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فیل ها، مارها و پرندگان

کتاب	امیرحسـین	ذکرگو	از	مجموعۀ	بزرگ	»نمادشناسـی	شرق«	 این	نوشـتار	به	نقد	سـه	
عبارت	انـد	 کتـاب	 سـه	 ایـن	 می	پـردازد،	 هنـر	 فرهنگسـتان	 انتشـارات	 توسـط	 منتشـره	
و	 هندویـی	 و	 بودایـی	 هنرهـای	 در	 مـار	 بودایـی،	 و	 هندویـی	 شـمایل	های	 در	 فیـل	 از:	

پرنده	هـای	اسـاطیری	در	هنرهـای	بودایـی	و	هندویـی.
که	اطالعات	مناسبی	را	در	اختیار	مخاطبان	و	اسطوره	پژوهان	 کتاب	ها	درحالی	 این	
نمونه	هـای	 بررسـی	 مخاطـب،	 شناسـایی	 عـدم	 چـون	 اشـکاالتی	 ولـی	 می	دهـد	 قـرار	

محـدود،	فصل	بنـدی	نامناسـب	و	...	در	آن	هـا	دیـده	می	شـود.	

کليدواژه:
اساطیر	هندویی،	اساطیر	بودایی،	پرنده،	مار،	فیل،	امیرحسین	ذکرگو

دربارۀ مؤلف
زمینـۀ	 در	 تحصیـالت	 دارای	 ذکرگـو،	 امیرحسـین	 دکتـر	 کتـب،	 ایـن	 گرانقـدر	 نویسـندۀ	
زیبایی	شناسـی	و	فلسـفۀ	هنر	اسـت.	وی	در	حوزۀ	ادیان	شـرقی	)بودیسـم،	هندوییسـم	
و	اسـالم(،	پژوهش	های	بسـیاری	انجام	داده	و	متخصص	در	زمینۀ	هندشناسـی	اسـت.	
عـالوه	بـر	ایـن،	او	در	زمـان	فعالیـت	در	ایـران،	در	دهـۀ	80،	بـه	تدریس	مطالعـات	تطبیقی	
کـه	خصوصـًا	در	زمینـۀ	نمادپردازی	جانوران	و	تطبیـق	آن	ها	در	تمدن	های	 می	پرداخـت	
کارنامـۀ	 در	 می	گیـرد.	 قـرار	 ایـران	 در	 پیشـتاز	 و	 نخسـت	 پژوهش	هـای	 زمـرۀ	 در	 کهـن،	
کتـاب	و	مقـاالت	بسـیاری	بـه	زبان	هـای	 آثـار	علمـی-	هنـری	وی	بیـش	از	دوازده	جلـد	
انگلیسـی،	فارسـی	و	اردو	در	نشـریات	بین	المللـی	و	داخلـی	دیـده	می	شـود.	نمونه	هایـی	

کتـب	منتشـرۀ	وی	در	ذیـل	آمـده	اسـت: از	

	مهران	ملک
کاشان	 دکتری	پژوهش	هنر	و	عضو	هیئت	علمی	دانشکده	معماری	و	هنر	دانشگاه	

malek.mehran@yahoo.com

فيل ها، مارها و پرندگان
نقدی بر سه گانۀ هنرهای هندویی و بودایی
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اسرار	اساطیر	هند	)خدایان	ودایی(.	تهران:	فکر	روز،	1377.
اسطوره	شناسـی	و	هنـر	هنـد.	تهـران:	فرهنگسـتان	هنـر	جمهـوری	اسـالمی	ایـران،	

موسسـۀ	تألیـف،	ترجمـه	و	نشـر	آثـار	هنـری	»متـن«،	 1392.  
ایـزدان	آب	و	آبزیـان	اسـاطیری.	تهـران:	فرهنگسـتان	هنـر	جمهـوری	اسـالمی	ایـران،	

موسسـۀ	تألیـف،	ترجمـه	و	نشـر	آثـار	هنـری	»متـن«،	1394.  
کوماراسـوامی.  کتـاب	»رقـص	شـیوا«ی	آنانـدا	 مبانـی	سـنتی	هنـر	و	زندگـی:	تأملـی	در	
تهـران:	 هنـر	 فرهنگسـتان	 سـفارش[	 ]بـه	 ذکرگـو؛	 امیرحسـین	 شـرح	 و	 ترجمـه	 تحقیـق،	

موسسـۀ	تألیـف،	ترجمـه	و	نشـر	آثـار	هنـری	»متـن«،	1390.  

کنتیـش.	فلسـفۀ	هنـر	مسـیحی	و	شـرقی.	تحقیـق	و	ترجمـه:	 آنانـدا	 کوماراسـوامی،	
ایـران،	1386.  اسـالمی	 تهـران:	فرهنگسـتان	هنـر	جمهـوری	 امیرحسـین	ذکرگـو	

کوماراسـوامی،	آناندا	کنتیش.	مقدمه	ای	بر	هنر	هند.	تحقیق	و	ترجمه:	امیرحسـین	
ذکرگـو.	تهران:	روزنه،	1381.

و	...
شـناخته	 عکاسـی(	 و	 خوشنویسـی	 )نقاشـی،	 هنـری	 رشـتۀ	 چنـد	 در	 او	 سـویی	 از	
شده	اسـت	و	آثـار	وی	در	ایـران،	ایاالت	متحـدۀ	آمریـکا،	سـوییس،	چیـن،	چـک،	هنـد،	
کنـون	بـه	معـرض	 کسـتان	و	امـارات	متحـدۀ	عربـی،	از	سـال	1977	تا مالـزی،	سـنگاپور،	پا
کنـون	عضـو	هیئـت	علمـی	موسسـه	و	 گذاشـته	شـده	اسـت.	اسـتاد	ذکرگـو،	هم	ا نمایـش	

)ISTAC(	اسـت. و	تمـدن	اسـالمی	مالـزی	 اندیشـه	 بین	المللـی	 دانشـگاه	

کتاب ها دربارۀ 
کـه	بـه	نمادشناسـی	جانـوری	هنر	 کتـاب	مـورد	بحـث	بـا	پژوهش	هایـی	مواجهیـم	 در	سـه	
»هنـد	باسـتان«	پرداختـه	شـده	اسـت.	نویسـنده	در	ایـن	تحقیقـات	بـه	نمونه	هایـی	از	
حکایـات	اسـاطیری	جانـوران	و	آثـار	هنـری	مرتبـط	پرداختـه	و	خواننـدگان	را	بـا	مفاهیـم	
کـه	 کـرده	اسـت	 کهـن	آشـنا	 نمادیـن	ایـن	جانـوران	در	فرهنـگ	شـرق	و	به	خصـوص	هنـد	

خـود	جـای	تقدیـر	بسـیار	دارد.

در شــمايل های  فيل  ـ ي ن .  ام ي رح سـ ذك رگ و،   ■
تاليف،  بودايــی.    تهران: موسســۀ  و  هندويی 
ترجمه و نشــر آثار هنری »متن«: فرهنگستان 
هنر جمهوری اســامی ايران، پژوهشکدۀ هنر، 

  1388.   60 ص. : مصور؛ 16×1۵ س م. 
شابك:978-964-232-040-0   
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کتاب	هـای	مـورد	بحـث،	نویسـنده	بـر	اسـاس	فهرسـت	مطالـب	بـه	مباحـث	ذیـل	 در	
پرداختـه	اسـت.

