خوانش نشانه شناسانه نقوش جام های مارلیک
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ارزش باســتان شناســانه جــام هــای مارلیــک کــه در ســال  1340شمســی در منطقــه رودبــار اســتان گیــان کشــف شــده بــر
کســی پوشــیده نیســت .هنــر فلــزکاری اســتفاده شــده درایــن آثــار نشــان نبــوغ هنرمنــدان آن عصــر را دارد .امــا در مطالعــات انجام
گرفتــه بــر روی ایــن جامهــا بــه نقــوش بــه کار رفتــه بــر روی ایــن جامهــا توجــه ویــژه ای نشــده اســت .از آنجــا کــه ایــن نقــوش
دارای رمــزگان تصویــری بســیاری هســتند ،ســوژه مناســبی بــرای خوانــش ایــن تصاویــر بــر اســاس دیــدگاه هــای مختلــف هنــری
هســتند .بدیــن لحــاظ در ایــن پژوهــش ،دو جــام گاو بالــدار و افســانه زندگــی مارلیــک انتخــاب گردیــده تــا بــا شناســایی ومعرفــی
ایــن نقــوش و تصاویــر از دیــد نشــانه شناســانه مــورد خوانــش قرارگیرنــد .ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی انجــام گرفته
و بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه رمــزگان موجــود در نقــوش موجــود در ایــن دو جــام دارای چــه معانــی هســتند.
بدیــن لحــاظ در ابتــدا ایــن جامهــا معرفــی و نقــوش روی آن شناســایی و معرفــی گردیــده ســپس ایــن نقــوش جداســازی و
رمزگشــایی شــدند .یافتــه هــای تحقیــق نشــانگر ایــن اســت کــه دو جــام انتزاعــی و نشــان از عالــم دیگــر دارنــد .در جــام گاو بالدار
نقــش ( گاو و گل نیلوفــر) در جــام افســانه زندگــی نقــش ( درخــت نخــل) هــر ســه نشــان از مقــدس بــودن دار نــد .در جــام گاو
بالــدار( گل نیلوفــر) و در جــام افســانه زندگــی( روایــت تولــد تــا مــرگ) هــر دو نمایــش از آفرینــش و زندگــی اســت ،همچنیــن در
هــردو جــام اعتقــاد زندگــی پــس از مــرگ دیــده مــی شــود .در جــام افســانه زندگــی برتــری دارد .نیــروی شــهوانی و مــادی اشــاره
بــه انســان در رونــد ایــن چرخــه دارد و در جــام گاو بالداربرتــری نیــروی معنــوی جهــت صعــود بــه مراتــب بــاال دیــده مــی شــود.

واژه های کلیدی:

مارلیک ،جام گاو بالدار ،جام افسانه زندگی  ،نشانه شناسی

* تلفن09121723864 :

* Email:n.maghuly@gmail.com
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چکیده:

شماره ی  /7پاییز و زمستان 1394

(تاریخ دریافت مقاله ، 94/8/20 :تاریخ پذیرش نهایی)94/12/10 :

دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی
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«مارلیــک» مجموعــه ای اســت شــکوهمند و غنــی مرکــب
از مکشــوفه هــای باســتانی در منطقــه رودبــار کــه بــا قدمتــی
ســه هــزار ســاله متعلــق بــه مردمانــی فکــور و هنرمندانــی
بــا ذوق از ایــران زمیــن اســت ( چراغــی .)105 :1368 ،آثــار
مارلیــک معــرف عقایــد و اندیشــه هــا و آئینــه ی آرزوهــا و
احساســات مردمانــش بــوده و برگــی جاودانــه را بــه صفحــات
تاریــخ ایرانیــان و بشــریت افــزوده اســت(.نگهبان)180 :1378 ،
بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل آمــده  ،بــه نظــر مــی رســد
اقــوام ســاکن در ســرزمین هــای جنوبــی دریــای خــزر
آماردهــا( )Amardبودندکــه تمــدن مارلیــک را به آن ها نســبت
داده انــد .عــاوه بــر جنگجویــی و شــجاعت و مهــارت در
پیکارهــا ،بــر خــاف گیــل هــا اندامــی بلنــد داشــتند ودر صفوف
جنگجویــان کام ً
الدیــده و شــناخته مــی شــدند ،خانه هایشــان را
در میــان غارهــا و شــکاف کــوه هــا مــی ســاختند و بــا زن و
فرزنــدان خــود در آن زندگــی می¬کردنــد .کار دامــداری زیــاد
نمــی کردنــد و بیــش تــر غذایشــان را از طریــق شــکار حیوانات
بدســت مــی آوردنــد .لبــاس کوتاهــی مــی پوشــیدند ،همــواره
مســلح بودنــد .اینــان از میــوه هــای درختان کــه در اطرافشــان
فــراوان بــود ،اســتفاده مــی کردنــد و البتــه زندگــی در تنگنــای
مــادی ،باعــث ناآرامــی شــان بــود کــه ایــن خصوصیــات در
آثارشــان بخصــوص بــر روی جــام هــا کام ـ ً
ا مشــهود اســت.
( افشون.)25 :1384،
از میــان مجموعــه آثــار کشــف شــده تپــه مارلیــک کــه بیــن
قــرون  13ـ  10ق.م .تاریــخ گــذاری شــده اند و جــام های فلزی
مارلیــک در منطقــه گیــان کــه بــر خــاف منطقــه لرســتان از
طــا و نقــره اســتفاده مــی کردنــد ( ،طالیــی،)80 :1391 ،
درتحلیــل تطبیقــی بیــن دو ایــن دو جــام گاو بالــدار و افســانه
زندگــی مــی تــوان تفــاوت هــا و شــباهت هایــی را جســتجونمود
کــه منجــر بــه بازخوانــی رمــزگان ایــن دو جــام شــود .هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش خوانــش نشــانه شناســه رمــزگان ایــن
دو جــام در تطبیــق بــا یکدیگــر اســت .تاکیــد بــر اهمیــت و
ضــرورت شــناخت فرهنــگ و تمــدن گذشــته گیــان در جهت
شناســایی نقــوش جامهــای منتخــب و اهمیــت شناســایی
نقــوش و معرفــی نقــوش ایــن جــام هــا از ضــرورت هــای انجــام
ایــن تحقیــق بــه شــمار مــی آیــد.
بدیــن ترتیــب در ایــن پژوهــش ابتدا بــه هنر و تمــدن مارلیک
پرداختــه مــی شــود و ســپس با شناســایی و معرفــی نقوش در
جامهــای انتخابــی مارلیــک بــه تطبیــق نشــانه شناســانه بیــن
دو جــام پرداختــه خواهد شــد.

پیشینه پژوهش:

در مقــاالت و کتــب مختلــف دربــاره هرکــدام از دو جــام

فلــزی مارلیــک بــه طــور جداگانــه و کوتــاه بحــث شــده اســت.

