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 ای بکار رفته در جام حسنلوبر نقوش نمادین و اسطوره شناسیرویکرد نشانه

 سمیرا اشعری

 زهرا حسین نژاد

 

 

 

 چکیده 

و  ، آداب و رسومزندگیروش  یکنندهبیانکه  است و نمادین ایمعانی اسطوره دارای «جام حسنلو»نقوش حک شده بر روی

 .است ق.ماواخر هزاره دوم تا اوایل هزاره اول  در اعتقادات ایرانیان ساکن

ها یا پیرس به فرایند تولید و تفسیر نشانه. وارد ادبیات علمی دوران مدرن شد 1«پیرس»بار توسط  اصطالح نشانه برای اولین

را به سه دسته معروف  «هانشانه» پیرس .دهدشناختی خود قرار مینهتوجه دارد و آن را در کانون نظریه نشا 2پردازینشانه

مربوط به گوید که آنجا که از فرهنگ اقوامی سخن می شناسی،شناسی و نماداسطوره. و نماد تقسیم کرده است شمایل، نمایه

اعتقادات حک شده بر  سازد کهمید و ما را با این مسئله مواجه انگیز باشبراند گاه مبهم و شکتودوران بسیار قبل است می

اند و ود در این نقوش چگونه قابل تشخیصمعانی موج باشد؟شناسی، حاکی از چه اعتقاداتی میجه به نشانهجام حسنلو باتو

 آیا می توان ردپایی از این نقوش را در دوران معاصر یافت؟

و تحلیل نقوش جام حسنلو از  حیوانی، گیاهی، هندسی، ترکیبی()انسانی، نوع نقوش  به تفکیک این تحقیق ابتدا دررو، از این

یابی اعتقادات منتج از جام حسنلو به لحاظ ریشه در مرحله بعد نقوشو  استشده شناسی پرداخته شناسی و نماداسطوره جنبه

توصیفی روش تحقیق حاضر از نوع  .اندشناسی مورد بررسی قرار گرفتهدر میان متون کهن ادبی و سایر اقوام و از منظر نشانه

 باتحقیق حاضر کلی طورهبای بوده است. اسناد و به روش مطالعات کتابخانهآوری اطالعات با کمک است و جمع ـ تاریخی

که در  استمهمی ی هانقش نمادین جام حاوی روایت 21 که به این نتیجه رسیده حسنلو مرتبط با جاممطالعه اسناد تصویری 

تداوم که  دارای روایتی از اعتقادات ایرانیان بوده است حسنلو نقوش روی جامچنین هم. شوددیده مینیز میان اقوام دیگر 

 دیده می شود. معاصر نیز یی اسالم و در دورهاعتقادات در دوره بسیاری از این
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  مقدمه

گی،  ظروف و آالت زندها بر روی آثار معماری، ابزارتقادات آیینی خود را در قالب نقشها و اعایرانیان باستان، اسطوره

شش هزار سال ارزش کشور ایران، تپه حسنلو است که قدمت آن به گذاشتند. از جمله آثار تاریخی با تزیینات به نمایش می

کیلومتری شمال شرقی شهرستان نقده  9و کیلومتری جنوب غربی دریاچه ارومیه  12 این تپه درگردد. پیش از میالد باز می

کشف شد،  .ه1316در سال  1«رابرت دایسون» اولین بار توسط ساله، که 3200با قدمتی  واقع شده است. جام طالیی حسنلو

 (.15: 1380)کامبخش فرد، در مطالعات بسیاری تفسیر شده است. گذارد کهای را به نمایش مینهنقوش نمادین چندگا

-شناسی، مطالعه نظامشکل گرفته است. هدف و مقصود نشانه« پیرس»شناسی چهارچوب نظری تحقیق حاضر بر اساس نشانه

ی یکی از بهترین شناسهای عالمتی و مواردی از این دست است و نشانهها، رمزها، نمادها، نشانهای مانند زبانهای نشانه

اصطالح .  سر و کار دارد« دار شدنفرایند معنی»با  2«روالن بارت»به تعبیر و یا های کارآمدی است که با ایجاد معنی روش

بار توسط چارلز ساندرز پیرس، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی و با ، برای اولین3نشانه و به تبع آن انواع نشانه از جمله نماد

پیرس نشانه  گانه نشانه توسط او وارد ادبیات علمی دوران مدرن شد و مورد استفاده در علوم گوناگون قرار گرفت.تقسیم سه

تقسیم کرده  و نماد 5، نمایه4را به سه دسته معروف شمایل «هانشانه»و  داندآن نمی یهرا چیزی جز منطق در معنای گسترد

 شناسی شده است.شناسی پیرس نقوش روی جام حسنلو، نشانه. از اینرو مقاله حاضر براساس نشانهاست

بخشی از هویت و تاریخ و فرهنگ ایرانیان است  ،این نقوش از آن جهت است که، نقوش جام حسنلو بارهاهمیت پژوهش در

ن ر ایست. ضرورت تحقیق دروش زندگی، بینش و معنویات هویداکه در آن عالوه بر تاریخی که بر مردمان ما گذشته است، 

زیرا شرکت  ،مایش هویت جامعه ایرانی، اهمیت بیشتری یافته استسازی در جهت نشدن و جهانیخصوص در عصر جهانی

  در جامعه متکثر جهانی مستلزم بیان هویت و شناسنامه فرهنگی خود است.

