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تحلیل ساختاری دوگانگیِ نماد دوماهی

بهارمختاريان

عارفهصرامي
تاريخدريافت1392/11/16:
تاريخپذيرش 1393/2/3۰:

چکیده
کهنترين دوران
اين مقاله تفسیر تحلیلي تصوير ماهي /دوماهي در هنر ايران است.تصويری که از  
ميشود.ايننقشازسوييبازنمودصورتفلکيحوت
تاريخيتادورانمتأخردرسراسرجهانتکرار 
است و در نجوم کهن کامالً شناخته شده است و از سوی ديگر با نقشي در فرش ايران موسوم به
توصیفهایمتعددیازسویپژوهشگران

”ماهيدرهم“کامالًمشابهاست.برایايناصطالحمتأخر
ندانستهاند.ازاينرونهتنها

هیچکدامآنراباصورتفلکيحوتمرتبط
ايرانيارائهشدهاست،ولي 
حوزه مطالعات فرش ،سفال و ” ...ماهي درهم“
پژوهشهای مرتبط با  

آيکون دوماهي که در 
ميشودباروشآيکوننگاریکهبرای
ميشود،بلکهکوشیده 
شدهاست،بهپرسشکشیده 
نامگذاری 

شناساندن ساختارنماديناينگونهتصاويرامروزهدرجهانشناختهشدهاستبهتفسیراين تصوير
شبکه
بپردازيم .همچنین تالش ميشود تا از طريق تحلیل ساختاری دوگانگي چنین نقشي ،به  
هانشناسي جهان باستان در انطباق جهان کبیر و صغیر
ارتباطي میان نمادها آن گونه که در ج 
مطرح است ،برسیم.برای نیل به اين هدف ،در اين مقاله پس از پژوهش در تاريخ تصويری چنین
زبانهای
نقشي و پیوند متون مرتبط با آن ،به ارتباط واژه ماهي و ماهیچه در زبان فارسي و ديگر  
ميشود .
هندواروپاييوبهتبیینومستندسازینظامنمادينساختاریچنیننمادیپرداخته 

کلیدواژگان:آيکوننگاری،ماهي/دوماهي،دوگانگي،تحلیلساختاری،نمادپردازیبدنانسان .

تمدنها
 استادياردانشگاههنراصفهان،دانشکدههنراديانو 
 کارشناسارشدهنراسالميدانشگاههنراصفهان

bmoktarian@yahoo.com
ar.sarami@yahoo.com
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مقدمه
ميشود که در فرهنگ ايرانيـاسالمي به ويژه
نام ”ماهي درهم“ به يکي از نقوشي اطالق  
نامگذاری برای چنین نقشي نه
حوزه فرش و سفالگری شناخته شده است .دلیل اين  
در  
سابقهتاريخيداردونهتوضیحعلميمشخصيبرایآنارائهشدهاست .

اصطالحهراتيازآنجاپیداشدهاستکهاينطرحدردوره تیموريانودر

”
هراترواجيافتهوتعدادزيادیطرحشاهانهبااينطرحشکلگرفتهاست.
اساسط رحهراتيوماهيدرهمعبارتاستازدوماهيوگلگرد(معموالً
هشتپر)درمیانآن.درطرحهایهراتيعاملاصليهمینمايگانيعني

دوماهيويکگلگرداست“(حصوری .)43:1381،


پژوهشهای خود شواهد و مدارکي دال بر بنیاد اين طرح در

حصوریهمچنین در 
آيینمهرآوردهوبااشارهبهزادهشدنمهربهکمکدوماهيدلفین،گلگردراسرمهردر
میاندوماهيدرنظرگرفتهاست”:درآيینمهراينباوربودهاستکهمهردرونآبمتولد
آورند.چهرههایمختلفايناسطورهدر


شدهاست.دوماهيدلفینمهرراازآببیرونمي
آثارمرتبطبااينآيینباقيماندهاست“(همان47:ـ.)43طرحماهيدرهمدارایدوگونه
بافتههای خراسان
طرحهای ماهي درهم که در میان  
گونه شرقي  
شرقيوغربياست.در  
بافتههابهعلتداشتنلوزی
گونهغربي 
مرسومبودهاست،لوزی(حوض،تور)وجودنداردو 
نمونههایاسالمينقشماهيبه
مونههابهويژه 
پیچیدهتراست.دربرخين 

ونقشهایفرعي
کليدگرگونشدهوبهبرگشباهتيافتهاست(همان .)48:

روايتها و
ميشود که در آن برخي از  
”نقش هراتي به آيین مهر رهنمون  
درياچه هامون بار

مناسکو آثار با آب ارتباط دارد.مهر از مادرش که ازآب 
ميشود و مادرش او را بر روی گل نیلوفر
برداشته بود در آب دريا متولد  
ميرساند“(ژوله .)58:1381،
ماهيایمهررابهخشکي 
مينهد،پس 



مايههای مهری در فرهنگ ايران باستان ،بنیاد
بن 
بر اين اساس تا کنون دو ماهي با  
شده است و ديگر محققاني نیز که به توصیف و تفسیر اين نقش
طرح هراتي شناخته  
کردهاند.در واقع
پرداخته همه کمابیش چنین نگاهي را بدون استناد به شواهد دقیق دنبال  
دادههای تاريخي ،مضمون به
به جای ارتباط دقیق متن و تصوير و يافتن مضمون از طريق  
1

ميشود  .
طورذهنيحدسزده 

پژوهشهایحصوریوباتکرارهمان

جلوههایاساطیریونمادهاینخستیندرقاليايرانبرپايه
1پرهامدر 
ميداند (←پرهام) .طاهری در
افتهها ،نقش ماهي درهم را برآمده از نقوش مهری (سر مهر و دو دلفین)  
ي 
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پژوهشهای خود بر پايه دادههای محدود به پیمودن

پژوهشگران ايراني در بیشتر 
راهي ميپردازند که همواره نتايج قبلي را تصديق کند و بدون داشتن آگاهي کافي از وجود
نتیجهگیری
دربرميگیردبهتوصیفنقشو 

حوزههایمتفاوتيرا
شواهدومنابعديگریکه 
ميپردازند و يا در پژوهشهايي که دعوی مطالعات تطبیقي را در سر دارند ،برای مثال

1

بررسينماديننقش ماهيدرهم درقاليوشعرشاعری ،نقطهارجاعراتنهادرشعرشاعر
بهکاررفتهدرتعبیراتکالميوغیرکالمي
ميکنند.ايندرحالياستکهاستعارات 
پیگیری 
2

مقايسهساده،آنهارامطابقهمدانست .

چیزیفراترازيکجايگزينياستکهبتوانبايک
اسطورهشناسيآنچهموردمداقهقرارگرفتهاست،سفر

دربرخيديگرازپژوهشهابارويکرد
اسطورههاپرداختهشدهاست .

