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بررسی نقوش جانوری و «جانوران ترکیبی» در آثار سننیی
تمدن جیرفت


زهرا حسینآبادی

استادیار دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/6/30 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/12 :

چکیده
تمدن جیرفت ،از تمدنهای کهن فالت ایران در حوزۀ هلیلرود است .ظروف و اشیای بهدستآمده از این منطقه نهتنها بیانگر
فرهنگ و تمدن غنی این سرزمین است ،بلکه به دلیل داشتن تصاویر زیبا و بدیع ،از ظرفیتهای درخور مالحظه برای پژوهش
در مورد شیوۀ زندگی و فرهنگ رایج در میان مردم این منطقه برخوردار است .هدف از این پژوهش ،معرفی ،شنناخت و بینان
نمادین موجودات تصویرشده روی ظروف سنگی جیرفت است .بنابراین ،در این پژوهش که به شیوۀ توصنیفی و تحلیلنی و بنا
تکیه بر منابع کتابخانهای تدوین شده است ،با این فرض که شیوۀ پردازش این نقشها ،متأثر از طبیعنت و نگنرش منذهبی و
دینی مردم جیرفت است ،تعدادی از نقوش حیوانی و انسانی حکشده روی ظروف سننگی بررسنی شنده اسنت .نتیۀنا اینن
پژوهش ،حکایت از تأثیر درخور مالحظا شیوۀ زیست و تفکر مردمان باستانی جیرفت بر نحوۀ طراحی برخی از نقنوش خنا
ازجمله نقوش حیوانی ،انسانی و نقوش جانوری ترکیبی دارد .این نقوش ،نوعی تخیل خالق را به نمایش میگذارند؛ تخیلی که
سبب شکلگیری تصاویری شده است که میتوان آنها را نتیۀا باورهای فکری مردم این سرزمین دانست.

واژگان کلیدی
جانوران ترکیبی ،جیرفت ،ظروف سنگی ،نقوش حیوانی.
 تلفن ،09151906152 :نمابر،054-33447433 :

E-mail: hosseinabadi_2007@yahoo.co.uk
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مقدمه ___________________________________________________
فالت ایران به دلینل ویژگنیهنا و شنرایخ خنا طبیعنی و
اوضنناج جارافیننایی ،از دیربنناز از کننانونهننای تمنندن جهننان
شننناخته مننیشننود .یافتننههننای باسننتانشناسننی اخیننر ایننن
سرزمین ،حکایت از وجود تمدنی عظیم در منطقا هلینلرود
دارد .اشیا و ظروف سنگی بهدسنتآمنده از اینن تمندن کنه
حاوی نقشمایههای متنوعی هستند ،از حیث شیوۀ پردازش
نقوش اهمیت خاصی دارنند .اینن نقنوش کنه بازتناک تفکنر
اساطیری پدیدآورندگان خودند ،ویژگیهای خاصی دارند که
تالش بیوقفا انسنان باسنتانی را بنرای تسنلخ بنر محنیخ و
نیروهای طبیعی نمایان میسازد .لذا در این پژوهش با فرض
اینکه نگرش مذهبی و دینی مردم جیرفت در شیوۀ پردازش
این نقشها تأثیر شایان مالحظنهای گذاشنته اسنت ،نقنوش

حیوانی و انسانی تعدادی از این ظروف سنگی بررسنی شنده
است .سؤاالت مهمی که در این تحقین بنه آنهنا پرداختنه
میشود ،عبارتاند از :نقشمایههای بهکناررفتنه روی ظنروف
جیرفت ،نماد و سمبل چه چینیی اسنت و هندف از ترسنیم
آنها بر روی این آثار چه بوده است؟
این پژوهش از نوج نظری و شیوۀ تحقی توصیفی -تحلیلنی
است .گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای و اسنادی صنورت
گرفته است .برای دستیابی به نتیۀا بهتنر ،اینن پنژوهش در دو
بخش کلی تدوین شده است .در بخش اول ،برای آشنایی بیشتر
با حوزۀ تمدن هلیلرود ،به معرفی منطقا جیرفت پرداخته شده
اسننت .بخننش دوم نیننی بننه مطالعننا نقننوش حیننوانی و انسننانی
بهدستآمده از این منطقه اختصا دارد.

پیشینۀ پژوهش
بررسننیهننای صننورتگرفتننه بننرای یننافتن پژوهشننی مسننتقل
درخصو مطالعا نقنوش جنانوری و «موجنودات ترکیبنی» در
آثار سنگی تمدن جیرفت ،نتیۀهای در بر نداشت .اینن موضنوج
حاکی از آن است که در اندک پژوهشهای صورتگرفته در این
زمینه ،موضوج نقوش جانوری و جانوران ترکیبنی ،کمتنر اقبنال
داشته است .در مورد اطالعات کتناکشنناختی منرتبخ بنا اینن
موضوج میتوان به نتایج بررسنیهنای باسنتانشناسنی منطقنا
جیرفت اشاره کرد .از کتاکهای معروف و پُراستناد ،کتناکهنای
مربوط به تمدن و آثار جیرفت تألیف یوسف مۀیندزاده هسنتند.
کتاک جیرفت ،کهنترین تمدن شرق ( )1382از مۀیندزاده
که در آن به چگونگی کشنف تمندن هلینلرود پرداختنه شنده
است ،کاتالوگی از مۀموعه آثار اینن تمندن و چنا منوزۀ ملنی
است ( .)1384در این کتاک ،شرحی از اکتشافات صنورتگرفتنه
در این منطقه نگاشته شده و حاوی تصاویر بسیار زیبایی از آثنار
این منطقه است .همچنین میتوان به مۀموعنه مقناالتی ماننند
«تصویرشناسی جیرفت» ( )1387و «نگاهی به نقنوش بازماننده
از جیرفت» ( )1386اثر ژان پرو و کتاک هنر عصنر مفنر در
ایران ( )1392نوشتا هالی پیتمن اشاره کرد.
 .1تمدن جیرفت
شهرستان جیرفت در جنوک استان کرمان و در بستر رودخانا
هلیلرود قرار گرفته است .هلیلرود را میتوان از عوامل اصنلی
شکلگیری فرهنگ و تمندن جیرفنت دانسنت .آثنار باسنتانی
کشفشده از این تمدن ،غالباً مربنوط بنه منطقنا کنارصنندل