در مقالــه « چهــره هــزار ســال زندگــی  ،نگاهــی گــذرا بــه
مشــترکات زندگــی در مارلیــک باســتان و امــروز گیــان» از

رحیــم چراغــی ( ،)1368نگاهــی به اشــیاء مکشــوفه در مارلیک
کــه بخــش بزرگــی از ابــزار و آالت جنگــی در کنــار اشــیاء و
حوائــج روزمــره و قســمت عمــده آالت زینتــی و تزئینــی در
کنــار احتیاجــات و کاربــرد نقوش و تدفیــن آن هــا دارد .در مقاله
دیگــر « فلــزکاری در ایــران » از ســید عبــد المجیــد شــریف زاده
( )1368چنیــن گفتــه مــی شــود کــه جام هــای زریــن مارلیک
در نواحــی امیرنشــین هایــی وجــود داشــته انــد کــه از هــزاره ی
اول ق.م ،از هنــر و فرهنــگ پیشــرفته ای برخــوردار بودنــد.
در پژوهشــی دیگــر « جــام طــای افســانه زندگــی مکشــوفه
در حفــاری مارلیــک » از عــزت اهلل نگهبــان( ،)1355عقیــده
دارد کــه ایــن جــام از اولیــن نمونــه هایــی اســت کــه یــک
هنرمنــد باســتانی ســعی نمــوده اســت افســانه ای را متضمــن
صحنــه هــای مختلــف از ابتــدا تــا انتهــا بــر روی یــک جــام بــه
صــورت یــک داســتان مصــور نمایــش دهــد « .نگاهــی دیگــر

بــه نقشــمایه هــای جــام زریــن افســانه زندگــی در مارلیــک »

از علــی اکبــر وحدتــی ( ،)1384مقالــه ای دیگــر اســت کــه
وضعیــت و محــل دقیــق کشــف جــام را نشــان مــی دهــد و
ســپس بــه تاریــخ گــذاری و تفســیر دقیــق نقــوش روی آن می
پردازد.کتــاب« تمــدن مارلیــک» از بهــروز همرنــگ ()1385
گویــای بومــی بــودن فرهنــگ و صنایــع مرتبــط بــا تمــدن
مارلیــک ،بــه ویــژه در ابزارهــا ،مجســمه هــا و ظــروف فلــزی
اســت وکتــاب « چراغعلــی تپــه » از غالمرضــا فرهنــگ فروتــن
( ،)1382دربــاره اقــوام ،فرهنــگ ،اســطوره هــا و آثــار باســتانی
منطقــه مارلیــک در گیــان مــی پــردازد .در پایــان در کتــاب

« باســتان شناســی و هنــر ایــران در هــزاره اول قبــل از میــاد»

از دکتــر حســن طالئــی ( ،)1374در تاریخچــه مطالعــات انجام
شــده دربــاره عصــر آهــن ایــران اشــاره بــه قبرســتان مارلیــک
و اشــیاء بدســت آمــده فلــزی و فرهنــگ مارلیــک گیالن شــده
اســت.

روش پژوهش:

تحقیــق حاضــر بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و رویکرد نشــانه
شناســی انجــام شــده اســت .بدیــن منظــور از روش اســنادی
کتــب و مقــاالت باســتان شناســی ،هنــری و نقــوش مارلیک در
گیــان و مرکــز باســتان شناســی گیــان مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه و در ادامــه از روش تطبیقــی بــا رویکرد نشــانه شناســی
و بــا توجــه بــه تصاویــر جــام هــای مارلیــک ،خصوصیــات و
ویژگــی هــای بصــری نقــوش جــام ها اســتخراج شــده و جنبــه های
شــباهت و افتــراق آنهــا بررســی شــده اســت.

جام طالی گاو بالدار مارلیک
«ایــن جــام از طــا بــا ارتفــاع  18ســانتی متــر ســاخته شــده
اســت .ارتفــاع نقــش برجســته روی جــام  2ســانتی متــر از

تصویــر  )1جــام طــای گاو بالــدار مارلیــک محــل نگــه داری  :مــوزه ملــی ایران.
منبــع ( :بهمنــی .) 45 :1394 ،

خوانش نشانه شناسانه نقوش
جام های مارلیک

تمدن مارلیک
مارلیــک نــام تپــه ای باســتانی واقــع در دره گوهــررود
شهرســتان رودبــار ،از توابــع اســتان گیــان اســت .مــردم
مارلیــک از گــروه اقــوام مهاجــر آریایــی یعنــی هنــد و ایرانیــان
هســتند کــه در حــدود اواخــر هــزاره دوم پیــش از میــاد
تــا اوایــل هــزاره ی اول ق.م .در منطقــه حکومــت داشــتند.
( نگهبــان .)17 :1378 ،در رابطــه بــا اســم مارلیــک چندیــن
نظــر وجــود دارد .عــده ای ایــن نــام گــذاری را بــه دلیــل وفــور
مــار در ایــن منطقــه مــی داننــد و آن را بــه افســانه ی گنــج و
مــار ارتبــاط مــی دهنــد چــرا کــه گنــج و مــار در افســانه هــا
همنشــین هــم هســتند و در باورهــای محلــی بســیاری از گنج
هــای زیرزمینــی طلســمی دارنــد کــه معمــوالً در قالــب مــار
تجســم مــی یابــد( تســلیمی .)124 :1381 ،امــا بعضــی دیگــر
ایــن واژه هــا را بــه قــوم باســتانی ماردهــا و امردهــا ارتبــاط می
دهنــد کــه از دو جــزء « مــارد» و « لیــک» ترکیــب شــده و

فلزکاری در تمدن مارلیک
فلــزکاران هنرمنــد مارلیــک در تزئیــن ظــروف بــا اســتفاده
از نقطــه چیــن کــردن ،خطهــای روان ،برآمــده و فرورفتــه و
برجســته نقــوش مــورد نظــر را روی بدنــه ظــروف بــه وجــود
مــی آوردنــد .در تزئیــن ظــروف از نقش هــای طبیعــت پیرامون
و فقــط  11درصــد باقیمانــده مربــوط بــه موجــودات تخیلــی و
ترکیبــی اســت .جالــب توجــه ایــن اســت کــه نقــوش در انطباق
تکامــل بــا اقلیــم منطقــه شــمال ایــران اســت کــه قبرســتان
مارلیــک در آنجــا واقــع شــده اســت (طالیــی.)112 :1391 ،
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نشانه شناسی
چندلــر در تعریــف نشــانه چنیــن مــی گویــد «:نشــانه یــک
واحــد معنــادار اســت کــه بــه عنــوان « اشــاره گــر» بــر چیــزی
جــز خــودش تفســیر مــی شــود .نشــانه هــا معنایــی ذاتــی و
درونــی ندارنــد و فقــط وقتــی تبدیــل بــه نشــانه مــی شــوند
کــه کاربــران نشــانه بــا ارجــاع به یــک رمز بــه آنها معنا دهـــند»
(چندلــر.) 342 :1387 ،و ایــن اتفاقــی اســت کــه در هنــگام
خلــق اثــر هنــری رخ مــی دهــد « .بعضــی از اندیشــمندان
انســان را حیــوان داللــت گــر توصیــف کــرده انــد .در واقــع
آدمیــان از طریــق خلــق ،ابــدع و تفســیر نشــانه هــا و آیــات و
نمادهــا معنــا مــی آفریننــد»( ضیمــران .)40 :1383 ،همچنین
« لوتمــان ،بــا آغازیــدن از نظریــه ارتبــاط ،هنــر راوســیله ای
خــاص بــرای ارتبــاط مــی شــمارد .پیــام اثــر هنــری از ســاختار
زبــان هنــری جــدا نیســت .ســاختار متــن و ســاختار اندیشــه
بــه هــم مربــوط اســت و پیچیدگــی ســاختار و اطالعــات بــا هم
پیونــد دارد .اثــر هنــری نظامــی از نشــانه هــای تــو در توســت
کــه در یکدیگــر تعبیــه مــی شــوند»(ایوتادیه.)263 :1378 ،
کــه در واقــع هــدف چنیــن پژوهشــهای همیــن شناســایی
نظــام هــای تــودر تــوی نشــانه هاســت.
« فردینــان دوسوســور» زبــان شــناس سوئیســی الگــوی
نشــانه شناســی را دو وجهــی دانســته اســت دال  /مدلــول و
پــارول  /النــگ ،فــرم ( صــورت)  /مــاده ( جوهــر) ،همنشــینی
 /جانشــینی و در زمانــی  /هــم زمانــی .بنابرایــن نشــانه کلیتــی
اســت ناشــی از پیوند بیــن دال و مدلــول (سوســور.)96 :1378 ،
کــه در ایــن پژوهــش بــا مطالعــه ایــن نقــوش رابطــه هــای دو
وجهــی «دال و مدلــول»« ،پــارول والنــگ» و «همنشــینی و
جانشــینی» جســتجو خواهــد شــد.

