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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۳۹

فصلنامه علمي- پژوهشی

مطالعه فرهنگ تجسمي و 
زيبايي شناختي جام ارجان

بهرخ تفرج نوروز *دکترحبيب اهللا آيت اللهي**

چكيده
مطالعاتي که تا کنون بر روي جام ارجان صورت گرفته اين جام را از جنبه هاي باستان شناسي،تاريخي 
و شــمايل نگارانه مورد توجه قرار داده اند. اين پژوهش از منظر زيبايي شناســانه  جنبه هاي آرماني 
و همچنين فرهنگ تجسمي به تصوير در آمده بر روي جام ارجان مورد بررسي و تحليل قرار داده است . 
منظور از فرهنگ تجســمي، بازنمايي حادثه و درک معاني نهفته در نگاره ها و نقش مايه هاي موجود 
بر روي جام ارجان است.  ساختار تصاوير نقش بسته بر جام، مجموعه روايات متوالي را در بر دارد 
که در بســتري آرماني و نمادين سازمان داده شده اند.  اين مطابقت و تشابه بين محتوا و ساختار از 
همان ابتدا خود را در جام به صورت پنج رديف و گل رزتي جداگانه و نوارهاي قيطاني در هم پيچيده 
نشان مي دهد.  شکلي از يک جهان کوچک مينياتوري که در آن ١١٢ پيکر انساني ،٦٦ حيوان از ٣٣ گونه 
متفاوت و انواع درختان و اشياء متفاوت  به دقت توزيع شده است .اين تزيينات به شيوه روايي به سبک 

نو ايالمي است . اين مقاله به روش توصيفي تحليلي مي باشد. 
                                      

واژگان كليدي 
جام ارجان، فرهنگ تجسمي، نقشمايه هاي آرماني، موزه ايران باستان.
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مقدمه
بهبهان  توابع  از  ارجان   در سال ١٣٦٠ در روستاي 
دهانه  قطر  با  مفرغي  جامي  ايران)  جنوب  در  (شهري 
اي  مقبره  در  متر  سانتي  ارتفاع٩/٥  و  متر  سانتي   ٤٣/٥
مستطيل شکل ،ساخته شده از سنگ و تخته سنگ ها  يافت 
شد.(تصوير١)اشياء و اقالم مجلل درون مقبره اشاره بر 
اجتماعي  از طبقه و وضع  مقبره  اين  برخورداري ساکن 
باالي او دارد١.درجام پنج رديف متحد المرکز نشان داده 
شده که اطراف گل رزتي ١٦ پر قرار گرفته ،با نوشته اي به 
خط ايالمي، که ترجمه آن  «کيدين هوتران پسر کورلوش » 
-١٤٠٠) II مي باشد.اگر چه سه پادشاه در دوره نو ايالمي
١٢٠٠پ.م)با نام کيدين هوتران  شناخته شده اند اما  اين نام 
از دوره نو ايالمي(١٠٠٠-٥٣٩) ديده نمي شود. يک لوح با 
نام شخصي «کورلوش» به عنوان تاجر لباس دربار ايالم و 
نيز يک مهر استوانه از دوره نو ايالمي در شوش پيدا شده که 
منسوب به «کورلوش» ،«پدر پارسيرا» ٢مي باشد . «واالت » زبان 
شناس ايالمي، اين سه نام« کورلوش پدر کيدين هوتران»،
« کورلوش تاجري از شوش» و «کورلوش» پدر «پارسيرا»٢ 
را متعلق به يک نفر مي داند که در فاصله زماني ٦٤٦ تا ٥٢٥ 

( vallat ,1984,3).پيش از ميالد مي زيست
روي  بر  شده  نوشته  خط  است  عليزاده،معتقد 
ميالد   از  پيش   ٨ سده   اول  نيمه  به  مربوط  ارجان  جام 

(Alizadeh,1985,65)است
مجيد زاده تاريخ  ساخت جام ارجان را  تقريبا بين سال هاي  

٦٢٥ تا٧٢٥ پ.م مي دانند .(مجيد زاده ،١٣٦٧، ٤١)
جان کرتيس نيز مانند مجيد زاده تاريخ ساخت جام را 
 ( curtis,1995,627) دوره آشور بانيپال تخمين زده است
اظهارات محققين تاريخ ساخت جام ارجان محدوده زماني 
وسيعي نزديک به ٢٧٥ سال (٨٠٠ تا ٥٢٥پيش از ميالد)را 

در بر مي گيرد.( مجيد زاده ،١٣٦٧، ١٣٧)
تحليل موضوعي جام ارجان

ساختار تصاوير کشيده شده در جام ، يک سري روايت 
متوالي را در بر دارد که در بستري ايدئولوژيکي ، سازمان 

داده شده اند.(تصوير ٢)
اين مطابقت و تشابه بين محتوا و ساختار از همان ابتدا 
(گلچه)  پنج رديف، گل رزت  به صورت  را در جام  خود 
جداگانه اي که با آن ها متحد المرکز است و نوارهايي قيطاني 

