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Gilgamesh is the oldest epic poem in the world, one of the most popular heroes 
of Mesopotamia and the semi-celestial kingdom of the second millennium BC in 
Mesopotamia. The image of this legendary king, after showing its power in Sumer, 
became one of the gods in Ilam and was accepted in other parts of Iran such as 
Lorestan. Apart from these basins, the new discoveries of the Jiroft Halilrud and the 
discovery of traces of soapstone engraved on Gilgamesh, which is more than five 
thousand years old, return the presence of this legend to an earlier period. The 
significance of the discoveries of this ancient region is due to the discovery of 
soapstone, which testify to the cultural connection between the two regions of 
Lorestan and Jiroft over a period of several millennia. Despite the importance of this 
issue, identifying the visual relationship between the role of Gilgamesh on the works 
of Jiroft and Lorestan in order to explore the common intellectual heritage between 
the two rich ancient regions in Iran, has received less attention. For this purpose, the 
research question is formed on the basis of: What is the connection between the role 
of Gilgamesh in the Soapstone works of Jiroft and the bronzes of Lorestan? And what 
are its distinguishing features? 

The general results of the research showed that in terms of structure and content 
between the role of Gilgamesh in the two civilizations of Jiroft and Lorestan, there is 
a close relationship that shows a common knowledge of the myth of Gilgamesh and 
has been present in their lives and beliefs. The role of Gilgamesh in two civilizations 
is in the form of a horned man and a combination of animals with open arms and a 
symmetrical and balanced combination. The distinguishing features of the two 
regions show the logical and emotional approach of their artists. In the Jiroft 
soapstone, Gilgamesh has a serious, mythical and powerful, extroverted and 
idealistic state, but in the primitive Lorestan Bronze, images of Gilgamesh are 
expressive, imaginary, surprised and smiling, disturbed, introverted, skinny and 
religious. The representation of the figure of Gilgamesh in the two ancient 
civilizations of Jiroft and Lorestan, is irrigated by a single intellectual and cultural 
source that shows many similarities despite the differences in the method of 
representation. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 هاي لرستان گمش در آثار سنگ صابونی جیرفت و مفرغ تحلیل تطبیقی نقش گیل 
 

 2فرفرخ  ،فرزانه1*یالنیگ بهزاد

 

 ران یا شابور،ی ن شابور،یدانشکدة هنر، دانشگاه ن ،يرسازیکارشناس ارشد تصو .۱
 ران یا شابور،یدانشکدة هنر، دانشگاه ن  ار،یاستاد .۲
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1397/ 06/ 30: افتیدر
 1397/ 10/ 15: رشیپذ

 1398/ 01/ 10 :نیآنال انتشار
 

 

اي  پادشاه افسانه نی ا  النهرین است.ة دوم ق.م در بینهزارآسمانی مربوط به گمش پادشاهی نیمهگیل
ة دوم و اول ق.م  هزارهاي لرستان مربوط به  مفرغبر  یکی از اساطیر محبوب فالت ایران بوده که شکل او  

رام یا  کشتن  حمایت،  حال  بسته  در  نقش  حیوانات  افسانۀ    اتیکشف  .استکردن  جیرفت، حضور  جدید 
دلیل یافتن  ۀ باستانی، بهمنطقاین    کند. اهمیت کشفیاتمربوط می  ترشیپگمش را به دورانی بسیار  گیل
از پنج هزار سال ق.م دارند و نشان  است که ي صابونی  هاسنگو    هانهیسفال ارتباط  قدمتی بیش  دهندة 

فرهنگی میان دو منطقۀ لرستان و جیرفت در فاصلۀ زمانی چند هزاره هستند. با وجود اهمیت این موضوع،  
گیل نقش  میان  تجسمی  رابطۀ  ب شناسایی  لرستان  گمش  و  آثار جیرفت  فکري    منظوربهر  میراث  کشف 

ۀ تحقیق  مسئل منظور  است؛ بدین  گرفتهی غنی در ایران، کمتر مدنظر قرار  باستان   ۀمنطق مشترك میان دو  
هاي  ی جیرفت و مفرغآثارسنگ صابون گمش در  گیرد که چه ارتباطی میان نقش گیلبر این اساس شکل می

نتایج پژوهش نشان میلرستان وجود دارد و وجوه تمای  ي فرمی نقش  هاشباهتدهد که  ز آنها چیست؟ 
تواند گواهی بر  و مهربانی با حیوانات در آثار دو گروه وجود دارد که می  مبارزه هاي  گمش در حالتگیل
 پژوهش براساس روش تحلیلی تطبیقی انجام شده است. نیا  هاي فرهنگی مشترك دو منطقه باشد.ریشه
 

 هاي لرستان مفرغ النهرین، سنگ صابون، جیرفت،گمش، بیننقش گیل :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو
 ی النیگ  بهزاد
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 مقدمه 

 ازو    جهان ی  حماسۀ  منظوم   ن ی تری م ی قد  گمشل ی گ 
 دري  دالور دلیل    بهاست که  ن  ی النهر ن ی ب   پهلوانان   ن ی تر محبوب 
 پهلوانان   و   ها اسطوره   گر ید   از ،  آور شگفت   امور ر  ب   ال یاست و    مبارزه

اي بر آثار هنري نقش این پهلوان اسطوره   منشأ .  است ه  بود   برتر 
مفرغ  جمله  از  بین ایران  هنر  در  باید  را  لرستان  النهرین هاي 

، فاتح غوالن و حامی انسان و گمش ل ی گ کرد. نقش    وجو جست 
م نیز جزء نمایی در سومر، در ایال حیوان است که پس از قدرت 

پذیرفته  لرستان  ایران مانند  نواحی  و در سایر  خدایان درآمده 
ة اول ق.م، هزار ة دوم تا  هزار شده است. در آثار مفرغی لرستان از  

بر   دار شاخ ی  کاله ي بر کمر و  و کمربنداین پهلوان با بدنی لخت  
رام  به  دیوها سر و دامن ترسیم شده که  بز و  کردن شیر، مار، 

غ  است.  حوزة مشغول  جدید  کشفیات  حوزه،  دو  این  از  یر 
به هلیل  منقش  صابونی  سنگ  آثار  پیداشدن  و  جیرفت  رود 

دارد، حضور این   هزار سال گمش که قدمتی بیش از پنج  گیل 
دورانی    افسانه  به  پیشینۀ گرداندی م  باز   تر ش یپ را  به  توجه  با   .

گمش در دو منطقۀ جیرفت و لرستان و کاربرد حضور افسانۀ گیل 
نقش آن   این  در  مفرغین،  و  صابونی  سنگ  آثار   مسئلهاندازي 

می  تفاوت مطرح  و  اشتراکات  چه  که  شیوة شود  میان  هایی 
گمش در این آثار وجود دارد؟ پژوهش حاضر بازنمایی نقش گیل 

با بررسی و تحلیل آثار منقوش جیرفت و لرستان، کیفیت نقش 
پژوهشی   کهاز آنجا  گمش را شناسایی و مقایسه کرده است.  گیل 

ۀ باستانی ایران منطق گمش در این دو  نقش گیل   قی تطب در زمینۀ  
 ، انجام این پژوهش ضروري بوده است.نگرفته صورت  

 

 پیشینۀ پژوهش 
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هاي لرستان از  بررسی آثار سنگ صابونی جیرفت و مفرغ
نظریه   تاکنون  کشفزمان   مدنظر  داشته  همواره  قرار  پردازان 
منابع    نیترمهم.  است ی  شناس«باستان  از:  اندعبارت این 

ی  مفرغ ي  ایاشو «)1348ی،  معصوم»(لرستانی  مفرغ ي  ساغرها
بررسی    )1345  یی،عال(»  لرستان و  معرفی  به    از ی  برخکه 

ترین تمدن شرق»  جیرفت کهن. «پردازندمی  لرستاني  هاغمفر
به اهمیت و پیشینۀ منطقۀ جیرفت و تحلیل تصاویر سنگی و  

(مجیدزاده،  کند  شده در تمدن جیرفت اشاره میسفالی کشف
آثار گنجینۀ جیرفت» کتاب «) نیز در  1392(  رانیپ .  )1382

است.   کرده  گردآوري  را  جیرفت  صابونی  سنگ  آثار  تصاویر 
رود جیرفت» به ی حوزة هلیلسشناباستانمجموعه مقاالت «

.  )1392  و میري،  دزادهی(مجپردازد  معرفی تمدن جیرفت می
گیل «افسانۀ  آلمانی  کتاب  ترجمۀ  براساس  نیز  گمش» 

افسانۀ   دربارة  اطالعاتی  اسمیت،  میخی  نسخۀ  و  بورکهارت 
.  )1383زاده،  اسمیت، ترجمۀ منشی (دهد  گمش ارائه میگیل
 معتقد» جهان تمدن مهد رانیا« ۀمقالدر)1346فرخ ( ونیهما

را   استی  رانیای  شاه   گمشلیگکه    است نظریه  این  خود  و 
می سرچشمه .  کند اثبات  در  حماسۀ  «کاوشی  نخستین  هاي 

هاي باستانی، به خاستگاه سومري حماسۀ گمش»، با گمانهگیل
 .  )1388یوسفیان کناري و طاووسی،  (کند  گمش توجه میگیل

جمع تطبیقی  در  دربارة«مطالعۀ  موجود  منابع  بندي 
و آثار سنگ صابونی جیرفت» هیچ  در لرستانگمش گیلنقش

انجام  مستقلی  است؛    پژوهش  انشده  حاضر    رونیاز  پژوهش 
مبحثی جدید را در حوزة ارتباطات فرهنگی دو منطقۀ باستانی  

گمش در آثار  لرستان و جیرفت با تمرکز بر کاربرد نقش گیل
 کند. مکشوفۀ سنگ صابونی و مفرغین بیان می

 

 روش پژوهش 
دستۀ   در  و  است  بنیادین  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش 

