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بررسي نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم
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(تاریخ دریافت مقاله: 91/10/10، تاریخ پذیرش نهایی: 91/12/13)

چكیده
اســتفاده از نقشــمایه های انســانی که از کهن ترین زمان در آثار هنری به جامانده، از تمدن های مختلف و در دوره های 
تاریخی متفاوت مرســوم بوده اســت.  پیکره هاي کوچک و بزرگ انســاني از مواد مختلف و همچنین نقوش انساني بر روي 
ظروف و لوازم دیگر در تمدن ایالم، نشان دهنده اهمیتي است که انسان ایالمي براي خود قائل بوده است. در حقیقت همین 
نقشمایه هاي انساني، مهم ترین منابع تصویري در جهت شناخت فرهنگ ایالمي محسوب مي شود. پژوهش حاضر که به روش 
توصیفي و تاریخي و با استفاده از منابع مکتوب صورت پذیرفته، به بررسي نقشمایه هاي انساني و به طور ویژه نقوش مردانه 
در تمدن ایالم مي پردازد چرا که تمدن ایالم به توجه ویژه به نقش زن شهرت دارد و این پژوهش در پي آنست که با بررسي 
نقوش مردانه، شناخت بیشتري از اوضاع فرهنگي و اجتماعي ایالمیان به دست دهد. هدف از این پژوهش بررسي موتیف هاي 
مردانه اي اســت که مي توانند جایگاه مرد ایالمي را بیان کنند. موتیف هایي چون نوع آرایش موي ســر و صورت، نوع کاله و 
لباس و نحوه نمایش پیکره هاي مردانه که به تکرار در آثار ایالمي آمده اســت به  طور تصویري مورد بررسي قرارگرفته است. 

نگاهي خاص به نقشمایه هاي مردانه اي شده است که مي توانند بیانگر جایگاه مرد در تمدن ایالم باشند.
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آثار هنــري به جامانده از دوره ها و مکان هاي مختلف در ایران 
بیانگر اعتقادات، آداب، رسوم و زندگي مردمان آن زمان ها و مکان ها 
مي باشد. ظروف سفالي، سنگي و فلزي، نقوش برجسته و پیکره هاي 
برجامانده از هر دوره، حاوي نقوش و تصاویري هستند که مي توانند 
به بسیاري از پرسش هاي ما درباره ویژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و سیاسي آن دوره پاسخ دهند. در این میان نقوشي که در 
آثار هنري یک دوره به صورتي بارز و عمده تکرار مي شوند، به عنوان 
نقشمایه هاي آن دوره یا تمدن خاص، نقش مهم تري در شناخت هر 

چه بیشتر ما از آن دوره یا تمدن دارد.
تمــدن ایــالم از ابتداي ظهور خــود در کنار همســایگاني 
مي زیســت که داراي تمدن هاي بسیار عالي و پیشرفته اي بودند. 
مانند تمدن هاي بین النهرین که با آنها در تماس بسیار نزدیک و 
همیشگي بوده اند. از همان آغاز تشکیل تمدن ایالم، رب النوع هاي 
گوناگونــي مورد پرســتش بوده اند. مهم تریــن رب النوع ایالمي، 
رب النوع مونثي اســت که در نظر آنان زندگي و آفرینش، آفریده 
او بوده اســت. بنابر اهمیتي که زن در تمدن ایالم داشته است و 
از جمله رسم انتساب افراد به مادر، بسیاري از پژوهشگران ایالم 

باســتان را به این نتیجه رسانده است که تمدن ایالم یک تمدن 
زن ساالر بوده است. 

 بیان جنســیت در آثار هنري اقــوام و تمدن هاي مختلف از 
دیرباز مورد توجه و تاکید قرار داشــته است، توجه به ویژگي هاي 
زنانه در تندیس هاي الهه مادر یــا ونوس که نمونه هاي زیادي در 
تمدن هاي مختلف دارد، موید این امر است. با یک بررسي کوتاه در 
آثار هنري تمدن هاي مختلف، متوجه شباهت زیاد آثار مختلف در 
بیان ویژگي هاي جنسیتي مي شویم اما تفاوت هاي بسیار ظریفي در 
این بین وجود دارند که مي توانند راهگشاي ما در شناخت و معرفي 

بیشتر هر فرهنگ و تمدني باشند .
پژوهش و بررسي هاي زیادي درباره نقوش و تصاویر ایالمي و 
همچنین نقش زن در تمدن ایالم صورت گرفته است که در این 
پژوهش نیز به عنوان منبع مورد استفاده قرارگرفته اند، اما نقوش 
مردانــه و ویژگي و نقش مــردان در تمدن ایالم به طور جداگانه 
مورد بررســي قرارنگرفته اند. این پژوهش در پي آن است که با 
شناخت بیشتر نقش و ویژگي هاي مردان در تمدن ایالم، تصویر 

دقیق تري از وضعیت فرهنگي و اجتماعي ایالمیان نشان دهد.

