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  چکیده  

ترین عنصر نانوشتاري تمدن حوزه فرهنگی  ها مهم هاي آن مایه ظروف کلوریتی و نقش

خوانش نقوشِ ظروف راه ورود به دنیاي اندیشه و باورهاي مردم ساکن این . رود هستند هلیل

ینه هاي حوزه ظروف و نقوش تمدن جیرفت در زم بیشترین پژوهش. حوزه فرهنگی است

نقوش جانوري است و در این میان سایر نقوش چندان توجه جامعه علمی را برنینگیخته 

رود در هزاره  بنابراین مسئله اصلی، خوانش و بررسی نقوش گیاهی تمدن حوزه هلیل. است

پژوهش پیش رو در چارچوب نظریه مقدس و نامقدس به نقوش گیاهی . م است.سوم ق

نقوش گیاهی تمدن : و سؤال اصلی پژوهش این است کهرود پرداخته  تمدن حوزه هلیل

اي بودند؟ پژوهش حاضر با  گونه رود جیرفت داراي چه بار و معناِي مقدس حوزه هلیل

تحلیلی به  –اي و میدانی فراهم گردیده و به روش توصیفی  هاي کتابخانه استفاده از داده

هاي  بازیابی فرهنگ و آئین ن عاملی مهم درعنوا رود به بررسی نقوش گیاهی حوزة هلیل

ظرف کلوریتی مشخص گردید  171اي بر روي  بامطالعه کتابخانه. باستانی ایران پرداخته است

مایه گیاهی هستند و از این منظر در جایگاه دوم بعد از  درصد ظروف داراي نقش 58/20

نها جنبۀ هاي پژوهش حاکی از آن است که نقوش گیاهی ت یافته. نقوش جانوري قرار دارند

ها  بینی پدیدآورندگان آن کننده مفاهیمی در مورد هستی و جهان تزئینی صرف ندارند بلکه بیان

نقوش از سویی با زندگی ساکنان این منطقه و پوشش گیاهی موجود در این حوزة . باشند می

دهنده و بازگوکننده باورها،  جغرافیایی و فرهنگی ارتباط دارند و از سویی دیگر انعکاس

  .باشند تفکرات و اساطیر رایج در بین مردم این منطقه می

  .ظروف کلریتی، رود، نظریه مقدس، نقوش گیاهی جیرفت، حوزه فرهنگی هلیل: هاي کلیدي اژهو

                                               
  rsm.hist@gmail.com    .)نویسنده مسئول. (استادیار تاریخ دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران *

  esfandiyari_z@yahoo.com       .دانشجوي دکتري تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران **
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  مقدمه

توان  رود جیرفت را از زوایاي گوناگون می آمده از تمدن حوزه هلیل دست ظروف به

تاري تمدن جیرفت این دیدگاه بررسی نمود و تا زمان کشف و خوانش زبان نوش

در زمینه قدمت، زمان تولید، تجارت تمدن جیرفت و ارتباط آن با . تواند معتبر باشد می

اندازه کافی مدرك و شاهد تاریخی وجود دارد و از طریق  هاي باستانی به سایر تمدن

ضوع مو. توان این موارد را بررسی نمود سنجی می شناسی و باستان هاي باستان آزمایش

تمدن جیرفت آنجا مهم تلقی خواهد شد که بحث باورها، ذهنیات، رسوم و ادبیات یا به 

ترین  مهم. تر بحث میراث ناملموس و فرهنگ غیرمادي جیرفت به میان آید عبارت دقیق

از رود در دوره پیش یابی به ذهنیات و باورهاي مردم حوزه فرهنگی هلیل عناصر راه

در میان این مجموعه آثار، . آمده از این حوزه فرهنگی است دستتاریخ، مجموعه آثار به

. ترین منبع نانوشتاري تمدن جیرفت هستند ها مهم هاي آن مایه ظروف کلوریتی و نقش

سنگ کلریت یا سنگ صابون، به دلیل داشتن تالک سنگی نرم است و براي نقش نمودن 

بر همین اساس بیشترین ). 1: 1394بیکلو اسالم،  شیخ(اشکال گوناگون مناسب است 

هایی است که ظروف و نقوش حوزه  هاي حوزه تمدن جیرفت، پژوهش پژوهش

ادبیات و پیشینه تمدن جیرفت مملو از این نوع . اند رود را بررسی نموده فرهنگی هلیل

در این زمینه . اند ها به مطالعه نقوش جانوري پرداخته هاست که اغلب آن پژوهش

، آقاعباسی »ترین تمدن شرق جیرفت کهن«، )1382(د زاده هایی چون مجی پژوهش

، پرو »هاي ایرانی هایی از اسطوره هاي نویافته جیرفت با نمونه مایه نسبت نقش«، )1388(

 iconographied es vasese t objets ån chlorite de Jiroft، )2005(و مجید زاده 

(Iran) Pale orient. حیوانی در آثار تمدن جیرفت بررسی نقوش«، )1391(، جانبازي« ،

مایۀ عقرب در هنر عصر مفرغ فالت  بررسی منشأ نقش«، )1392(آجورلو و سعید 

هزاره (آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت «، )1392(، رفیع فر و ملک »ایران

شناسی تصاویر ظروف هنري جیرفت و  نشانه«، )1392(، عباسی »سوم قبل از میالد
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 A Comparative Study of Chlorite، )2014(، باصفا و رضایی »ها دي آنبن طبقه

Vessels Iconography, Discovered from HalilRud Basin. 1394(، جانبازي( ،

منشأ نقش مار در مواد «، )1394(، مرادي »بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت«

اي از ارتباط با عیالم و میان  نشانه فرهنگی هزاره سوم پیش از میالد جنوب شرق ایران؛

بررسی نقوش جانوري و جانوران ترکیبی در آثار سنگی «، )1395(آبادي  ، حسین»رودان

خوانش توتمی نقوش جانوري تمدن حوزه «، )1398(، صحت منش »تمدن جیرفت

ذکر  هاي دیگري از این دست قابل ، و پژوهش»)م.هزاره سوم ق(رود جیرفت  هلیل

منزله غفلت از دیگر نقوش  ین میزان توجه به نقوش جانوري و اساطیري بها. هستند

ترین نقوش تمدن حوزه فرهنگی  بخصوص نقوش گیاهی است که در جاي خود از مهم

  .رود جیرفت هستند هلیل

رود و شناخت  مطالعه و تحلیل نقوش گیاهی آثار مکشوف حوزه هلیل 

ها و  تفکر، اعتقادات و باورها، اسطورهها تا حدودي موجب آگاهی از  هاي آن ویژگی

بنابراین هدف . شود فرهنگ ساکنان بومی این منطقه در هزاره سوم قبل از میالد می

رود جیرفت با  پژوهش حاضر بررسی و معرفی آثار و نقوش گیاهی تمدن حوزه هلیل

دس آمده از این تمدن در پرتو نظریه مقدس و نامق دست شده و به تکیه بر اشیاء کشف

رود  نقوش گیاهی تمدن حوزه هلیل: است و به دنبال پاسخی براي این پرسش است که

باشند؟ نقوش گیاهی که در این پژوهش مورد  جیرفت بیانگر چه معانی و مفاهیمی می

نخلستان و نخل، درخت زندگی، درخت سرو، : اند از گیرند عبارت بررسی قرار می

  .نیلوفرو گل ) علفزار و گیاهان(صحنه مرغزار 

اي است و حوزه تاریخ،  رشته پژوهش پیش رو مطالعه میان: روش پژوهش

هاي پژوهش با ابزار  بر این اساس داده. گیرد شناسی را در برمی شناسی و باستان مردم

اي فراهم گردید و در چارچوب نظریه مقدس و نامقدس به موضوع  میدانی و کتابخانه

ظرف آن در کتاب  122ظرف،  171ل از جامعه آماري متشک. شده است پرداخته

ظرف آن در گنجینه آثار  49، و )1382مجید زاده، (ترین تمدن شرق  جیرفت، کهن



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   156

  

ظروف مورد نظر اساس پژوهش . ، مورد بررسی قرار گرفت)1392پیران، (جیرفت 

  .اند پیش رو را تشکیل داده

هاي  ژوهشرود پ پیرامون نقوش بازیافتۀ حوزه فرهنگی هلیل :پیشینه پژوهش

اي تحت عنوان  توان به مقاله ازجمله این تحقیقات می. متعددي صورت گرفته است

بررسی نقوش جانوري و جانوران ترکیبی در آثار سنگی تمدن جیرفت نوشته زهرا 

، بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت از فاطمه جانبازي )1395(آبادي  حسین

نگی هزاره سوم پیش از میالد جنوب شرق ایران؛ ، منشأ نقش مار در مواد فره)1394(

شناسی  و نشانه) 1394(رودان تألیف حسین مرادي  اي از ارتباط با عیالم و میان نشانه

. اشاره کرد... و) 1392(ها از علی عباسی  بندي آن تصاویر ظروف هنري جیرفت و طبقه

ي صورت گرفته گردد این تحقیقات در حوزه نقوش جانور طور که مالحظه می همان

اند، باصفا  اي به نقوش گیاهی نموده هایی که اشاره اما در میان آن دسته از پژوهش. است

