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چكيده
نقوش حيواني از ديرباز در هنرايراني اهميت داشته است. اين نقوش گاه به سبب کاربردشان از جنبه 
کشاورزي و تغذيه، به عنوان نمادي از خدايان، سلطنت و يا عناصري از کائنات به شمار آمده اند. در ميان 
نقوش حيواني، نگاره بزکوهي از اهميت بسيار برخوردار است. اين نقش در دوران باستان کارکردي بيش از 
يک نقش تزئيني داشته، و نماد طلب باران و برکت بوده است. از عصرساساني و سپس دوران اسالمي که 
اعتقادات وگرايش هاي هنر وفرهنگ تغييرات اساسي داشته، نگاره بزکوهي نيز به حاشيه رفت وبيش ترين 
کارکرد خود را در دست بافته هاي روستايي وعشايري حفظ نمود. هدف مقاله پيش رو جست و جوي علت 
تداوم وحفظ اين نقش در هنر باستان وسپس دوام آن در هنر گليم است. اين تحقيق با توجه به  نگاره هاي 
در دسترس از دوران پيش از تاريخ تاکنون، با روش مقايسه اسناد به جا مانده در دوران مختلف و روش 
توصيفي - تحليلي،  ردپاي حضور بزکوهي و معناي آن را در هنرايران مورد بررسي قرار داده است. روش 
گردآوري اطالعات نيز کتابخانه اي است. به نظر مي رسد اين نقش از ديرباز بر سنگ نگاره ها وجود داشته و 
با توجه به عقايد وآيين مردمان گذشته به عنوان نماد باران، باروري وفراواني شکل گرفته و از نسلي به نسل 
ديگردر هنرباستان انتقال يافته و در دست بافته هاي عشايري که از آسيب تغييرات دوران در امان بود، 
محفوظ مانده است. نزديکي اين نقش با زندگي، معاش ومحيط زيست وآرزوهاي بافنده و انتقال سنتي آن طي 
قرن ها، موجب حفظ آن در ميان بافته هاي عشايري تا به امروز است. بي آن که بافنده امروز برمعناي دقيق اين 

نقش آگاه باشد حافظ  آن است وبه اين ترتيب گليم محمل يک نگاره و آرمان باستاني گشته است.

واژگان كليدي 
 بزکوهي، تمدن باستان، گليم، عشاير ايران.



مقدمه
اهميت نقوش حيواني 

پيش از اين مردم مي پنداشتند پديده هاي طبيعي، مانند 
خاک،  وحاصل خيزي  باروري  وتوفان،  باران  ريزش 
کنترل  براي  انسان  است.  نامرئي  نيروهاي  تحت نظارت 
طبيعت و ايجاد رفتار مساعد درآن دست به هرآنچه که  
وتسلط  برکت  بهبودي،  به  تا  ميزد  بود  موثر  او  به گمان 
برمحيط دست يابد.با باال آمدن ماه، جزر ومد مي شد، صداي 
يک پرنده ممکن بود نويد باران باشد، يک جانور چهار پا 
اورا به سرچشمه ايي در کوه ودشت رهنمون مي کرد. رفتار 
غريزي حيوانات در پيش بيني حوادث طبيعي ويافتن منابع 
آب وحيات، براي انسان اين تصور را به وجود آورد که در 

ايجاد حوادث وآنچه مطلوب است، نقش دارند. 
هنرمندان باستان جانوراني را بر مبناي تصورات خود از 
گل وسنگ وفلز خلق کردند که از ديدگاه شان داراي نيروي 
مانايي بوده و در حوادث وطبيعت نفوذ داشتند. حيوانات 
گاه به عنوان نيا يا توتم در دوران باستان مورد احترام يا 
پرستش قرار گرفته وبه سبب زيبايي و يا قدرت طبيعي مورد 

ستايش بودند. 
تصوير بزکوهي در هنر ايران، از ديرباز نقش بسيار 
مهمي داشته و نگاره هاي آن از دوره هاي پيش از تاريخ در 
نقوش غارها، سنگ هاي حجاري شده، بر ظروف سفالي و 
فلزي بسيار ديده شده است. اين نقش چه به شکل طبيعي  
ديده  لرستان  برنزکاران  هنر  در  بال دار  به صورت  يا  و 
مي شود و و در دوره هخامنشي به باالترين شکوه خود از 
جهت تنوع شکل رسيد و طي قرن ها نمادي از نيروي زندگي، 

باروري و نگهبان درخت زندگي به شمار مي آمد.
در برخي منابع نگاره بزکوهي، نماد حيواني از گيل گمش، 
آناهيتا،  ونشانه  حيوانات  ارباب  نيز  سومريو  شاه خداي 
ايزدباران است. در دوران پيش از تاريخ نگاره هاي بزکوهي 
بر سنگ ها نقاشي و حک مي شد وسفال گران شوش همواره 
قرص ماه يا ديگر نگاره هاي نمادين را ميان شاخ ها و تنه 
بزکوهي مي نهادند وتعداد زيادي از آب خوري هاي سفالين 
شوش در هزاره هاي سوم و چهارم، غير از حاشيه نقشي 

جز اين ندارند.
بي شک هويت نقوش چهارپايان ايران، متاثر از شرايط 
زيست محيطي، فرهنگي وآيين اين مردم است. مي توان گفت 
نحوه زندگي  اجتماعي  ازشرايط  هنري  پديده هاي  برخي 
ومعاش مردم دوران خود متاثر بوده و نشان گر اهميت 
اقوام  طبيعت اطراف  در  وموضوعات  موجودات  بعضي 

سازنده آن مي باشد.
هدف اصلي اين پژوهش شناخت معنا و مفهوم نگاره 
بزکوهي و تداوم آن در هنر ايران، از دوران باستان تاکنون 
است. با توجه به تغيير شرايط، آيين و شيوه معاش ايرانيان 
در سده هاي گذشته، همچنان نگاره بزکوهي به شکل هاي 
مختلف در صنايع دستي و دست بافته هاي اقوام ايراني از 

قوام و دوام برخوردار است. 
سئوال اصلي پژوهش پيش رو اين است که چرا نقش 
و  شده  تکرار  باستان  ايران  هنر  در  اين حد  تا  بزکوهي 

سرنوشت آن در دوران بعد چگونه بوده است؟
براي اين منظور نقش بزکوهي از سنگ نگاره ها، سفالينه ها 
و فلزکاري در ميان اسناد موجود و در دسترس از تاريخ 
و تمدن باستاني تا گليم عشاير در دوران معاصر، مورد 
بررسي و مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه اين پژوهش 
توصيفي تحليلي و گردآوري اطالعات کتابخانه اي است.