تعریف نقشمایه
براي نقشمایه که به عنوان معادل فارسي(MOTIF) به کار مي رود، 
تعاریف مختلفي ارائه شده است که در بیشتر این تعاریف اصلي بودن و 
تکرار مورد تاکید قرارگرفته است: "1. نگاره، ُگله، نقشمایه؛ 2. مضمون 
هنري"(مرزبان و معــروف،1380، 223). "مایه اصلي و بارز در یک 
اثر هنري، عنصر یا ترکیبي از عناصر بصري که در یک ترکیب بندي 
تکرار مي شــود و در بیان هنرمند ویژگي و برجستگي دارد"(پاکباز، 

 .(598 ،1383
موتیف در همه هنرها و به ویژه هنرهاي تجسمي به کار می رود 
و مهم تریــن ویژگــی آن در این هنرها، خصلت تکرار شــوندگی و 
برانگیزندگی آن اســت. موتیف در حوزه هنرهاي تجسمي از جهت 
کارکردي که در تفسیر و تحلیل پیکره ها و نقش ها دارد، عنصر قابل 
توجهي براي تحلیلگران آثار هنري بوده اســت. این ویژگي از حیث 
باستان شناسي نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا بسیاري از پیکره ها و 
طرح هاي قدیمي به جامانده بر دیوارة بناها و جدارة ظروف را که بیانگر 
نکته اي تاریخي و ملّي و فرهنگي است، مي توان با موتیف (نقشمایه) 
شناسایي کرد. این امر به تفسیر و تحلیل نگاره هاي باستاني و دریافت 

نکات فرهنگي و تاریخي از خالل آنها کمک شایاني مي کند.

نقشمایه مردانه

 منظور از نقشمایه مردانه، عنصري است که به تکرار مورد استفاده 
قرارگرفته است تا بتواند ویژگي هاي کلي و اصلي مردانه یا جنسیت 

مذکر را نمایش دهد. نقوشي که مي توانند معرف ویژگي هاي مردانه 
باشــند از جمله موي صورت (ریش)، نحوه ي آرایش موي سر، نوع 
کاله، نوع پوشــاك مورد استفاده، نحوه نمایش بدن در وضعیت هاي 
گوناگون و تنوع فعالیت یا کاري که انســان به آن مي پردازد، در آثار 
هنري تمدن هاي مختلف دیده مي شوند که تکرار و تداوم استفاده از 
نقوش و عناصر خاص، بازتاب شرایط زندگي در یک تمدن در زمان و 
مکان خاص است و به نوعي بیانگر هویت آن قوم یا تمدن مي باشد.

تمدن ایالم

تمدن ایالم، کانون یکی از درخشــان ترین تمدن های بشری به 
شمار می آید. این تمدن  به قدری پرمایه بود،که مانند ستارگانی که 
پس از مرگ هنوز ســال ها نورافشــاني می کنند، پس از زوال نیز تا 
مدت های مدید باقی بود و چراغ راه اقوام جدیدی گردید که در این 
سرزمین جایگزین قوم پیشین شده بودند. ایالم یکی از سرچشمه های 
الهام پارس ها و سپس شاهنشاهی هخامنشی در خلق تمدن درخشان 
ایران آریایی گردید. "تمدن ایالم در نهایِت گسترش تاریخي خود، از 
اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م، بخش بزرگي از مناطق غربي 
و جنوبي سرزمین امروزي ایران را دربرمي گرفت. براساس تقسیمات 
جغرافیاي سیاسي امروز، ایالم باستان سرزمین هاي خوزستان، فارس 
و بخش هایي از اســتان هاي کرمان، لرســتان و کردســتان را در بر 

مي گرفت" (مجیدزاده، 1370، 1).

