 

  
  )Potts, 2004: 184( ياز مار با چهره انسان يخدا با تخت - ۶ شکل

  
دست آمده و متعلق به اواسط  هن مهر از شوش بيا .۳

است. خدا با لباس بلند و کاله  .م هزاره دوم ق.
ده را يم چسبه شاخدار با دست چپ دو مار به

ان آب است .خدا يادآور دو جريکه )۷(شکل گرفته 

http://www.britishmuseum.org
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به شکل مار به  يتخت يبر رو يبا چهره انسان
را که  يسمت چپ صحنه نشسته است و دم مار

سر انسان  يبه صورت تخت خدا در آمده و دارا
 .)۵۹: ۱۳۷۲، ي(جوز باشد را گرفته است يم

  

  
  

  )۵۹: ۱۳۷۲، ي(جوزياز مار با سر انسان يخدا با تخت - ۷شکل 
 

 ۸دست آمده و متعلق به قرن ه ن مهر از شوش بيا .۴
طور  هفون بين مهر دو گرياست. در ا .م ق. ۹ تا
فون ي. گراند ستادهياک گاو مار ي يبرونه رويقر

ن و دست يزم يراستش را رو يسمت چپ پا
 يگذاشته و دست و پا کمر گاومار يراستش را رو

 )۴۲: ۱۳۷۵ ن،ي(مهرآفر چپش در هوا قرار دارند
 .)۸ شکل(
 

  
  )۲۹۱: ۱۳۷۵، ني(مهرآفرفون و گاومار يگر -۸ شکل

  
 ق. ۳۲۰۰دست آمده و متعلق به ه ن مهر از شوش بيا

شود دو  ين نقش مشاهده ميکه در ا يانياست. چهارپا .م
است که با  يبزرگ يآنان به شکل مارها ي، سرهادارندسر 

ک يکمر هر ياست، رو مقابل خود گره خورده يواليسر ه
که گويا جزيي از  شود  ميهيوالها نقش انساني مشاهده از 

هاي  دهند و با دست اي را تشکيل مي بدن موجود اسطوره

خود سعي دارند سرمارها را بگيرد تا مانع حمله آنان به 
  .)۹ شکل) (۴۶: ۱۳۷۵ن، يمهرآفرخود شوند (

  

  
  )۲۹۱: ۱۳۷۵ ن،ي(مهرآفروال با سر مار شکل يه - ۹ شکل

  
  استل
به دست آمده از دوران  ين آثار هنريتر از مهم يکي

. ادمان اونتاش گال از ارگ شوش استيسنگ  يانيم الميع
از اونتاش گال بر آن  يا بهيکه کت ،ميادمان عظين سنگ يا

 پادشاه آشور پاليهجوم و غارت آشوربان يکنده شده در پ
 يايبقا ياست. بازساز دهيب ديآس يبه سخت .م ق. ۶۳۹در 

 يبه خوب يخين اثر تارين را در ايالنهر نيها نفوذ ب صحنه
م شده و يف تقسيسطح تخته به چهار رد ،سازد يآشکار م

وه يشن ينه قرار دارند. اينقوش در هر صحنه بر خط زم
ها  ين در زمان سومريالنهر نيار کهن در بيبس يطراح

ها در بابل به دست کوروش  يد و تا سقوط کلدانيابداع گرد
ن يافت. در ايادامه  يهخامنش يذار شاهنشاهانگير بنيکب

نقوش را  يم الجثه همچون چهارچوبيدو مار عظ استل
 يادمانيسنگ  ياند که به احتمال در هالل باال احاطه کرده

در ز ين يالميپادشاه عونتاش گال و ااند  دهيرس يبه هم م
: ۱۳۷۰دزاده،ياست (مج ستادهيناک اينشوشيا يبرابر خدا

دارد که  يفرمانده و ييالنوع عالمت خدا ن ربيا. )۸۶
به احتمال به  يدست چوب صورت به) ۵۷: ۱۳۷۲ ه،يرآمي(پ

