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1د انشیار گروه باستانشناسی ،د انشکد ة مرمت ،د انشگاه هنر اصفهان   (اصفهان) و پژوهشگاه میراثفرهنگی   (تهران) ،ایران.
2د انشآموختة کارشناسیارشد باستانشناسی د انشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،97/3/9 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/22 :

چکید ه
ی باستانشناسانه د ر معینآباد پیشوا به د ست آمد ه که
محور این پژوهش قطعه سفالی است که د ر طی بررس 
متعلق به د ورة نوسنگی جد ید است ،بر روی این سفال نقش انسانی به تصویر کشید ه شد ه که چنین نقشی د ر
د یگر نقاط هم زمان خود د ر شرقباستان تاکنون گزارش نشد ه و بینظیر است .این سفال از نقطهنظر کیفیت
نقشمایه ،بسیار قابلمالحظه است ،لذا مشخصکرد ن هویت این نقش از نظر مفهومی د ارای اهمیت ویژهای است.
شباهت کلی این نقش ،با د یگر نقوش بهد ستآمد ه نسبتاً هم زمان د ر شرقباستان د ر کنار تفاوتهای آنها ،ار
نکات مهمی است که اهمیت مطالعة هرچه د قیقتر این گونه آثار را طلب میکند  .هد ف اصلی این پژوهش ،معرفی،
بررسی این نقش و مقایسة تطبیقی با د یگر یافتههای نسبتاً هم زمان است .این د اد ه به شیوة مید انی ،یافت شد ه و
با روش د اد هافزایی کتابخانهای سعی شد ه که این نقشمایه را تحلیل کند و براساس نتایج به د ست آمد ه مشخص
شد که نشانهها تحتتأثیر فرهنگها ،معانی متفاوتی به خود میگیرند  .برای کشف حقیقت و نیتمند ی هنرمند
پیشازتاریخ ،گزینههای خاصی را باید د ر نظر د اشت از جمله ابعاد مکانی و زمانی منطقهای که مورد نظر از آنجا
پد ید ار شد ه ،بستر محل کشف شئ و د ر کنار آنها رابطة شئ با محیطزیست و سازند گان آن نیز بایستی کام ً
ال
مورد توجه قرارگیرد .
واژههای کلیدی
معینآباد  ،سفال ،نوسنگی جد ید  ،انساننگاری.
* نویسند ه مسئول :تلفن ،09126211426 :نمابر.E-mail: mhessari@yahoo.de ،021-36256019 :
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مقدمه
تپة معينآباد د ر روستايي به همین نام د ر جنوب شهر پيشوا
و شمال بخش جواد آباد واقع شد ه است .استقرارهای این محوطه
متعلقبه د ورة ساسانی ،د ورة انتقالی نوسنگی به مسسنگی و نوسنگی
جد ید است د ر میان قطعات سفالی د ورة نوسنگی جد ید   (افق سیلک
 ،)Iنقش انسانی وجود د ارد که د ر نوع خود تاکنون بی همتاست زیرا
که نقش انسان را معموالً از د ورة مسسنگی     (کلکولتیک) روی سفالها
میشناسیم ) (Stucki, 1976, 241, Taf xxxو تاکنون نمونهای
مشاهد ه نشد ه که د ر نوسنگی از این نوع نقوش برای تزئین سفال
استفاد ه کنند که احتماالً میتواند بهعلت تغییر بینش انسان نسبت
به خود و محیط اطراف و همچنین تغییز اوضاع اقتصاد ی ،اجتماعی و
اد راکی بود ه است .تفسیر نقشمایههای یافتههای هنری شرقباستان
د ر ابتد ا تحتتأثیر نظریات هِنری فرانکفورت ،آنتوان مورتگارت و اد یت
پُراد ا بود ()Frankfort, 1939; Moortgart, 1940; Porada, 1965
و با روند رو به رشد شاخههای علمی مانند انسانشناسی فرهنگی،
این فرایند د ر تحلیل نقشمایهها تأثیر گذاشته و ما شاهد جنبههای
جامعهشناسی ،اقتصاد ی و فناوری د ر تجزیه وتحلیل نقشمایهها
هستیم .د ر این پژوهش برآنیم تا از معیارهای شناختهشد ه د ربارة

سبکشناسی ،شمایلشناسی ،کاربرد و مفهوم آنها د رخصوص این
قطعه سفال بهره برد ه ،سخن بهمیان آورد ه شود .
د ر مقالۀ پیشروی ،صحنهای از نقش قطعه سفالی ،مورد مطالعه
و کنکاش قرار گرفته است که بهمثابۀ آثار نگارگری د ارای معانی
نهفتهای است؛ صحنهایی که هم سنت آئینی و اعتقاد ی جامعه و هم
قد رت را د ر جامعة نوسنگی ایرانباستان بهتصویر کشید ه است .د ر
این بررسی ،د امنة تاریخی -فرهنگی استفاد ه از این نقش ،با توجه به
رهیافت کارکرد ی تصاوی ر آئینی بهصورت منطقهای و فرامنطقهای د ر
ایرانباستان مورد توجه قرار میگیرد  .مبنای این تصویر ،بهمنزلة متنی
که د ارای معناست تلقی میگرد د و با استفاد ه از د انش نشانهشناسی و
نماد مورد بررسی و بازخوانی قرار خواهد گرفت .این بازخوانی تالشی
است برای شناخت پیام انتقالد اد هشد ه به جامعة نوسنگی ایرانباستان
و از آنجاکه د رحد ود  7200سال از ساخت این سفال میگذرد و هیچ
مد رک کتبی مربوط به صحنه یا متن موضوع مورد پژوهش د ر اختیار
نیست ،اظهارنظر د ربارة آن بسیار د شوار است .از اینرو د ر این بررسی
د رکنار د ستیافتن به شناخت مفهومی   (نماد  ،اسطوره) برروی قطعة
مورد مطالعه ،مقایسۀ تطبیقی د ر افق فرهنگی مربوطه انجام میگیرد .