درصد ذکر  12هاي گیاهی را در میان نقوش جیرفت،  ، جایگاه صحنه)2014(و رضایی 

، نیز )1397(صحت منش . اند ها بسنده نموده اند و به توضیح مختصري پیرامون آن کرده

  .درصد دانسته است 67/12هاي گیاهی را در میان نقوش جیرفت  نهفراوانی صح

تري باشد تا ارزش و ماهیت  رسد نقوش گیاهی نیازمند بررسی دقیق به نظر می 

بنابراین نوشتار قصد شناخت نقوش . ها در میان نقوش جیرفت آشکار گردد نقش آن

یم این دسته از نقوش در رود را دارد و به دنبال بیان معانی و مفاه گیاهی حوزه هلیل

  .چارچوب نظریه مقدس است

  

چارچوب نظري؛ مقدس و نامقدس

ترین ایام همواره یکی از  ها از قدیمی مفاهیم مقدس و نامقدس، در بین اقوام و ملت

تجلی این مقدسات در برخی . ها بوده است ترین مفاهیم کاربردي در زندگی آن متداول

ویژه  وآتش، گیاه و به و زمین، ماه و ستارگان، آب خصوص، آسمان از عناصر طبیعت به
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ها  با توجه به قداستی که این عناصر نزد انسان. درختان و برخی از حیوانات بوده است

احترام به سنگ، «: توجهی درصحنۀ روابط اجتماعی و فرهنگی داشتند داشتند، نقش قابل

عنوان سنگ یا  درخت مقدس، سنگ مقدس، به. نفسه نیست آیین براي درخت فی

که از امر مقدس همسري  ها دقیقاً به سبب این اند؛ آن درخت مورد پرستش واقع نشده

دهند که دیگر سنگ یا درخت نیستند، بلکه  ها چیزي نشان می که آن هستند، به دلیل این

براي کسانی ). 13: 1375الیاده، (» اند شده طورکلی مقدس هستند، مورد پرستش واقع به

منزلۀ  اي مذهبی هستند تمام طبیعت داراي استعداد آشکارسازي خود به تجربهکه داراي 

انسان . صورت مقدس درآید تواند به کیهان در کلیت خود می. قدوست کیهانی است

جوامع باستانی تا سرحد ممکن به زندگی در مقدس یا در جوار اشیاي تقدیس شده، 

هاي نخستین، همچنان براي  براي انسان پذیر است، زیرا تمایل داشت این میل کامالً فهم

مقدس با . انسان جوامع پیش از عصر جدید، مقدس، درنهایت با واقعیت برابر است

حال تداوم و سودمند بودن  شده، قدرت مقدس به معناي واقعیت و درعین هستی اشباع

و  رواقع یا واقعمنزلۀ تضادي میان واقع و غی نامقدس غالباً به –تقارن مقدس . است

قبایل انسانی ممکن بود با یک حیوان و جانور ). 13: 1375الیاده، (شده است  کاذب بیان

: 1372آزادگان، (و یا با یک گیاه، سنگ، رود و جسم آسمانی پیوستگی ایجاد نمایند 

شد که گیاهان و  تقدس گیاهان و جانوران از آنجا ناشی می). 60: 1394؛ اسمارت، 31

هر چیزي که بشر آن را . دانستند العاده در زندگانی بشر مؤثر می طور فوق جانوران را به

تقریباً . کاربرده، حس کرده، دیده و دوست داشته، توانسته مجالي قداست گردد به

ناس، (مند نبوده باشد  اي نیست که در طول تاریخ، از قداست بهره جانور یا گیاه عمده

  ).32: 1372؛ الیاده، 21: 1375

نیست؛ طبیعت همیشه داراي » طبیعی«ذهبی، طبیعت هرگز فقط براي انسان م 

خدایان کیفیات مختلف تقدس . شده از تقدس استجهان اشباع. ارزش مذهبی است

اي آشکار گونه جهان به. هاي کیهانی متجلی ساختند را در هر ساختاري از جهان و پدیده
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ز تقدس را در آن کشف شده که انسان مذهبی چون به آن بیندیشد، کیفیات بسیاري ا

  ).89:1375الیاده، (یابد  کند، و براثر آن، کیفیات حیات را نیز درمی می

  

  نقوش گیاهی حوزة هلیل رود

ازاین پیرامون نقوش تمدن جیرفت صورت گرفته است، نقوش  در پژوهشی که پیش

روزت(ها  بندي شامل نخل و گل گیاهی را در دو دسته طبقه
1

. اند بندي نموده طبقه) 

 :Basafa, Rezaei, 2014(شده است ترین نقش گیاهی نیز نقش نخل ذکر تکراري

ظرف کلوریتی مورد بررسی  171در پژوهش پیش رو جامعه آماري با فراوانی ). 199

ترین تمدن  ظرف در کتاب جیرفت؛ کهن 122این آمار بدین گونه بودند که . قرار گرفت

ظرف با نقش  27در اثر اول . رسی شدندظرف در گنجینه آثار جیرفت بر 49شرق، و 

ظرف  35بدین ترتیب . ظرف داراي نقش گیاهی بودند 8گیاهی، و در اثر دوم نیز 

ظرف شناسایی گردید و به عبارتی در میان همه ظروف کلریتی در  171گیاهی در میان 

تفاوت جامعه . مایه گیاهی هستند درصد ظروف داراي نقش 58/20این جامعه آماري، 

، در این است که در جامعه )60: 1397(اري پژوهش اخیر با پژوهش صحت منش آم

آماري اخیر گیاهان بیشتري نسبت به پژوهش سابق شناسایی شد و نسبت نقوش گیاهی 

در این بررسی تکیه اصلی بر شمارش نقوش گیاهی . به سایر نقوش نیز افزایش داشت

هاي اساطیري و  انوري و بررسیبود و دلیل اصلی آن توجه پژوهشگران بر نقوش ج

در نوشتار حاضر توجه به نقوش جانوري کنار گذاشته . داستانی این دسته از نقوش بود

بنابراین . شد و تمرکز معطوف به ظروف کلوریتی و از آن میان نقوش گیاهی بود

تنها نقش . آمده از تمدن جیرفت محاسبه نگردید دست هاي به ظروف مرمري و پیکرك

در این بررسی . س به دلیل گیاهی بودن در میان نقوش گیاهی محاسبه گردیدگل لوتو

توان در دو دسته نقوشی که  مشخص گردید نقوش گیاهی این حوزة فرهنگی را می

                                               
1. Rosette
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نقوش . ازاي بیرونی ندارند، جاي داد ازاي بیرونی دارند و نقوش گیاهی که مابه مابه

زاي بیرونی دارند و شامل درخت نخل و ا گیرد که مابه طبیعی همان نقوشی را در برمی

نخلستان، گل نیلوفر یا لوتوس
1

عنوان شبه  درختی که به. ، سرو و درخت زیتون است

کاررفته و در زیرمجموعه  زیتون آورده شده است، در بعضی نقوش همراه با بز به

 ازاي بیرونی ندارند نقوشی که انتزاعی هستند و مابه. شده است درخت زندگی بررسی

؛ مجید 1392: پیران: بنگرید به(تحت عنوان درخت زندگی مورد بررسی قرار گرفتند 

  ).1382: زاده

  

  فراوانی نقوش گیاهی و انواع آن بر روي ظروف حوزه فرهنگی جیرفت -1جدول 

  ازاي بیرونی ندارند نقوشی که مابه  زاي بیرونی دارند نقوشی که مابه ا

  نقش درخت همراه با بز  خت همراه با گاونقش در  شبه زیتون  سرو  نیلوفر  نخل

12  3  2  6  2  9  

  

  هاي باستانی تقدس درختان در فرهنگ

هایی در شرق و جنوب شرق ایران با  رودان تأکید شده است که حکومت در متون میان

در زمان . رودان در ارتباط بودند ها با میان این حکومت. نظام مرکزي وجود داشته است

رودان،  رودان داشتند و در هنگام تهاجمات نظامی میان ی با میانصلح مبادالت کاالی

در میان . نمودند هاي این منطقه را تأمین می قسمتی از نیازهاي نظامی حکومت

هاي جنوب شرق ایران دو حکومت آراتا حکومت
2

و مرهشی 
3

هایی با منابع  ، سرزمین

احتمال بسیار زیاد هر دو  به. طال، سنگ الجورد، سنگ صابون، عقیق و غله فراوان بودند

رود را تشکیل داده  ها همه یا بخشی از فرهنگ جیرفت یا حوزه هلیل این سرزمین

اي مانند تپه  منطقه -سیاسی محلی -سو با مراکز تجاري منطقه جیرفت از یک. بودند

                                               
1. Lotus
2. Arta
3. Marhashi
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اي مانند  یحیی، شهداد، شهر سوخته، تپه حصار و از سوي دیگر با مراکز فرا منطقه

