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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی شدستاوردهاي کاو ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، ون تاریخی و مطالعات باستانمت ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در قبالً که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaejسامانه نشریه به نشانی  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که است شخصی هدهع بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. رسیده باشد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ  -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. عودتگان دیا نویسننگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ شامل ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،العه)شناسی منطقه یا محوطه مورد مط نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بههاي کلیدي  هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان	نویسندگان فایل	اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک به ها شامل مرت آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 حداکثر تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از

http://www.sku.ac.ir/iaej


 

 

در مقدمه ه همین منظور ب تحقیق یا مشاهده است. بیان کننده سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهدافاین بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  روشگیري و شرح مواد،  این بخش باید شامل جامعه مورد بررسی، نحوه نمونه ها: مواد و روش

افزار مورد  هاي مشخص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرم طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا پیشینه و مبانی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
ها و نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال ارائه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره براي ارائه اطالعات بهره
گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر  آن در متن آورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل 

ها و به صورت  ها باشد و واحدها به صورت حروف خالصه شده آن گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه راهنماي عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  هاي مهم و تازه تحقیق و نتیجه شود جنبه هاي مهم نویسنده یا نویسندگان آورده شود. تأکید می در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تفاوت یا تشابه یافتهها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل  حاصل از آن نقل شود. داده
  هاي جدید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائه شود. تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از ییک در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی(» و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره بعمنا از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و فارسی منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

الدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات  شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب تیحامد وحد ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه
  .1390بهار  75دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ه ب نتایج ها، روش هدف، ترتیب شامل  به باید کلمه 600 حداکثر تا 500 در مقالهانگلیسی  چکیده :انگلیسی زبان به چکیده

  .باشد پژوهش از گیري نتیجه و ، بحثآمده دست
 .هستند انگلیسی زبان به »کلیدي هاي واژه« املک برگردان ها واژه این :انگلیسی زبان به کلیدي هاي واژه

  .باشد صفحه  20باید  حداکثر تعداد صفحات با رعایت فرمت مجله (شامل چکیده انگلیسی): تعداد صفحات
  نویس در انتهاي مقاله بیاورید. ها و توضیحات اضافی را به صورت پیالزم به ذکر است در صورت نیاز معادل التین برخی واژه
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 تأکید با مفرغ: عصر در انهیم يایآس و رانیا یفرهنگ يها حوزه در مار نقش  یشناس لیشما یبررس
  يا اسطوره میمفاه و یسبک راتییتغ یابیارز بر

  
  3ییرضا نیحس محمد و 2يداور صادق محمد ،*1باصفا حسن

  
  

  چکیده
  

 ينگار ليشما با کيخاورنزد مختلف مناطق در يعيوس يشهر يها فرهنگ تا شد سبب م. سوم هزاره تنخس همين تحوالت
 دوره نيا در فرهنگي هاي حوزه ترين مهم از بود. گرفته منشأ ها آن اعتقادات و باورها از که رديگ شکل شان يهنر آثار در يا ژهيو

 محوريت با ايران شرق جنوب يفرهنگ حوزه چغازنبيل، و شوش محوريت با ايران غرب جنوب در ايالم يفرهنگ حوزه به توان مي
 يفرهنگ حوزه ر،يبازگ تيمحور با گرگان دشت يفرهنگ حوزه سوخته، شهر محوريت با سيستان يفرهنگ حوزه جيرفت،
 جنوبي حاشيه در يفرهنگ يها حوزه و ميانه آسياي در مرو و بلخ يفرهنگ حوزه چلو، و روزهيف شهرک تيمحور با خراسان

 -يفرهنگ کانون کيعنوان  به دوره نيا در يشهر يها فرهنگ از کي هر کرد. اشاره سند دره و پاکستان مکران، ،فارس خليج
 شناخته فرد هب منحصر و ژهيو يهنر يها ينگار ليشما و ها سنت ،ياجتماع يها ستميس ،ياعتقاد يها يدئولوژيا با يهنر

 با شده ذکر يفرهنگ يها کانون يهنر -يماد آثار در سنگ مس دوره از يا اسطوره يوانيحعنوان  به مار نقش شوند. يم
 شناسانه، ليشما کرديرو و يقيتطب مطالعه روش به شود يم تالش حاضر پژوهش در است. افتهي يتجل يمتفاوت ينگار ليشما

 جينتا د.شو يابيارز انهيم يايآس و رانيا خيتار از شيپ يشهر يها کانون در نقش نيا يا اسطوره ميمفاه و يسبک راتييتغ
 انيم و يغرب رانيا هنر از يريگ الهام بر عالوه يمرکز يايآس و يشرق رانيا هنر در مار هيما نقش که است نيا نشانگر پژوهش
 ،ياجتماع سطوح راتييتغ و انهيم يايآس و يشرق رانيا رياساط و ينييآ مناسبات باورها، هنر، با ونديپ علت هب جيتدر به رودان،
  است. شده نقش نيا يهنر يها سبک و ميمفاه در ييها ينوآور به منجر تاًينها و شده ادغام جوامع نيا ياسيس و يمذهب
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  مقدمه
 اساس بر ک،ينزد خاور ق.م سوم هزاره نخست مهين در

 يراستا در يبشر جوامع هياول يها يدگيچيپ و تحوالت
 ،ياجتماع امديپ با شگرف يتحوالت ،يدرون يهاروند

 انقالب به که داد رخ يا ژهيو يفرهنگ و ياسيس ،ياقتصاد
 تا شد سبب دوره نيا تحوالت گشت. معروف ينيشهرنش
 کينزد خاور مختلف مناطق در يعيوس يشهر يها فرهنگ

 در منشأ که شان يهنر آثار در يا ژهيو ينگار ليشما با

 ترين مهم از رد.يگ شکل داشته ها آن اعتقادات و باورها
 جنوب در ايالم به توان مي دوره نيا در فرهنگي هاي حوزه
 اب کرمان چغازنبيل، و شوش محوريت با ايران غرب

 دشت سوخته، شهر محوريت با سيستان جيرفت، محوريت
 شهرک تيمحور با خراسان ر،يبازگ تيمحور با گرگان

 جنوبي حاشيه ،ميانه آسياي در مرو و بلخ چلو، و روزهيف
 (شکل کرد اشاره سند دره و پاکستان مکران، ،فارس خليج

١(.  
  