پیشینة پژوهش

ارزیابی قرار گرفته است .مرز انسان -حیوان د ر ساختار اجتماعی،
نقطهای است که بتوان جامعة انسانی با حیوانی را متمایز کرد  .این
بد ین معناست که براساس ترکیب حیوان و مشخصهای از ویژگیهای
انسانی ،نماد ی را به تصویر کشید هاند  ( .)Sebastian, 2016, 18د ر
این پژوهش ،یک قطعه سفال با نقشمایة انسانی که از کاوش محوطة
معینآباد شهرستان پیشوای استان تهران یافت شد هاست ،مورد بررسی
قرار میگیرد  .د ر این پژوهش تالش میشود تکنمونة منقوش بهعنوان
یک یافتة فرهنگی ـ هنری د ورة نوسنگی توصیف شد ه د ر گام د یگر د ر
یک مطالعة تطبیقی مورد ارزیابی هنری ـ فرهنگی قرار گیرد  .بنابراین
از د ید گاه بررسی تاریخهنری و نقشمایه ،د ر کنار کاربرد آن مورد
ارزیابی قرار میگیرد  .مهمترین هد ف د ر پژوهش حاضر مستند کرد ن
قطعهای خاص و استثنائی با نقشمایة انسانی است که جزئی هنر
ایرانباستان است .مهمترین پرسش د ر این پژوهش شناخت نقشمایه،
کاربرد و سبک این نقش د ر د ورة فرهنگی نوسنگی است .پژوهش
حاضر د ارای نظام کیفی و راهبرد ی است و براساس هد فهای بنیاد ی
صورتگرفته و از نظر روش ،توصیفی ،تطبیقی و تاریخی است .روش
یافتهاند وزی د اد هها د ر ابتد ا بهشیوة مید انی است و برای تکمیلکرد ن
اطالعات ،به جمعآوری د اد ههای  کتابخانهای پرد اخته شد ه که تمامی
آنها از منابع معتبر استخراج شد هاند  .مطالعة نمونههای مورد نظر و
تطبیق آنها با یکد یگر از بعد زمان د ر پیشازتاریخ و آغاز د ورة تاریخی
و از بُعد مکانی د ر قلمرو ایرانباستان صورت پذیرفته است .اساس
تحلیل بیشتر متکی بر اطالعات و یافتههای کتابخانهای است.

اولین پژوهش د ربارة رقص د ر پیشازتاریخ ایران توسط یحیی ذکاء
انجام شد    (ذکاء )1342 ،و بعد ها مجموعه مقالههای یحیی ذکاء د ر
سال  1357د ر مجلة هنر و مرد م این کار تحقیقاتی را کامل کرد ه
است    (ذکاء 1357 ،الف ،ب ،پ و ت) .کار تحقیقاتی ایشان صرف
توصیفی از نقوش سفالهاست و کم تر به تحلیل نقشمایهها پرد اخته
است.کاظمپورعصمتی نیز د ر مقالهای به بحث د ربارة نقوش انسانی
برروی سفالهای فالت مرکزی پرد اخته است   (کاظمپورعصمتی.)1381،
پژوهش د یگری به قلم آرزو افشار منتشر شد ه که صرفاً نقل کاملی از
پژوهش یحیی ذکاء بود ه و اضافاتی ند ارد   (افشار.)1388 ،
مقالهای د ر مورد رقصهای ایرانی د ر روزگاران کهن منتشر شد ه که
بیشتر به رقصهای امروزی پرد اخته است  (محفوظ .)1388   ،پایاننامهای
د ر مورد نقشمایههای رقص د ر پیشازتاریخ د فاع شد ه که تاکنون منتشر
نشد ه است   (حاجیمحمد ی.)1390،
مقالهای نیز توسط صد رالد ین طاهری منتشر و به عقید ة وی فاصلهای
بین رقص ،بازی و نمایش د ر سنت کهن ایرانی وجود ند ارد   (طاهری،
.)1390

روش پژوهش
بررسی تصاویر موجود ات ترکیبی بر روی آثار فرهنگی جهت
بازخوانی بخشی از جامعة هماند وره کمک بهسزایی است .د ر این
بازخوانی ،ریشههای فرهنگ جامعة هد ف و نیز سیر و تکامل آن د ر
بخشهای افسانه /اسطورهایی و فلسفی و جایگاه آن د ر جامعه ،مورد

