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 ای جانورسان كلماكرهظروف مجسمه
 

 فرالدین رفیعجالل ،لیال خسروی
 ( 21/3/23 :تاريخ تأييد؛  21/21/21: )تاريخ دريافت

 
 چكیده

های نفیس و ارزشمند ارجان، پیشینه تاریخی مناطق تحت نفوذ حکومت ایالم و کشف گنجینه
  بایستمیکه  های اخیر، موضوع مهمی استان ایالم نو در سالکلماکره و رامهرمز از دور

که از هزاره چهارم تا  ایالمیان مجموعه اقوامی بودندمورد توجه ویژه پژوهشگران قرار گیرد. 
کشور   گستره ایران فرمانروایی داشتند. غربیق.م، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب اول  هزاره
 ایالمکشور ت. ای بختیاری بوده اسهو کوهایالم نونی، پشتکوه لرستان ک ،شامل خوزستان ایالم
د و به مرکزیت شهرهای ش شکل فدرال اداره می بوده که بهکوهستانی و دشت  بخشدو  شامل
شد. شاهکان ساماتورا )صاحبان می خودگردانی تشکیل های مستقل وحکومت آن، بزرگ

قل در دوران ایالم نو بودند که گنجینه پادشاهی های مستیکی از این ایالت گنجینه کلماکره( نیز
در سال  نقره و طال منحصر به فرد ءکلماکره شامل صدها قلم شی غار آنها به طور اتفاقی در

زیادی از آنها به صورت قاچاق از کشور خارج بسیار و تعداد  شفک در پلدختر لرستان 8321
اشیاء ارتباط آنها یالم نو روی برخی از او زبان هایی به خط  وجود کتیبهتکنیک ساخت و  شد.

های ایالمی مآب، در ساماتورا نام یکی از حکومتد. کنافق فرهنگی ایالم نو آشکار میرا با 
حوضه رود سیمره در جنوب لرستان بوده که در طول قرن هفتم و اوایل قرن ششم ق.م به 

ه ما به معرفی و تحلیل ظروف شده است. در این مقال وسیله شاهکان محلی ساماتورا اداره می
جانورسان این گنجینه که شیوه هنری و موضوع اصلی آنها نقوش جانوری است و دارای 

پردازیم. این گونه آیینی و تشریفاتی بوده، می برای ریختن مایعات در مراسمکارکرد آب پاش 
میت خاصی دارای اهاز نظر تاریخی شناسانه هنری، اشیاء عالوه بر خصوصیات زیبایی از

ترین اهمیت کشف این اشیاء کمک به مطالعه مناسبات تجاری و فرهنگی با هستند. مهم
های مشابه آنها از سایر نقاط همسایگان خود در این دوره تاریخی است و عدم کشف نمونه

 کند.  دیگر اهمیت مطالعه آنها را دوچندان می
 

 .، لرستان، ایالم نو، ساماتوراای، آب پاش، کلماکرهظروف مجسمه :های كلیدیواژه

 
________________________________________________________ 

. شناسیاستادیار پژوهشکده باستان 

  شناسی دانشگاه تهراناستاد گروه انسان 
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 مقدمه
ثیری شگرف بر هنر أت ،و تزئینات فناوریاز نظر در هزاره اول ق.م  غرب ایران هنر فلزکاری

انگیزترین مکتب فلزکاری ایران در لرستان پا گرفت و . شورفلزکاری دوران بعدی داشته است
که شالوده اصلی و حیاتی است  از این جهت مهم طی چند سده شکوفا ماند. مطالعه این اشیاء

هنر فلزکاری هخامنشی بر آن بنیان نهاده شده است و عرصه جدیدی را در مطالعات فلزکاری 
بلکه در وجود هر کدام  ،تنها آثار هنری ساده نیستند ءاین اشیا .کهن غرب ایران خواهد گشود

. ویژگی منحصر است ... نهفتهو ،های زندگیشیوه، هنر، صنعت، باورها، ی از افکاریاز آنها دنیا
که نقش به فرد آنها، معرفی یک سلسله جدید حکومتی در غرب ایران در هزاره اول ق.م است 

، شناسی دوران آغاز تاریخی ایران دارد. در این پژوهشهای باستانبسیار مهمی در پژوهش
جانورسان  یاظروف مجسمهمعرفی و مستندسازی به  ظروف،کارکرد واقعی  شدنروشن  برای

های ساخت و شناسی، بررسی فناوری و تکنیکموجود در داخل و خارج از کشور، گونه
 خواهیم پرداخت.  مربوط به آنها تزئینات روی اشیاء و بررسی متون تاریخی

های در تواند چنین به اوج هنر فلزکاری برسد که در آن فلزات و کانیبشر در سرزمینی می
کردند و آزمایشات نشان . در لرستان از منابع نقره محلی استفاده میدسترس وجود داشته باشد

(. 88: 8377دهد که برای ساخت اشیاء از یک منبع نقره استفاده شده است )رحیمی می
گونه اشیاء، به شناسایی و چگونگی سیر تحول فناوری فلزشناسی و بررسی نحوه ساخت این

کند. کشف این آثار و تحریک روستاییان کمک می در هنر و صنعت فلزکاری در ایران باستان
که به مدت طوریگنجینه شد. به توسط عوامل محلی و تجار عتیقه، متأسفانه موجب غارت این

کاو و تخریب آن بودند در گوشه و کنار غار مشغول کندو صد نفرسه سال همه روزه بیش از 
انجام کاوش و بررسی به  برایشناس تیم باستانیک  8378ماه ر تیردکه سرانجام  تا این

حاصل بود، ولی بررسی و کاوش در غار بی(. 80و  84: 8376 ،)معتمدی شدلرستان اعزام 
زیرا دیگر هیچ اثری از گنجینه باقی نمانده بود و بخش عمده اشیاء، در طول این چهار سال به 

می از آنها به ترکیه برده شدند غارت رفته بودند. بیشتر اشیاء به دبی و دیگر کشورها و تعداد ک
به چاپ رسید     8113که از این تعداد بخش مهمی از آنها توسط دنباز نویسنده ترک در سال 

.(Donbaz, 1993) در خارج از ایران نخستین بار در روزنامهIndependent   مورخ
8113/III/42 ها تحت عنوان های غربی و رسانهو در دیگر روزنامه«Western Cave 

Treasure » بیشتر. نداینترنت ظاهر شد در 8110در سال این آثار به این گنجینه اشاره شد و 
، 5991 او در سال در لندن افتاد. معروفچی عتیقههوشنگ محبوبیان به دست  کلماکره اءیاش
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Treasures of Mountain ی با عنوانرا در کتابء هیجده قلم از اشیا
 در لندن به چاپ رسانید 

(Mahboubian, 1995سپس .) Peter Northover  به عنوان متخصص فلزکاری باستان در
اشیاء شد، ولی او هرگز نتایج  هایهای روی لبهکتیبه آزمایشگاه آکسفورد با مطالعه آنها متوجه

که این اشیاء از طریق بازارهای حراج به دست آمده  مطالعاتش را چاپ نکرد، زیرا تأکید داشت
 اشیاء را این رویهای بیشتر کتیبه تری روی آنها انجام شود.آزمایشات دقیق بایستو می

و (، Vallat, 1996 :21)ایالمی را در آنها شناسایی کرده است  نام 22 و کردهقرائت  1مبرتال
 .(Vallat, 2000)ه است فرانسوا واال نیز کتیبه روی یک ریتون نقره را مورد بررسی قرار داد

 ،)بشاش ه استاشیاء موجود در ایران را نیز رسول بشاش قرائت و منتشر کردهای روی کتیبه
 (.8371و 8372

 را منتشر کرد آنها 8115در سال کوبه   آندو قلم از اشیاء کلماکره وارد موزه لوور شد که 
(Cubet, 1995:81) .برکت در لندن و  حراجی ،تعداد دیگری از اشیاء وارد موزه میهو ژاپن
(Christies Sothebys)  .قلم از اشیاء در ایران هستند که  14اکنون حدود در نیویورک شدند

در  همآباد، دو قلم در موزه ایالم و تعداد دیگری االفالک خرمبخش عمده آنها در موزه فلک
 .(5835 ،شود )خسرویمیموزه ملی ایران نگهداری 

 ءاشیااین نوع از  و کاربرد تکنیک ساخت، فرمپرسش اصلی در این مقاله بررسی و مطالعه 
کدام اقوام قابل مقایسه است و  و تزیینات روی آنها با هنر ،و اینکه این نوع از ظروف ،است

 مفهوم نمادین و اساطیری آنها چه بوده است؟
ای از ویژگی مهم این اشیاء استفاده از شکل جانوران مختلف در ساخت آنهاست. عده

: 9831 ،نامند )دادورتمامی ظروف جانورسان را ریتون میمحققین مانند پوپ و واندنبرگ 

ها و تحت بندی اشیاء گنجینه کلماکره این نوع از ظروف را جدا از ریتون(. ولی ما در طبقه7
زیرا از نظر تکنیک ساخت و ساختار هنری با  کردیم،بندی عنوان ظروف جانورسان طبقه

ای داشته باشند. نگاه پژوهشگران اغلب مشابهتوانند کارکرد ها متفاوتند، گرچه میریتون
-همورد توجه قرار نداد ،گذاردکارکرد آنها اثر می برکه را توصیفی بوده و شکل و ساختار آنها 

-های واقعی معرفی میشناس فرانسوی این نوع از ظروف را ریتوناند. رومن گیرشمن باستان

ایع در آنان وجود دارد که در پوزه یا سوراخی برای خروج م ،کند که عالوه بر دهانه ظرف

________________________________________________________ 
1. W.G.Lambert 
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ها تأکید دارد ویژگی خروج تدریجی مایع در ریتونبر سینه حیوان قرار داده شده است که 

 (. 229: 9871 ،)گیرشمن
 آوری در ساخت اشیاء انجام شده است،در این پژوهش از روش تحلیلی و استقرایی با تأکید بر فن

و  ایمقایسهروش ، اینترنتی یجستجو، ورهای داخل کشبه موزهمراجعه  و از روش مشاهدهچنین مه
 بررسی با تا دارد تالش حاضر مقالهعالوه بر این، استفاده شده است.  اسناد و متون تاریخیبررسی 

های داخل و قلم از این اشیاء در موزه 62دود ند، بپردازد. حنظیر کم خود نوع در که این ظروف دقیق
قلم در  3قلم در موزه فلک االفالک،  83در موزه میهو ژاپن، آن قلم  1د است که خارج از ایران موجو

قلم در گالری برکت لندن وجود دارد که در این جا به معرفی بخشی از آنها  8مجموعه محبوبیان و 
بر  اشیاء گنجینه غار کلماکره بندیطبقه زیرا برخی از آنها تکراری و مشابه هم هستند. ،پردازیممی

 از .هم تفسیری و دارد توصیفی جنبه هم بندی،طبقه این نوع که شدهآنها انجام  شکل و کاربرد ساسا
  .ایمکرده تقسیم مصرفی و تزئینی )تشریفاتی( ظروف گروه دو را به فلزی ظروف کاربردی نیز لحاظ

 فقط و دشمی ساخته فلزی هایورقه از منحصراً فلزی ظروف هخامنشی امپراطوری دوران از قبل
 ظروف بدنه به و تهیه گیریقالب طریق از بود، سر حیوانات شکل به عموماً که آنها از بعضی دسته

 و مفرغ از مصرفی ظروف و نقره و طال مثل قیمت گران فلزات از تزئینی ظروف اغلب. شدمتصل می
. است ینیتزئ ظروف از بیشتر آنها، کاربرد علت به مصرفی ظروف ضخامت. شدندمی ساخته آهن

 روی زیادی تزئینات مصرفی ظروف برخالف و کرد مشخص توان نمی دقیقاً را تزئینی ظروف کاربرد
 روان هایخط چین، نقطه از استفاده با ظروف این تزئین در هنرمند، فلزکاران. شود می مشاهده آنها

 ،طالیی)ردند ک ایجاد می را خود نظر مورد نقوش ،ظرف بدنه روی برجسته، و فرورفته برآمده،
 در متأثر ها،شیوه این تحلیل و رفته کار به این آثار  ساخت در کههنری  شیوه (.551 :5831
 به های فرهنگبرخی از جلوه که است، چرا آنان زندگی نحوه و مختلف اقوام فرهنگ شناخت
 . گرددمی متجلی دستی آثار هنری و صنایع و هارنگ ها،نقش ها،طرح صورت
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 غار كلماكره جغرافیایی موقعیت
وهستانی است و غیر از چند دشت محدود، ک سرزمینی ،های غربی کشوراستان لرستان یکی از

 کیلومترى ۰۲ استان در در این کلماکره . غارده استیهای زاگرس پوشانسراسر آن را کوه
 شرقی سمت در سطح دشت، از باالتر متری 555ارتفاع در ،دخترمرکزی  پل بخش غربشمال

و عرض  74 32/4̒31ͦ̎در طول جغرافیایی  مله آهکی کوه ایهای صخرهدره آخرین از یکی
در فهرست آثار ملی ثبت شده است.  53551شده و با شماره  واقع 33 53ͦ̒ 55/3̎ جغرافیایی

 از آن ماندن پنهان موضوع علت همین و بوده دهانه پایین از جلوتر متر نیم و یک غار، پیشانی
 .است بوده احتمالی رهگذران دیدگاه

 

 
 

 
 : کردیمبندی اشیاء کلماکره را بر اساس شکل و کاربرد آنها به صورت زیر طبقهما 
 ظروف ساده و بدون نقش 

 هاها و زیر جامیجام 

 ها(ها )آبخوریها و سیتوللیوان 

 دارظروف لوله 

 آمفوراها 

 هاریتون 

 موقعیت جغرافیایی غار کلماکره در استان لرستان: 8شکل 
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 های انسانی و حیوانیمجسمه 

 جانورسان  ایظروف مجسمه 

 
  زیورآالت 

 ادوات تشریفاتی 

 اشیاء تزیینی و نمادین 

 
ای جانورسان این معرفی ظروف مجسمهاکنون در اینجا به 

 پردازیم:مجموعه می

 (9ـ ظرف شماره )
یک قهرمان به حالت ایستاده،  :ظرف نقره به شکل مجسمه

در حال مبارزه با یک گاو بالدار با صورت انسانی به پهنای 
های انسان و حیوان متر که صورتسانتی 5/67و ارتفاع  6/66

  دارای روکش طالست.
اوج هنر فلزکاری آن دوره را نشان  استفاده از این تکنیک

ین یدر سطح وسیعی برای تز ،هخامنشیان آنپس از  که دهد می
زراندود گری  ریختهء ، اشیابه کار گرفتندظروف فلزی خود 

روش  دهد نشان می ،به جای مانده هخامنشیانه که از دور شده
 شده است.ای در ایران باستان به کار برده  آبکاری به صورت پیشرفته

موری  ،در مورد تزیینات طالیی شکل روی ظروف نقره هخامنشی
معتقد است این سنت و شیوه تزیین، یک ویژگی صنعت فلزکاری 

گرفته است  ایرانیان است که احتماالً از هنر دوران ایالم میانه نشأت
(Moorey, 1988: 81). 

