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چكيده
طرح اندازي نقشماية حيواني ُبز يکي از ويژگي هاي منحصربه فرد سفالينه هاي منطقه جنوب شرق ايران در 
هزارة سوم ق.م است نقوش بز برروي اين سفالينه ها با اشکال، فرم ها و شيوه هاي مختلفي، همچون شبهه 
طبيعت گرا و انتزاعي و يا با عناصر مشــخص نژادي اجرا شده است. هدف اصلي اين تحقيق شناسايي 
و تبيين انواع نقشمايه هاي بز موجود بر سطوح سفالينه هاي جنوب شرق ايران مبتني بر مساله حرکت و 
پويانمايي در محوطه هاي باستاني شهرسوخته و تپه صادق سيستان، بمپور، کشيک، اسپيدژ و چگردک 
ــوال اصلي تحقيق عبارت است از اينکه؛ حرکت در  در بلوچســتان در بازة زماني عصر مفرغ است. س
نقوش بز تصوير شده بر سفالينه هاي جنوب شــرق ايران در چه قالب هاي حرکتي بيان شده است؟ آيا 
مي توان اين نقوش را براساس ويژگي هاي حرکتي و پويانمايي آنها تقسيم بندي نمود؟روش تحقيق از نوع 
توصيفي-تحليلي بوده و جمع آوري اطالعات با استفاده از روش هاي ميداني و کتابخانه اي اين پژوهش 
به ثمر رسيده است. نتايج مطالعات انجام شده نشان داد نقش مايه هاي بز در سفال جنوب شرقي ايران 
از منظر تصويرســازي در قالب حالت هاي ثابت، نيمه متحرک و متحرک قابل تقسيم بندي است. نقوش 
ثابت طرح هايي هستند که جانور بدون هيچ گونه تحرک و نشاني از حرکت ترسيم شده است که بيشتر 
تصاوير محوطه هاي فوق در اين دســته قرار مي گيرند. در نقوش حيواني نيمه متحرک، طرح هايي از بز 
درنظر گرفته شده که بدن حيوان حالتي از حرکت و جست وخيز دارد. اّما در چند مورد خاص نقوشي با 
خواص پويانمايي چندمرحله اي و مصّور از حيوان بز ترسيم شده است که معروف ترين آن جام سفالين 
شهرسوخته است. ازهمين رو عالوه بر تبيين اين سه قالب در محوطه هاي فوق الذکر به معرفي نمونه هاي 
جديدي از سفال هاي منطقة جنوب شرق، پرداخته شده است. شايان ذکر است طرح گسترش انديشة نقوش 
متحرک و آشــنايي هنرمندان پيش ازتاريخي با متحرک سازي تصاوير، طرحي تصادفي و مختص جام 

سفالين شهرسوخته نبوده و در ديگر نقشمايه هاي آثار سفالين جنوب شرق ايران قابل مشاهده است. 
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به عنوان  بز  نقوش  با  رابطه  در  بررسي  انجام  که  گفت 
پرتکرارترين نقش در پيش از تاريخ ايران مي تواند موجب 
بازشناسي و تدوين اطالعات مفيدي همچون، دسته بندي 
و تقسيم انواع نقوش، بررسي نوع حرکت نقوش براساس 
فرم بدني و ايستايي جانوران رسم گردد.و درنهايت به 
شرح و گسترش نظريه آغاز پويانمايي در ايران در پيش 
از تاريخ بر اساس نقوش سفالينه هاي تاريخي بينجامد 
به عالوه با ارائة طرح هاي جديد پرداخت و تفکر پيشين 
تنها  که  پويانمايي  طرح  اختصاص  درباره  شده  مطرح 
شهرسوخته)  پويانمايي  (جام  ظرف  يک  به  مختص 
است و اينکه طرحي تصادفي بوده، رد شود؛ و به اين 
موضوع مد نظر قرار گيرد که مردمان باستان از شيوه 

حرکت دهي به نقوش آگاهي کاملي داشته اند. 

روش تحقيق
روش تحقيق مقالة حاضر توصيفي – تحليلي است. شيوه 
جمع آوري اطالعات بخشي از داده ها حاصل فعاليت هاي 
فني  پژوهش هاي  و  فعاليت هاي مرمتي  قالب  در  ميداني 
به صورت  ديگر  بخش  و  است  جنوب شرق  سفال هاي 
منابع موجود  با  رابطه  اسنادي در  بررسي و مطالعات 
حاصل از گزارش ها و نتايج ارائه شده در رابطه با اشياء 
تمام  که  است.  شده  گردآوري  تاريخ  از  پيش  سفالي 
تا   ۱۳۹۲ سال  از  نويسندگان  مطالعات  حاصِل  ايننتايج 
اکنون است، ازهمين رو در برخي از موارد که نويسندگان 
را  آنها  اطالعات  نيز  و  مذکور  سفال هاي  به  دسترسي 
داشته اند گزارش مبوسط تري ارائه نموده اند، چراکه در 
گزارش رسمي  هيچ گونه  تاکنون  محوطه ها  از  بسياري 
اين  در  شده  ذکر  موارد  از  برخي  است.  نشده  منتشر 
آثار  محوطه ها،  از  ميداني  بررسي هاي  حاصل  مقاله 
موجود در موزه ها و انبارها، و نيز فعاليت هاي پژوهشي 
و مرمتي نويسندگان است. درجهت تکميل نتايج به دست 
آمده از مطالعات کتابخانه اي و توصيفي در شرح نتايج 
استفاده شده است. در اين پژوهش سعي شده است تا 
عصر  محوطه هاي  در  بز  حيوان  به  منقوش  سفال هاي 
بازه زماني هزاره سوم  مفرغي (سفال هاي منقوش در 
شهرسوخته  همچون  بلوچستان  و  سيستان  م.)  ق. 
کشيک،  گورستان  بمپور،  و  سيستان  در  تپه صادق  و 
گورستان اسپيدژ و چگردک در بلوچستان شناسايي و 
آنها را از منظر تحرک، به سه بخش ثابت، نيمه متحرک 
و تصاوير متحرک (داراي پويانمايي) تقسيم بندي نمود 
تحليل  به  فوق  گانة  سه  تقسيم بندي  براساس  سپس  و 
نوع نقوش بز و نحوة ترسيم آنها پرداخته شود. جامعه 
آماري اين پژوهش طيف گسترده اي از سفالينه هاي پيش 
از تاريخ جنوب شرق در ۸۰ نمونه بوده است که عالئم و 
نقوش آنها بررسي گرديده است. به عالوه روش تجزيه 
و تحليل در اين مقاله روش تحليلي- توصيفي در قالب 
مطالعات تطبيقي نقوش بوده است. از طرفي اين پژوهش 
حاصل مطالعات کمي بر روي نقوش حيوان بز و تبيين 
اهداف مشخص از جمله تقسيم بندي نقوش براساس فرم 
و حرکت و شناساندن ديگر نقوش پويانمايي به جامعه 

مقدمه
برجسته ترين  و  مهم ترين  از  يکي  آثار سفالين  و  سفال 
بوده  زندگي اش  دوران  طول  در  بشر  دست ساخته هاي 
است. سفال همواره براي مردمان باستان ابزاري براي 
موضوع  اين  است.  بوده  هنري  تمايالت  و  ذوق  ابراز 
سفالين  آثار  َاشکال  و  انواع  ساخت  در  مي توان  را 
مشاهده کرد. سطح سفال ها حکم اوراق کتب را داشته 
ثبت  به  به توانند  پيش ازتاريخي  نقاشان  و  هنرمندان  تا 
افکار و هنر خود بپردازند و مطالعه  نقوش و طرح هاي 
راز  به   مي توان  سفالين  آثار  سطوح  روي  بر  موجود 
پي  باستان  دوران  انسان هاي  زندگي  پنهان  رمزهاي  و 
سفال ها  سطح  که  گفت  مي توان  واضح تر  به طور  برد. 
همانند يک کتاب عمل کرده تا هنرمندان دوران پيش از 
تاريخ مفاهيم، انديشه ها، باورها و اعتقادات خودشان را 
آثار  درآورند.  تحرير  رشتة  به  و  بازگو  آنها  روي  بر 
باستاني سيستان  در محوطه هاي  سفالين ساخته شده 
سيستان،  مختلف  مناطق  اقليم  به  وابسته  بلوچستان  و 
براساس پوشش گياهي و جانوري خاص تزئين شده اند. 
از مهم ترين نقوش ثبت شده توسط هنرمندان و نقاشان 
آثار سفالين، نقوش حيواني  بر روي  هزارة سوم ق.م. 
بز است. نقش بز که يکي از جانوران خاص زيست بوم 
به طور  است،  ايران  فالت  جنوب شرق  به ويژه  و  ايران 
بسته  نقش  منطقه  اين  روي سفالينه هاي  بر  گسترده اي 
و  سيستان  استان  جنوب  کوه هاي  و  باهوکالت  است. 
بلوچستان يکي از زيستگاه هاي بومي بزکوهي است اما 
به طورکلي حضور اين نوع حيوان را مي توان در بيشتر 
بخش هاي جنوب شرق ايران ديد. ازهمين رو اين حيوان 
يکي از مهم ترين و باارزش ترين حيوانات اين منطقه بوده 
بدان ها  اين منطقه  بيشتر جوانب زندگي مردم  است که 
ما مي توانيم  به همين دليل است که  بستگي داشته است؛ 
در سرتاسر هنر اين منطقه ردپاي اين حيوان را بيابيم. 
اين هنرها سفالگري در هزاره سوم ق.م. است  از  يکي 
که سطح آنها با انواع جانوران محلي همچون بز تزئين 
شده اند که نيازمند مطالعه در زمينه هاي مختلف هنري، 
باستان شناسي و غيره هستند. نقوش رسم شده بر روي 
فرم ها و شيوه هاي  منطقه  اين  مفرغ  سفالينه هاي عصر 
به  بزسانان  موارد  از  بسياري  در  مثًال  دارند.  مختلفي 
حالت هاي شبهه طبيعت گرا و انتزاعي (همچون شانه اي 
(همچون  نژادي شان  مشخص  عناصر  با  يا  و  شکل) 
شاخ هاي بلند و هاللي شکل و يا ريش) اجرا شده است.

