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بررسی تحلیلی نقشمایه های نمادین و اساطیری 
در هنر کلماکره لرستان
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استادیار گروه تاریخى پژوهشکده باستان شناسى، پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى کشور، تهران، ایران.
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چکیده
گنجینه کلماکره به طور اتفاقی در ســال 1368 ه.ش توسط یک شکارچی محلی در غار کلماکره واقع در 20 کیلومترى 
شــمال غرب شهرستان پلدختر در استان لرستان کشف شد. اشــیاء این گنجینه شامل انواع ظروف، ریتون ها، مجسمه هاي 
انســانی و حیوانــی، صورتک ها، پالك ها، زیورآالت و ... از جنس نقره و طال اســت که متعلق بــه دوران ایالم نو (هزاره اول 
ق.م) هســتند. در پژوهشی که منجر به شناســایی و مستندسازي اشیاى گنجینه غار کلماکره لرستان در موزه هاي داخل و 
خارج از ایران شــد، نقوش اســاطیري و نمادین روي اشیاء و چگونگی تحول باورهاي آیینی و مذهبی آنها بررسی و تجزیه و 
تحلیل شد. در طی این پژوهش، بخشی از حلقه ارتباطی فرهنگی/ تاریخی سازندگان این اشیاء از نظر تکنیک هنر فلزکاري 
و نمادشناســی با ســایر اقوام ایرانی و تمدن هاي همجوار در این دوره تاریخی و پس از آن مقایســه و بررسی شد. مفاهیم 
و بن مایه هاى نمادین و اســاطیري آفرینش (نبرد نور و تاریکى)، چهره هاى نمادین (شــاه و قهرمان)، موجودات اســاطیرى 
(موجودات فراطبیعى و جانوران)، عناصر طبیعت (گیاهان، رســتنى ها و آب)، ابزارهاى تشریفاتى شگفت و نقوش اساطیرى 
روي اشیاء، همه تبیین کننده افکار، عقاید و باورهاي صاحبان و سازندگان آنهاست که حضور قدرت هاي ماوراءالطبیعه در آنها 
مشهود است. این پژوهش به روش تحلیلی ـ استقرایی و با تأکید بر مطالعه نقوش و فرم اشیاء انجام شده است. همچنین از 
روش مشــاهده و مراجعه به موزه هاي داخل کشور و جستجوي اینترنتی در وب سایت موزه هاي خارجی، روش مقایسه اي و 

بررسى اسناد و متون تاریخی استفاده شده است.
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وجه تسمیه و موقعیت جغرافیایی 
غار کلماکّره2

کلماکره، از دو کلمه َکلما و کّره تشکیل شده که در گویش لکی، 
َکلما به معناي غار یا محل َکل (بز کوهی) و کّره با تشدید را به معناي 
انجیر کوهی است (ایزدپناه، 1367، 104). این منطقه پوشیده از 
درختان انجیر کوهی است و شاید نام گذاري غار، به همین دلیل بوده 
است. این غار در 20 کیلومترى شمال غرب شهرستان پلدختر واقع 
شده است. پلدختر در جنوب استان لرستان و در حوزه پیشکوه قرار 
دارد. موقعیت منحصر به فرد این شهرستان، در منتهى الیه جنوبى 
کوه هاى زاگرس باعث شده تا این منطقه، نقش مهمى را در ارتباطات 
بین مردم دشت سوزیانا و کوه نشینان زاگرس مرکزى ایفا کند. غار 
باستانی کلماکره در سطح  بر آفتاب کوه مله (مهله) واقع شده و 
تا جلوي دهانۀ آن مسیري  کوهستانی است که باید پیاده پیموده 
شود. پیشانی غار، یک و نیم  متر جلوتر از پایین دهانه بوده و همین 
موضوع، سبب پنهان ماندن آن از دیدگاه رهگذران احتمالی بوده 
است. ورودي غار در دل صخره، در جهت غرب بوده که دسترسی به 

فضاي داخلی آن بسیار دشوار است (غضنفري، 1376، 26). 

طبقه بندی اشیاء کلماکره بر اساس شکل و کاربرد آنها: 
● ظروف ساده و بدون نقش                                                                    

● جام ها و زیر جامی ها
● لیوان ها و سیتول ها (آبخورى ها)

● ظروف لوله دار
● آمفوراها
● ریتون ها

● مجسمه هاي انسانی و حیوانی
● ظروف مجسمه اي جانورسان 

ایالمیان مجموعــه اقوامى بودند که از هزاره چهارم تا هزاره اول 
ق.م، بر بخش بزرگى از مناطق جنوب غربی ایران فرمانروایى داشتند. 
گستره  کشور ایالم شامل خوزستان، لرستان کنونی، پشتکوه ایالم و 
کوه هاي بختیاري بوده است. کشور ایالم شامل دو بخش کوهستانی 
و دشــت بوده که به شــکل فدرال اداره می گردیــد و به مرکزیت 
شــهرهاي بزرگ آن، حکومت هاي مســتقل و خودگردانی تشکیل 
می شــد. شاهکان ساماتورا1 (صاحبان گنجینه کلماکره) نیز یکى از 
ایالت هاى مســتقل ایرانى ایالمى مآب در هزاره اول ق.م بودند که 
گنجینه پادشاهى آنها به طور اتفاقی در غار کلماکره شامل صدها قلم 
شــیئ منحصر به فرد کشف و تعداد زیادى از آنها به صورت قاچاق 
از کشــور خارج شد. قرائت کتیبه هاى منقور روى این اشیاء توسط 
آقاى رسول بشــاش، فرانسوا واال و المبرت موجب آشکار شدن نام 
یک سلسله گمنام محلی گردید. تکنیک ساخت و وجود کتیبه هایی 

بــه خط و زبــان ایالم نو روي برخی از اشــیاء، ارتباط آنها را با افق 
فرهنگی ایالم نو آشــکار می سازد. تالش نگارنده بر این است که با 
تأملى ژرف و عمیق در اساطیر و نقشمایه هاى روى اشیاء کلماکره، 
به پى جویى تحلیلى ارتباط میان فرهنگ هاى مختلف در این دوره 
تاریخى بپردازد. این اشــیاء تنها آثار هنري ساده نیستند، بلکه در 
وجود هر کدام از آنها دنیایی از افکار، باورها، صنعت، هنر، شیوه هاي 
زندگی و ... نهفته است. هدف اصلى در این مقاله، بررسى تحلیلى و 
مقایسه نقشمایه هاى نمادین و اساطیرى روى اشیاء و  بررسى آنها 
از نظر فرم، تکنیک ســاخت و کاربرد آنهاست. طبقه بندي اشیاء به 
دو گونه بر اســاس شکل و کاربرد و مفاهیم و بن مایه هاى اساطیرى 
آنها انجام گرفته  که این نوع طبقه بندي، هم جنبه توصیفی دارد و 
هم تفسیري. از لحاظ کاربردى نیز ظروف به دو گروه ظروف تزیینی 

(تشریفاتی) و مصرفی دسته بندى گردید.

● زیورآالت 
● ادوات تشریفاتی

● اشیاء تزیینی و نمادین
مایه های  بن  و  مفاهیم  اساس  بر  کلماکره  اشیاء  طبقه بندی 

اساطیری آنها: 
● چهره هاى نمادین (شاه و قهرمان)

● مفاهیم و بن مایه هاى نمادین و اساطیري آفرینش
● موجودات اساطیرى (موجودات فراطبیعى و جانوران)

● عناصر طبیعت (گیاهان، رستنى ها و آب)
● ابزارهاى تشریفاتى شگفت و نقوش اساطیرى روي اشیاء 
در این جا به معرفى برخى از اشیاء داراى کارکرد آیینى با مفاهیم 

اساطیرى این مجموعه مى پردازیم.

تصویر 1- موقعیت جغرافیایی غار کلماکره.
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  مقدمه
. داشتند فرمانروایی ایران غربی جنوب مناطق از بزرگی بخش بر م،.ق اول هزاره تا چهارم هزاره از که بودند اقوامی مجموعه ایالمیان

 و کوهستانی بخش دو شامل ایالم کشور. است بوده بختیاری هایکوه و ایالم پشتکوه کنونی، لرستان خوزستان، شامل ایالم کشور گستره
شاهکان . شدمی تشکیل خودگردانی و مستقل هایحکومت آن، بزرگ شهرهای مرکزیت به و گردیدمی اداره فدرال شکل به که بوده دشت

های مستقل ایرانی ایالمی مآب در هزاره اول ق.م بودند که گنجینه پادشاهی آنها به )صاحبان گنجینه کلماکره( نیز یکی از ایالت 2ساماتورا
 قرائت و تعداد زیادی از آنها به صورت قاچاق از کشور خارج شد. شفک منحصر به فرد ئکلماکره شامل صدها قلم شی غار طور اتفاقی در

 .گردید گمنام محلی سلسله یك شدن نام آشکار موجب المبرت و واال فرانسوا بشاش، رسول آقای توسط اشیاء این روی منقور هایکتیبه
تالش سازد. اط آنها را با افق فرهنگی ایالم نو آشکار میاشیاء، ارتبایالم نو روی برخی از و زبان هایی به خط وجود کتیبهتکنیك ساخت و 

های جویی تحلیلی ارتباط میان فرهنگپی بههای روی اشیاء کلماکره، نگارنده بر این است که با تأملی ژرف و عمیق در اساطیر و نقشمایه
، صنعت، باورها، ی از افکاریبلکه در وجود هر کدام از آنها دنیا ،تنها آثار هنری ساده نیستند ءاشیا اینمختلف در این دوره تاریخی بپردازد. 

اساطیری روی اشیاء و   و نمادین هاینقشمایه . هدف اصلی در این مقاله، بررسی تحلیلی و مقایسهاست ... نهفتهو  های زندگیشیوه، هنر
های مایهبن و مفاهیم و شکل و کاربرد بر اساس و گونهاشیاء به د بندیآنهاست. طبقه و کاربرد تکنیك ساخت، فرمبررسی آنها از نظر 

 گروه ظروف دو به ظروف کاربردی نیز لحاظ از .هم تفسیری و دارد توصیفی جنبه هم بندی،طبقه این نوع کهاساطیری آنها انجام گرفته 
 .گردید بندیدسته مصرفی و تزئینی )تشریفاتی(

 
 2کلماکرّه غار جغرافیایی موقعیت و تسمیه وجه

 کَلما به لکی، گویش در که شده تشکیل کرّه و کَلما کلمه دو از کلماکره،
 انجیر معنای به را تشدید با کرّه و( بز کوهی) کَل محل یا غار معنای
 انجیر درختان از پوشیده منطقه این(. 222 ،2937 ،ایزدپناه) است کوهی
 در غار است. این بوده دلیل همین به غار، گذارینام شاید و است کوهی

 در پلدختر. است شده واقع پلدختر شهرستان غربشمال کیلومتری 22
 فرد به منحصر موقعیت. دارد قرار پیشکوه حوزه در و لرستان استان جنوب

 این تا شده باعث زاگرس هایکوه جنوبی الیهمنتهی در شهرستان، این
 نشینان کوه و سوزیانا دشت مردم بین ارتباطات در را مهمی نقش منطقه،
 مله کوه آفتاب بر سطح  در کلماکره باستانی غار. کند ایفا مرکزی زاگرس

  باید که است کوهستانی مسیری آن جلوی دهانة تا و شده واقع( مهله)
 

 احتمالی رهگذران دیدگاه از آن ماندن سبب پنهان موضوع، همین و بوده دهانه ینیپا از جلوتر متر نیم و یك غار، پیشانی. شود پیموده پیاده
  (.23 ،2973 ،غضنفری) است دشوار بسیار آن داخلی فضای به دسترسی که بوده غرب جهت در صخره، دل در غار ورودی. است بوده

 بندی اشیاء کلماکره بر اساس شکل و کاربرد آنها: طبقه
 
                                                                     ظروف ساده و بدون نقش 
 هاها و زیر جامیجام 
 ها(ها )آبخوریها و سیتوللیوان 
 دارظروف لوله 
 آمفوراها 
 هاریتون 
 های انسانی و حیوانیمجسمه 
 ای جانورسان ظروف مجسمه 
  زیورآالت 

 انسانی ظروف 
 حیوانی ظروف 
 حیوانی و انسانی ظروف 
 خاص هایویژگی با ظروف 
 متفرقه ظروف 

 
 

 .کلماکره غار جغرافیایی موقعیت ـ2 نقشه
 (Google Earth)ماخذ: 

 
 

مقدمه
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چهره های نمادین (شاه و قهرمان)

● ظرف (1)
ظرف نقره به شکل مجسمه یک قهرمان (گیلگمش) به حالت 
ایستاده، در حال مبارزه با یک گاومرد بالدار به پهناي 22/2 و 
ارتفاع 27/5 سانتی متر که صورت انسان و حیوان داراي روکش 
فلزکاري  هنر  اوج  تکنیک،  این  از  استفاده  (تصویر2).  طالست 
آن دوران را می  رساند. این سنت و شیوه تزیین، ویژگى هنر و 
میانه  ایالم  از دوران  احتماالً  است که  ایرانیان  فلزکارى  صنعت 
نشأت گرفته است (Moorey, 1988, 81). هر دو مجسمه مجوف 
ساخته  تکنیک  این  با  کلماکره  اشیاى  بیشتر  البته  که  هستند 
شدند. قهرمان به حالت ایستاده با شالقی در دست راست شبیه 
به نقش برجسته هاي آشوري در حالی که با دست چپ بال حیوان 
را گرفته و پاي چپ خود را پشت پاي گاو قرار داده، در حال 
رام کردن حیوان است. در این شیئ، مفهوم آیین میترائیسم در 
 Bivar,) هنر نبرد بین انسان و حیوان را مى توان مشاهده کرد
349 ,2005). حفره چشم ها به طور غیرمتجانسی بزرگ بوده و 
نشان می دهد که  ندارد. جاي خالی چشم ها  با صورت  تناسبی 
مرصع و سنگ نشان بودند. ابروان کمانی به هم پیوسته قهرمان 
به صورت شیاري در باالي کاسه چشم ها قرار دارد. یک تورفتگی 
عمیق از گیجگاه شروع شده، به زیر بینی رسیده و تا چانه ادامه 
قهرمان  مرد  سر  باالي  در  سوراخ  یک  همچنین  مى کند.  پیدا 
وسیله اي  کلماکره،  اشیاء  در  حفره ها  این  ایجاد  می شود.  دیده 
براي خروج مایعات درون جام در مراسم رسمی و آیینى، خواه 
میهمانی یا مراسم مذهبی بوده و احتماالً این ظرف به عنوان یک 

جام ساغر ریز مطرح بوده است. 
مرد قهرمان داراي یک ریش بلند چهارگوش از نوع آشوري 
و موهاي بلند در پشت سر است. یک لباس مزین با آستین و 
دامن کوتاه شرابه دار به تن دارد. حاشیه دامن و لباس قهرمان 
داراي تزیینات مربعی از نوع آشوري است. دامن آن به صورت 
دو تکه بوده  که لبه هاى آن روي هم قرار گرفته و با یک کمربند 
داراي  (گاومرد)  بالدار  نگه داشته شده است. گاو  تزیینی پهنی 

صورت انسانی شبیه به مرد قهرمان، به حالت ایستاده روي دو 
پا و دم آویزان است. همچنین داراى ریش چهارگوشه، دو شاخ 
روي سر و بال هایی شامل سه الیه پر شمشیري شکل با الگوي 
استخوان ماهی که به بدنه پرچ شده است و باالخره یک حفره 
حیوان  سینه  روي  ظرف،  درون  به  مایعات  ریختن  براي  مدور 
قرار دارد. روي پشت گاومرد عالمت یک ستاره چندپر به نشانه 

خورشید و مهر پرستی دیده می شود. 
در سراسر قلمرو سومر باستان ایزد ورزا به نام انلیل به عنوان 
به  می شد.  پرستیده  حاصلخیزي  برتر  خداي  و  طوفان  خداي 
سرسبز  کشتزاران  آمد،  وجود  به  آب  که  بود  او  قدرت  واسطه 
شدند، روییدنی ها رستند، انسان پدید آمد و از او حیات گرفت. 
به  بود.  نزدیک  بسیار  نیز  مصر  در  ورزا  ایزد  و  پادشاهان  پیوند 
طوري که در زمان نارمرمنس3 آپیس گاو مقدس را می پرستیدند 
(وارنر، 1386، 507). در اساطیر ایرانی، به اولین مرد -کیومرث- 
گاومرد  همان  را  کیومرث  واژه  برخی  برمی خوریم.  گاو  اولین  و 
از  گاومرد  تخیلى  جانور  نقش   .(36  ،1386 (یاحقى،  می دانند 
نیمه دوم هزاره سوم ق.م در سراسر ایالم و بین النهرین عمومیت 
است.  انسان)  (سر  تفکر  و  گاو)  (بدن  قدرت  نشانگر  که  داشت 
نقش گاومرد روي مهرهاي ایالمی برگرفته از اسطوره گیلگمش 
و انکیدو (نیمه انسان و نیمه گاو) است. نقش گاومرد در فهرست 
جانوران نیکوکار و دشمن پلیدي ها ذکر شده، زیرا در باورهاي 
به  ویرانگر آسمانی  نیروهاي  از  مذهبی سومر وظیفه جلوگیري 
 ،1388 مبینی،  و  (دادور  است  برهنه  پهلوان  و  گاومرد  عهده 
انسان،  نیمه  حیوان،  نیمه  عجیب الخلقه  تصاویر  همچنین   .(74
ابوالهوالن بالدار و حیوانات تخیلی در اساطیر هوري بسیار رایج 

بوده است (همان،21). 
در این شیئ نمادى از نبرد گیلگمش با گاومرد دیده مى شود. 
در  همواره  خود  افسانه اي  قدرت  با  شرق  هرکول  یا  گیلگمش 
است  مقدس  جنگل  از  دفاع  و  مختلف  هیوالهاي  با  نبرد  حال 
که در مواقع ضروري از دوست خود انکیدو یاري می طلبد. اقوام 
را  سومري  اسطوره  این  نحوي  به  یک  هر  خاورمیانه  در  ساکن 
پذیرفته و متناسب با ذوق، سلیقه و آداب و رسوم و هنر خود 
در آن تغییراتی دادند (ایزدپناه، 1376، 418). گیلگمش یکی از 
خدایانی است  که در لرستان بیشتر از همه مورد پرستش قرار 
گرفته و در بین النهرین جزء نیمه خدایان است. او حامی حیوانات 
و گله هاي بز و گوسفند است و چون بیشتر مردم لرستان گله دار 
مبینی،  و  (دادور  داشتند  زیادي  عالقه  رب النوع  این  به  بودند، 
1388، 159). در نقش برجسته هاي آشوري، گیلگمش را با شیوه 
پوششی متداول دوران سارگن نشان داده اند. او یک تونیک بلند 
آستین دار تا ران به تن دارد که روي آن دامن جلو باز کوتاهی 
با یک کمربند چند ردیفه محکم نگه  تا باالي زانو قرار دارد و 
داشته شده است. ریش بلند مجعدي  که نشانه اهمیت و مرتبه 
واالي اوست، چهره اش را آراسته است. پاي وي برهنه و بدون 
پاي افزار است. در یک دست داس نمادین و در دست دیگرش 
بچه شیري را به زیر بازو گرفته است (مجیدزاده، 1376، 126). 