شکل در هم پيچيده ميانشان نشان مي دهد .
فرمي از يک جهان کوچک مينياتوري که در آن ١١٢ 
پيکر انساني، ٦٦ حيوان از ٣٣ گونه مختلف،و انواع درختان 
و اشياء متفاوت به دقت توزيع و ترسيم شده است٣.  دقت و 
توجه بيش از اندازه براي گردآوري اين تزيينات به شيوه اي 
روايي، درون يک قالب و روش نو ايالمي بسيار حايز اهميت 

(Markoe,1985,1) . است
الف- بيروني ترين رديف جام (يعني رديف پنجم )دو 

روايت را به تصوير کشيده است :

١- نزديکي استخوان هاي قرار 
طال  حلقه  تابوت ٩٨  در  گرفته 
دوخته  مرده  رداي  بر روي  که 
يک  نقره،  عصاي  ،يک  شده 
شمشير آهني يک دسته شمشير 
عاج نشان به همراه ورق نقره،  
تزيينات طال و عقيق در سمت چپ 
اسکلت ؛به همراه منسوجات که به 
دور جمجمه پيچيده شده است 
به دست آمده است..اشياء يافت 
شده در خارج از تابوت شامل ١٠ 
گلدان استوانه اي ،يک کوزه ،يک 
سه پايه ، يک چراغ که همه روکش 
برنز شده اند-،يک کوزه ساخته 
شده از نقره، به همراه جام ارجان 

در مقبره يافت شده است. 
٢- منشا نام «پارسيرا » به معني 
«پارسي» در ابتدا در نوشته هاي 

ايالمي ديده شده است . 
٣-طراحی جام ارجان توسط ر. 
وطن دوست و طراحی هرکدام از 
نوارها توسط.مجيدزاده صورت 

گرفته است .
٤-اين نوع کاله نوک تيز در يک 
لوح سنگي متعلق به دوره ايالم 
به  که مربوط  ديده شده  مياني 
اونتاش ناپيريشــــــا مي باشد 
.همچنيـــــن بر روي) يک نقش 
برجســــته در مالـــــمير(ايذه)  
متعلق به دوره شوترک نهونته نيز 
ديده شده است (٨ پيش از ميالد) 

( Amiet,1966,552)
٥- براي دوره شاکالما  نگاه کنيد

به آميه ١٩٦٦:٣٠٩ ،براي دوره نو 
ايالمي نگاه کنيد به آميه ١٩٦٦،٣١ 

 ١ : جشن باده نوشي 
٢ : جشن بازگشت از شکار

اين دو صحنه توسط دو رشته کوه از هم جدا شده اند.
١- جشن باده نوشي

در مرکز تصويرشاهي  بر تخت پادشاهي نشسته و از 
جامي که در دستش قرار دارد ،مي نوشد .در پشت سرش، 
دو مالزم بي ريش و دو شخص کوچک را درون يک خيمه 
مشاهده مي کنيم. روبه روي پادشاه نيز هفت مرد ريش دار 
که لباس مالزمان به تن دارند دو به دو ايستاده ودر پشت 
ميزهايي قرار گرفته اند و در حال پذيرايي هستند. دورتر از 
پادشاه دو مرد بر پشت چهارپايه اي با دو خم بزرگ و دو 
ريتون ايستاده اند .يکي از آن ها يک ظرف و ديگري ريتوني 
در دست دارند .به جز دو مرد کوچک درون خيمه ها،  تمام افراد 
کالهي با بر آمدگي دکمه مانند بر سر دارند،اين لبه برآمده 
،دست کم از دوره ايالم مياني٤ رواج داشته است .بر آمدگي 
کاله تا دوره «شاکال ما»(Shukkalma)٥ از خصوصيات 

کاله هاي ايالمي است.  (تصوير ٣)
٢- جشن بازگشت از شکار

         پادشاهي همراه با چيزي شبيه به بچه يا حيواني 
کوچک ،درون ارابه اي چهار گوش همراه با  ارابه ران  تصوير 
شده اند.ارابه پشت سر هفت مالزم که ردايي تشريفاتي بر 
تن دارند و جامه شان تا قوزک پا آمده قرار دارد. هر يک از 

آن ها حيواني را بر شانه هايشان حمل مي کنند.
پشت ارابه ،مردي که او نيز به همين شکل لباس پوشيده 
ديده مي شود در حالي که گل لوتوسي را در جلوي خود 
گرفته و حيواني شبيه به گور خر را به وسيله طناب مي کشد . 

تمام افراد، کالهي از نوع ايالمي بر سر دارند.
حيوانات رسم شده در اين قسمت شامل سه بز کوهي 
حيوان  اين  روي شاخ  حلقه  هر  که  است  ذکر  (قابل  نر،  
نمايانگر يک سال عمر جانور است و کشيدن آن ها عمدتا 

مطالعه فرهنگ تجسمي و زيبايي 
شناختي جام ارجان

تصوير ١-جام ارجان،موزه ايران باستان،ماخذ : نگارنده
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فصلنامه علمي- پژوهشی

براي تأکيد بر بلوغ و رشد جانور است).
را  توان آن  دارد (مي  بر گردن  بزغاله که طوقي  يک 
از روي دم و غبغبش شناخت) ماده شيري که ريسماني 
به گردنش بسته شده، يک روباه ، ويک گرگ و يا شغال 
ودو اسبي که ارابه را مي کشند ديگر حيوانات تصوير شده 
هستند .سر تمام حيوانات توسط مالزماني که ان بره ها را 

