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در آثار سننیی  « جانوران ترکیبی»بررسی نقوش جانوری و 

 تمدن جیرفت

 آبادی حسینزهرا 

 ، زاهدان، ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان ،معماری هنر و ۀاستادیار دانشکد

 (12/11/94، تاریخ پذیرش نهایی: 30/6/94)تاریخ دریافت مقاله: 

  چکیده
انگر بیتنها  نهآمده از این منطقه  دست هب ی. ظروف و اشیارود است هلیل  ۀ در حوز فالت ایرانکهن های  دناز تم ،تمدن جیرفت

برای پژوهش   الحظهم درخور های از ظرفیت ،تصاویر زیبا و بدیع داشتن دلیل، بلکه به استفرهنگ و تمدن غنی این سرزمین 

، معرفی، شنناخت و بینان   از این پژوهشهدف  .است زندگی و فرهنگ رایج در میان مردم این منطقه برخوردار  ۀدر مورد شیو

توصنیفی و تحلیلنی و بنا      ۀدر این پژوهش که به شیو بنابراین، نمادین موجودات تصویرشده روی ظروف سنگی جیرفت است.

نگنرش منذهبی و    طبیعنت و  متأثر از ،ها که شیوۀ پردازش این نقش ای تدوین شده است، با این فرض  تکیه بر منابع کتابخانه

اسنت. نتیۀنا اینن     شنده شده روی ظروف سننگی بررسنی    حک، تعدادی از نقوش حیوانی و انسانی استدینی مردم جیرفت 

طراحی برخی از نقنوش خنا      ۀر مردمان باستانی جیرفت بر نحوشیوۀ زیست و تفک مالحظا درخورحکایت از تأثیر  ،وهشپژ

تخیلی که  ؛گذارند نوعی تخیل خالق را به نمایش می ،این نقوش د.رترکیبی دا یجانور ازجمله نقوش حیوانی، انسانی و نقوش

 باورهای فکری مردم این سرزمین دانست. ها را نتیۀا توان آن است که می گیری تصاویری شده شکل سبب
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 .ظروف سنگی، نقوش حیوانی جیرفت، ،جانوران ترکیبی
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  ___________________________________________________ مقدمه 
هنا و شنرایخ خنا  طبیعنی و      فالت ایران به دلینل ویژگنی  

جهننان   هننای تمنندن اوضنناج جارافیننایی، از دیربنناز از کننانون
شناسننی اخیننر ایننن  هننای باسننتان شننود. یافتننه شننناخته مننی

رود  هلینل  اسرزمین، حکایت از وجود تمدنی عظیم در منطق
آمنده از اینن تمندن کنه      دسنت  بهدارد. اشیا و ظروف سنگی 

پردازش  ۀ، از حیث شیوهستندی متنوعی ها مایه حاوی نقش
. اینن نقنوش کنه بازتناک تفکنر      دارنند نقوش اهمیت خاصی 

دارند که  های خاصی ویژگی، ندپدیدآورندگان خوداساطیری 
انسنان باسنتانی را بنرای تسنلخ بنر محنیخ و        اوقف تالش بی

سازد. لذا در این پژوهش با فرض  نیروهای طبیعی نمایان می
اینکه نگرش مذهبی و دینی مردم جیرفت در شیوۀ پردازش 

ای گذاشنته اسنت، نقنوش     مالحظنه  شایانها تأثیر  این نقش

 شنده رسنی  حیوانی و انسانی تعدادی از این ظروف سنگی بر
هنا پرداختنه    نی که در این تحقین  بنه آ  مهم است. سؤاالت

رفتنه روی ظنروف    کنار  بههای  مایه نقش :ند ازا عبارت ،شود می
هندف از ترسنیم   و  اسنت نماد و سمبل چه چینیی   ،جیرفت

 ها بر روی این آثار چه بوده است؟  آن

تحلیلنی   -تحقی  توصیفی ۀشیو این پژوهش از نوج نظری و
ای و اسنادی صنورت   کتابخانه روش گردآوری اطالعات به .است
اینن پنژوهش در دو    ،بهتنر   ادستیابی به نتیۀبرای رفته است. گ

آشنایی بیشتر برای  ،در بخش اول. استشده تدوین  بخش کلی
جیرفت پرداخته شده  رود، به معرفی منطقا هلیلتمدن  ۀبا حوز
بننه مطالعننا نقننوش حیننوانی و انسننانی  نیننی بخننش دوم اسننت. 

 آمده از این منطقه اختصا  دارد. دست به
 

 پژوهش ۀپیشین
یننافتن پژوهشننی مسننتقل بننرای گرفتننه  صننورتهننای  بررسننی 

در « موجنودات ترکیبنی  »درخصو  مطالعا نقنوش جنانوری و   
نداشت. اینن موضنوج    بر ای در نتیۀهآثار سنگی تمدن جیرفت، 

گرفته در این  صورتهای  حاکی از آن است که در اندک پژوهش
کمتنر اقبنال    ،زمینه، موضوج نقوش جانوری و جانوران ترکیبنی 

شنناختی منرتبخ بنا اینن      کتناک است. در مورد اطالعات  داشته
 اشناسنی منطقن   هنای باسنتان   توان به نتایج بررسنی  موضوج می

هنای   کتناک ، معروف و پُراستنادهای  کتاکجیرفت اشاره کرد. از 
جیرفت تألیف یوسف مۀیندزاده هسنتند.    مربوط به تمدن و آثار

زاده  مۀیند از  (1382) شرق تمدن نیتر کهن ،رفتیجتاک ک
رود پرداختنه شنده    کشنف تمندن هلینل    که در آن به چگونگی

ملنی   ۀمنوز  و چنا   از مۀموعه آثار اینن تمندن   کاتالوگی، است
گرفتنه   صنورت شرحی از اکتشافات  این کتاک، در .(1384) است

در این منطقه نگاشته شده و حاوی تصاویر بسیار زیبایی از آثنار  
توان به مۀموعنه مقناالتی ماننند     می. همچنین این منطقه است

 بازماننده  نقنوش  به ینگاه»و  (1387« )رفتیج یرشناسیتصو»
 در مفنر   عصنر  هنرو کتاک اثر ژان پرو ( 1386)« رفتیج از
 هالی پیتمن اشاره کرد.   انوشت (1392) نرایا

 تمدن جیرفت    .1
 وک استان کرمان و در بستر رودخاناشهرستان جیرفت در جن

اصنلی  توان از عوامل  میرود را  هلیل است. رفتهرود قرار گ هلیل
آثنار باسنتانی   گیری فرهنگ و تمندن جیرفنت دانسنت.     شکل
کنارصنندل   ربنوط بنه منطقنا   شده از این تمدن، غالباً م کشف

بنیش از   ندل در جننوک شنرق اینران، در فاصنلا    ص کنار است.
کیلنومتری جننوک    1000کیلنومتری تهنران و حندود     1500
حفرینات  ارد. النهرین، یعنی جنوک عنراق امنروزی قنرار د    بین