است .کنارصندل در جننوک شنرق اینران ،در فاصنلا بنیش از
 1500کیلنومتری تهنران و حندود  1000کیلنومتری جننوک
بینالنهرین ،یعنی جنوک عنراق امنروزی قنرار دارد .حفرینات
نشان منیدهند در کنارصنندل ،ننه بنا دو ت نه و دو مۀموعنه
معماری متفاوت و مۀیا از هم ،بلکنه بنا مۀموعنا یک ارچنه و
گستردهای از آثار باستانی با ویژگیهای شهری وسنیع روبنهرو
هستیم .شهری متشکل از بناهای عمومی ،خاننههنا ،بنا هنا و
نخلستانهای فراوان به وسعت صدها هکتنار کنه شناید مرکنی
منطقه جیرفت یا پایتخت پادشاهی «اَرَتَ» باشد.
در برخی متون کهن و باسنتانی بنه دو حکومنت غننی و
ثروتمننند ارت و مرهشننی اشنناره شننده اسننت کننه برخننی از
محققان ،جنوک شرق ایران را برای این دو شنهر مکنانینابی
کردهاند (پیران و حصاری .)2 :1384 ،چه این فرضیه اثبنات
شود و چه نشود ،جیرفنت راهنمنای مناسنبی بنرای دوراننی
خواهد بود که خخ برای اولین بنار در آنۀنا شنکل گرفتنه و
بازرگانان در آن طال ،الجورد و ادویهجات را از سند بنه نینل
منتقل میکردنند (کناوینگتون .)39 :1386 ،توزینع ظنروف
سنگی از نوج کلوریت در سرتاسر خاورمیانه از رود فنرات تنا
درۀ سند میتواند نشانهای از شعاج ارتبناطی اینن تمندن بنا
فرهنگها و تمدنهای دیگنر در نیمنا نخسنت هنیارۀ سنوم
پیش از میالد به شمار آید (رفیعفنر .)46 :1386 ،اینن دوره
بننرای شننکلگیننری تمنندن شننرق بسننیار مهننم ،حینناتی و
سرنوشتساز بوده است .بعضی از موضوعات تصاویر جیرفنت
ازجمله «تسلخ بر حیوانات» (ارباک حیوانات) ،بسیار قندیمی
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است و این موضوج از اواخر هنیارۀ پننۀم قبنل از منیالد در
ایالم و بهویژه شوش هم شناخته شده بود (پرو.)74 :1386 ،
وجود کوههای بلند همنراه بنا معنادن گونناگون طبیعنی
مانند مس و انواج سنگهای صابونی کلوریت ،فیروزه ،عقین
و سنگ الجورد ،نینی دشنتهنای وسنیع و حاصنلخیی ،اینن
منطقه را به یکی از حوزههای مهنم فرهنگنی و کنانونهنای
مهم اقتصنادی -صننعتی شنرق باسنتان تبندیل کنرده بنود.
مطالعا منابع تاریخی و جارافیایی نشان از توجنه مورخنان و
سیاحان به این منطقه دارد .آنها در آثار خویش ،جیرفت را
منطقننهای گسننترده و حاصننلخیی در اسننتان کرمننان معرفننی
کردهاند (صفا .)63 :1390،امنا کناوشهنای باسنتانشناسنی
اخیر که به کشف پیشینا پرشنکوه و درخشنان اینن تمندن
انۀامید ،حکایت از اهمیت تمدن جیرفنت در دوران باسنتان
دارد؛ «بهطوری که نهتنها سازندگان این آثار قادر بنه تولیند
انواج و اقسام ظروف و ابیارهای متنوج بودند ،بلکه توانایی آن
را نیی داشتند که با ایۀاد ارتباط مستمر با تمدنهای ایالم و
بینالنهرین در غرک و سایر فرهنگهای موجنود در منناط
جنننوبی خلننیج فننارغ و افاانسننتان و شننبهقننارۀ هننند،
دستاوردهای فرهنگی و صنعتی خود را به اینن سنرزمینهنا
صادر کنند» (مۀیدزاده و سرلک.)6-8 :1381 ،
یکی از کاالهای مهم تولیدشده در تمدن جیرفت ،ظروف
سنگی است که به علت داشتن ویژگیهنای هننری ازجملنه
استفاده از فرمهای زیبا در طراحی بدنا ظروف و اسنتفاده از
نقشمایههای متفاوت ،بسیار درخور توجه است .بررسی اینن
نقوش ،بیانگر مهارت سازندگان این آثار در استفاده از عناصر
طبیعی محیخ بهعنوان موتیفهای تییینی اسنت؛ بنهطنوری
که بسیاری از نقشمایههای ترسیمی تکراری بر روی ظروف،
مانند نخل خرما ،منار و عقنرک ،دقیقناً بازتنابی از گیاهنان و
جانوران این منطقه است.
 .2آثار سنیی جیرفت
سنگ چخمناق کنه بنه مقندار فراواننی در رسنوبات آهکنی
هلیلرود وجود دارد ،از مصالح اصلی ساخت ظنروف سننگی
جیرفت است که به لحاظ رنگ ،نوج و کیفینت ،بنهراحتنی از
دیگر سنگهای این منطقه شناسنایی منیشنود و همنراه بنا
سنگ صندل به کار میرود .سنگهای چخماق بهکاررفته در
کنارصندل از نوج دانهریی و بسیار مرغوک هستند کنه عمندتاً
از رنگهای سیاه خاکستری ،کرم ،قهوهای روشنن و قهنوهای
تیره تشکیل شدهاند .کیفیت فراوان اینن ننوج سننگ باعنث
شده است صنعتگران بتوانند با بهکاربستن تکنیکهای بسیار
دقی و در عین حال پیچیده ،ادوات و ابیارهای بسیار ظریف
و کارآمدی را تولید کنند (مۀیدزاده.)117 :1382 ،