فيـل در شـمایل های هندویـی و بودایـی: مقدمـه-	فیـل،	نمـاد	شـرق-نماد	فیـل	
در	هنـر	بودایی-فیـل	در	خـواب	مایادوی-فیـل،	مظهـر	نیـروی	مذکر-فیـل	سـفید-فیل	
و	ابر-فیـل،	مرکبـی	شـاهانه	و	نشـان	چکراورتین-اسـطورۀ	آفرینـش	فیل-نمـاد	فیـل	در	
معـاش- خرد-فراخـی	 موانع-پیـروزی	 بردارنـدۀ	 و	 خـرد	 نمـاد	 هندویی-گانیشـا،	 هنـر	
بـه	 منتسـب	 گانیشا-افسـانه	های	 گانیشـا-مرکب	 اسـطوره	ای	 و	 تاریخـی	 ریشـه	های	

مکتوب-واژه	نامـه. منابـع	 در	 گانیشـا-فیل	 آفرینـش	

مـار	در	هنرهـای	 کتـاب-	 مـار در هنرهـای بودایـی و هندویـی:	سـرآغاز	و	معرفـی	
گاها-مار	در	آییـن	بودایی-حکایت	 گا-اسـطورۀ	تولـد	نا گا-واژه	نا بودایـی	و	هندویی-نـا
جهـان- آغـاز	 و	 آنانتـا	 	 هندویی-حکایـت	 آییـن	 در	 بودا-مـار	 اشـراق	 و	 کالینـدا	 گامـو	 نا
و	 کالیـا	 نبـرد	 ایندرا-حکایـت	 بـا	 وریتـرا	 نبـرد	 جهان-حکایـت	 پایـان	 و	 ششـا	 حکایـت	
کا	 کشـا گاتا گیـری	از	اقیانـوس	شـیر-حکایت	دشـمنی	نا کـره	 کریشـنا-حکایت	واسـوکی	و	
گردنش-مفاهیم	نمادیـن	مار-بی	کرانگی-	نیروی	 بـا	پانداواها-حکایـت	شـیوا	و	مـار	دور	
مذکـر	و	مؤنـث-آب	و	حیـات-	نگهبانـی	و	حفاظت-واسـطه	انتقـال	یـک	دورۀ	اسـاطیری	
نقـش	 حامـی-در	 و	 بسـتر-چتر	 و	 گاه	 تکیـه	 شمایل	ها-مسـند،	 در	 بعد-مـار	 دوره	 بـه	

گامودرا-واژه	نامـه. آرایه	ها-نا و	 آالت	 در	 آیینی-مـار	 تشـریفات	 در	 ریسـمان-مار	

کتـاب- پرنده هـای اسـاطيری در هنرهـای بودایـی و هندویـی:	سـرآغاز	و	معرفـی	
گارودا	بـرای	رهایـی	از	 کادرو	و	اسـارت	ویناتا-تـالش	 گارودا-اسـطوره	تولدگارودا-حیلـه	
گارودا-ربـوده	شـدن	شـهد	جاودانگـی	 اقتـدار	 اینـدرا	و	 اسـارت-ماجرای	نفریـن	شـدن	
گارودا-اینـدرا	آمریتـا	را	بـاز	مـی	ربایـد-گارودا	بـه	مثابـه	نماد-پرندۀ	وحـی	و	مرکب	 توسـط	
گارودا- گارودا-ویژگی	هـای	ظاهـری	 گارودا-همسـر	و	فرزنـدان	 ویشـنو-نام	هـا	و	القـاب	
گارودا	دشـمن	مارها-هامسا-هامسـا،	نمـاد	روح	و	رهایی-هامسـا،	نمـاد	نیـروی	حیـات	

هنرهای  در  ـ ي ن .  مار  ام ي رح سـ ذك رگ و،   ■
بودايی و هندويی . تهران : موسسه تاليف، 
ترجمه و نشر آثار هنری »متن «: 1391. 
 73 ص. : مصور)رنگی(. ؛1۵×1۵/۵ س م.  

نمادشناسی هنر شرق ؛ 2.
شابك: 978-964-232-16۵-0
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و	تنفـس،	هامسـا	نمـاد	اتحـاد	روح	سـالک	و	خالـق-	هامسـا،	مرکـب	برهمـا	و	سرسـوتی،	
کای	بـودا،	نمادشناسـی	حکایـت	فوق-هامسـا،	پرنـدۀ	فرقـان- حکایـت	هامسـا	و	جاتـا
جاتایو	و	سـامپاتی-جاتایو	در	رامایانا-پیوسـتن	جاتایو	به	موکشـا،	سامپاتی	در	رامایانا-

کیناری-جانـوران	ترکیبـی	بالدار-پرنـدگان	دیگر-واژه	نامـه. کینـارا	و	

عدم تناسب متن و مخاطب
گروه	مخاطبانی	اسـت	 کتاب	در	ذهن	شـکل	می	گیرد،	 که	پس	از	مطالعه	 شـاید	اولین	پرسشـی	
کـه	نویسـنده،	پژوهش	هـای	خـود	را	بـه	آن	هـا	اختصـاص	داده	اسـت.	آیـا	مخاطبـان	نویسـنده،	
عالقه	منـدان	عاّمـه	بـه	هنـر	مشـرق	زمین	هسـتند	یـا	نوجوانان	یا	متخصصـان	هنر،	نمـاد	و	...؟

گـروه	نوجوانـان	اسـت،	 گـروه	عالقه	منـدان	عاّمـه	یـا	 گـر	مخاطـب،	 در	مـورد	نخسـت،	ا
کتاب	 کلـی	آنـان	بـا	نمادهـای	جانـوری	اسـت	و	ایـن	مسـئله	خصوصـًا	در	 نیـاز	بـه	آشـنایی	
کـه	آغـاز	زنجیره	وار	نمادشناسـی	جانوری	 اول	فیـل	در	شـمایل	های	هندویـی	و	بودایـی 1	
کاماًل	مشـاهده	می	شـود.	خواننده،	بدون	آشـنایی	با	نمادشناسـی	جانوری	 هند	اسـت،	
کتـب	از	 کـه	طبیعتـًا	در	ایـن	نـوع	 کهـن	 و	خصوصـًا	شـکل	گیری	و	اهمیـت	آن	هـا	در	ادیـان	
اهمیـت	خاصـی	برخـوردار	اسـت	بـه	یکبـاره	در	مجموعـه	ای	از	اطالعـات	در	بـاب	جانوری	
چـون	فیـل	و	بـا	مفاهیـم	نمادیـن	آن	و	بـه	عبارتـی	بـا	مـواردی	چـون	فیـل	نمـادی	از	بـودا	
کلـی	بـا	نمادهـای	جانـوری	 و	...	آشـنا	می	شـود.	لـذا	در	آغـاز	ایـن	مجموعـه،	نیـاز	آشـنایی	
کهن	بسـیار	اهمیت	داشـته	اسـت،	احسـاس	می	شـود.	در	این	رابطه	در	سـیر	 که	در	ادوار	
کـه	در	مرحلـه	ای،	بشـر،	جانـوران	را	می	پرسـتیده	 پرسـتش	بشـر	ابتدایـی،	شـاهد	آنیـم	
بـا	 محیطـش	 در	 کـه	 چیزهایـی	 انـواع	 پرسـتش	 ماننـد	 اسـت،	 می	شـمرده	 مقـدس	 و	
کاسـیرر	Ernest Cassirer	از	آن	هـا	به	عنـوان	خدایـان	لحظـه	ای	 آن	هـا	روبـه	رو	می	شـد	و	
کارکـرد	و	 کارکـردی،	بـر	اسـاس	 یـاد	می	کنـد	و	بـه	مـرور	ایـن	پرسـتش	بـه	سـوی	خدایـان	

منافعشـان	در	زندگـی،	سـوق	می	یابـد	)کاسـیرر،	1925،	75-76(.
	بـه	عبارتـی	جانـوران	بـر	اسـاس	منافـع	بسیارشـان	در	ارتبـاط	با	تغذیه،	پوشـش،	ابزار	
و	...	و	از	سـویی	تـرس	از	درنده	خویـی	یـا	صفـات	مرگ	بـار	آنهـا،	پرسـتش	شـده،	مقـدس	
شـمرده	می	شـدند	و	فرمـی	جادویـی	و	بـه	بیـان	دیگـر	قدرت	هایـی	الهـی	یافتنـد،	امـا	بـه	

ـ ي ن. پرنده های اســاطيری در  ■ ذك رگ و، ام ي رح سـ
هنرهای بودايی و هندويی. تهران: فرهنگستان هنر 
تاليف، ترجمه و  ايران، موسسه  جمهوری اسامی 
نشــر آثار هنری »متن« ، 1393.    108ص.  مصور 

)بخشی رنگی( ؛ 1۵×16 س م. 
شابك:   978-964-232-19۵-7  
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مـرور	زمـان	بشـر	بـا	درک	بیشـتر	از	خویـش،	خـود	را	در	قالـب	جانـوران	و	سـپس	جانشـین	
.)Baring	&	Cashford,	1993,	26-27( ...	کنـد	می	آنـان