هاي  گیرد. روش پژوهش نیز در بخش می   هاي کیفی قرار پژوهش 
توصیفی  مطالعات  براساس  پژوهش،  پیشینۀ  - آغازین  به  تاریخی 

شناختی آن  هاي باستان النهرین و گمانه گمش در تمدن بین گیل 
. پس از آن، از روش تحلیلی در  کند ی م در سرزمین ایران اشاره  

جیرفت  گمش در آثار سنگ صابونی  شناسایی کیفیت نقش گیل 
هاي لرستان و از روش تطبیقی در قیاس بین آثار دو  و مفرغینه 

 گروه استفاده شده است. 
 مبانی نظري پژوهش

گمش که از «دوازده لوح  ۀ تاریخی گیلافسانگمش:  ل یگ
بلند    تیرواة دوم و اول قبل از میالد گرفته شده،  هزارآکدي در  
استادانه گیلو  زندگی  از  که  است  ساي  شهریار  ومري گمش 

. حماسه  ) 63، ص.  1378»(گري،  شهر اوروك سخن گفته است
گمش  ي گیلهاشرارت گونه خلق شده که مردم از دست  بدین

شده بودند؛ به همین دلیل، ایزدان براي اینکه درسی  خشمگین  
باشند،   آموخته  او  را خلق  هباشند به  انکیدو  نام  به  اي وحشی 

د. انکیدو به دیدار  فرستنگمش میکنند و او را به جنگ گیلمی
گیرند و انکیدو  رود. آن دو اول با هم کشتی میگمش میگیل

می یکدیگر برنده  شفیق  و  یار  پهلوان  دو  آن،  از  پس  شود. 
ص.  1392داتی،  (  شوند می پهلوان )35،  این   .

ۀ کول  بلندمرتبفرزند لوگل بندة یکی از کاهنان  «گمش)(گیل
پهلوانی   و  اوروك)  از  (بخشی  استالهمه ینآب  کال،  »(مکی 

گمش  . همچنین شخصیت اصلی اسطورة گیل)51، ص.  1373
به   «مربوط  و  نگاشته شده  کاتبان سومري  از سوي  است که 

است ق.م  اول  و  دوم  ص.  1378»(گري،  هزارة   ،63 (  .
ي گیتی را  هان یسرزمۀ  همگمش پادشاه دانایی بود که  «گیل

را   نهانه بود و رازهاي  برد  ی پ ناخت. او به ژرفاي رمزها  شمی
. دو سوم هستی او ایزدي و یک سوم مردي آفریده  افتییدرم

- گا-گمش ترکیبی کهن و باستانی از بیل« نام گیلشده بود.
است» نیرومند  و  قدیمی  کهن،  پیرمرد،  یعنی  (بالن،  مش، 

 ). 10، ص. 1384
ان کرمان و در  جیرفت در استمنطقۀ باستانی جیرفت:  

جنوب شرق ایران قرار گرفته است. این شهرستان از شرق به  
می هرمزگان  به  جنوب  از  و  بلوچستان  سیستان  رسد.  استان 

هاي وسیع  هاي مرتفع و دشتاي معتدل با قلهجیرفت منطقه 
با   غرب  در  ق.م  سوم  هزارة  در  که  و  هاتمدناست  ایالم  ي 

،  1382فر،  رفیع (است  شته  النهرین و شرق باستان ارتباط دابین
است که هاي مهم فرهنگی  . این تمدن یکی از حوزه)199ص.  

 نی مشهورتر به نام مرهشی یا ارت با سومریان ارتباط داشته است.  
و  از سنگ صابون  اشیاء  این منطقه، ساخت  بیان هنري  نحوة 

هاي پهلوانان به مایه هاي هندسی و نقش کلریت است که با طرح 
هزار سال قبل   5نمایش درآمده است. قدمت این آثار به بیش از  

 .) 35، ص.  1392(مجیدزاده و میري،  رسد  می 
اي کوهستانی در  لرستان منطقه منطقۀ باستانی لرستان:  

بین درة  و  شرق  مادها  کاسیان،  مانند  اقوامی  و  است  النهرین 
قبایل   سکونت    نیچادرنشدیگر  آن  منطقه اندداشته در  این   .
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در سدهزادگاه صنعت مفرغ بود که  و هفتم  گري  هاي هشتم 
عالی به  خود  ق.م  مراحل  استدیرسترین  ،  1391گاردنر،  (  ه 

اهمیت و    ترتیبسه قوم باستانی منطقۀ لرستان، به  ).69ص.  
 از:   اندعبارتحضورشان در منطقه 

در لرستان  م سوم ق.  ةهزار ازآغازقوم  نیا:هایکاس .۱
تشک  پس  که  اندحضورداشته   ي امپراتور   لیاز 

کاسته شد و صنعتشان   آنهااز قوه و قدرت    یهخامنش
  ، یمیکر( نماند    یاز آنها باق   یرفت و جز نام  نیاز ب

 .  )361-355، ص.1355
(يمریس .۲ کوه  ):هايمر یکها  مهاجر  اقوام    يهااز 

  طرف   دو  در  و  آوردندي  رو  آشور  بهکه    بودندقفقاز  
  ، گود ي  ها. آنها جامکردندی میزندگ  کرچي  هادماغه
شکل را به لرستان    یمنحن  ي دار و کمربندهادسته 

 .  )13- 11، ص.1384 کان،یکال(آوردند 
ا   قامت  دهیخم ی  اقوام«   :ها ي هور  و  هند  نژاد  و   یران ی از 

وان تا   ۀ اچ یاز در   که اسب   ة دهند دار، خانه به دوش و پرورش رمه 
 ). 80 ، ص.1391 ،ی(القاص»و زاگرس مسکن داشتند   ه ی اروم 

 

 ها بحث و یافته 

 گمش در آثار سنگ صابونی جیرفتنقش گیل
پهلوانی   نبرد  از  نقشی  آثار سنگی جیرفت  از  بسیاري  در 

جنگد. این پهلوان در موجود است که با حیوانات مختلف می
نظریه گیلمیان  به  است.  پردازان  معروف  شکل  گمش    1در 

گاو در میان شیرها قرار گرفته است.  -انسان  صورتبه  پهلوان
انداخته و    بر کمرشیرها چنگ   برپوزپهلوان  را  پشت    ة خود 

گاو شباهت  - اند. این نقش معروف انساندستان او پنهان کرده
هنر آشور و    و در )  2دارد (شکل   النهرین  بسیاري به آثار بین

نیز   دافع    عنوانبه ایران  و  شناخته«نگهبان  شده    شر 
اي دیگر از یک ظرف  . در نمونه)302، ص.  1379»(کوپر،  است

در  استوانه  شیرموزاي  نقش  کرمان  هرندي  موجود  -ة  انسانی 
). نقش  3شکل   است (انسان مسلط    -است که آشکارا بر عقرب

شیر نمادي از قدرت و پادشاهی است. این نقش آشکار  -انسان
شناسی مردمانی که در عصر مفرغ در  کند که در اسطورهمی

هاي حماسی از هر دو  کردند، چهره رود زندگی میة هلیلحوز
وجو طبیعی  فوق  موجود  و  انسان  نیروهاي  نوع  و  داشته  د 

مجیدزاده  (داشتند طبیعی و فوق طبیعی را در کنترل خویش 
میري،   ص.  1392و   ،37( » بین حماس.  کهن،  ۀ  النهرین 

ي  هاگلدان روي یکی از    آنچهنما را مشابه  گمش، مرد عقربگیل
ترسیم   شده،  یافت  جیرفت  باستانمیسنگی  شناسان  کند. 

که   باورند  گیلهابخشبراین  روایت  از  جیرفت  یی  در  گمش 
که خاستگاه نخستین آن متعلق به همین   بساچه جریان دارد و  
باشد طاووسی،  »(یوسفیانمنطقه  و  ص.  1388کناري   ،15(  .

را   ها عقربگاو است که دم  - نمونۀ دیگر طرحی از یک انسان
). تصویر 4است (شکل   آنها مسلط  گرفته و آویزان کرده و بر  

گمش به خلق چنین  جیرفتی بدون شک با الهام از اسطورة گیل
دنبال  گمش بهآثاري دست زده است؛ براي مثال زمانی که گیل

گذارد، در «مقابل خود دو غول نر و  نامیرایی سر به بیابان می
می میماده  پاس  را  کوه  دروازة  که  پایینبیند   آنهاتنۀدهند. 

استکژ مرگبار  آنها  نگاه  و  منشی دم  ترجمۀ  زاده،  »(اسمیت، 
مار  )73، ص.  1383 نقش  پهلوانی گرفته    کهیدرحال .  توسط 

تصویرگري شده وفوربهشود، در تمدن جیرفت  شده و نابود می
ي  هاهیمانقش). «حضور مکرر مار در دو سوي  5است (شکل   

اشاراتی    رود ایران،ۀ هلیلمنطقآمده از  دستانسانی ظروف به
اي به حضور مانعی است که راه انسان طالب  نمادین و اسطوره

می را  گیلزندگی  خواستار  بندد.  نیز  سومري  پهلوان  گمش 
. ) 12، ص.  1388»(کناري و طاووسی،  مرگی بود جاودانگی و بی 

گیل اسطور در   بی ة  گیاه  «مار  گیل گمش  از  را  گمش مرگی 
بی می  سبب  این  و  حی رباید  تجدید  و  مار مرگی  ات 
تکرار سر گاو از   6شکل  در  ).  17، ص.  1358(ناهوکو،  شود» می 

جنبۀ بصري نشانۀ اهمیت به پهلوان و قدرت اوست که مارها را 
 کند که این خود دلیل بر جاودانگی او دارد.کنترل می 

در   . تصویر شده است   پلنگ  دو  ان ی درم ، پهلوانی 7در شکل   
این نقش، سر پهلوان رو به باال و سر حیوانات رو به پایین است. 

