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Abstract 

1. Introduction  

Jiroft civilization dating back five thousand years is one of the 

most magnificent civilization of Iran, which was discovered and 

recorded in 2001. After some time it was considered by 

archaeologists. Most of the remains of the Jiroft civilization relate to 

the sculptures of chlorite objects, which are represented by a variety 

of motifs, including the monument, plant, human, animal, fantastic 

and sometimes they are adorned in stone. Among these motifs, the 

role of the scorpion, after the role of the snake, was the most 

prevalent among the people of this civilization. This role is depicted 

in both a natural and an imaginary form, in which the imaginary type 

is seen in combination with human beings. Among the motifs of 

Jiroft's imaginary creatures, the role of scorpion-man has the highest 

value, signifying its special place both conceptually and mythically. 

In this article, according to the position of the scorpion, the works in 

Jiroft are analyzed. The purpose of this research is to study the role of 

scorpions in iconography. Iconography is a method of interpreting the 

history of culture and the art that reveals the cultural, social, and 

historical backgrounds of themes and patterns in the visual arts. For 
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this purpose, a descriptive-analytical method was used to collect data 

in both field and documentary methods. The result of the research 

studied the iconic aspects of the scorpion role and finally analyzed the 

findings by bringing the designs in the table and drawing the designs. 

 

2. Methodology  

The research has a descriptive-analytical nature and has been 

conducted by the library-based methods. Among the works discovered 

in Jiroft, the statistical population under study has been selected and 

analyzed from "Jiroft, the Most Ancient Civilization of the East" 

written by Dr. Yousef Majid Zadeh and "Work Treasure of Jiroft" by 

Sedigheh Piran. 

 

3. Discussion   

The ancient man created the animals from mud, stone and metal 

based on his beliefs and religion respecting and worshiping them. 

They were sometimes worshiped and revered as totems or ancestors 

and sometimes because of their natural beauty and power. In Iran, the 

identity of the animal motifs has undoubtedly been influenced by the 

environmental conditions, culture and religion of each tribe. Animal 

motifs can be divided into the symbolic domestic animals, the animals 

that were the symbols of power, belief and religion and the sacred 

animals that were worshiped as gods. One of the emerging 

civilizations in the Iranian plateau is Jiroft civilization, which was 

discovered in 2001. Among the animals which are a symbol of power 

and are rooted in the beliefs of Jiroft’s people, we can mention the 

scorpion. 

 Jean Perrot believes that the people did not use human faces in 

drawing motifs, but they used the creatures which were superior to the 

human in the third millennium BC, hybrid creatures are an example 

for it. In fact, these individuals displayed the divine superiority existed 

in their minds by some symbols. In the scorpion-man motif in the 

works of Jiroft, the upper parts of all men's bodies are naked and the 

skirts have been fastened to the waist by the large scarfs like the 

Sumerian figures. Without exception, they have long hair extending 

from the back to the waist. Archaeologists believe that some parts of 
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Gilgamesh narrative had happened in Jiroft and it is likely that its 

origin also belongs to this area. The word scorpion has been 

mentioned as Kharfster in Avesta. Among the works obtained from 

the Jiroft civilization that are related to the role of the scorpion, we 

encounter three types of icon, symbolic and index signs. Hence, Pierce 

believes that: 

 “There are three types of signs: first, similarities or icons; they 

give images of what they are doing simply by imitating them. Second, 

indicators or indexes; which they imply through physical contact with 

things. Third, general symbols or signs, which are linked to their 

meanings through use”(Sojudi, 2003, p. 33).  

The role of the scorpion in the artifacts discovered from Jiroft is in 

the form of a connection between the animal and its abdomen and it is 

designed as a part of the abdomen. It comes out of the head of both 

arms and at the end of each arm, there is a plier’s image. The abdomen 

of this animal is 7 rings and the tail is in 6 pieces and the last piece of 

tail has sting. In each part of the body, there exist 4 legs, which are 

also very delicate and thin. These legs are in the shape of a wing tip. 

The skeleton of this animal is depicted with straight grooves, or zigzag 

row. Moreover, the statistical population of this study is a selection of 

objects discovered with the role of scorpions and scorpion-man that 

have been analyzed and studied. For better readability of the motif on 

the dishes, they were first drawn linearly by the author and then 

analyzed. 

 

4. Conclusion  

Undoubtedly, we cannot still analyze the art of Jiroft completely. 

Among these are the examples of the scripts that are not readable at 

present and the objects whose usage have not yet been identified. 

However, the study of the motifs remained in Jiroft civilization 

reveals that they were substantive among the people of that era. 

Applying the artistic details and skills of the creators is the outcome of 

a careful observation and indicates the animals that existed around 

them. At the same time, the artists’ power of imagination in portraying 

the imaginary creatures is also notable. The imagination that created 

the images can be considered as the outcome of the people's beliefs in 

this land. The beliefs that have been drawn symbolically relying on the 
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physical powers of these animals, present creative images of the 

conquest of the powers of these creatures. 

 The existence of epic figures of both human and supernatural 

creature which control the threatening forces and were created in Halil 

Rud district in the mythology of the peoples in the Bronze Age. The 

conflicts that are not ordinary and have special meanings that we may 

never understand. According to the statistical population, usually the 

scorpion-man has been defeated in the conflicts between scorpion-

man with the man or man-cow and man-lion. Therefore, the 

hypothesis of the myths and Avestan texts about the scorpion 

associated with the underworld which is one of the devilish symbols is 

more probable in these scenes. But on the dishes that are seen 

naturally or in combination alone, one can imagine the hypothesis of 

reverence and respect for this creature and or its relation to the 

concept of fertility and marital bond. In any case, the source of this 

motif is rooted in the people's beliefs and opinions in Jiroft and other 

neighboring civilizations. The statistics shows that the scorpion-

human motif among the other hybrid and imaginary creatures is the 

only motif that can be seen alone, face to face and or with other 

creatures. This issue also increases the importance of the afore-

mentioned motif. 
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 رفتینماد عقرب در آثار تمدن ج یکونوگرافیآ

 1)نویسندة مسئول( این یصادق سارا

 2نجیبه رحمانی

 

                                                                               چکیده  

ال است، که در س رانیا هایتمدن نتریاز باشکوه یکی ساله، هزار¬با قدمت پنج رفتیتمدن ج

 جابه آثار عمده. گرفت قرار شناسانمورد توجه باستان یکشف و پس از مدت یدیخورش 13٧٩

از  یسنگ صابون است که با نقوش متنوع ایاش هایکاریمربوط به کنده رفتجی تمدن از مانده

 یآراسته و گاهاً  برخ یمعمار یو فضاها یالیموجودات خ ،یوانیح ،یانسان ،یاهیجمله نقوش گ

انجام شده مشخص شد، نقش عقرب، پس از  هایینقوش، با بررس نیا انمی در. اندشده شاننسنگ

ت صور دو به عقرب نقش. استتمدن دارا بوده نیرا نزد مردم ا یفراوان زانیم نیشترینقش مار ب

. شودیم دهیبا انسان د بترکی صورت آن به یالخی نوع در که استشده میترس یالیو خ یعیطب

را دارد که  یدرصد فراوان نیشتریب رفت،یج یالینقوش موجودات خ انمی در انسان-نقش عقرب

نقش  گاهیمقاله با توجه به جا نیاست. در ا ایو اسطوره مفهومی لحاظ آن به ژهیو گاهینشان از جا

مقاله مطالعه نقش عقرب به صورت  نی. هدف اشودیپرداخته م رفتیل آثار در جیعقرب به تحل

هنر است که  خیفرهنگ و تار خیدر تار ریروش تفس کی ،یکونوگرافیاست. آ یکونوگرافیآ

آشکار  یدارید یموضوعات و الگوها را در هنرها یخیو تار یاجتماع ،یفرهنگ یهانهیزمپس
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و  ایکتابخانه وهیاطالعات به ش یبه گردآور یلیتحل -یفیجهت با روش توص نی. بدکندیم

شناسانه نقش عقرب را مورد مطالعه قرار  لیشما هایجنبه قیتحق جهنتی. استپرداخته شده یاسناد

پرداخته  هاافتهی لتحلی به ها،کردن طرح یبا آوردن نقوش در جدول و رسام تاًیداده است و نها

 است.