بررسى تحلیلى نقشمایه هاى نمادین و اساطیرى 
در هنر کلماکره لرستان

پیکره  شکل  به  نقره  ظرف   -2 تصویر 
یک قهرمان در حال مبارزه با گاومرد.

(WWW.Miho.or.jp) :ماخذ
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 ادوات تشریفاتی 
 اشیاء تزیینی و نمادین 
 

 های اساطیری آنها: بندی اشیاء کلماکره بر اساس مفاهیم و بن مایهطبقه
 (قهرمان و شاه) نمادین هایچهره 
 آفرینشهای نمادین و اساطیری مایهمفاهیم و بن 
 (فراطبیعی و جانوران موجودات) اساطیری موجودات 
  (آب ها وگیاهان، رستنی) عناصر طبیعت 
  روی اشیاء اساطیری نقوش ابزارهای تشریفاتی شگفت و 

 پردازیم:ینی با مفاهیم اساطیری این مجموعه مییاکنون در این جا به معرفی برخی از اشیاء دارای کارکرد آ
 (قهرمان و شاه) نمادین هایچهره 
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 .ظرف نقره به شکل پیکره یك قهرمان در حال مبارزه با گاومرد -2تصویر 

 (WWW.Miho.or.jp) ماخذ:
 0/27و ارتفاع  2/22ظرف نقره به شکل مجسمه یك قهرمان )گیلگمش( به حالت ایستاده، در حال مبارزه با یك گاومرد بالدار به پهنای 

این سنت و رساند. را می اناوج هنر فلزکاری آن دور ،استفاده از این تکنیك حیوان دارای روکش طالست.متر که صورت انسان و سانتی
. (Moorey, 1988, 81)ین، ویژگی هنر و صنعت فلزکاری ایرانیان است که احتماالً از دوران ایالم میانه نشأت گرفته است یشیوه تز

کلماکره با این تکنیك ساخته شدند. قهرمان به حالت ایستاده با شالقی در دست راست  یهر دو مجسمه مجوف هستند که البته بیشتر اشیا
که با دست چپ بال حیوان را گرفته و پای چپ خود را پشت پای گاو قرار داده، در حال رام های آشوری در حالیشبیه به نقش برجسته

. (Bivar, 2005, 349)توان مشاهده کرد بین انسان و حیوان را می ین میترائیسم در هنر نبردیکردن حیوان است. در این شیئ مفهوم آ
دهد که مرصع و سنگ نشان بودند. ها نشان میها به طور غیرمتجانسی بزرگ بوده و تناسبی با صورت ندارد. جای خالی چشمحفره چشم

دارد. یك تورفتگی عمیق از گیجگاه شروع شده، به زیر ها قرار ابروان کمانی به هم پیوسته قهرمان به صورت شیاری در باالی کاسه چشم
 ،ها در اشیاء کلماکرهشود. ایجاد این حفرهکند. همچنین یك سوراخ در باالی سر مرد قهرمان دیده میبینی رسیده و تا چانه ادامه پیدا می

مذهبی بوده و احتماالً این ظرف به عنوان یك  ینی، خواه میهمانی یا مراسمیای برای خروج مایعات درون جام در مراسم رسمی و آوسیله
 جام ساغر ریز مطرح بوده است. 

مرد قهرمان دارای یك ریش بلند چهارگوش از نوع آشوری و موهای بلند در پشت سر است. یك لباس مزین با آستین و دامن کوتاه 
های آن که لبهوع آشوری است. دامن آن به صورت دو تکه بوده دار به تن دارد. حاشیه دامن و لباس قهرمان دارای تزئینات مربعی از نشرابه

ینی پهنی نگه داشته شده است. گاو بالدار )گاومرد( دارای صورت انسانی شبیه به مرد قهرمان، به یروی هم قرار گرفته و با یك کمربند تز
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مى دانند،  بنی اسراییل  از  دانیال نبى  همان  را  گیلگمش  برخى 
است  نیامده  دست  به  باره  این  در  مستدلى  مدرك  تاکنون  اما 
(Calmeyer,1983,138). افسانه گیلگمش یکى از دلپذیرترین و 
قدیمى ترین داستان ها در دل کوهستان هاى لرستان و کردستان 
است که هنوز هم در ادبیات شفاهی لرها، از هزاران سال پیش 

تاکنون باقی مانده است (میرنیا، 1378، 339). 

مفاهیم و بن مایه های نمادین و اساطیري 
آفرینش (نبرد نور و تاریکی)

● ظرف (1)
ظرف نقره به شکل پیکره عقاب با بال هاي گشوده (تصویر3)، 
درحالی که خرگوشی در دهان دارد، به ابعاد فاصله دو بال 30/5 و 
فاصله نوك تا انتهاي دم 22 سانتی متر که با تکنیک ریخته گري 
و  الصاق شدند  به هم  و  به صورت چند بخش جداگانه ساخته 
باالي  در  است.   شده  ایجاد  قلم زنی  روش  به  آن  روي  تزیینات 
درون  به  مایعات  ریختن  براي  شکلی  مربع  سوراخ  عقاب،  سر 
ظرف تعبیه شده  که از سوراخ هاي بینی خرگوش خارج می شده 
است. نام این پرنده در متون کهن سومرى و هیتى آمده است. 
نمونه هاى سفالین و فلزى آن نیز به شکل ریتون در آشور یافت 
پاهاي عقاب شکسته   .(Canby, 2002, 165-168) شده است
و چشم هایش مرصع بوده که سنگ آن افتاده است. استفاده از 
سنگ هاي رنگارنگ ابتکاري است  که به روزگار جالل و عظمت 
شهر اور سومرى باز می گردد (بهزادي،1383، 120). براي تزیین 
بسیاري از اشیاء کلماکره، از سنگ الجورد و عاج استفاده شده 
است. الجورد یکى از سنگ هاى وارداتى است که ساکنان غرب 
بدخشان  منطقه  از  باید  که  مى دادند  قرار  استفاده  مورد  ایران 
در   .(Simpson, 2000, 6) باشد  آمده  افغانستان  شمال  در 
ظاهر  پرنده  ق.م شکل  قرن هشتم  تا  غربی  آسیاي  پیکرنگاري 
اول ق.م  پرنده در هزاره  نیز نقش  لرستان  نشده است. در هنر 
نمایان می شود (Reade, 1978,151). نقش عقاب در تپه  گیان 
در هزاره چهارم ق.م روي خمره هاي سفالین دیده می شود. نقش 
شناخته  کامًال  طرحی  دارد،  چنگال  در  را  طعمه اش  که  عقابی 

شده در هنر بین النهرین بود (گیرشمن، 1379 51،). روي ظروف 
سفالین شوش این پرنده  با بال هاى باز و گشوده نقش شده است 
(Amiet, 1960,152). در تصویرنگاري کاسیت نیز نماد عقاب به 
پادشاه مربوط می شود (پرادا،1383، 16). عقاب سمبل قدرت، 
پرنده اي زیرك و تیز چشم  است  که خیلی سریع شکار را می قاپد 
از: آزادي،  (Barnet,1962,80). معانی سمبلیک عقاب عبارتند 
امپراطوري، جوانمردي، حاصلخیزي، سرعت، قدرت، فناناپذیري، 

شیطان و پیروزي (جابز،1370، 81). 
نام عقاب یا شاهین در اوستا به صورت سئنه آمده است. عقاب 
با نام هاى آله دال، باشه، اشکره، شهباز و باز نیز خوانده می شود. 
در توانایی سرآمد پرندگان است و به دلیل شکوه و تقدس، به 
شاه مرغان شهرت دارد. در اساطیر ایرانی عقاب اهمیت ویژه اي 
دارد. در افسانه هاي آفرینش به عنوان پیک خورشید معرفی شده  
که در کشتن گاو نخستین با مهر همکاري داشته است (دادور و 
مبینی، 1388، 58). در مصر باستان عقاب پرنده اي مقدس بود 
که با آسمان و خورشید یکی پنداشته می شد و با ایزد هوروس 
پیوند داشت. مصریان باستان، عقاب هاي مرده را در تابوت هاي 
رب النوع  عقاب   .(187 (وارنر،1386،  می کردند  دفن  بزرگ 
آسمان، عالمت خورشید و عقاب در حال کشتن خرگوش نشانه 
غلبه نور بر تاریکی و یک پیروزي بزرگ بر مغلوب حقیر است 
اینشوشیناك  خداي  مظهر  عقاب  ایالم،  در   .(82 (جابز،1370، 
قرار می گیرد. عقاب با بال هاي گشوده، مظهر حمایت الهی است 
که خداي حامی انسان ها، حیوانات وحشی و اهلی بوده که نشانه 
تفوق و حمایت  بر امور دنیاي خاکی است (ملکزاده بیانی، 1351، 
شمس  مقام  ق.م  دوم  هزاره  در  زاگرس  مردم  نزد  عقاب   .(14
(همان،  است  نموده  احراز  را  بابلی  خداي  خورشید)،  (مظهر 
17). عقاب روي عصا، سمبل خداي سابابا در بین النهرین بوده 
است (دادور،1370، 622). از نقش عقاب در نقش برجسته هاي 
آشوري، به عنوان سمبلی براى حمایت خدایان از لشگریان آشور 
و نماد قدرت و عظمت شاه آشور بوده است (دانیل،1363، 60). 
در گویش لرى به عقاب دال می گویند و در لرستان طایفه اى به 
نام دالوند وجود دارد که احتماالً این پرنده روزگاري در میان این 

قوم تقدس برخوردار بوده است (سهرابی، 1376، 146). 

تصویر3- ظرف نقره به شکل پیکره عقاب و خرگوش، موزه فلک االفالك.
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هایی شامل سه الیه پر شمشیری روی سر و بالحالت ایستاده روی دو پا و دم آویزان است. همچنین دارای ریش چهارگوشه، دو شاخ 
شکل با الگوی استخوان ماهی که به بدنه پرچ شده است و باالخره یك حفره مدور برای ریختن مایعات به درون ظرف، روی سینه حیوان 

 شود. قرار دارد. روی پشت گاومرد عالمت یك ستاره چندپر به نشانه خورشید و مهر پرستی دیده می
شد. به واسطه قدرت او قلمرو سومر باستان ایزد ورزا به نام انلیل به عنوان خدای طوفان و خدای برتر حاصلخیزی پرستیده می در سراسر

ها رستند، انسان پدید آمد و از او حیات گرفت. پیوند پادشاهان و ایزد ورزا در مصر یدنییبود که آب به وجود آمد، کشتزاران سرسبز شدند، رو
 اولین به ایرانی اساطیر (. در027 ،2913، پرستیدند )وارنرآپیس گاو مقدس را می 9که در زمان نارمرمنسزدیك بود. به طورینیز بسیار ن

از نیمه  نقش جانور تخیلی گاومرد .(93 ،2913، )یاحقی دانندمی گاومرد همان را کیومرث واژه برخی. خوریمبرمی گاو اولین و کیومرث مرد،
النهرین عمومیت داشت که نشانگر قدرت )بدن گاو( و تفکر )سر انسان( است. نقش گاومرد روی دوم هزاره سوم ق.م در سراسر ایالم و بین

مهرهای ایالمی برگرفته از اسطوره گیلگمش و انکیدو )نیمه انسان و نیمه گاو( است. نقش گاومرد در فهرست جانوران نیکوکار و دشمن 
 و دادور)ها ذکر شده، زیرا در باورهای مذهبی سومر وظیفه جلوگیری از نیروهای ویرانگر آسمانی به عهده گاومرد و پهلوان برهنه است پلیدی

الخلقه نیمه حیوان، نیمه انسان، ابوالهوالن بالدار و حیوانات تخیلی در اساطیر هوری بسیار رایج . همچنین تصاویر عجیب(72 ،2911 ،مبینی
 (. 22،ست )همانبوده ا

ای خود همواره در حال نبرد با شود. گیلگمش یا هرکول شرق با قدرت افسانهدر این شیئ نمادی از نبرد گیلگمش با گاومرد دیده می
طلبد. اقوام ساکن در خاورمیانه هر یك هیوالهای مختلف و دفاع از جنگل مقدس است که در مواقع ضروری از دوست خود انکیدو یاری می

(. 221 ،2973 ،نحوی این اسطوره سومری را پذیرفته و متناسب با ذوق، سلیقه و آداب و رسوم و هنر خود در آن تغییراتی دادند )ایزدپناه به
النهرین جزء نیمه خدایان است. او حامی که در لرستان بیشتر از همه مورد پرستش قرار گرفته و در بین گیلگمش یکی از خدایانی است

 ،2911 ،النوع عالقه زیادی داشتند )دادور و مبینیدار بودند، به این ربهای بز و گوسفند است و چون بیشتر مردم لرستان گلهگلهحیوانات و 
دار تا ران به اند. او یك تونیك بلند آستینهای آشوری گیلگمش را با شیوه پوششی متداول دوران سارگن نشان داده(. در نقش برجسته209

 روی آن دامن جلو باز کوتاهی تا باالی زانو قرار دارد و با یك کمربند چند ردیفه محکم نگه داشته شده است. ریش بلندتن دارد که 
اش را آراسته است. پای وی برهنه و بدون پای افزار است. در یك دست داس نمادین که نشانه اهمیت و مرتبه واالی اوست، چهرهمجعدی 

-می اسرائیلاز بنی نبیدانیال همان را گیلگمش (. برخی223 ،2973 ،به زیر بازو گرفته است )مجیدزاده و در دست دیگرش بچه شیری را
افسانه گیلگمش یکی از دلپذیرترین و  (.Calmeyer,1983,138) است نیامده دست به در این باره مستدلی مدرك تاکنون اما دانند،
هنوز هم در ادبیات شفاهی لرها، از هزاران سال پیش تاکنون باقی  و کردستان است کههای لرستان ها در دل کوهستانترین داستانیقدیم

 (. 999، 2971 ،مانده است )میرنیا
 آفرینش )نبرد نور و تاریکی(های نمادین و اساطیری مایهمفاهیم و بن 

 (2ظرف ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره عقاب و خرگوش، موزه فلك االفالك -2 تصویر
 

و فاصله نوك تا انتهای  0/92بال  دو هخرگوشی در دهان دارد، به ابعاد فاصلکه ، درحالیهای گشودهعقاب با باله پیکربه شکل  نقره ظرف
زنی تزئینات روی آن به روش قلمو  به صورت چند بخش جداگانه ساخته و به هم الصاق شدند گریبا تکنیك ریختهکه متر سانتی 22دم 

های بینی خرگوش که از سوراخ برای ریختن مایعات به درون ظرف تعبیه شده یسوراخ مربع شکلعقاب در باالی سر  است.ایجاد شده 
های سفالین و فلزی آن نیز به شکل ریتون در آشور آمده است. نمونهشده است. نام این پرنده در متون کهن سومری و هیتی خارج می

استفاده از  که سنگ آن افتاده است. دهوب مرصع یشهاشکسته و چشمعقاب  پاهای(. (Canby, 2002, 165-168یافت شده است  5 

 

ین بسیاری از ی(. برای تز222، 2919،گردد )بهزادیکه به روزگار جالل و عظمت شهر اور سومری باز می های رنگارنگ ابتکاری استسنگ
های وارداتی است که ساکنان غرب ایران مورد استفاده قرار جورد یکی از سنگاشیاء کلماکره از سنگ الجورد و عاج استفاده شده است. ال

نگاری آسیای غربی تا قرن هشتم ردر پیک(. Simpson, 2000, 6دادند که باید از منطقه بدخشان در شمال افغانستان آمده باشد )می
نقش  .(Reade, 1978,151) شودمی نمایانل ق.م او ههنر لرستان نیز نقش پرنده در هزار در .تاسق.م شکل پرنده ظاهر نشده 

دارد، طرحی کامالً  الاش را در چنگشود. نقش عقابی که طعمهدیده میسفالین های چهارم ق.م روی خمره هگیان در هزار هپعقاب در ت
نقش شده است گشوده ی باز و هابال با ین پرندهشوش ا ی ظروف سفالین. رو(2979،02 ،)گیرشمن بود النهرینشناخته شده در هنر بین

