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 چکیده
بپردازد.  های هنری آنمایهشناسی بنمجموعه و نشانهشناسی این به گونه «گنجینه جیحون»با بررسی آثار  دارد تالش نوشتار این

جویی پیکاربرد و  پایه بر هاآنبندی دسته ،آثار گنجینه جیحونساخت و تزیین  آوریفنبررسی ژوهش ترین اهداف این پمهم

دانند که می ایرانها را حاصل هنر بومی ساختهپژوهشگران، این دست .است آنهای هنری مایهالگویی بنای و کهنمعنای اسطوره

هند( و هنر اقوام مهاجر آسیایی ، اورارتو، مصر و رودانمیان) جوارهمهای گبا هنر فرهن ساکنان فالت ایراندرآمیختن تجربه  از

 .گیردبرمیرا در  چهارم پ.م( پنجم وهای )سده هخامنشیه دورمیانه شده، ای بررسیگستره تاریخی آثار موزهاست.  گرفتهشکل

، هاآن فرمی بندیشناسی و دستهگونه ینیبرای تب مقایسه تطبیقی ساختار اشیاء ای،توسعه باهدفتاریخی  پژوهش رویکرد این

در بررسی این اشیاء از دید کاربرد  .بوده است مجموعهدر این  کاررفتهبههای مایهشناسی بننشانه نیز و شناختی آثاربررسی فن

تاج، گوشواره، وشاك، نیمنمونک اسب، آرایه پ ظرف، دستهدرپوش، ، پیکره، : نمونک ارابهخوریمبرمیگونه متفاوت  22دستکم به 

میله، بست لگام، گون، جام ماهیتنگ، کاسه، نیام شمشیر،  آیینی، پوشش سپر، هو بازوبند، انگشتری، لوح دستبندبند، آویز، گردن

و  کردنپرچکاری، و چکش زنیقلم ،گیری(گری )قالبریختههایی همچون آوریفناین اشیای زرین و سیمین با  مهر و سکه.

دیده  )انسانی، جانوری، برساخته، گیاهی و هندسی( مایهدسته نقش پنج این گنجینهبر روی آثار  .اندشدهساختهکاری لحیم

شناسی نشانههمسانی کامل دارند.  در دربار هخامنشی گرفته پاو تلفیقی  نژادی فراکه با الگوهای آشنای هنر رسمی،  شودمی

 رد آیینی و درباری و خاستگاه ایرانی این آثار دارد.کهای این مجموعه نشان از کارمایهنقش
 

 شناسیشناسی، نشانهشناسی، گونهگنجینه جیحون، هنر هخامنشی، فن کلیدی: هایواژه

                                                 
 نویسنده مسئول: رایانامه                                                                                                                s.taheri@aui.ac.ir 
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 مقدمه. 1

که  آمدهدستبههخامنشی از آسیای مرکزی  هدور های زرین و سیمینساختهدست ارزشمندی از همجموع

افسر بورتون کاپیتان م.  1880می سال ماه در . ( ,1929Rogers :35) شودمیگنجینه جیحون یا آموی نامیده 

انگلیسی ساکن افغانستان گروهی از مهاجرینی که به هنگام مسافرت از کابل به پیشاور به دست راهزنان اسیر 

د داشتند. تاریخی امروز جهان را همراه خوهای گنجینه بهاترینگراناز یکی  هاآنشده بودند را نجات داد. 

دیگر قطعات . شودمیخرید که امروز در موزه ویکتوریا و آلبرت نگهداری  هاآنبورتون یک بازوبند طال از 

اداره  کلرئیسکانینگهام  به دست ژنرال هاآن. برخی از درآورداز بازاری در راولپندی سر  ازآنپسگنجینه 

داری که مجموعهفرانکز آگوستوس والستون ر را و بقیه آثا شناسی هند گردآوری شدندهای باستانبررسی

نیکوکار و ثروتمند بود خریداری کرد. بعدها فرانکز مجموعه کانینگهام را نیز خرید و در پایان عمر تمام 

 (.Dalton, 1970: 340) شوندنگهداری میاهدا کرد که امروز نیز در آنجا موزه بریتانیا گنجینه جیحون را به 

 موردتوجهده سبرای بیش از یک  شدهتشکیلقطعه زرین و سیمین  180 حدود ن که ازآثار گنجینه جیحو

 پیشنهادشده پ.مده پنجم و چهارم سبرای این آثار تاریخ  اند.شناسی جهان بودهکارشناسان هنر و باستان

هایی مینزمانی که پادشاهی نیرومند هخامنشی پرچم خود را بر سرز (،Curtis and Tallis, 2005: 399) است

 ره سند تا رود نیل برافراشته بود.از د

ی تاجیکستان و در سرزمین کنون( Oxus Riverدریا )ناره رودخانه جیحون یا آمویگنجینه در ک

و  1877های بین سالی در ساحل شمالی رود است که گذرگاه )قباد( باستانی تخت کواد از تپه زیاداحتمالبه

ممکن است شمار بسیاری از آثار  (.102: 1387کرتیس، است ) آمدهدستبههای غیرعلمی م. در کاوش 1880

اند و توسط مردمان آثار به نیایشگاهی از دوره هخامنشی تعلق داشته احتماالًباشند.  شدهذوبپراکنده یا حتی 

 سال در یابریتان موزه در بار این مجموعه نخستیناند. عنوان هدیه یا نذر در آن مکان نهاده شدهمنطقه به

