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سیر تحول ویژگی های نقوش ظروف سفالین تمدن حصار*
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چکیده

هنر ایران در سیر تاریخی خود از ویژگی های بی شماری برخوردار بوده است. حال در این پژوهش سعی شده با استناد به نقوش 

ظروف سفالین تمدن حصار به بررسی ویژگی های بصری نقوش به لحاظ ترکیب بندی در هنر سفال پیش از تاریخ ایران، پرداخته شود. 

دلیل انتخاب تمدن حصار، اهمیت سفال آن در بررسی روند عمومی سفال پیش از تاریخ ایران و همچنین در دسترس بودن گزارش 

حفاری و طبقه بندی منظم دوره های تمدنی آن است. لذا برای دستیابی به سیر تحول ویژگی های نقوش از تحلیل بصری استفاده 

می شود و نقوش ظروف به واسطه شماری از ویژگی های بصری، مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از طی فرایند تحلیل و جمع بندی، 

نتایج حاصله نشان داد که در طی سه دوره تمدنی حصار، بعضی ویژگی های بصری ظروف نظیر پیوستگی نقوش، فضای پر و خالی، 

کادر و ترکیب بندی، یکسان بوده و تغییر نکرده، و ویژگی های دیگر نظیر نقش یکتا یا تکراری، ریتم و کیفیت خطوط، تغییر یافته اند. 

بنابراین سیر تحول ویژگی های نقوش در طول حدود 2500 سال، در چهار مورد ثابت و در سه مورد متغیر است؛ که این خود متضمن 

روند کند تحول ویژگی های بصری سفالینه های منقوش است و همچنین گویای صفت پایداری در هنر نقاشی روی سفال پیش از 

تاریخ در منطقه حصار می باشد.
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ــخ، در دو عصر فرهنگی  ــش از تاری ــه حصار در دوره پی منطق
ــا  ــرغ2 )3000 ت ــدود 4500-3000پ.م( و مف ــنگی1 )ح مس  س
ــت. این دو عصر  ــکونی بوده اس 1500پ.م( به صورت متوالی مس
ــمار می آیند. در  ــا اهمیت پیش از تاریخ ایران به ش ــای ب از دوره ه
عصر مس سنگی پیشرفت های مهم اجتماعی، فرهنگی و فناوری 
ــفالگری، استفاده از کوره های پیشرفته در  از جمله اختراع چرخ س
پخت سفال و همچنین سنت نقاشی روی ظروف سفالین رخ داده 
است. دوره اول و بخشی از دوره دوم حصار در این عصر واقع شده 
ــوم  ــت. حال عصر مفرغ نیز که بخش دیگر دوره دوم و دوره س اس
ــرفت ها از جمله ظهور و  ــه با نوع دیگری از پیش ــرار گرفت در آن ق
ــت. بی تردید سفال های منقوش  ــفال خاکستری همراه اس رواج س
ــفالگری پیش از تاریخ ایران را آشکار  ــتری روند تحول س و خاکس

می سازند. 
موضوع تحقیق پیش رو، بررسی سیر تحول ویژگی های نقوش 
ظروف سفالین این تمدن است. این سفالینه های زیبا صرفاً جنبه 
هنری به معنای امروز را نداشته بلکه دربردارنده مفاهیم، باورها، 
ــت؛ زیرا »در یک  ــادات و خیلی چیزهای دیگر هم بوده اس اعتق

ــنتی هنر امری ذوقی نیست، بلکه بازتاب اندیشه انسان  تمدن س
پیرامون جهان خود و تجلی باورها و عقاید وی محسوب می شود« 
ــی،  (Serkina,1999,1). پیدایش و رواج نقوش مختلف هندس
ــفالین حصار عالوه  ــانی بر آثار س نمادین، حیوانی، گیاهی، و انس
ــانه  ــا و مفاهیم مورد نظر، حامل ارزش های زیبایی شناس بر معن
ــند که با تغییر زمان، تحول و دگرگونی یافته اند از همین  می باش
ــرات پدید آمده در  ــی ظروف منقوش این تمدن، تغیی رو با بررس
ــاظ ترکیب بندی  مورد مداقه قرار  ویژگی های بصری نقوش به لح
ــر چگونگی روند تغییر  ــوال این پژوهش مبنی ب می گیرد تا به س
ــود و به اثبات یا ابطال فرضیه ای  ــخ داده ش ویژگی های نقوش پاس
دال بر وجود نوعی تغییر و تحول در ویژگی های نقوش سفالینه های 
حصار در طول سه دوره تمدنی، پرداخته شود. از این رو در پژوهش 
ــه دوره تمدنی  ــی 114 نمونه ظروف منقوش از س حاضر به بررس
پیشاآریایی، پرداخته  شده؛ از این تعداد هفتاد نمونه مربوط به دوره 
ــی و چهار نمونه مربوط به دوره دوم و ده نمونه مربوط به  اول؛ س
ــوم می باشد. از نمونه های یاد شده، تعداد کمتری در اینجا  دوره س

ارایه می شود ولی در بررسی تمام نمونه ها لحاظ می شود. 

