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ای در نگارۀ جام زرین حسنلو )عصر آهن( بر های اسطورهتحلیل ریخت

 اساس رویکرد منظومه شبانه و روزانه ژیلبر دوران  

 چکیده
 و باورهای هانگرش دربرداندةاست که  ة محوطة حسنلوماندی برجااصیل  یهنرها نگارة جام زرین حسنلو، از بیان مسئله:

اهریمني  نمضامی برابردر  اهورایي) نیک( را مضامیني ،حسنلو()جام زرین  هنرمند در این اثراست. جوامع بشری )عصر آهن( 

 یناز ا نگریستن است.منفي  یا مثبتگذاری بار ارزش دارای کهآفریده است  ییروتص از این منظر،و  به تصویر کشیده است )شر(

وی بر این باور است، تصویرهای ذهني به  .دارد« دوران یلبرژ» شناسيدر رویکرد اسطوره یشهر ،نگارة جام زرین حسنلو به منظر

 ،ای غالب استجام حسنلو چه رویکردی اسطوره ها، اینکه درشوند. با توجه به این منظومهمي تقسیم منظومه، شبانه و روزانه دو

 شود. است که در این پژوهش به آن پاسخ داده مي سؤالي

 های جدید است.هنری ایران با نگرشای عناصر هدف این پژوهش، شناخت مفاهیم اسطوره هدف:

آوری تحلیلي است. دادة پژوهش به روش موردی بررسي و تحلیل شده است. جمع –روش پژوهش حاضر، توصیفي روش پژوهش:

 ای است.اطالعات نیز به شیوة کتابخانه

 پردازی،از اسطوره استمدادو با  متافیزیکي آنقدرت و  های تخیليصورتاز  یاری گرفتن با، نگاره جام حسنلو را هنرمند ها:یافته 

نموده است. در تقابل م یترس مقارن با آن، مضامین منفي راو  جامعه دورة خود را به تصویر در آورده وي شخص مضامین مثبت

ست، در نهایت های سقوطي، تاریکي و حیواني( به کار برده امنظومة روزانه )عرشي، روشنایي و جداکننده( منظومة شبانه )ریخت

 منظومه روزانه به نسبت شبانه در تصاویر جام زرین حسنلو از بسامد باالیي برخوردار است.

 

  کلیدواژه:

 دوران نگارة جام زرین حسنلو، اسطوره، منظومه شبانه و روزانه، ژیلبر

 
 

 

 .*، تهران، ایرانمدرسباستان شناسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربیت ارشد  يکارشناسنویسنده مسئول، 
c.saidi@modares.ac.ir 

، تهران، ایران.**دانشجوی کارشناسي ارشد باستان شناسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تهران  

f.saidi1638@gmail.com 



 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل
  ای در نگارۀ جام زرین حسنلو )عصر آهن( بر اساس رویکرد منظومه شبانه و روزانه ژیلبر دورانهای اسطورهتحلیل ریخت

 99پائیز، 21دوره نهم، شماره

54 

 
 

 مقدمه
و  هاارپند، تخیاالاز  سخن که نجاآ ؛شدمي نستهدا تبابو اد هنر عرصةدر  تنها هانقر ،یت تخیلعومشرو  »منشأ

و  ،ندگيز تقعیوا بلکه تخیاال نهرا  دخو ریکاة زحو ،تعریف به بنا ،نسانيا معلوو  علم که حالي. در دبو هازمجا

 مفاهیمِو  هازهحو ینا که اچر ؛ستا دهدا ارقر بشر یخرتا بلکهنساني ا حافظة نهو  اریبید بلکه ،یاو رو ابخو نه

 به توجه اساسي نکهآ تا. شتنداند ریگازسا ،علمي شةندیا تجربي خصلتو  رنمد ننساا نیتعقال با هاآن به طمربو

های معرفت روی داد و در همة حوزه ،نشناسيدر روا هگادآکشف ناخو پيدر  ،جتماعيا ندگيدر ز یلتخ یندآفر

 بهو  شناسيجامعه تةشر ،وسط روانشناسيت هگادآناخو (. »کشف89 ،1385)شریعتي، « بشری اثری شگرف داشت

 از روح حقیقي ییربناز یک دجوو بهو  دکر جتماعيا ندگير زد یند تخیلآجه فرمتورا  شناسيننساآن ا تبع

ها و باورهای جوامع  بشری توان نگرشنگارگری، هنری است که مي(. Manovich, 2001, 58« )دنمو هگاآ جمعي

توانند ببخشد؛ چرا که تصاویر مينمایش در آورد. هنرمند در تالش است که به تصاویر ذهني روح  را با آن به عرصة

نگارة جام زرین حسنلو   در مسئله نیاآشکار . نمونة جوامع را نمایان سازند ناخودآگاه اذهانِدر مقاصد پنهان 