به بارها گیرشمن  (.Mongiatti et al, 2010: 28)شد  نهاده نمایش به طالیی هایزیور سالن در م. 1900

در سپتامبر  کههنگامی(. Ghirshman, 1963: 242) کردهاشارهایران  بومی فالت این آثار با هنر هایهمسانی

برپا شد مهدی دریایی  موزه بریتانیادر « ستان: دنیای ایران باشدهفراموشامپراتوری »نمایشگاه م.  2005

بوده و به دوره  هایش نشان داد که همه این آثار اصلکارشناس موزه ملی ایران با انتشار نتایج بررسی

 (.CAIS, 2005هخامنشی تعلق دارند )
 

 انهخامنشی های هنرویژگی. 2

ای اندیشه معمول و برگرفته ازشود که غیرهایی میبا نگاهی به آثار دوره هخامنشی، هر بیننده متوجه نقش

و  هانشانهرا ببینیم، باز  هاآنهای پیشین درباره تمدن یا آگاهی فرضن پیشوخالق هستند. حتی اگر بد

هنر این  آفرینشکه در با این (.439: 1387اکرمن،  پوپ وهمان دوره است ) ویژهیم که بینمی هااشاراتی در نقش

اند، ولی با داشته عهده برهای مختلف نقش عمده را خالق از سرزمین هایاندیشهبا  یارعصر، هنرمندان بسی

ند اهکار گرفته، شیوه و سبک خاصی را در خلق آثار بآزادی عمل در کار هنری نبودتوجه به اوامر پادشاهان و 

شکوه، جالل و جمال عظمت،  عصر هخامنشی در .یادکردعنوان سبک درباری یا شاهی توان بهکه از آن می

(. از 152: 1389سرفراز، ) استخاصی برخوردار بوده  ارزشها از کاریو کنده هانقشهنر، با تنوع اشکال و غنای 
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مانند  نیز توان پی برد که هنرمندان ایرانهای هخامنشی میینات کاخیو تز هابرجسته نقشاجمالی ه مطالع

و آن را در قالب احتیاجات و طرز  کنند اند که از طبیعت تقلیدهدر پی آن نبود باستان بیشتر کشورهای شرق

 (.26: 1389، یباقر) اندیشه و آرزوی خود بریزند

رواداری  پایه برو تلفیقی دانست که توان مکتبی فرانژادی هخامنشی را می ی پاگرفته در دربارهنرشیوه 

را در بافتی هماهنگ به  جوارهمهای ران و تمدنسیاسی رایج در این دوره تجربیات همه اقوام باستانی فالت ای

 گیرد.یاری می
 

 کرد: بررسی شیوه چهاردر توان آوری ساخت این اشیاء را میفن: جیحونه گنجین آثار شناسیفن . 3
 

برای آثاری  سنگی و گلی باز و بستهه های سادگیری با قالبقالب (الف :گیری(گری )قالبریخته. 1ـ3

ها گاه باز هستند که برای نقش انداختن بر یک سمت ای ندارند. این قالبه ساختار فضایی پیچیدهک کاررفتهبه

در روش موم  (ب .توان هر دو روی اثر فلزی را نقش انداختیاری آن میروند، و گاه بسته که بهفلز به کار می

پوشانده و مفرغ مذاب را که در ساختند، سپس گرداگردش را با گل گمشده نخست نمونه اولیه را از موم می

ساختند که سبب آب شدن موم و خروج های سفالی ذوب کرده بودند درون این پوسته گلین جاری میبوته

کاری و پرداخت را انجام عملیات چکش درنهایت. آمددرمیشد و اثر مفرغی به همان شکل قالب مومی آن می

 (. ,2000Agrawal :15دادند )می
 

شدند. سپس با تهیه می باضخامتگیری باز روش قالب های فلزی ابتدا بهورقه :کاریچکشو  یزنقلم. 2ـ3

های های بسیار روی ورقهکاریوسیله چکش. آنگاه بهآمدنددرمیتر شده و به شکل دلخواه ضربات چکش نازك

ی آثار بسیاری چون کاریاری فن چکش شدند. بههای برجسته ایجاد میدرپی، شکلفلزی و گرم کردن پی

 .(35: 1397طاهری، ) اندشدهخلقها و... ها، کمربندها، تیردانهای گوناگون با تزیینات برجسته، لوحظرف

که نتوان آن را از جایش بیرون  ایگونهاست، به شده کوبیدهکردن سر میخ پهن معنای به :پرچ کردن. 3ـ3

 .(35: 1397طاهری، ) شوداستفاده می پرچ میخاز به یکدیگر برای اتصال دو یا چند قطعه  در این روش .کشید

تر فلزی همچون های افزوده بر روی برخی از آثار پیچیدهکاری برای اتصال بخشفلزکاران هخامنشی از پرچ

 است. گرفتهانجاماند. گاهی نیز پیوند بین دو قطعه توسط تسمه ارابه زرین بهره برده
 

های های چرخها و دانههایی که روی تعدادی از پرهگره ازجملهکاری )های لحیموجود گره کاری:. لحیم4ـ3

 Mongiatti et)کند عنوان تکنیک اتصال را در این مجموعه اثبات میکاری بهارابه وجود دارد( استفاده از لحیم

al. 2010: 32) .ها، نوارها ورقهبین انی پوشهم و ایجاد تا کردن همچوناتصال مکانیکی های بهره از دیگر روش