ننه بنا دو ت نه و دو مۀموعنه      ،در کنارصنندل دهند   نشان منی 
یک ارچنه و    مۀموعنا وت و مۀیا از هم، بلکنه بنا   معماری متفا

رو  روبنه های شهری وسنیع   از آثار باستانی با ویژگیای  گسترده
هنا و   هنا، بنا    ل از بناهای عمومی، خاننه هستیم. شهری متشک

کنه شناید مرکنی    به وسعت صدها هکتنار   های فراوان نخلستان
 باشد.  « تَاَرَ»پایتخت پادشاهی  یاجیرفت   منطقه

در برخی متون کهن و باسنتانی بنه دو حکومنت غننی و     
کننه برخننی از اسننت ثروتمننند ارت و مرهشننی اشنناره شننده 

ینابی   جنوک شرق ایران را برای این دو شنهر مکنان   ،محققان
چه این فرضیه اثبنات   .(2 :1384 حصاری،پیران و ) دان کرده

جیرفنت راهنمنای مناسنبی بنرای دوراننی       شود و چه نشود،
خواهد بود که خخ برای اولین بنار در آنۀنا شنکل گرفتنه و     

را از سند بنه نینل   جات  ادویه و بازرگانان در آن طال، الجورد
توزینع ظنروف    (.39: 1386 )کناوینگتون،  کردنند  منتقل می

ورمیانه از رود فنرات تنا   سر خاسنگی از نوج کلوریت در سرتا
شعاج ارتبناطی اینن تمندن بنا      ای از نشانهتواند  سند می ۀدر

سنوم    ۀنخسنت هنیار    اهای دیگنر در نیمن   ها و تمدن فرهنگ
اینن دوره   (.46: 1386، فنر  )رفیع شمار آید پیش از میالد به
هننم، حینناتی و گیننری تمنندن شننرق بسننیار م  بننرای شننکل

بعضی از موضوعات تصاویر جیرفنت   ساز بوده است. سرنوشت
)ارباک حیوانات(، بسیار قندیمی  « تسلخ بر حیوانات»ازجمله 
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پننۀم قبنل از منیالد در     ۀاست و این موضوج از اواخر هنیار 
 .(74: 1386)پرو،  ویژه شوش هم شناخته شده بود بهو م ایال

های بلند همنراه بنا معنادن گونناگون طبیعنی       کوه وجود
های صابونی کلوریت، فیروزه، عقین    سنگمانند مس و انواج 
هنای وسنیع و حاصنلخیی، اینن      نینی دشنت   ،و سنگ الجورد

هنای   فرهنگنی و کنانون  مهنم  های  منطقه را به یکی از حوزه
. تبندیل کنرده بنود    صننعتی شنرق باسنتان    -مهم اقتصنادی 

و ن امورخن منابع تاریخی و جارافیایی نشان از توجنه   امطالع
ها در آثار خویش، جیرفت را  آن د.دارسیاحان به این منطقه 

ای گسننترده و حاصننلخیی در اسننتان کرمننان معرفننی  منطقننه
 شناسنی  هنای باسنتان   امنا کناوش  . (63: 1390)صفا، اند کرده
پرشنکوه و درخشنان اینن تمندن       اکه به کشف پیشین اخیر

انۀامید، حکایت از اهمیت تمدن جیرفنت در دوران باسنتان   
تنها سازندگان این آثار قادر بنه تولیند    نهکه   طوری به» ؛دارد

انواج و اقسام ظروف و ابیارهای متنوج بودند، بلکه توانایی آن 
های ایالم و  با ایۀاد ارتباط مستمر با تمدنرا نیی داشتند که 

های موجنود در منناط     النهرین در غرک و سایر فرهنگ بین
هننند،  ۀقننار شننبهجنننوبی خلننیج فننارغ و افاانسننتان و    

هنا   دهای فرهنگی و صنعتی خود را به اینن سنرزمین  دستاور
 (.6-8 :1381 )مۀیدزاده و سرلک، «صادر کنند
تمدن جیرفت، ظروف  تولیدشده درمهم ز کاالهای یکی ا
هنای هننری ازجملنه     ویژگی داشتنکه به علت  استسنگی 

ظروف و اسنتفاده از   اهای زیبا در طراحی بدن استفاده از فرم
. بررسی اینن  استتوجه  درخورهای متفاوت، بسیار  مایه نقش

مهارت سازندگان این آثار در استفاده از عناصر انگر بینقوش، 
طنوری   بنه  ؛های تییینی اسنت  عنوان موتیف بهطبیعی محیخ 

های ترسیمی تکراری بر روی ظروف،  مایه نقشبسیاری از که 
دقیقناً بازتنابی از گیاهنان و     ،مانند نخل خرما، منار و عقنرک  

 جانوران این منطقه است. 

 آثار سنیی جیرفت  .2
در رسنوبات آهکنی   بنه مقندار فراواننی    سنگ چخمناق کنه   

سننگی   ساخت ظنروف اصلی رود وجود دارد، از مصالح  هلیل
راحتنی از   بنه  ،که به لحاظ رنگ، نوج و کیفینت  است جیرفت

همنراه بنا    و شنود  منی های این منطقه شناسنایی   دیگر سنگ
رفته در  کار بههای چخماق  . سنگرود میکار  سنگ صندل به

ریی و بسیار مرغوک هستند کنه عمندتاً    صندل از نوج دانه کنار
ای  ای روشنن و قهنوه   های سیاه خاکستری، کرم، قهوه از رنگ

اینن ننوج سننگ باعنث      فراواناند. کیفیت  تیره تشکیل شده
های بسیار  بستن تکنیک کار بهصنعتگران بتوانند با  استشده 

ادوات و ابیارهای بسیار ظریف  ،دقی  و در عین حال پیچیده
 (.117: 1382، و کارآمدی را تولید کنند )مۀیدزاده

بنه رننگ خاکسنتری     ،شد سنگی که در جیرفت استفاده می
های براق سبی بود. اینن سننگ ننرم و کنارکردن روی آن      با دانه

بودن بنه   نرمهرچند دارای سطحی خشن است. این ؛ آسان است
تیییننی  . همچننین  انۀامید میایۀاد تییین برجسته بر روی آن 

، آبنی کبنود و    های فیروزه هایی به رنگ که اغلب با نشاندن سنگ
تکنینک نقنش   یافت، یعننی   میخاصی  ۀالجورد و مانند آن جلو

 ۀهنیار سنال پنیش در دور    دهحندود   ،صاف ابرجسته روی زمین
اینن روش  سنگی در اروپا و خاورمیانه متداول بوده اسنت.   اپارین

هنای  ا نخسنتین مهر النهنرین و اینران، بن    احتماالً بعدها در بنین 
 ،که اثر نقشنی را کنه بنر خنود دارنند     احیا شده است ای  استوانه

: 1387، پنرو گذارنند )  صورت برجسته روی گل رغ برجا منی  به
هنای   جیرفنت از فنۀنان  های اصنلی ظنروف سننگی     فرم (.290
ای  برگشته و ظنروف کوچنک اسنتوانه     ادار، ظروف بلند با لب پایه

