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Research background: 

So far, no research has been done about the krait totem in Baloch 

folklore and literature. Some of the studies that are slightly related to 

the present research are: 

1. Totemic reading of the animal motifs of the Halil River Jiroft 

civilization (3rd millennium BC) by Sehatmanesh (2018): In this 

article, the author examines the animal motifs discovered in Halilrud 

based on totemism and concludes that about 47% of the discovered 

motifs are related to animals. This article indicates the importance and 

sanctity of animals in this area of civilization. 

2. Metamorphosis of blood into a snake in Garshaaspnaameh 

byEmami et al. (2013): In this article, the authors investigate the 

mystery of finding a snake from blood. One of the findings of this 

article is emphasizing the connection between snake and blood. 

3. A new species of cobra and its registration in Iran by Abtin et al. 

(2016): This article identifies and examines a new species of a black 

snake that lives in Baluchistan. This research is based on 

environmental sciences and biology, and it is related to the present 
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research only because of the investigation and stabilization of the krait 

in Balochistan. 

Research purposes, questions, and assumptions 

In this research, we examined how the krait became a totem and its 

continuation over many centuries. We wanted to know how krait is 

presented as a totem and what its connection is with the structures of 

Baloch consciousness. The continuity of a totem until now is another 

important psychological issue. The answer to why this continuity is 

based on Freudian-Lacanian psychoanalysis will provide a more 

accurate understanding of Balochi popular culture and literature. 

In the present study, after explaining and describing the krait totem 

in Balochi popular culture and literature, using the theoretical 

approaches of Freud and Lacan in the field of psychoanalysis, with a 

descriptive-analytical method and based on the author's field research 

in Balochistan, we examined the emergence, continuity, and function 

of this totem in Balochi popular culture and literature. The most 

important research questions are: 

1. What is the position of the Bungarus totem in Balochi popular 

culture and literature? 

2. What are the psychoanalytic principles of the formation and 

continuation of the Bungarus totem in Baloch culture? 

Main discussion 

Baloch is one of the ancient tribes that has still preserved many of its 

very old customs and traditions. There are still signs of belief in some 

animal and plant totems among the Baloch. One of the most 

significant and enduring Baloch totems is a type of cobra known as 

the "krait" (seyahmaar) in Baluchistan. This type of snake, whose 

scientific name is Bungarus, lives in most areas of Balochistan. 
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Baluchistan black snake with the scientific name B. persicus is 

registered globally. 

     The snake has been very important in the field of ancient Baluch 

civilizations, like in other regions of Iran. This importance can be seen 

in the ancient artifacts extracted from the living areas of the Baloch 

people. Bompur, Jiroft, Shahdad, Yahya, Mehregareh, and 

Shahresukhte are the most significant ancient sites where Baloch 

people live. Other material productions of the cultures such as Yahya, 

Shahdad, Jiroft, Bompur, and Shahresukhte are noticeable (Moradi, 

2014, p. 132). According to the belief of the believers in this totem, 

finding killers of their kind and biting and killing them is one of the 

special abilities of this snake. 

     The krait in Balochistan is more than any other symbol 

associated with the phallus. As in the popular culture and literature of 

most nations of the world, "snake has been considered as a symbol of 

annoyance, masculinity, depression, revenge, misogyny, messaging, 

sloth, cunning, intellect, power, death, generation, renewal, 

temptation, intelligence, etc." (Yahaghi, 2012, p. 737). 

Conclusion 

The krait is one of the most dangerous and deadly snakes in the 

Balochistan region. This snake has had a significant presence in 

Balochi popular culture and literature due to its connection with issues 

related to life and death, and the functions and symbols related to it. 

Due to its association with the phallus, reproduction, and gestation, 

the krait has become one of the most important Baloch totems in the 

field of symbolism. Based on the psychoanalytic theories of Freud and 

Lacan, the krait totem is, above all, a symbol of the phallus and 

fertility and gestation, and it is an ancient sign of the problem of 

monogamy, reproduction, and the awareness of the father's role in 
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it. This totem is the crystallization of fear and hope, desire and 

avoidance. 
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  عامه و ادبیات بلوچیکاوانۀ آن در فرهنگ مار و تحلیل روانتوتم سیه

 1* محمدریاض رئیسی

 (01/10/0410پذیرش:  10/10/0410)دریافت: 

 چکیده

بسیاری از آداب، رسوم و باورهای بسیار کهن  هاهای جوامع ابتدایی است. بلوچیکی از مشخصه توتم
عامه و ادبیات اکنون هم در فرهنگ ها، همهایی از باور به برخی از توتماند. نشانهخود را حفظ کرده

نام علمی مار با است. سیه« مارسیه»های شاخص بلوچ، شود. یکی از توتمبلوچی مشاهده می
«Bungarus »های مارهای سمی و خطرناک کبری در منطقۀ بلوچستان است و دربارة آن یکی از گونه

های آن در فرهنگ و ادبیات بلوچی، مار و سمبلهای بسیاری وجود دارد. سیهها و حکایتافسانه
گیری ی و با بهرهاز باورهای توتمی کهن است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیل ایبازمانده
ها های مهم بلوچمار یکی از توتمدهیم که چگونه سیهکاوی فروید و الکان نشان میهای روانازنظریه

مثابۀ یک توتم ادامه عامه و ادبیات بلوچی به حیات خود بهشده است و چگونه تا زمان حال در فرهنگ 
شناختی است و پیوندهای روانهای انواع توتممار از دهد که سیهداده است. نتایج این پژوهش نشان می

و  های جنسی زنانه و مردانه، تولید مثل، ترس، اضطراب، فقدان، ژوئیسانس، فالوسژرفی با میل، انگاره
مار در فرهنگ عامه و ادبیات بلوچی، بیش از هرچیز، بازنمایی و به باروری دارد و جایگاه توتم سیه

 ت و باروری در پهنۀ زندگی اجتماعی است.های جنسیحرکت درآوردن نشانه

 کاوی.مار، باروری، روانتوتم، بلوچ، سیه های کلیدی:واژه
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 .مقدمه1

های باستانی خود مثابۀ یکی از جوامع کهن، هنوز هم بسیاری از باورها و سنتبلوچ به

مار سیهکه اینهایی وجود دارد مبنی بر عامۀ بلوچ، نشانهرا حفظ کرده است. در فرهنگ 

هایی از های بلوچ بوده و هنوز هم در برخی از مناطق بلوچستان، نشانهیک از توتم

ها و ی در بلوچستان، افسانهکل طوربهبه این توتم وجود دارد؛ باورهای کهن نسبت

های جوامع شود. توتم یکی از مشخصههای بسیاری دربارة این نوع مار نقل میحکایت

کند. و دریافت انسان را در قالب نماد و نشانه فشرده میباستانی است و آگاهی 

ها آمیخته ها و اسطورهازآنجاکه توتم، با آگاهی جوامع، پیوند نزدیکی دارد و با افسانه

 عامه و ادبیات اهمیت فراوانی دارد. شده، در شناخت فرهنگ 

 . مسئلۀ تحقیق1ـ1

در طول قرون متمادی را  مار و تداوم آندر این پژوهش چگونگی توتم شدن سیه

شود و چه پیوندی با مثابۀ یک توتم مطرح میمار چگونه بهکه سیهاینکنیم. بررسی می

ساختارهای آگاهی بلوچ دارد. تداوم یک توتم تا زمان حال یکی دیگر از مسائل مهم 

 کاوی فرویدی ـ الکانی،شناختی است که پاسخ به چرایی این تداوم برمبنای روانروان

 عامه و ادبیات بلوچی به دست خواهد داد.تری از فرهنگ شناخت دقیق

 . روش تحقیق1ـ1

عامه و ادبیات مار در فرهنگ در پژوهش حاضر پس از توضیح و تشریح توتم سیه

کاوی، با روش های نظری فروید و الکان در حوزة روانگیری از رهیافتبلوچی، با بهره

قیق میدانی نویسنده در بلوچستان، پدیدار شدن، تداوم توصیفی ـ تحلیلی و براساس تح
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کاوی های روانعامه و ادبیات بلوچی، برمبنای نظریهو کارکرد این توتم را در فرهنگ 

 کنیم. فروید و الکان بررسی می

 . سؤاالت پژوهش1ـ1

 مار چه جایگاهی در فرهنگ عامه و ادبیات بلوچی دارد؟توتم سیه .0

مار در فرهنگ بلوچ گیری و تداوم توتم سیهوانۀ شکلکاهای روانمایهبن .0

 چیست؟

 . پیشینۀ پژوهش1

عامۀ و ادبیات بلوچ پژوهشی انجام نشده است. مار در فرهنگ تاکنون دربارة توتم سیه

 ند از:اهایی که اندکی با پژوهش حاضر مرتبط هستند عبارتبرخی از پژوهش

رود جیرفت )هزارة سوم قبل از یلـ خوانش توتمی نقوش جانوری تمدن حوزة هل

 .0901منش، میالد(، صحت

رود را بر اساس در هلیل شدهکشفنویسنده در این مقاله، نقوش جانوری 

درصد نقوش  44رسد که حدود دهد و به این نتیجه میپرستی موردبررسی قرار میتوتم

حیوانات در  مربوط به حیوانات هستند؛ این مطلب حاکی از اهمیت و تقدس شدهکشف

 این حوزه تمدنی است. 

