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چکیده
آثار املش ،در چند دهه ،طی برر سی و کاوش از محوطههای مختلف شهر ستان املش که اکثراً گور ستان بودند،
بد ست آمدها ست .این آثار بازه زمانی طوالنی از هزاره اوّل پ.م تا دوران سا سانی را شامل می شود .در این
پژوهش  89اثر مورد مطالعه قرار گرفت و به طور کلی این آثار به پنج دستۀ جنگافزار ،زیورآالت ،ابزار کاربردی
و تخصصی ،ظروف و مجسمههای تزئینی و آیینی تقسیمبندی شدهاند .در این پژوهش مسئله این است که مردم
املش بر آثارشان چه تصاویری را نقش کردهاند؟ و این نقوش محمل چه مفاهیمی بودهاست؟ هدف این پژوهش
فهم نقوش این آثار ا ست تا به ذهنیت سازندگان آن د ست یافت .دادهها به شیوه میدانی و کتابخانهای گردآوری
شدهاست و سپس به روش توصیفی-تحلیلی مطالعه شدهاند .بر این آثار تصاویر متنوعی نقش شده که در شش
گروه « نقوشهندسی» « ،نقوش گیاهی» « ،نقوش جانوری» « ،نقوش انسانی» و « نقوش اسطورهایی» تقسیم شده
و هریک از آنها تحلیل شدهاند .برر سی این آثار ن شان میدهد که اقوام سازندگان آن کامالً متأثر از جریانهای
هنری داخل فالت ایران ه ستند که طی قرون از مناطق همجوار تأثیر پذیرفته و بر آنها تأثیر نهاده ا ست و اکثراً
مفاهیم مرتبط با نیروی مقدّس باروری ،زایش و برکتبخشی را دارند.
واژگان کلیدی :املش ،نقوش ،هزاره اوّل پ.م ،ساسانی ،حیوانی.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

آن هاستتتت تا از رهگذر آن بتوان باورها و عقاید

مقدّمه
ا شیای املش شواهد با ستان شناسی میبا شد که

مردمان سازندگان این آثار را شناخت.

از طریق حفارهای قاچاق و یا کاوش های علمی

ضتترورت و اهمیّت این پژوهش از آن روستتت

و هدفم ند طی چ ند د هه وارد موزه های ایران

که اکثر شواهد با ستان شنا سی املش به هزاره اوّل

همچون موزه ایران باستتتان و موزه شتتهر رشتتت

پ.م تعلّق دارد ،در این دوره تحوالت ا سا سی در

شتتتدهاند .این آثار اکثراً متعلق به هزاره اوّل پ.م

جوامع عصر آهن بوجود آمد و نقوش ترسیم شده

میباشتتند و از گورستتتانهای این ناحیه بدستتت

بر آثار هنری این دوره همچون نقوش جام حسنلو

آمدهاند .در میان این شتتواهد باستتتانی ،آثار اندکی

که مشتمل از صحنههای اساطیری ،زندگی روزمره

نیز به دوره هخامن شی ،ا شکانی و سا سانی ن سبت

و آیین قریانی استتتت ،این پویایی و تحوّالت را

داده شدهاند .آثار هزاره اوّل پ.م بد ست آمده از

نشتتان میدهد و چگونه اندیشتتیدن آن مردمان به

هایی دارند که در دیگر آثار یافت

پدیدههای گوناگون را نمایان میستتتازد ،عالوه بر

شتتتتده از محو طه های هزاره اوّل پ.م همچون

این آثاری نیز به دوران هخامنشتتتی ،اشتتتکانی و

مارلیک ،کالردشت و حسنلو نیز دیده می شود .از

ساسانی تعلّق دارد که این امکان را فراهم آورده تا

لحاظ مطالعات با ستان شنا سی این آثار در ع صر

نقشهای به کار رفته در آثار این دوران و مفاهیمی

آهن جای میگیرد که به دلیل ک شف و ا ستفاده از

را که آنها دارند ،بررسی کنیم.

فلز آهن ،جوامع از نظر ابعاد گوناگون به پویایی و

پیشینه تحقیق

املش ،شتتاخ

پیشرفت نسبت به دوران قبل میرسند.

در رابطه با اشیا فلزی محوطههای املش تاکنون

آثار املش به طور کلی پنج دستتتتۀ جنگافزار،

مطالعات و پژوهش من سجم و هدفمندی صورت

زیورآالت ،ابزار کاربردی و تخ ص صی ،ظروف و

نگرف ته استتتتت و هر آن چه در باره آ ثار املش

مج سمههای تزئینی و آیینی تق سیمبندی شدهاند.

اطالعات در دستتت استتت به صتتورت بخشتتی از

بر این آثار تصاویری نقش شده است که نشان از

پژوهشهایی ا ست که دربارۀ محوطههای با ستانی

واکنش ذهن مردم املش به طبیعت ،ماوراء طبیعت

این منطقه و اشتتیا مکشتتوفه در آنها انجام شتتده

و جامعه استتت .این پژوهش تالش دارد تا به این

استتتت از جم له اثر گدار ( )1345ک تاب « هنر

ستتتوال پاستتتم دهد مردم املش بر آثارشتتتان چه

ایران» ا ست که سبک هنر املش را ،قابل قیاس با

تصتتتاویری را نقش کردهاند؟ و این نقوش محمل

هنر یو نان و اتروستتتک ها میدا ند .گیرشتتتمن

چه مفاهیمی بودهاست؟

( )1371در کتتتاب « هنر ایران در دوره متتاد و

هدف این پژوهش شتتناخت نقشها و نگارهای

هخامنشتتی » از هنر تمدّن املش یادکرده استتت و

آ ثار املش و درک م فاهیم ن مادین و نشتتتا نهایی

همچنین در ک تاب « هنر ایران در دوران پارتی و
ستتاستتانی » که در ستتال ( )1390منتشتتر شتتد ،به
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معرفی اشتتیا فلزی یافت شتتده در گیالن از دوره

توصیفی تتحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

ماد ،هخامنشی ،پارتی ،ساسانی میپردازد .اصالح

ا ست ،تا نقشها و نگارها و تر سم شده و مفاهیم

عربانی ( )1374نیز در «کتاب گیالن» جلد دوم از

نمادین آنها در این آثار مطالعه شوند.

اشتتیا یافت شتتده در محوطههای باستتتانی املش

منطقه مورد مطالعه و پیشینه کاوشها

ستتتخن گفته استتتت .جهانی ( )1387در کتاب «

املش ،یکی از شهرستانهای جدید استان گیالن

باستتتتانشتتتناستتتی املش» به معرفی محوطهها و

ا ست که در شرق آن قرار دارد و و سعت آن 407

گورستتتانهای باستتتانی شتتهرستتتان املش و اشتتیا

کیلومتر استتت .از شتتمال و شتترق با شتتهرستتتان

یافت شتتتده از این محوطه ها میپردازد .کالیکان

رودستتر ،از جنوب با شتتهرستتتان ستتیاهکل و از

( )1387در کتاب « مادیها و پار سیها» بیان کرد

شمالغرب و غرب با شهر ستان لنگرود همجوار

که اشتتیا محوطه مارلیک و املش باهم قابل قیاس

است ( سالنامه آماری استان گیالن.)61 :1389 ،

میباشتتتند و در آنها یکرنگی فوقالعادهای دیده

شتتهرستتتان املش دو بخش با عناوین مرکزی و

می شود در کتاب دیگری از جهانی ( )1390با نام

رانکوه دارد .بخش مرکزی شتتتامل دهستتتتانهای

« تمدن املش» به صورت ب سیار مخت صر در مورد

املش شمالی و املش جنوبی ا ست .بخش رانکوه

کاوشهای صتتورت گرفته در این شتتهرستتتان و

در نواحی غرب و جنوب شرقی شهر ستان شامل

همچنین معرفی محوطههای با ستانی و ا شیایی که

قستتتمتی از ناح یۀ جل گه ای و کوه پا یهای و

در این محوطهها یافت شده ،پرداخته است .نوری

کوهستانی است (جهانی .)15 :1390 ،در سالهای

( )1390در « گیالن عصتتتر ایل خانی» ،از وجود

نخستتتتین قرن بیستتتتم میالدی «ژاک» و «هنری

ت مدن املش در گیالن نام برده استتتتت .طالیی

دمر گان» در غرب گیالن ف عال یت های م یدانی

( ،)1392در « عصتترآهن» میگوید ظروف فلزی

باستتتانشتتناستتی را اجرا کردند ،این فعالیّتها در

املش و کالردشتتت بیانگر این استتت که ایران از

قالب برر سی و کاوش در گیالن شرقی ،دیلمان و

مراکز تولید ظروف فلزی مخصتتوصتتاً زرین بوده

املش تمرکز داشتتتتت ( جهتتانی.)22 :1390 ،

است.