همچنين اين نقش در ميان نقوش در دسترس از دست بافته ها 
به ويژه گليم عشاير مناطق بختياري، شاهسون و قشقايي با 
ارجاع به پيشينه آن در هنر باستان بررسي شده است. در 
اين پژوهش اهميت نگاره بزکوهي از جنبه معنا، کارکرد و 
ارتباط آن با اساطير، باورها، اعتقادات، آيين ها در دوره هاي 

تصوير١-  منطقه زيستي بزکوهي به رنگ سبز، ماخذ: تاجبخش، 
١٣٧٤ ،١٠٦

تصوير٢- بزکوهي، ماخذ: همان، ١٠٦

تصوير٣-سنگ نگاره کوهاي خراوند، ماخذ: ناصري فرد ، ١٣٨٨

گليم حافظ نگاره بزکوهي از دوران 
باستان 



شماره۲۱ بهار۹۱
۵۷

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

مختلف تاريخي و تداوم آن در دوران معاصر،مورد بررسي 
قرار گرفته است.

ريخت شناسي بزکوهي
اشکال مختلف از نگاره بز در هنر باستان موجود است 
که گاه نيز به دليل شباهت با ديگر چهارپايان نظير قوچ، بز و 
مرال، شناسايي دقيق آن مورد ترديد است ودربرخي متون 
به اشتباه نام گذاري مي شود.ازاين رو ضروري است ابتدا 

مشخصات ظاهري اين چهارپايان بيان گردد.
قوچ

 گله داران و جوامع دام داري اوليه در فالت ايران، قوچ 
را نماد برتري برساير دام ها به ويژه گوسفند مي دانستند 
اوست.  حلزوني شکل  قوچ، شاخ هاي  اصلي  و مشخصه 
قوچ ازخدايان مذکر وابسته به باروري وزايش بوده ودر 
خنوم،  و  خداي آفرينش  آمون  نماد  اسطوره هاي مصري 

خداي خالقيت است.
مرال، گوزن، گاو کوهي 

است، شاخ هاي  ها  گوزن  خانواده  از  که  اين حيوان   
دراز وچند شاخه دارد و شاخ هايش بيش از گوزن زرد وتا 
١١٠ سانتي متر رشد مي کند. زيست گاه اين حيوان که اغلب 
با بزکوهي اشتباه گرفته مي شود، بيش تر در مناطق شمالي 
ايران  است. اين حيوان از پراکندگي وگستردگي محل زيست 

مانند بزکوهي برخوردار نيست.
آهو

اين حيوان نيز در سراسر ايران پراکنده است. شاخ آن 
تا ٤٤ سانتي متر رشد مي کند، پاهاي بلند و گردن کشيده 
وشاخ هايش کوتاه و به سمت عقب است. درمجموع از مرال 

وبزکوهي و قوچ کوچک تر است.
کل، پازن، بز کوهي

ومناطق  ايران  استان هاي  درتمام  تقريبا  بزکوهي   
کوهستاني پراکنده  است.(تصوير١) اين حيوان شکار طبقات 
مختلف اجتماع از شاه واشراف ومردم کوه نشين بوده  است. 

آن  باال مي رود، شاخ  از صخره ها  به راحتي  وبز  کل 
شمشيري و زيبا است وسن حيوان از برجستگي روي شاخ 

برآورد مي شود.(تاجبخش، جمالي، ١٣٧٤، ١٠٧) 
در پايين چانه جنس نر دسته اي از موهاي بلند ريش مانند 
روئيده است. دم آن کوتاه است و طول آن با موهاي انتهايي 
کمي بيش تر از طول گوش است. پاهاي قوي و سم آن نسبتا 

پهن است.(تصوير٢)
ُمهره هاي  روي  بر  نخستين بار  براي  بزکوهي  نقش 
چهارم  به هزاره هاي  متعلق  بين النهرين  شکل  استوانه اي 
و سوم ق.م ديده مي شود.(هال، ١٣٨٠، ١٠١)ونقش آن در 
تمام آثار متنوع فلزي و سفالي، تا دوره ساساني ساخته و 

پرداخته  مي شده است. 
بز کوهي بر سنگ نگاره هاي ايران

نگارهاي سنگي قديمي ترين کتاب بشر اوليه است که 
برآن عاليق، ساليق واعتقادات خود را ثبت نموده است.

وغارها  کوه ها  دل  بر  نقش   ٢٥٠٠٠ ٣٠٠٠٠تا  حدود 
حجاري شده  است که به جرات مي توان گفت فراوان ترين 
نقش يافته شده در سنگ نگاره ها بزکوهي به ويژه بزکوهي نر، 
باشاخ هاي بزرگ وکشيده به سبک هاي گوناگون است که 
در غالب صحنه ها خودنمايي مي کند.(فرهادي، ١٣٧٧، ١٣٠)
در   اين حيوان  گسترده  به پراکندگي  باتوجه  نقش     اين  
 ايران    در   سنگ   نگاره هاي مناطق کوهستاني لرستان ارسباران، 
ديده  ايران  مناطق   وديگر  دشت مغان  خمين،  کهکيلويه،   

شده است.(تصوير ٣) 
بزکوهي با شاخ هاي بلند به عقب برگشته وگردن باريک 
نود درجه نقش ثبت شده در سنگ نگارهاي مناطق مختلف 
ايران است و به معني درخواست آب، زايندگي و فراواني 
نعمت است وبه نظر مي رسد، سنگ نگاره دايره ايي شکل با 
سه شاخه کوتاه درانتها (  )استليزه نقش بزکوهي است. 
(ناصري فرد، ١٣٨٨، ١٣٣) در کنار نقش نگارهاي کشف شده 
از بزکوهي نقش نگاره اي به شکل لوزي hu  ديده مي شود 