هر دو مجسمه مجوف هستند که البته بیشتر اشیاء کلماکره با 
ها در اشیاء ها و سوراخاین تکنیک ساخته شدند. ایجاد این حفره

ای برای خروج مایعات درون جام در مراسم کلماکره وسیله
رسمی و آئینی، خواه میهمانی یا مراسم مذهبی بوده است. 

الً این ظرف به عنوان یک جام ساغرریز مطرح بوده احتما

هرمان : ظرف نقره به شکل پیکره یک ق 6شکل

در حال مبارزه با یک گاو بالدار 

http;//www.miho.or.jp)) 

o انسانی ظروف 

o حیوانی ظروف 

o حیوانی و انسانی ظروف 

o خاص ویژگیهای با ظروف 

o متفرقه ظروف 
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های آشوری برجستهاست. قهرمان به حالت ایستاده با شالقی در دست راست شبیه به نقش
که با دست چپ بال حیوان را گرفته و پای چپ خود را پشت پای گاو قرار در حالیاست، 
شئی مفهوم آیین میتراییسم را در در حال آرام کردن و رام کردن حیوان است. در این و داده، 

 . (Bivar, 2005:349) توان مشاهده کردهنر نبرد بین انسان و حیوان می
-طور غیرمتجانسی بزرگ بوده و تناسبی با صورت ندارد. جای خالی چشمها بهحفره چشم

به ند. ابروان کمانی به هم پیوسته قهرمان اهنشان بودکه آنها مرصع و سنگدهد ها نشان می
ها قرار دارد. یک تورفتگی عمیق از گیجگاه شروع شده، صورت شیاری در باالی کاسه چشم

تا چانه ادامه پیدا کرده است. همچنین یک سوراخ در باالی سر مرد  به زیر بینی رسیده و
شود. مرد قهرمان دارای یک ریش بلند چهارگوش از نوع آشوری و موهای قهرمان دیده می

دار به تن دارد. روی است. یک لباس مزین با آستین و دامن کوتاه شرابهبلند در پشت سر 
سینه، دور گردن، دور آستین، پشت، کمربند، حاشیه دامن و لباس قهرمان دارای تزیینات مربعی 

که لبه آن روی هم قرارگرفته و به وسیله از نوع آشوری است. دامن آن به صورت دو تکه بوده 
گه داشته شده است. گاو بالدار )گاو مرد( دارای صورت انسانی شبیه به کمربند تزیینی پهنی ن

مرد قهرمان، به حالت ایستاده روی دو پا و دم آویزان است. همچنین ریش چهارگوشه، دو 
هایی شامل سه الیه پر شمشیری شکل با الگوی استخوان ماهی که به بدنه شاخ روی سر و بال

مدور برای ریختن مایعات به درون ظرف، روی سینه  پرچ شده است و باالخره یک سوراخ
اره چندپر به نشانه خورشید و حیوان قرار دارد. بر روی پشت گاو بالدار عالمت یک ست

 شود.  پرستی دیده میمهر
ایزد ورزا به نام انلیل به عنوان خدای طوفان و خدای برتر  ،در سراسر قلمرو سومر باستان

ه واسطه قدرت او بود که آب به وجود آمد و کشتزاران سرسبز شد. بحاصلخیزی پرستیده می
ها حدود ها رستند و انسان نیز پدید آمد و از او حیات گرفت. سومریشدند و همه روییدنی

های جذاب، انلیل را همچون پدر ورزای قدرتمند و بزرگوار خداوندگار ق.م با نیایش 3444
نهاد که ند. نارامسین هنگام نبرد شاخ گاو بر سر میپرستیدحیات و سرکرده قدرتمند ایزدان می

شناخت. این ود و سیطره ایزد ورزا را به رسمیت میب معرف پادشاهان اسیر در دست انلیل
های جالب بسیار دارد. ایزد ورزا و پادشاه هر دو پیوند نزدیک بین پادشاه و ایزد در سومر نشانه
شد و مهر مالزمان او مردی را نشان نین نامیده میعنوان ورزای وحشی داشتند و سارگن نیز چ

نهادند که دهد که در حال آب دادن به یک گاو نر است. پادشاهان دستار شاخدار بر سر میمی
شان بود. پیوند پادشاهان و ایزد ورزا در مصر نیز بسیار نزدیک نماد انتصاب و قدرت آسمانی
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علیا و سفلی را متحد کرد، آپیس گاو مقدس را  که مصر 1که در زمان نارمرمنسبود. به طوری
 .(547و  542: 8312 ،پرستید و گاو پرستی را در سراسر مصر رواج داد )وارنرمی

 واژه برخی. خوریم برمی گاو اولین و کیومرث مرد، اولین به ما ایرانی های اسطوره در
میرا   یزنده معنای به ثدارند کیومر عقیده هم برخی و دانند می مرد ی گاو همان را کیومرث

 ماه در گاو نطفه و کشد می را گاو اهریمن، که آمده ایرانی باستانی های نوشته در. است
 گاو. آیدمی وجود به دارویی گیاه نوع 86و غله نوع 55 گاو شدن کشته از و شود می نگهداری

 نقش نر، گاو ران. است شده تعبیر ماه هالل شبیه گاو شاخ حتی. شودمربوط می ماه به
 تولد و زمستان مرگ مظهر نو سال در نر گاو دارد. کشتن را شمال قطب و قدرت باروری،

 و است آییناین  در دینی مراسم عطف نقطه گاو، قربانی میترا آیین در .است حیاتی نیروی
 مهرپرستی داستان در. است مرگ واسطه به حیات و انسان حیوانی طبیعت بر پیروزی مظهر

 و آورد می چنگ به را گاو و دود می گاو دنبال به مهر. کند می فرار مهر دست از گاو کهداریم 
 است. شده تعبیر آفرینش عمل معنی به گاو کشتن. شود حاصل برکت تا برد می را او سر

: 8312 ، )یاحقی کردند می پرستش و نگهداری را گاو مجسمه چغازنبیل معبد در هم ایالمیان
34-32).  

 
   2مردگاو

النهرین عمومیت داشت. این جانور تخیلی از نیمه دوم هزاره سوم ق.م در سراسر ایالم و بین
این موجود نشانگر قدرت )بدن گاو( و تفکر )سر انسان( است. نقش گاومرد روی مهرهای 
ایالمی برگرفته از اسطوره گیلگمش و انکیدو )نیمه انسان و نیمه گاو( است. نقش گاومرد در 

ها ذکر شده است، زیرا در باورهای مذهبی سومر انوران نیکوکار و دشمن پلیدیفهرست ج
 و دادور)وظیفه جلوگیری از نیروهای ویرانگر آسمانی به عهده گاومرد و پهلوان برهنه است 

های غربی ماد قدیم، بیشتر با دین بر اساس مدارک موجود مذهب سرزمین .(70: 8311 مبینی
الخلقه نیمه با آشوریان از یک نوع بوده است. به ویژه تصاویر عجیب ایهوریان و تا اندازه
ابوالهوالن بالدار و حیوانات تخیلی در اساطیر هوری بسیار رایج بوده است.  ،حیوان، نیمه انسان

الخلقه بعدها در نقوش برجسته هخامنشی مظهر دیوان معرفی شدند این جانوران عجیب
 (. 68 )همان:

________________________________________________________ 
1. Narmer Menes 
2. Bull man 
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ای و خداوار خود برای نبردهایش با هیوالهای با قدرت افسانه ،ول شرقیا هرک گیلگمش
ضروری و نیاز به  در مواقع ،مختلف و دفاع از جنگل مقدس

طلبد. دوست خود انکیدو را به یاری می ،کمک، با صدا
اقوام ساکن در خاورمیانه هریک به نحوی این اسطوره 

رسوم و  ،دابآ ،سومری را پذیرفته و متناسب با ذوق، سلیقه
(. 081: 8372ند )ایزدپناه اههنر خود در آن تغییراتی داد

این مجسمه حضور گیلگمش در هنر لرستان را به  ،پس
که در  رساند. گیلگمش یکی از خدایانی استاثبات می

النهرین لرستان بیشتر از همه مورد پرستش بوده و در بین
اً به شکل نیمه خدایان بود. گیلگمش در لرستان عموم وجز

شود و باید که روی سر او دو شاخ دیده میمردی است 
النهرین عالمت مخصوص که شاخ در میان اهالی بیندانست 

های خداوندان بوده است. گیلگمش حامی حیوانات و گله
دار که چون بیشتر مردم لرستان گلهبز و گوسفند است 

 (. 851: 8311 ،ور و مبینیالنوع عالقه زیادی داشتند )دادبودند، به این رب
گیلگمش را با شیوه پوششی متداول آن زمان )دوران  ،های آشوریدر نقوش برجسته

دار تا ران به تن دارد که روی آن اند. او یک تونیک بلند آستینحکومت سارگن( نشان داده
 ه داشته محکم نگ ،چندردیفه رسد، با یک کمربندِکه تا باالی زانو میدامن جلوباز کوتاهی 

اش را آراسته که نشانه اهمیت و مرتبه واالی اوست، چهرهشده است. ریش بلند مجعدی 
داس نمادین و در دست دیگرش  ،افزار است. در یک دستاست. پای وی برهنه و بدون پای

    النهرین به (. در ادبیات بین862: 8372 ،بچه شیری را به زیر بازو گرفته است )مجیدزاده
که موازالتی بین سارگن و گیلگمش وجود دارد. احتماالً آنها دو قهرمان فی روشن است کا قدر

در ارمنستان و  ،النهریندر خارج از بین ،مردمی در ادبیات بودند. شبیه حماسه گیلگمش
 اما دانند،اسرائیل میاز بنی نبی دانیال همان را گیلگمش بغازکوی نیز پیدا شده است. بعضی

 اعتقاد مسلمانان. است نیامده دست به موضوع این درباره مستدلی و خاص مدرک تاکنون
 (.Calmeyer, 1983: 138)است  شوش در او دفن دارند محل

های لرستان و کردستان افسانه گیلگمش دلپذیرترین داستان ترین افسانه کوهستاندر قدیمی
د را به من ببخش، تو مرد است. ایشتار آن زن فتان گوید: بیا گیلگمش محبوب من، نطفه خو

 گیلگمش در نقش   :3شکل

 های آشوریبرجسته
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های آن که از زر و الجورد و چرخای کنم، ارابهمن باش، من زن تو باشم، من ارابه آماده می
ها ارابه ترین و زیباترین اسبهر روز باید قوی های آن با جواهر تزیین شده.زرین هستند، شاخ

جلیل بودی، همه سالطین  تو را بکشد. غرقه در بوی سدر داخل خانه من شو، وقتی در خانه
چه قلب ها باید آنها و دشتافتادند. از کوهبوسیدند و بزرگان زمین به خاک میپای تو را می

جوید تو را باج آورند. بزها تو را سه گانه بزایند و گوسفندان دوگانه، استرها باید با بار تو می
مثل طوفان  ،ایست در جالل تمامالخصوص اسب ارابه جنگی تو بها نزد تو آیند، علیگنجینه

پهلوان زورمند آشوری در جواب گوید:  ،گیلگمش همتا باشند.بتازد. نریان مغرور تو بایست بی
که کم داری؟ تو را چه بایست بدهم؟ بایست همه کارهای ننگین خود را بشنوی! تموز چیست 

ای با پرهای رنگارنگ هتلخ واداشتی، به چونان بچ به سال به نالة محبوب خاتون را تو سال
کِپی کند، کِپیهای او را شکستی، او در جنگل ایستاده و فریاد میعاشق شدی، او را زدی و بال

بال من، با شیر عشق ورزیدی، چرا که لبریز از قدرت بود. هفت و هفت بار او را چاله کندی، 
رکه و تازیانه او را تتازد، اما تو که با شوق پیروزی به دشمن میتو اسب را دوست داشتی

 بان زورمندی عشق ورزیدی، وی با همت بسیار هر روز گندم نذر چسباندی و نیز با گله
کرد، تو او را با چوبدستی خود نواختی و از وی گرگی ای روزانه قربانی تو میپاشید، بزغالهمی

 ،کردی )میرنیاکه با دیگران  خواهی با من چنان کنیطلبی و میاینک! عشق را می ساختی.
هنوز  ،هزاران سال پیش تاکنون ، ازافسانه گیلگمشاست که . این چنین (304و  331: 8371

 هم در ادبیات شفاهی لرها باقی مانده است.
و آشوری( است.  های موجود در هنر ایران قبل از هخامنشی به سبک غربی )شامیاسفنکس

اخته شدند. این نقوش از مصر وارد سوریه و النهرین س ها تحت تأثیر هنر بیناین نوع اسفنکس
های سوریه معموالً اسفنکس. (817 :8305  ،ایران شدند )دهه جا به آشور و سپس وارداز آن

که  نداهشان نشان داده شددر حال حرکت و عبور و یا در حالت ایستاده روی پاهای عقب
این ظرف با فن  ن اقتباس نمودند.ایرانیان، از جمله هنرمندان لرستا از شیوه راو  همین سبک

های مختلف آن با گری به روش موم گمشده به صورت دو جداره ساخته شده و قسمتریخته
زنی ایجاد شده به فن قلمتزیینات و جزییات روی آن اند و لحیم و پرچ به هم الصاق شده

 شود. است و اکنون در موزه میهو ژاپن نگهداری می
 

 ( 2ظرف  شماره )
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 5/68 و طول 1/1 ، ارتفاع0/7 ظرف نقره به شکل پیکره شیر به حالت نشسته به عرض
باز و حالت نسبتاً آرام که سوراخی روی سر و دو سوراخ در قسمت  متر با دهان نیمهسانتی