سفال با نقش انسان
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قطعة مورد نظر در (تصاویر  ،)1کف مقعر یک ظرف است که
وضعیت د یواره آن مشخص نیست .خمیرة آن به رنگ نخود ی
( )2.5Y6/3 Light Yellowish Brownاست   ()Munsell, 2000
و خمیر آن حاوی آمیزة گیاهی مخصوصاً کاه است که حد ود 0/5
سانتی متر طول آنهاست .هرچند که آمیزة کانی نیز د ر بین خمیره
د ید ه میشود که احتماالً بهصورت عمد ی د اخل خاک سفالگری وارد
شد هاند  .سطح د اخلی ظرف معموالً صاف و هموار شد ه است این عمل
را هنگامی که سفال هنوز خیس بود ه انجام د اد هاند  .اند ود ضخیم
سفال به رنگ کرم و قهوهای کمرنگ انجام گرفته است (2.5Y7/3
 )Ibid( (Pale Yellowضخامت د یواره کف حد ود  9میلیمتر است.
گل سفال شُ ل و خوب ورز د اد ه نشد ه است و خللوفرج را بهراحتی د ر
میان گل ظرف میتوان مشاهد ه کرد و بهخاطر همین موضوع د یوارة
سفال پوک ،سبک ،شکنند ه و بهراحتی خرد میشود  .هرچند ممکن
است بهخاطر پخت ناقص ظرف نیز این موضوع شد ت بافته است،
زیرا که مغز سفال خوب پخته نشد ه و د ود زد ه است .قطعه د ستساز
است و اثری از چرخ د ر آن د ید ه نمیشود  .نقش به رنگ سیاه انجام
گرفته است ) )Ibid( (GLEY1 3/ Very Dark Grayو بهشد ت د ر
هنگام شستن سفال زائل میگرد د  .حاشیة نقش شامل خطوط موازی
هستند که د ر باالی ظرف  3خط ود ر پایین  7خط موازی مشاهد ه
میگرد د  .نقش ظریف کشید ه شد ه است این قطعه شورهزد ه و حتی
بعد از تمیز کرد ن نیز شوره میزند که به احتمال قوی برای پاید اری
گل سفال برای پخت ،نمک به آب گل آن افزود هاند و د ر حالحاضر
بعد از اینکه سفال با رطوبت یا آب تماس پید ا میکند  ،سفال تراوش
شوره نمک میکند  .این سفال با بافتی نیمه سخت برابر با مقیاس
ماس 3-4/5 1از پخت متوسطی د ر کوره برخورد ار بود ه و ساختار
پیوستة آن د ر مقطع شکستگی بیقاعد ه و از نظر میزان د رجة حرارت
متحملشد ه از نوع سست است که بهسبب وجود ماد ة افزود ة گیاهی
نمود ی نسبتاً متخلخل ،با حفرههایی د ر اند ازههای متنوع و د رصد
پراکند گی متوسط د اشته و د ر هنگام لمسشد ن احساسی از زبری
را د ر نظر میآورد  .اثر مواد افزود ة گیاهی همچون نیماستوانههای
باریکی که بهصورت حفرههایی افقی د ر سطوح د اخلی و خارجی و نیز
حفرههایی د ر راستای متنوع عمود ی وافقی د ر این قطعه مشهود است.
ضمن اینکه با بزرگنمائی بیش از بیست برابر میتوان ذرات نسبتاً

تصاویر  -1سفال معینآباد.