اسطورهایاستوکمتربهخودنقشماهيدراين

قهرمان
3

مطالعه

روشهايي است که برای 
روش آيکونوگرافي و آيکونولوژی يکي از پايدارترين  
آيکونشناسي يا

ميشود.روش 
تصويرها در تاريخ هنر در کشورهای مختلف به کار گرفته  
آيکوننگاری به تفسیر ايماژها و نمادها در هنر ميپردازد.در آغاز قرن بیستم اين روش در

آلمان حیاتي تازه يافت و سپس گسترشي جهاني يافت.تولد اين رويکرد و روش را به هنر
4

نگارههای
مديون آبي واربورگ هستیم که در  19اکتبر  1912با سخنراني خود درباره  
5

6

شیوه تفسیر آثار هنری بخشید.پانوفسکي در تعريف اين
کاخي در ايتالیا روحي تازه به  
روش ساختار سه بخشي و سلسله مراتبي را در خوانش اثر هنری به کار گرفته است.او در
مرتبه نخست ،تشخیص طبیعي و ناب شکل و توصیف ظاهری ،در مرتبه دوم ،تشخیص

مرتبه
مايههای هنری با موضوعات و مفاهیم و سرانجام در  
تفاوتهای بیاني و پیوند نقش 

سفالینههای بسیار

بهکارگیری اين نقش در 
مايههای ماهي درهم در قالي ايراني با در نظر گرفتن  
بن 
بررسي  
ميداند(←طاهری) 
انديشههایمیتراييدرارتباطباماهيرامتأخر 

کهنهزارهچهارمپیشازمیالد،رواج
قاليهای دوره صفويه با نظر به مثنوی
نقشمايه ماهي در  
مقاله تاويل و تفسیر معاني نمادين  
 1در بخشي از  
معنوی موالنا نويسنده با توجه به شعر موالنا ”ماهي خاکي بود درويش نان شکل ماهي لیک از دريا رمان“ و
درپيپیوندشعرونقوشقاليدرروشيغیرعلمي،اينمعنارابهصورتجدابودنتصويرماهيازترنجتفسیر
کرده است.اين در حالي است که اگر نويسنده دعوی استفاده از منابع ايران باستان را دارد ،بايد اين نکته را
فرشها
بداند که بر اساس مطالعات انجامشده يک ماهي ،ماهي زندگي يا مرگ بوده که امروزه در بسیاری از  
صباغپور)
شايستهفر ،

ديدهميشود←(.
ميتوانآن
ميکندو 
ماهيها بهدورگُلياستکه درمیانهطرحرويیدهو گسترشآنقاليراپُر 
 2چرخش 
دهنده نگاهباني ابدی نیروی

انديشه کهن ايراني ”درخت زندگي“ دانست .ماهیان چرخان  
نشان

را وابسته به 
اهورايياززندگيمینوييهستندکهتصويرگریآنبههنرمندايرانيآرامشميبخشیدهاست(←طاهری).
گستردهایداردوبهآندستهتصاويری

يتواندتنهابهشمايلترجمهشودوبارمعنايي
 3ازآنجاکهآيکوننم 
ميشود،به ناچاراز
بيجانراشامل 
ميشودکه چهانسانانگارانهوچهجانورانگارانهوياحتينمادهای 
اطالق 
يشود بخش دوم آن به فارسي به صورت آيکوننگاری و
ميشود .کوشیده م 
صورت التین آن استفاده  
کونشناسيترجمهشود.
آي 
4

Aby Warburg
Palazzo Schifanoia
6
Panofsky
5
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سازههای اصلي بنیادهای
سوم ،کاويدن در پي معنای واقعي يا محتوايي از طريق کشف  
ميکند(پانوفسکي:1972،
فکری،ديني،عقیدتيوفلسفيتصويرنزديکفرهنگرامطرح 
8ـ3؛هارت535:1993،ـ .)534
مقالههای
واربورگباشناختعمیقخودازنجومکهنومتونمرتبطباآندريکياز 
ميتوانیمبه عنواننمودو
ميگويد”:آنچهراکهما  
ميشود ،
خودکهبهگفتار مانیزمربوط  
انسانهاقوانینو
قرنهاتالشآدمياست،زيرا 
نتیجه 

ظهورکیهانستارگانمحاسبهکنیم،
قواعد ستارگان را که منطبق با اعضاء و پیکر انسان تلقي شده است ،به کندی رها کرد“
(واربورگ)2۰۰8،ويا 
”آنچه ما از دينیت روزگار شرک به سختي درک توانیم کرد ،سبک و سیاق
آنتخیلياستکهمیانانسانوپیرامونوی،کیهان،برقرارشدهاست.آنچه
مينامیم ،در قرون وسطای متأخر ،همان چیزی است که آن را
ما جادو  
شناسيایکهنهايتاًبراعمالوانطباق

جهانشناسيکاربردی،يعنيآن 
جهان

اصل همساني سوژه و جهان مبتني است ،همان انطباق جهان صغیر و کبیر
ميتوان قرار
...؛ آن چیزی که در ارتباط با جهان صور فلکي امری مفروض  
داد ،همان استنباطي است که انسان هزاران سال آن را به کار برده و به
کندیازآندستبرداشتهاست“(همان78:ـ .)63


ميکوشیم تا با توجه به دانش نجوم در پیوند با صورت فلکي
ما نیز در اين مقاله  
فرهنگهای مختلف توضیح دهیم و سپس

حوت /ماهیگ نخست گستردگي اين نقش را در 
دوگانه

از طريق تحلیلي ساختاری ،دوتايي بودن ماهي را به عنوان نمود تقابلهايي چون 
مرگوزندگي،ياتاريکيوروشنيبیانکنیم.دراينراستا،نهتنهاايننمادرادرتصاويرو
واژههاييمرتبط
اسطورهایو 

روايتهای

داستانهاو

منطقهالبروج،بلکهدر

مباحثمربوطبه
شبکهاینمادينبررسيخواهیمکرد .
بانمادپردازیبدنانساندر 

بازنمود نقش ماهی در فرهنگهای مختلف و نجوم کهن
چرخه

پارينهسنگيبههمراه
باستانشناسي،اولینتصاويرماهيازدوره 

افتههای
باتوجهبهي 
زندگيوهزارتویمرگبررویتنديسي(دونیگان)3122:1987،وتصويريکيادوماهي
کاتاکمبهای رم حک شده است (بوسنبارک.)259:1997 ،

قسمتهای مختلفي از 

برروی 
هم چنین ماهي به عنوان نمادی ديني همراه بسیاری از ايزدان چون ايشتر ،ايزيس و ايزد
2

ميشود.ماهي نماد ايزد مصری هاتور نیز هست و گاه به عنوان
ژاپني کوان -نون 1ديده  
ميشود (همان .)174 :نقش
خانهها در نظرگرفته  
طلسم برای آوردن برکت و سعادت به  
سومتاپايانهزارهدوم