توان به جوش دادن قطعات های ساخت آثار زرین و سیمین میاز روش نیز در این آثار آشکار است.ها سیمو 

به  هاآنای و جوش دادن های کوچک توخالی طالیی یا نقرههای فلزی، ساخت گویریز طال بر روی ورقه

( ویژه نقرهبه بر روی فلزات دیگر گوناگون هایشکل به طال دهشبریده های نازكیکدیگر، زرکوبی )کوبیدن الیه

برجسته  هایبا نقش ایو نقره های طالییها و تکوكو پرچ قطعات بر روی زمینه )بیشتر برای ساخت جام

 جانوری( اشاره کرد.
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 گنجینه جیحون آثار جنس .4

گرچه مردمان . اندشدهساختهنقره  جنس نیز از شمار کمتریجنس طال و  ازگنجینه جیحون  یاشیابیشتر 

ساخت اند، اما بردهمی کار بهرا برای ساخت زیورها  هاآنشناخته و میایران طال و نقره را از هزاره چهارم پ.م 

 یابد. رونق بسیاری می و سپس در دوره هخامنشیدر عصر آهن آثار زرین و سیمین 

نشان داده که طالی  سنجی پرتو ایکسطیف( با روش بررسی یکی از اشیای مجموعه جیحون )ارابه زرین

تا  3 ازبقیه محتوای این اثر  .بوده است (%91با میانگین ) %96 تا 87بین  های مختلف این اثردر بخش کاررفتهبه

در ساخت این اثر  شدهاستفادهفلز است.  شدهتشکیل (%4با میانگین )مس  %8تا  1 و (%5)با میانگین نقره  6%

 شدهاضافه به آنبرای تولید آلیاژ  توسط فلزکار مس و شامل نقره است معموالًبومی آبرفتی است که طالی 

را آشکار  )آبرفتی(رسوبی  طالی بهره از هایزیر میکروسکوپ نوری مشخصههای ارابه اسب مشاهدهاست. 

 .(Mongiatti et al. 2010: 31-32) کندمی
 

  گنجینه جیحون آثار شناسیگونه .5

 :خوریمبرمیگونه متفاوت  ودوبیستاز دید فرم و کاربرد دستکم به  اشیای گنجینه جیحوندر بررسی 

و دو سرنشین یکی  و نقش خدای مصری بس بازارابه زرین چهار اسبه با اتاقک پشت :الف ها:. ارابه1ـ5

از فلزکاری  رین آثار بازماندهتتوان از برجستهساخت را میه. این ارابه خوشنشست یمسافر یران و دیگرارابه

ران و شخصی که اکنون بدون سر است در آن یک ارابه که چرخ بدونارابه زرین  :ب دوره هخامنشی دانست.

. بدنه ارابه بلند است و در وسط آن یک جداکننده و یک جای جاماندهبهها تنها یکی از اسب .اندنشسته

 (.1 صویر)ت نشستن وجود دارد

 

و قبای مادی که برسم در  های بلندا کالهدار بمرد ریشاز دو های آیینی زرین پیکرك :الف ها:. پیکره2ـ5

پیکرك  ج: .م دارددار پارسی که در دست چپ برسمردی با جامه پیله زرکوب پیکرك سیمین :بدست دارند. 

 کارشدههای ای با لبهمهبر سر دارد و جاکالهی بلند  کارسوار جا نمانده.سوار که اسبش بهزرین مردی اسب

پیکرك سیمین مردی با دامن کوتاه که طنابی را در دست دارد. این پیکره با شیوه ساخت در دوره  :د .پوشیده

بر  که پیکرك سیمین جوانی برهنه با کالهی بلند :هخامنشی همسان نیست و ممکن است هلنی باشد. ه

برهنگی و فرم ساخت این پیکره نشان  .ران باشدست ارابهو با توجه به شکل دستانش ممکن ا ایستاده یپاستون

باشد. با توجه به کاوش غیرعلمی  منطقه باختر از آثارای غیرهخامنشی دارد و ممکن است این پیکره از ریشه

 هگنجینگردآوری آثار شاید این دو پیکره از اشیای مناطق دیگر باشند که به  مبهم و شیوه مجموعهاین 

هایش بر روی ای ایستاده و بالکه بر پایه )شاید کبوتر(پیکره سیمینی از یک پرنده  و: .اندشدهافزوده جیحون

 (.2 صویرت)اند شده زنیقلمبدنش 
 

جوانی بدون ریش با موهای مجعد کوتاه و  های متفاوت ازتوخالی با اندازه زرین دو سردیسها: درپوش .3ـ5

 (.4 صویرت)اند عنوان درپوش تنگ کاربرد داشتههرسد بمی نظر بهکه شده های سوراخگوش
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 هاارابه. 1

 (britishmuseum.org: مأخذ)

 هاپیکره. 2

 (britishmuseum.org: مأخذ)

 هادرپوش. 3

 (britishmuseum.org: مأخذ)
 

 ،به لبه گلدان برای اتصال شپاهای پیشینیک بز کوهی سیمین زرکوب که الف:  های ظرف:. دسته4ـ5

دسته تنگ  احتماالًهای متفاوت که سه پیکرك زرین از آهو یا گوزن با اندازه ب: است. شدهساختهخمیده 

