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

ابوالقاسم دادور* ،1علي صادقي طاهري
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 1دانﺸیار دانﺸﮑده هنر ،دانﺸﮕاه الزهرا ،تهران ،ایران.
 2دانﺸﺠوي کارﺷناسي ارﺷد هنر اسالمي ،دانﺸﮑده هنر و مﻌماري ،دانﺸﮕاه کاﺷان ،کاﺷان ،ایران.
)تاریﺦ دریافﺖ مقاله ،91/10/10 :تاریﺦ ﭘﺬیرش نهایی(91/12/13 :

چکیده

اســتﻔاده از نقﺸــمایههای انســانی که از کهنترین زمان در آثار هنری به جامانده ،از تمدنهای مختلﻒ و در دورههای
تاریخی متﻔاوت مرســوم بوده اســﺖ .ﭘیﮑرههاي کوﭼﮏ و بزرگ انســاني از مواد مختلﻒ و همﭽنین نقوش انساني بر روي
ﻇروف و لوازم دیﮕر در تمدن ایالم ،نﺸاندهنده اهمیتي اسﺖ که انسان ایالمي براي خود قاﺋل بوده اسﺖ .در حقیقﺖ همین
نقﺸمایههاي انساني ،مهمترین منابﻊ تﺼویري در جهﺖ ﺷناخﺖ فرهنﮓ ایالمي محسوب ميﺷود .ﭘژوهﺶ حاضر که به روش
توصیﻔي و تاریخي و با استﻔاده از منابﻊ مﮑتوب صورت ﭘﺬیرفته ،به بررسي نقﺸمایههاي انساني و به طور ویژه نقوش مردانه
در تمدن ایالم ميﭘردازد 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 موتیﻒهاي
مردانهاي اســﺖ که ميتوانند جایﮕاه مرد ایالمي را بیان کنند .موتیﻒهایي ﭼون نوع آرایﺶ موي ســر و صورت ،نوع کاله و
لﺒاس و نحوه نمایﺶ ﭘیﮑرههاي مردانه که به تﮑرار در آثار ایالمي آمده اســﺖ به طور تﺼویري مورد بررسي قرارﮔرفته اسﺖ.
نﮕاهي خاص به نقﺸمایههاي مردانهاي ﺷدهاسﺖ که ميتوانند بیانﮕر جایﮕاه مرد در تمدن ایالم باﺷند.

واژههای کلیدی

نقﺸمایه ،تمدن ،ایالم ،مرد.

*نویسنده مسﺌول :تلﻔن ،09121056731 :نمابر.E-mail: ghadadvar@yahoo.com ،021- 88035801 :
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مقدمه

آثار هنــري به جامانده از دورهها و مﮑانهاي مختلﻒ در ایران
بیانﮕر اعتقادات ،آداب ،رسوم و زندﮔي مردمان آن زمانها و مﮑانها
ميباﺷد .ﻇروف سﻔالي ،سنﮕي و فلزي ،نقوش برجسته و ﭘیﮑرههاي
برجامانده از هر دوره ،حاوي نقوش و تﺼاویري هستند که ميتوانند
به بسیاري از ﭘرسﺶهاي ما درباره ویژﮔيهاي 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 ميﺷوند ،به عنوان
نقﺸمایههاي آن دوره یا تمدن خاص ،نقﺶ مهمتري در ﺷناخﺖ هر
ﭼه بیﺸتر ما از آن دوره یا تمدن دارد.
تمــدن ایــالم از ابتداي ﻇهور خــود در کنار همســایﮕاني
ميزیســﺖ که داراي تمدنهاي بسیار عالي و ﭘیﺸرفتهاي بودند.
مانند تمدنهاي بینالنهرین که با آنها در تماس بسیار نزدیﮏ و
همیﺸﮕي بودهاند .از همان آﻏاز تﺸﮑیل تمدن ایالم ،ربالنوعهاي
ﮔوناﮔونــي مورد ﭘرســتﺶ بودهاند .مهمتریــن ربالنوع ایالمي،
ربالنوع 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
زنساﻻر بوده اسﺖ.
بیان جنســیﺖ در آثار هنري اقــوام و تمدنهاي مختلﻒ از
دیرباز مورد توجه و تاکید قرار داﺷــته اسﺖ ،توجه به ویژﮔيهاي
زنانه در تندیﺲهاي الهه مادر یــا ونوس که نمونههاي زیادي در
تمدنهاي مختلﻒ دارد ،موید این امر اسﺖ .با یﮏ بررسي کوتاه در
آثار هنري تمدنهاي مختلﻒ ،متوجه ﺷﺒاهﺖ زیاد آثار مختلﻒ در
بیان ویژﮔيهاي جنسیتي ميﺷویم اما تﻔاوتهاي بسیار ﻇریﻔي در
این بین وجود دارند که ميتوانند راهﮕﺸاي ما در ﺷناخﺖ و مﻌرفي
بیﺸتر هر فرهنﮓ و تمدني باﺷند.
ﭘژوهﺶ و بررسيهاي 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 قرارﮔرفتهاند ،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 ویژﮔيهاي مردان در تمدن ایالم ،تﺼویر
دقیﻖتري از وضﻌیﺖ فرهنﮕي و اجتماعي ایالمیان نﺸان دهد.