فارس  ، موندیگاگ در آسیاي میانه، بلوچستان، حاشیه جنوبی خلیج)مرو(مرگیانا باختر، 

پژوهشگران با توجه به ). 19: 1384پیران و حصاري، (مقایسه است  النهرین قابل و بین

النهرین و نیز در تپه یحیی کرمان صورت گرفته بود عموماً بر  کشفیاتی که قبالً در بین

. م بوده است.انی تولید ظروف کلریتی در هزاره سوم قاین باور بودند که بازه زم

هاي  النهرین متعلق به تمدن آکدي بود یا از سرزمین ظروف کلریتی بسیاري در بین

:Potts, 1994(شده بود  دیگري به آنجا منتقل با کشف تمدن جیرفت منشأ و ). 225-232

هاي حوزه فرهنگی  هبنابراین یافت. م اثبات شد.زمان تولید ظروف در هزاره سوم ق

هاي مکشوف از  هاي بسیاري با نمونه رود اعم از نقوش جانوري و گیاهی مشابهت هلیل

. النهرین دارد اي بخصوص دو تمدن ایالمی و بین جوار و فرا منطقه هاي هم تمدن

رودانی کارگشا  ها و آثار ایالمی و میان رو براي بازنمایی و توضیح نقوش، یافته ازاین

  .هستند

ها نمودي از مادري بزرگ بودند  آن. هاي قدیم مورد احترام بودند درختان از زمان

هاي بارز  عنوان نمونه ها به آن. داد دهندگی پناه دهندگی را انجام می که کار پرورش

هاي  طبیعی دوره ابدي زندگی، مرگ و خود زمان هستند که گذر خود را در حلقه

روند  سوي آسمان می ه در خاك دنیا دارند اما بهدرختان ریش. سازند ساالنه مشخص می

هاي بارور ساز پیوند دارند و نمادي از جهان و آفرینش هستند  ها، زمین، آب و با آسمان

در . گونه بود آسمانی گیاهان البته تقدس -این نوع ارتباط زمینی ). 97: 1394میتفورد، (

عنوان یک  رفت و گاهی به ار میبه ک» زمین«اي بود که براي  واژه1،»کی«تمدن سومري 

الهه و طرف مؤنثان
2

هاي  در برخی گزارش. شد ، به وي شخصیت داده می»آسمان«یا  

بلک و گرین، (کند تا گیاهان متنوعی را تولید کنند  گیري می سومریان با کی جفت

1383 :187.(  

                                               
1. Ki
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هاي بدوي جهان عمومیت داشت و حتی  تقدس و احترام به درختان در نزد امت 

در نواحی شمال اروپا . شود هاي پیشرفته غالبًا آثار آن دیده می در بیشتر تمدن

کنند در برابر آن ایستاده و زیر لب دعاي عفو و  شکنان وقتی درختی را قطع می هیزم

عالوه براي درختان در قبایل بدوي یک قوه و روح عظیمی قائل  خوانند به غفران می

. دار نیز محترم بودند از درختان بزرگ بلوط و سایه بعضی). 20: 1370بی ناس، (بودند 

شکستن شاخه درختان . شنوند هاي غیبی می باور داشتند که بعضی از درختان پاسخ

مقدس حرمت تابویی داشت و این عقیده رایج بود که فرد خاطی یا به مرگ ناگهانی 

موجودات . )152-153: 1383فریزر، (شود  میرد یا یکی از اعضاي بدنش فلج می می

توانستند  ها بودند و می ها، داراي تأثیرات روانی بر انسان خرد، از جمله گیاهان و گل

ها و  این نوع تأثیرات نیز به خصلت. هاي هنري، ادبی یا معنایی باشند سرچشمه آفرینش

در اساطیر آفرینش جهان، پس از ). 14: 1392فرهادي، (ها بستگی داشت  روان انسان

فرمان اورمزد و به عمل ایزد تیشتر  و به هم خوردن آرامش جهان، باران بهحملۀ اهریمن 

در این دریا دو درخت مهم وجود داشت؛ . چنان بارید که دریایی بزرگ پدیدار شد

هاي جهان از اوست و درخت هوم  درخت همه تخمه که اصل و رویش همۀ درخت

بنابراین ). 116: 1386وبان، دادور و ب(گیرند  سفید که اکسیر جاودانگی را از او می

هاي فرهنگی بسیاري از اقوام متمدن جهان نوعی  مایه ها و بن توان گفت که، در ریشه می

درخت را «. تباري و اعتقاد به مقدس بودن درختان و گیاهان، وجود داشته است گیاه

. دپرستیدن عنوان جایگاه خدا، یا درواقع، خود خدا می بسیاري از اقوام باستانی به

در درة نیل، . همچنین نماد کیهان و منبع باروري و نماد دانش و حیات جاودانی بود

بر . ارواح درختان، غالبًا مادینه بودند: مراسم بسیاري مربوط به درخت وجود داشت

شدند که از آن بیرون  طبق یک روایت، بعضی از خدایان، در درون درختی آفریده می

بدین ترتیب، رع. آید اي که از شفیرة خود بیرون می آمدند، درست مانند پروانه می
1

                                               
1. Ra
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پرستش درخت انجیر . ، از درخت انجیر مصري تولد یافت)خداي مصري -خورشید(

تر از آیین بودائی بود و از درختان تشریفاتی هند باستان بود، که در هنر  هندي، کهن

لوط است که براي از درختان مقدس، نزد یونانیان باستان درخت ب. بودائی نفوذ کرد

تصویر درختی که در دو سوي آن، مریدان، خواه انسانی . شد زئوس، مقدس شمرده می

النهرینی بود، که با تغییرات معنوي  خواه جانوري قرار داشت، یک نماد باروري بین

ها و اقوام  را بابلی] درخت کیهانی[محور جهانی یا . سوي غرب مهاجرت کرد چندي، به

ختند و در اساطیر هندویی وجود داشت و در آیین بودائی اقتباس شد و شنا اروپایی می

  ).285: 1393هال، (» صورت بخشی از نمادگرایی استوپا درآمد به

استعدادهاي ذاتی و ساختار نمادین درخت موجب گردیده تا در ادبیات و فرهنگ  

از مطالعۀ مفاهیم ژان شوالیه، پس . اقوام گوناگون، انبوهی از راز و رمزها پدیدار شود

دارد که درخت به دلیل تغییر دائمی خود، نماد  گوناگون مرتبط با این موضوع اظهار می

از سوي دیگر . مظهر قائمیت است... سوي آسمان،  زندگی است و با عروجش به

خصوص  دهد، به اي تغییرات کیهانی را نشان می درخت نمادي است که وضعیت دوره

شوند و  که درختان هرساله برهنه از برگ می ززایی هستند؛ و اینها نشانۀ مرگ و با برگ

عالوه درخت سه سطح جهان را  به. پوشند، یادآور این دور است ها را بر می دوباره برگ

ها مدام فروتر  کاود، و ریشه اش که در عمق می زیرزمین را باریشه: کند به هم مرتبط می

هاي  تر و ارتفاعات را با شاخه هاي پایین شاخهاش و  روند، و رویۀ زمین را با ساقه می

خزندگان میان . شود وسیلۀ نور آسمان به باال کشیده می باالیی و نوکش که به

پرند؛ درخت جهان سفلی را با  خزند؛ پرندگان در میان شاخ و برگش می هایش می ریشه

اش  ة نباتیآب در شیر: آورد و تمام چهارعنصر را جمع می. دهد جهان اعلی پیوند می

کند؛  هایش تغذیه می شود، هوا از برگ اش مخلوط می جریان دارد؛ خاك از طریق ریشه

شاید این ). 187-188: 1385شوالیه و گربران، (آید  آتش از اصطکاکش به دست می

هاي کهن جهان  هاي اقوام و ملت ها باعث شده است که، در فرهنگ عوامل و ویژگی

  .، باروري و زایش، باشددرخت نمادي از هستی، زندگی
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اي داشت و نخستین نیاي انسان  در تاریخ اساطیري ایران نیز درخت حرمت ویژه 

در اساطیر زرتشتی، گیاه چهارمین آفریده مادي در آفرینش جهان است و به روایت . بود

 این گیاه همه گونه نیروي گیاهان را در. بندهشن، نخستین گیاه بر میانه زمین روییده شد

ها و  در آیین زرتشت انس آن. وآتش به یاري گیاه، هستی یافت سرشت خود داشت و آب

در . یابند مثابه برادران هستند و به یاري هم به مفهوم درست زندگی دست می درختان به

اوستا درخت خود قانون است، به این مفهوم زندگی یک درخت در هماهنگی کامل با 

بر همین ). 57: 1382؛ رضی، 460- 461: 1383ینلز، ه(نیروها و قوانین طبیعت است 

ها، زمین و گیاه  اساس در کتاب اوستا همه آنچه در مرزوبوم ایران است ازجمله آب

هاي نیک و به همۀ  ستوده شده و درخت برسم و گیاه دوم به شهریاران، امشاسپندان و آب

معتقد است که  بهار). 545-558: 2، ج 1385دوستخواه، (آفرینش پیشکش شده است 

از پایه تا جانور سرستون، مظهر برکت مقدس ) هاي تخت جمشید ازجمله ستون(ها  ستون

  ).180: 1376بهار، (ها خود نماد درختان است  الهی و ستون

زیاد، جایگاه بسیار مهم و  احتمال رود نیز به درختان و گیاهان در تمدن حوزه هلیل 

آمده از این منطقه منقوش به  دست و اشیاء به طیف وسیعی از ظروف. اند مقدسی داشته

آمده از  دست در بعضی از نقوش به. ویژه درخت خرماست تصاویر گیاهان و درختان به

.شده است این حوزة جغرافیایی نقش درخت و حیوان با هم حک

  