بر دوش دارند ،نگه داشته شده است . (تصوير٤)
تفسير رديف پنج 

تصاوير موجود در رديف پنجم با نقش برجسته هاي 
 Harrington,F  1977,) .آشوري همانندي و مطابقت دارد

37)(تصوير ٥)
از  اين حال  با  دارند  آشوري  ريشه  تصاوير  چه  اگر 
جنبه هاي شمايل نگارانه نيز قابل تاويل هستند . در آغاز به 
مکاني که اين حادثه در آن رخ داده اشاره مي شود . رديف 
پنجم شامل دو تصوير مجزا است که از نظر روايي به هم 
وابسته هستند .جشن باده نوشي و بازگشت از شکار ،اين 
دو مجموعه توسط دو رشته کوه از هم جدا شده و بيان گر 
اين موضوع است که حوادث رديف پنجم در زمين هاي 
پر تپه همسايه و همجوار آن اتفاق افتاده و اين مساله به 
شيوه کامال هنرمندانه با ترسيم در قسمت بيرون و لبه جام 
عملي شده است « اين عمل سنتي است از خاور نزديک، در 
نقشه بابلي(نقشه دنيا) که تاريخ آن به حدود سده نهم پيش 
از ميالد باز مي گردد، دو جفت کوه درآخرين حد دنيا که 
جايگاه بزهاي کوهي ،شيرها ، گرگ ها ،و ديگر حيوانات 
وحشي است و عفريت ها در آن تجمع دارند توصيف شده 

(Horowitz,1988,50) است
قرار دادن تصوير شکار حيوانات و اهلي کردن آن ها 
در محلي که اين دو کوه قرار دارند ،يعني آخرين حد و مرز 
دنيا . در کنار جشن باده نوشي و نيز قرار گرفتن تمام اين 

تمام  بر تسلط و رام کردن  لبه ظرف داللت  تصاوير در 
موجودات و پيروزي بر آنان تا آخرين سرحدات و مرزهاي 

 (Green ,1994,23).زمين دارد
در مناطقي از جهان باستان و در خاور نزديک نوشته هايي 
باستان  پادشاهي  از   (Macdonald,1955,1355-1369)
در جنوب عربستان ،حرم و ... يافت شده که گواه بر انجام 
شکار آييني در فصل معين و انجام شعاير مذهبي سخت 
 (Beeston,1972,183). از قرن ششم پيش از ميالد است
بنابراين انجام ندادن اين اعمال در فصل معين و طبق اصول 
خاص ،موجب خشم و غضب الهي مي شد و مجازات و 
عذاب به همراه داشت .موفقيت در شکار آييني مشروط به 
رعايت اصول و پرهيز از انجام بعضي  اعمال مانند روابط 
جنسي ،خوردن غذا و نريختن خون حيوانات در روزهاي 
تضرع»  و  استدعا  «روزهاي  به  روزها  اين  بود.  حرام 
معروف بود .اگر همه اين اعمال به درستي انجام مي گرفت 
خدايان پاداش خود را به صورت وفور نعمت به آنان اعطا 
. براي يک شکار بيست روزه که در «وادي»  مي کردند 
انجام مي شد پادشاه به همراه يک گروه شامل ٢٠٠ سرباز 
،١٠٠ شکارچي، ٢٠٠ سگ ،براي شکار ٤ يوزپلنگ ٢ پلنگ 
و ٦٠٠ بز کوهي آماده مي شدند. نقش برجسته ها و متون 
نو آشوري گواه بر شکار وسيع براي به اسارت گرفتن 
 Adad – Ninari)« حيوانات زنده است .«آداد نيناري دوم
II) ،خاطر نشان مي کند که هشت گاو نر وحشي ،هشت 
شتر مرغ را زنده به اسارت گرفته است .همچنين در اين متون و 
نقش برجسته ها بر محلي که شکار در آن اجرا مي شده تاکيد شده 
است .(Lion,1992,363) «من با دستانم ١٥ شير قدرتمند 
را از کوه ها و جنگل ها اسير کردم » اين گفته آشور نصير 
پال دوم (Assurnasirpal II) است . او مي گويد :«من از 
کوه ها و جنگل ها ٥٠ گاو نر وحشي را گرفتم ،٢٠ فيل را 
شکست دادم ،١٤٠ شترمرغ زنده را به اسارت گرفتم و ٢٠ 
شير قوي را کشتم ».(تصوير٥)طبق متون يافت شده در 
جنوب عربستان ،شکار در زمان معيني که از طرف خدايان 
تعيين شده بود اجرا مي شد.شکار ،براي پادشاهان و طبقه 
اشراف آشور، نوعي ورزش درباري به شمار مي آمد .اين 
اعمال کارکردي دو گانه داشت و اهداف زير را بر آورده 

مي کرد :
١- جمع آوري حيوانات عجيب و بيگانه براي دادن هديه 

و پيشکش و يا به عنوان خراج به ديگران 
٢- توسعه دامگاه شاه مانند دام گاه مشهور «آشور 
به  شاه  آرماني  نقش  بر  تاکيدي  وهمچنين  دوم»  بانيپال 
عنوان شکارکننده  آن ها که در زير حمايت خدايان ، پس از 
عبور از کوه ها و جنگلها موفق به رام و اهلي کردن نيروهاي 