های بینی آن خارج بینی آن قرار دارد. ظاهراً مایع را از باال به داخل ظرف ریخته و از سوراخ
تزیینات هندسی لوزی شکلی روی سر اند. کرده

زنی که به روش قلم شودو گردن حیوان دیده می
صنعتگران لرستان در طول قرن  اند.ایجاد شده

از قفقاز  ز اقوام نورسیدها چه را که هفتم ق.م آن
به زودی با سبک نو و  ،کردند  و یا تقلید آموخته
به شکل  العاده، با ذکاوت و ظرافت فوق و مقبول

که  وانات بومی لرستان درآوردند. حیواناتیحی
نقش آنها روی فلزات مورد عالقه این صنعتگران بود، عبارتند از: گوزن، بزکوهی، اسب، شیر 

نها با اقوام ارتباط آترسیم شکل این حیوانات نه تنها به خاطر  . …ماده، پلنگ خالدار و
که در  و شیر که هنوز هم وجود دارد مذهبی نیز داشته است. بزکوهی هبلکه جنب ،شکارگر بوده

ها به ها و کوهستان ها که بدون شک در تپهپلنگ .النهرین وجود داشته است آن هنگام در بین
زاگرس در  هناحی .(83 :8354 ،، موضوع این نقوش هستند )کالیکانندشد ت میفوفور یا

االیام از نظر  شده و از قدیم پنجم جانوری ذکر هبندی نواحی جانوری ایران به عنوان ناحی تقسیم
و با توجه به تنوع اقلیمی و توپوگرافی کامالً کوهستانی منطقه  استحیات وحش بسیار غنی 

های زیستی وحوش، به فراخور ویژگی
های مختلفی برای پستانداران دارای زیستگاه

ترین یکی از مهماست و بزرگ و کوچک 
یا ل در ایران و غرب آسهای بز و کَزیستگاه

از  …شناخته شده است. قوچ، شیر، پلنگ و
های اصلی  دیگر پستانداران مهم و گونه

زاگرس هستند و پرندگان زیادی مانند 
در فصول مختلف سال  …عقاب، شاهین و

 ،یاری)علی شود در این منطقه دیده می
لرستان در  بنابراین صنعتگران. (51 :8371

که  طول قرن هفتم ق.م با توجه به حیواناتی

 ظرف نقره به شکل پیکره شیر: 0شکل

http;//www.miho.or.jp)) 

 نقش گاو مرد در هنر آرامیان سوری: 5شکل 
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 .نداهشکل آنها را روی کارهای هنری خود نقش کردردند، ک های اطراف آنها زندگی میدر کوه
ای  ق.م عده 7و 1ها( که در طول قرون زندگی اقوام بیابانگرد آسیای مرکزی )سکاها و سیمری

مار اقتصاد آنها به ش گاه  که تکیه از آنها به لرستان مهاجرت کردند، وابسته به چارپایانی بود
آراستند میخود را با تصاویر چارپایان و جانوران  ءاشیادلیل آنها به همین شاید  رفت. می

ینات جانورسان روی یکز اصلی تزامر یکی از لرستان و ایالم احتماالً. (855 :8373 ،)بهزادی
سایر نقاط که در  های سنت فلزکاری غرب ایران استو این یکی از ویژگی بودند اشیاء فلزی

  (Moorey, 1969: 136). شود ه ندرت دیده میب

های باستانی که به دلیل دارا بودن قدرت زیاد، در اکثر تمدنشیر از جمله حیواناتی است 
هر قوم و کشوری نسبت به  شناسیاسطورهمظهر نیرو، قدرت و مبارزه معرفی شده و از نظر 

النوع جلگه، نماد قدرت شیر رب (.17: 8301 ،زادهاین حیوان اعتقادات خاصی داشتند )ملک
های خاور نزدیک به عنوان قدرت و سلطنت و خورشید است. این جانور تقریباً در کلیه تمدن

به کار رفته و با قدرت خورشید برابری کرده است. شخصیت و صفات برجسته این درنده 
خورشید و  که بدون هیچ تردیدی آن را نماینده کامل خدای وحشی به قدری اهمیت داشته

     . شیر یکی از موضوعات مهم هنر و اساطیر (77و  72: 8374 ،پادشاه به کار بردند )جابز
که هرسال پادشاه آشور که نماینده خدای آشور بوده، به صورت طوریالنهرین بوده است. بهبین

را وارد کرد که در واقع پیروزی پروردگار بر نیروهای پلید  تشریفاتی در شکار شیر شرکت می
 و نور ،خورشید نیروی سلطنت، نماد ایران در شیر(. 872: 8305 ،نمود )دهه مرحله عمل می

که شیر سمبل حیوانی میترا  روشن است .است خورشید همان واقع در یالش با شیر. است مهر
ترین صفت حق در تمامی ادیان توان گفت که نور عامبه جرأت می .(Bivar, 2005: 347)است 
هاست. در مذاهب ابتدایی که ها و تمدناهب از ابتدایی گرفته تا ادیان پیشرفته و حتی فرهنگو مذ

 ،انسان سعی دارد با استفاده از تجلیات بارز طبیعی، حس پرستش و ستایش خود را پاسخ گوید
خورشید بارزترین نمود خدایی سراسر نور و روشنایی است. در این مذاهب نسبت نور و خورشید 

 .(058: 8310 ،ترین جلوه نور است )بلخاریستنی است و خورشید بزرگناگس
 ششیرکُ واقع در و داشتند می را شیر با مقابله نیروی بایستی می باستان ایران شاهان

 شده می تایید برایش شاه عنوان هم و رسانده می را شاه شهامت هم شیر بر آمدن فائق. بودند می
 باستانی ادبیات در کهاست  خاطر همین به شاید. مجدد زندگی یعنی شیر بر برتری. است

 شیر .خوانیممی هانخجیرگاه در شاهان توسط شیر شکار از واقعیت، اساس بر گاه هاییداستان
 لقب با شانقهرمانان به را خود عالقه آنها و بوده هاایرانی محبوب حیوان دیگر، طرفی از
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 چهارپا با شیری بختیاری، منطقه گورهای از یاریبس روی .کردندمی ثابت زنشیر و مردشیر
 زیادی  احتراممردم  که است مردانی به متعلق عموماً قبور این. است نشسته یا ایستاده قبر روی
شکار شیر در . است مرده حافظ او که این یعنی شیر این وجود گاهی. بودند قایل شانبرای

های ایرانی مظهر شیر در جام دهد. سرِنقوش ایران تسلط و شجاعت شاهان را نشان می
اش مظهر قدرت است. شیر با نماد و اندام پسین شیر با شکل عضالنی ،هوشیاری و مراقبت

خورشید در ایران اشاره به ساکن شدن قدرت خورشید در این حیوان دارد. شیر نشانه خورشید 
شود به نماد تابستان مطرح میاست. ولی اهمیت شیر نه تنها به عنوان دشمن باران، بلکه به مثا

 .(53: 8311 ،مبینی و دادور)کند و حضور ماه و خورشید با هم، گذشت فصول را تداعی می
ها با سر شیر را از شمال سوریه و آناتولی که متعلق به شواهد و متون تاریخی استفاده از ریتون

کند که نمونه آن در میتأیید  ،حکومت آشور در طول قرن هشتم ق.م تا قرن هفتم ق.م بوده
هایی با سر که ریتونآباد است که بزرگان آشوری را درحالینقش برجسته سارگن دوم از خرس

 .(Alvarez-min, 2008: 135)دهد میدر یک مراسم ضیافت نشان  ،شیر در دست دارند
از: آتش، پرتو خورشید، پیروزی، دالوری، شجاعت،  ندهست معانی سمبلیک شیر عبارت

 شدن شیر در هنر مصر، . پیدارت، غرور، سلطنت، روح زندگی، پارسایی و عقلقد
زیسته است. دهد این حیوان روزگاری در آن مناطق میالنهرین و ایران باستان نشان میبین

خویی درنده شدها بودند و تصور میها، قصرها و آرامگاهنگهبانان نمادین پرستشگاههم شیرها 
   (. در56: 8311 ،د )دادور و مبینیوشیروهای مضر و زیان آور میشیر موجب دورکردن ن

ق.م( سبکی در  160-151ق.م( و شلمانصر سوم ) 151-113عصر آشورنصیرپال دوم )
-گرایانه این حیوان فدای تأکید بر هراسنمایش شمایل واقع ،بازنمایی شیر رایج بود که در آن

های بزرگ، بینی چروکیده و پیشانی ی باز، نیشهاشد. آروارهانگیزی و نمایش ابهت آن می
القای حس وحشت و هراس محقق شده  ،گیری از آنهابا بهرهکه  هستندچین انداخته ابزارهایی 

-هنرمندان به سبک طبیعت ،ق.م( 767-705است. با روی کار آمدن تیگالت پیلسر سوم )

ال شیر در عصر آشوربانیپهای شکار آوردند و این سبک در بازنمایی صحنهگرایانه روی 
این (. 68: 8314رسد )علیون گرایانه بود به اوج خود میق.م( که کامالً واقع 221-238)

زنی ایجاد شده است و گری ساخته شده و تزیینات روی آن به روش قلمریخته ظرف با تکنیک
 شود. اکنون در موزه میهو ژاپن نگهداری می
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  (9ظرف شماره )

غزال  شیر که متر سانتی 82ارتفاع و 81 لبه طو و غزال شیربه شکل پیکره  هظرف مجوف نقر
کند. سر شیر کمی به طرف عقب  دهان گرفته و بر پشت خود حمل می هشده را ب شکار

ساخته گری  موماً با تکنیک ریختهظروف عبرگشته و گردن شکار را در اختیار دارد. این نوع 
یک قسمت  ؛هشد تشکیلاز دو قسمت ند که اهشد

که به طور جداگانه ساخته  است شیر دست و پاهای
گویا با  کهند شد متصل ظرفشده و به قسمت دیگر 

که  اده از چسب مخصوصی از موم و غیرهفستا
آورده، این دو قسمت  معجونی قابل دوام به وجود می

کردند. نقش یال و دیگر اعضای  را به هم متصل
طوط مختلف هاشوری، با خزنی به روش قلمحیوان 

نمونه مشابه این نقش نشان داده شدند.  …ای و  نقطه
دار از مارلیک مشاهده  توان روی یک ظرف لوله را می

 حالی که نقش شیری را در زنی شدهروی ورقه نازکی از طال با ظرافت خاصی قلم کرد. نقوش
یک سوراخ مدور  .(Negahban, 1964:16) دهد نشان می، که شکار خود را به دندان گرفته

روی سر شیر برای ریختن مایعات تعبیه شده و بینی غزال دارای دو سوراخ برای خروج مایع 
که سنگ آن افتاده است. این ظرف با توجه به شکل  است. همچنین چشمان شیر مرصع بوده
وش گری ساخته شده و سپس به ر با تکنیک ریخته ، وآن کاربرد آیینی/ تشریفاتی داشته است

آباد االفالک خرمقلعه فلک گنجینة در اکنون یات روی آن نقش شده است ویجز زنیقلم
 شود.  نگهداری می

 
 
 

 (4ظرف شماره )

:  ظرف نقره به شکل پیکره شیر و 2شکل 

 (ل.خسروی)عکس از  غزال
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در  شیربه شکل پیکره  ظرف مجوف نقره
 82ارتفاع و  81 لبه طو حال نبرد با گاو

مربع شکل در  یدارای سوراخ که ،متر سانتی
ختن مایع به برای ریاست که باالی سر گاو 

گاو که برای  و دو سوراخ در بینی ،درون آن
چشمان شیر  .است هدتعبیه ش مایعات خروج

که سنگ آنها افتاده است. و گاو مرصع بوده 
این  های گاو از جنس طالست.نوک شاخ

شده و  گری ساخته با تکنیک ریختهظرف 
زنی ایجاد شده جزییات روی آن به روش قلم

-یهو ژاپن نگهداری میو اکنون در موزه م

 شود. 
شمار نبرد حیوانات در هنر باستانی سومریان و صحنه نبرد شیر و گاو نر یکی از انواع بی

ها، به هنر آشوری و اورارتویی انتقال یافته است. این ها از طریق هیتیهاست. این نمونههیتی
گون است )هرتسفلد های جنگ حیوانات گوناصحنه تنها نمونه دوام آورده از میان صحنه

(. نبرد شیر و گاو به عنوان یک نمایش آسمانی از کشمکش نیروهای 651و  657: 8318
البروج آسمانی بین صور فلکی برج ثور )گاو( و برج اسد )شیر(، پنجمین صورت فلکی منطقه

پیروزمند با  است. این نشانه فلکی شروع فعالیت کشاورزی در پایان فصل سرماست. شیرِ
 گذارد و به گاو که الرأس، حداکثر قدرت خود را به نمایش میرفتن در اوج و سمتگقرار
کشد و طی روزهای بعد در پرتو کند و آن را میکوشد از زیر افق بگریزد، حمله میمی

شود. دوباره برای نخستین گاه دوباره زاده میماند. آنروزه پنهان می 04خورشید تا یک دوره 
کند، تا اعتدال بهاری را اعالم کند. با توجه به این واقعیت که ین طلوع میبار در اول فرورد

آید، تعیین اعتدالین و نیز مشاهده ناپدید شدن ستاره پروین ممکن بود چند روز غلط از آب در
ترین نماد ترین و طبیعیشویم نبرد شیر و گاو در نیمه اول هزاره اول ق.م مناسبمتوجه می

 (. Alvarez-mon, 2003: 23, 24)عتدال بهاری بوده است برای داللت بر ا
پس به همین دلیل بود که داریوش دستور داد، این موضوع را بر پلکان شرقی کاخ آپادانا در 

که خواهیم دید، این نماد مستقیماً وارد تقویم اوستایی متأخر چنان جمشید نقش کنند.تخت
النهرین در هزاره سوم ق.م متعلق به دوران اور ر بینترین نقش شیر و گاو دد. اما قدیمشومی

 ظرف نقره به شکل پیکره نبرد شیر و گاو :7 شکل

http;//www.miho.or.jp)) 
ترین نقش نبرد شیر و گاو روی یک : قدیم1شکل 

-جعبه لوازم آرایش از دوران اور سوم، موزه باستان

 شناسی دانشگاه پنسیلوانیا

(http://www.docdesk.com) 
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 5/3سوم، روی یک جعبه وسایل آرایش میناکاری و مرصع شده از جنس طال و نقره به ارتفاع 
شناسی دانشگاه پنسیلوانیا که اکنون در موزه باستانمتر پیدا شده است سانتی 0/2و قطر 