 )۸۶: ۱۳۷۰ دزاده،ياست (مج ک حلقه بودهيشکل مار و 
در  يالميع يک خداياز  يسيتندن يو همچن )۱۰ شکل(

بر  يضربدر صورت بهزمان اونتاش گال هم که دو مار 
  .)۱۱ شکلشود ( يده ميد ،اند دهيچينه مجسمه پيس
 



 ... آثار به جاي مانده از مايه (مار) و ارتباط آن با عنصر مؤنث در تأملي نو بر جايگاه مذهبي نقش                                                           ٤٤

  
گاه موزه  (وبدر دست يبا مارها يالميع يخدا - ۱۰ شکل

  )http://www.louvre.fr/enلوور
  

  نقوش برجسته
ن نقش برجسته در ينقش برجسته کورانگون: ا -۱

 يغرب شمال يلومتريک ۱۰در  ياريبخت يها کوه
 واقع شده استده تلو  يکيان در نزديفهل

)Contenau, 1947: 213( .ن نقش برجسته يا
ک ياست که  يالميعن نقش برجسته يتر يميقد

را نشان  الميعبا صحنه بارعام  يموضوع مذهب
م کشف يافن. ها بارون.آن را ن بار يدهد و اول يم

خدا  يدر صحنه اصل .)۲۱: ۱۳۵۲ (هرتسفلد، کرد
 يا ک مار چنبر زدهيساخته شده از  يبر تخت

نشسته و گردن مار را با دست چپ گرفته است 
)Hinz, 1964: 44(. يبلند با انتها يشير يو 

 يشک هومبان خدا ين خدا بيا داردراستگوشه 
 .)۹۶: ۱۳۷۰ دزاده،ياست( مج يالميعبزرگ 

نشسته است کاله  يگر که در برابر ويد يخدا
 يالميعه احتماالً الهه بزرگ ک دارددار  شاخ

به شکل  يز بر تختين الهه نيکه ا شاستيريريک
 ناک نشسته استينشوشيا يمار همچون خدا

)Herzfeld, 1935: 5( .يان قربانگاهياددر برابر خ 
بلند به  يها گر با دامن قرار دارد و سه پرستش

گر در ياند و دو تن د افتهيبار  يحضور زوج اله

 ياند، در دست خدا ظرف ستادهيا ها پشت سر آن
است  ياست که از دوران آن دو رشته آب جار

در صحنه دوم  .)۹۶: ۱۳۷۰ دزاده،ي(مج
ف در حال فرود آمدن از يشگران در سه ردياين

 ,Curaverunt(هستند ان يخداپلکان در مقابل 

 يها باق نفر از آن ۲۷اکنون نقش . )263 :1989
که در  يافراد .)۳۳: ۱۳۴۷ ،ينده است (سامما

مقابل شاه قرار دارند دست چپ را به طور 
و در مقابل صورت نگه داشته و دست  يعمود

 اند در مقابل شکم قرار داده يحالت افقراست به 
ن نقش يت اياهم .)۱۹- ۴: ۱۳۷۲ گروپ،(

که  نيرا گذشته از ايز است؛اد يبرجسته ز
مار را نشان  ينشسته رو ين خداييگسترش آ

 يها آب يعني ؛خود يت اصليدهد، خصوص يم
اند را  را که خزندگان مظهر آن بوده ينيزمريز

الزم به ذکر  .)۵۹: ۱۳۷۲ ه،يآم( سازد يروشن م
ت ين نقش برجسته با قاطعيان ايخدا است که

 پژوهشگراناز  يبرخرا که يز ؛اند نشده ييشناسا
ناک و ينشوشيها احتماالً ا اند که آن دهين عقيبر ا

) هستند يانشان يخدا ک زوجيرشا (يالهه ناپ
)Vanden Berghe, 1986: 159( )۱۲ شکل(.  
  