گورستتتتان بویه املش از دیگر نقاط مورد کاوش

روش تحقیق

استتتت که اکثر آثار آن از جنس مفرغ تشتتتکیل

در این پژوهش برای بدستتتت آوردن دادهها از

شتتدهاند (جهانی و اصتتالنی و رامین.)69 :1393 ،

روش میدانی استتتفاده شتتد ،بنابراین با مراجعه به

این ناحیه را نخستتتتین بار «ویلی» کاوش کرد (

موزۀ گنجینه رشت و موزۀ ایران تصاویر در اختیار

جهانی و همکاران )58 :1393 ،و در ستتتال1340

نگارندگان قرار گرفته که شتتتامل  89اثر بوده و

«مقدم» در گور ستان بویه گمانه زنی کرد (نگهبان،

ستتتپس از شتتتیوۀ کتابخانهای اطالعات تکمیلی

 )89 :1341و آثاری از نیمۀ دوّم هزاره دوّم ق.م

استتتتخراد شتتتتدهاستتتتت .دادههتتا بتتا روش

تا دوره ساسانی بدست آورد (جهانی.)21 :1387،

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
هیأت با ستان شنا سی ایران در سال  1364برای
تهیۀ اطلس باستتتان شتتناستتی منطقۀ ،محوطههای
باستانی سمام ،املش ،و دیلمان در شمال ،چاکرود
را مورد بررستتی قرار دادند ( جهانی.)23 :1390 ،
در ستتال  ،1375مرحوم صتتدرکبیر و همرنگ از
با ستان شنا سان اداره کل میراث فرهنگی گیالن در
گورستتتتان بویه گمانههایی را ایجاد کردند که 14
گور در این ناحیه کشتتتف شتتتد ( صتتتدر کبیر و
همر نگ .)11 :1375 ،در ستتتال « 1386ج هانی»
محوطۀ باستتتانی مطالکوه را بررستتی و گمانهزنی
کرد ( ج هانی .)23 :1390 ،در ستتتتال ، 1387
ا صالنی از با ستان شنا سان اداره میراث فرهنگی
استتت تان گیالن در این گورستتت تان کاوش کرد (
جهانی ،اصتتتالنی ،رامین .)59 :1393 ،و  42گور
کشف گردید که منجر به شناخت دورۀ عصر آهن
شد (جهانی .)24 :1390 ،در سال  1393مجتبایی
با نظارت علمی «ولیجهانی» و «فالحیان» محوطۀ
باستتتانی کالمرود ،در روستتتای کالمرود ،از توابع
رانکوه شهر ستان املش را کاوش کرد و آثاری از
عصتتر آهن تا دوران استتالمی از آنجا بدستتت آمد
(مجتبایی و همکاران« .)441 :1393 ،جهانی» در
ستتال  1393به منظور تعیین حریم و عرصتته ،در
محوطههای لیار سنگبن شیرچاک گمانهزنی کرد
و بخشهایی از محوطۀ گورستتتانی و استتتقراری
شتتناخته شتتد ( جهانی .)70 :1394 ،همچنین در
سال  ،1395طی دومین ف صل گمانهزنی و کاوش
اضتتطراری در گورستتتان باستتتانی لیارستتنگبن
شیرچاک به سرپر ستی «جهانی» ،آثار معماری و

–
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گورهایی متعلق به عصتترآهن تا دورۀ ستتاستتانی
کاوش شد.
 .1در آمدی بر نقوش در آثار هنری
کلمه نقش به پیکره ،شکل ،هیکل و غیره اطالق
میشتتود و در کل ،صتتورت شتتخ

یا چیزی را

کشیدن و تصویری را ترسیم نمودن ،تعریف نقش
میشتتود (آقاعباستتی .)3-4 :1387،انستتان برای
عینیت دادن به باورها و ذهنیات خود ،از نمادها و
نشتتانهها در قالب نمادهای نوشتتتاری ،گفتاری یا
نقوش مختلف استتتتفاده میکند .این تصتتتاویر و
نمادها ،به دلیل کاربرد گستتترده-شتتان دارای معنا
ه ستند و یا اینکه ان سان به آنها معنایی میبخ شد
( یونتتگ .)16 :1387 ،نمتتاد عالوه بر معنتتای
قراردادی و آشتتت کار روزا نۀ خود ،دارای م عانی
متناقضتتی نیز میباشتتد .نماد شتتامل چیزی مبهم،
ناآشتتنا یا پنهان انستتان استتت .اما دستتتیابی به
حقی قت آن به ب حث ن یاز دارد ب نابراین جن به
گستتتتردهتری دارد که هرگز بهگو نۀ دقیق قا بل
تشتتتخی

و توضتتتی نیستتتت ( همان .)17 :به

ع بارتی ،میتوان نتی جه گر فت ،ن ماد نوعی ب یان
ناخودآگاه وجود انسان و روشی جهت انتقال پیام
با ت صاویر شمرده می شود که به و سیلۀ ان سان از
دوران غارن شینی وجود دا شتها ست ( شعبانی و
رومی .)145 :1388 ،در حقیقت انستتان فهم خود
از جهان و پدیده های گوناگون آن را با معناهای
نمادین میستتازد ،اندیشتتیدن و ستتخن گفتن در
وضتتعیتی نمادین ایجاد میشتتود .کاستتیرر زبان و
استطوره را حاصتل درک و فهم نمادین انستان از
جهان میداند که بستتتیار به هم مرتبط هستتتتند
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) .(Cassirer,1946:88آثار بهدستتتت آمده از

لبه این جام و همچنین در ق سمت نزدیک به کف

کاوش های املش ،بیانگر مفاهیم هنری آن دوران

آن ،با نوار تزئینی مرکب از خطوط افقی و خطوط

ا ست .هنرمند و سازندۀ آثار ،عالوه بر ارائۀ میزان

منحنی تزئین گشتهاست .در جام طالیی املش نیز

استتتادی و حس زیباشتتناستتی  ،با کمک نمادها و

خطوط منحنی به صورت نوار مارپیچ و در قسمت

نشانهها به انتقال احساسات و عقاید خود پرداخته

گردن ،شانه و نزدیک کف به صورت افقی و در

استتتت .نماد به مانند زبان مشتتتترک بشتتتر ،برای

حدفا صل دو نوار در ق سمت بدنه چندین مارپیچ

شتتت نا خت ع قا ید این اقوام مف ید خوا هد بود.

عمودی دیده میشود.

نقشمایهها و نمادهای آثار مورد پژوهش در شش

 .1-1-2اسپیرال -فرم حلزونی

گروه « نقوشهند سی» « ،نقوش گیاهی» « ،نقوش

فرم حلزونی ،نقش ما یهای استتتت که آخرین

جانوری» « ،نقوش انسانی» و « نقوش اسطورهایی»

مرحلۀ تکامل درونی یا هماهنگی معنوی را نمایان

تقسیم شدهاند و هریک از آنها تحلیل شدهاند.

میسازد .این نقش در اکثر موارد با باروری و تولد

 .1-1نقوش هندسی

ارتباط دارد ( هال .)8 :1380 ،انرژی که در خطوط

 .1-1-1خط

اسپیرال یا حلزونی جریان دارد ،به قدرت چرخش

خط یکی از مهمترین و پرکاربردترین نقشهای

گردباد و حرکت آستتمانها اشتتاره دارد که نمود

تزئینی ا ست و به شکل خط م ستقیم ،شک سته،

انرژی در طبیعت و سمبل چرخۀ روح ،در نهایت

موازی و متقاطع تر سیم می شود .در برخی از آثار

بازگشتتتت به حقیقت استتتت ( بروسمیت فورد،

صتتحنهها توستتط خطوط از هم جدا شتتدهاند .هر

 .)109 :1388حرکت حلزونی ریتم تکرار زندگی

کدام از خطوط عمودی ،افقی و منحنی گو نهای

و نشانۀ حرکتی دورانی است که از یک نقطه آغاز

در بیننده ایجاد میکند خطوط

و حرکت را تا بینهایت ادامه میدهد .نماد کیهانی

افقی آرامشبخش هستتتند ،خطوط عمودی نظر را

ماه و نیز نمادی شتتهوانی میباشتتد .بهعنوان نماد

به باال هدایت میک ند و خطوط منحنی و مورب

باروری بر پیکرههای زنانه دورۀ پارینه سنگی نقش

نشان جنبش ،تکاپو و تحرک دارد( وزیری:1373 ،

شدها ست ( شوالیه ،گرابران.)100-102 :1382 ،

 )36و نقش مارپیچ ،نقشتتتی باز و خوشنشتتتین

این ن گاره بر حل قۀ قالبکمر و مجستتت مه مرد

فهمیده میشتتود (شتتوالیه و گربران.)799 :1382 ،

مفرغی قابل مشاهده است.

