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بررسی عناصر سه گانه نمادین در جام شوش

منیژه علی آبادی* 
کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی، دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 91/3/7، تاریخ پذیرش نهایی: 91/4/11(

چکیده
  نقش طبیعت در زندگی مردمان پیش از تاریخ اهمیت بسزایی داشته است؛ به طوری که عناصر سه گانه طبیعت شامل: آب، 
خاک و باد در زندگی بشری همواره به صورت نمادین و به شکل های مختلف، در آثار هنری پیش از تاریخ مشاهده شده است. 
سفالینه های منقوش ایران در بین سایر هنرهای پیش از تاریخ، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. نقوش سفالینه های پیش از تاریخ 
عالوه بر جنبه زیبایی، کارکردی نمادین را در بر می گیرد و بازخوانی آن همانند کتابی، ما را از نحوه زندگی و اعتقادات مردمان آن 
دوران آگاه می کند. سفالینه های منقوش شوش از لحاظ بصری و زیبایی با قوانین هندسی خاصی، دارای اهمیت ویژه ای می باشد و 
در این میان جام شوش با نقوش سه گانه جانوری به طور خاص مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. این مقاله سعی دارد به روش 
توصیفی- تحلیلی به بررسی: - نمادشناسانه جام شوش؛ - نمایش نمادین عناصر سه گانه طبیعت بر جام شوش؛ - و ارتباط بصری بین 
عناصر موجود بر جام بپردازد و سپس با مقایسه جام مورد نظر با سایر جام های هم طبقه خود بتوان، نظریاتی در جهت شاخص بودن 

آن به مخاطبان وعالقه مندان هنر ایران زمین ارائه داد. 
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ــش و نگار نمادین و  ــی از پدیده های فرهنگی با نق ــفال یک س
ــیله ای برای انتقال اندیشه بوده است. نقوش  تمثیلی، همواره وس
ــفالینه ها همانند فرمول های دانشمندان، یک  ــاده و رنگین س س
ــیله  ــتان به وس ــفی و دینی دارد. مردمان باس ــا مطلب فلس دنی
ــفالگری از ابتدای  نقش پردازی منظور خود را بیان می کردند. س
ــرزمین ایران معمول گردید و بیش از هر پدیده  ــنگی در س نوس
ــت.  ــمار آمده اس ــر، نماینده نبوغ و هنرمندی ایرانیان به ش دیگ
سفال به عنوان ابتدایی ترین هنرها از انتزاع کامل برخوردار است. 
ــکل پذیری گل و ماندگاری در طول دوران، باعث  این خاصیت ش
ــده که همواره منبع توجه محققان در رشته های گوناگون که  ش
جویای شناسایی تمدن و فرهنگ ایران زمین می باشد، قرارگرفته 
ــود. نقش اندازی بر روی سفال، وسیله ای برای انتقال پیام در  ش
ــفال  ــت. از این رو س ــمار می رفته اس دوران پیش از تاریخ به ش
نخودی رنگ به عنوان مناسب ترین بوم برای نمایش پیام ودانش 
ــری در دوران خود مورد استفاده هنرمندان قرار گرفته است.   بش
ــفالینه های نخودی رنگ  ــوش را به عنوان اولین خواستگاه س ش
ــامل  ــوش ش ــفالینه های ش ــمارند. مجموعه س منقوش بر می ش
ــته نقسیم می شود:  ــت که به چهار دس ــیای تدفینی قبور اس اش

ــا دیزی؛ 4- ظروف  ــا قدح؛ 2 - آبخوری؛ 3- دیگ ی ــه ی 1- کاس
کروی)رفیعی،120،1387(.

ــراه با اصول  ــروف نهایت هنر نقش پردازی هم ــن این ظ از بی
ریاضی گونه و بدون هیچ نقصی را در جام شوش می توان مشاهده 
ــام متعلّق به نیمه دوم هزاره چهارم پیش از میالد و  کرد. این ج
قبل از پیدایش خط می باشد که در بین هشت جام یافت شده از 
ــوش از ویژگی های منحصربه فردی برخوردار است؛ به طوری  ش
ــه نقش جانوری با معانی نمادین و نقوش هندسی  ــامل س که ش
ــعی بر  ــد. در این پژوهش س جدا کننده در بین هر نقش می باش
ــانه نقوش جانوری و هندسی  ــت که به بررسی نمادشناس آن اس
ــپس ارتباط این نمادها با عناصر سه گانه طبیعت و چگونگی  وس
ــوش به صورت بیان نمادینی از نگاره های  نمایش آنها در جام ش
ــی پرداخته  شود و در پایان به ارتباط این مقوله  جانوری و هندس
ــبات در ایجاد روابطی منطقی و زنجیره واری  با نقش اعداد وتناس
ــان طبق  ــواره در چرخه ی زندگی انس ــون طبیعت که هم همچ
ــد پرداخته و با مقایسه آن بتوان  اصول خاصی در حرکت می باش
ــایر جام ها و ظروف منقوش هم  ــبت به س به اهمیت این جام نس

دوره خود بپردازیم.

