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چکیده
پژوهش در مبانی هنرهای تصویری، از خالهای مطالعاتی تاریخ هنر ایران به شمار می رود. در این راستا، پژوهش تاریخی- 
تحلیلی حاضر، با رویکردی فرم گرایانه و به منظور شناخت ویژگی های بصری تصاویر پیش  از  تاریخ شکل گرفت. سفالینه های 
منقوش به دالیلی چون فراوانی و توالی تاریخی، از میان اسناد مصور آغازین، انتخاب شدند. شهرهای باستانی چغامیش و 
تل باکون به عنوان نمونه های پژوهش جزو اولین شهرها و محل های اسکان دوران نوسنگی در ایران می باشند. گستردگی 
شاخه های محض و کاربردی هنر تصویری درجامعه  کنونی و اهمیت این هنر در ایران از دیرباز تاکنون، ضرورت بازشناسی 
ریشه های تصویری هنر ایران را معلوم می دارد. پژوهش حاضر، با طرح این مسأله شکل گرفت که اصول و مبانی بصری 
 تصویرنگاری در دوره  پیش  از تاریخ ایران چگونه بوده است. پیشینه مطالعاتی بسیار اندک در این زمینه، پهنه های فرهنگی 
متعدد و کثرت یافته ها در محدوده  فالت ایران، ضرورت طراحی روشی ثابت برای دستیابی به مشخصه های تصاویر را 
الزم گردانید که تصاویر سفالینه های منقوش در مناطق مختلف، در قالب آن قابل تحلیل بصری باشند. روش تحقیق، 
تحلیلی- تطبیقی است و به بررسی موردی پهنه جنوب غربی با محوریت مناطقی چون چغامیش و پهنه فارس با محوریت 
مناطقی چون تل باکون، با استناد به نقوش سفالینه های آن دوره، می پردازد. تحلیل هنر تصویری از منظر طراحی و با 
رویکردی فرم گرایانه با مطالعه  منابع کتابخانه ای و مشاهده  اشیای موزه ای صورت گرفته است و هدف پژوهش، دستیابی 
به شاخصه های تصویری خاص هر دوره است. اولین و مهم ترین گام در طراحی الگو، تعیین معیارهای ثابت بررسی تصاویر 
هستند که با عنوان متغیرهای بصری در سه گروه اصلی؛ ساختار کلی، عناصر و کیفیات بصری و نقش مایه ها مشخص 
و  شباهت ها  بدین ترتیب  می شود.  پرداخته  تحلیل ها  نتایج  تطبیق  و  تصاویر  بصری  تحلیل  به  بعد،  مراحل  در  شده اند. 
تفاوت ها، شاخصه های تصویری مناطق و یا دوره های  زمانی را مشخص می کنند. نتایج، نشان می دهد که تراکم نقوش، 

ساختار ترکیب بندی، حاشیه پردازی، نقش مایه ها، عناصر و کیفیات بصری، معیارهای تمایز تصاویر هستند.

واژگان کلیدی: شهرهای باستانی، چغامیش، تل باکون، تحلیل بصری، سفالینه های منقوش، پیش از تاریخ، ایران.
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1. مقدمه
در  ماندگاری  به  پافشاری اش  ایران،  تصویری  هنر  قدمت 
و  معیارها  تغییر  برابر  در  مقاومت  و  تاریخی  ادوار  طول 
از آن، تنوع گرایش های کنونی و لزوم هویت سازی  بیش 
در آثار هنری؛ مسأله بررسی خاستگاه های آغازین این هنر 
بر ما ضروری می گرداند.  را،  و شناخت ریشه های تصاویر 
فرمالیسم می تواند این موضوع را توضیح دهد: این به سبب 
 Connell, 1997, p.( است  آثار  این  صوری  ارزش های 
180(. تحلیل صوری تصاویر، برای دست یابی به شیوه های 
 تصویرنگاری، بدون در نظرگرفتن زمینه  اثر و بررسی نقش، 
به واسطه  نقش بودن آن و نه به لحاظ معنای اثر، دیدگاهی 
فرمالیستی یا شکل گرایانه است. شکل گرایی رویکردی به 
تصویر  اهمیت  بر  برمحتوا،  تأکید  به جای  که  است  هنر 
پامی فشارد.  هنری،  اثر  ذهنی  جاذبه   سرچشمه   منزله   به 
شکل گیری  چگونگی  به معنی  آن،  وسیع  معنای  در  فرم 
اثر هنری است؛ یعنی چگونگی استفاده از عناصر بصری، 
هرگونه  یا  رفته،  به کار  تکنیک های  و  ترکیب بندی  اصول 
Jen- )جنبه  بصری دیگری که در اثر هنری دیده می شود 