از این رو ،هنرمند بر پایۀ تنوع و هماهنگی نقوش،

 .1-1-3دایره

احستتتاس خا

از دو یا چند نوع خط استتتفاده میکند و با امتداد

فرم دایره از همه اشکال هندسی کلیتر است و

خطوط یا قطع کردن آن ها م فاهیم مختلفی را

به گونهای است که تمام اشکال دیگر را دربر دارد

انتقال میدهند .از خطوط افقی را در جام ستتیمین

که برا ساس جهات خا صی ایجاد می شوند ،از آن

املش ا ستفاده شده ا ست .در ق سمت باال و زیر

بیرون میآیند (گنون .)159:1365،دایره در اصتتل

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
یک نقطۀ بستیط شتده استت و نشتاندهندۀ نماد

–

واحد شوشتر

 -1-1-3خورشید

بینهایت ،بیکران و کل هستتتی استتت .همچنین

نمادگرایی خور شید همانند پدیدار شدن آن پر

دایره ،نماد زمان ا ست .از دوران کهن دایره ن شانۀ

تضاد و چندوجهی است .در باورهای فرهنگهای

تمامیت و کمال بوده و زمان در آن گنجانده شتتده

باستتتانی ،خورشتتید حتی اگر به عنوان خدا مطرح

تا بهتر اندازهگیری شتتتود ( شتتتوالیه و گرابران،

نباشتتتد ،یکی از مظاهر الوهیت استتتت .در برخی

 .)165 :1382بنابراین ،دایره از آن جهت که بدون

باورها ،غروب آفتاب ،به مرگ تعبیر شده ا ست (

آغاز و پایان استتت ،نوعی کمال اولیّه و تمامیّت و

شتتتوالیه و گرابران .)117 :1382 ،و خورشتتتید با

کلی ّت را نمایان میستتتازد ( کوپر 140 :1379 ،و

غروب و طلوع خود ،ستتتمبل مرگ و رستتتتاخیز

 « .)141فون فرا ن تس» ،دا یره را نمتتاد « خود»

دانستتته شتتده استتت ( هال .)205 :1380 ،قبل از

میدانتتد .این تصتتتویر ،کلیّتتت روان را در همّه

زرتشتتتتت ،آر یایی ها که ع ناصتتتر طبی عت را

جنبههای آن ،از جمله رابطۀ بین انستتان و طبیعت

میپرستیدند ،برای نور احترام فراوان قائل بودند و

را تلقین میکنتتد .کتتارکرد دایره در رویتتاهتتا ،

باور دا شتند آفتاب چ شم آ سمان ا ست .در دوران

ا سطورهها  ،مانداالها ،آیینهای پر ستش خور شید

با ستان گمان میکردند که همانطور خور شید در

و نیز طرحهای قدیم شتتهرها ،توجه به « تمامیت»

این جهان میتابد و همهجا را روشتتن میکند ،در

به عنوان مهمترین و ح یاتیترین جن بۀ ز ندگی

جهان تاریک مردگان هم خور شید میدرخ شد و

ان سان را آ شکار می سازد ( یونگ.)379 :1378 ،

یا خورشتتت ید هایی آن م کان تار یک را نورانی

دایره نخستتتت در اد یان خدا-خورشتتت ید مان ند

میکنند .از اینرو تصتتاویر خورشتتید ،درون قبور

بینالنهرین باستتتان ظاهر شتتد .دایره نماد خدای

نقش میکرد ند تا مرد گان در ج هان زیرین ،از

خور شید بود ،ولی بعدها به عنوان سمبل دینی و

آرامش برخوردار باشتتند ( رضتتایی.)262 :1383 ،

آیینی در مصتتتر و چین و هند و  ..مطرح شتتتد و

خدای خورشید یونانیها آپولو ،مصریان هوروس،

تصتتاویر متعددی به خود گرفت ( مونیک:1376 ،

اورارتوها شیوینی و بابلیها شمش نام داشت .نام

 .)77بهطور کلی ،دایره یکی از نقشمایههای ازلی

خدای خورشتتتید عیالمیها نیز به-صتتتورتهای

است که نماد تقدس ،کمال ،بینهایت و جاودانگی

گوناگونی مانند « ناهیتی»« ،ناهوته» و «ناهوندی»

میباشد ( بزرگبیگدلی و دیگران .)94 :1386 ،در

خوانده می شد ( صراف .)75 :1384 ،در ایران نیز

آینۀ مفرغی و قالبکمر از این نقش ا ستفاده شده

از دوران پیش از تاریم ،نقش خورشتتید همیشتته

ا ست .پ شت آینه مفرغی چهار دایره ا ست که به

یکی از نقوش رایج بر ستتت فال ها بوده استتتت (

مرکز درونی همگرا هستتتند .همگرایی دایرهها ،آن

بختورتتتاش .)17 :1371 ،از عیالم نو  IIIBاثر

را محلی برای تمرکز حواس ،ستتلوک درونی بدل

مهری باقیمانده استتتت که در آن صتتتفحه مدور

کرده است (کوپر.)291:1379،

خورشتتید برباالی درختی تصتتویر شتتدهاستتت (
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بررسی و تحلیل نقوش آثار املش
پاتس .)465 :1385 ،نقش خور شید بر سفالهای

بنابراین شتتگفتآور نیستتت که از نظر انستتانهای

قبرستتتان باستتتانی ستتیلک  Bنیز به بستتیار دیده

اولیه ،ماه خالق آب ،گیاهان و باروری باشتتتد (

شدها ست ( گیر شمن .)16-9 :1372 ،در گذ شتۀ

ال یاده .)162 :1389 ،در ایران باستتت تان ماه با

ایران خور شید همی شه از اعتبار ویژهایی دا شت و

رستتتنیها پیوند داشتتت ،به طوری که ایزدبانوی

ستتمبل اقتدار شتتهریاری بودهاستتت به طوری که

باروری آناهیتا همزمان خدای قمری نیز هستتتت

نقش خورشید را بر باالی چادر پادشاهان حتی بر

(الیاده .)167:1389،این نماد در هنر اورارتوها نیز

روی درفش شهریاران نیز نقش میکردند ( هینلز،

رایج بوده و آن را نماد خدای شالردی میدانستند(

 .)148 :1383در بین اجرام آ سمانی ،خور شید را

پیوتروفسکی .)311 :1383 ،و در دوران بابل قدیم

نمادی از ایزد میترا می شنا سند (رجبی)63:1384،

در بینالنهرین نماد خدای ماه « ،سین» بوده ا ست.

و خورشتتید بهترینترین منبع نوری استتت که در

احتماال این نقش هم به گونه یک نقشمایۀ مستقل

جهان مادی باز شناخته می شود .پس خور شید که

و هم به عنوانی که توستتتط خدا یان ،ال هه ها،

بر روی زیورآالت دورۀ مورد ب حث به کار رف ته

حیوا نات یا موجودات ترکیبی ح مل میشتتتتد،

میتوانسته تجسمی از ایزد میترا باشد که این اقوام

همواره یک نیروی محافظ و خارقالعاده تصتتتور

با انجام چنین عملی بهگونهایی توستتل جستتتن و

شتتتتده بود ).(Green & Black,1992:54

درخواست کمک از این ایزد را آشکار میساختند.

بنابراین ،نقوش بستتیار کوچک از بز و یا بزکوهی

تزئین انگشتتتتر بهشتتتکل خورشتتتید بیانگر این

به ستتبب شتتباهت شتتا های هاللی با ایزد ماه

نمادگرایی میباشد.

مرتبط دان سته می شد .نقش هالل ماه در ب سیاری

 .1-1-4هالل ماه

از زیورآالت املش مانند سنجاق میله استفاده شده

تغییر شتتتکل ماه یکی از جذابیت های آن برای

استتت .یکی از این ستتنجاقهای میلهای دو شتتا

انستتانهای اولیّه بود ،که آنها را به اندیشتتیدن در

هاللی دارد که جنبۀ نمادین آن نمودگار کامل و

این باره وامیدا شت .ماه ،زمانی کامل و زمانی از

پرشدن ماه به تمامی است (الیاده.)168:1389،

آن کاستتته میشتتد و ستترانجام برای مدّتی ناپدید

 .1-2نقوش گیاهی

میگردید ،همانند زندگی انستتتان که بعد از تولد

 .1-2-1نیلوفر

بزرگ شده ،سپس در سرازیری ک سر و نق صان

نقش نیلوفر همواره نقشی مرکزی در هنر ایران

افتاده و در نهایت با رستتیدن مرگ از دیدهها محو

و سرزمینهای همجوارش (به ویژه هند و م صر)

میشود .بدین سبب حرکت ماه با سرنوشت انسان

دا شت .نیلوفر نماد پاکی ا ست ،زیرا از میان گل و

از اول رقم خورد .این بازگشتتتت جاودانی ماه و

الی کف آب ریشتتته میگیرد و درمیان آلودگیها

این چرخۀ بیپایان ،از ماه ستارهایی ساخت که به

پاک باقی می ما ند ( طاهری .)69:1396،نیلوفر

طور کلی سبب ضرب آهنگهای زندگی میباشد.

سمبل نور و حیات ا ست زیرا با طلوع خور شید

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

بر روی آب میآ ید .در روا یات قدیم ایران گل

) .این نقش در زیر جام های نقرهایی و طالیی

نیلوفر را محل نگهداری تخمه یا فر زتشت که در

املش قابل مشتتاهده میباشتتد ،گویی نقش نیلوفر

آب نگهداری می شد ،میدان ستند .در ایران با ستان

همچون بنیان این جامهاست.