بررسی نمادشناسانه نقوش اصلی موجود بر 
جام شوش 

ــن بخش ابتدا به صورت مختصر به معرفی جام و نقوش  در ای
ــپس به نمادشناسی نقوش مورد  موجود بر روی آن پرداخته و س

نظر می پردازیم:

الف-معرفی جام شوش 
جام سفالی نخودی رنگ شوش، متعلّق به هزاره چهارم پیش 
از میالد به ارتفاع 29 سانتیمتر و قطر دهانه 16.4سانتیمتر می-

ــد، فرم آن به شکل دوار، که بدنه داخلی بدون نقش و سطح  باش
ــیاه رنگ بر روی  ــی و حیوانی س ــی مزین به نقوش هندس خارج
ــه نگهداری  ــد و در موزه لوور فرانس ــه نخودی رنگ می باش زمین

می شود)تصویر1(.
ــدگان باتالقی با  ــف پرن ــکل از:- یک ردی ــام، متش نقوش ج
ــت سرهم در قسمت  ــیار بلند به تعداد زیاد و پش گردن های بس
ــگ شکاری به تعداد  لبه ظرف بین خطوط نواری –یک ردیف س
3 عدد به حالت خوابیده به صورت موجی شکل در گردن ظرف، 
ــی ریش دار با  ــوط کمربندی؛- نقش بز کوه ــن دو ردیف خط بی
شاخ های بسیار بلند و دوار در محدوده مرکز در دو طرف ظرف؛- 
دایره ای با نقوش هندسی در میان شاخ ها؛- و بین نقوش جانوری، 

کادربندی ها و خطوط خاص هدفمندی؛ نقش شده است.

ب-نمادشناسی نقوش 
1-نقوش پرندگان گردن دراز 

ــتان  ــتان خوزس ــوش، واقع در اس جام مورد نظر متعلق به ش
ــتان به علت موقعیت جغرافیایی در زمستان یا  ــد و خوزس می باش
ــتان محل استقرار اغلب مرغ های مهاجر آبزی و گردن درازی  تابس
ــرت، فالمینگو، غاز و درنا  ــه پلیکان، حواصیل، لک لک، اگ از جمل
می باشد. پرندگانی که بر روی جام شوش نقش بسته اند، پرندگان 
ــمت باالی جام های شوش  ــتند که مکرراً در قس گردن درازی هس
ــکل پرندگان آبزی است که  ــده اند. پرنده مورد نظر به ش نقش ش

مقدمه

تصویر1- سفال شوش I، نیمه دوم هزاره چهارم ق.م.
مأخذ: )پوپ،1،1387(
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ــتان زندگی می کند. از این رو نمی توان دقیقاً  در تاالب های خوزس
متوجه نوع پرنده شد)تصویر 2(. 

ــی که پس از  ــژه در هنگام ــتره ی روح به وی ــده نماد، گس پرن
ــمان صعود می کند. بسیاری از اقوام باستانی، پرندگان  مرگ به آس
بزرگ تر را با خورشید، خدایان آسمان همراه می دانستند. پرندگان 
ــم بخشیده اند و یکی از  ــتند که آنها را تجس از ویژگی های هوا هس
چهار عنصر به شمار می روند)هال، 1387، 39(. از معانی سمبلیک 
ــمان، ابر، باد، پیام رسانی و جاودانگی،  پرنده می توان به آزادی، آس
ــاره کرد. در ایران منتقل کننده وحی و  حاصلخیزی و روح هوا، اش
سروش نماینده عقل کل، تجسمی از آتش، ابر، خورشید و صاعقه 

و پرنده دراز پا معروف به عمر طوالنی است)جابز، 28،1370(.
ــون لک لک، درنا،  ــده با پرندگانی چ ــباهت این پرن به علت ش

حواصیل، در اینجا به معانی سمبلیک این پرندگان می پردازیم:
ــدی در میان  ــه ویژه تقوای فرزن ــک: نماد پرهیزگاری ب لک ل
بسیاری از اقوام غربی و شرقی است. لک لک نماد طول عمر است 

و گاهی جای درنا را می گیرد.
ــوب  محس ــان  خدای آور  ــام  پی و  دراز،  ــر  عم ــاد  نم ــا:  درن

می شود)هال،1387، 49(.
حواصیل: نماد طول عمر، پرنده ای که بامدادان روی ساحل دریا 
به ایزد بانوی سپیده دم خیر مقدم می گوید. مرغی است که سپیده 
دم بر کناره ی جویبارها می نشیند و چون حوصله نهایت کالن دارد 
ــد. در واقع حواصل جمع حوصله  ــر واحد اطالق آن جمع کرده ان ب

است)جابز،41،1370(. 