 .0900نامه، امامی و همکاران، ـ دگردیسی خون به مار در گرشاسپ

کنند. یکی از نویسندگان در این مقاله رازوارگی پیدایی مار از خون را بررسی می

 دستاوردهای این مقاله تأکید بر پیوستگی میان مار و خون است.

 .0100آن در ایران، آبتین و همکاران،  ای نو از مار کبری و ثبتـ گونه
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کند را شناسایی و بررسی مار که در بلوچستان زندگی میای نو از سیهاین مقاله گونه

شناسی استوار است و تنها به کند. این پژوهش بر مبنای علوم محیط زیست و زیستمی

 مار در بلوچستان با پژوهش حاضر مرتبط است.دلیل بررسی و تثبیت سیه

 مبانی نظری .1

 . توتم چیست؟1ـ1

شناسی اهمیت اند. توتم در مباحث مربوط به مردماکثر جوامع باستانی دارای توتم بوده

توجه فراوانی دارد، اما تا پیش از عصر روشنگری، جوامع متمدن به توتمیسم بی

دا شد. نگاری پیواژة توتمیسم فقط در اواخر قرن هجدهم بود که در ادب مردم»اند. بوده

 0400نام جی النگ که در سال پوستی بههای سرخبار در کتاب یک مترجم زباننخستین

 ،0910، ترجمۀ پرهام، 0005)دورکیم، « خوریمدر لندن منتشر شد، به این واژه برمی

لنان (. نخستین کسی که توجه عموم را به این پدیده جلب کرد مک000ص. 

 اسکاتلندی بود: 

ی توتمیسم که تا آن لنان اسکاتلندی توجه عموم را به پدیدهمک 0100از سال 

آمد، جلب کرد؛ وی در ضمن این عقیده را شمار میزمان جزو عجایب و نوادر به

اظهار داشت که بسیاری از آداب و عادات متداول در جوامع مختلف باستانی و 

از آن زمان به این شمار آورد. هایی از دوران توتمیسم بهامروزی را باید بازمانده

، ترجمۀ خنجی، 0009سو، علم کامالً اهمیت توتمیسم را تأیید کرده است )فروید، 

 (.094، ص. 0950

 پیش از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که توتم چیست؟     

آزار یا جانوری خطرناک و مخوف است که با مجموع توتم یک حیوان مأکول و بی

ندرت نیز یک رستنی یا یکی از نیروهای مخصوص دارد و بهای افراد گروه، رابطه
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گیرد. توتم در درجۀ اول نیای گروه است و در طبیعت )باران، آب( توتم قرار می

وسیلۀ ندای غیبی پیام درجۀ ثانوی یک روح نگهبان و نیکوکار است که به

شناسد که برای دیگران خطرناک است فرزندان خود را باز میفرستد و درحالیمی

 (. 4رساند )همان، ص. ها گزندی نمیو به آن

تابو بر دو معنای متضاد »گیرد. توتم همانند تابو، همواره پیرامون یک نهی شکل می 

انگیز، طرف مفهوم مقدس، مختص و از سوی دیگر مفهوم اضطرابکند: ازیکداللت می

توتم هم مانند تابو  (. در91ـ00)همان، صص. « رساندخطرناک، ممنوع و پلید را می

یک توتم شئ »کند. ای از تقدس و پرهیز، جانور یا گیاه خاصی را احاطه میهاله

دهد، زیرا معتقد به آن احترامی خرافی نشان میملموسی است که انسان بدوی نسبت

)همان، « است که بین شخص او و هریک از آن نوع اشیا پیوند خاصی وجود دارد

که توتم همواره پیرامون رازهای شناخت هستی و خویشتن (. ازآنجا040ـ041صص. 

توتمیسم یک مرحلۀ »های کهن وجود داشته است. قوام یافته است، در تمام فرهنگ

ها بوده است، احتیاج به شناختن آن و حل معمای منشأ و ماهیت آن عادی تمام فرهنگ

)همان، « یز استچیز معماآمالواقع همهشد. در توتمیسم فینیز بیشتر احساس می

انسان عهد قدیم درمانده و همیشه دستخوش وحشت و »(. درواقع 044صص.

بار خود را به نیروهای مقتدر های ناگوار زندگی سخت و محنتاضطراب، صحنه

در گذشته، (. »09، ص. 0944، ترجمۀ حبیبی، 0040)گدار، « داداهریمنی نسبت می

)ذوالفقاری و « کرده استای را ایفا میادبیات شفاهی در انتقال فرهنگ، نقش عمده

شناسی عامه و انسان(. توتم موضوعی بسیار مهم در فرهنگ 040، ص. 0411همکاران، 

نظر ما ای که امروز بهسازد. مسئلهع بیهوده نمیگوید تاریخ وقایآرکل پیر می»ت: اس

« است های سال متفکران بزرگ را به خود مجذوب نمودهرسد، سالغیرواقعی می

 (.51، ص. 0900، ترجمۀ  راد ، 0000)استراوس، 
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های توتم نشانۀ پیوستگی انسان و طبیعت است. میان توتمیسم و مذهب شباهت

های بسیاری وجود دارد. امروزه اهمیت توتمیسم در آن است که تنها به بررسی سنت

شیوة اندیشیدن مثابۀ یک مفهوم فرهنگی، نوعی شود، بلکه بهجوامع ابتدایی محدود نمی

 دهد. و نظام دانایی خاص را نشان می

توتمیسم یک پدیدة خاص جوامع بدوی نیست و چنانکه دیدیم اگر آن را مانند هر 

شود درواقع توتمیسم وتحلیل قرار دهیم معلوم مینظام مفهومی دیگر مورد تجزیه

 (.015های اندیشیدن است )همان، ص. یک نمونه خاص از بعضی شیوه

 توتم جانوری .1ـ1

ها از نوع حیوانات هستند. ازاین هم اشاره شد، نخستین و بیشترین توتمگونه که پیشهمان

، 0009فروید، « )انددانستهها را نیاکان قبایل میاند و آنها در آغاز فقط از جانوران بودهتوتم»

و  ها(. توتم جانوری پیوستگی ژرفی با آرزوها، ترس045، ص. 0950ترجمۀ خنجی، 

 های جوامع ابتدایی دارد. این نوع توتم، هم نیای قبیله است، هم نگهبان آن.آرمان

 شناختی. توتم روان1ـ1

ها با تمرکز بر یکی های مختلفی وجود دارد و هرکدام از آندربارة منشأ توتمیسم نظریه

سه دسته  ها را بهاند. فروید این نظریههای توتمیسم به بررسی آن پرداختهاز مشخصه

هایی را که در باب منشأ توتمیسم به چاپ رسیده است به سه من نظریه»کند: تقسیم می

های مربوط به . نظریه0های مبتنی بر اصالت تسمیه؛ . نظریه0کنم: دستۀ زیر تقسیم می

 (.040)همان، ص. « شناسیهای مربوط به روان. نظریه9شناسی؛ جامعه

سمیه، تمایل قبایل به متمایز شدن از قبایل دیگر را با های معطوف به اصالت تنظریه

های معطوف به دهند. نظریهاستفاده از یک اسم خاص مورد بررسی قرار می
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های شوند. نظریههای مذهبی و اجتماعی توتمیسم متمرکز میشناسی بر زمینهجامعه

لیه به تأثیر وسیلۀ توتم، اعتقادات جوامع اوشناسی، آرامش روح بهمعطوف به روان

به های بدوی نسبتارواح در باروری، روحیات مادر هنگام بارداری و جهل انسان

های بدوی در ابتدا از نقش دهند، زیرا انسانفرایند تولیدمثل را مورد بررسی قرار می

مرد در تولیدمثل آگاه نبودند و فرزند را نتیجۀ حلول ارواح یا مسائل ماورائی دیگر 

 دانستند. می

ای همچون ضمیر مند کردن مقولۀ جنسیت از طریق مفاهیم تازهفروید با مسئله

 ناخودآگاه و عقدة ادیپ، باب مسائل جدیدی را در این حوزه گشود. 