از جمله اهداف اين مقاله شناسايي و تبيين انواع نقوش 
سفالينه هاي  سطح  بر  شده  کشيده  حرکت  بر  مبتني 
باستاني جنوب شرق ايران در يک بازة عصر مفرغ است. 
در همين راستا سوال اصلي عبارت است ازاينکه حرکت 
در نقوش بز تصوير شده  بر روي سفالينه هاي جنوب 
آيا  و  است؟  شده  بيان  قالب هايي  چه  در  ايران  شرق 
انواع نقوش  مي توان يک تقسيم بندي قابل قبولي براي 
ويژگي هاي  اسات  بر  هاي جنوب شرق  در سفالينه  بز 

حرکتي آنها بيان نمود؟
مي توان  تحقيق  اين  ضرورت  و  اهميت  با  رابطه  در 

در  بز  نقش  با  تصويرسازي   
سفالينه هاي عصر مفرغ جنوب شرق 

فالت ايران/١٠١-١١٩ 
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باستان شناسي و تاريخ هنر ايران است.  

پيشينه تحقيق
که  مي دهد  نشان  تاريخي  و  باستان شناسي  مطالعات 
حيوان بز در نظر مردمان باستان بسيار محترم و مقدس 
بوده است، چراکه زندگي مبتني بر دامداري- کشاورزي 
برخي جوامع انساني خصوصًا در ايران باستان تاحدي 
وابسته به اين حيوان بوده است. به همين دليل اين جانور 
بوده  آن  همراه  انسان  زندگي  از  بخشي  در  هميشه 
در سنگ نگاره ها،  را مي توان  آن  نقش  به طوريکه  است، 
حتي  و  اساطيري  داستان هاي  ديواري،  نقاشي هاي 
نقوش روي سفالينه ها در ادوار مختلف مشاهده نمود. 
گستردگي استفاده و کاربرد اين نقش را مي توان در کل 
ايران ديد، به طوري که استفاده از نقش حيوان بز  فالت 
کليدي ترين  از  يکي  همچنين  نيز  ايران  جنوب شرق  در 
است. بوده  تاريخي  و  باستاني  نقوش  پرکابردترين  و 

به دنبال  جنوب شرق  پژوهشگران  از  بسياري  اين رو  از 
بر  را  بز  حيوان  نقش  که  بوده اند  نقوش  اين  بررسي 
مطالعه  به  يافته اندو  بلوچستان  سنگ نگاره هاي  روي 
پژوهش ها  اين  ازجمله  پرداخته اند؛  آنها  تحليل  و 
به  مي توان  جنوب شرق  سنگ نگاره هاي  روي  بر 
حسين   ،(Sarhaddi, 2013) سرحدي  فرشته  مقاالت 
(Moradi et al, 2013)،حسين  همکارانش  و  مرادي 
 SarhadiDadian) همکارانش  و  سرحدي داديان 
 (Shirazi,2016) شيرازي  روح اهللا   ،(et al, 2015
مي توان  ايران  مناطق  ديگر  در  همچنين  نمود،  اشاره 
احمد  مقالة  به  همچون  پژوهش هايي  از  برخي  به 
 ،(Sarkhosh et al., 2015) همکارانش  و  سرخوش 
(Karimi et al., 2016)،محمود  همکارانش  و  کريمي 
خليل اهللا   ،(۱۳۸۸ (بختياري شهري،  بختياري شهري 
بيک محمدي و همکارانش (بيک محمدي و همکاران، ۱۳۹۲) 
بهنيا (صمدي بگه جان  علي  و  و جمشيد صمدي بگه جان 
همکارنش  و  خسروزاده  عليرضا  و   (۱۳۹۴ بهنيا،  و 
(Khosrowzadeh et al., 2017) اشاره نمود. همچنين 
بسياري از ديگر پژوهشگران به بررسي نقوش حيواني 
سفال ها و ديگر آثار منقول در جنوب شرق پرداخته اند که 
برخي از اين پژوهش ها عبارتنداز:  بررسي هاي دکارتي 
برروي آثار محوطه بمپور(Decardi, 1968)، فرانسوا 
 (Desset et al, 2017) جيرفت  آثار  روي  بر  دسه 
(موسوي  پيري  علي  و  موسوي حاجي  وسيدرسول 
به  متعددي  پژوهشگران  البته   .(۱۳۸۸ پيري،  و  حاجي 
بررسي نقوش حيواني بز برروي ظروف سفالي مناطق 
به  مي توان  آنها  ازجملة  که  پرداخته اند  ايران  مختلف 
غالمرضا معصومي (معصومي، ۱۳۴۹)، عباس نوزايي 
 ،(۱۳۸۵ شه بخش،  و  (نوزايي  شه بخش  سعيدمحمد  و 
چنگيز  سحر   ،(۱۳۸۹ (دهقان،  دهقان  ساناز  پايان نامه 
و رضا رضالو (چنگيز و رضالو، ۱۳۹۱)، عفت السادات 
دادور  ابوالقاسم   ،(۱۳۹۱ (افضل طوسي،  افضل طوسي 
(دادور و همکاران، ۱۳۹۳)، کرم ميرزايي  و همکارانش 
مهسا  و   (۱۳۹۴ داورزن،  و  (ميرزايي  داورزن  فهيمه  و 

اشاره   (۱۳۹۵ همکاران،  و  (بهنود  همکاران  و  بهنود 
و  سيستان  استان  محوطه هاي  از  برخي  در  اما  نمود. 
بلوچستان سفال گران از نقوش تزئيني استفاده کرده اند 
همان  که  است،  متفاوت  نقوش  ديگر  از  بسياري  با  که 
است.  نيز  پويانمايي  يا  متحرک  تصاوير  از  استفاده 
به جام سفالين  مربوط  پويانمايي  اولية اصطالح  کابرد 
ازجمله  پژوهشگران  از  بسياري  که  است  شهرسوخته 
سالوادوري(Piprrno&Salvatori, 1983)و  و  پيپرنو 
۱۳۹۷؛  ۱۳۸۳؛  (سيدسجادي،  سيدسجادي  سيدمنصور 
ديگران  و   (۱۳۸۷ (رئوفي،  رئوفي  محمدرضا   ،(۱۳۹۸
در پژوهش هاي خود ازجمله (خضايي و مراثي، ۱۳۹۰؛ 
اشاره  آن  به   (۱۳۹۷ عارف،  ۱۳۹۶؛  ۱۳۹۴؛  سراواني، 
و  تفسير  مختلف  ديدگاه هاي  از  را  آن  و  نموده اند 
با  رابطه  در  که  ديگري  پژوهش هاي  از  کرده اند.  تعبير 
سفال هاي منقوش متحرک مي توان نام برد، مقالة ياسين 
صدقي و همکارانش (صدقي و همکاران، ۱۳۹۶) بر روي 
خمرة چرخة زندگي و مقالة روح اهللا شيرازي در رابطه با 
معرفي و نقش بز متحرک بر روي سفال خاکستري تپه 
صادق (شيرازي، ۱۳۹۷) نيز است. درنهايت بايد عنوان 
نمود که برخي ديگر از پژوهش ها و مطالعات در زمينة 
موردنظر در متن اصلي پژوهش مورد استفاده و بدان ها 

ارجاع داده شده است. 

نگاهي کوتاه به نقش بز در ايران باستان
اقوام باستاني بز کوهي را مظهر يکي از عوامل طبيعي 
بز  حيوان  لرستان  در  مثًال  مي دانستند؛  سودبخش 
خورشيد و وابسته به خورشيد بود و گاهي نيز بز کوهي 
بسيار  زمان هاي  از  زيرا  بود،  باران  فرشته  از  مظهري 
رابطه  گرما  و  با خشکي  باران و خورشيد  با  ماه  کهن 
کوهي  بز  خميدة  شاخ هاي  ميان  چون  و  است  داشته 
مردمان  ازاين رو  دارد  وجود  رابطه اي  نيز  ماه   هالل  و 
باستان عقيده داشتند که شاخ هاي پر پيچ وخم بز کوهي 
در نزول باران مؤثر است. در شوش و ايالم بز کوهي 
مظهر فراواني و رب النوع روئيدني ها خوانده مي شد. در 
خداي  حيواني  نمايش دهندة خصيصة  کوهي  بز  سومر 
بزرگ بود، چنان که خداي بزرگ در نقش خداي نباتات 
ظاهر شده و شاخة درختي در دست دارد و بز کوهي 
با  برگ هاي آن شاخه را مي خورد (معصومي، ۱۳۴۹). 
مطالعة آثار برجاي مانده از دوران پيش ازتاريخ ايران، 
کوهي  بز  تقشماية  حضور  توزيع  در  زيادي  پراکندگي 
در ايران باستان شاهد هستيم (افضل طوسي، ۱۳۹۱). 
حضور اين نقش را بر روي سنگ نگاره هاي دوران پارينه 
سنگي تا آثار مفرغي و سفالين عصر مفرغ، آهن و حتي 
در آثار دوران اسالمي مي توان مشاهده کرد. آثار برجاي 
مانده حکايت از اين موضوع دارد که هنرمندان ايران باستان 
داراي مهارتي باال در تجسم و بازنمايي حيوانات داراي 
شاخ به ويژه بز بوده اند، اين مهم را در تکنيک هاي طراحي و 
ترکيب بندي هاي منحصربه فرد نقشماية بز مي توان مشاهده 
از  آمده  به دست  آثار  در  مي توان  را  نقشمايه  اين  کرد. 
شوش، تپه حصار، تل باکون، سيلک، گودين تپه، تپه گيان، 