 آکنده که رودبه شمار مي يرانیهنر اهای پدیده نخستینجزء  این نگاره. متعلق به )عصر آهن( قابل مشاهده است

تمام عناصری که هنرمند در این نگاره به تصویر کشیده است، ریشه در کهن الگوهایي دارد.  است. ملي نیاز مضام

با استفاده از  لبریژ واکاوی نمود. «ژیلبر دوران»ا استمداد رویکرد اسطوره شناسي توان بيکهن الگوها را م نیا

در  ،يشناسو روان يشناسانسان ،يجامعه شناس علومي همچوناز  گیریو بهره «یونگ و باشالر»نظریة اساتیدش 

ژیلبر،  ها، نظریة منظومة شبانه و روزانه بود.را مطرح نمود، یکي از این نظریه ياتینظرتخیل و اسطوره،  خصوص

 یياسطوره، نمادگرا ل،یتخ عناصرِ حضور. بر این باور بود، هر هنری حاوی عناصر دو قطب اهورایي و اهریمني است

این جستار سعي بر آن  .بهره ببریم جستار نیا مطالعةدر  ژیلبر هیشده  تا از نظر حسنلو، سببدر نگاره جام زرین 

گیری از نظریة ژیلبر نشان دهد که در نگارة جام زرین حسنلو، هنرمند چگونه با استفاده از مضامین دارد تا با  بهره

هایي زیر مطرح یابي به این هدف، پرسشکند. برای دستمضامین منفي در روایت هنری غلبه مي و نماد مثبت بر

 آشکارترین شود: در نگاره جام زرین حسنلو عناصر تخیلي قابل مشهود است؟ در صورت وجود عناصر تخیلي،مي

 ياست؟ پژوهش حاضر، سعمنظومه بر اساس نظریة منظومة شبانه و روزانة تخیالت ژیلبر متعلق به کدام عناصر، 

موضوع  نیا تیاهم ها پاسخ دهد.پرسش نیبه ا ریة منظومه شبانه و روزانه ژیلبر دوران نظبرآن دارد که با توجه به 

یکي از اهداف هنرمند باورهای خود و جوامع آن عصر را روی جام زرین بر آن است که با توجه به مباحث مذکور، 

ابل با عناصر منفي بهره حسنلو به عرصة نمایش درآورد و برای تحقق این هدف از عناصر و نمادهای مثبت در تق

 .برده است
 

 روش پژوهش
رة جام زرین حسنلو بر اساس رویکرد منظومة شبانه و نگا يبه بررس يلیتحل -روش توصیفيبه  حاضر، جستار

یي است. در بررسي نمونة موردی امنابع کتابخانهاطالعات ازطریق  یجمع آورروزانه ژیلبر دوران پرداخته است. 

 حسنلو، تالش بر آن شده از آثار موثق و تراز اول استفاده شود.نگارة جام زرین 
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 پیشینه پژوهش
ای در نگارة جام زرین حسنلو )عصر آهن( بر اساس منظومة شبانه و روزانة های اسطورهاگرچه دربارة تحلیل صورت

دوران و جام زرین  اسطوره، نظریة ژیلبر تخیالت ژیلبر دوران تاکنون پژوهشي صورت نگرفته است؛ اما در مورد

» کنند. به چاپ رسیده است که در روند این جستار، به ما تا حد زیادی کمک ميهای زیادی حسنلو پژوهش

(، مباحث مختلف 1384« )اسطورة بازگشت جاودانه»و « چشم اندازهای اسطوره» های( در کتاب1362« )الیاده

مقالة (، در 1380« )عباسي»خصوص منظومة شبانه و روزانة ژیلبر دوران،  درشناسي را مطرح نموده است. اسطوره

به بحث منظومه شبانه و روزانه از نظر ژیلبر پرداخته است. در  «دوران، منظومه شبانه، منظومه روزانه لبریژ»

ار باستاني ، به معرفي تپه حسنلو و آث«جام زرین حسنلو»(، در مقالة 1384« )خواکرم»  خصوص جام زرین حسنلو،

جستاری در نقوش هنری جام طالیي »( در مقالة 1390) «قره آغاجي نجفي»آن، یعني جام زرین پرداخته است. 

 از روزگار آن مردمان با آن پیشینه و حسنلو جام نقوش ارتباط چگونگي بررسيبه « حسنلو و پیشینة نقوش آن

های زرین حسنلو، مارلیک و بررسي تطبیقي جام» مقالة در (1398) «زردتشتي » است. پرداخته مختلف طوایف

به بررسي نقوش اساطیری بر روی سه جام زرین، مارلیک و حسنلو و کالردشت پرداخته است. جستار « کالردشت

شناسي ژیلبر دوران به مطالعه و بررسي نگارة جام زرین حسنلو پرداخته و آن را بر گیری از اسطورهحاضر با بهره

 نظومة شبانه و روزانة دوراند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.اساس رویکرد م
 