نیلوفر نشتتتانۀ زندگی و خلقت استتتت ( دادور و

 .1-2-2تاک و انگور

منصتتتوری .)104 :1385 ،ظهور این ن ماد را در

درختتت یکی از نقشهتتایی استتتتت کتته در

دورانی کو تاه یعنی از اواخر دوران اروک و در

فرهنگهای باستتتتانی به ویژه در بینالنهرین نقش

ارتباط با حیواناتی که با ستتتتون های اینانا تزئین

شدهاست و حوزه مفهومی و نمادین گستردهای را

شتتده بود ،میدانند .در نقوش مهرهای میتانی این

برای آن قائل بودند (طاهری .)46:1396،درخت

ت صویر دیده می شود و برخی اعتقاد دارند که هنر

تاک و انگور در دوران کهن ،نماد جوانی جاویدان

میتانی منشا واقعی این نقش است .بعدها کاسیها

و زندگی دوباره بوده استتت .انگور و شتتراب در

و آ شوریان نیز از این نقش تزئینات خود ا ستفاده

ا ساطیر ایرانی ن شانهایی برای خون ا ست و خون

نمود ند .نقش این گل در هنر های اورارتویی و

ستتمبل اصتتلی حیات میباشتتد .در زیورآالت نیز

بابلی هم م شاهده می شود که ب سیار شبیه به نقش

نقش انگور و خوشتتتههای آن را میتوان به پربار

گل نیلوفر در دوران هخامنشتتتی استتتت .این گل

بودن و نیروی الهیای ارتباط داد که در نهاد انگور

دوران ه خامنشتتتی زی نتبخش برخی از ظروف

و شراب وجود دارد .نیرویی که میشود ریشههای

فلزی نیز بودهاستتت هرچند که بر ستتط ظروف

آن را به رسوم میگساری مرتبط کرد که بیشتر در

فلزی این نقش تغییراتی جزئی کردهاستتتت که آن

بین یونانیان رایج بوده استتتت ( ایرانمنش:1394 ،

را میتوان تلفیقی از هنر و ذوق و ستتتلیقّ هنرمند

 .)83در خصو

ظهور این نقشمایه به مجموعه

سازندۀ آن دانست ( موسوی.)263-250 :1390 ،

نقوش تزئینی و هنری ایرانباستان ،در اساطیر این

دلیل تکرار این نقش در کف جامها عالوه بر جنبۀ

چنین آ مده استتتت که انگور از خون گاو یک تا

تزیئنی آن امکان دارد معنای دیگری نیز داشتتتته و

آفریده پدید آمد زمانی که گاو به دستتت نیروهای

بیانکنندۀ مطلب دیگری هم باشتتتد .نقوش گل

اهریمنی ک شته شد ،در محل ک شته شدن گاو55 ،

نیلوفر به عنوان نمادی از خورشتتتید مورد احترام

دا نه و  12گو نه گ یاه دارویی رو ید و از خون او

بوده و همواره با خور شید و طبیعت ارتباط دا شته

انگور پدید آمد ( واشتتتقانی .)23 :1389 ،درخت

است و میتوان آن را از آیین مهر دانست .اهمیت

تاک سمبل باروری و برکت و نشانۀ حیات است.

این نقش در ابتدا به دلیل احترام ساکنان منطقه به

و در فرهنگ ایران باستتتتان میوه شتتتادی معرفی

روشنایی و نور مهم دانسته شده و سپس به عنوان

میشده است ( وارنر .)589 :1386 ،در بینالنهرین

نقشتتتی تزئینی در اغلب هنرهای ستتتنتی متداول

از دورۀ آ شور نو ت صویر تاک م شاهده می شود (

می شود ( عباس رودپ شتی ،فرم و نقش 5 :1394

افضتتل طوستتی .)22 :1393 ،در نقش برجستتته به
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شاهی آ شور بانیپال در نینوا،

که با جنبههایی ستتمبلیک ،دارای هشتتت ویژگی

د ست آمده از کا

که خدمتگزان در حال گردش دادن ستتتگ های

شامل پا سبان آتش ،مرد ل شگری ،فرد ک شاورز،

شکاری در پارک شاهی ه ستند شاخههای انگور

آوازخوان آواره ،دزد ،جانور در نده ،روستتتپی و

در جلو و پشت تصویر آویزان است .همچنین در

کودک میباشتتتد ( دوستتتتخواه .)812 :1388 ،در

تصتتویری دیگر از این کا  ،در زیر درخت انگور

پیوند با مقام ستتگ هاشتتم رضتتی به نقل از دیگر

شیری آرمیده دیده میشود ( محمدیفر و دیگران،

محققان آوردها ست :به سبب اخبار یونان با ستان و

 .)78 :1392این نقشمتتایتته بر روی قالب کمر

تاریمنوی سان و ک سانی چون ا سترابون و هرودت

طالیی متعلق به هزارۀ اول ق.م دیده میشود.

و دیگران ،بین کا سپیها سگ از احترام و تقدس

 .1-3نقوش حیوانی

به خ صو صی برخوردار بوده و مقام حقوقی مانند

 .1-3-1سگ

انسان داشته است ( رضی .)370 :1390 ،در املش

ستتگ ستتمبلی از شتتجاعت ،حمایت ،راستتتی،

آویز ستتگی از جنس طال بدستتت آمد .و بر بدنۀ

وفاداری ،هوشتتیاری ،کنجکاوی میباشتتد .در اکثر

جام نقرهایی املش نقش ستتگی شتتکارچی ،دیده

استتتاطیر جهان ،نماد تولد دوباره و نگهبان دنیای

میشود.

زیرین استتتت ( جابز .)66-64 :1370 ،در ایران

 .1-3-2بزکوهی

باستتتتان ،ستتتگ نماد جانوری فداکار و با وفا که

نگارۀ بزکوهی در هنر ایران ،از گذشتتتته نقش

باعث آستتتایش مردمان استتتت ،از احترام و گاه،

بسیار مهمی داشته و تصاویر آن از دورههای پیش

ت قدس ویژهایی برخوردار استتتت .در باور های

از تاریم در ن قاشتتتی های غار ها ،ستتت نگ های

مرد مان باستتت تان این جانور به عنوان یکی از

کندهکاری شده و بر ظروف سفالی و فلزی فراوان

مصتتتاحبان میترا ( مهر) یاد شتتتده استتتت ( هال،

دیده شتتدهاستتت .بز از یازده هزار ستتال پیش در

 .)53 :1380در استتاطیر ایران باستتتان ،ستتگ ،از

امتداد رشته کوههای زاگرس در غرب ایران شکار

حیوانات پنچ گانه و در شتتتمار  252نوع ،و پنچ

میشد و به تدریج اهلی شد (طاهری.)164:1396،

گونه گوستتتپندی قرار دارد که از نطفه گاو یکتا

این نقش چه بهصتتورت طبیعی و یا بهگونۀ بالدار

آفریده ،پدید آمدهاستتت و نیز در آیین بهی ،ستتگ

در هنر مفرغ-کاری لرستان دیده میشود .در دورۀ

از جایگاه ورجاوندی برخوردار می باشتتتد و با

هخامن شیان به باالترین شکوه خود از جهت تنوع

ان سان در یک درجه قرار دارد و احکام و صفاتی

شکل ر سید و در مدت قرنها سمبلی از نیروی

که به آن نستتبت دادهشتتده با ویژگیهای انستتانی

ز ندگی ،باروری و نگه بان در خت ز ندگی به

همتراز استتت ،مانند اینکه این جانور ،ستترشتتتی

حستاب میآمد .ستفالگران شتوش همیشته ماه یا

انستتانی دارد .عالوه بر این در فرهنگ زرتشتتتی،

دیگر تصتتاویر ستتمبلیک را در بین شتتا ها و تنه

این حیوان ،یکی از جانوران مورد احترامی استتت

بزکوهی مینهادند .این نقش برای اولینبار برروی

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

مهرهای استتتوانهای شتتکل بینالنهرین در هزاره-

هر یک از اقوام با ستانی ،بزکوهی را مظهر یکی

های چهارم و سوم ق.م دیده می شود .و در تمام

از عناصر مفید طبیعت تصور میکردند .شاید دلیل

آثار متنوع فلزی و ستتتفالی تا دوران ستتتاستتتانی

مقدس بودن این حیوان در بین اقوامبا ستان کوهی

ساخته و پرداخته می شدها ست ( همان.)57-56 :