وحشي طبيعت شده است. 
به طورمثال نقش برجسته اي آشوري اين صحنه را اين 
گونه توصيف مي كنند:« من آشور بانيپال، شاه آشور، شاه 
جهان، آن كسي كه ايستار( Assur ) قدرت و سرافرازي 

تصوير٢:تصوير خطي از جام،موزه ايران باستان
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١- در متون آشوري گل لوتوس 
نشان و سمبلي از ابديت ،باززايي 
و نـــــاميرايي است. اين نشان 
در نقش برجسته ها در دست 
دارد  قرار  رتبه  عالي  مقام  يک 
و تأ کيدي است بر اهميت اين 
مراسم ،اين گل ارزش سمبليکي 

قدرتمندي دارد.

به او اعطا كرده است، من شيرها را كشتم.من كمان ژيان 
«اشتار» بانوي جنگ، را بر فراز سرشان نگاه داشتم، من 
پيشكشي به آنان تقديم داشتم. من شراب را به خدايان تقديم 

(Russell,1999,20) .كردم
همراهي خدايان به عنوان حاميان شاه، در برتري و 
پيروزي آن ها بر دشمنانشان که در قالب حيوانات وحشي 
و يا انسان ها ظاهر مي شدند ،نقش مهمي ايفا مي کردند . 
در مورد مالزماني که حيواني بالغ با طوقي به گردن را بر 
دوش دارند و دم بعضي از آن ها بر خالف عادت يک حيوان 
واقعي زنده اسير شده باال گرفته شده ،بر قدرت بسيار و 
عمل قهرمانانه آنان و همچنين نقش مرکزي و اصلي شاه 
به عنوان جانشين خدا و رام کننده وحوش ، دشمنان و رام 
کننده آنان تأکيد دارد . همچنين گل لوتوسي که توسط فردي 
پشت ارابه پادشاه حمل مي شود ،تأ کيدي است بر جنبه 
آييني و مقدس حوادثي که به تصوير کشيده شده است . 

١(Lipinski,1995,425)
ب - رديف چهارم:

        رديف چهارم ترکيبي از چند صحنه پيچيده در  جام 
ارجان است.به گفته مجيد زاده اين رديف، به بازنمايي يک 
جنگ و کشمکش و چهارصحنه از زندگي روزمره تقسيم 

شده است.
١- ماهيگيري در برکه . ٢- پايکوبي . ٣- برداشت خرما . 
٤- مردي ايستاده بين دو درخت نخل.(مجيدزاده ،١٣٦٨ ،٣٣) 
طبق نظر خاوير الوارز- مون رديف چهارم دو روايت اصلي 
را در بر دارد نخست جنگ ساختگي (تصوير ٥) و ديگري 
 Alvarez-mon) مانداب  در  ماهيگيري  و  خرما  برداشت 
٢٠٠٣,١٥)(تصوير ٦)هر دو صحنه در نزديکي استحکامات 

شهر رخ داده است . 
روايت تصوير ٦

    صحنه مانور جنگي (جنگ ساختگي ) تفريبا نصف 
رديف چهارم را گرفته است. در سمت راست استحکامات ، 
قايق باري ديده مي شود که  توسط چهار نفر کشيده مي شود. 
در کنار قايق يک ارابه ايالمي  تصوير شده است که  ٦ پره در 
چرخ هايش دارد . اين ارابه حامل سه سرنشين است که دو نفر 

از آن ها کاله ايالمي پوشيده اند. (مجيدزاده ، ١٣٦٨ ،١٣٨)
 مــردي  کـــــــه گرزي به دست دارد  ( نماد قدرت 

و پيروزي آشـــــــوري ) در پشت ارابه در حال دويدن 
(Reade,1972,102).است

در جلوي استحکامات ،شاه با لباس بلند بر صندلي اي 
نشسته استرباز و اسيران قرار دارند . به جز پادشاه تمام 
مردان دامن کوتاه مردانه به پا دارند که از خصوصيات 

(Reade,1972,102)ارتش آشوري است
تفسيررديف چهارم:

  بنا به تفسير مجيد زاده ،استحکامات شهر از سمت 
راست زير تاخت و تاز سربازان سواره و پياده و نيروي 
دريايي  قرارگرفته است. در نقش برجسته هاي آشوري 
از زمان آشور بانيپال دوم و با اختالف اندکي در سراسر 
دوره نو آشوري صحنه هايي که موضوع آن ها شهري 
را  که مورد تاخت و تاز قرار داده ،فراوان ديده مي شود 
به   ، ها  برجسته  نقش  اين  در  و   (١٩٨٢,١٠٧,Gunter)  .
وضوح خشونت و ميزان تخريب نشان داده شده است.در 
مقايسه با نقش برجسته هاي آشور ، اشاره اي به ويراني 