معنــی قــوم «مــارد« را دارد .اینــان اســتدالل مــی کننــد کــه
ایــن کلمــه در اصــل «ماردلیــک» بــوده و بــا حــذف دال
« مارلیــک» شــده اســـت « .مــارد» اشـــاره بــه آماردهـــا
اســت« لیــک» هــم کــه همــان لــک باشــد بــه معنــای قــوم و
طایفــه و عشــیره اســت ( همــان.)529 :
حفاری مارلیک در ســال 1340با همکاری مؤسســه باســتان شناسی
دانشــگاه تهــران و اداره کل باســتان شناســی کشــور زیــر نظــر
دکتــر عــزت اهلل نگهبــان انجــام گرفــت کــه در بــاره آثــار
مارلیــک چنیــن گفتــه اســت « :ســوابق و ســنن هنــری کــه
بــر اثــر ایــن روابــط بدیــن ناحیــه وارد شــده اســت در اینجــا به
مرحلــه بلــوغ رســیده اســت و حــد نصــاب و تکامــل و پیشــرفت
در ســاخته هــای هنــری ایــن قــوم بــه خوبــی دیــده مــی شــود.
تســلط هنرمنــدان و مهــارت آنهــا بــه حــدی اســت کــه هنــر
از جنبــه ی هنــر بــرای هنــر خــارج شــده و هنرمنــد جنبــه
خودنمایــی را در ســاختن ایــن آثــار نفیــس ابــراز نمــوده
اســت»(.اصالح عربانــی.)532 :1374،
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دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی

جــام اســت» ( نگهبــان .) 58 :1368 ،در ایــن جــام ســرگاو
بــه جــای پــرچ شــدن از خــارج ،تنهــا بــا قلــم زنــی از داخــل
و بــا اســتفاده از طــای بدنــه ســاخته شــده اســت  .بدنــه ی
جــام نســبتاً بلنــد و لبــه ی آن مفتولــی و قســمت پاییــن آن
کمــی مقعــر یــا زاویــه دار اســت .بــه علــت عیــار بــاالی طــای
بکاررفتــه در آن ،بدنــه ای بســیار نــرم و قابــل انعطــاف دارد ،بــه
همیــن دلیــل بــر اثــر فشــار خــاک کمــی از شــکل اصلــی خود
خــارج شــده در ســاخت ایــن جــام از روش قلــم زنــی اســتفاده
شــده اســت .برجســتگی نقــش هــا بــه ویــژه ســر گاو هــا کــه
از بدنــه ی ظــرف بیــرون اســت ،دقــت در جزئیــات و تنظیــم
ســنجیده و تقســیم مناســب آن در کل ســطوح ظــرف ،منجــر
بــه خلــق شــاهکار شــده اســت ( همرنــگ.)77 :1389 ،
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مطالعه نقوش روی جام گاو بالدار مارلیک
در جــام طــای گاو بالــدار مارلیــک نقــش وســط جــام،
درخــت زندگــی اســت و در دو ســوی درخــت دوگاو بالــدار
دیــده میشــوند کــه در حــال بــاال رفتــن از درخــت هســتند.
نمایــش بــدن حیــوان بــه حالــت نیــم رخ و نمایــش ســرآنها از
رو بــه رو ،از ویژگــی هــای هنــر ایرانــی اســت و همیــن هویــت
ایرانــی جــام و ســازنده آن را نشــان مــی دهــد .صحنــه کلــی
ایــن جــام دو جفــت گاو بالــدار اســت کــه در نزدیکــی یــک
درخــت تزئینــی و روبــروی هــم به صــورت قرینــه ،قرارگرفتــه اند.
ایــن دوگاو بــر روی پاهــای عقــب بلنــد شــده انــد و دو پــای
جلویــی خــود را بــر روی شــاخه هــا و تنــه ی درخــت قـرار داده انــد
(همرنــگ .)77 :1389 ،ایــن دو گاو در حــال بــاال رفتــن از
درخــت در دو طــرف قــرار دارنــد (نگهبــان.)58 :1380 ،
در کــف جــام ،یــک گل تزیینــی زیبــا نقــش شــده اســت و
درمیــان گل  ،نقــش خورشــید دیــده میشــود کــه شــعاع هــای
خــود را بــه طورمنظــم پراکنــده اســت .نقــش گاو بالــدار ،یــک
نقــش کامــ ً
ا متــداول و عمومــی در هنــر تزئینــی دنیــای
باســتان در خــاور نزدیــک و خــاور میانــه بــوده اســت ( نگهبان،
 .)216 :1378دکتــر نگهبــان ایــن جــام را بدلیــل ارزش و ویــژه
هنــری ،یگانگــی و کیفیــت ســاخت و پرداخــت نقــوش آن،
جــام طــای مارلیــک و نمــاد تمــدن عظیــم و شــگرف آن
نامیــده اســت (همــان 196 :ـ .)184
جام طالی افسانه زندگی
جام زرین افسانه ای زندگی یکی از معروف ترین ظروف فلزی
بدست ٱمده از مارلیک و نماد دیگری از این تمدن باشکوه
است20«.سانتی متر ارتفاع و 14سانتی متر قطر دهانه آن است.
نقش روی جام داستان زندگی یک بزکوهی از ابتدای تولد تا
زمان کشته شدن به وسیله یک گراز وحشی را با تمام جزئیات
نشان می دهد» (نگهبان .)68:1368 ،لبه ی جام مفتولی و طالی

بکار رفته در آن چنان نرم بوده که بر اثر فشار های وارده ی
خاک برٱن ،دچار تاخوردگی شده است (.همرنگ.)83:1389 ،
سطح خارجی جام با چهار ردیف نقش برجسته به شیوه قلم
زنی،چکش کاری و کنده کاری آراسته شده است.تابلوها از پائین

تصویر )2جام طالی افسانه زندگی مارلیک محل نگه داری  :موزه ملی ایران
منبع ( :بهمنی .) 46 :1394 ،