 4ینا   3ای با قطر  شده بریده تشکیل شده است یا به شکل سنگِ
ینا  هنایی همچنون کینف دسنتی      که به شکلهستند متر  سانتی

انند.   کوچک برای مهنره طراحنی شنده     اخان 20با « بازی اتخت»
ل جنانوری )عقناک، عقنرک و ماننند آن(     بازی به شنک   ااین تخت

هایی از این ظنروف   نمونه .(290: 1387پرو، ) ساخته شده است
 مشاهده کرد.   جداول درتوان  میرا 

 برای تزیین آثار سنیی  شده نقوش استفاده. 1. 2
شنده بنر روی آثنار     نقنش تنوان موضنوعات    منی  ،طور کلی به

 جیرفت را به چند دسته تقسیم کرد:
ت ئنشن موضوعاتی که از اقلیم گیناهی اینن سنرزمین     .1

هنای   گرفته است، مانند نقش گیاهنان کنه شنامل درختچنه    
 ؛شوند ها می ها و نخل کوتاه، بوته

وحش منطقنه اسنت،    حیاتموضوعاتی که برگرفته از  .2
مانند نقوش حیواننات وحشنی )عقناک، منار، پلننگ، شنیر و       

 ؛(دار کوهانکوهی و گاو  عقرک( و حیوانات اهلی )بی
در برخی نقوش، گیاهان و حیوانات با هنم بنه تصنویر     .3

 ؛اند کشیده شده
 ؛نمای باروی شهرها .4
گرفته از اعتقادات مردم، مانند نقنوش   الهامموضوعات  .5

   ؛ای و هیوالها موجودات افسانه
کنردن   نقش انسان که در برخنی نقنوش در حنال رام    .6

انات اهلی نشنان داده  حیوانات وحشی یا در حال نوازش حیو
 شده است.

توجه در طراحی نقوش انسنانی و حینوانی   درخور موضوج 
هنا و   تقریباً تمامی نقش ،آن است که در بیشتر ظروف جیرفت

شنده اسنت. در   « نشنانی  سنگ»ها  ویژه چشم بهبدن موجودات 
خنوار   ها در جانوران وحشنی و گوشنت   چشم ،نشانی سنگاین 

مانند عقاک، منار، پلننگ و شنیر، گنرد و در جنانوران اهلنی و       
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کوهی و گاو و انسان بیضی است. سنگی کنه   خوار مانند بی گیاه
از جنس سنگ مرمر یا آهکنی سنفید    ،ها نشانده شده در چشم

هنا از   هایی نیی سنفیدی چشنم پلننگ    در نمونه یروزه است.یا ف
. ه کار شنده اسنت  با فیروزسنگی به رنگ اخرا و سیاهی چشم 

طنور   بنه سنومری و    ااین در حالی است که در نقوش برجسنت 
هنای انسنانی و    ماینه  یک از نقنش  هیچالنهرین در  در بین ،کلی

از تنییین   ،های چهارم و سوم قبل از منیالد  جانوری طی هیاره
هایی هم موجنود   نمونهشانی استفاده نشده و اگر چنین ن سنگ

جنوی  و آیند، بایند بنه جسنت     منی بوده یا در آینده بنه دسنت   
خاستگاه آن در جایی دیگر در ایران و بنه احتمنال قرینب بنه     

 (.3: 1382در کرمان پرداخت )مۀیدزاده،  ،یقین

 نقوش حیوانی .2. 2
 شنده از تمندن جیرفنت،    کشنف شناسی آثنار   در فهرست شمایل

دار، بنی   بخش بیرگی به بررسی جنانورانی همچنون گناو کوهنان    
شدن قرار دارد(، شنیر،   اهلیرسد در مسیر  کوهی )که به نظر می

اختصا  پلنگ، عقاک، عقرک )کژدم(، مار، روباه، خرغ و ماهی 
 ۀحنوز  ،هنای حینوانی در جیرفنت    گوننه تمامی اینن  . یافته است

هنا ظناهراً تحنت     گنیینش آن خود را دارند و   ۀمحیخ زیست ویژ
 .ها بوده است ویژگی غالبی در طبیعت آن ۀتأثیر مشاهد

 حیوانات وحشی .1. 2. 2
منار،   ند از:ا شده از حیوانات وحشی عبارت نقش ۀعمدتصاویر 

 رندگان شکاری، کژدم )عقرک(، شیر و روباه.پ

 تصویرگری حیوانات وحشی ۀ شیو .1 جدول

 توضیحات هایی از اشیای سنیی جیرفت نمونه حیوانات وحشی

 مار

 

رایج بر روی پرتکرار و های حیوانی  مایه مار یکی از نقش

نقش دو مار به هم پیچیده و روف سنگی جیرفت است. ظ

اند،  های باز در مقابل هم قرار گرفته خشمگین که با دهان

نشانی  سنگهای رنگی و سفید،  اغلب با استفاده از سنگ

 شده است.

 شیر

 

از مو در آثار مکشوفه از جیرفت، این حیوان با بدنی پوشیده 

 که تا روی دمش کشیده شده، نمایش داده شده است.

 عقاب

 
 

ای شکاری بوده که اغلب به  در تصاویر جیرفت، عقاک پرنده

 سرعت به سوی بهدر حال پرواز است یا تنهایی  به

در حال فرود الشه برخی نشخوارکنندگان مانند بی و گاو 

 که به پشتاست 

 اند. گاهی اوقات تصویر این افتاده

 شده به شکل بازهایی گسترده، دم  رو با بال به روپرنده از 

 رفته در بدن مار نمایش داده فروهایی  بادبین و چنگال

صورت  بهاش  و بینی رخ نیمزاویا سر این پرنده از  شده است.

 خمیده به تصویر کشیده شده است.
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 تصویرگری حیوانات وحشی شیوۀ  .1 جدولادامۀ 

 توضیحات هایی از اشیای سنیی جیرفت نمونه حیوانات وحشی

 پلنگ

 

در تصاویر مربوط به پلنگ، این حیوان در حال مبارزه با 

هایش این حیوان را محصور  ماری است که قصد دارد با حلقه

کند. در مقابل، پلنگ در برابر انسانی که قادر است او را از 

انگشتان و صورت واژگون بر روی  روی زمین بلند کند و به

 .دهد باالی سر نگه دارد، مقاومت کمتری نشان می
 

 کرکس

 

 

 صورت وارونه  در ها به در اغلب این تصاویر، کرکس

 زیر درخت یا زیر پای حیوانات دیگر ازجمله

 اند. قوچ نشان داده شده

 کژدم

 

در تصاویر مربوط به کژدم، سر این حیوان با شکمش یک تکه 

از شکم طراحی شده است. از سر، دو بازو  صورت جیئی است و به

شکل وجود دارد.  خارج شده و در انتهای هر بازو، تصویری انبر

شکم این حیوان هفت حلقه و دمش شش قطعه است و آخرین 

قطعه دم که سرکج است، نیش آن قرار دارد. در هر قسمت از 

تنه، چهار پا وجود دارد که بسیار ظریف و نازک است. اسکلت 

هایی زیگیاگ  این حیوان با شیارهایی راست، مواج یا ردیفبدن 

 به تصویر کشیده شده است.