 

 .نماد ن،انسا-عقرب عقرب، رفت،یج تمدن ن،یی،آ یکونوگرافیآهای کلیدی: واژه

 
 . مقدّمه1

 . شرح و بیان مسئله1-1

 عتیانسان به طب شیاست. گرا ختهیبا آن آم شیآموخته و زندگ عتیبشر همواره از طب

آداب و رسوم تا  ان،یو اد نآیی اعتقادات، در همواره او، بخشمعلم و الهام نیبه عنوان اول

 گرید یقابل مشاهده است. از سو خ،یو هنر در تمام دوران تار یقیفلسفه، شعر و موس

از  شی. آنچه بستین عتیانسان تنها شرط توجه او به طب کیولوژیب ایو  ییایجغراف طیشرا

و اعتقادات  نییگذاشته، آ خیاز تار شیو پ خیبر هنر انسان در طول تار قیعم یهمه ردپا

-یاز قو یکی میاو بدان ازیاعتقاد چه در فطرت انسان باشد و چه آن را معلول ن شهیاست. ر

 یاز همه و حت شیبوده و هست. آنچه ب عتیبه طب جهوبشر در انتخاب و ت هایزهیانگ نتری

 یاعتقادات را در خود ثبت و ضبط کرده، هنر و بخصوص هنرها نیاز اختراع خط ا شیپ

 ،یعیطب هایدهیکه پد کردیانسان تصور م ی( زمان18: 13٩3،یاست)افضل طوس یتجسم

 ینامرئ یروهاینخاک و... تحت نظارت وکنترل  یزیباران، توفان، حاصلخ زشیمانند ر

رفتار مساعد در آن، دست به هرآنچه که به گمان او  جادیو ا عتیکنترل طب یاست. لذا برا

-یپرنده، م کی ی. صداابدیدست  طیبرکت و تسلط بر مح ،یتا به بهبود زدیموثر بود م

 کی شد،می مد و جزر آمدن وجود باران باشد، حرکت ماه باعث به دگرینو توانست

 یزی. رفتار غرکردیم تیدر کوه و دشت هدا ایرا به سرچشمه انسان چارپا وانیح

 یتصور برا نیسبب ا ات،یمنابع آب و ح افتنیو  یعیحوادث طب ینبیشیدر پ واناتیح
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( انسان باستان 42حوادث و آنچه مطلوب است نقش دارند)همان:  جادیانسان شد که در ا

و  میو آن را مورد تکر کردیو فلز خلق مبراساس اعتقادات خود جانوران را از گل، سنگ 

-یعیو قدرت طب ییبایوگاه به سبب ز این ای. جانوران گاه به عنوان توتم دادیپرستش قرار م

ثبت کرده  یریتصو یرا در نمادها میتوجه و تکر نی. اشدندیپرستش و احترام م شان

 ،یکه به لحاظ اسناد دشبا نهیرید ریمطالعه تصاو یبرا یتواند کمک یم یکونوگرافیاست. آ

 ،یکونوگرافیآ پردازهینظر ،پانوفسکی. ندارد وجود هاآن میمفاه ییرازگشا یبرا یمنبع

 هاییژگیصرفاً با و یاثر هنر تجسم کی افتیسطح در نتریییو ابتدا نیمعتقد است نخست

 یو ظاهر یدرک براساس وجوه صور یعنیاثر ارتباط دارد؛  کی تیقابل رو ای یبصر

 یریتصو ریو غ یریتصو یبه درک اثر با توجه به قراردادها افتی. سطح دوم درثرا کی

ها و موضوعات متعلق هیمخاطب ارتباط دارد. از آنجا که درونما یاست که به دانش فرهنگ

با  دبای هابردن به آن یپ یبرا ستند،یو واضح ن یهیمشخص لزوماً بد یخیتار یدوره کیبه 

از  یترقیعم یسوم که مرحله یدوره آشنا بود. مرحله نآو هنر  اتیادب خ،یتار

و  یباطن یمرحله شامل معنا و محتوا نی. اشودیم دهینام یکونولوژیاست، آ یکونوگرافیآ

که اثر در آن خلق شده، ساخته  یفرهنگ یتیمرحله معنا از اثر و کل نیاثر است. در ا یدرون

 توانندیو م شوندیم یتلق «گرید زیچ کی» از «یینشانه ها» ریمرحله تصاو نی. در اشودیم

  .شوند یمعرف «کیسمبل هایارزش»به عنوان 

و فرهنگ و  یطیمح ستیز طیمتاثر از شرا ،یوانینقوش ح تیهو د،یبدون ترد رانیا در

سمبل  واناتیح ،یاهل نینماد واناتیبه ح توانیرا م یوانحی نقوش. استهر قوم بوده نییآ

 بندیطبقه شدند،یپرستش م انیمقدس که در حد خدا واناتیو ح نییآقدرت و اعتقاد و 

باستان داشتند،  انیرانیدر اعتقادات ا شهیسمبل قدرت بودند و ر که یجانوران انیکرد. در م

-در تمدن رانیجنوب ا هایجانور عالوه بر تمدن نیبه عقرب اشاره کرد. نقش ا توانیم

 نینکته که سر منشا ا نی. اشودیم دهید زیدره سند نمصر و  رودان،انیهمجوار چون م های

 قیبه پژوهش و تحق ازیمتاثر از آن بودند ن گرید هایتمدن و استنقش از کدام تمدن بوده

 دهیآثار مکشوف آن به وفور د انیکه نقش عقرب در م هاییاز تمدن یکیدارد.  یگرید
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 یدر پ روشیمان است. پژوهش پو در استان کر رودلیدر حوزه هل رفتیتمدن ج شود،یم

در چه  رفتیتمدن ج نیساکن انینقش عقرب در م گاهیپرسش است که: جا نیپاسخ به ا

 یبرا کند؟یرا بازتاب م ییچه معنا ینییو آ ینقش به لحاظ مفهوم نیاست و ا یسطح

نقش عقرب در  ژهیو گاهیمحتمل است که، با توجه به جا هیفرض نیپرسش، ا نیپاسخ به ا

نقوش  انینقش بعد از نقش مار در م نیدوم ی)براساس فراوانینقوش جانور ریسا نایم

مردم حوزه  انیدر م سزاییبه ریتاث یو مفهوم ینییبه لحاظ آ هماینقش نی(، اتاس یجانور

از تقدس و احترام  ینگاه حاک ینقش با نوع نیا رتصوی آن دنبال به و استداشته رودلیهل

 .استسلطه درآوردن آن همراه بوده و تحت ریتسخ نیو همچن

ه ب رفتیجنقش عقرب را در تمدن  یکونوگرافیآ وهیدر نظر دارد به ش روشیپ پژوهش

قش ن یفکونوگرایپژوهش، مطالعه آ ی. هدف اصلدینما یبررس یو کاربرد یلحاظ اعتقاد

. تمدن است نای از شده کشف ایبر اش هیبراساس کاربرد آن با تک رفتجیعقرب در تمدن 

 یفه معرشده است. در بخش اول ب نیتدو یبخش کل دوپژوهش در  نیمنظور، ا نیا یبرا

وجود م کیبا انسان در قالب  بشیمرتبط با نقش عقرب، ترک یکونوگرافیآ هاینشانه

 ین بر روآ لیتحل تایو نها گرید هاینقش در تمدن نیا گاهیدر بخش دوم به جا ،ینیفرازم

 .پردازدیم قیتحق هایافتهیو  رفتیظروف تمدن ج

 تحقیق پیشینة .2-1

صورت  یخوب قاتیتحق رفت،یخوشبختانه با توجه به نوظهور بودن کشف تمدن ج

تمدن  نتریکهن رفتیج"به کتاب  وانتیمنابع م نتریمهم از. استگرفته

-توسط سرپرست گروه باستان توجهی قابل آثار که کرد ( اشاره1382دزاده،ی)مج"شرق

 قهیبه کوشش صد "رفتیارجآث ینهگنجی" کتاب. استثبت شده دزادهیر مجدکت شناسی

 است،پرداخته رفتیآثار مکشوف از تمدن ج ییبه شناسا زیکتاب ن نی( که در ا13٩2)رانیپ

نوشته زهرا  "رودلیحوزه هل افتهینو یها هماینقش"کتاب  نهمچنی. است ذکر قابل

اشاره دارد.  رفتیقوش آثار کشف شده از جن یبه بررس کیبه تفک زی( ن138٩)یآقاعباس
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 رفتیدر تمدن ج یبه صورت کل یوانینقوش ح ی(که به بررس13٩4)یفاطمه جانباز لهمقا