 (.3 صویرت)اند بوده
 

یوغ مدور و دهنه از هایی کاری که تکهو برجسته نیزقلم باطال از شده ورق بریدهچند  :اسب هاینمونک. 5ـ5

ها باس دهد ایندارند نشان میبر پشت  که ایحلقه و هادهان اسب مانده بر سوراخاست. متصل  هاآن هبکوتاه 

 .(5 صویرت) هستندارابه ی از هایبازمانده نمونک
 

  

 (britishmuseum.org: مأخذهای اسب ). نمونک5 (britishmuseum.org: مأخذهای ظرف ). دسته4

 

هایی همچون نقش هاآنو بر  اندشدهساختهگرد پوشاك  آذینیهای آرایهبیشتر  :های پوشاكآرایه. 6ـ5

برخی دیگر از  .شده است یزنقلم ...مرد پارسی و شاهین، شیر، بز کوهی،بِس،  دار،انسان شاخ شیردال، گوپت،

های شاخص یک بانوی . یکی از نمونهاندشدهساختهدار یا چهارگوش به اشکال گیاهی، کنگره هاآرایه این

 (.6 صویرت)کند دار پارسی را با برسمی در دست تصویر میتاج
 

برای آراستن گیسو یا  ماالًاحتیکی از آثار ویژه این گنجینه آرایه زرینی است که  :یا آرایه گیسو تاج نیم. 7ـ5

 بازیافتتوان را بر این زیور می های بلند(دار با دم و گوش)بزکوهی بالیک موجود ترکیبی نقش . شدهساختهتاج 
 (.7 صویرت)
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 های پوشاك. آرایه6

 (britishmuseum.org: مأخذ)

 تاج یا آرایه گیسو. نیم7

 (britishmuseum.org: مأخذ)
 

در باال  و در باال دارای چفت است. دیگری شدهتزیینها با خطوط موازی گوشوارهیکی از  ها:. گوشواره8ـ5

 .(8 صویرت) دارد در لبه خارجی تزیین نواری و داروزنی لولهر
 

که با  اندشدهتشکیلای توخالی بسیاری ستوانها هایمهرهگنجینه جیحون از  گردنبندهای :گردنبندها. 9ـ5

گردیده مهره تشکیل  31مهره دارد و دیگری از  237 گردنبندها. یکی از این اندپیوند داشته هم بهای رشته

 (.9 صویرت) است
 

  

 (britishmuseum.org: مأخذ) گردنبندها. 9 (britishmuseum.org: مأخذها ). گوشواره8

 

گوی و هایی به شکل زنگوله، . نمونهشدهساختهسان شاهین برخی از آویزهای این مجموعه به :. آویزها10ـ5

 (.10 صویرتشود )دیده می هاآنحلقه نیز در میان 
ای با دو سر حلقه دستبندهای ب: .شیر یامارپیچ با دو سر بز  دستبندهای :الف و بازوبندها: دستبندها. 11ـ5

دار شاخ شیردالکه بر دو سوی آن دو  ساختخوشجفت بازوبند  یک ج: .مرغابی یا کوهی شیر، شیردال، بز

گذاری دارد یننگفن  کارگیریبه این بازوبندها نشان از شده بردر نقش کنده نقش شده. فضاهای توخالی

 (.11 صویرت)
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 (britishmuseum.org: مأخذو بازوبندها ) دستبندها. 11 (britishmuseum.org: مأخذ. آویزها )10

 

با  دارتاج یبانوینقش  هایی کهیانگشتر :الفانگشتری در این مجموعه وجود دارد.  12: ها. انگشتری12ـ5

هایی با یانگشتر :ب .استکاری شده کنده هاآنیا ایستاده بر  بر تخت ، نشستهجامه بلند و موی بافته

باالی سر ها داده. بر یکی از این حلقه هم بهدو گاو پشت  یا و ، شیردالهای اساطیری همچون گوپتمایهنقش

 :ج .(Pitschikjan, 1992: 101اند )را وَکش خوانده نامی پارسی به زبان آرامی نقر شده که آنگوپت 

یک انگشتری با رویه گرد که چلیپایی بر آن  نوران همچون گوزن، پلنگ و شیر، د:هایی با نقش جاانگشتری

 (.12 صویرتنقش شده )
 

متر پهنا سانتی 20تا  2لوحه آیینی یا نذری در این گنجینه وجود دارد که از  51 های آیینی:. لوحه13ـ5

نقش دارند، و یکی که بی )اسب و شتر(جانوری سه لوحه که نقش  جزبه شده تصویرانسان  هاآنبر همه  دارند.

نقش  باشند. شدهساختهیه به روان درگذشتگان نیایشگاه یا هد ممکن است برای اهدا بهها لوحهاین  است.