جدول ١. برخي آثار سفالين با نقشمايه بز که از مناطق مختلف ايران به دست آمده است. مأخذ: نگارندگان
توضيحاتاثر با نقش بزتوضيحاتاثر با نقش بز

ظرف سفالين با 
نقش مايه بز، مکشوف 
از گودين تپه، مأخذ: 
ميرزايي و داورزن، 

١٣٩٤: ٦١

رديفي از بزهاي کوهي،  
کنار صندل جيرفت، 

 Majidzadeh& :مأخذ
Pittman, 2008: 91

نقش بز بر روي 
خمره سفالي نخودي/
سبز شهداد بز در 

کنار درخت زندگي، 
مأخذ:  حاکمي، ١٣٨٥: 

٦٩٨

ليوان به دست آمده از 
شوش با نقش بز، نيمه 
دوم هزاره چهارم ق.م.، 
 Carter, 1992: :مأخذ

32

ظروف سفالي با 
رديفي از نقشمايه 

بز، تپه سيلک، مأخذ: 
 Vidale et al, 2018:

10

ظروف سفالي با رديفي 
از نقشمايه بز، تپه 

 Vidale et:سيلک، مأخذ
al, 2018: 10

سفال منقوش از تپه 
حصار دامغان، مأخذ: 
کامبخش فرد، ١٣٧٩: 
٧٨؛ شفيعي سرارودي 
و حسن نسب، ١٣٩٧: 

٩٧

ظرف سفالي از تپه 
گيان، دو بز در حال 
خوردن از درخت 

زندگي، مأخذ: معصومي، 
١٣٤٩: ٤٢

تکه سفال با نقش بز 
از محوطه دره بالغي، 

مأخذ:
&Azarnoush 

 Helwing, 2005:
206

نقش رديفي از بزها 
بر روي خمره از کنار 
صندل جيرفت، مأخذ: 

 Majidzadeh&
Pittman, 2008: 91

در  بز  نقش  با  تصويرسازي   
سفالينه هاي عصر مفرغ جنوب شرق 
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دره بالغي، شهداد و غيره مشاهده کرد(جدول ۱).

تقسيم بندي سفالينه هاي منقوش مکشوف در جنوب  شرق 
(سيستان و بلوچستان)

تصويرسازي با نقوش ثابت
در اين بخش به مطالعة سفال هايي با نقش بز (در حالت 
محوطه هاي  در  مي شود.  پرداخته  بي حرکت)  و  ثابت 
جنوب شرق از جمله شهرسوختة زابل، گورستان کشيک 
هاشم  چاه  جلگة  چگردگ  محوطة  نيکشهر،  شهرستان 
دلگان، محوطة   بمپور در شهرستان ايرانشهر، اسپيدژ 
در شهرستان ايرانشهر و ديگر محوطه ها، ظروف سالم 
و شکستة سفالي در ابعاد و طرح هاي گوناگون به دست 
جانوراني  نقوش  داراي  سفالي  ظروف  اين  است.  آمده 
هستند  کوهي  بز  و  پرندگان  ماهي،  قوچ،  عقرب،  مانند 
که براساس زيست بوم منطقه مي توان آنها را به راحتي 
و  مهم ترين  از  يکي  که  بز  داد.  تشخيص  و  شناسايي 
هنرمندان  توسط  شده  ترسيم  نقش هاي  کليدي ترين 
نقاش بر روي سفال هاي جنوب شرق است در بسياري 
آن  مي توان  نخودي  و  قرمز  خاکستري،  سفال هاي  از 

را يافت. اين نقش ها به صورت تک حيوان در کادرهاي 
جداگانه و يا به صورت رديفي از حيوان هاي بز با نقوش 
ثابت با رنگ هاي سياه و قهوه اي ترسيم شده اند (تصاوير 

۲، ۳ و ۴). 

تصاوير با نقوش نيمه متحرک
بر روي تعدادي از ظروف و اشياء سفالين به دست آمده از 
از بزها را که در پشت  ايران، مي توان رديفي  جنوب شرق 
تصاوير  اين گونه  در  نمود.  مشاهده  گرفته اند  قرار  سرهم 
مي توان دو فرض را از ديدگاه نقاش پيش از تاريخي طرح 
کرد: اول اينکه هنرمند گله اي از بزها را در رديفي و پشت سر 
هم نقش بسته يا دوم اينکه او يک بز را که در حالت حرکت 
و جست و خيز قرار دارد بر روي ظروف سفالين ترسيم 
نموده است. تعدادي از اينگونه ظروف منقوش از محوطه هايي 
همچون شهرسوخته، کشيک، اسپيدژ، بمپور و محوطه چگردک 
و ديگر محوطه ها به دست آمده است (تصاوير ۵، ۶ و ۷). 

تصاوير متحرک (پويانمايي)
پويانمايي نمايش متوالي و سريع تصاويري از اثر هنري 

تصوير١. عکس گرفته شده از يک بز در بلوچستان با نژاد سيستاني شهرستان ميرجاوه، سال ١٣٩٤، سمت چپ، مأخذ: نگارندگان. تصوير 
www.negahmedia.ir  :بز کوهي (پازن) سيستان و بلوچستان، سمت راست و وسط، مأخذ

تصوير ٢. گله و رديفي از بزهاي کشيده شده بر روي يک بشقاب 
سفالي از شهرسوخته،  (موزه جنوب شرق زاهدان)، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٣. نقش رديفي از بزها بر روي ظرف سفالي از چگردک،  
(موزه جنوب شرق زاهدان)، مأخذ: همان



دو بعدي، يا موقعيت هاي مدل هاي واقعي، براي به وجود 
روان  حرکت  است.  جابجايي  و  حرکت  توهم  آوردن 
به علت  پويانمايي ها،  در  متحرک  نقش هاي  و  تصاوير 
ماندگاري تصاوير  پديدة  به  دليل  که  است  ديد ي  خطاي 
برطبق   .(۱۳۹۱ دادگران،  و  (ارشاد  مي آيد  به وجود 
روش  پويانمايي،  يا  متحرک نمائي  هنر،  دايره المعارف 
جاندار نمودن چيزها و ايجاد تصور حرکت در تصاوير 
و  عنابستاني  ۱۳۹۳؛  (پاکباز،  است  اشياءبدون جان  يا 
همکاران، ۱۳۹۱؛ کرمي، ۱۳۹۴). پويانمايي هنر حرکاتي 
حرکت  که  طراحي هايي  نه  و  شده اند  طراحي  که  است 
مي کنند. پويانمايي يک هنر رسانه قدرتمند و تاثيرگذار 
است که مي تواند به صورت استعاري، مشکالت و مسائل 
از آرزوي  اين هنر  بيان کند.  پيرامون بشر و جهان را 
ديرين بشر براي جان بخشيدن به واقعيتي خارج از خود 
ناشي مي شود و حتي انسان غارنشين در جست وجوي 
راهي براي حرکت دادن به طراحي هاي خود بوده است. 
در پويانمايي مي توان با ساده ترين فکر و ابزار، آثاري را 
آفريد که بينندگان را به تفکر وا دارد و با آنها ارتباط عميق 
برقرار کند (ارشاد و دادگران، ۱۳۹۱). در واقع افسون 
چيزهايي  زندة  حرکت  جوهرة  نمايش  پويانمايي،  هنر 
است که ايستا و بي حرکت به نظر مي رسند (شاه کرمي و 
همکاران، ۱۳۸۷). به طوري که سابقه و پيشينة پويانمايي 
در  ايراني  هنرمندان  توسط  و  پيش  سال  هزار  پنج  به 

ترسيم  شهرسوخته  سفالينه هاي  روي  که  نقش هايي 
تصوير  اولين  توانسته اند  که  بازمي گردد،  کرده اند 
متحرک جهان را پديد آورند (تصوير ۸). پويانمايي در 
لغت به معني زنده کردن، جان دادن و حرکت بخشيدن 
است (ارشاد و دادگران، ۱۳۹۱). اما درست است که طبق 
يافته هاي باستان شناسي تنها سابقة اولين پويانمايي را 
به جام سفالين شهرسوخته نسبت داده اند، به همين جهت 
ما برآنيم تا با ارائه تصاويري ديگر از نقوش متحرک و 
اين موضوع را کمي بيشتر گسترش و  داستان آميز بز 

بست دهيم.