فروید در کتاب توتم و تابو مسئلۀ ممنوعیت از تمتع را در رابطه با قتل پدر مطرح 

زعم فروید در مقام رئیس ای که بهکند. مسئله بر سر قتل پدری است افسانهمی

ای بدوی چندان تمتع از زنان را به خود اختصاص داد که تمام پسران خود را قبیله

 (.44، ص. 0901از دسترسی به آن محروم نمود )موللی، 

 . بحث و بررسی1

 عامۀ بلوچ. توتم در فرهنگ 1ـ1

یار کهن خود بلوچ یکی از اقوام باستانی است که هنوز هم بسیاری از آداب و سنن بس

های هایی از باور به برخی از توتمها نشانهرا حفظ کرده است. هنوز هم در میان بلوچ

قدر عمیق و ها آندیگر باورمندی به این توتمبیان جانوری و گیاهی وجود دارد. به

ها سر گذاشته، هنوز هم این توتمگسترده بوده که با همۀ تحوالتی که جامعۀ بلوچ پشت

عامۀ بلوچ ادامه داده است. ازآنجاکه جوامع انسانی به حیات خود در فرهنگ  نوعیبه

گذارند، بسیاری از باورها سر نمیصورت یکنواخت پشتتغییر و تحوالت مختلف را به

اند. مانده ، در سایر جوامع باقیو اعتقادات اولیه که در برخی از جوامع از میان رفته
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هایی وجود دارند عصر است: هنوز انسانی هنوز با ما همانسان ماقبل تاریخ تا حدود»

ها اعقاب بینیم و در وجود آنتر میها را از خودمان به بشر اولیه بسیار نزدیککه ما آن

، 0009فروید، « )دهیمهای روزگار گذشته را تشخیص میو جانشینان مستقیم انسان

 .(5.، ص0950ترجمۀ خنجی، 

جا یک مرحلۀ مقدماتی برای تکامل بعدی و یک همه فرهنگ توتمی در»درحقیقت 

)همان، ص. « دورة واسط بین عصر بشر اولیه و عهد قهرمانان و خدایان بوده است

های بسیاری از فرهنگ توتمی کهن، در دلیل ماهیت درونی جامعۀ بلوچ، سویه(. به094

این باورها  حالمراحل بعدی تکامل آگاهی جمعی، از میان نرفته است، اما درعین

ای از رمز و ابهام پیچیده شده و از اشکال اولیه بلکه در هاله نخورده هم نبوده،دست

دست آوریم، الزم که قضاوت درستی دربارة این وضع بهبرای آن» اند.خود دور شده

که حتی در میان اینرا همیشه به خاطر داشته باشیم و آن « آندریوالنک»است تذکار 

« ها از میان رفته استنیز، اشکال اولیۀ بنیادهایشان و شرایط تکوین آناقوام بدوی 

 (.041)همان، ص. 

 عامۀ بلوچمار در فرهنگ . توتم سیه1ـ1

های بلوچ، نوعی مار کبری است که در ترین و ماندگارترین توتمیکی از شاخص

است در  «Bungarus» مشهور است. این نوع مار که نام علمی آن« مارسیه»بلوچستان به 

ثبت  B. persicusمار بلوچستان با نام علمی کند. سیهاکثر مناطق بلوچستان زیست می

 (. Abtin et al., 2014)جهانی شده است 

های باستانی بلوچ، همچون سایر مناطق ایران اهمیت فراوانی مار در حوزة تمدن

ها مشاهده ناطق زیست بلوچشدة متوان از آثار باستانی استخراجدارد. این اهمیت را می

های ترین محوطهسوخته شاخص کرد. بمپور، جیرفت، شهداد، یحیی، مهرگره و شهر
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مایۀ مار در میان آثار مادی حضور نقش»ها هستند. باستانی حوزة پراکنش بلوچ

های جنوب شرق ایران با اشکال گوناگون  و با مضامین متنوع بر مانده از محوطهبرجای

های موجود های منقوش و سایر تولیدات مادی فرهنگظروف فلزی، سفال روی مهره،

، 0904)مرادی، « همچون یحیی، شهداد، جیرفت، بمپور و شهرسوخته دیده شده است

شده بر روی سفال مربوط به هزارة های مار حکمایه(. یک نمونه از این نقش090ص. 

جانور در ای از اهمیت این سوم پیش از میالد در بمپور کشف شده است که نشانه

های تپه بمپور های مار را بر روی سفالمایهتوان نقشمی» باورهای باستانی بلوچ است:

داری وجو کرد؛ یک نمونه از این نقوش، شامل نقش مار شاخدر هزارة سوم پ.م جست

(. 041)همان، ص.« تصویر کشیده شده استاست که بر روی سفال دورة دوم بمپور به

شده در این حوزة تمدنی بسیار مشابه هم هستند و های کشفمایهرخی از این نقشب

دهد که پیدا شدن این آثار در این مناطق تصادفی نیست، بلکه این مطلب نشان می

بمپور  IVروی سفال دیگری از دورة »ای از باورهای مرمان این نواحی است: نشانه

افزودة مار بر روی سفال بیه نمونۀ نقششود که شصورت ساده و مشبک دیده میبه

(. 041)همان، ص. « شهداد است که مار دم خود را در آن تصویر به دهان گرفته است

نقش مار از »وفور مشاهده شده است: ها بهدر شهرسوخته هم نقش مار بر روی سفال

که شهرسوخته است  II-IIIهای نخودی دورة نقوش جانوری نسبتاً رایج بر روی سفال

(. 041)همان، ص. « گرایانه و مشبک به تصویر کشیده شده استبه دو صورت واقع

ترین الگوی توان مار را مهمهای سنگ صابونی جیرفت میبا بررسی ظرف»همچنین 

 (.054، ص. 0900)طاهری، « هنری این تمدن برشمرد

خال ای خلآید که زنان بلوچ گونهگونه برمیاین منظومۀ هانی و شیمریداز 

 ها به شکل سر مار بود:پوشیدند که لبۀ آنمی
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 گوشء کنّالن زرّینان

 

 کندیگان کوانت بهائینان

 

 پونزء پلّکء گرانزیگان

 

 دستء سنگوء باهیگان

 

 پادء مارسرین پادیگان 

 (.001، ص. 0901)جهاندیده، 

هایی کندیگ ام را،های طالئیبخشم. کنّلهای زیبایم را به او میگوشواره»برگردان: 

ام را؛ های روی بینیها و گرانزیگ)ارزشمند( که هرکدام، به بهای شتری هستند. پلّک

)همان، « های مارگونۀ پاهایم راالنگوهای دستم را که کار هنرمندان سیبی است. خلخال

 (.000ص. 

 مار است:یکی از مضامین رایج در شعر و ادبیات بلوچ تشبیه زلف به سیه

ــب» ــی نیســعی ــان ئ ــدء دنتان ــان می  تین م

 

 « مــارانریسـکنین میــدئی سـندهی ســیه    

 

 (441، ص. 0100)شاد، 

شدة او شود. موهای بافتههای او عیب و ایرادی یافت نمیبرگردان: در موها و دندان

 مار سندی است.شبیه سیه

ـیه  »  مــاران، انارکـانی گــالن مانـا کــن  زلـفء س
 

 « ماهء گیشین، تهار لنجین شپان مانا کـن   

 

 (01، ص. 0100)قاضی، 

های گونه را معنی کن، ماه را مشخص مار است، گلهای او شبیه سیهبرگردان: زلف

 های تاریک را معنی کن.و شب
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مار برتری در بیت ذیل شاعر بلوچ، مبارک قاضی با تشبیه تفضیل، زلف را بر سیه

 دهد:می

ــیاه  » ــدی س ــف بگن ــی زل ــت تئ ــار ان  م

 

ــیاه  ــر  س ــه مهپ ــارء بل ــن م ــه ک ــت ن  « ان

 