بودن آن باشد و کوه برای آن مقدس بوده ست و

سپس در دوران ا سالمی ،به دلیل اینکه ،باورها

نشتتانۀ بزرگی و عظمت و همینطور مقام خدایان

وگرایش های فرهنگی مردم تغییرات استتتاستتتی

بود .بزکوهی را حیوانی از طرف خدایان خود که

دا شته ،ت صویر بزکوهی نیز به حا شیه رفتها ست (

در کوهها بوده ،میدانستتتهاند ،بر این استتاس برای

افضل طوسی.)54 :1390 ،

آن اهمیت ویژهایی قائل می-شدند و در مراسمات

میتوان گفت تصتتویر این حیوان بیش از ستتایر

و آیین های مذهبی برای قر بانی کردن استتتت فاده

حیوانات ،در مفرغها و سفالینه هزارههای پیش از

مینمودند ( ر ضالو و فرا شی ابرقویی.)9 :1392 ،

میالد به کار رف تهاستتتت و در اعت قادات قومی و

عالوه برآنچه تا کنون بیان شتتد ،به جهت مراقبت

باورهای استتاطیری ،اصتتل مذکر و ستتمبل قدرت

در برابر قدرتهای شتتیطانی ،نقش آن را همراه با

تولید بهشتتتمار میرود .بزکوهی یکی از حیوانات

روح سادگی و دقت به اشکال واقعگرایانه ،نمادین

حاکم بر آ سمانها ،دهمین ن شانه از منطقۀ البرود

و انتزاعی به صورت ساده یا بالدار ،بر  ،سفالها،

و همچنین یکی از صتتورتهای فلکی در آستتمان

صتتتخرههتتا ،مهرهتتا ،گردن-آویز و آثتتار زینتی

شمالی ا ست ( جابز .)25-23 :1370 ،در فرهنگ

مین گاشتتتت ند ( کریستتتتی )45 :1366 ،و گاهی

ایران بز از مقامی ورجاوند برخوردار استتت .بنابر

بهجهت شا های خمیده آن ،سمبل هالل ماه در

ا سطورههای او ستایی ،هفتمین تج سم ایزد بهرام،

نظر میگرفتند( صمدی.)21 :1367 ،

بز نر جنگی میبا شد ( بهار .)126 :1391 ،در بین

شباهت شا های بز به هالل ماه ،آن را با باران

ن گاره های باقی ما نده از دوران باستتت تان نیز،

مرتبط میستتتازد و شتتتا های بلند بز نشتتتانی از

تصتتتاویری از بزکوهی بر دیوارۀ غارها ،کوه ها و

جنگاوری و نیروی باران است و در متون تاریخی

صتتخرههای ایران دیده میشتتود .اهمیت نقش بز

بز نهمین تجلّی بهرام ا ست (طاهری.)182:1389،

نزد ایرانیان باستتتان تا حدی استتت که بیش از 90

این نقش ما یه بر روی انگشتتتتر مفرغی متعلق به

درصتتتد نقوش ستتتنگنگارههای ایران مربوط به

ساسانی به صورت انتزاعی با شا های بلند نقش

نقشمایه بزکوهی استتت .به طوری که نویستتنده

شتتتده استتتت .هم-چنین هنرمند املش ،در جام

کتاب سنگنگارههای ایران ،تاریم بعضی از سنگ

نقرهایی ،نقش شتتت کار بزکوهی را به تصتتتویر

نگارههای غار «یافته» را حدود  40000ستتال قبل

کشیدهاست.

میداند ( ناصریفرد 132 :1388 ،و .)207
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نقش گوزن الا قل از هزاره چ هارم پ.م روی

این تصویر در طول دوران مختلف ایران مفاهیم

ظروف سفالی پیش از تاریم (فرهنگ سیلک )III

ویژهایی دا شته و شاید کهنترین مفهوم سمبلیک

دیده می شود .گوزن ،در هزارۀ سوم تا دوّم پ.م،

شیر در علم نجوم مورد استفاده قرار گرفته است.

در میان طوایف ستتیبری پرستتتش میشتتد و در

برد پنجم بنام برد استتد استتت که با شتتکل شتتیر

سراسر هزارۀ اوّل پ.م پرستش آن اوراسیا (قفقاز)

نمایش داده میشتتود .بطور کلی ستتمبل شتتیر در

تداوم داشتتتت (رفیع¬فر .)63:1381،این ایزد را

ایران باستتتتان و ستتتایر فرهنگ های دیگر ،نماد

ستترچشتتمۀ باروری و قدرت در نظر میگرفتند (

شتتوکت و قدرت زمینی بودهاستتت .شتتیر بهعنوان

وارنر .)536 :1386 ،این حیوان بین اقوام ستتتلتی

سلطان جنگل شناخته شده است ،پس با پادشاهان

خدای حامی شتتکارچیان استتت .نقش این حیوان

و ستتالطین مرتبط استتت .در تمدن ستتومر شتتیر،

در ایران در آثار برنزی لرستان ،عصر هخامنشی و

ن شانۀ خدای مردوک ا ست .شاهان ایران با ستان

آثار ستتاستتانی نیز مشتتاهده میشتتود ( قاضتتیانی،

میبایستتتی قدرت مقابله با شتتیر را میداشتتتند،

 .)76 :1376از طر فی د ی گر گوزن ی کی از

پیروزی برابر شیر هم شجاعت شاه را میر سانده

برجستهترین نقشهای جانوری هنر سکایی است

و هم عنوان شتتاه برایش تثبیت میشتتده استتت (

(کجباف .)152:1376،در گورهای زنانه متعلّق به

بختورتتتاش .)352 :1371 ،در فرهنتتگ مردمتتان

سکاها ،آینههای برنزی با دستههای مزین به گوزن

باستتتان شتتیر را مانند استتب و گوزن ربایندۀ روح

نر بدستتت آمدهاستتت (بارانی بیاتیانی)310:1394،

جانوران میدانستتتند .ترستتیم دم بلند برای شتتیر

در دومیّن حاشتتتیه فرش پازیریک متعلّق به دورۀ

ن شانۀ اقتدار بی شتر ا ست و در بابل « ،شمش» ایزد

هخامن شی  24گوزن نقش شدها ست ،دلیل نقش

بابلی را به شتتکل شتتیری که گاه بالدار بود ،نقش

این حیوان ،اهمیّتی استتتت که این حیوان در آن

می نمودنتتد ( دادور و مبینی .)53 :1388 ،این

روزگار دا شته ا ست ،شمار زیاد گوزن خالدار در

جانور ،در دورهای بهعنوان نشتتان ویژۀ الهۀ کامالً

منطقه وستتیع جغرافیایی آن روزگار از ستترزمین

مستتل  ،احتماالً ایشتتتر ،شتتناخته میشتتود ،که در

قفقاز گرفته تا کوههای زاگرس در جنوب ایران و

لباس مبدل خود ،الهۀ جنگاوری بودهاستتتت .در

آستتتیای مرکزی و آستتتیای میانه ،به عنوان منبع

دوران آشتتتور نو شتتتیر ،نوعی محافظ جادویی به

غتتذا یی ایتتدهآل بتته شتتتتمتتار میآمتتد (ا یزد

حستتاب میآمد ( بلک و گرین .)196 :1383 ،در

دوستتتتت .)29:1389،این حیوان ،بختتاطر عمر

اشتتت یایی زرین و ستتتیمین به دستتتت آ مده از

طوالنی  ،سمبل ابدیت نیز تصور می شد ( شوالیه

کالردشتتت ،لرستتتان و زیویه شتتیر به شتتیوههای

و گرابران .)29 :1382 ،از املش یک آویز یه شکل

مختلف نقش شده است ،تأکید و تکرار نقش شیر

گوزن به دست آمده است.

در دوره ه خامنشتتتی تیز ادا مه یاف ته استتتتت
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(خودی.)29:1385،

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

ویژگی های برجستتت تۀ این حیوان به ا ندازهایی

در کوه ها یا گودال ها زمین میزین ند ،با ج هان

اهمیّت داشتتتهاستتت که بدون هیچ تردیدی آن را

پایین ،جهان مردگان پیوند دارند ( وارنر:1386 ،

ن مای ندۀ خورشتتت ید به کار میبردها ند ( دادور و

.)523در دوران باستان تصور میشد که مار هم نر

منصتتتوری .)74 :1385 ،شتتتیر در آیین میترایی با

و هم ماده است و خودزا میباشد ،به این دلیل مار

خورشتتت ید ،آتش ،ا بد یت و ح فاظت پیو ند دارد

را سمبل دوگانگی در هر چیزی میدان ستند .نماد

(خودی .)29:1385،در مذهب مهرپرستتتتی م قام

مرگ و ز ندگی ،راستتتتی و کژی ،روشتتت نایی و

چهارم مرتبه شتتتیر بود که اولین درجه از درجات

تاریکی ،زهر و پادزهر ،بخردی و نابخردی و...