مقدمه
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و دیگرى تمدن نجد ایران. گیرشــمن در این بــاره مى گوید: کار او 
(منظور شوش است) عبارت بود از: دریافت داشتن، توسعه بخشیدن 
و سپس انتقال دادن. بابلى ها قسمت مرتفع سرزمینى را که در مشرق 
کشورشــان قرار داشت «االمتو» یا «االم» یعنى«کوهستان» و شاید 
«کشور طلوع خورشید» یعنى مشرق مى نامیدند و این نام تا به امروز 

در گوشه اى از جنوب غربى ایران کورسو مى زند.
ایالم که تاریخش از چهار هزار سال پیش از میالد آغاز مى گردد 
(ولى از 8000 سال پیش  از میالد نیز آثار زندگى در آن کشف گردیده 
است)، به ناحیه اى اطالق مى شده که از شمال  به کوه هاى بختیارى، 
از جنوب به خلیج فارس تا بوشهر و از مغرب به دجله و از مشرق  به 
قسمتى از فارس محدود مى شود و شامل ایاالت خوزستان و لرستان 
امروزى، پشتکوه و کوه هاى  بختیارى بوده است. این حدود پیوسته 
ثابت باقى نمى ماند و زمانى که ایالم در اوج عظمت به ســر مى برد، 
از ســمت مغرب به بابل و از مشرق به اصفهان گسترش مى یافت.

" ایالم با اینکه پابه پاي بین النهرین باســتان حضوري سرزنده 
داشته اســت، هنوز صندوق دربسته اي است که تنها از درزهاي آن 
می توان نگاهی به درون تاریکش انداخت. اما با همین آگاهی ناچیز 
می توان گفت که کردار مردم ایالم هیچ شباهتی به کردار همسایه هاي 
غربی اش سومر و بابل و آشور نداشته است" (هینتس، 1389، 12).

نژاد ایالمی ها 

 درباره نژاد ایالمی ها میان دانشمندان و محققان اختالف است. 
ژاك دو مورگان دانشمند فرانسوى که مدت 17 سال در شوش(پایتخت 
دولت  ایالم) به تحقیق پرداخته، معتقد است که ساکنان اولیه ي ایالم 
را ســیاهان حبشى  تشکیل مى دادند که تمام سواحل خلیج فارس تا 
مکران و بلوچستان را اشغال  کرده بودند. بعدها این نژاد سرزمین خود 
را در اختیار فاتحان گذاشته و با آنها درآمیخته و نژاد دورگه یى بوجود 
آوردند که شامل ساکنان شوش  علیا و شاید بخشى هم از کردستان 
باشد. او مى نویسد: هرچه باشد، حتى براى مسافرى که مستقیماً به 
مسائل نژادى عالقه مند نیست، وجود اختالف دورگه ي سیاهان قدیمى 
در شــوش، موضوعى است  غیرقابل انکار که در هر قدم عالمات آن  را 
باز مى یابد (ممتحن، 1350، 2). تقریباً همه ي کسانی که درباره ي نژاد 
ایالمیان نظر داده اند، آنها را نژاد مســتقلی دانسته اند که به هیچ نژاد 

دیگري تعلق ندارند هرچند شباهت هایی بین آنها و برخی نژاد هاي دیگر 
دیده  می شود. گیرشمن، این مردم را از نژاد آسیانى 1 مى خواند که نه به 
دسته ي سامى متعلق است و نه به دسته ي هند و اروپایى و مى نویسد: 
"این منشأ آسیایى که مابین همه ي اقوام آسیاى غربى  مشترك است، 
بعدها موجد فرهنــگ این ناحیه خواهد گردید و مخصوصاً هنرى  را 
بوجود خواهد آورد که آن را متعلق به آسیاى غربى مى دانند و ایران، 
با تمدن ظروف ســفالین منقوش خویش به منزله ي یکى از عناصر 

متشکله ي توسعه ي آن بشمار مى رود"(گیرشمن، 1385، 30). 
ژان کونتنو2 مورخ فرانســوى نیز ساکنان قدیم ایالم را قطعاً از 
مردم  «آسیانى» مى داند و مى نویسد: ساکنین ایالم از مردم«آسیانى» 
بودند و این کلمه براى معرفى مردمى به کار برده مى شــود که در 
قسمت مهم آسیاى غربى، قبل از تاریخ مسکن داشتند(خاورشناسان 
فرانسوى، 1337، 53). در مورد نژاد ایالمیان به آسانی نمی توان نظر 
داد. بیشــتر مورخین براین نکته تاکید کرده اند که آنها از یک نژاد 
واحد نبوده اند و با هیچ کدام از نژادهاي دیگر نیز وابستگی ندارند. 
"محقق هرچه بیشتر در منابع غور می کند بیشتر این احساس به او 
دست می دهد که ایالمی ها ایالمی بوده اند، با استقاللی منحصر به 
خودشان. تاکنون هیچ نشانه اي از خویشاوندي آنها با اقوام دیگر به 

اثبات نرسیده است"(هینتس، 1389، 29).