شده، این اشخاص یا  زنیقلمها بر بیشتر این لوحهدست بهام و دستار و برسم نپ گاه بامادی  موبدانی با جامه

آنان نقش  جامه. گاهی بر اند یا قبایی بلند بر دوش دارندبسته کمر بهپیراهنی تا زانو پوشیده و خنجر پارسی 

روی  کنند.ای در دست تصویر میتنه و نیزهها مردی را با شلوار و نیمبرخی از نمونه د.وشده میپرندگان دی

شده. نبود چارچوب تصویری یکسان و وجود  زنیقلمدار با دامن چین دست بهبانویی برسم لوحه  چهار

حکاکی  دهنده هدیه ها توسط شخصدهد که این لوحهدستانه نشان میساده و خام هایهایی با نقشنمونه

 (.13 صویرت)اند شده
 

 
 

 (britishmuseum.org: مأخذ) آیینی هایلوحه. 13 (britishmuseum.org: مأخذ) هاانگشتری. 12
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یی از هانقش صحنه شکار با بر روی یک قبه سیمین سپر در این گنجینه . پوشش زینتی سپر:14ـ5

 شدهگرفتهگرداگرد این تصویر با یک حاشیه طنابی مارپیچ قاب  زرکوبی شده. هاها و گوزنوچسوارکاران، ق

 (.14تصویر )است 
 

شیر با نقش شکار  نیام خنجری است که جیحون گنجینه آثارترین شکوهیکی از با :خنجر. نیام 15ـ5

یورش  به شیران دارنیزه سوارپنج آن چهار و در بخش باریک و بلند  نیامی پهن باال بخشدر  .است شدهآذین

 (.15 صویرت)اند برده
 

 (.19 صویرت)به لبه متصل شده سر یک شیر  ادر باال ب که ایبا بدنه شیاری و دسته زرین تنگی . تنگ:16ـ5
 

   
 . پوشش زینتی سپر14

 (britishmuseum.org: مأخذ)

 . تنگ16 (.britishmuseum.org: مأخذ. نیام خنجر )15

 (britishmuseum.org: خذمأ)

 

 شده کاریبرجستهعمق کاسه کم :ج. عمقکمساده کاسه  . ب:ای شکلکرهکاسه ساده نیم الف: :هاکاسه. 17ـ5

 (.18 صویرت) دارشکل و آرایه شیرهای بالهای بادامیبا تزیین
 

 

 (britishmuseum.org: مأخذها ). کاسه17
 

ماهی توخالی با سوراخی در دهان و یک حلقه برای آویختن در باالی ن یک ساجامی به: گونجام ماهی. 18ـ5

 (.17 صویرت)است ظرفی برای روغن یا عطر بوده  شایدباله چپ 

 (.16 صویرت)شده متصل می اسبیک لگام به بستی است که  احتماالً: یک قطعه زرین دیگر . بست لگام19ـ5
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 (britishmuseum.org: مأخذ. بست لگام )19 (britishmuseum.org: مأخذگون ). جام ماهی18

 

های شیاری همراه این مجموعه با نقش شدهگرفتهطال  هاآنهایی از جنس آهن که گرد میله ها:. میله20ـ5

 بوده که ممکن است بخشی از عصای زینتی باشند.
 

با صحنه  مهری از جنس سنگ یمانی هازجملچند مهر به این مجموعه منتسب هستند  ای:. مهر استوانه21ـ5

 نبرد.
 

 بهوجود دارد. اما  نظراختالفهمراه گنجینه جیحون یافت شده هایی که بهدرباره شمار سکه ها:. سکه22ـ5

 رسد چند دریک زرین هخامنشی در مجموعه موزه بریتانیا به این گنجینه تعلق داشته باشند.می نظر
 

 گنجینه جیحون ثارآ هایمایهشناسی نقشنشانه .6

که از خراسان بزرگ خاوری شمال و رود جیحون کنارهگون جغرافیایی و آب و هوایی ساختار گونه

گاه یستزاین منطقه  سبب شده گیردبرمیهای سرد و نیمه مرطوب را در های بلند تا کوهپایهکوهستان

هنرمندان و صنعتگران سازنده این مجموعه  موردتوجه ندتوانستمی طبیعتاًکه  جانوران و گیاهان بسیاری باشد

، همان الگوهای اندجیحون نقش شده گنجینه یهایی که بر روی اشیامایهنبیشتر ب وجودبااین. دنقرار گیر

هایی همچون شده از مکانهای آثار یافتهستند که در معماری و مجموعههخامنشی آشنای هنر رسمی 

دوباره این تصاویر و نمادها در کنار یکدیگر بر  گردآمدنخورد. چشم میبه پاسارگاد، پارسه، شوش، همدان و...

های تابعه به دربار مرکزی هخامنشیان یا یکی از ساتراپی )یا بخش بزرگی از آن(قوت نظریه تعلق این گنجینه 

 :پردازیممی اهآنها و معنای نمادین مایهاین بنترین به بررسی کوتاه برخی از مهم در ادامه افزاید.می
 

 های انسانیمایهنقش .6-1

اند. برخی از بانوان تاج بر سر دارند که نشان از خاستگاه تن کردهدار بهبانوان جامه بلند چین بانوان: الف.