  
  ایآس یغرب جنوب در برنز دوره يها محوطه پراکنش -1 شکل

  
عنوان  هاي شهري در اين دوره به هر يک از فرهنگ

هاي  هاي اعتقادي، سيستم کانون فرهنگي، با ايدئولوژي يک
هاي هنري ويژه و  نگاري ها و شمايل اجتماعي، سنت

هاي  شوند. از سويي کانون منحصر به فردي شناخته مي
فرهنگي خاص را هاي  پديده گيري شکل اتفرهنگي موجب

قرار داده  تحت تأثير فراهم آورده و مناطق همجوار خود را
که شواهد آن را در آثار  ها تأثير پذيرفته است يا از آن

 .توان مشاهده کرد طور ملموس مي نگاري به هنري و شمايل
نگاري و خاستگاه نقوش  در دوران مفرغ اشتراکات شمايل

 انتقالفرهنگي سبب   اي دارد و ارتباطات اهميت ويژه نيز
 ,Winkelman( شود ها و تغيير در نوع مفاهيم مي يهام نقش

در اين جابجايي عالوه بر جابجايي نقوش و آثار  .)2014
ها  هنري، مواد خام اوليه، محصوالت نهايي، مردم و انديشه

 :Kohle, 1979؛٣٧: ١٣٩٤شوند (وحدتي،  نيز جابجا مي

هاي  فرهنگي، شبکه هاي سنت جابجايي عامل ترين ). مهم77
هاي تجاري و تأمين  ارتباطي است که با هدف کنترل راه

هاي اقتصادي، اجتماعي،  مواد خام اوليه در قالب فعاليت
وجود آمده است  سياسي و نهايتاً پيوندهاي بين فرهنگي به

). در اين ميان آثار هنري با ٣٧: ١٣٩٤(وحدتي، 
ترين اشياي داراي  هاي متفاوت از جمله مهم نگاري شمايل

اي هستند که بين  مفاهيم و نمادهاي اعتقادي و اسطوره
هاي ارتباطي جهت  هاي فرهنگي و توسط شبکه کانون
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هاي ديپلماتيک  تجاري و فعاليت -هاي بازرگاني فعاليت
 انهنگار شمايلمفاهيم منظور مطالعه  بهشوند.  جابجا مي
تکنيک و دوران کهن، سه وجه نوع و شکل شي،  اساطيري

صورت  اي به شناسي اسطوره کرد و ريشه عمل شناسي، سبک
عنوان يک سيستم ترکيبي مورد  نقش و يا جمعي به تک

اينکه بايد در نظر داشت که  ضمن ؛شود توجه قرار داده مي
ي و محل -هاي بومي ريشه تواند هر يک از اين سه سطح مي

عي بنابراين در پژوهش حاضر س .ديا وارداتي داشته باش
شناختي  شود ابتدا با روشي توصيفي و رويکردي باستان مي

طور کلي معرفي کرد و سپس با  اي مار را به جايگاه اسطوره
يابي فرهنگي به  شناسانه و ريشه رويکردي تحليلي شمايل

ارزيابي تغييرات مفاهيم و اهميت اين نقش در هر حوزه 
مفرغ  فرهنگي پرداخت. با توجه به اينکه در مطالعات عصر

اي دارد و  فرهنگي اهميت ويژه -نگاري آثار هنري شمايل
نگاري و  مطالعات از اين قبيل بيانگر اشتراکات شمايل

خاستگاه نقوش در ارتباط با پيوندهاي فرهنگي در راستاي 
گامي عالوه بر اينکه اين پژوهش  هاي تجاري است؛ شبکه

ش نگاري و خاستگاه نقو اشتراکات شمايل خصوصثر در ؤم
اي و فلسفي نقوش از  است اشتراکات ايدئولوژيک اسطوره

  .کند را نيز بررسي ميمنظر اجتماعي و سياسي 
  

  مبانی نظري
شناسي از جمله رويکردهاي  نگاري و شمايل شمايل

روند که هر چند سابقه آن به  مطالعات تصوير به شمار مي
عنوان يک گرايش مدون  گردد؛ اما به دوران رنسانس باز مي

توان آغاز آن را ابتداي قرن  طالعاتي در زمينه تصوير ميم
نگارانه با  بيستم و مکتب واربورگ دانست. مطالعات شمايل

شناسانه از يکديگر متفاوت است چرا که  مطالعات شمايل
هاي مطالعاتي يک سطح از آثار هنري  هر يک از اين شيوه

دهد به نحوي که  و تصاوير را مورد مطالعه قرار مي
 Image)همان توصيف تصوير» نگاري مايلش«

Describing)  به تبيين تصوير » شناسي شمايل«است و
(Explaining Image) در مطالعات  .اختصاص دارد

گران درصدد مواجهه با واقعيت اثر و  نگارانه، پژوهش شمايل
مشخص كردن اين نکته هستند که چه چيزي در اثر 
هنري ترسيم شده است. همچنين آنان به دنبال مشخص 

آييني) و  -ساختن منابع باواسطه (منابع ادبي و مذهبي
هاي فردي) هستند  واسطه (منابع تجسمي و ايدئولوژي بي

که از سوي هنرمند براي ايجاد اثر هنري استفاده شده 

تر  گران در صددند تا معاني عميق روي پژوهش از اين. است
تري را مورد بازشناسي کنند که از سوي هنرمند  و آگاهانه

توجه به اين مسئله  شده است. با در اثر هنري به کار بسته
ش نگاري پژوه گيري کرد که شمايل توان چنين نتيجه مي

ها و  سنت، ها درباره موضوعات تجسمي و تحول آن
ها در آثار هنري مناطق  محتوايي است که در خالل سده

  ).٩: ١٣٩١اند (نصري،  انتقال يافته مختلف
 طرح اين به هنري آثار با مواجهه در نيز شناسي شمايل

 به است؟ يا شده خلق اثر اين چرا که پردازد مي پرسش
 اين شده است؟ خلق نحو بدين اثر اين چرا تر، دقيق عبارت
 تاريخ از اي هتوان شاخ مي را هنري آثار مطالعه از مرتبه

فرهنگي  زمينه تاريخي، دربردارنده پس که دانست فرهنگي
ت. هاي هنرهاي تجسمي اس مايه و اجتماعي موضوعات و بن

صرف بر  هنر شناسانه به جاي تاريخ هاي شمايل پژوهش
دارد؛ در اين مرتبه  تاريخي تمرکزهاي اجتماعي و  زشار

شود که چگونه تحوالت اجتماعي در هنرهاي  بحث مي
اند، بر مبناي چنين رهيافتي است که  تجسمي بازتاب يافته

اثر هنري به منزله يک سند يا گواهي بر زمانه خودش به 
هاي  رود. واربورگ معتقد است هر تمدني ساحت شمار مي

هاي مختلف آن  با ساحتمختلفي دارد و هنر هر تمدن 
تمدن مرتبط است. بنابراين، مطالعه هنر يک تمدن تنها 

شناختي و فرمي آن هنر نيست  هاي زيبايي مبتني بر ارزش
ها و شئون مختلف آن  و بايد براي فهم اين هنر با ساحت

اساس اطالعات  ). بر١٠-٩تمدن نيز آشنا شد (همان: 
تمدن و جامعه  شناسي نيز درک اين موضوع که هر باستان

اي در ساختارهاي مختلف  فرهنگي هر منطقه ابعاد ويژه
تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دارد، ميسر است چرا که هر 
جامعه فرهنگي، سطحي متفاوت از باورها، تفکرات، 

هاي اختصاصي و  فرهنگ و ساختار اجتماعي دارد. ويژگي
ا متمايز هر تمدن از منظر اجتماعي، تاريخي و فرهنگي ر