اعتقاداتی است که میراثی به وسعت تاریخ ها و آداب و رسوم، باورها و فرهنگ عامیانه ایران برخاسته از سنتاز سویی دیگر، 

دست فراموشی اصر دیده می شود، در گذر زمان بهها و رسومی که در دوران معی بعضی از این آیینهرچند ریشه ،دارند

این ز ا. پدید آمده استبسیاری از این اعتقادات چه در دوره باستان و چه در دوره معاصر به دالیل خاصی . سپرده شده است

 :های تحقیق حاضر عبارتند ازو پرسشر

در  آیا نقوش جام حسنلو، شناسی پیرس کدامند؟جام حسنلو، با رویکردی به نشانه کار رفته درهنقوش نمادین و اسطوره ای ب

حسنلو طور نمادین در نقوش جام هکه ب ادیان باستان اعتقادات و نگ عامیانه مردم تداوم یافته است؟دنیای معاصر نیز در فره

 در دنیای معاصر چگونه تداوم یافته است؟ به نمایش گذاشته شده،
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مورد بررسی  های موجود در این زمینهنامهنپایابه منظور یافتن پاسخ به سواالت ذکر شده در مقدمه، کلیه مقاالت، کتب و 

صورت جامع در گذشته انجام نگرفته و نقوش جام حسنلو بهتحلیل محقق به این موضوع دست یافته که  است، قرار گرفته

 باشند.قدیمی بودن آنها قابل استناد نمیاگر هم مقاالت یا کتبی موجود باشد به علت 

به چاپ رسیده است، به تشریح تپه حسنلو و  1378که در سال « کاوش در حسنلو»رابرت دایسون در کتابی با عنوان 

جام زرین »و « جام زرین حسنلو»در دو مقاله با عناوین  1357سال « پوران دیبا»پرداخته است. چگونگی اکتشاف جام حسنلو 

های تاریخی به چاپ رسانیده، به تفسیر و تحلیل نقوش جام پرداخته که به علت قدیمی ی بررسیکه در نشریه« 2حسنلو 

 توان به آن استناد کرد. بودن نمی

آثار »توسط جمعی از پژوهشگران نوشته شده و در کتاب  1387که در سال « حسنلو مجموعه مقاالت جام زرین»در کتاب 

اند. نگاشته شده است، تپه حسنلو و جام حسنلو را معرفی نموده« فرد سیف اهلل کامبخش»توسط  1380که سال « تاریخی ایران

تفسیر »و « لو و پیشینه نقوش آنجستاری در نقوش هنری جام طالیی حسن»در دو مقاله با عناوین « نجقی قره آقاجی»

چاپ شده است، جام  1389که در ماهنامه حافظ سال « کار رفته در نقوش تحتانی جام طالیی حسنلو و پیشینه آننمادهای به

های دیگر ی نقوش و تطبیق نقوش با موتیفحسنلو را به تفصیل معرفی، نقوش جام را تفسیر نموده و به تحلیل پیشینه

 پرداخته است.

به چاپ رسانده   "2جام زرین حسنلو " و "جام زرین حسنلو" نویابا عن مقاله دو  «پوران دیبا»های انجام شده طبق بررسی

شناسی، معرفی مشخصات کلی جام، دید یی و تاریخی حسنلو، قرائن باستاناول به بیان موقعیت جغرافیا یاست که در مقاله

های گوناگون این شی، از طریق مقایسه جنبهبررسی اول هزاره یکم پیش از میالد و  یطالکاری ایران در نیمه یجامعی درباره

 .(197 -196: 1357پرداخته است)دیبا، آن با آثار خاورمیانه قدیم، 

قومی که جام زرین ما از فرهنگ دارد که و این چنین اظهار می پرداختهصورت مجزا هببه تفسیر نقوش جام  ،در مقاله دوم

های نقش شده بر رسد که صحنهبه نظر می ،هرچه بودهذالک، معتقدات آن قوم عدانیم. محسنلو بدان تعلق داشته هیچ چیز نمی

طور اصلی معتقدات مزبور را، آن هم به روی جام مبین یک نوع اظهار مطلب از راه عالئم )سمبلیسیم( است که خطوط

 ساطیری یا قهرمانی نویسندگان شود به اشعار امنتهی می نقوش جام موضوعات اکثر ءمنشا خالصه، ارائه داده باشد.

با اساطیر سومری فرق داشته و بین اقوامی  که اساطیر اکدیالنهرینی که همیشه هم به یک صورت بیان نشده است. چنانبین

ها از نسلی به نسل ها، سنتمی شود. با وجود اینهای بارزی در اساطیرشان دیده اند باز هم تفاوتکه تحت نفوذ اکد بوده

 .(46 -45: 1358)دیبا، متون مختلف بیش یکسان مانده است دیگر منتقل شده و نحوه بیان آنها در

نوشته  «آغاجینجفی قره »که توسط  «آن نقوش جستاری در نقوش هنری جام طالیی حسنلو و پیشینه»ای که با عنوان در مقاله

ها با ی آنها، به مطالعه تطبیقی از آن نقششد، جام حسنلو را به تفصیل معرفی کرده و ضمن تفسیر نقوش آن و تحلیل پیشینه

کار رفته در نقوش تحتانی جام طالیی هتفسیر نمادهای ب». در مقاله بعدی ایشان با عنوان های دیگر پرداخته استموتیف

ضمن تشریح چگونگی ارتباط نقوش تحتانی جام حسنلو و  ،همان سال چاپ نموده استکه در  «ی آنحسنلو و پیشینه

کار رفته در نقوش تحتانی جام طالیی حسنلو را ههای باستانی اقوام مختلف، سعی شده که نمادهای بی آن در فرهنگپیشینه
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)نجفی قره های چهارگانه استین و و فصلی زمخیز ی حاصلرساند که آن نمادها نشانهو ما را به این نکته می کرده تفسیر