  )درخت خرما(نخلستان 

رود  نگی هلیلشدة حوزة فره ترین تصاویري که به فراوانی در آثار کشف یکی از مهم

. گیرد هاي گیاهی قرار می مایه شود تصویر نخلستان هست که، در زمرة نقش دیده می

شده منطقه صورت نقش برجسته بر روي ظروف کشف تصاویر نخل و نخلستان به

این تصاویر بر روي ظروف مختلف اعم از شکل . اند شدهباستانی جیرفت حک

ها از سنگ  اي که جنس غالب آن استوانههاي کوچک مخروطی، ظروف  گیالس، تُنگ

  .کلوریتی هست، وجود دارد
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، 110: 1382مجید زاده، (تصویر چهار نخل با طرح ریسمانی بر روي تنگ مخروطی  -1عکس 

128-127.(  
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  )Madjidzadeh; Perrot, 2005: 133: (حیوانات و گیاهان -2عکس 
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ارتباط دوسویه آن با زمین  بخش مهمی از تقدس درخت از جمله نخل را باید در 

روید  تنها درختان که هر موجودي که با زمین در ارتباط است و از زمین می نه. دریافت

آبی که . ها باید به آب و درخت اشاره نمود ترین این نمونه در میان مقدس. مقدس است

یی زمین توانا. گیرد، مقدس هستند جوشد و درختی که از زمین جان می از دل زمین می

زمین مادر است، یعنی اشکال زنده «: ناپذیري در بر دادن، بار گرفتن و زاییدن داشت پایان

زمین زنده . بخشد آفریند و وجود می ها را از ذات خود می زاید، بدین وجه که آن می

آید، جان دارد و هر  است، نخست بدین علت که بارور است، هر چه از زمین پدید می

اي  زمین تا اندازه). 248: 1372الیاده، (» یابد دد دوباره جان میگر چه به زمین بازمی

پوستان سفارش شده بود  الوهیت و تقدس داشت که در میان برخی اقوام از جمله سرخ

ها و دریدن و خراشیدن مادر  که زمین را بیل نزنند، زیرا زخمگین کردن و بریدن اندام

ارتباط با زمین از نوع ). 242: 1372الیاده، (همه ما آدمیان، با کارهاي کشاورزي گناه است

ها  تقریبًا همه نخل. رود آشکار است ها بر ظروف کلریتی حوزه هلیل نقش نمودن نخل

 1تصویر (دهد  اند و ریشه وابستگی درخت را به زمین نشان می همراه با ریشه نقش شده

ت این است که هاي منقوش بر ظروف جیرف هاي نخل ترین ویژگی یکی از مهم). 2و 

، 1تصویر(اند  هاي خرما نقش شده ها بارور هستند و به همراه خوشه تقریبًا همه نخل

توان به ارتباط زمین با زایندگی نسبت  همراهی ریشه با خوشه را در نخل، می). 2تصویر

  .ریشه با زمین ارتباط دارد و خوشه زایندگی و ثمر ارتباط با زمین است. داد

توان به یک مثلث بر روي ظروف دست  یاهان و از جمله نخل میدر رابطه با گ 

در این . درخت -گانه انسان، حیوان رابطه سه. انسان -حیوان -درخت: مثلث. یافت

رابطه جاي انسان بر روي ظروف همراه با نخل خالی است و انسان در این رابطه در 

البته در همه نقوش . استشده که نقوش را به وجود آورده  جایگاه آفریننده نقش واقع

نخل معموًال همراه با حیوان و بیشتر از همه همراه با شیر . ذهنیات انسان وجود دارد

کاررفته است و در مرحله بعد از شیر، کرکس قرار دارد که گاهی به زیر افتاده است  به

  ).4و  3تصویر (
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  . شیر و نخل به همراه گاو فروافتاده و کرکس -3عکس 

  )Madjidzadeh; Perrot, 2005: 138: (منبع

  

  . شیر و نخل، مبارزه شیرها به همراه کرکس -4عکس 

  )Madjidzadeh; Perrot, 2005: 138: (منبع

  

. که ذکر شد جاي انسان همراه با نخل بر روي ظروف گیاهی خالی است چنان

رچه انسان اگ. اند جاي انسان، حیوانات درنده و اهلی از جمله شیر و گاو قرار گرفته به

رسد حیوانات موردعالقه او جاي انسان را پر  در نقش غایب است اما به نظر می

در . بر اساس نقوش ظروف، شیر، از جمله حیوانات مورد عالقه انسان است. اند کرده

هاي ترکیبی انسان و حیوان، یا انسان و جانور، انسان تنها با سه موجود یعنی با  نقش
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این میزان توجه به حیوانات خاص . اند ترکیبی به وجود آوردهپلنگ، عقرب و شیر نقش 

صحت : بنگرید به). (6و  5تصویر (حاکی از احترام و تقدس این نوع جانداران است 

  ).55-74: 1397منش، 

  . انسان با دم و پنجه شیر -5عکس 

  )Madjidzadeh; Perrot, 2005: 143: (منبع

  
  . ه شیرتنه گاو و پنج انسان با نیم -6عکس 

  )Madjidzadeh; Perrot, 2005: 141: (منبع

  

. اي آن کامالً مشهود بود رفت ارزش تغذیه چنانچه نخل همراه با انسان به کار می

که  کاهد اما هنگامی اي آن نمی بدون وجود انسان در نقش نخل، اگرچه از ارزش تغذیه
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شاید . دیگري براي آن بودنخل همراه با حیوان به کار رفته است، باید به دنبال معناي 

بتوان به جهت اهمیت نخل در زندگی انسان و نوع رابطه انسان با شیر در ظروف که 

شیر . دهند، شیر را محافظ نخل دانست حیوان را تشکیل می - بخشی از نقوش انسان

درخت نخل هم بر اساس آنچه میتفورد نوشته است در . نماد قدرت و برتري بود

نخل همچنین عالمتی خورشیدي بود . عربی درخت حیات بودهاي مصري و  فرهنگ

هاي نخل براي  رومی، برگ-در سنت یونانی . که با باروري و پیروزي ارتباط داشت

: 1394میتفورد، (رفتند  اي به کار می خوشامدگویی به فاتحان در جنگ یا وقایع مسابقه

اند و  اه رستگاري و نجاتالخلقه، نگاهبان و پاسدار ر شیردال یا موجودات عجیب). 95

چنانچه همراه با درخت و ازجمله درخت زندگی نقش بندند از درخت یا رمز آن 

رسد که  همچنین به نظر می). 280: 1372الیاده، (کنند  درخت مراقبت و حراست می

رود از نوع  خصوص درخت نخل براي مردم حوزه فرهنگی هلیل احترام به درخت و به

رودان برخی درختان به  زیرا در منطقۀ میان. رودان باشد دگی در میاناحترام به درخت زن

توان به  ازجملۀ این درختان می. دلیل طول عمر و زیبایی، سودمند و مقدس هستند

رود، درخت  همچون حوزة فرهنگی هلیل. درخت سدر، تاك، انار و نخل اشاره کرد

: 1383هینلز، (شده است  شیر ترسیمرودان نیز غالباً بین دو محافظ باهیبت  نخل در میان

461.(  

رودان به شمار  هاي خرما نماد حاصلخیزي در مصر و میان عالوه بر آن خوشه 

بر . دهند بعضی از نخستین تصویرهاي درخت مقدس، ظاهراً نخل را نشان می. آمد می

شده است، روي شئ دیگري که به کیف شبیه است و از جنس سنگ کلوریتی ساخته

  .شود سو و طرح بوریا در سوي دیگر مشاهده می نخل در یک طرح سه
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تصویر نخل و در سوي دیگر آن بوریا بر روي یک شیء کلوریتی مکشوفه از حوزه  -7عکس 

  ).128:1382مجید زاده،(هلیل رود 

  

رسد که بوریا همان حصیر هست که با برگ درخت خرما درست  به نظر می

شود و تولید و فروش  رود جیرفت بافته می رهنگی هلیلشود و امروزه نیز در حوزه ف می

آن منبع درآمد برخی از مردمان این ناحیه است و کاربردهاي گوناگونی نیز دارا 

ظرف جامعه  35ظرف از میان  12تأمل است که منَقش بودن  ذکر این نکته قابل. باشد می

یاي این واقعیت باشد تواند گو آماري به درخت نخل، و نوع به تصویر کشیدن آن، می

  .که نخل درختی مقدس در ایران و نزد ساکنان این حوزة فرهنگی بود

  