سفالينه هاي مکشوف از محوطه هاي عصر مفرغ 
جنوب شرق فالت ايران

شهرسوخته سيستان
مهم ترين  و  معروف ترين  جمله  از  محوطه شهرسوخته 
محوطه هاي جنوب شرق ايران است که در بخش سيستان 
استان سيستان و بلوچستان واقع شده است. اين شهر 
امروزه در منطقة بياباني و خشک در ميان نمک زارهاي 
وسيع واقع شده، اما در هزاره هاي پيش از تاريخ سرزمين 
صنعت  دامپروري،  کشاورزي،  جهت  مناسب  بسيار 
 .(۱۳۹۱ (سيدسجادي،  است  بوده  سفالگري  به ويژه  و 
توليد  مقدار  که  است  محوطه هايي  از  يکي  شهرسوخته 
سفال آن به علت زيادي جمعيت و گستردگي بيش از حد 

تصوير ٤. نقش حيوان بز با شاخ هاي برگشته و بوتة  گياهي، مأخذ: سيدسجادي، ١٣٩٨: 
٢٥٦

تصوير ٥. دو رديف از نقوش نيمه متحرک 
از شهرسوخته،  سفالين  جام  برروي  بز 
سمت راست،مأخذ: آرشيو موزه منطقه اي 

جنوب شرق

تصوير ٦. رديفي از نقوش بز برروي خمره 
کوچک سفالي از چگردک، سمت چپ (موزه 

جنوب شرق زاهدان)، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٧. ترکيب چند بز به دنبال هم، سيدسجادي، ١٣٩٨: ٢٥٥

Piprrno&Salvatori, 1983: 189 :تصوير ٨. پويانمايي بز و تغذيه از درخت زندگي بر روي جام سفالين شهرسوخته، مأخذ

در  بز  نقش  با  تصويرسازي   
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تصوير ٩. مجموعه نقوش جانوري بز و 
گوزن بر روي ليوان هاي گالبي شکل،  مأخذ: 

مرادي، ١٣٨٨: ٢٤١

تصوير ١٠. ليوان گالبي شکل با نقش جانوري 
بز و گوزن  در موزه منطقه اي جنوب شرق 

زاهدان،  مأخذ: نگارندگان

تصوير ١١. نقش ثابت رديفي از بزها برروي 
ظرف سفالي نخودي شهرسوخته،  مأخذ: 
آرشيو ميراث فرهنگي استان سيستان و 

بلوچستان

تصوير ١٢.نقش ثابتي از رديف بزها بر روي 
شهرسوخته،  از  سفالي  دردار  خمره  يک 
جنوب شرق،  منطقه اي  موزه  در  موجود 

مأخذ: نگارندگان

تصوير ١٣. نقش حيوان بز با شاخ های برگشته و بوتة  گياهی، مأخذ: سيدسجادی، ١٣٩٨: 
٢٥٦

شهرها و روستاهاي آن بسيار زياد بوده است. سفال هاي 
اين منطقه، معموًال نخودي رنگ چرخ ساز و داراي تمپر 
بدنه  داراي  نرمي است. سفال هاي ساده  بادي و  ماسه 
ناهموار و تقريبًا زبر هستند و از نظر ساختماني، جزو 
گروه استاندارد به شمار مي روند و سفال نوع خشن يا 
ظريف در ميان آنها نادر است. ظروف سفالي به فرم هاي 
مختلف و ازجمله ظروف سفالي شامل ليوان، ساغر، جام، 
و  بزرگ  خمره هاي  سيني ها،  بشقاب ها،  کاسه ها،  انواع 
کوچک، کوزه ها، ديگ ها، پياله ها، گلدان ها و ديگر اشکال 
و  نخودي  کلي  گروه  دو  به  هستند. سفال شهرسوخته 
جسته  به صورت  گاهي  و  مي شود  تقسيم  خاکستري 
(مورگاورو،  مي شوند  ديده  قرمز  سفال هاي  گريخته  و 
۱۳۸۷: ۳-۴).اگرچه نقشمايه هاي جانوري بر روي سفال 
با  اما  نيست  برخوردار  چنداني  تنوع  از  شهرسوخته 
شکل  گالبي  ليوان هاي  روي  بر  گوناگوني  اين  اين حال 
به حداقل مي رسد و تنها مربوط به نقش بز مي شود. اين 
سازه  وتنهاباتركيب  هرگزبه کارنرفته  تنهايي  به  نقش 
بسيارخاص  سازه اي  سازه،  اين  كاربرددارد.  هندسي 
درهيچ  شهرسوخته  سفال  روي  بر  جز  تقريبًا  و  است 
است  ديگربه كارنرفته  ازنقاط  ديگري  سفال  نمونه 
مشابهي  نقوش  همزمان  بلوچستان  سفال  وتنهابرروي 
 .(۱۰ و   ۹ (تصوير  است  داشته  كاربرد  دست  ازاين 
(مرادي، ۱۳۸۸). نقشمايه بز به صورت منفرد و يا رديفي 
که ثابت هستند را مي توان هم بر روي ليوان هاي گالبي 
شکل و هم بر روي ساير ظروف مشاهده کرد که تنوع 

بسيار  ظروف  ساير  روي  بر  شده  رسم  بز  شکل  نوع 
بيشتر است (تصوير ۱۱ و ۱۲).تعدادي از نقوش موجود 
و   ۱۳ بر روي سفال هاي شهرسوخته همچون تصوير 
۱۴ به خوبي نيمه متحرک بودن حيوان و جست وخيز آنها 
که  آمده  به دست  جام هاي  از  يکي  در  ديد.  مي توان  را 
شبيه جام پويانمايي سفالين است نقاش و هنرمند سعي 
کرده است که حرکت و دويدن بزها را در کنار رمه به 

تصوير بکشد (تصوير ۱۴).
در ميان يافته هاي مکشوف از حفاري هاي باستان شناسي 
منحصربه فرد  و  کم نظير  يک ظرف سفالين  سال ۱۳۹۶ 
رنگارنگ پيدا شده است. بر روي بدنة بيروني اين ظرف 
نقش ساختاري پلکاني رسم شده که نقش کوهي را نشان 
داده و نيز شکل يک بناي کوچکي در باالي آن مشهود 
است. تعدادي بز از سمت کوه پلکاني به قلة آن درحال 
صعود هستند و از سمت ديگر آن از کوه پايين مي آيند. 
به نظر  که  شده  رسم  مردي  آبستره  نقش  کوه  زير  در 
مي آيد با دستان خود کوه را نگه داشته است و جاي هاي 
خالي موجود در روي صحنه با نقش خورشيدي درحال 
نورافشاني، و يا چشمي درحال نظارت آمده است. اين 
خمره داراي درپوشي سفالي، منقوش به نقش خورشيد 
و يا چشمي باز است“ (سيدسجادي، ۱۳۹۷). در تصاوير 
زيبايي  در  سفالين  ظرف  اين  روي  بر  شده  کشيده  بز 
تمام به بزهاي باال رفته از ديوار عمق ميدان داده شده 
است به طوريکه تعدادي از آنها که دورتر و هرچه به قله 
ديوار/کوه نزديک ترند کوچک کشيده شده اند و بزهايي 



که در پايين کوه هستند، بزرگ تر اجرا شده اند. در اين 
تصوير به خوبي نيمه متحرک بودن بزها و تالش براي 
(تصوير  کرد  مشاهده  مي توان  را  ديوارها  از  باالرفتن 

۱۶ و ۱۷).
يکي ديگر از اين شاهکارها، ظرف سفالين نقاشي شدة 
گفت وگوي بز و درخت خرما است که به درخت آسوريک 
ايراني معروف گرديده و متعلق به هزارة سوم پيش از 
نقاشي  مي باشد.  زابل  شهرسوختة  به  مربوط  و  ميالد 
پاره اي  نظر  به  که  گرديده  تقسيم  فريم   ۵ در  متحرک 
آسوري  نماد  خرما،  درخت  و  بز  اسطوره شناسان،  از 
کشاورزي  و  دامداري  تنگاتنگ  روابط  نشانة  به  ايراني 
درخت  کنار  در  بز  ۱۳۹۷).تصوير  است(عارف،  بوده 
باستان  خاور  هنر  نقشمايه هاي  رايج ترين  از  زندگي 
به شمار مي آيد، اين حيوان پرزور از ديرباز مظهر قدرت 
به شمار مي رفته و همواره حيوان جلودار رمه بوده است 
باروري  تجسم  را  او   .(۱۰  :۱۳۸۴ (پوپ،   (۱۸ (تصوير 
انسان ها و گله ها مي دانسته اند. بز کوهي به سبب زندگي 
هالل  به  شاخ هايش  شباهت  و  کوهساران  بلنداي  بر 
و  باران  با  ارتباط  در  را  او  و  گرديده  نيز ستايش  ماه 
 .(۱۳۹۲ مرادي،  سلطان  و  (طاهري  دانسته اند  باروري 
است  مفاخره آميز  مناظرة  يک  آسوري  درخت  منظومة 
 .(۱۳۹۳ (آذرانداز،  است  داده  روي  بز  و  نخل  ميان  که 
در جام سفالين شهرسوخته با نقش بز و درخت نخل، 
اين  از  به دست آمده  تصاوير  منحصربه فردترين  از  که 
تمدن بوده، دربردارندة داستان اسطوره اي مطرح شده 
و  برگ هاي شانه اي  با  را  نخل  درخت  که  است  حاضر 
پرش  درحال  را  بز  و  زمين  بر  ثابت  ميخ،  چون  تنه اي 
به سمت درخت ترسيم نموده اند و تشابه مضمون سفال 
به خوبي  آسوريک  درخت  منظومه    داستان  شرح  با  را 
 .(۱۳۹۰ داور،  و  (حسين آبادي  کرد  مشاهده  مي توان 
و  سنگي  سفالين،  آثار  از  بسياري  در  مذکور  داستان 
فلزي مي توان مشاهده کرد که در ادامه به برخي از آنها 