  
گاه موزه  (ماخذ: وبخدا با دو مار در دست  - ۱۱ شکل

  )http://www.louvre.fr/enلوور

  

http://www.louvre.fr/en
http://www.louvre.fr/en
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  Potts, 2004:183) ( از مار يناک با تختينشوشيا يخدا -۱۲ شکل

  

 يلومتريک ۷در  ن نقش برجستهيانقش رستم:  -۲
و  )Porada, 1965: 67( ستد واقع ايتخت جمش

و کعبه  يوجود قبور شاهان هخامنش ليدل به
زرتشت معروف به نقش رستم است. مطالعات و 

روشنگر آن است که  يشناس باستان يها پژوهش
و هر کدام  دارند ن نقوش سه صحنه متفاوتيا

ن و يدوره خاص است. اولک يها مربوط به  آن
به نقش  يادين صحنه که شباهت زيتر يميقد

 يب عمديرغم تخر يبرجسته کورانگون دارد و عل
به  يتخت يان را که رويک زوج از خدايتوان  يم

کرد، که  يياند را شناسا ار جلوس کردهشکل م
: ۱۳۷۱است (صراف،  مانده يها باق فقط تخت آن

باشد  مين نکته يات است يآنچه که حائز اهم .)۱۷
به شکل مار  يز بر تختيکه الهه همچون خدا ن
مار هم در ارتباط دهد  مينشسته است که نشان 

در صحنه دوم . باشد ميبا عنصر مذکر و هم مؤنث 
دارد  کره وجوديدو طرف نقش برجسته نقش دو پ

 يژگيکه و ،است با کاله نوکدار يمرد يکي
با کاله  ييبانو يگرياست و د يالميعپادشاهان 

ن نقش يا .است يکنگره دار که احتماالً همسر و
 دزاده،ي(مج است ينشان دهنده دو زوج سلطنت

قاً در يدر قسمت وسط صحنه و دق .)۹۷: ۱۳۷۰
کره تمام قد بهرام دوم يپ يالميع يمقابل خدا

 شده با يحجار) .م ق. ۲۹۷-۲۹۴( يپادشاه ساسان
نقش تنه  مين صورت به ها که آن همراهان خود

ک فرهنگ يد با يمربوط به دوره جد اند و شده
 :Vanden Berghe, 1983(کامالً متفاوت است 

ه صحنه اول را مربوط به دوره ين آميهمچن ؛)29
 نو  الميعکورانگون و صحنه دوم را مربوط به زمان 

 .)۱۳ شکل( )Amiet, 1966: 560( داند يم
  

  
نشسته بر ان يخدا – نقش برجسته نقش رستم  - ۱۳ شکل

 :Potts, 2004)    186(از مار يتخت
 

  ها مجسمه
 يرب النوع يمفرغ يها ن مجسمهيتر از جالب يکي -۱

 يسوار است و لباس يميقد ياست که بر ارابه جنگ
 :۱۳۷۰دزاده،يبر تن دارد (مج يافق يها نيبا چ
پهن با دو ک تاج سه طبقه ي سر يرو و )۷۱

ها آن محل نصب شاخ  سوراخ وقرار دارد سوراخ 
 ديبازده است، که  چنبره يتاج آن مار ياست و رو

 )۴۸: ۱۳۷۲ ه،يرآميپ( بودنش باشد يعالمت دوزخ
  .)۱۴ شکل(

هاي شناخته شده در شوش  گروه ديگري از پيکره -۲
که از اکروپل شوش و برخي گورهاي متعلق  Iاليه 

اند  به کودکان در اين محوطه يافت شده
)Mecquenem, 1933: 183 شباهتي ظاهري به (

مارهاي کبري دارند که به همين مناسبت به نام 
اي که در  اند. نکته هاي کبري مشهور شده پيکرک

هاي کبري قابل توجيه است، اين  مورد اين پيکرک
ها فاقد جنسيت هستند و به  است که اين پيکرک

دو گروه نقاشي شده و نقاشي نشده تقسيم 
هاي کبري در هزاره چهارم  هانواع مجسم شوند. مي

تلو و  -تل اويلي - هايي چون وارکا ق. م. در محل
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 اند النهرين شناسايي شده تپه گورا در بين
)Spycket, 1992: 11(.  