هایی وجود دارد که یک تیرگان روایت شود. در باورهای مردم درباره جشننگهداری می
نبرد همیشگی میان نیکی و بدی است. در اوستا تیشتر و روایت مربوط به فرشته باران یا تیشتر 

در  ،آیدیشت، تیشتر فرشته باران است که در ده روز اول ماه به چهره جوانی پانزده ساله در می
 ،های زرینده روز دوم به چهره گاوی با شاخ

ه روز سوم به چهره اسبی سپید و زیبا و در د
موتیف حمله شیر و گاو های زرین. با گوش

در شاهنامه فردوسی و در ادبیات فارسی در 
شود. این دیده می همهای کلیله و دمنه داستان

موتیف که پیامی از گذشته ایران باستان دارد، 
 (.Jamzadeh, 2000:51)همچنان زنده است 

 
 (6ظرف شماره )

 1/68و عرض  6/60به شکل پیکره دو شیر نیرومند به ارتفاع ای است مجوف نقره ظرف
های یکدیگر، به هم گره خورده است. شیرها روی یک شان روی شانهمتر که دستهایسانتی

که سرشان را اند. شیرها در حالیکه زبانش بیرون آمده، روی دو پا ایستاده گاو درازکش
ند. یک سوراخ اهدر حال مرگ قرار داد خشمگین پاهایشان را روی گاوِ ند، با حالتاهبرگرداند

مدور روی سر یکی از شیرها قرار دارد. هر کدام از 
بند که با یک پشتشیرها از دو قسمت ساخته شده 

ند. گاو نیز به طور جداگانه ساخته اهبه هم متصل شد
ای برای شیرهاست. عالمت یک شده و به عنوان پایه

چندپر که نشانه مهر و پرستش خورشید است،  ستاره
شود. این ظرف به از شیرها دیده میروی پشت یکی 

گری  با تکنیک ریختهجداره و توخالی صورت دو
زنی ایجاد شده و جزییات روی آن به روش قلم ساخته

 شود. شده و اکنون در موزه میهو ژاپن نگهداری می
 

 : ظرف نقره با مضمون نبرد شیر وگاو1شکل 
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 (7) ای شمارهظرف مجسمه
 8/60و عرض1/85نقره به شکل پیکره یک گاو کوهاندار ایستاده به ارتفاع  ظرف مجوف

های آن به طور مشخصی، نمایش داده شده و یک ورقه طالیی جلوی سر آن که دنده مترسانتی
-شود. یک حفره دربرا تزیین کرده است. همچنین یک ستاره چندپر روی پشت گاو دیده می

حل ریختن مایعات به درون ظرف، در مراسم آیینی بوده دار روی پشت گاو تعبیه شده که م
-هبه صورت دو قسمت ساخته شده و به هم متصل شد گری با تکنیک ریختهظرف این  است.

زنی ایجاد ند. دم گاو نیز جداگانه ساخته شده و جزییات روی آن به روش قلما
 و انی پایندهایر هنر در گاوشود. شده و اکنون در گالری برکت لندن نگهداری می

شده است.  می مربوط هم باروری و ماه، حاصلخیزی به طرفی از بوده و نگهدارنده
 دارد که وجود ایران و هند النهرین،بینهمچون  هاتمدن از بسیاری شناسی درباستان شواهد

 و طبیعی هایارزش. نداهبرد کاربه....  و گاومرد بالدار، گاو متنوع هایگونه به را گاو نقش
 منزلتی و قدر چنانآن آنان، نزد دلیل همین به و بود شده شناخته خوبی به حیوان این کاربردی

 مذهبی معتقدات جمله از گاو به احترام. آمیزد می در نیز آنان فرهنگ و اعتقادات با یابد که می
 ستا شده منتقل مصر سپس و صغیر آسیای به مهاجر اقوام وسیله به کهبوده  آریایی اقوام

 (.631 :8374 ،رواسانی)
 بر فراز گاو ،مهرپرستی آیین در است. میترا نشان ،گاو

 ثور برج در خورشید حلولبه معنی  برج، در حضور و معبد
 مراسم دلیل، همین به و است بهار فرارسیدن گویای و

 ،ورمازرن) است شده می انجام بهار اول در گاو قربانی
 که النهرینبین معابد در گاو هایپیکره وجود (.843 :8376

 این وابستگی از نمادی بوده، معابد آن هایزینت جمله از
 تکوینی نیروهای به انسان وابستگی و انسان جهان به حیوان

 اداد خدای سمبل گاو (.01 :8321 ،مالووان) است خداوند
 فقط نه ،هوا خدای اداد، رفته کهمی شمار به النهرینبین در

 او نماد. کردمی کنترل نیز را بخشزندگی باران بلکه طوفان
 کشیدمی ماغ تندر مانند بود که گاو او حیوان و آذرخش

 النهرینبین در معابدی خدا این برای (.37 :8373 ،کالمک)
 معابد مرمت به اقدام شلمانصر که طوری به شده، ساخته

 ظرف نقره به شکل پیکره گاو :84 شکل

http://www.barakatgallery.com)) 

: خدای اداد به حالت 88شکل 

 ایستاده روی یک گاو
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 (. 7 :8124 ،صفر) کرد اداد خدای معبد جمله از زیادی
از: باروری، پایداری، حاصلخیزی، کار، آگاهی، گرما، است یک گاو عبارت معانی سمبل

(. گاو نماد زمین است و مهر با خنجری 841: 8374 ،وفور خالقیت و قدرت زندگی )جابز
شود. خنجر نماد میغ صبحگاهی و فروغ خورشید کشد، خون یا باران جاری میکه گاو را می

به شمال ایران نسبت دادند تا ایالم، زیرا این حیوان بیشتر است. تصویر گاو را از نظر خاستگاه 
کاران شمال نشان داده شده مفرغ در سنت

(. در هنر هیتی نیز 34: 8371 ،است )موری
گاو نماد تشوب خدای طوفان است. طبق 

ان در دنیا عقاید زرتشتی گاو نخستین حیو
سفیدرنگ به  بوده و در اوستا آمده که

کشته ه وسیله انگرمینو ب وروشنی ماه بوده 
شود و روح شرور، تخمه او را به طرف می

اساس آیین ن آفرینش آدم در فرهنگ ایرانی برداستا .(Curtis, 1996:19)کند ماه حمل می
گاوکشی است. گاو به تنهایی جان و روح بخشیده شده و در بین حیوانات یک حیوان پرفروغ 

 (.Carnoy, 1964: 286) ه استو قوی بود
کند. در اساطیر، طوفان به صورت گاوی در تشتر ایزد باران نیز به صورت گاو تجلی می 
که در حال نعره زدن بود، عالمت آسمان پر رعد و برق  گاوی ،آید. در هنر شرق نزدیکمی

شد. در اساطیر لرستان نیز زمین چون آسمان هفت طبقه است و این طبقات می محسوب
که چون زمین است. دریا دیار پریان، دیار ای وه، دریا و منطقهعبارتند از: روی زمین، ک

کوهی استوار است و گاو بر  ،بر شاخ گاو ،و هفت طبقه زمیناست موجوداتی چون آدمیان 
شود. که گاو خود را تکان دهد، زمین لرزه پدیدار می پشت ماهی و ماهی بر دریاست. هنگامی

کند و سال زمین را از شاخی به شاخ دیگر منتقل میکه زمین بر شاخ اوست، هر هزارگاوی 
هیاهو و بیقراری حیوانات و  ،بینی زلزلهآید و وسیله پیشلرزه شدیدی به وجود میزمین

 (.62 و 65: 8351آبادی و دیگران پرندگان است )اسدیان خرم
 

 ( 8ظرف شماره )
سی به شکل دایره، مربع و به شکل پیکره یک گاو که دارای تزیینات هند ظرف مجوف نقره

در که  دار زیر شکم گاو تعبیه شدهخطوط مواج روی سینه است. همچنین یک حفره درب
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محل ریختن مایعات به درون ظرف بوده  ،مراسم آیینی
در دو قسمت  گری با تکنیک ریختهظرف این  است.

اند. دم آن نیز جداگانه ساخته شده و به هم متصل شده
زنی ایجاد ات روی آن به روش قلمساخته شده و جزیی

-شده است و اکنون در موزه میهو ژاپن نگهداری می

 شود. 
 

 (1ظرف شماره )
 2/88 و عرض 61 ، طول5/67 ارتفاعبه شکل پیکره گاو بالدار ایستاده به  ظرف مجوف نقره

این  که محل ریختن مایعات به درون ظرف است.یک حفره روی سر آن تعبیه شده  متر.سانتی
ند. دم آن نیز اهدر دو قسمت مجزا ساخته شده و به هم متصل شد گری با تکنیک ریختهظرف 

و اکنون در موزه میهو  زنی ایجاد شدهروی آن به روش قلمجداگانه ساخته شده و جزییات 
شود. در هنر آشوری گاو بالدار دیده نشده و احتماالً این تأثیرات از هنر ژاپن نگهداری می

 (. Razmjou 2005: 287)تویی بوده است اورار

 
 ( 91ظرف شماره )

به شکل پیکره یک گاو  ظرف مجوف نقره
که  یک حفره روی سر آن تعبیه شدهده. ایستا

 محل ریختن مایعات به درون ظرف، بوده است.
قسمت دو در  گری با تکنیک ریختهظرف این 

به صورت مجزا ساخته شده و به هم متصل 
آن نیز جداگانه ساخته شده و نقوش  ند. دماهشد

زنی ایجاد شده و تزئینی روی آن به روش قلم
مجموعه خصوصی هوشنگ محبوبیان اکنون در 
 شود. نگهداری میدر لندن 

 
 

 (99ظرف شماره )

 : ظرف نقره به شکل پیکره گاو بالدار83شکل 
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 و عرض 5/31 ، طول8/37 ارتفاعظرف مجوف نقره به شکل پیکره یک قوچ ایستاده به 
، تعبیه شده آن یک حفره روی سرِ ،مایعات به درون ظرف ریختن برای متر کهسانتی 0/85

های قوچ مرصع یک نوار طالیی مزین به نقوش مواج به دور گردن حیوان است. چشم است.
ساخته شده و نقوش تزئینی روی آن به روش  گریبا تکنیک ریختهظرف این به عاج است. 

  نگهداری زنی ایجاد شده و اکنون در موزه میهو ژاپنقلم
 شود.  می

 ها تپه و هادر کوه کهوحشی  گوسفند یا قوچ
 از تربزرگ است. ماهری نوردصخره کند، می زندگی

 در ایخورده پیچ و قطور هایشاخ وبوده  گوسفند
 و پرقدرت حیوان یک قوچ. دارد قرار آن سر سوی دو

 در گله و بوده باروری مظهر چون و است ای اسطوره
 محترم مردم نظر در بنابراین د،آور می وجود به زایش

-سنگ در حتی و دستی صنایع در امروزه بوده است.

 تعلق ظاهراً شود کهمی دیده قوچ نقش نیز، مزارها
 مورد باروری امر در حیوان آن به انسان خاطر

 به منسوب از حیوانات یکی عنوان به قوچ. اعتناست
 مظهر هم قوچ شاخ و دشومی   محسوب خورشید
 (.355 :8376 حاتم)است  بوده حاصلخیزی و باروری

 از یکی و نر گاو خدایان با برابر قوچ ایزدان ،اساطیر در
-جشن در ملت گناهان کفاره عنوان به را حیوان این بابل اِآ بوده است. مردم خدای هاینشانه

 فرینش،آ نشان آن شاخ و مردانگی سمبل  ایران، امپراطوری نشان کردند.می قربانی نو سال های
ق.م  3444ی3544تصاویر قوچ از  (.12 :8374 جابز)است ... و  خشونت جنگ، نور، شعاع

ق.م یافت شده  6544 گاه الهه مادر سومری و در گورهای سلطنتی اور در حدوددر پرستش
سر قوچ، صفت عمده انکی و اآ بود. آمون باالترین  عصای سلطنتی با دستهنزد سومریان است. 

 شود. هایی به طرف پایین شناسایی مییز به شکل قوچ است و به وسیله شاخخدای مصری ن
 

  ( 92ظرف شماره )

: ظرف نقره به شکل پیکره گاو 85شکل 
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که پاهای های پیچیده با شاخ ،متر سانتی 38ل(، به ارتفاع بزکوهی )کَ هپیکربه شکل  ظرف نقره
که به صورت خطوطی  مخروطی  های برآمده و ریشعقبی و یک شاخ آن شکسته، دارای چشم

نقش شده  هاییخطوط کنده و خراش ه شکلب بز یات بدنیده نشان داده شده است. جزسا
. (Barnet, 1968:50) بیشتر شبیه به شاخ بزهای سکایی است آنهای پیچیده . شکل شاخاست

گنجینه قلعه  دراکنون  گری ساخته شده و یک ریختهنبا تک ظرف به صورت دو جداره این
 شود. ری مینگهداآباد االفالک خرمفلک

های احتماالً میان شاخ .ای داردنقش بزکوهی و جانوران شاخدار حکایت از نیروی جاودانه
و در مقابل  ،ماه با باران ،دوران کهن درای وجود داشته است. خمیده و هالل ماه در آغاز رابطه

 های پیچدار بزکوهی بهآن خورشید با گرما و خشکی مرتبط بوده است. بنابراین شاخ
که این نقوش به عقیده مردم دوران باستان، در نزول باران مؤثر بوده است. به طوری

تلقین و تأثیر عقاید جادویی و یا مذهبی به صورت مجسمه ساخته شده است. به همین 
های خوب و با دلیل در طول دوران پیش از تاریخ و تاریخی ایران به ویژه در لرستان نمونه

های بلند و پرپیچ در لرستان شاهکار ست. نقش بزکوهی با شاخارزشی از آن در دست ا
ند. اگر این اشیاء را با دقت اههنرمندان لرستانی است و تخیالت خود را نیز در آن دخیل کرد

داران ماد و سیمری بیرون که از میان گلهمالحظه کنیم، احتمال دارد به مرکز الهام هنرمندانی 
هرحال این اشکال همه زاییده افکار اند، پی ببریم. بهدهمستقر شهای لرستان آمده و در کوه

 (.51: 8378 ،هاست )گیرشمنهنری انسان
از: چاالکی، گرمازاد،  مفاهیم سمبلیک بز عبارتند