تشخیص  به خاطر  تنها  نه  فرمالیسم   .)sen, 2005, p. 17
طریقی  ارائه   به جهت  بلکه  مدرن،  هنر  مهم  شاخصه های 
برای ارزیابی هنر قبیله ای، که فهم آن به روشی جز این، 
دشوار می نماید، خود را قابل قبول جلوه می دهد. به دیگر 
از قواعد واقع نمایی  سخن، آثار هنری قبیله ای، حتی اگر 
)صورت(  فرم  واجد  چون  بودند،  کرده  تخطی  اکید، 
به شمار  هنر  مدرن،  هنری  آثار  همچون  بودند،  داللت گر 
می آمدند )Carol, 2008, p. 174(. بررسی شکل گرایانه  اثر 
هنری در درجه  نخست به تأثیرهای زیبایی شناسانه  اجزای 
عنصرهای  که  اجزا  این  می پردازد.  طرح  تشکیل دهنده 
تصویر خوانده می شوند، زبان دیداری هنرمند را پایه ریزی 
شکل،  خط،  از  می توان  عنصرها  این  میان  از  می کنند. 
را به  یاد کرد که هنرمند آن ها  تاریکی  نور و  فضا، رنگ، 
شیوه های گوناگون نظم می دهد تا به مقوله های گسترده تر 
طرح دست یابد. کیفیات بصری، ترکیب بندی، حجم، بافت 
 Adams,( هستند  عناصر  این  جمله   از  نیز  پرسپکتیو  و 

.)2011, p. 93
به  و  می گذرد  فرا  تاریخی  دوره های  از  نقش  خاستگاه 
 .)Askarpour, 2016, p. 13( اعماق پیش از تاریخ می رسد
مجموعه سفال های یافت شده از بقایای باستانی، به ویژه در 
دوره  پیش از تاریخ، فراوان ترین و یکی از مهم ترین داده های 
باستان شناسی ایران است )Talaei, 2011, p. 40( که انواع 
به شمار  آغازین،  تصویری  اسناد  نمونه های  آن،  منقوش 
می آیند. سفالینه های منقوش در بسیاری از تحقیقاتی که 
تاکنون صورت گرفته است، مورد تحلیل های معناشناختی 
برای دستیابی به زمینه های شکل گیری اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی آن دوره زمانی، قرار گرفته اند. اساساً سفالینه ها، 
به خودی خود، می توانند به عنوان رسانه ای تصویری، مورد 
اثر،  ظاهری  ساختار  تحلیل  قرارگیرند.  بصری  تحلیل 
نگرشی است به سوی فن آوری های هنری، سبک و فرم، که 

مستقل از معنا معطوف شده است و به روابط میان عناصر 
بصری و ترکیب بندی و سطوح رنگی و قائم به ذات بودن 
)Qarabaghi, 2004, p. 43(. بدین  تأکید دارد  اثر هنری 
کیفیات  و  عناصر  ترکیب بندی،  تصویری،  ساختار  ترتیب 
غالب و سایر ویژگی های بصری آن ها، با این نگرش به دست 

خواهند آمد.

2. پیشینه پژوهش 
مطالعاتی چون هول )1984(، رضایی و احمدپناه )2012(، 
باباخان و افشار مهاجر )2015(، نمونه تحقیقاتی هستند 
که به بررسی ساختار بصری سفالینه های منقوش در فالت 
سفالینه های  از  تعدادی  هرکدام  لیکن  پرداخته اند؛  ایران 
به صورت  متغیر،  معدودی  تعداد  براساس  را،  منطقه  یک 
ضرورت  پژوهش ها،  این  اگرچه  کرده اند.  بررسی  موردی، 
بیش  را،  فرمالیستی  رویکرد  با  سفالینه ها  نقوش  بررسی 
برای  تالشی  هیچ یک،  در  اما  می کنند،  مشخص  پیش  از 
تحلیل  برای  تعمیم،  قابل  و  منسجم  روشی  به  دستیابی 
بصری سفالینه های منقوش پیش از تاریخ، صورت نگرفته 

است.
ایرانی در حوزه تاریخ نگاری و نقد و تحلیل  پژوهش گران 
هنر تصویری، دالیل عدم بررسی آثار تصویری دوره کهن 
را، وجود نمونه های تصویری پراکنده و اندکی می دانستند 
دقیق  مطالعه  برای  اما  دارند،  تاریخی  اهمیت  اگرچه  که 
 Pakbaz, 1999,( نمی رسند  به نظر  کافی  سبک شناختی، 
اسناد  این  بررسی  اهمیت، چگونگی  حائز  مسأله   .)p. 13
مناطق  بصری  ویژگی های  به  به منظور دستیابی  تصویری 
و پهنه های مختلف است. به این منظور، براساس اصول و 
مبانی تحلیل بصری آثار هنرهای تجسمی، الگویی طراحی 
شد که با استفاده از آن تصاویر سفالینه های منقوش پیش 
از تاریخ فالت ایران را، بتوان مورد بررسی و مداقه قرار داد. 
گام نخست، تعیین متغیرهای بصری بود که با درنظرگیری 
یافته های موردی پژوهش، در سه گروه طبقه بندی شدند.