پرداخته خواهدشد (تصاوير ۸ و ۱۹).
پويايي  مي توان  شهرسوخته  حيواني  نقوش  اکثر  در 
نقاش  هنرمندان  که  به ويژه  نمود،  را مشاهده  و حرکت 
حرکت  دادن  نشان  براي  هم  ظروف  فرم  و  شکل  از 

چنين  کثرت  نموده اند.  استفاده  هوشمندانه  نقوش  اين 
نقوشي عالقة هنرمندان نقاش شهرسوخته به پويايي و 
حرکت در نقوش ايستا بوده و نشانگر آن است که خلق 
صحنه هايي از حرکت بز و رسيدن آن به درخت و تغذيه 
کردن از آن اتفاقي و وارداتي نيست (مجموعه تصوير 

۲۰؛ سراواني، ۱۳۹۴). 
”يکي ديگر از آثاري که نقش درخت آسوريک يا درخت 
زندگي بر روي آن ايجاد شده، پيشاني بند طاليي موزة 
آذربايجان است. باتوجه به مشخصات ظاهري اثر و محل 
به عنوان  آن، کارکرد شئ موردنظر مي تواند  پيدا شدن 
پيشاني بند تزئيني باشد و يا احتماًال در مراسمات آييني و 
مذهبي مورد استفاده قرار مي گرفته است. در بخش مياني 
دو طرف  در  که  است  نقش شده  آسوريک  درخت  آن، 
به صورت  بز کوهي  اين درخت زندگي، مجموعًا هشت 
قرينه درحالي که سر و گردن همة آنها به طرف پايين خم 
شده و همة آنها به يک شکل نقش شده اند، ديده مي شود. 
درقسمت انتهاي شئ مورد نظروپشت سرنقوش مربوط 
به بزهاي کوهي،دوخط عمود و موازي به صورت نقاط 
االضالع  متساوي  ثلث  آنهاسهم  درداخل  که  برجسته 
به صورت نقطه چين برجسته قلم زني شده ديده مي شود“. 
نمونه هاي مشابه آن را مي توان در جام طالي مکشوفه 
از آرامگاه شماره ۲۴ مارليک، مهر استوانه اي از جنس 
بدل چيني، جام طاليي لرستان در موزه هنرهاي زيباي 
بوستون، سينه بند زرين زيويه، پالک عاج زيويه با دو بز 
کوهي در دو سوي يک درخت مقدس، تابوت هاي مفرغي 
موجود در موزه بيرمنگام و قطعه گلدان آبي مصري با 
نقش بز کوهي همراه با درخت مقدس مکشوفه از حسنلو 
و غيره مشاهده کرد (تصوير ۲۱؛ نويدبگلو و حسيني نيا، 

.(۱۳۹۶
بزهاي کوهي که بر روي ظروف سفالين اين دوره به کار 
سرهم  پشت  رديف هاي  به صورت  يا  اکثرًا  است،  رفته 
مجزايي  قاب هاي  در  يا  و  شده  ترسيم  جهش  درحالت 
که بزها حالت ايستا دارند و گاهي نيز از ترکيب هر دو 
پويانمايي  اولين  استفاده شده است مثل تصوير  روش 
چپ  سمت  از  همواره  حرکت  تصوير  اين  در  جهان، 
نيم رخ  از  را  حيوان  شرايطي  هر  در  و  است  راست  به 

نيمه  بزهاي  از  رديفي  نقش   .١٤ تصوير 
نخودي   سفالين  جام  روي  بر  متحرک 
 Piprrno&Salvatori, :شهرسوخته، مأخذ

1983: 179

تصوير ١٥. نقشي از بزهاي پشت سرهم در 
سه رديف بر روي خمرة از شهرسوخته، 

مأخذ: سيدسجادي، ١٣٨٣: ٦٥
 

تصوير ١٦. خمره رنگارنگ با نقوش تعدادي 
بز که از رديفي پلکان به باال و پايين درحرکت 

هستند، مأخذ: سيدسجادي، ١٣٩٧: ٢٨١

در  بز  نقش  با  تصويرسازي   
سفالينه هاي عصر مفرغ جنوب شرق 

فالت ايران/١٠١-١١٩ 



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

ترسيم کرده اند و در پاره اي از موارد تنها شاخ هاي او 
در  کوهي  بز  نقش  به طورکلي  است.  درآمده  به تصوير 
مي گردد  پديدار  واقع نمايي  در جهت  تمدن شهرسوخته 
سيال  و  پويا  بسيار  به طوري که   .(۳۸۲  :۱۳۸۴ (پوپ، 
ترسيم شده و حاالت زنده بودن و حرکت داشتن را به 
بيننده بسيار خوب انتقال مي دهد. ترسيم اين نقش با چند 
خط مختصر و ساده صورت مي گيرد اما بسيار گويا و 
هر شرايط  در  طبيعي طرح  تناسبات  و  است  تأثيرگذار 

حفظ شده است (دهقان، ۱۳۸۹: ۶۴).

تپه صادق سيستان
با  دوره  هم  و  اقماري  از جمله محوطه هاي  تپه صادق 
جنوب غرب  کيلومتري  بيست  در  که  بوده  شهرسوخته 
آن واقع شده است. بخش هاي زيادي از محوطه مذکور 
فرسايش يافته و تنها بخش هاي مرتفع آن (که مساحت 
زيادي را هم تشکيل نمي دهد) سالم باقي  مانده است. اين 
محوطه از آن دسته روستاهاي اقماري است که در فاز 
شهرنشيني دشت سيستان در اواسط هزارة سوم پيش 
به دست  داده هاي  براساس  است.  گرفته  شکل  ميالد  از 
درحدود  محوطه  اين  شکل گيري  کاوش ها،  از  آمده 
تداوم  ميالد  از  پيش   ۲۳۰۰ تا  و  بوده   ۲۸۰۰ سال هاي 
محوطه  اين  از  آمده  به دست  سفال هاي  است.  يافته 
براساس رنگ بدنه سه طيف نخودي، خاکستري و قرمز 
را به خود اختصاص مي دهند (شيرازي، ۱۳۸۹). اما يکي 
از  اين محوطه که  يافته هاي جالب توجه و خاص در  از 
کارگاه شماره ۹ آن به دست آمده بخشي از يک کاسه 

متوسط خاکستري رنگ است که در سطح داخلي آن و 
درحال  بزهايي  نقوش  ظرف  کف  به  نزديک  قسمت  در 
جست وخيز ديده مي شود. روح اهللا شيرازي در مورد اين 
قطعه ظرف و نقوشش نوشته است که پس از بررسي 
مشخص  نقش  بازسازي  نيز  و  نقوش  اين  دقيق تر 
حال  در  بزي  متحرک،  تصاوير  نقشمايه هاي  که  گرديد 
جست وخيز بر روي پشته هايي را نشان مي دهد. اين نکته 
نشان مي دهد که در سيستاِن هزارة سوم قبل از ميالد 
مرسوم  شيوه اي  متحرک،  تصويري  بيان  يا  پويانمايي 
درميان طراحان و سفال گران بوده است (تصاوير ۲۲ و 

۲۳) (شيرازي، ۱۳۹۷). 

گورستان کشيک
گورستان کشيک در غرب جادة نيکشهر به قصرقند و 
دارد و شامل  قرار  کيلومتري روستاي کشيک   ۱/۵ در 
به هم  تپه هاي  سلسله  از  تعدادي  با  مسطح  محوطة  يک 
چسبيده است. مساحت اين محوطه در حدود ۳۵ هکتار 
است که تپه هاي کوچک تر مساحتشان از حدود ۲ هکتار 
(گورستاني  کشيک  باستاني  گورستان  نمي کند.  تجاوز 
عصر مفرغي) يا کشيگ (به معناي کنارة رود) نام خود 
را از محلي به همين نام در حومه شمال شرقي نيکشهر 
در استان سيستان و بلوچستان گرفته است (صدقي و 
از  مهم  استقرارهاي  از  يکي  کشيک   .(۱۳۹۶ همکاران، 
اوايل هزارة سوم ق.م تا سده هاي ابتدايي هزارة دوم قبل 
از ميالد است که شواهد تخصص گرايي و وجود طبقات 
مختلف اجتماعي در آن قابل مطرح نمودن است (گرگي 

تصوير ١٩. پويانمايي بز و تغذيه از درخت زندگي بر روي جام سفالين شهرسوخته، مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي استان سيستان و بلوچستان

تصوير ١٧. طرح موجود بر روي خمره رنگارنگ شهرسوخته، 
مأخذ: سجادي، ١٣٩٨: ٢٥٥

سفالي  نخودي  بشقاب هاي  داخل  در  بز  گله هاي   .١٨ تصوير 
شهرسوخته، ، مأخذ: همان، ٢٥٥