ریزی از ناخالصی را بهصورت د انههای شن د ر اند ازههای کوچکتر از
 1میلیمتر د ر بافت مقطع سفال مشاهد ه کرد .
نقش این قطعه د ر اصل انسانی است ،بد ون قرینه که د ر وهلة
اول بهنظر میرسد وسیله و یا حیوانی د ر د ست چپ خود د ارد ولی
با کمی د قت متوجه میشویم که د ر د ست چپ او حیوان یا وسیله
نیست بلکه مسألة د یگری است .طول نقش  9سانتی متر و قطر کف
ظرف  10سانتی متر است .نقش اصلی بهنظر میرسد متعلقبه مرد ی
تنومند با پاهای کام ً
ال کشید ه که از حد واقعی خود بلند تر است.
کف پاها بهطرف راست مرد امتد اد د ارد و بهصورت سه رخ و تقریباً
مقابل کشید ه شد ه است ،نحوة ایستاد ن این مرد ناهمواربود ن سطح و
سرازیربود ن آن را تد اعی میکند  ،همچنین بهنظر میرسد نقش ایستا
و بد ون حرکت است ،کف پاها بهنظر به اند ازة واقعی رسم شد ه است
و اثری که نشاند هند ة انگشتان باشد  ،مالحظه نمیشود  .از زانو تا مچ
پای مرد کوچکتر از اند ازة واقعی است و د ر محل زانو بسیار نازک
میگرد د ولی د ر ناحیة مچ تقریباً اند ازه طبیعی است ولی خود پا
کلفت رسم شد ه است .از زانو تا کمر ،پا بسیار غیرواقعی بهنظر میرسد
شاید هم د ر اصل مد ل لباس باشد ولی مطمئن نیستیم ،این بزرگی
ران مانند نمونه پیکرکهای زنانه است که این تکه از بد ن را بیش از
حد اغراقآمیز د رست میکرد ند  .از ناحیة کمر به یکباره نقش باریک
شد ه و بهصورت استوانهای به باال رفته است و تا زیر بغل نقش ،هیچ
اند ازهای تغییر نمیکند  .باالتنه را تمامرخ رسم کرد هاند  .اند ازة د ستان
بهنظر واقعی است ،ولی بهخاطر وضعیت غلوآمیز ران ،د ستها کوچک
بهنظر میآیند  .د و انگشت از د ست راست قابل مشاهد ه است که
انگشت شست بزرگ نمایش د اد ه شد ه است ولی د ست چپ ارائهای
از انگشت ند ارد  .زیر بغل ،د ست راست مانند برآمد گی ماهیچه بزرگ
شد ه است و آرنج د ست چپ نیز بزرگتر از حد واقعی کشید ه شد ه
است .سر نیمرخ و بهسوی چپ ،به چیزی که د ر د ست د ارد  ،مینگرد
و از اند ازة واقعی کوچکتر است .سر را بیمو کشید هاند و اثری از مو
بر روی سر د ید ه نمیشود  .د ر سر کمی از بینی و چانه قابل مشاهد ه
است ،پیش از این ذکر شد که د ر وهلة اول سمت چپ مرد وسیله یا
حیوانی است که با کمی د قت متوجه میشویم که نفر د یگری د ست
د ر د ست این مرد د اد ه است .تمامی جزئیات نفر نیمرخ با نفر تمامرخ
یکسان است و او د ست راست خود را به د ست چپ نفر تمامرخ د اد ه
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است .نفر د وم تقریباً همقد ِ نفر روبهرو است و تفاوت آنها بهنظر د ر
همان ترسیم شیب است و اختالف قد چند انی با هم ند ارند  .هنرمند
نقاش ،هنرمند انه نقش د و نفر ،یکی از نیمرخ و د یگری را تمامرخ
کشید ه است که د ست همد یگر را گرفتهاند ولی ظاهرا ً نمیتوان بهطور
قطع تشخیص د اد که این د و مرد در (تصاویر  )1چه میکنند ؟

نقشمایههای انسانی د ر محوطههای پیشازتاریخ شرقباستان
د ر هزارة د هم ق.م ،.د ر د ورة نوسنگی بد ون سفال الف  (،)PPNA

مجموعهای از نماد هایی کشفشد ه که شامل پیکرکهای انسانی و
جانوری و اشیاء سنگی مختلف با نقوش هند سه حکاکیشد ه هستند
( )Noy, 1989; Cauvin, 1994ولی تعد اد آنها محد ود و اثری از
نقوش انسانی د ر حال انجام کاری مشاهد ه نمیشود  .ولی د ر هزارة نهم
ق.م .د ر نوسنگی بد ونسفال ب استفاد ه از نقوش نماد ین به سرعت
رشد میکنند ( )Rollefson, 1983; Cauvin, 1994و قد یمیترین
نمونة رقص د ر هزارة نهم ق.م .د ر نوالیچوری د ر نزد یکی فرات و
جنوبشرق ترکیه یافتشد ه که متعلقبه نوسنگی بد ونسفال ب است.
این نقش بر روی یک قطعه سنگ نقرشد ه و د و نفر که با د ستهای باز
د ر حالت رقص هستند  ،نشان مید هد  .از گوبکلیتپه د ر جنوبشرق
آناتولی تصاویر انسانی بهصورت ستونهای سنگی (Schmidt, 2010,
 )248و چتلهویوک د ر جنوب آناتولی ،تصاویر انسانی بهصورت
نقاشی به د ست آمد هاند ( .)Meskell, 2008, 384, fig. 8بهصورت
خیلی محد ود از بینالنهرین شمالی د ر د ورة نوسنگی از فرهنگهای
سامرا و حلف و همچنین مراحل اولیه فرهنگ عبید تصاویر انسانی
به د ست آمد ه است ( .)Pollock- Bernbeck, 2010, Abb. 1–2د ر
د ورة نوسنگی جد ید نیز نمونههایی از این گونه نقوش بر روی سفال
بهد ستآمد ه که با بررسی بر روی قطعات سفالهای بهد ستآمد ه
از محوطههای پیشازتاریخی شرقباستان ،متوجه میشویم ،نمایش
نقوش انسانی بر روی سفالها د ر پیش از تاریخ به د وگونة اصلی
د ستجمعی و انفراد ی تقسیم میشوند .