توان در آثار هنري هر جامعه فرهنگي  به طور محسوس مي
هاي فرهنگي مورد  درک و بازشناسي کرد. از اين رو حوزه

هاي متفاوت و متمايز  مطالعه در اين پژوهش نيز سبک
شان دارند که به نوعي  نگاري در آثار هنري شمايل

هاي هنري و همچنين نشانگر  متمايزکننده سبک
يک اعتقادي و اجتماعي اين جوامع هاي ايدئولوژ تفاوت

  نسبت به يکديگر است.
شناسي پايان هزاره چهارم ق.م و  با نگاهي به باستان

شود  شروع هزاره سوم ق.م. در خاور نزديک مشخص مي
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، اي در ايران نگاري ويژه هاي فرهنگي با شمايل که کانون
 ,Winkelmannوجود دارند ( و آسياي مرکزي رودان ميان

هاي قبلي مانند  ها به دوره ) که پيشينه هنري آن46 :2003
گردد. بر اساس اطالعات موجود  سنگ برمي مس

دوره مفرغ ايران به آسياي ميانه هاي  فرهنگ ،نگاري شمايل
راه پيدا کرده و نمود مادي آن با تغييراتي در دست 

هاي جنوب ترکمنستان، جنوب ازبکستان و شمال  ساخته
. با نگاهي به مطالعات آسياي ميانه شود افغانستان ديده مي

و کاوش در واحه داشلي و تپه ساپالي در افغانستان اولين 
با ايران  نگاري تاريخي فرهنگي هاي تطبيق شمايل زمزمه

هاي انجام شده در  بعد از آن کاوش و آشکار شده است
نگاري  ) نقطه عطفي در شمايلSarianidi, 2007گنورتپه (

هاي  مرکزي است که در کنار يافتهدوره مفرغ در آسياي 
 ;Sarianidi, 1986شناختي ( خارج از بافت باستان

Ligabue and Salvatori, 1988نگاري  ) اساس شمايل
دهند که  دهند و نشان مي آسياي ميانه را شکل مي

نگاري آسياي ميانه در بسياري موارد تحول يافته  شمايل
  .هنر ايران است

  
  پژوهش نهیشیپ

 يها پژوهش به ليتما يالديم هجدهم قرن در
 را بسط و تحول نيا .ابدي يم گسترش نگارانه ليشما

 باستان کيکالس عصر يشناخت باستان مطالعات در توان يم
 با )Lesing( نگيلس کتاب آن برجسته مثال .کرد مالحظه

 مرگ ميترس به چگونه باستان مردمان« عنوان
 باب در بحث به کتاب نيا در او .بود »پرداختند يم

 نوزدهم قرن خالل در .پردازد يم نگارانه ليشما يها هيما بن
 يفرانسو گران پژوهش توجه مورد يوسط قرون ينگار ليشما
 به توجه با نوزدهم قرن يفرانسو گران پژوهش .گرفت قرار
 پرداختند، يم نگارانه ليشما ليتحل به ينييآ و ينيد اتيادب
 قرن آغاز در )Aby Warburg( واربورگ يآب کهيحال در

 عطف با نگارانه  ليشما دگاهيد بسط به آلمان در ستميب
 مطرح واربورگ .پرداخت يتر عيوس نهيزم پس به توجه

 و خ،يتار ات،يادب ،يشناس اسطوره با ييآشنا که ساخت
 جمله از خاص دوران آن ياسيس و ياجتماع اتيح

 عطف با يو .روند يم شمار به يهنر آثار ليتحل اتيضرور
 که شد يا يمطالعات هويش گذار انيبن موارد نيا به نظر

 :١٣٨٨ ،ي(نصر گرفت خود به يشناس ليشما عنوان بعدها
 جمله از يشناس ليشما و ينگار ليشما يکردهايرو .)٢١

 به آن کمک به يشناس باستان که ندا  يمطالعات يکردهايرو
 در يفرهنگ مختلف ادوار يهنر آثار تر قيدق ريتفس و درک

 و يفرهنگ ارتباط يها شهير نيهمچن و متفاوت مناطق
 با شناسان باستان پردازد. يم مختلف جوامع يهنر
 هر و دوره هر يهنر آثار شناسانه ليشما يها ليتحل

 ،يخيتار سطوح تر حيصح درک و يابيباز به منطقه،
   ابند.ي يم دست جوامع ياسيس و يفرهنگ ،ياجتماع
 شناسانه ليشما مطالعات با رابطه در ها پژوهش نياول
 ٢ و مقاله چند ران،يا يفرهنگ يها حوزه در مار نقش

 ؛١٣٨٨ ،ي(آقاعباس است ارشد يکارشناس دوره نامه انيپا
 ؛١٣٩٤ ،يمراد ؛١٣٩٢ رمطهر،يم ؛١٣٩٢ ملک، و فر عيرف

 پژوهش چند در نيا بر عالوه ).١٣٩٤ ،يطاهر
 به ختهيگر جسته و ناهمگون طور به شناسانه ليرشمايغ

 مناطق يهنر يفرهنگ آثار در مار نقش يا اسطوره گاهيجا
 ,Pittman ؛١٣٧٨ ،ي(باغستان است شده پرداخته رانيا

1984; Amiet, 1983; Majidzadeh, 2003باصفا ؛، 
-يهنر آثار شناسانه ليشما مطالعه خصوص در ).١٣٨٦
 خانم مقاله نيچند قالب در يمرکز يايآس يفرهنگ

 است داده انجام ييها پژوهش نکلمنيو ايلويس
)Winkelman, 2004; 2006; 2008; 2013; 2014( به که 

 آثار در مار نقش يا اسطوره گاهيجا به ها آن در يخوب
 مرو)-بلخ (فرهنگ يمرکز يايآس دوم و سوم هزاره يهنر

 انهيم يايآس يهنر آثار يها هيما نقش ينوع به و پرداخته
  داند. يم رانيا هنر افتهي تحول را مرو) -بلخ (فرهنگ

  
  خیتار از شیپ هنر ماردر يا اسطوره گاهیجا

 يثابت کانون سوم هزاره لياوا و چهارم هزاره انيپا در
 واناتيح نقش ياديز تعداد شامل يا اسطوره نقوش از

 دو به ک،ينزد خاور جوامع يفرهنگ -يهنر آثار در خاص
 ميمفاه انگريب که افتي يتجل يبيترک و منفرد صورت
 روزگار ياجتماع و ياعتقاد ،يفرهنگ طيشرا از يمختلف
 هنر افتهي توسعه يها نقش نقوش، نيا است. خود

 يآناتول و رودان انيم ران،يا سنگ مس دوره در شگامانيپ
 نقش نقوش، ميمفاه درک و يبند طبقه منظر از است.