گونی	در	فرهنگ	های	مختلف	 گونا در	این	امتداد،	نمادهای	جانوری	با	شکل	های	
بـه	چشـم	می	خورنـد،	نمادهـای	جانـوری	تقریبـًا	در	همـۀ	فرهنگ	هـا،	انعکاسـی	از	بنیـاد	
کیهـان	به	عنـوان	یـک	 و	اسـاس	طبیعـِت	انسـانی،	دنیـای	پیرامونـش	و	قدرت	هـای	آن	و	
گونی	را	در	سـطوح	 گونا کلیـت	بـوده	اسـت.	نمادهـای	جانـوری،	تصاویـر	و	مفاهیم	بسـیار	
کنـار	هـم،	متضـاد	یـا	بـا	مفاهیـم	متقابـل،	 مختلـف،	بـه	صـورت	شـکل	های	پیچیـده،	در	
کـه	بـا	یکدیگر	 بـه	نمایـش	می	گذارنـد.	از	سـویی	آن	هـا	ارتبـاط	دیگـر	حوزه	هـای	نمادیـن	را	
یـک	 نمادهـای	 یـا	 می	سـازند	 داسـتانی	 فرم	هـای	 و	 کـرده	 هماهنـگ	 دارنـد،	 گفت	وگـو	
کـه	 کـه	حتـی	در	فرهنگ	هایـی	 اسـت	 ایـن	درحالـی	 بازگـو	می	کننـد.	 را	 فرهنـگ	خـاص	
جانـوران	مقـدس	نیسـتند،	حیوانـات	نقـش	مهمـی	در	بیـان	احساسـات	و	عقایـد	مـردم	
گـون،	ارتبـاط	سـمبلیک	انسـان	و	حیـوان،	 گونا بـازی	می	کننـد.	در	هـر	صـورت	در	اقـوام	
ایـن،	 بـر	 عـالوه	 اسـت.	 	... و	 ریخت	شناسـی	 روان	شـناختی،	 متفـاوت	 وجـوه	 دارای	
کـه	 فراهـم	می	کنـد	 را	 یـک	حـوزۀ	سـمبولیک	 توتمیسـم،	 و	جوهـرۀ	 پرسـتش	حیوانـات	
باعـث	شـناخت	پیچیدگی	هـای	جوامـع	مختلـف	می	شـود،	بـه	عبارتـی	عقاید	توتمیسـم2 
جوهـرۀ	مذاهـب	ابتدایـی	اسـت	و	تغییـر	و	تحـول	مذهبی	از	دوران	ابتدایـی	با	عقاید	نافذ	
توتمیسـم	در	جوامـع	قابـل	سـنجش	اسـت.	بدین	سـان	پژوهشـگران	دیـن	توجه	خاصی	
بـه	حضـور	عقایـد	و	فرهنگ	هـای	جانـوری،	به	ویـژه	مناطـق	مدیترانـه،	سـند،	نیـل	و	...	
دارنـد،	عـالوه	بـر	ایـن	حیوانـات	اغلـب	بـا	خدایـان	ارتبـاط	خاصـی	دارنـد	و	در	اسـاطیر،	
داسـتان	های	سـنتی	و	بومـی	و	در	آییـن،	نقـش	نقادانـه	و	نمادیـن	مهمـی	را	ایفـا	می	کنند	
...	)202-291	1/	Bliade, 1945-1955,(.	از	سویی	استروس	Leo Stauss	معتقد	است	
گر	آن	را	مانند	هر	نظام	مفهومی	 که	توتمیسـم	یک	پدیدۀ	خاص	جوامع	بدوی	نیسـت.	ا
کـه	در	واقـع	توتمیسـم	یـک	 دیگـری	مـورد	تجزیـه	و	تحلیـل	قـرار	دهیـم،	معلـوم	می	شـود	
ایـن	اسـتروس	معتقـد	 بـر	 از	برخـی	شـیوه	های	اندیشـیدن	اسـت،	عـالوه	 نمونـۀ	خـاص	
کـه	توتمیسـم	یکـی	از	پدیده	هـای	مهـم	مربـوط	بـه	اسـطوره	و	اندیشـۀ	اسـطوره	ای	 اسـت	
اسـت	و	بخـش	بزرگـی	از	اسـاطیر	جهـان،	بـه	جانـوران	مربـوط	می	گـردد	...	)اسـتروس،	
کـه	خواننـده	را	بـه	دنیـای	 1386،	205-206(.	بدین	سـان	نیـاز	بـه	پیش	زمینـه	ای	اسـت	
بـه	فرهنـگ	هنـد	 کتـب	مـورد	بحـث،	 کهـن	و	در	 وسـیع	نمادهـای	جانـوری	در	دنیـای	

کنـد. باسـتان	و	حیوانـات	نمادیـن	و	اسـاطیری	آن	رهنمـون	
	... و	 نمـاد	 تاریـخ،	 هنـر،	 متخصصـان	 نویسـنده،	 مخاطبـان	 گـروه	 گـر	 ا سـویی	 از	
و	 را	می	طلبـد	 و	وسـیع	تری	 کتـب،	پژوهش	هـای	جامع	تـر	 ایـن	 ارائـۀ	اطالعـات	در	 هسـتند،	
کتـاب	نیـاز	بـه	نمونه	هـای	بیشـتری	در	بـاب	مفاهیـم	نمادیـن	و	تصاویـر	جانـوران	 در	متـن	
کـه	این	گونـه	تحقیقـات،	پایانـی	نـدارد	و	در	هـر	 بـه	چشـم	می	خـورد؛	البتـه	قابـل	ذکـر	اسـت	
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گاه	مـواردی	 زمـان،	دریچـۀ	دیگـری	بـرای	پژوهش	هـای	بیشـتر	بـاز	می	شـود	و	در	عیـن	حـال	
از	شـواهد	از	چشـم	پژوهشـگر	پنهـان	می	مانـد،	امـا	بـه	هـر	تقدیـر،	وجـه	نمادیـن	جانـوران،	
بـا	 ارتبـاط	 در	 خصوصـًا	 کـه	 می	طلبـد	 را	 عمیقـی	 تحقیقـات	 و	 اسـت	 گسـترده	ای	 مبحـث	
مشـخص	 ضمـن	 می	توانسـت	 نویسـنده	 بدین	سـان	 می	شـود؛	 یافـت	 وفـور	 بـه	 خدایـان	
گـروه	مخاطبـان،	بـه	تحدیـد	حـوزۀ	تحقیقـی	خـود	بپـردازد	و	حـدود	حـوزۀ	تحقیقـش	  کـردن	

کند.	 را	تشریح	

نمونه های محدود
پادشـاهان،	 ایزدبانـوان،	 ایـزدان،	 بـا	 خـود	 نمادیـن	 مفهـوم	 اسـاس	 بـر	 جانـوران	 امـا	
درخـت	 مفهـوم	 بـا	 همـراه	 نجومـی،	 مفاهیـم	 در	 سـویی	 از	 و	 کاهنـان	 قدرتمنـدان،	
می	یابنـد،	 بازنمـود	 باسـتانی	 ادیـان	 مفاهیـم	 در	 آن	هـا	 از	 بسـیاری	 کـه	 	... و	 زندگـی	
می	خورنـد.	 چشـم	 بـه	 کهـن	 تمدن	هـای	 هنـری	 آثـار	 و	 حکایـات	 در	 به	وفـور	
در	ذیـل	 بـا	خدایـان	 ارتبـاط	 در	 آنـان	خصوصـًا	 نمادیـن	 مفاهیـم	 از	 اندکـی	  نمونه	هـای	

مشاهده	می	شود:
گـون	در	آثـار	هنـد	نقـش	بسـته	 گونا از	جملـه	ارتبـاط	فیـل	بـا	خدایـان	بـه	صورت	هـای	
آنهـا،	فیل	هـا	در	مفهـوم	 کـه	طبیعتـًا	در	 اسـت،	ماننـد	مهرهـا،	نقاشـی	ها	و	مجسـمه	ها	
نمادین	با	وظایف	خدایان	هم	راسـتا	هسـتند،	مانند	تصویر	لکشـمی	و	فیل	ها	)تصویر1(	

کمتـر	اسـت3. کـه	البتـه	نسـبت	بـه	دو	نمـاد	پرنـده	و	مـار	 و	نمونه	هـای	آثـار	دیگـر	

تصویر	1:	تصویر	ایزدبانو	
لکشمی،	ایزدبانوی	باروری،	
همراه	با	دو	فیل	و	...	از	نقوش	
 متأخر	هند	بر	اساس	
کهن،	هند	 عقاید	
.)Williams،	2003،	197(

 