شهر و يا زمين هاي اطراف نمي توان ديد.
 در ميان صحنه  برداشت خرما و ماهيگيري در مانداب، 
دو مرد که دست هم را گرفته و با دست ديگر يک پاي خود 
را نگه داشته اند تصوير شده است .  اين گونه نامتعارف 
و  بوده  معروف  الخترون»  «رقص  به  تعادل  داشتن  نگه 
نمايشي از يک مسابقه يا بازي تعادل است که يکي از اين 
دو شخص با زدن ضربه به ديگري سعي در برهم زدن تعادل 
وي مي کند.  اين بازي امروزه هم در بين سکنه جنوب عراق 

متداول است.
کريمي در اين مورد مي نويسد :«دو نفر ساالر ،شرکت 
کنندگان را به دو دسته تقسيم مي کنند.براي تعيين گروه 
برنده دو نفر از کوچک ترها (از هر گروه يک نفر ) يک پاي 
خود را از زانو به پشت خم مي کند و با دست ديگر آن پاي خود 
را به همان حال نگه مي دارد و يک پايي به هم حمله مي کنند اين 
جدال آن قدر ادامه مي يابد تا يکي از آن ها تعادل خود را از 

مطالعه فرهنگ تجسمي و زيبايي 
شناختي جام ارجان
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شــماره۱۵  تابســتان  ۸۹
۴۳

فصلنامه علمي- پژوهشی

دست داده و به زمين بخورد و در نتيجه دسته او بـازنده 
مي شود . در بين النهرين باستان ،آيين رقص هاي مذهبي بر 
روي مهرهاي استوانه اي متعددي از دوره بابل کهن نشان 

.(Kilmer,1985,2611) .داده شده است
رقص هاي آييني در قالب تمرين هاي مذهبي و باورهاي 
ديني انجام مي گرفت (Touny ,1969,77) در اکثر موارد 
،الهه  اين رقص در جشن باروري و حاصلخيزي ايشتار 
باروري و جنگ، انجام مي شد . اين رقص ها با مراسم 
مانورهاي جنگي آميخته مي شد و بومرنگي نيز پرتـــاب  

مي شد (روش باستاني براي شکار پرندگان) 
روايت تصوير ٧

برداشت خرما و ماهيگيري در برکه، دو صحنه اي هستند 
که با جزييات زياد در رديف چهارم به تصوير  کشيده شده 
است.در کنار مانداب پرندگان محلي ديــــده مي شوند.که 
در ميان آن ها مي توان يک غاز، يک فالمينگو يا لک لک و 
يک حواصيل و پرندگاني که به خوبي قابل تشخيص نيستند 
را مشاهده کرد. تمام پرندگان از پرندگان مهاجر مرداب هاي 
کم آب خوزستان هستند.در کنار مرداب مردي تور خود را 
گسترده؛ در حالي که مرد ديگري که صيدش تمام شده تور 

خود را جمع مي کند.
پشت او حيواني شبيه به  سگ روي زمين دراز کشيده، در 
سمت چپ صحنه ماهيگيري ، دو حيوان از سمت ني زار 
پديدار مي شوند يکي از آن ها طوقي بر گردن دارد و بسيار 
شبيه به حيوان کوچک درون ارابه در روايت رديف پنج 
است . در سمت راست برکه ، تصوير برداشت خرما را مي بينيم 

که با صحنه مانور منطبق است.
از درخت نخل پناهگاه، غذا، لباس، الوار، سوخت،مصالح 
ساختماني، چوب،شکر،روغن و شراب به دست مي آيد.در 
بين النهرين ، درخت نخل درختي مقدس است که با باروري 

(Hole,1969,181).پيوند و همبستگي دارد
در روايت تصوير ٧  برداشت فصلي خرما نشان داده 
شده ؛ مردي باالي درخت نخل است و در پايين ،همسر 
و فرزندانش در حال جمع آوري خرما هاي ريخته شده 
روي زمين هستند.در سمت راست دو حيوان شبيه سگ (يا 
ميمون)(Durham,1985,245 )در پايين درخت نخل ،سعي 

در گرفتن فردي دارندکه باالي دو درخت نخل ايستاده و 
دستانش را باال برده است.

 تفسير رديف چهارم:
برداشت محصول از طبيعت و مانور جنگي  در رديف 
از  هستند.بعد  پنج  رديف  تصاوير  منطقي  ،ادامه   چهارم 
بازگشت از شکار ، قبل از ورود به شهر ،شاه يک سري 
مراسم آييني را اجرا مي کند.اجراي اين مراسم در خارج از 
شهر انجام مي گرفت .بين سرحدات کشور  وهمسايگان .به 
عبارت ديگر  بين هرج و مرج و آشفتگي و نظم. به عبارت 

ديگر ميان بي قانوني طبيعت ونظم  بشري.
حالت  در  است(  سروري  و  جشن  انجام  رديف  اين 
آرماني و خيالي) براي سپاس گذاري، وفور نعمت و توانگري 
جهان طبيعت که پيامد اجراي صحيح آيين ها و احترام 
به تابو هاست. بخشش سخاوتمندانه طبيعت که در شکل 

برداشت محصوالت(ماهي و خرما) نمايان است.
رديف دوم و سوم:

در رديف پنج محل وقوع روايت جايي نزديک کوهستان 
است. در رديف چهار در حاشيه شهر و در رديف دو و سه 
داخل شهر مي باشد . .شهر مکاني است که قابل کنترل، اداره 