تمدن  ینقوش جانور یبه خوانش توتم ایمقاله در( 13٩8)منشصحت رضا. استپرداخته

 یرحوزهیو تاث ارتباط یبه بررس یا( در مقاله13٩4)مرادی. استپرداخته رودلیهل یحوزه

 ژان. استپرداخته الدیدر هزاره سوم قبل از م رودانانیبا دشت شوش و م شرقی جنوب

 به را نقوش و استپرداخته کلی طور به رفتینقوش ج لیبه تحل ایمقاله در( 1386)پرو

-( در مقاله1386)نگتونیکاو چاردری. استکرده میتقس یوانیو ح یاهیگ ،یانسان هایگونه

 نیو تطابق آن با سرزم رفتیج ییایجغراف تیموقع یبه بررس "چه بود رفتیج"عنوانبا  ای

و  یری. بصپردازدیبه آن اشاره شده، م نالنهرینیب هاینوشتهآرتا که در دست

درخت در  هایانگاره ایاسطوره یبه محتوا ینگاه"با عنوان ای( در مقاله1384)یصرف

که  کنندیم انیو ب پردازندیارتا م نیردمان سرزمبه نقش درخت در باور م "رفتیتمدن ج

 "با عنوان ایدر مقاله زی( ن13٩4)آبادینینداشته است. زهرا حس ،ینیینقش تنها جنبه تز نیا

نوع تفکر  ریبه تاث "رفتیتمدن ج یدر آثار سنگ یبیو جانوران ترک ینقوش جانور یبررس

-پرداخته است. در پژوهش کلی طورهدر خلق نقوش ب شانرامونیپ طیو مح رفتیمردم ج

نقوش  انیآن در م یبه طورخاص به نقش عقرب با توجه به فراوان فتهگر صورت های

اساس  نینقوش اشاره دارد. بر ا ینییآ میمفاه یبه بررس ایمتر مقالهک و استپرداخته نشده

 .خواهد بود تیاهم یدارا روشیپژوهش پ

 . روش پژوهش3-1

 زا. استهصورت گرفت ایدارد و به روش کتابخانه یلیتحل-یفیتوص یتیپژوهش ماه

مورد پژوهش برگرفته از  یجامعه آمار رفت،یآثار کشف شده از تمدن ج انمی

و کتاب  دزادهیمج وسفیدکتر « تمدن شرق نتریکهن رفتیج» رآثارکتابیتصاو

 شناسینباستاه موجود در موز ایاش یتعداد نیو همچن رانیپ قهیصد «رفتیآثار ج ینهیگنج»

 .اندقرار گرفته لیانتخاب و مورد تحل رفت،یج

 

 . بحث و بررسی2

 رانیا ریدر اساط وهایو د منیاهر .1-2
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خویشکاری موجودات شرور در اساطیر ایرانی که بر بنیاد دیرپای دوبُنی ایدئولوژیک 

نیکوی اورمزد  اند، نقشی است که این یاران اهریمن به عنوان مانع در برابر آفریدگانمبتنی

کنند تا با ایجاد دشواری در ادامه یورش اهریمن به جهان اورمزدی، آفریدگان ایفا می

دهد. انواع ها را در مسیر تکامل و بلوغ معنوی قرار میبرگزیده را به چالشی بکشند که آن

شاخص این موجودات شرور در اساطیر ایرانی در نمودهای اهریمن، اژدها، دیوان، جهی، 

ترین موجودات شرور در اساطیر ایرانی، شود. شاخصیان و جادوان و خَرفستران دیده میپر

ها از متون کهن اوستایی تا شاهنامه و فرهنگ شفاهی ایران تداوم داشته است، که وجود آن

ترین موجودات اساطیری بدکردار و مهیب که اند؛ بخشی از شرورترین و مبهمدیوان بوده

ترین محمل برای فرافکنی تخیل ایرانی باشند و است مناسبها باعث شدههویت انتزاعی آن

های اساطیری داستان حماسی، همواره اهمیت خاصی داشته باشند. اهمیت در تفسیر کیفیت

است که از کیش بهی و های دینی باستانی در ایران تا آنجا بودهوجود دیوان در نظام

-در مقابل دئویسنی)دیویسنا=ستایش دیوان( یاد مییسنی پرستش اهورامزدا با عنوان مزده

-شود. دیوان در حقیقت یکی از دو گروه اصلی خدایان هندوایرانی را تشکیل می

ها( که در دو فرهنگ اساطیری هند و ایران خویشکاری کامالً متفاوت دادند)دئوها و اسوره

هندی دیوان ستوده ها و در فرهنگ اند. در فرهنگ ایرانی اسورهو متضادی کسب کرده

 "مایا"ها با نیروی معجزه آمیز اند. اسورهدار شدهشده و گروه متقابل نقش منفی را عهده

( البته در فرهنگ ایرانی، دیوان نیز چون همتای هندی 60: 13٩2راندند)ابراهیمی، فرمان می

رهبر » منآمدند. اهریها، مظاهری از خدایان مورد ستایش به شمار میخود در برخی آیین

است که در جایگاه شرارت)دوزخ(، در مغاکی تاریک اقامت « دیوِ دیوان»و « گروه دیوان

دارد و هدف او نابودی آفرینش اورمزدی و فریفتن و به تباهی کشاندن آن است و دیوان، 

( دیوان در متون میانه چون بُندهش نیز 80: 13٧3های هدف بد او هستند)هینلز، زاده

های ( اما در آیین36و  34: 136٩دادگی،اند)فرنبغخوانده شده« دگان اهریمنآفری»صراحتاً 

ترین ادیانی که پرستش دیوان است. یکی از مهمتر، مرکز ثقل دیوان، ایزد مهر بودهکهن
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در پیشینه آن نقش اساسی داشته، آیین مهری باستان است؛ البته نه موج دوم و متکامل این 

واج داشت و به غرب نفوذ پیدا کرد، بلکه کیش کهن مغان کیش که در عصر اشکانی ر

های شرقی فالت( که شامل بر شکلی از چند خدایی ابتدایی، ایرانی)به خصوص در بخش

-هایی خاص بود که ایزد مهر مهممبتنی بر پرستش گروهی از خدایان صاحب خویشکاری

که از آن به دئویسنا تعبیر  دار بود؛ کیشیترین نقش را در حلقه اجتماع این ایزدان عهده

است، در آغاز به ایزدان فروغ و « درخشش»اند؛ حتی واژه دیو که در اصل به معنیکرده

-شد.  پس از اصالحات دینی زرتشت، دیوان صاحب جلوهروشنی در آیین مهر اطالق می

 کار شدند و حتی مهر که خود سرور دیوان بود و در کیش جدید به جبههای منفی و زیان

زند و سوار بر گردونه اهورا پیوسته بود، در مهریشت کسی است که دیوان را گردن می

( اهمیت مهر 26کوبد)مهریشت، بندها را به گزر گرانش درهم میزیبای خود، سرهای آن

ها با خدایان موسوم به شاخدار است در میان دیوان شاخدار ایرانی، اولین وجه شباهت آن

تواند به اند. شاخدار بودن دیوان نیز میخدای خورشید شکل گرفته که عموماً در نسبت با

های متعلق به دشمنان ایرانیان باستان اشاره کند، وجود همین خدایان شاخدار در فرهنگ

 شود.های جیرفت و عیالم نیز دیده میآن چیزی که در تمدن

  (اَپوش)خشکسالی دیو نماد عقرب .2-2
 ثبت زرتشتی متون در هاآن دنیای و خدایان هایاسطوره یدرباره ما اطالعات بیشتر

 شامل شود،می نامیده هایشت که اوستا از بخش آن در موجود هایاسطوره» .استشده

 اروپایی-هند کیشی کفر دوران به احتماال که است زرتشتی ماقبل کهن بسیار هاییافسانه

 و پادشاهان خدایان، که است اینهقهرمانا کردارهای یدرباره هاقصه این. دارد تعلق

 (3: 1383 کریتس، سرخوش)«دهندمی انجام بشری و طبیعی ماورا دشمنان علیه جنگجویان

و  ینویجهان م نشیاست که پس از آنکه اهورامزدا دست به آفرآمده نشیاسطوره آفر در

شست و دست نن کاریهم ب منیاهر آمدند، دیفروهرها پد و زدانیو ا زد و امشاسپندان یماد

را  وانید زدان،یو در برابر ا کانیزد و در برابر امشاسپندان، کمار یجهان بد نشیبه آفر