 .(8: 1389آغاجی، 

تپه حسنلو  یتوضیحاتی درباره ؛که توسط جمعی از پژوهشگران نوشته شده است «مجموعه مقاالت جام زرین حسنلو»کتاب 

 اند. نمودهو جام حسنلو بیان نموده و نقوش جام را به طور کلی بررسی 

، که بخشی از آن به تپه حسنلو، «فرد اهلل کامبخشسیف» «آثار تاریخی ایران»و « رابرت دایسون» «کاوش در حسنلو»در کتاب 

 پرداخته اند نه تفسیر. شده است، بیشتر به معرفی آنها جام زرین و دیگر اشیاء کشف شده اختصاص داده

-شناسی و نشانهبراساس مبحث اسطورهر رفته در جام حسنلو کاهای بنقوش نمادین و اسطوره تحلیلبه  در تحقیق حاضر

یابی باورها و اعتقادات ریشه نمود معانی نقوش جام حسنلو، شناسی پیرس،تفکیک نقوش با رویکردی به نشانه ،شناسی

به پرداخته شده است که در هیچ کدام از مقاالت و کتب کار شده تاکنون  نقوش جام حسنلو در دوره اسالم و در دوره معاصر

 عات پرداخته نشده است.این موضو

 

 جام حسنلو -2

سبت شمال شرقی شهرستان نقده قرار دارد و به منا کیلومتری 9و دریاچه ارومیه  کیلومتری جنوب غربیدوازده  در حسنلو تپه

متر از بستر رودخانه گدار جاری و  20په دارای ارتفاع (. این ت98: 1375نام دهکده مجاورش، حسنلو نام گرفته است)فائقی، 

)رئیس نیا،  اندمتر در اطراف این تپه پراکندهسانتی 15است. چند تپه باستانی دیگر هم با ارتفاع متر سانتی 280تا  250 قطر آن

1379 :221.) 

 3"سولدوز"یا همان  نقده تپه حسنلویدر  "رابرت دایسون"های برجسته ایران است که در جریان کاوش آثار باستانییکی از 

 .ساله دارد 3200قدمتی  و کشف شده.ش 1336در سال 

. متر ارتفاع داردسانتی 20افته و ین ییزنی تزن دارد و با تکنیک گوژکاری و قلمگرم وز 950پارچه طالیی حدود این جام یک

های آن تا هد دیوارهدکه نشان می، متر استسانتی 18  و در قسمت لبه حدود مترسانتی15 قطر آن در قسمت قاعده حدود

صورت یچ زیر و رو هستند که در باال بههای پمزین به طرح ،های هر دو طرف ظرفحواشی دیوارهاست. دار حدودی زاویه

خورند. تزیینات بر روی ای در زیر آنها به چشم میزنی شدههای قلماند و طرحصورت منفرد اجرا شدهدوقلو و در پایین به

تنها در یک نقطه از طریق جریان آب ناشی از دهان گاو نر در  و این دو ردیف بدنه جام به دو ردیف باال و پایین تقسیم شده

تصاویر بخش باال در یک ردیف با ارتفاع برابر اجرا . اندردیف باال و افتادن آن بر روی ردیف پایین به همدیگر پیوند خورده

ی شطرنج وجود در قالب صفحه اتیتزیین ،زیر این جام. ی مختلف تشکیل شده استاما ردیف پایین از چند صحنه، شده اند

. بخشدچهار طرف آن قوچی در حال حرکت به سمت راست است و حس حرکت روانی را به طرح می دارد که در هر

 .(118 -77: 1387 )صدرایی،

و نقوش روی آن، حاکی از موضوعات مذهبی و اساطیری است. این نقوش شباهت این جام مربوط به تشریفات مذهبی بوده 

های زاگرس پیدا شده و متعلق به آثار متعددی دارد که در نواحی بین آناطولی شرقی و سوریه شمالی تا کوهبه نقوش نزدیکی 

 (.29: 1371 ی اول قبل از میالد هستند)گیرشمن،ی دوم تا اوایل هزارهاواخر هزاره

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B6
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جام حسنلو، بر  های اساطیری زنیقلم

و نیروهای متضاد  محور اعتقادات انسان 

اطراف وی دور  نده در فضای پراک

آرمانی، خدایان سه  زند. پهلوانان می

ماه، دیوان و  د، گانه زمین، خورشی

انبوه و متراکم،  ای هیوالها در صحنه

باورهای مذهبی و  آئینی قوم مانایی را

-روایت کرده ،شده با تصاویر حکاکی 

دروغین نیستند،  اند. این روایات 

انتزاعی رمزآمیز  بلکه در قالب اساطیر 

قوم مذکور شکل گرفته است. اعتقادات آرمانی هنرمندان مانایی پیرامون زندگی و پیکار دور زده و از حیات انسان نشأت 

 (. 25: 1380کامبخش فرد، گرفته است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جام حسنلو. در حدود اواخر هزاره دوم پیش از میالد.  -1تصویر 
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 صحنه های جام حسنلوگسترده  -2یر تصو

 

 تحلیل نقوش جام حسنلو -3

 تفکیک نقوش به شناسیشناسی و نشانهبراساس مبحث اسطوره نقوشتحلیل  3-1

بار توسط پیرس وارد ادبیات علمی دوران مدرن شد و مورد استفاده قرار برای اولین ،ح نشانه و به تبع آن انواع نشانهاصطال

شناختی خود قرار توجه دارد و آن را در کانون نظریه نشانه 1پردازیها یا نشانهتفسیر نشانهپیرس به فرایند تولید و  گرفت.