گیری و زمستان. اصل مذکر و سمبل وولد، انسنیروی زاد
قدرت تولید و حرارت خورشید، یکی از حیوانات حاکم 

البروج یکی از صور مین عالمت منطقهها و هبر آسمان
که بز شاخدار نیز نامیده فلکی در آسمان شمالی است 

و  1شود و با خدای حاصلخیزی سومری به نام تموزمی
یکی دانسته شده است. هر جا بزکوهی دیده  2گیرسونین
شود، نشان از آب و گیاه است. در بیشتر آثار هنری، می

م شده است. این حیوان از آناهیتا در قالب بزکوهی تجس

________________________________________________________ 
1. Tammuz 
2. Ningirsu 
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دیر باز مرکز قدرت و حیوان ملی ایران بوده است. عموماً پس از فرمانروایی خورشید، بزکوهی 
 22: 8311حیوان خورشید نام گرفت و عالمتی شبیه به گل رزت چندپر دارد )دادور و مبینی 

حیوان ملی ایران  مخصوصاً تصویر  که ایرانیان به تصویر کشیدند، تصاویر حیواناتی(. 27و
در بین صنایع آسیا دیده  تاکنون نظیر آن کهاست  دقت و سادگی ،دارای روح یعنی بزکوهی

و عالمت  است بزکوهی مظهر فراوانی و حیوان خورشید. (16 :8387  ،نشده است )کریستی
ه یش از الیمفریات چغا. از حَاست های بسیارکه دارای برگ پری استچند هآن شبیه به ستار

به بلندی ، ای از جنس قیر طبیعی دوم ق.م جامی استوانه هایالمی متعلق به اوایل هزار
روی دو پا  جانور پشت به جامبه دست آمد که ه شکل بزکوهی ب ایهدست بامتر  سانتی80

اول ق.م به ویژه  هکه در آثار هنری هزار ای بزهایی به شمار آوردنیباید آن را  است که ایستاده
که  ای است ترین نمونه بز چغامیش ابتدایی رسد به نظر می شود. ای هخامنشی ظاهر میهدر جام

 .(Kantor, 1977:14) است النهرین کشف شده در قلمرو اصلی ایالم و بین

 
 (99ظرف شماره )

های آن دندهکه ظرف نقره به شکل پیکره یک بزکوهی به حالت ایستاده، با ریش مخروطی 
ند. دور گردن اهصورت دو قسمت جداگانه ساخته شده و به هم متصل شد نمایان است. بز به

حیوان یک نوار تزیینی و روی سر آن سوراخی برای ریختن مایعات قرار دارد. درب آن دارای 
گری ساخته شده و که به گوش بز آویزان است. این ظرف با تکنیک ریختهیک زنجیر بوده 

اد شده است و اکنون در مجموعه محبوبیان نگهداری زنی ایجبه روش قلمجزییات روی آن 
، بیشتر در بین سکاها معمول بوده است. هستندکه به شکل سر بز  هاییجامشود. می

 کرده بزکوهی آشنایی بسیار دارد و به همین دلیل هنرمند به طور دقیق سعی شکارچی لرستان با
 (.51 :8302رشمن بزکوهی را به بهترین نحو مجسم نماید )گی تمام حاالت

 
 (95ظرف شماره )

ظرف نقره به شکل پیکره  :87 شکل
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-سانتی 1و عرض  6/67 ، طول5/63ظرف نقره به شکل پیکره خروس با تاج طال به ارتفاع 

زنی بر به روش قلمنقوش پرها گری ساخته شده و که با تکنیک ریخته متر به حالت ایستاده
 شود. اکنون در موزه میهو ژاپن نگهداری میاست.  روی آن ایجاد شده

در اوستا به معنای خروشیدن است. خروس به  1ریشه واژه خروس از مصدر خرئوس
که  که این نام به دلیل بانگ زدن خروس است. در دین مزدیسنا خروسمعنای خروشنده است 

از مرغان مقدس است، به فرشته بهمن اختصاص دارد. در سپیده دم با بانگ خویش، دیو 
خواند. این حیوان به میکار  برخاستن برای عبادت و کشت وراند و مردم را به ظلمت را می

کمک سگ، در برانداختن دشمنان از همکاران سروش 
رود. وظیفه پیک سروش نیز به عهده اوست به شمار می

مژده سپری شدن تاریکی  ،او در سپیده دم یو از طرف
 و دادور)شب و برآمدن فروغ روز را به همراه دارد 

 .(20: 8311 ،مبینی
انی شب با اوست و بکه پاس ای استاین مرغ فرشته 

نگهداری آفریدگان ایزدی در هنگام تاریکی اهریمنی به 
عهده اوست. چون خروس نزد ایرانیان مرغ مقدس بوده، 
مانند عقاب نشان سپاهیان نیز بوده است. ایرانیان در 

     داشتند و هرجا که های خود این مرغ را نگه میخانه
بردند. برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی در روزگار کشورگشایی ند، آن را با خود میرفتمی

. (22: همان)ایرانیان با این پرنده حساس و غیرتمند آشنا شدند و آن را مرغ ایرانی نامیدند 
مرغ و خروس در مصر باستان ناشناخته بود و تنها پس از فتح آن سرزمین به دست ایرانیان، از 

های (. تصویر مکرر خروس بیشتر در اطراف گردن بت1: 8371 ،جا برده شد )هواربه آنآسیا 
النهرین پردازی بینخروس در شمایل ،تا پایان هزاره دوم ق.مشود. مفرغی لرستان دیده می

 (.12: 8371 ،است )موری شدهظاهر نشده و بعدها کمتر روی اشیاء نمایان 
مردم لرستان، دوردارنده موجودات وهمی و اهریمنی خروس در آیین زرتشتی و باورهای 

( و برخی از مردم لرستان مانند پیروان اهل 13: 8351 ،آبادی و دیگراناست )اسدیان خرم
در میان پاکان آنها بنیامین که به پیر  ،در آیین اهل حق .شمارندحق، خروس را محترم می

________________________________________________________ 
1. Khraos 
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و خروش خروس که در هنگام سپیده رود بنیامین معروف است، سر دسته آنها به شمار می
پرستش و کشت و کار  ،راند و مردم را برای برخاستنبامداد با بانگ خویش دیو تاریکی را می

ها گوشت خواند، مخصوص بنیامین است و برای همین است که برخی از اهل حقفرا می
ارسان نمودار دانند. بنیامین در مسلک یخورند و آن را مایه فزونی و برکت میخروس نمی

جبرییل یا سروش است. بنا به نامه سرانجام بنیامین که جزء هفتن است، در خروس تجلی 
 ،کرده و از این رو خروس جانداری مقدس است و نباید گوشت آن را خورد )صفی زاده

 (. 31 و 66: 8328
 

 (96ظرف شماره )
رگوشی در دهان دارد، به ابعاد خکه ، درحالیهای گشودهعقاب با باله پیکربه شکل  نقره ظرف
به صورت  گری با تکنیک ریخته. متر سانتی 66و فاصله نوک تا انتهای دم  5/34بال  دو هفاصل

 االفالکفلک گنجینه قلعه اکنون درو  نداهچند بخش جداگانه ساخته شده و به هم الصاق شد
  شود. نگهداری میآباد خرم
که  برای ریختن مایعات به درون ظرف تعبیه شدهمربع شکل  یسوراخعقاب در باالی سر  

زنی ایجاد شده است. تریینات روی ظرف به روش قلمهای بینی خرگوش خارج میاز سوراخ
نام این پرنده در متون کهن  .اندشده

ها و نقش های هیتیسومری و در واژه
آمده است.  C برجسته یازیلیکا در محراب

 ،ندههمچنین یک ظرف نقره به شکل پر
-متعلق به قرن دوم ق.م پیدا شده که نمونه

های سفالی و فلزی آن به شکل ریتون در 
 ,Canbyآشور هم به دست آمده است

 که سنگ آن افتاده است. دهوب مرصعها شکسته و چشمعقاب  پاهای(.  (165-168 :2002
ای نخستین ه، به ویژه در سالهای رنگین گرانبها روی اشیاعالقه سکاها به نشاندن سنگ
النهرین، استاندارد  ترین نمونه از این نوع هنر در بین شدهشناختهقدرت آنان رواج داشته است. 

که از حفریات قبرستان سالطین اور به دست  های قدیم است اور متعلق به دوران سوم سلسله
به که  ابتکاری است ،های رنگارنگ. استفاده از سنگ(21 :8374 ،آمده است )مجیدزاده

عصر  جا مانند ایرانِگردد، ولی در جهان باستان در هیچروزگار جالل و عظمت شهر اور باز می

 ظرف نقره به شکل پیکره عقاب و خرگوش :81شکل 
 (ل.خسروی)عکس از 
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آمیزی رواج نداشته است. سکاها باید این فن ظریف را از هخامنشی به صورت باشکوه و افراط
تند، های رنگین هسمزین به سنگ ،که از آنها به دست آمده ایرانیان آموخته باشند، زیرا اشیایی

با استفاده  (.  از این تکنیک برای تزیین بسیاری از اشیاء کلماکره864: 8313 ،نه مینا )بهزادی
های وارداتی است که ساکنان از سنگ الجورد و عاج استفاده شده است. الجورد یکی از سنگ

آمده  دادند که باید از منطقه بدخشان در شمال افغانستانایران در غرب مورد استفاده قرار می
 (.Simpson, 2000: 6)باشد 

های آشوری یکی  ها و سکاها با هم همدست بوده و حتی بعضی مواقع در سالنامهسیمری
که سنن هنری خود را به است  ها و سکاها به زاگرس باعث شدهند. ورود سیمریاهدانسته شد

اشیاء کلماکره شناسایی که سبک هنری آنها در طوریجا آورده و در هنر لرستان نفوذ کند. بهآن
ایرانی و سکایی رابطه نزدیکی با هم یافته  که هنر شده است. اوایل قرن ششم ق.م زمانی است

سکاها با  .که آن را به ایالمیان نسبت دادند ابتکاری بود ،های رنگارنگاستفاده از سنگ. بود
 رکه در هن دندره قفقاز بورود به این منطقه این فن را از ایرانیان اقتباس کرده و با خود ب

تندیس  های گوشها و سوراخشمچکاسه  سکاهادر هنر  .سکایی بسیار مورد توجه قرار گرفت
 .(851: 8374، که حاکی از نفوذ سبک ایرانی است )رایس  شده لعاب پر با ها،گوزن

و  ولی موجودات طبیعت را به میل خودشان ،ردندک سکاها در هنر خود از طبیعت تقلید می
آوردند. تبدیل موجودات طبیعت  ب و غریب درمییبنا به طرز فکرشان به صورت تخیالت عج

زندگی چادرنشینان  .دوم ق.م بسیار معمول بود ههای مصنوعی در لرستان نیز در هزاربه شکل
های زاگرس به زندگی سکاها شباهت زیادی داشت و این طرز فکر را هم در آنها به وجود  دره

دوش به خانه ،که دائماً در صحرا و بیابان نتیجه تخیالت آنهاست. مردمی  ن احتماالًایکه  آورد
العاده و مافوق بشر اعتقاد دارند، با نظر مخصوصی به اشیاء  گردند و به موجودات خارق می

گیرد و  برای آنان موجودات طبیعی صورت مرموزی به خود می .دننگر موجود در طبیعت می
ند و به حیوانات اساطیری و ک که توجه آنان را به خود جلب می است ه خصوصباین نظر 

این توجه خاص به  .(5و 2 :8302 ،)بهنام دهند های خیالی مخصوص میای خود شکل افسانه
 .شود لرستان دیده می عشایردر  امروزه نیز ،حیوانات و اشیاء پیرامون

ذاشته است. هنر آشوری مانند هنر هنر سکایی اولیه روی هنر بابلی و آشوری نیز تأثیر گ
گرا بود. در هنر سکایی نقوش جانوری شیوه و اسلوب ها و تزیینات طبیعتسکایی در آرایش

های سکایی اغلب به صورت جنگ بین نیروهای متضاد مانند نر و ماده و تزیین هستند. طرح
رد از های جانوری منفساخت تندیس .(Rej, 2003: 9)ماه و خورشید ظاهر شدند 
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( که هنرمندان لرستان به تقلید از آنها اقدام 851 :8374شاهکارهای هنر سکایی است )رایس
نگاری ردر پیک و باشکوهی کردند.  العاده خارقجانورسان  ای مجسمهظروف به ساخت چنین 

هنر لرستان نیز نقش پرنده در  در .تاسآسیای غربی تا قرن هشتم ق.م شکل پرنده ظاهر نشده 
  .(Reade, 1978: 151)شود  اول ق.م ظاهر می ههزار

 پیش ن آثارییاز نقش آن برای تز ،به دلیل نمادین بودن آن که عقاب یکی از پرندگانی است
  هپنقوش عقاب در ت .شده است، به وفور استفاده هااز تاریخ و تاریخی ایران و سایر فرهنگ

شود. این  گرد دیده می ی کوچک و تهها چهارم ق.م روی ظروفی به شکل خمره هگیان در هزار
اش را در چنگ دارد(، طرحی کامالً شناخته شده و معمول در هنر  نقش )عقابی که طعمه

که از شوش به دست آمده  ی ظروف سفالینی. رو(58: 8371 ،است )گیرشمن بوده النهرین بین
را از هم باز کرده،  هایش هوا از هم گشوده و پنجه هایش را درکه بال نقش این پرنده است،

نماد عقاب به پادشاه نیز  کاسیت ،در تصویرنگاری. (Amiet, 1960: 152)شود  دیده می
هنر مردم چادرنشین سیبری به طرح عقاب بسیار شبیه  .(82 : 8313شود )پرادا  مربوط می

که اکنون مفهومش را برای ما از  است و سمبل قدرت همراه با یک مفهوم سحرآمیزی بوده
که خیلی  است  چشمهوشیار و تیز ،ای زیرک که عقاب پرنده دانیم اما ما می ،است  ست دادهد

  .(Barnet, 1962: 80)قاپد  سریع شکار را می
معانی سمبلیک عقاب عبارتند از: آزادی، امپراطوری، جوانمردی، حاصلخیزی، سرعت، 

قاب یا شاهین در اوستا سئنه (. نام ع18: 8374، قدرت، فناناپذیری، شیطان و پیروزی )جابز
است ای رسد. عقاب پرندهکه چون بال گشاید، به سه متر میآمده و از راسته شکاریان است 

که بیش از صد سال زیست چنگال نوک و سهمگینپر، تندنگاه، ستبربانگ، بلندآشیان، سبکتیز
شود. در نامیده می همباز دال، باشه، اشکره، شهباز و هایی از قبیل آلهکند. عقاب با ناممی

توانایی سرآمد پرندگان است و به دلیل شکوه و تقدس، به شاه مرغان شهرت دارد. در اساطیر 
 های آفرینش به عنوان پیک خورشید معرفی شدهای دارد. در افسانهایرانی عقاب اهمیت ویژه
 (.51: 8311 ،با مهر همکاری داشته است )دادور و مبینی ،که در کشتن گاو نخستین

از قدیم عقاب زرین نشانه علم ایرانیان بوده است. عقاب در ایران شکلی از خدای طوفان 
ست که قادر است اای یگانه پرندهاو بوده و عالمت امپراطوری ایران و سلطان پرندگان است. 