 وانیکار گمارده شد. تعداد و شمار دبه یوید ی،زدیدر برابر هر ا بیترت نی. به ادآوردیپد
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که  طور. هماناندمنیاهر ارانیدست وها،ید .(523: 1383 ،یفیهستند)عف اریبس زدانیمانند ا

که با نشان  یویددر میان دیوان، دارند.  یمختلف فیوظا زدان،یچون ا زین وهایگفته شد، د

 ای)اَپَـئوشَـه  ویداَپوش .1یودپوشاَ یعنیاست؛  یخشکسال ویشود، دیعقرب شناخته م

هاست و راه باران را برنده آب نیو از ب یخشکسال وید یزرتشت یهاآپائوشه( در اسطوره

و مردمان در  زدانیبا ا یدشمن یبار برا نیاست و چند شتریپوش هماورد تا .بنددیم

 یاالعقرب است که ستارهستاره قلب یشود. اپوش نام پارسیوارد م یرانیا یهااسطوره

(. در اسطوره نبرد abadis.irت)کژدم )عقرب( اس یفام در صورت فلکپرنور و سرخ

 یاریرا به آب شتریت د،یجهان را آفر« ورامزدااه» چون اپوش با تیشتر چنین آورده شده که

 ینهایگرداند و سرزم رابیرا زنده و س نیعالم دستور داد تا از ابرها باران بباراند و و زم

اَپوش را بر آن گماشت تا باد گرم  ،«منیاهر»سو  گریاز د را سرسبز و آباد گرداند. ییایآر

ژمرده سازد و رود و چشمه را بخشکاند. اه را پیها را خشک کند و گل و گنیبوزاند و زم

که بر  نیبخش و زهرآگانیجانوران ز یبودند و از الشه یمردمان و جانوران رو به نابود

سراسر پاک و  نیکه زمآن یبرا و از آن خاک آلوده شد. دیمانده بود، زهر تراو نیزم

 بلند و لگام زر یهاسمو  نیزر یهابا گوش بایو ز دیسپ یگونه اسبهب شتریشسته شود، ت

 الییل و بو دم کَ اهیس یاسب یگونههب زیفرود آمد. اپوش ن 2فراخکرت یاینشان در کنار در

 ییروز زورآزماو سه شبانه ختندیوآاسب در هم  دو .با او برخاست زهیگوش به ست دهیو بر

هزار گام از  او را ویدشکست خورد و اپوش شتریت زدیمبارزه، ا نیکردند. اما در سرانجام ا

 .بر جهان غالب گشت یو تشنگ یفراخکرت دور انداخت. پس از آن بود که خشک یایدر

، پس از شکست از اپوش هراسان شد و خروش برآورد و بدرگاه هورمزد شکوه شتریت

و  کنندینم ادیبر مردمان! چرا از من  ی! وانیزم اهانیها و گبر آب یبرمن، وا یوا»کرد: 

 یهورمزد! ا ینبرد کنم. ا یخشک ویو با د رمیگ رویها نآن شیتا از ستا ندیستایمرا نم

پس از آن «کنم. رابیبخش تا سراسر جهان را س رویکن و ن یاریجهان، مرا  نندهیآفر

ده اسب و ده شتر و ده گاو و ده رودخانه  یرویکرد و او را ن یاریرا  شتریهورمزد، ت
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او  یدر کنار فراخکرت فرود آمد. در پ یفراوان یورین نیبا چن شتری. آنگاه تدیخروشان بخش

 رهیبر اپوش چ شتریت مروزیدر ن او آمد. بادگربار به کارزار  منیاز جانب اهر زیاپوش ن

 شتریفراخکرت دورش کرد. پس از آن، ت یایگشت و او را شکست داد و هزار گام از در

و  اهانیگ یا بر شما اهورمزد! خوش یخوشا بر من ا:»برآورد  یابیو کام یبانگ شاد

شد و  واهندها پرآب خی. اکنون جوییایآر نیسرزم ی! خوشا بر شما انیزم یرو یهاآب

دوباره به  شتریت آنگاه( 16٩:  1384بهار، )« ها روان خواهد گشتکشتزارها و چمن یبسو

را بجوش آورد و از دل  ایفراخکرت فرود آمد. در یایبه در ییبایو ز دیاسب سپ یگونه

فراخکرت  یایدر انیکه در م یو خروش و تالطم برپا کرد. از کوه ختانگی موج هاآب

گرفت. آنگاه باد جنوب ابر و مه  دنیاست مه برخاست و ابر به جنبش آمد و باد جنوب وز

 نلز،یکشتزارها و منزلگاهان هفت کشور برد)ه یراند و باران و تگرگ را بسو شیرا پ

1368 :3٧). 

 خرفستران ئتهی در عقرب .3-2

(، 356: 2، جلد 13٧٧ها،  شتیآمده است) 3رستَرفَدر اوستا به صورت خَعقرب  واژه

، 28)هات سنایاست. خرفستران در  فیو کث انکاریز یخرپ و خرفس به معن شهیخرفستر ر

دزدان،  یاستعار یدر معنا انکار،یو ز یاطالق برجانوران موذ ،یقیحق ی( عالوه بر معن5بند

ها،  شتیست)اکار رفتهبه زیهستند ن سنایکه دشمنان مزد نیشابکاران چادرنبدکاران و ن

مانند  انباریزهردار، گزنده و ز یجانوران یدر متون پهلو خرفستران (.356: 2، جلد 13٧٧

، عنکبوت راژدها، مار، کژدم، کلپاسه)چلپاسه(، وزغ، مور، موش، ملخ، مگس، زنبو

 نیزم یساخته و در رو ییاهورا یهادهیا موجودات و پدمقابله ب یبرا منیو...هستند که اهر

و پردار.  ینیزم ،یاند: آبشده میدسته تقس سهپراکنده کرده است. در متون خرفستران به 

برده  یاوستا از کژدم نام در .شد یجار نیو اپوش بر زم شتریت یهازهرخرفسترها در مبارزه

 یاست و انواع نیجمله خرفستران زهرآگجانور از  نیا ،ینشده است. براساس متون پهلو

از آنجا که خرفستران موجوداتی اهریمنی هستند، از بین  .(2٩: 13٩5و طحان ،  ازیدارد)ا

که در کتاب دینی مینوی است. چنانها از نظر ایرانیان باستان، کاری واجب بودهبردن آن
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ن زمین آنجاست که شادتری»خرد، درباره شادترین و ناشادترین زمین چنین آمده است:

بار در سازند و ناشادترین زمین جایی است که این جانوران زیانخرفستران را از آن دور می

( کشتن خرفستران از وظایف زرتشتیان 1٩-18: 1354مینوی خرد،«)جا جمع شده باشندآن

و  کردنداست. ایشان باید با اهریمن و هر موجود ساخته وی نبرد میخصوص موبدان بودهبه

 زدودند.ها میجهان پاک را از آالیش آن

 مهر آیین در عقرب اهریمنی نقش. 4-2

مهرپرستی یا میترائیسم، آیین پرستش مِهر است که ابتدا در آسیای صغیر شکل خاص و 

خود گرفت و پس از آن به اروپا رفت و رقیب سرسختی تا قرن چهارم میالدی در سری به

ز غرب تا شمال انگلستان و از شرق تا هند گسترش یافت و برابر مسیحیت بود. مهرپرستی ا

ای شماری تحت تاثیر این آیین بودند. آیین مِهر یا کیش بُغانی در ایران نیز پیشینهپیروان بی

ها، مظهر وحدت و درخشان دارد. مِهر، خدای روشنایی، جنگجوی فاتح، حافظ پیمان

( در وداها و اوستا، نام میترا 6: 13٧5محبت میان بشریت و خدای شفابخش است)ورمازرن،

با نام وَرونا و اهورامزدا، همراه است و میترا در حکم ایزدی است که دستیار اهورامزدا 

کند)همان: فرمانروای جهان روشنایی است و در صف مبارزان خیر و راستی نبرد می

(. 1رب است )تصویرشود، نقش عقهایی که همراه میترا دیده می(یکی از نمادها و نشانه1٧

شود، با خورشید برای جان که میترا زاده میکه در آیین میترائیسم پس ازآنبدین ترتیب

پیمان و بخشیدن دوباره به جهان و موجودات و تامین خیر و سعادت معنوی برای آدمیان هم

-گیرد و سوار آن میهایش را میبدین منظور روزی گاوی را دیده و شاخ شود.متحد می

دهد و سگ وی جایش را پیدا می گریزد اما کالغ جای او را به مِهر نشانشود. گاو می

کند تا از جاری شدن خون او زمین بارور کند. میترا، گاو را به غار برده و قربانی میمی