(Amiet, 1960,152) .عقاب سمبل قدرت .(23 ،2919،شود )پرادانماد عقاب به پادشاه مربوط مینیز  در تصویرنگاری کاسیت ،
معانی سمبلیك عقاب عبارتند از: آزادی،  .(Barnet,1962,80) قاپدکه خیلی سریع شکار را می است و تیز چشم ای زیركپرنده
 (. 12 ،2972،اطوری، جوانمردی، حاصلخیزی، سرعت، قدرت، فناناپذیری، شیطان و پیروزی )جابزامپر

شود. در توانایی های آله دال، باشه، اشکره، شهباز و باز نیز خوانده مینام عقاب یا شاهین در اوستا به صورت سئنه آمده است. عقاب با نام
های ای دارد. در افسانهبه شاه مرغان شهرت دارد. در اساطیر ایرانی عقاب اهمیت ویژهسرآمد پرندگان است و به دلیل شکوه و تقدس، 

(. در مصر 01 ،2911، که در کشتن گاو نخستین با مهر همکاری داشته است )دادور و مبینی آفرینش به عنوان پیك خورشید معرفی شده
های عقاب ،شد و با ایزد هوروس پیوند داشت. مصریان باستاناشته میای مقدس بود که با آسمان و خورشید یکی پندباستان عقاب پرنده

 خرگوش کشتن حال در عقاب و خورشید عالمت آسمان، النوعرب (. عقاب217، 2913،کردند )وارنرهای بزرگ دفن میمرده را در تابوت
-می قرار اینشوشیناك خدای مظهر عقاب ایالم در (.12 ،2972،جابز) است حقیر بر مغلوب بزرگ پیروزی یك و تاریکی بر نور نشانه غلبه

بر و حمایت  نشانه تفوق بوده که اهلی و وحشی حیوانات ها،انسان حامی خدای است که الهی حمایت مظهر گشوده، هایبال با عقاب. گیرد
 را بابلی خدای ،(خورشید مظهر) سشم مقام م.ق دوم هزاره در زاگرس مردم نزد عقاب (.22 ،2902 ،بیانی ملکزاده)است  خاکی دنیای امور

 نقش در عقاب نقش از (.322، 2972،دادور)است  النهرین بودهسابابا در بین خدای سمبل عصا، روی عقاب (.27 ،همان)است  نموده احراز
 ،2939،دانیل) است آشور بوده شاه قدرت و عظمت نماد و آشور لشگریان از خدایان حمایت سمبلی برای عنوان آشوری، به هایبرجسته

ای به نام دالوند وجود دارد که احتماالً این پرنده روزگاری در میان این قوم گویند و در لرستان طایفهدر گویش لری به عقاب دال می (.32
 (. 223 ،2973 ،تقدس برخوردار بوده است )سهرابی

رگوش مانند روباه دارای عمر طوالنی بوده و نماد طول عمر خرگوش نیز به عنوان حیوان وابسته به ماه، نماد باروری و شهوت است. خ
 است. در مصر خرگوش نماد تحوث خدای ماه در هرموپولیس بود و در دوران متأخر نشان آن را به عنوان یك تعویذ حفاظتی با خود حمل

در آئین باده افشانی یا ریختن شراب مقدس این نوع از ظروف مانند ظروف به دست آمده از حسنلو،  شاید(. 23- 20 ،2912 ،کردند )هالمی
 (.22 ،2992،گرفتند )علیوندر مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می

 (2ـ ظرف )
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 .ظرف نقره به شکل پیکره نبرد شیر و گاو -9تصویر 

 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )
روی آن برای ورود و خروج مایع  که در حال نبرد با گاو شیرمتر به شکل پیکره سانتی 23و ارتفاع 21ظرف مجوف نقره به طول 

شده است. صحنه نبرد شیر و گاو نر یکی از انواع نبرد حیوانات در هنر باستانی  گری ساختهبا تکنیك ریختهه و دسوراخهایی تعبیه ش
ه است. این صحنه تنها نمونه دوام آورده از میان ها، به هنر آشور و اورارتو انتقال یافتگری هیتیهاست. این نقش با واسطهسومریان و هیتی

های سکایی نیز اغلب به صورت نبرد میان نیروهای متضاد (. طرح209 - 207 ،2912،های نبرد حیوانات گوناگون است )هرتسفلدصحنه
 . (Rej, 2003,9)مانند نر و ماده و ماه و خورشید ظاهر شدند 

تصویر 4- ظرف نقره به شکل پیکره نبرد شیر و گاو.
(WWW.Miho.or.jp) :ماخذ
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باروري و  نیز به عنوان حیوان وابسته به ماه، نماد  خرگوش 
و  بوده  طوالنی  عمر  داراي  روباه  مانند  خرگوش  است.  شهوت 
نماد تحوث خداي ماه  نماد طول عمر است. در مصر خرگوش 
در هرموپولیس بود و در دوران متأخر نشان آن را به عنوان یک 
تعویذ حفاظتی با خود حمل مى کردند (هال، 1380، 45 -46). 
شاید این نوع از ظروف مانند ظروف به دست آمده از حسنلو، در 
آیین باده افشانى یا ریختن شراب مقدس در مراسم مذهبى مورد 

استفاده قرار مى گرفتند (علیون،1390، 11).

● ظرف (2)
ظرف مجوف نقره به طول 18و ارتفاع 16  سانتى متر به شکل 
پیکره شیر در حال نبرد با گاو که روى آن براى ورود و خروج 
مایع سوراخ هایى تعبیه شده و با تکنیک ریخته گري ساخته شده 
نبرد  انواع  از  یکی  نر  گاو  و  شیر  نبرد  صحنه  (تصویر4).  است 
با  نقش  این  و هیتی هاست.  باستانی سومریان  حیوانات در هنر 
واسطه گري هیتی ها، به هنر آشور و اورارتو انتقال یافته است. این 
صحنه تنها نمونه دوام آورده از میان صحنه هاي نبرد حیوانات 
گوناگون است (هرتسفلد،1381، 257 - 259). طرح هاي سکایی 
نیز اغلب به صورت نبرد میان نیروهاي متضاد مانند نر و ماده و 

 .(Rej, 2003,9) ماه و خورشید ظاهر شدند
نبرد شیر و گاو به عنوان یک نمایش آسمانی از یک کشمکش 
نیروهاي آسمانی بین صور فلکی برج ثور (گاو) و برج اسد (شیر)، 
پنجمین صورت فلکی منطقه البروج است. این نشانه فلکی شروع 
فعالیت کشاورزي در پایان فصل سرماست. شیر پیروزمند با قرار 
گرفتن در اوج و سمت الرأس، حداکثر قدرت خود را به نمایش 
می گذارد و به گاو که می کوشد از زیر افق بگریزد، حمله کرده و 
آن را می کشد و طی روزهاي بعد در پرتو خورشید تا یک دوره 
40 روزه پنهان  مانده، آن گاه دوباره زاده می شود و براي نخستین 
اعالم  را  بهاري  اعتدال  تا  می کند،  طلوع  فروردین  اول  در  بار 
اول ق.م مناسب ترین  اول هزاره  نیمه  نبرد شیر و گاو در  کند. 
است  بوده  بهاري  اعتدال  بر  داللت  براي  نماد  طبیعی ترین  و 

 .(Alvarez-mon, 2004,23,24)
داریوش دستور داد، این موضوع را بر پلکان شرقی کاخ آپادانا 
نماد  این  دید،  خواهیم  چنان که  کنند.  نقش  تخت جمشید  در 
مستقیماً وارد تقویم اوستایی متأخر می گردد. اما قدیم ترین نقش 
به دوران  بین النهرین در هزاره سوم ق.م متعلق  شیر و گاو در 
اور سوم، روي یک جعبه وسایل آرایش میناکاري و مرصع شده 
از جنس طال و نقره به ارتفاع 3/5 و قطر 6/4 سانتی متر ظاهر 
شده است  که اکنون در موزه باستان شناسی دانشگاه پنسیلوانیا 
نگهداري می شود (تصویر5). موتیف نبرد شیر و گاو در شاهنامه 
فردوسى و ادبیات فارسى در داستان هاى کلیله و دمنه نیز دیده 
مى شود (Jamzadeh, 2000,51). این جانداران مى تواند ترکیبى 
از نمادهاى چهار فصل سال نیز باشند. گاو (ثور) براى میانه بهار، 
شیر (اسد) براى میانه تابستان، عقاب براى میانه پائیز و آب پاش 
بودن آنها (دلو) نماد میانه زمستان بوده است (طاهرى،1391، 15). 

● ظرف (3)
ظرف مجوف نقره  به شکل پیکره شیر و غزال به طول 18و 
ارتفاع 16 سانتی متر که شیر غزال شکار شده را به دهان گرفته 
و بر پشت خود حمل می کند (تصویر6). سر شیر کمی به طرف 
عقب برگشته و گردن شکار را در اختیار دارد. بخش هاى مختلف 
ریخته گري  تکنیک  با  جداگانه  طور  به  عموماً  ظروف  نوع  این 
ساخته شده و به یکدیگر متصل شدند. نقش یال و دیگر اعضاي 
حیوان به روش قلم زنی با خطوط مختلف هاشوري، نقطه اي و ... 
نشان داده شدند. نمونه مشابه این نقش روي یک ظرف لوله دار 
از مارلیک  که شیري را در حالی که شکار خود را به دندان گرفته، 
می توان مشاهده کرد )Negahban,1964,16). یک سوراخ مدور 
روي سر شیر براي ریختن مایعات تعبیه شده و بینی غزال داراي 
دو سوراخ براي خروج مایع است. چشمان شیر مرصع بوده  که 
سنگ آن افتاده است. لرستان و ایالم یکى از مراکز اصلی تزیینات 
جانورسان روي اشیاء فلزي بودند. این یکی از ویژگی هاي سبک 
دیده  ندرت  به  دیگر  جاهاي  در  است  که  ایران  غرب  فلزکاري 
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آسمانی از یك کشمکش نیروهای آسمانی بین صور فلکی برج ثور )گاو( و برج اسد )شیر(، پنجمین نبرد شیر و گاو به عنوان یك نمایش 
البروج است. این نشانه فلکی شروع فعالیت کشاورزی در پایان فصل سرماست. شیر پیروزمند با قرار گرفتن در اوج و صورت فلکی منطقه

کشد و طی روزهای می کوشد از زیر افق بگریزد، حمله کرده و آن راه گاو که میگذارد و بسمت الرأس، حداکثر قدرت خود را به نمایش می
کند، تا شود و برای نخستین بار در اول فروردین طلوع میگاه دوباره زاده میمانده، آنروزه پنهان  22بعد در پرتو خورشید تا یك دوره 

ترین نماد برای داللت بر اعتدال بهاری بوده ترین و طبیعیاره اول ق.م مناسباعتدال بهاری را اعالم کند. نبرد شیر و گاو در نیمه اول هز
 (. Alvarez-mon, 2004,23,24است )

که خواهیم دید، این نماد مستقیماً وارد تقویم جمشید نقش کنند. چنانداریوش دستور داد، این موضوع را بر پلکان شرقی کاخ آپادانا در تخت
النهرین در هزاره سوم ق.م متعلق به دوران اور سوم، روی یك جعبه وسایل ترین نقش شیر و گاو در بیناما قدیم گردد.اوستایی متأخر می

شناسی که اکنون در موزه باستانمتر ظاهر شده است سانتی 2/3و قطر  0/9آرایش میناکاری و مرصع شده از جنس طال و نقره به ارتفاع 
-های کلیله و دمنه نیز دیده میموتیف نبرد شیر و گاو در شاهنامه فردوسی و ادبیات فارسی در داستانشود. دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری می

فصل سال نیز باشند. گاو )ثور( برای میانه بهار، شیر تواند ترکیبی از نمادهای چهاراین جانداران می(. Jamzadeh,2000,51) شود
 (. 20، 2992،پاش بودن آنها )دلو( نماد میانه زمستان بوده است )طاهرینه پائیز و آب)اسد( برای میانه تابستان، عقاب برای میا

 
 
 
 
 
 
 

 .ترین نقش نبرد شیر و گاو روی یك جعبه لوازم آرایش  از دوران سوم اورقدیم -2تصویر
 (http://www.docdesk.comماخذ: )

 
 (9ـ ظرف )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره شیر و غزال، موزه فلك االفالك -0تصویر 
دهان گرفته و بر پشت خود  هشده را ب غزال شکار شیر که مترسانتی 23ارتفاع و 21 لبه طو و غزال شیربه شکل پیکره  ظرف مجوف نقره

موماً به طور ظروف عاین نوع های مختلف بخشکند. سر شیر کمی به طرف عقب برگشته و گردن شکار را در اختیار دارد. حمل می
با خطوط مختلف زنی به روش قلمنقش یال و دیگر اعضای حیوان ند. متصل شد ساخته شده و به یکدیگرگری جداگانه با تکنیك ریخته

که شکار خود را به حالی دررا  شیری که دار از مارلیكروی یك ظرف لوله نمونه مشابه این نقشنشان داده شدند.  ... ای وهاشوری، نقطه
یك سوراخ مدور روی سر شیر برای ریختن مایعات تعبیه شده و بینی  .(Negahban,1964,16) کرد مشاهده توانمی ه،دندان گرفت

کز اصلی امر یکی از لرستان و ایالمکه سنگ آن افتاده است.  غزال دارای دو سوراخ برای خروج مایع است. چشمان شیر مرصع بوده
که در جاهای دیگر به ندرت دیده  فلزکاری غرب ایران است سبكهای این یکی از ویژگیبودند.  ات جانورسان روی اشیاء فلزیینئتز

  (Moorey, 1969,136).شود می
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ترین نماد برای داللت بر اعتدال بهاری بوده ترین و طبیعیاره اول ق.م مناسباعتدال بهاری را اعالم کند. نبرد شیر و گاو در نیمه اول هز
 (. Alvarez-mon, 2004,23,24است )

که خواهیم دید، این نماد مستقیماً وارد تقویم جمشید نقش کنند. چنانداریوش دستور داد، این موضوع را بر پلکان شرقی کاخ آپادانا در تخت
النهرین در هزاره سوم ق.م متعلق به دوران اور سوم، روی یك جعبه وسایل ترین نقش شیر و گاو در بیناما قدیم گردد.اوستایی متأخر می

شناسی که اکنون در موزه باستانمتر ظاهر شده است سانتی 2/3و قطر  0/9آرایش میناکاری و مرصع شده از جنس طال و نقره به ارتفاع 
-های کلیله و دمنه نیز دیده میموتیف نبرد شیر و گاو در شاهنامه فردوسی و ادبیات فارسی در داستانشود. دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری می

فصل سال نیز باشند. گاو )ثور( برای میانه بهار، شیر تواند ترکیبی از نمادهای چهاراین جانداران می(. Jamzadeh,2000,51) شود
 (. 20، 2992،پاش بودن آنها )دلو( نماد میانه زمستان بوده است )طاهرینه پائیز و آب)اسد( برای میانه تابستان، عقاب برای میا

 
 
 
 
 
 
 

 .ترین نقش نبرد شیر و گاو روی یك جعبه لوازم آرایش  از دوران سوم اورقدیم -2تصویر
 (http://www.docdesk.comماخذ: )

 
 (9ـ ظرف )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره شیر و غزال، موزه فلك االفالك -0تصویر 
دهان گرفته و بر پشت خود  هشده را ب غزال شکار شیر که مترسانتی 23ارتفاع و 21 لبه طو و غزال شیربه شکل پیکره  ظرف مجوف نقره

موماً به طور ظروف عاین نوع های مختلف بخشکند. سر شیر کمی به طرف عقب برگشته و گردن شکار را در اختیار دارد. حمل می
با خطوط مختلف زنی به روش قلمنقش یال و دیگر اعضای حیوان ند. متصل شد ساخته شده و به یکدیگرگری جداگانه با تکنیك ریخته

که شکار خود را به حالی دررا  شیری که دار از مارلیكروی یك ظرف لوله نمونه مشابه این نقشنشان داده شدند.  ... ای وهاشوری، نقطه
یك سوراخ مدور روی سر شیر برای ریختن مایعات تعبیه شده و بینی  .(Negahban,1964,16) کرد مشاهده توانمی ه،دندان گرفت

کز اصلی امر یکی از لرستان و ایالمکه سنگ آن افتاده است.  غزال دارای دو سوراخ برای خروج مایع است. چشمان شیر مرصع بوده
که در جاهای دیگر به ندرت دیده  فلزکاری غرب ایران است سبكهای این یکی از ویژگیبودند.  ات جانورسان روی اشیاء فلزیینئتز

  (Moorey, 1969,136).شود می

تصویر5- قدیم ترین نقش نبرد شیر و گاو روي یک جعبه لوازم آرایش  از دوران سوم اور.
(http://www.docdesk.com) :ماخذ

تصویر 6- ظرف نقره به شکل پیکره شیر و غزال، موزه فلک االفالك.

بررسى تحلیلى نقشمایه هاى نمادین و اساطیرى 
در هنر کلماکره لرستان
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.)Moorey, 1969,136) می شود
قدرت  بودن  دارا  دلیل  به  است  که  حیواناتی  جمله  از  شیر 
مبارزه  و  قدرت  نیرو،  مظهر  باستانی،  تمدن هاي  اکثر  در  زیاد، 
معرفی شده است و از نظر میتولوژي هر قوم و کشوري نسبت 
اعتقادات خاصی داشتند (ملکزاده، 1348، 87).  این حیوان  به 
شیر یکی از موضوعات مهم هنر و اساطیر بین النهرین بوده است. 
به طوري که هر سال پادشاه آشور که نماینده خداي آشور بوده، به 
صورت تشریفاتی در شکار شیر شرکت می کرد که در واقع پیروزي 
(دهه،  می نمود  عمل  مرحله  وارد  را  پلید  نیروهاي  بر  پروردگار 
1345، 176). شیر در ایران نماد سلطنت، نیروي خورشید، نور 
و مهر است. شیر با یالش در واقع همان خورشید بوده که سمبل 
ابتدایى  مذاهب  در   .(Bivar, 2005, 347) است  میترا  حیوانی 
حس  طبیعى  بارز  تجلیات  از  استفاده  با  دارد  سعى  انسان  که 
پرستش و ستایش خود را پاسخ گوید. خورشید بارزترین نمود 
ناگسستنى  و خورشید  نور  نسبت  که  است  نور  جلوه  و  خدایى 
است (بلخارى، 1384، 451). شیر حیوان محبوب ایرانیان بوده 
و آنها به قهرمانانشان لقب شیرمرد و شیرزن می دادند. در گذشته 
روي گور بزرگان و خوانین بختیاري، برد شیري به نشانه احترام 

و محافظت از متوفى در برابر نیروهاى اهریمنى قرار مى دادند. 