اي دیگر از طرح سنگی پهلوانی است که دو گاو یا «دو در نمونه 
را   جانبی  و سو به جسمانۀ  است»(مجیدزاده  فراخوانده  خود  ي 

). نوعی مهربانی و نوازش و دعوت به 105، ص.  1392میري،  
آرامی گردن د. پهلوان، به شو دوستی در این شکل  احساس می 
 ).8کند (شکل   دو گاو را گرفته و آنها را اهلی می 
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فرمانرواي شیرها، سنگ صابون، جیرفت،  گمشلیگ. 1شکل 
 ) URL1( م سوم ق. ةهزار

.م ق 2700 ،ورااي،  گاو و شیر، مهر استوانه -انسان نبرد .2شکل 
 )54: 1391 (گاردنر،

ها، جیرفت، عقرب -شیر در حال کنترل انسان-. انسان3شکل 
 ) URL2هزارة سوم ق.م (

ها، جیرفت، عقرب -کنترل انسانگاو در حال -. انسان4شکل  
 )34، ص. 1392هزارة سوم ق.م (پیران، 
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 هاي لرستانمفرغگمش در نقش گیل
گیل متعدد  افسانه«تصاویر  پهلوان  با  گمش،  که  ایالم  اي 

النهرین است و در  انواع جانوران در جنگ است، هنر ویژة بین
.  ) 27، ص.  1348»(معصومی،  شودي لرستان نیز دیده میهامفرغ

مربوط به قبایل کاسی    شودیم هاي لرستانی نامیده  آنچه مفرغ 
ة آغاز هزارو    دوم  ةهزاراست. دانشمندان این آثار را به اواسط  

. یکی از  ) 127، ص.  1390دیاکونوف، ( دانند  اول ق.م مربوط می
نقوش پرتکرار در هنر مفرغ لرستان، نقش انسانی است که به 

النوعی است که  ترین نقش، رباست. مهم  معروف گمش  گیل
(پونتیاترون) نام دارد. این رب گاهی زن و  پروردگار حیوانات  

دنبال سنن هنري ی بهغرب  يایآسگاهی مرد است که در هنر  
گیرشمن،  ( بود  النهرین از هزاران سال پیش شناخته شده  بین

بزرگ  ) 46، ص.  1390 پهلوان  «مظهر  پهلوان  این  همچنین   .
جلگه در  که  است  بوده  بینموهومی   صورت بهالنهرین  هاي 

هاي لرستان او را تا مقام  شده، اما کاسیپرستش می  خدایینیم

هایبرنزي . در شکل) 43، ص.  1345»(عالیی،  اند خدایی باال برده
گامش که با همه قسم جانوران در ستیز است، گیللرستان «

نشان در  و  منقوش  موضوعات  لرستان  در  خانوادگی  هاي 
با    . این آثار که) 107، ص.  1388(گیرشمن،  شناخته شده است»

و    هابت،  ابزار جنگاست،شامل انواع    شدهنیتزئاشکال خیالی  
 است. وسایل تزئینی

هاي  کنندة اسبابزار مفرغی کنترل  عنوانبهلگام    ها:لگام
وحشی، محبوب ساکنان جنگجوي لرستان بود و هنرمندان با  
تصویرگري نقش پهلوان و حیوانات بر دو سوي لگام به این ابزار  

خشیده و آن را به ابزاري آیینی تبدیل کردند.  کاربردي معنا ب
  روح   ورود،  مردگان  سر  ریز  هالگام  دادن  قرار  با   لرستان  ساکنان«

،  1390  رشمن،یگ(»کردندیم   ن یتأم  جاوداني  ای دن  به  را  آنان
هاي یکسان  ، پهلوانی با ویژگی12تا    9  هايدر شکل  ). 60ص.
بر لگام اسب   وها یدي همراه با شیرها،  پرداز  چهرهدر   و بزها 

تصویر شده است. گیرشمن معتقد است «نقش پهلوان در میان  

کنندة مارها، جیرفت، هزارة سوم کنترل گمشلیگ. 5شکل  
 )37ص. ، 1392ق.م (پیران، 

، هزارة سوم رفتیج  کنندة مارها،کنترل  گمشلیگ. 6شکل  
 ). 43، ص.1392ق.م (پیران، 

، سنگ صابون، جیرفت، هاپلنگارباب  گمشلیگ. 7شکل  
 ) 44، ص.1392هزارة سوم ق.م (پیران، 

کنندة گاوها، جیرفت، هزارة سوم ق.م رام  گمشلیگ. 8شکل  
 ) 11، ص. 1382(مجیدزاده، 



 لرستان هاي  گمش در آثار سنگ صابونی جیرفت و مفرغتحلیل تطبیقی نقش گیل |فر فرزانه فرخ ،یالن یبهزاد گ

 
42 

حیوان   تماس  دهندرخنشانتمام   صورتبه دو  احساس  ة 
  رشمن، ی گ ( با مقام الوهیت و قدرت الهی است.»  مؤمنمستقیم  

ص.  1390 گیل) 105،  لرستان،  مردمان  را  .    عنوان بهگمش 
هاي بز پذیرفتند و نقش او را همراه با بزها  خداوند حامی گله

از خداوند براي آنها طلب   هانعمتکردند تا جوهرة  تصویر   را 
اسطوره نمونه   13شکل   کند. موجود  نقش  از  و  اي  ترکیبی  اي 

م گاو  عجیب است؛ موجودي با سر انسان، بال پرنده، دم شیر و س 
شود. این نقش معروف به «ارباب  که بخشی از یک لگام محسوب می 

نشان برنزي متعلق به لرستان به شکل حیوانی با    صورت به حیوانات  
 . ) 55، ص.  1387(کورتیس،  سر انسان تصویر شده است» 

منقوش    :هانردایت لوح  یک  ) 14(شکل    ردانیتروي 
گمش  گیل( جنگد  سان نقش شده که با شیران میموجودي آدم

ة حیوانات). نقوش حیوانی این تیردان حرکاتی  کنندرام پهلوان 
توان در آثار هاي نمادین را بیشتر میمایهانسانی دارد. این نقش

 .) 15، ص.  1393باز،  پاك (   دید النهرین و ایالم باستان  هنري بین
باستان داراي مذهب و معتقد به    :هابت مردمان لرستان 

بت این  خلق  بودند.  عبادت  براي  شکل    هامعموالًبتها  به 
گرفته گمشلیگ قرار  حیوان  دو  آنها  طرفین  در  که  اند  هستند 
گمش با دو دست خود آنها را  ). گاهی اوقات گیل15شکل   (

وي    هاي گرفته و مانند این است که حیوان نامبرده از روي شانه 
را بدون شک در معابد و مقابر براي    ها بت رود. کاسیان این  باال می 

می  قرار  خداوند  به  ( تقدیم  ص. 1355کریمی،  دادند   ،355 -
ي قرارگیري پهلوان در میان دو حیوان،  جا به ، 16  ).در شکل 361

تنها سر او متصل به یک میله است و دو شیر کوچک و نامشخص  
وي سر پهلوان شاخ و کاله دیده  در پایین تصویرسازي شده است. ر 

النهرین  مظهر قدرت و نیرو و کاله در بین   عنوان به شود «شاخ  می 
ها پوشش  پوشش سر خدایان بوده و در طی دورة سلسلۀ کاسی 

 ). 57، ص.  1390(هال،  » است سر آنو و انلیل  
ها را عالوه بر  مردمان لرستان باستان سرسنجاق   ها: سرسنجاق 

 » براي  تزئینی،    قرار   عبادتگاه   وار ی د شکاف    در   نذر کاربرد 
هاي  روي یکی از سرسنجاق   ). 52، ص. 1390  رشمن، ی گ ( » دادند ی م 

سان) دو  گربه (   ی وان ی ح اي  ) پهلوانی با چهره 17شکل  مدور لرستان ( 
شکل «حالت چهره با    ن ی ا کند. در  مار را با پشت دستان خود دور می 

آن به سبک پوشش    و کاله دماغ بزرگ و لباس و کمربند و کفش  
 . ) Ghirshman,1950, P. 196( عشایر لرستان شبیه است» 

هاي برنزي: تنوع در ساخت آثار برنزي لرستان  و میله  حلقه
شکل سبب  مختلف  موضوعات  سبک  و    فردمنحصربه گیري 

است.   شده  لرستان    ساخت  بهلرستانی    سازکرهیپ مفرغ 
گاهی از نظر او این  .  بود  مندعالقه  واناتیحي  برنزي  هاجسمه م
 انیخدا  آن  تیحما  جلباي  بر  وند  بود  انیخدا  مظاهر  واناتیح
  رشمن، ی گ ( کردند  یم  انیزآو  خود   به  را  کوچکي  هامجسمه   نیا

از حلقه  ). 58، ص. 1390 شکل  هاي برنزي لرستان (روي یکی 
هاي  ) در سمت راست، نقشی از سر یک بز کوهی با شاخ18

پهلوان   دو  سر  دو  به  که  شده  تصویر  منتهی    دارشاخبزرگ 
دهندة قدرت و اهمیت نشان  گمشلیگشود. تکرار دو سر  می

زیر   به آن در  اتصال  ۀ شاخ نشان یگانگی و دوستی  حلقاو و 
ز و محبوبیت و تقدس این حیوان نزد خدایان گمش و بگیل

- بوده است. در برخی موارد به شکل یک موجود ترکیبی انسان
روي یک میلۀ برنزي نقش   19بز تصویر شده است. در شکل  

دهد. پهلوانی در میان دو بز حالتی دوستانه را نشان می
 

                  
 
 
 

م موزة  ق. 7و  8گمش، لگام اسب، قرن . گیل9شکل 
 ) URL3(ایتانیبر

در حال ستیز با دیوها، لرستان، هزارة اول  گمشلیگ. 10 شکل
 ) URL4( آنجلسق.م، موزة هنر لس
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تا  800وحشی، لرستان، کنندة بزهاي گمش رام . گیل11شکل  
 )URL5(م ق. 600

ق.م،  1000تا  650حامی بزها، لرستان،  گمشلیگ. 12شکل  
 ) URL6(سکویفرانسموزة سان 

گمش، . لگام اسب، موجودي ترکیبی با سر گیل13شکل  
 )URL7م (لرستان، هزارة اول ق.