گونة نقش انسانی د ستجمعی
د رگونة اول بهنظر میرسد افراد د رحال انجام حرکات خاصی که
شاید نوعی رقص باشد  ،هستند  .چگونگی آن با د اد ههای ناقص ما

تصویر  -2سفال سبیابید  .مأخذ)Akkerman, 1989, fig. IV. 43, 349( :

مشخص نیست ولی تکرار یک موضوع خاص احتمال آیینی بود ن آن
را بسیار افزایش مید هد  .این حرکات را د ر د و گروه زنان و مرد ان
بهصورت جد اگانه و تفکیکشد ه میتوان مالحظه کرد  .نمونهای که هر
د و گره زن و مرد باهم باشند تاکنون منتشر نشد ه است.
الف) نقش زنان
احتماالً قد یمیترین نقش انتزاعی د ر میان نقوش زنانه بر روی
سفال را د ر نمونة حاجیالر د ر ترکیه میتوان مشاهد ه کرد  .این نقش
را متعلقبه اواخر د ورة نوسنگی جد ید معرفی کرد هاند  .د ر این نمونه
چند نفر زن بازوان همد یگر را با د ست گرفته و د ر حال حرکت هستند
) .(Uzunoglu, 1993, 67 Item A-73نمونههای د یگر از این گونه
نقش که متعلقبه د ورة مسسنگی بود ه و احتماالً نقش زنان است،
این نمونهها را د رمیان مجموعة خزینة د هلران  (Garfinkel, 2000,
) ،58چیغاسبز د ر سیمره   )،(Schmidt et al., 1989, Pl 67, fig a
تپة چشمهعلی د ر شهرری      (De Mecquenem, 1928, 118, fig.
 (1و تپة سیلک کاشان      (گیرشمن ،1379 ،لوح  ،75تصاویر     1و   )2
را د ر اختیار د اریم که همگی د ستد رد ست هم و د ر حال حرکات
خاصی  (رقص) هستند و بهصورت تمامرخ به تصویر کشید ه شد هاند .
د ر نمونة چشمهعلی بر روی موی زنان تأکید شد ه است .معموالً نقوش
با رنگ سیاه بر روی سفال نقش بسته است .نمونههای عصر مسسنگی
مشابه چنین نقوشی را د ر سبیابید د ر شمال سوریه (تصویر   )2و
همچنین د ر د ورة فرهنگی سامره د ر باغوز عراق ،نیز معرفی شد ه
است (تصویر  .)3
ب) نقش مرد ان
تعد اد د یگری از نقوش نشاند هند ة مرد ان هستند .که تفاوت چند انی
با نمونة زنان ند ارد و فقط د ر ارائة نشانههای زنانگی مانند مو ،با آرایشی
کوتاه نشان د اد هاند  .چند ین نمونه از این گونه د ر ایران بهد ستآمد ه که
متعلقبه د ورة مسسنگی و یا متأخرتر هستند  .این نمونه د ر تپهزاغه
قزوین  (تصاویر   ،)4اسماعیل آباد   شهریار  (کاظمپور  عصمتی،235 ،1381  ،
تصویر  ،2شمارة  20و .)21
سیلک کاشان از د ورة ( IIIگیرشمن ،253 ،1379 ،لوح 75
شمارة  2 ,1و  ،)7تل جری فارس     (تصویر   ،)5و د ر موسیان د ر د شت
د هلران   (تصویر  )6به د ست آمد ه و معرفی شد هاند که چرخش تصاویر

تصویر  -3سفال سامره .مأخذ)Braidwood et al., 1944, fig. 280( :
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شبیه به نمونههای فرهنگ سامرا بینالنهرین است.
همچنین د ر چغامیش د ر نزد یکی د زفول     (تصویر )7و تپهسبز د ر
د شت د هلران     (تصویر )8د و نمونه معرفیشد ه هستند  ،که افراد روی
هم تصویرشد ه و احتماالً ارائه چند رد یفی بود ن و د ر کنارهم بود ن
آنهاست که بد ون پرسپکتیو نشان د اد ه شد هاند .
از د یگر نقاط شرقباستان نیز تعد اد ی مشابه چنین نقوشی را
مشاهد ه شد هاند  .بهطور مثال نمونههایی از ارپاچیه استان نینوای عراق
د ر د ورة حلف میانه (تصویر   ،)9چغامامی د ر د شت مند لی عراق د ر
نزد یکی مرز ایران متعلقبه د ورة فرهنگی حلف (تصویر  )10و همچنین

سبیابید سوریه د ر د وره فرهنگی حلف میانی     (تصویر   )11به د ست
آمد هاند .

نقوش انسانی انفراد ی

2

اینگونة کلی خود به زیرشاخههای مختلفی طبقهبند ی میشوند :
الف) تکچهره
بعضی از قطعات تکچهره را نمایش مید هند  .چنین نمونههایی را
از د ورة سامره تپهحسونا د ر استان نینوا ،یافت شد ه که فرد ی را نشان
مید هد که احتماالً صورت خود را خالکوبی کرد ه است (تصویر .)12

تصاویر  -4نمونة تپهزاغه .مأخذ( :فاضلینشلی)1381 ،

تصویر  -5سفال تلجری .مأخذ( :واند نبرگ ،323 ،1348 ،لوحة )52

تصویر  -7سفال چغامیش .مأخذ)Kontor, 1976, fig. 7( :

تصویر  -6سفال موسیان .مأخذ)Goutier&Lampre, 1905, fig. 254( :