تعریﻒ نقشمایه
براي نقﺸمایه که به عنوان مﻌادل فارسي) (MOTIFبه کار ميرود،
تﻌاریﻒ مختلﻔي اراﺋه ﺷده اسﺖ که در بیﺸتر این تﻌاریﻒ اصلي بودن و
تﮑرار مورد تاکید قرارﮔرفته اسﺖ .1" :نﮕارهُ ،ﮔله ،نقﺸمایه؛  .2مضمون
هنري")مرزبان و مﻌــروف" .(223 ،1380،مایه اصلي و بارز در یﮏ
اثر هنري ،عنﺼر یا ترکیﺒي از عناصر بﺼري که در یﮏ ترکیﺐبندي
تﮑرار ميﺷــود و در بیان هنرمند ویژﮔي و برجستﮕي دارد")ﭘاکﺒاز،
.(598 ،1383
موتیﻒ در همه هنرها و به ویژه هنرهاي تﺠسمي بهکار میرود
و مهمتریــن ویژﮔــی آن در این هنرها ،خﺼلﺖ تﮑرارﺷــوندﮔی و
برانﮕیزندﮔی آن اســﺖ .موتیﻒ در حوزه هنرهاي تﺠسمي از جهﺖ
کارکردي که در تﻔسیر و تحلیل ﭘیﮑرهها و نقﺶها دارد ،عنﺼر قابل
توجهي براي تحلیلﮕران آثار هنري بوده اســﺖ .این ویژﮔي از حیﺚ
باستانﺷناسي نیز بسیار حاﺋز اهمیﺖ اسﺖ زیرا بسیاري از ﭘیﮑرهها و
طرحهاي قدیمي به جامانده بر دیوارة بناها و جدارة ﻇروف را که بیانﮕر
نﮑتهاي تاریخي و ملّي و فرهنﮕي اسﺖ ،ميتوان با موتیﻒ )نقﺸمایه(
ﺷناسایي کرد .این امر به تﻔسیر و تحلیل نﮕارههاي باستاني و دریافﺖ
نﮑات فرهنﮕي و تاریخي از خالل آنها کمﮏ ﺷایاني ميکند.

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

مﺬکر را نمایﺶ دهد .نقوﺷي که ميتوانند مﻌرف ویژﮔيهاي مردانه
باﺷــند از جمله موي صورت )ریﺶ( ،نحوهي آرایﺶ موي سر ،نوع
کاله ،نوع ﭘوﺷــاك مورد استﻔاده ،نحوه نمایﺶ بدن در وضﻌیﺖهاي
ﮔوناﮔون و تنوع فﻌالیﺖ یا کاري که انســان به آن ميﭘردازد ،در آثار
هنري تمدنهاي مختلﻒ دیده ميﺷوند 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 درخﺸــانترین تمدنهای بﺸری به
ﺷمار میآید .این تمدن به قدری ﭘرمایه بود،که مانند ستارﮔانی که
ﭘﺲ از مرگ هنوز ســالها نورافﺸــاني میکنند ،ﭘﺲ از زوال نیز تا
مدتهای مدید باقی بود و ﭼراغ راه اقوام جدیدی ﮔردید که در این
سرزمین جایﮕزین قوم ﭘیﺸین ﺷده بودند .ایالم یﮑی از سرﭼﺸمههای
الهام ﭘارسها و سﭙﺲ ﺷاهنﺸاهی هخامنﺸی در خلﻖ تمدن درخﺸان
ِ
نهایﺖ ﮔسترش تاریخي خود ،از
ایران آریایی ﮔردید" .تمدن ایالم در
اوایل هزاره سوم تا اواسﻂ هزاره اول قم ،بخﺶ بزرﮔي از مناطﻖ ﻏربي
و جنوبي سرزمین امروزي ایران را دربرميﮔرفﺖ .براساس تقسیمات
جﻐرافیاي سیاسي امروز ،ایالم باستان سرزمینهاي خوزستان ،فارس
و بخﺶهایي از اســتانهاي کرمان ،لرســتان و کردســتان را در بر
ميﮔرفﺖ" )مﺠیدزاده.(1 ،1370 ،
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ در ﺗﻤﺪن اﯾﻼم