زاگرس  و  دهلران  و  خوزستان  مرکزیت  به  غربی  جنوب 
ایران  فالت  پهنه های  از  فارس،  مرکزیت  به  جنوبی 
 )Talaei, 2011; Malek Shahmirzadi, 2012( هستند 
سفال هایی  حفاری،  از  پس  آن ها  مختلف  مناطق  در  که 
 .)Bahmani, 2017, p. 29( است  آمده  به دست  منقوش، 
این دو پهنه، به دلیل مجاورت، دوره های فرهنگی مشترک 
باستان شناسی، فرهنگ مادی کم و بیش یکسان، شباهت 
در تصویر و نقش سفال )Alizadeh, 2003, p. 27( و غنای 
انتخاب شده اند.  تصاویر به دست آمده بر روی سفالینه ها ، 
دلیل انتخاب دو پهنه، قابلیت اعمال روش تحقیق در دو 
منطقه، برای تعمیم کاربری آن به سایر پهنه های پیش از 
تاریخ فالت ایران است. شوش، چغامیش، جعفرآباد، جوی، 
و  آباد در جنوب غربی  تپه سبز، چغاسفید و فرخ  بندبال، 
تل جری، موشکی، گپ و باکون در زاگرس جنوبی برخی 
 Talaei,( هستند  پهنه  دو  این  تاریخ  از  پیش  سایت های 
 .)2011; Malek Shahmirzadi, 2012; Bahmani, 2017
داده های اصلی این پژوهش بنیادی را سفالینه های منقوش 
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یاد  مناطق  یافت شده کامل، در  یا ظروف  بازسازی  قابل 
تشکیل  غربی،  و جنوب  زاگرس جنوبی  پهنه  دو  از  شده 

می دهند1. 

3. روش تحقیق
در پژوهش تاریخی- تحلیلی حاضر، ابتدا مطالعات کامل در 
ارتباط با پهنه های انتخابی صورت گرفت. پس از گردآوری، 
ترجمه بسیاری از متون مورد نیاز، صورت گرفت. تصاویر هر 
منطقه استخراج و بر اساس دوره زمانی مربوطه دسته بندی 
شد. در این مرحله، تصاویر سفالینه ها به مثابه آثار هنری، 
برای دستیابی به ساختار و ویژگی های بصری آن ها، مورد 
تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تحلیل های بصری، پراکنده 
بودند و غیرقابل تطبیق با یکدیگر. از آنجایی که »تحلیل های 
بصری که منتج به تشخیص و طبقه بندی سبکی تصاویر 
 Hart,( پیموده اند«  صحیح  و  کامل  را  روش  می شوند، 
طراحی  و  ثابت  کیفی  متغیرهای  تعریف   ،)2003, p. 30
نتایج  دسته بندی  و  نظم بخشی  الزمه  مشخص،  الگویی 
تحلیل بصری به شمار می روند. به این منظور، در تصاویر 
نمونه  سفال های منقوش پهنه  جنوب غربی، انواع متغیرهای 
براساس  آن ها،  زیرمجموعه های  و  اولویت  برحسب  اصلی 
اصلی  متغیرهای  شد.  مشخص  بصری،  تحلیل های  نتایج 
ثابت هستند؛ اما به زیرمجموعه های آن ها، براساس تحلیل 
بخش هایی  است  ممکن  جدید،  مناطق  تصاویر  ابتدایی 

افزوده یا کاسته شود.  

4. ساختار بصری سفالینه های منقوش
مطالعات در محدوده جغرافیایی مورد نظر، مشخص می کند 
که قوانین ترکیبی ثابتی بر  تصویرگری آن ها حاکم است. 
ساختار، سازمان کلی اجزا و بخش ها براساس ارتباط پویای 
آن هاست و ساختار بصری، الگوی کلی روابط و کارکردهای 
 Pakbaz, 1999, p.( عناصر تشکیل دهنده یک طرح است
را  طرح  باید  تصویر،  ساختار  آوردن  به دست  برای   .)293
ساده کرد و پیچیدگی های آن را کاهش داد سپس ساختار 
به  این صورت است که می توان  استخراج کرد. در  را  آن 
باهم  سفال ها  مقایسه  و  ساختار  اجزای  و  عناصر  تحلیل 

.)Hole, 1984, p. 328( پرداخت
نقوش در سطح  تراکم  بررسی تصاویر سفالینه ها،  از  پس 

ظرف، کادر و ترکیب بندی کلی، مهم ترین عوامل ساختار 
به هم، تشخیص  تمایز تصاویر سفالینه ها نسبت  کلی در 
داده شد. این که چه سطحی از ظرف پوشیده از نقش است، 
یکی از مهم ترین مشخصه های تصاویر سفالینه های منقوش  
مشخص  را  آن    نقوش  تراکم  متغیر  که  می آید  به شمار 
می کند )شکل1(. فرم ظرف، خطوط پیرامونی یک تصویر 
را مشخص می کند و آن را از فضای اطراف جدا می سازد؛ 
بنابراین، به نوعی کادر بیرونی تصویر محسوب می شود. از 
این رو، در ابتدا فرم های کلی ظروف، دسته بندی می شوند 
با  یکسان  فرم های  بین  مشخصی  رابطه  صورتی که  در  و 
عنوان  باشد،  داشته  وجود  خاص،  ساختاری  یا  نقش 
یک  نمونه،  چند  در  فرم،  یک  برروی  اگر  یعنی  می شود. 
نقش یا ساختار، مورد استفاده قرار گرفته است؛ باید ارتباط 
میان آن فرم با نقش، مورد توجه قرار گیرد. سطح خارجی 
یا داخلی ظرف و یا هردو، به صورت هم زمان ممکن است 
منقوش باشند. در مواردی که بین سطح تصویرگری شده 
و سایر ویژگی های بصری، ارتباطی وجود داشته باشد نیز، 
بیان می شود. حاشیه ها،  فرمی،  تحلیل  از  رابطه پس  این 
کادر داخلی تصاویر را تشکیل می دهند که محدوده تصویر 
را از سطح ظرف جدا می سازند )شکل1(. به همین دلیل 
اندازه   و  نوع حاشیه  پایین ظرف،  و  باال  در  وجود حاشیه 
کادر  درنظرگیری  می گیرد.  قرار  تحلیل  مورد  حاشیه، 
تصویر، زمینه  بررسی ترکیب بندی و نوع چیدمان عناصر بر 
مبنای کیفیت های بصری را مهیا می سازد که انواع آن در 
شکل 3 مورد بررسی قرار گرفته است. عناصر و کیفیت های 
بصری و همچنین نقش مایه های به کار رفته در تصاویر )در 
صورت وجود(، اجزا تشکیل دهنده  این ترکیب بندی کلی 
هستند )شکل های 9، 13 و 14( که شباهت ها و تفاوت های 
جزیی تر تصاویر سفالینه های منقوش را مشخص می کنند.  