 است. این پرنده نشانه اقتدار، توانایی، جالل و ماهی و مار به خورشید خیره شود و دشمن
شد. در دوران باستان سمبل قدرت و فر شاهی عظمت بوده و پرستش آن به فال نیک گرفته می

(. در مصر باستان 24نمادی از قدرت است )همان:  ،است. گاهی حتی فقط یک جفت بال آن
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شد. احتماالً از آن رو که ای مقدس بود که با آسمان و خورشید یکی پنداشته میعقاب پرنده
ها پرواز کند، به خصوص با ایزد هوروس پیوند داشت. چون اوج آسمانتوانست در می

های مرده را عموماً کردند. عقابهوروس را به شکل عقاب یا انسانی با سر عقاب تصویر می
ها (. روی کنگره817: 8312 ،کردند )وارنرنهادند و دفن میالعاده بزرگ میهای فوقدر تابوت

هایی را از سی دو جفت عقاب که در منقارشان خرگوشف قلعههای کاخ درکاو نقش برجسته
های که از صحنه ند. این مضمون یگانه در هنر اورارتویی استاهند، نشستاهدم نگه داشت

 ایران، کوهستانی زار بیشه های(. سرزمین652: 8312 ،برانگیز هنری است )برنیتحسین
 کشیده گستاخ هوانورد این به ایرانیان هتوج است، دیرگاهی و هست و بوده عقاب زیستگاه

 عقاب واست  خورشید عالمتو  آسمان، النوعرب عقاب (.612 :8362 ،پورداود) است شده
 است حقیر بر مغلوب بزرگ پیروزی یک و تاریکی بر نور غلبه نشانه ،خرگوش کشتن حال در
 8376 ،حاتم)ست بوده ا پادشاهی فرّ سمبل باستان دوران در عقاب (.16 :8374 ،جابز)
 ایالم در. است توانایی خدای مظهر و حمایت برتری، نشانه آثار این در عقاب نقش (.370:

. گیردمی قرار اینشوشیناک خدای مظهر کهطوری به، گسترش یافته و شده ترکامل عقاب نقش
  با عقاب

 بلکه دارد، دنظرم را هاانسان تنها نه حامی، خدای، و است الهی حمایت مظهر گشوده، هایبال
 حال در عقاب کهنقوشی  در. کندمی نگهبانی خویش قدرت پناه در را اهلی و وحشی حیوانات

 لذا آورده است، خود نفوذ تحت را زمینی موجودات تمام رسد کهمی نظر به چنین است، پرواز
 (.80 :8358 ،بیانی زادهملک)است  خاکی دنیای بر امور و حمایت  نشانه تفوق قوی پرنده  این

 این در کهمردمی است  اندیشه طرز از شواهدی رفته، کار به آثار این تزیین در کهنقوشی 
 و مقام عقاب آنان، مظاهر و خدایان در بین داشتند. اقامت زاگرس سرسبز هایدره در دوران
 قابع کرد که استنتاج چنین توانمی نقش این از و کرده حفظ را خود الهی و آسمانی منزلت

 نموده احراز را بابلی خدای ،(خورشید مظهر) شمش مقام م.ق دوم هزاره در زاگرس مردم نزد
 اشکال به هخامنشی دوره در حتی و حسنلو زیویه، مارلیک، اشیاء در نقش این کهاست 

      مردم برای کهاست  هاییسمبل از دیگر یکی عقاب (.87 همان:) شود می دیده مختلف
 نقش و بوده است تقدس دارای اعتقادشان مورد بر خدای داللت لحاظ به استانب النهرینبین
 خدای سمبل عصا، روی عقاب. کردندحجاری می خود یادبود و مذهبی آثار روی را ایزد این

 به وی ارزش که بوده النهریندر بین پرستش مورد خدایان جمله از کهاست ( زابابا) سابابا
-برجستهنقش در عقاب نقش از (.266: 8374 ،دادور) است عادی انخدای از ترپایین مراتب
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 عنوان به سمبلی کهاین  یا ،بوده دشمنان به حمله برای یا که شده استفادههم  آشوری های
 النوعرب. است بوده آشوری شاه قدرت عظمت سمبل یا ،آشور لشگریان از خدایان حمایت
 دیده نیز، مصر اول سلسله پادشاه نخستین نارمر، سنگ تخته روی عقاب شکل به هوروس

شود و در لرستان گفته می 1عقاب در گویش امروزی لرها دال (.24 :8323 ،دانیل) است شده
احتماالً این پرنده روزگاری در میان اقوام باستانی لرستان از ایفی به نام دالوند وجود دارد، و طو

در اشیاء به دست آمده از جیرفت نقش  (.802: 8372 ،تقدس برخوردار بوده است )سهرابی
در یک لگن مفرغی به صورت برجسته توان میبینیم که نمونه بسیار جالب آن را عقاب را می

 (.852: 8316 ،)مجیدزاده کردمشاهده 

 
 (852: 8316 ،: لگن مفرغی با نقش برجسته عقاب از جیرفت )مجیدزاده64شکل 

 
ارسان به ه است. باز بنا به نامه سرانجام پز یاد شداز باز و شهبا ،در جزء دوره هفتوانه

-است و شاهباز که مقصود از آن شاهرسند، تعبیر شده می عارفان کامل که به مقام و پایه بلند

تمثیلی از وحدت وجود  ،تعالی و خداوندگار است. در واقع شاهبازبازان است، نمودار باری
یابند که آن شاهباز رسیدن به مقصود درمیروند و پس از است که بازان به سوی او می

 (. 00و 03: 8328 ،وجودی جزء خود آنان نیست )صدیقی
بخش اعظم نمادگرایی خرگوش نیز به عنوان حیوان وابسته به ماه است و نماد باروری و از 

جا نماد شهوت است. خرگوش مانند روباه دارای عمر طوالنی بوده و نماد طول عمر است. آن
در دوران متأخر مصر نشان آن را به عنوان یک تعویذ است و خرگوش نماد خدای ماه در مصر 

 (.02و 05: 8314 ،حفاظتی با خود داشتند )هال
  

________________________________________________________ 
1-Dal 
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 بررسی و شناخت فلزات و مواد به كار برده شده برای ساخت اشیاء كلماكره 
نها از جنس نقره ند که بیشتر آاهاشیاء گنجینه کلماکره از سه فلز طال، نقره و مس ساخته شد

 ای جانورسان این گنجینه از نقره و طال ساخته شدند. هستند و ظروف مجسمه
 ـ طال 

شود. ایران در  یافت میدر طبیعت به صورت خالص هم  ،مانند نقره و مسکه طال فلزی است 
هزاره سوم ق.م معبر ارتباطی بود که از این طریق، مواد معدنی همچون سرب و الجورد به 

شد و خود دارای ذخایر معدنی، از جمله طال بود که در سرزمین  ر نقاط جهان برده میدیگ
های روز افزون در فلزکاری شد. در قسمت غربی ایران، شواهد فعالیت مادها استخراج می

ای جانورسان بیشتر به (. از فلز طال در ظروف مجسمه51: 5815مشهود است )دایسون
 روی آنها استفاده شده است.های طالکوبی شده صورت ورقه

 
 ـ نقره

که وجود و خواص آن در اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم نقره یکی از فلزاتی است 
تر تر و از مس نرمبرداری گردیده است. از طال سخت ق.م شناخته شده و از معادن آن بهره

-( و از قدیم591: 5813، خواری، تورق و مفتول شدن دارد )حائریچکشاست، خاصیت 

که ابتدا به شکل شمش ای برای مبادله در تجارت بوده  االیام عالوه بر ساختن ظروف، وسیله
  (.231: 5831، گرفته است )زاوش مورد استفاده قرار می

زیرا این فلز به منظور ساخت وسایل تزیینی، تشریفاتی و آیینی مورد استفاده قرار گرفته است 
یر بوده و قابلیت پذیرش انواع اشکال پیچیده تزیینی را دارد. از نقره به شکل پذبسیار نرم و انعطاف

که ناشی آلیاژ با سایر عناصر به ویژه مس استفاده شده است. به جزء پدیده کدر شدن سطوح نقره 
های دیگری نیز به دلیل عوامل ساختاری و از تأثیر ترکیبات سولفیدی در اتمسفر است، آسیب

ساخته شده باشد، بیشتر گری ریخته که اثر به شیوه شود. در مواردیای میآثار نقرهمحیطی متوجه 
ها که غنی از مس و سایر فلزات آلیاژی هستند، دچار خوردگی شده و اغلب به شکل دانهمرز 

شود. سرعت سرد شدن محلول فلز مذاب در این بین تأثیر خوردگی مس در سطح  فلز پدیدار می
های ناشی از کار سرد باشد، مورد حمله که اثر دارای تنش فلز نقره در مواردیبسیاری دارد. 

 (. 593 و 593: 5831 ،گیرد )قاضیان و قاسمیخوردگی قرار می
جمشید، واژه معادل های ایالمی به دست آمده از دوران هخامنشی در تختبر اساس کتیبه

Silver نقرهlan  از صدا و صوت مشابه مشخص است. یک همlan پیشکش یا هدیه برای ،



 9912، 91شناسی، سال یازدهم، شماره مجله انسان

72 

 

نقره در دوران  (.Arfai, 2008:2)در دوران ایالم میانه است  laniخدایان است و متناظر 
. یافت توسعهشد و در زمان آشوریان ای برای معامالت استفاده میها به عنوان وسیلههیتی

ای نقره و رسیدن به همانیشتوسو شاه اکد با کمال صراحت اعالم کرد برای دست یافتن به کان
النهرین (. در اقتصاد بین552: 5833 ،کند )دورانتسنگ دیوریت به سرزمین ایالم حمله می

رفت. مگر در دو مورد همزمان اما کوتاه مدت، یکی در دوران کار می نقره به صورت معیار به
که دست ر میانی که طال و نقره ارزشی برابر داشت و دیگری در دوران آشوبابل میانی هنگامی 

کم در آشور قلع جای نقره را در معامالت گرفت و به عنوان واحدی برای پرداخت از نقره به 
 شد. از این وسیله تا زمان سلوکیانهای مختلف استفاده میها و اندازهصورت شمش در شکل

 (.511: 5839 ،شد )مجیدزادهالنهرین معرفی کردند، بدون وقفه استفاده میکه سکه را به بین
کردند و النهرین پول وجود نداشت و ابتدا از مس استفاده میدر دوران سلسله اولیه در بین

 ,Crawford)کردند میسپس در هزاره سوم ق.م از نقره برای معامالت پایاپای استفاده 

ی ند و رواهکه مهر شد ای در نینوا یافت شدههای نقرهدر دوران آشور نیز شمش (.1991:124
آنها جزییات و وزن آنها نوشته شده است. مهرهای یافت شده، متعلق به دوران سناخریب و 

های قدیم( )واحد وزن طال و نقره در بین یونانی آشوربانیپال هستند که معموالً یک تاالن
ای مکشوفه از نوشیجان در حومه گنجینه اشیاء کوچک نقره (.Rander, 2008: 485)هستند 

استفاده از  ین مرحلهاول ،که این اشیاء دهد و آن این استحقیقت را توضیح می مالیر نیز یک
دوران باستان تولید نقره به این  در (.Vargyas, 2008: 178)پول در دوران ماد بوده است 

نحو بوده که نقره و احتماالً طالی موجود در سنگ سرب در فرآیند احیاء در سرب مذاب حل 
. فن تولید نقره از (11: 5831 ،شدند. )توحیدی ره و سرب جدا میو سپس محلول طال، نق

سنگ معدن سرب آسان نیست، ولی این عمل در مراحل اولیه تاریخ فلزکاری و احتماالً از آغاز 
(. برای ایجاد نقوش روی اشیاء 52: 5833 ،شد )رحیمی تا اواسط هزاره سوم ق.م انجام می

تفاده شده است. اما بیشتر آنها به شیوه خطی است. نقوش کلماکره از دو شیوه خطی و قالبی اس
ند و گاهی از شیوه اهکاری برجسته شدتقریباً به صورت مسطح هستند که به کمک چکش

 .کنندای پیدا این نقوش ارزش مجسمهموجب شده تا که گیری استفاده شده قالب
که ابتدا پشت فلزی را  کردندمی زنی استفاده برای ایجاد نقوش روی اشیاء، از تکنیک قلم 

شود از چین و چروک پوشاندند. این کار باعث میخواستند حکاکی کنند، با قیر میکه می
آید، جلوگیری شود. بعد از کاری به وجود میخوردن و موج برداشتن آن فلز که توسط چکش

و به وسیله ابزار کردند، روی فلز کشیده انجام قیرپوشی طرحی را که برای آن فلز انتخاب می
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سازی یا کردند. بدنه برخی از ظروف با فن برجستهمخصوصی شروع به حکاکی فلز می
 ای زراندود نقش برجسته است. و این تزیین بر زمینه شدهتزیین  1کاری از داخلچکش
 

  ـ الجورد
رد یا سنگ الجو برای ترصیع اشیاء گنجینه کلماکره از سنگ الجورد و عاج استفاده شده است.