روش تحقیق 

این تحقیق مبتنی بر شیوه توصیفی می باشد که با استفاده از اسناد 
و منابع کتابخانه ای و مطالعه تصویری ظروف سفالین منقوش تمدن 
ــن پژوهش، ویژگی های  ــت. محور اصلی ای حصار صورت پذیرفته اس
بصری نقوش شکل گرفته بر سفالینه هاست که در روند سازمان دادن 
یا نظم بخشیدن به عناصر بصری )نقوش( مطرح می شوند نظیر ریتم، 
کادر، ترکیب بندی، فضای پر و خالی. برای گردآوری نمونه های پژوهش 
ــر  ــاب "Excavations at Tepe Hissar Damghan" اث از کت

"Eshmidt" استفاده شده است. 

چارچوب نظری

ــد ذکر کرد،  ــن زمینه بای ــات قبلی در ای ــوص مطالع در خص
ــماری بر روی دسته بندی نقوش مورد استفاده  تحقیق های بی ش
ــا صورت گرفته،  ــش از تاریخ و مفاهیم آنه ــفالین پی در ظروف س
ــفالین  ــای نقوش ظروف س ــاط با ویژگی ه ــراً در ارتب ــا منحص ام
ــی انجام نیافته است. پژوهش های بسیاری در مورد  حصار پژوهش
سفال های مناطق مختلف ایران در حیطه مسایل باستان شناسی و 
نه هنرهای تجسمی صورت گرفته که به عنوان پیشینه تحقیق در 
 Excavations  این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله کتاب
ــفال  ــف “Eshmidt” ؛ “س at Tepe“ Hissar Damghan “ تالی
ــف دکتر صادق ملک  ــنگی در فالت مرکزی ایران” تالی دوره نوس
شهمیرزادی و کتاب های “ایران پیش از تاریخ: عصر مس سنگی”، 

ــت هزار سال سفال ایران” تالیف  دکتر  “عصر مفرغ ایران”، و “هش
حسن طالیی. 

ــتیابی به تغییرات پدید آمده در  هدف نهایی از این پژوهش، دس
ویژگی های بصری نقوش به لحاظ ترکیب بندی، در ظروف سفالین 
ــد. از این رو برای آگاهی از این تغییرات، نقوش  تمدن حصار می باش
سفالینه های هر سه دوره تمدنی مورد بررسی قرار  گرفته و در قالب 
ــیله شماری از ویژگی های بصری سنجیده  جدول های2 تا 4 به وس
می  شود. این ویژگی ها شامل: نقش یکتا یا تکراری، پیوستگی نقوش، 
ریتم، فضای پر و خالی، کادر، ترکیب بندی و کیفیت خطوط می باشد.

که در ذیل به توضیح و تبیین آنها پرداخته می شود.
ــکل لحاظ خواهد شد: اگر  ویژگی نقش یکتا یا تکراری به این ش
نقوش و نحوه چینش آنها بر روی ظروف برای اولین بار در یک دوره 
ــود، گزینه یکتا و در غیر این صورت گزینه تکراری انتخاب  دیده ش

می شود.
ویژگی پیوستگی نقوش نیز به سه شکل ارزیابی می شود: منفصل، 
متصل، منفصل و متصل؛ شکل متصل به این صورت است که نقوش 
در ارتباط و اتصال با یکدیگر هستند و حالت منفصل یعنی نقوش به 
هم پیوسته نیستند و حالت منفصل و متصل به معنی وجود هر دو 

حالت در نقوش روی یک ظرف است.
ویژگی ریتم )جدول 1( نیز به چند حالت ساده، ساده مارپیچی، 
دوگانه، ساده و دوگانه، سه گانه، چهارگانه، سه گانه و دوگانه، دوگانه 
و ساده، ساده و سه گانه، سنجیده می شود؛ ریتم ساده به معنی تکرار 