. بخشی از لوح منقوش روي تیردان، فرمانرواي 14شکل 
 ۀ هئرامانکمجموعشیرها، سدة یازدهم ق.م، 

 ). 15، ص. 1393باز، (پاك

 تا  1000فرمانرواي شیرها، برنز لرستان،  گمشلیگ. 15شکل  
 )URL6ق.م، موزة کپنهاگ ( 600

لرستان ق.م،  8و  7گمش، قرن . بت با سر گیل16شکل  
)URL9 ( 
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 ) URL 11ق.م ( 8و  7بزها، لرستان، قرن  ةکنندگمش رام . گیل19 شکل 

 
گیلی  بررس نقش  سنگ تطبیقی  آثار  در  گمش 

 هاي لرستانصابونی جیرفت و مفرغ
ی  صابون   آثارسنگ   در   گمش ل ی گ   نقش میان    ارتباط   به   بخش   ن ی ا 

منظور ابتدا  . بدین پردازد ی م   آنها   ز ی تما   وجوه   و   لرستان ي  ها مفرغ   و   رفت ی ج 
هاي  ویژگی   برحسب جامعۀ بررسی معرفی شده و سپس مبانی تحلیل  
- ی ل ی حل ت   روش   کمک کیفی نقوش مشخص شده است. بخش نهایی به 

 ی به سنجش و قیاس آثار دو گروه پرداخته است. ق ی تطب 
 عنوان به گمش  در تمدن جیرفت نقش گیل جامعۀ بررسی:  

مارها،   شیرها،  و  عقرب - انسان،  هاپلنگ فرمانرواي  کنندة  رامها 

لرستان   تمدن  در  و  مارها،    عنوانبهگاوها  شیرها،  فرمانرواي 
رام و  گزینش  دیوها  است.  شناخته شده  بزها  حامی  و  کننده 

هاي جیرفت و لرستان، براساس گمش در آثار تمدننقش گیل
ارتباط مفهومی، کیفیت تصویر و تنوع کاربست عناصر بصري 
صورت گرفته است. بر این مبنا، پنج اثر از آثار سنگ صابونی  

از   اثر  پنج  و  ویژگیجیرفت  که  لرستان  مفرغین  هاي  آثار 
موضوعی و شخصیتی مشابهی دارند و موضوع آنها با الهام از  

گیل ادبی  گزینش  نوشتار  شده،  تصویرسازي  شدند  گمش 
 ). 24 - 20هاي شکل(

 
 

سرسنجاق متعلق به ة مارها،  کنندکنترلگمش . گیل17شکل  
 ) URL6( م لرستان، حدود هزارة اول و دوم ق.

گمش متعلق به  . حلقۀ برنزي با نقش بز و گیل18شکل  
 ) URL10لرستان، هزارة اول ق.م (
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A ( کاگویشی شناسشرق) جیرفت، محل نگهداري: مؤسسۀURL1( B ( لرستان، محل نگهداري: موزة) کپنهاگURL6 ( 

 
 رهایش  يفرمانروا نقش در گمشلی.  گ20  شکل

  
A 37، ص. 1392پیران،(  ران یا) جیرفت، محل نگهداري: موزة ملی ( B،(  ران یانگهداري: موزة ملی  محل  ) لرستانURL6( 

 

 مارها ة کننددر نقش کنترل گمشلی. گ21 شکل
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A 34، ص. 1392پیران، (  ران یا) جیرفت، محل نگهداري: موزة ملی ( B ( انی عناو) لرستان، محل نگهداري: گالريURL4( 
 

 وهایدها/ عقرب ةکنند در نقش کنترل گمشلی. گ 22  شکل

 

  
A 44، ص. 1392پیران، (  ران یا) جیرفت، محل نگهداري: موزة ملی ( B،برکات (نگهداري: گالري  محل  ) لرستانURL5 ( 

 

 بزهاها/ در نقش ارباب پلنگ گمشلیگ. 23 شکل

  
 )URL11نگهداري: گالري رویال آتنا نیویورك ( محل  ) لرستان،B ) 11 ، ص.1382 دزاده،یمج( رانیا ی مل رفت،موزة یج
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گمش در  منظور سنجش کیفیت نقش گیل : به مبانی تحلیل 

صابون های شکل  مفرغ سنگ  و  جیرفت  فاکتورهاي  ی  لرستان،  هاي 
 از:   اند عبارت اي مدنظر قرار گرفتند که به ترتیب بررسی  چهارگانه 

والف بصري،یژگی)  (عناصر  بصري  پردازي، چهره  هاي 
 ر ترکیبی، زاویۀ دید و...) پیکرنگاري، عناص

وب (کادریژگی)  هنري  بیان  نحو؛  و  اجرایی  فضاي  - هاي 
 محیطی، ارتباط کادر با ابزار، شیوة بازنمایی، بعدپردازي و...) 
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وج ترکیبیژگی)  (نوع  ساختاري  ارتباط هاي  بندي، 
 پیکرنگاره با عناصر ترکیبی و...) 

ود نوع  یژگ ی)  ابزار،  (نوع  کاربردي  و  هاي  معانی  متریال، 
 محتوا، ارتباط نوع ابزار با متریال و محتوا و کاربرد آیینی و...) 

 تحلیل آثار
 گمش در نقش فرمانرواي شیرها  ل یگ

شباهت    : يبصري  هایژگیو)  الف و  تکرار  جیرفت  در 
  تنه مینو خطوط مانند ریش پهلوان، پنجۀ شیرها و تکرار    ها فرم

پ  است.  شده  ریتم  سبب  دو  آن  شاخ  پایین  و  گوش  هلوان 
حیوانی، پیشانی تخت و کوتاه، چشمانی گرد، متعجب و باز،  

یی نامنظم دارد.  هاشیریی در حال خندیدن و  هالببینی بلند،  
تنۀ  پیکر او کوتاه است و دست و پاهایی الغر و بلند دارد. نیم

نیم است.  بلند  دمی  داراي  و  گاو  به  شبیه  باالیی  پایین  تنۀ 
روبه نماي  در  نیمپهلوان  و  در  رو  شیرها  پیکر  و  او  پایین  تنۀ 

سه  منحنی، حالت  خطوط  لرستان،  در  که  شده  ترسیم  رخ 
ه ایجاد کرده است. پهلوان داراي سري  هایی پیچان و مشابفرم

به ابروانی  و  شاخ  گیسهمبزرگ،  ،  خوردهچیپ هاي  پیوسته، 
چشمانی گرد و باز، بینی بلند و دهانی خندان است. پیکر او  
کوتاه، داراي دستانی چسبیده به زیر شاخ و شالی بر کمر است.  

- اندامنی بر تن دارد و انگشتان پاي او حیوانی و ترکیبی از انس
روست، اما شیرها در  شیر است. زاویۀ دید پهلوان در نماي روبه

 اند. رخ ترسیم شدهنماي نیم
بازنمایی    :ییاجراي  هایژگیو)  ب شیوة  جیرفت  در 

طراحی،  نوع  و  اجرا  کیفیت  است.  انتزاعی  شیرها  و  پهلوان 
بدون  خام و  ابتدایی  و  جنبۀ بعدپردازدستانه  از  است.  ي 

پهلوا اوست و  تناسبات، طول سر  با یک چهارم قامت  برابر  ن 
بازنمایی  دست شیوة  لرستان  در  صحیحیندارند.  تناسب  ها 

  دستانه خامانتزاعی است و کیفیت اجرا در پیکر پهلوان، بدوي،
اغراق   داراي  تناسبات،  استو کودکانه و در شیرها  از جنبۀ   .

طول سر پهلوان حدود یک سوم قامت اوست. قامت شیرها دو  
گرایانه ترسیم شده  ن است و بدون تناسبات طبیعتبرابر پهلوا

است. موضوع نیز در قالبی نزدیک به کادر مستطیل عمودي  
 خلق شده است.  

و    :يساختاري  هایژگیو)  ج پهلوان  پیکر  جیرفت  در 
ترکیبی   و  متعادل  و  ایستا  ساختاري  نمایشی،  حالتی  شیرها 

شود؛  میمتقارن دارد. در لرستان نیز مشابه همین موارد دیده  
 دارند.  پرتنشبا این تفاوت که شیرها برخالف پهلوان حرکتی 

نقشسازتصویر:يکاربردي  هایژگیو)  د دو  این   دري 
جیرفت، در میان انبوه نقوش حیوانی و سایر تزئینات روي جام، 

 عنوان   به اي در ارتباط با قدرت پهلوان  معنایی نمادین و اسطوره
و فرمانرواي شیرها داشته و کاربرد آن آیینی بوده    کنندهتیترب

بت   یک  روي  موضوع  همین  نیز  لرستان  در   عنوان به است. 
«مظهري باالتر از انسان» تصویر شده که با مذهب مرتبط بوده  

 )48، ص.1390 رشمن،یگ( است
 کنندة مارها گمش در نقش کنترلگیل 
دایره  :يبصر ي  هایژگیو)  الف جیرفت،  نمونۀ  ي  هادر 

مارها و خطوط   پیکر  پهلوان و    به   ده یبردهیبرمنظم در دامن 
پوشش    صورت و  مو  ریش،  عناصر    کاررفتهبهبافت در  نظم  و 

موجب ریتم شده است. پهلوان سر و چشمانی بزرگ، گیس و  
عقابی،  بلندشیر بینی  گونه هالب،  بسته،  و  ي  پهن  هاي 

هایی باریک و کوچک دارد. پیکر او کوتاه با شانه و بازوهاي  شاخ
ورزیده است. همچنین دامنی چسبیده دارد و پاهاي او نحیف 