 روباه

 

 روباه در ظروف سنگی جیرفت اغلب در کنار

 جانوران دیگر ترسیم شده است.
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 حیوانات اهلی . 2. 2. 2
آرامنش در  خوار کنه در صنلح و    دار گیاه جانوران شاخ اصحن

متنداولی در جیرفنت     اماین  ند، نقشا مرغیارها به چرا مشاول
بیننیم کنه رو    کوهی را می ها اغلب دو بی است. در این صحنه

به یکدیگر در دو سوی درختی به حالت کامال ً قریننه ینا بنر    
و قصند خنوردن شناخ و بنرگ      انند  روی پاهای جلو ایسنتاده 

 درخت را دارند. 

 حیوانات اهلی تصویرگری  ۀشیو .2جدول 

 توضیحات هایی از اشیای سنیی جیرفت نمونه حیوانات اهلی

 بز

 

ترین و  طبیعیبیهای کوهی بر ظروف سنگی جیرفت در 

بیی که هر چهار پایش ؛ شوند زیباترین شکل ممکن ظاهر می

هایش رو به باالست، بیی  بر زمین قرار دارد و خمیدگی شاخ

، بیی که روی دو پیشین را از زمین باال آورده که یکی از پاهای

پای عقب ایستاده و یکی از پاهای پیشین را تا نیدیکی پوزه 

درخت قرار داده است و  را روی شاخهال آورده یا اینکه آن با

بیهایی که در دو ردیف و در دو جهت مخالف، از چپ به راست 

و از راست به چپ و در حاالت گوناگون قرار دارند. در این 

توان از شکل  میهای متفاوتی از بیهای کوهی را  ها گونه صحنه

 خیص داد.هایشان تش شاخ

 قوچ

 

 یا در حالت نشستهبه ها در تصاویر جیرفت  قوچ

 اند. ر شدهیصوت حال استراحت یا در حال تاذیه

 گاو

 

اند، با طناک به  گاوها زمانی که نخوابیده ،در تصاویر جیرفت

هایی که بر روی پاهای این  اند. چنبره درخت بسته شده

چییی شبیه روبان یا انبوهی از پشم  ،چهارپایان وجود دارد

دار  گاو کوهان  توان الشه است. در بعضی از تصاویر نیی می

 جوانی را در برابر پای جانوری وحشی مشاهده کرد.

 

 

 موجودات ترکیبی. 3. 2. 2
موجودات ترکیبی را تشکیل جانورها بخش بیرگی از  -انسان
، «گناو -انسنان »، «عقرک -انسان»های  صورت بهکه دهند  می
. اینن امنر   شنوند  میی ایو... شناس «وزپلنگی»، «شیر-انسان»

کنرات دینده    بنه بشری نینی    ااولیهای  که در اساطیر و تمدن
آن است که در نگاه اقوام پیشین، انسنان   ۀکنند بیانشود،  می

ای از جهان اسنت. بنر اسناغ بسنیاری از      نهاده همترکیب یا 

میننان عناصننر   چشننمگیریاسنناطیر، شننباهت و ارتبنناط   
کائنات وجنود دارد. از   اانسان و عناصر متشکل  ۀدهند تشکیل

ی برخ ۀکنند بیان «جانور-انسان»سوی دیگر، تصاویر ترکیبی 
 ،خداوند است. به تصور آننان  ۀاز اعتقادات مردم باستان دربار

است شبیه انسان و در عین حال، متفناوت  خداوند موجودی 
مراتب واالتر. آننان بنرای تۀسنم بناور      بهبا او و دارای قدرتی 

-انسنان »خود، خداوند یا موجنودات مناورایی را بنا تصناویر     
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اند. بشر برای دستیابی به بینشنی تنییهنی    نشان داده «جانور
یکنی از اینن    کنه  از چندین مرحلنه گذشنته   ،خداوند  ۀدربار
 .(70: 1383)صرفی،  تصور ترکیبی است امرحل ،مراحل

تمندن جیرفنت   کنه در   «جنانور  -انسان»  ۀهمچنین انگار
صورت جنانور   بهصورت انسان و سر  بهپایین   تنه نیمپاها و  غالباً

آن باشد که  ۀکنند بیانتواند  می نشان داده شده است، احتماالً
حیوانناتی  با قندرت و توانمنندی   است هایی  ها انسان منظور آن

منرد بنا    ،مانند عقرک، شنیر، گناو و نظنایر آن. در اینن نقنوش     
سنازد. اینن    ترکینب شنده و موجنودی تخیلنی را منی      حیوانی
تنرین   رشندیافته و  شنود  یب معموالً از اطراف کمر آغاز میترک
  اجنبن  ،است. در این موجودات« عقرک -انسان»ترکیب  ،ها آن

هنا اغلنب بنه     انسانی همیشه غالب است و بخنش جنانوری آن  
اینن موجنودات     ادار محدود شده است. همن  های چنگال پنۀه

پلننگ ینا دو    معموالً میان دو و اند آالت آراسته خود را به زینت
رفت کنه تصناویر    روزگاری چنین تصور می» اند. مار قرار گرفته

کنار، دارای قندرت جنادویی دفنع خنود اینن        یک موجود زیان
کناران( را دارد و اینن شناید، نمناد      )و دیگر زینان  موجود زنده

 (.82: 1380)هال،  «کژدم را توجیه کند ادوجانب
ارزشنمندتر و   ،سنمت فوقنانی بندن   با توجه بنه اینکنه ق  

، تصنویر سنر   اسنت  تر از قسمت پایین شنناخته شنده   شریف
 جنای سنر   بنه تنوتم بنوده،    حیوانی که خود مقدغ و احتماالً

و ارزشنی باشند.    رهنگیف ای هنکت ۀکنند بیانتواند  انسان، می
مننادی از رهبننر معنننوی و معلننم ن، «عقننرک -انسننان»مننًالً 
نمنادی از قندرت و پادشناهی و     «شنیر  -انسنان »هنا و   انسان

 از مفیدبودن فرد بنرای خنود و جامعن   نمادی ا «گاو -انسان»
 .(71: 1383صرفی، ) خویش باشد

یا ردیفی  صورت تنها، رودررو بهتنها موجودی است که  «انسان -عقرب»؛ (حیوان -)انسان تصویرگری موجودات ترکیبی ۀشیوهایی از  نمونه .3 جدول

 نشان داده شده است. 

 توضیحات هایی از اشیای سنیی جیرفت نمونه حیوان -انسان

 گاو -انسان

 
بینیم که با هر دست  می گاوی را -بر روی این ظرف، انسان

د کرده است. این را به هوا بلن ها از دم گرفته و آن پلنگی را

 یک گاو نر  تنه پایینانسان و   باالتنهقسمت از  موجود ترکیبی،

بندهایی بر مچ پا  . وی شال پهنی به دور کمر بسته و مچاست

 دارد.