کردن ، منظم و متمدن است .
در اين صحنه دو رويداد غير مذهبي ويا  به  عبارتي 

اجتماعي -اقتصادي بر گزار مي شود.
- صف خراجگذاران(تصوير ٨) 
- جشنواره  موسيقي(تصوير ٩)

      قصر پادشاهي،به عنوان  يک حوزه مرکزي در نقل 
و انتقال کاالها و خدمات درون يک سيستم گردشي بوده 

همچنين و تمام افراد زير فرمان  پادشاه قرار دارند .
ج :روايت سه ،صف خراجگذاران: 

         پادشاه بر تخت شاهي   که با دو دسته مخروطي 
بر  ها  ايالمي  کاله  .او  است  زده  تکيه  شده  تزيين  شکل 
سر و يک رداي تشريفاتي مشابه رداي آشوريان به تن 
دارد.(Curtis ,1996,123)دست راستش روي بدن و بر 
لبه لباس تکيه دارد .در دست چپ شاه احتماال شاخه گلي 

قرار دارد.
فردي که شمايلش به شاهزاده مي ماند  و رداي بلند 

تصوير٧-قسمتي از طرح خطي رديف چهارم ،ماخذ همان
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تشريفاتي بر تن و کاله ايالمي بر سر و چوبي بلند(عصاي 
سلطنتي) به دست دارد،پشت شاه ايستاده است.

پس از او سه مرد مسلح ايستاده اند که دامن کوتاه 
مردانه به پا دارند و چوب کوچک تري به دست گرفته اند . 

اين افراد احتماال سرکرده ممتاز قبايل محلي هستند.
 در جلوي شاه يک مالزم سلطنتي در لباس آشوري 
قرار دارد. نزديک وي مردي که دامن کوتاهي به پا دارد 
و  در حاليکه دستش را جلوي دهانش گرفته بدنش را به 
نشانه تعظيم به جلو خم کرده و  در کنار آن مرد بي ريشي 
دست  و  دارد  دست  در  کوتاهي  خواجگان) چوب  (شبيه 
باال آورده است.   ديگرش را به سمت صف خراجگذاران 
خراجگذاران    (Root,1979,238) (Kaptan,1996,259)
هديه هاي خود  از جمله گونه هاي مختلف حيوانات نظير 
چهار اسب با دم هايي بلند؛سه شير، يک گوزن يا غزال، 
يک ببر يا پلنگ، پرندگان کوچگي درون قفس، يک پلنگ يا 
يوزپلنگ، چهار شتر مرغ، دوپرنده بزرگ شکاري، يک خرس 
دو ظرف محتوي چيزي که براي ما قابل تشخيص نيست ،را 

با خود حمل مي کنند.
تفسير رديف سوم:

با بررسي نقش برجسته هاي ايراني و آشوري، مي توان 
تعداد  با  پادشاهي  يک  سلطنت  دامنه  و  حوزه  دريافت 
به معناي  خراجگذاران آن مشخص مي شود.دادن خراج 
و  گرديد  مي  محسوب  پادشاهي  شناختن  رسميت  به 
بود.اين  اختالف  و  اعالم شورش  نوعي  به  آن  نپرداختن 
هدايا به معناي امروزي ارزش مادي نداشتند بلکه حامل 
اشارات نمادين مانند همبستگي، پيوند و داللت بر تابعيت و 
پذيرش اعتبار مقام سلطنت،و گسترش اراضي مملکت بود.
(Root, 1979,227) پذيرش هدايا  تعهدي را براي گيرنده 
به وجود مي آورد.و پيمان دوستي را برقرار مي ساخت.
و خراج  گروه خراجگذار  دو  بين  اتحاد  پيمان،  از  منظور 
گيرنده بود و تقديم کاال ها و خدمات به معناي بر حق بودن  

و به رسميت شناختن مقام آرماني و اعتبار پادشاهي بود.
د- رديف دو

روايت تصوير شده در رديف دو ، تضادي درامتيکي با 
صحنه رسمي صف خراجگذاران دارد.

تصاوير اين رديف پنجره اي به درون فضايي صميمي ، 
سر زنده  مي گشايد و توجه ما را معطوف به تدارک و 
تهيه غذا از يک سو و نوازندگان وحرکات نمايشي  از سوي 

ديگر مي کند. فردي جام به دست از پشت به صندلي پادشاه 
نزديک مي شود و دو نفر هم روبه روي شاه ، روي زمين 

نشسته اند (يکي از آن ها احتماال کاله ايالمي بر سر دارد)
نوع آالت موسيقي آن ها در رديف دوم نيز به اين ترتيب 
است: شخصي که پيشاپيش گروه حرکت مي کند به نواختن 
عود مشغول است . نفر دوم ني دو لوله اي ،نفرات سوم و 
چهارم چنگ مثلثي شکل ،نفر پنجم چنگ ذوزنقه اي شکل، 
نفر ششم دقک يا سنج و نفر هفتم پشت به اين گروه دايره 
مي نوازد و هشتمين نفر ظاهرا با ريتم موسيقي به دست 
زدن مشغول است .اين شخص ، به اضافه نوازنده سنج و 
فردي که در برابر نوازنده اول پشتک زده به احتمال جزء 