هایشوشازهزاره


هایبهدستآمدهازحفاری

ماهيبررویسفال
Kwan-non
Hathor

1
2
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).درباره

پیشازمیالدوسفالهایشهر سوختهنیزديدهميشود(جدول،1تصوير1-1
نقشماهيدرنجومبايد گفتکهماهييادوماهيياصورتفلکيحوتکهدرزبانالتین
 piscisو در زبان سنسکريت  piskoو در زبان انگلیسي  fishنامیده ميشود و در زبان
بهمعنایماهيبزرگبهکارميرودکهباvishدرواژهvishnuدر

سومریبهصورتpish
نطقهالبروج ،يک جفت ماهي يکي در زير و
ارتباط است .از طرفي ،دوازدهمین نشانه م 
ديگری در باال است که هم جهت يا در جهت مخالف هم قرار گرفتهاند و گاه به وسیله
1

صورتهایفلکي

اصلوريشه

درپژوهشدرباره

ایبههممتصلشدهاند.جانراجرز 


رشته
اينصورتفلکيمينويسد :

النهرينيدرباره


کهندرسنتبین

رشتهای2بههم
وسیله 

”اينصورتفلکيشاملدوماهياستکهدمآنهابه
ماهيگیری و به دام انداختن ماهي اشاره
متصل شده است که احتماالً به  
آبها است.دوماهي از
دارد.دو ماهي از صور فلکي آبي و در ارتباط با ايزد  
صورتهای فلکي ايجاد شده است .در فهرست مول آپین و منابع

آخرين 
3
کهنتر ماهي غربي به نام پرستو يا چلچله است که در گردن اسب نمايش

5
4
میانه بدن آندرومدا ديده
ميشده و ديگری ماهي شمالي که در  
داده  
نشانهای به
نکردهاند ،بلکه  
جدولهای مول آپین به دو ماهي اشاره  

ميشود.

کنندهپرستوبا دمدوشاخهاست،


توصیف
نامZibbati.Meshراکهاحتماالً
منطقهالبروج

ميدهند که اين نام در دوران متأخر به دوماهي در 
نمايش  
نمادپردازی شده است .از اولین ارجاعات به دوماهي در منابع بابلي
 Du.Nu.Nuيا  Rikis-Nu.miبه معنای طناب يا ريسمان ماهي است.هم
بهایبالدار6درمیاندو
منطقهالبروجمیداناس 

نشانههای
چنیندرفهرست 
7
منطقهالبروج دندرا نمايش داده شده است“ (راجرز 27:1998 ،ـ

ماهي در 
 .)21

8

9

1۰

دوگانه جوزا  ،خوشه ،قوس و

نشانههای 
نشانههای دوتايي يا  
اين نشانه در میان  
نشانههایدوتاييبراساسقرارگرفتنآنها
دوگانه 

دوماهيقراردارد.برایبطلیموس،معنای
درپايانهرفصلدروروداعتدالینوانقالبیننشانازآبوهوایفصلبعدیدارد(بنگريد
ميبینیمبه
منطقهالبروجهمانندآنچهدرنقشدوماهي 

تقابلهایموجوددر
به .)55:2۰۰7
1

John H. Rogers
ribbon
3
Mul.Sim.Mah
4
anunitum
5
نسخههایعربينجوماينصورتفلکيبانامامراهالمسلسلهآمدهاستAndromeda.
در 
6
Square of Pegasus
7
Dendera zodiac
8
Bicorporal
9
Gimini
10
Sagittarius
2
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تقابلهای طبیعي چون روشني و تاريکي ،شب (غروب) و روز (طلوع) نسبت داده
همان  
ميشود .نقش دوماهي نماد وجوه دنیوی /روحاني ،جهان فرودين (مرگ) /جهان فرازين

چرخهای ديگر است(.دونیگان:1987 ،

چرخهای و شروع 

(زندگي) ،گذشته/آينده و پايان 
1

.)3124-3122در نمادپردازی مسیحیت در کلیسای سن مینیاتو ال مونته در ايتالیا مريم
2

3

باکرهباخوشه ومسیحکودکبادوماهي درارتباطاست.درواقعخوشهودوماهيدردو
منطقهالبروج قرار دارند.اين نمادپردازی پايه و اساس بسیاری از تفسیرهای

نقطه مقابل در 

قرونوسطياست(گتینگز .)84:1987،
مجسمههای 

نقاشيهاو

پژوهشهایپیشیننقشماهيدرهمبهصورتبازنمودیازسرمهردرمیاندو

در
دلفیندرنظرگرفتهشدهبود.درصورتيکهباتوجهبهتوضیحاتفوقصورتفلکيحوت/
نسخههابامیدانيدر
دوگانهتاريکيوروشنياستدربرخي 

ماهیگکهبازنمودیازمفهوم
درباره اين
میان نشان داده شده است.ما در اين مقاله ميکوشیم به موارد محتمل ديگری  
نقشاشارهکنیم .
اسطورهای به

لوی -استروس در بررسي الگوهای دوتايي ،ادعا کرده است که نظام
طورکليمتضمن درک استعاریجايگاه نسبيآدمیان و جانوران و ايزدان در ماتريسيمرکب
تقابلهای دوتايي باال/پايین ،اين جهان/آن جهان و فرهنگ/طبیعت است که همگي

از
دگرگونيهاياتبديالتماجراييواحدهستند(عنايت111:135۰،ـ.)11۰اوباپژوهشدر

شکریها و دوقلوهادر

اسطورههایبومیانآمريکا،بهتوضیحاين مسئلهپرداختکهچرا 
لب

بعضي موارد مشابه هم فرض ميشدند.دستاورد به کارگیری روش استروس برای ما نمايش
تطابقهای معنايي و

انگارههايي که از رهگذر 
اسطورهها و  

اين نکته است که تمامي 
بازتابنده کارکرد ذهن انسان و روند تفکر او هستند نه

ميرسانند همه 
جايگزيني ،معنا را  
هابیانميشود


اسطوره
روايتهایمختلف

نقطهنهاييکهدر زبانکالميبهشکلواژگاندر

ميکوشیم تا با
و در زبان غیرکالمي به شکل تصوير و موسیقي منعکس شده است؛ بنابراين  
آيکوننگاری با رويکرد ساختاری به تحلیل دوگانگي يا دوتايي بودن

استفاده از روش 
نقشمايهنماديندوماهيدرهنرايرانياسالميبپردازيمو نشاندهیمکههنرخاصهتصوير

دگرگونيهای

نقشمايه چگونه تحت 
تجربه خاصي از جهان در اين  

به عنوان ترکیبي از
فرهنگهای مختلف به کار رفته

اسطورهای است که مکرر در 

متفاوت بازنمودی از معنای 
همچنین ،باوجود اختالفي که در برخي موارد همانند لب خرگوش و دوقلوها با
است  .
ميکوشیمتاارتباطاينمباحثراتوضیحدهیم .
ميخورد ،
دوگانگينمادماهيبهچشم 



1

San Miniato al Monte Church, Florence
Virgo
3
Pisces
2
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اسالميوفرهنگهایديگر 