کـه	 امـا	در	رابطـه	بـا	نمـاد	مـار	در	تمـدن	هنـد،	حکایـات	بسـیاری	مشـاهده	می	شـود	
کتـاب	مـورد	نقـد	هـم	مشـاهده	می	شـود:	از	جملـه	نقـش	مـار	در	 نمونه	هایـی	از	آن	در	
اسـطوره	های	آفرینـش	هنـد	بـه	خوبـی	نمایـان	اسـت.	در	مهابهاراتـا4،	در	بـاب	آفرینـش	
کـه	آن	بـزرگ،	اول	زمیـن	و	آب	و	آتـش	و	بـاد	و	هـوا	را	آفریـد	 کـه	»بـدان	 چنیـن	آمـده	اسـت	
که	 گرفـت،	بعـد	از	آن	از	دل	خـود	یـک	ماری	را	 تـا	عالـم	را	بیافریـد	و	خـود	در	میـان	آب	قـرار	
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کـرد	تـا	هرچـه	پـس	از	او	آفریـده	شـود،	مـار	مذکـور	آن	 گ	)Sesanaga( گوینـد	پیـدا	 شـیش	نا
کـه	ده	طـرف	 گل	نیلوفـر	از	نـاف	ویشـنو5	پیـدا	شـد	 گیـرد.	در	ایـن	اثنـا	یـک	 را	بـر	سـر	خـود	
گشـت	و	از	آن	نیلوفـر،	برهمـا	بـه	وجـود	آمـد«	)مهابهاراتـا،	جلـد	سـوم،	 عالـم	از	او	روشـن	
دفتـر	دوازدهـم،	16(.	در	ایـن	امتـداد	در	تمـدن	هنـد،	پیـروزی	اینـدرا6	بـر	وریتـرا	Vrtra  کـه	
کیهانـی	و	باعث	رهایـی	آب	و	نور	 نـه	دسـتی	داشـت	و	نـه	پایـی	و	چـون	مـاری	بـود،	عملـی	

.)Eliade،	1986،	370(	...	شـد
از	 روایتـی	 در	 مارهـا	 نامیرایـی	 نمادیـن	 وجـه	 بـا	 رابطـه	 در	 وداهـا7	 در	 سـویی	 از	 	
در	 باخـت	 اسـاس	 بـر	 وی	 کـه	 اسـت	 آمـده	 	)Vinata( ویناتـه	 	،)Garuda( گارودا	 مـادر	
محاصـرۀ	 در	 جایـی	 در	 دور،	 سـرزمین	های	 در	 همسـرش،	 سـوگولی	 بـا	 شـرط	بندی	
بـرای	مارهاسـت	 َامریـت	 نوشـابۀ	جاودانگـی	 بـردن	 او،	 نجـات	 راه	 قـرار	می	گیـرد.	 مـاران	
اتفاقـات	 از	 پـس	 گارودا	 صـورت	 هـر	 در	 می	خواهنـد(،	 را	 مـاه	 آن	هـا	 روایتـی	 )در	
نجـات	 را	 خـود	 مـادر	 و	 می	بـرد	 زیریـن	 دنیـای	 بـه	 و	 آورده	 دسـت	 بـه	 را	 امریـت	 زیـاد،	
آن	 از	 مقـداری	 و	 می	ربایـد	 را	 	Amrita َامریـت	 آخـر،	 لحظـۀ	 در	 اینـدرا	 امـا	 می	دهـد،	
شـاخه	 دو	 آن	هـا	 زبـان	 بدین	سـان	 و	 می	لیسـند	 را	 آن	 مارهـا	 می	ریـزد،	 علف	هـا	 روی	
و	 	)186 	،1965 )ایونـس،	 می	شـوند	 جاودانـه	 و	 نامیـرا	 مارهـا،	 سـویی	 از	 نیـز	 و	  شـده	

،)Williams،	2003،139،	138(
محسـوب	 بـاروری	 بخشـندۀ	 مارهـا	 باسـتان،	 دوران	 از	 هنـد	 در	 ایـن	 بـر	 عـالوه	
می	شـدند.	در	هنـد	جدیـد	نیـز	انبوهـی	از	باورهـا	و	معتقـدات	بـر	خصلـت	باردارکنندگـی	
کبرایـی،	 کـه	خواسـتار	فرزندنـد،	بـا	پرسـتش	مـار	 کیـد	می	ورزنـد.	در	هنـد	زنانـی	 مـاران	تأ
 Komati هنـدی	 قبیلـۀ	 ارتبـاط	 ایـن	 در	 می	طلبنـد.	 او	 از	 را	 خـود	 حاجـت	 شـدن	 روا	
مـار،	 سـنگی	 پیکـرۀ	 از	 را	 زنـان	 گرفتـن	 حمـل	 و	 بـاروری	 	،Mysore میسـور	 ایالـت	 در	
کـه	نخسـتین	 نیازمندانـه	طلـب	می	کننـد.	از	سـوی	دیگـر	در	سراسـر	شـرق	بـر	ایـن	باورنـد	
اسـت.	 بـوده	 مـار	 بـا	 هنـگام	حیـض	 چـه	 و	 بلـوغ	 دوران	 در	 چـه	 زنـان،	  آمیـزش	جنسـی	
ارتبـاط	 ایـن	 در	 	.)Dobois،	 1899،	648( و	 	)Briffault،	 1927،	v،	 2،	 664،	585-665(
کـه	در	هنـد،	مـاران	از	دوران	بودیسـم	بخشـندۀ	بـاروری	در	سـطح	 الیـاده	نیـز	می	افزایـد	
Nagpur	در	 گپـور	 کهـن	در	شـهر	نا جهـان	پنداشـته	می	شـدند.	شـماری	از	نقاشـی	های	
کبراسـت.	در	هنـد	جدیـد،	بسـیاری	از	 کشـور	هنـد،	نمایشـگر	جفت	گیـری	زنـان	بـا	مـاران	
کیـد	می	ورزند،	بدین	 باورهـا	و	معتقـدات،	بـر	خصلـت	نیکـوکاری	و	باردارکنندگـی	ماران	تأ
کـه	زنـان	فرزنـدان	بسـیار	 کـه	مـاران	مانـع	نازایـی	زنـان	می	شـوند	و	موجـب	آننـد	 معنـی	
بیاورنـد	...	)الیـاده،	1985،	171-173(.	در	ایـن	راسـتا	در	هنـد،	دو	مـار	بـه	هـم	پیچیـده،	
کـه	بـه	بـارداری	مرتبـط	اسـت	و	می	گوینـد	 نمـادی	از	درخـت	مقـدس	هنـدوان	نیـز	هسـت	
کـه	زنـان	چنـد	سـال	پـس	از	 زناشـویی	درختـان	در	هنـد	عمومـًا	وقتـی	صـورت	می	گیـرد	
کنـار	 ازدواجشـان	هنـوز	فرزنـد	نزاده	انـد،	از	ایـن	روی	در	روز	و	سـاعت	یمنـی،	زن	و	شـوهر	
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از	ایـن	 تاالبـی	می	رونـد،	زن،	انجیربـن	معابـد	و	شـوهر	درخـت	انبـه	ای	مـی	کارد.	پیـش	
کار،	غسـل	می	کننـد	و	پـس	از	آن	زن	شـاخۀ	درخـت	مادینـه	را	بـه	شـاخۀ	درخـت	نرینـه	
گام	برداشـتن	 گاه	زن	و	شـوهر	عمل	 می	بنـدد	و	بـا	آب	تـاالب،	آن	هـا	را	آبیـاری	می	کنند	آن	
گـر	یکـی	 آیینـی	بـه	سـمت	راسـت	را	سـه	یـا	هفـت	یـا	صـد	و	هشـت	بـار	انجـام	می	دهنـد.	ا
از	درختـان	خشـک	شـود،	نشـانۀ	نحوسـت	اسـت،	در	غیـر	ایـن	صـورت	پـس	از	چنـدی،	
چنیـن	درختانـی	نیایـش	و	عبـادت	می	شـوند	و	نزدیـک	سـاقه	های	بـه	هـم	رسیده	شـان	
کبـرای	بـه	هـم	 کـه	نمایشـگر	پیکـرۀ	سـنگی	دو	مـار	 کال	می	گذارنـد	 گال	 شـیئی	بـه	نـام	نـا

پیچیـده	اسـت	)پیشـین،	292(	و	نمونه	هـای	دیگـر	...
	،Laxami لکشـمی	 ایزدبانـو	 بـا	 مـار	 نمادیـن	 ارتبـاط	 از	 نمونـه	ای	 	،2 تصویـر	 در	

می	شـود: مشـاهده	 	... و	 قـدرت	 زیبایـی،	 سـالمت،	 بـاروری،	 ایزدبانـوی	

تصویر	2:	نقش	ایزدبانو	
کنار	نقش	  لکشمی	در	
نمادین	مار،	دوران	متأخر،	
کهن	 متأثر	از	دنیای	
.)Williams،	2003،	224(