و همکاران، ۱۳۹۷). از مهم ترين ابزارها، ظروف و اشياء 
به ظروفي  اين گورستان مي توان  از  يافت شده  تدفيني 
و  نخودي  آجري،  قرمز  خمره هاي  (با  سفال  جنس  از 
خاکستري ساده و منقوش به فرم هاي کاسه، پياله هاي 
آبخوري، قدح و کاسه هاي بسيار بزرگ، انواع خمره و 
 Heydari) تنگ در انداره هاي متنوع و غيره) اشاره کرد
سر  مهم  بسيار  مکشوفه  آثار  از  يکي   .(et al., 2017
يک بز کوهي بسيار زيبا از جنس سفال خاکستري است 
در ميان بزهاي رسم شده بر روي سفال هاي گورستان 
بعضي  در  دارد.  وجود  بز  از  ترسيم  نوع  چند  کشيک، 
از تصاوير که همان تصوير بزهايي با شاخ هاي هاللي 
بدون  بعضي  و  ريش  داراي  آنها  از  بعضي  که  کشيده 
و  شکل  شانه اي  به حالت  بزها  بعضي  هستند.  ريش 
با دم هاي کوچک هستند (تصوير  بعضي بدون شاخ و 
۲۷). همانطور که در تصاوير قابل مشاهده است بزها 
قاب هاي  در  همچنين  و  سرهم  پشت  رديف هاي  در 
روي  بزهاي  شده اند.  ترسيم  فريمي  چند  تجريدي 
فرم هاي مختلفي و در هشت مدل  به  سفال هاي کشيک 
مختلف ترسيم شده و از نوع طراحي آنها مشخص است 
که توسط افراد مختلفي اينکار صورت گرفته است. اما 
در بيشتر تصاوير بزها به صورت رمه هايي پشت سرهم 
کشيده شده اند که حالت حرکت و تحرک را نمي توان در 

آنها مشاهده کرد (تصاوير ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷).
اما اثر ديگري که تاکنون دربارة آن بحث چنداني نشده 
است خمرة چرخة زندگي بز است که از گورستان کشيک 
نيکشهر به دست آمده است. تصاوير ايجادشده بر روي 

اين خمره که در ۶ فريم جداگانه نقاشي شده به وضوح 
تا  آمده  به دنيا  تازه  بز  يک  زندگي  و  مثل  توليد  چرخة 
بخش هاي  مي دهد.  نشان  را  بلوغ  مرحلة  به  رسيدن 
کشيده شده توسط هنرمند پيش از تاريخي شامل مرحله 
مادر  از  تغذيه  و  نمو  و  رشد  زايش،  حيوان،  جفت يابي 
با  تکامل  سير  اين  که  است  بلوغ  مرحله  به  رسيدن  تا 
بزرگنمايي مرحله به مرحله حيوان متولد شده تا تبديل به 
يک بز کامل و بالغ بر روي شکم خمره به تصوير کشيده 
شده است (تصاوير ۳۰ و ۳۱). بايد گفت که هر اثري که 
انسان در طول زمان خلق نموده نمودي از نوعي تفکر 
اوست. نقوش سفال نيز بازتابي از تفکر و تعلق انسان 
است و به  واسطة آن مي توان انديشه و پيچيدگي ذهن 
انسان را مورد بررسي قرار داد. پس يکي از ابزارهايي 
که با استفاده از آن مي توان فرهنگ گذشته را شناخت و 
مورد مطالعه و تحليل قرار داد و با يکديگر مقايسه نمود 
از  (علي ياري و طاليي، ۱۳۸۴). هدف  است  نقش سفال 
طرح اين مطلب در ادامه مبحث خمرة زندگي بز اين است 
که نبايد صرفًا تحليل و يا برداشتي واقع نگار از نقوش 
ايجاد  اين خمره ها برداشت چرا که هر نقش و تصوير 
شده بر روي سفال هاي اين منطقه مي تواند به نوعي خط 
تصويري با مضمون و هدفي مشخص و يا بياني قدسي 
– آييني داشته باشند و تنها نقشي بسته شده بر روي 

سفال به عنوان يک حيوان نباشند. 
تپه  از  مکشوفه  فلزي  جام  همانند  خمره  اين  مضمون 
مارليک؛ مشهور به جام زرين افسانه زندگي است. در 
جام مذکور در رديف پايين آن صحنه تغذيه بز کوهي از 

تصوير ٢٠. نمونه هايي از توهم حرکت و پويايي در نقوش حيواني 
برروي ظروف سفالي شهرسوخته،مأخذ: سيدسجادي، ١٣٨٢: ٢٧؛ 

سراواني، ١٣٩٦: ١٥٨

تصوير ٢١. پيشاني بند موزه آذربايجان و طرح موجود بر روي آن 
با نقش درخت زندگي و بزهاي کوهي، مأخذ: نويدبگلو و حسيني نيا، 

٦٢١٣٩٦ :

تصوير ٢٢. نقش حرکت و پرش بز بر روي 
تپه صادق سيستان،  از  سفال خاکستري 

مأخذ: شيرازي، ١٣٩٧: ٣٠٢

تصوير ٢٣. طرح بازسازي شده و گسترش يافتة تصاوير متحرک بز بر روي سفال خاکستري 
تپه صادق سيستان، مأخذ: شيرازي، ١٣٩٧: ٣٠٢

در  بز  نقش  با  تصويرسازي   
سفالينه هاي عصر مفرغ جنوب شرق 
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مادر پنج بار تکرار شده است (کاظم پور عصمتي، ۱۳۷۶). 
اين جام که از معروف ترين جام هاي فلزي به دست آمده 
است، بز نقش اصلي اين جام است و با مفاهيم شهوت 
و تمايالت جنسي نيز نقش اندازي شده است. همان طور 
بز کوهي کوچکي که  آن،  پايين  گفته شد در رديف  که 
تازه متولد شده و مشغول خوردن شير از پستان مادر 
و  (معقولي   (۲۸ (تصوير  است  شده  داده  نمايش  است 
کشتکار، ۱۳۹۴). نقوش داستاني اين جام يادآور خمره 
و رشد  تولد  که  است  بلوچستان  زندگي کشيک  چرخة 
کودک در کنار مادر را به تصوير کشيده است. تصاوير 
استليزه  طرح هاي  با  بز  زندگي  خمره  روي  بر  موجود 
شده اجرا شده است. در نقوش اين خمره دقيقًا تحرک و 
زنده بودن نقوش بز را مي توان مشاهده کرد به طوري 
اين  به  جانوران  بدن  و  پاها  قرارگيري  حالت  دقيقًا  که 
(تصوير  است  کرده  القاء  را  بودن  زنده  زندگي  چرخه 

۳۰ و ۳۱).

گورستان اسپيدژ
شهرستان ايرانشهر در مقايسه با ديگر شهرستان هاي 
از  باقيمانده  آثار  باارزش ترين  و  بيشترين  بلوچستان 
دوران پيش از تاريخ را در خود جاي داده است. واقع 

نيمه  بزرگ  تمدن هاي  ارتباطي  مسير شاهراه  در  شدن 
شرقي فالت ايران در هزاره هاي سوم و چهارم ق.م و 
شرايط مناسب زيست محيطي دو عامل مهم براي تحقق 
اين ويژگي به شمار مي روند. شواهد اين تنوع و گستردگي 
محوطه ها،  تپه ها،  به صورت  مي توان  را  زندگي  آثار 
گورستان ها و غيره در جاي جاي شهرستان ايرانشهر 
به  متعلق  کانون هاي  مهم ترين  از  يکي  نمود.  مشاهده 
پيش  سوم  و  دوم  هزاره هاي  و  تاريخ  از  پيش  دوران 
دژ  معناي  به  اسپيدژ  است.  اسپيدژ  گورستان  ميالد  از 
سفيد نام خود را از قلعه اي به همين نام از دورة اسالمي 
گرفته که با سنگ الشة سفيد رنگ با نخلستان سرسبز و 
انبوه در فاصله چهل کيلومتري جنوب غرب شهر َبزمان 
هکتار   ۲۵ حدود  با  اسپيدژ  گورستان  است.  شده  واقع 
وسعت، آثار دو دورة متمايز اسالمي و پيش از تاريخ را 
دربردارد. سفالينه هاي اسپيدژ با نقوش انساني، حيواني 
(جانبازي،  شده اند  تصوير  بي جان  طبيعت  و  نباتي  و 
۱۳۹۱). در بررسي اضطراري اين گورستان در مجموع 
ديگر  فرهنگي  آثار  و  سفال  قطعه  هزار  سه  به  نزديک 
ميان حدود ۹۷ درصد آن  اين  از  که  جمع آوري گرديد 
بقاياي ظروف سفالين (اغلب نخودي، قرمز و خاکستري 
و  سنگي  آثار  به  متعلق  آن  ديگر  درصد   ۳ و  منقوش) 

تصوير ٢٧. نقش شانه اي مانند بز که بر روي 
سفال هاي جنوب شرق و به ويژه کشيک ديده 

مي شود، مأخذ: نگارندگان

زندگي  افسانة  زرين  جام   .٢٨ تصوير 
https://www.isna.ir/ مأخذ:  مارليک، 

news/96021810934

تصوير ٢٩. نقش بز روي سفال به دست 
آمده از گورستان اسپيدژ ، مأخذ تصوير 
بزرگ: نگارندگان، مأخذ تصوير کوچک: 

محمد حيدري

تصوير ٢٤. نقش ثابت رديفي از بزها بر 
روي سفال  خاکستري عصر مفرغ گورستان 

کشيک، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٢٥. نقش ثابت رديفي از بزها بر روي 
تکه سفال  خاکستري عصر مفرغ گورستان 