ی آن را زند تا نطفهروید. در این میان عقرب بیضه گاو را نیش میشده و گندم و تاک می

جامانده از ( در میان اشیا به10: 13٩2مکد)حفظی یکتا، ماری خون او را می آلوده سازد و

ای از یک تنگ های آیین میترائیسم قابل قیاس هستند، نمونهتمدن جیرفت،که با نشانه
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(. 2خوانی دارد)تصویرمخروطی از جنس سنگ صابون وجود دارد که با اسطوره میترا هم

-اند در بخش تحتانی تصویر دو پیکره شاخقرار گرفتهنقوش در دو بخش فوقانی و تحتانی 

شود که شود. در قسمت باالی ظرف نقش دو گاو دیده میدار در حال نبرد با مار دیده می

نظر دار سمت راست که بهها نقش یک عقرب است. موجود شاخدرست در زیر شکم آن

است. قرار گرفتههایی شبیه عقرب دارد که در زیر شکم گاو، اهریمن است چنگال

خواست بدی بکند، اهریمن می»گوید:، در مورد اهریمن، مار و عقرب چنین می4ورمازرن

میترا بدی را به رهایی بشریت تبدیل کرد و خود را نجات دهنده خواند. محتمل است 

بقایای این اسطوره، که اهریمن به گاوی حمله کرده، در نقوش عقربی که بیضه گاو را در 

خواهد منی، فشارد، بازمانده باشد. عقرب با چنگ زدن به بیضه گاو مید میچنگال خو

یعنی منبع زایندگی و حیات را از بُن درآورد. در اساطیر یونان، مار نماد زمین است. از 

مکیدن خون گاو، مار یعنی زمین تمایل خود را به آبستن شدن و خیر بشریت را فراهم 

( نبرد اهریمن و وجود گاو، عقرب و مار روی 84-83ورمازرن: «)کندکردن، آشکار می

 کند.  هایی از آیین میترا را محتملتواند فرضیه نشانهتُنگ جیرفت، می

 

 (1383، نقش برجسته مهرابه، نقش عقرب همراه میترا ر صحنه گاوکشی مقدس، )ورمازرن،1تصویر

 (34: 1384، تنگ مخروطی جیرفت)مجیدزاده،2تصویر 

نظران که وجود جانورانی مثل عقرب را ظر ورمازرن و برخی از صاحببر خالف ن

های حیات که نطفه و خون گاو کنند تا چشمهدانند که سعی مینشانه و مخلوق اهریمن می

است، مسموم نموده و از بین ببرند. برخی عقیده دارند که شاید مار و عقرب، نماد زمین و 

نماینده انواع حیواناتی هستند که از نطفه گاو قربانی  تولید نسل، از عناصر نیکی باشند که
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توان به دوجهی بودن نماد عقرب ( بنابراین می151: 1381آیند)استخری،وجود میشده به

 توجه داشت.

 ایران اساطیر در . نگهبانان5-2

قبت یر مرامرو خها و قلدر باورهای اساطیری محافظان، در برابر شر و اهریمن از داشته 

 ی مغلوبا برارکنند. اهریمن که همواره در تالش برای غلبه بر دنیا است نیروی خویش می

ای خیر نموده ای اصلی نگهبانان، محافظت ازگیرد. وظیفهساختن نمودهای خیر به کار می

ه شود و یا محافظت از قلمروهایی کی زندگی و هستی محسوب میاست که جوهره

ام گی را نزند توان درخت. از جمله این نمودهای خیر، میاهریمن حق ورود به آن را ندارد

 برد. 

درخت  ( آمده است،14بند  2در باور ایرانانیان، چنان که در بهمن یشت)فرگرد 

اره به ه اشزندگی دارای هفت شاخه است از طال، نقره، برنز، مس، قلع و آهن آمیخته ک

ا هاز آن هر یک اند وکردهها فرمانروایی میهفت سیاره مقدس یا هفت ملتی دارد که بر آن

-تمدن دگی درای ایران. درخت زنی تاریخ افسانهمنطبق است بر عصری از ادوار هفتگانه

ه و ده شدی خیر و برکت شمرهای باستانی سراسر جهان نماد باروری و رویش یا واسطه

خصوصا در هایش خاصیت درمان بخشی آالن بشری را داشته است. این نقش برگ

الً ه. معمورفت هنرهای تزیینی و رمزی بین النهرین از سه هزار سال پیش از میالد به کار

، شیر وحشی ای )شیردال، بزدرخت زندگی میان تصاویر دو راهب و، یا دو جانور افسانه

 حسوب میاک مو..( قرار دارد که نگهبانانش به شمار می روند و رمز نیروی مقدس و بیمن

 (.101: 138٧ شود)پوپ،

خلق موجودات ترکیبی نیز که دارای قدرت های انسان و حیوان را به صورت نیروی 

هراس مردم از عوامل فرازمینی داشته باشد، نیز از دیگر صور ظاهری نگهبانان است. 

که سعی در خلق مخلوقاتی با قدرت مخرب طبیعی، ارواح شرور و دشمنانشان باعث شد 

ای برای به جا آوردن مراسم . بعضی از جانوران ترکیبی وسیلهندها داشته باشبرابر آن
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مذهبی و آئینی بودند و تعدادی از آنها هم از بین داستان ها و اسطوره های ایزدان، جانوران 

 .و قهرمانان مردم باستان بیرون آمده بودند

شور به آا از ای بودند که خود رگاو مردها و اسفنکس ها )ابوالهول(، نگهبانان ویژه

تن  یزاد برر آدمها را به عهده گرفتند . سایران رسانده بودند و در ایران حفاظت از کاخ

د. اگر ه بوالعاداسفنکس نشانه هوش و ذکاوت آنها و بدن گاو نشانه قدرت و نیروی فوق

ردید. گه میهای آنها اضافهم بالی بر کتف آنها افزوده شده بود، سرعت هم به خصوصیت

 ین هیوالازنده ای برخوردار بود. برای ساای جانوران ترکیبی، سر از اهمیت ویژهبین اعض

هستند و  هاگنج وها محافظ اموال شیردال ت.استر بودهها مهمخرد و تفکر از باقی ویژگی

 هرآمددم هم یالمی هم به نگهبانی گماشته شدند. شیردال حتی به شکل طلسعبر در معابد 

نان در نگهبا بدین شکل از شر ارواح شرور و جادوگران خالص کند.  رانیاکان باستانی تا 

 اساطیر نمود قهرمانان با قدرت های فرازمینی را دارند. 

 . عقرب در نقش نگهبان دروازه های کوه های مشو6 -2

عقرب به دو صورت در تمدن جیرفت ترسیم شده است؛ یکی در شکل معمول آن و 

-ی نیش کشندهانسان. در  حالت کلی عقرب به واسطه -دیگری به صورت ترکیب عقرب

توان نماد هرآنچه که مظهر یرا م عقرباش با مفاهمی مرگ و زندگی در ارتباط است. 