تصوير ٤- مقايسه نمونه هايي از نقش بزکوهي همراه با نمادي از زمين (الف )ب-بزکوهي با نمادي از آب بين شاخ هايش، الف، 
آبخوري هاي به دست آمده در منطقه شوش متعلق به ٣٦٠٠ -٤٠٠٠ سال قبل از ميالد،ماخذ: کامبخش فرد، ١٣٧٩ ،٨١ ج-نقش پرنده بر 

لبه آبخوري، ماخذ: نگارنده 

 



که از مجموعه خطوط مختلط ايالم کهن بوده واز سوي 
پروفسور باستان شناسي به هينتس١، معني تقديس شناسايي 

شده است.
وجود نقشي زيگورات شکل در نزديکي اين طرح مويد 
تقدس آن است. غالبا نقوش بزکوهي در مناطق نزديک به آب 
بوده وحتي امروزه جزء مناطق با برکت به حساب مي آيد.

مانند يک فرشته اسطوره ايي  اين دوره نقش بزکوهي  در 
ومقدس نگهبان ماه ودرخواست کننده آب، زايندگي و فراواني 

درهمه جا ديده مي شود.(همان، ١٣٤)
نقاشي براي انسان در دوره باستان، اولين خط نوشتاري 
او محسوب مي شود و اميد به باروري وبرکت بيش تر است 
نمادي  به عنوان  بزکوهي  نقش  گفت  مي توان  قاطعانه  و 
از ماه وباران بيش از حيوانات ديگر مانند گوسفند، اسب، 
گوزن وشير براي مردمان گذشته ايران اهميت داشته و 
فراواني آن نشانه اهميت در زندگي واعتقادات آن ها است. 
با توجه به اين که بز نسبت به گرما ومناطق صعب العبور، 
کوهستانيو پوشش گياهي کم مقاوم بوده و شکار بومي 
ايران است، اهميت حياتي اين حيوان در معاش و گذران زندگي 
کوچ نشينان آشکار است.  از سويي براي انسان عصرباستان، 

شاخ اين حيوان يادآور ماه است. 

اهميت ماه با توجه به رابطه آن با رستني ها،آب و بارش 
باران در طبيعت حياتي است.«شاخ مظهر نيروي فوق طبيعي، 
الوهيت، سلطنت، قدرت، پيروزي، فراواني گله و محصول، 
زاد و ولد و باروري مي باشد. همچنين مظهر نيروي جان با 
اصل حياتي که از سر بر مي خيزد؛ از اين رو شاخ هاي روي 
کاله خود يا سرپوش نيرويي مضاعف مي بخشد. ايزدان 
شاخ دار نيز، هم مظهر جنگ جويي، هم مظهر باروري و هم 

ارباب حيوانات به شمار مي آيند». (کوپر، ١٣٧٩، ٢١٨)
مي توان گفت نقش بزکوهي بيش از ساير حيوانات، در 
رفته  به کار  ميالد  از  پيش  هزاره هاي  سفالينه  و  مفرغ ها 
است. «اين حيوان که در باورهاي قومي و اساطيري، اصل 
مذکر و سمبل[ نشانه] قدرت توليد به شمار مي رود، يکي از 
حيوانات حاکم بر آسمان ها، دهمين عالمت از منطقه البروج 
و همچنين يکي از صورت هاي فلکي در آسمان شمالي است 
که «بزشاخ دار» نيز ناميده مي شود. بزکوهي نيز رب النوع 

ماه است». (جابز،١٣٧٠ ،٢٥-٢٣ ) 
نيز  ديگر  شاخ دار  وجانوران  بزکوهي  براي  ايرانيان 
نيروي جاودانه اي  قائل بودند و به احتمال قوي ميان شاخ هاي 
خميده وهالل ماه ارتباطي متصور بودند. ماه از زمان هاي 
بسيار قديم با باران و خورشيد با گرما و خشکسالي مرتبط 

تصوير٥الف- نقشمايه بزکوهي خالصه شده همراه با نماد آب، 
يافته شده در تپه حصار، ٤٥٠٠ سال قبل از ميالد، تصوير٥ب- بز 

با ماه در ميان شاخ هايش، شوش، ماخذ: نگارنده

تصوير ٦- آناهيتا با بزکوهي بر سرش، نمادي از ايزد آب، ماخذ:
گيريشمن، ١٣٧١، ٢٤

تصوير ٧-دسته ظرفي ازمفرغ هاي لرستان درمقايسه با بزکوهي 
بال دار دوره هخامنشي، ماخذ: گيريشمن، ١٣٧١، ١٠٣

تصوير ٨- بزکوهي ريتون اشکاني، موزه رضاعباسي

1-Walther Hinz
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دانسته مي شد . 
بنابراين شاخ در نزول باران موثر شمرده شده و اين 
وابسته آب به طور برجسته روي ظروف جلوه دار شد و 
ميان هالل شاخ ها همچون مخزن  در  ماه  همواره قرص 
آب به تصويرکشيده مي شد. و چهارگوشه نشانه زمين 
است، زيرا داراي چهار جهت اصلي استو آسمان نيز به 
جلوه  را گشوده است،  بال هاي خود  که  پرنده هايي  شکل 
و  رمزي  معاني  به اين  توجه  با   (١٣٨٠، ١٥ مي کند.(پوپ، 
جادويي مي توان دريافت که چرا نقش جانوران شاخ دار با 

صراحت و قوت در نمونه هاي هنري جلوه گر شده است. 
بزکوهي دراسطوره هاي ايران

اسطوره، واکنش ناتواني انساني نسبت به عدم آگاهي از 
علل واقعي حوادث و تالش درجهت تفسير آن است. ماهيت 
اسطوره ها با نماد توصيف مي شود چراکه نمادها مناسبات و 
ارتباطات بين دال و مدلول، انسان و ايزد را تعريف مي نمايد. 