و عربی  3به معنای سنگ 2که از نام التین لپیسهاست ترین سنگیلپیس لزولی یکی از قدیم
 256) لزهووارد به معنای آبی گرفته شده است 5به معنای آسمان یا در ایران باستان 4ازلی

Hand Cock, 1912:.) 
با پادشاه سرزمین تجارت سومریان در زمان انمرکار پادشاه اوروک  ،دانیمبر اساس متون می

نیاز به طال، نقره و الجورد  ،بوده است. پادشاه برای حمایت الهه اینانا یک دیپلماسی ،ارت
شد و النهرین برده میاز بدخشان افغانستان به بین از طریق جاده خراسان بزرگ کهداشته است 

دوران اکد، به شمال های اولیه یا این تجارت احتماالً توسط بازرگانان عبید، اوروک و حکومت
احتماالً الجورد در  (.Majidzadeh, 1982: 62)است  شدهانجام میالنهرین و جنوب بین

 :Crawford, 1991)شده است مسیر جاده خراسان بزرگ به مناطق غرب ایران وارد می

141.) 
ترین که از دوران باستان شناخته شده بود. قدیمهای نیمه قیمتی است الجورد یکی از سنگ

 پیلسر های آشوری است. تیگالتکه در آن به نام الجورد ایرانی اشاره شده، کتیبهسند تاریخی 
 ،و در نتیجه ،سوم پادشاه آشور در قرن هفتم ق.م مادها را در نزدیک دماوند شکست داد

تن مفرغ و قریب به ده تن الجورد به عنوان غرامت از مادها  51تعدادی اسب، در حدود 
ای از های آشوری نقر شده است. عدهاین شکست و اخذ غرامت از مادها در کتیبهگرفت. 

کنند که در سرزمین ماد الجورد فراوان بوده و معدن آن در نزدیکی کوه مورخین یادآوری می
کند که سنگ الجورد در ماد بیکنی قرار داشته است. اما دیاکونف در کتاب تاریخ ماد اشاره می

الجورد اصل را از  ردند وکو مادها سنگ الجورد را از بدخشان وارد میشد استخراج نمی
(. در دوران 213 و 213: 5831 ،آوردند )زاوشدهکده الج در بدخشان به دست می

________________________________________________________ 
1. Repousse 
2. lapis 
3. stone 
4. azul   
5. lazhuward 
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کتیبه بنیاد کاخ داریوش در شوش به آن اشاره  نامیدند و درهخامنشی الجورد را کبوتکه می
در اوستا، همان نام سنگ الجورد است.  "کاسک"واژه  شده است. هرتسفلد معتقد است

آالت، برای لعاب الجورد از دوران هخامنشی به بعد کاربرد فراوانی داشته و گذشته از زینت
شده است. در دوران ساسانی استفاده از آن زیادتر ظروف و ساخت مجسمه از آن استفاده می

 ( 219و  213 مان:شده و ظاهراً سقف تخت طاقدیس از الجورد ساخته شده بود )ه

 
 گیریبحث و نتیجه

 ،که توسط المبرت، فرانسوا واال و رسول بشاش )بشاش اشیا روی منقور هایکتیبهبه  توجه با
 گنجینه صاحبان ساماتورا انشاهک ند،اه( از زبان و خط ایالم نو ترجمه و قرائت شد8371

که به  نداهبود )سیمریان( رد ایرانیاران بیابانگکاز نسل سوار انآن تماالًاحهستند که  کلماکره
آنها خود دارای  .نداهجا دادو نام خود را به آن هتدریج تمام منطقه را به تصرف خود درآورد

نام . کردندیالمی مراجعه میابه منابع دیگر، به خصوص منابع  فرهنگ مکتوب نبودند و
آنان  .آمیختگی سنن مختلف استحاکی از به هم  ،نداههای نقره را هدیه کردکه جام اشخاصی

آن نام  که خود بر رود سیمره( ضهاز قفقاز به ایران مهاجرت کرده و در بخشی از لرستان )حو
گرچه  .تشکیل دادند را محلی حکومتیک جا به تدریج در آن وشدند  ساکن ،ساماتورا نهاده

نفوذ مستقیم گاه تحت شد، ولی هیچسرزمین آنها جزء قلمرو حکومت ایالم محسوب می
و به همین دلیل نام حاکمان  گرفتند قرار آنهاهنر و زبان  تحت تأثیران نبودند و فقط یالمیا

 یالمی شباهت دارد. اسامی ابعدی به 
های روی اشیاء کلماکره درباری و شاهانه است که نام پادشاهان روی آنها نقر شده کتیبه

. (Henkelman, 2003:118)شود شاهده میاما تعدادی اسامی عام هم در میان آنها م ،است

شیوه ساخت اشیاء و  .(Ibid:111) شوندها دیده میها و بشقابها بیشتر روی کاسهاین کتیبه
روی هم . البته یک نمونه خط آرامی (Ibid:109)کتیبه روی آنها متعلق به دوران ایالم نو است 

ق.م دیده شده است و در  7تا  1ا از قرن هشود. آرامی قدیم در کتیبهیکی از اشیاء مشاهده می
-تابلت(. Fales, 2000: 7)گرفته است ق.م هم مورد استفاده قرار می 7دوران آشور تا قرن 

در کند اثبات می ،تخت جمشید، استحکامات شوش و حتی قندهار یافت شده درهایی که 
شاهد همچنین در این دوره کردند. از ایالمیان استفاده میدر کارهای اداری  ،دربار هخامنشی

(. برای نشان دادن تعامل Henkelman, 2013: 531)افزایش استفاده از زبان آرامی هستیم 
بدهکار روابط نظامی و سیاسی بین این دو حوزه در این به شدت هنری بین آشور و ایالم، 
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در هزاره دوره تاریخی هستیم. سبک هنری زاگرس در اواخر هزاره دوم ق.م ظهور پیدا کرد، 
 .(Alvarez-mon, 2013: 2)اول ق.م به اوج خود رسید 

کند. در مدارک و اسناد له مذهب ایالمی ی ایرانی در هزاره اول ق.م اشاره میاهنکلمن به مس
ایالمی که در تخت جمشید به دست آمده، به یک جشن قربانی که برای تقوا و پارسایی پادشاه 

و شواهد وجود  ،و آثار سابقه این جشن را در فرهنگ ایالمیشده، اشاره شده است. ابرگزار می
که گونه آن ویرانی ایالم غربی (.Alvarez-mon, 2013: 2)داند آن را در هزاره اول ق.م می

که از دوران ایالم است هایی تابلتاست. دلیل آن، گوید، نبوده هایش میآشوربانیپال در کتیبه
-Alvarez)کند را ثابت میخالف ادعای او های اخیر کشف گنجینهاست. نو به دست آمده 

mon, 2008:130ق.م در جنگ با  204 در سال ،له مهم این است که در دوره ایالم نوا(. مس
های کوچک محلی . بلکه حکومتنکرده استسقوط به طور کامل حکومت ایالم آشور 

های اخیر و وفه در سالهای مکشهمچنان به حیات خود ادامه دادند و با توجه به گنجینه
 (.Alvarez-mon, 2011: 91)ای از ثبات و رفاه بودند آنها دارای درجه ،شواهد قوی

بر اساس متون به دست آمده از شوش، در قرون بین هفتم و ششم ق.م بعد از حمله 
های مختلف قومی ای بین حاکمان محلی، قبایل و گروهآشوریان، ارتباطات اقتصادی گسترده

النهرینی کمتر از حضور ایالمیان پس از حمله آشوریان حمایت داشته است. اما منابع بینوجود 
کند. حضور حاکمان ایالمی پس از حمله آشوریان در مرزهای بین خوزستان، فارس و می

کم در روستاهای ایالمیان مستقر شدند و فرهنگ آنها لرستان به اثبات رسیده است. ایرانیان کم
از متشکل مانند مقبره ارجان که یک فرهنگ ترکیبی ؛ (Ibid:75,76,77,79) را جذب کردند

 ,Carter)دهد های بابلی، آشوری، ایالمی، ایرانی و سوری را نشان میآداب و رسوم و سنت

 .استمشاهده  قابلفرهنگ التقاطی ایرانی ی ایالمی نیز  ،در اشیاء کلماکره(. 76 :1994
که حکومت درت بزرگ از میان رفت، اما باورکردنی نیست سرانجام ایالم به عنوان یک ق

غرب ایران به کلی فرو پاشیده باشد. شاید روزی بتوانیم در این سرزمین و نیز سراسر جنوب
های سرکردگان محلی را که صورت ظاهر قدرت را در مناطق خود نگه داشتند و نزد نام

که برای منابع ما از نام فرمانروایانی  نیز دهآین . شایدنمودند، پیدا کنیمرعایای خود بزرگ می
ند، پرده بردارد. حتی ممکن است، سر برآوردن دوباره ایالم به عنوان قدرتی اهناشناخته ماند

فرمانداران  سیاسی در نتیجه فشار مهاجران تازه بوده باشد. حکومت سَمَتی را بایستی از این
که که از خودمختاری برخوردار بودند. ضمن اینمحلی و بقایایی از حکومت ایالمیان دانست 
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که در این ایام حضورشان در این منطقه محسوس بوده است، انتساب آنها را به قبایل سیمری 
 نباید از نظر دور داشت. 

ها در این ناحیه است تلفیقی از برخورد و تعامالت فرهنگی ایالمیان و سیمری ،این ظروف
حکمرانان ق خاطر به سرزمین خود ساماتورا در آن جا ساکن شدند. که حکمرانان محلی با تعل

ق.م  286مادها که در سال  .آمدند تی در یک مفهوم وسیع جزء سرزمین ماد به حساب میمَسَ
بر آشور تاختند، شهر مهم آشور، نینوا را با خاک یکسان کرده و با غنیمت فراوان به میهن 

تعدادی از این اشیاء را به  احتماالًبا آنها به نینوا رفته و یقیناً سمتیان نیز . خویش بازگشتند
ش بر ماد شورید و آن که کورو آورده باشند. بعد از آنبه ایران جا با خود عنوان غنیمت از آن

اتباع  ءوسعت حکمروا بودند، جزکه بر نواحی کم سران قبایل و شاهان کوچک ،را شکست داد
و هنر این اقوام از جمله هنر اقوام ساکن در  شی درآمدندو متحدین کوروش پادشاه هخامن

. هستندبسیار شبیه به اشیاء سلطنتی دوران هخامنشی  لرستان را اقتباس نمودند. این اشیاء
هنر اقوام مختلف را اقتباس نموده و یک هنر تجملی و تشریفاتی به وجود آوردند.  هخامنشیان

  .نر لرستان تقلید کردندکه از ه بنابراین این هخامنشیان بودند
ای کردند. ظروف مجسمهکه از آن به جای موم استفاده میبیشتر اشیاء آغشته به قیر هستند 

جانورسان به صورت دو جداره و مجوف ساخته شدند و روی آنها یک سوراخ برای ریختن 
ی و مایعات به درون ظرف و یک سوراخ جهت خروج مایع تعبیه شده است و در مراسم آیین

 قالبی و خطی شیوه دو از اشیاء روی نقوش ایجاد برایدادند. تشریفاتی مورد استفاده قرار می
 برجسته کاریچکش کمک به هستند که مسطح تقریباً صورت به نقوش است. شده استفاده

 ایمجسمه ارزش نقوش اینموجب شده  که شده استفاده گیریقالب شیوه از گاهی و اندشده
ند. اهدکر استفاده زنیقلم تکنیک از اشیاء روی نقوش ایجاد برای دیدیم، طورکه همان. کنند پیدا

افشانی یا ریختن این نوع از ظروف مانند ظروف به دست آمده از حسنلو، در آیین باده شاید
 (.88: 8314 ،ند )علیوناهگرفتقرار میاستفاده مورد شراب مقدس در مراسم مذهبی 

  انجام عملیات حرارتی و سپس روی آنها  کردهکاری را چکش فلزگران لرستان ظروف
دادند و معموالً ابتدا به صورت یک چکش کاری حرارتی و سپس یک چکش کاری سرد می

این اشیاء ظروف سلطنتی بوده و قدرت و شکوه . (Oudbashi, 2013: 160دادند )انجام می
چنین به اوج هنر  تواندسرزمینی میکه بشر در رساند. آشکار است پادشاهان سمتی را می

های در دسترس وجود داشته باشد. در لرستان از منابع فلزکاری برسد که در آن فلزات و کانی
نقره  معدندهد برای ساخت اشیاء از یک کردند و آزمایشات نشان مینقره محلی استفاده می
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فرهنگ ایرانی است که  استفاده شده است. این اشیاء تجلی از حکومت اشرافی فئودال از
 (. Brunner, 1974:109) کندایدئولوژی آن سلسله را نمایان می

توانستند اشکال گوناگون دیدند و میگر همه چیز را به صورت الگو و طرح میاقوام کوچ
نشینان مانند هر هنر دیگری در دوران خود، مراحل ه وجود آورند. تکنیک و هنر زاگرسرا ب

که طوریبه خره فرود و انحطاط را پیموده است؛گی، دوره تکامل و کمال و باالابتدایی و ناپخت
رسد. گاهی پژوهشگران از پیدایش ناگهانی و سیر تکامل در هزاره اول ق.م به اوج خود می

که در کارهای فلزی داشتند، در  کنند. صنعتگران لرستان با مهارت شگرفیعجیبش تعجب می
که در میان آنان شاهان، حکام کوچک، رؤسای قبایل ان مختلف مقاطع مختلف برای مشتری
 ساختند.های قومی گوناگون وجود داشتند، این اشیاء را میکوچک و بزرگ با فرهنگ

که هنر و فرهنگ لرستان، شناسان است این نظر امروزه مورد تأیید گروهی از باستان 
توان گی و سبک هنری را به خوبی میترکیب فرهن ،فرهنگی ایالمی است. در این آثار هنری

بوم خود نیز تأثیر ری از هنر همسایگان خود، از زیستنقوش کلماکره عالوه بر تأثیرپذیدید. 
 متأثر زیادی حد حیوانی تا گیاهی و نقوش اشیاء کلماکره شامل روی نقوش پذیرفتند. بازتاب

نشین است. مناطق زاگرس ه بز هنوز حیوان ملیکبه طوری ،نیز است منطقه بومزیست از
 هنرمند در ارتباط نزدیک با طبیعت اطرافش، ابتکارات بدیعی از خود نشان داده و اندام انسانی

است. در میان جمعیت زارع و چوپان عالقه  کردهمجسم  و شکل حیوانات را به بهترین وجه
انات ساخت ظروف به شکل حیو و ،وجود داشتخاصی به ساختن ظروف به شکل حیوانات 

مکرر در هنر هم داران بسیار معمول بود و در قرون بعد گلهدر ایران تازگی نداشت و در میان
های سیاسی کنشکند. این اشیاء متعلق به زمانی هستند که بیشترین برهمایران خودنمایی می

ای زیستی نه تنها بر هنر، شود جغرافیو کوه وجود داشته است و تصور می بین ساکنان دشت
داشته است. سزایی تأثیر بهگیری پیچیدگی اجتماعی و سیاسی مردمان این منطقه در شکلبلکه 

)آشور، ایالم،  جوارهای همپذیری از تمدنثیرأعالوه بر سبک بومی خود با ت ،بسیاری از نقوش
هر کدام از نقوش دارای مفهوم آیینی و بازتاب و  شدند ایجاد سکایی، سیمری، هیتی و هوری(

 . هستندالنهرینی و ایالمی های بینورهاسط
ها، ارتباط مایهدر این پژوهش بر اساس مدارک موجود به شناسایی جزء به جزء نقش

ترکیبی آنها و در حالت کلی به تفاسیر روایی آنها تا حد امکان پرداخته شده است. نگارندگان 
های گیاهی باره تنوع گونهنگاری اشیاء از مدارک مکتوب، اطالعات موجود دردر تحلیل نقش

اند. استفاده کرده ،هایی روی ظروفمایههای ظروف و تنوع موضوعات و نقشو جانوری، گونه
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های جانوری زیاد استفاده مایهسبک هنری کلماکره بر نظامی غنی از نمادها تکیه دارد و از نقش
از زوایای ناپیدای تفکرات و مرتبه اجتماعی از توان ها میمایهشده است. با مطالعه این نقش

صاحبان این گنجینه و بخصوص این تمدن پرده برداشت. هنر کلماکره نه ابتدایی است و نه 
ساده، این اشیاء دارای یک سبک هنری هستند که عالوه بر ریشه آئینی ی هنری کامالً ریشه 

شاید بتوان سهم  کشد وهمچنین این هنر بار نفوذ تأثیرات چندی را به دوش می .محلی دارند
های بیگانه را در آن روشن کرد که آشور و ایالم بیشترین تأثیر را در هنر هر یک از شیوه
 کلماکره داشتند. 