مقدمه
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ــان از هم است،  منظم یک نقش در یک جهت و با یک فاصله یکس
ریتم دوگانه به معنی وجود دو ضرب آهنگ متفاوت در تکرار نقش ها 
ــت، ریتم ساده و دوگانه، سه گانه و دوگانه، ساده و سه گانه یعنی  اس
وجود هر دو ریتم بر روی یک ظرف، ریتم سه گانه و چهارگانه هم به 
معنای وجود سه و چهار ضرب آهنگ متفاوت در تکرار نقش ها است. 
ویژگی فضای پر و خالی به این معنی که فضای پر، فضایی است 
که با نقش پوشیده شده و فضای خالی در واقع فضای عاری از نقش 
ــت، به چند حالت ذیل در ترکیب بندی مورد استفاده قرار گرفته  اس
ــای خالی در لبه و پایین آن،  ــت: فضای پر در باالی ظرف و فض اس
ــطح  ــط آن، تمام س فضای پر در اطراف ظرف و فضای خالی در وس
ظرف با نقش پر شده و فضای خالی  ندارد، فضای پر در باالی ظرف 
ــای پر و خالی در کنار هم،  ــای خالی در پایین آن، هر دو فض و فض
فضای پر در میانه ظرف و فضای خالی باال و پایین آن، تقریباً تمام 
ــطح ظرف با  نقش پر شده و فضای خالی یک باند ضخیم است،  س
فضای پر نیمی از ظرف و فضای خالی نیمه دیگر آن را پوشیده است.

ویژگی کادر که به معنای محدوده ای برای جا دادن نقوش است، 
ــه، چهار، و پنج کادر مورد  به حالت های مختلفی نظیر یک، دو، س

استفاده قرار گرفته است.
ــه هفت صورت ذیل  ــت که ب ویژگی دیگر نوع ترکیب بندی اس
مورد استفاده قرار گرفته است: عمودی، افقی، متقاطع، اریب، دایره، 

متمرکز و حلزونی.
ــی، صاف و  ــکل صاف، منحن ــه ش ویژگی کیفیت خطوط به س

منحنی در طراحی نقوش مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

تمدن و هنر حصار

تمدن حصار یکی از کهن ترین تمدن های ایرانی می باشد که در 
ــهر دامغان، در نزدیکی روستاهای  ــرق ش یک کیلومتری جنوب ش
فیروزآباد و حیدرآباد، واقع شده است؛ بخش های مختلف این محوطه 
شامل »پهنه شمالی، تپه اصلی، پهنه سفال منقوش، تپه سرخ، تپه 
 Roustaei, 2004,( »ــانی گنج، تپه جنوبی، تپه دوقلو و کاخ ساس

224( می باشد.
ــد که هر  ــه دوره فرهنگی اصلی می باش محوطه حصار دارای س
ــه زیر مجموعه دوره  ــه دوره های کوتاه تری )الیه( ک ــدام از آنها ب ک
ــده است و مطالعه روی  ــتقراری بلند مدت می باشند، تقسیم ش اس
سفالینه های منقوش این سه دوره که با نقاشی بر آنها تصاویری خلق 

شده، صورت می پذیرد.
دوره اول که آغاز آن به هزاره پنجم پ.م باز می گردد، و پایان آن 
حوالی 3600 پ.م می باشد به سه الیه تقسیم شده است. »بیشترین 

ــت آمده«  ــفال منقوش به دس ــن دوره، در پهنه س ــات از ای اطالع
ــت. قدیمی ترین سفال های این دوره با  ــتایی، 1385، 15( اس )روس
دست ساخته شده، و سفال دو الیه دیگر با استفاده از چرخ به وجود 
ــد. نقش مایه های به کار رفته در تزیین این ظروف به صورت  آمده ان
هندسی، حیوانی، گیاهی و انسانی می باشند و رنگ آنها »خاکستری 
ــوه ای مایل به قرمز  ــت که روی زمینه قه ــره، یا قهوه ای تیره اس تی
ــن قرار داده شده«)واندنبرگ،  ــن یا خاکستری روش و قهوه ای روش
ــت. این نقش ها گاهی در هر دو طرف ظرف، گاهی  1345، 12( اس

فقط در سمت بیرونی آن نقش بسته اند.
ــتایی،  ــار »از حدود 3600 تا 2400 پ.م« )روس دوره دوم حص
ــتر در بخش های پهنه  ــته و بقایای آن »بیش 1385، 15( ادامه داش
سفال منقوش، تپه جنوبی، و تپه سرخ آشکار شد«)همان، 18(. در 
ــتری به دست آمد. سفال  ــفال منقوش و خاکس این دوره دو نوع س
ــی و حیوانی آراسته گردیده؛ البته »نقوش  منقوش با نقوش هندس
ــده و نقش پرنده نیز کامالً از بین رفته  ــاده ش جانوران بی نهایت س
است« )پوپ، 1387، 186(. در حالی که سفال های خاکستری فاقد 