  

 
  )Potts, 2004:178( به شکل چمبره مار يخدا با کاله - ۱۴ شکل

  

ک خدا از ارگ شوش يز سر ا يبخش ياثر بعد -۳
اونتاش گال که از  ياز دوران پادشاهاست که 

 .مانده يباقد ساخته شده است يسنگ آهک سف
 افته استيل يسر خدا از دو مار تشک يش مويآرا

 يها کرهيآور پادي يو يشاني، پ)۱۵(شکل 
ن سر به احتمال فراوان ياست. ا ياکد -يسومر

را از يز ؛باشد يم يالميعان ياز خدا يکيمتعلق به 
 ي، مارهاگريد يسوسو با مار ارتباط دارد و از   کي

 يبر سر خدا که است يمار ادآوريده بر سر او يآرم
 مه نخست هزاره دوم ق.يسوار بر ارابه متعلق به ن

 شکل( )۸۹: ۱۳۷۰ دزاده،ي(مجاست  زده  . چنبرهم
از  يکه قطعات شود ين تصور ميچن. )۱۴

مانده است، که همه  يباق يمتعدد يها مجسمه
ان ياز خدا يمشخصر يمتعلق به مجسمه ها و تصاو

 ( است شان مار بوده يکه  عالمت اصل استبزرگ 
 .)۵۹: ۱۳۷۲ ه،يآم

  

 
: ۱۳۷۰ زاده،دي(مجي شانين نقش مار بر پييخدا با تز - ۱۵ر يتصو

۱۶۵(  

  بهيکت
 - کيمعبد کوت يها از نقش برجسته يکي يرو

ناک در شوش، شاه در حالت زانو زده نشان داده ينشوشيا
به شکل مار به  يئيم شيتقدکه در حال است شده 

 يک نقش حکاکيآن در کنار  يبه سنگيخداست که کت
ش يآن کم و ب يترجمه نوشتار است ومار از نقش شده 

ناک، شاه ينشوشيا -کيمن کوت«ن گونه است که: يبد
ک تمثال ين مار را به مثابه يده هستم من اين و برگزيزم

ناک ينشوشين ما متعلق خدا ايا سرزميآ شود ،کنم يوقف م
  .)۹۲: ۱۳۷۱ س،تنيه( ...» باشد

  
 اير اشيظروف و سا

ها و سرپوش  در کوزه يرو الميعنقش مار در دوره 
س ظاهر ينشانه حراست در مقابل ابل عنوان بهظروف، 

 يبر رو محافظ عنوان بهن نقش مار يهمچنشود و  يم
م يترسرفتن دند و باال يچيپدر حال درها  يها و رو دروازه

ها  يالميآثار ع ير مار بر رويگر تصاوي. از دديگرد يم
گرد آن نقش مار تجسم که بر  يتوان به ظروف سفال يم
ر، عصا و يت چون ييدسته ابزارها ايافته اشاره نمود و ي

تختگاه که ستاده يچ ايمارپ صورت بها ين و يچوگان سالط
اگر با  .)۴۷: ۱۳۷۱نتس، يه(داد  يل مين را تشکيسالط

م در اکثر موارد ما نقش يکه گفته شد بنگر يدقت به آثار
 يبيترک صورت بهم چه ينيب يان ميمار را در ارتباط با خدا

تخت خدا  عنوان بها ي مه مارين -مه انسان (خدا)يهمچون ن
ان يب يا و به گونهکه وقف خدا شده  يتمثال صورت بها يو 

 الميعشه در مذهب و اعتقادات مردم يکننده آن است که ر
ه درمورد نقش مار ياست به چند نظر ا الزمنجيدارد در ا