را به سه دسته  "هانشانه"پیرس .  (26: 1387 و تعبیر است)چندلر، پردازی مستلزم سه عنصر نشانه، مصداقدهد. نشانهمی

نشانه هایی که به چیزی که نماینده آن هستند  .(137 :1381تقسیم کرده است)آلستون،  نماد و نمایه، شمایلمعروف 

ای که با چیزی که بر آن نشانه .کننددر مقام دال عمل می تمام جزئیات تصویر خوانده می شوند.شمایل شباهت دارند، 

شن ل و مدلول اصال روشود. در مورد نمادها رابطه میان داخوانده مینماد  کند پیوند مشهود و ملموسی نداردداللت می

امند. البته در عمل، ن م نمایه)یعنی گواهی بر وجود آن ابژه است(  مستقیم تبعی با ابژه خود دارد یای که رابطهنیست. نشانه

در راستای بازخوانی نقوش جام . دهد و قصدی برای ایجاد ارتباط در آن وجود نداردای است که صرفا رخ مینمایه نشانه

جام محل قرارگیری آن بر روی  را براساسحسنلو  جامگانه  21قوش گارنده ندر مرحله اول ن ،به جهت فهم دوبارهحسنلو 

(، تفکیک بندی نموده و سپس سه ویژگی مهم آن را که شامل نوع نقوش )گیاهی، انسانی، حیوانی، ترکیبی، هندسیدسته

های قبلی، گرفته است که در تحلیل جهت صورت این مهم از آنباشد مورد تحلیل شده است. اسطوره، تفکیک نشانه می

 نتیجه در جدول شماره یک به نمایش گذاشته شده است.بندی کامل مورد مطالعه نبوده است. دستهگاه تمام نقوش در یک 

 

بندته دس

 نشانه شناسی اسطوره شناسی نوع نقش نام نقش تصویر نقشمحل  مجا شونقی 

                                                             
1  

 بندی نقوش جام     . دسته1جدول شماره 
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گیاهی قرارگیری
 هندسی 

 حیوانی

 انسانی

ی
 ترکیب

جنگی
مذهبی 
 

ی
آیین

اعتقادی 
 

شمایل
 

نمایه
نماد 
 

 دورادور
 

             حاشیه های زینتی

 ردیف باال

 

 (.132 :1386،)پراداایزد هوا

خدای طوفان)ادد( و تشوب 

 (46 :1344)دیبا،

 
           

 
 جرعه فشانی

 
           

 
 قربانی

 
           

 

. (48 :1344ایزد ماه و سین)دیبا،

 (.132 :1386ایزد زمین)پرادا،
            

 

ایزد خورشید و 

 (48 :1344شمش)دیبا،

 
           

  ردیف

 میانی

 
             پدر

 
             مسند الهه

 
             کشتی گیر 

 

هیوالیی با پیکر آدم ، تنه صخره 

 و دمی از مار با سرهای سه گانه
            

 

های گشوده که زن عقابی با بال

 بر دوش حمل میکند یا مردی را
            

 
 فرد شیرسوار

 
           

 
  سه قمه

           

ردیف 

 پایین

 
 مادر و نوزاد

 
           

 
 روحانی

 
           

 
             شیر

 
             زنی ایستاده بر پشت دو قوچ
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             مرد کماندار

 

دیو آل که توسط دو مرد گرفته 

 شده
            

نقوش 

تحتانی 

 جام

 
             چهار فوچ داخل دایره

 

تقویم )تصویر خطوط افقی و 

عمودی در نقوش تحتانی جام با 

 حالت دسته گندم(
            

 

 

 ود معانی نقوش جام حسنلونم 3-2

، انتقال مطالب آنچه دارای اهمیت است .به آنها تعلق داشته، به درستی مشخص نیست فرهنگ قومی که جام زرین حسنلو

راه با متن است، آثار باستانی خاورمیانه قدیم که هم از راه عالئم )سمبولیسم( است. حسنلو های نقش شده بر روی جامصحنه

ها یست که مانایا . البته قبول چنین منبعی متضمن آندارندی برای تفسیر موضوعات جام حسنلو عرضه میدر قدم اول مبنای

 اند.دارا بودهرا النهرین داشته و اساطیری مشترک با آنها معنویاتی مشابه ساکنین بین

اند( نظم آورده شدهه بدون هیچ توجهی ب)های ردیف پایینی معرف فکر اصلی شناخته و صحنه ،متصاویر ردیف باالیی جا

توان ، میبوده استاساطیر قهرمانی و داستانی که جزء الیتجزای کتب مقدس تقریبا تمام اقوام آسیای غربی معرف ای مجموعه

  (.246 - 245 :1357 )دیبا، تشخیص داد

در » رضا معصومی عقیده دارد که گاه متضادی ابراز شده است. غالم نقوش متنوع جام حسنلو نظرهای گوناگون و یدرباره

مهر فرخ دشت است استان ابداع نقوش این جام هنرمند سازنده آن از دو داستان شیرین فارسی کهن الهام گرفته است، یکی د

شکنان را کیفر دهد. دیگری داستان پیروزی فریدون رود که پیمانر و همراه یارانش به جنگ دشمن میای سوابر گردونه

خواهرانش را شود برضحاک پیروز شده و یپیشدادی بر ضحاک ماردوش است که شاه فریدون به کمک کاوه آهنگر موفق م

ا به خدایان و اساطیر نیاکان و همسایگان خود مان(. سعید نفیسی معتقد است مردم 41: 1344)بهنام،« از اسارت بیرون آورد

اند و هآوری مانند اهریمن معتقد بودداشته است. در ضمن به موجود زیانمعتقد بوده و دین ایشان مناسباتی با آیین مهرپرستی 