و دﯾﮕﺮى ﺗﻤﺪن ﻧﺠﺪ اﯾﺮان .ﮔﯿﺮﺷــﻤﻦ در اﯾﻦﺑــﺎره ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎر او
)ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮش اﺳﺖ( ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن
و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل دادن .ﺑﺎﺑﻠﻰﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻰ را ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق
ﮐﺸﻮرﺷــﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ »اﻻﻣﺘﻮ« ﯾﺎ »اﻻم« ﯾﻌﻨﻰ»ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن« و ﺷﺎﯾﺪ
»ﮐﺸﻮر ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ« ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺸﺮق ﻣﻰﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
در ﮔﻮﺷﻪاى از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ اﯾﺮان ﮐﻮرﺳﻮ ﻣﻰزﻧﺪ.
اﯾﻼم ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد آﻏﺎز ﻣﻰﮔﺮدد
)وﻟﻰ از  8000ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻧﯿﺰ آﺛﺎر زﻧﺪﮔﻰ در آن ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪاى اﻃﻼق ﻣﻰﺷﺪه ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎى ﺑﺨﺘﯿﺎرى،
از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ دﺟﻠﻪ و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺎﻻت ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن
اﻣﺮوزى ،ﭘﺸﺘﮑﻮه و ﮐﻮهﻫﺎى ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪود ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻰﮐﻪ اﯾﻼم در اوج ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰﺑﺮد،
از ﺳــﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰﯾﺎﻓﺖ.
" اﯾﻼم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳــﺘﺎن ﺣﻀﻮري ﺳﺮزﻧﺪه
داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺻﻨﺪوق درﺑﺴﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از درزﻫﺎي آن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درون ﺗﺎرﯾﮑﺶ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدار ﻣﺮدم اﯾﻼم ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺮدار ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎي
ﻏﺮﺑﯽاش ﺳﻮﻣﺮ و ﺑﺎﺑﻞ و آﺷﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ" )ﻫﯿﻨﺘﺲ.(12 ،1389 ،

دﯾﮕﺮي ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮋادﻫﺎي دﯾﮕﺮ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺮدم را از ﻧﮋاد آﺳﯿﺎﻧﻰ 1ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪي ﺳﺎﻣﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪي ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﯾﻰ و ﻣﻰﻧﻮﯾﺴﺪ:
"اﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄ آﺳﯿﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪي 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 ﻣﻰداﻧﻨﺪ و اﯾﺮان،
ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻇﺮوف ﺳــﻔﺎﻟﯿﻦ ﻣﻨﻘﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪي ﯾﮑﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺘﺸﮑﻠﻪي ﺗﻮﺳﻌﻪي آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرود")ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ.(30 ،1385 ،
ژان ﮐﻮﻧﺘﻨﻮ 2ﻣﻮرخ ﻓﺮاﻧﺴــﻮى ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻼم را ﻗﻄﻌﺎً از
ﻣﺮدم »آﺳﯿﺎﻧﻰ« ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻰﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻼم از ﻣﺮدم»آﺳﯿﺎﻧﻰ«
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ آﺳﯿﺎى ﻏﺮﺑﻰ ،ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻨﺪ)ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮى .(53 ،1337 ،در ﻣﻮرد ﻧﮋاد اﯾﻼﻣﯿﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮ
داد .ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻧﮋاد
واﺣﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﮋادﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
"ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ او
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻼﻣﯽﻫﺎ اﯾﻼﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪاي از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪهاﺳﺖ")ﻫﯿﻨﺘﺲ.(29 ،1389 ،