 درباری غیراند که ممکن است و برخی دیگر گیسوان بلند خود را بافته یا از پشت آویخته هاستآندرباری 

 شود.برسم، گل یا پرنده دیده می هاآنباشند. در دست 
 

که  هاآناز  برخی اند،تن کردهبه مادی یا پارسی بر روی آثار این مجموعه جامه شده تصویرمردان  مردان: .ب

گروهی دیگر از این مردان بر اسب نشسته و مشغول  مرد باشند.دین دست دارند ممکن است موبد یابهم برس

ران همسان نیست که نشان از تفاوت در جایگاه پوشاك مرد نشسته با ارابه ،نهای زریشکارند. در ارابه

 اجتماعی آن دو دارد.
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 های جانوریمایهنقش .6-2

ها و های پوشاك، انگشتری، آویزها، آرایهدستبندها)همچون گنجینه جیحون نقش جانوران بسیاری را بر روی آثار 

 :ازجملهتوان یافت، می ها(کاسه

سیاری از شاهان دالوری است، چونان که نامش بر ب نماد شهریاری و در اندیشه مردمان خاور باستان :یرش .الف

ی هخامنشی هاای از شجاعت و قدرت. مصریان از سر بزرگداشت، نامنشانه نهاده شده است. نمادی سلطنتی و

بانوان بر دوشش یران دارد. سریر ایزدر بر درفش اای به نشستن شیاند و شاهنامه اشارهنوشتهرا با نگاره شیر می

چون  شده بر سنگشایستد و نقش کندهها به نگهبانی میاش استوارند. بر در نیایشگاهو تخت شاهان بر پنجه

ها تندیس خدای شود. شیر نماد رده چهارم آیین مهر است و در مهرآوهنیرویی محافظ به گردن آویخته می

اند پرستیدهرا می بانوی جنگاور شیر سر، سخمتند. مصریان نیز خدایشوسر شیر یافت می رمزآلودی با

 (.92 الف:1391، یطاهر)
 

(. به سبب چابکی و میل به 35 :1380هال، : نماد زایش، رویش، سرسبزی، آبادانی و فراوانی است )بزکوهی :ب

ین جانور همبسته با دان، ارو( در میان65 :1388میتفورد، باال رفتن، نماد تالش برای یافتن حقیقت است )

از نخستین جانورانی است که یازده هزار سال پیش در  (. بزCooper, 1968: 57است ) گیرسومردوك و نین

این حیوان پرزور از دیرباز مظهر قدرت (. Zeder, 2008: 12) شددست انسان اهلی های زاگرس بهکوهپایه

سبب زندگی بر بلندای کوهساران و شباهت بزکوهی به .دهرفته و همواره حیوان جلودار رمه بوشمار میبه

 اند.و او را در ارتباط با باران و باروری دانسته شدههایش به هالل ماه نیز ستایش شاخ
 

 بود. انکیو مصر  ، یونانباستان های جانوری وابسته به خدایان زایش و باروری در خاوریکی از شکل قوچ: (ج

با سر قوچ  یشاف و گاه آمونهرچ دارد. در مصر نیز خدایانی چون خنوم، سر قو خدای آب سومری عصایی با

کند گر است. خون قوچ خاك را بارور می(. قوچ تجسم مردانگی و نیروی آفرینش79: 1380هال، ند )اهشد تصویر

 (.65: 1388میتفورد، )
 

میتفورد، نشان از آزادی روح دارد )رنده بلندپروازی این پمردانه است.  نیرویپرنده خورشید و نماد  شاهین: د(

ای (. شاهین پرنده83، 1370جابز،دانستند )ن شاهین و مار میستیز میا (. برخورد ابر با خورشید را69: 1388

بسیاری از پژوهشگران شاهین را نماد نیروی اند. خواندهاو را فرمانروای آسمان  پرواز است ونیرومند و تیز

گزنفون در آنابازیس از شاهینی  (.20: 1345زاده بیانی، ؛ و ملک296: 1386، پورداودرك: نند )دانظامی هخامنشی می

 شدهکه در دوره هخامنشی پیشاپیش لشگریان حمل می یادکردههای گشوده بر فراز یک نیزه زرین با بال

 (. ,1.10.12Xenophon) است
 

گاو بر پشت یک ماهی  ی گاوی قرار دارد و اینهازمین بر روی شاخ بر اساس یک باور باستانی ماهی: ه(

کارکردی که در حفظ زندگی مینوی از گزند  سبب به(. ماهیان چرخان 20059، 1377دهخدا، ) ایستاده است

ماهی (. 100: 1388طاهری، اند )جایگاهی استوار بر روی آثار هنری ایرانیان داشته وارهآسیب اهریمن دارند، هم

ها و ناظر بر آب باخدایان، در اندیشه مردمان جهان باستان های جاری و ژرفای دریاهازندگی در آب دلیل به

 .(227: 1396طاهری، ) نیروهای نگاهبان زندگی همبستگی بسیار دارد
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ترین نماد جنس نرینه در طبیعت و نشان اصلی گاو نر. ماه استو همبسته با دار شاخ جانوران ازگاو  گاو: و(

به  کهشرق مدیترانه و هندوستان بوده  ،خاور باستان ،مصر ی مهم درآیین . پرستش گاو نرنیروی زاینده است

ترین جانورانی است که انسان توانست اهلی گاو از مهم (.85: 1380هال، )نان و روم نیز مهاجرت کرده است یو

 هایکوهپایه در ازآنپسرودان و اندکی ده هزار سال پیش در شمال میان های گاو اهلیکند. نخستین نمونه

در آیین مهر حیات و رستاخیز طبیعت را مبتنی بر کشتن گاو نر  (.Zeder, 2008: 12)شوند زاگرس پدیدار می

  (.129: 1371رضی، اند )جاری شدن خون آن بر زمین دانستهو به دست میترا 

به نگهبانی و تیمار این  ر باستانمردمان خاو بوده و موردتوجه جهاناسب از روزگاران کهن در اساطیر  اسب: ز(

امپراتوری را تشکیل  پرشتابها نیروی همراه ارابه یهادر دوره هخامنشی اسب .اندداشتهتوجه سودمند  جانور