  م:يبپرداز
و  يک سمبل جهانيمار :«سد ينو يم رکوپر در مورد ما

در شرق  يکند، حت يخود را عوض م ياغلب با اژدها جا
 صورت بهست. در مهرها نقش مار يان آن دو نيم يدور فرق
در ر ين تصويشود که ا يده ميده ديچيبه خود پ يحلقه ا
و  يپنهان يها است از گردش مظاهر و قدرت يانيواقع ب

ک و بد است ...، ين يره شده در انجام کارهايذخ يروهاين
مرگ را به دنبال  و يمفهوم نابود يمار در سمبل جهان
ا کردن يو اح يزندگ ياو به معن يدارد و پوست انداز

د و ماه بوده و مفهوم ياز خورش يدوباره است، او نماد
، عقل و يبد - ي، خوبيکيو تار يي، روشنامرگ -يزندگ

 :Cooper, 1968 ( »را به دنبال دارد يشهوت، تولد و بارور
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 الميعن تمدن يراست مايه نقشک ينز نقش مار را يه .)146
هزاره سوم و  يها نهيسفال يحت«سد: ينو يداند. او م يم

ده مار است. نقش يچيپ يها منقوش به نقش .م چهارم ق.
نشانه  عنوان بهها و سرپوش ظروف  در کوزه يمار رو

(باغبان  ...» شود و يس ظاهر ميحراست در مقابل ابل
  .)۹۲: ۱۳۷۵ کوچک،
دانسته و با توجه  يتيالوه يمار را موجود يروشجيدوم

 يها مار و آب يخدا ها، به نقش برجسته کورانگون و استل
و  الميعبزرگ  يخدا» ناکينشوشيا«را  الميعدر  جهنده

  .)Demiroschedji, 1981: 25( داند يبزرگ شوش م يخدا
  
  يريگ جهينت

در توجه به آنچه گفته شد در اکثر موارد نقش مار را  با
 بر سر دارد دار کاله شاخا در ارتباط با خدا که يو الب ق

 يست که نقش مار برايدر آن ن يو شک ديگردمشاهد 
ن راستا الزم به ذکر يدر ا  .صرف نبوده است هين و آراييتز

خاص و مختص مذهب و  م نقش مار،يادآور شوياست که 
 نيالنهر نيدر بنماد مار  چرا که  ؛ها نبوده   يالميع فرهنگ

ان ين ميدر ا .شده است يپرستش مراه" ي"ن يخدا عنوان به
مار  هيمان است اما نقشيالنهر نيمتأثر از بمار نقش اگرچه 

جه ن با تويهمچن ؛است يالميع يژگير انسان کامالً وبا س
 يها، استل و حت بهي، نقوش برجسته، کتبه مهرها

، تخت م تنه خدايا نيمار نقش م يها متوجه شد مجسمه
دهد که ما از آن  يل ميکاله خدا را تشک يا حتيو  خدا

با توجه به نقش  يم برخيکن ياد مي »مار خدا« عنوان به
 يخدا را خداکورانگون و استل اونتاشگال مار برجسته 

 يالميعان بزرگ يکه از خدا- ا هومبان يناک و ينشوشيا
ناک که ينشوشيا يکنند به خصوص خدا ياد مي -هستند

شتر از مار خدا يز بوده است و بين نيريجهان ز يخدا
عالوه بر آنچه  .کنند ياد ميناک ينشوشيا يخدا عنوان به

دست آمده  هب زين از هفت تپه يمهرها ديان گرديکه ب
ها  آن يبه شکل مار بر رو يتخت يبر روالهه که نقش است 
و ان يتواند هم نشان خدا يمار من يبنابرا ؛اند ر شدهيتصو

ن عملکرد را در يا جنس مؤنث باشد يها هم نشان الهه
گردد  يز مشاهده مين يالميع يها نقوش برجسته