 مبانی نظری 
 . روش ژیلبر دوران1

چاپ  زمانو مرگ  ،تخیلاسطوره،  همچون يموضوعات مختص به ای فرانسوی،منتقد اسطوره لبریژ آثار زیادی از

تصورات ذهني فردی و که فراتر از  «يمن»است، « خالقمن » پي یافتن های خویش درفعالیت در ی. وشده است

توان در اسطوره، آن در اسطوره واضح و نمایان است و مي« خالقمن »معتقد بر این است،  اجتماعي است. ژیلبر

 انسان را اعمال و رفتار سبب علت وتا  نیرو و قدرت زیادی ندارد« من»، داردبیان مي لبری. ژرا جستجو نمود

 مبدل کردن و اشخاص رفتار ؛ بنابراین، برای تشریحاستتوان شخص از  کار، خارج نی. ابصورت کلي واکاوی کند

منشأ است.  نخستینهمان اسطورة  دلیل، نیامستلزم هستیم دلیلي فراتر از دالیل شخصي بیابیم و  ،آن به هنر

های وجودی امنظو  فردی رویدادهایآن فراتر از  و جریان و حرکتاست دور  های بسیارگذشته ،نیاسطورة آغاز

از نمادها، از کهن  يحرکت يستمی، سما از اسطوره درک» ژیلبر بر این باور است، (.122، 138۷، )عباسي است

تبدیل شود. اسطوره  تیبه روا دکنيها، تالش مکه تحت جنبش محرک يحرکت يستمیاست. سها الگوها و محرک

که در آن نمادها به کلمات و کهن  برديگفتار سود م انیاز جر رایز ؛است یياز عقل گرا هیاول يطرح ش،یپ از

(. وی ساختار اسطوره را حاوی عناصری همچون کهن Durand, 1996, 470شود )به اندیشه تبدیل مي الگوها،

نمایان آن که  یو برا مشهود نیستندکه  یي هستندروهاها نیگوید محرکها میداند و ميها، نمادها و محرکهالگو

نمادها  شمار. است پرواز ی ازنماد، تداعي کننده و بال پرنده برای نمونه، . یابندميرا یش و نماد خو سمبل ،شوند

به عنوان نمونه، . پویا نیستندکهن الگوها،  (.8 ،1385)قائمیان،  استمتمایز  گرید تمدني به تمدن و از بي اندازه 

 یهاهمحرک در ارتباط با زیت ریشمش یو کهن الگو  محرکة عروجبا  ، در ارتباطقله کوه ي و نوران یِکهن الگو

 يتاریخي و جغرافیای و به سبب رخدادهای وجود داردکهن الگو و نماد ارتباط ناگسستني میان  .هستندجداکننده 
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قادرند تضمیني برای ثبات که ها، کهن الگوها هستند نماد منشأ. ها مبدل شدندنمادبه  گوهاکهن ال ،با گذر زمان

زماني قابل کهن الگوها هستند؛ چرا که نمادها جریان داشتن، نیازمند  یبرا ،. کهن الگوهاها باشندماندگاری آنو 

 ،ينمادها به عناصر اجتماع يوابستگ سبب. به رسوخ پیدا کرده باشندنماد  کیکه حداقل در درون  هستند دیدن

این  در پي ،محرکه عروج برای نمونه،. ستندپویا هها و کهن الگوها محرک بر عکس ،زیست محیطيو  يفرهنگ

آسمان  يعنیمربوط به خود  یکهن الگوبه دنبال محرکة عروج، در آغاز کار ، سازد انینمانماد خویش را که  است

محرکة عروج و کهن  .نیاز دارد نردباننماد از قوه به فعل به  شدن تبدیلبرای کهن الگو  نیا سپس، ، گرددمي

 مثالا  گوناگون متغیر است، یهامکان ها و نماد نردبان، در زمان ولي، استثابت ها مکانها و زمانهمة الگو در 

 تبدیلتفکرات و کهن الگوها به  اصطالحاتدر اسطوره، نمادها به  شده است. تبدیل مایبه هواپ امروزهنماد نردبان، 

نماد بر  ،که در آن ي استنینماد تیروایک  ، اسطورهکندتشریح ميها را ، اسطوره، محرکحقیقتد. در نشويم

 تیروا ،دیني ةی، نظرستمیس نیا با یاریکه  است حرکتي ستمیس متشکل از یک سطورها .برتری دارد تیروا روند

 ایسیاههکند و يم دسته بندیرا  ریتصاو همة ژیلبر(. 4، 1380، آیند )عباسيی به حرکت در ميانهو افسا ملي

را به دو منظومه روزانه و شبانه  دسته بندی نیاکند. عرضه ميرا  یيو کهن الگو یساختار یهااز محرک مندنظام

منظومة روزانه دو گروه بزرگ از ». شوديم طبقه بندیخود به دو گروه از نمادها ، منظومه روزانه. کنديم میتقس