چابکی شیر را  وشکارچیان که اعتقاد بر این بود قدرت گاو 

صورت مرد  بهها  تصویر آن اند و ها شده اسطورهدارند، وارد 

 آمده استانسان( در –انسان( و شیرنما )شیر –گاونما )گاو

 .(39: 1386، گتونوین)کا

 

 شیر -انسان

 

ها  عقرک -شیرهایی که در حال ستیی با انسان -تصویر انسان

های جیرفت برای به عاریت  ای از تالش انسان هستند، نمونه

های  قوی را از سوی انسانگرفتن قدرت و زورمندی جانوران 

سهمگین سایر جانوران نشان  کردن قوای مرعوکباستانی برای 

 .دهد می
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یا  صورت تنها، رودررو تنها موجودی است که به «انسان -عقرب»؛ حیوان( -)انسان تصویرگری موجودات ترکیبی ۀهایی از شیو نمونه .3 جدولادامۀ 

 ردیفی نشان داده شده است. 

 توضیحات هایی از اشیای سنیی جیرفت نمونه حیوان -انسان

 پلنگ -انسان

 

نما که با هر دست  صورت مردی پلنگ تصویر ارباک حیوانات به

 ها را تحت کنترل خود دارد. پلنگی را گرفته و آن

 

کژدم -انسان

 )عقرب(

 

انسان یکی از چندین پهلوان فوق طبیعی است که بر  -عقرک

. این موجود اغلب است کاری شده کنده سنگی سطح ظروف

ای شکل ظاهر  ظرف استوانه نههای افقی بر بد ردیف در

گاهی شخصیت فوق طبیعی آن از طری  وجود  .شود می

 .های الهی بر سر مشخص شده است شاخ

 

 ماهی -انسان

 

 تنه  دم ماهی. انسان و پایین  و باالتنه  ای با سر، بازوان پیکره
 

 

 ها ها، حیوانات و روابط متقابل بین آن انسان. 3. 2

هنا در سنه    نقش انسان در مقابنل حیواننات در اکًنر صنحنه    
 :شود داده میموضوج عمده تشخیص 

روی ظننروف  سننتیی و مقابلننه )اربنناک حیوانننات(: (النن 
اربنناک حیوانننات  اماینن نقننشبننه  تنهننا مکننرراً نننهجیرفننت 

 صنورت  بنه هنا   در ظنرف  ،کننده یا رام خوریم، بلکه ارباک میبر
شنود. اینن    پلنگ ظاهر منی -انسان و شیر -گاو، انسان-انسان

انواج گوناگون جانوران وحشنی   ،موجودات انسانی یا هیوالیی

 هنا را در کنتنرل دارنند    عقرک -انسان و ها، مارها پلنگمانند 
 (.2و1 تصاویر) (4: 1382)مۀیدزاده، 
حنال   انسنان در  ،در بسیاری از تصاویر: حمایتگرایانه (ب
، آخنرین  3)جدول  یک حیوان است کردن نوازش کردن یا رام

 ماهی( -تصویر، انسان
ویر مربوط بنه جنانوران اهلنی و    موضوج غالباً در تصااین 

هنا نینی    شود. در برخنی از صنحنه   خصو  گاو مشاهده می به
 این موجودات هسنتند دادن به  های انسانی در حال غذا پیکره
 (.3)تصویر
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 -ای با نقش شیر استوانهطرح ظرف ، 2 گاو که دو پلنگ را واژگونه در دست دارد. تصویر -، ظرف باالیی، انسان1تصویر. 2و 1 تصاویر

 .ها را به کنترل درآورده است پلنگها و مارها را در کنترل دارند و پهلوانی که  انسان-هایی که عقرب انسان

 .(47: 1392)پیتمن،  :مأخذ

هننای  در صننحنه بننرداری از حیوانننات: تسننلخ و بهننره (ج
 ای مربننوط بننه گنناو، رابطننه انسننان بننا ایننن موجننود رابطننه  

انسانی سنوار   ۀپیکر ،این تصاویر گرایانه است. در بیشتر تسلخ
 ،ده است که بنه احتمنال زیناد   بر حیوان به تصویر کشیده ش

 مستقیمی با نقش این جانور در جوامع ابتدایی دارد.     ارابط
رشنده در آثنار جیرفنت نینی     یصومتقابل حیواننات ت  ارابط 

غالبًا سرشنار از سنتیی و روینارویی اینن جنانوران اسنت. اینن        
شنود، در بسنیاری    النهرین نیی دیده می بین موضوج که در هنر
 اای کنار شنده اسنت. صنحن     مالحظهدرخور از موارد با مهارت 

رایج در آثار سنگی بسیار از نقوش  ،رویارویی دو مار خشمگین
مارهای خشنمگین بنا    ،ها این منطقه است. در بیشتر این نقش

و گنناه   اننند هننای بنناز بننه حالننت رودررو قننرار گرفتننه   دهننان
هایشان همچون ریسمانی به هنم پیچینده شنده اسنت.      پیکره
نیی از سایر موضوعات مصنور  یک عقاک با دو مار جدال   اصحن

هنا   روینی مارهنا بنا پلننگ     رد رو  ۀچه به اننداز  که گر شده است
و جیئینات  دقین ، توجنه بنه     ۀمشاهد نشان از متداول نیست،

 ی،تردیند، رییبینن   ن آثنار دارد. بنی  مهارت هنری سازندگان این 
توانسنته اسنت    جانوران جیرفت طراحان و شناخت نگری ژرف
 بخش آنان برای طراحی تصاویری از این دست باشد. الهام

ها را نیی جدال بین موجنودات   بخش دیگری از این تقابل
رسند   دهد. بنه نظنر منی    ترکیبی با دیگر حیوانات تشکیل می
 هنای ترکیبنی در غلبنه بنر     تأکید بر قدرت و تواننایی انسنان  
گری دارند، در اینن تصناویر    جانورانی که بیشتر خوی وحشی

گناو بنا    -مدنظر بوده است. تصاویری همچون جندال انسنان  
، کعقنر  -شیر با انسان -پلنگ، انسان انسان با -پلنگ، پلنگ

شنیر بنا    -و انسنان  (4)تصویر عقرک -عقرک با انسان -انسان
 موجود هستند. شاخص های  نمونهمار از 

 نمادین نقوش جانوری جیرفت مفاهیم. 4. 2

 مار. 1. 4. 2
و مهنم اسنت     مار یکی از نمادهای حیوانی قندیمی، پیچینده  

(Tresidder,1998: 184.) منوج   ،شنکل بندنش   حالت موجی
 ،شود کند و از این لحاظ که پیدا و ناپیدا می آک را تداعی می

هنای آک حینات،    با ماه در ارتباط است. منار نگهندار چشنمه   
مربوط بنه زنندگی،   م ئعال وها  مرگی، قداست و هما نشانه بی

رود. در  ها به شنمار منی   مرگی و گنۀینه بیباروری، قهرمانی، 
واقع به دلیل همین باورهاست که نقوشی با تصنویر منار، در   

 -207: 1376، های کهن گسترش یافته اسنت )الیناده   تمدن
ظهور مار در هر بهار همراه بنا ننوزایی   »، (. عالوه بر این204
موجب اینن تصنور شنده بنود کنه منار بنا         ،ها و گیاهان سبیه