نلو اعتقاد به های کاسه زرین حسکه نقشاند، چنانشتهاران و کیفر بدکاران عقیده دانیز به بهشت و دوزخ و پاداش نیکوک

 (.209: 1342رساند)نفیسی،بهشت و دوزخ را می

برای تفسیر موضوع نقوش جام حسنلو و رسیدن به معنای اصلی آن از آثار باستانی اقوام هم عصر با مالکان جام حسنلو و 

بین اقوام دیگر و بر  دو، نمود معانی نقوش روی جام حسنلو و در. بنابراین در جدول شماره می توان استفاده کرد ،متون ادبی

 است. گرفتهبررسی قرار  دمور ،شناسی پیرساساس نشانه
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 1نقوش
نمود معانی نقوش جام 

 حسنلو

 

 نمود معانی نقوش جام در بین اقوام دیگر

نمود معانی 

نقوش جام 

در متون 

نمود معانی نقوش  ادبی

براساس نشانه شناسی 

سومریان پیرس
 

سایر اقوام ایرانی
 

عراق
اقوام هوری 

 
ایالمیان

آشوریان 
اورارتویی 
ی سیاه 

آفریفا
 

هند و چین
یونانیان و رومیان 

هیتیان و هیتیان نو 
 

آکدیان
 

سوریه و فلسطین
 

صریان باستان
م

 
یهودیان

 
ب

اقوام سام و اعرا
 

بابلیان
قرون وسطی 

 
آسیایه میانه

بین النهرین 
شاهنامه 

              
 

ت بابلی
الهیا

     
 

متون زرتشتی
 

 

ایزد هوا، خدای 

طوفان)ادد( و 

 (.46:ص1344)دیبا،تشوب

                  

 

    

انسانی سوار بر ارابه که 

وسیله دو گاو نر هب

نمادی از  شود،کشیده می

تثلیت ایزدان در حرکت 

ر زمان، برای بیان و گذ

کمک خدایان به 

 پهلوانان.

 

جرعه فشانی، آیینی به 

منظور حاصلخیزی 

 (.250: 1357)دیبا، زمین
                  

 
شمایلی از یک روحانی     

 در حال تقدیم نذورات.

 
: 1357)دیبا، قربانی کردن 

255.)                   
 

    
دو نفر درحال شمایلی از 

آوردن گوسفند برای 

 قربانی.

 
ایزد ماه و 

                   (48 :1344)دیبا،سین

 

    

صورت هطور نمادین بهب

یک انسان سوار بر ارابه 

با شاخصهای موجود بر 

 سر )قوس هالل ماه(.

 
ایزد خورشید و 

 (48 :1344)دیبا،شمش
                  

 

    

بطور نمادین بصورت 

انسانی سوار بر ارابه، با 

قرصه و بالهای باالی 

 سر. 

 

تقدیم نذورات به معبد 

که توسط پدر نوزاد، 

 مذهبی اتاعتقاد نشان از

و تمسک به خدایان در 

دور نمودن دشمنان 

ها از وهمی و بیماری

 اطراف مادر و کودک.

فرو بردن سنجاق در 

امان  سوان برای درگی

                  

 

    
شمایلی از پدر کودک در 

حال دعا و تقدیم 

 نذورات

                                                             
 درج شده اند، به تصاویر جدول باال رجوع شود.  1نقوش به ترتیب نقوش جدول شماره  1

 . نمود معانی نقوش جام حسنلو    2جدول شماره 
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)کامبخش فرد، ماندن

1380 :34). 

 
)کامبخش فرد، معبدنماد 

1380 :34). 
                  

 

    

میز و یا اورنگ خالی 

 نمادی از معبد.

پایه های میز به شکل 

دامدار از  نمادی ،سم گاو

می بودن اقوام مانایی 

 باشد.

 

قهرمانی درحال جنگ با 

موجودی نیمه افسانه 

 .(90: 1378 )دایسون،ای

                  
 

 شمایلی از یک قهرمان    

 

فرزند کوماربی و 

: 1378 ،دایسونصخره)

90). 

صحنه خارج شدن سر 

های مار از پشت 

ش ینما کوهستان کارکرد

نگهبانان دهشت آور 

را  کوهستان

 .(46 :1387 ،صدرایی)دارد

                  

 

    

به لحاظ اینکه این 

نمادی از  ،موجود ترکیبی

یک هیوال است می توان 

آن را نمادین دانست، و 

چون عینا تصویر شده 

است میتوان آن را 

 شمایلی دانست.

 

نابارور  عقاب حامل زنی

و رفتن به سوی خدایان 

برای دریافت گیاه معزه 

 (.262: 1357)دیبا، آسا

                  

 

    

عقاب گاه نماد خورشید 

و گاه نماد ماه می باشد. 

زیرا شمایلی است 

ماجرای یک داستان را 

 عینا  تصویر شده است.

 

 (سواستیکا)نماد خورشید

 بعنوان قدرت برتر،

مظهر  در زمین شیر

)کامبخش خورشید آسمان

 .(34: 1380فرد، 

مظهر عشق  فرد شیرسوار

و ربت النوع صبح حاکم 

بر تقدیر جنگ و 

 (.270: 1357)دیبا، کشتار

                  

 

    

شیر و فرد شیرسوار به 

صورت نمادین تصویر 

شده اند که معانی 

خاصی را بیان میکنند. 

بنابراین نمیتوان آن را 

 شمایلی دانست.

 

و پراکنده نمودن اجنه 

در شب  شیاطینی که 

فارق شده  به زنشش 

حمله می کردند و ناقل 

تب و لرز و بیماری 

بودند، با وسیله نوک 

: 1380)کامبخش فرد، تیز

.دفن قمه همراه (34

)دیبا، مرده در قبر جسد

1357 :275.) 