رخ  انسانی است. زاویۀ دید در چهره و پاها از نیم  کامالً و الغر و  
بازو و   روبه   هادستو در  نیماز  نیز در نماي    رخروست. مارها 
اند. در نمونۀ لرستان، نقاط ریز و پراکنده در کل  ترسیم شده

کنند.  دار پوشش پهلوان را تزئین میاثر به همراه خطوط زاویه
انسانگونه از  ترکیبی  او  سر  و  پهن  پهلوان  پلنگ،  - هاي 

هایی تیز، چشم و دهانی باز و مرموز و ریشی بلند است.  گوش
باز   پاهایی  با دست و  او کوتاه،  است. همچنین پوششی پیکر 

بند و کمربند و دامنی گشاد و بلند دارد. زاویۀ دید  مجلل، مچ
رخ ترسیم نیم   صورتبهروست، اما مارها  پهلوان در نماي روبه 

 اند. شده
هاي جیرفت و لرستان  در نمونه : ییاجراي هایژگیو)  ب

گرایانه و کیفیت اجرا و شیوة بازنمایی پهلوان و مارها طبیعت
است.   کامالًطراحی  ساختار   همراه  منطقی  نظمی  با  و  پخته 

ي است. در دو تمدن، طول  بعدپردازهمچنین تزئینی و بدون  
ایستادة اوست. در لرستان  سر پهلوان برابر یک چهارم قامت 

در   مانند  هاقسمتهنرمند  در   هادستیی  را  خود  توانایی 
بازنمایی عضالت ساعد نشان داده است. در دو تمدن، موضوع 

)  جر قالبی نزدیک به کادر مستطیل عمودي خلق شده است.  د
هاي منتخب هر  پیکر پهلوان در نمونه   : يساختاري  هایژگیو

نیز در عین   ایستا و متعادل دارد. مارها  دو تمدن، ساختاري 
 تعادل از پویایی و تحرك برخوردارند. 
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نمونه  : يکاربردي  هایژگیو)  د تمدن،  در  دو  هاي 
در  سازتصویر دارد.  نامیرایی  با  ارتباط  در  نمادین  مفهومی  ي 

جیرفت ترسیم این نقوش همراه با سایر تزئینات حاشیه روي  
نیز   لرستان  در  دارد.  آیینی  معنایی  بر    سرسنجاق جام  عالوه 

کاربردي   نیز  عبادتگاه  در  روزمره  زندگی  در  تزئینی  مصارف 
 مذهبی داشته است.

 ها/ دیوهاکنندة عقربگمش در نقش کنترلیل گ
کاربرد خط در جیرفت، در پیکر    : يبصري  هایژگیو)  الف

ها منحنی و در دامن او  ظریف، در سینه   هاسیگپهلوان و در  
پلنگزاویه  پیکر  در  است. حرکت خط  و ساده  نرمدار  و  ها  تر 
ده  ها بافتی مشابه استفاده شتر است و روي بدن او و عقربروان 

پهلوان داراي صورتی ظریف، بلند و  سوانیگ  است.  یی  ها لبی 
انسان از  ترکیبی  او  پیکر  است.  و -بسته  سینه  و  است  گاو 

پیکر   و  پهلوان  صورت  دید  زاویۀ  است.  ورزیده  او  بازوهاي 
رخ رخ، اما سایر قسمت پیکر پهلوان تمام در نماي نیم  هاپلنگ

دار، اما  و زاویه   است. در لرستان خط در پیکر پهلوان مستقیم
بافتی با    وها ید منحنی است. دامن پهلوان و بال    رهایشدر پیکر  

جزئیات مشابه دارند. پهلوان داراي سر بزرگ، شاخ بلند، گیس  
هاي  آویزان و پیچان، چشمان باز، بینی کوتاه، دهان بسته، گونه

باریک است. پیکري الغر و اي  برجسته و حجمی و ریش و چانه
ارد. همچنین شالی به دور گردن آویخته و دامنی تا کوتاه نیز د 

-زانو بر تن دارد. پاهاي او شبیه پاي پرندگان و ترکیبی از انسان 
رو و زاویۀ دید بدن پهلوان در نماي روبه   دید   یۀزاو پرنده است.  

رخ به سمت بیننده رخ است، اما سر آنها تمام شیرها در نماي نیم 
   چرخیده است.

  ها عقرب شیوة بازنمایی پهلوان و  :  یی اجراي  هایژگیو)  ب
گرایانه و کیفیت اجرا و نوع طراحی، پخته  در جیرفت طبیعت 

قوي   ی استو  پهلوان  سر  طول  اندازة    قامت  پنجمک.  اوست. 
در مقایسه با پهلوان کوچک است. در لرستان شیوة   هاعقرب

نیز   دیوها  است.  انتزاعی  پهلوان  و    انهیگراعتیطببازنمایی 
پرداختن   اجرا در  اکسپرسیونیستی هستند. همچنین کیفیت 

ها در پنجۀ شیرها طبیعی و با  به جزئیات و نوع حرکت مفصل
لوان یک سوم قامت اوست.  دانش همراه بوده است. طول سر په

بالدار در قامتی عمودي و قالبی مستطیل  پهلوان و شیرهاي 
 اند.  ترسیم شده

پیکر  :  ي ساختاري  ها یژگیو)  ج لرستان  و  جیرفت  در 
پهلوان ساختاري ایستا، متعادل و مسلط دارد؛ با این تفاوت که  

شیرها برخالف    اما،  اندحرکت یبنامتعادل و    ها عقرب در جیرفت  
 پهلوان حرکت دارند. 

نمونه :  يکاربردي  هایژگیو)  د تمدن،  در  دو  هر  هاي 
د؛ با  اي دارمبارزه با موجودات موذي و شرور مفهومی اسطوره

در   و  سنگی  جام  بر  موضوع  این  جیرفت  در  که  تفاوت  این 
 لرستان روي یک لگام مفرغی ظاهر شده است. 

 بزها   /هاپلنگگمش در نقش ارباب  گیل 
در جیرفت حالت خط در پیکر    :يبصري هایژگیو) الف

یی مانند آرنج، انگشتان و  هاقسمتپهلوان نرم و منحنی و در  
زاویه  او شکسته و  ظریف و    هاسیگدار است. گاهی در  دامن 

ها خط  گاهی نیز در دامن او بافتی ساده دارد. در پیکر پلنگ
دایرهنرم نقاط  وجود  همچنین  است.  بدن  تر  روي  اي 

صورتی هاپلنگ پهلوان  است.  شده  بصري  جلوة  ایجاد  سبب 
و بلند و شاخ و گوش حیوانی  پرحجمظریف و باریک، موهایی 

بسته و جدي است.    ها لبدرشت، بینی عقابی،    ها چشمدارد.  
تر و  اي ورزیدهتنۀ باال برهنه و داراي سرو سینه پیکر او در نیم

رخ پلنگ است. زاویۀ دید پهلوان در حالت نیم-ترکیبی از انسان
.  رو ترسیم شده استدر نماي روبه   هاقسمتقرار دارد، اما سایر  

بزها منحنی است.   پهلوان و  پیکر  در  لرستان کاربرد خط  در 
تکرار پاهاي پهلوان و بزها در یک راستا ریتمی متناوب ایجاد 
کرده و شباهت فرم شاخ و پاهاي پهلوان و بزها سبب هماهنگی  

گیس کلفت،  شاخ  بزرگ،  سري  پهلوان  است.  هاي  شده 
ن و دهانی  هایی گرد و بدون مردمک، بینی په، چشمخوردهچیپ 

هایی  و داراي دست   الغر استباز دارد. پیکر او مانند بزها  نیم
بلند، پاهایی باز و شالی آویخته بر گردن است. زاویۀ دید پهلوان  

روبه نماي  نیمدر  حالت  در  بزها  و  سرها  رو  اما  است،  رخ 
 رو قرار دارند.  به سمت بیننده و در نماي روبه خوردهچیپ 

در    :ییاجراي  هایژگیو)  ب پهلوان  بازنمایی  شیوة 
پلنگ  و  او  سینۀ  طراحی  جز  است؛  انتزاعی  که جیرفت  ها 

گرایانه است. کیفیت اجرا و ساختار طراحی نیز متوسط طبیعت 
در  است هنرمند  سینه،  هاقسمت.  مانند  حالت    ها دستیی  و 

نزدیک به طبیعت عمل کرده است.   هاپلنگ انگشتان و طراحی  
برابر با یک چهارم    باًیتقرطول سر پهلوان    از جنبۀ تناسبات،

بازنمایی   شیوة  لرستان،  در  است.  ایستاده  حالت  در  او  قامت 
چهره در  بزها  و  در  پهلوان  اما  طبیعی،  و    کرهایپ ها  انتزاعی 

نیز ساده و خام اجرا و طراحی  دستانه  کودکانه است. کیفیت 
ي پهلوان دور از هادستباریک و تناسبات و فرم    هابدناست.  
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حدود یک سوم قامت اوست. در    سر پهلوان . طول  است واقعیت  
 گردن کشیدة بزها نیز اغراق نمایان است. 