پیونند  نیی دل زمین همچون اعماق آک  نیروهای محبوغ در
عننوان   بر نقش او به ،و از این طری  است بستگی داشته و هم

(. تصنویر  549: 1373، )دوبوکور «شد عامل باروری تأکید می
سنوم پنیش از منیالد، در     ۀتنینده کنه از هنیار    دو مار درهنم 

روسیه و  ،النهرین، ترکمنستان هایی همچون ایران، بین تمدن
  ای از آک و بناروری اسنت   چین قابل مشناهده اسنت، نشنانه   

(Golan,2003: 205- 206)نماد مار ماننند  ،ایران باستان . در 
 ای از آک، به کشناورزی، نشنانه  های وابسته  بسیاری از تمدن

گدار ،حاصلخییی است. در این ارتباط رود، جویبار، باروری و



 18 

 1395، بهار 1، شمارۀ 21دورۀ   هنرهای تجسمی -هنرهای زیبا 

 

 

  
 .دار گاو کوهان  حال تغذیه. موجود انسانی در3تصویر

 (47: 1382)مجیدزاده،  ماخذ:

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

 (.126: 1382)مجیدزاده،  ماخذ:

باریکنه   جای دو کند که به منقوشی در لرستان یاد می از آثار
ها نقش بسته است  تصویر مواج دو مار بر روی آن ،رییان آک
 (.43: 1385، )گدار

 شیر. 2. 4. 2
شیر در باورها و اساطیر ملل جایگاه خاصی دارد و در هننر و  

عنوان سنمبل آتنش، پارسنایی،     بهها،  فرهنگ بسیاری از ملت
پرتننو خورشننید، پیننروزی، دالوری، روی زننندگی، درننندگی،  
سلطنت، شۀاعت، عقل، غرور، قندرت، قندرت الهنی، قندرت     

: 1386)یاحقی،  استنفس، مراقبت و مواظبت شناخته شده 
ها و قصنرها بودنند.    . شیرها نگهبانان نمادین پرستشگاه(530
النهرین و ایران باستان نشان  شدن شیر در هنر مصر، بینا پید
زیسنته   دهد که این حیوان روزگاری در این منناط  منی   می

آمده  دست هبهای  ترین نمونه قدیمی(.  61 :1380است )هال،
سننگ )ظنروف   ل ینا مفنر  ینا    از گِ های این جانور، پیکرهاز 

 سوم پیش از منیالد سناخته   ۀل هیارایاو کلریتی جیرفت( در
بنود. اینن الهنه را     آکدی ایشتار، الهشده است. شیر مَرکب ا

شنکار مشنهوری    –ق. م( که شیر 631 – 668 ال )آشور بانی
آسنمانی کنه    یپرسنتید. تصنویر قهرمنان    می  طور ویژه بهبود، 

خستین ، برای ندارد  شیر را در دست بسیار معمول بوده و دو
ف ای شکل قدیمی و بر روی ظرو بار بر روی مهرهای استوانه

هنای سنفالی بنا     پیالنه  ،آشنوری  ننو  ۀدر دور. شند معابد دیده 
هنای   جنام  ،انند  ههایی که به شکل سر شیر ینا قنوچ بنود    پایه
 .(196: 1383گرین،  و )بلک رفتند نوش به شمار می و عیش

 عقاب   . 3. 4. 2
است. تصویر  قش مهمی داشتهاساطیر هندوایرانی ن عقاک در

  ابدنننبننر روی هننای گشنناده  عقنناک در حننال پننرواز بننا بننال 
شود. اینن   آمده از بروجرد دیده می دست بهی های سفال گلدان

شنی  فشنوش دو تعلن  دارد. عقناک در     ۀگلدان به اواخنر دور 

هنای   هنای مشنهور سلسنله    اب  است با نشانایران و ایالم مط
هنا عبنارت    هریک از این نشان. اولیه شهرهای سومر و شوش

جانندار را در  ه یک جفنت  های گشاده ک بودند از عقابی با بال
-84 :1381 ،دفل)هرتسن  اسنت  های خنود گرفتنه   زیر چنگال

النهرین و مصر باستان نینی حنائی اهمینت     . عقاک در بین(83
 بوده است.

 الگناش،  سنر بنا  سوم پیش از میالد، عقناک دو  ۀدر هیار»
عالوه بنر  بخ بوده است. جنگ مرت ی، توفان ورروایید بابلی با

توانست با توفنان سنهمگین نینی     آن، پرواز عقاک در ابرها می
هنای   و فرهننگ  حِتّنی سر را قنوم   دو کمرتبخ بوده باشد. عقا

 «انند  اقتبناغ کنرده  هنای متمنادی نینی     در طول سدهر خأمت
 .(514: 1386، نروار)

در میننان را دینندن عقننابی کننه یننک مننار ی اسننت طبیعنن
 هکنه اینن ننوج پرنند     یدر منناطق  است، هایش گرفته چنگال

در دوران باسنتان،  . چندان غیرعادی نیسنت ، کند زندگی می
ای کنه   دارد و خیننده  می ای که در هوا خیی بر نیاج بین پرنده

 ثیر قرارأگران را تحت ت رهنظا ،خید های زیر زمین می به حفره
جهنان بنه شنمار     متخاصنم بیانگر جنگ نیروهنای   و  داد می
 .(514: 1386، نروار) رفت می

 پلنگ. 4. 4. 2
شنیوۀ   بنا اینن خصوصنیت   آمینیی اسنت و   حیوان رمیپلنگ 

 شنننود زیسنننت تنهنننا و مننننیوی او بیشنننتر نمایاننننده منننی
(Hodder,2006: 11او در تمنندن .)    هننای گوننناگون دارای

پرواینی و تهنور    خویی، سنرعت، بنی   مفاهیمی همچون درنده
هنای روی   از آن جایی که خنال » (.Cirlot,2002: 181است )

نینی   بنه نگهبنان بنیرگ    ،به چشنم شنباهت دارد  بدن پلنگ 
 (.  75: 1380)کوپر، «معروف شده است
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 کرکس. 5. 4. 2
ای تیننیبین و  پرنننده» :کننرکس نوشننته اسننت ۀیناحقی دربننار 

پرواز است که به طول عمر شهرت دارد و در زبان فارسی  دور
های الشخور، مردارخنوار، منر  مردارخنوار و در عربنی      به نام

 اروایات کهنن، در قضنی  موجب  بهنَسر نیی خوانده شده است. 
های تقریبناً   صورت بهها با گردونه یا تخت که  به آسمان پرواز

مشابه، به کاووغ و نمرود و سلیمان و فرزندان ننوی نسنبت   
ای در بنردن تخنت بنه آسنمان      اند، کرکس نقش عمنده  داده

نگار در نظنام تصنویر  »(. 666 :1386)یناحقی،   «داشته است
کنه   داری اسنت  منوج کنرکس هماننند خنخ     امصریان، نشان

 :1389)سِنرلو،   «اسنت  منادر  ۀعالمت آک و به معننای انگنار  
عنوان قدرت منادران   بهکرکس اغلب  ،در هنر مصری»(. 618

اره بنرد و دوبن   آسمانی تفسیر می شود، او جسد را تحلیل می
رگ و زننندگی در یننک منن ابخشنند و نمنناد حلقنن زننندگی مننی

 (.543 :1385گربران،  و )شوالیه «استمی ئدا ااستحال

 کژدم . 6. 4. 2
آید، کژدم عنالوه بنر اینران،     می مانده بر که از شواهد باقی چنان

 سنومر  النهرین، مصر و های باستانی ازجمله بین در سایر تمدن
خدایان، در آغاز  -النهرین کژدم بیندر » نیی دارای اهمیت بود.