4-1- متغیرهای ساختار کلی
گروه اول، متغیرهای مرتبط با ساختار کلی تصویر هستند. 
مشخصه های ساختاری، مهم ترین عوامل در تمایز تصویر 
بوده و ایده کلی هنرمند را در ایجاد تصویر معین می سازند. 
ویژگی های  ترکیب بندی،  و  نقوش  تراکم  حاشیه پردازی، 
ایران  فالت  تاریخ  از  پیش  سفالینه های  در  کلی  ساختار 

به شمار می آیند )شکل های 1و3(.

 شکل 1: متغیرهای ساختار  کلی، حاشیه و تراکم نقش
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قابل  بی حاشیه  و  حاشیه دار  گروه  دو  به  تصاویر، 
و  نوع  قرارگیری،  محل  متغیرهای  هستند.  تقسیم بندی 
اندازه  آن در تصویر، حائز اهمیت است. ظروف ممکن است 
یا  و  باشند  داشته  پایینی  حاشیه   یا  باالیی  حاشیه   فقط 
کرده  کادربندی  را  تصویر  پایین،  و  باال  حاشیه ی  دو  هر 
باشد )شکل 2(. نوار رنگ شده بدون نقش، خطوط موازی 
به شمار می آیند. در  انواع حاشیه  ساده  از  نوار  منقوش،  و 
دو  ترکیب  از  یعنی  ترکیبی؛  به صورت  مواردی، حاشیه ها 
نمونه از این حاشیه ها، به وجود می آیند؛ به عنوان مثال به 
کنید.  توجه   )2 )شکل  در  منقوش  نوار  و  موازی  خطوط 
حاشیه  نوع  بین  مشخصی  ارتباط  درصورتی که  همچنین 
با نقش یا روش ترکیب بندی، وجود داشته باشد، باید در 
هستند  حاشیه  بدون  ظروف،  برخی  شود.  عنوان  تحلیل 

)شکل4-ب(2.

شکل 2: خمره سفالین کم نقش با تصویرگری ردیفی، 
شوش، دوره سوزیانای جدید2 

)D.A.F.I 1, 1971(
منقوش  حاشیه  که  است  جدید  و  میانه  دوره های  در 
به وجود می آید؛ حاشیه منقوش به این معنا که یک ردیف 
افقی منقوش در باال یا پایین و یا هر دو سمت ردیف اصلی 
و  کم تر  فرعی که ضخامت  ردیف های  این  دیده می شود. 
محسوب  تصاویر،  منقوش  حاشیه   دارند،  ساده تری  نقش 

متاخر3،  دوره های  تصاویر  برخی  در   .)1 )شکل  می شوند 
استثناهایی در کادرپردازی نیز دیده شده است. عالوه بر 
حاشیه، کادرهای داخلی مشخصی برای جداسازی نقوش 
ثابت، در  الگویی  به صورت  در یک ردیف وجود دارد که 

نمونه های مختلف تکرار می شوند )شکل 1(. 
و  پرنقش  اصلی  گروه  دو  به  ظروف  تراکم  نقش،  نظر  از 
کم نقش تقسیم بندی می شوند. ظروف پرنقش یعنی ظروفی 
که بیش از یک دوم آن ها منقوش است )شکل های 4 و 5(. 
نقش  گروه سه چهارم  زیر  دو  به  مواردی  در  این ظروف 
و تمام نقش قابل تقسیم بندی هستند. سه چهارم نقش، 
ظروفی هستند که سه چهارم سطح ظرف،  تصویرنگاری 
شده است و ظروف پرنقش، ظروفی هستند که تمام سطح 
آن ها منقوش است. کم نقش ها نیز ظروفی هستند که کمتر 