2-نقوش سگان
دومین نقش موجود بر جام شوش نقش سگان آرمیده به تعداد 
3 عدد می باشد. سگ کهن ترین جانوری است که رام آدمی گردید 
و زودتر از هر جانداری با انسان انس گرفت و بیش از هر جانداری 
ــفندان است. در متون  ــبان انسان و گوس یار مردمان، همواره پاس
ــت که در جهان دیگر دو سگ مینوی  ــتا گفته شده اس کهن اوس
ــده اند)عبدالهی،1381(.  به پاسبان پل جینود )صراط( کاشته ش
ــان، صداقت، وفاداری،  ــمبلیک این حیوان: دوست انس از معانی س
همراهی است و در هنر بسیاری از تمدن ها سمبل پیام آور خدایان 
می باشد. سگ در آیین هندو آورنده باران است به طوری که قبایل 
مناطق کوهستانی هنوز هم سگ ها را در هنگام خشکسالی شکنجه 
ــگ بزرگ صدای آنها را شنیده و باران  می کنند تا بدین وسیله س
بفرستد. اشاره شده است که ُدم سگ نشانه ستاره قطبی و سابقاً به 

صورت فلکی ُدب اصغر شناخته شده است.
سگ نقش بسته بر جام شوش به دلیل فرم بدنش شبیه به سگ 
تازی )تصویر 2( است و این سگ به دلیل خوش اندامی معانی چون 
سرعت، شکار و غرور را نیز در بر می گیرد و ایرانیان و مصریان از وی در 

شکار جانورانی همچون بزکوهی استفاده می کردند )جابز،68،1370(.

3-نقوش بز کوهی 
حیوانات شاخدار از دیرباز برای مردمان باستان بسیار مقدس بوده اند. 

ــترین نقوش سفالینه های  نقوش بز از دیرباز جزءِ قدیمی ترین و بیش
ــاطیری که در مورد این  ــمار می رود. باورهای قومی و اس ایران به ش
حیوان وجود دارد؛ به طور مثال: این حیوان روزگاری به عنوان تجسم 
باروری انسان و گله پرستیده می شده و با خدای حاصلخیزی سومری 
به نام تموز و نینگیرسو یکسان به شمار می آمد. در اساطیر هندویی، به 
عنوان یک حیوان ویژه قربانی، مرکب آگنی بود. در اساطیر یونانی برای 
ــوب می شد و آگنی حیوان ویژه قربانی،  زئوس، ژوپیتر مقدس محس
ــب آگنی به طور کلی بز نر بود)هال،35،1387(. بز را اصل مذکر  مرک
ــمرده اند که در پاره ای از آیین های باروری،  ــمبل قدرت تولید ش و س
نزدیکی بز و زن انجام می گرفته است. بز کوهی سمبل چاالکی است و 
حیوان مرتبط با چندرا رب النوع ماه و همچنین مرکب وایو رب النوع 

باد است)جابز،1370، 23(.
ــاخداری )تصویر 2( می باشد که عالوه   نقش جام، بز کوهی ش
ــالحی قدرتمند برایش تلقی می شود،  ــاخ همچون س بر این که ش
ــباهت نقش شاخ  ــمار می رود. به علت ش مظهر قدرت و نیرو به ش
ــفالینه های بدست آمده، بزکوهی از  با هالل ماه در قدیمی ترین س
ــاخ، نمودار دو هالل ماه یکی  ــت و دو ش حیوانات متعلّق به ماه اس
بدر کامل و دیگری هالل نو می باشد. این حیوان در شوش و ایالم 
ــده است. بز کوهی  مظهر فراوانی و رب النوع روییدنی ها خوانده ش
در دوران های مختلف نمادهای گوناگونی را به خود اختصاص داده 
ــده، نماد ماه و  ــتش می ش ــت به طوری که زمانی که ماه پرس اس
روزگار دیگر نماد خورشید است و این شاید در زمانی بوده است که 
ــر به زندگی کشاورزی گرایش پیدا کرد و دریافت که خورشید  بش
ــبب باروری زمین و پرورش گیاهان و موجب گرم کردن و نیرو  س
ــت )دورانت،1370، 73(. می توان گفت به  ــیدن به انسان اس بخش
ــتن آب با ماه و خورشید با گرما همواره نمادهای  علت ارتباط داش
ــری  ــته و یکی از اولین خدایان بش ــاه در درجه الویت قرار داش م
ــت. در این زمینه اکرمن می گوید، زمانی بر  ــمار می رفته اس به ش
اهمیت خورشید افزوده شد که انسان راه آبیاری از طریق رودخانه 