 ميتقس دسته چهار به خيتار از شيپ هنر در واناتيح
 وانيح دو نيب نزاع مانند يرياساط نقوش -١ شود: يم

 اشاره ها آن به يرياساط يها داستان در اغلب که يواناتي(ح
 و وانيح يبيترک (نقوش تيالوه و انيخدا نماد -٢ شده)
 کي به متعلق که است يخاص يها يژگيو نماد -٣ انسان)
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 يواقع گاهيجا -٤ و است يانسان خاص جامعه اي گروه
 و يدار گله شکار، يها (صحنه روزمره يزندگ در واناتيح

 ).يران ارابه و جنگ يها صحنه ،يکشاورز يها تيفعال
 يها يژگيو نماد بر عالوه يهنر آثار نگارانه ليشما داتيتول

 يها يژگيو کننده منعکس يکل طور به ،يگروه خاص
 زين مختلف مناطق يفرهنگ و ياعتقاد ،يرفتار ،يستيز

  ).(Winkelman, 2013: 47; 2014: 41 هست
 چون يميمفاه نماد خيتار از شيپ هنر در مار نقش

 ثروت، و رفاه آب، روح، ،يزيخ حاصل ،يبارور ،ييراينام
 ،يزندگ و مرگ ،يجاودانگ و اتيح تجدد زن، اه،يگ ن،يزم
 چرخه و يمرگ يب نماد آن يانداز پوست د،يخورش و ماه
 ;Frazer, 1919: 66( است بانوان زديا يحت و اتيح

Golan, 2003: 205; VanBuren, 1934١٣٩٤ ،يمردا ؛: 
 ).٢٢ :١٣٩٢ ملک، و فر عيرف ؛٢٦ :١٣٩٤ ،يطاهر ؛١٣٣
 از شيپ دوران از مختلف جوامع يهنر آثار در مار نقش

 به گونه، نماد و يا اسطوره يوانيحعنوان  به تاکنون خيتار
 يوانيحعنوان  به مار است. افتهي يتجل يمتفاوت اشکال
 زيمتما يبازتاب مختلف مردمان فرهنگ و باور در يرياساط
 خيتار از شيپ هنر در مار هيما نقش نيتر يميقد از دارد.

 يسنگ معبد يها ستون يرو بر مار نقش به توان يم
 در نکلمنيو اعتقاد به که کرد اشاره يآناتول در تپه يگوبکل
 و رانيا فالت رودان، انيم چون يمناطق به يبعد اداور

 جمله از يمرکز يايآس مناطق به سوم هزاره در تاًينها
 است کرده دايپ انتشار و نفوذ باختر و مرغاب واحه

)Winkelman, 2013: 47(.  
  

  رودان انیم هنر در مار هیما نقش
 شيپ يهنر آثار يرو مار نقش يتجل يها نشانه نياول

 چهارم و پنجم يها هزاره به متعلق ک،ينزد خاور خيتار از
 مواد و آثار در آن يها نمونه نياول از که است .ق.م

 سفال يرو بر مار نقش به توان يم رودان انيم يفرهنگ
 ،يمراد و Mallowan and Rose, 1935: fig. 77( حلف
 مار سر با بانو زديا يها نمونه نيتر کهن از و )١٣٣ :١٣٩٤

 )٢٦ :١٣٩٤ ،ي(طاهر ديعب دوره يها کرکيپ به توان يم
 انيخدا ،يرودان انيم نشيآفر يها اسطوره در کرد. اشاره
 در که يصورت به شوند يم داريپد مارگون ياندام با نيآغاز

 لخامو و لخمو »شيال انومه« يبابل نشيآفر اسطوره
 شده زاده مار شکل به امتيت فرزندان نينخست

)Jacobsen, 1968: 104( يزدانياعنوان  به ها آن گاه و 

 ،يطاهر Jordan, 2002: 180( شوند يم وصف مارگون
 يفرمانروا »زدايگ نين« اي »دايز شيگ نين« ).٢٦ :١٣٩٤

 ق.م) ٢٠٠٠-٢١٥٠( نو سومر رياساط در نيزم ريز يايدن
 در ييمارها با که انيبابل يبانودزيا »يمام« نيهمچن و

 گريد از است شده يم داريپد اندامش دور به دهيتن اي دست
 :١٣٩٤ ،ي(مراد هستند يرودان انيم يها مارگون يخدا
   ).٢٦ :١٣٩٤ ،يطاهر ؛١٣٤

 به رودان انيم خيتار از شيپ يفرهنگ مواد در مار نقش
 نيتر جيرا و نيتر مهم از که کرده دايپ نمود يمتفاوت اشکال

 سر، دو با دهيچيپ هم به مار دو نقش به توان يم ها آن
 در را مار دو که مذکر و مونث زدانيا سر، پنج با مار نقش
 دهيچيپ هم به بدن و سر دو با مار نقش و دارند کنترل
 جمله از زا شأن ظروف يرو بر ينوع به که کرد اشاره
 يبند زمان نظر از هم که اند  شده نقش صابون سنگ ظروف

 هنر از شده مشتق ينوع به يهنر سبک نظر از هم و
 يميقد يسر به موسوم صابون سنگ ظروف جزء و کرمان

 ؛٢٨-٢٦ :١٣٩٤ ،ي(طاهر هستند يفرهنگ نيب سبک اي
  ).٢ (شکل )Potts, 1994: 250 ؛ ٦٢-٦٠ :١٣٨٦ فا،باص

  
  غرب ایران مایه مار در هنر غرب و جنوب نقش

هاي حضور نقش مار روي آثار هنري فالت  نخستين نشانه
مشاهده کرد  IIهاي سيلک  توان ابتدا در سفال ايران را مي

صورت خطوط مواج عمودي، خزنده طويلي که کل  که به
رسد  دهانه ظرف را منقوش کرده و سر و دم آن به هم مي

زده هستند.  اي از مارهاي چمبره صورت مجموعه و يا به
صورت همزمان بر  پس از دوره دوم سيلک، نقش مار به

که تکامل يافته دوره قبل  IIIروي مواد فرهنگي سيلک 
در هزاره پنجم ق.م.، چغاميش،  A، باکون AIت، شوش اس

شوش، قبرستان هکالن و پرچينه و سرزمين عيالم در 
: ١٣٧٩شود (گيرشمن،  هزاره چهارم و سوم ق.م. ظاهر مي

). ٣١: ١٣٩٤؛ طاهري، ١٣٥: ١٣٩٤؛ مرادي، ٥٧-٥٦
غرب و غرب ايران همانند  مايه مار در هنر جنوب نقش
رودان است که ذاتاً عنصري بوده  هاي هنر ميان مايه نقش

رودان جنوبي  غرب ايران به هنر ميان که از غرب و جنوب
). نقش مار روي ١٣٥: ١٣٩٤نفوذ پيدا کرده است (مرادي، 

غرب ايران از  مواد فرهنگي پيش از تاريخ غرب و جنوب
هزاره پنجم ق.م تا هزاره اول ق.م. ابتدا بر روي آثار سفالي 