کشيک، مأخذ: نگارندگان
  

تصوير ٢٦. نقش بز در کادر جداگانه که در 
چهار طرف خمره نقش شده است، مکشوفه 

از گورستان کشيک، مأخذ: نگارندگان



از  تنوع خاصي  از  اسپيدژ  در  است. سفالينه ها  مفرغي 
فرم، رنگ، خميره و نقش برخوردار است. سفالينه هاي 
پخت  ظروف  شامل  عمومًا  دست ساز  و  زمخت  خشن، 
آجري  يا  نخودي  خميره  داراي  غالبًا  و  مي شدند  پز  و 
با بدنه اي ساده و بدون نقش بوده اند. در اسپيدژ انواع 
سفالينه با خميره هايي به رنگ هاي نخودي، قرمز آجري 
نقشمايه هاي  است.  آمده  به دست  منقوش  خاکستري  و 
و  سمبليک  انساني،  جانوري،  گياهي،  نقوش  شامل  آن 
مي توان  حيواني  عمدة  نقوش  از  است.  خاص  مفاهيم 
نقش  منطقه همچون  بومي  نقوش جانواران و حيوانات 
مار،  عقرب،  و  جبير)  آهو،  ميش،  قوچ،  (كل،  بزسانان 
الكپشت و نقوش گياهان و درختاني همچون نخل خرما، 
همچون  بي جان  طبيعت  نقوش  همچنين  و  گندم  خوشه 
نقوش تپه، كوه، كوهستان، خورشيد و نقوش مواج آب 

اشاره نمود (Heidary et al., 2019) (تصوير ۲۹).
نقوش شانه اي شكل (همانند تصوير ۲۷) چهار بز سر 
به هم داده كه تشكيل گردونه خورشيد يا حيات (صليب 
سفالينه هاي  محوري  نقوش  از  مي دهند  را  شكسته) 
به دليل عدم چاپ  متأسفانه  اسپيدژ محسوب مي گردند. 
عدم  و  محوطه  اين  از  آمده  به دست  اطالعات  نشر  و 
امکان  محوطه  اين  سفال هاي  به  نگارندگان  دسترسي 

شناخت بيشتر سفال ها و تصاوير موجود برروي آنها 
امکان پذير نيست.

محوطه ِچِگرَدک
محوطه باستاني چگردک در جلگه چاه هاشم جازموريان 
مفرغ  عصر  به  مربوط  گورستان  دو  و  تپه  يک  شامل 
به دليل   ۱۳۸۴ سال  در  محوطه  اين  است.  بلوچستان 
سوداگران  سوي  از  که  گسترده اي  غارت  و  تخريب 
فراواني  آسيب هاي  و  آشفتگي  دچار  گرفت  صورت 
دهستان  و  دلگان  بخش  در  محوطه  اين  است.  گرديده 
کيلومتري شمال شرق روستاي  و ۱۰  هاشم  جلگة چاه 
چگردک واقع شده است (Heydari et al, 2015). طي 
 ۱۳۹۷ سال  در  گرفته  صورت  نجات بخش  حفاري هاي 
فرهنگي  ميراث  کل  اداره  باستان شناسي  تيم  توسط 
جمله  از  متنوعي  آثار  بلوچستان  و  سيستان  استان 
رنگ  قرمز  و  خاکستري  نخودي،  منقوش  سفالين  آثار 
کشف گرديدند. در سفال هاي منقوش به دست آمده نقش 
بر  کرد.  مشاهده  مي توان  به وفور  را  منطقه  کوهي  بز 
روي سفال هاي اين محوطه بيشتر نقش بز در قاب هاي 
جداگانه و در فرم هاي چندتايي مي توان مشاهده نمود. 
به صورت  بزهاي  تصاوير  شده،  کشيده  فرم هاي  در 

تصوير ٣٢. ظروف سفالين منقوش به بز به دست آمده از محوطه عصر مفرغي چگردگ بلوچستان، مأخذ: محمد حيدري

تصوير ٣٠. پويانمايي توليد مثل و چرخه زندگي و تولد بز تا 
رسيدن به مرحله بلوغ، مأخذ: صدقي و همکاران، ١٣٩٦: ٧

 

تصوير ٣١. پويانمايي توليد مثل و چرخه زندگي و تولد بز تا 
رسيدن به مرحله بلوغ، مأخذ:همان: ٧

در  بز  نقش  با  تصويرسازي   
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فرم ها  بيشتر  البته  که  واقع نگار هستند  و حتي  انتزاعي 
به صورت ثابت و بي حرکت و حتي در يک الي دو مورد 
حالت  در  را  بز  هم حرکت  پشت سر  تصاوير  مي توان 
نيمه متحرک مشاهده کرد (تصاوير ۳۲ و ۳۳). متأسفانه 
گزارش هاي  چاپ  عدم  و  بيشتر  دسترسي  عدم  به علت 
مربوطه به اين محوطه و داده هاي به دست آمده از آن 
امکان تشريح کامل اين موضوع براي اين محوطه بيشتر 

از اين امکان نخواهد داشت.

بمپور
امروزه بمپور نام بخش و دهستاني از توابع شهرستان 
به  ازجنوب  ايرانشهر،  به  شرق  از  که  است  ايرانشهر 
الشار، از مغرب به کوير و از شمال به دامن و زمان 
نخستين  و  کشف  اشتان  را  محوطه  است.اين  محدود 
و  قبرستان خوراب  و  تپه  اين  در  را  علمي  کاوش هاي 
دکارتي  (Stein, 1937). سپس  انجام رساند  به  دامن 
ادوار  آن شناخت  نتايج  که  پرداخت  کاوش  به  درآنجا 
تا  شش گانه  بمپور براساس مطالعات سفالي بوده که 
(DeCardi, 1970).درگزارش  است  معتبر  امروز  به 
غرب  سمت  در  که  آمده است  بمپور  درمورد  اشتاين 
مقدار  متر مربع،   ۲۷۰ حدود  مساحتي  در  بمپور،  قلعه 
سفال هاي  اختالف  بودهکه  پراکنده  سفال  زيادي 
موجود دراين سطح نشان مي دهد که يک دوره استقرار 
طوالني در اين محوطه بوده است. دوره هاي سفال پيش 
اشتاين  که  منطقه  بمپور و ساير محوطه هاي  تاريخ  از 
گزارش کرده درحقيقت شامل دو گروه سفال جدا گانه 
نقوش  با  دست ساز  سفال هاي  نخست  گروه  است. 
قلعه سردگاه  سادة هندسي که ازمحوطه چاه حسيني و 
سفال  نوع  آمده است،اين  بمپوربه دست  درغرب 
درتپه هاي موجود درامتداد هليل رود تا تل ابليس کرمان 
اشتاين  سفال هاي  دوم  آمده است.گروه  نيزبه دست 

نوعي سفال چرخساز است که با طرح هاي ظريف تري 
بمپوربه دست  شرق  محوطه هاي  از  و  تزيين شده 
چپ  ساحل  درمحوطه هاي  سفال  نوع  اين  آمده است. 
بمپور نيز ديده شده است. درخود تپه بمپور سفال هايي 
توليد مي شده است که نه تنها با سفال نوع کولي مکران 
به  شبيه  نمونه هاي  بلکه  است،  مقايسه  قابل  پاکستان 
ديده  نيز  فارس  استان  باستاني  درمحوطه هاي  آن 
خاکستري،  سفال هاي  بمپور  محوطه  در  شده است. 
نخودي و قرمز وجود دارد (سيدسجادي، ۱۳۸۲). نقش 
بز،گوزن،مرغابي وعقرب بر روي تعدادي ازسفال ها به 
ديده  ظروف  کف  در  عقرب  نقش  که  مي خورد  چشم 

مي شود (تصاوير ۳۴ و ۳۵) (رهبر، ۱۳۸۲). 
مطالعات  در  مرجع  سفال  به عنوان  بمپور  سفال هاي 
باستان شناسي هزارة سوم قبل از ميالد در بلوچستان 
دهمرده  و  (شيرازي  مي شود  گرفته  درنظر  ايران 
شد  عنوان  باال  در  که  همانطور   .(۱۳۹۳ پهلوان، 
ادوار  از  طبقه بندي اي  داراي  آمده  به دست  سفال هاي 
مي توان  ششم  دوره  سفال هاي  در  که  است  شش گانه 
بزها  از  رديفي  همچون  جانوري  نقوش  با  خمره هاي 
را مشاهده کرد (تصوير ۳۶) (DeCardi, 1970). در 
اين سه تصوير (تصاوير ۳۴، ۳۵ و ۳۶) تمام تصاوير 
قرار  سرهم  پشت  و  ثابت  رديفي  در  بزها،  به  مربوط 
گرفته اند، و هيچ گونه حرکت و حالت کشيدگي حتي در 
تصاوير دال بر نيمه متحرک بودن شان نيست. اما نکتة 
نقاش هنرمندي که  قابل بررسي است گويا  ديگري که 
تکه سفال هاي تصوير ۳۶ را طراحي و رسم نموده يک 
قالب براي نقش اندازي  از يک فرم و  نفر بوده است و 
استفاده شده است. اما نوع سفال هاي بمپور به ويژه با 
طرح تصاوير شماره ۳۶ را مي توان هم در بلوچستان 
محوطه هاي  ديگر  و  شهرسوخته  هم  و  پاکستان 

جنوب شرق مشاهده کرد (تصوير ۳۶).