را آموخت و دیگر تنها باران عامل فراوانی محصول نبود.
ــه زن با باروری از ابتدای  ــت و رابط از دیگر صفات ماه، باروری اس
تفکر بشر وجود داشته است و رابطه زن و ماه در دوران باستان محقق 
ــود. حیوانات شاخدار از جمله بزکوهی به سبب شباهت شاخ با  می ش

هالل ماه نماد باروری نیز می باشد)عبدالهیان، 52،1378(.
ــای آناهیتا و تیر در  ــگاه های الهه ه در خصوص وجود پرستش
ــر)آب( و ارتباط آن به  ــن عنص ــتانی به اهمیت ای ــق کوهس مناط
ــتارگان زهره - ناهید و عطارد- تیر می توان  ــانه های نجومی س نش
اشاره کرد و ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم نشانه نجومی ستاره 
ــر بز یا َکل یا  ــت یعنی چیزی همانند س عطارد را چنین آورده اس
ــا همانند ال در عربی و یا چنانکه مؤلف کتاب فرحنامه  ریش آن ی
ــت چیزی همانند نوعی حرف کا )اقتداری،955،1354(،  آورده اس
ــفندی بی- همچنین در بعضی لهجه های محلی بز تنها ماده گوس

دنبه مودار که نر آن تیشتر نام دارد که تیشتر نام خدایی است که 
با باران ارتباط دارد و در بندهشن آمده است که تیشتر همان تیر 

= عطارد است)آموزگار،1386، 22(.
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4-دایره وسط شاخ
ــت که از قدیمی ترین ایام تا به امروز با  دایره مهم ترین سمبلی اس
اندک اختالفی، ذهنیت یکسانی را القا می نموده است. نماد زمان، حرکت 
پیوسته و مدور آسمانی، ابدیت، کمال و با الوهیت در ارتباط می باشد. 
در بین شاخ های بز کوهی جام، دایره ایی که به سه قسمت تقسیم شده 
ــمت مرکزی، 7 عدد شکل دال مانند که به وسیله خطی بهم  و در قس
پیوسته اند)تصویر 2(، قرار دارد. اشاره شده است، از دیگر نشانه های نجومی 
عطارد حرف "د" است که یک قوس شکسته است. که شکل کوژ یا قوژ 
مانند که نشانه-هایی از دو ایزد به هم پیوسته تیر-ناهید می باشد که این 
ــانه در داخل دایره ای بین شاخ های هاللی شکل بز کوهی به تعداد  نش

7 عدد به معنای 7 نماد فرودگان یاد شده است)اقتداری،958،1354(.

جدول-1 بررسی نمادشناسانه نقوش جانوری جام شوش.

نمایش نمادین عناصر سه گانه بر جام شوش

ــکل های  ــوش به ش ــفالینه های ش وجود عناصر طبیعت در س
ــفالینه ها به شمار می رود. در  نمادین همواره از ویژگی های این س
این بخش به عناصر سه گانه طبیعت که شامل خاک، آب، باد که به 

صورت نمادین بر سفالینه ها نقش بسته می پردازیم.
1-خاک

خاک با کوه که به صورت بخشی از زمین که بر آمده می باشد و 
منبع خاک است ارتباط دارد و می تواند یکی از چهار عنصر اصلی 
به شمار آید.  به صورتی که کوه را در قدیمی ترین افسانه ها مخلوق 
ــته اند. که نمونه ای از این نمایش بر روی لیوانی از  ــتین دانس نخس
ــته که در بین هرکدام  ــوش)تصویر3( با مثلث های به هم پیوس ش
ــاره بر تاثیر آب در رویاندن گیاهان است. کوه  نی های روییده و اش

جایگاه خدایان و پیوند آسمان و زمین به شمار می آید. بنابر بعضی 
ــان کوه مقدس نیز مرکز و محور سراسر کیهان بود و  کیهان شناس
ــتیغ های دوگانه، گاهی جایگاه خورشید و ماه بوده و سرچشمه  س
ــتین آب ها و در نتیجه حاصلخیزی به شمار می رفته است. از  نخس
جمله نمادهای کوه مثلث و خطوط زیگزاک می باشد. به طوری که 
برای نمایش دادن کوه و آب از نمادهایی مانند بز کوهی که هم به 