نﮋاد ایﻼمی ها

انواع نﻘشمایههاي مردانه در تمدن ایﻼم

درﺑﺎره ﻧﮋاد اﯾﻼﻣﯽﻫﺎ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
ژاك دو ﻣﻮرﮔﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﮐﻪ ﻣﺪت  17ﺳﺎل در ﺷﻮش)ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
دوﻟﺖ اﯾﻼم( ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اوﻟﯿﻪي اﯾﻼم
را ﺳــﯿﺎﻫﺎن ﺣﺒﺸﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺗﺎ
ﻣﮑﺮان و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد
را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺎﺗﺤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درآﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻧﮋاد دورﮔﻪﯾﻰ ﺑﻮﺟﻮد
آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻮش ﻋﻠﯿﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﻰ ﻫﻢ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﻰﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﻓﺮى ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮋادى ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد اﺧﺘﻼف دورﮔﻪي ﺳﯿﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻤﻰ
در ﺷــﻮش ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺪم ﻋﻼﻣﺎت آن را
ﺑﺎز ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ )ﻣﻤﺘﺤﻦ .(2 ،1350 ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهي ﻧﮋاد
اﯾﻼﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻧﮋاد ﻣﺴــﺘﻘﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﮋاد

 -1موي سر
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎي
ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻼﻣﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ زﯾﺎدي از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ اﯾﻼﻣﯽ اﯾﻦ دوره در ﭼﺸﻢﻫﺎي ﺑﺰرگ،
ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ و دﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺮروي
ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي آﺷﮑﺎري ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎي ﺳﻮﻣﺮي دارﻧﺪ .ﻣﺜ ً
ﻼ 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 اﯾﻼﻣﯽ در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد)ﺗﺼﻮﯾﺮ .(1ﻣﻮي ﺳﺮ ﺑﻪ
ﺷــﮑﻞ ﻣﺠﻌﺪ و ﺑﺎ ﺧﻄﻮط زﯾﮕﺰاگ در ﻧﻘﻮش ﻣﺮداﻧﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪي

تصویر  -1راست :پیکره ایسﺘاده یك نیایشﮕر ،بیﻦ النهریﻦ ،ﺣدود  2900تا  600ق.م.
ماخﺬ( :وب سایت موزه مﺘروپولیﺘﻦ)
چﭗ :پیکره یك نیایشﮕر ،ایﻼم باسﺘان ،ﺣدود  2700ق م.
ماخﺬ( :مجید زاده)109 ،1386 ،
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)ﺗﺼﻮﯾﺮ (2ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﯿﻠﯿﺰهﺗﺮي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷــﻮد .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 اﯾﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﺷــﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺠﻌﺪ ﺑﻮدن و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ،ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ و ﻧﻮك ﻣﻮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ،(3ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺧﯿﺮ در
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮ ﺑﺮاي اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻘﺪس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ﻣﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻘﺪس از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد.
"ﻣﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ دﻓﻊ ﺑﻼ ﺑﺮ روي ﮐﻮزهﻫﺎ و ﺳﺮﭘﻮش ﻇﺮفﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ در درﮔﺎهﻫﺎ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮهي
ﺷﺎه و ﮔﺮد ﻣﺤﺮاب ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،دﺳﺘﻪي ﻧﺬورات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻮن دﺑﻮس
و ﺑﯿﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺳــﺎزﻧﺪ و ﻗﺮﻗﺮهوار ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺮاي
اﯾﺰدي ﺑﺎﺷﻨﺪ")ﻫﯿﻨﺘﺲ .(51 ،1386،درﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ،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 اﯾﻼم ﻣﯿﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و در دوره اﯾﻼم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮي ﺳــﺮ در ﻫﻨﺮ اﯾﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﻫﺎي ﺑﯿﺮون
اﻓﺘﺎده از زﯾﺮ ﮐﻼه 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 اﯾﻼم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺪس ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﻧﺘﺴﺎب و واﺑﺴﺘﮕﯽ او را
ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻤﺪن اﯾﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫﯽ داراي ﺗﻘﺪس ﺑﻮدهاﻧﺪ.