انواع نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم

1- موي سر
مقایسه پیکره هاي مردانه اولیه ایالمی با نمونه هاي سلسله هاي 
قدیم بین النهرین نشــان می دهدکه هنرمندان ایالمی براي نمایش 
پیکره هاي انسانی در این مرحله، تقلید زیادي از هنرمندان بین النهرین 
داشــته اند. پیکره هاي مردانه ایالمی این دوره در چشم هاي بزرگ، 
بازوهاي مخروطی، باالتنه برهنه و دست هایی که در برابر سینه برروي 
هم قرار می گرفته اند شباهت زیادي با پیکره هاي بین النهرینی دارند 
اما تفاوت هاي آشکاري هم با پیکره هاي سومري دارند. مثالً موي سر 
کوتاه اســت و پشت گردن نمایان است. موي سر با خطوط عمودي 
زیگزاگ نشــان داده شده است که به صورت نقشمایه مردانه خاص 
هنر ایالمی در دوره هاي بعد هم دیده می شود(تصویر1). موي سر به 
شــکل مجعد و با خطوط زیگزاگ در نقوش مردانه در تصویر بعدي 

تصویر 1- راست: پیکره ایستاده یك نیایشگر، بین النهرین، حدود 2900 تا 600 ق.م.
ماخذ: )وب سایت موزه متروپولیتن(

چپ: پیکره یك نیایشگر، ایالم باستان، حدود 2700 ق م.
ماخذ: )مجید زاده، 1386، 109(
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(تصویر2) که به شکل استیلیزه تري نمایش داده شده است نیز دیده 
می شــود. در این تصویر موي سر بلندتر ترسیم شده و بر روي شانه 
ریخته شده و تا کمر ادامه دارد. این نحوه نمایش موي سر مردانه در 
آثار بعدي ایالمی هم تکرار شــده است با این تفاوت که موها عالوه 
بر مجعد بودن و بلند بودن، بافته شــده اند و نوك موهاي بافته شده 
به ســمت باال برگشته است (تصویر3)، که ظاهراً این شیوه اخیر در 
نمایش مو براي افراد در مراسم مذهبی و مقدس و همچنین در مورد 
خدایان به کار گرفته می شده است و با توجه به شباهتی که با نقش 
مار ایجاد می کند، می توان به نوعی معناي تقدس از آن استنباط کرد. 
"مار به عنوان مظهر دفع بال بر روي کوزه ها و سرپوش ظرف ها نمایان 
می شود، مارها در مقام نگهبان بر در درگاه ها می ایستند، بر پیکره ي 
شاه و گرد محراب می پیچند، دسته ي نذورات مذهبی چون دبوس 
و بیل و مانند آنها را می ســازند و قرقره وار می چرخند تا تختی براي 
ایزدي باشند"(هینتس،1386، 51). درسراسر تمدن ایالم، نقش مار 
به عنوان یک نقشمایه پرتکرار ظاهر می شود. این سنت نمایش موي 
سر که دو طره بافته در دوطرف سر آویزان است، مربوط به ایالم میانی 

است و در دوره ایالم جدید مرسوم نیست.
نوع دیگري از نمایش موي ســر در هنر ایالمی، موهاي بیرون 
افتاده از زیر کاله یا ســرپوش و به شــکل مجعد است(تصویر 4). 
موهایی که با شــباهت زیاد با خطوط مواج موجــود در دایره نماد 
خداي خورشید (شمش) در آثار بین النهرین و ایالم دیده می شوند و 
می توانند به گونه اي دیگر، تقدس شخص یا انتساب و وابستگی او را 
به خداي خورشید بیان کنند. در تمدن ایالم نه تنها شاه بزرگ بلکه 

شاهزادگان و تمام خاندان شاهی داراي تقدس بوده اند.