و اتحاد دوباره است، دانست)کوپر،  یاندامیاست و مظهر مرگ و ب زیمرگ و رستاخ

 ی در اواخر دورهاحتماالًیابد. انسان اهمیت می –دراینجا ترکیب عقرب  (.355: 13٧٩

 -شودیخدا ظاهر م-که به صورت مادر یاههلاره، هشیبه عنوان نماد الهه ا نقش نیا یکاس

ژان پرو معتقد است در  .(265: 1383)بلک و گرین،استحک شده5کودوروها یبر رو

هزاره سوم پ.م، مردم در تصویرکردن نقوش نه از صور انسانی بلکه از موجوداتی برتر از 

ای از آن است. در حقیقت این افراد با کردند که موجودات ترکیبی نمونهن استفاده میانسا

-زمینه ذهنشان وجود داشت، میکمک نمادهایی به نمایش آن برتری الهی که در پس

تری دارد. در واقع باید گفت مسائلی طور بوده، دلیل پیچیدهکه چرا اینپرداختند؛ اما این

اند و تقریباً در تمام جوامعی که در هم مرتبطو نگارش همگی بهمانند مذهب، هنر، خط 
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مخلوق در (. این ٧4: 1386آیند)پرو، وجود میطور همزمان بهدوره مشابهی قرار دارد، به

همچون انسان و  ینیو با مسائل زم یمذهبریو غ یویدن یاگمش)حماسهلیاسطوره گ

سرو کار  دانیجاو یزندگ یو براجنگ و جستج ،یدوست ،ییو ماجراجو عشق  عت،یطب

 یهاکوه یهادارد( در دروازه یو نهان آگاه یسر یزهایاز چکه است  یدارد و کس

-عنوان زوج خوف گذرد(بهیاز آن م شیخو روزانه ردر سف دیکه خورشی هامشو)دروازه

 یهاتیشخص کهدهد یمسئله نشان م نی(ا31٩ :13٧٩دزاده،یکنند)مجیم ینگهبان زیانگ

مردمان منطقه سهم  یو عموم یخصوص یدر زندگ یمذهب یو باورها دیو عقا یریطاسا

های سومری، باالتنه انسان جیرفت همانند پیکره-های عقربدر پیکره اشته است.د ییبسزا

ها بدون استثنا است. آنهمه مردان برهنه و دامن به کمک شال بزرگی به کمر محکم شده

مناطق در برخورد با  نیمردم ا است.انتهای کمر ادامه یافته موی بلندی دارند که از پشت تا

پس از  یو شر، مرگ و زندگ ریخ ،یو بد یکیانسان، ن شیدایچون مبداء پ یمسائل فلسف

 یخلق کردند تا بتوانند برا یموجودات مافوق بشر شیخو لیو قدرت تخ شهیمرگ با اند

 .(2٧ :13٩1 ،ی)جانبازابندیب یمجهوالتشان پاسخ

 ایپشت  یدر راستا زیدآمدیته یاگونه م که بهدُ بر شهیانسان هم-عقرب ریتصودر 

مرد  نهتمینبا ظاهر نسان در هنر سلسله سوم اور ا -شود. عقربیم دیتاک ،سرآمده یباال

 اهمهره یب بر رومردانه و دم عقر یپرنده وآلت تناسل یهادار و پنجهو کاله شاخ دارشیر

 زین یآشور -نو یدوره و درمش به عنوان مالزمان شَ .استشده دهید یآکد یو دوره

ی این بل. درحماسه با(3)تصویر(266همان: )استبوده یقدرتمند انیحام وان،ید هیعل

انسان  -عقرب یهیماشاست. نق امتیاز مخلوقات حاضر در روز ق یکی نشیفرآ موجود،

ش شو یهاز کاوشا افتهیبا آثار اده، ، طبق نظر مجیدزبار نیاول یبرا رانیمفرغ ا دورهدر 

 المعی یدوره یاهر استوانهمُ یلاثر گِ کی یشده است. که بر رو یدر خوزستان معرف

  .(-،13٧0 دزاده،یشود)مجیم هق.م مشاهد 2500کهن، حدود 
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 (1388نسان دوره آشور جدید)خسروی،ا-ای با نقش عقربمهر استوانه ،3تصویر

 های پژوهش. یافته7-2

ه نوع س، با دست آمده از تمدن جیرفت که با نقش عقرب مرتبط هستنددر میان آثار به

 جودو نشانه نوع سه »معتقد است: ای روبرو هستیم. پیرسنشانه شمایلی، نمادین و نمایه

 طریق از صرفا دنماینمی که را چیزهایی از تصوراتی که ها؛شمایل یا مشابهات نخست: دارد

 ارتباط یقطر از که ها؛نمایه یا هاشاخص دوم. دهندمی دستبه هاآن تصویری تقلید

 بردکار طریق از که ،عام هاینشانه یا نمادها سوم. کنندمی داللت هاآن چیزها، به با فیزیکی

 (33: 1382سجودی،)«اندیافته پیوند معنایشان با

 یرفت،جه از شدشناس فرانسوی، نقش عقرب در آثار کشفطبق نظر ژان پرو، باستان

 یحاز شکم طرا یاست و به صورت جزئ تکهکو یبا شکمش  وانیسرحصورت اتصال به

رشکل وجود انب یریهر بازو، تصو انتهای در و شده خارج بازو دو سر قسمت از. ستاشده

 شیست ناقطعه دم که سرکج  نیقطعه است و آخر 6حلقه و دمش ٧ وانیح نیدارد. شکم ا

پاها به  نیا و نازک است. فیهم ظر اریپا وجود دارد که بس 4 تن،دارد. در هر قسمت از 

 ییهافیرد ایراست، مواج  ییارهایبا ش وانیح نیشکل نوک بال هستند. اسکلت ا

 (٧2: 1386پرو،)استشده دهیکش رتصویبه گزاگیز

انسان است که مورد -شده با نقش عقرب و عقربجامعه آماری، منتخبی از اشیا کشف 

تر، ابتدا به های روی ظروف برای خوانش آسانمایهاست. نقشبررسی قرار گرفته تحلیل و

 صورت رسامی توسط نگارنده ترسیم و سپس مورد تحلیل قرار گرفتند.

 
 نقش عقرب در تمدن جیرفت
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 های ظاهری و مفهومی نقش عقرب در جیرفت، مآخذ: نگارندگان( تفکیک ویژگی1نمودار

 انواع نقش عقرب در تمدن جیرفت، مآخذ: نگارندگان( یافته های تحقیق؛ 1جدول

 مشخصات تصویر تصویر ترسیم خطی توضیحات
کا   گر انساا  الاه ب آار     کنش

هاااو  حشاای حا تحاا    حیااوا 

کنترل خود دح  حدب آا قراح داد  

ها آ  طرف پایین قصد آار  سر   

-القاااو ماناااو خاااای داحد  آاا 

خصوص قراح گرفتن نیش القار   

حاستا، ایان ماناا حا   نیز دح هما  

هاو آد آ  سم  پاایین  ک  پدیدب

هاو خو  آا   ها   قدحت  پدیدب

-سم  آاال هستند حا تشدید مای 

 کند 

 

 

 

 
 

 

گیهس، جنس: سنگ ااآو ، 

کنناادب نااانوحا ، موضااو : حا 

 5/11قطردهان :

 5/14آلندو:

هاایی کا  دح   انساا  -تصویر شیر

هاا  انساا  -حال ساتیز آاا القار    

ین جدال پیر زو آاا  هستند  دح ا

انساا   -انسا  اس    القر -شیر

-آ  سم  پاایین   مللاو  شادب   

انسا  ک  -انتهاو د  القر  اس  

آا ماح دح احتباط اس    دح نقاش  

انسا  دس  پلنگ حا -دیگر القر   
 

ظاارف اسااتوان ، جنس:ساانگ 

  کنناادب ااااآو ، موضااو : حا

شاایر، -جااانوحا  آااا انسااا   

لنگ،قطر پانسا ، ماح  -القر 

 7/8، آلناااادو:2/12دهاناااا :

 متر سانتی

 موجود خیالی نقش طبیعی جانور

عقرب(-)ترکیب انسان  

ای و نمادین برگرفته از اعتقادات اسطوره 

ــوم ق.م در    ــزاره س ــان ه ــای مردم و باوره

 جیرفت.

گرایی و در نمایش قدرت در حالت طبیعی، سعی در رعایت طبیعت

آمیز و تهدیدکننده/ در حالـت ترکیبـی مرصـع بـا چشـمانی      و اغراق

االتنـه و بازوهـای عضـالنی، چهـره     درشت، بینی پهن، موهای بلند، ب

 رخ.رخ و بدن تمامنیم

همراه یا در حال نبرد با نیروهای فرازمینی. 