پیکر    : ي ساختار ي  ها ی ژگ ی و ج)     لرستان  و  جیرفت  در 
پلنگ  متعادل دارد.  ایستا و  برخالف  پهلوان ساختاري  بزها  و  ها 

چ  حرکتی  از  براي  پهلوان  تالش  بزها  در  و  برخوردارند  رخشی 
شود. در دو تمدن کادر قالبی  رهایی و گریز در آنها احساس می 

 مربعی دارد. 
در    : ي کاربرد ي  ها ی ژگ ی و )  د  نمادین  مفهومی  داراي  اثر 

بر   او  نیروي  برتري  بیانگر  و  پهلوان  قدرت  نمایش  با  ارتباط 
 خو و وحشی است. موجودات درنده 

 کنندة گاوها/ بزها گمش در نقش رام گیل 
و    : ي بصر ي  ها ی ژگ ی و )  الف  نرم و سبک  در جیرفت، خط 

نقش بسته است. دامن پهلوان و گردن   پرحجم ها گاهی در گیس 
گاهی   و  ساده  گاهی  دارد. سطوح  مشابهی  بافتی    پرنقش گاوها 

شوند. تکرار پاي گاوها ریتم یکنواخت ایجاد کرده است. پهلوان  می 
یی بلند  ها س ی گ اي تخت، صورتی پهن، چشمانی درشت و جمجمه 

او در حالت نشسته داراي شانه و دستانی کوچک و   پیکر  دارد. 
تنۀ پایین دامنی بر تن  تنۀ باال، برهنه و نیم اندامی الغر است. نیم 
بازوها    جز به رخ است؛ و گاوها در نماي نیم  دارد. زاویۀ دید پهلوان 

سینۀپهلوان  نما   و  در  لرستان  قراردارد   رخ تمام   ي که  در    تکرار . 
است.    ده ی هماهنگ آفر   ی ب ی در کل اثر ترک   چان ی و پ   ی خطوط منحن 
دارد.  شتر ی ب   ت ی سرپهلواناهم  او  پیکر  ي  ا بزرگ،چهره ی سر او یاز 

  ، گرد   همچنین چشمانی ی بلند و پیچان دارد.  س ی گ   و   شاخ   ده، ی کش 
  ده ی چسب   و   کره ی پ   فاقد   او .  باز دارد ه م ی ن ی  دهان   و   ل ی سب و    بلند   ی ن ی ب 

دست   بزها   گردن   به  و  شده  را  تصویر  خود  بلند  و  باریک  هاي 
بویند. زاویۀ دید  است و بزها صورت او را می   داده  قرار  ها س ی رگ ی ز 

 رخ ترسیم شده است. رو و بزها در نیم ه روب   ي در نما   پهلوان 
پیکر    : یی اجرا ي  ها ی ژگ ی و )  ب  بازنمایی  شیوة  جیرفت  در 
  کر ی اجرا در پ   ت ی ف ی است. ک   انه ی گرا ی، اما گاوها طبیعت انتزاع   پهلوان 
دستانه و دور از طراحی صحیح است. در گاوها  خام   و   ي بدو   پهلوان 

. در لرستان  است نیز ساختار طراحی عالی و داراي نظمی منطقی  
دور از واقعیت و کیفیت اجرا در  شیوة بازنمایی پهلوان انتزاعی و  

 دستانه بوده و پیکره ندارد. طراحی ساده و خام 
نمونه   : ي ساختار ي  ها ی ژگ ی و )  ج  در  پهلوان  هاي  پیکر 

جیرفت و لرستان، ساختاري ایستا و متعادل دارد. گاوها برخالف  
ي  سو به او حرکتی آرام دارند. بزها نیز داراي حرکتی در گردن خود  

 پهلوان هستند. 

اثر در جیرفت مفهومی نمادین در    : ي کاربرد ي  ها ی ژگ ی و )  د 
ارتباط با توانایی پهلوان دارد و بیانگر برتري نیروي او بر موجودات  

تیزپاس   کل ی ه ي قو  تکرار  ت و  و  پایین جام  در  نقش  این  . ترسیم 
خطوط حاشیۀ آن نقشی هنري براي مراسم آیینی داشته است.  

جه به حالت عبادي او نمادي  در لرستان رابطۀ پهلوان و بز با تو 
کند که روي میلۀ برنزي تصویر شده است.  مذهبی را تداعی می 

پهلوان از طریق این حیوان که حلقۀ اتصال بین انسان و خداست  
 کند. با معبود خود ارتباط برقرار می 

 تطبیقی   ل ی تحل 
گمش در آثار سنگ  هاي نقش گیل در بررسی و تطبیق ویژگی 

هاي مشابه بسیاري  هاي لرستان با ویژگی صابونی جیرفت و مفرغ 
شود. این  هاي بارزي نیز دیده می شویم؛ هرچند تفاوت مواجه می 

 اند. ترتیب وجوه تشابه و تفارق در ادامه بیان شده موارد به 
تشابه:   ي  فرمانروا ن  مضمو   با   گمش ل ی گ   درنقش وجوه 

گمش)  گیل پهلوان ( میان   مشابه ي  ها فرم  تکرار   با  هنرمند ،  رها ی ش 
دو    رها ی ش   و  آن  ه   ارتباط بین  .  است   کرده   جاد ی ا ی  ماهنگ و 

با  ا گونه به ي در هر دو تمدن اهمیت دارد و  پرداز چهره  ي مشابه 
  چشمان   و  شاخ   وسته، ی پ  هم   به هاي  و نمایش سر بزرگ پهلوان، ابر 

پیکر پهلوان در دو تمدن کوتاه، برهنه،  .  ن است خندا نیز    چهره و    باز 
ۀ او ترکیبی  تن ن یی پا و    برکمر   شال ،  ن ی نماد   ت ی فعال   درحال   ها دست 

ة بازنمایی  و ی ش ویژگی مشابه دیگر  روست.  روبه نیز    د ی د است. زاویۀ  
در هر دو تمدن ساختاري    پهلوان انتزاعی پهلوان و حیوانات است؛  

 دارد.   متقارن و ی  ش ی نما ،  متعادل ،  ستا ی ا 
گیل  نقش  کنترل در  مارها،  گمش    دوتمدن هر    در کنندة 

لرستان،   و  کاربردي    خط   و   نقطه   مانند ي  بصر   عناصر جیرفت 
  گوش   و   شاخ ي  دارا   و ها با صورتی پهن  ي پرداز   چهره .  ند ی دار ن ئی تز 
  در  ها دست هاي جدي آمده است. در پیکرنگاري، ی و چهره وان ی ح 

  حاالت   تابع   و   هم   به   ه ی شب ی  فرم ۀ  جنب   از   پاها   و   کنترل   حال 
  مجلل  و ی اشراف تمدن،   دو هر  در  پهلوان  پوشش . هستند  ها دست 
ي  دارا ي و  قو   که   ها دست   و   صورت در    جز   به ،  پهلوان یی  بازنما .  است 
  تر ی ع ی طب   و   مشابه   د ی د   یۀ زاو با    مارها .  انتزاعی است   هستند   عضله 

 اند. ترسیم شده   پهلوان   از 
گیل  نقش  کنترل در  عقرب گمش  دیوها، کنندة  و    ها 

  و   دامن و    وانات ی ح  کر ی پ  در  نقوش   تکرار ي مانند بصر ي  ها اهت ب ش 
، شال  گردنبند و عناصر تزئینی مانند    شود ی م   ده ی د   پهلوان   کمربند 

ي  بصر ة جلو ی او  ان ی م  قسمت لگن پهلوان و   بر ي  ا ره ی دا یی  ها فرم  و 
  بلند،  س ی گ  ، ي جد ه چهر مشابهی ایجاد کرده است. در دو تمدن، 
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و  ب ی ترک   پاها   و فعال    ها دست    . هستند   ها دست   حرکت   تابع ی 
ی  طراح   ساختار ست.  گرا عت ی طب ه  منطق   دو   در   وانات ی ح یی  بازنما 

  در   پهلوان بندي،  ب ی ترک ۀ  جنب   از .  دارد   منطق   و   نظم   تمدن   دو   در 
 . است   متقارن   و   متعادل ،  ستا ی ا ،  تمدن   دو 

گیل  نقش  ارباب  در  بزها   ها پلنگ گمش  تکرار    و  با  هنرمند 
بخشی از اعضاي بدن حیوان در پیکر پهلوان نوعی ارتباط بصري  

و    ها شاخ ها،  مانند تکرار پنجه است ( میان آن دو به وجود آورده  
پاي بزها). چهره و پیکر پهلوان در دو تمدن داراي شاخ، گیس  

پهن،   بینی  حیوانات  ها دست بلند،  از  مرکب  پاهایی  و  فعال  ي 
هاي دو تمدن، پهلوان ایستا و متعادل و  نمونه   طرفین است. در 

 نقش او و حیوانات در یک قامت تصویر شده است. 
هاي دو  در نمونه کنندة گاوها و بزها،  گمش رام در نقش گیل 

تمدن، خط و فرم ظریف، صورت پهلوان پهن با بینی کشیده و  
دست  و  چهره  منطقه،  دو  هر  در  است.  آمده  بلند  ها  گیسوانی 

ها حسی درونی و آرام به بیننده  شتري دارند و دست اهمیت بی 
کنند. بین چهرة پهلوان و حیوانات ارتباطی دوستانه و  منتقل می 

رخ ترسیم شده و  شود. زاویۀ دید حیوانات نیم نزدیک احساس می 
است. پیکر پهلوان    دستانه خام بازنمایی پهلوان انتزاعی و طراحی  

و درونی و احساسی شاعرانه  ایستا و حیوانات داراي حرکتی آرام  
 هستند. 