 -8سفال تپه سبز د هلران .مأخذ)Hole et al., 1969, 158, fig. 62c( :
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نمونة مشابه چنین تصویری از تلاسوان د ر د یالة عراق گزارش شد ه
است  ) .(Stucki, 1976, 241, Taf XXX 998aاز ایران چند قطعه
سفال با نقش انسانی از حفریات قلعهرستم د ر خانمیرزا چهارمحال
به د ست آمد ه است   ) (Zagarell, 1975, fig. 5که مانند نمونههای
حسونا و تلاسوان عراق البته با کمی تفاوت ،گزارش شد ه است.
ب) انجام کار
برخی از قطعات نشاند هند ة انسان د رحال انجام کاری
هستند  ،مانند نمونة تیراند از تلجوی سوزیانا  bد ر د شت شوش
خوزستان ) ،(LeBreton, 1957, fig. 6-38و چوپان د ورة  IIIسیلک
کاشان (تصویر   )13و همچنین الیة  2تپة قبرستان د ر د شت قزوین
(.(Majidzadeh, 1976, 224. Fig. 16

ج) تعد اد ی از قطعات سفالی ،نقش انسانهایی را د ارند که د ست
خود را به آسمان بلند کرد ه و مانند اشخاص د ر حال د عا بهنظر
میرسند  .نمونههای این گونه را از باکون 1د ر مرود شت   (تصویر،)14
شوش   (تصویر ،)15تپهقبرستان الیة ( 4مجید زاد ه ،)66  ،1359 ،و تل
نورآباد شهرستان ممسنی     (Weeks et al., 2010, 257, fig. 16

تصویر  -9سفال ارپاچیه.
مأخذ)Akkerman, 1989, fig. IV. 27, 203( :

 )T.N.P 1320قابل مشاهد ه است.

برآیند
د انش نشانهشناسی از د ید گاه تاریخ هنری ،د رک انسان را د ر
شناخت واقعیت تصاویر صحنههای باستانی معنا و مفهوم میبخشد .
د ر بازخوانی متن ازطریق شمایلشناسی و نشانهشناسی و تحلیل نظام
تصویری به بخشی از بازنماییهای زمانی  -مکانی از واقعیتهای بیرونی
همان زمان و مکان میپرد ازد  .از اینرو گروهها و جوامع انسانی د ر
طی تاریخ وجود شان ،از نظامهای ساد ه و پیشرفتۀ    (نظاممند ) نماد ها
جهت خالصه کرد ن وقایع مختلف جامعه مانند قد رت ،تفکر ،آیین و
اسطوره استفاد ه میکرد ند  .با این د ید گاه متن بازتابد هند ة ارزشها،
اعتقاد ات و رویههای خاصی است که د ر شکل نشانة تصویری معنایی
د ارد      (ضمیران .)148   ،1382   ،د ر وجهی د یگر نشانه را سه وجهی
میشمارند ؛ خود نشانه ،نشانه د ر ارتباط با موضوع و آنچه د ر بازنمود
موضوعش تفسیر میشود  .د ر این نگاه ،نشانهها د ر سه وضع د ر ارتباط
با خود شان ارزیابی میگرد ند ؛ یا مشابه ،یا د ر پیوند وجود ی و یا د ر

تصویر  -10سفال چغامامی.
مأخذ)Oates, 1969, PIXXXI b( :

تصویر  -12سفال تپه حسونا .مأخذ)Safar & Braidwood, 1945, fig.1.2( :

تصویر  -11سفال سبیابید .
مأخذ)Mallowan & Rose, 1935, fig. 4, 54( :