سنگی که در جیرفت استفاده میشد ،بنه رننگ خاکسنتری
با دانههای براق سبی بود .اینن سننگ ننرم و کنارکردن روی آن
آسان است؛ هرچند دارای سطحی خشن است .این نرمبودن بنه
ایۀاد تییین برجسته بر روی آن میانۀامید .همچننین تیییننی
که اغلب با نشاندن سنگهایی به رنگهای فیروزه ،آبنی کبنود و
الجورد و مانند آن جلوۀ خاصی مییافت ،یعننی تکنینک نقنش
برجسته روی زمینا صاف ،حندود دههنیار سنال پنیش در دورۀ
پارینا سنگی در اروپا و خاورمیانه متداول بوده اسنت .اینن روش
احتماالً بعدها در بنینالنهنرین و اینران ،بنا نخسنتین مهرهنای
استوانهای احیا شده است که اثر نقشنی را کنه بنر خنود دارنند،
بهصورت برجسته روی گل رغ برجا منیگذارنند (پنرو:1387 ،
 .)290فرمهای اصنلی ظنروف سننگی جیرفنت از فنۀنانهنای
پایهدار ،ظروف بلند با لبا برگشته و ظنروف کوچنک اسنتوانهای
تشکیل شده است یا به شکل سنگِ بریدهشدهای با قطر  3ینا 4
سانتیمتر هستند که به شکلهنایی همچنون کینف دسنتی ینا
«تختا بازی» با  20خانا کوچک برای مهنره طراحنی شندهانند.
این تختا بازی به شنکل جنانوری (عقناک ،عقنرک و ماننند آن)
ساخته شده است (پرو .)290 :1387 ،نمونههایی از این ظنروف
را میتوان در جداول مشاهده کرد.
 .1 .2نقوش استفادهشده برای تزیین آثار سنیی
بهطور کلی ،منیتنوان موضنوعات نقنششنده بنر روی آثنار
جیرفت را به چند دسته تقسیم کرد:
 .1موضوعاتی که از اقلیم گیناهی اینن سنرزمین نشنئت
گرفته است ،مانند نقش گیاهنان کنه شنامل درختچنههنای
کوتاه ،بوتهها و نخلها میشوند؛
 .2موضوعاتی که برگرفته از حیاتوحش منطقنه اسنت،
مانند نقوش حیواننات وحشنی (عقناک ،منار ،پلننگ ،شنیر و
عقرک) و حیوانات اهلی (بی کوهی و گاو کوهاندار)؛
 .3در برخی نقوش ،گیاهان و حیوانات با هنم بنه تصنویر
کشیده شدهاند؛
 .4نمای باروی شهرها؛
 .5موضوعات الهامگرفته از اعتقادات مردم ،مانند نقنوش
موجودات افسانهای و هیوالها؛
 .6نقش انسان که در برخنی نقنوش در حنال رامکنردن
حیوانات وحشی یا در حال نوازش حیوانات اهلی نشنان داده
شده است.
موضوج درخور توجه در طراحی نقوش انسنانی و حینوانی
آن است که در بیشتر ظروف جیرفت ،تقریباً تمامی نقشهنا و
بدن موجودات بهویژه چشمها «سنگنشنانی» شنده اسنت .در
این سنگنشانی ،چشمها در جانوران وحشنی و گوشنتخنوار
مانند عقاک ،منار ،پلننگ و شنیر ،گنرد و در جنانوران اهلنی و
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گیاهخوار مانند بی کوهی و گاو و انسان بیضی است .سنگی کنه
در چشمها نشانده شده ،از جنس سنگ مرمر یا آهکنی سنفید
یا فیروزه است .در نمونههایی نیی سنفیدی چشنم پلننگهنا از
سنگی به رنگ اخرا و سیاهی چشم با فیروزه کار شنده اسنت.
این در حالی است که در نقوش برجسنتا سنومری و بنهطنور
کلی ،در بینالنهرین در هیچیک از نقنشماینههنای انسنانی و
جانوری طی هیارههای چهارم و سوم قبل از منیالد ،از تنییین
سنگنشانی استفاده نشده و اگر چنین نمونههایی هم موجنود
بوده یا در آینده بنه دسنت منیآیند ،بایند بنه جسنتوجنوی
خاستگاه آن در جایی دیگر در ایران و بنه احتمنال قرینب بنه
یقین ،در کرمان پرداخت (مۀیدزاده.)3 :1382 ،

 .2 .2نقوش حیوانی
در فهرست شمایلشناسی آثنار کشنفشنده از تمندن جیرفنت،
بخش بیرگی به بررسی جنانورانی همچنون گناو کوهناندار ،بنی
کوهی (که به نظر میرسد در مسیر اهلیشدن قرار دارد) ،شنیر،
پلنگ ،عقاک ،عقرک (کژدم) ،مار ،روباه ،خرغ و ماهی اختصا
یافته است .تمامی اینن گوننههنای حینوانی در جیرفنت ،حنوزۀ
محیخ زیست ویژۀ خود را دارند و گنیینش آنهنا ظناهراً تحنت
تأثیر مشاهدۀ ویژگی غالبی در طبیعت آنها بوده است.
 .1 .2 .2حیوانات وحشی
تصاویر عمدۀ نقششده از حیوانات وحشی عبارتاند از :منار،
پرندگان شکاری ،کژدم (عقرک) ،شیر و روباه.

جدول  .1شیوۀ تصویرگری حیوانات وحشی

حیوانات وحشی

نمونههایی از اشیای سنیی جیرفت

توضیحات

مار

مار یکی از نقشمایههای حیوانی پرتکرار و رایج بر روی
ظروف سنگی جیرفت است .نقش دو مار به هم پیچیده و
خشمگین که با دهانهای باز در مقابل هم قرار گرفتهاند،
اغلب با استفاده از سنگهای رنگی و سفید ،سنگنشانی
شده است.

شیر

در آثار مکشوفه از جیرفت ،این حیوان با بدنی پوشیده از مو
که تا روی دمش کشیده شده ،نمایش داده شده است.

عقاب

در تصاویر جیرفت ،عقاک پرندهای شکاری بوده که اغلب به
بهتنهایی در حال پرواز است یا بهسرعت به سوی
الشه برخی نشخوارکنندگان مانند بی و گاو در حال فرود
است که به پشت
افتادهاند .گاهی اوقات تصویر این
پرنده از روبهرو با بالهایی گسترده ،دم بازشده به شکل
بادبین و چنگالهایی فرورفته در بدن مار نمایش داده
شده است .سر این پرنده از زاویا نیمرخ و بینیاش بهصورت
خمیده به تصویر کشیده شده است.
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ادامۀ جدول  .1شیوۀ تصویرگری حیوانات وحشی

حیوانات وحشی

پلنگ

نمونههایی از اشیای سنیی جیرفت

توضیحات

در تصاویر مربوط به پلنگ ،این حیوان در حال مبارزه با
ماری است که قصد دارد با حلقههایش این حیوان را محصور
کند .در مقابل ،پلنگ در برابر انسانی که قادر است او را از
روی زمین بلند کند و بهصورت واژگون بر روی انگشتان و
باالی سر نگه دارد ،مقاومت کمتری نشان میدهد.

کرکس

در اغلب این تصاویر ،کرکسها بهصورت وارونه در
زیر درخت یا زیر پای حیوانات دیگر ازجمله
قوچ نشان داده شدهاند.

کژدم

در تصاویر مربوط به کژدم ،سر این حیوان با شکمش یک تکه
است و بهصورت جیئی از شکم طراحی شده است .از سر ،دو بازو
خارج شده و در انتهای هر بازو ،تصویری انبرشکل وجود دارد.
شکم این حیوان هفت حلقه و دمش شش قطعه است و آخرین
قطعه دم که سرکج است ،نیش آن قرار دارد .در هر قسمت از
تنه ،چهار پا وجود دارد که بسیار ظریف و نازک است .اسکلت
بدن این حیوان با شیارهایی راست ،مواج یا ردیفهایی زیگیاگ
به تصویر کشیده شده است.