نقاشی هستند و گاهی با “نقش داغدار”3 تزیین شده اند.
دوران سوم حصار که با از بین رفتن سنت سفال منقوش و رواج 
ــال های 2400 تا 1600  ــفال خاکستری شناخته شده، بین» س س
ــتقراری  ــع گردیده و بقایای اس ــتایی، 1385، 15( واق پ.م« )روس
ــده« )همان،  ــتر در بخش های مرتفع محوطه یافت ش آن که »بیش
21( در سه الیه به دست آمده اند. سفال های این دوره »ادامه همان 
ــتری رنگ دوره دوم است« )ملک شهمیرزادی و  ــفال های خاکس س
ــفالینه منقوش بازمانده  دیگران، 1368، 97( و فقط تعداد اندکی س
ــت آمده؛ این سفالینه ها دارای همان سنت  از دوره های قبل به دس

طراحی پیشین به صورت بسیار ساده است.

روند تحول نقش مایه های ظروف سفالین 
حصار

ــفالینه های به دست آمده از تمدن حصار در شمار عالی ترین  س
دست ساخته های ساکنین اولیه فالت ایران هستند. نقش آفرینان 
این سفالینه ها، نقوش حساب شده ای را که گاه به واقعیت نزدیک 
ــم کرده اند که  ــد، بر روی ظروف خود رس و گاه از آن دور می باش
معرف رشد تفکر و نوع نگاه آنهاست. از این رو در یک روند تدریجی، 

نقوش سفالینه ها در هر الیه و دوره معرفی می شود.
ــرفت، در نقش روی ظروف  در دوره اول حصار، مراحلی از پیش
مشاهده می شود. در الیه الف این دوره برای تزیین سطح ظروف از 
نقوش هندسی که شامل خطوط مستقیم، مورب یا مواج می باشد 

جدول 1- ویژگی ریتم و انواع آن.

چهارگانهسه گانهساده و دوگانهدوگانهساده

►►►►►►□□►►□□■■■■■■■■
►►oo►►■o►■o►■o►□●o■□●o■

ــدن حصار ــفالین تم ــوش ظروف س ــای نق ــول ویژگی ه ــیر تح س
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بهره گرفته شده است. در الیه ب نقوش گیاهی، حیوانی و انسانی ، 
ــیوه  ــده و با ش ــی تداوم یافته از الیه الف اضافه ش بر نقوش هندس
ــی  ــده اند)تصویر1(. در الیه ج نقوش هندس طبیعت گرا طراحی ش
همچنان کاربرد دارد؛ ولی نقوش گیاهان، پرندگان و انسان  از بین 

رفته است. 
ــتر تمایل به  ــی چهارپایان بیش در حیطه طراحی نقوش »نقاش
ــول قراردادی، و این  ــان می دهد تا رعایت اص طبیعت گرایی را نش
ــاخ ها و حالت بدن بز کوهی  ــو در جزییات به ویژه در ش ــا غل کار ب
نشان داده می شود که ناشی از تالش هنرمندان برای واقعی جلوه 
ــت«)پوپ، 1387، 184(. همچنین گونه پرنده را  دادن موضوع اس
ــخیص داد، ولی اشکال کاماًل مشخص اند. از این الیه،  نمی توان تش
ــاده کردن طرح گربه سانان را مد نظر قرار  هنرمند اندک اندک س

داده و به آن پرداخته است)تصویر 2(.
»در نقوش تزیینی دوره دوم تغییرات عمده ای پدید آمده است. 
ــتقل و چه به صورت تلفیق با  ــی چه به صورت مس نقوش هندس
نقوش جانوران همچنان باقی است، با این تفاوت که نقوش جانوران 
بی نهایت ساده شده است« )پوپ، 1387، 186(. در الیه الف این 
ــاده کردن نقش تا حدی پیش می رود  ــیوه طراحی، س دوره، در ش
که طرح غیر قابل شناخت می شود)تصویر 3(. در الیه ب با کاهش 
ــوش حیوانی مواجه  ــتفاده از نق ــتر ظروف منقوش و عدم اس بیش

هستیم. ظروف این الیه با نقوش هندسی آراسته شده اند. 
در دوره سوم حصار تعداد اندکی ظروف منقوش که مطابق فن 
سفال سازی دوره قبل ایجاد شده، بدست آمده است؛ این ظروف با 