زیاد از زمان است و تصاویر گروه دوم دهد: تصاویر گروه اول که به معنای ترس تصاویر را در مقابل یکدگر قرار مي

است. در واقع، افکار  کردن از شرایط انسانيکه آرزوی پیروزی و غلبه بر اضطراب از زمان و میل باال رفتن و گذر 

انسان در این ساختار، همان افکار انسان ابتدایي است. براساس این تفکر، انسان، جهان را به دو مقولة خوب و بد 

دو  همنظومه ب  ینا ری. تصاو(83 - 82 ،1390)عباسي، « کندگذاری ميو بدین طریق دنیا را ارزشکند تقسیم مي

. در بر نوراند یکيتار دهندة مسلط شدننشانزمان و  رِیتصاو اوّلِگروه : شونديم  یمتقس در تعارض با هم طبقة

، ریتصاو ین. ااضطراب غلبه کنند زوال و  برسعي بر آن دارند که  یکيمرگ و تار ریدسته با تصو  ینا ینمادها واقع

و  یيعروج، روشنا یمنظومة روزانه، نمادها ریتصاو دومِ طبقة. هستندو سقوط  یکيتار ،واناتیح زترس انگر انمای

بار معنایي منفي قرار با  یریتصاو تقابل مثبت در با بار معنایي یریمنظومه، تصاو ینهستند. در ا داکنندهج

باشند، تقابل  نماینگر تعارض و ریتصاوکه این یاج بهه، در منظومة شبان(. Durand, 1992, 71-70گیرند )مي

، تصویر پایین رونده تلطیفي در منظومة شبانهبه بیان دیگر،  هستند؛و ترس از زمان  ينگرانتلطیف کنندة  ریتصاو

 .(Durand, 1992, 220)شب است تصویر   غروب تلطیفي برای ریتصوو سقوط  ریتصو برای

  

 . محوطة حسنلو و جام زرین مکشوفه در آن محوطه2

های باستاني ایران است که در مجاورت روستایي ترین محوطهترین و شاخصمحوطة باستاني حسنلو یکي از مهم»

در سال را در جنوب دریاچة ارومیه واقع شده است. این محوطه  «سلدوز»به همین نام در وسط دره حاصلخیز 

ه.ش یک جهانگرد و باستان  1315ه. ش یک هیئت باستان شناسي ایران کاوش کرد و مجدداا در سال  1313

(. ۷3 ،1394)طالیي، « از سوی باستان شناسان ایراني کاوش شد 1336و  1326های شناس انگلیسي به سال

گیرد. سالمي را در بر مياز هزارة ششم ق. م تا اوایل دورة امحوطة حسنلو متشکل از ده دورة استقراری است و 

مربوط به )عصر  5سنلو از باال به پایین انجام شده است. باید اذعان کرد دورة حطبقه بندی تسلسل فرهنگي تپه 

های خود )عصر جام زرین را در حفاری «رابرت دایسون» (.Dyson, 1998, 7) ق.م(  500 – 800حدود  3آهن 
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در  مربوط به  3ق.م( و دورة  800-1200حدود  2مربوط به )عصرآهن  4ق.م(، دورة 1500 -1200دود ح 1آهن 

نشریة »میالدی از تپة باستاني حسنلو بدست آورد، گزارش جام طالیي حسنلو برای اولین بار در  1955سال 

ا و آمریکا به نمایش گذاشته در اروپ« نمایشگاه هفت هزار سال ایران»در  1962به چاپ رسید و در سال  «الیف

تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد جام طالیي حسنلو صورت گرفته  (.33 ،138۷علیون،  و شد. )صدرائي

، یک اثر هنری با تصاویر و نقوش شگفت انگیزی است و از ارزش واالیي برخوردار اندمعتقدپژوهشگران است و 

سیم شده که این تصایر علي رغم اندازة کوچک در یک فضای نه است. بر روی جام، تصاویری توسط هنرمند تر

چندان بزرگ سرشار از مضامین است و همین مسئله، باعث شده اذهان مخاطبان را به سمت خود هدایت کند. 

به تصویر کشیدن تصاویر تخیلي و اساطیری با تمام جزئیات، نشانة تمایل وافر جوامع عصر آهن به آثار هنری 

(. تزییناتي، در لبه و پایین جام زرین ترسیم شده است. لبة جام، حاوی دو ردیف تزیین 132 ،1386، است )پرادا

به شکل گیسو است که متفاوت از تزیین پاییني است. در قسمت اصلي و مرکزی، تصاویر تخیلي و اساطیری به 

دهد. پشت این دست مي بهدی تبر کودکي به دنیا آمده و مادر وی را  به مر اند، در پایین جام،درآمده نمایش

صحنه، تصویر مبارزة اهریمن دارای دم سه سر با قهرمان ریش دار است و قهرمان روایت در حال نابود کردن وی 