 (010، ص. 0100)قاضی، 

های تو شب را مار که مانند زلفمار است، اما سیههای تو شبیه سیهمعنی: زلف

 تر است(.مار، سیاههای تو از سیهکند )زلفتاریک نمی

به سایر اقوام همجوار متمایز مار را در فرهنگ عامۀ بلوچی نسبتآنچه جایگاه سیه

که این نوع مار بومی این منطقه است و دلیل دیگر ترس، احترام، کند یکی این است می

مثابۀ یک مار بهجویی و انتقام این نوع مار و به طور کلی بازنمایی سیهباور به کینه

مار ای است. برمبنای اعتقاد باورمندان به این توتم، این سیهای و افسانهموجود اسطوره

نوعان و نیش زدن و ردار است؛ پیدا کردن قاتل همای برخوهای ویژهبلوچی از توانایی

های ویژة این مار است. برمبنای تحقیقات میدانی در ها ازجمله تواناییکشتن آن

مار بلوچی اعتقاد دارند که این نوع مار به هر صورتی بلوچستان، باورمندان به توتم سیه

ای دربسته باشد که محفظه گیرد؛ حتی اگر سوژة این مار درکه باشد انتقام خود را می

 گونه راهی به داخل نداشته باشد. هیچ

خطرناک شناخته شده است و همه مردم  اریبس یمار سم کیعنوان مار به نیا

جو عنوان انتقامدر مورد آن به یبیو عج یقو یو باورها ترسنداز آن می یمحل

بعداً مار نر انتقام  د،یشباورند که اگر مار ماده را بک نیبر ا یوجود دارد. مردم محل

 ،دردناک و کشنده است اریمار بس شیکشتن جفتش را خواهد گرفت و چون ن

به « مارهیس» یبلوچستان با نام محل ۀمار در منطق نیکنند. ایمردم از آن اجتناب م

 .(Abtin et al., 2014, p. 250) شناخته شده است اهیمار س یمعنا
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باشد. منظور از اصطالح خونی در « خونی»بکشد که  مار راتواند سیهتنها فردی می

از این، یکی از اجداد یا اعضای تعابیر باورمندان به این توتم، شخصی است که پیش 

از آن، نوادگان آن فرد زده شده و از دنیا رفته باشد؛ پس مار نیشخانوادة وی توسط سیه

ای فرد یا افرادی خونی له یا منطقهرو اغلب در هر محمار را بکشند. ازاینتوانند سیهمی

 شود. ها واگذار میمار به آنوجود دارند که کشتن سیه

نماد مار اساساً یک نماد »مار در اکثر جوامع مفاهیم متعدد و اغلب متضادی دارد. 

جانور هم نماد زندگی است دوسویه است که هم جنبۀ مثبت دارد و هم جنبۀ منفی. این

عامۀ بلوچ هم، مار مفاهیم (. در فرهنگ 010، ص. 0919سودا، ش)آت« و هم نماد مرگ

نوعی ترس و که با مقولۀ باروری پیوندی ناگسستنی دارد بهاینمتضادی دارد و در عین 

 کند.  مرگ را هم تداعی می

 دارای مفاهیمی سوازیک داشت؛ باستان مردمان باورهای در متضاد مفهوم دو مار

 عقل، تجدید حیات، ماه، درخت، ذکور، آلت زن، باروری، حاصلخیزی، آب، مانند

 گناه، خیانت، خطر، پلیدی، چون مفاهیمی با سویی از و ؛... و قدرت سالمتی،

 و عنوان شیطانبه سوازیک مار، سانبدین  خورد.می پیوند ... و مرگ شیطان،

االست و و بزرگ خدایی، مرز تا حتی و سودمند سویی از و مرگ؛ باعث و بدخواه

  (.04، ص. 0900 ملک، و فر)رفیع

از( این خرفستران، »)شود: هم مشاهده می بندهشناین تناقض در کتاب 

گونه که زمینی هست، آبی نیز هست. گوید خرفستر همه جادو است و مار همان

تناقضی که در این (. »01، ص. 0915، بندهشن« )جادوتر، اما او را کشتن نگوید

سوی و از سوی دیگر منع یمنی و جادو بودن مار ازیکقول هست، یعنی اهر

دینی کشتن آن کشاکش و فرآوردة کارکرد دو وجه مهم و بنیادین را از اندیشه و 
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، صص. 0914)مزداپور، « کندپرداز آدمی بازنمایی میشیوة کارکرد ذهن اسطوره

 (.040ـ040

که با باروری، زن و اینبر عامۀ بلوچ عالوهشناختی، مار در فرهنگ در نگاه روان

فالوس مرتبط است، جانوری بسیار خطرناک است که باید از نزدیک شدن به آن پرهیز 

 کرد. 

 موجودی را آن که دارد خاصی مردمان افسون برای مختلف هایسرزمین در مار

 حرکت و مار بودن خزنده علتبه دانند. این کیفیتمی نامیرا و دهشتناک رمزآمیز،

 بودن منزوی نیز و خطر از جستن پا، دوری و دست نداشتن و شکم روی بر آن

 (. 04، ص. 0904منش، است )صحت مار

زمان هم تمتع و هم تألم را تداعی صورت همها بهمار برای بلوچرو سیهازاین

 کند.می

ای تنها با یکدیگر در تناقض نبوده، بلکه در رابطهتمتع و تألم نزد انسان نه

ند. در پس هرگونه تألمی نوعی تمتع وجود دارد که فرد مایل به دیالکتیک هست

ازدست دادن آن نیست. تلفیق تألم و تمتع جزء ذات آدمی است و حکایت از آن 

، 0905کنند )موللی، دارد که رانش زندگی با رانش مرگ غایت یکسانی را دنبال می

 (.41ـ44صص. 

 . احترام توأم با ترس 1ـ1

طور کنند. بهنوعی احترام توأم ترس با این خزندة اسرارآمیز رفتار میها همواره با بلوچ

است؛ این مشخصه بیش  های توتمترین مشخصهکلی احترام توأم با ترس، یکی از مهم

 حک در انسانی کنشگران کههمچنان»مار بلوچی مشهود است. از همه در توتم سیه

 بیشترین رسدمی نظربه بودند. قائل گاو برای احترام را اشیا، بیشترین بر نقوش نمودن
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(. این احترام 04، ص. 0904منش، )صحت« داشتند مار بهنسبت را ترس با توأم احترام

 و نگهداری در»مثابۀ توتم نقش اساسی دارد: مار بهتوأم با ترس در ماندگاری سیه

 و است موذی مار جانور زیرا شود،می  دیده توتمی عقیدة نوعی مارها از حفاظت

 را انسان زهرآگینش از نیروی ترس و مار به احترام اما است، خطرناک آن از نگهداری

 (. 04)همان، ص. « نماید خود باوری حوزة وارد را جانور این تا واداشت

چنین ها و تابوها هماز منظر فروید رؤیا ماحصل ترس و آرزو است و اساطیر، توتم

 اساطیر یعنی داند؛می رؤیا تغییر شکل یافتۀ صورت را اساطیر فروید»حالتی دارند. 

 نمادین تشریح اسطوره یونگ به عقیدة  هستند. هاخواسته و امیال فرافکنی نوعی

 هایترس امیدها و آرزوها، بیانگر اسطوره است. باستانی منابع در روانی ژرف نیازهای

 (.094ـ090، صص. 0900)طالبیان و جعفری، « است جامعه یک یا قوم یک

مثابۀ یک توتم به معنای در آغوش گرفتن ترس است برای پایان دادن به مار بهسیه

گیرد تا از موجب این نظریه، توتم پناهگاه امنی است که روح در آن آرام میبه»آن: 

تواند (، اما درنهایت این ترس تنها می050)همان، ص. « خطرات احتمالی برکنار بماند

گونه که شاعر بلوچ، رود؛ همانصورت کامل ازمیان نمیبه گاهچاندکی کاسته شود و هی

مار تشبیه آید به سیهوهم و خیال و اضطرابی را که در هنگام شب به سراغ آدم می

 کند:می

ــاک» ــانی بــدن   زهرن ــی جیرگ ــت مئ  ان

 

ــیه   ــم س ــئی  وه ــت گش ــوگء ان ــار ب  « م

 

 (95، ص. 0104)مؤمن، 

 مار شده است.کند، گویی وهم و خیالم سیهی میبرگردان: بدنم زهرآگین شده و خودخور

 . مرگ و تجدید حیات1ـ1

 کنندة مرگ و فناست: ترین مار این مناطق، تداعیعنوان خطرناکمار بهسیه
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ــه تـــن ء    » ــت تـــن پـ ــگ گرایـ  جنـ

 

ــاچن ء    ــد ء پــــ ــتین گرانــــ  مســــ

 

 مـــار گـــون گـــرّء زهـــر کـــن ء ســـیه

 

ــش  ــا  کــ ــادء فنــ ــرء بــ ــت ســ  « ایــ

 

 (05، ص. 0100)آسکانی، 

« مار گرّ»و « مارسیه»برگردان: جنگ تن به تنی میان قوچ و بز نر اتفاق خواهد افتاد. 