تصویر -2بﺨشي از یك نﻘﺶ برﺟسﺘه مﺬهبي ،در ﺣدود  2700ق م.
ماخﺬ ( :آمیه)120 ،1389 ،

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

 -2ریﺶ
در ﺑﺴﯿﺎري از آﺛﺎر اﯾﻼﻣﯽ ،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 اﯾﻼم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
الﻒ -با خطوط عمودي مواج
در ﺑﺴــﯿﺎري از آﺛــﺎر ﺗﻤﺪن اﯾﻼم و در ﻧﻘــﻮش ﻣﺮداﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه
ﻧﻤﺎﯾﺶ رﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺳﺎده ﻋﻤﻮدي و ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﻼهﺧﻮد اﯾﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ
ﺷﺪه )ﺗﺼﻮﯾﺮ ،(5اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ رﯾﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ب -با خطوط عمودي و ﺻاف
ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ رﯾﺶ ﻣﺮداﻧﻪ در ﺗﻤﺪن اﯾﻼم را در ﺗﺼﻮﯾﺮ 6ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺧﺪاي اﯾﻼﻣﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮه ،ﺻﻮرت
ﺣﺎﻟﺖ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰي دارد و رﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺻﺎف ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج -با خطوط هاشوري
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪي)ﺗﺼﻮﯾﺮ ،(7رﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎف
و ﻋﻤﻮدي و ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ رﯾﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ آﺛﺎر اﯾﻼﻣﯽ ﺗﮑﺮار
ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺸﻤﺎﯾﻪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺧﺎص اﯾﻼﻣﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
 -3انواع كﻼه در نﻘوش مردانه ایﻼمي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﻘﻮش اﯾﻼﻣﯽ ﺳــﻪ ﻧﻮع ﮐﻼه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸــﺨﯿﺺ
اﺳﺖ:

تصویر  -4سمت راست :بﺨشي از سر یك پیکره ایﻼمي ،ﻗرن  13ق م.
ماخﺬ( :وب سایت موزه لوور)
سمت چﭗ :دایره نماد خداي خورشید.
ماخﺬ( :هوهنه ﮔر)32 ،1379 ،

تصویر  -5كﻼهخود با نﻘوش سه مرد و پرنده  ،ﻗرن  14ق،م برنز(نﻘوش از ورﻗه
ﻃﻼ بر روي ﻗیر ﻃبیعي).
ماخﺬ( :وب سایت موزه مﺘروپولیﺘﻦ)
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دوم ﭘادﺷاه ساساني حﺠاري ﺷده اسﺖ ،تﻔاوتهاي 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 برجستههاي اﺷﮑﻔﺖ سلمان و کول
فرح دیده مي ﺷود) تﺼاویر 9و.(10

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
تمدنهاي بینالنهرین نیز نمونه هاي زیادي دارد )تﺼاویر  5و  6و .(8
در نقﺶ برجســته نقﺶ رســتم )تﺼویر ،(9سر وﭘاي ﺷاه به
صورت نیمرخ و از طرف ﭼﭗ نﺸــان داده ﺷده اسﺖ ،در صورتي
که بدن به ﺷــﮑل تمامرخ 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 ميﭘوﺷــاند .یﮏ روبــان تزﺋیني کاله وي را
زینﺖ ميدهد .عليرﻏم ﭘوﺷﺶ ﭘﺸﺖ ﮔردن به وسیله آن باز هم
قسمﺖهایي 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 .(15 ،1389 ،دراین نقﺶ برجسته که در
دوره ساســاني ) 293-279میالدي( توسﻂ حﺠاران ساساني در
قسمﺖ وسﻂ صحنه و دقیقاً در مقابل خداي ایالمي ﭘیﮑره بهرام

َبه طور کلي لﺒاس ایالميها آستین کوتاه اسﺖ .منتها لﺒاس
مردان از لحاظ بلندي آن بر حسﺐ این که دامنه آن در باﻻي زانو
یا روي زانو یا ﭘایین تر از زانو با ﭼه فاصله اي از مﭻ ﭘا قرارﮔرفته
ﺷامل ﭼهار نوع متﻔاوت اسﺖ:
 .1لﺒاس آستین کوتاه که تا باﻻي زانو را مي ﭘوﺷاند)تﺼویر(10
 .2لﺒاس آستین کوتاه که تا روي زانو مي رسد)تﺼویر(11
.3لﺒاسآستینکوتاهکهکميبلندترازدونوعقﺒلياسﺖ)تﺼویر(12
 .4لﺒاس آستین کوتاه مزین که تا روي ﭘا را مي ﭘوﺷاند)تﺼویر.(13