تصویر  -13سفال سیلک  .IIIمأخذ( :گیرشمن ،253 ،1379 ،لوح  ،75شمارة )5
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ارتباط مبتنیبر یک قانون (الیکنز .)23 ،1385 ،د ر د ید گاه معناشناسی
تصویری ،بازخوانی یا معناسازی متن ،نظامهای معناد ار رمزگشایی
میشوند تا آنچه پیشتر د ر متنها بهشکل تصویر خلق شد هاند  ،از آن
بتوان نظام ساختاری قد رت ،سیاستگذاری ،نظام اقتصاد ی ،اعتقاد و
آد اب ،رسوم و اسطوره   (پرنیان و بهمنی95 ،1395 ،؛ فکوهی1379 ،؛
اسماعیلپور )1377 ،را د رک کرد  .از آنجاکه نماد ها د ر این پژوهش
بهعنوان بخشی ناشناخته از جهان شناختهشد ه ،منظور است (د رانی،
 ،)13 ،1380محد ود یتها و قابلیتهای نماد از د ید گاه باستانشناسی
نیز به اختصار بحث شود  .معنایی که به نماد نسبت مید هند  ،مختص
فرهنگ خاصی است .یک شئ یا یک اند یشه ممکن است د ر نماد ها
به صور گوناگون بیان شود  .معموالً غیرممکن است که صرفاً از شکل
نماد ین یک شئ ،بتوان معنای نماد را د ر یک فرهنگ معین استنباط
کرد و پیش از آن بایستی بد انیم که این نماد چگونه استفاد ه شد ه و
آنها را د ر بستر (محل پد ید ارشد ن) خود معنا کنیم.
مرد مان با استفاد ه از عالئم امکان ارتباط با محتوی نماد را ایجاد
میکرد ند  ،این ارتباط حالتهای احساسی انسان را از لحاظ مکانی به
د ورترین نقاط و از بُعد زمانی به زمانهای بسیار د ورتر از منشأ خود
هم میبرند  .این نماد ها حافظهای از وقایع و عامل گسترش فعالیتهای
اجتماعی و ارتباطات بین افراد هستند  .نماد ها نمایشی از بسیاری از
رفتارهای انسانی هستند  ،شخصیتهای نماد ین بهراحتی حرکت کرد ه
و رسانهای با نفوذ د ر د ورة خود بود هاند .
طرحها و ساختهها ،معنای خود را مستقیم بر ما آشکار نمیسازند
و پند ار انسانها برخالف کرد ار است که بهصورت ماد ی ثبت میشود ،
بیشک برخی از اشیاء متعلقبه جهانی است که ذاتاً محصول ذهن
انسان است و انسان فقط براساس د ریافت حسی عمل نمیکند  ،بلکه
برمبنای معرفت ،د ریافتهای حسی را تفسیر کرد ه و به آن معنا
میبخشد ).(Renfrew & Bahn, 2004, 44
بیشتر تصاویر ایند وره را برخی پژوهشگران ،رقص تفسیر کرد هاند
( )Garfinkel, 2000 & 2010که البته اکثر آنها هم د رست است
ن باید توضیح کوتاهی د ربارة رقص بد هیم ،رقص
ولی پیش از آ 
فعالیتی است صرفاً به انسان محد ود نمیشود  .این هنر خود احتماالً
برای انسان ،بهعنوان وسیلة ارتباطی بود ه است و حتی مشاهد هشد ه د ر

تصویر  -14سفال تلباکون .مأخذ)Garfinkel, 2010, fig.9.31( :

حشرات ،پرند گان و برخی پستاند اران نیز عالئمی از این مراسم وجود
د ارد   ( .)Frisch, 1967د ر جامعة بشری ،رقص یک فرهنگ متقابل
است و پد ید های است که د ر سراسر جهان بشری مشاهد ه شد ه است
( .)Bland, 1976 ; Clarke & Clement, 1981ولی بایستی د ر نظر
گرفت که برخی از این نقوش فعالیتی غیر از رقص هستند و د الیل
استوارتری برای اینکه بهطور قطع بگوییم این تصاویر رقص هستند ،
احتیاج است ( .)Hanna, 1979عمل رقص را فقط د ر هنگام انجام
آن قطعاً میتوان رقص اعالم کرد و این بهطور حتم د رست نیست
که معیار عینی را برای شناسایی صحنة رقص بهکار بریم ،که البته
این مسأله باید د ر سطحی نظری و عملی مورد توجه قرار گیرد و
برای اینکه مطمئن شویم که صحنة نقش مورد نظر ما رقص است،
باید ریتم ،حاالت بد ن و جهت حرکت را د ر نظر د اشت (Yakar,
 .)1994, 13-21آنچه از نقش سفال ما برمیآید  ،نقشی نسبتاً ساکن
میبینیم که شرایط نقوش د ر حال رقص را ند ارد  .از د ید گاه برخی
پژوهشگران ،این گونه نقوش ،گویای حماسة اساطیری هستند  .از نگاه
اول این نقش نیز تد اعی نقش گیلگمش را د ارد  ،پهلوانیکه حیوانی
را د ر د ست د ارد ولی د ر د ست این مرد د ست انسان د یگری است.
آیا نقش مورد نظر ما پهلوان روزگار خود بود ه است؟ و شاید هم
آغازی برای یک پهلواننامه که سیر تکامل آن به رستم و گیلگمش
ختم شد ه است .با توجه به اطالعات امروزی به نظر میرسد متن
د استان گیلگمش د ر خد ود  2400ق.م .تنظیم شد ه است      (بورکهات،
 .)12 ،1383و بایستی د ر نظر د اشت که پهلواننامهها محصول نقطة
جغرافیایی خاصی نیستند  .آغاز د استان پهلوان ما هم مشخص نیست
و بهنظر میرسد با توجه به تصاویر موجود  ،ابرمرد محصول ذهن
ملت و قوم واحد ی نباشد  .همیشه ابرمرد بود ن ملهم از گیلگمش
نیست ،اسطورهای است که اگر نگوییم جهانی است ،حد اقل متعلق
به شرقباستان است که نشانههای آنرا د ر هنر شرقباستان مشاهد ه
میکنیم .بسیاری از اسطورهها ،توضیحد هند ة آئینها هستند  ،نمود
هستی و زند گی هستند  .هنگامیکه نماد خط برای ثبت زبان بهوجود
نیامد ه بود  ،مهمترین نظام ثبت نماد بهصورت نقشونگار ،ارائه میشد .
و این نماد ها بود ند که ارتباطات را آسان و قابل هضم کرد ند .