تصویر2- بخشي از یك نقش برجسته مذهبي، در حدود 2700 ق م.
 ماخذ: ) آمیه، 1389، 120(

تصویر 3- صفحه مدور ایالمي، قیرطبیعي، قرن 13 و 14 ق م. 
ماخذ: )وب سایت موزه متروپولیتن(

تصویر 4- سمت راست: بخشي از سر یك پیکره ایالمي، قرن 13 ق م. 
ماخذ: )وب سایت موزه لوور( 

سمت چپ: دایره نماد خداي خورشید. 
ماخذ: )هوهنه گر، 1379، 32(

2- ریش
در بسیاري از آثار ایالمی، نقوش مردان با ریش نشان داده شده 
اســت، حداقل در مورد خدایان و افراد مهم خاندان ســلطنتی این 
قاعده رعایت شــده است. ریش مردان در تمدن ایالم به چند شکل 

نشان داده شده است:
الف- با خطوط عمودي مواج 

در بســیاري از آثــار تمدن ایالم و در نقــوش مردانه این نحوه 
نمایش ریش به چشم می خورد که با خطوط ساده عمودي و منحنی 
نمایش داده  می شود. در تصاویري که بر یک کاله خود ایالمی نقش 

شده (تصویر5)، این نحوه نمایش ریش را می بینیم.
ب- با خطوط عمودي و صاف 

نوع دیگر نمایش ریش مردانه در تمدن ایالم را در تصویر6 که 
یک خداي ایالمی را نشان می دهد، می بینیم. در این پیکره، صورت 
حالت اغراق آمیزي دارد و ریش با خطوط کامًال صاف نمایش داده 

شده است. 
ج- با خطوط هاشوري 

در تصویر بعدي (تصویر7) ، ریش با خطوط کلی به صورت صاف 
و عمودي و با هاشور هاي کوتاه در جهات مختلف نشان داده شده 
است. این سه شیوه نمایش ریش تقریباً در همه آثار ایالمی تکرار 
شده است و به صورت نقشمایه مردانه خاص ایالمی درآمده است.

3- انواع كاله در نقوش مردانه ایالمي
به طور کلی در نقوش ایالمی ســه نوع کاله قابل تشــخیص 

است:

تصویر 5- كاله خود با نقوش سه مرد و پرنده ، قرن 14 ق،م برنز)نقوش از ورقه 
طال بر روي قیر طبیعي(.

ماخذ: )وب سایت موزه متروپولیتن(
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دوم پادشاه ساساني حجاري شده است، تفاوت هاي نقوش مردانه 
ایالمي و ساساني به خوبي قابل مقایسه است. 

نوع دیگري از کاله که در نقوش ایالمي قابل مشــاهده است، 
عرقچین اســت که در نقش برجسته هاي اشکفت سلمان و کول 

فرح دیده مي شود( تصاویر9 و10).

لباس هاي مردانه ایالمي

َبه طور کلي لباس ایالمي ها آستین کوتاه است. منتها لباس 
مردان از لحاظ بلندي آن بر حسب این که دامنه آن در باالي زانو 
یا روي زانو یا پایین تر از زانو با چه فاصله اي از مچ پا قرارگرفته 

شامل چهار نوع متفاوت است:
1. لباس آستین کوتاه که تا باالي زانو را مي پوشاند(تصویر10) 

2. لباس آستین کوتاه که تا روي زانو مي رسد(تصویر11)
3. لباس آستین کوتاه که کمي بلندتر از دو نوع قبلي است(تصویر12)
4. لباس آستین کوتاه مزین که تا روي پا را مي پوشاند(تصویر13).

الف- کاله شــاخدار که مخصوص ارباب انواع است. ب- کاله 
کاسکت لبه دار ج- عرقچین 

کاله شــاخدار که نمادي از الوهیت در تمدن ایالم است در 
تمدن هاي بین النهرین نیز نمونه هاي زیادي دارد (تصاویر 5 و 6 و 8).

در نقش برجســته نقش رســتم (تصویر9)، سر وپاي شاه به 
صورت نیم رخ و از طرف چپ نشــان داده شده است، در صورتي 
که بدن به شــکل تمام رخ و از روبرو به تصویر کشیده شده است. 
پادشــاه ایالمي که در پشــت سر خدایان ایســتاده، داراي کاله 
کاســکت است. "این کاله نه تنها قسمت فوقاني سر، بلکه ناحیه 
پشــت گردن را نیز مي پوشــاند. یک روبــان تزئیني کاله وي را 
زینت مي دهد. علي رغم پوشش پشت گردن به وسیله آن باز هم 
قسمت هایي از موي سر شاه ایالمي در پشت نمایان است و داراي 
ریش بلند و لباس آســتین کوتاه تزئیني است که تا مچ پاي وي 
را مي پوشاند"( صراف، 1389، 15). دراین نقش برجسته که در 
دوره ساســاني (279-293 میالدي) توسط حجاران ساساني در 
قسمت وسط صحنه و دقیقاً در مقابل خداي ایالمي پیکره بهرام 