های دانستند. اختالف در اندازه اسبتراز مردان میرا هم هاآندادند و از چنان اهمیتی برخوردار بودند که می

 هایاسب مثالً. متفاوت دانستهای از نژاد را هاآنتوان میهخامنشی چنان است که  در آثار هنری شده نقش

 (.265: 1392، سرخوش) باشنداسبچه خزری  ممکن استزرین گنجینه جیحون  یهاارابه کوچک
 

 های برساختهمایه. نقش6-3

زنان  پشتیبان و رااوارد مصر شد.  (سودان) هبس خدای شادی و سرگرمی از طریق نوبی خدای بِس: الف(

توسط کارگران  احتماالًدارد  پررنگیاین ایزد که در هنر هخامنشی حضور (. 172: 1375ایونس، ) پنداشتندمی

 قرارگرفتهبانوان پارسی  موردتوجهواسطه کارکردش در مراقبت از زنان باردار مصری به ایران آمده و سپس به

که شاید نشانگر  است شدهآذین این ایزد مصرییحون با سر ج زرینارابه  . پیشگاه(Abdi 1999: 111) است

 .همکاری هنرمندان مصری دربار هخامنشی در ساخت این اثر باشد
 

های شاهین و دو اورااوس این نماد نخست در هنر مصری و از آمیختن گوی خورشید با بال دار:بال حلقه( ب

ها مایه به دستور خدای تحوت بر باالی دروازهو این نقشیک کتیبه در ادف پایه براست.  گرفتهشکل )مار کبرا(

 ,Gobletباشد ))نماد تاریکی و بدی( شود تا یادآور پیروزی هوروس )نماد روشنی و نیکی( بر ست نقش می

ویژه در یابد و بهها راه میها و هیتیاین نقش از مصر به هنر فنیقیان، اورارتوها، میتانی (.205 :1894

شود استفاده می )حامی جنگجویان(گستردگی برای بازنمایی خدای آشور های آشوری بهنگارهسنگ

(MacKenzie, 1915: 334 .)بر روی نیام گنجینه  ازجمله شدهاستفادهدار در هنر هخامنشی نیز بارها حلقه بال

ده که از مایه مشهوری بدل ش. این نماد کهن پس از افزوده شدن مردی در میانه حلقه به نقشجیحون

 .بیستون تا پارسه جایگاه مهمی در تزیینات معماری هخامنشی دارد
 

تفضلی، ) است انداری با تن گاو یا شیر و سر انسجانور اساطیری بالشاه گوپت یا گوپت گوپت و شیردال: (ج 

شیردال  گوپت و .(MacKenzie, 1990, 345)با بدن شیر و سر عقاب  ایموجودی افسانه( و شیردال 81: 1354

عقاب، انسان، شیر و گاو هرکدام دارای نیروی آیند. می شمارهای مهم اندیشه و هنر خاور باستان بهاز انگاره

ها به نگاهبانی شدند برای نیایشگاهمی آمیختهدرهم کههنگامیسحرآمیز و فرمانروای قلمرو خویشتن بودند. 

 کهازآنجاییکهن نام و ویژگی متفاوتی داشت.  هایاز فرهنگ یکشدند که در هرناپذیر بدل میشکست

توانست نماد شهریاری بر هرکدام از آنان در اندیشه سنتی فرمانروای قلمرو ویژه خود هستند ترکیبشان می
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اند، گاه چون پشتیبانی سان است که این جانوران گاه نقشی از نیروی شاهان بودهآسمان و زمین باشد، بدین

های اساطیری گاه به سان موجودی هراسناك و خونریز با توانی فرابشری قهرمان داستان اند ودینی رخ نموده

و  دستبندهاها، نقش گوپت و شیردال در گنجینه جیحون بر روی انگشتری (.22ب: 1391طاهری، اند )گشته

 شود.های پوشاك دیده میآرایه
 

 های گیاهیمایهنقش .4ـ6

رودان، مصر و هند است. ریشه نیلوفر های اساطیری کهن در هنر ایران، میانیهماترین بناز مهم نیلوفر: (الف

بندهش در  (.165: 1376گرین، بلک و گشاید )هایش را رو به آسمان میاش در آب است و برگدر خاك و ساقه

در  (.191، بند 9خش بندهش، ب)داند های همبسته با ایزدان، نیلوفر را متعلق به آبان )آناهیتا( مینام بردن از گل

 پرتکرارترین (.85خسرو و نوجوان، بند یک نوشتار پهلوی بوی گل نیلوفر، بوی بزرگان و توانگران دانسته شده )

در  .پَر است 16 یا 12، 8 آن هایگلبرگ گل نیلوفر از روبرو است که شماری هنر هخامنشی هاگی مایهنقش

 تصویر شده است. از کنار بیشترآثار گنجینه جیحون گل نیلوفر 
 

ها با کاردی به شاخههوم.  و و گز ها باشد، مانند انارکه برسم باید از جنس رستنی آیدبرمی اوستا زا م:برس ب(

برند. می و زمزمه و باژ که با نیایش گره باشدهای باریک بیشاخه باید از شود. برسمچین بریده مینام بَرسَم

های فلزی برند. هر یک از تایمی کاررفتهبهگیاه  جایبهلزی از برنج و نقره های فگاهی در مراسم برسم