(کوپر،١٣٧٩ ،١٣٩)گيريشمن  معتقداست ايراني ها ويوناني ها 
در دوران هايي در هنر خود موضوع هاي اساطيري را نقل 
مي کنند.اين آثار در ايران ابتدا در سفالينه ها وبالفاصله در 
در  دوقرن  به مدت  حداقل  و  شده  ديده  فلزکار  هنرمندان 

لرستان نقش روي فلزات بود.(گيريشمن،١٣٧٤ ،٧٤)
دريکي از اسطوره ها که به داستان آفرينش انسان مربوط 
است، داستان روييدن گياهي با دو برگ (احتماال ريواس) 
به شکل انسان درآمده که به مشيه و مشيانه معروف است 
بز سپيدي  از شير  پيش آمد  براي شان  و در حوادثي که 
نوشيدند. به عبارتي بز درحيات بشر اوليه نقش مهمي دارد.

( کارنوي،١٣٨٣، ٥١)
در  که  ايزدان  بين  از  باستان،  ايران  اسطوره هاي  در 
هيئت [به شكل] چهارپايان در آمده اند  مي توان به  ورثرغنه 
(بهرام) ايزد جنگاوري وپيروزي اشاره نمود که موجودي 
انتزاعي است و يکي از تجسم هايش بز نر جنگي بوده است. 

(هينلز، ١٣٧٤ ،٧١)
 با بررسي نقشمايه بزکوهي در آبخوري هاي سفالي٤٠٠٠ 
شاخ ها  غيرمتعارف  ابعاد  شوش  در  ازميالد  قبل  سال 
مشهود است که نمادي از ماه و به عنوان سرچشمه نزول 
باران محسوب شده و دراکثر موارد نمادي از زمين، آب و 

خورشيد در ميان شاخ ها منقش است.(شکل ٤) 
جهان  باستان  اساطير  در  ورستني ها  آب  ماه،  ميان 
به ويژه اساطير هند وايراني که نياي مردمان فالت ايران 
هستند، پيوندي غيرقابل انکار وجود دارد. ارتباط ماه با جزر 
ومد، توفان و باران ارتباط آن با رستني ها را تقويت مي کند. 
در يشت ها (VII, ٤)آمده است: گياهان در گرماي ماه رشد 
مي کنند.ارتباط ماه با گياهان و رستني ها چنان است که 
شماري ازخدايان باروري هم زمان خدايان قمري نيز هستند 
فرهنگ هاي  در  ايران.  در  وآناهيتا  در مصر  هاثور  مانند 
ديگر دنياي باستان موجوداتي همچون سگ يا حلزون، مار 
ومارماهي و قورباغه در رابطه با ماه وباران است.(الياده، 

 (١٣٧٢ ،١٦٧-١٦٤

تصوير٩- بشقاب سيمين دوره ساساني،با نقش شکار بزکوهي، 
ماخذ: تاجبخش و جمالي، ١٣٧٤ ،٢٤ 

تصوير١٠- نقش قوچ در پارچه ساساني، الف-با حلقه مرواريد بر گردن به نقل از گيريشمن، ب  -بازسازي همان نقش، ماخذ:     رياضي،  ١٣٨٢ ، ٢٢٣

ب الف



در فرهنگ ايران باستان عالوه بر آن که بزکوهي نمادي 
از بهرام ايزد پيروزي است، شاخ او نيز يادآور و نشانه ماه 
است، ازاين رو در ميان شاخ هايش نمادي از آب (باران) و 
يا زمين که اشاره به رستني ها است ديده مي شود.(تصوير 
٥-٤)در مفرغ هاي لرستان  بزکوهي در کنار آناهيتا آمده 

ويادآور ايزد باروري وآب وآباداني است.(تصوير٦)
در تمدن لرستان هزاره اول قبل ازميالد  نيز پيکرهاي 
بزکوهي بسيار ديده شده است. درميان آثار به جا مانده قطعات 
نذري که منظور دقيق آن ها مشخص نيست، تصاوير بزکوهي 
وپيکرهاي سري ها)  (زير  به اسب  مربوط  وآالت  وابزار 

به   مربوط  است  ممکن  که  بوده  سنجاق  به شکل  ساده 
نشان هاي خانوادگي و يا براي قرباني وچشم ونظر ساخته 
شده و يا اشيا يي که معرف جدال قهرمان با دوجانور جنگلي 

است ديده مي شود.
از مهم ترين آثار مفرغ لرستان ميله هاي برنزي  يکي 
است که درعبادتگاهي در«سرخ دم» يافته شد اين ميله ها  
به يک صفحه مدور منتهي مي شود که در مرکز آن شکل 
سرانساني برجسته اي کار شده که  بايد سر«رب النوع مادر» 
از آسياي صغير تا شوش مورد  اقوام آسياني باشد که 

پرستش بوده است.(گيريشمن، ١٣٧١، ٤٨)
 قطعه اي از اين دسته اشياء رب النوع مذکور را  در مرکز 
داشته در اطراف آن چهار بز ديده مي شود. در قطعه اي 
درحال  را  خواهر«سروش»  «اشي»  ايزد  احتماال  ديگرکه 
دو  الهه  دوطرف  در  دارد  مرکز  در  زايش  وشيرافشاني 
بزکوهي حک شده که به نظر مي رسد داراي معناي آييني 

است که با باروري مرتبط است.(تصوير ٦)
بايد يادآور شد بزکوهي با شاخ هاي طويل، شاهکار 
نگارگران لرستان است که آن را از هنرمندان آشور به ارث 
بردند وبا توانمندي قدرت تعبير را نشان مي دهد و آن ها 

جانورنگار  هنرمندان  پيشواي  تصاوير  کوچک نمودن  در 
عهدهخامنشي بوده اند که اوج هنرشان در دسته کوزه اي از 
برنز و طالکوب با پيکره دو بزکوهي بال دار ديده مي شود و 
به نظر مي رسد الگوي آن دسته ظرفي در مفرغ هاي لرستان  
با دو بزکوهي است.(تصوير٧) در تصوير٨، ظرف(ريتون) 
با نقش حيوان شاخ دار (احتماال بز) در انتهاي آن از دوره 