تفارق:   گیل وجوه  نقش  شیرها  در  فرمانرواي    در گمش 
نیز    رها ی ش .  است   تر کوچک   رها ی ش   قامت از    پهلوان ،  لرستان 

تفاوت  .  گرند ی د ی   صورت   در   غرش  حال ر  د   و از جیرفت   تر پرتحرك 
تر اثر لرستان در مقایسه با  تر و تقارن دقیق دیگر در ساختار منظم 

 جیرفت است. 
گیل  نقش  کنترل در  مارها  گمش  مارها    رفت ی ج   در کنندة 

  گر ی د   تفاوت   . هستند از او    تر کوچک   لرستان   در   و   پهلوان   از   تر بزرگ 
با    لرستان   در یی  رونما ه روب   د ی د یۀ  زاو   در  مقایسه    تقابل   اصل در 

  لرستان   در است.    تر منظم   رفت ی ج   در شیوة اجرا  .  است ی  رفت ی ج 
  پلنگ - انسان   از ی  ب ی ترک   پهلوان انسانی جیرفت،    کامالً برخالف پیکر  

  به   ننده ی ب   به   فاوت ت ی ب   سر نیز برخالف لرستان    رفت ی ج   در   . است 
 . است   ده ی چرخ   چپ   جهت 

در جیرفت  ها و دیوها  کنندة عقرب گمش کنترل در نقش گیل 
  و   ف ی ظر   بدن ندارد در مقایسه با    ش ی ر   و   شاخ   گمش ل ی گ ة  چهر 

  ش ی ور   شاخ ي  دارا و سنگین و    بزرگ   سر   لرستان   در   اما ،  است   سبک 
تر  ، طبیعی تر ده ی رز   و   تر، ی عضالن   رفت ی ج   در   گمش ل ی گ   کر ی پ .  است 

،  رفت ی ج   در   د ی د یۀ  زاو .  است   لرستان   در   نقش   ن ی هم   از   تر ن ی سنگ   و 
ترسیم    رخ تمام   لرستان در    اما است،    رخ م ی ن   بازوها   و   نه ی س در    جز به 

ي  درنما لرستان    پرتحرك ي  وها ی د برخالف    ها عقرب شده است.  
 ی دارند. خنث ، حالتی  پشت 

در جیرفت ظرافت    و بزها   ها پلنگ گمش ارباب  در نقش گیل 
تر است. در جیرفت چهره متوجه حیوانات، اما در  و تزیینات نمایان 

پهن  جیرفت  در  پهلوان  پیکر  است.  بیننده  متوجه  و  لرستان  تر 
زاویۀ دید  ورزیده  لرستان  پیکر    جز به رخ  تمام   باً ی تقر تر است. در 

  رخ رخ و پیکر تمام بزهاست، اما در جیرفت حیوانات و پهلوان در نیم 
اند. در جیرفت شیوة بازنمایی انسان و حیوان طبیعی،  ترسیم شده 

. حیوانات در جیرفت  است اما در لرستان انتزاعی و با اغراق همراه  
 بیشتري دارند.   تحرك 

در جیرفت تفاوت  کنندة گاوها و بزها گمش رام در نقش گیل 
شود. چهرة پهلوان در لرستان  در بافت و ریتم بیشتر مشاهده می 

بر شاخ، سبیل و ریش نیز دارد. در جیرفت دستان پهلوان    عالوه 
و نیایشی    ها س ی گ گردن گاوها را لمس کرده، اما در لرستان در زیر  

تنۀ پایین وجود ندارد. زاویۀ  است. در لرستان برخالف جیرفت نیم 
جیرفت به    اما در رخ،  تمام   صورت به دید پیکر پهلوان در لرستان  

بازو و سینه) رسم شده است. گاوها  (   رخ رخ و تمام دو صورت نیم 
جدول  دارند ( تري  تر و طراحی منسجم در جیرفت هیاکلی طبیعی 

1 .( 
 

 لرستان يها مفرغ  و رفتیج یصابون  سنگ آثار در گمشلیگ نقش یقیتطب لیتحل. 1 جدول

 لرستاني هامفرغ  رفت یجی صابون آثارسنگ 

ي  فرمانروا نقش در  گمشلیگ
 رها یش

ي  هایژگیو
 ي بصر

 تم،یر يمشابه و دارا شکسته، ،یمنحن هافرم
  کریپ و شیر شاخ،ي دارا خندان، پهلوان

 گاو،-از انسان یبیپاها ترک وبلند  ها،دستالغر
 رخسهرخ و تمام  دید یۀزاو

پهلوان   م،یو مستق ده یو کش یمنحن هافرم
 او کریپ ، و دامن بلند سیشاخ، گ يخندان، دارا

  ر،یش-انسان ازی بیترک پاهاو  باز هادست کوتاه،
 رخمین رهایش و رختمام  پهلوان دید هیزاو
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 لرستاني هامفرغ  رفت یجی صابون آثارسنگ 

 
 رفت یجۀ نمون 

 
 لرستان  ۀ نمون 

ي  هایژگیو
 یی اجرا 

و   یانتزاع ییبازنما ة ویش ،يعمود لیمستط کادر
و  تناسباتبدون دستانه و خام یطراح

 قامت کیدر  رهایو ش پهلوان ،يبعدپرداز

و  یانتزاع ییبازنما  ة وی،شيعمود لیمستط کادر
و   اغراقهمراه با دستانه و خام یطراح

 رهایش از ترکوچک ،پهلوانيبعدپرداز

ي  هایژگیو
 ي ساختار

با   وی شینما متعادل، ستا،یا رهای و ش پهلوان
 متقارن  بیترک

پرتحرك و   رهایو متعادل، ش ستایا پهلوان
 متقارن و منظم   بیترک و تنشپر

ي  هایژگیو
 ي کاربرد

ی معاني ودارا ی سنگ جامي روي گرتصویر
 ی نئیآ و نینماد

ی  معاني دارا وی مفرغ بتي روي گرتصویر
 ی مذهب و نینماد

  ةکنندکنترل نقش در  گمشلیگ
 مارها 

 
 رفت یج ۀ نمون 

 

 
 لرستان  ۀ نمون 

ي  هایژگیو
 ي بصر

و منظم و   فیمتنوع، ظر ، ینئیتز وخط نقطه
 يدارا پهلوان  شده،کیتفک سطوح. تمیر يدارا

  کری و پ سیو گ شیصورت پهن و بزرگ، شاخ، ر
 و بلند دامن  ،یپوشش اشراف فعال، هاکوتاه، دست

 ریسا رخ،تمام پهلواني و بازو نه یس ،ینئیتز
 رخ میها نقسمت

  و نامنظم و  نده پراک ،ی نئیتز خط و نقطه
  کاله،ي دارا ،یوانیح  پهلوانة چهر دار،هیزاو

 دید یۀدامن بلند، زاو ی،و پوشش اشراف شیر
 رخم ین مارها و رختمام پهلوان

ي  هایژگیو
 یی اجرا 

و مارها   پهلوانیی بازنما ،يعمود لیمستط کادر
 منظمی  طراح وی نئیتز و  گراعتیطبگرا و آرمان 

 بدون ح،یتناسب صح يها داراو منسجم، دست
 پهلوان از  تربزرگ  مارها ،يبعدپرداز

  پهلوانیی بازنما ة ویش ،يعمود لیمستط کادر
 ساختار  ،یعیطب مارها و و خوفناك  گراعتیطب

 هااجرا متوسط و منظم، دست ةویش وی طراح
 پهلوانو  يبعدپرداز بدون ح،یتناسب صح يدارا

 مارها  از تربزرگ

ي  هایژگیو
 ي ساختار

 ات،ئیجز ،پرتحرك مارهاو متعادل،  ستایا پهلوان
 ت یاهم يدارا حرکت  و تمیربافت، 

 و متعادل، مارها پرتحرك ستایا پهلوان

ي  هایژگیو
 ي کاربرد

ی مفهومي دارا وی سنگ جامي روي گرتصویر
 ی نییآ يو کاربرد يااسطوره 

  يو دارا یمفرغ سرسنجاقي روي گرتصویر
  يکاربرد يدارا وی مذهب ن،ینماد ییمعنا

 ینئیتز

  ةکنندکنترل نقش در  گمشلیگ
 وها یدها/ عقرب

 

 
 رفت یج ۀ نمون 

 

ي  هایژگیو
 ي بصر

  پهلوان صورت ، پرنقش واناتیح ،یمنحن خط
  هیشب  یبیو ترک  نی سنگ کریبلند، پ سیگ ف،یظر

 دپهلوانید یۀزاو ت، یها در حال فعالبه گاو، دست
ی خنث هاعقرب رخ،تمام نهیها و سدست رخ،مین

 پشت ي درنما و

  واناتیح ،یمنحن و میمستق و دارهیزاو خط
  ش،یو ر بلند سیگ ،شاخ يدارا پهلوان  ،پرنقش

و  کیبار  ییهادست ياو کوتاه، دارا کریپ
 وهاید پرنده،-انسان ازی بیترک بلند، عال،دامنف

و   روهروب دپهلوانید یۀزاو بالدار، ریش ازی بیترک
 رخ جز سر آنها در حالت تمامبه رخمین رهایش

ي  هایژگیو
 یی اجرا 

و   یآرمان پهلوانیی بازنما  ة ویشمربع،  کادر
 ،یو عال مندظامی نطراح ساختار گراعتیطب

 از تربزرگ پهلوان ت،یبه واقع کیها نزدعقرب
 ها عقرب

 پهلوانیی بازنما ةویش ،یافق لیمستط کادر
ساختار  اغراق،ي دارا و و یاکسپرس رهای،شیانتزاع
 پهلوانو  يبعدپرداز يدارا یو عال قیدق یطراح

 قامت کی در  وهایو د

ي  هایژگیو
 ي ساختار

 و نامتعادل ستایها امتعادل، عقرب ستا،یا پهلوان
 ،یشینما رهایو متعادل و ش ستایا پهلوان

 یجانیپرتحرك و ه
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 لرستاني هامفرغ  رفت یجی صابون آثارسنگ 

 
 لرستان  نمونه 

ي  هایژگیو
 ي کاربرد

  ییمعنا يدارا ،یسنگ جامي روي گرتصویر
در رابطه با کنترل موجودات شرور و   نینماد

 ی نئیآ يکاربرد  يدارا

  ییمعنا يدارا ،یمفرغ لگامي روي گرتصویر
  در شاني باورها  و مرگدر ارتباط با  نینماد

 يموذ موجودات کنترل با رابطه

  / هاپلنگ ارباب  نقش در  گمشلیگ
 بزها 

 
 رفت یج ۀ نمون 

 
 لرستان  ۀ نمون 

ي  هایژگیو
 ي بصر

 ف،یظر و دارهیو زاو  یخط منحن پهلوان کریپ در
شاخ،   يدارا ها،پهلوانپلنگ کریپ در ره یدا بافت
پاها  و بلند دامنفعال،  يهادستو  سیگ