 است ذکرشده 35تا  3ها از برسم هشمار است. در اوستا بندانگشتهشتم یک قطر بهو  بندانگشتبلندی نه به

 ارند.دست دشده بر روی آثار گنجینه جیحون برسم بهبسیاری از افراد نقش (.162: 1371اوشیدری، )
 

 های هندسیمایهنقش .5ـ6

و  شکلبادامیهای آرایه از .است کارشدهجیحون  گنجینه یبر روی اشیااگونی نهندسی گو یهامایهنقش 

 نقش ها یالوحه ای در حاشیهیا دنده ، شیاردارجناغی ،مارپیچیطنابی، های طرح تاها های ترنجی ظرفآذین

بیانگر مفهومی اساطیری  کهآنهای هندسی بیش از مایهرسد نقشمی نظر به. بر روی انگشتریکنگره  چلیپا و

 اند.رفته کاررفتهبهباشند، برای آذین 
 

 . نتیجه7

بین )قباد( باستانی تخت کواد  تپهاز  زیاداحتمالبهآثار گنجینه جیحون در سرزمین کنونی تاجیکستان و 

شناسی شیوه ساخت و نشانه است. آمدهدستبههای غیرعلمی م. در کاوش 1880و  1877های سال

های این مجموعه نشان از کاربرد آیینی و درباری و خاستگاه ایرانی این آثار دارد. پژوهشگران، این مایهنقش

دانند که از درآمیختن تجربه ساکنان فالت ایران با هنر ها را حاصل هنر بومی ایران میساختهدست

ی اشیابیشتر است.  گرفتهشکلو هنر اقوام مهاجر آسیایی  دان، اورارتو، مصر و هند(رو)میان مجاورهای هفرهنگ

هایی آوریدر ساخت این آثار از فن .اندشدهساختهنقره  نیز از شمار کمتریجنس طال و  ازه مجموع این

بررسی  ت.اس شدهاستفاده کاریلحیمو  کردنپرچ، کاریو چکش زنیقلم ،گیری(گری )قالبریختههمچون 

های مختلف این اثر بین در بخش کاررفتهبهسنجی پرتو ایکس نشان داده که طالی طیفبا روش  ارابه زرین
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)با مس  %8تا  1و  (%5)با میانگین نقره  %6تا  3بوده است. بقیه محتوای این اثر از  (%91)با میانگین  %96تا  87

 است. شدهتشکیل (%4میانگین 

، خوریمبرمیگونه متفاوت  ودوبیستاز دید فرم و کاربرد دستکم به  نه جیحوناشیای گنجیدر بررسی 

تاج یا آرایه گیسو، گوشواره، نمونک اسب، آرایه پوشاك، نیم ظرف، ، پیکره، درپوش، دستهنمونک ارابه :شامل

ه، جام نیام شمشیر، تنگ، کاس و بازوبند، انگشتری، لوحه آیینی، پوشش سپر، دستبندبند، آویز، گردن

شود: مایه دیده میدسته نقش پنج این گنجینهبر روی آثار گون، بست لگام، میله، مهر و سکه. ماهی

و  گاو، ماهی، شاهین، قوچ، بزکوهی، شیر)شامل  های جانوریمایهنقش (،و بانوان نمردا)شامل  های انسانیمایهنقش

)شامل  های گیاهیمایهنقش، (گوپت و شیردال، داربال حلقه ،بِس مصری خدای )شاملهای برساخته مایهنقش (،اسب

، اندجیحون نقش شده گنجینه یهایی که بر روی اشیامایهبیشتر بن .های هندسیمایهنقش( و برسمو  نیلوفر

شده از های آثار یافتهمان الگوهای آشنای هنر رسمی هخامنشی هستند که در معماری و مجموعه

؛ مثل: شاهین نماد قدرت شاهانه، دنخورمی چشم بهاد، پارسه، شوش، همدان و... هایی همچون پاسارگمکان

شده در ایران، گاو نماد زمین و باروری، گوپت و ها و نخستین جانور اهلیشیر نماد دالوری، بزکوهی پیشرو گله

و  نژادی فرادر مکتب هایی رایج مایهنقش ؛ها و...ها و نیایشگاهناپذیر دروازه کاخشیردال نگهبانان شکست

تجربیات هنری  گردآمدنرواداری سیاسی رایج در این دوره از  پایه برتلفیقی پاگرفته در دربار هخامنشی که 

این آثار  آیادر بافتی هماهنگ حاصل شد.  هاآنو ترکیب  جوارهمهای همه اقوام باستانی فالت ایران و تمدن

گریز داریوش سوم یا  مثالً)ای تاریخی طی واقعه یا ،اندشدهارسالقه و به این منط تولیدشدهدر دربار هخامنشی 

های محلی ساتراپی تحت نظارت دربار ، یا تولید کارگاهاندیافتهراهبه خراسان  ها(غارت گنجینه پارسه توسط هلنی

را مشخص نمود.  همسئلتوان با اطمینان این های علمی از کاوش، هنوز نمینبود داده سبب به اند؟مرکزی بوده

بر قوت نظریه تعلق این  ،در کنار یکدیگر ی آشنای هنر درباری هخامنشیدوباره تصاویر و نمادها حضوراما 

 افزاید.های تابعه میبه دربار مرکزی هخامنشیان یا یکی از ساتراپی )یا بخش بزرگی از آن(گنجینه 
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