به باال نشانگر چهار دوره زندگی ،تولد ،بالندگی ،شکارو مرگ
حیوان است.
مطالعه نقوش جام طالی افسانه زندگی
بــاالی جــام دارای نــواری بــه عــرض  1/5ســانت اســت کــه با
نقــوش خطــوط مــورب و متقاطــع تزئیــن یافته اســت و یــادآور
نشــانی از جهــان دیگــر اســت .گل نیلوفــر تفکیک کننــده جلو
و عقــب ظــرف بــه شــکل درختــی بــزرگ مجســم شــده اســت.
فضــای بــاالی ســر گاو خالــی از هــر گونــه آرایشــی اســت کــه
نشــان از آســمان دارد( بهمنــی  .) 46 :1394 ،در نیمــه بــاال،
ســرهای برافراشــته دو گاو دیــده مــی شــودکه هــر کــدام بــه
ســمت چــپ نــگاه مــی کننــد وکامـ ً
ا از ظــرف بیــرون زده انــد.
بــال گاو ســمت چــپ برافراشــته و بــال گاو ســمت راســت خــم
گشــته اســت .در نیمــه پائیــن یــک دســت و پــای دوگاو
قــرار دارد .نقــش گاو بــه صــورت برجســته و بــه بیــرون کار
شــده اســت پاهــا و کمــر کام ـ ً
ا قرینــه انــد .در حالیکــه در
قســمت بــاال و ســرو بــال ،ایــن قرینگــی وجــود نــداردو بیشــتر
تداعــی کننــده تکمیــل حرکــت اســت تــا ثبــات .گلبرگهــای
گل نیلوفــر در پاییــن هــم دیــده مــی شــوند امــا باریــک تــر و
بلندتــر از گلبــرگ هــای بــاال هســتند .از تقــارن پاهــا شــکلی
شــبیه فلــش رو بــه بــاال ترســیم شــده اســت کــه نــگاه را رو
بــه بــاال مــی کشــاند  .در زیــر پــای گاو هــا خطوطــی اســت
کــه یــادآور زمیــن اســت ( بهمنــی .)46 :1394 ،در طراحــی و
اجــرای گــوش هــا  ،شــاخ هــای منحنــی ،یــال هــا ،بینــی ،پوزه
و چشــم هــای نقــش برجســته ی ســر گاو ،تناســب رعایــت

شــده انــد .ســر حیــوان بــه روبــرو و بــدن آن بــه صــورت نیــم رخ
اســت( همرنــگ .) 78 :1389 ،نقــش جــام بــه پنــج ردیــف
تقســیم گردیــده کــه مجموعـاً افســانه زندگــی یــک بزکوهــی
را منعکــس نمــوده انــد.

تحلیل نشانه شناسانه نقوش جام گاو بالدار
در تفســیر نشــانه شناســانه ایــن جــام بایــد گفــت :واژه ی
گاو از ریشــه زندگــی ســاخته شــده اســت(.جنیدی.)53:1388،
از اولیــن آفریــدگان اهــورا مــزدا گاو اســت کــه نــژاد انســان
از خــون او بوجــود مــی آیــد .در متــون زرتشــتی بــه وفــور از
گاو یــاد شــده اســت تــا آنجــا کــه ایــزدان آریایــی چنــد بــار
بــه صــورت گاو ظاهــر مــی شــوند و در مــواردی بــا صفتــی از
صفــات گاو توصیــف مــی گردنــد.
تحلیل رمزگان نقش گاو
نمــادی از زندگــی اســت و مهر،ایــزد فــروغ و پیکار و پاســبان
عهــد و پیمــان کــه بــا خورشــید تیزاســب یکی دانســته شــده،
بــه گردونــه چهــار اســبه نشســته ،از خــاور بــه باخترمی شــتابد

تحلیل روابط همنشینی گاو و نیلوفر
نوعی نیروی معنوی جهت صعود به باال به وجود می آید.به نظر
می رسد دو گاوی که در نمای روبروی جام دیده می شوند تجسم
یک واحدند که در حرکت است.جهت حرکت با توجه به چرخش
گردن و نگاه ،به سمت راست است که نشانی از درستی است و
همچنین برجستگی چشمها که نشان روشن بینی و عقل است
آنرا تأیید می کند.حرکت وی از زمین آغاز شده و با اینکه هنوز
دو پایش بر زمین است و حتی یک دست وی در منطقه زمین
قرار دارد اما به نگاه به سمت نیلوفر و پاکی و تقدس وی و الهام گیری از
وی که از آب های راکد قد بلند می کند و به آسمان می رود
(بهمنی.) 47 :1394 ،
تحلیل نشانه شناسانه جام افسانه زندگی
در تفســیر نشــانه شناســانه ایــن جــام بایــد گفــت بــز یکــی
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قسمت باالیی
در ردیــف اول از قســمت بــاال گــراز هایــی مشــاهده مــی
شــوند کــه کرکــس هــای کوچکــی بــر بــاالی سرشــان قــرار
دارد(،تقریب ـاً هــر ســه گــراز یــک کرکــس) ،گــراز هــا بــز را
مــی خورنــد (بهمنــی .)48:1394،
 در ردیــف باالتــر کرکــس هــا بــه پائیــن آمــده و باقیمانــده بزو حتــی شــاید گــراز هــارا مــی خورنــد و در نهایت در وســط،در
میــان دو ســر کرکــس کــه بصــورت متقــارن قــرار گرفتــه انــد
سرشــان بــه پائیــن خــم اســت درختــی توســط یــک شــبه
انســان در حــال روییــدن اســت.
 لبــه ی بــاالی ظــرف نــواری اســت کــه از خطــوط کــج کــهبــه صــورت واحــد قــرار گرفتــه انــد و شــبیه نقــش پائیــن جــام
مــی باشــند (بهمنــی.)48:1394 ،

تحلیل رمزگان نقش گل نیلوفر
بالــدار بــودن گاو در ایــن جــام نشــان از محافظــت از طریــق
نیــروی تقــدس نیلوفــر اســت .نمــاد صلــح و آشــتی در جهــان
باســتان اســت و از ســده هشــتم پیــش از میــاد تصویــر نیلوفر
بــه فنیقیــه و از آنجــا به ســرزمین آشــور و ایــران انتقــال یافت
و در ایــن ســرزمین هــا گاهــی جانشــین درخــت مقــدس بــوده
اســت.جنبه تقــدس نیلوفــر بــه محیــط آبــی آن برمــی گــردد.
زیــرا آب نمــاد باســتانی اقیانــوس کهــن بودکــه کیهــان از آن
آفریده شــده اســت(.جنیدی  .)57:1388،گل نیلوفر در ســپیده
دم بــاز و در هنــگام غــروب بســته مــی شــود بــه خورشــید
شــباهت دارد .خورشــید خــود منبــع الهــی زندگــی اســت و
از ایــن روگل نیلوفــر نمــاد زندگــی دوبــاره بــه شــمار مــی
رفــت .پــس نمــاد روشــنگری هــا ،بــاروری ،زندگــی دوبــاره و
بــی مرگــی اســت .نیلوفــر ،نمــاد کمــال و رســایی نیز هســت.زیرا
بــرگ هــا ،گل هــا و میــوه اش دایــره ای شــکلند و دایــره خــود
از ایــن جهــت کــه کامــل تریــن شــکل اســت ،نمــاد کمــال بــه
شــمار مــی آیــد( .بهمنــی « .)46:1394،نیلوفــر یعنــی شــکفتن
معنــوی .زی ـرا ریشــه هایــش در لجــن اســت و بــا ایــن حــال بــه
ســمت بــاال و آســمان مــی رویــد،از آب هــای تیره خــارج می شــود و
گل هایــش زیــر نور خورشــید و روشــنایی آســمان رشــد مــی کنند.
نیلوفــر کمــال زیبایــی نیــز بــه شــمار مــی رود.ریشــه هــای
نیلوفــر مظهــر مانــدگاری و ســاقه اش نمــاد بنــد نــاف اســت
کــه انســان را بــه اصلــش پیونــد مــی دهــد و گلــش پرتوهــای
خورشــید را بــه یــاد مــی آورد» (هیلنــز .)96:1388 ،بــه نظــر
مــی رســد ،نیلوفــر نمــاد انســان فــوق العــاده یــا تولد الهی اســت
زیــرا بــدون هیــچ ناپاکــی از آب هــای گل آلــود خــارج می شــود.