روباه

روباه در ظروف سنگی جیرفت اغلب در کنار
جانوران دیگر ترسیم شده است.
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 .2 .2 .2حیوانات اهلی
صحنا جانوران شاخدار گیاهخوار کنه در صنلح و آرامنش در
مرغیارها به چرا مشاول اند ،نقشماینا متنداولی در جیرفنت
است .در این صحنهها اغلب دو بی کوهی را میبیننیم کنه رو

به یکدیگر در دو سوی درختی به حالت کامال ً قریننه ینا بنر
روی پاهای جلو ایسنتادهانند و قصند خنوردن شناخ و بنرگ
درخت را دارند.

جدول  .2شیوۀ تصویرگری حیوانات اهلی

حیوانات اهلی

نمونههایی از اشیای سنیی جیرفت

توضیحات

بز

بیهای کوهی بر ظروف سنگی جیرفت در طبیعیترین و
زیباترین شکل ممکن ظاهر میشوند؛ بیی که هر چهار پایش
بر زمین قرار دارد و خمیدگی شاخهایش رو به باالست ،بیی
که یکی از پاهای پیشین را از زمین باال آورده ،بیی که روی دو
پای عقب ایستاده و یکی از پاهای پیشین را تا نیدیکی پوزه
باال آورده یا اینکه آن را روی شاخه درخت قرار داده است و
بیهایی که در دو ردیف و در دو جهت مخالف ،از چپ به راست
و از راست به چپ و در حاالت گوناگون قرار دارند .در این
صحنهها گونههای متفاوتی از بیهای کوهی را میتوان از شکل
شاخهایشان تشخیص داد.

قوچ

قوچها در تصاویر جیرفت به حالت نشسته یا در
حال استراحت یا در حال تاذیه تصویر شدهاند.

گاو

 .3 .2 .2موجودات ترکیبی
انسان -جانورها بخش بیرگی از موجودات ترکیبی را تشکیل
میدهند که بهصورتهای «انسان -عقرک»« ،انسنان-گناو»،
«انسان-شیر»« ،یوزپلنگ» و ...شناسایی میشنوند .اینن امنر
که در اساطیر و تمدنهای اولیا بشری نینی بنهکنرات دینده
میشود ،بیانکنندۀ آن است که در نگاه اقوام پیشین ،انسنان
ترکیب یا همنهادهای از جهان اسنت .بنر اسناغ بسنیاری از

در تصاویر جیرفت ،گاوها زمانی که نخوابیدهاند ،با طناک به
درخت بسته شدهاند .چنبرههایی که بر روی پاهای این
چهارپایان وجود دارد ،چییی شبیه روبان یا انبوهی از پشم
است .در بعضی از تصاویر نیی میتوان الشه گاو کوهاندار
جوانی را در برابر پای جانوری وحشی مشاهده کرد.

اسنناطیر ،شننباهت و ارتبنناط چشننمگیری میننان عناصننر
تشکیلدهندۀ انسان و عناصر متشکلا کائنات وجنود دارد .از
سوی دیگر ،تصاویر ترکیبی «انسان-جانور» بیانکنندۀ برخی
از اعتقادات مردم باستان دربارۀ خداوند است .به تصور آننان،
خداوند موجودی است شبیه انسان و در عین حال ،متفناوت
با او و دارای قدرتی بهمراتب واالتر .آننان بنرای تۀسنم بناور
خود ،خداوند یا موجنودات مناورایی را بنا تصناویر «انسنان-
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جانور» نشان دادهاند .بشر برای دستیابی به بینشنی تنییهنی
دربارۀ خداوند ،از چندین مرحلنه گذشنته کنه یکنی از اینن
مراحل ،مرحلا تصور ترکیبی است (صرفی.)70 :1383 ،
همچنین انگارۀ «انسان -جنانور» کنه در تمندن جیرفنت
غالباً پاها و نیمتنه پایین بهصورت انسان و سر بهصورت جنانور
نشان داده شده است ،احتماالً میتواند بیانکنندۀ آن باشد که
منظور آنها انسانهایی است با قندرت و توانمنندی حیوانناتی
مانند عقرک ،شنیر ،گناو و نظنایر آن .در اینن نقنوش ،منرد بنا
حیوانی ترکینب شنده و موجنودی تخیلنی را منیسنازد .اینن
ترکیب معموالً از اطراف کمر آغاز میشنود و رشندیافتهتنرین
آنها ،ترکیب «انسان -عقرک» است .در این موجودات ،جنبنا
انسانی همیشه غالب است و بخنش جنانوری آنهنا اغلنب بنه
پنۀههای چنگالدار محدود شده است .همنا اینن موجنودات

خود را به زینتآالت آراستهاند و معموالً میان دو پلننگ ینا دو
مار قرار گرفتهاند« .روزگاری چنین تصور میرفت کنه تصناویر
یک موجود زیانکنار ،دارای قندرت جنادویی دفنع خنود اینن
موجود زنده (و دیگر زینانکناران) را دارد و اینن شناید ،نمناد
دوجانبا کژدم را توجیه کند» (هال.)82 :1380 ،
با توجه بنه اینکنه قسنمت فوقنانی بندن ،ارزشنمندتر و
شریفتر از قسمت پایین شنناخته شنده اسنت ،تصنویر سنر
حیوانی که خود مقدغ و احتماالً تنوتم بنوده ،بنهجنای سنر
انسان ،میتواند بیانکنندۀ نکته ای فرهنگی و ارزشنی باشند.
مننًالً «انسننان -عقننرک» ،نمننادی از رهبننر معنننوی و معلننم
انسانهنا و «انسنان -شنیر» نمنادی از قندرت و پادشناهی و
«انسان -گاو» نمادی از مفیدبودن فرد بنرای خنود و جامعنا
خویش باشد (صرفی.)71 :1383 ،

جدول  .3نمونههایی از شیوۀ تصویرگری موجودات ترکیبی (انسان -حیوان)؛ «عقرب -انسان» تنها موجودی است که بهصورت تنها ،رودررو یا ردیفی
نشان داده شده است.