                  

 

    

باور ایرانیان باستان به 

اینکه بوسیله اشیاء نوک 

تیز میتوان دیو آل را 

فراری داد در جام 

حسنلو بصورت سه قمه 

تصویر شده است. قمه 

از سویی چون اشاره به 

یک باور دارد نمادین 

است و از سویی چون 

سه قمه عیننا تصویر 

 شده شمایلی است. 
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تولد کودک با شکافتن 

پهلوی مادر توسط 

روحانی یا عمل 

: 1380)کامبخش فرد، ختنه

27.) 

                  

 

    
شمایلی از روحانی، مادر 

و کودک که عیننا تصویر 

 شده است.

 

دهشت  نمایش نگهبانان

 ،صدرایی)آورکوهستان

1387: 46). 

                  
 

    .شمایلی از شیر درنده 

 

الهه باروری و ایشتار، 

قوچ الهه  حاصلخیزی.

 (.258: 1357)دیبا، باروری
                       

از الهه  یقوچ نماد

باروری. الهه ایستاده بر 

قوچ از سویی نمادی از 

سویی به ایشتار، و از 

علت نمایش زمین 

دستهایش زراعی با 

 نمادی از باروری است.

 

طریقه نگهداشتن کمان 

 ،قدرت به مشابه نمایش

اگر مار نشان الوهیت 

قهرمان باشد، در 

اینصورت او خدای 

جنگ یا فرشته ای مظهر 

یکی از عناصر طبیعی یا 

یک شاه یا یک رئیس 

 (. 260: 1357؟)دیبا،قوم

                  

 

    

ظ اینکه کماندار به لحا

عیننا تصویر شده 

شمایلی می باشد، اما 

طریقه نگهداشتن کمان 

و مار به دور سر نمادین 

او نمادی از جاودانگی 

خرد و تهاجم به دیوان، 

 است.هیوالها 

 

دشمن زنان تازه دیو آدم، 

رباینده  فارغ و

 :1378 دایسون،)نوزادان

191). 

                  

 

    

دو انسان بصورت 

شمایلی تصویر شده 

است. موجودی ترکیبی 

نمادی از دیو آدم می 

 باشد.

 

نشانگر منطقه  قوچ

البروج، مظهر تجدید 

نیروی شمسی بهار در 

هر سال، نماد 

حاصلخیزی و باروری، 

 گندمو از طریق دانه 

یادآور توالی فصول و 

)قره بازگشت زمان درو

: 1389 آغاجی، حاتم،

یادآور صفحه  مربع.(14

شطرنجی، عرصه عمل و 

قدرت های 

)شوالیه و گربران، کیهانی

پیوستگی (.64: 1385

مربع یادآور  – دایره

 -جفت آسمان 

)شوالیه و گربران، زمین

                  

 

    

قوچ نمادی از 

حاصلخیزی، باروری و 

 جاودانگی.

گندم نماد مرگ و تولد 

 دوباره و عطیه زندگی.

 مربع نماد زمین.

 دایره نماد آسمان.

 



12 
 

1385 :194.) 

 

جنبه های دوگانه 

یا عالم  -مانداال
 (.36-35: 1381)بوکهارت، 

 تقویم سالیانه
 (103: 1379)مجیدزاده، 

                  

 

    
تقویمی که بصورت 

نمادین تصویر شده 

 است.

 ریشه یابی باورها و اعتقادات معاصر در روی جام 3-3

مردم سه هزار سال پیش است و گیری و بیان باورها و پندارهای نلو هر یک عناصر و اجزایی در شکلهای جام حسحکاکی

رب آشکار و پنهان است. در روزگار ما ز دشمنان وهمی و نیروهای مخآور زندگی پر از مخاطره انسان در محیطی پر اپیام

-باقی مانده است و به مختلف جامعهمایه عقاید و ایمان طبقات اند، ولی در دروناز این پندارها اگرچه رنگ باخته بسیاری

، آن به فراموشی سپرده شده است. در این قسمت از مقاله یاگرچه ریشه ،ای از مراسم و مناسک قابل رؤیت استپارهصورت 

-نیز گاه بهدر دوران معاصر و  طور نمادین در نقوش جام تصویر شده استهب کهشود مراسمی اشاره میآیین، اعتقادات و به 

با ورود دین اسالم با اندک  ،می گردد ریشه آن به سه هزار سال پیش باز ای وجود دارد. این مراسم کهطور دگردیسی شده

 در بین مردم دیده می شود.چنان هم تغیراتی

 

 

 

 

 نقوش
حسنلو در دوره ریشه یابی باورها و اعتقادات نقوش جام 

 باستان

ریشه یابی باورها و اعتقادات 

نقوش جام حسنلو در دوره 

 اسالم

ریشه یابی باورها و اعتقادات نقوش جام حسنلو در 

 دوره معاصر

 

 .پهلوی مادر کودک را شکافته و نوزاد را به دنیا آوردهروحانی با وسیله ای برنده، 

با شکاف در پهلوی مادرش زاده شد میالد از در یکصد سال قبل  "جولیوس سزار"

و یا انحام عمل  و این عمل جراحی از آن پس به سزارین شهره گشت.

 (.31: 1380)کامبخش فرد،ختنه

عمل ختنه از دوره اسالم به بعد بین 

 .مسلمانان رواج یافت
های معمول برای به دنیا آوردن نوزادان در دوران معاصر یکی از روش

 سزارین است.