خطوط ساده هندسی آراسته شده اند.
ــد تغییر و تحول  پدید آمده در نقوش دورهای  به نظر می رس
سه گانه حصار، ناشی از تغییر پدید آمده در نوع زندگی و معیشت 
انسان آن دوره هاست. در دوره اول پس از پشت سر گذاشتن دوره 
ــنگی، انسان با فعالیت های  ــنگی و وارد شدن به عصر مس س نوس
ــه اهلی کردن و  ــد از جمل ــنا ش اقتصادی و اجتماعی جدیدی آش
ــی حیوانات؛ بدین ترتیب که از انرژی  بهره برداری چندگانه از برخ
ــاورزی، بهره گرفت و یا اینکه  ــی از این حیوانات در امور کش برخ
ــتفاده کرد. پس  ــت خود اس ــوالت این حیوانات در معیش از محص
ــد، در نتیجه روی  ــرای او اهمیت پیدا کردن ــات و گیاهان ب حیوان
ــاخته هایش انعکاس یافتند. از طرفی با تسلط انسان بر  ــت س دس
ــانی روی  حیوانات و غلبه بر محیط زندگی خود، ایجاد نقوش انس
ــد و در هنگام نقش اندازی بر  ظروف تبدیل به یک نقش ارزنده ش
ــفالینه ها، نقاشی شد. بدین ترتیب بر نقوش ساده هندسی قبل،  س
ــد. در دوره دوم این  ــان اضافه گردی نقش حیوانات، گیاهان و انس
روند در الیه الف ادامه می یابد ولی در الیه ب تغییراتی پدید آمده 
که به نظر نگارنده مرتبط با پیدایش سفال خاکستری می باشد که 
ــطح آن وجود دارد؛ اما در دوره سوم که  ــی بر س محدودیت نقاش
ــاهد از بین رفتن سنت نقاشی روی سفال مگر در موارد اندکی  ش
ــفال خاکستری عامل مهمی در  ــیم، می توان گفت رواج س می باش
ــفالگران به شیوه های جدیدی  کاهش ایجاد نقوش است، البته س
ــفالین نظیر نقش کنده، برجسته و داغدار،  جهت تزیین ظروف س

دست یافتند.  
بدین ترتیب نقش و قرارگیری نقش روی ظروف شکل مشخص 
ــرایط و نوع نگاه  ــته که احتماالً منبعث از نیازها، ش و معینی داش
سازندگان آنها می باشد. لذا در ادامه چگونگی روند قرارگیری نقوش 
ــده( مورد  بر ظروف از لحاظ بصری )یعنی آن هفت ویژگی ذکر ش

مداقه قرار می گیرد.     

تصویر1- نقوش گیاهی، حیوانی در الیه ب دوره اول حصار.
ماخذ: )واندنبرگ، 1345، 12(

تصویر2- نقوش حیوانی الیه ج دوره اول حصار.
)Shmidt, 1937,111( :ماخذ

تصویر3- نقوش حیوانی الیه الف دوره دوم حصار.
)Shmidt, 1937, 211( :ماخذ
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بررسی نمونه ها

ــی جنبه های تزیین و  ــرآوردن اهداف مقاله، به بررس ــه منظور ب ب
زیبایی شناختی ظروف سفالین منقوش در جداول فراهم شده در ذیل، 

پرداخته می شود.

دوره اول
جدول2- ویژگی های نقوش ظروف دوره اول حصار.

تصویر

بیرون: یکتا؛ درون: تکرارییکتابیرون: یکتا ؛ درون: تکراری بیرون و درون: یکتا نقش یکتا یا تکراری

بیرون و درون: منفصلمنفصلبیرون:  متصل؛ درون: منفصل بیرون و درون: منفصلپیوستگی نقوش

بیرون: دوگانه؛ درون: سادهسادهبیرون: ساده؛ درون: دوگانهبیرون: ساده؛ درون: دوگانهریتم

فضای پر و خالی

بیرون: فضای پر در باال و 
فضای خالی در پایین؛ 

درون: هر دو فضای پر و خالی 
در کنار هم

بیرون: فضای پر در باال و فضای 
خالی در پایین؛ 

درون: هر دو فضای پر و خالی 
در کنار هم

فضای پر تمام سطح ظرف؛ 
فضای خالی ندارد

بیرون: فضای پر در باال و فضای 
خالی در پایین؛ 

درون: هر دو فضای پر و خالی 
در کنار هم

1311کادر

بیرون: عمودی؛ درون: متمرکزعمودیبیرون: متقاطع؛ درون: متمرکزبیرون: اریب؛ درون: متمرکزترکیب بندی