انسان -حیوان

انسان -گاو

انسان -شیر

نمونههایی از اشیای سنیی جیرفت

توضیحات
بر روی این ظرف ،انسان -گاوی را میبینیم که با هر دست
پلنگی را از دم گرفته و آنها را به هوا بلند کرده است .این
موجود ترکیبی ،از قسمت باالتنه انسان و پایینتنه یک گاو نر
است .وی شال پهنی به دور کمر بسته و مچبندهایی بر مچ پا
دارد.
شکارچیان که اعتقاد بر این بود قدرت گاو و چابکی شیر را
دارند ،وارد اسطورهها شدهاند و تصویر آنها بهصورت مرد
گاونما (گاو– انسان) و شیرنما (شیر– انسان) درآمده است
(کاوینگتون.)39 :1386 ،

تصویر انسان -شیرهایی که در حال ستیی با انسان -عقرکها
هستند ،نمونهای از تالش انسانهای جیرفت برای به عاریت
گرفتن قدرت و زورمندی جانوران قوی را از سوی انسانهای
باستانی برای مرعوککردن قوای سهمگین سایر جانوران نشان
میدهد.
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ادامۀ جدول  .3نمونههایی از شیوۀ تصویرگری موجودات ترکیبی (انسان -حیوان)؛ «عقرب -انسان» تنها موجودی است که بهصورت تنها ،رودررو یا
ردیفی نشان داده شده است.

انسان -حیوان

نمونههایی از اشیای سنیی جیرفت

انسان -پلنگ

انسان-کژدم
(عقرب)

توضیحات

تصویر ارباک حیوانات بهصورت مردی پلنگنما که با هر دست
پلنگی را گرفته و آنها را تحت کنترل خود دارد.

عقرک -انسان یکی از چندین پهلوان فوق طبیعی است که بر
سطح ظروف سنگی کندهکاری شده است .این موجود اغلب
در ردیفهای افقی بر بدنه ظرف استوانهای شکل ظاهر
میشود .گاهی شخصیت فوق طبیعی آن از طری وجود
شاخهای الهی بر سر مشخص شده است.

پیکرهای با سر ،بازوان و باالتنه انسان و پایینتنه دم ماهی.
انسان -ماهی

 .3 .2انسانها ،حیوانات و روابط متقابل بین آنها
نقش انسان در مقابنل حیواننات در اکًنر صنحنههنا در سنه
موضوج عمده تشخیص داده میشود:
ال ن ) سننتیی و مقابلننه (اربنناک حیوانننات) :روی ظننروف
جیرفننت نننهتنهننا مکننرراً بننه نقننشمایننا اربنناک حیوانننات
برمیخوریم ،بلکه ارباک یا رامکننده ،در ظنرفهنا بنهصنورت
انسان-گاو ،انسان -شیر و انسان-پلنگ ظاهر منیشنود .اینن
موجودات انسانی یا هیوالیی ،انواج گوناگون جانوران وحشنی

مانند پلنگها ،مارها و انسان -عقرکهنا را در کنتنرل دارنند
(مۀیدزاده( )4 :1382 ،تصاویر 1و.)2
ب) حمایتگرایانه :در بسیاری از تصاویر ،انسنان در حنال
رامکردن یا نوازشکردن یک حیوان است (جدول  ،3آخنرین
تصویر ،انسان -ماهی)
این موضوج غالباً در تصاویر مربوط بنه جنانوران اهلنی و
بهخصو گاو مشاهده میشود .در برخنی از صنحنههنا نینی
پیکرههای انسانی در حال غذادادن به این موجودات هسنتند
(تصویر.)3
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تصاویر  1و .2تصویر ،1ظرف باالیی ،انسان -گاو که دو پلنگ را واژگونه در دست دارد .تصویر  ،2طرح ظرف استوانهای با نقش شیر-
انسانهایی که عقرب-انسانها و مارها را در کنترل دارند و پهلوانی که پلنگها را به کنترل درآورده است.
مأخذ( :پیتمن.)47 :1392 ،

ج) تسننلخ و بهننرهبننرداری از حیوانننات :در صننحنههننای
مربننوط بننه گنناو ،رابطننه انسننان بننا ایننن موجننود رابطننهای
تسلخگرایانه است .در بیشتر این تصاویر ،پیکرۀ انسانی سنوار
بر حیوان به تصویر کشیده شده است که بنه احتمنال زیناد،
رابطا مستقیمی با نقش این جانور در جوامع ابتدایی دارد.
رابطا متقابل حیواننات تصویرشنده در آثنار جیرفنت نینی
غالب ًا سرشنار از سنتیی و روینارویی اینن جنانوران اسنت .اینن
موضوج که در هنر بینالنهرین نیی دیده میشنود ،در بسنیاری
از موارد با مهارت درخور مالحظهای کنار شنده اسنت .صنحنا
رویارویی دو مار خشمگین ،از نقوش بسیار رایج در آثار سنگی
این منطقه است .در بیشتر این نقشها ،مارهای خشنمگین بنا
دهننانهننای بنناز بننه حالننت رودررو قننرار گرفتننهاننند و گنناه
پیکرههایشان همچون ریسمانی به هنم پیچینده شنده اسنت.
صحنا جدال یک عقاک با دو مار نیی از سایر موضوعات مصنور
شده است که گرچه به انندازۀ رودرروینی مارهنا بنا پلننگهنا
متداول نیست ،نشان از مشاهدۀ دقین  ،توجنه بنه جیئینات و
مهارت هنری سازندگان اینن آثنار دارد .بنیتردیند ،رییبیننی،
ژرفنگری و شناخت طراحان جانوران جیرفت توانسنته اسنت
الهامبخش آنان برای طراحی تصاویری از این دست باشد.
بخش دیگری از این تقابلها را نیی جدال بین موجنودات
ترکیبی با دیگر حیوانات تشکیل میدهد .بنه نظنر منیرسند
تأکید بر قدرت و تواننایی انسنانهنای ترکیبنی در غلبنه بنر
جانورانی که بیشتر خوی وحشیگری دارند ،در اینن تصناویر
مدنظر بوده است .تصاویری همچون جندال انسنان -گناو بنا
پلنگ ،پلنگ -انسان با پلنگ ،انسان -شیر با انسان -عقنرک،