موجودات اساطیری (موجودات فراطبیعی 
و جانوران) 

موجودات فراطبیعی (دیو ایزدها)

● مجسمه (1)   
ایزد با هیکل انسانی و سم حیوانی  پیکرك طالیی یک دیو 
که با تکنیک ریخته گري ساخته شده، داراي بینی بزرگ و بلند 
شبیه به لرهاي امروزي، گونه و سینه هاي برجسته و ابروان به هم 
پیوسته، دو شاخ در طرفین سر با موهاي بلند مواج و مجعد که 
در پشت سر به صورت حلقوي است (تصویر7). دیو یک پیراهن 
پا بر تن دارد و حاشیه دامن آن شرابه دار است.  تا قوزك  بلند 

این نوع لباس خاص ایالمیان و بسیاري از فرهنگ هاي همزمان 
آن است. کمر آن با یک کمربند ساده بسته شده و روي دو زانو 
درحالی که دست چپ روي سینه و دست راستش را بلند کرده، 
ق.م  اول  هزاره  اوایل  در  دست  یک  کردن  بلند  است.  نشسته 
احتماالً سمبلی براي برکت بخشی و درخواست برکت و شادي 
بوده است (Choksy, 2002,15). شاخ دیو مى تواند تأکیدى بر 
قدرت و ذات ایزدى آن باشد. این موجود مى تواند نشانه اى از دو 
نیروى آسمانى بوده و ترکیب آنها با هم نماد شهریارى بر زمین 

و آسمان است (طاهرى، 1391، 15). 
هنوز هم اجنه در اسطوره ها، فرهنگ و زندگی روزمره مردم 
لرستان نقش بسیار مهمی بازي می کنند. احتماالً این گونه افکار 
بین النهرین  در  است.  بوده  بین النهرین ها  تأثیر  تحت  عقاید  و 
خدایان معموالً به شکل انسان ها انگاشته می شدند. سخت قاهر، 
انسان  می آمدند.  شمار  به  سوزان  درخششی  داراي  و  رعب آور 
و شر  نیروهاي خیر  میان  را  زندگی معمول خود، خویشتن  در 
یعنى خدایان و دیوان می دید که سرنوشت انسان در دست آنها 
به  انلیل کاله شاخدار  و  آنو  بین النهرینی همچون  بود. خدایان 
سر داشتند (بهار، 1375، 405و407). اما خدایان ایرانی داراي 
شخصیت اخالقی هستند. به هرحال تجسم این موضوعات آیینی 
دارد.  و  داشته  وجود  لرها  بین  در  تاکنون  گذشته  از  است  که 
شباهت خدایان و دیوها در هنر این قوم وجود دارد و این هنر 

بیشتر جنبه سمبلیک و نشانه اي داشته است.

● مجسمه (2)   
پیکرك نقره یک دیو بالدار با هیکل انسانی و دست و پاهایی 
به شکل پنجه عقاب به حالت نیم خیز، صورت و بال ها از جنس 
طال، داراي بینی بزرگ، گونه هاي برجسته و ابروان به هم پیوسته، 
سینه هاي برجسته با موهاي بلند بافته شده تا وسط کمر که یک 
پیراهن بلند تا قوزك پا به تن دارد. حاشیه دامن آن شرابه دار و کمر 
آن با یک کمربند ساده بسته شده است (تصویر8). بالدار نمودن 
انسان از قرن ششم ق.م مرسوم بوده و در هنر ایران به منزله جریان 
به شمار می رفت (گیرشمن، 1346، 73). وقتی  هنري جدیدي 

تصویر 8- مجسمه یک دیو ایزد از جنس نقره.
(WWW.Miho.or.jp) :ماخذ

تصویر 9- ظرف نقره به شکل پیکره گاو.
(http://www.barakatgallery.com) :ماخذ

تصویر 7- مجسمه یک دیو ایزد از جنس طال.
(WWW.Miho.or.jp) :ماخذ
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شده است و از های باستانی مظهر نیرو، قدرت و مبارزه معرفی که به دلیل دارا بودن قدرت زیاد، در اکثر تمدنشیر از جمله حیواناتی است 
(. شیر یکی از موضوعات مهم هنر و 17، 2921، نظر میتولوژی هر قوم و کشوری نسبت به این حیوان اعتقادات خاصی داشتند )ملکزاده

که هر سال پادشاه آشور که نماینده خدای آشور بوده، به صورت تشریفاتی در شکار شیر شرکت طوریالنهرین بوده است. بهاساطیر بین
 نیروی سلطنت، نماد در ایران شیر(. 273 ،2920 ،نمود )دههکه در واقع پیروزی پروردگار بر نیروهای پلید را وارد مرحله عمل می کردمی

. در مذاهب (Bivar, 2005,347)بوده که سمبل حیوانی میترا است  خورشید همان واقع در یالش با شیر. است مهر و نور خورشید،
 ابتدایی که انسان سعی دارد با استفاده از تجلیات بارز طبیعی حس پرستش و ستایش خود را پاسخ گوید. خورشید بارزترین نمود خدایی و 

 بلق قهرمانانشان به آنها و بوده ایرانیان محبوب حیوان (. شیر202 ،2912 ،جلوه نور است که نسبت نور و خورشید ناگسستنی است )بلخاری
متوفی در برابر  به نشانه احترام و محافظت از برد شیری بختیاری، بزرگان و خوانین گور در گذشته روی .دادندمی شیرزن و شیرمرد

  دادند.نیروهای اهریمنی قرار می
 موجودات اساطیری )موجودات فراطبیعی و جانوران(  

 ـ موجودات فراطبیعی )دیو ایزدها(  
    (2) ـ مجسمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مجسمه یك دیو ایزد از جنس طال -3تصویر 
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

، دارای بینی بزرگ و بلند شبیه به لرهای گری ساخته شدهبا تکنیك ریخته پیکرك طالیی یك دیو ایزد با هیکل انسانی و سم حیوانی که
سر با موهای بلند مواج و مجعد که در پشت سر به صورت های برجسته و ابروان به هم پیوسته، دو شاخ در طرفین امروزی، گونه و سینه

دار است. این نوع لباس خاص ایالمیان و بسیاری از حلقوی است. دیو یك پیراهن بلند تا قوزك پا بر تن دارد و حاشیه دامن آن شرابه
ت چپ روی سینه و دست راستش را که دسهای همزمان آن است. کمر آن با یك کمربند ساده بسته شده و روی دو زانو درحالیفرهنگ

بلند کرده، نشسته است. بلند کردن یك دست در اوایل هزاره اول ق.م احتماالً سمبلی برای برکت بخشی و درخواست برکت و شادی بوده 
و نیروی ای از دتواند نشانهتواند تأکیدی بر قدرت و ذات ایزدی آن باشد. این موجود میشاخ دیو می(. Choksy, 2002,15)است 

 (. 20 ،2992 ،آسمانی بوده و ترکیب آنها با هم نماد شهریاری بر زمین و آسمان است )طاهری
گونه افکار و عقاید تحت حتماالً اینکنند. اها، فرهنگ و زندگی روزمره مردم لرستان نقش بسیار مهمی بازی میهنوز هم اجنه در اسطوره

آور و دارای درخششی شدند. سخت قاهر، رعبها انگاشته میالنهرین خدایان معموالً به شکل انسانها بوده است. در بینالنهرینتأثیر بین
دید که سرنوشت آمدند. انسان در زندگی معمول خود، خویشتن را میان نیروهای خیر و شر یعنی خدایان و دیوان میسوزان به شمار می

(. اما خدایان ایرانی 227و220، 2970 ،آنو و انلیل کاله شاخدار به سر داشتند )بهار النهرینی همچونانسان در دست آنها بود. خدایان بین
که از گذشته تاکنون در بین لرها وجود داشته و دارد. شباهت ینی است یهرحال تجسم این موضوعات آدارای شخصیت اخالقی هستند. به

 ای داشته است.به سمبلیك و نشانهخدایان و دیوها در هنر این قوم وجود دارد و این هنر بیشتر جن
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    (2)ـ مجسمه 
 
 
 
 
 

 .مجسمه یك دیو ایزد از جنس نقره -7تصویر 
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

ها از جنس طال، دارای پیکرك نقره یك دیو بالدار با هیکل انسانی و دست و پاهایی به شکل پنجه عقاب به حالت نیم خیز، صورت و بال
های برجسته با موهای بلند بافته شده تا وسط کمر که یك پیراهن بلند تا های برجسته و ابروان به هم پیوسته، سینهبینی بزرگ، گونه

دار و کمر آن با یك کمربند ساده بسته شده است. بالدار نمودن انسان از قرن ششم ق.م مرسوم قوزك پا به تن دارد. حاشیه دامن آن شرابه
 روح نمایانگر دارد، انسانی سر ابوالهول (. وقتی79، 2923، شمنیررفت )گزله جریان هنری جدیدی به شمار میبوده و در هنر ایران به من

 نماد و ایزدی عالمت حیوان، یا انسان بدن عقاب روی بال .است حکمرانی و تفکر، کنترل خرد، مظهر سر. است حیوانی غرایز بر مسلط
 و خدایان تصویر ارائه در النهرینهنرمندان بین .باشد شده مشتق خاورمیانه و از مصر بالدار تصاویر رسد،می نظر به. است محافظت و قدرت

 یافت ادامه تمدن آن سقوط تا ابتدا از شیوه که این باشد آشکار آنان الهی و انسانی خصلت نحوی به داشتند، سعی همواره الهگان
 تنها ایشتار الهه معموالً آن از پیش تا کهحالی در. کردند پیدا ظهور بالدار هیوالهای و دوران آشور فرشتگان . در(222، 2919،مصباح)

ها، خدمتگزاران خدایان بودند که مراسم حاصلخیزی را در کنار درخت مقدس انجام  جن. (222،همان) شدمی تصویر بالدار بود که پیکری
 (. 92و  92 ،2912، جا به روم رسید )هالنان و از آندادند. سنت طوالنی خدایان بالدار از خاورمیانه به یومی

 جانوران اساطیری 
 (2ـ ظرف )

 
 
 
 
 
 

 
 .ظرف نقره به شکل پیکره گاو -1تصویر 

 (http://www.barakatgallery.comماخذ: )
طالیـی جلـوی سـر آن را    متر که یك ورقه سانتی 2/22و عرض9/20ظرف مجوف نقره به شکل پیکره یك گاو کوهاندار ایستاده به ارتفاع 

دار روی پشت گـاو تعبیـه شـده کـه محـل ریخـتن       ین کرده است. همچنین یك ستاره چند پر روی پشت گاو قرار دارد. یك حفره دربیتز
به صورت دو قسمت جداگانـه سـاخته شـده و بـه هـم       گریبا تکنیك ریختهظرف این  ینی بوده است.یمایعات به درون ظرف، در مراسم آ

هـای  شده اسـت. در تمـدن  می مربوط هم باروری و ماه، حاصلخیزی به طرفی از بوده و نگهدارنده و ایرانی پاینده هنر در . گاومتصل شدند
 بـه  حیـوان  این کاربردی و طبیعی هایارزش. بردند کاربه ....  و گاومرد بالدار، گاو متنوع هایگونه به را گاو نقش ایران و  هند النهرین،بین

 معتقـدات  از گاو به احترام. آمیزدمی در آنان فرهنگ و اعتقادات با یابد کهمی منزلتی و قدر چنانآن دلیل همین به و بود شده شناخته خوبی
 در گـاو  پیکره (.291 ،2972 ،رواسانی)است  شده منتقل مصر به سپس و صغیر آسیای به مهاجر اقوام وسیله به کهبود  آریایی اقوام مذهبی
 (.29، 2931 ،مـالووان ) اسـت  خداوند تکوینی نیروهای به انسان وابستگی و انسان جهان به حیوان این وابستگی از نمادی النهرینبینمعابد 

 او نمـاد . کردمی کنترل نیز را بخش زندگی باران بلکه طوفان فقط نه هوا خدای اداد، رفت.می شمار به النهریندر بین اداد خدای سمبل گاو
  (.97 ،2979 ،کالمك)کشید می ماغ تندر مانند بود که گاو او حیوان و آذرخش

(. گاو نماد 229 ،2972 ،معانی سمبلیك گاو عبارتند از: باروری، پایداری، حاصلخیزی، کار، آگاهی، گرما، وفور خالقیت و قدرت زندگی )جابز
شود. خنجر نماد میغ صبحگاهی و فروغ خورشید است. تصویر گاو کشد، خون یا باران جاری میزمین است و مهر با خنجری که گاو را می
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    (2)ـ مجسمه 
 
 
 
 
 

 .مجسمه یك دیو ایزد از جنس نقره -7تصویر 
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

ها از جنس طال، دارای پیکرك نقره یك دیو بالدار با هیکل انسانی و دست و پاهایی به شکل پنجه عقاب به حالت نیم خیز، صورت و بال
های برجسته با موهای بلند بافته شده تا وسط کمر که یك پیراهن بلند تا های برجسته و ابروان به هم پیوسته، سینهبینی بزرگ، گونه

دار و کمر آن با یك کمربند ساده بسته شده است. بالدار نمودن انسان از قرن ششم ق.م مرسوم قوزك پا به تن دارد. حاشیه دامن آن شرابه
 روح نمایانگر دارد، انسانی سر ابوالهول (. وقتی79، 2923، شمنیررفت )گزله جریان هنری جدیدی به شمار میبوده و در هنر ایران به من

 نماد و ایزدی عالمت حیوان، یا انسان بدن عقاب روی بال .است حکمرانی و تفکر، کنترل خرد، مظهر سر. است حیوانی غرایز بر مسلط
 و خدایان تصویر ارائه در النهرینهنرمندان بین .باشد شده مشتق خاورمیانه و از مصر بالدار تصاویر رسد،می نظر به. است محافظت و قدرت

 یافت ادامه تمدن آن سقوط تا ابتدا از شیوه که این باشد آشکار آنان الهی و انسانی خصلت نحوی به داشتند، سعی همواره الهگان
 تنها ایشتار الهه معموالً آن از پیش تا کهحالی در. کردند پیدا ظهور بالدار هیوالهای و دوران آشور فرشتگان . در(222، 2919،مصباح)

ها، خدمتگزاران خدایان بودند که مراسم حاصلخیزی را در کنار درخت مقدس انجام  جن. (222،همان) شدمی تصویر بالدار بود که پیکری
 (. 92و  92 ،2912، جا به روم رسید )هالنان و از آندادند. سنت طوالنی خدایان بالدار از خاورمیانه به یومی

 جانوران اساطیری 
 (2ـ ظرف )

 
 
 
 
 
 

 
 .ظرف نقره به شکل پیکره گاو -1تصویر 

 (http://www.barakatgallery.comماخذ: )
طالیـی جلـوی سـر آن را    متر که یك ورقه سانتی 2/22و عرض9/20ظرف مجوف نقره به شکل پیکره یك گاو کوهاندار ایستاده به ارتفاع 

دار روی پشت گـاو تعبیـه شـده کـه محـل ریخـتن       ین کرده است. همچنین یك ستاره چند پر روی پشت گاو قرار دارد. یك حفره دربیتز
به صورت دو قسمت جداگانـه سـاخته شـده و بـه هـم       گریبا تکنیك ریختهظرف این  ینی بوده است.یمایعات به درون ظرف، در مراسم آ

هـای  شده اسـت. در تمـدن  می مربوط هم باروری و ماه، حاصلخیزی به طرفی از بوده و نگهدارنده و ایرانی پاینده هنر در . گاومتصل شدند
 بـه  حیـوان  این کاربردی و طبیعی هایارزش. بردند کاربه ....  و گاومرد بالدار، گاو متنوع هایگونه به را گاو نقش ایران و  هند النهرین،بین

 معتقـدات  از گاو به احترام. آمیزدمی در آنان فرهنگ و اعتقادات با یابد کهمی منزلتی و قدر چنانآن دلیل همین به و بود شده شناخته خوبی
 در گـاو  پیکره (.291 ،2972 ،رواسانی)است  شده منتقل مصر به سپس و صغیر آسیای به مهاجر اقوام وسیله به کهبود  آریایی اقوام مذهبی
 (.29، 2931 ،مـالووان ) اسـت  خداوند تکوینی نیروهای به انسان وابستگی و انسان جهان به حیوان این وابستگی از نمادی النهرینبینمعابد 

 او نمـاد . کردمی کنترل نیز را بخش زندگی باران بلکه طوفان فقط نه هوا خدای اداد، رفت.می شمار به النهریندر بین اداد خدای سمبل گاو
  (.97 ،2979 ،کالمك)کشید می ماغ تندر مانند بود که گاو او حیوان و آذرخش

(. گاو نماد 229 ،2972 ،معانی سمبلیك گاو عبارتند از: باروری، پایداری، حاصلخیزی، کار، آگاهی، گرما، وفور خالقیت و قدرت زندگی )جابز
شود. خنجر نماد میغ صبحگاهی و فروغ خورشید است. تصویر گاو کشد، خون یا باران جاری میزمین است و مهر با خنجری که گاو را می



69

ابوالهول سر انسانی دارد، نمایانگر روح مسلط بر غرایز حیوانی است. 
سر مظهر خرد، تفکر، کنترل و حکمرانی است. بال عقاب روي بدن 
انسان یا حیوان، عالمت ایزدي و نماد قدرت و محافظت است. به 
نظر می رسد، تصاویر بالدار از مصر و خاورمیانه مشتق شده باشد. 
هنرمندان بین النهرین در ارائه تصویر خدایان و الهگان همواره سعى 
داشتند، به نحوى خصلت انسانى و الهى آنان آشکار باشد که این 
شیوه از ابتدا تا سقوط آن تمدن ادامه یافت (مصباح،1383، 122). 
در دوران آشور فرشتگان و هیوالهاى بالدار ظهور پیدا کردند. در 
حالى که تا پیش از آن معموالً الهه ایشتار تنها پیکرى بود که بالدار 
تصویر مى شد (همان،124). جن ها، خدمتگزاران خدایان بودند که 
مراسم حاصلخیزي را در کنار درخت مقدس انجام  می دادند. سنت 
طوالنی خدایان بالدار از خاورمیانه به یونان و از آن جا به روم رسید 

(هال، 1380، 30 و 31). 