ای سوار بر قوچ است. در است. در پایین این صحنة جنگ، تصویر شیری غران ترسیم شده  و پشت شیر، الهه

کنند، الهه سوار بر اولین مده است که سه الهه را حمل ميآبه تصویر در بخش باالی تصاویر، سه گردونة جنگي 

گردونه، دارای دو بال است، باالی سر دومین الهه، قرص آفتاب بالداری ترسیم شده و سومین الهه، تاج شاخدار بر 

است جریان خطوطي مواج که تداعي کنندة آب است از دهان گاو به سمت دیو جریان دارد، در قسمت ر. سر دارد

جامي در دست دارد در برابر الهه ایستاده است؛ به دنبال این کاهن، دو  آب کاهني که موی سرش را تراشیده و

اند. در قسمت چپ جام، نقش یک رسد به همراه خود دو قوچ را برای قرباني آوردهشده که به نظر مي تصویرمرد 

در مقابل آن مردی جامه بدست حضور دارد، در کنار این  های جانوری شکل به تصویر در آمده وصندلي با پایه

های تصویر، صحنه اسارت یک مرد توسط دو مرد وجود دارد. در سمت راست، در قسمت باال، کرکسي با بال

های تیر برافراشته ترسیم شده و  زني را بر پشت خود حمل کرده؛ بعد، تصویر قهرمان روایت که در این جا  سالح

ای است که در تالش شود. تصویر آخر، در سمت چپ، الههر دارد و ماری به دور سرش است دیده ميو کمان و تب

  (.2و  1است بر پشت شیر سوار شود )تصویر

 

 
 .2و  1تصویر

 .188، 139۷منبع: طالیي، .  جام زرین حسنلو شمال غرب ایران
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 ژیلبر دوراناسطوره نگارة جام زرین حسنلو بر اساس رویکرد اسطوره شناسی 

اند، شناخته خاطر کارهایي که در زمان با اعتبار ازلي انجام داده اند و خاصه بهاسطوره موجودات مافوق طبیعيدر»

موجودات اهریمني و موجودات  ی برای؛ نمـاداندنیرو و ارادة انساناسطوره مظهر  .(15 ،1362)الیاده،  «اندشده

اند. در اسطورة د، یا خوب مطلق یا بد مطلقندارن ای، حد واسطموجودات اسطورهاهورایي هستند. از نظرجایگاه، 

نگارة جام در  (.411 ،13۷9)مختاری،  نیک، شر هیچگونه جایي ندارد و متقابالا در اسطورة شر، نیکي جایي ندارد

ر هنری خویش به در اثرا  یااسطوره مسائلکه  سازنده هستیم« تخیالت مبتکر»زرین حسنلو )عصر آهن( شاهد 

است که  مختلف یهاکهن الگو و محرک حاوی مضامین عصر آهن این اثر هنریِ هنرمند در .تصویر کشیده است

 .(3)تصویر دهدژیلبر سوق ميمنظومة روزانه و شبانة  رویکرد را بهاذهان مخاطبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یو عروج یسقوطهای ریخت. 1

)شریفي « نشان مي دهدرا  ضیاوج به حض  قطةیا ن یاست که افتادن از بلند یتصاویر ،يوطقمراد از تصاویر س»

(. این ریخت از منظومة روزانه در نگارة جام زرین حسنلو، از طریق تصاویری مانند 306 ،1390ولداني و شمعي، 

از نفس افتادن شیر خسته، افتادن سه خنجر از هوا به زمین و به اسارت درآمدن مردی به نمایش درآمده است 

اینکه نویسنده  يیعنط قوس لیتخ فتد،یاز آسمان ب يکه کس ستیبه این معنا ن ااط، حتمقوس لیتخ(. »1)جدول 

)عباسي، « کندرا ایجاد مي وطقس یا سردرد، حس جهیسرگ ؛الثبه عنوان م ؛باشد وط را داشتهقیا انسان حس س

یلبر ژ دهند.(، سقوط را به بارزترین شکل ممکن نشان مي1(. تصاویر مربوط به نماد سقوط )جدول 83 ،1380

ر، حق الو باش کنديجلوه م ياهیتاریک و س یرویهر ن يواقع وط، به عنوان جوهرقس»: بر این باور است ،دوران

تصاویر ترسناکي که  (.Durand, 1992, 122 ) «ندیرا بب يو بدیه هیاول یهاهوط، استعارقدارد که در محرکة س

بر سطح جام طالیي حسنلو حک نموده است، جزء منظومة شبانة تخیالت با بار معنایي منفي هستند؛  هنرمند

تصاویر  همة ،از دید علم روانشناسي اگر تصاویر را براساس ساختار اسطوره شناسي ژیلبر واکاوی کنیم بنابراین

دهندة روحیات بد هنرمند در زمان حک آن تصاویر توانند نشانمي ،انددر جام به تصویر در آمدهترسناک که 