  )درخت مقدس(درخت زندگی 

هاي موجود در آثار مکشوفۀ  مایه یکی دیگر از تصاویري که، جایگاه مهمی در میان نقش

این درخت از الگوهاي کهن و . مایۀ درخت زندگی است جیرفت دارد، نقش

هاي مختلف جهان، به اشکال  ها و اسطوره یی است که، در ادیان، فرهنگها مایه بن

رود که در کتاب جیرفت  از میان اشیاء حوزه فرهنگی هلیل. مختلف آمده است

قلمشی صحنۀ  17ترین تمدن شرق اثر یوسف مجید زاده آورده شده است حدود  کهن
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علفزار، چمنزار صورت گیاهان،  باشد که به شکل نقش برجسته و به مرغزار می

ها ازلحاظ مشخصات  ظرف از آن 9مایۀ زمین  قلمشی با نقش 17از این . باشند می

ها از سنگ  جنس تمام آن. باشند با یکدیگر متفاوت می... ظاهري مثل قطر و بلندي و 

خوار مانند بز،  تصاویر منقور حیوانات گیاه). 19-36: 1382مجید زاده، (کلوریتی است 

همچنین، تصاویر منقور درختان میوه که این . باشند نشانده می داراي چشم سنگ

ها هستند، نیز سنگ نشانی  حیوانات در حال چریدن، خوردن و یا استراحت در میان آن

  .اند و میوة این درختان مرصع است شده

النهرین از سه هزار و  نمونه این نقش، خصوصاً در هنرهاي تزیینی و رمزي بین 

از میالد، همچنین در تمدن ایالم و در ایران زمان ساسانی به کار رفته پانصد سال پیش 

درخت [نیز با همان مفهوم و محتوا، و برابر با ] درخت مقدس[در اساطیر کهن . بود

این درخت در دنیاي باستان با شکل ). 236: 1389آقا عباسی، (آمده است ] زندگی

معموالً . وي آثار هنري ظاهرشده بودهاي متفاوتی بر ر صورت خاصی همراه نبوده و به

شیر دال، بز (اي  درخت زندگی میان تصاویر دو راهب و کاهن، یا دو جانور افسانه

روند و رمز نیروي مقدس و  قرار دارد که نگهبانانش به شمار می...) وحشی، شیر و

هاي  صورت نمونه درخت مقدس به). 101: 1387پوپ، (شود  بیمناك محسوب می

رینی، یک سرو، یک تاك یا انار و غالب اوقات یک نخل و گاهی ترکیبی بیشتر النه بین

هاي  اي بر روي یادمان طور گسترده این شکل به. شده است از یک عنصر نشان داده

پردازي و  تدریج، نقش آشوري از سدة دهم پیش از میالد به بعد، نشان داده و به

درختی که : عمده از آن یافت شده استدو گونۀ . شد اي ساخته می صورت استادانه به

اند؛ یا در دو سوي آن،  در دو سوي آن جانورانی وجود دارد که در مقابل هم ایستاده

خورد و آنان، مراسمی جهت باروري انجام  هاي انسانی یا نیمه انسانی به چشم می نقش

شت، از درختی که در دو سوي آن، جانوران و نقوشی با این اشکال قرار دا. دهند می

: 1393هال، (النهرین وارد آثار ایرانی و بعد از آن وارد هندوستان و آثار بودایی شد  بین

هاي  سبز بی خزان، در ادیان و ملت براي درختان کیهانی مانند درخت همیشه). 290
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النهرین و هند و ایران، نمادهایی ازجمله حیات، جاودانگی، معرفت  مختلف ازجمله بین

  ).110:1375الیاده، (دهند  می و جوانی گزارش

  

  
  )45:1392پیران،(تصویر درخت زندگی که در دو سوي آن دو بز کوهی قرار دارند  -8عکس 
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  )167، 143: 1380مجید زاده، (النهرین  درخت زندگی در بین -10و  9عکس 
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  هایی از گیاهان و حیوانات  صحنه -11عکس 

)Madjidzadeh; Perrot, 2005: 134(  
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که در باال ذکر شد در ظروف جیرفت بیشتر رابطه حیوان با گیاهان نقش شده  چنان

رسد رابطه حیوان با گیاه  به نظر می. است و انسان کمتر در این رابطه جاي گرفته است

صورت طبیعی نشان  این حالت یا به. کند گیاه او را سیر می. اي است بیشتر تغذیه

اي  صورت رابطه که این رابطه به طبیعی خود است، یا اینشده یعنی گیاه در اندازه  داده

اندازه یک درخت به تصویر  نوعی که حیوانات اهلی به به. شده تصویر شده است اغراق

اند که در این صورت اهمیت بیشتر یکی از این دو عنصر را در زندگی این  کشیده شده

  ).122: 1392عباسی، (دهد  مردم نشان می

هر دو کنشگر براي : کند ی درخت این داللت معنایی را القا میبزرگی بز و کوچک

پرداز  وانگهی، گفته. این مردم با اهمیت هستند، ولی حیوان اهلی اهمیت بیشتري دارد

شاید این درخت داللت ! ها را زیر پاي این بزها ترسیم کرده است تصاویر کرکس

ژان دانیل فورست! معنایی فرازمینی دارد
1

مایه درخت الهی،  که درونعقیده دارد  

با خوردن این . هاي قبل از جیرفت وجود داشته است اي است که در تمدن مایه درون

کند و در ادامه انسان با خوردن شیر این  درخت، حیوان به جوهر الهی دست پیدا می

  ).125: 1392عباسی، (رسد  حیوان یا گوشت آن به همان جوهره می

توان بیش از نقش بر  استثناي نخل، می ها به رستنی براي بررسی نقوش گیاهان و 

عنوان کنشگر اصلی  آنچه که در ذهن انسان به. عنوان آفریننده نقش متمرکز بود انسان به

انسان برزیگري که . تواند نشانی از تمایالت او باشد گذشته است، می این داستان می

عناصر اصلی تداوم زندگی  کردند و آب، خاك، گیاه و حیوان زندگی او را تأمین می

رود، در  این عناصر به دلیل کارکرد مثبت در زندگی انسان ساکن هلیل. مادي او بودند

بنا بر نظرات الیاده در مراسم و فنون کشاورزي انسان مداخله . ذهن او تقدس یافتند

ه ها، براي برزیگر، امري برونی نیست، بلک مستقیم دارد؛ زندگی نباتات و قداست رستنی

در نظر . ها و تقاضاها دارد ها التماس کند و از آن ها انباز است، و تصرف می وي در آن

                                               
1. Jean Daniel Forest
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که هر فعالیت اساسی دیگر، تنها فنی از فنون دنیوي  انسان ابتدایی، کشاورزي، چنان

ها و  شود، و به نمو شگرف این زندگی که در دانه نیست بلکه چون به زندگی مربوط می

و فرشتگان یا ارواح موکل نباتات هست، نظر دارد، پیش از هر  شیار کشتزار و باران

نظر از همه اعمال مذهبی در هنگام  صرف). 313: 1372الیاده، (چیز امري آیینی است 

ها و اعمال جادویی که  کاشت و برداشت محصول، نظیر مراسم قربانی، نذورات، جشن

هاي  خبریم، وفور صحنه بی داد و ما از آن رود انجام می انسان حوزه فرهنگی هلیل

هاي وفور نعمت، مهربانی طبیعت، بارندگی  ها بر ظروف حاکی از دوره مرغزار و رستنی

رسد انسان به شکرانه آن، سبزینگی  رو به نظر می ازاین. کافی و زایندگی زمین است

بنابراین در نقوش . زمین و خرمی ِحیوانات را در مرغزار بر روي نقوش آفریده است

توان جاي انسان را  هایی که تنها حیوان و گیاه نقش بسته است، نمی هی و در نقشگیا

هاي خود را در نقش متجلی  عنوان خالق نقش، باورها و آموزه بلکه انسان به. خالی دید

  .توان از نقوش گیاهی تفسیري آیینی و مقدس ارائه نمود از این منظر می. ساخته است

  

  درخت سرو

دیگري که درصحنۀ مرغزار منقوش بر آثار جیرفت وجود دارند،  همچنین از درختان

توان به درخت سرو اشاره کرد که این همان درخت زندگی نزد ایرانیان است و به  می

) جاودانگی(هایش سبز است، درخت زندگی  که در تمام فصول سال، برگ علّت آن

فت، در حال خوردن تصویر بز درصحنۀ مرغزار منقوش بر آثار جیر. نامیده شده است

خواسته میل به جاودانگی در این  شاید هنرمند می. شده است کاري درخت سرو، کنده

درخت همراه با بز نمادي از . حیوان ملی ایرانی را با خوردن درخت زندگی، نشان دهد

: 1389آقا عباسی، (شود  باروري است که بر ظروف مکشوفه از سیلک نیز دیده می

228.(  
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  ).65:1382مجید زاده (صویر درخت سرو منقوش بر آثار حوزة هلیل رود ت -12عکس 

  