باال به شمار میرفت ( قلیزاده)290 :1387 ،

استتتت .همین ویژگی ها ،مار را نماد ایزد خودزا،

از م فاهیم ن مادی این حیوان میتوان به آتش،

زروان نمودهاستتت .در دوران تاریخی مار نقشتتی

ابهت ،پارستتایی ،پرتو خورشتتید ،پیروزی ،گرمای

شیطانی دا شته و نمادی از جهان زیرین و نیروی

خورشید ،مراقبت ،نیروی ابر انسانی و ماد و انسان

تاریکی بودهاستتت ( رضتتالو و فراشتتی ابرقویی،

( الهی و حیوانی) اشتتاره کرد .در نظر ستتاستتانیان

 .)8 :1392امّا در پیش از تاریم پوستتتت انداختن

شیر سمبل شجاعت ،دلیری و نیروی ج سمانی

مار ،ستتبب میشتتد مردمان باستتتان گمانبرند ،مار

بود .معموال شتتکل شتتیر ستتمبل جالل و جبروت

میتواند همیشتتته تجدید حیات کند و به همین

سلطنت و قدرت و عظمت پاد شاهان بودها ست (

دلیل ،تصتتور میشتتد که جاوید و نامیراستتت ،این

ریاضتتی .)53 :1383 ،در برخی از مناطق ایران بر

نقش در آثار هنری ایالم باستتتتان به وفور نقش

گور پهلوانان تندیستتی از شتتیر میستتاختند که به

شده است ( افخمی و خسروی .)436 :1396 ،این

گویش بختیتاری بردششتتتیر نتامیتده میشتتتو ند

جانور نشانه و نماد نیروی زندگی به شمار میرود

( طاهری .)131:1396،این ن ماد در آ ثار املش به

( دادور و منصتتتوری .)86 :1385 ،نقش مار بر

شکل مج سمۀ شیر ن ش سته بر د سته مفرغی و

کوزههای آب نشتتتانگر همبستتتتگیش با برکت و

مجسمۀ شیر نشان داده شده است.

بارندگی و پاییدن آب است .ماهنوز مار را نگاهبان
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گنج ها میدانیم .در ایران کهن نیز مار را حافظ

مار به ا شکال گوناگون نمایان می شود جلوهای

زندگی و آبها به شمار آوردهاند (بهار.)46:1377،

از مظاهر گوناگون استتتت ،گاهی نماد باروری یا

مار اگر بهصتتتورت با ویژگی جانوری ،بهویژه با

ارباب انواع دوزخی و یا مظهر خدایان زیرزمینی

نیش ،نشتتان داده شتتود ،نماد شتتیطانی استتت (

استتتت ( ملکزاده بیانی .)22 :1364 ،و در عقاید

ریا ضی .)88 :1383 ،د ستبندی که متعلق به املش

مذهبی تقریباّ تمامی ملل ح ضور دارد و نقشهای

است و با شکل مار تزئین شدهاست نمونۀ زیبایی

فراوانی را اجرا می کنتتد .بتتا تجتتدیتتد جوانی،

از این نقش است.

جاودانگی و خرد پیوند دارد و چون مارهایی که
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به طور کلی پرنده در ب سیاری از فرهنگها نماد

پ شت او میبا شد .این فرد با چ شمانی در شت و

روح و نقش واستتط میان زمین و آستتمان را دارد.

بینی کوچک نقش شده ا ست .م شخ صات دیگر

در برخی از باور های باستتت تانی ،روح در هئ یت

صتتورت این فرد شتتامل ستتری صتتاف ،بدون مو،

پرنده جسم را ترک میکند .پرنده به سمت آسمان

صورت تراشیده است در این تصویر لبها و ابروان

پرواز میک ند ،به دلیل ارت باط پرنده با آستتتمان،

مشخ

نیست.

معموالً پرنتتده تجستتتمی از ختتدایتتان استتتتت

در فرهنگ نگارهای نمادها در شتترق و غرب (

(خستتترویفر و چیتستتتازان .)31:1390،برخی

هال )176 :1380 ،ب یان شتتتده که تیر و ک مان،

مرغابی را از نشتتتانههای آناهیتا میدانند زیرا آب

اختصتتتا

به خدایان جنگ و قهرمان ها بوده و

در مورد هر دو ا شتراک دارد ،آناهیتا ایزد آبها و

ستتمبلی برای دایرۀ شتتکستتتناپذیر آنان استتت:

رودهاستتت و اردک و مرغابی خوراک خود را در

نینوتا ،خدای جنگ در آشور ،ایشتار ،الهۀ عشق و

آب مییابند و به نوعی حیات آنهاُ به آب بستتتته

جنگ ،آستارته همتای سوری-فینیقی او ،همچنین

ا ست (جوادی .)3:1383،وجود پیکره این موجود

آ شور ،خدای حامی آ شوریان ،همگی تیر و کمان

بر سنجاق میلهایی املش نشاندهنده این است که

داشتهاند .انسان را در زمرۀ نمادها جای میدهند و

این ستتنجاق زیوری زنانه بوده و به دلیل ستتادگی

معتقدند که ان سان ،مرکز جهان نمادها ست .او سه

نقش و نیز جنس فلز به کار رفته در آن بیانگر این

ستتتط کیهان را لمس میکند زمین را با پایش،

نکته ا ست که این زیور برای ا ستفاده مردم عادی

ف ضا را با بدنش و آ سمان را سرش .او در قلمرو

و غیر درباری ا ستفاده شده ا ست .همچنین از این

ج هاد ،ن بات و حیوان ستتتهم دارد ( شتتتوال یه و

نوع سر سنجاقهای تزیینی و میلههای سرمهکشی،

گرابران.)262-261 :1382 ،

از باکتر یا نای جنوبی در آستتت یای مرکزی و از

در پیکره مفرغی که منسوب به املش است .فرد

کاوش های غیرم جاز بدستتتتت آ مده استتتتت

ق بایی بل ند ،بر تن دارد و در قستتت مت کمر با

(سیدسجادی.)706:1395،

کمربندی بستتتته شتتتدهاستتتت .این پیکره احتماال

 .1-4نقوش انسانی:
از دیگر نقوشی که بر روی ظروف و مجسمهها

شتتتخ

مهمی را نشتتتان میدهد اما در اجزای

صتتورت این پیکره به خوبی مشتتخ

نیستتت.

به صورت مارپیچ نمایش داده

نمایان میبا شد ،ت صویر ان سان ا ست .با توجه به

موهای این شخ

این نقوش ،میتوان به ویژگیهای صورت ،اندام،

شدهاست .بر این اساس میتوان فرض کرد ،افراد

طرز ل باس پوشتتت یدن و ف عال یت مرد مان پیبرد.

مهم ،دارای موهای بلندگاهی بافته و آرایش داده

تصتتتویر انستتتانی که بر جام نقرهایی املش حک

شدهاند.

شدهاست ،فرد کمانداری را نشان میدهد که کامال
مستتتل و مجهز استتتت و تیردانی مملو از تیر بر

 .1-5نقوش اسطورهایی:

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
 .1-5-1گریفین

–

واحد شوشتر

بال بر روی بدن انسان یا حیوان ،نشانۀ ایزدی و

گریفین یا شتتیردال از موجودات استتاطیری دنیای

ستتمبل نیرو و محافظت استتت .بالها نشتتانی از

با ستان میبا شد .این موجود ترکیبی که نمونههای

الوهیت ،تحرک ،طبیعت روحانی ،حفاظت و همۀ

از آن در روایات و هنر میانرودان ،مصتتتر ،یونان،

نیروهای دربرگیرندۀ خدا ،خستتتگیناپذیری ،هوا،

هند و ایران مشتتاهده شتتدهاستتت( جابرانصتتاری،

باد ،حاضتتتر مطلق  ،حر کت خود بهخود ،پرواز

 .)99 :1387تشتتکیل شتتده از اجزای بدن پرنده و

زمان ،پرواز اندی شه ،عزم ،اندی شه ،آزادی ،پیروزی

چهارپایان ( شاهین ،عقاب ،طاووس ،شیر) است.

و چابکی هستتتتند.این اشتتتکال معنایی از نیروی

مهمترین نمادی که به گریفین نستتبت داده شتتده

ارتباط میان ایزدان و انستتانها و پیک ایزدان تیزپا

خورشید است .متخصصان هنر باستان گریفین را

ه ستند .بالهای گ شوده به مفهوم حفاظت الهی یا

موجود شرقی و آن را نماد خور شید و رو شنایی

حافظ آستتتمان ها از گرمای خورشتتتید استتتت.

میدانند .گریفین یا شیردال نمادی از قدرت عظیم

کهنترین نمو نه مجستتت مۀ با لدار و جانوران

پادشتتاه ،نیروی فوقالعاده و توانایی لشتتکریان و

اسطورهایی بالدار ،به ایران و بینالنهرین اختصا

همچنین نیروی محافظ و نگهبان بوده استتتت .از

دارد« .مود هینز» در کتاب خود ،درندگان افسانهای

دیگر مفاهیم میتوان به خوش یمنی و خج ستگی

را طبقهبندی کرده و فرشتگان را در گروه حیوان-

این موجود اشتتاره کرد (همان .)101،این جانور با

ان سان قرار داده ا ست .این گروه شامل فر شتگان،

بدن شیر سر و بالهای عقاب با گوشهای ک شیده

شتتتیاطین ،ستتتایترها ،مینوتاورها و بستتتیاری از

به طرف جلو به معنای هوشتتتیاری نیز استتتت .و

موجودات نیمتته انستتتتان -نیمتته حیوانهتتای

وظیفهاش مواظبت از گنج بوده و از این رو ،آن را

خاورنزدیک که ویژگیهای مشابهی دارند هستند

نماد محافظت و مواظبت میدانستتتتند .شتتتکل

).(Mode,1975:141

گریفین را به عنوان طلستتتمی که ارواح خبیث و

بر استتاس این دالیل میتوان ادعا کرد که ظهور

ساحران را دور می ساخته با خود حمل میکردند.