جانوران اساطیری

● ظرف (1)
ظرف مجوف نقره به شکل پیکره یک گاو کوهاندار ایستاده به 
ارتفاع 15/9و عرض24/1 سانتی متر که یک ورقه طالیی جلوي 
سر آن را تزیین کرده است (تصویر9). همچنین یک ستاره چند پر 
روي پشت گاو قرار دارد. یک حفره درب دار روي پشت گاو تعبیه 
آیینی  به درون ظرف، در مراسم  مایعات  شده که محل ریختن 
بوده است. این ظرف با تکنیک ریخته گري به صورت دو قسمت 
ایرانی  گاو در هنر  به هم متصل شدند.  و  جداگانه ساخته شده 
پاینده و نگهدارنده بوده و از طرفی به ماه، حاصلخیزي و باروري 
هم مربوط می شده است. در تمدن هاي بین النهرین، هند و  ایران 
نقش گاو را به گونه هاي متنوع گاو بالدار، گاومرد و .... به  کار بردند. 
ارزش هاي طبیعی و کاربردي این حیوان به خوبی شناخته شده 
بود و به همین دلیل آن چنان قدر و منزلتی می یابد که با اعتقادات 
معتقدات مذهبی  از  گاو  به  احترام  آنان در می آمیزد.  فرهنگ  و 
اقوام آریایی بود  که به وسیله اقوام مهاجر به آسیاي صغیر و سپس 
به مصر منتقل شده است (رواسانی، 1370، 238). پیکره گاو در 

معابد بین النهرین  نمادي از وابستگی این حیوان به جهان انسان و 
وابستگی انسان به نیروهاي تکوینی خداوند است (مالووان، 1368، 
49). گاو سمبل خداي اداد در بین النهرین به شمار می رفت. اداد، 
خداي هوا نه فقط طوفان بلکه باران زندگی بخش را نیز کنترل 
می کرد. نماد او آذرخش و حیوان او گاو بود که مانند تندر ماغ 

می کشید (مک کال، 1373، 37). 
معانی سمبلیک گاو عبارتند از: باروري، پایداري، حاصلخیزي، 
کار، آگاهی، گرما، وفور خالقیت و قدرت زندگی (جابز، 1370، 
109). گاو نماد زمین است و مهر با خنجري که گاو را می کشد، 
خون یا باران جاري می شود. خنجر نماد میغ صبحگاهی و فروغ 
ایران  شمال  به  خاستگاه  نظر  از  را  گاو  تصویر  است.  خورشید 
نسبت دادند تا ایالم، زیرا این حیوان بیشتر در سنت مفرغ کاران 
هیتی،  هنر  در   .(30  ،1379 (موري،  مى شود  مشاهده  شمال 
گاو  زرتشتی  عقاید  است. طبق  تشوب، خداي طوفان  نماد  گاو 
به  رنگ  آمده، سفید  اوستا  در  و  بوده  دنیا  در  نخستین حیوان 
روشنی ماه است  که توسط انگرمینو کشته می شود و روح شرور، 

 .(Curtis, 1996,19) تخمه او را به طرف ماه حمل می کند
داستان آفرینش آدم در فرهنگ ایرانی بر اساس آیین گاوکشی 
است (Carnoy, 1964, 286). تشتر ایزد باران نیز به صورت گاو 
تجلی می کند. در اساطیر لرستان زمین چون آسمان هفت طبقه 
دارد که بر شاخ گاو استوار است و گاو بر پشت ماهی و ماهی بر 
دریاست. هنگامی  که گاو خود را تکان دهد، زمین لرزه پدیدار 
می شود. گاوي  که زمین بر شاخ اوست، هر هزار سال زمین را 
از شاخی به شاخ دیگر منتقل می کند و زمین لرزه شدیدي به 

وجود می آید (اسدیان و دیگران، 1358، 25و26).

● ظرف (2)
به  ایستاده  بالدار  گاو  پیکره  شکل  به  نقره   مجوف  ظرف 
ارتفاع27/5، طول28 و عرض6/ 11 سانتی متر، یک حفره روي 
است  تعبیه شده  درون ظرف  به  مایعات  ریختن  آن جهت  سر 
(تصویر10). گاو بالدار در هنر آشورى دیده نشده و احتماالً این 
 .(Razmjou, 2005, 287) تأثیرات از هنر اورارتویى بوده است
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 ،2979 ،شود )موریکاران شمال مشاهده میرا از نظر خاستگاه به شمال ایران نسبت دادند تا ایالم، زیرا این حیوان بیشتر در سنت مفرغ
حیوان در دنیا بوده و در اوستا آمده، سفید رنگ به  گاو نماد تشوب، خدای طوفان است. طبق عقاید زرتشتی گاو نخستین ،(. در هنر هیتی92

  .(Curtis, 1996,19)کند شود و روح شرور، تخمه او را به طرف ماه حمل میکه توسط انگرمینو کشته میروشنی ماه است 
تشتر ایزد باران نیز به صورت گاو تجلی  (.Carnoy, 1964, 286)ین گاوکشی است یداستان آفرینش آدم در فرهنگ ایرانی بر اساس آ

 کند. در اساطیر لرستان زمین چون آسمان هفت طبقه دارد که بر شاخ گاو استوار است و گاو بر پشت ماهی و ماهی بر دریاست. هنگامیمی
از شاخی به شاخ دیگر منتقل  که زمین بر شاخ اوست، هر هزار سال زمین راشود. گاوی که گاو خود را تکان دهد، زمین لرزه پدیدار می

 (.23و20 ،2901 ،آید )اسدیان و دیگرانکند و زمین لرزه شدیدی به وجود میمی
 (2ـ ظرف )

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره گاو بالدار -9تصویر 
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

متر، یك حفره روی سر آن جهت ریختن سانتی 22/ 3و عرض 21، طول0/27ارتفاعبه شکل پیکره گاو بالدار ایستاده به  ظرف مجوف نقره
گاو بالدار در هنر آشوری دیده نشده و احتماالً این تأثیرات از هنر اورارتویی بوده است  مایعات به درون ظرف تعبیه شده است.

(Razmjou, 2005, 287 .) 
 (9ـ ظرف )

 
 
 
 
 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره قوچ -22تصویر 
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

یك حفره روی سر آن جهت  متر کهسانتی2/20و عرض 0/91، طول2/97ارتفاعظرف مجوف نقره به شکل پیکره یك قوچ ایستاده به 
های قوچ مرصع به د. چشمیك نوار طالیی مزین به نقوش مواج دور گردن حیوان قرار دار ریختن مایعات به درون ظرف، تعبیه شده است.

از  یکی قوچ. ای استخورده پیچ و قطور هایگوسفند و دارای شاخ از تربزرگ ماهر، نوردی وحشی صخره گوسفند یا قوچعاج است. 
 و نر گاو خدایان با برابر قوچ ،اساطیر ایزدان در (.900 ،2972 ،حاتم)است  بوده حاصلخیزی و باروری و مظهر خورشید به منسوب حیوانات

 نشان کردند.قربانی می نو سال جشن در ملت گناهان کفاره عنوان به را حیوان این بابل اِآ بوده است. مردم خدای هاینشانه از یکی
تصاویر قوچ  (.93 ،2972 ،جابز)است ... و  خشونت جنگ، نور، شعاع آفرینش، نشان آن شاخ و مردانگی سمبل ایران، امپراطوری

 ق.م یافت شده است. عصای سلطنتی با دسته 2022ق.م در پرستشگاه الهه مادر سومری و در گورهای سلطنتی اور در حدود 9222ـ9022از
هایی به طرف سر قوچ، صفت عمده انکی و اآ در نزد سومریان بود. آمون باالترین خدای مصری نیز به شکل قوچ است و به وسیله شاخ

 شود. سایی مین شناییپا
 ( 2ـ ظرف )

9 
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 .ظرف نقره به شکل پیکره گاو بالدار -9تصویر 
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

متر، یك حفره روی سر آن جهت ریختن سانتی 22/ 3و عرض 21، طول0/27ارتفاعبه شکل پیکره گاو بالدار ایستاده به  ظرف مجوف نقره
گاو بالدار در هنر آشوری دیده نشده و احتماالً این تأثیرات از هنر اورارتویی بوده است  مایعات به درون ظرف تعبیه شده است.

(Razmjou, 2005, 287 .) 
 (9ـ ظرف )

 
 
 
 
 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره قوچ -22تصویر 
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

یك حفره روی سر آن جهت  متر کهسانتی2/20و عرض 0/91، طول2/97ارتفاعظرف مجوف نقره به شکل پیکره یك قوچ ایستاده به 
های قوچ مرصع به د. چشمیك نوار طالیی مزین به نقوش مواج دور گردن حیوان قرار دار ریختن مایعات به درون ظرف، تعبیه شده است.

از  یکی قوچ. ای استخورده پیچ و قطور هایگوسفند و دارای شاخ از تربزرگ ماهر، نوردی وحشی صخره گوسفند یا قوچعاج است. 
 و نر گاو خدایان با برابر قوچ ،اساطیر ایزدان در (.900 ،2972 ،حاتم)است  بوده حاصلخیزی و باروری و مظهر خورشید به منسوب حیوانات

 نشان کردند.قربانی می نو سال جشن در ملت گناهان کفاره عنوان به را حیوان این بابل اِآ بوده است. مردم خدای هاینشانه از یکی
تصاویر قوچ  (.93 ،2972 ،جابز)است ... و  خشونت جنگ، نور، شعاع آفرینش، نشان آن شاخ و مردانگی سمبل ایران، امپراطوری

 ق.م یافت شده است. عصای سلطنتی با دسته 2022ق.م در پرستشگاه الهه مادر سومری و در گورهای سلطنتی اور در حدود 9222ـ9022از
هایی به طرف سر قوچ، صفت عمده انکی و اآ در نزد سومریان بود. آمون باالترین خدای مصری نیز به شکل قوچ است و به وسیله شاخ

 شود. سایی مین شناییپا
 ( 2ـ ظرف )

تصویر 10- ظرف نقره به شکل پیکره گاو بالدار.
(WWW.Miho.or.jp) :ماخذ

تصویر 11- ظرف نقره به شکل پیکره قوچ.
(WWW.Miho.or.jp) :ماخذ

پیکره  شکل  به  نقره  ظرف   -12 تصویر 
بزکوهی، موزه فلک االفالك.
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 .ظرف نقره به شکل پیکره بزکوهی، موزه فلك االفالك -22تصویر 
 

که پاهای عقبی و یك شاخ آن شکسته، دارای های پیچیده با شاخ ،مترسانتی 92ل(، به ارتفاع )کَ کوهی بز هپیکربه شکل  ظرف نقره
بیشتر شبیه به شاخ  آنهای پیچیده ساده نشان داده شده است. شکل شاخی که به صورت خطوط مخروطی های برآمده و ریشچشم

نقش بزکوهی  .(Barnet, 1968,50) ، بیشتر در بین سکاها معمول بوده استهستندکه به شکل سر بز  هاییجام .بزهای سکایی است
ای وجود داشته است. در دوران و هالل ماه در آغاز رابطه های خمیدهاحتماالً میان شاخ .ای داردو جانوران شاخدار حکایت از نیروی جاودانه

دار بزکوهی به عقیده مردم دوران باستان، های پیچکهن ماه با باران و در مقابل آن خورشید با گرما و خشکی مرتبط بوده است. بنابراین شاخ
ادویی و یا مذهبی به صورت مجسمه ساخته شده است. به که این نقوش به تلقین و تأثیر عقاید جدر نزول باران مؤثر بوده است. به طوری

 های خوب و با ارزشی از آن در دست است. همین دلیل در طول دوران پیش از تاریخ و تاریخی ایران به ویژه در لرستان نمونه
مبل قدرت تولید و حرارت خورشید، گیری و زمستان. اصل مذکر و سمفاهیم سمبلیك بز عبارتند از: چاالکی، گرمازاد، نیروی زاد و ولد، انس

ها و همین عالمت منطقه البروج یکی از صور فلکی در آسمان شمالی است و با خدای حاصلخیزی سومری یکی از حیوانات حاکم بر آسمان
قالب بزکوهی مجسم یکی دانسته شده است. بزکوهی نشان از آب و گیاه دارد و در بیشتر آثار هنری، آناهیتا در گیرسو به نام تموز و نین

ه شکل بزکوهی ب ایهدست با ای از جنس قیر طبیعیجامی استوانه (دوم ق.م هاوایل هزار) یش از الیه ایالمیمچغا هایکاوشاز شده است. 
ق.م ظاهر اول ه که در آثار هنری هزار ای بزهایی به شمار آوردنیباید آن را  است که روی دو پا ایستاده جانور پشت به جامیافت شده که 

 ,Kantor). است شف شدهکالنهرین که در قلمرو ایالم و بین ای استترین نمونهکه بز چغامیش ابتدایی رسدبه نظر می شود.می
1977,14) 

 (0ـ ظرف )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره خروس -22 تصویر
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

گری که با تکنیك ریخته متر به حالت ایستادهسانتی 9و عرض  2/27، طول0/29به ارتفاع  ظرف نقره به شکل پیکره خروس با تاج طال
که این نام به دلیل بانگ زدن خروس است. در  ساخته شده است. ریشه واژه خروس از مصدر خرئوس در اوستا به معنای خروشیدن است

ص دارد. این پرنده به کمك سگ، در برانداختن دشمنان از همکاران از مرغان مقدس بوده و به فرشته بهمن اختصا دین مزدیسنا خروس
رود. وظیفه پیك سروش نیز به عهده اوست و از طرف او در سپیده دم مژده سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ سروش به شمار می

پس از فتح آن سرزمین به دست ایرانیان، از آسیا  . خروس در مصر باستان ناشناخته بود و(32 ،2911 ،مبینی و دادور)روز را به همراه دارد 
پردازی شود. خروس در شمایلهای مفرغی لرستان دیده می(. تصویر مکرر خروس در اطراف گردن بت1 ،2979 ،به آنجا برده شد )هوار

بررسى تحلیلى نقشمایه هاى نمادین و اساطیرى 
در هنر کلماکره لرستان
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● ظرف (3)
به  ایستاده  قوچ  یک  پیکره  شکل  به  نقره  مجوف  ظرف 
حفره  یک  که  عرض15/4سانتی متر  و  طول38/5  ارتفاع37/1، 
تعبیه شده  به درون ظرف،  مایعات  ریختن  آن جهت  روي سر 
دور  مواج  نقوش  به  مزین  طالیی  نوار  یک  (تصویر11).  است 
گردن حیوان قرار دارد. چشم هاي قوچ مرصع به عاج است. قوچ 
و  گوسفند  از  بزرگ تر  ماهر،  نوردى  صخره  وحشی  گوسفند  یا 
داراى شاخ هاي قطور و پیچ خورده اي است. قوچ یکی از حیوانات 
است  بوده  حاصلخیزي  و  باروري  مظهر  و  خورشید  به  منسوب 
(حاتم، 1372، 355). در اساطیر ایزدان، قوچ برابر با خدایان گاو 
نر و یکی از نشانه هاي خداي اِآ بوده است. مردم بابل این حیوان 
را به عنوان کفاره گناهان ملت در جشن سال نو قربانى می کردند. 
نشان امپراطوري ایران،  سمبل مردانگی و شاخ آن نشان آفرینش، 
شعاع نور، جنگ، خشونت و ... است (جابز، 1370، 96). تصاویر 
قوچ از3500ـ3000 ق.م در پرستشگاه الهه مادر سومري و در 
است.  شده  یافت  ق.م  حدود2500  در  اور  سلطنتی  گورهاي 
عصاي سلطنتی با دسته  سر قوچ، صفت عمده انکی و اآ در نزد 
سومریان بود. آمون باالترین خداي مصري نیز به شکل قوچ است 

و به وسیله شاخ هایی به طرف پایین شناسایى می شود.
 