 زنند. زهرآگین، مرگ را رقم می

انسانی دارد که مار در فرهنگ بلوچ جانوری دارای روح است و شخصیتی شبهسیه

ا از تواند دشمن خود رجانور خزنده میفرد است. ایندارای نوعی هوشمندی منحصربه

که نگهبان و محافظ دوستان خود اینکند و از او انتقام بگیرد یا هرجا که باشد پیدا 

کند. مار بلوچی را از انواع مارهای دیگر متمایز میباشد. همین مورد است که سیه

طور کلی اغلب جانورانی که با مقولۀ مرگ و زندگی پیوند بیشتری دارند و بر به

 شوند. کنند، توتم میتأکید می های مرتبط با آنگزاره

که در میان حیوانات اینند و دوم اها حیوانات بودهترین توتمترین و رایجقدیمی

روح خورند که دارای روح هستند. حیوانات ذیهایی به چشم میتوتمی، بیشتر آن

علت چستی و چاالکی و توانایی ها بهازقبیل مارها، پرندگان، سوسمارها و موش

اند که انگیزد، چنانواز در هوا و در پرتو صفاتی که ترس و شگفتی را برمیپر

اند )فروید، گویی از پیش برای حمل ارواح جدا افتاده از کالبد، برگزیده شده

 (. 009 .، ص0950، ترجمۀ خنجی، 0009

توتم در »مار به باور برخی از پژوهشگران، در اصل یک روح پشتیبان بوده است: 

دست آورده و روح پشتیبان بوده است که یکی از نیاکان در پرتو یک رؤیا بهاصل، یک 

(. این باور خیلی کهن به روح 000)همان، ص. « آن را به اعقاب خود انتقال داده است

مرور زمان در طول قرون متمادی، در میان اقوام مختلف، تحلیل رفته، اما پشتیبان به

روح هایی ازاین عامۀ بلوچ دارای نشانهدر فرهنگ  مارباوجوداین هنوز هم انگارة سیه
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های عامیانۀ پشتیبان است. در تحقیق میدانی در بلوچستان دریافتیم که یکی از قصه

عامۀ بلوچ رایج است، چنین مار که در فرهنگ مربوط به مناسبات میان انسان و سیه

شود. فرد که مرگ خود میهایی را دربر دارد: فردی توسط این نوع مار نیش زده نشانه

ازآن، کشد و خود نیز پسمار را میداند بالفاصله پس از نیش زده شدن سیهرا حتمی می

های تو با گوید که فرزندان و نوهمار، به او میسپارد، اما پیش از کشتن سیهجان می

حساب یهنوعی با مار تسوهای من کاری نداشته باشند. درواقع آن فرد بهفرزندان و نوه

مار به نوعی روح پشتیبان کند تا فرزندانش را از مسئولیت انتقام برکنار بدارد و سیهمی

 های او باشد.فرزندان و نوه

ای از تجدید حیات است و  مسئلۀ مرگ و تولد را تداعی اندازی مار نشانهپوست

 کند.می

 با دینی نماد یک و ودب پرستش ای موردگسترده طوربه از تاریخ،پیش  ادوار از مار 

 پرستش به نخستین روزگاران از همان و رفت؛می  شماربه متنوع و وسیع مفاهیم

 مانند خود ادواری اندازیپوست که با رسیدمی نظربه  داشت. وابستگی خورشید

است  دوباره تولد و نماد مرگ بنابراین و کندمی حیات تجدید خورشید

 (. 04، ص. 0904منش، )صحت

ین موجود تبدیل دائم مرگ به زندگی و نمودار دوقطبی بودن هستی است، یعنی ا» 

های (. در روایت494، ص، 0900)یاحقی، « تراود و زندگی از مرگمرگ از زندگی می

ازآنجا که اخراج انسان از بهشت »ای هم، مار با مرگ پیوند دارد: مذهبی و اسطوره

مرگ است، مار با مرگ نیز پیوند اساسی منزلۀ ازدست دادن جاودانگی و پذیرش به

 (.010ـ010، صص. 0919سودا، )آتش« دارد
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رفتن گرشاسب به ساختن سیستان و »اسدی طوسی، در بخش  نامۀگرشاسپدر 

، روایتی از یک مار وجود دارد که نوعی توتم برای تداوم حیات در سیستان «اتمام آن

 شود:محسوب می

 سپهبد گرفت از پدر پند یاد»

 

 وز آنجا سوی سیستان رفت شاد 

 

 که از کابل آورده بود اسیران

 

 به یک جایگه گردشان کرده بود 

 

 بفرمود خون همه ریختن

 

 وزیشان گل باره انگیختن 

 

 یکی نیمه بد کرده دیوار شهر

 

 دگر نیمه کردند از آن گل دو بهر 

 

 از آن خون به ریگ اندرون خاست مار

 

 «کرا آن گزیدی بکردی فکار 

 (.004، ص.0954)اسدی طوسی،          
 

ای برخوردار باشد تا به گونهتواند از ارزش توتممار یادشده در روایت اسدی می»

 (.05، ص. 0900)امامی و همکاران، « پشتوانۀ آن ضامن بقا و حیات سیستان بوده باشد

 کنندۀ فالوسمار تداعی. سیه1ـ1

بلوچستان بیش از همۀ نمادها با فالوس مرتبط است. فالوس مفهوم نزدیکی  مار درسیه

ازنظر الکان، فالوس را نباید » :ددانبه قضیب دارد، اما الکان فالوس را اعم از قضیب می

عنوان دال در هرکدام از سه ساحت او ــ خیالی، معادل قضیب گرفت، بلکه فالوس به

، ترجمۀ جعفری و طاهائی، 0115)هومر، « دارد نمادین و واقع ــ کارکرد متفاوتی

فالوس را در نظریۀ الکانی نباید با اندام جنسی مردانه خلط کرد، (. »45، ص. 0901
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کند. فالوس پیش از هرچیز یک طور ضمنی بر آن نیز داللت میگرچه واضح است که به

 (.40)همان، ص. « فرد استدال و در نظام الکانی دالی منحصربه

کامگی برای جوامع ابتدایی بلوچ و مندی تنای بسیار کهن و بازمانده از مسئلهار نشانهمسیه

عامه و ادبیات اغلب گونه که در فرهنگ ها از فرایند تولیدمثل و باروری است. همانآن آگاهی

رسانی، مار را نماد آزردگی، آلت رجولیت، افسردگی، انتقام، بدجنسی، پیام»ملل دنیا 

« اندگری، عقل، قدرت، مرگ، نسل، نوسازی، وسوسه، هوش و ... دانستهی، حیلهپرورتن

(. در اغلب جوامع ابتدایی، هم مارپرستی در اشکال مختلف وجود 494، ص. 0900)یاحقی، 

 پرستی در هندوستان وجود دارد. پرستی؛ هنوز هم اشکالی از فالوسداشته و هم فالوس

عبادت  نیشد. ایجهان محدود نم خیدر تار یاصعصر خ اینژاد  چیبه ه سمیسیفال

با الهام از مظاهر  یطور جهانکه به یجهان بود. عبادت یۀدر تمام ملل اول جیرا

 ,Howard, 1909) او الهام گرفته شده است شیو زا یدر راز بزرگ زندگ عتیطب

pp. 11-12.)  