انسان -عقرک با انسان -عقرک (تصویر )4و انسنان -شنیر بنا
مار از نمونههای شاخص موجود هستند.
 .4 .2مفاهیم نمادین نقوش جانوری جیرفت
 .1 .4 .2مار
مار یکی از نمادهای حیوانی قندیمی ،پیچینده و مهنم اسنت
( .)Tresidder,1998: 184حالت موجیشنکل بندنش ،منوج
آک را تداعی میکند و از این لحاظ که پیدا و ناپیدا میشود،
با ماه در ارتباط است .منار نگهندار چشنمههنای آک حینات،
بیمرگی ،قداست و هما نشانهها و عالئم مربوط بنه زنندگی،
باروری ،قهرمانی ،بیمرگی و گنۀینهها به شنمار منیرود .در
واقع به دلیل همین باورهاست که نقوشی با تصنویر منار ،در
تمدنهای کهن گسترش یافته اسنت (الیناده-207 :1376 ،
 .)204عالوه بر این« ،ظهور مار در هر بهار همراه بنا ننوزایی
سبیهها و گیاهان ،موجب اینن تصنور شنده بنود کنه منار بنا
نیروهای محبوغ در دل زمین همچون اعماق آک نیی پیونند
و همبستگی داشته است و از این طری  ،بر نقش او بهعننوان
عامل باروری تأکید میشد» (دوبوکور .)549 :1373 ،تصنویر
دو مار درهنمتنینده کنه از هنیارۀ سنوم پنیش از منیالد ،در
تمدنهایی همچون ایران ،بینالنهرین ،ترکمنستان ،روسیه و
چین قابل مشناهده اسنت ،نشنانهای از آک و بناروری اسنت
( .)Golan,2003: 205- 206در ایران باستان ،نماد مار ماننند
بسیاری از تمدنهای وابسته به کشناورزی ،نشنانهای از آک،
رود ،جویبار ،باروری و حاصلخییی است .در این ارتباط ،گدار
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تصویر .3موجود انسانی درحال تغذیه گاو کوهاندار.

تصویر .4دو عقرب-انسان با دو شاخ رو در روی هم.

ماخذ( :مجیدزاده)47 :1382 ،

ماخذ( :مجیدزاده.)126 :1382 ،

از آثار منقوشی در لرستان یاد میکند که بهجای دو باریکنه
رییان آک ،تصویر مواج دو مار بر روی آنها نقش بسته است
(گدار.)43 :1385 ،
 .2 .4 .2شیر
شیر در باورها و اساطیر ملل جایگاه خاصی دارد و در هننر و
فرهنگ بسیاری از ملتها ،بهعنوان سنمبل آتنش ،پارسنایی،
پرتننو خورشننید ،پیننروزی ،دالوری ،روی زننندگی ،درننندگی،
سلطنت ،شۀاعت ،عقل ،غرور ،قندرت ،قندرت الهنی ،قندرت
نفس ،مراقبت و مواظبت شناخته شده است (یاحقی:1386 ،
 .)530شیرها نگهبانان نمادین پرستشگاهها و قصنرها بودنند.
پیداشدن شیر در هنر مصر ،بینالنهرین و ایران باستان نشان
میدهد که این حیوان روزگاری در این منناط منیزیسنته
است (هال .)61 :1380،قدیمیترین نمونههای بهدستآمده
از پیکرههای این جانور ،از گِل ینا مفنر ینا سننگ (ظنروف
کلریتی جیرفت) در اوایل هیارۀ سوم پیش از منیالد سناخته
شده است .شیر مَرکب ایشتار ،الها آکدی بنود .اینن الهنه را
آشور بانی ال ( 631 – 668ق .م) که شیر– شنکار مشنهوری
بود ،بهطور ویژه میپرسنتید .تصنویر قهرمنانی آسنمانی کنه
بسیار معمول بوده و دو شیر را در دست دارد ،برای نخستین
بار بر روی مهرهای استوانهای شکل قدیمی و بر روی ظروف
معابد دیده شند .در دورۀ ننوآشنوری ،پیالنههنای سنفالی بنا
پایههایی که به شکل سر شیر ینا قنوچ بنودهانند ،جنامهنای
عیشونوش به شمار میرفتند (بلک و گرین.)196 :1383 ،
 .3 .4 .2عقاب
عقاک در اساطیر هندوایرانی نقش مهمی داشته است .تصویر
عقنناک در حننال پننرواز بننا بننالهننای گشنناده بننر روی بدن نا
گلدانهای سفالی بهدستآمده از بروجرد دیده میشود .اینن
گلدان به اواخنر دورۀ شنوش دو تعلن دارد .عقناک درفشنی

ایران و ایالم مطاب است با نشانهنای مشنهور سلسنلههنای
اولیه شهرهای سومر و شوش .هریک از این نشانهنا عبنارت
بودند از عقابی با بالهای گشاده که یک جفنت جانندار را در
زیر چنگالهای خنود گرفتنه اسنت (هرتسنفلد-84 :1381 ،
 .)83عقاک در بینالنهرین و مصر باستان نینی حنائی اهمینت
بوده است.
«در هیارۀ سوم پیش از میالد ،عقناک دوسنر بنا الگناش،
ایید بابلی باروری ،توفان و جنگ مرتبخ بوده است .عالوه بنر
آن ،پرواز عقاک در ابرها میتوانست با توفنان سنهمگین نینی
مرتبخ بوده باشد .عقاک دوسر را قنوم حِتّنی و فرهننگهنای
متأخر در طول سدههنای متمنادی نینی اقتبناغ کنردهانند»
(وارنر.)514 :1386 ،
طبیعنی اسننت دینندن عقننابی کننه یننک مننار را در میننان
چنگالهایش گرفته است ،در منناطقی کنه اینن ننوج پرننده
زندگی میکند ،چندان غیرعادی نیسنت .در دوران باسنتان،
نیاج بین پرندهای که در هوا خیی بر میدارد و خینندهای کنه
به حفرههای زیر زمین میخید ،نظارهگران را تحت تأثیر قرار
میداد و بیانگر جنگ نیروهنای متخاصنم جهنان بنه شنمار
میرفت (وارنر.)514 :1386 ،
 .4 .4 .2پلنگ
پلنگ حیوان رمیآمینیی اسنت و اینن خصوصنیت بنا شنیوۀ
زیسنننت تنهنننا و مننننیوی او بیشنننتر نمایاننننده منننیشنننود
( .)Hodder,2006: 11او در تمنندنهننای گوننناگون دارای
مفاهیمی همچون درندهخویی ،سنرعت ،بنیپرواینی و تهنور
است (« .)Cirlot,2002: 181از آن جایی که خنالهنای روی
بدن پلنگ به چشنم شنباهت دارد ،بنه نگهبنان بنیرگ نینی
معروف شده است» (کوپر.)75 :1380،
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 .5 .4 .2کرکس
یناحقی دربننارۀ کننرکس نوشننته اسننت« :پرننندهای تیننیبین و
دورپرواز است که به طول عمر شهرت دارد و در زبان فارسی
به نامهای الشخور ،مردارخنوار ،منر مردارخنوار و در عربنی
نَسر نیی خوانده شده است .بهموجب روایات کهنن ،در قضنیا
پرواز به آسمانها با گردونه یا تخت که بهصورتهای تقریبناً
مشابه ،به کاووغ و نمرود و سلیمان و فرزندان ننوی نسنبت
دادهاند ،کرکس نقش عمندهای در بنردن تخنت بنه آسنمان
داشته است» (یناحقی« .)666 :1386 ،در نظنام تصنویرنگار
مصریان ،نشانا کنرکس هماننند خنخ منوجداری اسنت کنه
عالمت آک و به معننای انگنارۀ منادر اسنت» (سِنرلو:1389 ،
« .)618در هنر مصری ،کرکس اغلب بهعنوان قدرت منادران
آسمانی تفسیر می شود ،او جسد را تحلیل میبنرد و دوبناره
زننندگی مننیبخشنند و نمنناد حلقنا م نرگ و زننندگی در یننک
استحالا دائمی است» (شوالیه و گربران.)543 :1385 ،
 .6 .4 .2کژدم
چنانکه از شواهد باقیمانده بر میآید ،کژدم عنالوه بنر اینران،
در سایر تمدنهای باستانی ازجمله بینالنهرین ،مصر و سنومر
نیی دارای اهمیت بود« .در بینالنهرین کژدم -خدایان ،در آغاز
نوعی پیوستگی خورشیدی بهعنوان نگهبانان«جایگناه برآمندن
خورشید داشتند .آنها در آغناز ،بنر روی مهرهنای اسنتوانهای
نشان داده میشدند (نیمنا اول هنیارۀ سنوم پنیش از منیالد).
بعدها در تندیسهای آشوری آنها را بهصورتی نشان میدادند
که بخشنی از آنهنا بنهصنورت بندن انسنان بنود و نگهباننان
پرستشگاهها و خندایان مقنیم در آن پرستشنگاههنا بنه شنمار
میآمدند» (هال .)82- 83 :1380،در سومر باستان ،کنژدمهنا
یا مردان کژدمنما ،نگهبانان دروازۀ خورشید بودنند و هنگنامی
که گیل گمش در جستوجوهای خود برای یافتن آک حینات
به کوهی رسید که نگهبان طلوج و غروک خورشنید اسنت ،بنر
دروازههای این کوه ،عقرکهایی نیمی انسان و نیمی اژدهنا بنه
نگهبانی ایستاده بودند (کوپر .)291 :1380 ،مصنریان باسنتان
یک «کژدم–الهه» به نام سلکِت داشتند .این الهه دارای شنکل
آدمی بود و تاجی از کژدم بر سر داشت که دم آن باال و گنویی
در حال نیشزدن بود .تعوینذهای کنژدم ،مصنریان را در برابنر
نیشهای زهرآلنود حفاظنت منیکنرد .در آینین زرتشنت نینی
کژدمها جیو کارگیاران اهریمن ،فرمانروای تناریکی و بندی بنه
شمار میآمدند (بلک ،گرین.)83 :1383 ،
 .7 .4 .2روباه
در اوستا بهجی یک مورد ،روباه به صفت «تنندرو» موصنوف
شده است .در دو مورد دیگر ،روباه بهعنوان حیوانی معمولی،