توان گفت  يل مين تفاصي. با همه ا)۱۲و  ۱۳ يها (شکل
سمبل  عنوان بهمار عالوه بر جنبه مثبت خود که 

 يب ين و خدايري، جهان زينيرزميز يها ، آبيزيحاصلخ
ز ين يجنبه منف استخود  يبا توجه به پوست انداز يمرگ

است  يغن يالميعچنان در باور  اما جنبه مثبت آن دارد؛
 .شود يده گرفته ميناد يآن کم رنگ و حت يکه جنبه منف

م که نقش مار يابي يتر درم نگاه موشکافانه ينجا با کميدر ا
 يالميع ينقوش مهرها ين را از رويکامالً مثبت نبوده و ا

نم که يب يم از مهرها يکيدر  که چنان کردتوان درک  يم
کمر گاو  يخود را رو يها نه، دستيطور قر فون بهيدو گر

جانور فون يم گريدان يم که چناناند   مارها قرار داده
 يها عقاب با گوش يها و بال رر، سيبا بدن ش يا افسانه

اش  فهيوظ ياريده به طرف عقب به مفهوم هوشيکش
سمبل محافظت و را  يرو و نيمراقبت از گنج بوده و از ا

 عنوان بهفون را يشکل گردر گذشته . دانستند يمراقبت م
ساخت با  ير و جادوگران را دور ميکه ارواح شر يطلسم

که سر آن به شکل  يموجود کردند. احتماالً يحمل مود خ
ر و يگاو و بدنش به شکل مار است در گروه ارواح شر

 يکيها که مظهر ن فونيرا گريز ؛ث قرار دارديموجودات خب
 گريد يا در مهري اند و ور شده ها حمله ند به آنيو پاسدار

ن ياز بدن ا ييبا سر مار و نقش انسان که جز يانيپاچهار
ها  ن انسانيم که ايکن يمشاهده م شود يمحسوب موال يه

 يرين مارها جلوگيدارند با دست خود از حمله ا يسع
 ،خود يبيافت که مار در غالب ترکيتوان در يکنند پس م
، يزيتواند نقش مثبت همچون حاصلخ يکه م عالوه بر آن

رانگر، يباشد به همان اندازه و داشته و ... يمرگ يب
ن يا ن است کهيترسناک باشد و جالب توجه ان و يآفر  مرگ

ک عنصر يتوانسته  يه باز هم مين حالت کريموجود در ا
  باشد. انيالميع ياليز و خيانگ وهم يايندر د ياعتقاد

االت پژوهش ؤات و سيدر خصوص فرض يبه طور کل
  توان گفت: يم

ژه يو احترام و ياالرالم باستان، زن سيدر جامعه ع -۱
ان يگاه به آنان در مياختصاص جابه عنصر زن و 

ان، يها در فهرست خدا ان وجود داشت و الههيخدا
ت و احترام يعبود يداشتند و نوع يمقامات برتر

ها قابل  يالمين عيدر د يابد يمتعارف به زنانگريغ
 مشاهده است.

الم يع يالت مذهبيت و تشکيزنان در نظام روحان -۲
و  يامور مذهب يداشتند و در اجرا يگاه ممتازيجا

 ماًيش مردم، مستقيو آسا ينيد يها مراسم
حفاظت شبانه از معابد را به  يمشارکت کرده و حت

 يافت نذورات و امور اقتصاديعهده داشتند و در در
  امالک و ثروت که  يطوره کردند ب ينقش م يفايا
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 اند. داشته يفراوان     
است و حکومت نقش يزن در دوران باستان، در س -۳

حکومت و  ها يالمي. در دوره عاست داشتهعمده 
مشاهده شده از  ياريسلطنت زنان در موارد بس

کره ملکه) و متون ي(پ ياسيکرک سيجمله: دو پ
جلوس زنان بر  يايموجود در ساسله اپارت که گو