● ظرف (4) 
ظرف نقره  به شکل پیکره بز کوهی (َکل) (تصویر12)، به ارتفاع 
31 سانتی متر، با شاخ هاي پیچیده  که پاهاي عقبی و یک شاخ آن 
شکسته، داراي چشم هاي برآمده و ریش  مخروطی  که به صورت 
خطوطى ساده نشان داده شده است. شکل شاخ هاي پیچیده آن 
بیشتر شبیه به شاخ بزهاي سکایی است. جام هایی  که به شکل 
 Barnet,( سر بز هستند، بیشتر در بین سکاها معمول بوده است
نیروي  از  جانوران شاخدار حکایت  و  بزکوهی  نقش   .)1968,50
جاودانه اي دارد. احتماالً میان شاخ هاي خمیده و هالل ماه در آغاز 
رابطه اي وجود داشته است. در دوران کهن ماه با باران و در مقابل 
آن خورشید با گرما و خشکی مرتبط بوده است. بنابراین شاخ هاي 
پیچ دار بزکوهی به عقیده مردم دوران باستان، در نزول باران مؤثر 

بوده است. به طوري که این نقوش به تلقین و تأثیر عقاید جادویی 
و یا مذهبی به صورت مجسمه ساخته شده است. به همین دلیل 
در طول دوران پیش از تاریخ و تاریخی ایران به ویژه در لرستان، 

نمونه هاي خوب و با ارزشی از آن در دست است. 
از: چاالکی، گرمازاد، نیروي زاد  مفاهیم سمبلیک بز عبارتند 
تولید  قدرت  سمبل  و  مذکر  اصل  زمستان.  و  انس گیري  ولد،  و 
و حرارت خورشید، یکی از حیوانات حاکم بر آسمان ها و همین 
عالمت منطقه البروج یکی از صور فلکی در آسمان شمالی است و 
با خداي حاصلخیزي سومري به نام تموز و نین گیرسو یکی دانسته 
شده است. بزکوهی نشان از آب و گیاه دارد و در بیشتر آثار هنري، 
آناهیتا در قالب بزکوهی مجسم شده است. از کاوش هاى چغامیش 
از الیه ایالمی (اوایل هزاره دوم ق.م) جامی استوانه اي از جنس قیر 
طبیعی با دسته اي به شکل بزکوهی یافت شده که جانور پشت به 
جام روي دو پا ایستاده است که باید آن را نیاي بزهایی به شمار 
آورد که در آثار هنري هزاره اول ق.م ظاهر می شود. به نظر می رسد 
که بز چغامیش ابتدایی ترین نمونه اي است  که در قلمرو ایالم و 

.(Kantor, 1977,14) بین النهرین کشف شده است

● ظرف (5)
ظرف نقره به شکل پیکره خروس با تاج طال به ارتفاع 23/5، 
با تکنیک  ایستاده  که  به حالت  طول27/2 و عرض 9 سانتی متر 
از  خروس  واژه  ریشه  (تصویر13).  است  شده  ساخته  ریخته گري 
مصدر خرئوس در اوستا به معناي خروشیدن است  که این نام به 
دلیل بانگ زدن خروس است. در دین مزدیسنا خروس  از مرغان 
مقدس بوده و به فرشته بهمن اختصاص دارد. این پرنده به کمک 
سگ، در برانداختن دشمنان از همکاران سروش به شمار می رود. 
وظیفه پیک سروش نیز به عهده اوست و از طرف او در سپیده دم 
مژده سپري شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ روز را به همراه دارد 
(دادور و مبینی، 1388، 64). خروس در مصر باستان ناشناخته بود 
و پس از فتح آن سرزمین به دست ایرانیان، از آسیا به آنجا برده 
شد (هوار، 1379، 8). تصویر مکرر خروس در اطراف گردن بت هاي 
مفرغی لرستان دیده می شود. خروس در شمایل پردازي بین النهرین 

11 

 

 
 
 
 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره بزکوهی، موزه فلك االفالك -22تصویر 
 

که پاهای عقبی و یك شاخ آن شکسته، دارای های پیچیده با شاخ ،مترسانتی 92ل(، به ارتفاع )کَ کوهی بز هپیکربه شکل  ظرف نقره
بیشتر شبیه به شاخ  آنهای پیچیده ساده نشان داده شده است. شکل شاخی که به صورت خطوط مخروطی های برآمده و ریشچشم

نقش بزکوهی  .(Barnet, 1968,50) ، بیشتر در بین سکاها معمول بوده استهستندکه به شکل سر بز  هاییجام .بزهای سکایی است
ای وجود داشته است. در دوران و هالل ماه در آغاز رابطه های خمیدهاحتماالً میان شاخ .ای داردو جانوران شاخدار حکایت از نیروی جاودانه

دار بزکوهی به عقیده مردم دوران باستان، های پیچکهن ماه با باران و در مقابل آن خورشید با گرما و خشکی مرتبط بوده است. بنابراین شاخ
ادویی و یا مذهبی به صورت مجسمه ساخته شده است. به که این نقوش به تلقین و تأثیر عقاید جدر نزول باران مؤثر بوده است. به طوری

 های خوب و با ارزشی از آن در دست است. همین دلیل در طول دوران پیش از تاریخ و تاریخی ایران به ویژه در لرستان نمونه
مبل قدرت تولید و حرارت خورشید، گیری و زمستان. اصل مذکر و سمفاهیم سمبلیك بز عبارتند از: چاالکی، گرمازاد، نیروی زاد و ولد، انس

ها و همین عالمت منطقه البروج یکی از صور فلکی در آسمان شمالی است و با خدای حاصلخیزی سومری یکی از حیوانات حاکم بر آسمان
قالب بزکوهی مجسم یکی دانسته شده است. بزکوهی نشان از آب و گیاه دارد و در بیشتر آثار هنری، آناهیتا در گیرسو به نام تموز و نین

ه شکل بزکوهی ب ایهدست با ای از جنس قیر طبیعیجامی استوانه (دوم ق.م هاوایل هزار) یش از الیه ایالمیمچغا هایکاوشاز شده است. 
ق.م ظاهر اول ه که در آثار هنری هزار ای بزهایی به شمار آوردنیباید آن را  است که روی دو پا ایستاده جانور پشت به جامیافت شده که 

 ,Kantor). است شف شدهکالنهرین که در قلمرو ایالم و بین ای استترین نمونهکه بز چغامیش ابتدایی رسدبه نظر می شود.می
1977,14) 

 (0ـ ظرف )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ظرف نقره به شکل پیکره خروس -22 تصویر
 (WWW.Miho.or.jpماخذ: )

گری که با تکنیك ریخته متر به حالت ایستادهسانتی 9و عرض  2/27، طول0/29به ارتفاع  ظرف نقره به شکل پیکره خروس با تاج طال
که این نام به دلیل بانگ زدن خروس است. در  ساخته شده است. ریشه واژه خروس از مصدر خرئوس در اوستا به معنای خروشیدن است

ص دارد. این پرنده به کمك سگ، در برانداختن دشمنان از همکاران از مرغان مقدس بوده و به فرشته بهمن اختصا دین مزدیسنا خروس
رود. وظیفه پیك سروش نیز به عهده اوست و از طرف او در سپیده دم مژده سپری شدن تاریکی شب و برآمدن فروغ سروش به شمار می

پس از فتح آن سرزمین به دست ایرانیان، از آسیا  . خروس در مصر باستان ناشناخته بود و(32 ،2911 ،مبینی و دادور)روز را به همراه دارد 
پردازی شود. خروس در شمایلهای مفرغی لرستان دیده می(. تصویر مکرر خروس در اطراف گردن بت1 ،2979 ،به آنجا برده شد )هوار

تصویر 13- ظرف نقره به شکل پیکره خروس.
(WWW.Miho.or.jp) :ماخذ

تصویر 14- درخت نخل تزیینی از جنس نقره.
ماخذ: (موزه ملی ایران)
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(. خروس در باورهای مردم 93 ،2979 ،النهرین تا پایان هزاره دوم ق.م ظاهر نشده و بعدها کمتر روی اشیاء نمایان گشته است )موریبین
( بنیامین در مسلك یارسان لرستان نمودار 99 ،2901 ،آبادی و دیگرانلرستان، دور دارنده موجودات وهمی و اهریمنی است )اسدیان خرم

ری مقدس است و جبرئیل یا سروش است. بنا به نامه سرانجام بنیامین که جزء هفتن است، در خروس تجلی کرده و از این رو خروس جاندا
 (. 99و22 ،2932 ،نباید گوشت آن را خورد )صفی زاده

 ها و آب(عناصر طبیعت )گیاهان، رستنی 
 (2ـ شیئ )

 
 
 
 
 
 
 

 .درخت نخل تزیینی از جنس نقره -29تصویر 
 (موزه ملی ایران)ماخذ: 

گری ساخته شده است. به این نقش در دوران متر که به صورت دو قسمت جداگانه با تکنیك ریختهسانتی3/22درخت نخل نقره به طول 
گرفت. ازدواج مقدس میان الهه می شده است. نخل یکی از چندین درختی بود که در مراسم باروری مورد استفاده قرارایالم نو توجه خاصی 

بر فراز درخت مقدس به شد. مادر و خدای غالت به نام تموز به عنوان پیوند میان درخت مقدس نخل و دانه مقدس گندم توصیف می
(. کشاورزی صنعت بزرگی در سومر بود. از نخل نه تنها به عنوان 92 ،2912 ،دادند )هالعنوان نماد باروری تاجی از نقشمایه نخل قرار می

های آن برگشد و از های آن نیز به عنوان سوخت استفاده میکردند و از هستهکردند بلکه از شیره آن شراب درست میغذا استفاده می
النهرین بود که اهلی کردن آن در سواحل نخل خرما تنها درخت میوه مهم در بین(. Crawford, 1991,42) کردندپارچه تهیه می

شرقی اقیانوس هند اتفاق افتاده و سپس در جهت غرب به سمت خلیج فارس، دریای مدیترانه و دره رود نیل گسترش یافته است 
(. این درخت از گذشته تاکنون خجسته و مبارك بوده است. نخل درختی است که سر در خورشید و پا در آب دارد. 292 ،2979 ،)مجیدزاده

شود و در دوران کند. نقش این درخت در نقوش آشوری و بابلی به وفور دیده میآبی تحمل میگیاهی است که مدت طوالنی در مقابل بی
نخل خرما در طول هزارهای  (.Krueger, 1995,128) مربوط به کشت و فروش داشته است حمورابی اهمیت خاصی داشته و قوانینی

 سرسبز دائماً و ریزدنمی برگش و شاخ هرگز روید ومی راست همیشه های متداول در هنر خاورمیانه است. نخلدوم و اول ق.م از نقش
 عنوان به سومری فرهنگ در. پیروزی باشد برای صالبت و مناسب اینشانه تواندنخل می انداخت که فکر به را انسان نیرو این. است

-فلسفه مذهبی بین .شودمی اضافه آن به شاخه یك هر ماه داشتند که عقیده زیرا رفت،می شمار به تقویم درخت مصر در و حیات درخت
  .(Cooper, 2000,430) مرگی استالنهرین سرشار از حیات و بی

 (2ـ شیئ )
 
 
 
 

 
 
 

 .پاش نقره به شکل میوه کاجآب -22 تصویر
 (موزه ملی ایران)ماخذ: 

شده است. در نقش که احتماالً در مراسمات آئینی به عنوان آب پاش استفاده می شیئ تزئینی به شکل میوه کاج به صورت مجوف و توخالی
پاشی به شکل میوه درخت کاج در دست دارند که که در یك دست سطل و در دست دیگر آب بینیمهای آشوری اجنه بالداری را میبرجسته

 کند.شدند، تطهیر نموده و ارواح را از آنان دور میبا آن افرادی را که پس از عبور از کنار نگهبانان در مدخل وارد کاخ می
  

11 

 

(. خروس در باورهای مردم 93 ،2979 ،النهرین تا پایان هزاره دوم ق.م ظاهر نشده و بعدها کمتر روی اشیاء نمایان گشته است )موریبین
( بنیامین در مسلك یارسان لرستان نمودار 99 ،2901 ،آبادی و دیگرانلرستان، دور دارنده موجودات وهمی و اهریمنی است )اسدیان خرم

ری مقدس است و جبرئیل یا سروش است. بنا به نامه سرانجام بنیامین که جزء هفتن است، در خروس تجلی کرده و از این رو خروس جاندا
 (. 99و22 ،2932 ،نباید گوشت آن را خورد )صفی زاده

 ها و آب(عناصر طبیعت )گیاهان، رستنی 
 (2ـ شیئ )

 
 
 
 
 
 
 

 .درخت نخل تزیینی از جنس نقره -29تصویر 
 (موزه ملی ایران)ماخذ: 

گری ساخته شده است. به این نقش در دوران متر که به صورت دو قسمت جداگانه با تکنیك ریختهسانتی3/22درخت نخل نقره به طول 
گرفت. ازدواج مقدس میان الهه می شده است. نخل یکی از چندین درختی بود که در مراسم باروری مورد استفاده قرارایالم نو توجه خاصی 

بر فراز درخت مقدس به شد. مادر و خدای غالت به نام تموز به عنوان پیوند میان درخت مقدس نخل و دانه مقدس گندم توصیف می
(. کشاورزی صنعت بزرگی در سومر بود. از نخل نه تنها به عنوان 92 ،2912 ،دادند )هالعنوان نماد باروری تاجی از نقشمایه نخل قرار می

های آن برگشد و از های آن نیز به عنوان سوخت استفاده میکردند و از هستهکردند بلکه از شیره آن شراب درست میغذا استفاده می
النهرین بود که اهلی کردن آن در سواحل نخل خرما تنها درخت میوه مهم در بین(. Crawford, 1991,42) کردندپارچه تهیه می

شرقی اقیانوس هند اتفاق افتاده و سپس در جهت غرب به سمت خلیج فارس، دریای مدیترانه و دره رود نیل گسترش یافته است 
(. این درخت از گذشته تاکنون خجسته و مبارك بوده است. نخل درختی است که سر در خورشید و پا در آب دارد. 292 ،2979 ،)مجیدزاده

شود و در دوران کند. نقش این درخت در نقوش آشوری و بابلی به وفور دیده میآبی تحمل میگیاهی است که مدت طوالنی در مقابل بی
نخل خرما در طول هزارهای  (.Krueger, 1995,128) مربوط به کشت و فروش داشته است حمورابی اهمیت خاصی داشته و قوانینی

 سرسبز دائماً و ریزدنمی برگش و شاخ هرگز روید ومی راست همیشه های متداول در هنر خاورمیانه است. نخلدوم و اول ق.م از نقش
 عنوان به سومری فرهنگ در. پیروزی باشد برای صالبت و مناسب اینشانه تواندنخل می انداخت که فکر به را انسان نیرو این. است

-فلسفه مذهبی بین .شودمی اضافه آن به شاخه یك هر ماه داشتند که عقیده زیرا رفت،می شمار به تقویم درخت مصر در و حیات درخت
  .(Cooper, 2000,430) مرگی استالنهرین سرشار از حیات و بی

 (2ـ شیئ )
 
 
 
 

 
 
 

 .پاش نقره به شکل میوه کاجآب -22 تصویر
 (موزه ملی ایران)ماخذ: 

شده است. در نقش که احتماالً در مراسمات آئینی به عنوان آب پاش استفاده می شیئ تزئینی به شکل میوه کاج به صورت مجوف و توخالی
پاشی به شکل میوه درخت کاج در دست دارند که که در یك دست سطل و در دست دیگر آب بینیمهای آشوری اجنه بالداری را میبرجسته

 کند.شدند، تطهیر نموده و ارواح را از آنان دور میبا آن افرادی را که پس از عبور از کنار نگهبانان در مدخل وارد کاخ می
  

تصویر 15- آب پاش نقره به شکل میوه کاج.
ماخذ: (موزه ملی ایران)
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تا پایان هزاره دوم ق.م ظاهر نشده و بعدها کمتر روي اشیاء نمایان 
گشته است (موري، 1379، 96). خروس در باورهاي مردم لرستان، 
دور دارنده موجودات وهمی و اهریمنی است (اسدیان خرم آبادي 
و دیگران، 1358، 93) بنیامین در مسلک یارسان لرستان نمودار 
جبرئیل یا سروش است. بنا به نامه سرانجام بنیامین که جزء هفتن 
است، در خروس تجلى کرده و از این رو خروس جاندارى مقدس 

است و نباید گوشت آن را خورد (صفى زاده، 1361، 22و39). 

عناصر طبیعت (گیاهان، رستنی ها و آب)

● شیئ (1)
صورت  به  که  22/6سانتى متر  طول  به  نقره  نخل  درخت 
است  شده  ساخته  ریخته گرى  تکنیک  با  جداگانه  قسمت  دو 
خاصی  شده  توجه  نو  ایالم  دوران  در  نقش  این  به  (تصویر14). 
است. نخل یکی از چندین درختی بود که در مراسم باروري مورد 
خداي  و  مادر  الهه  میان  مقدس  ازدواج  می گرفت.  قرار  استفاده 
غالت به نام تموز به عنوان پیوند میان درخت مقدس نخل و دانه 
مقدس گندم توصیف می شد. بر فراز درخت مقدس به عنوان نماد 
باروري تاجی از نقشمایه نخل قرار می دادند (هال، 1380، 30). 
کشاورزي صنعت بزرگی در سومر بود. از نخل نه تنها به عنوان غذا 
استفاده می کردند بلکه از شیره آن شراب درست می کردند و از 
هسته هاي آن نیز به عنوان سوخت استفاده می شد و از برگ هاي 
آن پارچه تهیه می کردند (Crawford, 1991,42). نخل خرما تنها 
درخت میوه مهم در بین النهرین بود که اهلی کردن آن در سواحل 
شرقی اقیانوس هند اتفاق افتاده و سپس در جهت غرب به سمت 
خلیج فارس، دریاي مدیترانه و دره رود نیل گسترش یافته است 
(مجیدزاده، 1379، 230). این درخت از گذشته تاکنون خجسته 
و  خورشید  در  سر  که  است  درختی  نخل  است.  بوده  مبارك  و 
بی آبی  مقابل  در  است که مدت طوالنی  گیاهی  دارد.  در آب  پا 
تحمل می کند. نقش این درخت در نقوش آشوري و بابلی به وفور 
دیده می شود و در دوران حمورابی اهمیت خاصی داشته و قوانینی 
 .(Krueger, 1995,128) مربوط به کشت و فروش داشته است

نخل خرما در طول هزاره هاي دوم و اول ق.م از نقش هاي متداول 
در هنر خاورمیانه است. نخل همیشه راست می روید و هرگز شاخ 
و برگش نمی ریزد و دائماً سرسبز است. این نیرو انسان را به فکر 
انداخت که نخل مى تواند نشانه اي مناسب براي صالبت و پیروزي 
باشد. در فرهنگ سومري به عنوان درخت حیات و در مصر درخت 
تقویم به شمار می رفت، زیرا عقیده داشتند که هر ماه یک شاخه 
به آن اضافه می شود. فلسفه مذهبی بین النهرین سرشار از حیات و 

 .(Cooper, 2000,430) بی مرگی است

● شیئ (2)
شیئ تزئینی به شکل میوه کاج به صورت مجوف و توخالی  که 
احتماالً در مراسمات آیینی به عنوان آب پاش استفاده می شده 
است (تصویر15). در نقش برجسته هاي آشوري اجنه بالداري را 
می بینیم  که در یک دست سطل و در دست دیگر آب پاشی به 
را که  افرادي  با آن  شکل میوه درخت کاج در دست دارند که 
پس از عبور از کنار نگهبانان در مدخل وارد کاخ می شدند، تطهیر 

نموده و ارواح را از آنان دور مى کند.