ولگرد و رمنده تلقنی شنده کنه گوینا بنه اجسناد و مردارهنا
گرایش دارد .روباه از دیرباز رمی و نمادِ حیلهگنری و شنیادی
شناخته شده است .این نسبت وینژۀ روبناه ،برسناختا شنرق
بوده و از آنۀا بنه غنرک و سنایر ملنل مننعکس شنده اسنت
(عبداللهی.)393 :1381 ،
 .8 .4 .2بز
بی ،خصوصاً بی کوهی ،از جانوران ملی ایران است کنه تصنویر
آن به شکلهای واقعگرایانه ،انتیاعی و نمادین بر بسنیاری از
اشیای ماقبل تاریخی اعم از ظروف سفالی ،سنگی و بنر روی
مُهرها نقش گردیده اسنت .معصنومی ،بنی را یکنی از عناصنر
مفید طبیعت ننید اقنوام باسنتانی اینران منیدانند .حینوان،
خورشید و مظهری از باران تلقی میشد .در شنوش و اینالم،
بی کوهی مظهر فراوانی و رکالنوج روییدنیها خوانده میشند
(معصومی .)183 :1349 ،از معدود متنهنای غینردیننی بنه
زبان پهلوی ،منظوما درخت آسوریک اسنت کنه منناظرهای
میان بی و درخت خرما است .این منظومه را شناید بتنوان از
اولین گوننههنای «قابنل» بنه حسناک آورد؛ زینرا بنی در آن
بهعنوان یکی از طرفین گفتوگو وارد مناجرا منیشنود و بنه
دفاج از مواضع و مفناخر خنود بنر منیخینید و سنرانۀام ،بنا
رضایتخاطر و پیروزی ،داستان را به پایان میرسناند .نکتنا
درخور توجه در این داستان ،آن است که بی ضمن برشمردن
میایای خود ،به بخش عمدهای از مصنارف و کناربرد و شنیوۀ
اسننتفاده و بهننرهوری مننردم باسننتان از بننی اشنناره مننیکننند
(عبداللهی .)149 :1381 ،بیهای تصویرشده بنر روی ظنروف
سنگی جیرفت ،عنالوه بنر بینان طبیعنت منطقنه و احتمناالً
فراوانی آن در این مکان ،تصویر آن درکنار درخت کنه خنود
نمادی از زندگی محسوک می شود ،در ارتباط با آک ،باروری
و روییدنیها بوده است.می باشد.ک
 .9 .4 .2قوچ
قوچ از حیواناتی است که در خاورمیانه ،یونان و مصر باستان
پرستیده میشد .تصاویر قوچ از هیارۀ سوم قبل از منیالد ،در
پرستشگاه مادر– الههای سومری و در گورهای سنلطنتی در
اور ،حدود  2500پیش از میالد یافت شده است که عصنایی
سلطنتی با دستهای به شکل سر قنوچ ،صننعت وینژۀ اِنکنی،
خدای آک تازه در نید سومریان بود .مصر چندین قوچ– خدا
داشت که هریک از آننان دارای پرستشنگاه وینژۀ خنود بنود.
احتماالً قدیمیترین آنها خنوم نام داشت؛ آفرینندهای که او
را با سر قوچ تصویر میکردند و تندیس انسنانی را بنر چنرخ
کوزهگران میساخت .آمون ،باالترین خدای مصری ،کامالً بنه
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شکل قوچ بود و بهوسیلا شاخهای متمایل به پایین مشخص
میشد (هال.)79 :1380 ،
همچنین قوچ نماد قوای مردانه ،انرژیآفریننده و نینروی
محافظ بود .به همین دلیل ،همراهیاش با اینیدان خورشنید
«آسمان» مفهوم تۀدید اننرژی خورشنیدی اسنت .قنوچ در
منطقا البروج (جدی) ،مظهر تۀدید نیروی شمسی بهنار در
هر سال است .شاخهای پیچیدۀ قوچ نماد تندر بود و هنم بنا
اییدان خورشید و هم بنا اینید بنانوان مناه در ارتبناط اسنت
(کوپر.)282 :1380،
 .10 .4 .2گاو
منابع باقیمانده از دوران باستان ،نشان از اهمیت گاو در این
دوران دارد؛ چنانکه از روایات مربوط به آفنرینش در اینران
کهن بر میآید ،پنۀمنین مرحلنا آفنرینش در خلقنت عنالم
حیوانات ،آفرینش گاو بود .همنانطنور کنه در منورد خلقنت
گیاهان ،در اساطیر سخن از درخت «همنهتخنم» اسنت کنه
هما گیاهان از آن به وجود آمدهاند ،در منورد حیواننات هنم
اعتقاد بر این بود که گناوی بنه ننام «اوگندات» تخنم تمنام
چهارپایان و حتی برخنی گیاهنان سنودمند را بنا خنود دارد
(ینناحقی .)690-691 :1386 ،همچنننین گنناو نننر مظهننر
حاصلخییی ،قدرت ،سلطنت و شاه به شنمار منیرفنت؛ امنا،
نماد زمین و نیروی مرطوک طبیعت نیی بنود .نعنرۀ گناو نینی
نشنناندهننندۀ بنناران و بنناروری اسننت .قنندیمیتننرین اسننناد
بهدستآمده حاکی از آن است که اییدان آسمان و وضع هوا
به شکل گاو نر ظاهر میشدند .نماد گناو ننر در همنا ادینان
سننومری و سننامی مشننترک اسننت« .گنناو – مننرد» معمننوالً
نگهبانی اسنت کنه از مرکنی ینا گننج ینا دروازهای حفاظنت
میکند و دافع شر است .سر گاو نر ،یعنی مهنمتنرین بخنش
گاو که نیروی حیاتی در آن است ،به مفهوم قربنانی و منرگ
است .کشتن گاو نر در سال نو ،مظهر مرگ زمستان و تولیند
نیروی حیاتآفریننده است (کوپر.)301 :1380 ،