تصوير ٣٣. رديفي از بزهاي مختلف بر روي سفال به دست 
آمده از چگردک، مأخذ: محمد حيدري

تصوير ٣٤. خمره يافت شده از بمپور با رديفي از نقوش بز، 
Decardi, 1968: 155:سمت چپ، مأخذ



نتيجه
جنوب شرق فالت ايران در هزارة سوم پيش از ميالد (عصر مفرغ) با تحوالتي چون آغاز شهرنشيني، 
افزايش جمعيت، گسترش مبادالت فرامنطقه اي و پيچيدگي اقتصادي و اجتماعي تحول عظيمي پيدا نموده 
و شبکه هاي بزرگ مبادالتي اين دوره، بزرگ ترين مراکز شهرنشيني شرق و غرب را از طريق راه هاي 
تجاري به همديگر ارتباط مي داده  است.از بزرگ ترين محوطه هاي اين منطقه که در اين برهم کنش ها به خوبي 
سهم و راه خود را مشخص نموده اند، مي توان به محوطه هاي کنارصندل، شهداد، تيه يحيي و تل ابليس و 
غيره در کرمان و شهرسوخته، بمپور، خوراب، دامين، اسپيدژ، چگردک و کشيک در سيستان و بلوچستان 
اشاره داشت.در اين دوره است که هنر به سطحي تعادلي براي اجراي مضامين آييني - قدسي بدل مي شود 
و مضامين محيطي و زيستي بر روي آثار و دست آفريده ها با مفاهيمي ملي و منطقه اي پيوند خورده و 
به رشتة تحرير درآمده است. با بررسي و تطبيق آثار مورد مطالعه در اين پژوهش مشخص گرديد که 
نقش ها و موضوعات موجود بر روي سفال هاي پيش از تاريخي داستان هايي فرامنطقه اي هستند، همانند 
نقش بز و داستان آن بر روي خمرة چرخة زندگي و جام پويانمايي شهرسوخته که تصاويري مشابه با 

آن در ديگر مکان ها و فرهنگ ها قابل مشاهده است. 
اما در تقسيمات صورت گرفته توسط نگارندگان برحسب نوع تحرک در نقشمايه هاي حيواني بز بر روي 
سفال هاي عصر مفرغ سيستان و بلوچستان؛ دقيقًا طرح هاي بز در سه فرم ثابت، نيمه متحرک و تصاوير 
متحرک يا به بيان امروزي پويانمايي، قرار گرفته است. با بررسي هاي دقيق تر بر روي نقشمايه هاي 
نيمه متحرک و به خصوص متحرک شهرسوخته، تپه صادق و کشيک نيک شهر که جست وخيز و حرکت 
بز به همراه داستان سرايي که براي ما هنوز نامشخص است؛ اين نتيجه حاصل مي شود که مردمان 
و هنرمندان نقاش – سفال گران با متحرک سازي تصاوير و خلق چنين تصاويري آشنا بو ده اند و تنها 
پويانمايي در باستان مربوط به يک جام و حتي به طور دقيق تر طرحي تصادفي نبوده است. نقشماية بز 
در کنار درخت زندگي، آميزش و تغذيه به نوزاد، همچنين طرح هاي تجريدي و استيليزه شده در قالب 
تک فريم و چند فريمي که آميخته با داستان هاي ملي گذشتگان بوده، به طور گسترده اي روي سفال هاي 
اين منطقه مي توان مشاهده کرد. درنهايت مي توان نقوش متحرک يا پويانمايي را در محوطه هاي سيستان 

تصوير ٣٥. نقش رديفي از بزها بر روي تکه سفال هايي از منطقه 
Moradi et al, 2014: 278-279:بمپور، سمت راست، مأخذ

تصوير ٣٦. قطعات سفال به دست آمده از بمپور با نقوش بز، 
Stein, 1937:VII:مأخذ
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همانند شهرسوخته و تپه صادق که يکي از محوطه هاي اقماري شهرسوخته است و همچنين محوطه 
کشيک نيکشهر در بلوچستان مشاهده کرد. همچنين نقوش نيمه متحرک بزبر سفال هاي بررسي شدة 
محوطه هايي همچون شهرسوخته و چگردک وجود دارد. نقش ثابت بز نيز بر روي سفال هاي موجود 
در تمام محوطه هاي جنوب شرق ازجمله شهرسوخته، کشيک، بمپور، اسپيدژ و چگردک قابل رديابي و 
شناسايي است. به عالوه بايستي منتظر يافته هاي جديدي باشيم که مطمئن فرضيه مرتبط گستردگي و 

توسعه نقوش متحرک بر روي سفالينه هاي جنوب شرق را در آينده بيشتر تاييد خواهند نمود.

سپاس گزاري 
نگارندگان اين پژوهش از جناب آقايان محمد حيدري و نيوشا مؤمني و نيز از سرکار خانم فرح انگيز 
صبوحي ثاني بابت کمک هايشان در نگارش مقاله و ارائه برخي اطالعات و تصاوير به نويسندگان و نيز از 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان و موزة منطقه اي جنوب شرق زاهدان 

که فرصت مطالعه در اشياء مذکور را فراهم کردند سپاسگزاري مي نمايند.
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The third millennium BC (the Bronze Age) has been coincident with huge changes; this period’s 
exchange networks have been used to connect the biggest urban areas located in the Eastern and 
the Western Iran by trade roads. The most significant archeological sites in this region, that played a 
significant role in trade transactions, include Konar Sandal, Shahdad, Tepe Yahya, Tal-i Eblis, etc. in 
Kerman Province, and Shahr-i Sokhta, Bampour, Khourab, Damin, Spidej, Chegerdak, and Keshik 
in Sistan and Balouchistan. 
This period’s art is turned into a balanced surface for holding holy rituals, while environmental and 
biological concepts have been used either to decorate handicrafts or to author great textbooks.
In Iran’s Southeastern archeological sites, including Shahr-i Sokhta, Keshik, Chegerdak, Bampour 
and Spidej, etc. intact and broken pottery wares have been discovered in different sizes. These 
pottery wares included animal motifs such as scorpions, rams, fish, birds, and goats which are easily 
identified considering this region’s particular ecology. Goat as one of the most prevalent animal 
motifs on Southeastern pottery wares can be found on different gray, red, and beige pots, either 
in form of a single animal in spate frames or a row of goats in black or brown, depicted one after 
another. Two hypotheses are presented for such motifs: 1) the artist has depicted a sequence of goats 
after each other, or 2) it is only one goat that is moving and jumping. 
The animation is defined as a fast-consecutive illustration of a two-dimensional work of art or a real-
life situation which creates an illusion of movement. It is worth mentioning that the development 
of the concept of animated motifs and prehistoric artists’ acquaintance with the moving images or, 
in modern terms, with the animation, are neither random nor specific to the animation depicted on 
Shahr-i Sokhta goblet. There are many similar animations on Southeastern pottery works from Tepe 
Sadegh and Keshik cemetery as well. The artists have used different animal motifs such as fish, 
goat, and birds to create the illusion of movement. 
Some of the prevalent motifs used on this period’s pottery wares depict goats standing under a tree, 
mating and feeding the kid, as abstract and stylized motifs in a single-frame and multi-frame format, 
in accordance with national folklore. Finally, animated motifs existed elsewhere in the Southeastern 
region, especially in Sistan and Balouchistan as well as Shahr-i Sokhta, and Tepe Sadegh as one of 
the associated sites to Shahr-i Sokhta. Keshick archeological site, located in Nikshahr, is another 
instance. Furthermore, semi-animated goat motifs exist on pottery wares taken from sites such 
as Shahr-i Sokhta and Chegerdak. The static motif of the goat is also observable on all pottery 
wares from the Southeastern part of Iran including Shahr-i-Sokhta, Keshik, Bampour, Spidej, and 
Chegerdak.
Keywords: Painted Pottery, Goat Symbol, Imagery, Ancient Animation, Bronze Age
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The design of the animal motif of goat is one of the unique features of some pottery in the southeast 
of the Iranian Plateau in the ancient times, especially in the third millennium B.C., which helps to 
distinguish between the pottery of this area and other archaeological sites in the country. The goat 
images on prehistoric pottery in the southeast of Iran have been made in various forms, depicting 
semi-naturalism and abstraction (pectiform), or distinct racial components (long and crescent 
horns). In the present research, the animal motifs of wild goat on pottery of the archaeological sites 
of Shahr-i Sokhta (Burnt City), Tepe Sadegh in Sistan, Bampur, Keshik, Spidej and Chegerdak in 
Baluchistan have been studied. In general, they can be divided into the immobile, semi-animated 
and animated categories in terms of their imagery. In the present study it has been tried to explain 
these three categories in the aforementioned sites by introducing new samples of pottery in the 
southeastern region. The present study is descriptive-analytical, and it has used a variety of library-
based descriptive methods as well as field studies (including repairing-related activities and 
technical studies conducted on pottery wares discovered from the Southeastern Iran) to gather 
required data.
Pottery has been the main source of artistic endeavors and desires for pre-historical people. This 
can be observed in the production of different forms of pots. The outer surface of pottery wares 
was like a canvas on which the painters and artists could depict their art and thoughts. Therefore, 
to better understand pre-historical people’s lifestyle, we can analyze the motifs depicted on pottery 
wares. An investigation on pottery motifs is considered significant because in a way, some of them 
are considered as pieces of script or writing, used by the artists to convey their concepts, thoughts, 
beliefs, and values.
Archeological studies have illustrated that goats have been first domesticated in Helali valley, 
located in Eastern Mediterranean region, while they have been domesticated in Iran’s Ganjdareh 
by 8000 BC. One of the oldest animated motifs in Iran is the goat motif on Shahr-i Sokhta’s goblet 
which has been registered as the first Iranian animation in history. 
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