آب و هم به کوه مرتبط است، استفاده شده است.
2-آب

ــانی از  ــاه ارتباط دارد. در بین ظروف هزاره چهارم نش آب با م
ــرار دارد زیرا همواره با  ــت و ماه در درجه اولویت ق ــید نیس خورش
ــد. از جمله نمادهای ماه  ــاران در ارتباط می باش ــای آب و ب نماده

تصویر 2 -آنالیز نقوش جام شوش.

                             نقوش جانوری جام
بز کوهیسگپرندهجزییات نقوش

طرح

2عدد3 عدددر حدود 70عددتعداد نقش

کوه، زمین، خاک، منبع آب و خاک برای گیاه، باروری،آسمان، هواآبآسمان، هوا، بادنماد

زیر پای بز و بین نقوش بز-زیر پای پرندهکادربندی سه تایی

9 قسمت9 قسمت5 قسمتتقسیمات بدن

بدن 2 مثلث، شاخ 2 هاللی از دایره، دم و ریش خطیمنحنیخطیشکل بدن

2تایی4تایی2تاییتعداد پاها

2تایی2تایی-تعداد گوش  ها

2تایی--تعداد شاخ

دو مثلث کشیدهیک خط منحنیمثلثی شکل فرم بدن

نیمرخنیمرخنیمرخحالت بدن

بدن به شاخ: 2/1بدن به پا: 2/ 1بدن به گردن:5/1تناسبات بدن به جز اصلی نقش
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می توان به دایره ای که دور آن ش��عاع هایی ترس��یم شده یاد کرد 
و در لیوانی از ش��وش)تصویر4( که نقش دایره ایی در چهار گوشی 
محصور ش��ده، نماینده آب��دان ماه که به چهار ط��رف خود آب را 

تراوش می کند یاد شده است.
و از دیگر نمادهای ماه نقش بز کوهی با شاخ های هاللی شکل 
خود می باش��د. دو هالل که نماینده خدایان نرینه و مادینه و نماد 
مادر الهه می باشد؛ مراحل سه گانه ماه را به منزله زندگی و مرگ و 
برخاستن او از میان مردگان برشمرده اند. از دیگر نمادهای ماه گیاه 
هوما نامیده می شود که در ایران جنبه مقدس دارد و تصور می شود 

که گیاه در ماه می روید) هال،218،1387(.
3-باد

ب��اد به صورت هوای در گردش و در آس��مان، ش��کل وجودی 
می گیرد و نمایش آن را بر روی س��فالینه ها ب��ه صورت نمادی از 
آسمان که به وسیله یک یا دو مثلث، نشان داده اند. در بعضی موارد 
خدای آس��مان با خدای ماه قابل تفکیک نیست به صورت مثلثی 
که تبر دارد و تبر ابزار مختص ماه است. مثلث را از نشانه های تیر و 
ناهید ایزدان ایرانی نیز می دانند و تمامی خطوط میخی از مثلث-

هایی هستند که تشکیل کلمات می دهند)اقتداری،975،1349(، 
مثلث نماد طبیعت س��ه گانه نیز می باش��د)هال،17،1387(. انواع 

مثلث، نمادهای گوناگونی را در بر می گیرد:
مثلث متساوی الضالع، نماد زمین.
مثلث متساوی الساقین، نماد آتش.

مثلث قائم الزاویه، نماد آب.
مثلث مختل��ف االضالع، نماد هوا می باش��د. فرم بدن بزکوهی 
از دو مثل��ث با اض��الع مختلف که دو ضلع آن به صورت قوس��ی 
کش��یده که بخش��ی از دایره را نمایان می س��ازد تش��کیل ش��ده 

است)کوپر،344،1386(.