گون	و	با	شـکل	های	مختلف	 گونا امـا	در	ارتبـاط	بـا	نمـاد	پرنـده	نیز	در	هند	با	مفاهیم	
مواجه	می	شـویم.	در	رابطه	با	ایندرا	و	خدایان	در	مانداالی	اول،	سـرود	98،	در	سـتایش	
کرده	اسـت	 اینـدرا،	خـدای	جـو،	آسـمان	)مـوکل	بـاران(،	او	را	بـه	شـکل	یک	پرنده	تجسـم	
)ریـگ	ودا،	1368،	20(.	در	ارتبـاط	بـا	وصـف	او	در	مانـداالی	دوم،	سـرود	43،	خطـاب	بـه	
کـه	»وقتی	فریـاد	برمـی	آوری،	ای	پرنده،	 کپینجلـه(	آمـده	اسـت	 اینـدرا	)بـه	صـورت	پرنـدۀ	
کـه	خاموش	می	نشـینی،	اندیشـه	های	مهربان	نسـبت	 کـن،	هنگامـی	 نیکبختـی	را	اعـالم	
بـه	مـا	بپـروران،	چـون	هنـگام	پریـدن	می	سـرایی،	صـدای	تـو	ماننـد	چنـگ	باشـد	تـا	مـا	
کـه	سـزاواری	بسـتاییم«	 بـه	برکـت	اخـالف	نیکـو	برسـیم	و	در	ایـن	قربانـی	تـو	را	بدان	گونـه	
بـاب	قـدرت	و	سـرعت	پـرواز	او	در	مانـداالی	دوم،	سـرود12،	 )پیشـین،	77،78(.	و	در	
کـه	»او	)اینـدرا(	ماننـد	مرغـان،	امـوال	دشـمنان	را	می	ربایـد«.	در	ایـن	رابطـه	 آمـده	اسـت	
یـا	 )اینـدرا	 مـرا	 آهنیـن	 دژ	 »صـد	 کـه	 اسـت	 آمـده	 هـم	 	27 سـرود	 چهـارم،	 مانـداالی	 در	
سـوما8(،	محبـوس	می	داشـت،	امـا	مـن	از	هریـک	از	آنهـا،	چـون	شـهبازی	بـا	سـرعت	زیـاد	

کـردم«	)پیشـین،	284(. پـرواز	
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کلی	آب	نیز	در	مانداالی	دوم،	سـرود	 عـالوه	بـر	ایـن	در	رابطـه	بـا	ریزش	باران	و	به	طور	
غ	نیکبختـی،	توصیـف	می	کنـد	و	او	را	بـه	ریـزش	بـاران	مربـوط	 11	و	42،	اینـدرا	را	بـه	مـر
کـه	»ای	پرنـده	نیکبختـی	...،	ای	قهرمـان،	تـو	آب	هـای	 می	سـازد	و	در	وصـف	او	می	گویـد	
کـرده	بـود،	آزاد	سـاخته	ای	...،	پـس	بـاران	ریـزش	 کـه	آهـی	پیـش	از	ایـن	در	بنـد	 عظیـم	را	

یافـت«	)پیشـین،	75(.
بـا	 کـه	 	Marut ماروت	هـا	 نـام	 بـه	 خدایانـی	 بـه	 کهـن،	 دوران	 از	 هنـد	 در	 همچنیـن	
کـه	در	ریـگ	ودا،	27  پرنـدگان	در	ارتبـاط	هسـتند،	اعتقـاد	دارنـد.	ماروت	هـا،	خدایانـی	
و	بـه	حکایتـی	180	نفـر	هسـتند	و	در	هیئـت	مردانـی،	قـوی	و	جنگجـو	تشـبیه	می	شـوند.	
کمانـی	از	طـال،	ابرهـا	را	پـاره	می	کننـد	و	بـاران	را	فـرو	 آن	هـا	هدایت	کننـدۀ	طوفـان	بـا	تیـر	و	
که	»ماروت	ها	مانند	باز	در	جو	 می	ریزانند.	در	مانداالی	اول،	سـرود	165	نیز	آمده	اسـت	
هـوا	شـناورند«	)پیشـین،	413(	و	در	مانـداالی	اول،	سـرود	166،	خطـاب	بـه	ماروت	هـا،	
کـه	بال	های	خـود	را	می	گشـایند،	جالل	و	شـکوه	را	 کـه	»آنهـا	ماننـد	پرندگانـی	 آمـده	اسـت	

در	دنبـال	خویـش	می	گسـترانند«	)پیشـین،	426(.
و	در	ایـن	امتـداد	سـوما	نیـز	بـا	پرنـدگان	ارتبـاط	دارد.	در	مانـداالی	نهـم،	سـرود	57،	
ک	 کـه	مـورد	مراقبـت	مقدس	اسـت	و	روحانیـون	او	را	پا در	سـتایش	سـوما	آمـده	اسـت،	او	
ک	اسـت،	ماننـد	شـاهبازی	بـر	روی	آن	هـا	)گیاهـان	 سـاخته	اند	و	چـون	پادشـاهی	بی	بـا
کـه	 سـوما(	نشسـته	اسـت	)پیشـین،	160(	و	در	مانـداالی	نهـم،	سـرود	97،	آمـده	اسـت	

»سـوما	تـو	بسـان	عقـاب	آسـمانی	بـه	نظـر	می	آیـی«9	)پیشـین،	303(.
کـه	در	وداهـا	آمـده،	خورشـید	را	بـه	شـکل	پرنـده	ای	عظیم	الجثـه،	 از	سـویی	آن	گونـه	
از	 	،)221 )سـرلو،	1995،	 می	کردنـد	 ترسـیم	 اسـت،	 بـوده	 کـه	خدای	گونـه	 قـو،	 یـا	 عقـاب	
کـه	 غ	زیبـا	 کـه	»مقـام	مـر جملـه	در	ریـگ	ودا،	مانـداالی	اول،	سـرود	164،	آمـده	اسـت	

)آفتـاب(	مفهـوم	دارد	و	جایـگاه	خدایـان	اسـت«	)پیشـین،	243(. منـزل	خورشـید	
برهمـای	 هنـدو،	 سـه	گانۀ	 پرسـتش	 آییـن	 در	 باسـتان	 هنـد	 تمـدن	 در	 ایـن	 بـر	 عـالوه	
کننـده،	بـه	 آفریننـده،	ویشـنو	Vaishnav،	خـدای	نگاه	دارنـده	و	شـیوا	Shiva،	خـدای	نابـود	
شـکل	یـک	طـاووس	سه	سـر	ارائـه	می	شـد.	در	ایـن	رابطـه	از	دیگر	مصادیـق	ارتباط	پرنـدگان	با	
کـرد.	در	این	ارتبـاط	در	هند،	 کـب	خدایان	اشـاره	 خدایـان،	می	تـوان	بـه	پرندگانـی	در	شـکل	را
یـا	پرنـدۀ	 Kama،	یـک	طوطـی	اسـت	)کوپـر،	1993،	213-212(	 کامـا	 َمرکـب	خـدای	عشـق،	
کـه	نویسـندۀ	محتـرم	نیمـی	از	 Garuda،	مرکـب	ویشـنو	بـوده	اسـت	 گارودا	 بـزرگ	اسـاطیری	

	.)Williams،	2003،	138(	اسـت	پرداختـه	آن	بـه	را	خویـش	کتـاب
عـالوه	بـر	ایـن	در	منابـع	باسـتانی	هنـد،	ایزدبانـوان	نیـز	به	گونـه	ای	همـراه	بـا	پرنـدگان	
کشـی	Meenakshi	اسـت	 آسـمان	آمده	انـد،	از	جملـۀ	آنهـا،	ایزدبانویـی	بال	دار	به	نام	مینا
کـه	در	روایاتـش	بـا	پرنـدگان	همـراه	اسـت	و	نقـش	او	در	معبـدش،	دارای	بـال	و	همـراه	بـا	

پرنـده	ای	در	دسـت،	مشـاهده	می	شـود	)2009	Stuckey،(،	تصویـر	3.
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تصویر	3:	نقشی	از	ایزدبانو	
کشی	در	معبدش،	دارای	 مینا
که	 گل	لوتوسی	در	دست	 بال	و	
پرنده	ای	بر	آن	نشسته	است،	
بنگلور،	مادوری،	به	جای	مانده	از	
کهن	  دوران	
.)Stuckey،	2009(

 

کریشـنا	Krishna،	مظهر	عشـق	 و	نیـز	در	تصویـر	4،	نمونـۀ	دیگـری	از	خدایان	از	جمله	
کنار	پرنده	در	بسـیاری	از	نقوش	هند	مشـاهده	می	شـود: و	تجلی	هشـتم	ویشـنو	در	

کریشنا	همراه	با	 شکل	4:	
طاووس	و	...،	نقاشی	متأخر	
.)williams،	2003،	186(

 