بیرون: صاف؛ درون: صاف و کیفیت خطوط
منحنی 

بیرون: صاف؛ درون: صاف و 
بیرون: صاف و منحنی؛ درون: صافمنحنی

منحنی

تصویر

یکتایکتایکتایکتانقش یکتا یا تکراری

منفصلمنفصلمنفصلمنفصل و متصلپیوستگی نقوش

دوگانهسادهدوگانهسادهریتم

فضای پر در باال و فضای فضای پر و خالی
خالی در پایین

فضای پر در باال و فضای 
خالی در پایین

فضای پر در باال و فضای 
فضای پر در باال و فضای خالی در پایینخالی در پایین

3121کادر

عمودیافقیعمودیافقیترکیب بندی

صاف و منحنیمنحنیصاف و منحنیصاف و منحنیکیفیت خطوط

ــدن حصار ــفالین تم ــوش ظروف س ــای نق ــول ویژگی ه ــیر تح س
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دوره دوم                                   
جدول3- ویژگی های نقوش ظروف دوره دوم حصار.

تصویر

تکرارییکتایکتایکتانقش یکتا یا تکراری

منفصلمنفصلمنفصل و متصلمنفصلپیوستگی نقوش

دوگانهدوگانهدوگانهسادهریتم

فضای پردرباالوفضای خالی درپایینفضای پر در باال و فضای خالی در پایینفضای پر در باال و فضای خالی در پایینفضای پر در باال و فضای خالی در پایینفضای پر و خالی

1211کادر

افقیعمودیافقیافقیترکیب بندی

صاف و منحنیصاف و منحنیصاف و منحنیصافکیفیت خطوط

تصویر

یکتایکتایکتاتکرارینقش یکتا یا تکراری

متصلمتصلمتصلمنفصلپیوستگی نقوش

دوگانهدوگانهسادهسادهریتم

فضای پر در باال و فضای خالی فضای پر و خالی
در پایین

فضای پر در باال و فضای خالی در 
پایین

فضای پر در باال و فضای خالی 
در پایین

فضای پر در باال و فضای 
خالی در پایین

1113کادر

افقیافقیاریباریبترکیب بندی

صاف و منحنیصافصافصافکیفیت خطوط

دوره سوم                                 
 جدول4- ویژگی های نقوش ظروف دوره سوم حصار.

تصویر

تکراریتکراریتکراریتکرارینقش یکتا یا تکراری

منفصلمنفصلمنفصلمنفصلپیوستگی نقوش

سادهسادهسادهسادهریتم

 فضای پر در باال و فضای خالیفضای پر و خالی
در پایین

 فضای پر در باال و فضای خالی در
پایین

 فضای پر در باال و فضای خالی
در پایین

 فضای پر در باال و فضای
خالی در پایین

1111کادر

عمودیعمودیعمودیعمودیترکیب بندی

صافمنحنیصافصاف و منحنیکیفیت خطوط
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تحلیل بصری ظروف حصار

ــی هفتاد نمونه ظروف سفالین منقوش از دوره اول که  با بررس
چهارده تا از آنها مربوط به الیه الف می باشد مشخص شد سفالینه ها 
ــاخته شده اند. این ظروف با  ــه شکل کاسه، ساغر و خمره س در س
نقوش راست گوشه و منحنی؛ با تنوع یک، دو و یا سه نقش گاهی 
ــده اند. این کادرها در  در میان کادر و گاهی بدون کادر طراحی ش
بعضی ظروف به دو یا سه کادر افزایش یافته  است. همچنین سطح 
درونی ظروف اغلب با خطوط شعاعی، آراسته گردیده و تنها در یک 
ــه، نقش در قسمتی از فضای درون ظرف کشیده شده و بقیه  کاس
آن خالی از نقش است. فضای خالی )منفی( سطح بیرونی نیمی از 
ظروف، بسیار اندک و فضای خالی نیمی دیگر، تقریبا برابر با فضای 

منقوش )مثبت( است.
ــیزده نمونه از الیه ب دوره اول، این نتیجه  ــی س پس از بررس
ــابه الیه قبل بوده و فقط یک  ــکل ظروف مش ــد که ش حاصل ش
ــکل ظروف اضافه شده است. این ظروف با  فرم تازه )فنجان( به ش
نقوش راست گوشه و منحنی و با تنوع یک، دو یا سه نقش، آراسته 
گردیده اند. نقوش به طور معمول در یک کادر، در باالی ظرف قرار 
ــت دادن به فضای  ــت. اهمی ــه و بقیه فضا، خالی از نقش اس گرفت
ــتر از الیه  خالی و همچنین توجه به کادر در ظروف این الیه بیش
ــت. سطح درونی دو ظرف از این الیه  الف مدنظر طراحان بوده اس