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

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

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

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

لباسهاي مردانه ایالمي
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تصویر  -10اشكفت سلمان ،نقش برجسته شماره .1
ماخﺬ( :صراف98 ،1389 ،و)97

تصویر  -11کول فرح ،نقش برجسته شماره ،2صحنه قرباني کردن حیوانات در
مقابل یكي از خدایان.
ماخﺬ( :صراف92 ،1389 ،و)91

تصویر -12کول فرح ،نقش برجسته شماره ،3صحنه حمل مجسمه خدایان.
ماخﺬ( :مجیدزاده) 195 ،1386 ،

 -5نمایش دست در پیكرههاي ایالمي
یﮑي دیﮕر از نقﺸمایههاي مهم ایالمي ،نحوه قرار ﮔرفتن دسﺖ
اســﺖ که در آثار ایالمي به تﮑرار دیده ميﺷــود .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 باﻻ )تﺼویر(11
ب -فقﻂ دسﺖ راسﺖ رو به باﻻ )تﺼویر(13
ج  -هر دو دسﺖ بر روي ﺷﮑم )تﺼویر(9
که هر ســه نمونه را در تﺼویر 10نیز ميتوانیم بﺒینیم .در این
تﺼویر که نقﺶ برجسته ایالمي در اﺷﮑﻔﺖ سلمان را نﺸان ميدهد،
مراسم نیایﺶ هاني ﭘادﺷاه محلي آیاﭘیر به همراه وزیرش ﺷوترورو
و خانوادهاش را ميبینیم  .در این صحنه "هاني ،ﭘادﺷــاه ایالمي" با
کاله و لﺒاس ســاده در ردیﻒ جلو قرار دارد و هر دو دسﺖ خود را

تصویر -13پیكره کوچكي از طال حدود
قرن  12ق ،م.
ماخﺬ( :وبسایت موزه لوور)

مقابل صورت و به ﺷﮑل بسته نﮕه داﺷته اسﺖ .دومین حالﺖ مربوط
به وزیرش "ﺷــوترورو" ميﺷود که با قراردادن دسﺖها بر روي هم
و برروي کمربند یا ﺷﮑم مﺸخﺺ ﺷده اسﺖ .سومین حالﺖ را نیز
زن "هاني ﭘادﺷاه ایالمي" نمایﺶ ميدهد 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 سﺒابهاش به طرف آسمان دراز ﺷده اسﺖ.
نقﺶبرجستههاي اﺷﮑﻔﺖ سلمان از مﻌدود مواردي اسﺖ که ﭘادﺷاه
ایالمي را همراه با خانواده و در حال نیایﺶ نﺸان ميدهد.
"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 میﺷــد .این حالﺖ را در بین کسانی که
بر ســﮑوی مزبور مﺸﻐول دعا هستند ،میتوان دید .هرﮔاه مومنان
هدایایی با خود در آن زمان میآوردند ،تنها دســﺖ راسﺖ خود را
بلند میکردند ،اما در»نیایﺶ سﮑوت« مومنان دسﺖ های خود را
روی کمربندهای خود مینهادند" )بهزادي1368 ،و.(820 ،1369

 -6نقشمایههاي مردان ایالمي بر روي مهرها
از ایالمیــان مهرهاي بســیار زیادي برجاي مانده اســﺖ که
تﺼاویــر و نقوش مهرهــا ،آﮔاهيهاي زیــادي از زندﮔي روزمره
ایالمیان باســتان در اختیار ما ميﮔﺬارند که اﮔر ﭼه خالهایي در
آن هسﺖ ،ولي بسیار روﺷنﮕرند.
مهرســازان ایالمي در حقیقﺖ محیــﻂ ﭘیرامون خود و مردم
سرزمینﺸان را با مﺸﻐولیﺖهاي مختلﻒ نﺸان ميدهند .در مهرهاي
ایالمي تﺼاویر رســمي و درباري که ﭘادﺷاه یا خاندان سلﻄنتي را
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در حال اداي احترام یا قرباني کردن نﺸــان ميدهد ،بسیار دیده
ميﺷود که از لحاظ نقﺸمایههاي مردانه مﺸابه مواردي اسﺖ که در
قسمﺖهاي قﺒلي ذکر ﺷد .در اینﺠا ﭼند نمونه از مهرهاي ایالمي را
ميبینیم که داراي نقﺸمایههاي مردانهاي هستند که نقﺶ مردان
را در زندﮔي روزمره در تمدن ایالم برایمان آﺷﮑارتر ميکنند.
بر نقﺶ مهرها ميتوان ﺷــﮑارﭼیان ایالمــي را دید که کام ً
ال
برهنهاند یا جز لنﮕي برتن ندارند )تﺼویر .(14ســالحهاي مردان
ایالمي تیر و کمان و نیزه یا تﺒرزین اسﺖ .آنها به همراه سﮓهایﺸان
به ﺷــﮑار ﮔوزن ،آهو ،ﮔراز وحتي ﮔربه وحﺸــي ميروند .در جاي