از یک دوم سطح آن ها منقوش است )شکل 7- الف(.
ساختار ترکیب بندی، متغیر دیگری است که روش ایجاد 
تصویر و چارچوب آن  را مشخص می کند و به انواع کلی 
بیش ترین  به لحاظ  به ترتیب  تک نقش،  و  دایره ای  ردیفی، 
ظروف موجود، تقسیم بندی می شود )شکل 3(. نمونه های 
کل  چهارم  یک  از  کم تر  مجموع  در  تک نقش  و  دایره ای 
کلی  گروه های  از  هریک  هستند.  ردیفی  ترکیبات  تعداد 
نیز، متناسب با اجزای ساختار، دارای زیرگروه هستند. در 
ساختار ردیفی، تعدادی ردیف افقی یا عمودی به  موازات 
تعداد   .)2 )شکل  می دهند  تشکیل  را  تصویر  کلیت  هم، 
نوع  افقی(،  یا  )عمودی  ردیف ها  تکرار  جهت  ردیف ها، 
ردیف ها  فواصل  میان(،  در  یک  )متناوب،  ردیف ها  تکرار 
اندازه   هم(،  به  چسبیده  و  فاصله  بدون  میانی،  فاصله  )با 
نوع  نظر  از  آن ها  همگونی  و  به هم  نسبت  ردیف ها  عرض 
نقش، تفاوت تصاویر ردیفی را نسبت به یکدیگر مشخص 
به  اساساً  اجزا  این  مناطق،  و  دوره ها  برخی  در  می کنند. 

شاخصه های دوره یا منطقه تبدیل می شوند.

 شکل 3: متغیرهای ساختار کلی، ترکیب بندی
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و  کم عمق  کاسه های  داخلی  سطح  در  دایره ای  ساختار 
ساختار  می شود.  دیده  آن ها،  کف  و  خارجی  سطح  یا 
قابل  زیرگروه هایی  به  ساختار  اجزای  براساس  دایره ای 
اضافه  به  و  مرکز  دایره  مربع مرکز،  است.  تقسیم بندی 
مرکز، از انواع ترکیبات دایره ای هستند که براساس کادر 
مرکزی تقسیم بندی شده اند. نمونه های دایره و مربع مرکز، 
در بخش مرکزی، کادری دایره شکل یا مربع شکل دارند. 
کم عمق،  کاسه های  داخلی  سطوح  در  مربع مرکز  ساختار 
دیده شده اند و تصویر آن ها به چهار بخش مساوی تقسیم 

و  متصل  گروه  دو  به  نمونه ها  این   .)4 )شکل  است  شده 
به  مربع مرکز،  متصل  انواع  شده اند.  تقسیم بندی  منفصل 
نمونه هایی گفته می شود که در اطراف مربع میانی، تصویر 
با خطوط، بافت و سطوح اولیه به وجود آمده است و سطوح 
الف(.  )شکل4-  هستند4  متصل  میانی  مربع  به  پیرامونی 
انواع منفصل آن نیز، به تصاویری گفته می شود که مربع 
آن  اطراف  و  گرفته  را  تصویر  از  کوچکی  بخش  مرکزی 
نقش مایه های متفاوت، تصاویر پرتراکم و متنوعی به وجود 

آورده اند که به مربع میانی اتصال ندارند5 )شکل4- ب(. 

شکل 4: الف- کاسه  سفالین کم عمق دهانه باز با تصویرگری داخلی ساختار مربع مرکز متصل، چغامیش، دوره 
سوزیانای قدیم، ب- کاسه  سفالین کم عمق با  تصویرگری داخلی ساختار مربع مرکز منفصل، شوش، دوره سوزیانای 

جدید2 

 
)الف(

 
)ب(

           (Alizadeh, 2008, Fig.59D)           (Harper, Aruz, & Tallon, 1992, p. 33, Fig. 2)

در سطح  هم  که  گروه هستند  دو  مرکز  دایره  نمونه های 
کف  و  خارجی  سطح  در  هم  و  الف(  )شکل5-  داخلی 
با  مرکز  دایره  نمونه های  رفته اند.  به کار  ب(   -5 )شکل 
دوایر متحدالمرکز نمونه هایی هستند که دایره ای در مرکز 
آن دیده می شود که دوایر هم مرکز دیگری در اطراف آن 

ترسیم شده است )شکل5- الف(. نمونه های چهاربخشی نیز 
به تصاویری گفته می شود که فضای بین دایره  مرکزی و 
کادر دایره )لبه  ظرف( به چهار بخش با خطوط عمود برهم 
به وجود  متفاوتی  تصاویر  محدوده ،  آن  در  و  شده   تقسیم 

آمده است )شکل5- ب(. 

شکل 5: الف- کاسه  سفالین کم عمق دهانه باز با  تصویرگری سطح خارجی با ساختار دایره ای چهاربخشی، شوش، 
دوره سوزیانای جدید 2، ب- کاسه سفالین کم عمق دهانه  باز با  تصویرگری داخلی ساختار دایره ای متحدالمرکز، 

چغامیش، دوره سوزیانای  قدیم 

 

 )الف(
)ب(

  (Harper, Aruz, & Tallon, 1992, p. 36. Fig. 4)           (Alizadeh, 2008, Fig. 62G)

نمونه ساختارهای به اضافه مرکز، به دو گروه به اضافه مرکز 
ساده و نقش دار تقسیم می شوند. نمونه های به اضافه مرکز 
ساده، عمومیت دارند و در سطح داخل و خارج6 در بسیاری 

از مناطق که ساختار دایره ای در آن ها رواج چندانی ندارد 
نیز دیده شده اند )شکل6- ب(. 
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شکل 6: الف- کاسه سفالین کم عمق دهانه  باز با تصویرگری داخلی ساختار دایره ای به اضافه مرکز نقش دار، دوره 
چغامیش، سوزیانای  قدیم،  ب- درپوش با تصویرگری سطح خارجی در ساختار به اضافه مرکز ساده، چغامیش، دوره 