زده بر روي درپوش ظروف،  ي، چمبرهصورت خزنده طويل به
زا از جنس ظروف کلريتي موسوم به  و روي کاالهاي شأن
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صورت  سري قديمي يا سبک بين فرهنگي و مهرها به
دومار به هم پيچيده عمودي، کنترل دو جفت مار توسط 

زا و آثار مهر، خداي مارگون (سر  ايزدان روي ظروف شأن
سرير مار، مار در حال انسان و بدن مار)، خداي نشسته بر 

شود (مرادي،  حمله به بز کوهي و نزاع دو مار ديده مي
 Delougaz and؛ ٣٢-٣١: ١٣٩٤؛ طاهري، ١٣٧: ١٣٩٤

Kantor, 1996: plts. 27, 156, 158, 26( . منشأ توليد
شرق ايران است؛ در صورتي که برخي  ها جنوب آن

رق ش مايه مار در آثار هنري جنوب گران منشأ نقش پژوهش
اند (مرادي،  غرب ايران دانسته ايران را هنر عيالم و جنوب

: ١٣٧١؛ هينتس، Amiet, 1972; Pittman, 2013؛ ١٣٩٤

صورت خزنده  هاي طويل مار به مايه ). با اين حال نقش٤٨
زده از نوع  هاي چمبره مايه روي ظروف سفالي و نقش

غرب  هاي بومي و ابتدايي مار در هنر غرب و جنوب نقش
شود که در اواخر هزاره چهارم ق.م با  ان محسوب مياير

گيري حکومت عيالم و در هزاره سوم ق.م. با  شکل
گيري پيوندهاي فرهنگي با ساير مناطق فرهنگي  شکل

نگاري مار  هاي جديد شمايل ها و سبک فالت ايران، نوآوري
کند که شباهت  در آثار هنري اين منطقه ظهور پيدا مي

شرق ايران  هاي مار در مناطق جنوب مايه زيادي با نقش
  ).٣دارد (شکل 

  

  
  رودان انیم یفرهنگ آثار يرو بر مار هیما نقش -2 شکل

  



  23                                              1395پاییز و زمستان / 2/ پیاپی 2/ شماره 1/ جلد شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان نشریه

 

  
  رانیا غرب جنوب و غرب یفرهنگ آثار يرو بر مار هیما نقش -3 شکل

  
  شرق ایران  مایه مار در هنر جنوب نقش

مايه مار با اشکال گوناگون و مضامين متنوع روي  نقش
هاي منقوش و ساير توليدات  مهرها، ظروف فلزي، سفال

شرق ايران مانند يحيي، شهداد،  هاي جنوب مادي محوطه
جيرفت، بمپور و شهر سوخته تجلي يافته است. نخستين 

شرق ايران را ابتدا  جنوب مايه مار در آثار شواهد نقش
صورت مارهاي افزوده عمودي و افقي بر روي  توان به مي

زار (نيمه دوم هزاره پنجم  يا خشن الله 0سفال ابليس 
يحيي (اواخر هزاره چهارم و  IVق.م) و پس از آن از دوره 

اوايل هزاره سوم ق.م.) مشاهده کرد. شواهد فراواني از 
صورت افزوده، خزنده طويلي (به  مايه به حضور اين نقش

رسد)، نزاع دو مار و دو  نحوي که سر و دم جانور به هم مي
مار به هم پيچيده بر روي آثار مختلفي از جمله سفال، 

: ١٣٩٤د دارد (مرادي، ظروف سنگ صابون و مهر وجو
-Caldwell, 1967: fig. 3; Lambeg؛ ١٣٨-١٣٢

Kaelovsky, 1970: fig. 28, 32; Lamberg-Karlovsky 
and Potts, 2001: fig. 4. 30, 7. 1, 2. 22, 5. 16, 9. 9, 

9). 
فارس  اتاق خليج موسوم به در اتاقي IVB از دوره يحيي

دست  مار بهمايه  يک مهر و يک ظرف سنگ صابون با نقش
آمده که پژوهشگران مختلفي در خصوص منشأ آن فرضيه 

-Pittman et al. 2001; Potts, 1981: 6(اند  مطرح کرده

135; Kohle, 1974: 464; Amiet, 1974: 10.(  از
شرق ايران شهداد است که  هاي مهم ديگر جنوب محوطه

بر روي آثار مادي و هنري اين محوطه نقش مار را به 
ناگوني چون افزوده بر روي سفال از هزاره سوم اشکال گو

صورت افزوده دور شکم ظرف که  ق.م.، ماري پيچان به
زده روي سنجاق سر  دمش را به دندان گرفته، ماري چمبره

مفرغي و يک ماکت ساختماني يا گوهردان از جنس سنگ 
صابون، مرد پهلوان يا ايزد مردي که دو مار را با دستانش 

و مارهاي در هم تنيده بر روي پرچم  در کنترل گرفته
توان مشاهده کرد. در جيرفت نيز نقش  مفرغي شهداد مي
صورت نزاع مار و شاهين (عقاب)، مار و  مار به وفور و به

پلنگ، نزاع دو مار، کنترل دو مار توسط مرد پهلوان يا ايزد 
شود  مرد بر روي ظروف سنگ صابوني و مهرها مشاهده مي

؛ طاهري، ٦٦٧: ١٣٨٥؛ حاکمي، ١٣٩: ١٣٩٤(مرادي، 
در ). Hakemi and Sajjadi, 1988: fig. 6, 3؛ ٣٢: ١٣٩٣

بمپور  IIحوزه سيستان نيز نقش مار را روي سفال دوره 
صورت نقش مار شاخدار و ساده  (هزاره سوم ق.م.) به

صورت ساده و مسبک بر  مسبک و همچنين نقش مار به
نقش مار به هم  شهرسوخته، Iاي دوره  مهرهاي استوانه
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پيچيده به نحوي که دم خود را در دهان گرفته بر روي 
هاي  يک تخته بازي از شهر سوخته و نقش مار روي سفال

توان مشاهده کرد  شهر سوخته مي IIIو  IIنخودي دوره 
 ,De Cardi؛ ١٤٠: ١٣٩٤؛ مرادي، ٣٣: ١٣٩٤(طاهري، 

1968: fi. 5, no. 21; 1970: fig. 23, no. 173, 191; ؛
 ,Piperno and Salvatori؛ ١١٧: ١٣٨٩سيدسجادي، 

1982: fig. 3-5; 1983: 172( ) ٤شکل(.  