و  انیونانی، هندوها ان،یباستان، آشور انیتوسط مصر سمیسیفال گسترش یشترینب

که  نیدر هر نقطه از زم نیشکل از د نیدال بر وجود ا یانجام شد، شواهد انیروم

ژاپن، برمه،  ن،یچ الن،یهند، س ران،یشود. ایم افتیکرد یم یانسان در آن زندگ

همراه با  ا،یتانیبر ریاروپا و جزا ،یوپیمصر، ات ر،یصغ یایآس ه،یجاوه، عربستان، سور

همه شواهد  ،یغرب ةمکرین گرید یهابخش ریپرو و سا ،یرکزم یکایآمر ک،یمکز

و  ن،ید یعنوان شکل بدوبه کیبودن پرستش فال یاز جهان تیدر حما یفراوان

 (. ibid, p. 12دهند )دست میی بهاتیاله دیمنشأ مشترک عقا

رو فالوس که خود آغازگر و درواقع اینجا با یک ساختار داللتی مواجه هستیم؛ ازاین

حرکت درآورندة فرایند پیچیدة داللت است، همواره از مفهوم قضیب فراروی  به

)همان، « کندفرد است، چراکه فرایند داللت را آغاز میفالوس دالی منحصربه»کند. می

 (.40ص. 
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پرستی در جوامع ابتدایی ایران باستان، پرستش خدای مار هم در عالوه بر فالوس

خدای  به کهن باور که همراه رسدمی نظربه چنین ان،ایر در»ایران رایج بوده است: 

قبل از  اول هزارة تا چهارم از هزارة هم مار خدای پرستش فراوانی، و باروری بانوان،

(. پرستش مار 05، ص. 0944، ترجمۀ حبیبی، 0040)گدار، « است بوده رایج میالد

رواج داشته است:  منحصر به ایران نبوده و درست همانند فالیسیسم از غرب تا شرق

ودا در بخش بزرگی از جهان شناسی، حتی پیش از ریگپرستش مار، به شهادت باستان»

رو (. ازاین494، ص. 0900)یاحقی، « قدیم، از دانمارک تا شرق رواج داشته است

های تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فالوس  و مار در نمادشناسی جوامع ابتدایی، پیوستگی

تنیده شده است. هم فالوس و هم مار در ها در بافتی سمبولیک درهمهای آنمدلول

ای رازآمیز از گونهفرایند رشد جوامع، دچار دگردیسی شده و در قالب نماد و سمبل به

اند. نوعی در زبان و فرهنگ شناور شدهو به مرکز ثقل معنایی ابتدایی خود فراتر رفته

های بسیاری را تکامل آگاهی جوامع، دگرگونی مثابۀ توتم در جریانفالوس و مار به

های عمیقی اند نیز دگرگونیدر میان اقوامی که آن را حفظ کرده»اند. سر گذاشتهپشت

بر آن عارض گشته است. پیشرفت اجتماعی و فنی جامعۀ بشری به تابو کمتر از توتم 

 (.9، ص. 0950، ترجمۀ خنجی، 0009فروید، « )صدمه زده است

ی پرستش فالوس در جوامع ابتدایی این است که در آغاز، بشر اولیه از دلیل اصل

ها و مرور و پس از سالنقش مردان در فرایند تولیدمثل آگاه نبوده است؛ این آگاهی به

ها و بیش از هر چیز از در کنار هم قرار دادن تجارب زنان حاصل شده است. قرن

های مایهی، مذهبی و بسیاری از بناهمیت این کشف به حدی است که ساختار ادراک

تر از تر و ملموسفکری جوامع را تغییر داده و نقش مردان را در اجتماع بسیار پررنگ

 پیش نشان داده است. 
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های بدوی ترتیب منشأ اصلی توتمیسم عبارت خواهد بود از جهل انساناینبه

یوانات و ها و حبه چگونگی تولید مثل و حفظ نسل در میان انساننسبت

به نقشی که نر در لقاح دارد. فاصلۀ طوالنی بین ها نسبتاطالعی آنخصوص بیبه

ای که مادر، نخستین جنبش جنین را احساس عمل لقاح و تولد کودک )یا لحظه

سان توتمیسم مخلوق خبری کمک کرده است؛ بدینکند(، به این جهل و بیمی

ویارهای زن »مردان و سرچشمۀ آن  هایمخیلۀ زنان است و نه ناشی از اندیشه

 (.000است )همان، ص.  (sick funcies) «حامله

 اند:که قبایل آرونتاها هم از نقش مرد در فرایند تولید مثل آگاه نبودههمچنان

یابند: وقتی زنی احساس آرونتاها رابطۀ بین آبستن شدن و عمل جنسی را درنمی

که در همان لحظه که چنین احساسی  کند که حامله شده است، سببش این استمی

ترین دهد، یکی از ارواح که مشتاق زندگی دوباره است، نزدیکبه او دست می

  (.001اقامتگاه ارواح را ترک و در کالبد زن حلول کرده است )همان، ص.

 تواند منشأ توتم بوده باشد: این رهیافت مهم در جوامع اولیه می

است که حیوان، نبات یا چیزی که به هنگام نخستین از همان آغاز گمان زن بر این 

داشته، واقعاً در جسم او حلول احساس مادر شدن، ذهن او را به خود مشغول می

کرده است تا بعداً در هیئت انسانی متولد شود. اگر این را قبول داشته باشیم، باید 

تقاد مادر واقعاً وسیلۀ اعبگوییم که در این حال، یکی بودن انسان با توتم خود، به

توان ناشی از این اعتقاد دانست شود و جمیع محرمات توتمی را میتوجیه می

 (. 000ـ001)همان، صص. 

دادند و آن را نیای خود اغلب قبایل ابتدایی یکی از حیوانات را توتم خود قرار می

ون نبودند، اما خها همدانستند تا جایی که در برخی از قبایل، مردان با زنانی که با آنمی

کردند؛ فروید دلیل این امر را جدی گرفتن ها در توتم مشترک بودند، ازدواج نمیبا آن

شناسی علت این منع عجیب که از جمیع ازلحاظ روان»داند: عنوان نیا میتوتم به
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تر است، در نظر اول روشن نیست؛ تنها های قابل قیاس در میان اقوام متمدن شدیدمنع

جد عنوان نیا بسیار بهتوان دریافت که در این نهی، نقش توتم )حیوان( بهیبه گمان م

 (.00)همان، ص. « گرفته شده است

مثابۀ سمبلی از فالوس برای جوامع ابتدایی امری غریب مار بهرو، نیا بودن سیهازاین

فرآیند  کامگی و آگاهی جوامع ابتدایی بلوچ ازمندی و رازآمیز بودن تننماید. مسئلهنمی

ها، در های آنها و سمبلتنیدگی مدلولآمیختگی توتم مار و فالوس و درهمتولیدمثل و درهم

مار هم نماد باروری و هم موجودی خطرناک است که باید مار تبلور یافته است. سیهتوتم سیه

ونه که در گهای ایرانی مار و خون پیوستگی دارند. همانبا احتیاط با آن رفتار کرد. در اسطوره

مثابۀ مار کامگی زن و مرد، فالوس بهآید. در نخستین تنوجود میمار از خون به نامهگرشاسپ

مار را بکشد. منظور تواند سیهعامۀ بلوچ فقط فرد خونی میشود. در فرهنگ با خون مواجه می

ده و کشته مار نیش زده شوسیلۀ سیهاز فرد خونی کسی است که یکی از اعضای خانوادة او به

  مار انتقام بگیرد.تواند از سیهشده باشد؛ درنتیجه او همواره می

اصطالح ژوئیسانس، هردو مفهوم لذت و درد را دربر دارد. در یکی از شعرهای 

بلوچی که منسوب به شاعری به نام گالب کلمتی است، ژوئیسانس یا درد توأم با لذت 

 تصویر کشیده شده است: گونه بهها اینهای آنمار و شباهتفالوس و سیه

 مار وارتگین زالء آهء و افارانمن چو سیه»

 «. لزتء آسء گمانء چیران

مار او را نیش زده، آه و نالۀ لذت تصور های زنی که سیهبرگردان: من آه و ناله

 «. کنممی

شد، کمار در بلوچستان، اگر فردی که آن را میبرمبنای اعتقاد باورمندان به توتم سیه

که چوبی در دست دارند، به مدت هفت شب، خونی نباشد، اطرافیان او باید درحالی
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ماری برای انتقام بیاید آن را وار دور او حلقه بزنند و از او مراقبت کنند تا اگر سیهدایره

 های جنسی وجود دارد.گونه که مشخص است در این اعتقاد هم نشانهبکشند. همان

سیمین دانشور، مار سمبل مردانگی است. در این داستان  مار و مرددر داستان 

شوند. نسرین و انور، هردو شخصیت اصلی داستان نابارور هستند و صاحب فرزند نمی

آورد: دنیا میجای فرزند، یک مار بهشود، اما بهکه پس از چندی نسرین باردار میاینتا 

رد عقیم بودن و ناباروری انور و هرگاه درنظر بگیریم که گره اصلی داستان مار و م»