ماهي(دوماهي)درنمونههایتصويریفرهنگايرانيـ

جدول:1




1ـ1سفالشهرسوختهبانقش
دوماهي 



ايلخاني،موزه

1ـ2ظرفدوره
لوور 

1ـ3نقشماهيدرظرفياز
قرنهفتمه.قخراسان،موزه

مليايران 




سده1۰ه.ق،موزهويکتورياو
1ـ4شمالايران ،
آلبرت 

1ـ5صورتفلکيماهينجومي،هند23-1618،
م.موزهبريتانیا 

منبع:نگارندگان 

بافتههایايران 
جدول:2ماهي(دوماهي)در 


نقشماهيدرقالي،کرمان،مجموعهسانگشکو،

2ـ1
(شايستهفر )1388،


2-2قاليباطرحماهيدرهم،اراک(،ژوله:1381،
 )49
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2ـ3قاليباطرحماهيدرهم،قشقايي 


2ـ4طرحماهيدرهم،کرمان(ژوله )58:1381،


پديدههای سماوی و
بيشماری در ارتباط با  
اسطورههای  

در دانش نجوم باستان 
جنبههای
رمزگونهای از  

تمثیلهای 

کنايههای و 
طبیعي وجود دارد .اکثر آنها به سادگي  
جنبههایدوتايييا دوگانهبودنماهي،ساختاریاستکه
مختلفخورشیدهستند.يکياز 
در حرکت خورشید وجود دارد.اين حرکت در بسیاری از موارد به صورت سفری همراه با
ميگیرد .پژوهشگران بسیاری به
ماهي از باال (روی زمین) به پايین (زير زمین) صورت  
کردهاند.بازنموداينگونه
رهنگهایمختلفاشاره 

اسطورههایماهيوخورشیددرف

ارتباط
فرهنگهای کهن سومری ،بابلي ،يوناني و هندی قابل

شکلهای مختلف در 
داستانها به  

اسطورههای برخي از اقوام

اسطورهای و 

داستانهای 

شگفتانگیز اين 

پیگیری است.شباهت 
1

دينپژوهان را برانگیخته است.
ابتدايي با داستان حضرت يونس و ماهي توجه بسیاری از  
اسطورهها

ميشوند.اين 
داستانها اغلب بهسان ايزد خورشیدی نمايانده  

همه اين 
قهرمانان  
بیان نماديني از تقابل مرگ وظلمت با زندگي و نور هستند.بهار مختاريان (-123:139۰
مقالهایاينمطالعاترادرپیوندبا نام ذوالنونوصاحبالحوتدرقرانبرای
)1۰9نیزدر 
نمونههایاستعاریمرتبطباچنیننمادیرا
نخستینبارمطرحکردهاستوکوشیدهاست 
درادبیاتفارسينشاندهد .









هاييازداستانيونسوماهيدرفرهنگهای


بهذکرنمونه
1جاللستاریدرپژوهشيدرقصهيونسوماهي
مختلفپرداختهاست .
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فرهنگهایمختلف 

جدول:3ماهيـصورتفلکيماهي)(Piscesدر



نقشدوماهيدوازدهمیننشانهمنطقهالبروج(چپتصوير)،اسپانیا،پیشازاسالم636-56۰،م.

3ـ1
( )www.paradoxplace.com





2-3صورتفلکيماهي،آراتئا،
قرننهمم.
( )www.wikimedia.com

شدهبهوسیله


کتابالبلهان،گردآوری
3-3
ابوالحسناصفهاني،جاليريان ،بغداد،قرن
14م،
) (www.publicdomainreview.org


4-3صورتفلکيحوت،
نسخهنجومعربي،الموالید
ابوالمعشر،
) (www. gallica.bnf.fr

نقش ماهی در نمونههایی از روایتهای مختلف سفر خدایان خورشیدی
آيکونهای دو ماهي در پي مفاهیم مرتبط با آنها در

مقايسههای 

مطالعه پیش رو عالوه بر 

فرهنگهای مختلف ارائه

متون نیز هست به منظور روشن شدن بحث شواهدی از اساطیرِ 
ميکنیم.درکتابمقدسودا،زمینبهصورتماهيبزرگيبازنماييشدهاستکهخورشید

ميکند،
قرمزرنگيرادرپايانروزميبلعدودرهنگامطلوعخورشیدآنراازدهانشخارج 
همانگونهکهنهنگيونسراازدهانخودخارجکردهاست(بوسننبارک .)58:1997،

1

نسخهای از داستان هسیون که در اوايل قرن پنجم میالدی يافته شده است ،هرکول
در  
ميسوخت،بازخمي
شعلههایآتش 
پسازفرودآمدندرشکمهیوال،جاييکهموهايشبا 
2

ميآيد .در داستان ديگری از جزاير مالنزی 
ميکشد و بیرون  
کردن پهلوهای هیوال او را  
3

ميشود.ماهي او را تا طلوع
ميخوانیم که قهرماني به نام کاماکاجاکو توسط ماهي بلعیده  

1

Hesion
Melanesian
3
kamakajaku
2
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ميشکافدوخورشید
جرقهآتششکمماهيرا 
وسیله 

ميکند.کاماکاجاکوبه
خورشیدحمل 
ميکند،جايي کهاوبهکودکانخورشیدآتشروشنکردن
دهکدهایدنبال  

رادرآسمانتا
ميآموزد(کولتر42:1926،ـ41؛مختاريان12۰:139۰،ـ .)116
وپختنغذا 
1

آبها به صورت ايوانس و در شکل ايزد
نمونههای متأخر اساطیر بابلي ،اآ ايزد  
در  
2

ميشود .با توجه به برخي
فلسطینيها پرستیده  

ميشود که توسط 
ماهي داگون ظاهر  
ميشدند که فوايد
تفاسیر ،اآ يا ايوانس در آغاز به صورت ايزدان خورشیدی در نظر گرفته  
ميرفتند تا شب را همچون
آبها  
مينهادند ،در پايان روز آن دو به زير  
خود را بر زمین  
ماهي در میان امواج سپری کنند (بونسبارک .)56 :1997 ،در قرن پنجم پیش از میالد،
3

نشانه
ساالنه خورشید در دوازده  

پوزانیوس دوازده مرحله سفر هرکول را بازنمايي سفر 
اسطورههای سومری و

منطقهالبروج در نظر گرفت.همچنین داستان سفر گیلگمش قهرمان 

ميدانند که
منطقهالبروج  

نشانه 
بازگشت او به اوروک را در برخي تفاسیر برابر با دوازده  
سبزههابابازگشتخورشیدپسازپايانگردش
دوازدهمینبخشآن،جوانشدنزندگيو 
4

نشانه قراردادی بازنماياننده دو ماهي در يک دايره که
ساالنه است (همان 71:ـ .)6۰يک  
5

در شرق دور باقي مانده است،يینويانگ  ازنمادهایکهنمردانهوزنانهدرهندوچین
ميگويند که صورت ترکیب يافته آن  Yo-Niاست .نشانه
است .در ژاپن به آن   In-Yo
درمنطقهالبروج به نظر دارای همین ريشه در معنای پیوندی دوگانه است (همان:

دوماهي
6

.)176مانیلیوس در چهارمین کتاب آسترونومیکا با پرداختن به هويت و کیفیت غالب و
آورندهتمام

مهارتهایهرنشانه،دوماهيرابهوجود

برجسته،تعاقبوپیامدهاوتواناييو
ميشوند که
ميداند (بک.)66:2۰۰7 ،يین ويانگ نیز به صورت  Yihترکیب  
اقوام بشر  
نشانه روشني ،نیرومندی ،اصل و قاعده
همه ترکیبات وجودی را دارند.يانگ  
توانايي بیان  
انعطافپذير،اصلوقاعدهمنفي،ماده،

نشانهتاريکي،
مثبت،نر،سختوآسمانياستويین 
نرموزمینياست.يانگخورشیدبزرگويینماهبزرگاستکهدرچینپیوستگيزمینو
ميدهد(بونسبارک .)176:1997،
آسمان،کلهستيوکیهانرانشان 






1

Ioannes
Dagon
3
Pausanius
4
Great monad
5
Yin- Yang
6
Manilius, 1st century AD
2
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تصوير:1يینويانگ



تصوير:2بخشيازاثرجيپورو،اولینتجليويشنو،ماتسیه






)(www.commons.wikimedia.org
(فرخي)82:1381،


جيپورو که گويای تجلیات مختلف
سده هجدهم میالدی اثر  
نقاشيای مربوط به  

در 
ميآيد.دوگانگي
در 
مرحلهويشنو به صورت نیم انسان و نیم ماهي  

ويشنو است ،در اولین 
ماهي در تصوير به صورت دو نیمه با دو رنگ تیره و روشن نشانداده شده گويي که خطي
بدن او را به دو قسمت همانند تقسیم کرده است.در روايتي از تناسخ ويشنو از اين مرحله
اينگونهسخنرفتهاست 


آفريننده ودا ،از دهان خويش ،خفتهاست و

”به هنگامويراني دوراني برهما ،
2
ميدزدد.ويشنو در هیأت ماهي (ماتسیه) 
اهريمني به نام هیاگريوه 1ودا را  
ميرهاند و او را با روح جاودان برهما آشنا
مانو و ياران او را از توفان بزرگ  
ميکشد و ودا را پس
ميشود ،هیاگريوه را  
ميسازد و وقتي برهما بیدار  

ميگیرد“(فرخي .)83:1381،



داستانهايي که الگوی دوگانگي حرکت خورشیدی (شرق/

اسطورهها و 

يسه 
از مقا 
غرب)رابااستفادهازعناصریکهدرآنماهيبزرگياهیوالیآبيبردنخورشیدبهجهان
مرحله

زيرين و باال آوردن آن را در میان تعارضات داستاني برعهده دارد و يا قرار دادن 
منطقهالبروجچنین

نشانه
اسطورهایمعادلبادوازدهمین 

قهرمانهای

تجديدحیاتدرسفر
نشانهها به ديگری تبديل
داستانها ساختي همانند دارند و يکي با تغییر  

برميآيد که اين 

ميتوانندجايگزينيکديگرشوندوشخصیتفردیآنها
ميشودوافرادموضوعداستاناغلب 

چندان در ساختار اهمیت ندارد ،غروب ـدزديده شدنـ بلعیده شدنـ فرو رفتن در آب،
قهرمانهای خورشیدی مثل هرکولـ يونس پیامبر ،طلوعـ رها شدنـ خارج

خورشیدـ 
تقابلاند.واحدهاونهادهاييکهدرمنطق
شدنازدهانـباالآمدنازآب،همهنشانگراين 
ميرود در الگوهای ديني يا
روايتها به کار  

تمثیلها و 

نمادپردازیهای اين 

اسطورهای در 

استعارههای به کار رفته و ارتباط

ميگیرد که گاه مفهوم 
غیرديني مختلف ،شکل جديدی  

Hayagriva
Matsya

1
2
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نظريه ساختاری
نمونههای ديگر آن الگو مشخص نیست.تنها با تکیه به رويکرد و  
آنها با  
ميتوانازاينهمهنمونهبهالگویساختاریرسید .
استروس 

تحلیل ساختاری از موضوع دوگانگی
ميکندومعتقداست
زبانشناسيتفسیر 
اسطورهشناسيساختاریراهمانند 

استروسنقش
فينفسههويتيفردیوواحدنداردودرنظاميمتقابلدرارتباطباديگر
همانگونهکهواک 

اسطورهای نیز در ارتباط

ميشود (وايسمن 1۰3:2۰۰7 ،ـ  ،)1۰۰واحدهای 
واکها تعريف  

نتیجهچنینديدگاهيايناستکهاستروسنهبابهکار
ميآفرينند .
متقابلبايکديگرمعنا  
اسطورهها و يا با اضافه کردن تفسیری بر آنها ،بلکه از رهگذر

بردن روش خارجي در تحلیل 
سرخپوستان را
اسطورههای  

اسطورهها ،معنای پنهان 

اعمال ترکیبي جديد از آرايش نظام 
ميکند(همان2۰7:ـ .)2۰6
رمزگشايي 
نمييابد ،بلکه از
واژه ديگر انتقال  
واژهای به  
ميگويد”:معنا از  
استروس دراين باره  
نشانهارتباططبقهياگروهيازواژگانباگروهي
ميشودواين 
رمزیبهرمزیديگرمنتقل 
ديگر است“ (وايسمن .)227 :2۰۰7 ،کوشش ما در اين مقاله پرداختن به تکرار بازنمود
فرهنگهای مختلف است .درک

روايتهای 

اسطورهها و 

آيکون دوماهي و دوگانگي آن در 
نميتوان
ميآيد به طوری که  
مشکلتر به نظر  

منطق ساختاری در برخي از اساطیر قدری 
نمونههای ديگر به راحتي دريافت چرا که گاه استعارات فرهنگيِ آنها به
پیوستگي آنها را با  
زبانشناسي،
نمونههای ديگر ارائه شده است که بدون داشتن دانشي از  
قدری متفاوت با  
انسانشناسي ،فلسفه و رياضیات که مورد نظر استروس نیز بود ،قادر به درک ساختار

مينماياند ،نخواهیمبود.
دهندههر فرهنگخودرا 


تشکیل
بنیادينيکهازمیاننظامنمادينِ
دونیمهگي آنها در ارتباط با نقش ماهي به راحتي قابل

نمونههايي که مفهوم دوگانگي يا 
از  
درباره دختر کوچک
ناحیه ونکور ايلند  
سرخپوستان کواکیتل در  
اسطورهای از  

درک نیست ،
1

لبشکری)است.استروس در پي يافتن دلیلي برای اين سؤال بود که چرا
لب خرگوشي ( 
شدهاند.مطابقباآنچهدراين
خرگوشيهاودوقلوهاازبرخيجهاتشبیهيکديگر فرض 