تصویر 6 - خداي ایالمي قرن 18 ق،م ، برنز.
ماخذ: )وب سایت موزه لوور(

تصویر 7- نیم تنه یك خداي ایالمي قرن 13 ق،م، سنگ آهك.
ماخذ: )پاتس، 1388، 342(

تصویر 8- نقش برجسته ایالمي، اواسط هزاره دوم ق،م.
ماخذ: )مجیدزاده، 1386، 133(

تصویر 9- نقش رستم نقش برجسته ایالمي. 
ماخذ: ) مجیدزاده، 1386، 200(

بررسي نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم
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5- نمایش دست در پیكره هاي ایالمي

یکي دیگر از نقشمایه هاي مهم ایالمي، نحوه قرار گرفتن دست 
اســت که در آثار ایالمي به تکرار دیده مي شــود. در آثار مختلف 

ایالمي به سه نوع نمایش دست در پیکر انسان بر مي خوریم:
الف- دست ها به حالت احترام یا دعا رو به باال (تصویر11)

ب- فقط دست راست رو به باال (تصویر13)
ج - هر دو دست بر روي شکم (تصویر9)

که هر ســه نمونه را در تصویر10 نیز مي توانیم ببینیم. در این 
تصویر که نقش برجسته ایالمي در اشکفت سلمان را نشان مي دهد، 
مراسم نیایش هاني پادشاه محلي آیاپیر به همراه وزیرش شوترورو 
و خانواده اش را مي بینیم . در این صحنه "هاني، پادشــاه ایالمي" با 
کاله و لباس ســاده در ردیف جلو قرار دارد و هر دو دست خود را 

مقابل صورت و به شکل بسته نگه داشته است. دومین حالت مربوط 
به وزیرش "شــوترورو" مي شود که با قراردادن دست ها بر روي هم 
و برروي کمربند یا شکم مشخص شده است. سومین حالت را نیز 
زن "هاني پادشاه ایالمي" نمایش مي دهد به این صورت که دست 
چپ خود را روي کمر نگه داشته و دست راست را تقریباً به حالت 
عمودي مقابل صورت بلند کرده اســت. در این حالت دســت وي 
بسته است و فقط انگشت سبابه اش به طرف آسمان دراز شده است. 
نقش برجسته هاي اشکفت سلمان از معدود مواردي است که پادشاه 

ایالمي را همراه با خانواده و در حال نیایش نشان مي دهد. 
"شرکت کنندگان در مراسم ایالمی، به وضوح با دو نوع نیایش 
مختلف یعنی«نیایش خطاب» و «نیایش ســکوت» آشــنا بودند. 
اولی شــامل دراز کردن دســت در برابر خدا بود و شــاید در این 
هنگام دعایی هم خوانده می شــد. این حالت را در بین کسانی که 
بر ســکوی مزبور مشغول دعا هستند، می توان دید. هرگاه مومنان 
هدایایی با خود در آن زمان می آوردند، تنها دســت راست خود را 
بلند می کردند، اما در«نیایش سکوت» مومنان دست های خود را 
روی کمربندهای خود می نهادند" (بهزادي، 1368و1369، 820).

6- نقشمایه هاي مردان ایالمي بر روي مهرها

از ایالمیــان مهرهاي بســیار زیادي برجاي مانده اســت که 
تصاویــر و نقوش مهرهــا، آگاهي هاي زیــادي از زندگي روزمره 
ایالمیان باســتان در اختیار ما مي گذارند که اگر چه خالهایي در 

آن هست، ولي بسیار روشنگرند.
مهرســازان ایالمي در حقیقت محیــط پیرامون خود و مردم 
سرزمینشان را با مشغولیت هاي مختلف نشان مي دهند. در مهرهاي 
ایالمي تصاویر رســمي و درباري که پادشاه یا خاندان سلطنتي را 

تصویر 10- اشكفت سلمان، نقش برجسته شماره 1.
 ماخذ: )صراف، 1389، 98و97(

تصویر12- کول فرح، نقش برجسته شماره3، صحنه حمل مجسمه خدایان.
ماخذ: )مجیدزاده، 1386، 195 (

در  حیوانات  کردن  قرباني  برجسته شماره2، صحنه  نقش  فرح،  کول   -11 تصویر 
مقابل یكي از خدایان. 