سبز  درخت سرو رمز جاودانگی و نامیرایی است، به برکت عمر طوالنی و همیشه

بودن در میان بسیاري از اقوام درخت زندگی نام گرفته و در بین درختان جنبۀ اساطیري 

حیات دوباره و جاودانگی است،  نیز ازآنجاکه خورشید نماد بزرگ. قدرتمندي دارد

، 163: 1387زمردي، (الگوهاي آغازین اساطیري است  مقارنه سرو و خورشید از کهن

بهار، نماد جاودانگی یعنی  مانند دیگر درختان همیشه«: نویسد جیمز هال می). 165

حیات پس از مرگ است و از اینجاست که در کنار گورها در یونان باستان، ایتالیا، 

شود و از این لحاظ  میانه، هندوستان و چین و همچنین اروپاي مسیحی یافت میخاور

کرد و چون آن را قطع  مربوط به امور تدفینی بود که بدن را پس از فساد حفظ می

: 1393هال، (» .آمد مرد و شاخ و برگ سیاه آن، نماد مرگ به شمار می می. کردند می

سیاره دارد،  ، هفت سرو داللت بر هفت)مهر(ا هاي مربوط به میتر بر روي یادمان). 293

نقش درخت ). 293: همان(گذارد  ها می سوي آسمان، از آن که روح در سفر خود به

رمز زندگی قرار داد و  –عنوان نماد جاودانی، شاید بتوان در دسته درخت  سرو را به

به تجر درخت در. مرگ برشمرد مرگی دانست و آن را نماد حیات بی عین سرچشمه بی

حکم قدرتش و  به] و از جمله درخت سرو[درخت . مذهبی بشر نمودگار قدرتی است

. شود موضوعی مقدس و مذهبی می) و برتر از درخت است(سازد  آنچه که متجلی می
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. پرستی و عبادت درخت، به معناي حقیقی یاد کرد توان از کیش درخت رو نمی ازاین

ت پرستیده نشده، بلکه همواره به خاطر چون هرگز درختی فقط به خاطر خود درخ

شده و براي معنایی که درخت متضمن آن بوده و  آنچه به وساطت درخت مکشوف می

این معنی، ). 261-262: 1372الیاده، (کرده، مسجود و معبود بوده است  بر آن داللت می

بزینگی درختانی که س. گیرد گیرند، در برمی شوند و پا می همه درختانی را که سبز می

پایان به معنی تکرار  این تکرار بی. شوند دهند و دوباره سبز می خود را بارها از دست می

در این معنی درختان . بخشد عالم هم هست و از این منظر به درخت معنی و تقدس می

بر . سرو از این دسته درختان است. توانند جایگاه واالتري داشته باشند سبز می همیشه

آمده است، درخت  دست رود جیرفت به گیاهی که از تمدن حوزه هلیلهاي  روي صحنه

النهرین معموالً  نگاري بین ، در شمایل)9تصویر (شده است  سرو همراه با بز ترسیم

اند و هریک از این  بزسانان، ستارگان، پرندگان و ماران، درخت را در میان گرفته

شناختی درخت را  و ارزش کیهانشناختی مشخصی دارد و معنا  ها معناي کیهان نشانه

  ).265: 1372الیاده، (کند  تصریح و تکمیل می

  

  گل نیلوفر

. باشند مایۀ گل می برخی از مهرها و الواح مکشوفه در جیرفت مدور و منقوش به نقش

ازجمله این مهرها یک مهر مسطح از جنس سنگ الجورد است که تصویر روزت
1

گل (

هاي پنج پر بر ظروف و  صورت گل این گل به. تبر روي آن نقش شده اس) نیلوفر

اند، در منطقۀ جیرفت  که به سنگ کلوریتی معروف) کلریت(دیگر آثار سنگی خاکستري 

هاي تزیینی بر سطح ظروف سنگی  مایه صورت نقش هاي پنج پر به گل. یافت شده است

ها  و همچنین گل در درون تزیینات مارپیچ. اند هاي مارپیچ قرارگرفته مایه به همراه نقش

هاي قیمتی، در تزیینات جواهرنشان  هایی وجود دارند که جواهرات یا سنگ حفره

                                               
1. Rosette
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از . پر نیز بر روي آثار جیرفت وجود دارد نیلوفر به شکل گل شش. شدند کاربرده می به

پر وجود  اي کوچک از جنس سنگ کلوریتی دو ردیف گل شش جمله بر روي کوزه

رود گل  هاي نویافتۀ حوزة فرهنگی هلیل مایه در نقش. دارد و شبیه خورشید است

مایۀ روزت است، بر هر دو روي  این گل که همان نقش. پر نیز یافت شده است هشت

هاي غربی به  این شکل حتی در تمدن. یک مهر مسطح از جنس سنگ الجورد قرار دارد

آقا عباسی، (کاربرد دارد) ویترا(بندي منقوش و رنگی  شکل پنجرة کلیساها با شیشه

مایه گل چندپر به همراه هالل وجود  همچنین بر روي آثار جیرفت نقش). 242: 1389

کننده جانوران بر  مایه در رام این نقش. تواند نماد خورشید و ماه باشد دارد، که این می

آمده از نقاط مختلف  دست هاي به در سفال. خورد روي تنگ مخروطی بلند به چشم می

توان  به هزارة سوم پیش از میالد، از جمله تپه سیلک کاشان، نیز میایران متعلق 

استفاده از این نقش، نشانی از اهمیت اساطیري گل . هاي لوتوس را مشاهده نمود نقش

هاي مکشوفه از تپه سیلک، نقش بزهاي  هایی از سفال همچنین در طرح. نیلوفر دارد

یان دایره آن، چند گل چندپر و نقش شود که در م هاي دایره مشاهده می کوهی با شاخ

ها گل نیلوفر نقش بسته است، به  ها که در آن همه این سفال. وجود دارد] خورشید[

این گل از راه فلسطین و ). 206: 1379شمس، (» هزاره سوم پیش از میالد تعلق دارند

و سپس به النهرین  ها به شمال بین ها با مصري سوریه و نیز از راه ارتباط میان میتانی

گل . آشور و بعدها در دوران هخامنشیان در نقوش برجسته تخت جمشید ظاهر شد

طور مشخص در آثار و بناهاي آشور میانه و آشور جدید  رودان و به نیلوفر در هنر میان

ها، در  این گل به شکل لوتوس و چند پر در نقاشی دیواري کاخ. به کار رفته است

ر نقش برجسته کاخ آشورنصیرپال دوم به کار رفته است ستون معبد الهه ایشتار، و د

گل نیلوفر، هم در اسطوره و هنر مصري ). 109، 111: 1395کالنتري و سالمی قصري، (

. دهد هاي آن در حال شکفتگی، یک خداي آفریننده را نشان می و هم هندي، گلبرگ

اي ساده یا  دایرهصورت  همچنین، نماد هالۀ تقدس است، بدین گونه که هالۀ تقدس، به

  ).309: 1393هال، (» گل نیلوفر در نهایت شکوفندگی است
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رود  در دو سوي یک مهر مسطح مکشوفه از حوزه هلیل) گل نیلوفر(نقش روزت  -13عکس 

  ).174:1382مجید زاده،(

  

در ایران باستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار ) لوتوس و روزت(گل نیلوفر آبی 

شود و در  نیز شناخته می) نیلوفر آبی، لوتوس یا سوسن شرقی(هاي  اماین گل با ن. بود

گل نیلوفر چند . عنوان نماد همگانی مطرح گردیده است هاي شرقی به اغلب تمدن

رود در زمره اشکال مقدس  ویژگی دارد که آن را از نگاه کنشگران حوزه فرهنگی هلیل

. »طرف خورشید است و روي آن به ریشه در خاك، و ساقه در آب دارد«: قرار داده بود

. شود هرروز با طلوع خورشید باز و با غروب آن بسته می«). 105: 1368گیرشمن، (

از سوي دیگر ). 429: 1375یاحقی، (»اش شبیه خورشید است همچنین، شکل ظاهري

تواند از سایر  شکل آن دایره مانند است که هم به خورشید شبیه است و هم می

بنابراین گل نیلوفر آبی دربردارندة مربع مقدسی . مند باشد دایره بهرههاي تقدس  جنبه

رسد کنشگر انسانی براي نقش  به نظر می. آب، خاك، خورشید و دایره: مربع. است

نمودن آب، خاك و خورشید بر روي ظروف به همراه این گل، با محدودیت مواجه 

ها را  توان آن ر آبی هستند و نمیاین عناصر در عالم واقعیت همراه گل نیلوف. بوده است

در واقع گل . ها را در نقش مستتر دانست توان آن رو می ازاین. از گل نیلوفر جدا دانست

تواند مفهوم تقدس را منتقل نماید و تقدس را از آب، خاك و  تنهایی نمی نیلوفر آبی به

  .نماید خورشید اخذ می



  

  

  

  

181   |ي  اسفندیارو منش  صحت، ... جستاري معناکاوانه در نقوش گیاهی

ناهید تصور مادینه . تا نیز به شمار آوردنددر ایران باستان گل نیلوفر آبی را گل آناهی 