با خطوط شعاعی بیشتری نسبت به الیه الف، تزیین شده است.
ــی چهل و سه نمونه سفالینه منقوش الیه ج معین شد  با بررس
ــه شکل کاسه، ساغر )معمولی و پایه بلند( و خمره در  همچنان س
ــای منقوش ظروف با تنوع یک،  ــاخت ظروف به کار رفته و فض س
دو، و سه نقش؛ با خطوط راست گوشه و منحنی آراسته شده است. 
این نقوش به جز سه ظرف همه در میان کادر قرار گرفته اند البته 
ــده ، و  ــه کادر ارایه ش ــی در بعضی ظروف، نقوش در دو یا س گاه
ــه صورت عمودی، افقی و تلفیقی  چینش آنها در این کادرها به س

آرایش یافته است. 
ــی از دوره دوم تمدن حصار در  ــد بخش ــاره ش همانطور که اش

ــفال منقوش( و بخش دیگر آن در  ــنگی )با سنت س عصر مس س
ــتری( قرار گرفته لذا از دوره  ــفال ساده و خاکس عصر مفرغ )با س
ــتری به دست آمده که البته  ــفال منقوش و خاکس دوم دو نوع س
تعداد سفال های منقوش بسیار کمتر از سفال های خاکستری است 
بدین ترتیب در الیه الف این دوره بیست و سه ظرف منقوش مورد 
بررسی قرار گرفت که عمدتاً به شکل کاسه و ساغر می باشند. این 
ــک یا دو نقش  ــه با تنوع ی ــروف با نقوش منحنی و راست گوش ظ
ــا دو کادر )چهار ظرف( تزیین  ــان یک کادر )هفده ظرف( ی در می
شده اند. البته در دو ظرف، نقوش در میان کادر قرار ندارند و فضای 
ــازماندهی شده   پر، در باالی ظرف، به دو صورت افقی و عمودی س
و فضای خالی )به جز یک مورد( در انتهای بدنه قرار گرفته است.

ــورد مطالعه قرار  ــن دوره یازده ظرف منقوش م ــه ب ای در الی
ــاغر و یک نوع ظرف لبه دار  ــکل کاسه، س گرفت. این ظروف به ش
می باشند و با نقوش راست گوشه و منحنی با تنوع یک یا دو نقش 
ــده اند. فضای  ــه اکثراً در میان یک کادر قرار گرفته اند، تزیین ش ک
منقوش در باالی ظروف و فضای خالی در پایین آنها درنظر گرفته 
شده است. نقوش بر روی ظروف به صورت عمودی، افقی، تلفیقی، 

مورب و متمرکز سازمان یافته اند.
ــفال دوره سوم بیش از هر چیز با سفال خاکستری، شاخص  س
ــود و از آنجا که امکان تزیین سفال های خاکستری به  حصار می ش
ــیار محدود است و این با سنت تزیین سفال در  وسیله نقاشی بس
ــته لذا سفالگران به دنبال  فالت ایران و تمدن حصار مغایرت داش
ــن از جمله نقش کنده،  ــاره برآمدند و روش های دیگر تزیی راه چ
ــفال تیره و خاکستری  ــب با س افزوده و نقش داغدار را که متناس
ــکل نوآوری هایی در  ــت مایه کار خود قرار دادند. از نظر ش بود دس
ــم می خورد. بدین ترتیب که »ظروفی به  ــفال این دوره به چش س
شکل سبوهای دهانه تنگ شبیه قمقمه، کاسه هایی با ته مخروطی 
ــده اند« )روستایی، 1385، 24(. از الیه  و ظروف لوله دار متداول ش
الف دوره سوم فقط چهار ظرف منقوش بدست آمده که با بررسی 
ــخص شد شکل ظروف به همان روال دوره های قبل کاسه  آنها مش
و ساغر می باشد که بیشتر با نقوش راست گوشه در میان یک کادر 
ــده اند. این نقوش به صورت عمودی )به  )به جز یک مورد( نقش ش

        جدول 5- روند تغییر ویژگی های نقوش ظروف سفالی تمدن حصار.

دوره سومدوره دومدوره اولویژگی های نقوش

تکرارییکتایکتانقش یکتا یا تکراری

منفصلمنفصلمنفصلپیوستگی نقوش

سادهساده و دوگانهدوگانهریتم
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عمودیعمودیعمودیترکیب بندی

صاف صاف و منحنیصاف و منحنیکیفیت خطوط

ــدن حصار ــفالین تم ــوش ظروف س ــای نق ــول ویژگی ه ــیر تح س
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جز یک مورد( سامان یافته اند.
چهار ظرف منقوش الیه ب به شکل کاسه می باشند و با نقوش 
ــک کادر، در لبه ظرف، تزیین  ــه و منحنی در میان ی راست گوش
ــش را از فضای خالی متمایز  ــده اند. خط زمینه که فضای منق ش
می کند، به صورت یک خط با ضخامت متفاوت کشیده شده است.