لب
بچهها و از جمله دختر
همه  
آدمخوار و قدرتمند است  ،
اسطوره آمده ،يک هیوال که زني  
ميگذارد و برای خوردنشان راهي خانه
ميربايد .آنها را در سبدش  
لبشکری را  
کوچک  
وسیله

ميگیرد و به 
ميشود.دختر کوچک که اول از همه گرفته شده بود در ته سبد قرار  

ميآيد
ميکند و با دوپا بیرون  
صدف دريايي ته سبد را که بر پشت هیوال قرار دارد سوراخ  
تايياش
(لوی استروس .)13 :2۰۰1 ،موقعیت اين دختر کوچک با لب خرگوشي يا دو  
قهرمانهای قبلي و بلعیده شدن آنها توسط ماهي بزرگ است.دوگانگي در

همانند موقعیت 
اين داستان با دونیمه بودن لب دختر بچه و بیرون آمدن او از سبد با دوپا بازنمود يافته
است .
Harelip

1
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اسطورههایبومیانامريکا،دربخشيازداستاندوخواهرکهدوپسررابه

درروايتيديگراز
ميرود.
بزرگتر به ديدن مادربزرگش 
ميشوند .خواهر  
آوردهاند ،از يکديگر جدا  
دنیا  
ميشود.هنگام
ميفرستد.خرگوش زير درخت پنهان  
مادربزرگ خرگوشي را به استقبال او  
دستياش بیني

ميگیرد دختر با  
چوب
گذشتن دختر از درخت ،خرگوش زير لباس او قرار  
ميرسیددختريکنفررا
مييافتوبهدماو 
ميشکافد.اگراينشکافتگيادامه 
خرگوشرا 
بچه لب
به دو فرد کامالً شبیه تقسیم کرده بود (همان 13 :ـ  .)12بیرون آمدن دختر  
خرگوشيباپاازسبدهیوالوقرارگرفتنخرگوشدرزيرپایدختردراينروايتوضعیتي
ميکند که خرگوش دوقلو نیست ،اما به دلیل آنکه لبانش
مشابه است.استروس استدالل  
نکته مهم با توجه به اساطیر امريکا و ديگر
میانه راه دوقلو شدن قرار دارد .
شکری است ،در  
فرهنگها با وجود فواصل مکاني و زماني بسیار ،نقش عنصر میانجي يا واسطه است که در

اسطورههای آمريکايي خرگوش با وضعیت دوگانه (دوقلو)بازنمودی از نیکي و بدی است و

فرهنگهای ديگر در ارتباط با آنچه در بحث دوگانگي ماهي (دوماهي)گذشت،

در اساطیر 
تقابلمرگوظلمتبازندگيونوراست .
اسطوره ديگری از ساکنان نیجريه آمده است که ايزدِ ماه لب بااليي خرگوشي را

در 
ميشکافد؛ زيرا خرگوش پیام او درباره مرگ و زندگي ايزد ماه و انسان را نادرست به انسان

1

رسانده است (باسکوم 341 :1981 ،ـ  .)34۰کرول در داستان سفر آلیس به سرزمین
عجايب ،جايي که زن هیواليي قصد کشتن آلیس را دارد ،مفهوم دوتايي را در قرار گرفتن
ميدهد(گاردنر،
يکجفتدوقلوبهجایخرگوشيکهدراينسفرهمراهآلیساست،نشان 
2

شخصیتهای دوقلوی داستان کرول و

نکته قابل توجه ،نسبت 
 125 :196۰ـ   .)116
اسطورهلب

نمونهقبلياست.در
خرگوشبامرگوزندگيايزدماهوشکافلبخرگوشدر 
اسطورهها

نمونههای فوق ،سخن از ماهي يا دو ماهي نیست؛ اما ساختار اين 
خرگوشي و  
الگوی دوگانگي را با لب خرگوش و تاريکي را با دزديده شدن و در روايت ديگر مرگ ماه و
کردهاست .
دوبارهماهحفظ 
روشنيرابابیرونآمدندختربچهوزندگي 
روايتهاييوضعیتمشابهيدارند.در میانبومیانمناطقيازآمريکاکه

دوقلوهاوماهيدر
ميکنند ،پیوندی میان دوقلو و سالمون وجود دارد .مردم
آيین ماهي سالمون برگزار  
بودهاندوپسازآن
کواکیتلبراينباورندکهدوقلوهایهمسانپیشازتولدماهيسالمون 
3

قبیله تسیمشیان عقیده دارند که دوقلوها نیروی فراخواندن ماهي
شدهاند .بومیان  
جدا  
سالمونرادارند(گونتر .)616:1926،

رياضیدان،نويسندهوازبنیان گذارانمنطقمفاهیمدوتايياستکهآرای

Lewis Carroll (1823-98)  1
لویاستروسوماهیتامروزیدوتايي مغز(راست/چپ،خوب/بد،زندگي/مرگ)براساسآنساختهشده
است(گاردنر )3۰4-3۰3:196۰:
3

ازقبايلايالتبريتیشکلمبیادرکانادا()Tsimshian

Tweedledum, Tweedledee

2
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نوشتههای استروس است.در اصول

جستجو در پي ويژگيهايي اساسي مضموني مکرر در 
1

روابطدوسويهوتقابلي استروسوجودعناصرمتقارن)،(+, -عنصرمیانجي ) (±وويژگي
نظامها،
ويژگيهایاساسياست.اينبدينمعنااستکهدربسیاریاز 

دوسرهبودنرابطهاز
الزمهآنکنارهمقرارگرفتنچند
نميشود،بلکه 
رابطهمیاندوفردتنهابايکويژگيبیان 

روايتهای فوق ،پا به عنوان ساختاری مکرر و

ويژگي است (استروس .)49 :1963 ،در 
داستانها است که گاه در میان دو جهان

کننده دوگانگي در اين 


تبیین
دوتايي از عناصر 
اسطورههای مختلف در کنار هم فهم

روايتها و 
نمادين متقابل قرار دارد .تنها قرار دادن  
لهدوگانگيماهيراروشننخواهدکرد.آنچهاهمیتدارد،فهمويژگيهایاستکهدر
مسئ 
داستانها ،بازنمود ساختار بنیادی دوگانگي است .جالب توجه است که وجود شواهد

اين 
فرهنگهای

ريشهشناختي زباني و شواهد تصويری و تحلیل آنها در ارتباط با پا و ماهي در 

هند و اروپايي در ارتباط با اين مفاهیم وجود دارد.در بخش بعدی به اين موضوع خواهیم
نمايشهای تصويری به

استعارههای کالمي و هم در 

پرداخت.به هر روی وضعیت پا هم در 
نقطهجداييدونیمهقرارگرفتهاست .
گونهایاستکهگوييدر 

ماهی در نمادپردازی بدن انسانی
منطقالبروجتنهابادوازدهنوعرفتارانساندرارتباطنبودند

نشانههای
قرونوسطي ،
درنجوم 
ميشدند که به
بخشهای مختلف بدن انسان ،جهان صغیر ،نیز نمادپردازی  
بلکه به صورت  
2