جایگناه برآمندن   »نگهبانانعنوان  بهپیوستگی خورشیدی نوعی 
ای  ها در آغناز، بنر روی مهرهنای اسنتوانه     خورشید داشتند. آن

سنوم پنیش از منیالد(.     ۀاول هنیار  ا)نیمن  شدند نشان داده می
دادند  صورتی نشان می بهها را  های آشوری آن بعدها در تندیس
صنورت بندن انسنان بنود و نگهباننان       بنه هنا   که بخشنی از آن 

هنا بنه شنمار     ان مقنیم در آن پرستشنگاه  ها و خندای  پرستشگاه
هنا   کنژدم در سومر باستان،  (.82- 83: 1380)هال، «آمدند می

 هنگنامی ید بودنند و  خورش  ۀنما، نگهبانان درواز یا مردان کژدم
ک حینات  های خود برای یافتن آ جوو گیل گمش در جستکه  

بنر   ،اسنت خورشنید  طلوج و غروک  که نگهبان رسیدبه کوهی 
اژدهنا بنه    نیمی هایی نیمی انسان و عقرک این کوه، های دروازه
یان باسنتان  . مصنر (291: 1380)کوپر، بودند   ایستاده ینگهبان
این الهه دارای شنکل  . داشتند تکِلس به نام «الهه–ژدمک»یک 

آدمی بود و تاجی از کژدم بر سر داشت که دم آن باال و گنویی  
رابنر  بدر . تعوینذهای کنژدم، مصنریان را    بودن زد نیشدر حال 

در آینین زرتشنت نینی    . کنرد  های زهرآلنود حفاظنت منی    نیش 
ها جیو کارگیاران اهریمن، فرمانروای تناریکی و بندی بنه     کژدم

 (.83: 1383، )بلک، گرینآمدند  شمار می

 روباه. 7. 4. 2
موصنوف   «تنندرو »جی یک مورد، روباه به صفت  بهدر اوستا  

 ،عنوان حیوانی معمولی بهروباه  ،دو مورد دیگر در .شده است

ولگرد و رمنده تلقنی شنده کنه گوینا بنه اجسناد و مردارهنا        
ی گنری و شنیاد   حیله رمی و نمادِ از دیربازارد. روباه گرایش د

شنرق   اسناخت روبناه، بر  ۀاین نسبت وینژ  است. شناخته شده
بوده و از آنۀا بنه غنرک و سنایر ملنل مننعکس شنده اسنت        

 (.393: 1381ی، )عبدالله

 بز. 8. 4. 2
کوهی، از جانوران ملی ایران است کنه تصنویر    بی، خصوصاً بی
گرایانه، انتیاعی و نمادین بر بسنیاری از   های واقع آن به شکل

ماقبل تاریخی اعم از ظروف سفالی، سنگی و بنر روی   یاشیا
ر مُهرها نقش گردیده اسنت. معصنومی، بنی را یکنی از عناصن     

 ،حینوان دانند.   اینران منی   اقنوام باسنتانی  مفید طبیعت ننید  
 ،اینالم  شد. در شنوش و  خورشید و مظهری از باران تلقی می

 شند  ها خوانده می روییدنیالنوج  کوهی مظهر فراوانی و رک بی
دیننی بنه    ی غینر هنا  از معدود متن (.183: 1349)معصومی، 

ای  اسنت کنه منناظره    سوریکدرخت آ ازبان پهلوی، منظوم
این منظومه را شناید بتنوان از    .است خرما میان بی و درخت

زینرا بنی در آن    ؛بنه حسناک آورد  « ابنل ق»هنای   اولین گوننه 
و بنه   شنود  گو وارد مناجرا منی  و عنوان یکی از طرفین گفت به

بنا   ،و سنرانۀام  ینید خ منی  بنر ر خنود  فناخ از مواضع و م دفاج
 ارسناند. نکتن   خاطر و پیروزی، داستان را به پایان می رضایت
مردن شآن است که بی ضمن براین داستان،  درتوجه  درخور

 ۀای از مصنارف و کناربرد و شنیو    میایای خود، به بخش عمده
 کننند اشنناره مننی بننیوری مننردم باسننتان از  اسننتفاده و بهننره

بیهای تصویرشده بنر روی ظنروف    (.149: 1381عبداللهی، )
عنالوه بنر بینان طبیعنت منطقنه و احتمناالً       سنگی جیرفت، 

خنود  کنار درخت کنه  در آن تصویر، مکان در این فراوانی آن
، در ارتباط با آک، باروری وک می شودسنمادی از زندگی مح

 کمی باشد..بوده استها  روییدنیو 

 قوچ. 9. 4. 2
مصر باستان  خاورمیانه، یونان و درقوچ از حیواناتی است که 

، در سوم قبل از منیالد  ۀ. تصاویر قوچ از هیارشد پرستیده می
ای سومری و در گورهای سنلطنتی در   الهه –پرستشگاه مادر

عصنایی   که ت شده استپیش از میالد یاف 2500اور، حدود 
نکنی،  اِ ۀای به شکل سر قنوچ، صننعت وینژ    سلطنتی با دسته

خدا  –خدای آک تازه در نید سومریان بود. مصر چندین قوچ
خنود بنود.    ۀوینژ ک از آننان دارای پرستشنگاه   یهر داشت که

ای که او  آفریننده ؛نام داشت ها خنوم ترین آن ماالً قدیمیاحت
د و تندیس انسنانی را بنر چنرخ    کردن را با سر قوچ تصویر می

امالً بنه  باالترین خدای مصری، ک، ساخت. آمون گران می کوزه
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ص های متمایل به پایین مشخ شاخ اوسیل بهشکل قوچ بود و 
 .(79 :1380)هال،  شد می

آفریننده و نینروی   انرژیهمچنین قوچ نماد قوای مردانه، 
اش با اینیدان خورشنید    همراهی ،به همین دلیل بود.محافظ 

مفهوم تۀدید اننرژی خورشنیدی اسنت. قنوچ در      «آسمان»
وی شمسی بهنار در  مظهر تۀدید نیر ،البروج )جدی( امنطق
بنا   هنم  و قوچ نماد تندر بود  ۀهای پیچید ال است. شاخهر س
نوان مناه در ارتبناط اسنت    هم بنا اینید بنا   و یدان خورشید ای