تصویر  -15سفال شوش .مأخذ( :موزة ایرانباستان)
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نتیجه
نشانهها نقش مهم و بهسزایی د ر فهم مخاطب و تأثیر قابلتوجهی
نیز د ر برد اشت ذهنی بینند ه ایجاد میکنند  .این گونه تصاویر د ر
حقیقت  پیوند د هند ة   افرا د     به     جامعه      ،نشا ند هند ة   نهاد ها ی   اولیه و
شاهد ی است بر تکامل جوامع انسانی است .این تصاویر بیانگر
شکوفایی اد راکات انسانی است .پراکند گی جغرافیایی این گونه نقوش
بسیار گسترد ه است که نشان از تعامالت انسانی و تفکرات مشترک
د ارند و د ر جوامع پیش از خط گونهای ارتباط د ید اری هستند  .این
گونه نقوش معموالً کمیاب هستند و د ر مقد ار اند ک تولید شد هاند .
اینها نشانة شکلگیری اسطورهها هستند  .نشانهها خود نیز تحتتأثیر
فرهنگها ،معانی متفاوتی به خود میگیرند  .برای کشف حقیقت و

نیتمند ی هنرمند پیشازتاریخ ،گزینههای خاصی را باید د ر نظر
د اشت از جمله ابعاد مکانی و زمانی منطقهای که مورد نظر از آنجا
پد ید ار شد ه ،بستر محل کشف شئ و د ر کنار آنها رابطة شئ با
محیطزیست و سازند گان آن نیز بایستی کام ً
ال مورد توجه قرارگیرد .
نقش سفال مورد نظر ما برخالف بیشتر نقشهای موسوم به رفص،
برهنه نیست و بهنظر ساکن و بد ون حرکت میآید  .نقش اصلی که
از روبهروست ،بد ینگونه رسمشد ه تا د ید ه شود و زاویة د ید را برای
بینند ه تعیین کرد ه است ،نقاش او را تنومند تر کشید ه زیرا که د انایی
برای او متراد ف با قد رت جسمانی است.

پی نوشت ها

نمایشی د ر آثار پیش از اسالم ایران» .نشریة هنرهای زیبا -هنرهای نمایشی
و موسیقی .شمارة  .43بهار و تابستان  ،1390صص .49-41
فاضلینشلی ،حسن ( ،)1381گزارش کاوش تپهزاغه .آرشیو پژوهشکد ة
باستانشناسی (منتشرنشد ه).
فکوهی ،ناصر (« ،)1379تحلیل ساختی از یک اسطورۀ سیاسی» ،نامه
علوم اجتماعی ،شماره  ،16صص .166-137

( Mohs .1مقیاس سنجش سختی ماس).
 .2برخی از نقوش شاید متعلقبه گروه نقوش د ستجمعی بود ه و بهعلت
نقص د ر اثر شکستگی د ر این گونه طبقهبند ی میشوند .
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R

uring the archaeological studies in the east of
Ray plain (Varamin plain) about 126 ancient sites
from upper Paleolithic period up to Islamic period were
found. One of these sites which is unique in the region
is Tappeh Moeinabad, Moeinabad data showed that this
settlement from Late Neolithic was residential and from
Trans Chalcholitic period the residents abandoned this
site. Again in Sasanian period it flourished. Among the
finding of this site, there is a painted potsherd, which is
completely unique up to now, was found which belongs
to the end of Neolithic period. On this potsherd a human
figure has drawn. Such an image at other contemporary
sites has not reported up to now. In this research the essential point is concentrated on this potsherd.The consideredsherd belong to concave base of a vessel the condition of its wall is not obvious. The paste of this vessel
is in light yellowish brown color 2.5Y6/3 and consists
of chaff temper about half centimeter length. Although
mineral infusions have seen among the paste but it is
added intentionally. The interior side of this vessel has
been smoothed when it was wet. The thick sleep coated
of the pottery is in 2.5Y7/3 Pale Yellow color. The thickness of wall is about nine millimeter. The pottery clay is
loose and has not processed well. We can see holes and
cracks simply. The wall of the pottery is vacuous, light,
brittle and simply broken. Although this condition maybe
because of defective backing, for the core of the pottery
has not baked well and it is unoxidized.this unique potsherds is handmade and traces of pottery wheel has not
been seen. The designs are in GLEY1 3/ very dark gray
color and by washing them they disappear completely
(fugitive).The length of design is nine centimeter and the
bottom diameter is ten centimeter. It seems that this design belongs to a corpulent man with perfectly elongated
feet, which the plantarextended to the right hand side.
This design has drawn in the form of trifaces.the way
of man’s standing conveys uneven and sloping feature.

As well it seems that the design is stable and fixed as.
It seems that the plantar has drawn in real size but from
the knee up to ankle is smaller than the real size and
the feet themselves have drawn thickness. The largeness
of the thigh resembles woman statues, because this part
of body (thigh) has made exaggeratedly. From the waist
suddenly the design narrowed and it becomes in the form
of cylindrical shape.Untill to the underarms it does not
change any size the upper part of the body has drawn
full faced. The size of hands seemsreally, but because of
exaggeration of the thighs, hands seem too small. Only
two fingers from right hand are observable, thumb has
shown very big, but the left hand does not show any finger. Underarm of right hand like the overhang is a large
muscle and left elbow too large to be drawn
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