گروه رقاصان اند.
تفسير رديف دوم و سوم:

 به اشتراک گذاشتن  سفره حاکم و نوشيدن افراد معمولي 
از جامي مشابه جام پادشاه  ، داللت بر سنت برادري،اخوت 

و سهيم شدن در تفريحات و خوردن غذاهاي عالي دارد.
مطالعات نشان مي دهد چنين مهماني هايي عمومأ نادر 
هستند .شاهان پارسي به تنهايي غذا مي خوردند.اسناد و 
مدارک نشان مي دهند نوايالمي ها هم به شيو ه اي مشابه عمل 
مي کردند ومهماني سلطنتي و خراجگذاري بخشي از يک 
مجموعه اجتماعي ، سياسي و اقتصادي بود. سرکرده خراج 
گذاران با اهداي هدايا  ضمن  بيعت با پادشاه تابيعت خود را 
نيز به اثبات مي رساندند .(تصوير ٥) سفرهپادشاه با بهترين 
خراجگذاران)  و  تابعين  (توسط  شاهي  قلمروي  کاالهاي 
آراسته مي شد.در مقابل آن ها در شمار گروه سلطنتي 
قرار مي گرفتند و در خوان پادشاهي سهيم مي شدند. فقدان 
شواهد تعيين کننده، سنت خراج دادن در ايالم ،مشابه آن چه  
در آشور و در دوره هخامنشان رايج بوده را مورد ترديد 
قرار داده و مانع از اظهار نظر قطعي در مورد اين صحنه در 

جام ارجان مي شود.
درروايت تاج گذاري داريوش مشابه اين صحنه  را مي 
توان ديد ؛ و با وجود فردي ايستاده در پشت يا کنار تخت 
پادشاه مي توان گفتاحتماال  اين عمل در دوره نوايالمي نيز 
رايج بوده است. همچنين حالت احترام آميز فرد ايستاده روبه 
روي  شاه نيز مشابه  نقش برجسته هاي هخامـنشي مي باشد. 

(Frye,R.N.1972,106)
ه -رديف اول (تصوير ١٠)

 رديف يک،  شش جفت شير و گاو را در حال دويدن 

Alvarez-mon، 2003 :تصوير ٨- قسمتي از طرح خطي رديف سوم ،  ماخذ

تصوير ٩-قسمتي از طرح خطي رديف سوم ،  ماخذ: همان
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١- تقويم آشوري ها از پاييز آغاز 
مي شود و اين رسم تا هزاره اول 
تا پذيرفتن تقويم بابلي ها برقرار 

بود. 

را به نمايش گذاشته است.اين همبستگي بين شير و گاو به 
اولين سلسله بين النهرين بر مي گردد.قدرت و سرشت اين 
دو حيوان، آن ها را به نشانه  مورد عالقه براي بيان قدرت و 

محافظت در سراسر خاور نزديک تبديل کرده است.
تفسيررديف يک:                                                    

بايست  ، فعاليت ها مي  به داليل مذهبي و کارکردي 
بر اساس گردش فصل ها که توسط خدايان برقرار شده 
بود، انجام مي گرفت.توانايي کشف زبان آسمان، اولويتي 
ضروري براي زراعت، کشاورزي و پرورش دام در خاور 
نزديک باستان بود.در فرهنگ خاور نزديک بررسي پديده هاي 
آسماني به قاعده و نظم در آمده بود و مي توان آن ها را 
که در شکل هاي مختلف پيشگويي مکتوب شده است را باز 

(Rochberg, 1998).شناخت
  در دوره سومري  بابلي ها توانستند ١٨ منطقه البروج 
مي  جا  جابه  آن  ميان  در  سيارات  و  ماه  که  هايي  (راه 
شوند)را در صورت فلکي تشخيص دهند.( در حدود ٦٥٠ 
پ.م صورت فلکي قاعده مند شد و در طول ١٢ ماه تقسيم 
شد.دويست سال بعد تعدادي از منطقة البروج صورت فلکي 

حذف و به ١٢ ماه کاهش يافت.
 اين نظريه  که درگيري شير و گاو به عنوان عالمتي 
نجومي براي نشان يک نبرد کيهاني بين صورت فلکي برج 
ثور و اسد ، ارائه گرديد و در ابتداي تقويم قمري آشوري ها 
عالمت گذاري شده بود١(Rochberg,1990) که اين نبرد 
کيهاني نشان اعتدال بهاري است. (زماني که طول روز و 
شب با هم برابر مي شود، و تقريبأ مطابق با ٢١ مارس 
است.)که با فصل برداشت و پشم چيني گوسفندان هم زمان 
نقطه  باالترين  در  ايستاده  شير  پيروزي  است.تصوير 
در آسمان( در صورت فلکي) در حالي که در تعقيب گاو 