خوانش نشانه شناسانه نقوش
جام های مارلیک

نقوش قسمت پائین
در ردیــف پائیــن ،بــز کوهــی کوچکــی کــه تــازه متولــد
گردیــد و مشــغول خــوردن شــیر از پســتان مــادر اســت
نمایــش داده شــده اســت(.چراغی)111:1368 ،و مــادر در حال
خــوردن جوانــه هــای درختــی اســت.
 در ردیــف باالتــر ،درختــی دیــده مــی شــود کــه هــم ازاطــراف ســه شــاخه دارد و هــم در بــاال ســه جوانــه ،و دو بــز در
دو طــرف آن بــا تکیــه بــر دو شــاخه پائینــی در حــال خــوردن
شــاخه ســوم هســتند.

و بــا گاو ارتبــاط خاصــی دارد (هیلنــز .)27:1358،

از اولیــن حیواناتــی اســت کــه اهلــی شــد و هریــک از اقــوام
باســتانی ،بــز کوهــی را مظهــر یکــی از عناصــر مفیــد طبیعــت
در نظــر مــی گرفتنــد.
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دو فصلنامه ی هنرهای کاربردی

تحلیل رمزگان نقش بز
بــز در لرســتان ســمبل خورشــید و گاهــی اوقــات هــم نمادی
از بــاران اســت ،چــرا کــه در آن زمــان مــاه را مرتبــط بــا بــاران
و خورشــید را مربــوط بــه گرمــا و خشــکی مــی دانســتند .در
شــوش و عیــام باســتان ،بــز کوهــی ســمبلی از کامیابــی و
نیــز خــدای زندگانــی گیاهــی بــود .در بیــن النهریــن  ،بــز بــه
عنــوان مظهــری از خــوی حیوانــی «خــدای بــزرگ» برشــمرده
مــی شــد ( .خــدای بــزرگ در نقــش خــدای گیاهــان ظاهــر
شــد در حالــی کــه شــاخه درختــی بــه شــکل  Tدر دســت
داشــت و بــز کوهــی در حــال خــوردن بــرگ هــای آن
بــود)»( پــرادا .)45 :1382 ،بــز همچنیــن بــا مفاهیــم
شــهوت و تمایــات جنســی نیــز نقــش پــردازی شــده اســت.
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تحلیل رمزگان درخت نخل
درخــت بــه نمایــش درآمــده بــه نظرمــی رســد نخل باشــد.
بــرای گــروه هــای مختلــف ،درختــان متفاوتــی ،درخــت
زندگــی تعریــف شــده اســت .در ایــران دوره هخامنشــی و
ساســانی درخــت زندگــی بــه شــمار مــی رفتــه اســت و نیــز
درخــت نخــل در ایــران مقــدس شــمرده مــی شــوند(دادور
و منصــوری .)100 :1385 ،درخــت نخــل بــه بخشــندگی و
ســودمندی مشــهور اســت البتــه شــاخه هایــش نشــان از طول
مــدت زندگــی اش اســت و بدیــن معناســت کــه درخــت در
مراحــل مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و بــا یــک
بــار مصــرف آن تمــام نمــی شــود و در ســال هــای بعــد نیــز
مــی تــوان از آن اســتفاده کــرد( بهمنــی.)49 :1394،
تحلیل رمزگان گراز
دربــاره نقــش گــراز و ایــن کــه ایــن حیــوان در ایــران
باســتان چــه نقشــی داشــته ،چیــزی کــه بایــد بــه آن تکیــه
کــرد اهمیــت ایــن حیــوان در جنــگ هــا اســت .ایــن جانــور
دارای نیــروی فــوق طبیعــی اســت
( پــرادا  .)309 :1357 ،در ردیــف ســوم نقــش گــراز شــش
بــار تکــرار شــده اســت .دنــدان هــا و نیــش حیــوان و ســر
متمایــل بــه پائیــن ،نشــان دهنده ی حالــت حمله ی اوســت.
( همرنــگ .)83 :1389 ،از لحــاظ زیســت شناســی گرازهــای
نــر چــون بدنشــان بافــت چربــی ندارندکــه گرمشــان کنــد
زمیــن را بــا عــاج هایشــان مــی کننــد و در آن مــی خوابنــد.
گرازهــا النــه یشــان را در کنــار آب مــی ســازند و در طــول

روز در النــه مــی ماننــد .موجوداتــی معمــوالً شــبگرد هســتند
کــه از شــب تــا ســحر مشــغول خــوردن هســتند .دشــمنان
زیــادی در طبیعــت ندارنــد چــون مــی تواننــد بــه خوبــی از
خــود دفــاع کننــد .بــه نظــر مــی رســد هنرمنــد گذشــته بــا
آگاهــی از خصوصیــات گــراز و ارتباطــی کــه بــا آب و خــاک
دارد گویــا گــراز نمایــش داده شــده همــان گیــاه اســت کــه
در خــاک فــرو مــی رود و در کنــار آب بــارور مــی شــود.
گیاهــی کــه بســیار سرســخت اســت و بــا وجــود نامالیمــات
همچنــان پابرجاســت( بهمنــی .)50 :1394،نقــش گــراز
همچــون تجلــی خــدای جنــگ و پیــروزی ،ورثرغــن  ،در
ادوار متأخــر تاریخــی ایــران اســت( پــرادا.)213 :1965 ،
تحلیــل رمــزگان کرکــس :بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل
بازنمودهــای مختلــف ایــن نقــش (پــرادا،) 175 – 176 : 1968 ،
معتقــد اســت« :نقشــمایه ی دو پرنده شــکاری و طعمه ی آن
هــا ـ خــواه بــز کوهــی ،خرگــوش ،آهــو یــا اســب ـ در خــاور
نزدیــک بــه مفهــوم آغــاز جنگــی در آینــده نزدیــک اســت و
احتمــاالً چنیــن صحنــه ای بــرای آن هــا در صحنــه کارزار
خــوش شــگون اســت و اقبــال آنهــا را بلنــد مــی گردانــد.
تقــارن کرکــس هــا در حــال خــوردن باقــی مانــده بــز نشــان
از ثبــات و تــداوم ایــن رونــد در زندگــی اســت» (بهمنــی،
.)50 :1394
تحلیل رمزگان موجود شبه انسان
نکتــه جالــب جوانــه زدن درختــی بــر بــاالی ســر ایــن دو
کرکــس اســت کــه بــاال بــودن آن ایــن نکتــه را مــی گویــد
کــه ایــن نظــام ثابــت همــواره از نــو مــی آغــازد .در کنــار
ایــن جوانــه درخــت موجــودی شــبیه بــه جنیــن انســان
دیــده مــی شــود کــه مــی تــوان نشــان از تشــابه ایــن رونــد
بــا زندگــی بــا دوران زندگــی انســان باشــد و یــا تمثیلــی
اســت از اینکــه جوانــه درخــت و جنیــن انســان رونــد مشــابه را
در جهــان طــی مــی کنــد ( بهمنــی.)50 :1394 ،
تحلیل رمزگان چهار ردیف این جام
در چهــار ردیــف ایــن جــام بــه ترتیــب حرکــت و بعــد تقارن
مشــاهده مــی شــودکه نشــان از تولــد و وابســتگی بــه مــادر
یــک امــر مقطعــی دارد کــه در تقابــل در زمانــی قــرار مــی
گیــرد همیــن طــور بــه نوعــی مشــکالت و دشــمنان ،کــه در
اینجــا بــه صــورت گــراز نقــش شــده اســت ،زیــرا پــس از
حملــه ،نابــودی در پیــش اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
تغذیــه از گیــاه ،آســیبی بــه گیــاه نمــی رســاند وگیــاه پــس
از آن دوبــاره رشــد مــی کنــد .نــوار باالیــی شــاید نشــان از
عالــم دیگــر دارد و آن بــه ایــن مفهــوم اســت کــه همــه ایــن
امــور تحــت نظــارت عالمــی دیگــر قــرار دارد.