ماخذ: )صراف، 1389، 92و91(

تصویر13- پیكره کوچكي از طال حدود 
قرن 12 ق، م.

ماخذ: )وب سایت موزه لوور(
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در حال اداي احترام یا قرباني کردن نشــان مي دهد، بسیار دیده 
مي شود که از لحاظ نقشمایه هاي مردانه مشابه مواردي است که در 
قسمت هاي قبلي ذکر شد. در اینجا چند نمونه از مهرهاي ایالمي را 
مي بینیم که داراي نقشمایه هاي مردانه اي هستند که نقش مردان 

را در زندگي روزمره در تمدن ایالم برایمان آشکارتر مي کنند.
بر نقش مهرها مي توان شــکارچیان ایالمــي را دید که کاماًل 
برهنه اند یا جز لنگي برتن ندارند (تصویر14). ســالح هاي مردان 
ایالمي تیر و کمان و نیزه یا تبرزین است. آنها به همراه سگ هایشان 
به شــکار گوزن، آهو، گراز وحتي گربه وحشــي مي روند. در جاي 

دیگر(تصویر15)، ماهي گیران برهنه، الك پشــت هاي بزرگي را به 
خشکي مي کشانند و در یک جاي دیگر (تصویر16)، یک مرد ایالمي 
قایق خود را که دماغه برگشته زیبایي دارد، به ساحل مي آورد. بر 
نقش مهر دیگــري (تصویر17)، چوپان ها بزها را به خانه مي آورند 
و در طویله اي که از گل ســاخته شــده، جاي مي دهند. در مزارع، 
مرداني به صورت گروهي مشــغول کارند. آنها با کج بیل هاي ســه 
شاخه، زمین را براي کشت آماده مي کنند(تصویر18). درکارگاه هاي 
ســفالگري، مردان در حال ســاخت ظروف هستند(تصویر19)، و 

انبارکنندگان غله جنب و جوش زیادي دارند(تصاویر20).

تصویر14- نقش مهرهاي ایالمي، مردان در حال شكار. 
ماخذ: )هینتس، 1386، 32 (

تصویر15- نقش مهرهاي ایالمي.
ماخذ: )هینتس، 1386، 33(

تصویر16- مرد ایالمي قایق خود را به ساحل مي آورد.
ماخذ: )هینتس، 1386، 33(

تصویر19-مردان ایالمی در کارگاه سفالگری.
 ماخذ: )هینتس، 1386، 33(

تصویر18-مردانی با کج بیل های سرشاخه، زمین را برای کشت آماده می کنند.
ماخذ: )هینتس، 1386، 33(

تصویر17- چوپان ها بزها را به خانه مي آورند.
 ماخذ: )هینتس، 1386، 33(

بررسي نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم
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تصویر20- نقش مهرهاي ایالمي، مردان در حال انبار کردن غله.
ماخذ: )هینتس، 1386، 35(

جدول1- بررسي نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم.

هنگامــي که تمدن ایالم با تمدن هــاي تاریخي بین النهرین 
مقایسه مي شود، تمدن ایالم کوچک تر، کم اهمیت تر و تحت تاثیر 
تمدن هاي بین النهرین معرفي و شــناخته مي شود و این شاید به 
این دلیل باشــد که تاریخ این تمدن بسیار کم نگاشته شده است 
و پس از فروپاشــي این تمدن در اثر هجوم آشور بانیپال پادشاه 
قدرتمند آشــوري و سپس تسلط تمدن پارسي بر سرزمین ایران 
و تمدن هــاي همجوار، نه تنها توجهــي به حفظ و نگهداري آثار 
ایالمي نشــده اســت، بلکه تخریب و نابودي آن در دســتور کار 
تمدن هاي غالب بوده اســت. ایالمیان با داشتن هوش و ذکاوت 
فراوان ضمن تاثیرپذیــري از فرهنگ و تمدن هاي همجوار خود 
توانســته اند فرهنگ و تمدني عالي و با ویژگي هاي مشــخص و 
ممتاز بســازند که با بررسي آثار به جامانده از آنان در زمینه هاي 
معماري، پیکرتراشــي و نقش برجســته مي توانیم این ویژگي ها 
را ببینیم. با بررســي نقشــمایه هاي انســاني در تمدن ایالم، به 
ویژگي هاي مشخصي از تمدن ایالم برمي خوریم که به طور کلي 
و به قول "پیر آمیه" دو ویژگي متفاوت مي بینیم؛ یکي خشــونت 
و ســنگیني که به نوعي به ایالتي بودن، رســمي بودن و مذهبي 
بــودن تمدن ایالم برمي گردد و دیگري تازگي و صفا و ســادگي 

عامیانه اي که گاهي مملو از تشخص است.