١١- غزال در صحنه شکار، سفال کاشان سده هفتم ق، ماخذ:
خليلي ١٣٨٤، ٢٧٣

١٢- شير وبزکوهي، سفال نيشابور، سده پنجم ق. ماخذ: کريمي، 
کياني ، ٣٦٤١ ،١٥٨

تصوير١٣- گليم شاهسون با نقش بز کوهي.
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اشکاني ديده مي شود.
دردوران حکومت ساساني، بزکوهي به صورت ترکيبي 
ديده  سلطنتي  بشقاب هاي  بر  شاهان  شکار  صحنه  در 
آهو،  گراز،  به  شاه  وتيراندازي  شکار  صحنه  مي شود. 
بزکوهي وقوچ وشير ازمضامين تکرار شده در هنرساساني 
است. اين تصاوير نمادي از تفوق شاهان و پيروزي آنان 
بر دشمنان وبه عبارت ديگر نمايشي از شجاعت وبرتري 

پادشاه مي باشد.(تصوير ٩)
ديرينه   تمثيل  بازتاب هاي  اين صحنه ها، چون  تفسير 
شكار وجنگ، و به منزله  شكست دشمنان دنيوي و معنوي 
درهيئت حيوانات مي باشد. در هنر پارچه بافي ساساني، نقش 
تزئيني سنتي يعني شير، تازي، سگ، گراز، بز كوهي وغيره 
نيز به كار گرفته شد.(گدار، ١٣٤٥، ٣٠٢)نمونه آن پارچه اي با  
نقش بزکوهي يا قوچ با گردنبندي از مرواريد( سده٧-٦ م ) 
در قاب بيضي شکل است که از گورستان زيرزميني آنتي نوئه 
مصر به دست آمده و گيريشمن آن را منصوب به ساسانيان 

مي داند.(رياضي، ١٣٨٢، ٢٢٣) (تصوير١٠)
مي توان گفت در دوران ساساني رفته رفته اهميت نمادين  
نقش بزکوهي کم شده و درترکيب با موضوعات ديگرمانند 
در  گاه  اسالمي  دوره  در  است.  گرديده  مطرح  شکار 
درصحنه  به ويژه  وپارچه،  شيشه  سفال،  وتزئين  نقاشي 
شکارحضور يافته  و نمونه هاي زيبايي از آن به تقليد ازهنر 

ساساني مشاهده مي شود. 
ازجمله بر بشقاب سيمين معروف آلب ارسالن (٤٥٩ه.ق) 

دو  پايين  رديف  ودر  کوفي  به خط  مرکزمنقوش  در  که 
بزکوهي بال دار در نهايت زيبايي وظرافت منقوش است که 
نقش  استادان  متمادي  نسل هاي  ميراث  خود ظريف ترين 
جانوران است.(پوپ، ١٣٨٠ ،٨٥)در سفالينه ها نيز درصحنه 
شکارگاه، بزکوهي ويا غزال و به ندرت گوزن در برخي آثار 
ديده شده است.(تصوير ١٢-١١) اما مهم ترين محل حفظ و 
کاربرد اين نقش در دست بافته هاي عشايري است که در 

ادامه به آن اشاره مي شود. 
تاريخچه گليم بافي

از  کم تر  چندان  گليم  و  بافت فرش  قدمت  که  آن  با 
ولي  مي رسد،  مفرغ  به عصر  و  نيست  سفال گري  تاريخ 
وخاک  رطوبت  در  اين که  و  پشم  بودن  خلل پذير  به دليل 
را  ما  نتوانسته  هرگز  باستان شناسي  حفريات  مي پوسد، 
در  بنابراين  دهد.  ياري  کهن  بسيار  نمونه هاي  يافتن  در 
مقابل قالي بافي که سند آن دست کم به سه هزار وپانصد 
سال پيش مي رسد سند محکمي از سابقه تاريخ بافت گليم 
در دسترس نيست. اما به دليل شيوه بافت احتماال بيش از 
بافت قالي سابقه دارد وبه مردمان آسياي مرکزي نسبت داده 

مي شود.(پرهام،١٣٧١، ٣٦)
 گليم به عنوان يکي از نخستين زيراندازه هاي بشر، سابقه 
توليد بسيار طوالني دارد. بافت گليم، با توجه به انواع کاربرد 
آن شامل جل، مسند، خورجين، نمک دان، سفره، مفرش، 
و انواع دست بافت هاي تخت يا مسطح بافت؛ جاجيم، زيلو، 
شيريکي پيچ، گليمچه، جنته، ورني، از پايدارترين صنايع 

تصوير ١٥- شاهسون خمسه ماخذ: Luczyc, Hull ,  1983, 200     تصوير١٤- فارس شکرلو، ماخذ : پرهام ١٣٧٠،١١١.



دستي اقوام ايراني است که با ماشيني شدن بافته ها و رواج 
توليدات کارخانه اي که اغلب هنرهاي دستي را تحت الشعاع 
قرارداد،  هنوز در گوشه وکنار روستاها ودرميان مردم 

عشاير ديده مي شود.
اغلب نقوشي که امروز درگليم بافته مي شود، قرن ها 
است که از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند. بي آن که حتي 
بافندگان آن آثار نامي يا توضيحي براي آن ها داشته باشند. 
برخي براين گمانند که بافندگان، طبيعت و محيط پيرامون 
خود را الگو قرار داده ونقش انتزاعي آن را بر گليم  تصوير 
مي کنند. اما تکرار نقوش طي قرن ها وحتي در دوران معاصر 
خود گواه آن است که بسياري ازنقش ها به طور سنتي وبا 
تقليد از گذشتگان بافته مي شود. اگرچه حضور حياتي بعضي 
جانوران مانند بز واسب ومرغ وغيره در زندگي ومعاش 
عشاير سبب حضور نقوش جانوري نيز هست اما تنها دليل 

کافي براي کاربرد نقوش نيست.
به طور مثال با همه اهميت گاو در زندگي عشاير،  نقش 
اين حيوان کم تر در آثار آن ها ديده مي شود،  از اين رو به نظر 

مي رسد حضور بسياري از نقوش به دليل اهميت وارزش 
معنوي آن در اعتقادات گذشتگان و تقليد از کار آن ها است.