دیﮕر)تﺼویر ،(15ماهيﮔیران برهنه ،ﻻكﭘﺸــﺖ هاي بزرﮔي را به
خﺸﮑي ميکﺸانند و در یﮏ جاي دیﮕر )تﺼویر ،(16یﮏ مرد ایالمي
قایﻖ خود را که دماﻏه برﮔﺸته زیﺒایي دارد ،به ساحل مي آورد .بر
نقﺶ مهر دیﮕــري )تﺼویر ،(17ﭼوﭘانها بزها را به خانه ميآورند
و در طویلهاي که از ﮔل ســاخته ﺷــده ،جاي ميدهند .در مزارع،
مرداني به صورت ﮔروهي مﺸــﻐول کارند .آنها با کﺞبیلهاي ســه
ﺷاخه ،زمین را براي کﺸﺖ آماده ميکنند)تﺼویر .(18درکارﮔاههاي
ســﻔالﮕري ،مردان در حال ســاخﺖ ﻇروف هستند)تﺼویر ،(19و
انﺒارکنندﮔان ﻏله جنﺐ و جوش زیادي دارند)تﺼاویر.(20

تصویر -17چوپانها بزها را به خانه ميآورند.
ماخﺬ( :هینتﺲ)33 ،1386 ،

تصویر -14نقش مهرهاي ایالمي ،مردان در حال شكار.
ماخﺬ( :هینتﺲ) 32 ،1386 ،

تصویر -15نقش مهرهاي ایالمي.
ماخﺬ( :هینتﺲ)33 ،1386 ،

تصویر-18مردانی با کﺞ بیلهای سرشاخه ،زمین را برای کشت آماده میکنند.
ماخﺬ( :هینتﺲ)33 ،1386 ،

تصویر -16مرد ایالمي قایﻖ خود را به ساحل مي آورد.
ماخﺬ( :هینتﺲ)33 ،1386 ،

تصویر-19مردان ایالمی در کارگاه سفالگری.
ماخﺬ( :هینتﺲ)33 ،1386 ،
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تصویر -20نقش مهرهاي ایالمي ،مردان در حال انبار کردن غله.
ماخﺬ( :هینتﺲ)35 ،1386 ،