 یهاابلِ صورتقدر م »سلط داشته است. باشند. به بیان دیگر در زمان ترسیم این نقوش ترس و هراس بر هنرمند ت

 دنیبه اوج رس ضیاست که از حض یتصاویر ،يعروج یهاوجود دارد  مراد از ریخت يعروج یهاریخت ،يوطقس

 .3تصویر

 . 83، 1390، آغاجي. منبع: نجفي قرهتصویر حک شده روی جام زرین
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تصاویر مقدسي مانند: با  يتصاویر عروج(. 306 ،1390شمعي،  و )شریفي ولداني« دهندينشان م يرا به خوب

اند. با توجه به تصاویر موجود، اینها برای هنرمند، نمادهای در آمدهبه تصویر گاو و قوچ  بر روی جام ، پرنده، الهه

هم از  ینه تنها آسمان، بلکه به تبع آن، بلند»ها هستند. مقدس و عروجي و نماد تطهیرکننده از تمام آلودگي

ندارد و متعلق به  يخود به آن دسترس یاست که انسان به خود یاولهقم ،یس برخوردار است زیرا بلندقدت

 تصاویر به نسبت، جام طالیي حسنلودر  يعروج(.  تصاویر 38 ،1384)الیاده، « موجودات برتر از انسان است

های عروجي، به نظر از بسامد بیشتری برخوردار هستند؛ بنابراین سازندة جام با توجه به ازدیاد ریخت يوطقس

کردن قطب مخالف خود که  کو با تر يعروج، با یک حرکت عموم ینمادها» وی عروجي است. رسد روحیاتمي

به باال )جایگاه خداوند یکتا یا بر  کننديم ي( است، سعغیرهبدبو، جهنّم و  طان،ی)جایگاه ش نیایپهمان مکان 

یر جذاب و تصاو(. 11، 1380، )عباسي« خدایان، مکاني تمیز و خوشبو و ...( صعود کنند ها جایگاهاساس اسطوره

بر سطح جام طالیي حک نموده است، مربوط به منظومة روزانه تخیالت با بار معنایي مثبت  پسندیده که هنرمند

 ،هستند؛ بنابراین اگر باز از دید علم روانشناسي این تصاویر را براساس ساختار اسطوره شناسي ژیلبر تشریح کنیم

ها را ترسیم نموده رمند هنگامي که روحیات وی خوب بوده آنتصاویر ترسناک و اضطراب آور نیستند و انگار هن

 است.

 

 روشناییو  یکیتار یهاختیر. 2
تاریک و  یفضا حضییا تو فیرا از طریق توص يمناکیاست که حاالت ب يهایصورت ،يتاریک یهامنظور از ریخت»

(. تصاویری همچون: نابودی و 30۷ ،1390شمعي،  و )شریفي ولداني« کندهای وابسته به تاریکي القا ميازهیا س

ن به شکل مار دارد. ای زنند، هجوم ترسناک دم دیو که سه سرمرگ دیو، ظلم دو مرد به مردی که وی را کتک مي

اند. اند و جزء منظومة شبانههای تاریکيهایي از صورتبه ترسیم در آمده است، نمونه، نگارة جام حسنلودر  عناصر

هد آن هستیم که عناصر تاریکي با زوال و اندوه یک رابطة تنگاتنگي دارد. در تخیالت در تصاویر حک شده، شا

 يشب، آثار وحشتناک مهیشب و ن»های تاریکي با مرگ و غم  پیوند دارد. ژیلبر بر این باور است، هنرمند، ریخت

ي را به تصرف در م ارواح اجساد و ،ياهریمن یوالهایو ه يطانیش واناتیکه در آن، ح يرا همراه خود دارد، ساعت

های روشنایي دارای بسامد عناصر تاریکي در تصاویر ترسیم شده  به نسبت ریخت(. Durand, 1992, 98« )آورند

کهن الگوهای  مانند: اند. تصاویریينور و روشنای تصاویری مرتبط با  روشنایي شامل یهاریختکمتری هستند. 

یي هستند در این تصاویر ترسیم شده محرک روشناه ک تولد نوزاد، جام شراب، آب، قرص بالدار باالی سر الهه دوم

روشنایي و دیگر نمادها )عروج( و تطهیر کننده در پي آن است به نماد  به وسیلة  ،است. قهرمان روایت هنری

ست خاصي الوهیت و عالم مقدس برسد؛ بنابراین نمادهای روشنایي در تصاویر جام طالیي حسنلو از معنویت و قدا

 (.1برخوردارند و در گروه منظومه روزانه قرار دارند )جدول 

 

    های حیوانی. ریخت3 

قهرمان روایت را مضطرب ، حرکات و جنب و جوشکه با و غرانند  موجودات حمله کننده، يوانیح هایصورت

 به عرصة نمایشرا  واناتیح يمنف هایویژگي و خصلتکه اند کنند. تصاویر این دسته متشکل از نمادهایيمي