عناصر برگرفته از بیگانگان را درهم  ،هنر لرستان نهادی ابتکاری در تناسبات دارد که در آن
دهد. کارهای مختلف را نشان می آمیزد. این آثار تبادالت فرهنگی و داد و ستد بین مناطقمی

ها و ادیان هنری لرستان نتیجه ترکیب قومی و فرهنگی اقوام مهاجر ساکن و ادغام فرهنگ
های هنر و ادیان اقوام مختلف به نمونه ،که در کنار آثار هنری ترکیبیمختلف است. چنان

اده با یک نقش تزیینی و ند. این اشیاء گاهی ساهصورت نسبتاً مستقل نیز باقی مانده و حفظ شد
 ،ند. در ابداع این نقوشاهگاهی به صورت یک اثر هنری بسیار زیبا با نقوش مختلف ساخته شد

طرز فکر، عقاید، اعتقادات و رسوم این قوم تأثیر زیادی داشته است. آنان به خدایان گوناگونی 
ا به شکلی روی اشیاء شد و او راعتقاد داشتند و هر خدا مظهری از عوامل طبیعت محسوب می

خالی از اشکال نیست، ولی در  ،که فهم و تفسیر آثار هنری لرستانکردند. با اینخود نمایان می
   پی بردن به رسوم و آداب قدیمی ایران دارای سهم بزرگی است، زیرا بدون آثار لرستان 

 تفسیر کرد.  تاریخی مانند ماد و هخامنشی را هایهای بزرگ دورانتوان آثار تمدننمی
شود، همان استفاده از اشکال حیوانات است. که در این اشیاء دیده می ایویژگی عمده

اعتقاد و باور به حیوانات و نیروی متافیزیکی آنها عنصر اصلی و ماده ابتدایی مذاهب بدوی 
ی بوده است و در بسیاری از مظاهر آن نیز به صورت دیگری نوعی گرایش به توتمیسم را تداع

ای در العادهکه حیوانات و جانوران را به طور فوقکند. این پرستش ناشی از آن است می
دانستند. پیروان اهل حق در لرستان هنوز هم، به انتقال روح از بدن انسان می زندگانی بشر مؤثر

دیو و امثال آنها که گاهی به  ،به جسم حیوان و بالعکس یعنی به تناسخ معتقدند و به غول
 آیند، اعتقاد دارند. ورت حیوان و گاهی به شکل انسان در میص

ها تاثیر نبوده باشد، زیرا قرنبیهنر لرستان در  مادها گرفتن قدرتکه رسد میچنین  به نظر
بدون شک  های اصلی خود را از دست داده است.ویژگیاین هنر  که مکنیمیمشاهده بعد 

اساطیر ها و افسانه ،سلسله آداب و رسوم محلیاز یک ، نقوش و اشکال مختلف این اشیاء
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که از یک  گذاری دقیق این اشیاء به دلیل اینگرچه تاریخگیرد. لرستان سرچشمه می متعدد
ای اشیاء،  اما با توجه به مطالعات مقایسه، استبسیار مشکل  ،به دست نیامدند حفاری علمی

 متعلق به گنجینه این ،ساخت اشیاء و تکنیک اشیاء روی های کتیبه متون تاریخی وبررسی 
 . (Vallat, 1996: 3). استزمانی قرن هفتم ق.م تا اوایل قرن ششم ق.م )ایالم نو(  همحدود

 
 منابع 

ها در لرستان و باورها و دانسته" .(8351) م. ،م.ح و کیایی .م، باجالن ،آبادیاسدیان خرم -

 شناسی ایران. مرکز مردم لی.شارات وزارت  فرهنگ و آموزش عاتهران: انت ."ايالم

نتشارات انجمن آثار و اتهران:  .3، ج"آثار باستانی و تاريخی لرستان" (.8372) حمید ،ایزد پناه -

 مفاخرفرهنگی.

. ترجمه هوشنگ "غربی ايراننشين شمالتاريخ اقوام كوچ" .(8312) برنی، چ و النگ، م. -

 تهران: انتشارات نگاه.  صادقی.

، سخنرانی در "های منسوب به غار کلماکرهقرائت چهار مورد از کتیبه". (8372بشاش، رسول ) -
شناسی ایران بعد از انقالب در شوش، تهران: انتشارات سازمان میراث نخستین گردهمایی استان

 فرهنگی.

تهران:  ."لرستان  ـهای ظروف منسوب به غار كلماكره قرائت كتيبه" .(8371) یییییییییییییی -

 میراث فرهنگی.  نشر سازمان

تهران: انتشارات حوزه  ."مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی"(. 8310) حسن ،بلخاری قهی -

 هنری سازمان تبلیغات اسالمی. 

تهران: نشر وزارت  ."مركزی و فالت ايرانهای كهن در آسيایقوم" (.8373) رقیه ،بهزادی -

 امورخارجه.

. مجله "با هنر دورانهای مختلف شاهنشاهی ايرانهمکاری هنر سکايی " (.8302عیسی ) ،بهنام -

 تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.  .51هنر و مردم. ش

تهران: انتشارات  . ترجمه یوسف مجیدزاده. چاپ دوم."هنر ايران باستان" (.8313ایدت ) ،پرادا -

 تهران.  دانشگاه 

 ت انجمن ایران شناسی. ، تهران: انتشارا"فرهنگ ايران باستان" .(8362ا. )پورداود،  -

  ، ترجمه محمدرضا بقاپور، تهران: نشر مترجم."سمبلهای حيوانات" (.8374) گ. جابز، -

 ، تهران. 61، ش فصلنامه هنر، "های کهن ایران  نقش و نماد در سفالینه" (.8376) غالمعلیحاتم،  -

 انشگاه تهران. ، تهران: انتشارات د3، ج "اصول گداز و استخراج فلزات" (.8307) حائری، ی -
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نامه پایان ."لرستان -پژوهشی در اشياء فلزی منسوب به غار كلماكره" (.8318لیال ) ،خسروی -

 ارشد، دانشگاه تهران.کارشناسی

النهرين از دوره اورسوم تا آشور نو و رابطه آن با خدايان بينهایسمبل" (.8374) ابوالقاسم ،دادور -

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. اسینامه کارشنپایان ."سمبلهای ايران

های بررسی شکل و فرم در ريتون" (.8311الملوک )نصرت ،سم و مصباح اردکانیابوالقا ،دادور -

 .08. نشریه هنرهای زیبا. هنرهای تجسمی. شماره ايرانی )هزاره چهارم ق.م تا پايان دوره ساسانی(

 . 86-5صص: 

تهران: انتشارت  ."جانوران تركيبی در هنر ايران باستان" (.8311) مهتاب ،ابوالقاسم و مبینی ،دادور -

  دانشگاه الزهراء.

و  84ش شناسی و هنر ایران.مجله باستان ."ساختمان حريق زده حصار"(. 8358) رابرت ،دایسون -

 ، تهران: وزارت فرهنگ و هنر ایران. 1

 . ترجمه هایده معیری."خاستگاه آنهاو شناسی های اوليه و باستانتمدن"(. 8323) گلین ،دانیل -

 موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی. تهران: نشر

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  ."تاريخ تمدن"(. 8371) ویل ،دورانت -

. 6ش مجله دانشکده ادبیات. ."جمشيدمبدأ و مفهوم نقوش سمبليک در تخت". (8305) ژان ،دهه -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  .80سال 

 ان: نشر امیرکبیر.تهر ."تاريخ اجتماعی ايران از آغاز تا عصر حاضر" (.8308) مرتضی ،وندیرا -

 یزدان.  تهران: نشر  ترجمه رقیه بهزادی.  ."سکاها" (.8374) تامارا تالبوت ،رایس -

مجموعه مقاالت  ."مطالعات علمی انجام شده روی اشياء كلماكره" (.8377) فرشته ،رحیمی -

 پژوهشکده حفاظت و مرمت.  تهران:  فرهنگی. -مرمت آثار تاریخی فاظت وپژوهشکده ح

 تهران: انتشارات امیرکبیر.  ."اتحاديه مردم شرق" (.8374) شاپور ،رواسانی -

انسانی و تهران: نشر پژوهشگاه علوم ."شناسی در ايرانكانی" (.8375) محمد ،زاوش -

 مطالعات فرهنگی. 

  آباد: انتشارات افالک.خرم ."ريخ قوم كاسيتلرستان و تا "(. 8372) محمد ،سهرابی -

 بغداد.  ."آشور" (.8124) فواد ،صفر -

تهران: نشر  ."های پراكنده درباره يارسان اهل حقنوشته"(. 8328) صدیق ،زاده صفی -

  موسسه مطبوعاتی عطایی.

تهران: انتشارات  ."شناسی و هنر ايران در هزاره اول ق.م باستان" (.8370) حسن ،طالیی -

 سمت.
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تهران:  ."مجموعه مقاالت اشياء تاريخی حسنلو" (.8314) علی ،صمد و صدرایی ،علیون -

 نشر گنجینه هنر. 

-تهران: شرکت چاپ و انتشارات کتاب ."جغرافيای استان لرستان" (.8371م.ح ) ،یاریعلی -

 های درسی. 

. 601ا. ش . مجله تماش"هنر لرستان گذرگاهی به قلمرو خدايان" (.8350خسرو ) ،فانیان -

 تهران.. 5سال 

ای بررسی و اقدامات حفاظتی آثار نقره"(. 8314) محمود ،مجید و قاسمی ،قاضیان -

مجموعه مقاالت پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء  در "اوهمکشوفه از غار قوری قلعه پ

. 817ی 641، صص 8314بهمن ماه  80و83 تاریخی/فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری
 : سازمان میراث فرهنگی.تهران

تهران: نشر  . ترجمه گودرز اسعد بختیار."هاها و پارسیمادی". (8354) ویلیام ،کالیکان  -

 مرکزی جشن شاهنشاهی ایران. شورای 

تهران: وزارت  . ترجمه عبداله فریار."تاريخ صنايع ايران" (.8387ویلسن ) ،کریستی -

 معارف. 

 .ترجمه عیسی بهنام ."در دوره ماد و هخامنشیهنر ايران " (.8302) رومن ،گیرشمن -

 و نشر کتاب. تهران: بنگاه ترجمه 

  . ترجمه عیسی بهنام."هنر ايران در دوره ماد و هخامنشی". (5835)ییییییییییییییی  -

تهران: انتشارات دانشگاه  . ترجمه رضامستوفی."النهرين و ايران باستانبين" (.5833م ) ،مالووان

 تهران.

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ."تاريخ و تمدن ايالم"(. 8374) یوسف ،همجیدزاد -

 هران: مرکز نشر دانشگاهی.. 8. ج"النهرينتاريخ سياسی بين"(. 5833)  یییییییییییییییی -

تهران:  .3. ج"النهرين، هنر و معماریتاريخ و تمدن بين" (.5839یییییییییییییییی  ) -

 مرکز نشر دانشگاهی.

تهران: انتشارات میراث  ."جيرفت نخستين تمدن شرق" (.8316)یییی  یییییییییییی -

  فرهنگی کشور.

مجله میراث فرهنگی. سال  ."گزارش حفاری غار كلماكره" (.5832اله )نصرت ،معتمدی -

 .3ی85صص  . تهران: سازمان میراث فرهنگی.88و  84. شماره 0

 . تهران: نشر مرکز جمه عباس مخبر.. تر"النهرينهای بين اسطوره"(. 5838هنریتا ) ،کالمک -
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شناسی و مجله باستان ."تأثير هنر هخامنشی در كاپيسا افغانستان" (.5813فرخ ) ،ملکزاده -

 ، تهران. 6هنر ایران، سال 

های تاریخی. سال مجله بررسی ."شاهين نشانه فرايزدی" (.5815) ملکه ،زاده بیانیملک -

 تهران. .7

 بیگی.. ترجمه علی داراب"های مفرغی ايرانرخاكیزي" (.5839پی.آر.اس ) ،موری -

 .کرمانشاه: انتشارات کرمانشاه

 تهران: نشر پارسا.  ."فرهنگ مردم ايران"(. 5833علی ) ،میرنیا -

تهران:  . ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور."دانشنامه اساطير جهان"(. 5833رکس ) وارنر، -

 نشر اسطوره. 

 تهران: نشر چشمه. . ترجمه بزرگ نادرزاد."ميتراآئين "(. 5832مارتین ) ،ورمازرن -
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