 .(282: 1380)کوپر،

 گاو . 10. 4. 2
مانده از دوران باستان، نشان از اهمیت گاو در این  منابع باقی
اینران  ر که از روایات مربوط به آفنرینش د  چنان؛ دوران دارد
آفنرینش در خلقنت عنالم      اپنۀمنین مرحلن   ،آید می کهن بر
طنور کنه در منورد خلقنت      . همنان آفرینش گاو بود، ناتاحیو

اسنت کنه    «تخنم  همنه »خن از درخت گیاهان، در اساطیر س
در منورد حیواننات هنم    ، اند گیاهان از آن به وجود آمده اهم

تخنم تمنام   « اوگندات »م ابود که گناوی بنه نن    یناعتقاد بر ا
 ا خنود دارد چهارپایان و حتی برخنی گیاهنان سنودمند را بن    

گنناو نننر مظهننر   همچنننین  .(690-691 :1386)ینناحقی، 
 ،امنا  ؛فنت ر منی  به شنمار حاصلخییی، قدرت، سلطنت و شاه 

نینی  گناو   ۀ. نعنر بنود نیروی مرطوک طبیعت نیی نماد زمین و 
تننرین اسننناد  قنندیمی بنناران و بنناروری اسننت. ۀدهننند نشننان

و وضع هوا آمده حاکی از آن  است که اییدان آسمان  دست به
ادینان    اشدند. نماد گناو ننر در همن    به شکل گاو نر ظاهر می

معمننوالً  «مننرد –گنناو » .سننومری و سننامی مشننترک اسننت
ای حفاظنت   مرکنی ینا گننج ینا دروازه     زنگهبانی اسنت کنه ا  

خنش  تنرین ب  مهنم یعنی ، است. سر گاو نر رو دافع ش کند می
، به مفهوم قربنانی و منرگ   گاو که نیروی حیاتی در آن است

مظهر مرگ زمستان و تولیند   ،ال نوساست. کشتن گاو نر در 
 .(301: 1380)کوپر،  است  آفریننده حیاتنیروی 

ستانی، مناده گناو   با ادیاندر بسیاری از عالوه بر گاو نر،  
لقای و آبستنی، پس از ورزا )گاو نر(، مقام   اعنوان سرچشم به

از این رو، مناده   ه است.دوم را در قدرت زایایی به دست آورد
 .(509: 1386وارنر، ) می پرستیدندوزرایی همچون گاو را ن

 موجودات ترکیبی. 11. 4. 2
موجودات دورگه که در طبیعت بسیار نادر هستند، در هننر،  

روند. بسیاری از اینن موجنودات    موضوعی عادی به شمار می
حینوان و   ابنا تنن  سر  ی مانندیک عنصر انسان ترکیبی، دارای

جهنان قبنل از   هایی دوردسنت از   گاه برعکس بوده و انعکاغ
که میان بشر و حینوان   یعنی دورانی ؛روند شمار می  بهتاریخ 
نگی نیدیکی وجنود داشنت. اعضنای هنر قبیلنه احسناغ       یگا
)هنال،   تمی خنود یکنی هسنتند   کردند که بنا حینوان تنو    می

1380 :107). 
 ۀرود، انگنار  هلینل  ۀقوش تکرارشده در آثار سنگی حنوز از ن

نینی گفتنه    پیش از اینن که   طور و همان است« جانور -انسان»
 -انسنان »، «گاو -انسان»، «عقرک -انسان»های  به صورت شد،
کنه در اسناطیر و    و... قابل شناسایی هستند. این موضوج« شیر
 ۀکننند  بینان شود،  ات دیده میکر بهبشری نیی   های اولیه تمدن
پیشنین، انسنان، ترکینب ینا     کنه در نگناه اقنوام     است این امر
بنر اسناغ بسنیاری از    که   طوری به ؛جهان استای از  نهاده هم

تنوجهی مینان عناصنر    درخور  های و ارتباط ها اساطیر، شباهت
کائننات وجنود دارد. از     اانسان و عناصر متشنکل  ۀدهند تشکیل

 برخنی  ۀکنند بیان« جانور -انسان»سوی دیگر، تصاویر ترکیبی 
 ،خداوند است. بنه تصنور آننان    ۀاز اعتقادات مردم باستان دربار

خداوند موجودی شبیه انسان و در عین حال، متفناوت بنا او و   
. آنان برای تۀسنم بناور   از او است مراتب واالتر بهدارای قدرتی 

 -انسنان »اویر خود، خداونند ینا موجنودات مناورایی را بنا تصن      
 .(70: 1383)صرفی، دادند  نشان می« جانور

 

 نتیجه
تصویرگری نقوش جانوری و جنانوران ترکیبنی    ۀبررسی شیو

در آثار جیرفت، نشان از اهمینت اینن موجنودات در زنندگی     
 اجامعرسد باورهای مسلخ در  مردم جیرفت دارد. به نظر می

هنا در زنندگی    همچون تقدغ جنانوران و نقنش آن   باستانی
. انند  ثار اهمیت اساسنی داشنته  گیری این آ در شکلها،  انسان

سه شکل  ،حیوانات وحشی، حیوانات اهلی و جانوران ترکیبی
 .  ز تصاویر حیوانات در این تمدن هستندعمده ا

، روابخ متقابنل  تصویرگری نقوش حیوانی  ۀبر مبنای شیو
سنتیی و   .1: شنود  دیده منی ها و جانوران در سه سطح  انانس

سنطح اول   بنرداری.  تسلخ و بهره .3 ؛حمایتگرایانه .2 ؛مقابله
 2هنای   و سطح ارددبیشتر در مورد حیوانات وحشی مصداق 

در هنا بنا جنانوران اهلنی اسنت.       انسنان  امربوط به رابط 3و 
درخننور گرایننی  واقننع، ترسننیم حیوانننات وحشننی و اهلننی  

دقین ، توجنه     ۀمشناهد  نشان از شود که ای دیده می مالحظه
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و مهارت هننری سنازندگان اینن آثنار دارد. اینن      یات ئجیبه 
 ۀمشناهد   اتوان نتیۀن  حدی است که آن را می  گرایی به واقع

از وجنود اینن    دقی  هنرمندان جیرفت دانست کنه حکاینت  
 جانوران در محیخ طبیعی سرزمین جیرفت دارد.

تصویرگری حیوانات با دقتی ژرف صورت گرفتنه  با اینکه 
است، تصاویر جانوران ترکیبی که محصول تلفین  انسنان بنا    

معموالً وحشی یا دو حینوان مختلنف بنا یکندیگر     یک جانور 

تخیلنی کنه   ؛ گذارد می را به نمایش، نوعی تخیل خالق است
 هنا را  آن تنوان  که منی است  ی شدهتصاویر گیری شکل سبب
 باورهنایی  و کری مردم این سرزمین دانستباورهای ف انتیۀ

که معمنواًل بنا تمرکنی بنر نیروهنای جسنمانی اینن         جادویی
و نمایشی خالق از است  شدهنمادین نقش  شکل به ،جانوران

 گذارد. های این جانوران را به نمایش می سخیر قدرتت
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