« یابیم که نسرین با زادن مار درپی اثبات قدرت باروری خود استنسرین است، درمی

کار (. در عنوان این داستان واژة مار در معنایی کنایی به019، ص. 0919سودا، )آتش

بودن های انور به زبان کنایی یکی در مقابل نسرین بالفاصله پس از حرف»رفته است: 

های فهماند که وی با برشمردن جنبهکند و با این کار به انور میمار و مرد را گوشزد می

نسرین گفت: شبیه مردی مرد (. »010)همان، ص. « ستایدنوعی خود را میمثبت مار به

ریشه هستند: (. مرد و مار از لحاظ لغوی با مرگ هم091، ص. 0911)دانشور، « است

 (. 091)همان، ص. « نداهای مرگتخم و ترکه مار و مرد هردوشان»

رو در فرهنگ ها بوده است. ازاینمار یکی از اسامی مردانۀ بلوچدر بلوچستان، سیه

کنندة فالوس است. در عامۀ بلوچ همچون ادبیات فارسی مار  سمبل مردانگی و تداعی

ۀ خود را بر مبنای کاوی فروید و الکان، فالوس اهمیت فراوانی دارد. فروید نظریروان

کند، اما الکان اگرچه غریزة جنسی کودک و ادراک و دریافت او از فالوس استوار می

اهمیت فراوانی برای فالوس قائل است، اما ادراک او از این مسئله با فروید متفاوت 

داند، اما برمبنای عقیدة الکان، فالوس دال غیاب است. فروید مردان را دارای فالوس می

 بهره هستند. و هردو جنس از آن بی است 
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عالوة تشخیص کند که فالوس قضیب نیست: فالوس قضیب بهالکان استدالل می

غیاب یا فقدان است. اختگی هراس ازدست دادن قضیب، در گذشته، درمورد 

دختران، و در آینده، درمورد پسران نیست، بلکه فرایند نمادین دست کشیدن از این 

، ترجمۀ  جعفری 0115تواند برای مادر فالوس باشد )هومر، میایده است که فرد 

 (.10، ص. 0901و طاهایی، 

یابد، اما باوجوداین همواره نشانۀ مانده و به مدلول راه نمیفالوس در مقام دال باقی

گاه چیزی جز دال فالوس هیچ»کند. ای مختلف آن را تداعی میهمیل است و به شیوه

( aرو ابژة )قام نظر و چه در زبان روزمره، دال میل است. ازایننیست: فالوس، چه در م

رو قابل تلفظ که فالوس نام میل و ازایننشدنی میل است، درحالیعلت واقعی و بیان

 (. 000، ص. 0904، ترجمۀ جعفری، 0000)فینک، « است

صورت فقدان و سیالن فالوس برای تداوم رازگونگی آن ضروری است. فقدان به

ازآنجاکه میل همواره با »کند. ها و آرزوها بازی میهای دیگر، ترسم با میل، دالمداو

ها و تغییراتش حاکی از تحرک جاییبسته است، فالوس دال فقدان است. جابهفقدان هم

 (.000)همان، ص. « فقدان در کلیت ساختار است

ماری را دار، سیهمار در بلوچستان معتقدند که اگر زنی بارباورمندان به توتم سیه

مار از جای خود تکان مشاهده کند و از او بخواهد که از جای خود تکان نخورد، سیه

در برابر زن  مار )که نماد فالوس است(دیگر نیروی شیطانی سیهعبارتنخواهد خورد. به

کاوی ، زیرا اکنون زن باردار خود حامل فالوس است. از منظر روانافتدباردار از کار می

مار در مقام انگارة فالوس در برابر زنی که اکنون خود ین باور به این معنی است که سیها

کند. ازنظر فروید زنان همواره به قضیب خطر جلوه میبه نوعی حامل فالوس است بی

صورت آرزوی پسر بودن یا میل به رشک آلت مردی معموالً به»ورزند. مردانه رشک می

دار شدن صورت آرزوی بچهود. رشک آلت مردی عموماً بهشداشتن یک مرد ابراز می
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)فیست و « شوددنیا آوردن پسر ابراز میصورت زاییدن، مخصوصاً بهآید و درنهایت بهدرمی

کند فالوس دارد (. ازنظر الکان مرد وانمود می01، ص. 0911، سیدمحمدی، 0100فیست، 

را به کمک رهیافت « فالوس شدن»یچیدة شود. زن این فرایند پکه زن خود فالوس میدرحالی

که فالوس باشد، یعنی دال میل دیگری بزرگ باشد، باید از اینزن برای »دهد. انجام می« نقاب»

هومر، « )های خود را در نقاب بگذاردبخشی ماهوی از زنانگی چشم بپوشد، یعنی همۀ ویژگی

 (.090 ، ص.0901جعفری و طاهایی،  ،  ترجمۀ0115

مار در بلوچستان معتقدند میدانی مشخص شد که باورمندان به توتم سیه در تحقیق

گیری باشند، زنی شلوار خود را برعکس کند و روی مار در حال جفتکه اگر دو سیه

مارها اندازد و سپس به آن دو مار بگوید که مارمهرة خود را باقی گذارند و ازآنجا سیه

شوند و مهرة مار برای زن باقی ته، خود غیب میبروند؛ دو مار، مارمهره را برجای گذاش

خورد. سرانجام زن آویزد یا آن را میجای مانده را یا برگردن میماند. زن مهرة مار بهمی

شود. ظهورشاه و نوعی علم غیب می العادههای خارقواسطۀ این مهره، دارای تواناییبه

مار و در بیت ذیل به سیه ترین شاعران بلوچ استسیدهاشمی که یکی از برجسته

 کند: مارمهره اشاره می

 مــارمهرگ ترمــپ دلء دانکــه نــه بنــتزگــرین هــون»
 

  

 

 «مـار کـیء؟  په هلو هـالو، دجیـت واهـگء سـیه     
 

 (04، ص. 0011)سیدهاشمی، 

های تازة خون درون قلب تا به مهرة مار تبدیل نشده، آرزو )و میل( برگردان: قطره

 گزیند(؟زند )برمیی و خوشحالی چی کسی را نیش میمار، با شادهمچون سیه

های و شعر ظهورشاه هاشمی، میل و استعاره« زن و مارمهره»رو در روایت ازاین

تنیده های جنسیت، باروری و آگاهی، درهممثابۀ نشانهفالوس، شلوار و مارمهره به
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اهی از فرایند تولید رسد. آگواسطۀ مارمهره به آگاهی میاند. زن در این روایت بهشده

یی بنیادی و کهن در ساحت آگاهی جامعۀ ابتدایی خألکه مثل و نقش مردان در آن، 

 به باروری و مقولۀ جنسیت را کامل کرده است.نسبت

ای از حضور و ماندگاری انگارة فالوسی توتم مار ، نشانه«درون شکم»استعارة مار 

عامه و ادبیات بلوچی است. در منظومۀ ها و نمادهای کهن در فرهنگ در قالب سمبل

عصبانی است، « هلل»، زمانی که گراناز از دست همسر خود، یعنی «هلل و گراناز»بلوچی 

خواهد همسر خود را در کنشی که نماد بارز عاملیت زنانه در ادبیات بلوچی است، می

 وید: گداند و خطاب به او میرا از آن پس مثل فرزند خود می« هلل»طالق دهد، 

ــاری » ــگ مـ ــت جتـ ــی الپء لیـ  هلل منـ

 

 «شــیر منــی دکــانین گــوران متکــگ     

 

 (459، ص. 0100)شاد، 

ای و سپس از شیر برگردان: هلل تو شبیه ماری هستی که به درون شکم من خزیده

 ای.هایم نوشیدهپستان

شود، مانند داستان در این شعر که از زبان شخصیت زن داستان یعنی گراناز بیان می

 کنند.اند و فالوس را تداعی میسان پنداشته شدهو مرد سیمین دانشور، مرد و مار هم مار

کاوی الکانی، ساختار فالوسی تنها به مردان تعلق ندارد، بلکه زنان هم مانند در روان

توانید حتی یک زن پیدا کنید که کارکرد نمی»مردان در ساختار فالوسی قرار دارند. 

کم تا حدی با کارکرد فالیک تعیین اثر باشد: هر زنی دستبیکلی فالیک بر او به

(. الکان در جایی دیگر 001، ص. 0904، ترجمۀ جعفری، 0000 )فینک،« شودمی

« پریش استاثر باشد، او رواناگر کارکرد فالیک کالً برای یک سوژه بی»کند: تصریح می

حال رادیکال الکان این و درعین های آوانگاردرو برآیند دیدگاه(. ازاین001)همان، ص. 