برخي نقوش، بازمانده هنر مردمان گذشته است و درطول 
ساليان سال بافته شده وگاه تغييراتي نيز داشته اند، اين دست 
از نقوش شباهت آشکاري با آثار به جامانده از دوران  پيش 
از تاريخ وتمدن باستان دارند. اين مساله مويد و گواهي بر 
اين ادعا است که برخي نقوش دست بافته ها ريشه در فرهنگ 
و اساطير دارند. مانند نقش بزکوهي با نمادزمين و نقوش 

به جا مانده برآبخوري شوش وسيلک است.
مي توان گفت گليم بافي تنها هنر بکري است که فرهنگ، 
از  سينه به سينه  انتقال  با  را  گذشتگان  واعتقادات  هنر 
نسلي  به  نسل ديگر در درون خود محفوظ نگاه داشته است. 
درميان نقوش مورد عالقه وسنتي اقوام ايراني هنوز نقش هاي 

تصوير ٢١-بز كوهي قشقايي، مالبند، ربع نخست سده ٢٠، ماخذ: 
همان، ١٨٧

تصوير٢٠- پازن، بختياري، نمکدان، ماخذ: همان،  ٤٧

تصوير ١٧- نقش (احتمالي) بزکوهي در جل اسب بختياري در 
 opie,1992.22 :شکل عمودي، حاشيه جل اسب.ماخذ

   opie, :تصوير١٩-نقش بز ونگاره مرغي قوچکي بختياري، ماخذ
1992.22

پرهام،  به شکل هندسي S، ماخذ:  بز  نقش  تغيير  تصوير ١٨- 
١٣٧٠،٣٦١

تصوير ١٦- تنوع نقوش بزکوهي در گليم شاهسون، ماخذ: نگارنده
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حيواني باقي مانده از گذشته  بافته مي شود و در اين ميان 
نقش بزکوهي همچنان با قوت پايدار مانده است. در واقع 
دست بافته هاي عشايري از آن رو که براي نياز خانوار ونه 
تحت تاثير تجارت و تقاضاي بازار تهيه مي شود ازبسياري 
عوامل که بر توليد صنايع دستي تاثير دارد، محفوظ مانده 

وهنري بکر وسنتي را به نمايش مي گذارد.
الف -گليم اقوام شاهسون

شاهسون ها از اقوام ترک زبان مهاجر از ترکمنستان 
وآناتولي اند و در شمال شرقي آذربايجان زندگي مي کنند. اين 
ايالت بزرگ ترين مانع ومدافع در مقابل دشمنان شمال غربي 
بودند.  تزاري  و سپس روسيه  عثماني  ترکان  ابتدا  ايران 
تعداد زيادي از طوايف شاهسون و در اوايل قرن نوزدهم 
به نواحي هشترود، ميانه، خمسه، بيجار و اطراف قزوين، 
 (١٧  -١٨ کردند.(تناولي، ١٣٧٠،  مهاجرت  تهران  و  ساوه 

(تصوير ١٥)
يکي از اقوامي که بيش ازهمه به نقوش حيواني در گليم هاي 
خاص خود (معروف به ورني)پرداخته شاهسون يا ايلسون 
است. تصوير١٦، فراواني وتنوع طرح وتزئين نقشمايه کل 
وبزدر دست بافته هاي عشاير شاهسون را نشان مي دهد و 
درميان آن برخي نقوش مشابه اقوام ديگرنيز ديده مي شود.

مانند بز دوسر که در بافته هاي بختياري، خمسه وقشقايي 
نيز مشاهده مي شود.

ب- گليم اقوام بختياري

اقوام  از  قوم لر،  چهارگانه  شعب  از  بختياري ها،يکي 
فارسي زبان ومعروف به لر بزرگ وبزرگ ترين ايل از اقوام 
ايراني هستند.درميان نقوش زيباي بافته هاي لر طرح هاي 
ساده شده هندسي وبرخي نقوش حيوانات مشاهده مي شود. 
بختياري، طرح هندسي  گليم  در  غالب  گفت طرح  مي توان 
وانتزاعي است. نکته جالب حضور چند نقش سنتي درميان 
آن است که کامال با فرهنگ دوران باستان هماهنگ وبلکه 
بازمانده خاموش آن دوران است. اين نقوش گاه ساده شده 
نقوش طبيعي از پس قرن ها است که به شکل هندسي وکامال 
انتزاعي تغير يافته اند، مانند نقش S (تصوير ١٨- ١٧) ونيز 
اين ميان بايد از ترنج هايي ياد کرد که گرداگرد آن ها  در 
سرهاي ساده شده حيواناتي قرار دارند که احتماال بازمانده 
همان نگاره رمزي مرغي- قوچکي(طلسم باران) مي باشند 
و در اثر مرور زمان به اشکال گوناگون و بسيار متنوع در 

آمده اند.(ميرنيا، ١٣٦٨، ٢٥- ٢٣)
نگاره انتزاعي بزکوهي در گليم

يکي از نگاره هايي که در بافته هاي گليمي بسياري از 
مناطق ايران، از لرهاي بختياري و قشقايي گرفته تا شاهسون 
و بلوچ و حتي در مناطقي از قفقاز و آناتولي ديده مي شود، 
نگاره اي است که به نظر سيروس پرهام برخي آن را شکل 
ساده شده بزکوهي و برخي ديگر آن را نقش تجريد يافته 
اژدها مي دانند. اين نگاره هم در متن دستباف به کار مي رود 
که در اين صورت از نقوش اصلي به شمار مي رود و گاهي هم 

تصوير٢٢- تنوع نقوش بزکوهي در دست بافته هاي منطقه فارس، ماخذ: نقوش ت، ث، ج و چ  پرهام، ١٣٧١، نقوش الف، ب، ح وخ نگارنده

تصوير٢٣-  مقايسه نقش بز کوهي



به صورت حاشيه بافته مي شود، در واقع حالت غالب اين طرح 
به صورت افقي است.(پرهام، ١٣٧١، ٣٦٣-٣٦١)

نقش انتزاعي ديگر از بزکوهي که در ميان بافته هاي 
بختياري بيش تر به چشم مي خورد، نقش مرغ شاخ دار با دو 
يا سه پا است. اين نقش، با نقش نگاره مرغي-قوچکي  که 
از جنبه شيوه ساده سازي سر مرغ وبز در آن شبيه است 
و تبديل آن به يک سه گوش در فرش بافي عشاير فارس 
بختياري،احتمال يکي بودن پازن وپرنده در طرح مرغي-