گريزان است در واقع نمايش نهايت قدرت است.اگر چه در 
تفسيرنقش مايه شيرهاي در حال تعقيب گاو که به دور يک 
رزت(گلچه) در  جام ارجان مي چرخند ،نمي توان چندان  به 
اين نظريه تکيه کرد.زمان اعتدال بهاري ، يک حادثه بسيار 
مهم در اجتماعات قبل از  صنعتي شدن بود.در ميان حيوانات 
افسانه اي که در نشان هاي خانوادگي ايالمي در شمال غرب 
ايران حکاکي شده، گاوها و شيرها را به وفور مي توان ديد . 
به اعتقاد پير اميه اين پيوند بين شير و گاو نشاني ساده در 
 , Amiet) بازنمايي قدرتي ابتدايي در پايداري جهان است

(١٩٨٠ , ١٣٢-١٣٣
مرکز جام :رزت (گلچه) (تصوير١١)

تزييني متداول در خاور  رزت(گلچه) يک نقش مايه  
نزديک باستان بود  و با الهه اينانا و سياره ونوس ارتباطي 
پديدار  اوروک  دوره  در  بار  اولين  نقش  دارد.اين  نزديک 
شد.نقش رزت در مدخل ورودي اصطبل حيوانات همراه با 
حلقه اينانا آراسته مي شد.همچنين تعداد زيادي از آن  از 
دوره آشور مياني در معابد ايشتار(اينانا) ديده شده است.در 
دوره نو آشوري رزت (گلچه)يک موضوع مرسوم  تزييني  
بر روي مچ بندها، رداهاي سلطنتي و دهان بند اسب ها 
تزيني  بود.(Black and A.Green,1992,156)،اين نقش 
پر طرفدار بر روي فلزات و سفال دوره اوليه و معاصر 

(Muscarella,1977,361). ايران به وفور ديده مي شود
تفسير مرکز جام ،رزت:

  رزت نقش شده  روي جام ارجان به عنوان يک عنصر 
تزييني که مرکز جام را آراسته، مورد بررسي قرار مي گيرد.

اين نقش مايه  لزوما به نمايندگي الهه ايشتار نقش نشده ،بلکه 
مي توان آن را به عنوان تکميل کننده پنچ رديف قبلي به 

شمار آورد. 

تصوير١١- طرح خطي مرکز جامتصوير ١٠- طرح خطي رديف ١٠

نتيجه 
حکاکي هاي روي جام ارجان روايت هايي را آشکار مي سازد که محور آن ها فرد بلند پايه (پادشاه) است .  
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و حوادث روي جام در سه منطقه کامال جدا از هم روي مي دهد که عبارتند از نواحي کوهستاني ،پيرامون 
شهر و درون شهر .اين سه ناحيه مکان نگاري يک سرزمين و ويژگي هاي کيفي ان را بيان مي کند . مي توان به 

طور اختصار اين پنج  رديف را اين گونه توضيح داد: 
رديف پنجم :در آغاز و در لبه جام ،محلي نا آشنا در يک ناحيه کوهستاني. 

رديف چهارم : پيرامون شهر .
رديف سوم و دوم : خراجگذاران سلطنتي و داخل شهر .

رديف اول: شير و گاو در چرخه ابديت حرکت مي کنند و شايد بتوان آنرا نشاني براي آغاز بهاربه حساب 
آورد و    در مرکز جام  در باالترين نقطه به قلمروي خدايان مي رسيم ،به مبداو منشا همه آن چيز هايي که 
ثابت و جاودان هستند.  تزيينات ايدئولوژي جام ارجان که درپنج رديف تصوير  شده  براي درک  مقاصد 
آرماني از تصاوير واقعي و ملموس بهره گرفته است(Wiggerman,1996,207-231). نداشتن محدوده 
مشخص در تعريف اين فضا به عنوان محيطي دوستانه ، کنترل پذير،منظم و يا خصمانه، بيگانه، غير قابل 
کنترل و نامنظم را مشکل مي سازد و شناختي از محيط  به دست مي دهد که  گوهر و ماهيت آن را با کمک 
آيين ها به نمايش مي گذارد. تغيير شکل اين جهاني براي درک معاني و به نمايش گذاشتن  تفکر سلطنتي  
ترسيم پيکر شاه که يا بر روي تخت نشسته و يا بر روي ارابه در حال حرکت است، در نقش واسطه اي 
بين  انسان ها و خدايان که نتيجه آن  فقدان هرج و مرج ، دشمنان خارجي ،حيوانات وحشي ، بيماري، بي 

حاصلي و وجود برکت و محافظت خدايان اززميني که شاه در آن فرمانروايي مي کند  نمايان مي سازد.
جام ارجان نه تنها باورها را نشان مي دهد بلکه نوعي تبليغات و تجليل از نقش اساسي و مرکزي شاه 
است.ابعاد غير متعارف جام اين نظر را تقويت مي کند که اين شيء بر خالف نمونه هاي مشابه فنيقي، فقط 
براي استفاده شخصي و همچنين مصارف کاربردي ساخته نشده است.مي توان گفت به دليل هدفي که از 
ساخت جام متصور بوده يعني تصوير کردن يک چرخه کامل روايي بر روي آن ؛ اندازه اي کوچکتر براي 
جام ممکن نبوده است. جام ارجان  تصوير فضايل حماسي و کردار يک حکومت است  که مشروعيت آن 

توسط خدايان تاييد شده بنابر اين شايد هدف اصلي اين تصاوير کارکردي يادبودي داشته باشد .
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