ها رابطۀ جنسی هم وجود است که با اخته بودن هردو جنس و فقدان فالوس، برای آن
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قرن را به مطالعۀ عشق، جنسیت و زبان اختصاص داده که نیم الکان»نخواهد داشت: 

دهنده را که موجب شهرت او شده ، یکی از آن عبارات تکان0001بود، در اواخر دهۀ 

 (.004)همان، ص. « "چیزی به نام رابطۀ جنسی وجود ندارد"ر زبان آورد: ب

کاوی الکانی، فالوس و درنتیجه رابطۀ جنسی وجود ندارد، ازآنجاکه در ساحت روان

کامگی، باروری و تولیدمثل های جنسیت، تنزنان و مردان به انحای مختلف با نشانه

وس در ساختار جنسی ـ روانی زنانه و مردانه ترین کارکرد فالکنند. اصوالً مهمبازی می

ترین دال آغازین، فرایند نمادپردازی را به مثابۀ برجستهواسطۀ آن، بهاین است که میل به

فالوس حلقۀ ارتباطی حیاتی میان میل و داللت است. میل، فرایند »آورد. حرکت درمی

است که ما آن را ازدست آورد. فالوس ابژة نهایی میل نمادپردازی را به حرکت درمی

،  0115)هومر، « ایمگردیم، اما در وهلۀ اول آن را نداشتهایم و همیشه به دنبالش میداده

مار (. در فرهنگ عامه و ادبیات بلوچی، سیه10، ص. 0901ترجمۀ  جعفری و طاهایی، 

مل کرده مثابۀ دال آغازین عخوردگی مفهومی و استعاری با انگارة فالوس، بهدلیل گرهبه

های جنسی و باروری را در ساحت فرهنگ عامه و زبان و و فرایند نمادین داللت

 ادبیات بلوچی به حرکت درآورده است.

  . نتیجه1

ترین مارهای منطقۀ بلوچستان است. این مار ترین و کشندهمار یکی از خطرناکسیه 

های مرتبط با آن، سمبل دلیل پیوند با مسائل مربوط به مرگ و زندگی و کارکردها وبه

توجهی در فرهنگ عامه و ادبیات بلوچی داشته است. باروری، تولید مثل، حضور قابل

کامگی، همواره برای جوامع ابتدایی مسائلی مهم، مبهم و جذاب بوده تولد فرزند و تن

دلیل پیوستگی با فالوس، تولید مثل و باروری، در ساحت نمادشناسی به مار بهاست. سیه

های بلوچ تبدیل شده است. پژوهش حاضر نقش این توتم و ترین توتمیکی از مهم
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دهد. چگونگی توتم شدن و ماندگاری آن را در فرهنگ عامه و ادبیات بلوچ نشان می

مار در فرهنگ عامه و ادبیات بلوچی دهد که توتم سیهنتایج این پژوهش نشان می

مار بیش کاوی فروید و الکان، توتم سیهروان هایاهمیت فراوانی دارد و برمبنای نظریه

کامگی، مندی تنای کهن از مسئلهاز هر چیز، سمبل فالوس و باروری است و نشانه

تولید مثل و آگاهی از نقش پدر در آن است. این توتم تبلور ترس و امید، میل و پرهیز، 

کاوی منظر روانمحوری است. از مرگ و زندگی، زنانگی و مردانگی، اختگی و فالوس

مار رو، توتم سیهگردد. ازاینفرویدی ـ الکانی، آغاز فرایند نمادپردازی به فالوس برمی

های جنسیت، زندگی و مرگ است که هردو جنس زن آغاز نمادپردازی و بازی با نشانه

های آن، در پهنۀ فرهنگ عامه و ادبیات بلوچی، بازی ها و سمبلو مرد، به نوعی با نشانه

 کنند.می

 منابع

 . ترجمۀ م. راد. تهران: توس. توتمیسم(. 0900) .استراوس، ک.ل

 . به اهتمام ح. یغمایی، تهران: طهوری.نامهگرشاسب(. 0954اسدی طوسی، ا. )

(. دگردیسی خون به مار در 0900امامی، ن.، و صالحی مازندرانی، م.، و مالگرد، ن. )

 . 05ـ0(، 00)0 شعرپژوهی )بوستان ادب(،نامه. گرشاسب

کتاب (. دگردیسی زن و اسطوره از رمان سووشون تا داستان مار و مرد. 0919سودا، م.ع. )آتش

 .019ـ00، 14، ماه ادبیات و فلسفه

 . کراچی: بهارگاه.دادشاه(. 0111آسکانی، ع. )

 (. گزارش م. بهار. تهران: توس.0915)ترجمه( ) بندهشن

 . تهران: معین.قانۀ بلوچیهای عاشمنظومه(. 0901جهاندیده، ع. )

 تهران: خوارزمی. به کی سالم کنم؟.(. 0911دانشور، س. )

 . ترجمۀ ب. پرهام. تهران: نشر مرکز.صور بنیانی حیات دینی(.  0910دورکیم، ا. )
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(. تحلیل گفتمانی بازنمایی 0411ذوالفقاری، ح.، داشن، ف.، دری، ن.، و  نیکوبخت، ن. ) 

، 41، . فرهنگ و ادبیات عامهی طنزآمیز هوشنگ مرادی کرمانیهااشعار عامه در داستان

 .045ـ044

(. آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت )هزارة سوم 0900فر، ج.، و ملک، م. )رفیع

 .90ـ4، 4، شناسی ایرانهای باستانپژوهشقبل از میالد(. 

 می.. کراچی: آکادمی سیدهاششکّلین شهجو(. 0011سیدهاشمی، ظ. )

 مند.. کراچی: فاضل ادبی کاروانمیراث(.  0100شاد، ف. )

 )هزارة رود جیرفتهلیل حوزة تمدن جانوری نقوش توتمی (. خوانِش0901ر. ) منش،صحت

 .44ـ55، 01، شناسیباستان هایپژوهشاز میالد(.  قبل سوم

 به لب و مار به زلف تشبیه اساطیری ساختژرف (. بررسی0900طالبیان، ی.، و جعفری، ز. )

 .040ـ 099، 91، شناختیاسطوره و عرفانی ادبیاتحافظ.  دیوان از در بیتی شفاخانه

الگوهــا در هنــر ایــران باســتان و شناســی کهننشانه(. 0900طاهــری، ص. )

 .. تهــران: شــورآفرینهای همجــوارســرزمین

 تهران: کتابخانۀ طهوری.. ترجمۀ م.ع. خنجی. توتم و تابو(. 0950فروید، ز. )

. ترجمۀ ی. سیدمحمدی. های شخصیتنظریه(. 0911فیست، ج.، و گریگوری، ججی ف. )

 تهران: روان.

 . ترجمۀ م.ع. جعفری. تهران: ققنوس.سوژة الکانی بین زبان و ژوئیسانس(. 0904فینک، ب. )

 . پسنی: نور.چوالن دریا یل داتگ(. 0100قاضی، م. )

 . پسنی: نور.جنگل چینچو زیباء انت(. 0100قاضی، م. ) 

 .. ترجمـۀ ب. حبیبـی. تهـران: دانشـگاه شـهید بهشـتیهنـر ایـران( . 0944گـدار، آ. )

 شرق جنوب میالد از پیش سوم هزارة فرهنگی مواد در مار نقش (. منشأ0904مرادی، ح. )

 .041ـ 090، 0 ،شناسیباستان مطالعاترودان. میان و عیالم با ارتباط ای ازنشانه ایران؛

 .001ـ  014، 01و  04، فرهنگ مردم(. مار جادو و زیبایی پروانه. 0914مزداپور، ک. )



 محمدریاض رئیسی ________________ عامه و ادبیات بلوچیکاوانة آن در فرهنگ مار و تحلیل روانتوتم سیه

111 

 

 . تهران: نشر نی.لکان کاوی فرویدمبانی روان(. 0905موللی، ک. )

 . تهران: دانژه.کاوی لکانمقدماتی بر روان(. 0901موللی، ک. )

 گدار. . پسنی:یک بچیلی آزمان(. 0104مؤمن، م. )

 . ترجمۀ م.ع. جعفری. تهران: ققنوس.ژاک الکان(. 0901هومر، ش. )

. تهران: فرهنگ ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(.  0900یاحقی، م.ج. )

 معاصر.
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