بـه تنهـایی    گاو مغلوب، اما-در برابر انسان

 جو.مند و سلطهقدرت

 مفهوم

شکل
 

ش
 کن
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حدیا   اس ، حااکی از هام  گرفت 

  گر آاهم داحد آود  این س  کنش

ها دح جهات مختل  تصویر القر 

  متناسب آا سطح جا  ، گویی آر 

ح و سطح جا  دح حاال حرکا    

 هستند  

 

 

تنااگ مخر طی،جنس:ساانگ 

ااآو ،موضاااو :پند حدیااا   

 7، آلندو:7/4القر ،قطردهان :

-سانتی 5متر، قطرک :سانتی

 متر 

-خانا   20نماا  تخت  آازو القار  

او،ک  شباه  زیاادو آا  تختا     

نرد   ماحپلا  داحد  مشااآ     دح   

گوحهاااو کااا ه شاادب دح ا ح    

گوناااوح تدااا  دح ترکمنساااتا    

-همچنین شهرسوخت  دیدب شدب

 اس  

  

پیکاااااارب، جنس:ساااااانگ 

 28ااآو ،موضو :القر ،طول:

-ساانتی  20متر،الار:: سانتی

 متر 

داح نساا  شاا   ا-نقش د  القار  

ح دح ح و هم  شاید دح حال نزا  

ح    آا یکدیگر آاشند سار از نایم  

ها از ح آار  ترسایم   آد    د    

  شدب

 

 

دسااتی، حجماای شاابی  کیاا 

جنس:ساانگ ااآو ،موضااو  

 انساااا  ح آااار و-د القااار 

 3/20هم،آلناادو آااا دساات :  

 8/4متر،ضاخام  آدنا :  سانتی

 متر سانتی

-او القار  خانا   16آاازو  تخت  

انسا ، قاوانین ایان آاازو هناوز     

شناخت  شدب نیس  اما دح هازاحب  

سو  پ   احتماال توسط آزحگاا   

 .اس موحد استفادب آودب

 
 

پیکرب،جنس:ساااااااااااانگ 

انساا ،  -ااآو ،موضو :القر 

 14متر،الار:: سانتی27طول:

 متر سانتی
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ماااهی آااا -پیکاارب خیااالی انسااا 

دساااتانی آازشااادب آااا  سااام  

ین آاز ا  این موجاود شابی    طرف

هاو القر  اس   سارآندو  دس 

آر پیشانی داحد موجاودو خیاالی   

 از ترکیب، انسا ، ماهی  القر 

 

  

 
پیکرب،جنس:ساااااااااااانگ 

ااآو ،موضو : انسا  آا آاد   

فلساای   آاااز ا  آاا  شااک    

-سااانتی 6/10القاار ، طااول:

 متر سانتی 6متر،الر::

شی شبی  کی  دستی یا  زن ، 

ح جهات مخال  د  حدی  القر  د

شود  انتهاو ح و شی دیدب می

ها آ  سم  آاال   نیش د  القر 

اس  جانداح حا شاخص کردب  

 

 

دساتی یاا   حجم شابی  کیا   

 زناا ، جنسنساانگ ااااآو ،  

موضااو :د  حدیاا  القاار  دح 

 جه  مخال  هم

نقش شیرانی ک  آ  دنبال هم قار 

اند   دح میا  سار   د   نهاا   شدب

د  سار  شاو نقش القر  دیدب مای 

القر  سم  د    قسم  انتهاا    

نیش    آ  سم  سر شیر اسا    

نشا  هستند  دح این شیرها سنگ

تصویر جایگاب القر    شیر یکای  

 اس  

 

 

او، جنس:سنگ ظرف استوان 

ااآو ،موضاااو :حدی  ماااادب 

شاایرها آااا گردنینااد   یاا    

القر  آرآاالو سر هری ، قطر 

-سانی 12، آلندو:3/14دهان :

 متر 

شایر  -گا    انساا  -انسا  آرترو

ها آا   دح نبرد آا پلنگ، سر پلنگ

سم  پایین ک  نشا  از شکسا   

ها داحد  هر احن  توسط نقش   

ی  القر  جدا شدب سر القر  آ  

سم  آاالس   احتمااال دح اینجاا   

او القار  مطار    مفهو  اسطوحب

  اس  

 

دساااتی یاااا  زنااا ،   کیااا 

جنسنساانگ ااآو ،موضااو : 

شایر  -انسا ا    گ-نبرد انسا 

هاااااااا، آاااااااا پلناااااااگ

 12سااااان ،الر::25طاااول: 

 مترسانتی 2/3سان ، قطر،
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آا   نقش ی  حدی  القار  پشا   

 پش  دح میا  ظارف هام دیادب   

 شود می

 
 

 
او،جنس:سانگ  ظرف استوان 

ااآو ،موضاااو :ی  حدیااا   

، 3/8القااااار ، قطردهانااااا :

 متر سانتی 3/5آلندو:

هااا دح جهااات مختلاا     القاار 

 و     متناسب آا  ساطح جاا  ح  

 دح حال حرک  هستند  

 
 

تنااگ مخر طی،جنس:ساانگ 

ااآو ،موضو :شااش حدیااا   

، 1/8القااااار ، قطردهانااااا :

 8/27، آلنااادو:9/9قطرکااا :

 متر سانتی

نسااا  ا-نقااش د  حدیاا  القاار 

پشاا  هاام  دح جهااات آاا پشاا 

اناد  سار از   مخال  ترسایم شادب  

ح  اما آد    دساتا    د  از  نیم

هااا نسااا ا-ح آاار  اساا   القاار 

 نشا  هستند سنگ

 
 

او، جنس:سنگ ظرف استوان 

ااآو ،موضاااو : د  حدیااا   

القاااار ، قطاااار  -انسااااا 

 7/10،آلنااادو:8/13دهانااا :

 متر سانتی

پیکرب القار  کا  مااحو ح و       

نمبرب زدب   از ناحی  د  القار   

اسا   دح ایان   آ     متص  شادب 

پیکرب هم مانند یگر تصاا یر سار   

آ  شکم متص  اس    د  آاز  دح 

 شود ن آد  جانوح دیدب میطرهی

 
 

پیکرب، جنس:سانگ اااآو ،   

 موضو  نبرد ماح  القر  

هاا آا    هااو مان م القار    حدی 

دنبال هم ک  متناساب آاا ساطح    

انااد  ظارف، ح و    نقااش آسات   

کاا  دح ایاان ظاارف مفهااو   ایاان

او القار  مطار  آاودب یاا     اسوحب

نشااا  از تاارس   آااراو د حو از  

 اس  القر  تصویر شدب

 

 

او، جنسنسنگ استوان  ظرف

اااآو ، موضاو :نقش القار     

دح نهاااح حدیاا  آاا  دنیااال   

ساااان ،قطر  5/8هم،احتفاااا :

سااااان ،قطر  5/14دهاناااا :

 متر سانتی 5/12ک :



 
 

 1400، 40 ةشمار، 20 رةدو ،مطالعات ایرانی ةمجل
 

224 

هااا دح جهااات مختلاا     القاار 

متناسب آا ساطح ظارف ح و ا    

دح حال حرک  هساتند  پویاایی   

دح ایان کاوزب آاا  خاوآی نمایااا     

 اس  

 

 

سنسنگ کوزب آدن  کر و،جن

اااآو ، موضاو :نقش القار     

دح جهاااااااااااااااااااااات 

 11مختل ،قطردهانااااااااا ،

سان ، قطر  5/12سان ،احتفا :

 مترسانتی 7ک : 

ها آ  دنباال  قر  ال-تصویر انسا 

ح  اماا آاد      هم  نهارب از نایم  

ها از ح آر  تصویر ها   نشمدس 

نشاا   شدب ک  آ  ااوحت سانگ  

 اند  حاست  شدب

 

 

 نشاا ، او سنگظرف استوان 

جنسنسااااانگ اااااااآو ،  

ل القر  آ  دنبا-موضو :انسا 

ساااان ،قطر  5هااام، احتفلااا :

 9ساان ،قطر دهانا :   5/9ک :

 متر سانتی

-پراکندگی نقش القر  دح جه 

هاو مخال ، حرک    پویاایی حا  

 دهد ح و ظرف نشا  می

  

کااااااوزب آاااااااا آدنااااااا   

کر و،جنسنساااااااااااانگ 

ااآو ،موضااو : پااند حدیاا   

نقااش القاار  کاا  دح جهاا   

اناد   اح گرفتا  مخال  هام قار  

 8سان ،قطر دهانا :  12احتفا :

 مترسان 5سان    قطر ک :

دنباال هام     هاو القر  آ حدی 

متناساب آااا ساطح ظاارف نقااش   

انااد  احتماااال دح اینجااا آااا  شاادب

او القار  مواجا    مفهو  اسطوحب

 هستیم 

  

او،جنسنسانگ  ظرف استوان 

ااآو ، موضاو : پاند حدیا     

ساان ،قطر  5/9القر ، احتفاا : 

سااااان ،قطر  5/12اناااا :ده

 متر سانتی12ک :