  

  
  شرق ایران مایه مار بر روي آثار فرهنگی جنوب نقش -4شکل 

  
شرق ایران و آسیاي  مایه مار در هنر شمال نقش

  مرکزي
شرق ايران از جمله دشت  هاي فرهنگي شمال در کانون

مايه مار نسبت به مناطق ديگر  گرگان و خراسان، نقش
تر و با پيچيدگي کمتري روي آثار هنري متعددي  ساده

مايه مار در مناطق  تجلي يافته است. اولين نمونه نقش
صورت خزنده عمودي  شرق ايران نقش افزوده مار به شمال

فالي دوره مفرغ مياني شاه تپه دشت بر روي کوزه س

مايه مار در  ). پس از آن نقشArne, 1945گرگان است (
صورت خزنده طويلي و عمودي  شرق ايران عموماً به شمال

ساده روي آثار مختلفي چون اشياء مفرغي محوطه بازگير 
)، صندوقچه ٢٧٤، ٧٢، ٧٠: ١٣٩٤دشت گرگان (عباسي، 

راسان شمالي کلريتي محوطه چلو دشت جاجرم خ
زده به شکل حلقه يا  )، ماري چمبره١٧: ١٣٩٣(وحدتي، 

) و ١٣٩٤آويز از محوطه قاراچشمه دشت نيشابور (باصفا، 
يک نمونه نقش پهلوان يا ايزدي مارگون بر روي يک مهر 
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: ١٣٩٤مسطح از محوطه چلو دشت جارجرم (وحدتي، 
رغم اينکه  دست آمده است. در اين ميان علي ) به٤٤

اي دارد و از  هاي ارتباطي جايگاه ويژه ان در حلقهخراس
هاي کنترل کننده شبکه ارتباطي وسيع  ترين کانون مهم

رودان، فالت  عصر مفرغ يعني جاده خراسان بزرگ (ميان
شرق ايران، آسياي مرکزي و افغانستان و  ايران، جنوب

شود  ساخت)، محسوب مي پاکستان را با يکديگر مرتبط مي
شناختي قابل توجهي ندارد. بنابراين در  تانمطالعات باس

انداز  توان با حجم فعلي مطالعات، چشم حال حاضر نمي
فرهنگي پيش از تاريخ ذکر شده  -نگارانه آثار هنري شمايل

  را براي اين منطقه فرهنگي تمام و کمال دانست.
مايه مار در هنر آسياي مرکزي نسبت به مناطق  نقش

هاي  رودان داراي پيچيدگي فرهنگي فالت ايران و ميان
مايه مار در آسياي مرکزي به  سبکي بيشتري است. نقش

وفور روي مهرهاي مسطح و ظروف فلزي به اشکال 

گوناگوني چون پهلوان يا خداي مارگون، نزاع مار با عقاب، 
عقاب، مارهاي کنترل  -ترکيبي انساننزاع مار با  نقش 

شده از سوي پهلوان يا ايزدان مذکر، حمله مار به انسان، 
مار در حال بلعييدن مرد بز، ديو مردهايي با دستان 
مارگون، بلعيده شدن مار توسط پرندگان شکاري، 

-هاي غير نزاع مار و عقاب، مار و انسان و مار و ديو نقش
به هم تنيده به دور انسان،  مرد در کنار هم، نقش دو مار

هاي مدور دو مار در هم تنيده که دم خود را به دهان  نقش
صورت مدور نقش  اند؛ مارهاي پشت سر هم که به گرفته
هاي چندپرند،  هاي خورشيد و ستاره اند و يادآور شراره شده

 ;Sarianidi, 1998: fig. 3, 6, 7(نقش شده است 

Winkelman, 2013.( ماً در آسياي مرکزي نقش مار عمو
اژدها و در برخي موارد نيز با ريش -صورت دوسر، مار به

صورت تصويري اساطيري بر روي آثار متعدد  کوتاه به
  ).٥فرهنگي ايجاد شده است (شکل  -مادي

  

  
  يمرکز يایآس و رانیا شرق شمال یفرهنگ آثار يرو بر مار هیما نقش -5 شکل
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  بحث
 کدام در باستان خاور در مار هيما نقش نکهيا درک

 شده، استفاده بار نياول يبرا يباستان محوطه اي و منطقه
 مناطق در هيما نقش نيا رسد يم نظر هب اما است؛ دشوار

 کرده ظهور همزمانصورت  به باًيتقر ران،يا فالت از يعيوس
 در رخداد نيا تمنيپ نظر هب ).١٤١ :١٣٩٤ ،ي(مراد است
 يبرا مسطح يمهرها لهيوس هب و يانيم و ميقد اوروک دوره
 اوروک دوره در و فته يم کار به يتيريمد و يادار امور

 به يفرهنگ يوندهايپ و روابط يريگ شکل با و يانيم
 است کرده دايپ نفوذ رودان انيم خصوص به گريد مناطق

)Pittman, 2013: 94(هيما نقش که داشت نظر در ديبا اما ؛ 
 چند ريتاخ با .ق.م پنجم هزاره در اما محدود چند هر مار

 گرفته قرار استفاده مورد ران،يا فالت سرتاسر در يا سده
 يها شرفتيپ با ق.م. سوم هزاره نخست همين در است.

 ينيشهرنش دوره يريگ شکل نديفرا يراستا در و ياجتماع
منظور  به ،يعيوس يارتباط شبکه کينزد خاور سرتاسر در

 دهنده ونديپ که شد جاديا هياول خام مواد به يدسترس
 رودان، انيم با رانيا فالت سرتاسر يفرهنگ يها کانون

 هيحاش هند، قاره شبه ا،ياوراس و قفقاز ،يمرکز يايآس
 بود. مناطق نيا همجوار مناطق گريد و فارس خليج

 تا شد سبب دوره نيا تحوالت و يفرهنگ يوندهايپ
 کيخاورنزد مختلف مناطق در يعيوس يشهر يها فرهنگ

 در منشأ که شان يهنر آثار در يا ژهيو ينگار ليشما با
 مفرغ دوران در رد.يگ شکل داشته ها آن اعتقادات و هاباور

 اهميت نيز نقوش خاستگاه و نگاري شمايل اشتراکات
 و ها مايه نقش قالتان سبب فرهنگي ارتباطات و دارد اي ويژه

 در .)Winkelman, 2014( شود مي مفاهيم نوع در تغيير
 مواد ،يهنر آثار و نقوش ييجابجا بر عالوه ييجابجا نيا

 ها شهياند و ميمفاه و مردم ،يينها تمحصوال ه،ياول خام
 :١٣٩٤ ،يوحدت ؛Kohle, 1979: 77( شوند يم جابجا زين

٣٧.(   
 ر،يفراگ يا اسطوره هيما نقش کيعنوان  به مار هيما نقش

 شيپ يفرهنگ يها کانون هنر در گوناگون اشکال به و بارها
 که است افتهي يتجل انهيخاورم و کينزد خاور خيتار از
 نيا مردمان مشترک يباورها و ياعتقاد يها شهير انگريب

 يتجل به توجه با که است يحال در نيا است. مناطق
 مختلف مناطق يماد و يهنر آثار در نقش نيا متفاوت
 مختلف مردمان فرهنگ و باور در هيما نقش نيا ،يفرهنگ
 يها شبکه يريگ شکل با است. داشته زيمتما يبازتاب

 آن بر عالوه و يفرهنگ يها کانون ونديپ و يارتباط
 ن،ايم نيا در متفاوت يها يدئولوژيا و مردم ييجابجا
 و يهنر يها سبک در يراتييتغ دستخوش مار هيما نقش
 وندها،يپ نيهمچن است. شده شا يا اسطوره ميمفاه