ميگفتند(گتینگز.)24:1987،باتوجهبهتصاويرورواياتمختلف
منطقهالبروج  

آنهامرد

منطقهالبروج خواهیم ديد که نقش دوماهي به کف دوپا نمادپردازی

به جای مانده از مرد 
شدهاست.جالبتوجهاستکهعالوهبرآنميبینیمکهدربسیاریازآثارباستاني،ايزدان
آنهاازسرودمماهيبیرونآمدهاست
گونهاینمايشدادهشدهاندکهسروپای 
ماهيبه 
طلسمهایبهجا ماندهبه شکلماهيگاهبهشکل

(جدول،4تصوير.)6-4،5-4همچنین
شدهاندکهانتهایبدنباانتهایبدنماهي(دمماهي)معادلاست.
بدنانساننمايشداده 
(جدول،4تصوير.)4-4موضوعديگریکهبايددربررسيساختاریايندوگانگيودوتايي
بودنموردتوجهقرارگیرد،ارتباطماهيدرنمادپردازیاندامانسانيدرانطباقجهانصغیر
جهانشناسيکهناست .
وکبیردر 
3

دادههای
سادوفستسکي ( )1995در کتابي با نام ماهي ،نماد و اسطوره بر اساس  
حوزههای
اسطورهشناسي به بازسازی معنايي  

زبانشناسي باستاني و مدرن و هم چنین 

نمونههای مختلف،
دربرگیرنده مفهوم ”ماهي“ در فرهنگ اوراسیايي پرداخته است.از بین  

آنچه نظر سادوفستسکي را به خود جلب کرد ،ارتباط معنايي موجود میان بخش گوشتي

1

reciprocal relation
Zodiac man, Melothesic man
3
Otto J. Von Sadovszky, " Fish, Symbol and Myth".
2
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2

شکل پايین پا و تخم ماهي است.او نشان داد که واژه  Ikraدر زبان روسي و هلندی به
هردومعنابهکاررفتهاست.سادوفستسکيبابازسازیمعناييمفاهیممرتبطباماهينشان
ريشههای
بافتهای فرهنگي وجود داشته است ،در  
ميدهد که پیوند مفاهیمي که در  

ميشوند.گرچهاودر
همآواپیشرویماتعريف 
ميشودکهبهصورتواژگان 
واژگانيآشکار 
ميکرد که ارتباط معنايي تنها در زبان روسي و هلندی است اما توانست در
ابتدا تصور  
شاخههایديگرزبانهند
اخههایديگرزبانهندواروپاييبهاثباتاينموضوعبپردازد.در 
ش 
3

واروپاييـبرایمثالسنسکريتواوستاييـواژگانيبرایتخمماهيبهکاررفتهاست که
4

بيارتباطباماهیچهنیست .ازروابطديگریکهدرپیگیریاينساختاربايدبهآنتوجه
که 
کرد ،شباهت میان واژگاني است که برای ماهیچه ساق پا و گوی کوچک مدور در زبان
5

سنسکريت به کار رفته است (سادوفستسکي.)12-1:1995 ،جالب اينجاست که در زبان
فارسي نیز واژگان مشابهي برای بخش گوشتي شکل مدور پا به نام ماهیچه وجود دارد که
ميتواند به
ريشهشناسي سادوفتسکي نیامده است .ارتباط اين بخش پا با واژه ماهي نیز  
در  
شناسيهاافزودهشود .

ايندسته 
ريشه
ريشهشناسي واژگان ماهیچه و ماهي و از طرفي در نظر داشتن اين نکته
بنابراين با  
ميتوان
صورتهای بسیار کهن نجومي صورت فلکي ماهیگ ،دم دوشاخه بوده است  ،

که در 
رهنگهای مختلف به ويژه فرهنگ ايراني در ارتباط با ايزدانماهي

به توضیح تصاويری در ف
واينساختاردوگانهپرداخت .
ميرسیدکهارتباطمعنايي میانواژگانتخمماهيوماهیچه
گرچهدرابتدابه نظر 
کوههای آلتي توسط رودنکو در سال  1947که بر روی
باستانشناسي  

افتههای 
است ،اما ي 
منطقهسیبرینقشماهيتاتوشده

قبیلهایسکايي،يافتهشدهدر
خزدهفردبزرگياز 
پایي 
يافتهای
نمونهتقلیل 
رابطهایمیانبخشگوشتيشکلپايینپابه عنوان 
بود،فرضیهوجود 
از کل بدن انسان و ماهي را در نمادپردازی باستان تقويت کرد (جدول  ،4تصوير )7-4
نتیجهای که سادوفستسکي با بررسي معناشناسي باستاني و مدرن در

(همان 16:ـ  .)13
1

Calf of the leg
Fish roa
 Mīnānda 3و Matsyāndaبه معنای تخم ماهي هستند که  Mīnāو  Matsyaبه معنای ماهي است.با توجه به
دورهای از دست داده
ريشهشناسي  -andaدر زبان سنسکريت پسوندی است که ارتباط معنايي خود را با تخم  eggدر  

واژههای  picanda, picandikaدر زبان سنسکريت به معنای ماهیچه ساق پا و با در نظر گرفتن
است .در  
2

واژهPicchaبه→معنایماهي
ريشهشناسيمايرهوفر()26:1963بهمعنایتخم ،
دادههای 
)anda(andámباتوجهبه 
شکلهای
زبانهایغربيهندواروپاييبهشکل piskoدرآمدهاست.نکتهقابل توجهايناستکهدر 
است.اينواژهدر 
ديگریاززبانسنسکريتPicchāبهمعنایماهیچهساقپانیزهست.
رابطهایمیانماهیچهmuscleوتخمeggوجوددارد .
 4درزبانسنسکريت 
(تخمPeśiوماهیچه)Peśī
همچنین در زبان
ماهیچه ساق پا و گوی کوچک و مدور به کار رفته است .

 5در زبان سنسکريت واژه  Pindaبه معنای 
ميرود belly ،جسم شکمي شکل و برآمده به معنای
زبانهای ايراني که در شرق افغانستان به کار  
شاخههای  
کفیر از  
ماهیچهساقپانیزهست.
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باستانشناسي مهر تأيیدی بر آن

دادههای 
پژوهشهای خود سراغ گرفته است و با بررسي  

پايه مرکزی که از رهگذر
معناشناسانه میان ماهي و ستون يا  

زده ،اين نکته است که پیوند 
مقايسهآنبابخشپايینبدنانسان،تخمماهيوجسممدوروشکميشکلحاصلشدهو

فصلها و ارتباط آن با
دورهای  
هم چنین با اشاره به نتايج ديگری چون بازگشت  
دوران بسیار کهن تا کنون در زندگي
حاصلخیزی ،نشان داده که ماهي نقش مهمي را از  