 توجه و تاکید تمدن ایالم برتفاوت نقش و جایگاه زن و مرد 
در اجتماع به طور بارزي در آثارشان قابل مشاهده است. ایالمیان 
با وجــود اهمیت زیادي که براي جنس زن قائل بوده اند، جایگاه 
مــردان نیز در امور اجتماعي، سیاســي و فرهنگي محفوظ بوده 
است و این یعني همان چیزي که انسان ها در تمدن هاي مختلف 

در طول تاریخ به دنبال آن بوده اند.
 مهم ترین نقشمایه هاي مردانه ایالمي را در آثار این تمدن به 

این صورت مي توانیم دسته بندي کنیم:
1-موي سر: یا کوتاه با خطوط مواج یا صاف و بلند با خطوط 

زیگزاگ برروي شانه با نوك برگشته (جدول1)
2- ریــش: با خطوط ســاده عمودي یا منحنــي و یا صاف، 

نمایش ریش با هاشورهاي کوتاه (جدول1)
3- کاله: شاخدار، کاسکت، عرقچین (جدول1)

4- لباس: آســتین کوتاه تا باالي زانو، تــا روي زانو تا کمي 
پایین تر از زانو و لباس آستین کوتاه مزین (جدول2)

5- حالت دست: هردودست به حالت احترام روبه باال، دست 
راست رو به باال و هر دودست به روي شکم (جدول2)

6- نقوش مردانه بــر روي مهرها در حال انجام فعالیت هاي 
مختلف روزانه (جدول2).

نتیجه

توضیحاتتصویرنقشمایه
موي سر به صورت بلند، بافته شده و با نوك برگشته که بر روي شانه ها ریخته و گاهي تا پشت کمر امتداد دارد. این   	موي سر

شیوه نمایش مو شبیه به شیوه نماش نقش مار در تمدن ایالم است که تقدس زیادي براي ایالمیان داشته است.

	مو ها به شکل مجعد و بلند و از زیر کاله بیرون زده و بر روي پیشاني قرار مي گیرد.  
خطوط مواج در این شیوه یادآور خطوط مواج در دایره نماد خداي خورشید است.
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جدول 2- بررسي نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم.

توضیحاتتصویرنقشمایه
نمایش موها به شکل مجعد موی سر

این نحوه نمایش ریش با خطوط ساده عمودي و منحني نمایش داده مي  شود.ریش

ریش با خطوط کاماًل صاف نمایش داده شده است. 

ریش با خطوط کلي به صورت صاف و عمودي و با هاشورهاي کوتاه در جهات مختلف نشان داده شده است. 

کاله شــاخدار که نمــادي از الوهیت در تمدن ایالم اســت در تمدن  هاي بین  النهرین نیز نمونه  هــاي زیادي دارد و کاله
مخصوص ارباب انواع یا انتساب به آنهاست.

کاله کاســکت: این کاله نه تنها قسمت فوقاني سر، بلکه ناحیه پشت گردن را نیز مي  پوشاند. یک روبان تزئیني آن را 
زینت مي  دهد. علي رغم پوشش پشت گردن به وسیله آن باز هم قسمت  هایي از موي سر در پشت گردن نمایان است.

عرقچین که در بعضي نقش برجسته هاي اشکفت سلمان و کول فره دیده مي شود.

توضیحاتتصویرنقشمایه

لباس آستین کوتاه که تا روي زانو مي رسد.  	لباس

	لباس آستین کوتاه که تا باالي زانو را مي پوشاند.  

لباس آستین کوتاه که کمي بلندتر از دو نوع قبلي است.

لباس آستین کوتاه مزین که تا روي پا را مي پوشاند.

بررسي نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم
(از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م)
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توضیحاتتصویرنقشمایه

حالت 
دست

دست ها به حالت احترام یا دعا رو به باال

فقط دست راست رو به باال و دست چپ نذورات یا هدایا را نگه مي دارد.

هر دو دست بر روي شکم

نقوش 
مردانه بر 
مهرهاي 

 ایالمي

 نمایش مرد ایالمي در حال انجام فعالیت هاي کشاورزي یا دامپروري

نمایش مردان ایالمي در حال شکار

نمایش مردان ایالمي در حال انبار کردن غله