بال در نقوش قدیم از خاورنزدیک ستتترچشتتتمه

این موجود تخیلی را عیالمی ها به عنوان نگه بان

گرفتهاستتتت و مانند خاورنزدیک پل ارتباطی با

معابد ابداع کردند .ستتتمبل آگاهی ،استتتتقامت،

اهمیتی میان شرق و غرب بوده ،اعتقاد به جانوران

جرأت ،رو شنفکری ،شجاعت  ،خرد ،مردانگی و

بالدار از مغرب به مصتتتر و یونان و ن قاط دیگر

شتتتهوت استتتت ( دادور و مبینی.)73 :1388 ،

منتقل میشتتود و از شتترق به هند و چین و دیگر

سنجاق سینهای که از املش بد ست آمده ا ست به

ک شورهای آ سیا گ سترش پیدا میکند .با توجه به

شکل گریفینی میبا شد که ان سانبالداری سوار بر

اینکه این شکل ،در دوران قدیم مصر فراوان یافت

آن است.

شتتتده ،لذا میتوان اظهار کرد که در این دوران،

 .1-5-2انسانبالدار

نفوذ فرهنگ خاورنزدیک بستتتیار تاثیرگذار بوده
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بررسی و تحلیل نقوش آثار املش
استتت ( جعفری ،آیتاللهی،حیدری-17 :1386 ،

قرون از م ناطق همجوار تأثیر پذیرف ته و بر آن ها

 .)18این نقش بر ستتنجاق ستتینهایی که از املش

تأثیر نهاده است و این جریانهای هنری و مفاهیم

بدست آمده قابل مشاهده است.

مرتبط با آن تا دوران ستتتاستتتانی ،در محوطههای
املش تدوام یافتهاند.

نتیجه گیری
انستتتان های دوره باستتتتان به دالیل مختلف مثل
ای جاد جلوه های زی با و نیز نمایش ذهن یتشتتتان
نسیت به امور گوناگون زندگی ،اشیای ساختهشده

منابع:
اصالح عربانی ،ابراهیم ،)1374( ،کتاب گیالن ،د،2
چ ،1تهران :گروه پژوهشگران ایران.

را با نقش و نگارههای گوناگون میآراستتتتند .در

ا ف خ می ،ب هروز و ز ینتتب خستتتروی.)1396( .

این پژوهش ع مدۀ نقش و ن گار های آ ثار یا فت

پدیدارشتتتناستتتی ازدواد با محارم در دورههای ایالم

شتتتتده از محو طه های املش مورد تحل یل قرار
گرفت .این نقش و نگاره ها از روزگار دیرین در
تمدّنهای غنی چون بینالنهرین ،ایالم باستتتتان و
فره نگ های دا خل فالت ایران م ثل ستتتی لک و
لر ستان و غیره و حتی آ سیای مرکزی به ت صویر
درآمتتدهانتتد .نقش و نگتتارههتتای املش محمتتل
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شمارۀ  .3ص
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نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد تهران.
ایزد دوستتت ،زیبا .)1387( .پازیریک .رهپویه هنر.
شماره .2ص

.31-27

م فاهیمی استتتت که در آن طبی عت و ارت باط با

آقاعباستتتی ،زهرا .)1387( .بررستتتی نقشمایههای

طبیعت نقش پایه و ا سا سی در باورها و اعتقادات

تزیینی هندستتتی گستتتترشپذیر در آثار نویافته حوزه

مردم دا شته ا ست ،ب سیاری از این نقوش ،نمودی

هلیلرود .مطالعات ایرانی .سال هفتم ( ،)14ص

-1

از نیرویهای ماوراء طبیعه هستتتند که با باروری،
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زایش ،برکتبخشتتی و آب ارتباط داشتتتند ،مثل
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مثل صتتتحنه شتتتکار بر جام نقرهای یک صتتتحنه
تکراری در هنر فرهنگ های باستتتتانی را نمایش
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ستتکایی به نمایش درآمدهاستتت .این آثار نشتتان
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بارانی بیاتیانی ،سکینه .)1394( .هنر اقوام سکایی.
تاریمپژوهی .شماره  :64ص

.321-307

بروس میت فور ،میراندا ،)1388( ،فرهنگ مصتتور
نمادها و نشانه ها در جهان .ترجمه دکتر دادور  .زهرا
تاران ،دانشگاه الزهرا ،تهران :انتشارات کلهر.
بزرگ بیگدلی ،سعید و اکبری گندمانی ،هیبت اهلل و
مح مدی ک له ستتتر ،علیرضتتتتا ،)1386( ،ن ماد های
جاودانگی ( تجلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی
و اساطیری) ،شماره  ،1ص

.98-79

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
بلک ،جرمی و انتونی گرین ،)1383( ،فرهنگ نامۀ
خدایان ،دیوان و نمادهای بینالنهرین باستتتان ،ترجمۀ
پیمان متین ،تهران :امیرکبیر.
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واحد شوشتر
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ج هانی ،ولی ،1386 ،جاذ به های تاریخی گیالن،
رشت:ایلیا.
جهانی ،ولی ،1387 ،باستان شناسی املش ( معرفی

بهار ،مهرداد ،)1391( ،پژوهشتتی در استتاطیر ایران،
چاپ نهم ،تهران :آگه.

جغراف یا و آ ثار تاریخی املش) ،ستتتتاز مان میراث
فرهنگی ،صنایع د ستی و گرد شگری گیالن ،چ اول،

پاتس ،دانیل ،)1385( ،باستان شناسی ایالم ،ترجمه
زهرا باستی ،تهران:سمت.

رشت :ایلیا.
ج هانی ،ولی ،)1390(،ت مدن املش ،چ ،1رشتتتت:

پیوتروفستتتکی ،بارپستتت باربوویچ ،)1383( ،ت مدن

ایلیا.

اورارتو ،ترج مۀ حم ید خط یب شتتته یدی ،میراث

جهانی ،ولی ،)1394( ،باستتتتانشتتتناستتتی املش (

فرهنگی و گردشتتگری ،تهران :پژوهشتتکده باستتتان

نگرشی بر پژوهشهای باستان شناسی حوزه فرهنگی

شناسی.

املش .)1385-1393چ ، 1رشت :بلور.

جابرانصاری ،حمیده .)1387( ،نمادشناسی گریفین

جهانی ،ولی ،)1396( ،شواهدی نویافته از معماری

و ستتتیر تحوالت فرمی آن در هنر .ک تاب ماه هنر.

ع صرآهن در کرانههای جنوب غرب دریای کا سپی (

شمارۀ  .118ص

گیالن) بر ا ساس کاوشهای با ستان شنا سی محوطۀ

.105-98

جایز ،گرترود ،1370 ،سمبل ها ،اساطیر و فولکلور(
ک تاب اول :جانوران) ،ترج مۀ مح مدرضتتتا ب قاپور،
تهران:اختران.

دکافر ستان دیلمان ،پژوهشهای با ستان شنا سی ایران،
شمارۀ  ،13دورۀ  ،7ص

.82-65

خستترویفر ،شتتهال و امیرحستتین چیتستتازان.

جعفری ،زهره و آ یتاللهی ،حب یباهلل و ح یدری،

( .)1390برر سی نماد و نقش پرنده در قالیهای موزه

مرت ضی ،)1386( ،برر سی چگونگی شکلگیری نقش

فرش ایران .پژوهش هنر .ستتال  ،1شتتماره ،2صتت

فرشتتتگان (انستتان بالدار) در منابع تصتتویری قبل از

.29-44

اسالم .فصلنامه مدرس هنر ،شماره  ،2دوره  .2ص
.17-24

ایران .کتاب ماه هنر .شتتتماره  97و  .98صتتت

جوادی ،شهره ،عفت ب ستار .)1383( .عنا صر منظر
در هنر ساسانی .باغ نظر .شماره  .2ص

خودی ،الدوز .)1385( ،معانی نمادین شتتیر در هنر

.24-16

جهانی ،ولی و اصتتالنی ،قاستتم و رامین ،شتتهرام،

-96

.105
دادور ،ابوالقاستتم ،مبینی ،مهتاب ،)1388( ،جانوران
ترکیبی در هنر ایران باستان ،تهران :دانشگاه الزهرا.

( ،)1393با ستان شنا سی بویه املش ،مجموعه مقاالت

دادور ،ابول قاستتتم و منصتتتوری ،ال هام،)1385( ،

-57

درآمدی بر اسطورهها و نمادهای ایران در عهد باستان،

همایش ملی املش شنا سی ،ر شت :بلور .ص
.82

جهانی ،ولی و اصتتالنی ،قاستتم و رامین ،شتتهرام،
( ،)1393با ستان شنا سی بویه املش ،مجموعه مقاالت
همایش ملی املش شنا سی ،چ ،1ر شت :بلور ،ص
.57-82

کلهر و تهران :دانشگاه الزهرا.
رجبی ،پرویز .)1384( ،هزارههای گمشتتده ،تهران:
توس.
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بررسی و تحلیل نقوش آثار املش
ر ضالو ،ر ضا و فرا شی ابرقویی ،ج سین،)1392( ،

عباسی رودپ شتی ،علی ،)1393( ،نمادهای ابدی در

همایش ملی باستتتان شتتناستتی ایران دانشتتکده هنر

آمدی بر هنر تصتتویر-گری گیالنیان از دیرباز تاکنون

بیرجند.