ارتباط بص�ری بین عناصر نقش بس�ته بر 
جام شوش

ارتباط و تنگاتنگی موجود بر عناصر جام و پیوس��تگی نمادین 
آنها با هم، موضوعی واحد و هدفی غایی را نش��ان می دهد. در این 

بخش به چگونگی این ارتباط می پردازیم:
جام شوش از سه بخش اساسی تشکیل شده است که به وسیله 
خطوط افقی و عمودی این س��ه بخش از هم جدا و قابل تفکیک 

اس��ت. اگر از باالی جام، ش��روع به بازخوانی نقوش کنیم، ابتدا بر 
روی لبه باالی ظرف ردیف پرندگانی را که به تعداد زیاد و پش��ت 
سر هم در حالت ایستاده هستند، می بینیم. پرندگان با گردن های 
دراز و ب��دن مثلثی ش��کل که بر روی دو پای خود ایس��تاده و بی 
حرکت هستند. با توجه به مطالب باال نزدیکی این پرندگان به لبه 
و قرار گرفتن این نقوش در باالترین نقطه و نزدیکی به دهانه ظرف، 
جایگاه و اهمیت این نقش را می رساند و تعداد آنها اشاره به تعداد 

 ،I تصویر 3- جام سفالی منقوش شوش
نیمه دوم هزاره چهارم ق.م.

مأخذ:) پوپ، 1387، 1(

 ،I تصویر 4- جام سفالی منقوش شوش
نیمه دوم هزاره چهارم ق.م.

مأخذ: )معصومی،126،1349(

جدول 2-نمایش عناصر سه گانه طبیعت در جام شوش.
               نمادشناسی عناصر   با توجه به 
نقوش جام

عناصر سه گانه طبیعت

توضیحاتجانور مرتبطشکل هندسیجایگاه موجودی در طبیعت

خاک در قالب بدن به شکل دو مثلثبزکوهی کوهخاک

آب در قالب بدن به شکل موجی شکلسگ رودآب

باد در قالب گردن به صورت خطی عمودی پرندهخطوط عمودیآسمانباد

بررسی عناصر سه گانه نمادین در جام شوش
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زیاد این پرندگان و وجود آنها در آن منطقه  می باشد و تداعی کننده 
آسمان و هوا و در نتیجه یکی ازسه عنصر اصلی طبیعت، باد می باشد. 
ــر پای مرغان آبی 3 خط افقی نمایش برکه و محل زندگی آنها  در زی
است و سپس خط پهنی در محل گردن ظرف به صورت کادری، این 

مرغان آبی را محصور می کند.
در مرحله بعدی نقش سگان به حالت آرمیده در زیر پای مرغان، 
مشاهده می کنیم. تعداد این سگان 3عدد و به حالت خوابیده و بدون 
حرکت نمایش داده شده اند، بدن به صورت منحنی کشیده ایی است، 
پاها به تعداد 4 عدد جفت جفت در زیر بدن با فاصله از هم به شکل 
ــر حیوان رو به جلو و موازی با پاها و به  ــده اند، س خط مورب نقش ش
صورت مثلثی، دم حیوان رو به باال و به شکل غالب نقش شده است، 
در قسمت پایین حیوان و باالی سرش خط افقی نازک تر از کادر اصلی 
ــوان گفت حیوان در این جا نماد نگهبان و  ــر می گیرد؛ می ت او را در ب
حرکت موجی شکل او نماد آب است و محل قرار گیری این نقش در 
زیر پای مرغان نشان از برکه ای آرام دارد که نگهبانان آن سگان هستند 

وبه وسیله خطی پهن و افقی نقش را از زمینه جدا می کند.
در زیر پای سگان در کادر عمودی، در مرکز ظرف، حیوان شاخداری 
به حالت سکون در داخل کادری مجزا، بزرگ تر از نقش سگان و پرنده، 
ــت. این حیوان در حالت نیمرخ دارای سر و ریش  ــده اس محصور ش
رشته ای، دو گوش رو به باال، دو شاخ بسیار بلند و دوار به شکل هاللی 
می باشد. بدن آن به صورت دو مثلث که از یک رأس به هم وصل و از 
رأس دیگر کشیده شده است، و به صورت عمود امتداد پیدا کرده و پای 
حیوان را تشکیل داده است. ُدم آن دراز و همانند خوشه ای از گیاه، به 
صورت موّرب در پشت حیوان قرار گرفته است. این نقش در دو طرف 
ظرف تکرار و هر نقش در داخل کادری با خطوط سه گانه قرار گرفته 
ــایر نقوش به طور خاص جدا شده است. بین هر کادر خطوط  و از س
متقاطعی به صورت پیوسته به هم اتصال دارد. به طوریکه نشان دهنده 
ــتند. این حیوان نماد ماه از  ارتباط این دو نقش) بز کوهی( با هم هس
اجرام آسمان و کوه بخشی از زمین و در نتیجه با آب که برای مردمان 

باستان اهمیت داشته ارتباط دارد. 

جدول-3بررسی ارتباط بصری نقوش هندسی جام شوش.