1

میانه قرن سیزدهم میالدی
واژه  Soleنامي است که در  
مردم بازی ميکند.از سوی ديگر  ،
ميشده است ،نکته قابل توجه تعمیم
برای نوعي ماهي اروپايي با ضخامت اندک ،استفاده  
کاربرد اين واژه برای کف پای انسان در اوايل قرن چهاردهم میالدی و به خاطر وجود
ماهیچه ساقپا در قرن شانزدهم میالدی است (هارپر .)2۰۰1،شايان

شباهت شکلي برای 
ذکر است که واژه  muscleدرانگیسيکهنبهصورت musselبه معنای صدف دريايي
2

همانجا).اين واژه به معنای ماهیچه نیز هست بنابراين با توجه به شواهد
دوکفهای است ( 

باستانشناختي-درفرهنگهندواروپاييبهويژهدرمیانايرانیان

دادههای
زبانشناختيو 

گونهایپوشیدهشده
ميدهدکهبخشپشتبدنباماهيبه 
آثاریبهدستآمده-کهنشان 
3

همچنینشباهتشکليماهيو
گرفتهاند  .
دونیمهماهي قرار 

استکهپاها درارتباط بادم
ميگويند و دو نیمه
ماهیچه دوقلو يا دو بطني  

ماهیچه ساق پا که در علوم پزشکي به آن 
بودندمماهيکهاگرادامهيابد،کلبدناورابهدوقسمتهمانندتقسیمميکند،ميتوان
اين دوگانگي (دوتايي بودن ،دو نیمه بودن) را در نمادپردازی بدن انسان و در بازنمايي
ايزدان بابل و ايران باستان که بخش انتهايي بدن (دوپا)با دو نیمگي دم ماهي نمادپردازی
شدهاست(جدول،4تصوير)6-4،5-4مشاهدهکرد .
باتوجهبهبحثفوقورويکردلوی-استروساينعناصروواحدهانیستندکهشبیه
ميسازد ،روابطي است که میان اين نهادها وجود
به يکديگرند ،بلکه آنچه اين تشابهات را  
طرحهاینجوميونقشهایتزيیني
دوگانهخورشیدیودوماهيکهدر 

دارد.نسبتحرکت
ميشود و در
فرهنگهای ديگر ديده  

در فرهنگ ايراني-برای مثال نقش ماهي درهم-و در 
اسطورههاورواياتمختلفبازنموديافتهاست،نسبتيکهدرساختاردونیمگيلبخرگوش

و دختر بچه لب خرگوشي و دوقلوها وجود دارد ،نسبت دوماهي با دو کف پای انسان و
ماهیچه ساق پا و دوشاخگي دم ماهي ،همه و همه بازتولید

ساختار شکلي و فرمي 
دوگانهای هستند که در ارتباط با ماهي و از رهگذر روايات کالمي و

ساختارهای ذهني 
تصويریمتفاوت،بیاننمادينيازتقابلمرگوتاريکيبازندگيوروشناييهستند .
LatSolea, MiddFr Sola

1

سرخپوستان کواکیتل نیز دختر بچه با صدف دريايي کف سبد را سوراخ
 2الزم به اشاره است که در اسطوره  
ميآيد.
ميکندوبادوپابیرون 

3
موزه سامي دانشگاه هاروارد به صورت عريان همراه با
وعه مريل () Merrillدر  
پیکره ايشتر در مجم 

يکه يکي از پاهای او شبیه به دم ماهي است و
پرتوهايي در اطراف سرش ،هالل ماهي زير پايش و درحال 
ميشود(بوسنبارک.)36:1997:
ديگریشبیهسمگاو،نگهداری 
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بنابراينبابهکارگیریروشآيکوننگاری،کوشیديمتاپسازتوصیفنقشموسومبهماهي
درهمدرهنرايرانيواسالميو مرتبطدانستنآنباصورتفلکيحوت/ماهیگبهپیگیری
فرهنگهایگوناگونپرداختهوپیوندآن

ريشهايندوبودگيدرمنابعتصويریوکالميدر

نمونههایمشابهچونلبخرگوشيودوقلوهاتوضیحدهیموپسازآنکوشیديمتابا
رابا 
ريشهشناسيواژگانمرتبطباآن،وجود
بررسينمادپردازیدوماهينجوميدربدنانسانو 
اينساختاررادرتصاويرتوضیحدهیم .

جدول:4نمادپردازیماهيوبدنانسان 






3-4صورتفلکيماهي،صورالکواکب
عبدالرحمنصوفي 
( )www.gallica.bnf.fr

نمادپردازیماهيدرنسخههای

2-4
البروجدرنسخهای


مردمنطقه
1-4
نجومعربي(Copenhagen ،

ازقرن15م،موزهبريتانیا 
) Kongelige bibliotek
هایباستانشناسيوآثارهنری 


نمادپردازیماهيدرداده


4-4طلسموتعويذبرنج،ايران19-12،م .




5-4ايزدماهي،پاسارگاد.
(VonSadovszky,
)1995:36

6-4يزدانماهيآشور7۰۰،ق.م.
)(Campbell, 1976

7-4مردپازيريک،قرن16ق.م.تاتوتصوير
ماهيبرپایچپ (Von Sadovszky,
)1995: 14-15
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نتیجهگیری
در اين پژوهش کوشیدم نه تنها از طريق روش آيکون نگاری علم نجوم باستان را به حوزه
تفسیر تصوير در ايران بگشايیم ،بلکه با توجه به تحلیل ساختاری لوی استروس دوگانگي
همزمان محصول میل و
ماهي در نجوم را تحلیل کنیم .مسلم است که اين نگاه به طور  
جهانشمول در
ابژههای قابل بحث و پیش رو و در اعطای اعتباری  
پیگیری ذهن در میان  
آگاهانهروابطقرارداد.دراينمعناروشلویاستروسبهشهوددررياضیاتنزديک

کشفنا
1

است.همچونهنریپوينکر کهاعتقادداشت،برایساختهندسهوتولیدعلمچیزیفراتر
از منطق محض نیاز است (وايسمن .)197 :2۰۰7 ،با توجه به شواهدی که در اين مقاله
اسطورهها،موضوعمهمدوگانگيساختاریِعناصردرارتباط

روايتهایبرگزيدهاز

آمدهودر
نمونههای مختلف ،قابل مشاهده است.
با دو ماهي است که با در نظر گرفتن دگرگوني در  
آنها ،عناصرديگرنیزبرطبقآن دوباره نظمجديدی پیدا
رواياتيکه باتغییرهرعنصردر 
واژهماهيوواژگان
ريشهشناسي 
دادههایتصويریوباياریِ 
کردهاند.باتطبیقايندادههابا 

مرتبطباآنبهبازشناختمفهومدوتاييدرنقشنمادينماهي(دوماهي)پرداختیمونشان
نمادپردازیهای

دگرگونيها يا تبديالت يک ماجرا هستند که هم در 

داديم که همگي 
تهايي ،اين
کاررفتهاند و با وجود تفاو 

نمادپردازیهای بدن انسان مکرر به 

کیهاني و هم در 
قابلیترادارندکهبهصورتکلیتيساختاریوبامعنانگريستهشوند .

)Henri Poincare (1854-1912

1
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