(هنر املش ،مارل یک و دیل مان) ،مجمو عه م قاالت

رضتتتتایی ،م هدی ،،)1383( ،آفرینش و مرگ در
تهران :استتتاطیر با همکاری مرکز بینالملی گفتگوی
تمدنها،

افضل طوسی ،عفت السادات ،)1391( ،گلیم حافظ
نگاره بز کوهی از دوران باستتتتان ،فصتتتنامه علمی-

رفیعفر ،جالل .)1381( .ستتنگنگارههای ارستتباران
( سونگون) .نامه ان سان شنا سی .شماره ،1ص

همایش ملی املش شناسی ، 234-203 ،رشت :بلور.
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پژوهشی نگره ،شماره  ،21ص

.4-54

قاضتتیانی ،فرحناز ،،)1376( ،بختیاری ها بافته ها و
نوقش ،تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.

.76
ریا ضی ،محمدر ضا ،)1384( ،طرح ها و نقشهای

قلی زاده ،خستترو ،)1387( ،فرهنگ استتاطیر ایرانی

مفرغهای لرستتتان ،نشتتان ،نشتتریه طراحی و گرافیگ

بر پا یه متون پهلوی ،تهران :م طال عات نشتتتر ک تاب

ایران .شمارۀ  ،7سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

پارسه.

کرمانشاه ،کرمانشاه.
ستتتازمان مدیریت و برنامه ریزی استتتتان گیالن،
( ،)1389سالنامه آماری گیالن.
سید سجادی ،سیدمن صور .)1395( ،با ستان شنا سی
آسیای مرکزی .چ ،1تهران :سمت.
شعبانی ،ر ضا و رومی ،فریبا ،)1388( ،تحلیل نماد
و استتطوره در تاریم ،مستتکویه ،ستتال  ،4شتتماره ،11
.160 -141

ص

شوالیه ،ژان و آلن گرابران ،)1379( ،فرهنگ نمادها،
ترجمۀ سودابه فضایلی ،تهران :جیحون.
صدرکبیر ،رضا و همرنگ ،بهروز ،)1375( ،گزارش
مقدماتی اولین ف صل گمانهزنی در گور ستان با ستانی
بویه ،سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی رشت.
صتتتراف ،مح مدرحیم( ،)1384مذهب قوم ایالم (
 5000 -2600سال) پیش ،تهران :سمت.
صتتتمدی ،مهرانگیز( ،)1367ماه در ایران از قدیمی
ترین ایام تا ظهور اسالم .تهران :علمی و فرهنگی.
طالیی ،حسن ،)1392(،عصرآهن ،انتشارات سمت:
تهران.

کالیگان ،ویلیام ،)1387( ،با ستان شنا سی تاریم هنر
در دوران مادیها و پارستتیها ،ترجمۀ گودرز استتعد
بختیار ،چاپ اول ،تهران :سمیر.ا
کج باف ،علیاکبر .)1376( .روابط ایران و چین از
آغاز تا سا سانیان ( سیا سی – مذهبی – اقت صادی).
مجله دانشتتتکده ادبیات و علوم انستتتانی (دانشتتتگاه
اصفهان) .شماره ،9ص

.147-175

کریستتتی ،ویلستتن ،)1366( ،تاریم صتتنایع ایران،
ترجمه عبداله فریار ،تهران :فرهنگسرا.
کوپر ،جی .سی .)1379( .فرهنگ م صور نمادهای
سنتی .ترجمه ملی کرباسیان .تهران :فرشاد.
گتدار ،انتدره ،)1377( ،هنر ایران ،ترجمتۀ بهروز
حبیبی ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
گنون ،رنتته .)1365( .ستتتیطره کمیّتتت و عالئم
آخرالز مان ،چ  ،2ترج مه علی کاردان ،تهران :نشتتتر
دانشگاهی.
گیرشمن ،رومان ،)1350( ،هنر ایران ( در دورۀ ماد
– هخامن شی) ،ترجمه بهرام فرهو شی ،بنگاه ترجمه و
تهران :کتاب.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
گیرشتتمن ،رومن ،)1372( ،ایران از آغاز تا استتالم،
ترج مۀ مح مد معین ،انتشتتتارات علمی و فرهنگی،
چاپ دهم ،تهران.

–

واحد شوشتر

ناصتتتری فرد ،محمد ،)1388( ،ستتتنگ نگاره های
ایران ،خمین :خمین.
نوری ،جعفر ،)1390( ،گیالن در عصتتتر ایلخانان،

گیرشمن ،رومن ،)1390( ،هنر ایران دوران پارتی و
ستتاستتانی  ،ترجمه :بهرام فرهوشتتی ،تهران :علمی و
فرهنگی.

چ 1رشت :فرهنگ ایلیا.
وارنر ،رکس ،)1386( ،دانشتتتنامه استتتاطیر جهان،
ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور،چ اول،تهران :اسطوره.

مجتبایی ثبوتی ،رقیه ،ستتارا محبوبی و ولی جهانی،

واشتتتقانی ،ابراهیم ،)1389( ،ستتترآغاز گیاهان در

( ،)1393گزارش مقدماتی کاوش در محوطه باستتتانی

اساطیر ایرانی،مجله مطالعات ایرانی ،شماره  ،17ص

بافت روستای کالمرود ،مجموعه مقاالت همایش ملی

.237-262

املش شناسی ،بلور :رشت ،ص

.447 -435

محمدیفر ،یعقوب و دیگران ،)1392( ،ریشتتهیابی

وزیری ،علینقی ،)1373(،تتتاریم عمومی هنرهتتای
مصور ،تهران:هیرمند.

نقش ما یه خوشتتته انگور و برگ مو در گچبری های

هال ،جیمز ،)1380( ،فرهنگ نگارهای نمادها در هنر

م سجد نایین ،ف صلنامه هنر و فن ،سال  ،1شماره ،1

شرق و غرب ،رقیه بهزادی ،تهران :فرهنگ معاصر.

بهار و تابستان .ص

.79-65

ملکزاده ب یانی ،فر  ،)1364( ،تاریم مهر در ایران،
تهران :یزدان.
مو سوی ،مهرزاد ،)1390( ،ج ستاری در پی شینه هنر
هخامنشی ،تهران :رخشید.
مونیتک ،دبوکور ،)1373( ،رمزهتای زنتده جتان،
ترجمه جالل ستاری ،تهران :مرکز.
میرچا الیاده ،)1389( ،رساله در تاریم ادیان ،ترجمه
جالل ستاری ،تهران :سروش.
بختورتاش ،نصتتترتا ،)1371( ....نشتتتان راز آمیز،
تهران :مولف.

هینلز ،جان راستتل ،)1383( ،استتاطیر ایران ،ترجمه
باجالن فرخی ،تهران :اساطیر.
یونگ ،کارل گوستتتاو ،)1378( ،انستتان و ستتمبول
هایش ،ترجمه محمود سلطانیه ،تهران:جامی.
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تصویر :1موقعیت جغرافیایی املش
جدول  :1نقوش ایجاد شده در آثار بدست آمده از املش
 -1نقوش هندسی
تزیین

جنس

تاریم

نوع

تصاویر برگزیده

کاسه پایه

خطوط یا شیارهای

سرب

ساسانی

دار

عمودی

جام سیمین

خطوط مارپیج

طال

هزاره اوّل پ.م

قالب کمر

اسپیرال  -مارپیچ

نقره

ساسانی

آینه

دایره

مفرغ

ساسانی

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

واحد شوشتر

–

45

انگشتر

خورشید

طال

هزاره اوّل پ.م

سنجاق میله-

هالل ماه

مفرغ

ساسانی

ای

 -2نقوش گیاهی
تزیین

جنس

تاریم

نوع

تصاویر برگزیده

جام

نیلوفر

طال

هزاره اول پ.م

قالب کمر

تاک و انگور

طال

هزاره اول پ.م

 -3نقوش حیوانی
تزیین

جنس

تاریم

نوع

تصاویر برگزیده

آویز

سگ

طال

هخامنشی

انگشتر

بز بالدار

مفرغ

ساسانی

آویز

گوزن

مفرغ

هزاره اول
پ.م
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شیر

میله

مفرغ

اشکانی

سرمه
دستبند

سر مار

مفرغ

ساسانی

مرغابی

مرغابی یا اردک

مفرغ

ساسانی

یا اردک

 -4نقوش انسانی
نوع

تصاویر برگزیده

پیکره

تزیین

جنس

تاریم

انسان

مفرغ

ساسانی

 -5نقوش اسطورهای
نوع
سنجاق

تصاویر برگزیده

تزیین

جنس

تاریم

انسان بالدار

طال

ساسانی

سوار بر
گریفین