سوزیانای میانه 

 
)الف(

 
)ب(

           (Delougaz & Kantor, 1996, Fig. 26 X-1)(Alizadeh, 2008, Fig. 59C)

حاصل  که  دایره ای  ربع  چهار  در  نقش دار  نمونه های  در 
دیده  متقارنی  تصاویر  هستند،  مرکزی  به  اضافه   ترسیم 
می شود و یا  دو خط عمود برهم ضخیم منقوش )شکل 
به  و  الف(. در مواردی مربع مرکزی  تصویرگری شده   -6
نمونه های  برخی  در  می شود.  بدل  تصویر  توجه  کانون 
ساختار دایره ای هر دو روش توامان دیده می شوند؛ به طور 
مثال روش به اضافه مرکز با شیوه دوایر متحدالمرکز ادغام 

.)Alizadeh, 2008, Fig. 42 J-K( می شود
گروه دیگر تصاویر، دارای ساختار تک نقش هستند که خود 
تقسیم  قابل  پراکنده  و  زیر گروه تک نقش متمرکز  به دو 
ثابت  نقش مایه  نمونه  یک  تک نقش،  ساختار  در  هستند. 
تکرار می شود )شکل های   یا داخل ظرف  در سطح خارج 
که  هستند  تصاویری  متمرکز،  تک نقش های   .)8 و   7
محل های  در  عدد(،   3 یا   2،1( نقش مایه  اندکی  تعداد 

قابل پیش بینی و به شکلی منظم، تصویر ظرف را تشکیل 
ظرف  ابعاد  به  نسبت  نقش مایه ها،  مواردی  در  می دهند. 
را  از سطح ظرف  اندکی  نظر می رسند؛ بخش  به  کوچک 
اشغال کرده و تصاویری کم نقش را به وجود می آورند )شکل 
7- الف(. در مواردی دیگر نقش مایه ها به اندازه ای هستند 
که با وجود تعداد اندک )1 یا 2 عدد( تمامی سطح ظرف 
را اشغال می کنند و تصاویری تمام نقش به وجود می آورند 
)شکل 7- ب(. در تک نقش های پراکنده، بیش از سه عدد 
یا  ظرف  سطح  از  بخشی  در  هم،  مجاورت  در  نقش مایه 
تمامی سطح آن و یا در سطح یک ردیف مشخص تکرار 
می شوند. این تصاویر در سطح داخلی )شکل 8( و خارجی 
مشاهده   ،)D.A.F.I. 13, 1983, Fig. 33,12( ظروف 

شده اند. 

شکل 7: الف-خمره دهانه تنگ کم نقش با ساختار تک نقش متمرکز، بندبال 2، دوره سوزیانای جدید1، ب- پیاله 
پرنقش با ساختار تک نقش متمرکز، شوش، دوره سوزیانای جدید2 

 
)الف(

 
)ب(

  (D.A.F.I. 13, 1983, Fig.78,3)           (Harper, Aruz, & Tallon, 1992, p. 35, Fig.3)

شکل 8: سطح داخلی کاسه ای کم ارتفاع با ساختار تک 
نقش پراکنده، تل گپ، دوره فارس میانه

)Egami & Sono, 1962, Fig. 31,4(

4-2- متغیرهای عناصر و کیفیات بصری
تحلیل  متغیر های  دوم  گروه  بصری،  کیفیات  و  عناصر 
نقطه،  از:  عبارت اند  بصری  اولیه  عناصر  هستند.  بصری 
خط، سطح، حجم، بافت، نور و رنگ که در هرگونه جلوه 
 Halimi,( بصری، اعم از طبیعی یا مصنوعی، دیده می شوند
p. 34 ,1997( و اساس کلیه  پدیده های دیداری از جمله 
 .)Pakbaz, 1999, p. 359( آثار هنری را تشکیل می دهند
آن  تجزیه  بصری،  اثر  فهم  و  تحلیل  برای  شیوه  بهترین 
 Dandis, 2010,( به عناصر تشکیل دهنده اولیه آن است
به شمار  هنری  اثر  بنیادی  و  ذاتی  مؤلفه های  که   )p. 69
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اولیه  عناصر   .)Okric & whig, 2011, p. 49( می آیند 
بیابند،  و جلوه تجسمی  بصری  واقعیت  نمی توانند  بصری 
در  بصری،  کیفیات  موارد  از  یکی  به  توجه  با  آن که  مگر 
عناصر  ترکیب بندی  شوند.  معرفی  ترکیب،  یک  قالب 
ایجاد  مختلف،  خصوصیات  و  بصری  کیفیات  به  توجه  با 
هستند؛  قرار  بدین  بصری  کیفیات  از  مواردی  می شود. 
پرتحرکی. هرکدام  و  پیچیدگی  پراکندگی،  تأکید،  اغراق، 
انتزاعی  ترکیب  عامل شکل گیری یک  بصری،  از کیفیات 
اولیه  بازنمایی دنیای طبیعی است که به وسیله عناصر  یا 