تعداد نقوش قاب اصلی نماد نوع نقش
       جزییات نقش

طرح نقش

1.کادر اصلی:2عدد مستطیل بدون یک وجه
2. 12عدد خطوط مابین کادر بزها

3.خطوط صاف و مستقیم به دور جام شامل:
-3 تا زیر پای پرنده

ــا باالی خط پهن ته ظرف موازی با کادر  -3 ت
بز کوهی

-2 تا باال و پایین سگ
4.خطوط پهن

- لبه باالی ظرف
- زیر پای پرنده
- زیر پای سگ

- ته ظرف به اندازه تمام خطوط پهن 4 برابر

ــده از 3 خط با زاویه 90  ــکیل ش تش
ــتند و  ــته هس ــه که با هم پیوس درج
ــه ضلع دارند و ضلع  کادرهایی که س
چهارم خطی به دور جام و مشترک با 

دیگر کادرهاست.

- طبقات جهان
- تفکیک مکان

- پرسپکتیو 
- نشانه زمین زراعتی 

و قسمت بندی شده

کادربندی

ــمت مساوی باال و پایین دایره دارای  - 2 قس
خطوط شطرنجی شده

- یک قسمت مرکزی با 7 عدد شکل دال، که 
ــط، آنها را به شکل خوشه ای به  خطی در وس

هم متصل می کند.

دایره با سه بخش نماد ماه و منازل آن، 
مربوط به آب

 دایره وسط جام

جدول4- نمادشناسی نقش اصلی.
  اجزای اصلی نقش

ریش و نمادشاخنمادبدنطرح نقش اصلی
دایره وسط نماددم

نمادشاخ

مثلثی 
آسمان در اینجا بادخطیماه در اینجا آبدو هاللکوه در اینجا زمینشکل

بر سه 
قسمت

بدر کامل 
ماه و منازل 

ماه



11

جدول 5-بررسی نقوش جام  های شوش.
        جزییات

تصاویر
منبعنقوش هندسینقوش جانوریاندازه ارتفاع

2بز کوهی در مرکز ظرف و  پرندگان گردن 24 سانتیمتر
بلند در لبه باالی ظرف به تعداد زیاد

ــی در داخل آن و خطوط  ــره با چهارگوش دای
جداکننده بین پرندگان در گردن ظرف و بین 
ــی و در زیر پای بز  ــه با نقش بز کوه دو کتیب

کوهی

)معصومی،126،1349(

2 کتیبه بانقش4 دایره در مرکز ظرف نماد 15 سانتیمتر
ــر و  ــی و پرندگان فقط با س ــاخ بز کوه ش

گردن در باالی ظرف

ــن دو کتیبه )با نقش  ــای قرینه در بی مثلث ه
ــدد و خطوط جدا کننده  ــاخ( هر کدام 4 ع ش
ــاخ  ــدگان در گردن ظرف و بین کتیبه ش پرن

در مرکز

)پوپ،1،1387(

ــاد در لبه ظرف و 24 سانتیمتر ــش پرنده به تعداد زی نق
ــره در مرکز ظرف  ــش 2 کتیبه با  2دای نق

نماد شاخ بز کوهی

نقوشه نیزه مانندی در دو طرف باال و پایینی 
ــط  ــا، و دایره ایی در وس ــاخ نم ــای ش دایره ه
ــاخ ها با چهارگوشی در خود و خطوط جدا  ش
ــدگان درگردن ظرف و کتیبه  کننده بین پرن

شاخ ها، بین هر دو کتیبه در مرکز ظرف 

)پوپ،20،1380(

 

ــورت افقی در لبه 19 سانتیمتر ــک ردیف پرنده به ص  ی
ظرف 

ــی در در دو جهت مخالف هم با  نقوش هندس
فاصله در سه ردیف، گویای پرندگان در حال 

پروازی می باشند.

)پوپ، 2،1387(

 

ــی با حرکت -14.5 سانتیمتر ــامل خطوط ــی ش نقوش هندس
ــه ردیف در کمر ظرف و دو خط  موجی در س
ــی از نقوش  ــده، در لبه ظرف ردیف ــدا کنن ج
ــبیه به دو بال پرنده قرار  ــر هم ش ــت س پش

گرفته، و خطوط باریک وپهنی در ته ظرف 

)پوپ،1،1387(

 

 

ــت سر هم 20.5 سانتیمتر ــتاده و پش -ردیف پرندگان ایس
در لبه باالی ظرف به صورت ناپیوسته)یک 

ردیف پرنده، یک ردیف مثلث نماد کوه(

ردیفی از مثلثها 4 تایی در بین نقوش پرنده ها 
ــه ظرف و در زیر پای پرندگان ردیفی از  در لب
ــر هم، و در چهار کتیبه  ــت س لوزی های پش
مرکزی که با خطوط زیگزاگی در چهار ردیف 
ــبیده به هم در داخل هر کادر  عمودی و چس
ــای روی هم با  ــن این خطوط مثلث ه و مابی
ــت، مابین  ــای رو به باال قرار گرفته اس رأس ه
ــاده جدا کرده  ــی پهن و س ــوش را خطوط نق

است.