 ها از جمله: یا اعمال ترسناک آن شوندترسناک که باعث رعب و وحشت مي موجوداتآورند. همة حیوانات و درمي
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این تصاویر » گیرند.بندی )منظومة شبانه( قرار ميجزء این طبقه از تقسیم حمله کردن، هجوم و غیره غرش،

از  زینابود کردن همه چ ،ینخست، گذر و حرکت زمان و دیگر ياز زمان هستند: ویژگ يدو ویژگ انگریب يلیتخ

جنب و جوش  یاست که دارا یزیچ وانیح .1است:  يدو ویژگ یدارا يلیتخ وان،یتصویر ح .طریق گذر زمان

کند و در درد و پاره مياز طرفي حیوان همان چیزی است که مي .2 .نمي توان او را گرفتو کندياست، فرار م

ني حک شده بر روی جام زرین حسنلو هم وایح نقوش ریخت و کهن الگو .(84 ،1380)عباسي، « کشدنتیجه مي

بار معنایي مثبت و هم بار معنایي منفي دارند. تصاویر حیوانات با بار معنایي مثبت، گاو، قوچ و پرنده  را شامل 

نمودهایي از ترس در   ها، شیر درنده و دیو هستند. تمامي اینشود و تصاویر حیوانات با بار معنایي منفي، مار، مي

(.  با توجه به مباحث 1اند )جدول هستند که در قالب تصاویر دیو و شیر و مار به نمایش در آمده زوال زمان وبرابر 

ت این نگارة جام زرین حسنلو ، جنگ بین نیکي و بدی است. باید اذعان داشدر  مذکور، موضوع اصلي و برجسته

ها، نقاش به ينقاش نیا ،یبند بیدر ترک»بوده است  دینيو  يمل یهادر اسطورهموضوع یکي از مباحث مهم 

 نیشتریو ب نیبا اختصاص دادن بهتر ر،یخ یرویاز ن یجانبدار. است ریخی روهایاز ن یجانبدار ریشدت تحت تأث

تر از همواره بزرگ ریخ يو اصل کین تیشود، شخصيم انیبه قهرمان واقعه ع یبند بیفضا در گسترده ترک

نگارة در (. 1۷ ،138۷)محمودی،  «شونديم میترس بتیتر و بدهشر، کوچک یهاتیو شخص يفرع یهاتیشخص

ای را ترسیم ای بر علیه دیو افسانهجام زرین حسنلو، هنرمند یک روایت حماسي، یعني جنگ قهرمان اسطوره

نموده است. باتوجه به دیگر تصاویر حک شده بر روی این جام و حرکات قهرمان و دیو این روایت هنری بر تسلط 

 داللت دارد.قهرمان بر دیو 

  

         های جدا کننده. ریخت4
-ریخت که در برابراند تصاویریجدا کننده،  تصاویر  های حیواني قرار دارند.در تقابل ریختجدا کننده  یهاریخت

که  يهایسالحتمام  شوند.جان به تصویر کشیده ميدفاع از برای و  ي و موجودات ترسناک مانند دیووانیح یها

شناسي ژیلبر قرار دارند بندی ساختار اسطورهدر این دسته از طبقه است، خطرهات در برابر ظکارشان مقابله و حفا

زوبین،  یکهن الگو(. در این دسته از تصاویر شاهد کهن الگوهایي هستیم، 309 ،1390شمعي،  و )شریفي ولداني

 یبرا يسالح کمان و تبر (.1اند و در دستة منظومه روزانه قرار دارند )جدول جداکننده هایمحرککمان و تبری 

دو بعد )روحاني و عقالني  تواند دارای. اسطوره شناسان بر این باورند، مبارزه با دیو مياوست کشتنو  دیومبارزه با 

کند و تواند نمادی از هواني نفساني باشد، مبارزه مي. در صحنة اول قهرمان روایت هنری با دیوی که ميباشد( 

رود؛ چرا که بر های اجتماعي ميهای نفساني خود به مقابله با ظلم و ستمدر صحنة بعدی، بعد از کشتن خواهش

ای، کمان و تبر تداعي ر شده است. در این دو صحنة مربوط به قهرمان اسطورهروی جام قهرمان در دو صحنه ظاه

ها را از خود های مذکور نابود کند و آلودگيکنندة بعد روحاني هستند. وقتي که قهرمان، دیو شهوت را با سالح

که هر چیزی را دو نیم توانایي آن را دارد  تبر». رسدبزداید  تا حدی نسبت به قبل به درجة برتری و روحانیت مي

های دور تا به حال نمادی از کمان نیز سالحي است از گذشته. کند و با یک ضربه نیکي و شری را از هم جدا کند

 (.143 ،1384)عباسي، « قدرت است
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 گان.: نگارندمنبع. نگارة جام زرین حسنلو )عصر آهن(منظومه شبانه و روزانه در  .1جدول