● شیئ (3)
 11/5 قطر  به  چندپر  رزت  گل  شکل  به  نقره  مدور  دیسک 
به  هخامنشی  و  ایالم  آشور،  هنر  در  نقش  این  که  سانتی متر 
وفور دیده می شود (تصویر16). در کنار نقوش حیوانی در اشیاء 
کلماکره، سبک هنري دیگري وجود دارد که موضوعات گیاهی 
را به اشکال هندسی تزیینی مبدل می نماید. روي بدنه و گردن 
(نیلوفر  لوتوس  تزیینی گل  جام هاى کلماکره گونه هاي مختلف 
آبی) دیده می شود. نیلوفر نام گونه هاي مختلف سوسن آبی است 
 که جنبه مقدس آن در آغاز از محیط آبی آن ناشی می  شد، زیرا 
آب نماد اقیانوس کهنی بود که کیهان از آن زاده می شد. نیلوفر 
که در سطح آب در حال حرکت بود، به مثابه زهدان آن به شمار 
می رفت. در اسطوره و در هنر گلبرگ هاي آن در حال شکفتگی 
یک خداي آفریننده را نشان می دهد. از آنجا که در سپیده دم 
باز و در هنگام غروب بسته می شود، به خورشید شباهت دارد 

تصویر 16- دیسک مدور نقره به شکل گل رزت چندپر.
ماخذ: (موزه ملی ایران)

تصویر 17- دستبندهای نقره با دو سر شیر و قوچ، موزه فلک االفالك.
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 ( 9ـ شیئ )
 
 
 
 

 
 

 .دیسك مدور نقره به شکل گل رزت چندپر -20 تصویر
 (موزه ملی ایران)ماخذ: 

در شود. می دیده وفور به هخامنشی و ایالم آشور، هنر متر که این نقش درسانتی 0/22چندپر به قطر  شکل گل رزت به نقره دیسك مدور
نماید. کنار نقوش حیوانی در اشیاء کلماکره، سبك هنری دیگری وجود دارد که موضوعات گیاهی را به اشکال هندسی تزئینی مبدل می

های مختلف سوسن آبی گونه شود. نیلوفر نامهای مختلف تزئینی گل لوتوس )نیلوفر آبی( دیده میکلماکره گونههای روی بدنه و گردن جام
شد. نیلوفر که در شد، زیرا آب نماد اقیانوس کهنی بود که کیهان از آن زاده میکه جنبه مقدس آن در آغاز از محیط آبی آن ناشی میاست 

های آن در حال شکفتگی یك خدای رفت. در اسطوره و در هنر گلبرگمی ابه زهدان آن به شمارسطح آب در حال حرکت بود، به مث
شود، به خورشید شباهت دارد که خود منبع الهی حیات ا که در سپیده دم باز و در هنگام غروب بسته میجدهد. از آنآفریننده را نشان می

در ممفیس مورد پرستش بود، تجسم یافت. در قرن هشتم ق.م نقش نیلوفر به فینیقیه  کهخدای مربوط به رع  2است. نیلوفر به وسیله نفرتوم
 یا لوتوس (. گل922و929 ،2912 ،شود )هالها گاهی جانشین درخت مقدس میجا به آشور و ایران انتقال یافت و در این سرزمینو از آن

موتیف تزئینی متعلق به الهه اینانا که این  (Mylonas, 1966,139)است  آشوری در هنر صحنه پرکننده نقوش جمله از هندسی ترنج
حیوانی  طویله یك دروازه باالی النهرین در دوران اوروك به عنوان یك عنصر تزئینی دربین و سیاره ونوس است و برای نخستین بار در

)ایشتار( یافت شده است. این گل در طول دوران آشور نو های شناخته شده از دوران آشور میانه، در معبد اینانا شود، اما بیشتر رزتظاهر می
شد، اما در ایران برای تزئین ظروف فلزی و سفالین به کار می  های اسب به کار بردههای سلطنتی، بند و تسمهبرای تزئین مچ دست، لباس

 رزت گل طرح اولین .(Alvarez mon, 2004,228)گردد، زیرا ریشه آن ایستا و فناناپذیر است رفت. گل رزت به قلمرو خدایان برمی
 و نموده اقتباس را طرح این داشتند، قرار ایالم همسایگی در کهلرستان  هنرمندان. گرددمی ظاهر ایالم سبك در ایران در هنر این به چندپر

 نیمه اواخر های طالیی درارجان به شکل دکمهو  قبور مارلیك در آن مشابه هایطرح و موتیف این سپس. نمایدمی جلوه آنها هنری آثار در
 .(Alvarez mon, 2009,6)گردد می ظاهر م.ق اول هزاره نخست نیمه و م.ق دوم هزاره دوم

 های اساطیری روی آنهایینابزارهای تشریفاتی شگفت، باورها و آ 
 (  2ـ شیئ )

 
 
 
 
 
 

 .دستبندهای نقره با دو سر شیر و قوچ، موزه فلك االفالك -23 تصویر
گری ساخته شدند. در دوران مختلف تاریخی زیورآالت شخصی که با تکنیك ریختهدستبندهای نقره مارپیچ با دو سر شیر و قوچ از هم جدا 

(. در خصوص مفاهیم آئینی و اساطیری شیر و 217 ،2972،یا از جهت حقیقت اجتماعی و نهایتاً در راه نیات آئینی به کار برده شدند )فریه
 قوچ به تفصیل در صفحات پیشین بحث شد. 

  

بررسى تحلیلى نقشمایه هاى نمادین و اساطیرى 
در هنر کلماکره لرستان
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 Mylonas,) از جمله نقوش پرکننده صحنه در هنر آشوري است
1966,139) که این موتیف تزیینی متعلق به الهه اینانا و سیاره 
ونوس است و براي نخستین بار در بین النهرین در دوران اوروك 
به عنوان یک عنصر تزئینی در باالي دروازه یک طویله حیوانی 
ظاهر می شود، اما بیشتر رزت هاي شناخته شده از دوران آشور 
میانه، در معبد اینانا (ایشتار) یافت شده است. این گل در طول 
دوران آشور نو براي تزیین مچ دست، لباس هاي سلطنتی، بند 
و تسمه هاي اسب به کار برده  می شد، اما در ایران براي تزیین 
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ابزارهای تشریفاتی شگفت، باورها و 
آیین های اساطیری روی آنها

● شیئ (1)  
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صفحات پیشین بحث شد. 

● شیئ (2) 
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 االفالك.ای به شکل مرغابی، موزه فلك سر عصا نقره -27تصویر 
-ده انتهاییئزا است. دارای یكمرصع بوده که  های توخالیشمچو  یین فلسئمتر با تزسانتی0/22به ارتفاع ، مرغابیبه شکل  عصا نقره سر

 ،2913 ،چوبدست و عصا نشان اقتدارند و عصای سلطنت نماد کهن پادشاهی است )وارنر .دسته چوبی بوده است یك به لکه محل اتصا
النهرینی سابقاً عصای خدایان بین .بود فتح عالمت بنابراین و شده گرفته مغلوب دشمن از بود که سالحی دهندهنشان آغاز در (. عصا019

ف در تلین ظروف سفالی و فلزی مخیهنرمندان از نقش این پرنده برای تز(. 233، 2912 ،داد )هالگرز و دسته آن سر حیوانی را نشان می
 پختهز جنس گل تجملی با دسته مرغابی از دوران ایالم نو ا آن روی یك فنجان مشابه که نمونه لرستان، ایالم و هخامنشی استفاده کردند

است  هفت تپه به دست آمده ازکه  بود هاییمجسمه ترین نوع سرمرغابی رایج رس .(220، 2902 ،)اقتداری شودای دیده میشیشه لعاببا 
ترین موضوعات هنری هخامنشی شد استفاده از سر مرغابی به عنوان یك موضوع تزئینی از متداول .(279 ،2972،)نگهبان

(Muscarella, 1987,116 که )ن ظروف آشپزخانه ییبرای تزKleiss, 1980,1))،  شد. میاستفاده 
 (  9ـ شیئ )

 
 
 
 

 .موزه ملی ایران غالف خنجر نقره، -21تصویر 
 

هنرمندان هستند. روی هم در حال شنا ه ب که دو به دو رونقوش به اشکال ماهیمتر، مسانتی 0/3و عرض  27به طول  قبضه خنجر نقره
-های مزین به نقش و نگارهای گوناگون کردند. در میان تبرهای جنگی و خنجرهاییآشوری اقدام به ساخت خنجرهایی با قبضه و سکایی

شود. این تبرها و خنجرها که در زندگی واقعی برای از بین دیگری در تجلی مضامین اساطیری دیده می که همراه مردگان دفن شدند، زمینه
روان مرده در جهان پر مخاطره بعدی در مقابل ارواح نیروهای برای دفاع  ایدر زندگی پس از مرگ نیز وسیله بردن خصم و پیروزی بود،

و حیوانات  گانالهیان، خدا تصویر هاروی آن اغلب فتند وگرمیاین خنجرها و تبرها متبرك شده و از نیروی آسمانی بهره بود. اهریمنی 
آثار زیادی  ینیبرای تزنی آن ییای طوالنی دارد، به دلیل مفهوم آکه سابقهماهی  نقش . از(22 ،2902 ،)فانیان شدنقش میاساطیری 

 ,Gustavus) شودك جهت دیده مییحال شنا در  رجمدت نصر نقش دوازده ماهی د هری از دوره. روی اثر مشده استده فااست
های آن به صورت عقابی برگشته اول ق.م که یکی از پنج انگشتی هبه هزار تعلقروی یك تبر مفرغی مکشوفه از کرمانشاه م. (1940,11

-النهرینیدای بینخ 0اآ ه. ماهی نشاننمایش داده شده استماهی در بغل  با یك کاله به سر مردی به شکلینی برجسته ئآن تز هو روی تیغ
نقش درگاه شرقی پاسارگاد و  Culican), 1965,(17 در اطراف یك سپر از لرستان. (92 ،2920 ،هاست )گدارخدای کنعانی 3و داگن ها

و پسر آن  IIدر زمان آشور بانیپال نو لباس ماهی مقدس در آشور .که شکل اِآ، خدای آب استیك انسان با لباس ماهی حجاری شده 
است. اآ خدای مرداب، حاصلخیزی و باروری  رودخانه، خدای مظهر ماهی (Kawami, 1972,143).شناخته شده است  IIIصرنشلما

ای به شکل ماهی به تن سومری دارای شکل ماهی یا بزی با دم ماهی، اصل و منشأ برج جدی است. در دوران آشور نو کاهنان جامه
 ،مبینی و دادور)ترین آنها مربوط به شکارچی و صیاد است که کهن داشتند. نقش ماهی از هزاره چهارم ق.م بر مهرها نقش بسته است

 در که را بهار آغاز برج به خورشید حرکت نمادین طور به باشد که بسیار کهنی باور بازمانده نیز سین هفت ماهی شاید . پس(32و 39 ،2911
 . کندتداعی می زمین در ثور یا گاو نر بود، مصر در و قوچ حمل یا سومر
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 .پالك نقره با نقش گاومرد -29تصویر 
 (ایرانموزه ملی )ماخذ: 

ین یزت متصل به هم های مواجبا ساقه گل لوتوس هایبا نقش برجسته غنچهآن  اطرافکه  مترسانتی0/99، با قطر تقریبیپالك مدور نقره
بدن آنها از نیمرخ و صورتشان از روبرو نشان  .ادندتروی دو پا ایس روبروی هم، دو گاومرد بالدار ،است. در وسط صفحه و میان گلها شده

 ،انسان با دو شاخ بلند به پشت برگشته هاللیو سر  بدن گاو ،دم شیر گاومردها باده است. یداده شده و ریش انبوهی صورت آنها را پوشان
روی  ینئمشابه این نوع تز هوننم شده است.گردن به بعد به صورت مجسمه از صفحه خارج  از و برجسته شانبدن است. نمایش داده شده

که روی یك دست تکیه  ، با بدن شیر به حالت نشستهاسفنکس مونثاومردها دو گشود. در زیر پای های کالردشت و مارلیك دیده میجام
که درحالی سرشانالی اینی در بئتز مدور، با دو بال بلند، موی بلند تا روی سینه و یك گوی ندزده و دست دیگر را در مقابل هم قرار داد

که سری به شکل یك مرد  شیر یا گاو نر بالدار بود یك اسفنکس آشوری به صورت .شودعقب برگشته، دیده میطرف صورت آنها به 
همزمان در آشور نو و ایالم  .(ware, 1976,200) آن به شکل یك شیر بالدار بود هدار داشت و بعدها به شکل زنی درآمد که تنریش

روی حیوانات تخیلی  یستادهاشود. نقوش خدایان به صورت ای نقش اسفنکس با ریش بلند تا روی سینه مشاهده میاستوانهروی مهرهای 
 .(Porada, 1970, pL.III)ای باقی مانده است تهمآشور نو به سبك ان بیشتر از دور ،یا طبیعی

که در ایران  ترین مضامین اساطیری و هنری جهان استقدیمیخورد، یکی از که در هنر لرستان زیاد به چشم می تجسم حیوان بالدار
 النهرین رایج بودهدر ایالم و بین یموجودات تخیلی و نیمه خدای هنقشمای .(22، 2902 ،رسد )فانیاندوم ق.م می هسابقه این مضمون به هزار

که در هنر  گاو نر بالدار منشأ فنیقی داشته. شودان دیده میان و حیونسآهن در لرستان تصاویر بالدار اه است. در آثار فلزی مربوط به دور
گدار  .(Moorey, 1967,22) روی مهرهای ایالمی و بابلی ظاهر شده است اول ق.م به بعده آشور میانه نیز، نشان داده شده و از هزار

که روی اشیاء  که آنها نگهبانان درخت مقدس بودند. در ایران گاومرد از عناصر هنر ایالمی بوده خواند و معتقد استگاومردها را ارواح می
 ،2910 ،شد )پاتس(. گاومرد در بابل در دوران کاسیها دیو حمایت کننده تلقی می220 ،2917 ،هنری لرستان بازنمایی شده است )ماسکارال

شکل این موجودات اساطیری را از هنر  ،النهرین بودنددان همسایگان خود، ایالم و بینهنرمندان لرستان که در ارتباط با هنرمن. (972
 دند. نموآشوریان از طریق ایالم اقتباس 

 (0ـ شیئ )
 
 
 
 
 
 
 
 

 .پالك نقره با نقش شیر، موزه ملی ایران -22شکل 
هایی برای نصب به چیزی دو پا که در اطراف آن سوراخ متر با نقش یك شیر بالدار به حالت ایستاده رویسانتی0/29پالك نقره به ارتفاع 

ای در حالت هجوم و تهدید ایستاده است. یك پای حیوان به طرف جلو و پای دیگر به کنندهیا جایی وجود دارد. این جانور با انسجام خیره
ن است. دسته موهای گردن ادامه یافته و به های بزرگ با خطوط کنده شده دقیق، گواه بر خشم و عناد حیواطرف عقب، دهان باز و چنگال
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روی  ینئمشابه این نوع تز هوننم شده است.گردن به بعد به صورت مجسمه از صفحه خارج  از و برجسته شانبدن است. نمایش داده شده

که روی یك دست تکیه  ، با بدن شیر به حالت نشستهاسفنکس مونثاومردها دو گشود. در زیر پای های کالردشت و مارلیك دیده میجام
که درحالی سرشانالی اینی در بئتز مدور، با دو بال بلند، موی بلند تا روی سینه و یك گوی ندزده و دست دیگر را در مقابل هم قرار داد

که سری به شکل یك مرد  شیر یا گاو نر بالدار بود یك اسفنکس آشوری به صورت .شودعقب برگشته، دیده میطرف صورت آنها به 
همزمان در آشور نو و ایالم  .(ware, 1976,200) آن به شکل یك شیر بالدار بود هدار داشت و بعدها به شکل زنی درآمد که تنریش

روی حیوانات تخیلی  یستادهاشود. نقوش خدایان به صورت ای نقش اسفنکس با ریش بلند تا روی سینه مشاهده میاستوانهروی مهرهای 
 .(Porada, 1970, pL.III)ای باقی مانده است تهمآشور نو به سبك ان بیشتر از دور ،یا طبیعی

که در ایران  ترین مضامین اساطیری و هنری جهان استقدیمیخورد، یکی از که در هنر لرستان زیاد به چشم می تجسم حیوان بالدار
 النهرین رایج بودهدر ایالم و بین یموجودات تخیلی و نیمه خدای هنقشمای .(22، 2902 ،رسد )فانیاندوم ق.م می هسابقه این مضمون به هزار

که در هنر  گاو نر بالدار منشأ فنیقی داشته. شودان دیده میان و حیونسآهن در لرستان تصاویر بالدار اه است. در آثار فلزی مربوط به دور
گدار  .(Moorey, 1967,22) روی مهرهای ایالمی و بابلی ظاهر شده است اول ق.م به بعده آشور میانه نیز، نشان داده شده و از هزار

که روی اشیاء  که آنها نگهبانان درخت مقدس بودند. در ایران گاومرد از عناصر هنر ایالمی بوده خواند و معتقد استگاومردها را ارواح می
 ،2910 ،شد )پاتس(. گاومرد در بابل در دوران کاسیها دیو حمایت کننده تلقی می220 ،2917 ،هنری لرستان بازنمایی شده است )ماسکارال

شکل این موجودات اساطیری را از هنر  ،النهرین بودنددان همسایگان خود، ایالم و بینهنرمندان لرستان که در ارتباط با هنرمن. (972
 دند. نموآشوریان از طریق ایالم اقتباس 

 (0ـ شیئ )
 
 
 
 
 
 
 
 

 .پالك نقره با نقش شیر، موزه ملی ایران -22شکل 
هایی برای نصب به چیزی دو پا که در اطراف آن سوراخ متر با نقش یك شیر بالدار به حالت ایستاده رویسانتی0/29پالك نقره به ارتفاع 

ای در حالت هجوم و تهدید ایستاده است. یك پای حیوان به طرف جلو و پای دیگر به کنندهیا جایی وجود دارد. این جانور با انسجام خیره
ن است. دسته موهای گردن ادامه یافته و به های بزرگ با خطوط کنده شده دقیق، گواه بر خشم و عناد حیواطرف عقب، دهان باز و چنگال

تصویر 18- سر عصا نقره اي به شکل مرغابی، 
موزه فلک .االفالك

تصویر 19- غالف خنجر نقره، موزه ملی ایران.