ــه و  ــکل کاس ــز دو ظرف منقوش که یکی به ش ــه ج نی در الی

ــت، بررسی شد. این دو ظرف به  ــکل کوزه لبه دار اس دیگری به ش
ــکل، یعنی با تکرار خطوط عمودی در یک کادر، در باالی  یک ش

ظرف، نقاشی شده اند.
در مجموع به واسطه تحلیل بصری نقوش صد و چهارده ظرف 
سفالین، روند تغییر ویژگی های نقوش به لحاظ ترکیب بندی طبق 

جدول 5، نمایان شد.  

ــوه قرارگیری و  ــده در مورد نح ــع بندی مطالب ذکر ش در جم
چیدمان نقوش روی ظروف می توان گفت نقش ها در دوره اول و دوم 
بیشتر یکتا هستند و نقوش تکراری کمتر دیده می شود؛ ولی در دوره 
سوم مالحظه  گردید که نقوش، از تکرار بیشتری برخوردار می گردند. 
از نظر پیوستگی نقوش، در دوره زمانی یاد شده اغلب، نقوش منفصل 
استفاده شده است. اما در خصوص ویژگی ریتم به نظر می رسد تغییر 
و حرکت عناصر بصری بر روی ظروف متنوع است و در طی هر سه 
دوره یک نوع از ریتم غالب است. ویژگی فضای پر و خالی بدون تغییر 
در هر سه دوره به یک صورت ارایه شده؛ همچنین اکثر نقوش روی 
ظروف در میان یک چارچوب و کادر طراحی شده اند. حتی ساماندهی 
و قرار دادن نقوش بر روی ظروف هم، بیشتر به یک صورت عمودی 
به کار رفته است. ویژگی دیگر یعنی کیفیت خطوط در نقوش ارایه 
شده بر ظروف سفالین، در دو دوره اول و دوم اکثرا به صورت صاف و 
منحنی می باشد و بر خالف این دو  دوره، در دوره سوم کیفیت غالب، 

خطوط صاف است.

تشکر و قدردانی

از راهنمایی های ارزشمند استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رضا افهمی که در نگارش این مقاله نگارندگان را یاری رساندند، سپاسگزاری می گردد. 

پی نوشت ها 

1  Chalcolithic age.
2  Bronze age.

3  نقوش داغدار به عنوان روش تزیین سفال های خاکستری و سیاه در هزاره سوم 
پ.م در ایران رایج شده است. در این روش با استفاده از یک آلت سنگی یا استخوانی 
نوک تیز و ساییدن آن در قسمت هایی از سطوح خارجی ظروف نیمه خشک )قبل 
از پخت( آنها را با هدف ایجاد نقش داغدار می کردند که پس از پخته شدن ظروف، 
در محل هایی که عمل ساییدن انجام شده بود اثر داغی آن به صورت براق و صیقلی 
ــی که متفاوت از زمینه سطوح ظروف بود  باقی می ماند. بدین ترتیب نقوش هندس

ایجاد می شد.
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ــه لحاظ  ــای نقوش ب ــد تغییر ویژگی ه ــت رون ــوان انگاش می ت
ترکیب بندی بر روی سفالینه های حصار، بسیار کند و آهسته است. 
ــه ویژگی به صورت متفاوت ارائه، و چهار ویژگی به  بدین نحو که س
صورت مشابه تداوم یافته است و مهم تر این که از میان این ویژگی ها، 
فقط ویژگی  ریتم در هر دوره تغییر یافته و دو ویژگی کیفیت خطوط، 
ــوم، نسبت به دوره های قبل  و نقش یکتا یا تکراری، تنها در دوره س
ــت. بنابراین ویژگی های تصویری نقوش سفالینه ها از  تغییر کرده اس
ــده و بیشتر در یک چارچوب  نظر ترکیب بندی کمتر دچار تحول ش
ــده پایدار مانده است. این شکل یا الگو به صورت  ــکل تعریف ش و ش
ــک کادر، در باالی بدنه ظرف، به صورت  ــوش یکتا، منفصل، در ی نق
عمودی ارایه شده  است. این الگوی ثابت در چگونگی نشاندن نقوش 
روی سفالینه ها در طی سال های متوالی، بیانگر صفت پایداری در هنر 
ــی روی سفال حصار می باشد و روند کند دگرگونی ویژگی های  نقاش
نقوش هم اشاره به پیوستگی، تداوم و تکامل تدریجی نقوش در طی 

زمان، در این تمدن دارد.
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