جدول  -1تحلیل نشانه شناسانه جام های گاو بالدار و افسانه زندگی مارلیک( ،منبع:نگارندگان).
جام ها

ارتفاع
جام

جام گاو
بالدار
)مارلیک(

14/5cm 18cm

حیوان

گاو

گاو

انسان

نیمه
پایین

نیمه
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گیاه

گل
نیلوفر

نیلوفر

تقدس

محور
تقارن

حرکت
چرخش

حیوانات

بز
گراز
کرکس

بز

آب پرورش

درخت

درخت
نخل

14cm

بلندتر
زایش
گیاه
بودن
گراز
مشکالت ردیف
تکرار،تداوم بزها و
تجدید درخت ها
کرکس
حیات

شباهت های تصویری و نشانه ای
از ویژگــی هــای گفتمــان هنــری ایــن اســت کــه مــی توانــد
نشــانه هــای ناهمگــون را کــه مــاده یــا جنــس دالــی یکســان
ندارنــد در کنــار هــم قــرار داده و بدینســان بــا ترکیــب آنهــا بــه
تولیــد نشــانه ای دیگــر منجر مــی شــود(.چند لــر.)17:1387 ،
بــا توجــه بــه آثــار مکشــوفه از مارلیــک ،بــا وجودیکــه بنابــر
قــدرت و اهمیــت و ثــروت صاحبــان آنهــا چــه از نظــر طــرز
ســاختمان و چــه از نظــر اشــیاء بــا یکدیگــر تفــاوت داشــتند،
ولــی همگــی بهتریــن معــرف طــرز عقایــد و افــکار ایــن اقــوام
نســبت بــه وجــود زندگانــی پــس از مــرگ بــوده و مــدارک
مســتندو ارزنــده ای رادرزمینــه پیشــرفت هنــر وصنایــع
کشــورمان دردوران گذشــته دراختیارباستانشناســان قــرارداده اند
(نگهبــان. )48:1355 ،ســازنده ایــن دو اثــر از فــن پیشــرفته ای
فلــزکاری آگاه بــوده و از آن بــه زیباتریــن شــیوه در ســاختن
ایــن جــام هــا بهــره گرفتــه اســت .او کوشــیده اســت حالــت
طبیعــی و عــادی حرکــت هــای جانــور را آن گونــه کــه در
طبیعــت اســت نمایــش دهــد و بــه خوبــی نشــان مــی دهــد
کــه از نظــر آگاهــی و آشــنایی بــا طبیعــت در ســطح باالیــی
بــوده اســت.پویایی ،حیــات و ســرزندگی از دیگــر شــباهتهای
ایــن دو جــام اســت.بدنه هــر دو جــام از طــا ســاخته شــده

تولد
مرگ

زندگی
تجدید
حیات

برتری نیروی
شهوانی و مادی
به انسان در
روند این چرخه

اســت و نقــوش در هــر دو برجســته کنــده کاری کــه بــا ظرافت
انجــام شــده اســت نمایــان اســت.نقش گیاهــان در هــر دو جام
بــه صــورت هــای مختلــف مشــاهده می شــود کــه مســلماً این
بهــره گیــری ازگیاهــان در نقــوش جــام هــا ارتباطــی مســتقیم
بــا محیــط اطــراف و پوشــش طبیعــی مارلیــک دارد .در هــر
دو جــام حیــوان در کنــار درخــت و گیــاه نمایــش داده شــده
درجــام گاو بالــدار،گاو درکنــار درخــت زندگــی در حالتــی کــه
روی پاهــای عقبــش بلنــد شــده نمایــش داده شــده اســت ودر
جــام افســانه زندگــی ،بــز کوهــی جوانــی در حالــی کــه روی
پاهــای عقبــش بلنــد شــده در حــال تغذیــه از بــرگ درخــت
اســت .ایــن دو جــام از لحــاظ تناســبات قاعــده یکســان دارنــد.
بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه تکــرار نقــوش در هــر جــام،
مثـ ً
ا در جــام گاو بالــدار تکــرار گاو و در جــام افســانه زندگــی
تکــرار بزهــا ،گــراز هــا وکرکــس هــا نشــان از تــداوم و نجدیــد
حیــات اســت« .نــوار تقریبـاً یکســان بــاالی هــر دو جــام نشــان
ازعالــم دیگــر دارد کــه بصــورت انتزاعــی ترســیم شــده اســت»
(بهمنــی .)51 : 1394،گل نیلوفــر در جــام گاو بالــدار و درخــت
نخــل در افســانه زندگــی هــردو نشــان از مقــدس بــودن اســت.
تفاوت های تصویری و نشانه ای
مقایســه جــام هــا بــدون تطبیق نقــوش امــکان پذیر نیســت.
در ایــن بخــش انــواع تفــاوت هــای تصویــری و نشــانه ای در
قالــب جدولــی آمــده اســت تــا از طریق مقایســه و تطبیــق آنها
بــا هــم و بــا تحلیــل نقــوش بــه نشــانه هــای آن دســت یافــت
ایــن نقــوش بــر مبنــای رویکــرد نشــانه ای تحلیــل شــده،
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تطبیق نشانه شناسانه دو جام
در ایــن بخــش پــس از اســتخراج اشــتراکات و مشــابهت های
جــام هــا بــا مقایســه و تطبیــق نقــوش ،بــا اســتفاده از رویکــرد
نشــانه شناســی بــه تحلیــل آنهــا پرداختــه می شــود.

حرکت
از پایین
به باال

دوگاو

دو نمایی
از یک گاو
واحد

برتری نیروی
معنوی جهت
صعود به باال
و منظور خود
انسان است

خوانش نشانه شناسانه نقوش
جام های مارلیک

جام
افسانه
20cm
زندگی
)مارلیک(

قطر
دهانه

النگ

پارول

دال

مدلول

تحلیل
کانون

تحول
کانون

جانشینی

همنشینی

تفسیر
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ســعی شــده اســت کــه تفاوتهــاو شــباهتها را جــدا ســازی
کــرده و بیــان کنــد.
«از جملــه وظایــف پیــش روی نشــانه شناســی آن اســت کــه
نشــانه هــای مختلــف را از هــم متمایــز کــرده و شــیوه هــای
متفــاوت مطالعــه آنهــا را تدوین نماید.در این میان نشــانه شناســی
کمکمــان مــی کندتــا بازنمایــی هــا را بازتــاب واقعیــت قلمــداد
نکنیــم و مــا را قــادر مــی ســازد تــا آنهــا را از هــم جــدا کــرده
و بفهمیــم ایــن واقعیاتــی کــه آنهــا نشــان گرشــان مــی باشــند
چــه هســتند» (چندلــر .)315:1387،
ارتفــاع گاو بالــدار 17/5ســانتی متــر و ارتفــاع جــام افســانه
زندگــی 20ســانتی متــر اســت(.همرنگ .)77-83 :1389،
بنابرایــن ارتفــاع جــام افســانه زندگــی بلنــد تــر اســت و بــه
نظــر مــی رســد مــی خواهــد بیــان کنــد کــه در جــام گاو
بالــدار بــرای رســیدن بــه عالــم معنــوی و رســیدن صعــود بــه
بــاال در کنــار گل نیلوفــر کــه مقــدس اســت نیــازی بــه عمــر
طوالنــی نیســت و در همــان مــدت مــی تــوان بــه آن درجــه
از کمــال رســید.
در ایــران گاو بــه عنــوان نمــادی از رویش،زندگــی و طبیعــت
و بــاروری ایفــای نقــش مــی کــرد».واژه گاو از ریشــه زندگــی
ســاخته شــده اســت( ».جنیــدی .)53:1388،ولــی بــا وجــود
اضافــه کــردن بــال بــه آن بــه نظــر مــی رســد کــه گویــا رهایی
از نفــس و شــهوت را نشــان مــی دهــد و منظــور انســان اســت
کــه بــه درجــه ای از کمــال هدایــت مــی شــود.
از ســوی دیگــر بالــدار بــودن گاو خــود نشــان بــر تقــدس
و تعلــق بــه جهــان دیگــرو اســطوره ای اســت.جهت حرکــت
بــه ســمت راســت اســت کــه برجســتگی چشــمها کــه نشــان
روشــن بینــی و عقــل اســت آنــرا تأییــد مــی کند.نــگاه حیــوان
کــه بــه ســمت نیلوفــر اســت بــا وجــود اینکــه پاهــا بــر روی