کائنات	به	صورت	زن	مورد	خطاب	 و	نیـز	در	مانـداالی	اول،	سـرود	35،	خـدای	تمـام	
کـه	»او	خـدای	 گرفتـه	اسـت:	در	رابطـه	بـا	سـویتری،	نـام	خـدای	آفتـاب10	آمـده	اسـت	 قـرار	
زاینـده،	 برانگیزاننـده،	 زنده	کننـده،	 اسـت،	 مـادر	 و	 مؤنـث(	 صیغـۀ	 )بـه	 کائنـات	 تمـام	
کنندۀ	غذا	...،	او	سـوپرنه	Su-parna	)شـعاع	آفتاِب	حیات	بخش(	اسـت«.	سـوپرنه	 پیدا
کرکـس،	الشـخور	و	پرنـدۀ	 گوشـتخواری	ماننـد	عقـاب،	 بـه	معنـی	زیبابـال،	نـام	پرنـدگان	

گاروداسـت	)ریـگ	ودا،	1368،	125-124(. اسـاطیری	
که	خدایان	 در	ایـن	امتـداد	در	سـروده	های	متأخـر	عصـر	ودایـی،	این	فکـر	دور	می	زند	
گـون،	فقـط	اشـکال	و	مظاهـر	مختلـف	وجـود	مقـدس	واحـدی	هسـتند،	از	جملـه	در	 گونا
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گنـی	و	 کـه	او	را	اینـدرا،	ویتـرا،	ورونـا	و	ا مانـداالی	اول،	سـرود	164،	بـه	روشـنی	آمـده	اسـت	
گروتمـان،	پرنـدۀ	تیزبـال	آسـمانی	می	خوانند. حتـی	

تغییـر	 آن،	 فلسـفی	 عقایـد	 در	 کـه	 	11  Upanishads اوپانیشـادها	 کتـاب	 در	 از	سـویی	
آمـده	 خـدا	 بـه	 خطـاب	 می	شـود،	 مشـاهده	 واحـد	 خدایـی	 بـه	 چندخدایـی	 از	 گرایـش	
کـه	»	...	و	پرنده	هـای	سـیاه	رنگ	تویـی	و	پرنده	هـای	سـبزرنگ	تویـی	و	پرنده	های	 اسـت	
سرخ	چشـم	تویـی	و	ابرهـای	بـرق	دار	تویـی	و	شـش	فصـل	تویـی	و	جمیع	دریاهـا	تویی	...	
و	همـۀ	عالم	هـا	از	تـو	ظاهـر	شـده	اسـت	و	عیـن	تـو	اسـت«	)	اوپانیشـاد،	1381،	جلـد	اول،	
کـه	در	میـان	جانـوران،	سـنکهه	)شـیر(	اوسـت	و	 کتـاب	آمـده	اسـت	 204(.	و	نیـز	در	ایـن	
در	میـان	پرنده	هـای	شـکاری،	عقـاب	اوسـت	...	)	اوپانیشـاد،	1381،	جلـد	دوم،	365(.
کهن	با	دو	نماد	پرنده	و	مار	مواجه	 و	در	این	راسـتا	در	حکایات	و	نقوشـی	از	آثار	هند	
می	شـویم.	در	تصاویـری	متعلـق	بـه	پیـش	از	ورود	هنـد	و	اروپاییـان	بـه	هنـد،	نقش	هـای	
کـه	بنا	به	 سـه	تایی	از	یـک	پرنـده	و	دو	مـار	)دوقلوهـا(	در	دو	سـویش،	مشـاهده	می	شـود12	
یـک	اسـطورۀ	هنـدی،	مارهـا،	پسـرهای	یـک	ایزدبانـوی	آسـمانی	بـه	شـکل	یـک	پرنـده	و	
کـه	پیش	تـر	از	ایـن،	زمینـی	شـده	بـود(	هسـتند.	 خدایـی	مارگـون	)خـدای	سـتارۀ	شـمالی	
در	ایـن	حکایـت،	ارتبـاط	مـار	و	پرنـده	)ایزدبانـو(،	آسـمان	و	زمیـن،	ازدواج	و	زایـش	و	بـه	
عبارتـی؛	آفرینـش	آشـکار	اسـت.	ایـن	حکایت،	ازدواج	ایزدبانوی	آسـمان	)پرنـده(	و	زمین	
)مـار(	را	بیـان	می	کنـد	و	اینکـه	مارهـا،	ثمـرۀ	ایـن	ازدواج	هسـتند13.	تصویـر	5،	اثـر	مهـری	از	

	نمونـه	ای	از	بازنمایـی	حکایـت	موردنظر	اسـت. کـه	احتمـااًل کهـن	اسـت	 هنـد	

تصویر	5:	پرنده/عقاب	در	مرکز	و	عناصر	مار	
در	طرفین،	مهری	از	هاراپا،	بلخ،	مرو	
.)Collon،	1988،	pic،	101(

 

عـالوه	بـر	ایـن	در	تصاویـری	متأخـر		و	متأثر	از	دنیای	هند	باسـتان،	نقـش	خدایان،	همراه	با	
کـرات	مشـاهده	می	شـود،	از	جملـه	در	شـکل	4،	نقـش	خـدای	جنگ،	 نمـاد	مـار	و	پرنـده	نیـز	بـه	
اسـکاندا	Skanda	همـراه	بـا	مـار	و	پرنـده	مشـاهده	می	شـود.	وی	خدایـی	جـوان	و	پسـر	خـدای	
شیواسـت	و	شـیوا	نیـز	در	تصاویـر	بسـیاری	بـه	همـراه	مـار	نقـش	شـده	اسـت	و	بـا	مفاهیمـی	از	
کتاب	خـود	به	آن	پرداخته	اسـت	 کـه	نویسـنده	در	 قـدرت	و	مـرگ	و	نابـودی	نیـز	همـراه	می	شـود	
گـون	همراهـی	بـا	نمـاد	فیـل،	مـار	و	پرنـده	در	آثـار	و	حکایـات	هنـد	باسـتان. گونا و	نمونه	هـای	
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تصویر	6:	نقش	پسر	
شیوا،	خدای	جنگ،	به	همراه	
مار	و	طاووس،	دوران	متأخر	
.)Williams،	2003،	271(

 

فصل بندی نامتناسب
و	 عناویـن	 بازمی	گـردد،	 نویسـنده	 نوشـتاری	 سـلیقۀ	 نـوع	 بـه	 گاه	 کـه	 دیگـری	 مسـئلۀ	
نویسـنده	 بحـث،	 مـورد	 کتاب	هـای	 در	 ارتبـاط	 ایـن	 در	 اسـت.	 مطالـب	 تقسـیم	بندی	
بـه	 کـه	شـاید	می	توانسـت	 بـه	وسـیلۀ	عناوینـی،	تقسـیم	بندی	هایی	انجـام	داده	اسـت	
کتـاب	نخسـت	فیـل	در	 گونـۀ	بهتـری	و	در	زیرمجموعـۀ	بزرگ	تـری	ارائـه	شـود.	از	جملـه	در	
کتـاب	عنوانـی	بـه	نـام	»فیـل،	نمـاد	 شـمایل	های	هندویـی	و	بودایـی،	نویسـنده	در	آغـاز	
کـه	 کـرده	اسـت	 شـرق«	آورده	اسـت	و	در	آن	از	اسـطورۀ	آفرینـش	فیـل	در	صفحـۀ	17	یـاد	
طبیعتـًا	محـل	توضیـح	آن	نیـز	در	صفحـات	آغازیـن	سـخن	اسـت؛	امـا	نویسـنده	بـا	وجـود	
توضیـح	مختصـر	در	ایـن	قسـمت،	در	صفحـۀ	35	پـس	از	توضیحات	مختلفـی	با	عناوینی	
چون،	فیل	نیروی	مذکر،	فیل	سـفید،	فیل	و	ابر	و	...،	تیتری	با	عنوان	اسـطورۀ	آفرینش	
گـراف	آن	را	بـه	اتمـام	رسـانده	اسـت	و	بـه	نظـر	شایسـته	بـود	در	 فیـل	آورده	و	در	سـه	پارا