قوچکي  را بيش تر مي سازد.
پيدا   و  پنهان،  شيوه نگاره پردازي  اين  هدف نهايي   
به وجودآوردن سلسله طلسم گونه نقشمايه رمزي طلب باران 
از کنه نگاره هايي که نقش اصلي آن ها آراستن و تزئين کردن 
است و نهفتن و پنهان کردن اين طلسم در البه الي خطوط، 
اشکال و حجم هايي که وسيله استتار و حفاظت آن مي باشد. 
چراکه پنهان کردن دعا و طلسم و دور نگه داشتن آن از چشم 
ديگران هميشه از ارکان ساحري و طلسم سازي بوده است. 
در اغلب دست بافته هاي فارس، بختياري و افشار، سر مرغ 
به صورت  پازن  و  قوچ  اسب،  سر  مانند  درست  پرنده  و 
و  ترسيم مي شود  متساوي الساقين  ساده شده سه گوشه 

برخي  در  و  شاخ داراند  بختياري  لري  نمونه هاي  بيش تر 
نمونه هاي کهن چشم دارد.

با اين همه نمي توان آن را به ترکيب پازن وپرنده نماد 
باران نسبت داد. ترکيب، مرغي -      قوچکي، که در ميان قشقايي ها 
به قوش  و لرهاي فارس به سر گنجشکي، ودرجنوب ترکيه 
آن  هم طراز  وقوچک  کله مرغي  واصطالح  قوش  به سر 
است، درست تر بود که پازن يا بزکوهي جايگزين لفظ آن 

شود.(پرهام، ١٣٧١ ،٩-٨)(تصوير ١٩) 
مثلث سه گوش با سر شبيه پرنده ويا بزکوهي ساده شده 
دست بافته هاي  يک شاخ،درميان  و  دويا  وبا  پا  سه  يا  دو 
بختياري(شکل ٢٠) احتمال ترکيب پرنده و پازن را تقويت 
مي کند، اين نقش در ميان  مردم منطقه به پازن معروف است 
تاثير اسطوره ها و رمزپردازي  که مي توان آن را حاصل 
مرغ وبزکوهي دانست. بزکوهي يا پازن با پرنده در نقوش 
سفالينه شوش(تصوير٤)و نيز درمفرغ لرستان  ديده مي شود. 
نقش ديگر، نقش گوزن با شاخ هاي پهن است که در دل 
بافته  نيز  گليم قشقايي  ودر  دارد  نيز  بزکوهي  طرح  خود 
مي شود.(نقش پ از تصوير ٢٢)درهمين نقش طرحي از 

چليپا  يا گردونه خورشيد هم ديده مي شود. 

تصوير ٢٤-مقايسه تغييرات شكل طبيعي بزكوهي و اشكال آن درهنر از دوران آغاز تاريخ تا گليم عشاير، ماخذ: نگارنده

گليم حافظ نگاره بزکوهي از دوران 
باستان 
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

باتوجه به اسناد هنري ساساني اکنون بارز است که 
گوزن شاخ پهن موجود در بافته هاي لري قشقايي تجسم 
ساده شده گوزن معروف به«بين النهريني» است که اصل 
آن از اروپاي دوران پيش از يخبندان بوده و به بين النهرين 
تاکنون جزء جانوران  از قرون وسطي  و  مهاجرت کرده 
گمشده بوده و به احتمال بسيار زياد، همين گوزن الگوي 
نمونه  است، زيرا  بوده  نيز  هخامنشي  عصر  بافندگان 
پازيريک(از  مشهور  قالي  در  شاخ پهن  گوزن  اين  واضح 
عهد هخامنشي) ديده مي شود. بدين ترتيب خاستگاه نقوش 
گوزن بافته هاي لر بختياري و به طور کلي نواحي فارس 

مشخص و روشن مي گردد.(پرهام، ١٣٧١ ،١٠١)
ج- گليم اقوام فارس

در ميان دست بافته هاي اقوام منطقه فارس، بزکوهي 
نقش پايداري  در انواع گليم است. ايالت ترک، لر وعرب  دراين 
منطقه هم جوارند، ايل قشقايي از اقوام بزرگ منطقه است. 
از  شاهسون ها  همه  بيش از  گفت  مي توان  به جرات  اما 
نقوش حيواني در گليم  استفاده مي کنند. ظاهرا جانورنگاري 
در گليم قشقايي چندان رواج ندارد و زيراندازهايي که داراي 

نقوش حيواني هستند، در واقع پرزباف مي باشند. 
جانور نگاري  کم تر در زيراندازي در بافت جل اسب، 
خورجين، مفرش وغيره مورد استفاده قرار مي گيرند. شايد 
بتوان گفت تنها نقش جانوري گليم قشقايي، همان ترنج  هاي 

برگرفته از نگاره کله مرغي- قوچي است.(تصوير ٢١) 
طوايف لر  وبا  بوده  ترک زبان  قشقايي ها  ازآن جاکه 
ترک  اقوام  از  آن ها  نقوش  برخي  نيز هم جواراند،  وعرب 
ولر الهام گرفته شده است، نقش طاووس از اقوام شاهسون 
ونقش گوزن شاخ پهن از لرها که هر دو نقش  نيز با نقش 

بزکوهي ترکيب شده است. 
در تصوير ٢٢، انواع نقش هاي بزکوهي در ميان عشاير 
منطقه فارس ديده مي شود. قشقايي ها که يکي از بزرگ ترين 
گروهاي عشايري منطقه فارس اند، داراي زيباترين، جذاب ترين 

و مرغوب ترين قالي ها و گليم هاي اين سرزمين اند.
همان طور که درآغاز تاريخ، در شوش وسيلک نماد زمين 
ويا آب و گردونه خورشيد به عنوان طلسم باران خواهي 
يا در ميان  وبرکت بر سفالينه ها همراه نقش بزکوهي و 

شاخ هاي اغراق شده تصوير مي شد. 
در برخي از نقش هاي بزکوهي قشقايي گاه بر تنه طرح 
يا گردونه  ماه  نماد چليپا،  نيز  بزکوهي  ويا درميان شاخ 
خورشيد نيز قابل مشاهده است. بر روي يکي از نقش هاي 
بزکوهي(چ)از تصوير٢٢ روي شاخ بزکوهي، يک لوزي در 
نهايت دقت وزيبايي وبداعت ديده مي شود که چنانچه به آن 