 

شده است در جام حسنلو  غرباینده نوزاد و دشمن زنان تازه فارموجودی که 

است.   نامیده شده در متون زرتشتی دیو آل، پلید تصویر شده "دیو آدم"بصورت 

قمه که تصاویری نمادین و انتزاعی در جهت تهدیدی به منظور دور کردن دشمنان 

وهمی و دیو آل از حول و حوش مادر و کودک است، که اشاره مستقیم به باور و 

در شب  و شیاطینی که پنداری نزد اقوام ایرانی است، که با وسیله نوک تیز، اجنه 

اقل تب و لرز و بیماری بودند، فراری می کردند و نیشده حمله م غفار به زنشش 

 .(34: 1380)کامبخش فرد، داده

 
اقوام کردنشین در اطراف تپه حسنلو هنوز هم به دیو آل اعتقاد دارند و 

به قنداق نوزاد تازه به دنیا آمده سوزنی وصل میکنند تا از دیو آل در امان 

 باشند.

 

 اتکه نشان از ایمان و اعتقاد کند می تقدیمبه معبدی  پدر نوزاد نذورات خود را

و تمسک به خدایان در تضمین سالمت و دور نمودن دشمنان وهمی و  مذهبی

 .(34: 1380)کامبخش فرد، است بیماریها از اطراف مادر و کودک

از دوره اسالم به بعد مسجد بوجود آمد و 

مسلمانان برای دعا و نذر کردن به آنجا 

 می رفتند.

که به دینی یا فرقه ای اعتقاد دارد برای دعا کردن و امروزه هر انسانی 

نذر و نیاز به مکانی خاص می رود. مسیحیان و یهودیان در مقابل صلیب 

زانو میزنند و دعا و نذر می کنند، بودایان نیز درمقابل همجسمه بودا می 

ایستند و نذورات خود را تقدیم میکنند و دعا می کنند همچون مرد جام. 

ن )به غیر دین اسالم( تقریبا به همین شکل به خدایان خود سایر ادیا

 تمسک می جویند.

 
 .(34: 1380)کامبخش فرد، است حکاکی شدهنماد معبد به صورت میزی 

بعد از ورود اسالم مسجد جایگزین معبد 

شد و مسلمانان برای تمسک به خدای 

 متعال به آنجا می رفتند.

خاص دارند همانند معبد که پیروان هر کدام از ادیان برای خود مکانی 

آن دین به آنجا میروند و به عبادت می پردازند. نماد مسجد مناره 

 میباشد، نماد کلیسا صلیب و ... .

 . ریشه یابی باورها و اعتقادات معاصر در نقوش جام حسنلو    3جدول شماره 
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شیرسوار در دست چپ آئینه ای دارد تا نور خورشید را به نشانه حمایت خدای 

هوری، در . در رسوم (34: 1380)کامبخش فرد، خورشید بر خود منعکس نماید

لیست هدایای عروسی یک شاهزاده خانم میتانی با یک فرعون، دو آینه قید گردیده 

است. وجود آینه در جام حسنلو نشان از نفوذ تمدن هوری در ایران غربی 

 .(274: 1357)دیبا، است

)کامبخش فرد، بعنوان قدرت برتر حکاکی شده است (سواستیکا) نماد خورشیدچلپا 

1380 :35). 

 

مظهر روشنایی از اولین هدایای سنتی عروس می باشد، که  آینهیران در ا

ینه نماد تصویر پیدایش و روشنائی است که بر سر سفره هفت آ .است

 .شودسین گذاشته می

در شصت تا هفتاد سال پیش از این شرق شناسان آلمانی این نقش و 

نماد را تحت عنوان؛ صلیب شکسته و عالمت آریایی در جهت قدرت 

برتر و نیز نژاد برتر برای هیتلر تعریف کردند و از آن پس نقش آرمانی 

آلمان نازی گردید. در این روزگار نیز صلیب شکسته در بین نئو نازیهای 

 .جوان آلمان مجددا اهمیت گذشته خود را باز یافته است

 

جرعه فشانی یک نوع تقدیم پیشکشی است که به وسیله شاه یا کاهن بزرگ انجام 

می گرفته، که آئینی بود به منظور حاصلخیزی زمین بوده است. روحانی با نذورات 

 (.50: 1357)دیبا، خود به خدای ماه و تیشتر باران را سپاس می گوید

برای نزول باران و حاصلخیزی زمین دو 

رکعت نماز آیات به جای آورده شود که 

دارای مراسم و آیین خاص خود می باشد 

 و مردم انجام می شود.که توسط روحانی 

در فرهنگ فلکلور اقوام کردنشین در اطراف تپه حسنلو همچنان برای 

بوکه . نزول باران و حاصلخیزی زمین آیین و مراسمی را به جا می آورند

)چمچمه باران( عروسک باران خواهی در کردستان است که در  بارانه

 .شودبرگزار میایام خشکسالی یا سالهایی که میزان بارندگی کم است، 

 

دو نفر برای تیشتر قربانی می آورند تا او بتواند به فرمان خدای ماه ببارد)دیبا، 

(. بدیهی است که توفیق قهرمانان اسطوره ها بر دیوان و ددان متضمن 255: 1357

نذورات و قربانی بوده است. تعبیر وازه قربانی عملی اختیاری در جهت فدیه به 

 .(40-39: 1380)کامبخش فرد، است منظور دفع شر بوده

در اسالم نیز داستان قربانی کردن اسماعیل 

 توسط ابراهیم خلیل آمده است.
در دوران معاصر نیز مردم در مضایق و تنگناها، در گشایش و مناسبت 

های نشاط آور و در حفاظت از بالیا با اعتقاد کامل متوسل به قربانی و 

 یا تقدیم نذورات می شوند.