  پهلوان دید یۀپلنگ، زاو-از انسان یبیترک
 رخمین هاسر او و پلنگ رخ،تمام 

  ، یبزها منحن  و  پهلوان کریها در پو فرم خط
 ازی بیبلند و پاها ترک سیشاخ و گ يدارا پهلوان

 رو،هروب يدر نما پهلوان دید یۀبز، زاو-انسان
  حالت در پهلوان سر و رخمین حالت در بزها

 رخسه

ي  هایژگیو
 یی اجرا 

  هاگو پلن پهلوانیی بازنما  ة ویشمربع،  کادر
و   پهلوان منسجم،  یو ساختار طراح گراعتیطب

 قامت کی  در هاپلنگ

و    ی و بزها انتزاع   پهلوان یی  بازنما   ة و ی ش مربع،    کادر 
اغراق و    ي دستانه و بزها دارا خام   ی ساختار طراح 

 قامت   ک ی و بزها در    پهلوان   ، کودکانه   ي طنز 

ي  هایژگیو
 ي ساختار

ها و پلنگ یشیمتعادل و نما ستا،یا پهلوان
 رتحركپ

اما   ،حرکتي دارای وکم ستایا هلوانت پحال
 تحركربزها پ

ي  هایژگیو
 ي کاربرد

  ییمعنا يدارا وی سنگ جامي روي گرتصویر
 پهلوانقدرت  شینما يبرا ياه اسطور

  ییمعنا يو دارا یمفرغ لگامي روي گرتصویر
 پهلوانقدرت  شینما يبرا ياه اسطور

گاوها/   ةکنندرام درنقش گمشلیگ
 بزها 

 
 رفت یج ۀ نمون 

 

 
 لرستان  ۀ نمون 

ي  هایژگیو
 ي بصر

در گاوها   ، یساده و منحن پهلواندر بدن  خط
 پهلوانبافت،  جادیابراي و منقطع  دارهیممتد، زاو

فعال،  یبلند، دستان سیگ ،پهن یصورت يدارا
و گاوها در حالت  دپهلوانید یۀبلند، زاو یدامن

 رخکه تمام پهلواني و بازوها  نهیجز سبه رخمین
 .است

شاخ و   ده، یکش پهلوان ة چهر  ، یمنحن فرم و خط
 فاقد، ها فعالدست ل،یسب يبلند، دارا سیگ
 رخمین بز  و رو هروب پهلوان دید یۀزاو ه،کریپ

ي  هایژگیو
 یی اجرا 

 پهلوانیی بازنما  ة وی،شیافق لیمستط کادر
اما گاوها  ،دستانهخام یو ساختار طراح یانتزاع

،  مستحکم و منظم  يساختار  يو دارا یستیرئال
 از گاوها ترکوچک پهلوان

و   یو بزها انتزاع پهلوانیی مربع، بازنما کادر
 دستانهخام یطراح ة و یو ش تناسببدون 

ي  هایژگیو
 ي ساختار

اما  ،تعادل و بدون حرکت ينشسته، دارا پهلوان
 ی درون یحرکت يگاوها دارا 

 حرکت ي دارا وانیحو متعادل،  ستایا پهلوان

ي  هایژگیو
 ي کاربرد

ی مفهومي دارا وی سنگ جامي روي گرتصویر
 ی نییآ  يو کاربرد نینماد

ي کاربرد ي دارا و ی مفرغ لهیم يروي گرتصویر
 ی مذهب

 

 گیري نتیجه   

گیل به  که  حیوانات  پهلوان  است،  نقش  معروف  گمش 
ي  روهزار سال ق.م    5تا    3در تمدن جیرفت با قدمت    وفوربه

ظروف سنگی و در لرستان با قدمت یک تا دو هزار سال ق.م  
هاي  ها و میلهها، حلقهها، سرسنجاق ها، بتها، تیردانروي لگام

ی  قیطبت-حلیلی ت  مطالعات  جی نتابرنزي تصویرسازي شده است.  
گمش  لنقوش منتخب دو تمدن در موضوعات مشابه نقش گی

فرمانروابه( شیرها،کنترلعنوان  مارها،کنترلي  کنندة  کنندة 
کنندة گاوها و بزها)  و بزها و رام  هاپلنگها و دیوها، ارباب  عقرب

تمدن    گمش لیگ.  دهد یم  نشانرا دو  هر  انسان    صورتبهدر 
یا   شکل  بیترکي  موجودکامل  به  ،  ریش-انسان،  گاو-انسانی 

بز ترسیم شده و ساختاري - و انسان   پلنگ -انسان ،  دار شاخ   انسان 
تر تر و برجسته ایستا، متعادل متقارن و نمایشی دارد. سر او بزرگ 
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از قامت کوتاه اوست. دستانی در حال انجام فعالیتی نمادینه دارد 
نزاع   حال  در  گاهی  کنترلکه  و   و  مهربانی  حال  در  گاهی  و 

بهی از جمله هاي مشافراخوانی هستند. چهره و پیکر او، ویژگی 
شاخ، گیس بلند، ریش، کمربند و دامن داردو به شیوة هنري 

اي، مافوق طبیعی و تخیلی تصویرسازي شده است. در اسطوره 
و   داشته ي  بهتر   شناخت  وانات ی ح ی  طراح   در  هنرمنددو تمدن  

نزدیک به طبیعت عمل کرده است. همچنین نسبت به پهلوان 
اي ، نمادین و اسطوره تحرك بیشتري داشته است. ترسیم تصاویر 

بوده، با این تفاوت که در لرستان با عبادت و مذهب و باورهاي 
 زی ن   ي گر ید   یافتراق   وجوه   پس از مرگ بیشتر مرتبط بوده است. 

ج   ،شود ی م  دهی د  در  جمله  بسته   ییها لب   پهلوان   رفت ی از 
دارد    ي ا وچهره  آنها   ز ی ست   هنگام   واردشده  فشار  و مغرور  در 

اما در   ،است   مندروی ن   و  پهن   ن،ی او سنگ   کر ی . پ شود ی احساس م
عم  نگاه  لب   ق ی لرستان   ۀزمزم   درحالیی  گو   او   باز ه می ن   ي ها و 

او  ي را برا  دخو  يرو ی است که ن  شیبا معبود خو   یمذهب   ی سخن 
می  ج   پهلوان   د ید   یۀ زاو.  دده نشان  برخالف  لرستان   رفتی در 

نما   شه ی هم  در ج شود ی م  م ی ترس   روه روب   ي در   و  پهلوان   رفت ی . 
 لرستان  در  اما دارند،    آرام ي  اچهره و    ک ی کالس ی  حالت  وانات ی ح 

 لرستان،ي  ها دارند. در مفرغ   زی آم اغراق ی  حالت پرتنش و   هاچهره 
ح   پهلوان   یجزئ   پهلوان و    افته یاتصال    گر ی د یکبه    وانات ی و 

بافت   جاد ی هنرمند با ا   رفت ی اما در ج   ، است   وان ی ح   از   ر ی ناپذیی جدا 
از   ننده ی کرده تا ب   جاد ی در مقام آن دو ا   ی تفاوت  وانات ی در بدن ح 

 زی متما   گری دیک از    گاهشانی آن دو را با توجه به جا   ي بصر   ۀ جنب 
رو به   واناتی سر ح   ی برخالف لرستان گاه  رفت ی کند. در آثار ج 

ج   ن یی پا در  ش   پهلوان   کری پ   ییبازنما   رفت ی است.  دو   ةو ی به 
 و  منسجمی  طراح   ساختار  و   شده  می ترس ی  انتزاع   و  گرا عت ی طب 

لرستان    ،است   مستحکم  در  و   ی ست ی ون ی اکسپرس   و ی  انتزاع اما 
 است.  وکودکانه دستانه   خام   ساده،ی  ساختارطراح 

توان نتیجه گرفت که در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق می
گمش در دو تمدن جیرفت و لرستان، از جنبۀ  بین نقش گیل

نشان س که  دارد  وجود  نزدیکی  ارتباط  محتوایی  و  اختاري 
گمش داشته و دهد این دو شناخت مشترکی از اسطورة گیل می 

 شنق این اسطوره در زندگی و باورهاي آنها حضور داشته است.  
تمدن   در  گمشل ی گ  مردي    دو  شکل  با   دار شاخ به  ترکیبی  و 

دیو، پلنگ،  عقرب،  مار،  ر، ی ش ی مانند واناتی ح   ان یدرم دستانی باز  
ۀ ف ی وظ قرار گرفته است.    متعادل   و   متقارن ا ترکیبی  بو    بز   و   گاو
 و  شرور   وي  قو   موجودات   بر   تسلط   و  کنترل   نقوش،  نی ا   در   او 

وجوه تمایز دو منطقه در نحوة   است.  دی مف   وانات ی ح   از   ت ی حما 
گیل  است.  هنرمندان  احساسی  و  منطقی  در برخورد  گمش 

گرا و آرمانی اي و نیرومندانه، برون جیرفت حالتی جدي، اسطوره 
دارد، اما در لرستان، بدوي، اکسپرسیو، موهوم، متعجب و خندان، 

درون  نقش   الغراندام گرا،  پریشان،  بازنمایی  است.  مذهبی  و 
وجود گمش  گیل  با  لرستان،  و  جیرفت  باستانی  تمدن  دو  در 

فرهنگی  و  فکري  سرچشمۀ  از  بسیار،  مکانی  و  زمانی  فاصلۀ 
وجود   با  که  شده  سیراب  شیوة ها تفاوت واحدي  در  موجود  ي 
نشان را  بسیاري  تشابهات  آغازگر دهد ی م بازنمایی،  نظریه  این   .

با تمرکز بر  مطالعات جدیدي است که قابلیت گسترش آن را 
 کند.هاي فکري و تخصصی علوم مختلف مطرح می زه حو 
 

 ي سپاسگزار 
نویسندگان از تمامی کسانی که آنها را در نوشتن این مقاله  

 یاري رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارند. 
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