همـان	صفحـۀ	17،	نوشـته	می	شـد.	
کتـاب	مـار	در	هنرهـای	بودایـی	و	هندویـی،	بـا	ایـن	مسـئله	مواجـه	می	شـویم	 یـا	در	
کتـاب	در	رابطـه	بـا	مـار	اسـت،	به	طـور	منطقـی	نویسـنده	می	بایسـت	در	ابتدا	در	 کـه	وقتـی	
ارتباط	با	مفاهیم	نمادین	مار	مواردی	را	شـرح	دهد	و	سـپس	به	نمونه	هایی	از	مارهای	
کتاب	مزبور	ابتـدا	توضیحاتی	 گاهـا	بپـردازد.	امـا	نویسـندۀ	محتـرم	در	 نمادیـن	از	جملـه	نا
نمادیـن	 مفاهیـم	 از	 بازنمـودی	 کـه	 آن	هـا	 حکایت	هـای	 و	 اسـاطیری	 مارهـای	 دربـارۀ	
مارهاسـت،	آورده	و	سـپس	در	صفحـۀ	42،	مطلبـی	بـا	عنـوان	مفاهیـم	نمادیـن	مار	آورده	
کـه	پیـش	 کـه	بسـیار	مختصـر	اسـت	و	حتـی	مفاهیـم	نمادیـن	برخـی	از	حکایاتـی	را	 اسـت	
کـه	نمـادی	از	 	Vasoki	واسـوکی	مـار	جملـۀ	از	گیـرد،	برنمی	در	را	شـده	داده	توضیـح	آن	از

تجلـی	هسـتی	اسـت	و	...
گونـی	همـراه	 گونا کهـن	بـا	مفاهیـم	 بـه	هـر	تقدیـر	مـار	به	عنـوان	یـک	نمـاد،	از	دوران	
شـده	و	به	عنـوان	یـک	موجـود	فراطبیعـی	بازنمـود	یافتـه	اسـت،	از	جمله	مفاهیـم	مثبتی	
کیهانـی،	 چـون:	تجدیـد	حیـات،	عقـل،	پیام	رسـانی،	احساسـات	هیجان	انگیـز،	حلقـۀ	
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قـدرت،	محافظـت،	نوسـازی،	هـوش،	آب	و	مـاه،	درخـت،	نسـل،	زن،	آلـت	ذکـور،	زمیـن	
حیله	گـری،	 پلیـدی،	 بی	وفایـی،	 قبیـل:	 از	 منفـی	 مفاهیـم	 و	 آفرینـش	 الهـی،	 تجلـی	 و	
انهـدام،	 انتقـام،	 افسـردگی،	 آزردگـی،	 دلفریبـی،	 و	 افسـون	 غضـب،	 و	 خشـم	 خیانـت،	
ظاهرفریبـی،	 شـهوت	رانی،	 خوش	گذرانـی،	 خطـر،	 حسـادت،	 تن	پـروری،	 بدبختـی،	
مـرگ	 لغزندگـی،	 گریـز،	 بی	ثباتـی،	 سـم،	 تلخـی،	 وسوسـه،	 گنـاه،	 کینه	تـوزی،	 فسـاد،	
ترکیباتـی	 کـه	 پیشـین	 مفاهیـم	 جمـع	 همچـون	 دوگانـه:	 مفاهیمـی	 گاه	 و	 شـیطان	 و	
برمی	گیـرد	 در	 را	 	... و	 متضـاد	 نیروهـای	 مـاده،	 و	 نـر	 منفـی،	 و	 مثبـت	 جنبه	هـای	  از	
کهـن	و	نمونه	هایـی	از	آن	در	 کـه	در	بسـیاری	از	تمدن	هـای	 	)Mattison	2006،	14-31(

هنـد	باسـتان	نیـز	بـه	چشـم	می	خـورد.
همان	گونـه	 هندویـی،	 و	 بودایـی	 هنرهـای	 در	 اسـاطیری	 پرنده	هـای	 کتـاب	 در	 نیـز	 و	
اسـاطیری	 پرنده	هـای	 قالـب	 در	 نمادیـن	 مفاهیـم	 از	 اسـت	 مشـخص	 کتـاب	 عنـوان	 از	 کـه	
نمادیـن	 مفاهیـم	 بـا	 ابتـدا	 خواننـده	 اسـت	 الزم	 هـم	 کتـاب	 ایـن	 در	 لـذا	 می	کنـد،	 صحبـت	
امیـد،	 روح،	 خورشـید،	 نـور،	 آسـمان،	 از	 نمـادی	 چـون:	 مـواردی	 کـه	 شـود	 آشـنا	 پرنـده	
 پیام	رسـان	محافظـت	و	حمایـت	از	زندگـی	و	همراهـی	بـا	خدایـان	مظهـر	قدرت	هـای	طبیعـت	
 )533	4،	v،	1987،	Eliade،(،	رعد	و	برق،	باد	و	طوفان،	ریزانندۀ	باران	)کریمر،	1897،	172(	و	
گریـن،	 )93	4-7،	1975،	Armestrong،(،	زایـش،	زاد	و	ولـد	و	...	را	در	برمی	گیـرد	)بلـک	و	

.)78 	،1992
کتـاب	نیـز	در	آغـاز	سـخن	با	اشـاره	به	آشـکارترین	مفهوم	نمادیـن	پرنده	یعنی	 امـا	در	ایـن	
گارودا،	مشـهورترین	پرنده	اسـاطیر	هنـد	می	پردازد. کـرده	و	به	 پـرواز	و	بلندمرتبگـی	آغـاز	

فقدان ساختار پژوهشی )عدم ارائه منبع، جمع بندی و واژه نامه(
کـه	می	بایسـت	در	نظـر	 کتاب	هـای	مـورد	بحـث	 امـا	مسـئلۀ	قابل	تأمـل	در	سـاختار	متـن	
کتـاب،	بسـیاری	از	حکایـات	 کیـد	بـر	نوشـتار	علمـی	اسـت.	در	ایـن	سـه	 گرفتـه	می	شـد،	تأ
کـه	در	ارائـۀ	یـک	پژوهش	علمی	شایسـته	 و	حتـی	تصاویـر،	بـدون	منبـع	ارائـه	شـده	اسـت	
از	 و	 نوشـته	 را	 هنـد	 اسـاطیر	 اسـرار	 چـون	 کتابـی	 کـه	 نویسـنده	ای	 از	 نیسـت،	خصوصـًا	
کـرات	 کتـب	بـه	 کـرده	اسـت.	در	ایـن	 کهـن	بسـیاری	چـون	ریـگ	ودا	و	...	اسـتفاده	 منابـع	
مطالـب	و	حکایاتـی	در	چندیـن	صفحـۀ	پیاپـی	نوشـته	شـده،	امـا	بـدون	ذکـر	منبـع	پایان	
یافته	اسـت؛	عـالوه	بـر	ایـن	در	زیرنویـس	بسـیاری	از	تصاویـر	نیـز	منبـع	ذکـر	نشـده	اسـت؛	
کـه	در	ایـن	هنـر	نیـز	توانایـی	 گـر	تصاویـر،	نمونه	هایـی	از	عکاسـی	نویسـنده	اسـت	 حتـی	ا
بـارزی	دارد،	بـه	آن	اشـاره	نشـده	اسـت.	در	ذیـل	بـه	نمونه	هایـی	از	مطالـب	و	تصاویـری	

کتاب	هـا	ارائـه	شـده	اند،	اشـاره	می	شـود: کـه	بـدون	ذکـر	منبـع	در	ایـن	
کتـاب	فیـل	در	شـمایل	های	هندویـی	و	بودایـی:	منابـع	نوشـتار	صفحـۀ	17،	18،	 در	

20،	21	و	...	-	منابـع	تصاویـر	2،	8	الـی	10	و	...
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کتـاب	مـار	در	هنرهـای	بودایـی	و	هندویـی:	منابـع	نوشـتار	صفحـۀ	13،	25	الـی	 در	
27،	50	و	...	-	منابع	تصاویر	6،	10،	14،	18	و	...،	و	در	تصاویری	مانند	تصویر	15،	مکان	

مجسـمۀ	شـیوا	مشـاهده	نمی	شـود14.
نوشـتار	 منابـع	 هندویـی:	 و	 بودایـی	 هنرهـای	 در	 اسـاطیری	 پرنده	هـای	 کتـاب	 در	
و	... الـی	29،	34،	35،	48،	49	و	...-	منابـع	تصاویـر	22،	23،	65،	66	 صفحـۀ	16	

کلی	نوشته	نشده	اند	 کتاب،	منابع	به	صورت	 عالوه	بر	این	در	ارتباط	با	منابع،	در	انتهای	
کتاب	نوشـته	شـده	اسـت.	از	 که	تعداد	آن	نیز	ظاهرًا	محدود	اسـت	در	زیرنویس	متن	 و	منابع	
کتاب	های	 کلـی	به	پایان	می	رسـید،	امـا	در	 کتـاب	بـا	یـک	جمع	بندی	 سـویی	انتظـار	می	رفـت	
کـه	آخرین	 کتاب	بـا	واژه	نامه	 مـورد	بحـث	پـس	از	توضیـح	مبحـث	آخـر	بـه	یک	بـاره	متـن	اصلـی	
کتـاب	پرنده	هـای	اسـاطیری	در	انتهـای	 کتـاب	اسـت،	پایـان	می	یابـد.	از	جملـه	در	 نوشـتار	
کـه	 بـه	معنـی	هوشـیاری	و	احتیـاط	در	شـمایل	های	هنـدی	 بـاب	مفهـوم	درنـا	 توضیـح	در	
واژه	نامـۀ	 بـا	 ارتبـاط	 امـا	در	 واژه	نامـه	می	رسـد.	 بـه	 بـه	یک	بـاره	 نیـز	ذکـر	شـده،	 بـدون	منبـع	
کـه	وجـود	ایـن	واژه	نامـه	در	درک	مخاطب	از	نوشـتار،	بسـیار	حائز	 مذکـور،	بایـد	اذعـان	داشـت	