 ادغام به منجر ديعقا و باورها ييجابجا ،يفرهنگ ارتباطات
 رب عالوه است. شده مختلف ياعتقاد يباورها و ها فرهنگ

 ،ياجتماع ،يفرهنگ يها يژگيو که داشت نظر در ديبا نيا
 سبب هب يا جامعه هر رياساط و جوامع تفکرات ،ياعتقاد
 و بوده متفاوت گريکدي با شان يستيز يها يژگيو تفاوت
 يها سبک تفکرات، يريگ شکل در مهم نيا که هست

 زين ها آن ياعتقاد و ياجتماع سطوح و رياساط ،يهنر
 يريقرارگ و زمان گذر با ها يژگيو نيا دارد. ييبسزاتأثير 

 يکيدئولوژيا راتييتغ دستخوش متفاوت، يها تيموقع در
 بر يميمستقتأثير  راتييتغ نيا آن موازات به و شده

 آثار در تاًينها که داشت خواهد جوامع يزندگ يماد سطوح
 زين يگاه و کند يم دايپ نمود جوامع نيا رفتار و يماد

 يسبک يها ينوآور و کيدئولوژيا ميمفاه يباژگون به منجر
 مار يا اسطوره هيما نقش نيب نيا در شد. خواهد يمفهوم و

 کيدئولوژيا راتييتغ درک در يديکل يعنصرعنوان  به
 کند يم فايا ييبسزا نقش يفرهنگ مختلف مناطق جوامع

 به توان يم نقش نيا شناسانه ليشما يها ليتحل با که
 ،ياجتماع ،يخيتار سطوح تر حيصح درک و يابيباز

 انهيخاورم مفرغ عصر يفرهنگ يها کانون ياسيس و يفرهنگ
  پرداخت. کينزد خاور و
  
  يریگ جهینت

 و يليطو خزندهصورت  به بار نياول يبرا مار نقش
 مناطق در .ق.م پنجم هزاره در زده چمبره يحت و يعمود

 فالت غرب، غرب، جنوب جمله از رانيا فالت مختلف
 ابدي يم يتجل ها نهيسفال يرو رانيا شرق جنوب و يمرکز

 دوره نيا در هيما نقش نيا گران پژوهش يبرخ اعتقاد به که
 حوزه به ريمس کوتاه و يا منطقه درون ارتباطات واسطه هب

 عمده طور به و است کرده دايپ نفوذ رودان انيم يفرهنگ
 -يفرهنگ کانون دو يريگ شکل با و نگارش آغاز دوره در

 يسومر يها حکومت يريگ شکل و اوروک و الميع يتمدن
 در هيثانو يها حکومت و رودان انيم در يآکاد و

 نيا الم،يع با مرتبط يها نيسرزم و رانيا شرق جنوب
 يبرخ مفرغ دوره در .است شده استفاده وفور به هيما نقش
 مختلف مناطق در يهنر آثار يرو مار يها هيما نقش
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 و (شوش) رانيا غرب جنوب رودان، انيم جمله از يفرهنگ
 تنها و داشته گريکدي به ياديز شباهت رانيا شرق جنوب

 سوخته، شهر يا استوانه يمهرها جمله از ها نمونه يبرخ در
 يا نمونه يصابون سنگ ظروف نقوش يبرخ و صندل کنار

 که ميکن يم مشاهده را يرودان انيم گونه يرانيا يها نقش از
 سبک اي يميقد يسر سبک با يآثار يرو يهمگ

 ادغام و هاونديپ انگريب که اند شده جاديا يفرهنگنايب
 ييسو از است. مناطق نيا مردمان ياعتقاد يها شهير
 يهنر آثار يرو بر مار نقش نگارانه ليشما شباهت گريد

 از شده ميتقد يشکشيپعنوان  به توان يم را مختلف مناطق
 يروندها يط که دانست يا هسته منطقه به يا منطقه

 شده ميتقد پادشاهان اي و نخبگان به کيپلماتيد و ياسيس
 دنشو يم محسوب يتجمل آثار نوع از که آثار نيا يحت اي و
 يبرخ در ها آن ديتول و ساخت يتکنولوژ نبود علت هب

 صنعتگران يسو از داران رتبه و نخبگان سفارش به مناطق،
 يسو از اند. شده ساخته گريد مناطق دکنندگانيتول و
 يفرهنگ يها کانون يهنر آثار در مار هيما نقش گريد
 سبک در ييها تفاوت با يمرکز يايآس و رانيا رودان، انيم

 نقش که يا گونه به است همراه يا اسطوره ميمفاه و يهنر
 يراتييتغ دستخوش رانيا شرق جنوب در مفرغ دوره در مار

 دهان به را خود دم مار که ينحو (به مدور يها نقش چون
 نبرد و بمپور يسفال ظروف يرو شاخدار يمارها گرفته)،

 دهيد رفتيج آثار در پلنگ و عقاب چون يواناتيح با مار
 دتريجد يفازها در و مفرغ دوره در هيما نقش نيا شود. يم

 اشکال با يمرکز يايآس طقهمن يفرهنگ يها کانون در
 به مار حمله سر، چند مار اژدها،-مار چون يتر متفاوت
 يا رهيزنج يها نقش و مار توسط انيپا چهار دنيلعب انسان،

 در انيچهارپا کهآن به توجه با است. همراه دهيتن هم در و
 پهلوانان و پادشاهان نماد رودان انيم و رانيا رياساط

 مار نقش همراه به نقوش نيا يگاه و شوند يم محسوب
 در مار کنترل حال در زدانيا اي پهلوانانصورت  به

 رانيا غرب جنوب ژهيو به کيخاورنزد سرتاسر ينگار ليشما
 نماد مار آنکه به توجه با و شوند يم جاديا رودان انيم و

 انگريب است، اتيح تجدد و ييراينام يزندگ چرخه مرگ،
 و ييراينام کننده ابالغ و يزديا قدرت يهمتا يب نمود

 نيا زمان گذشت با يول است. پادشاهان يجاودانگ قدرت
 نيهمچن ران،يا شرق شمال و شرق جنوب حوزه در مفهوم

 که چرا کند يم دايپ تفاوت يکل به انهيم يايآس
 حال در همواره يفرهنگ حوزه نيا در مار ينگار ليشما
 پهلوانان نماد که مرد) (عقاب عقاب چون يواناتيح با نزاع

 از زين يگاه و ابدي يم يتجل نيشاه و پلنگ است،
 نوع نيا که کنند يم استفاده محافظعنوان  به مار هيما نقش
 يشرق رانيا جوامع تر نانهيب واقع درک انگريب ينگار  ليشما

 يحت و يزندگ و مرگ مسئله به نسبت انهيم يايآس و
 ارياخت در و واحد قدرت بدون ييها حکومت يريگ شکل

 ک،يدموکرات ياسيس يها قدرت نوع از و (پادشاه) فرد کي
 پادشاه گاهيجا و قدرت يجاودانگ عدم درک نيهمچن
 خراسان نيهمچن و يمرکز يايآس در مفهوم نيا است.
 هنر در که چرا است تر ملموس و ترمشهود بزرگ
 انسان دنيبلع حال در عمدتا مارها حوزه نيا ينگار ليشما