.)Halimi, 1997, pp. 34-35( بصری به وجود می آید
از میان عناصر بصری، نقطه، خط، سطح و بافت در تصاویر 
از  سفالینه های منقوش قابل بررسی هستند )شکل 9( و 
میان کیفیات بصری، تعادل، تقارن، تکرار، ریتم، حرکت، 

چرخش و کنتراست، در این تصاویر دیده می شوند )شکل 
13(. برخی عناصر بصری، در این تصاویر کاربردی ندارند 
مثاًل عنصر نور، مورد بررسی قرار نمی گیرد؛ چون تصاویر 
دیده  آن ها  در  و عمق نمایی  و سایه پردازی  تخت هستند 
نمی شود. عنصر حجم نیز، بررسی نخواهد شد چون داده ها، 
تصویری  هنرهای  آثار  مثابه  به  سفالینه ها،  تصاویر  یعنی 
بر سطح دو بعدی هستند. عنصر رنگ هم، در آثار مورد 
بررسی قرار نمی گیرد. روش پخت و مواد تشکیل دهنده، 
رنگ  می آورد؛  وجود  به  گروه  هر  برای  مشخصی  رنگ 
مشخصی برای زمینه و رنگ مشخصی برای نقش روی آن. 
از این رو رنگ، به عنوان یک عنصر بصری، در تصویر به کار 
گرفته نمی شود، بلکه شرایط و محدودیت های تکنیکی در 
ساخت ظروف، رنگ زمینه و رنگ نقش را، تعیین می کند.  

 شکل 9: متغیرهای  عناصر بصری 

 
به دو  ایجاد نقش، تصاویر  براساس روش ساخت و شیوه  
گروه تقسیم شده اند؛ گروه اول تصاویری هستند که زمینه  
بر سطح  یا روش های دیگر،  با خراش  تیره دارند و نقش 
رنگ شده، ایجاد شده است و روشن تر از زمینه می نماید. 
در این پژوهش، این تصاویر، »زمینه  رنگ« نامیده شده اند 
رنگ گذاری  می رسد  به نظر  نمونه ها،  این  در   .)10 )شکل 
نقش اندازی  بعد  و  گرفته  صورت  سفال،  سطح  روی  بر 

شده است. 
گروه دوم، تصاویری هستند که زمینه ای روشن تر و به رنگ 
سفال دارند و نقوش آن با رنگ گذاری، به وجود آمده است. 
)تصاویر 4-8(.  این تصاویر »نقش رنگ« خوانده می شوند 
ظروف زمینه  رنگ در دوره های متقدم7 و ظروف نقش رنگ، 
در دوره های متأخر، بیشتر دیده شده اند. دالیل ایجاد هر 
تکنیکی و مبتنی بر شرایط ساخت  دو نوع تصویر، صرفاً 
سفال بوده است. تصاویری که در نمونه ظروف نقش رنگ 
به وجود آمده ، از نظر ساختار تصویر گری و نقوش تصاویر، 
زمینه رنگ،  روش  می روند.  به شمار  پیچیده تر  مراتب  به 

را  تصویر  اجزاء  و  ترکیب بندی ها  از  بسیاری  خلق  امکان 
موارد،  از  بسیاری  در  آن جایی که  از  می گیرد.  هنرمند  از 
دستیابی به رنگ اصلی امکان پذیر نیست و از تصاویر رنگی 
و یا سیاه سفید یافته ها، استفاده می شود، عنصر رنگ، در 
تعداد  صورتی که  در  اما  نمی شود  بررسی  بصری  عناصر 
منطقه  یا  دوره  یک  در  رنگ  نقش  یا  زمینه رنگ  ظروف 
بیشتر باشد و یا ارتباط مشخصی میان ساختار تصویری و 
روش ایجاد نقش وجود داشته باشد، تحلیل مورد بررسی 

قرار می گیرد.
مانند  مختلف،  کاربردهای  در  نقطه چین  صورت  به  نقاط 
)شکل  خطی  به صورت  و  ب(  )شکل7-  نقش مایه  اطراف 
محل  و  چگونگی  دوره ها8،  برخی  در  شده اند.  دیده   )11
کاربرد نقطه چین، از شاخصه های بصری آن دوره، محسوب 
در  غیرهندسی،  یا  هندسی  نقش مایه های  است.  می شده 
مواردی که ساده ترین عنصر و کانون تمرکز چشم هستند، 
می شوند  دیده  تصویر  در  بصری  متمرکز  نقاط  مثابه  به 

)شکل7- الف(. 
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شکل 10: کاسه عمیق دهانه باز با طراحی 
داخلی و خارجی به روش زمینه  رنگ و با 