شایر  -گا    انسا -خدایا  انسا 

داح دح حاال  خودهاو شاا  آا کهب

-هاا   القار   مللو  کرد  پلنگ

هایی ک  ح  آ  آااال هساتند   دح   

هاا  آین پیکرب ح  آ  پایین پلناگ 

حساد دح  اند  آ  ن ر میقراح گرفت 

او ای  تصویر القر  جایگاب  یاهب 

از آا خادایا  دیادب   ترداحد ک  هم

هاو شود  کوزب مرا  آا سنگمی

 حنگی اس  
 

 

کوزب آدن  کر و، جنسنسنگ 

-ااآو ،موضو : نبارد انساا   

هاا،  گا    انسا  شیر آا پلناگ 

ساااااان ،قطر  11احتفاااااا :

 6سان    قطر کا :  10دهان :

 متر سانتی
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ها آ  دنبال هام   تاکیاد آار    القر 

ها   قسم  نیش کا   انتهاو د    

  تا  آر ح و    آرجستگی   پیچ آا

 اس  تاکید شدب

 

 

او،جنسن سنگ ظرف استوان 

ااآو ، موضو :د  حدی  نقش 

القااار  دح جهااا  مخاااال   

ساااان ، قطااار  8هم،احتفاااا :

ساان    قطار کا      12دهان :

 متر سانتی 12هم 

یر دح حاال  شا گاا    انساا    -انسا 

ها ها  سر القر مللو  کرد  القر 

کا  نشاا  از    آ  سم  پایین اسا  

ها داحد  دح حدی  آااالو  شکس    

ظرف ماحهاایی کا  دح هام تنیادب     

گر ایان نبارد   اند   گویی ن احبشدب

 ستند ه

 
 

ظرف مخر طی، جنسنسانگ  

ااآو ، موضو :مللو  شاد   

گاا     -ها توسط انساا  القر 

،قطر شاااااااایر-انسااااااااا 

 11ساااان ،احتفا :5/7دهانااا :

 متر سانتی10 قطر ک :

نبارد آاا    ا  دحگا -انساا   ور زیپ

-آود  آد  انسا  یالضهن  ماحها

 موهاو   سر   هاگا ، تادد دس 

موجاود   نیا آلند، نشا  از قدحت ا

 نیدح آراآر ماحها داحد  دح ا یلیتخ

ماحها  ا یجنگ نقش القر  دح م

 ادزیا  احتماال  آ   اس قراح گرفت 

آود  ماح     حدیجا ، هم نیدح ا

مللو  شدنشا  دح نبرد   القر  

  ا  مدن ر اس گ-انسا آا 

 

تنگ مخر طی، جنس:سانگ  

-ااآو ، موضو : نبرد انساا  

گا  آا ماحها آا  هماراب نقاش    

 گا ها   القر ، 

 

 گیری. نتیجه3

-نوشته خط از هایینمونه. داریم زیادی فاصله هنر جیرفت کامل تحلیل تا هنوز شکبی

. استنشده مشخص هنوز بردشانکار که اشیایی و نیستند قابل خواندن حاضر که در حال ها

ذات بودن آن در میان  به جا مانده از تمدن جیرفت نشان از قائمبا این حال، بررسی نقوش به

کارگیری جزییات و مهارت هنری سازندگان، نتیجه مشاهده دقیق مردمان آن دوره دارد. به

در عین حال نیروی  اند.ها وجود داشتهو حکایت از وجود جانورانی دارد که پیرامون آن
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مل است. موجودات خیالی نیز قابل تأ تصویر کشیدنپردازی هنرمندان در بهتخیل و خیال

ها را نتیجه باورهای مردم توان آناست که میگیری تصاویری شدهتخیلی که سبب شکل

 شکل نمادیناین سرزمین دانست. باورهایی که با تکیه بر نیروهای جسمانی این جانوران، به

گذارد. نمایش میهای این جانوران را بهنقش شده و تصویری خالق از تسخیر قدرت

های حماسی از هر دو نوع انسان و موجود فوق طبیعی که نیروهای تهدید وجود چهره

شناسی مردمان که در عصر مفرغ در حوزه کننده را در کنترل خویش دارند و در اسطوره

ای دارند که هایی که معمولی نیستند و معنای ویژهاند. کشمکشرود شکل گرفتههلیل

-های بین عقربممکن است هرگز به آن پی نبریم. براساس جامعه آماری، در کشمکش

خورده انسان مغلوب و شکست-شیر، معموال عقرب-گاو و انسان-انسان با انسان یا انسان

جهان مردگان در ارتباط ها و متون اوستایی در مورد عقرب که با است. لذا فرضیه اسطوره

تر خواهد بود. اما در ها محتملاست و از نمادها و موجودات اهریمنی است، در این صحنه

توان فرضیه تکریم و شود، میصورت طبیعی یا ترکیبی دیده میظروفی که به تنهایی به

د. در هر احترام به این موجود و یا ارتباطش با مفهوم باروری و پیوند زناشویی را تصور کر

جوار های همصورت منبع این نقش، ریشه در باورها و اعتقادات مردم جیرفت و سایر تمدن

انسان در میان سایر موجودات ترکیبی و -دهد، نقش عقربدارد. جامعه آماری نشان می

-صورت تنها، رودررو و یا همراه با موجودات دیگر دیده میخیالی، تنها نقشی است که به

 افزاید. ضوع نیز بر اهمیت این نقش میشود. این مو
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 کتابنامه
 .«شاهنامهو براساس اوستا انیرانیا شهیخرفستران در اند» .(13٩5).و طحان، احمد دیحم از،یا -

 .52-11صص، 22مارهش ،12سال  .یو اسطوره شناخت یعرفان اتیفصلنامه ادب

ادبیات  ودر تاریخ اجتماعی بررسی سیر تحول مفهومی دیو »(.13٩2).معصومه، ابراهیمی -
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مان: دانشگاه کرچ اول..رودهای نویافته در حوزه هلیلمایهنقش(. 138٩).آقاعباسی، زهرا -

 شهید باهنر.

 .160-150 صص ،٧. شماره نامه انجمن. «میترائیسم»(. 1381).استخری، پروین -

 .تهران: نشر آگه چ سوم..رانیا ریدر اساط یپژوهش .(1384).بهار، مهرداد -

 نیب یو نمادها وانید .انیفرهنگ نامه خدا .(1385).یآنتون ن،یو گر یبلک، جرم -

 .ریرکبیتهران: ام . چ سوم.نیمت مانیترجمه: پ .باستان نیالنهر

 هایرهانگا ایاسطوره یبه محتوا ینگاه»(.1384).بصیری، محمدصادق. صرفی، محمدرضا -

 .52-31صص  ،8. ش مطالعات ایرانیمجله «. رفتیدرخت در تمدن ج

-جموعه مقالهم. «هنر عصر مفرغ در ایران: فصل جدیدی از کنار صندل»(. 13٩2).پیتمن، هولی -

ن . تهران: فرهنگستاجیرفت رود:هلیلحوزه  المللی تمدنهمایش بینهای دومین 

 هنر.

. آینه خیال. ترجمه زهرا نوایی. «نگاهی به نقوش بازمانده از جیرفت »(.1386).پرو، ژان -
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یش از پسیری در هنر ایران از دوران  (.138٧تور آپهام و اکرمن، فیلیپس.)پوپ، آر -

لمی و عرات تهران: انتشا سیروس پرهام و گروه مترجمان. چ اول. ، ترجمهتاریخ تا امروز

 رهنگی.ف

پژوهشگاه  .«رانیا خیاز تار شیپ یهاعقرب در آثار تمدن هیمانقش» .(13٩1).فاطمه ،یجانباز -

 ن.بهار و تابستا ،٧شماره .یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

-٧صص  ،103 شماره .حافظ. «پژوهشی در آیین مهر و میترائیسم»(. 13٩2).حفظی یکتا، امیر -

16. 

 .مایهنقش .«ودانرمیان و ایران هنر در تلفیقی موجودات تطبیقی بررسی». (1388).الهه خسروی، -

 .16-٧، صص4ش ،دوم سال

-قاسم اسماعیل. ترجمه ابوالاساطیر آشور و بابل(. 1382).دالپورت، ل.الکوئه،گژیران، ف -

 تهران: انتشارات کارون. چ اول. پور.

 هران:تچ نهم.  مخبر. عباس مهترج .ایرانی های اسطوره .(1383)وستا. کریتس، سرخوش -

 .مرکز نشر
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