عالوه بر گاو نر ،در بسیاری از ادیان باستانی ،مناده گناو
بهعنوان سرچشما لقای و آبستنی ،پس از ورزا (گاو نر) ،مقام
دوم را در قدرت زایایی به دست آورده است .از این رو ،مناده
گاو را نیی همچون وزرامی پرستیدند (وارنر.)509 :1386 ،
 .11 .4 .2موجودات ترکیبی
موجودات دورگه که در طبیعت بسیار نادر هستند ،در هننر،
موضوعی عادی به شمار میروند .بسیاری از اینن موجنودات
ترکیبی ،دارای یک عنصر انسانی مانند سر بنا تننا حینوان و
گاه برعکس بوده و انعکاغهایی دوردسنت از جهنان قبنل از
تاریخ به شمار میروند؛ یعنی دورانی که میان بشر و حینوان
یگانگی نیدیکی وجنود داشنت .اعضنای هنر قبیلنه احسناغ
میکردند که بنا حینوان تنوتمی خنود یکنی هسنتند (هنال،
.)107 :1380
از نقوش تکرارشده در آثار سنگی حنوزۀ هلینلرود ،انگنارۀ
«انسان -جانور» است و همانطور که پیش از اینن نینی گفتنه
شد ،به صورتهای «انسان -عقرک»« ،انسان -گاو»« ،انسنان-
شیر» و ...قابل شناسایی هستند .این موضوج کنه در اسناطیر و
تمدنهای اولیه بشری نیی بهکرات دیده میشود ،بینانکننندۀ
این امر است کنه در نگناه اقنوام پیشنین ،انسنان ،ترکینب ینا
همنهادهای از جهان است؛ بهطوری که بنر اسناغ بسنیاری از
اساطیر ،شباهتها و ارتباطهای درخور تنوجهی مینان عناصنر
تشکیلدهندۀ انسان و عناصر متشنکلا کائننات وجنود دارد .از
سوی دیگر ،تصاویر ترکیبی «انسان -جانور» بیانکنندۀ برخنی
از اعتقادات مردم باستان دربارۀ خداوند است .بنه تصنور آننان،
خداوند موجودی شبیه انسان و در عین حال ،متفناوت بنا او و
دارای قدرتی بهمراتب واالتر از او است .آنان برای تۀسنم بناور
خود ،خداونند ینا موجنودات مناورایی را بنا تصناویر «انسنان-
جانور» نشان میدادند (صرفی.)70 :1383 ،

نتیجه
بررسی شیوۀ تصویرگری نقوش جانوری و جنانوران ترکیبنی
در آثار جیرفت ،نشان از اهمینت اینن موجنودات در زنندگی
مردم جیرفت دارد .به نظر میرسد باورهای مسلخ در جامعا
باستانی همچون تقدغ جنانوران و نقنش آنهنا در زنندگی
انسانها ،در شکلگیری این آثار اهمیت اساسنی داشنتهانند.
حیوانات وحشی ،حیوانات اهلی و جانوران ترکیبی ،سه شکل
عمده از تصاویر حیوانات در این تمدن هستند.

بر مبنای شیوۀ تصویرگری نقوش حیوانی ،روابخ متقابنل
انسانها و جانوران در سه سطح دیده منی شنود .1 :سنتیی و
مقابله؛  .2حمایتگرایانه؛  .3تسلخ و بهرهبنرداری .سنطح اول
بیشتر در مورد حیوانات وحشی مصداق دارد و سطحهنای 2
و  3مربوط به رابطا انسنانهنا بنا جنانوران اهلنی اسنت .در
ترسننیم حیوانننات وحشننی و اهلننی ،واقننعگرایننی درخننور
مالحظهای دیده میشود که نشان از مشناهدۀ دقین  ،توجنه
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به جیئیات و مهارت هننری سنازندگان اینن آثنار دارد .اینن
واقعگرایی به حدی است که آن را میتوان نتیۀنا مشناهدۀ
دقی هنرمندان جیرفت دانست کنه حکاینت از وجنود اینن
جانوران در محیخ طبیعی سرزمین جیرفت دارد.
با اینکه تصویرگری حیوانات با دقتی ژرف صورت گرفتنه
است ،تصاویر جانوران ترکیبی که محصول تلفین انسنان بنا
یک جانور معموالً وحشی یا دو حینوان مختلنف بنا یکندیگر

است ،نوعی تخیل خالق را به نمایش میگذارد؛ تخیلنی کنه
سبب شکلگیری تصاویری شده است که منیتنوان آنهنا را
نتیۀا باورهای فکری مردم این سرزمین دانست و باورهنایی
جادویی که معمنو ًال بنا تمرکنی بنر نیروهنای جسنمانی اینن
جانوران ،به شکل نمادین نقش شده است و نمایشی خالق از
تسخیر قدرتهای این جانوران را به نمایش میگذارد.
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