زمیــن قــرار دارنــد نشــان دهنــده نگاهــی بــه ســمت پاکــی و
تقــدس اســت کــه از نیــروی معنــوی بـرای زمین کمک مــی خواهد
کــه برکــت و روزی را بــه زندگــی زمینــی برســاند و از هــر
گونــه مشــکلی از جملــه خشکســال  ،جنــگ و ...حفاظــت کنــد
ولــی در جــام افســانه زندگــی بــه نیــروی شــهوانی و مــادی
اشــاره مــی کنــد کــه داســتان یــک بــز را در چهــار مرحلــه بــه
تمثیــل بیــان مــی کنــد کــه طــی ایــن فراینــد ،هــدف ،انســان
اســت کــه رونــد تولــد تــا مــرگ را بازگــو مــی کنــد و مســائل
و مشــکالت و خطراتــی کــه در پــی فراینــد زمانــی یــک نــوزاد
تــا کهــن ســالی وجــود دارد ،را نشــان مــی دهــد .بنابرایــن
ارتباطــی کــه بــز بــا تمایــات شــهوانی و مــادی دارد در ایــن
جــام نشــان دهنــده ایــن اســت کــه اگــر انســان بــه ایــن ســو
کشــیده شــود ،در چنیــن چرخــه ای قرارخواهــد گرفــت .بالدار
بــودن گاو نشــان از محافظــت از زندگــی اســت ولــی بــز در
افســانه زندگــی نشــان از بــاروری و رویــش اســت.
حرکت و چرخش در نیمه باالی جام گاو بالدار دیده می شود
حرکت سر گویای این چرخش است ولی در جام افسانه زندگی
حرکت از پائین به باال دیده می شود که نشان دهنده صعود به
باالاست .در جام گاو بالدار از پرسپکتیواستفاده نشده است ولی در
جام افسانه زندگی کرکس های کوچک نشان دهنده پرسپکتیو است.

نتیجه گیری:

در ایــن پژوهــش دو اثــر منتخــب از جامهــای مارلیــک بــا
رویکــرد نشــانه شناســی مــورد تطبیــق قــرار گرفتــه انــد.
جــام طــای گاو بالــدار بدلیــل ارزش ویــزه هنــری ،یگانگــی
و کیفیــت ســاخت و پرداخــت نقــوش بــی همتــای آن نمــاد
تمــدن عظیــم اســت .نقــوش کلــی ایــن جــام دو جفــت
گاو بــال دار اســت کــه در نزدیکــی یــک درخــت تزئینــی و

جدول  -2مقایسه بین دو جام گاو بالدار و افسانه زندگی مارلیک(،منبع:نگارندگان).
شباهت های تصویری

تفاوت های تصویری

شباهت های نشانه ای

تفاوت های نشانه ای

 بدنه جام ها از طالنقوش در هر دو برجستهکنده کاری شده
 نقــوش در هــر دو جــامبرگرفتــه از طبیعــت بــا
نقــوش موجــودات خیالــی
و افســانه ای
 تناســبات در هــر دو جاماز قاعده یکســان

 ارتفاع جام چرخه زندگی بلندتر است دال در جــام گاو بالــدار از یــک حیــوان ولــیدال در جــام افســانه از چنــد حیــوان
 مدلــول در جــام گاو بالــدار انســان ولــی درجــام افســانه عوامــل غیــر انســانی موجــود در
طبیعــت و اتفاقــات
 حرکــت و چرخــش در نیمــه بــاالی جــام گاوبالــدار ولــی در جــام افســانه زندگــی حرکــت از
پاییــن بــه باال
 در جــام گاو بالدار از پرســپکتیو اســتفاده نشــدهولــی در جــام افســانه زندگــی کرکــس -هــای
کوچــک نشــان از پرســپکتیو اســت.

 نــوار تقریبـاً یکســان بــاالی هــر دوجــام انتزاعــی و نشــان از عالــم دیگر
دارند.
در جــام گاو بالــدار نقــش ( گاو وگل نیلوفــر) در جــام افســانه زندگــی
نقــش ( درخــت نخــل) هــر ســه
نشــان از مقــدس بــودن اســت.
 در جــام گاو بالــدار( گل نیلوفــر)و در جــام افســانه زندگــی( روایــت
تولــد تــا مــرگ) هــر دو نشــان از
آفرینــش و زندگــی اســت.
در هــردو جــام نشــان از اعتقــادزندگــی پــس از مــرگ

 در جــام گاو بالــدار نیــروی معنــویولــی در جــام افســانه زندگــی نوعــی
نیــروی مــادی بیــان شــده .
 گاو بالــدار نشــان از قــدرت وجنبــه تقــدس و برکــت و روزی و
بالــدار بــودن گاو نشــان از محافظــت
ولــی (بــز) در افســانه زندگــی نشــان
از بــاروری و رویــش اســت.
 نقــش ( گاو) در جــام گاو بالــدارنشــان از قــدرت در محافظــت ولــی
نقــش ( گــراز) نشــان از قــدرت در
جنــگ و پیــروزی اســت.

 -1آمــارد ،اَمــراد ،آمــار یــا مرداهــا (به زبــان ســکایی :آمــاردAmard ،؛
بــه زبــان پهلــوی :آمویــی )Amui ،قومــی آریایــی و ســکایی کــه در
شــمال ایــران و در مجــاورت رود قــزل اوزن زندگــی میکردنــد.
آماردهــا قومــی مســتقل شــناخته بودنــد ،شــاید تاتهــا ،تالشهــا