 

)شوالیه و گربران، زمین را نشان می دهد -مربع همواره یادآور جفت آسمان  -دایره 

دایره مانند کره، نمادی است برای کیهان و آسمان ها و خدای متعال  (.194: 1385

در شرق و غرب، آسمان و زمین به ترتیب، به وسیله دایره یی در درون یک مربع 

 (9: 1387)هال، نشان داده می شود

نماد روشنگری و کمال ، ه نماد کیهاندایر

که از طریق مثلث به مربع نماد زمین و 

مخلوقات تبدیل می شود، مرکز دایره نماد 

حقیقت ابدی است که نشانگر ذات الهی 

 .است که باید تجسم پیدا کند

در چین، دایره و مربع نمایانگر وحدت آسمان و زمین، یین و یانگ در 

است. دایره حرکت آسمان ها نیز هست که مقام مقایسه، انسان کامل 

 (.142: 1386)کوپر، گرداگرد مربع ثابت زمین می گردد

 

سال را به دوازده ماه تقسیم کرده، برای هر ماه سه صورت فلکی ارتباط می یابد. 

: 1379)مجیدزاده، بنابراین هر ماه به سه صورت دوره ای ده روزه تقسیم می کردند

103) 
در هر خانه ای وجود دارد و جزوء ضروریات زندگی می امروزه تقویم  

 باشد.

 

 نتیجه گیری -4

ساله  3200با قدمت جام حسنلو توان چنین اذعان داشت که می ،های آغازین مقاله حاضرطور کلی و با توجه به پرسشبه

ای و دارای معانی اسطوره ،نقش 21 باباشد. این جام بندی مجلل میدوران باستان است که فاقد ترکیب های پرکاریکی از جام

و گستره مکانی تری دارند که دامنه زمانی هزاران ساله ها ریشه در الگوهای قدیمیمایهبسیاری از این نقش باشد.نمادین می

 شود.  ن میاطبق سه مرحله تحلیل شده است که در ذیل به تفکیک بیجام نقوش در این مقاله  گیرند.وسیعی را در بر می

گانه بر اساس محل  21ابتدا نقوش شناسی و تفکیک نقوش، شناسی و اسطورهاصول نشانهبا مطالعه جام بر مبنای الف: 

دست آمده از این هه است. نتاج بشناسی پیرس تحلیل شده شده و سپس بر مبنای اصول نشانهقرارگیری بر روی جام مطالع

     : به شرح ذیل استتحلیل 

یک نقش گیاهی، پنج نقش هندسی، نه باشد: نوع نقش می 5ای ش داربه لحاظ تفکیک نقش جام حسنلو ونق کل -

 ارده نقش انسانی و دو نقش ترکیبی.نقش حیوانی، چه

اسطوره  جپن گیرند:مجزا از هم قرار می ر دستهشناسی، اساطیر موجود در جام حسنلو در چهااز لحاظ اسطوره -

 .جنگی، ده اسطوره مذهبی، یک اسطوره آیینی و شش اسطوره اعتقادی

شناسی ) جام حسنلو دارای هر سه نوع نشانهباشد. نقوش شناسی نقوش میسومین نکته با ارزش درمورد نشانه -

 .شوددیده میباشد و در مواردی نیز ترکیبی از آنها ای، شمایلی( مینمادین، نمایه

شناسی، شناسی، اسطورهپی برد که نقوش جام از لحاظ نوع توان به این نکتهجام بر طبق این سه مرحله می نقوشبا تحلیل 

 باشد.شناسی بسیار غنی مینشانه
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سومری، آکدی و...،  اقوام هوری، آشوری، بابلی،مطالعه نقوش جام بر اساس نمود معانی در میان اقوام مختلف از جمله ب: 

میان جام  ( تطبیق داده شده است. ارتباطشاهنامه، الهیات بابلی، متون زرتشتیه های مختلف )ادبی دورهمچنین نقوش با متون 

در نقوش دوره هخامنشی و جام  .حسنلو و مردمانش با سایر اقوام دوره باستان پیوندهای ادبی و تصویری بسیاری وجود دارد

ان رد پایی از نقوش جام حسنلو را پیدا کرد که نشان از تاثیر هنر و نقوش جام حسنلو بر به خوبی میتو )تمدن مانایی( مارلیک

به تحلیل نقوش برای پاسخ به چرایی انتساب واژگان نماد،  در تکمیل مطالب،  است. یینقوش دوره هخامنشی و تمدن مانا

خیزی،  باروری و شود نمادی از حاصلدیده میر جام حسنلو طور مثال نقش قوچ که دهباست.  شده نمایه و شمایل پرداخته

 طور کامل تحلیل شده است.هب 2باشد. سایر نقوش نیز در جدول شماره جاودانگی می

 که براعتقادات مردم باستان  ای ازرسد پارهنظر میان معاصر در نقوش جام وجود دارد، که بهم دوروسج: ریشه برخی از ر

 نقش از نقوش جام 9اند. ای دگردیسی کردهو با ورود اسالم نیز به گونهدر دوره معاصر تداوم یافته  اند،هنقش شد وجام حسنل

معاصر تحلیل شده است، از جمله عمل قربانی کردن در جهت دفع شر، چنانچه در اسالم نیز در ریشه اعتقاد  دریافتن به برای

 بررسی شده است. 3نقوش نیز در جدول شماره و سایر  شودربانی کردن حضرت ابراهیم دیده میمراسم ق

اند، از نمودهخدا و امدادهای غیبی را احساس میهای تاریخی نیاز به وجود ها در تمامی دورهانسان رسدهمچنین به نظر می

 اند.شدهوم مختلف به نیروی الهی متوسل میواسطه آداب و رسرو بهاین
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