، يو اجتماع ياسياست و در امور س يتخت شاه
مقام  يحت يزنان امکان تصاحب مقامات عال

 داشتند. يپادشاه

مؤنث  صورت بهمار ها،  يالميع يدر معتقدات مذهب -۴
و  شدند يدر معابد پرستش مز ينو در غالب مارخدا 

 .اند داشتهالم ين در تمدن عيه راستينقش ما
ها مانند: (مهرها،  يالميمانده از ع يدر آثار به جا -۴

ها و نقوش برجسته) در اکثر موارد  استل، مجسمه
ن امر يا م.ينيب يان ميمار را در ارتباط با خدانقش 

ن يگوناگون از ا يها دهد که سمبل ينشان م
الم يشه در مذهب و اعتقادات مردم عير ،خزنده

 .داشته است
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and social affairs they had the opportunity to get exalted to the highest ranks. They could even 

become the king. Based on this, the ancient Elamite community should be considered as a 

female-dominated society. One of these characteristics was the particular respect that the 

Elamites always had for magic, the forces of the underworld and the female element. 

Worshipping snakes was yet another marked characteristic of theirs. It can be said that in 

addition to its positive aspect, which is known as the symbol of fertility, the snake has a 

negative aspect and a symbol of incapacity and seduction. In this article, we try to clarify the 

nature and identity of the serpent in the culture and religion of Elam by introducing the 

remains of this ancient civilization, such as inscriptions, figurines, dramatic designs, and so 

on having a role of the serpent. 
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Abstract 

 

Elam was an ancient pre-Iranian civilization centered in the far West and Southwest of what is 

now modern-day Iran, encompassing the lowlands of what is now Khuzestan and Ilam 

Province as well as a small part of southern Iraq. The modern name Elam stems from the 

Sumerian transliteration elam(a), along with the later Akkadian elamtu, and the Elamite 

haltamti. Elamite states were among the leading political forces of the Ancient Near East in 

classical literature; Elam was also known as Susiana, which is a name derived from its capital, 

Susa. Elam was part of the early urbanization during the Chalcolithic period (Copper Age). 

The emergence of written records from around 3000 B.C. also parallels Sumerian history, 

where slightly earlier records have been found. In the Old Elamite period (Middle Bronze 

Age), Elam consisted of kingdoms on the Iranian plateau, centered in Anshan, and from the 

mid-2nd millennium B.C., it was centered in Susa in the Khuzestan lowlands. Its culture 

played a crucial role during the Persian Achaemenid dynasty that succeeded Elam, when the 

Elamite language remained among those in official use. Elamite is generally considered a 

language isolate unrelated to the much later arriving Persian and Iranic languages. In 

accordance with geographical and archaeological matches, some historians argue that the 

Elamites comprise a large portion of the ancestors of the modern day Lurs, whose language, 

Luri, split from Middle Persian. The Elamites practiced polytheism. Knowledge about their 

religion is scant, but, according to Cambridge Ancient History, at one time they had a 

pantheon headed by the goddess Kiririsha/Pinikir. Other deities included In-shushinak and 

Jabru, lord of the underworld. According to Cambridge Ancient History, "this predominance 

of a supreme goddess is probably a reflection from the practice of matriarchy which at all 

times characterized Elamite civilization to a greater or lesser degree." Searching and 

exploring the ancients and ancient religions in every nation has led to the explanation of the 

biological, cultural, and anthropological characteristics of those peoples, and the symbolism 

of the remaining works has contributed greatly to it. One of these symbols is the role of snake 

in the ancient Islamic civilization. The ancient Elam is a land name in the southwest of Iran, 

which covered Khuzestan, Fars, and parts of Kerman, Lorestan, and Kurdistan provinces 

during the third to the first millennium B.C., according to the geopolitical divisions. One of 

the characteristics of the Elamites was that the female element was held in high esteem to the 

extent that they had a special place among gods. This superiority was emphasized to the 

extent that the goddesses were usually ranked higher compared to gods, and even in political 
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