گاهانـه	بـه	آن	پرداختـه	اسـت. اهمیـت	اسـت	و	نویسـنده	آ

نتيجه گيری
که	نویسنده	و	پژوهشگر	 در	پایان	این	نوشتار	می	توان	این	گونه	سخن	را	به	پایان	رساند	
گـون،	 گونا کارنامـۀ	علمی-هنـری	بسـیار	پربـار،	بـا	ارائـۀ	اطالعـات	 کتـب،	بـا	 گرانقـدر	ایـن	
کـرده	 خواننـده	را	بـا	تفکـرات	هنـد	باسـتان	و	ارتبـاط	آن	هـا	بـا	جانـوران	مـورد	بحـث	آشـنا	
کهـن	و	پیچیـدۀ	درۀ	 بهتـر	فرهنـگ	 بـرای	درک	 راهگشـایی	 واژه	نامـه،	 ارائـۀ	 و	خصوصـًا	
کتـب	به	مخاطبـان	خاص	و	نیز	تحدیـد	حوزه	های	 سـند	اسـت.	از	سـویی	تخصیـص	ایـن	
مـورد	بررسـی،	بسـیاری	از	نقدهـای	بیـان	شـده	را	رفـع	می	کنـد	و	بدین	سـان	در	انتظـار	

تحقیقـات	عمیق	تـری	از	ایـن	اسـتاد	فرهیختـه	هسـتیم.
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پی نوشت ها

کـه	فیـل	در	شـمایل	های	هندویـی	و	بودایـی	اسـت،	می	بایسـت	بـه	 کتـاب	 1.	بـر	اسـاس	نـام	
کتـاب	ابتدا	به	فیل	 فیـل	در	هنـر	هندویـی	و	سـپس	بـه	بودایـی	پرداخته	شـود،	امـا	در	متن	
در	هنر	بودایی	و	سـپس	به	فیل	در	هنر	هندویی	پرداخته	شـده	اسـت،	اما	این	مسـئله	در	
کلمـه	بودایـی	قبـل	از	هندویی	رفع	شـده	اسـت.	 کتـاب	و	آوردن	 کتـاب	دیگـر	بـا	تغییـر	نـام	 دو	
کـه	مفاهیـم	مربـوط	بـه	»رابطـه	ای	عرفـی	یـا	 2.	اشـاره	دارد	بـه	نظامـی	از	اعتقادهـا	و	اعمالـی	
گـروه	هم	تبـار(	و	دسـته	ای	از	اشـیاء	 	 گـروه	اجتماعـی	)معمـواًل عبـادی«	بیـن	اعضـای	یـک	
گیـاه(	را	تجسـم	می	بخشـد.	تصدیـق	ایـن	رابطه	ممکن	اسـت	 گونـه	ای	حیـوان	یـا	 	 )معمـواًل
شـکل	های	مختلفـی	بـه	خـود	بگیـرد.	غالبـًا	بـه	ایـن	صورت	هـا	بیـان	می	شـود: 1.	دسـتورات	
کشـتن	یـا	خـوردن	هـر	نـوع	حیوانـی	 مربـوط	بـه	حرمـت	و	احتـرام،	یعنـی	تابوهـا	ماننـد	منـع	
گونـۀ	مـورد	احتـرام(،	2.	اعتقادهای	 گیاهـی	از	 گونـۀ	موردنظـر	)یـا	دسـت	زدن	بـه	هـر	نـوع	 از	
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گـروه	انسـانی	اخـالف	نیـای	افسـانه	ای	توتمی	انـد	یـا	اینکـه	 خویشـاوندی،	مبنـی	بـر	اینکـه	
گونه	هـای	طبیعـی	بـا	هـم	برادرنـد.	جلوه	هـای	دیگـر	ایـن	رابطـه	عبارت	انـد	 آنهـا	و	اعضـای	
گـروه	 گروهـی؛	اعتقـاد	بـه	اینکـه	توتـم	حامـی	اعضـای	 از:	اسـتفاده	از	توتـم	بـه	صـورت	نمـاد	
کـه	سـبب	می	شـود	 اسـت.	اعتـراف	بـه	داشـتن	تعهـدی	بـرای	انجـام	»مناسـک	اضافـی«	

کولـب،	1384،	284-283(. گونـۀ	توتـم	تکثیـر	شـود	)گولـد	و	
پرنـده،	 و	 مـار	 جانـور	 دو	 بـا	 ارتبـاط	 در	 نقـد	 ایـن	 نگارنـده	 کـه	 اسـت	 گفتـن	 بـه	 الزم	 	.3
تقدیـر	 هـر	 بـه	 امـا	 اسـت	 داده	 انجـام	 فیـل	 نمـاد	 بـه	 نسـبت	 گسـترده	تری	 تحقیقـات	

می	شـود. مشـاهده	 فیـل	 نمـاد	 از	 هنـری	 آثـار	 در	 خصوصـًا	 متعـددی	 نمونه	هـای	
4.	مجموعه	سروده	های	حماسی	هند،	متعلق	به	600	یا	500	ق.م.

5.	خدای	نگه	دارنده.
آرجونـا،	جیانتـا	و	 پـدر	 و	 ایندرانـی	 او	همسـر	 اوسـت.	 نـام	 بـه	 ریـگ	ودا	 کتـاب	 از	 6.	فصلـی	
...	اسـت.	در	متـن	زرتشـتی	دینکـرد	نیـز	نـام	او	ذکـر	شـده	اسـت.	اینـدرا	یکـی	از	خدایـان	
از	صفت	هـای	 بـوده	اسـت.	 کـه	خـدای	جنـگاوری	و	طبقـۀ	جنـگاور	 هندوایرانـی	اسـت	
اینـدرا	vṛtrahan	)بهـرام(	بـه	معنـای	مانع	شـکن	اسـت.	در	دیـن	زرتشـتی،	اینـدره	در	زمرۀ	
کسـتی	)کمربنـد	زرتشـتی(	بسـتن	 دیـوان	به	شـمار	مـی	رود	و	ضـد	نظـم	و	ترتیـب	و	مانـع	

بـا	او	برمی	خیـزد	)خدایـی،1388،	40(. اسـت	و	امشاسـپند	اردیبهشـت	بـه	مقابلـه	
	در1200	ق.م. 7.	قدیمی	ترین	مستندات	مکتوب	هند،	احتمااًل

8.	نوشابۀ	مقدِس	زندگی	بخش	و	استحاله	یافته	در	خدای	مرد،	ایزد	ماه.
9.	سـوما	به	عنـوان	نوشـابۀ	مقـدس	معرفـی	شـده	و	بعدهـا	بـه	صـورت	مـاه	درآمده	اسـت،	
که	شـب	آن	را	روی	نباتات	می	ریزد	و	مایۀ	رویش	آنها	 ماه	پر	از	شـیره	ای	)امریتا(	اسـت	

می	شـود	)بهگودگیتـا،	1350،	پاورقی،	172(.
خورشـید،	 دختـر	 سـوریه،	 طلـوع،	 از	 پـس	 و	 سـویتری	 طلـوع،	 از	 پیـش	 آفتـاب	 	.10

.)125 	،124 	،1368 )ریـگ	ودا،	 نامیده	می	شـود	
کتاب	های	آیین	هندو،	در	800-500	ق.م. کهن	ترین	 11.	از	

12.	ایـن	دوقلوهـا	بـه	دلیـل	اینکـه	بچه	هـای	پرنـده	و	مـار	هسـتند،	می	تواننـد	یـک	جفـت	
.)Golan،	2003،	.385(	باشـند	مـار	یـا	پرنـده

13.	

کتاب	در	ارتبـاط	با	هند	 گرفتـه	اسـت	بنـا	بـه	اینکـه	 کـه	مجسـمه	در	آن	قـرار	 14.	ناحیـه	ای	
کافـی	بود.	 کلی	 اسـت	اهمیـت	می	یابـد	در	غیـر	ایـن	صـورت	ناحیـه	هنـد	به	طـور	