)مالوان، 26،1372(

ــبیده به ارتفاع ظرف به -29.5 سانتیمتر مثلث های به هم چس
ــورت زیگزاگ و که داخل مثلث ها در رأس  ص
ــته بر روی خطی  ظرف چهار لوزی بهم پیوس
ــرار گرفته اند و بین مثلث ها خطوط عمودی  ق
ــوط مواج قرار  ــبیه به نی های بر روی خط ش

گرفته است.

)پوپ،1،1387(

بررسی عناصر سه گانه نمادین در جام شوش
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نتیجه
با توجه به بررسی های نمادشناسانه و جدول مقایسه ای نقوش بر 

روی جام می توان به نتایج زیر اشاره نمود: 
• همانطور که می دانیم مثلث نمایانگر عدد 3 و عناصر سه گانه است 
و پایه واساس همه شکل های هندسی مثلث می باشد. همچنین پایه 
رنگ ها و تعداد اشکال اصلی در هندسه، سه تایی و ... . به طوری که در 
پایه اصلی آنها نقش عدد سه به مراتب بر عدد چهار ارجحیت داشته 
است. در این جام ما با نشانه هایی از آب و خاک و باد از عناصر سه گانه 
طبیعت در ارتباط هستیم. نشانه ای از خورشید و یا به بیانی دیگر از 
آتش در بین نقوش دیده نمی شود. شاید بتوان نظر بر این داد که این 
ج��ام مربوط به آن زمان که ماه از خدایان مقدس به ش��مار می رفته 
است و برای زندگانی مردمان باستان اهمیت به سزایی داشته و هنوز 
خدای خورشید بر زمین فرمانبرداری نمی کرده؛ است. این نقوش در 
حال نش��ان دادن طبیعت و دیدگاهی که مردمان از محیط زندگی و 
دانشی که از آن به دست آورده بودند، می باشد. همچنین می توان گفت 
هندسه و منطقی که این نقوش با آن نقش شده است اصولی سه تایی 
و بر پایه عدد سه استوار است: نقوش جانوری سه گانه، خطوط مرزی و 
تقسیم کننده فضایی سه گانه، همه اینها می تواند نشانه باروری و بقای 

نسل باشد.
• عنصر س��وم به عنوان بخش��ی از جان، همانند هوا و باد در بین 
نقوش در گردش است، این فضای خالی با اصول ریاضی  گونه ای تقسیم 

شده و منطقی است، که با وجود این همه نقش، احساس فشردگی و 
خفگی نمی کنیم. شاید آیینی بودن ظرف و کاربرد آن باعث شده که 
هنرمند، به بهترین صورت ممکن و با تناس��باتی اصولی برای زندگی 
ابدی��ش، نقش پردازی کند، و بینندگان را ب��ر آن دارد که همواره در 

دوران های بعدی، این جام دوار را به عنوان نمونه ای ناب بستایند.
• بز کوه��ی،  نقش اصلی جام، نماینده نقوش حاش��یه ظرف، در 
قسمت مرکزی، و درون کادری مجزا می باشد. این نقش نماد سه عنصر 

اصلی آب، هوا و خاک می باشد. 
• بین نقش بزکوهی در حالت عمودی و ایستاده، و سگان در باالی 
سر آنها در حالت خوابیده و افقی، ارتباط تنگاتنگ خاصی شامل موارد 

زیر برقرار می باشد:
 - از لحاظ بصری جام در زاویه دید از روبه رو حالتی سه گانه دارد؛

- اجزای بدن هر دو نقش ضریبی از 3 را)9قسمتی( تشکیل می دهد، 
- و از لحاظ زیستی ارتباطی بین بز به عنوان حیوان گله و سگ 

به عنوان نگهبان برقرار می باشد.
• در نهایت با بررس��ی جام های این دوره ی ش��وش در مقایسه با 
نمونه اصلی متوجه این موضوع می شویم که این جام نمونه ایی کامل و 
گویا برای دانش و تفکر مردمان زمان خود به شمار می رود؛ و می توان 
از آن در زمینه دانش های مختلف از جمله: ریاضی، جامعه شناسی، 

تاریخ، دین و هنر استفاده کرد.
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