تصویر 20- پالك نقره با نقش گاومرد.
ماخذ: (موزه ملی ایران)

شکل 21- پالك نقره با نقش شیر، موزه ملی ایران.

که خود منبع الهی حیات است. نیلوفر به وسیله نفرتوم4 خداي 
مربوط به رع  که در ممفیس مورد پرستش بود، تجسم یافت. در 
قرن هشتم ق.م نقش نیلوفر به فینیقیه و از آن جا به آشور و ایران 
انتقال یافت و در این سرزمین ها گاهی جانشین درخت مقدس 
مى شود (هال، 1380، 309و310). گل لوتوس یا ترنج  هندسی 
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تزیین  براي  که   (Muscarella, 1987,116) شد  هخامنشی 
ظروف آشپزخانه (Kleiss, 1980,1)، استفاده مى شد. 

● شیئ (3)  
سانتی متر،   6/5 عرض  و   27 طول  به  نقره   خنجر  قبضه 
منقوش به اشکال ماهی که دو به دو رو به روي هم در حال شنا 
هستند (تصویر19). هنرمندان سکایی و آشوري اقدام به ساخت 
گوناگون  نگارهاي  و  نقش  به  مزین  قبضه هاي  با  خنجرهایی 
کردند. در میان تبرهاي جنگی و خنجرهایی که همراه مردگان 
دیده  اساطیري  مضامین  تجلی  در  زمینه  دیگري  شدند،  دفن 
می شود. این تبرها و خنجرها که در زندگی واقعی براي از بین 
بردن خصم و پیروزي بود، در زندگی پس از مرگ نیز وسیله اي 
براى دفاع روان مرده در جهان پر مخاطره بعدي در مقابل ارواح 
از  و  متبرك شده  تبرها  و  این خنجرها  بود.  اهریمنی  نیروهاي 
نیروي آسمانی بهره مى گرفتند و اغلب روي آنها تصویر خدایان، 
الهگان و حیوانات اساطیري نقش مى شد (فانیان، 1354، 21). 
از نقش ماهى  که سابقه اي طوالنی دارد، به دلیل مفهوم آیینی 
آن براي تزیین آثار زیادي استفاده شده است. روي اثر مهري از 
دوره جمدت نصر نقش دوازده ماهی در حال شنا در یک جهت 
مفرغی  تبر  یک  روي   .(Gustavus, 1940,11) می شود  دیده 
پنج  از  یکی  اول ق.م که  به هزاره  متعلق  از کرمانشاه  مکشوفه 
انگشتی هاي آن به صورت عقابی برگشته و روي تیغه آن تزیینی 
برجسته به شکل مردي کاله به سر با یک ماهی در بغل نمایش 
داده شده است. ماهی نشانه اآ5 خداي بین النهرینی ها و داگن6 
خداي کنعانی هاست (گدار، 1345، 32). در اطراف یک سپر از 
نقش  پاسارگاد  شرقی  درگاه  و   (Culican, 1965,17) لرستان 
یک انسان با لباس ماهى حجارى شده  که شکل اِآ، خداي آب 
است. لباس ماهی مقدس در آشور نو در زمان آشور بانیپالII و 
 (Kawami, 1972,143). شناخته شده است IIIپسر آن شلمانصر
ماهی مظهر خداي رودخانه، مرداب، حاصلخیزي و باروري است. 
اصل  ماهی،  دم  با  بزي  یا  ماهی  داراي شکل  اآ خداي سومري 
و منشأ برج جدي است. در دوران آشور نو کاهنان جامه اي به 
شکل ماهی به تن داشتند. نقش ماهی از هزاره چهارم ق.م بر 
مهرها نقش بسته است  که کهن ترین آنها مربوط به شکارچی و 
صیاد است (دادور و مبینی، 1388، 63 و64). پس شاید ماهى 
هفت سین نیز بازمانده باور بسیار کهنى باشد که به طور نمادین 
حرکت خورشید به برج آغاز بهار را که در سومر حمل یا قوچ و 

در مصر ثور یا گاو نر بود، در زمین تداعى مى کند.

● شیئ (4)
پالك مدور نقره ، با قطر تقریبی33/5سانتی متر که اطراف آن 
 با نقش برجسته غنچه هاي گل لوتوس با ساقه هاي مواج متصل 
میان  و  صفحه  وسط  در  (تصویر20).  شده  است  تزیین  هم  به 
گلها، دو گاومرد بالدار روبروي هم، روي دو پا ایستادند. بدن آنها 
انبوهی  از روبرو نشان داده شده و ریش  نیمرخ و صورتشان  از 

و  با دم شیر، بدن گاو  را پوشانیده است. گاومردها  آنها  صورت 
سر انسان با دو شاخ بلند به پشت برگشته هاللی، نمایش داده 
شده است. بدنشان برجسته و از گردن به بعد به صورت مجسمه 
روي  تزیین  نوع  این  مشابه  نمونه  است.  شده  خارج  صفحه  از 
جام هاي کالردشت و مارلیک دیده می شود. در زیر پاي گاومردها 
دو اسفنکس مونث، با بدن شیر به حالت نشسته  که روي یک 
دست تکیه زده و دست دیگر را در مقابل هم قرار دادند، با دو 
بال بلند، موي بلند تا روي سینه و یک گوي مدور تزیینی در 
باالي سرشان درحالی که صورت آنها به طرف عقب برگشته، دیده 
می شود. اسفنکس آشوري به صورت یک شیر یا گاو نر بالدار بود 
که سري به شکل یک مرد ریش دار داشت و بعدها به شکل زنی 
 Ware, 1976,) درآمد که تنه آن به شکل یک شیر بالدار بود
200). همزمان در آشور نو و ایالم روي مهرهاي استوانه اي نقش 
نقوش  می شود.  مشاهده  سینه  روي  تا  بلند  ریش  با  اسفنکس 
خدایان به صورت ایستاده روي حیوانات تخیلی یا طبیعی، بیشتر 
 Porada,) است  مانده  باقی  مته اي  به سبک  نو  از دوران آشور 

.(1970, pL.III
تجسم حیوان بالدار که در هنر لرستان زیاد به چشم می خورد، 
یکی از قدیمی ترین مضامین اساطیري و هنري جهان است  که 
در ایران سابقه این مضمون به هزاره دوم ق.م می رسد (فانیان، 
 1354، 20). نقشمایه موجودات تخیلی و نیمه خدایی در ایالم و 
بین النهرین رایج بوده  است. در آثار فلزي مربوط به دوره آهن در 
لرستان تصاویر بالدار انسان و حیوان دیده می شود. گاو نر بالدار 
منشأ فنیقی داشته  که در هنر آشور میانه نیز، نشان داده شده و 
از هزاره اول ق.م به بعد روي مهرهاي ایالمی و بابلی ظاهر شده 
است (Moorey, 1967, 22). گدار گاومردها را ارواح می خواند 
ایران  آنها نگهبانان درخت مقدس بودند. در  و معتقد است  که 
گاومرد از عناصر هنر ایالمی بوده  که روي اشیاء هنري لرستان 
بازنمایی شده است (ماسکارال، 1387، 205). گاومرد در بابل در 
دوران کاسیها، دیو حمایت کننده تلقی می شد (پاتس، 1385، 
370). هنرمندان لرستان که در ارتباط با هنرمندان همسایگان 
خود، ایالم و بین النهرین بودند، شکل این موجودات اساطیري را 

از هنر آشوریان از طریق ایالم اقتباس نمودند. 

● شیئ (5)
پالك نقره به ارتفاع 19/5سانتی متر با نقش یک شیر بالدار 
به حالت ایستاده روي دو پا که در اطراف آن سوراخ هایی براي 
با  جانور  این  (تصویر21).  دارد  وجود  جایی  یا  چیزي  به  نصب 
است.  ایستاده  تهدید  و  هجوم  حالت  در  خیره کننده اي  انسجام 
یک پاي حیوان به طرف جلو و پاي دیگر به طرف عقب، دهان 
بر  گواه  دقیق،  شده  کنده  خطوط  با  بزرگ  چنگال هاي  و  باز 
خشم و عناد حیوان است. دسته موهاي گردن ادامه یافته و به 
بال ها متصل می شود. شیر داراي چهار بال  که هر بال شامل سه 
ردیف پرهایی است  که به دقت ایجاد شده و به صورت واحدهاي 
مربع، مستطیل مجزا از یکدیگر نشان داده شدند. از این سبک 

بررسى تحلیلى نقشمایه هاى نمادین و اساطیرى 
در هنر کلماکره لرستان
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اشــیاى گنجینه غار کلماکره ظروف سلطنتى با کاربرد آیینى ـ 
تشــریفاتى بوده که تجلی از یک حکومت اشــرافی و فئودال از 
فرهنگ ایرانی ـ ایالمى هســتند که ایدئولوژي، قدرت و شــکوه 
پادشــاهان َسَمتی7 (ساماتورا) را نمایان می کند. در این پژوهش 
بر اســاس مدارك موجود، به شناســایی جزء به جزء موتیف ها، 
ارتباط ترکیبی و در حالت کلی به تفاسیر روایی آنها تا حد امکان 
پرداخته شــد و در تحلیل نقش نگاري اشــیاء از مدارك مکتوب، 
اطالعات موجود درباره تنوع گونه هاي گیاهی و جانوري، گونه هاى 
ظروف، تنوع موضوعات و نقشمایه هاي روي ظروف استفاده شد. 
سبک هنرى زاگرس که در اواخر هزاره دوم ق.م ظهور پیدا کرد، 
در هزاره اول ق.م به اوج خود  رســید. ســبک هنري کلماکره بر 
نظامــی غنی از نمادها تکیه دارد و از  نقشــمایه هاي جانوري به 
وفور اســتفاده شده اســت که با مطالعه این نقشمایه ها می توان 
رتبه اجتماعی و ایدئولوژي صاحبان این گنجینه را مشخص کرد. 
هنر کلماکره نه ابتدایی اســت و نه ســاده، این اشیاء داراي یک 
سبک هنري هستند که عالوه بر مضامین آیینى ـ هنرى محلی، 
بار نفوذ تأثیرات چندي را به دوش می کشــد و شاید بتوان سهم 
هر یک از شــیوه هاي بیگانه را در آن روشن کرد که آشور و ایالم 
بیشــترین تأثیر را در هنر کلماکره داشتند. هنر کلماکره لرستان 
نهادي ابتکاري در تناســبات دارد کــه در آن عناصر برگرفته از 
بیگانگان را درهم می آمیزد. این آثار تبادالت فرهنگی و داد وستد 
بین مناطق مختلف را نشان می دهد. هنر کلماکره لرستان نتیجه 
ترکیب قومی و فرهنگی اقوام مهاجر ایرانى و ایالمیان ســاکن و 
ادغام فرهنگ ها و ادیان مختلف اســت. چنــان  که در کنار آثار 
هنري ترکیبى، نمونه هاي هنــر و ادیان اقوام مختلف به صورت 
نسبتاً مســتقل نیز باقی مانده و حفظ شــدند. این اشیاء گاهی 
ساده با یک نقش تزیینی و گاهی به صورت یک اثر هنري بسیار 
زیبا با نقوش مختلف ساخته شدند. در ابداع این نقوش طرز فکر، 
عقاید، اعتقادات و رســوم این قوم تأثیر زیادي نهاده است. آنان 
به خدایان گوناگونی اعتقاد داشــتند و هر خدا مظهري از عوامل 
طبیعت محســوب می شد که آن را به شــکلی روي اشیاى خود 

نمایان می کردند. با این  که فهم و تفســیر آثار هنري لرســتان 
خالی از اشکال نیست، ولی در پی بردن به رسوم و آداب قدیمی 
ایران داراي ســهم بزرگی است، زیرا بدون آثار لرستان نمی توان 
آثــار تمدن هاي بزرگ دوران تاریخی مانند ماد و هخامنشــی را 

تفسیر کرد. 
ویژگى عمده اي  که در این اشــیا دیده می شــود، همان استفاده 
از اشــکال حیوانات اســت. اعتقاد و باور به حیوانــات و نیروى 
متافیزیکى آنها عنصر اصلی و ماده ابتدایی مذاهب بدوي بوده که 
نوعى از توتمیسم است. این پرستش ناشی از ارزش حیوانات در 
زندگانی بشر بوده اســت. پیروان اهل حق در لرستان هنوز هم، 
به انتقال روح از بدن انســان به جسم حیوان و بالعکس یعنی به 
تناســخ معتقدند و به غول و دیو و امثال آنها که گاهی به صورت 
حیوان و گاهی به شکل انسان درمی آیند، اعتقاد دارند. بیشترین 
مفاهیم اساطیرى در هنر کلماکره، آفرینش با مضمون نبرد نور و 
تاریکى است. نور و تاریکى و خاصیت شگفت آنها در نفى یکدیگر 
الهام بخش اســاطیر، افسانه ها، اشــعار و باورهاى اعتقادى ایران 
باســتان بوده اســت. نور نماد خوبى، دانایى و سخاوت و تاریکى 
نماد بدى، جهل، تنگ نظرى و ظلمت اســت. این تفکر ریشه در 
باور زروانیسم در لرســتان داشته است. خداى زروان پدر و مادر 
نور و تاریکى است که قدیمى ترین نقش این خدا روى یک لوحه 
نذرى برنزى متعلق به هزاره اول ق.م در لرستان کشف شده است. 
همچنین در هنر نمادین کلماکره بُن مایه تالش براى رســیدن 
به زندگى جاودان کامًال نمایان اســت و رد پاى افکار، اساطیر و 
افسانه هاى آنان را هنوز هم در افسانه ها و اساطیر امروزى لرستان 
مى توان مشــاهده کرد. اسطوره ها بینش شهودي جوامع ابتدایی 
و تفســیر انسان نخســتین از جهان و طبیعت است. نقاشی هاي 
غار میرمالس و دوشــه لرستان نشــان می دهد که انسان براي 
بیان اندیشــه ها و عواطف خویش از اســاطیر کمک گرفته  است. 
پس اســطوره ها تنها جنبه روایی ندارند بلکه فلزکارى، نقاشــی، 
مجسمه ســازى، سفالگرى و حتی رقص هاي آیینی همه به نوعی 

جنبه اساطیري دارند. 

نتیجه

کنار  موهاي  و  زیرگردن  موهاي  دادن  نشان  براي  ساده سازي 
گوش هاي تیز آن نیز استفاده شده است. ریشه اصلی چهار بال در 
هنر لوانت است که روي عاج هاي متعلق به هزاره اول ق.م از تل 
 Herrmann&) حلف، ساکچه کوزو و کاراتپه قابل مشاهده است
با نقطه هایی به صورت  Curtis, 1998,123). موهاي بدن شیر 
ردیف هاي افقی نشان داده شده است. عضله چهار سر ران هر دو 
پاي عقب شیر با تعدادي نیم دایره هاي متحدالمرکز نشان داده 
شده است. ترکیب متهورانه و بسیار گویاي این نقش مدت زمانی 
طوالنی در هنر باستان خاورمیانه دیده می شود. شیرهاي بالدار  
با دم جاروب مانند و گوش هاي تیز شده در دوران آکاد ظاهر 
دارند.  شیردال  عقبی  پاهاي  معموالً  خاورمیانه  جانوران  شدند. 

روي پالك کلماکره نیز پاهاي شیر شبیه به پنجه عقاب است. 
بینی بزرگ  تزیین چهره چشم، بینی چین و چروکدار، سوراخ 
فرمول  به  شبیه  کرده،  آمیز  اغراق  و  مختصر  را  همه  شده  که 
سر شیرهایی است  که شروع آن از هنر اورارتو بوده است. شیر 
داراي دو شاخ بوده  که با دهان باز حالت نعره زدن به خود گرفته 
بوده  که  از موضوعات مهم مذهبی قوم آشور  این صحنه  است. 
سمبل پرنده شرور انزو است (مک کال، 1373، 91) که در نقش 
برجسته اي از نینوا شیري به حالت ایستاده، با پاهاي شیردال و 
از سرتیامات به دست آمده است. نمونه مشابه این شیر با اندکی 
اختالف روي حلقه زرین ارجان نیز دیده می شود. این لوح کاربرد 
آیینی/ مذهبی داشته و با تکنیک چکش کاري ساخته شده است.
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پی نوشت ها

1 Samatoura.
2  Kalmakarreh.
3   Narmer Menes.
4  Nefertum.
5  Ea.
6  Dagon.
7  Samati.
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