توجه نشود، شايد تصادفي به نظر برسد. 
با توجه به آخرين تحقيقات بر سنگ نگاره ها و احتساب 
برخي عالمت ها  به خط  تصويري پيش از تاريخ ايالمي 
به نظر مي رسد  اشاره شد،  به آن  نوشتار  اين  ابتدا  در  که 
اين لوزي بر روي شاخ بزکوهي ممکن استبازمانده نشانه 
مقدس طلب باران که در سنگ نگاره هاي پيش از تاريخ در 
کنار نقش بزکوهي ونماد ماه يا در ميان شاخ آن  باشد. نماد 
مقدس(hu) به شکل لوزي همان طور که اشاره  شد از خطوط 
پروتو ايالمي مربوط به پيش ازتاريخ شناسايي  شده است. 
احتمال  بزکوهي  سر  بر  اين لوزي  طرح  به دقت  توجه  با 
سنگ نگاره هابراي  مشابه  رمزگذاري  گونه اي  مي رود 
نماد باران باشد.  مانندبزکوهي دوسر در گليم شاهسون 
وقشقايي(تصوير ح از ٢٢) که يادآور حيوانات ترکيبي ودو 

سر مفرغ هاي لرستان است.(تصوير ٢٣)
تغييرات نقش بزکوهي

تا  سنگ نگاره ها  از  بزکوهي  نقشمايه هاي  مقايسه  با 
دوران معاصر، مي توان به اين  نکات دست يافت: همان  طور که 
تا دوران تمدن باستان،  ازتاريخ  در دوران باستان،ازپيش 
نقش نمادين بز کوهي در اعتقادات کم رنگ مي شود، طراحي 
آن نيز به طبيعت گرايي نزديک شده و اغراق در شاخ ها که 
تاريخ بود، کم  از ويژگي هاي ترسيمي در دوران پيش از 

مي شود. 
بز  يا  بز  از  پراکنده اي  طرح هاي  اسالمي  دوران  در 
کوهي ومارال در ظروف سفالين وفلزي ديده مي شود که 
جنبه نمادين آن کم رنگ بوده و ترسيم طبيعي شکل حيوان 
مدنظر بوده است. با اين همه مي توان گفت نقش بزکوهي در 
دست بافته ها بيش تر شکل نمادين دارد. مانند  تصوير ٢٠ ، 
که بزکوهي دوسر را در گليم عشاير و در قياس با مفرغ هاي 
لرستان نشان مي دهد که دقيقا  نقشي به جا مانده از دوران 
باستان است. همچنين همراهي برخي نشانه ها  با نگاره 
بزکوهي در دست بافت ها، نظير کاربرد آن در سفالينه هاي 

دوران باستان است. 
همچنين نماد ماه يا خورشيد(سواستيکا) يا نمادي از 
آب و زمين که در نقوش بختياري و قشقايي بر تنه گوزن و 
بر شاخ بزکوهي ديده مي شود و در نقوش دوره باستان نيز 

نگاره بز همراه نماد آب، ديده مي شود.(تصوير ٢٤) 
استحاله نقش بز به شکل خطي مانند حرف s در تصوير 
اهميت آن، کاربرد مکرر و استحاله آن در  ١٥، نشان گر 
شکل ديگر است که ضامن تداوم اين نقش و رمزگذاري آن 

دردست بافته گشته است.  

نتيجه
نقش جانوران از عاليق هنر ايراني است که با توجه به اعتقادات، اسطوره ها و آيين ها در سفال گري، 
فلزکاري، ودست بافته ها و نقش برجسته ها ديده مي شود. در ميان نقوش جانوران، بزکوهي از فراواني 



بسياري در دوران تاريخي ازپيش از تاريخ تاکنون برخوردار است. به نظر مي رسد اين موضوع ريشه 
در اسطوره ها و اعتقادات دوران باستان در مورد اين حيوان دارد. گليم بافي، ازهنرهاي دستي ستني 
ايران است و مي تواند ازمنابع بکر شناسايي نقوش و نمادهاي اسطوره اي و باستاني تلقي شود. اين هنر 
که تا روزگار ما کم تر دستخوش تغييرات دنياي صنعتي قرار گرفته در خود سنت ها، عقايد وعاليق 
گذشتگان را از دوران باستان نهفته دارد.  شباهت نقوش به جامانده از بزکوهي در دست بافت ها، رابطه 
بامعنايي با نقوش سنگ نگاره ها وسفالينه ها وفلزکاري از دوران پيش از تاريخ تا تمدن تاريخي ودوران 
معاصر را نشان مي دهد.به نظر مي رسد دليل تنوع، فراواني وتداوم نقش بزکوهي در ايران وحضور 
فعلي آن در گليم ها، اهميت نمادين آن در دوران کهن است که از آن نمادي براي طلب باران وفراواني 
ساخته و همچون طلسمي در ميان نقوش بافته از ديرباز پنهان ومحفوظ مانده است.از اين رو اين نقش 
در دوران باستان و در دست بافته ها ، همواره با نشانه هايي نمادين همراه است و تنها در هنراسالمي 
است که کاربرد طبيعت گراي آن بر معناي نمادين آن غلبه دارد. اشکال متنوع تداوم وتکرار اين نقش 
در سنگ نگاره ها، سفالينه وهنر فلزکاري کهن و پايداري آن در دست بافته ها  نشان از اهميت آن در 
اعتقادات، زندگي ومعاش مردمان گذشته داشته و ارزش معنوي دست بافته هاي روستايي وعشايري 
را دوچندان مي سازد. ازسويي اين مساله نشان گر آن است که چگونه يک نقش باستاني در گليم هنوز 
پابرجا مانده و به عبارتي دست بافته هاي روستايي وعشايري محمل استمرار يک  سنت باستاني است. 
اين موضوع براهميت حفظ ميراث کهن دست بافت ها ومطالعه نقوش آن به عنوان گنجينه اي به جامانده 

از فرهنگ وهنر ايراني مي افزايد. 
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