 اصــاح عربانی،ابراهیــم( ،)1374کتــاب گیالن،گیــان :انتشــارات گــروهپژوهشــگران ایــران.
 ایوتادیــه،ژان( ،)1378نقــد ادبــی در قــرن بیســتم ،ترجمــه مهشــیدنونهالی ،چــاپاول ،تهــران :انتشــارات نیلوفــر.
 بهمنی،پردیــس( ،)1394هنــر و تمــدن اســامی(طراحی اشــیا در هنــر اســامیایــران) ،چــاپ اول ،تهران:انتشــارات فخــر اکیــا.
 تســلیمی،علی ( ،)1381گــذر از جهــان افســانه:نقد و تحلیــل افســانه هــای گیالن،رشــت :انتشــارات چوبک.
 ستاری،جالل( ،)1372مدخلی بر رمز شناسی عرفانی ،تهران :نشر مرکز. ســالنامه آمــاری اســتان گیــان( ،)1381گیالن:انتشــارات ســازمان مدیریــت وبرنامــه ریــزی.
 جنیدی،فریدون( ،)1388ویرایشی بر شاهنامه فردوسی ،تهران :نشر بلخ. چندلر،دایتــل( ،)1394مبانــی نشــانه شناســی ،ترجمــه مهــدی پارســا ،تهــران:انتشــارات ســوره مهــر.
 صفوری،کــوروش( ،)1383درآمــدی بــر معنــی شناســی ،تهــران :انتشــارات ســورهمهر .
 ضیمران،محمد( ،)1383درآمدی بر نشانه شناسی هنر ،تهران:نشر قصه. طالیــی ،حســن( ،)1391باســتان شناســی و هنــر ایــران در هــزاره قبــل از میــاد،تهــران :ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی و دانشــگاه هــا (ســمت).
 فرهنــگ فروتــن ،غالمرضا()1382مارلیک(چراغعلــی نپــه)، ،چــاپ اول ،تهــران:انتشــارات پیــام فرهنــگ .
 گشایش ،فرهاد(،)1392تاریخ هنر،تهران :انتشارات مارلیک. موسوی،محمود( ،)1374باستان شناسی گیالن ،تهران. مرعشــی ،ســید ظهیــر الدیــن( ،)1364تاریــخ گیــان و دیلمســتان ،تصحیــحمنوچهــر ســتوده ،تهــران :گــروه پژوهشــگران ایــران.
 نگهبــان ،عــزت اهلل(  ،)1378حفــاری هــای مارلیــک ،جلــد اول ،تهران:انتشــاراتســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
 نگهبان،عــزت اهلل(  ،)1385مــروری بــر پنجــاه ســال باســتان شناســی ایــران،تهــران :ســازمان میــرات فرهنگــی کشــور.
 نگهبــان ،عــزت اهلل( ،)1356مارلیک(نشــریه) شــماره  ،2تهران :انتشــارات دانشــگاهتهران.
 نگهبــان ،عــزت اهلل( ،)1368ظــروف فلــزی مارلیــک ،تهــران :ســازمان میــراثفرهنگــی کشــور.
 نگهبــان ،عــزت اهلل(،)1343گــزارش مقدماتــی حضریــات مارلیک،تهران :انتشــاراتدانشــگاه تهران.
 همرنگ،بهروز( ،)1389تمدن مارلیک ،رشت :انتشارات فرهنگ ایلیا. هیلنز،جــان (،)1381شــناخت اســاطیر ایــران ،ترجمــه ژالــه آمــوزگار و احمــدتفضلی،تهــران :انتشــارات ســمت.
 افشــون،مهرداد ( ،)1384تمــدن مارلیــک و جایــگاه آن در تاریــخ ایــران ،رشــدآمــوزش تاریــخ  ،شــماره .23 ،18
 چراغی،رحیــم( ،)1368چهــار هــزار ســال زندگی،نگاهــی گــذرا بــه مشــترکاتزندگــی در مارلیــک باســتان و امــروز گیالن،شــماره .61
 علیزاده،عباس(،)1371حفاری در هفت تپه،ایران نامه،شماره . 40 نگهبان،عــزت اهلل( ،)1355جــام طــای افســانه زندگــی مکشــوفه در حفــاریمارلیک،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهران،شــماره  93و . 94
 وحدتی،علــی اکبــر( ،)1384نگاهــی بــه نقشــمایه هــای جــام زرین«افســانهزندگــی»در مارلیک،تهــران :پژوهــش هــای باســتان شناســی و مطالعات میان رشــته ای.
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روبــروی هــم بــه صــورت قرینــه ،قــرار گرفتــه انــد .ایــن دو
گاو در حــال بــاال رفتــن از درخــت در دو طــرف قــرار دارنــد.
گاو از ریشــه زندگــی ســاخته شــده اســت و بالــدار بــودن آن
نشــان از محافظــت از طریــق نیــروی مقــدس نیلوفــر اســت.در
همنشــینی گاو و نیلوفــر نوعــی نیــروی معنــوی جهــت صعــود
بــه بــاال بوجــود مــی آیــد.
جــام طــای افســانه زندگــی یکــی از معــروف تریــن جــام های
فلــزی بدســت آمــده از مارلیــک و نمــاد دیگــری از ایــن تمــدن
باشــکوه اســت .ســطح خارجــی جــام بــا چهــار ردیــف نقــش
برجســته بــه شــیوه قلــم زنــی ،چکــش کاری و کنــده کاری
آراســته شــده اســت کــه از پائیــن بــه بــاال نشــانگر چهــار دوره
زندگــی ،بالندگــی ،شــکار و مــرگ حیــوان اســت کــه از فانــی
بــودن زندگــی حکایــت دارد .بــز کــه نقــش اصلــی ایــن جــام
اســت بــا مفاهیــم شــهوت و تمایالت جنســی نیــز نقش پــردازی
شــده اســت و درخــت نخــل نشــانگر مراحــل مختلــف زندگــی
اســت و گــراز بــه دلیــل قدرتــش و سرســخت بودنــش در ایــن
جــا همــان گیــاه اســت کــه در کنــار آب بــارور مــی شــود و
کرکــس هــا نشــان از ثبــات و تــداوم ایــن رونــد در زندگــی
اســت.
در تطبیــق بیــن دو جــام بــه شــباهت هــا و تفــاوت هایــی بــا
اســتفاده از تحلیــل نشــانه شناســی چنیــن بــه نظــر مــی رســد
کــه نــوار تقریبــا یکســان بــاالی جامهــا از عالــم دیگــر بصــورت
انتزاعــی نمایــش مــی دهــد و جــام گاو بالــدار رســیدن بــه
عالــم معنــوی اســت و رســیدن صعــود بــه بــاال ولــی جــام
افســانه زندگــی کــه داســتان یــک بــز را در چهــار مرحلــه بــه
تمثیــل بیــان مــی کنــد کــه رونــد تولــد تــا مــرگ را بــا تصویر
بازگــو مــی کنــد بنابرایــن شــاید بتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه جــام افســانه زندگــی بــه نیــروی شــهوانی و مــادی اشــاره
مــی کنــد.
بنابرایــن نشــانه شناســی کمــک مــی کنــد تــا بازنمایــی هــا
بازتــاب واقعیــت قلمــداد نشــود و پژوهنــده را قــادر مــی ســازد
تــا آن هــا را از هــم جــدا کــرده تــا بفهمــد ایــن واقعیاتــی کــه
آن هــا نشــان گرشــان مــی باشــند ،چــه هســتند و مــی تــوان
بــه ایــن نتیجــه مــاده یــا جنــس دالــی یکســان نیســتند و در
کنــار هــم اگــر قــرار داده شــوند و یــا بــا ترکیــب آنهــا از لحــاظ
معنایــی بــه نشــانه ای دیگــر منجــر مــی شــود.

و دیلمــان و آموییــان را بتــوان فرزنــدان آنــان دانســت .بنابــر نظــر
ریچاردفــرای  ,آملــی کــورت و دانشــنامه ایرانیــکا ،آماردهــا آریایــی و
قومــی نیرومنــد و جنگجــو بودهانــد .واژه گیلمــرد کــه بــه بیشــتر
ســاکنین بومــی اســتان گیــان اطــاق میشــود از ترکیــب واژههــای
گیــل و آمــارد اســت کــه از اخــاف اقــوام گیــل و آمــارد میباشــند.
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