نتیجه
هنﮕامــي که تمدن ایالم با تمدنهــاي تاریخي بینالنهرین
مقایسه ميﺷود ،تمدن ایالم کوﭼﮏتر ،کماهمیﺖتر و تحﺖ تاثیر
تمدنهاي بینالنهرین مﻌرفي و ﺷــناخته ميﺷود 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 تمدنهــاي همﺠوار ،نه تنها توجهــي به حﻔﻆ و نﮕهداري آثار
ایالمي نﺸــده اســﺖ ،بلﮑه تخریﺐ و نابودي آن در دســتور کار
تمدنهاي ﻏالﺐ بوده اســﺖ .ایالمیان با داﺷتن هوش و ذکاوت
فراوان ضمن تاثیرﭘﺬیــري از فرهنﮓ و تمدنهاي همﺠوار خود
توانســتهاند فرهنﮓ و تمدني عالي و با ویژﮔيهاي مﺸــخﺺ و
ممتاز بســازند که با بررسي آثار به جامانده از آنان در زمینههاي
مﻌماري ،ﭘیﮑرتراﺷــي و نقﺶ برجســته ميتوانیم این ویژﮔيها
را بﺒینیم .با بررســي نقﺸــمایههاي انســاني در تمدن ایالم ،به
ویژﮔيهاي مﺸخﺼي از تمدن ایالم برميخوریم که به طور کلي
و به قول "ﭘیر آمیه" دو ویژﮔي متﻔاوت ميبینیم؛ یﮑي خﺸــونﺖ
و ســنﮕیني که به نوعي به ایالتي بودن ،رســمي بودن و مﺬهﺒي
بــودن تمدن ایالم برميﮔردد و دیﮕري تازﮔي و صﻔا و ســادﮔي
عامیانهاي 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 بودهاند ،جایﮕاه
مــردان نیز در امور اجتماعي ،سیاســي و فرهنﮕي محﻔوظ بوده
اسﺖ و این یﻌني همان ﭼیزي که انسانها در تمدنهاي مختلﻒ
در طول تاریﺦ به دنﺒال آن بودهاند.
مهمترین نقﺸمایههاي مردانه ایالمي را در آثار این تمدن به
این صورت ميتوانیم دستهبندي کنیم:
-1موي سر :یا کوتاه با خﻄوط مواج یا صاف و بلند با خﻄوط
زیﮕزاگ برروي ﺷانه با نوك برﮔﺸته )جدول(1
 -2ریــﺶ :با خﻄوط ســاده عمودي یا منحنــي و یا صاف،
نمایﺶ ریﺶ با هاﺷورهاي کوتاه )جدول(1
 -3کاله :ﺷاخدار ،کاسﮑﺖ ،عرقﭽین )جدول(1
 -4لﺒاس :آســتین کوتاه تا باﻻي زانو ،تــا روي زانو تا کمي
ﭘایین تر از زانو و لﺒاس آستین کوتاه مزین )جدول(2
 -5حالﺖ دسﺖ :هردودسﺖ به حالﺖ احترام روبه باﻻ ،دسﺖ
راسﺖ رو به باﻻ و هر دودسﺖ به روي ﺷﮑم )جدول(2
 -6نقوش مردانه بــر روي مهرها در حال انﺠام فﻌالیﺖ هاي
مختلﻒ روزانه )جدول.(2

جدول -1بررسي نقشمایه هاي مردانه در تمدن ایالم.

نقشمایه
موي سر

توضیحات

تصویر

موي سر به صورت بلند ،بافته ﺷده و با نوك برﮔﺸته که بر روي ﺷانهها ریخته و ﮔاهي تا ﭘﺸﺖ کمر امتداد دارد .این
ﺷیوه نمایﺶ مو ﺷﺒیه به ﺷیوه نماش نقﺶ مار در تمدن ایالم اسﺖ که تقدس زیادي براي ایالمیان داﺷته اسﺖ.

	
  

	
  

موها به ﺷﮑل مﺠﻌد و بلند و از زیر کاله بیرون زده و بر روي ﭘیﺸاني قرار ميﮔیرد.
خﻄوط مواج در این ﺷیوه یادآور خﻄوط مواج در دایره نماد خداي خورﺷید اسﺖ.
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بررسي نقﺸمایه هاي مردانه در تمدن ایالم
)از اوایل هزاره سوم تا اواسﻂ هزاره اول ق م(

نقشمایه
موی سر

توضیحات

تصویر

نمایﺶ موها به ﺷﮑل مﺠﻌد

ریش

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

ریﺶ با خﻄوط کام ً
ال 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

کاله ﺷــاخدار که نمــادي از الوهیﺖ در تمدن ایالم اســﺖ در تمدنهاي بینالنهرین نیز نمونههــاي زیادي دارد و
مخﺼوص ارباب انواع یا انتساب به آنهاسﺖ.

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

عرقﭽین که در بﻌضي نقﺶ برجستههاي اﺷﮑﻔﺖ سلمان و کول فره دیده ميﺷود.

جدول  -2بررسي نقشمایههاي مردانه در تمدن ایالم.

نقشمایه
لباس

توضیحات

تصویر

لﺒاس آستین کوتاه که تا روي زانو مي رسد.

	
  

	
  

لﺒاس آستین کوتاه که تا باﻻي 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.
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نقشمایه

تصویر

حالت
دست

توضیحات
دسﺖ ها به حالﺖ احترام یا دعا رو به باﻻ

فقﻂ دسﺖ راسﺖ رو به باﻻ 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

پي نوشتها
1 Asianique.
2 G.Contenau.
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