 (یمنف بار معناییبا  یی)نمادها التیمنظومة شبانه تخ

 یسقوط ختیر ینمادها یکیتار ختیر ینمادها وانیح ختیر ریتصاو

 

 

 

 

 

 

 شیر غران، مارهاآرام  حرکت نا ،دم دیو و،ید

 

 مرگ دیو، ظلم، هجوم مار

 

از نفس افتادن شیر خسته، افتادن 

 سه خنجر از هوا به زمین و اسارت 

 (مثبت بار معناییبا  یی)نمادها التیمنظومة روزانه تخ

 جعرو ینمادها ییروشنا ینمادها جداکننده ریتصاو

  تبر، زوبین وکمان

 

 

 

 

 

جام ، آب، قرص بالدار باالی سر الهه دوم

 تولد نوزاد، شراب

 

 

 پرنده، اله، قوچ و گاو
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 نتیجه

شناسي نظریات خود را در خصوص تخیل و شناسي و مردمگیری از علوم روانشناسي، جامعهژیلبر دوران با بهره

و روزانه تقسیم  اسطوره تبیین نمود. وی مطرح نمود ساختارهای نظام اسطوره و تخیل به دو منظومة شبانه

 و زمان هستند و در منظومة روزانه، نگر رعب و وحشت از مرگامنظومة شبانه، نمادهای که نمایدر  شود:مي

ترین شبانه و روزانه، اصلي دو منظومه ه، مطلوب و مقدس هستند، حضور دارند.نگر تطهیرکنندانمادهای که نمای

کند. باید شاخصة عالم اساطیری است؛ چرا که در جهان اساطیری نیروی اهریمني با نیروی اهورایي مبارزه مي

اساطیر به . دهد. اذهان تحت تأثیر اساطیر هستند، تخیالت، ذهن انسان را به سمت نمادگرایي سوق ميگفت که

دهند و با خلق الگوهای رفتاری کنند و در نهایت به هم پیوند ميها را به هم نزدیک ميانسانناخودآگاه  وسیلة

کنند. هنرمند خواه ناخواه، به صورت ناخودآگاه، هراس و وحشت ها را مشابه هم ميها آنمشابه با توجه به اسطوره

کشد. بر اساس شیوة ژیلبر، مشخص الگو شناخته شده است، به تصویر ميفردی و جمعي  را که در اسطوره با کهن 

منظومة روزانه و شبانه است. در این  موداز نشد در نگارة جام طالیي حسنلو که متعلق به عصر آهن است، سرشار 

 گفت توانيم .نگاره، ساختار نظام تخیلي سازنده و هنرمند بیشتر متمایل به ترسیم تصاویر و نمادهای روزانه است

مخاطب  رای ب نیکي و بدی  در قالب تصاویر در دو قطب یانگارانهاساده صورتجهان را به نگارة جام حسنلو،  نیا

-ترین بخش روایت هنری است و نگرشمبارزه دیو و قهرمان در این نگاره، مهم ةصحن گذارد.به عرصة نمایش مي

صحنه ظاهر شده که  ملي و مذهبي فردی و جوامع خود را به تصویر در آورده است. قهرمان داستان در دو های

کند، در هر دو صحنه، در هر دو صحنه با نیروی شر فردی و اجتماعي )شهوت نفساني و بیداد و ظالم( مبارزه مي

جرأت در قهرمان، ناشي از اطمینان و هراسي از زوال و مرگ ندارد، این همه  مشهود است قهرمانآرامش در 

ها نیست. سازنده به نوعي داشتن دربارة جاودانگي قهرمان است؛ چرا که در اساطیر نابودی و زوال، پایان زندگي آن

برای رسیدن به جاودانگي و نابود کردن دیو و شری . را ترسیم نموده استتقابل با مرگ و گذر زمان در این نگاره 

، جام شراب، نظیر: آب، قرص بالدار « نماد روشنایي»از جمله: پرنده، الهه، قوچ و گاو، « دهای عروجنما»از تصاویر و 

همچون: تبر، زوبین وکمان بهره گرفته است؛ اما قهرمان برای رسیدن به الوهیت و « نماد جداکننده»تولد نوزاد، 

مانند: از نفس افتادن شیر، افتادن « قوطينمادهای س»شود، از جمله های شبانه رو به رو ميمعنویت با منظومه

شیر غران و ، مارهاآرام  حرکت نا ،دم دیو و،یدهمچون: « نمادهای حیواني»سه خنجر از هوا به زمین و اسارت، 

چون: مرگ دیو، ظلم، هجوم مار. هنرمند در روایت هنری نگارة جام زرین حسنلو نمادهای روزانه « نماد تاریکي»

ها و باورهای سازنده و جوامع دهندة نگرشت را بیشتر به تصویر در آورده است که این نشانگذاری مثببا ارزش

 .بشری آن عصر است
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