 نماد که هستند پرندگان و سانان گربه ان،يچهارپا بتيه با
 و ١٤-١١ :٥ (شکل شود يم محسوب هاناپادش و پهلوانان

 مناطق يبرخ در مار نکهيا به توجه با زين ييسو از ).٢٣
 يحت و يمرکز يايآس و الميع جمله از مختلف يفرهنگ
 زديا نقش با عمدتاً و شود يم محسوب زن نماد شرق جنوب
 که کرد استنباط گونه نيا وانت يم ،ابدي  يم يتجل بانوان

 ژهيو هب رانيا شرق جنوب در مار هيما نقش يسبک راتييتغ
 حاصل يمرکز يايآس و رانيا شرق شمال منطقه

 بر که است مرکز مادر به مرکز پدر يساختارها ينيگزيجا
 و ها وهيش اء،ياش ريتفس و يشناخت باستان شواهد اساس
 جهينت در .است ميتعم قابل زين ينيتدف يها سنت
 بر عالوه يمرکز يايآس و يشرق رانيا هنر در مار هيما نقش
 جيتدر به رودان انيم يحت و يغرب رانيا هنر از يريگ الهام

 رانيا رياساط و ينييآ مناسبات باورها، هنر، با ونديپ با
 سطوح راتييتغ نيهمچن و انهيم يايآس و يشرق

 ادغام جوامع نيا ياسيس و يرياساط ،يمذهب ،ياجتماع
 يهنر يها سبک در ييها ينوآور به منجر تاًينها و شده
 در جانور نيا يا اسطوره ميمفاه و مار نقش نگارانه ليشما

  است. شده مذکور مناطق
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۸)۱۶(: ۲۱-۳۳.  
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 .يطهور تهران: ،يبهزاد هيرق هترجم ،باستان شرق رياساط فرهنگ ،١٣٨٥ ،نيگوندول ک،يل .٢٠
 .يدانشگاه نشر مرکز تهران: ،يمعمار و هنر :سوم جلد ،نيالنهر نيب تمدن و خيتار ،١٣٨٠، وسفي دزاده،يمج .٢١
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 .انتشارات و چاپ سازمان تهران: ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ،شرق تمدن نيتر کهن رفت؛يج ،١٣٨٢ ،---------- .٢٢
 ارتباط از يا نشانه ران؛يا شرق جنوب الديم از شيپ سوم ههزار يفرهنگ مواد در مار نقش منشأ ،۱۳۹۴ ،نيحس ،يمراد .٢٣

  .١٤٨-١٣١: )٢(٧ دوره ،يشناس باستان مطالعات ،انرودانيم و الميع با
  .٢٠-٧: )٦اول( سال هنر، يايميک فصلنامه ،يپانوفسک نيارو دگاهيد از ريتصو خوانش ،١٣٩١ ،ريام ،ينصر .٢٤
  .نشرچشمه :تهران ،مسيحي هاي لي شما حكمت ،١٣٨٨ ،امير نصري، .٢٥
 از اي خراسان؛گزيده شناسي باستان بر گذري ،).ق.م ۵۰۰تا۳۰۰۰( خراسان در آهن و مفرغ عصر ،۱۳۹۴ ،يعل وحدتي، .۲۶

 مرکز و عمومي روابط خانيکي). لباف ميثم کوشش خراسان(به فرهنگي -تاريخي نفايس و شناختي باستان هاي يافته
  .۴۷-۳۷ صص: فرهنگي، ميراث معاونت همکاري با فرهنگي امور نشر

 يا دهيگز ،يشمال خراسان جاجرم، دشت چلو تپه در ايتاليا و رانيا مشترک يها کاوش سوم فصل ،۱۳۹۴ ،---------- .٢٧
 رانيا يشناس باستان ساالنه ييگردهما نيچهاردهم ،۱۳۹۳ سال در رانيا يشناس باستان يها پژوهش يها افتهي از
  .۴۵-۴۹ .يشناس باستان پژوهشکده ،يگردشگر و يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم سازمان پژوهشگاه تهران: ،)۱۳۹۴(
 ،رانيا يشرق شمال جارجرم، دشت چلو، تپه در کاوش دوم فصل مختصر گزارش ،۱۳۹۳ شونه،يب رافائل و يعل ،يوحدت .٢٨

 يها افتهي از ييها دهيگز همراه به )۱۳۹۳( اسفندماه رانيا يشناس باستان ساالنه ييگردهما نيزدهميس يها گزارش
 پژوهشکده ،يگردشگر و يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم سازمان پژوهشگاه تهران: ،يشناس باستان يها پژوهش
 .يشناس باستان

 اکبر هترجم ،الديم از شيپ هزار دو تا هزار هشت حدود از رانيا ياهنگارگ ،١٣٨٢ ،ترابر سون،يدا يهنر و يمر ت،يوو .٢٩
 .باران نسل: تهران ز،يرخيام يچيچا احمد و پورفرج

 .يفرهنگ و يعلم تهران: ا،يروزنيف روزيف هترجم ،الميع شده گم يايدن ،١٣٧١ ،والتر نتس،يه .٣٠
 .کتابدار :تهران اول، چاپ رپور،يوز مهدخت و يگلزار مسعود ترجمه ،١ رانيا ،١٣٨٩ ،زييلو ج وت،يه .٣١
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Abstract 
 
Developments in the first half of the third millennium B.C. led to the formation of extensive 
urban cultures in different regions of the Middle East with special iconography in works of 
art, which originated from their beliefs and convictions. Cultural zone of Elam in southwest of 
Iran with a focus on Susa and Choghazanbil, cultural zone of southeast of Iran with a focus on 
Jiroft, cultural zone of Sistan with a focus on Shahr-e Sukhteh, cultural zone of Gorgan with a 
focus on Bazghir, cultural zone of Khorasan centered on Shahrake Firouzeh and Chelow, 
Bactria-Margiana Archaeological Complex in Central Asia, as well as cultural zones in 
southern coast of Persian Gulf, Makran, Pakistan, and the Indus Valley are among the most 
important cultural zones of this period. Each urban culture in this period is recognized as a 
cultural-artistic center with specific ideological beliefs, social systems, traditions, and unique 
art of iconography. The serpent has manifested as a mythical animal of chalcolithic period in 
material-artistic works of the above mentioned cultural zones with a different iconography. 
The present study was an attempt to evaluate the stylistic changes and mythical concepts of 
this motif in prehistoric urban centers of Iran and Central Asia with a comparative 
methodology and iconographic approach. The results indicated that the serpent motif in 
Eastern Iran and Central Asia art has been inspired by western Iran and Mesopotamia art and 
gradually has been integrated with art, beliefs, rituals, Eastern Iran and Central Asia 
mythology, and changes in social, religious, and political levels of these communities; 
therefore, it has led to innovations in artistic concepts and styles of this motif. 
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