کالنتري و (زایش و باروري بود که ریشه در آب مقدس داشت، بنابراین گلی مقدس بود 

صورت  آناهیتا ایزد بانوي آب بود که در نقوش برجسته به). 109: 1395سالمی قمصري، 

گیاهان و . شد هاي هخامنشی دیده شده است و نخستین بار در کتیبهزنی جوان حجاري

طور خاص درخت همراه با آب، دو عنصر مقدسی هستند که از مظاهر آناهیتا بودند و  به

کلمه اورورا. در ارتباط با پاکی، باروري و رشد و فراوانی در جهان هستی قرار دارند
1

و  

اورویت
2

ها و  در اوستا به معناي گیاه آمده و اسم جنس است که به گیاهان، رستنی 

در سانسکریت همین کلمه با معنی درخت و با اورورا یکی . شده است گفتهها  درخت

ستایش (هاي نیک و سودمند در مزدیسنا  عمومًا اورورا براي گیاهان و روئیدنی. است

  ).130: 1380پورداوود، (سزاوار نیایش و درود است ) اهورامزدا

سوي  نیلوفر نیز رو بهازآنجاکه خورشید در کانون آئین مهر و میترائیسم است، و گل  

درصحنه زایش مهر، او از . آسمان دارد، پیوندي میان گل نیلوفر و آئین مهر برقرار شد

دهد، آن  هایی که زایش مهر را نشان می درصحنه. درون غنچه نیلوفر متولد گردیده است

در . آید، همان غنچه نیلوفر است چیزي که مانند میوة کاج است و مهر از آن بیرون می

تنه مردي  سمبل انسانِی اهورامزدا نیم. دین زرتشتی نیز گل نیلوفر سمبل اهورامزداست

در روایات کهن . اي از گل لوتوس را در میان انگشتان خود گرفته است است که شاخه

را جاي نگهداري تخمه یا فّر زرتشت، که در آب ) لوتوس(ایران، گل آبی نیلوفر 

یابد  رو نیلوفر با آیین مهر پیوستگی نزدیک می زایندانستند و ا شد، می داري می نگه

  ).429: 1375؛ یاحقی، 64: 1351؛ مقدم، 27- 29: 1393حسنوند و شمیم، (

دایره نیز از منظر روانشناسی نماد خود است و بیانگر تمامیت روان با تمام  

د خواه این نماد در پرستش خورشید نز. هایش از جمله رابطه انسان با طبیعت جنبه

ها، در شکل  ها باشد و یا در خواب مردمان بدوي باشد یا در ادیان نوین، در اسطوره

                                               
1. Aurvara
2. Oravit
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بخش نقشه شهرها  وسیلۀ کاهنان تبتی گنجانده باشد، یا الهام شده به مانداالهاي ترسیم

هاي  ترین جنبه باشد و یا در کرة نخستین اخترشناسان، به هر رو همواره بیانگر مهم

به همین دلیل این ) 365: 1393یونگ، (مامیت آن بوده است زندگی یعنی وحدت و ت

گیرشمن، . (»نماد نجابت، رشد معنوي، کمال و چرخۀ تولد و رشد انسان است«گل 

1368 :105.(  

  

  
  ).115: 1382مجید زاده، (دو ردیف گل نیلوفر شش پر بر روي کوزه  -14عکس 

  

تفسیر نقوش و نمادها  علیرغم تقدس درخت، گیاه، آب و سایر عناصر مقدس، در

باید به این نکته از منظر یونگ توجه داشت که تنها انسان و فرد است که واقعیت دارد 

بنابراین در میان ظروف و نقوش . و نباید زیاد از انسان دور و وارد حوزه انتزاع شد

رود  ها یعنی انسان ساکن حوزه فرهنگی هلیل آنچه که بسیار اهمیت دارد آفریننده آن

توانسته آگاهانه یا بر اساس ناخودآگاه پدید آمده  نقوش و نمادهاي باستانی می. ستا

هاي انسانی ناشی از دو  یونگ بر این عقیده بود که افکار، احساسات و نگرش. باشند

ها و شناخت انسان  ها و دریافت بسیاري از کنش. خودآگاه و ناخودآگاه: سرچشمه است
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اما بخش مهمی هم از ادراکات . دآگاه شخصیت اوستبدوي و حتی متمدن ناشی از خو

اي  هاي روانی و ناشناخته هاي هنري و نمادهاي ساخته بشر تحت تأثیر جنبه و آفرینش

ها را تجربه کرده اما به آستانۀ خودآگاهی نرسیده و  داده، آن قرار دارد که در زندگی او رخ

بنابراین انسان در ).15-34: 1393یونگ، (صورت خودآگاه دسترسی ندارد  ها به به آن

توانسته است بر اساس  خلق نمادها از جمله نقوش، اعم از نقوش گیاهی یا جانوري، می

اي ناخودآگاه اشیاء یا اشکال را تغییر دهد تا حالتی مذهبی  گونه ناخودآگاه عمل کند یا به

ته گفتنی است در پایان این نک). 352، 117، 74: 1393یونگ، (یا هنري به خود بگیرند 

ها، گیاه زندگی، حیات، زایش و آفرینندگی  که گل نیلوفر یا لوتوس، در میان تمامی تمدن

توان پی به ریشه و اصالت آسمانی و  از نوع تصویر کردن، شکل و فرم این گل می. بود

در باورهاي انسانی مترادف با ظهور و تجلی صور در این عالم بود . مقدس گونه آن برد

).113: 1395ي و سالمی قمصري، کالنتر(

  

  گیري نتیجه

ها، غالباً رفتار، تفکرات، باورها و شرایط حاکم بر محیط جغرافیایی را  تصاویر و نشانه

سادگی و  ها به کشف معناي تصاویر و نشانه. کنند زیند، بازگو می که افراد در آن می

گیاهان بر ظروف انسان از طریق نقش نمودن . هاي عمیق میسر نیست بدون بررسی

قصد گرامیداشت درختان و گیاهان را داشت که براي زندگی و تداوم حیات او 

م که از آن با عنوان .رود در هزاره سوم ق در حوزه فرهنگی هلیل. ضروري بودند

شده است برند، ظروف منقوش بسیاري از جنس کلریت کشف فرهنگ جیرفت نام می

بر این . دهند ا را نقوش جانوري و گیاهی تشکیل میه هاي آن مایه ترین نقش که فراوان

م در چارچوب .رود متعلق به هزاره سوم ق اساس نقوش گیاهی حوزه فرهنگی هلیل

ظرف  171جامعه آماري متشکل از . نظریه مقدس و نامقدس، مورد بررسی قرار گرفتند

یاهی مایه گ درصد ظروف داراي نقش 58/20کلوریتی مشخص گردید که از آن میان 
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حیوان، رابطه معناداري را به وجود آورده  -گیاه -بر روي ظروف نیز تثلیث انسان. هستند

 -، یا رابطه حیوان)یا گیاه(درخت  -صورت رابطه انسان این رابطه معنادار چه به. است

اي  گونه اي باشد، رابطه مقدس اي یا غیر تغذیه ، چه مبتنی بر رابطه تغذیه)یا گیاه(درخت 

گونگی ناشی از سبزینگی زمین و وفور نعمت است که  ی از دالیل این تقدسیک. است

هاي فراوانی از گیاهان و حیوانات خرم را بر  انسان ساکن جیرفت به شکرانه آن صحنه

دلیل دیگر تقدس درختان ناشی از زمین است که مادر . ظروف جیرفت منقوش نمود

رود  هرچند زبان نوشتاري حوزه هلیل. تزاینده و پرورنده انسان، درختان یا گیاهان اس

کشف و فهم . منزله زبان نانوشتاري قابل تفسیر است کشف نشده است اما این نقوش به

تقدس درختان و گیاهان صرفًا به دلیل درخت یا گیاه بودن نیست، هرچند سبزینگی و 

یاهان رشد گیاهان عوامل مهمی در تقدس هستند؛ همراهی آشکار یا پنهان درختان و گ

منقوش بر ظروف با عناصر مقدسی چون آب، زمین، خورشید و حیوانات مقدس، بخشی 

عالوه بر آن . بخشد ها را اعتال می کند و جنبه تقدس آن از تقدس این عناصر را جذب می

هر امري اعم . عنوان نمادي از هر امر مقدسی به کار رود تواند به درخت و نمایش آن می

بنابراین نقش نمودن . اوم آن، جاودانی، آسمانی پنداشتن و غیرهاز زندگی، حیات و تد

ها نیست بلکه این نقوش  گرایانه آن حیوانات و گیاهان بر روي ظروف صرفاً جنبه طبیعت

داللت بر امري فرا طبیعی است و با رمز و معناي فراتري از آنچه هست، ارتباط دارد و 

  .ها نشانده شده است جاي آن به

رود در خلق نقوش  که اندیشه کنشگران انسانی حوزه فرهنگی هلیل نی اینکالم پایا 

تواند  اندیشیدند، نیست؛ بلکه اندیشه آنان می هاي دیگر می الزامًا مشابه آنچه در فرهنگ

دربردارنده تجربه متفاوت زندگی اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی آنان باشد اما هر چه 

رو تفسیر و کشف معناي نقوش گیاهی منقور  ازاین .گونه نیست هست، خالی از بار تقدس

رود جیرفت، بدون در نظر گرفتن  و مصور بر روي اشیاي بازیافته حوزة فرهنگی هلیل

  .ها ناممکن است هاي فکريِ محلی و جغرافیایی کنشگران انسانی آن سرچشمه
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  منابع

 رب در هنر عصر مفرغ فالت مایۀ عق بررسی منشأ نقش«،)1392.(آجورلو، بهرام و سعید، اسماء

  .21-1: 1، سال سوم، شماره شناسی هاي ایران پژوهش،»ایران

،میراث ملل با همکاري : تهرانتحقیق در توتمیسم، -ادیان ابتدائی،)1372(.جمشیدآزادگان

  .موسسه فرهنگی حنفا

،ه شهید باهنر، دانشگا: کرمان،رود هاي نویافته حوزه هلیل مایه نقش،)1389(.زهراآقا عباسی

  .چاپ اول

___________.)1388(،»هاي  هایی از اسطوره هاي نویافته جیرفت با نمونه مایه نسبت نقش

  .34-21: 16شماره . مطالعات ایرانی، »ایرانی

سمت، : تهرانجلد اول،مرتضی گودرزي،: ترجمه،تجربه دینی بشر،)1389(.اسمارت، نینیان

  .چاپ ششم

سروش:، تهراناسطوره، بیان نمادین، )1377. (لقاسمپور، ابوا اسماعیل.  

 سروش، چاپ : جالل ستاري، تهران:، ترجمهرساله در تاریخ ادیان،)1372.(الیاده، میرچا

  .چهارم

______-__)1375(،سروش، : نصراهللا زنگویی، تهران:، ترجمهمقدس و نامقدس

  .چاپ اول

________).1386 ( ،توس: جالل ستاري، تهران: ترجمه ،اندازهاي اسطوره چشم.  

النهرین باستان فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهاي بین، )1383(.بلک، جرمی و گرین، آنتونی،

  .چاپ اولامیرکبیر،:پیمان متین، تهران:ترجمه

آگاه: تهران،پژوهشی در اساطیر ایران، )1376(.بهار، مهرداد.  

تاریخ تا امروزاز سیري در هنر ایران از دوران پیش، )1387(.پوپ، آرتور و فیلیس، اکرمن ،

  .علمی و فرهنگی، چاپ اول: سیروس پرهام و گروه مترجمان، تهران: ترجمه

اساطیر، چاپ اول: ، تهراناوستا، )1380(.پورداوود، ابراهیم.  

 رود و  کاتالوگ نمایشگاه فرهنگ حاشیه هلیل، )1384.(پیران، صدیقه و حصاري، مرتضی

  .موزه ملی ایران: تهران .یرفتج
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 با گزارش یوسف مجید . ، به کوشش صدیقه پیرانآثار گنجینه جیرفت، )1392.(پیران، صدیقه

  .پازینه: زاده زیر نظر داریوش اکبرزاده، تهران

7دوره ،جلوه هنر،»بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت«،)1394(.جانبازي، فاطمه ،

  .49- 62: 1شماره 

جلوه ، »مایۀ گل لوتوس در هنر مصر بررسی نقش«، )1393. (وند، محمدکاظم و شمیم، سعیدهحسن

  .40-11:22، شماره هنر

بررسی نقوش جانوري و جانوران ترکیبی در آثار سنگی تمدن «، )1395(.آبادي، زهرا  حسین

  .21-9: 65، شماره هنرهاي تجسمی -هنرهاي زیبا، »جیرفت

اي در منظومه درخت آسوري، چرا  عناصر اسطوره«، )1386(.ان، نگاردادور، ابوالقاسم، و بوب

  .118-109: 32شماره  هنرهاي زیبا،، »پیروزي از آن درخت بز است و نه خرما؟

چاپ دهم. نشر مروارید: تهران. 2ج . پژوهش جلیل دوستخواه. اوستا ،)1385(.دوستخواه، جلیل.  

هزاره (آیکونوگرافی نماد پلنگ و مار در آثار جیرفت «، ) 1392.(الدین و ملک، مهران  رفیع فر، جالل

  .36-7: ، دوره سوم4، شماره شناسی ایران هاي باستان نشریه پژوهش، »سوم قبل از میالد

فصـلنامه هنرهـاي   ، »ها و نمادها در ایران باسـتان  نگاهی به نشانه«، )1379.(شمس، امیر -

  .حوزه هنري مرکز هنرهاي تجسمی: ، تهران8، شماره  .تجسمی

سودابه فضایلی، جلد اول، : ، ترجمهفرهنگ نمادها، )1378(.شوالیه، ژان و گربران، آلن-

  .جیحون: تهران

تفاوت کاربرد ظروف و اشیاي سنگ صابونی در ایران «، )1394(.بیکلو اسالم، بابک شیخ-

سی شنا مجموعه مقاالت دومین همایش ملی باستان، »م.رودان در هزاره سوم ق و میان

  .21-1: ایران

خوانش توتمی نقوش خوانش توتمی نقوش جانوري «، )1398(.صحت منش، رضا-

شناسی  هاي باستان پژوهش، »)م.هزاره سوم ق(رود جیرفت  جانوري تمدن حوزه هلیل

  .74-55: دوره نهم ،20شماره  ،ایران

، »ها آنبندي  شناسی تصاویر ظروف هنري جیرفت و طبقه نشانه«، )1392(.عباسی، علی-

جنوب : رود شناسی حوزة هلیل المللی باستان مجموعه مقاالت دومین همایش بین: در
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موسسه : ، به کوشش یوسف مجید زاده و محمدرضا میري، تهرانجیرفت: شرق ایران

  .تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري، چاپ اول

کتابخانه : تهرانمحمدعلی خنجی،:، ترجمهتوتم و تابو، )1390(.فروید، زیگموند-

  .طهوري

غال اسمک،  جی(اي گل حسرت جوغاسم  گلخوشناسی گونه«، )1392. (فرهادي، مرتضی-

  .33-1: 63، شماره 20دوره . فصلنامه علوم اجتماعی. »...)پیشوك، پغوك،

کاظم : ، ترجمهشاخۀ زرین، پژوهشی در جادو و دین، )1383(.فریزر، جیمز جرج-

  .آگاه: فیروزمند، تهران

وزارت :تهران،48و  47شماره ،کتاب ماه هنر،»نمادهاي آیینی«،)1381(.کریمی،سعید-

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی

، مطالعه تطبیقی نقش گل نیلوفر در )1395(.کالنتري، محمدمهدي و سالمی قمصري، زهرا-

  .113-108: 5-6، شماره بومکاخ تیل برسیپ و کاخ تخت جمشید دوران هخامنشی، 

چاپ هفتم، محمد معین،: ، ترجمهایران از آغاز تا اسالم، )1368(.گیرشمن، رومن-

  .علمی و فرهنگی: تهران

: ، در»اي کشفی افسانه: رود شناختی حوزة هلیل پروژة باستان«، )1387(.مجیدزاده، یوسف-

به کوشش یوسف ،المللی تمدن حوزة هلیل مجموعه مقاالت نخستین همایش بین

دستی و گردشگري استان کرمان،  فرهنگی، صنایعسازمان میراث : مجید زاده،کرمان

  .چاپ اول

وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهرانترین تمدن شرق جیرفت کهن،)1382(._________-

  .اسالمی، چاپ اول

:تهران،3جلد .هنر و معماريالنهرین؛ تاریخ و تمدن بین،)1380(._________-

  .مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول

منشأ نقش مار در مواد فرهنگی هزاره سوم پیش از میالد جنوب شرق «،)1394(.مرادي، حسین-

، شماره 7دوره شناسی ایران، مطالعات باستان. »رودان اي از ارتباط با عیالم و میان ایران؛ نشانه

  .145- 131: 12شماره پیاپی  -2
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فرهنگ ،»قاره استان در کشورهاي شبهنفوذ فرهنگ و تمدن ایران ب«،)1351(.مقدم، محمد-

  .3ش ،ایران باستان

: ، ترجمهها المعارف مصور نمادها و نشانه دائره، )1394. (میتفورد، میراندا بوروس-

  .سایان، چاپ اول: معصومه انصاري و حبیب بشیرپور، تهران

و علمی : تهراناصغر حکمت، علی: ، ترجمهتاریخ جامع ادیان، )1375.(ناس، جان بی -

  .فرهنگی، چاپ هشتم

رقیه : ، ترجمهاي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره، )1393.(هال، جیمز -

  .فرهنگ معاصر، چاپ دوم: بهزادي، تهران

  .اساطیر: باجالن فرخی، تهران: ، ترجمهشناخت اساطیر ایران، )1383(.هینلز، جان راسل-

، استانی در ادبیات فارسیفرهنگ اساطیر و اشارات د، )1375. (یاحقی، محمدجعفر-

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ انتشارات سروش: تهران

: محمود سلطانیه، تهران:، ترجمههایش انسان و سمبول، )1393. (یونگ، کارل گوستاو-

.جامی، چاپ نهم
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