ساختار ردیفی. جعفرآباد، دوره سوزیانای قدیم 

)D.A.F.I. 5, 1975(
خط، بیش ترین کاربرد را در تصاویر سفالینه های منقوش 
جنوب غربی و زاگرس جنوبی دارد. انواع خط، تعداد تکرار 
عوامل  تصاویر،  در  آن ها  کاربرد  و  تکرار  حالت  خطوط، 
و  ساده  انواع  به  خطوط  هستند.  خطوط  کننده   متمایز 
خطوط  شامل  ساده  خطوط  می شوند.  تقسیم  ترکیبی 
افقی، عمودی و مورب است و خطوط ترکیبی که از به هم 
یا تغییر شکل خطوط ساده، به وجود می آیند  پیوستگی 
تشکیل  مواج  و  منحنی  )زیگزاگ(،  شکسته  خطوط  از 
در  متقاطع،  و  موازی  صورت  به  خطوط؛  این  می شوند؛ 
تصاویر دیده می شوند. تمامی خطوط ساده و پیچیده، به 
صورت موازی در راستای افق و یا عمود و خطوط افقی، 
عمودی، مورب و شکسته، به صورت متقاطع دیده شده اند. 
بافت،  نیز  مواردی  در  متقاطع  و  موازی  در خطوط  تکرار 
ضخامت  چپ(.  سمت   -10 )شکل  است  آورده  به وجود 
دادن خطوط و استفاده از آن به عنوان نقش اصلی نیز، در 

بسیاری از تصاویر مشاهده می شود ) شکل 2(.
کاربرد خطوط تنوع بسیاری دارد. به طورکلی می توان از 
نظر کاربرد، خطوط را به دو گروه عمده خطوط ساختاری 
ساختاری  خطوط  کرد.  تقسیم بندی  طرحی  خطوط  و 
مانند جداکننده ردیف ها  از ساختار کلی  به عنوان بخشی 
به  به عنوان حاشیه )شکل 5-الف(،  یا  از هم )شکل 2( و 
از  بخشی  طرحی،  خطوط  می کنند.  کمک  ترکیب بندی 
تصویر را به وجود می آورند. مثاًل در ایجاد بافت )شکل10(، 
ایجاد نقش اصلی )شکل 6- الف( و یا مکمل نقش اصلی 

)شکل 11(، دیده شده اند.
شکل 11: کاسه دهانه تنگ با ساختار ردیفی بدون 

نقش مایه. قبرشیخین، دوره سوزیانای جدید1  

)Alizadeh, 2008, p. 137(
سطوح به کار رفته در تصاویر، براساس انواع و حالت آن ها 

قابل تقسیم بندی هستند. دو گروه ساده و ترکیبی، انواع 
که  اولیه ای  یا  ساده  می کنند. سطوح  مشخص  را  سطوح 
به ترتیب  شده اند  دیده  منقوش  سفالینه های  تصاویر  در 
فراوانی؛ لوزی، مثلث، دایره، مربع و مستطیل هستند که 
 Egami & Masuda, 1962,( رنگ  بدون  حالت های  در 
Fig. 6,2(، رنگ شده )شکل 2(، بافت دار )شکل 5- الف( 
سطوح  می شوند.  دسته بندی  ب(   -5 )شکل  منقوش  و 
ترکیبی از ترکیب سطوح اولیه به وجود می آیند. انواع ساده  
آن  از ترکیب دو  یا چند سطح اولیه به وجود آمده است؛ 
مانند دومثلث به هم چسبیده که سطح اولیه در آن ها تغییر 
شکل نداده است )شکل 2(. انواع پیچیده  آن نیز از ترکیب 
از  بخشی  افزایش  یا  کاهش  تغییر شکل،  با  اولیه  سطوح 

سطوح، ایجاد شده است )شکل 7- الف و 12(9.  
آن چه به عنوان بافت در این پژوهش عنوان می شود، بافت 
بصری است که از تکرار یک عنصر بصری، به وجود می آید. 
بافت نقطه ای از تکرار نقاط )شکل 10- چپ(، بافت خطی 
از  سطحی  بافت  و  راست(   -10 )شکل  خطوط  تکرار  از 
تکرار سطوح )شکل 12( ایجاد می شود. بافت ها همچنین  
کاربردهای متفاوتی از جمله پرکردن یک نقش )شکل 4- 
یا   و  نقش مایه ها )شکل 10(  مابین  فضای  پرکردن  الف(، 

پرکردن یک ردیف )شکل 2(10 دارند. 
کیفیات بصری متفاوتی در تصاویر به وسیله عناصر بصری 
و نقش مایه ها، ایجاد می شوند )شکل 13(. تکرار ریتمیک 
منقوش هستند.  در سفالینه های  غالب  کیفیات  تقارن،  و 
اندک تصاویر  اما  ترکیبات متعادل هستند،  بیشتر  اگرچه 
نامتعادلی نیز، دیده شده است. از میان نمونه هایی که تعادل 
دارند، بسیاری از آن ها متقارن هستند اما تعدادی تصویر 
موجود  یافته ها  در  نیز  ب(   -4 )شکل  نامتقارن  متعادل 
است. انواع تکرار ریتمیک که در شکل 13 مشخص شده اند 
با عناصر بصری، نقش مایه ها و ردیف ها ایجاد می شوند. در 
اغلب نمونه ها، تکرار، کیفیت اصلی محسوب می شود و در 
ایجاد بافت، اجزای ترکیب بندی و تصویر اصلی، نقش دارد. 
و  متناوب  ریتمیک  روش  به  غالباً  تکرار  تعداد  بیش ترین 
اما در مواردی تکرار بی قاعده  در عناصر دیده شده است 

نقش مایه ها نیز در تصاویر دیده می شود.
شکل 12: کاسه عمیق دهانه تنگ با  ساختار ردیفی 
و سطوح پیچیده مثبت و منفی، تل باکون الف، دوره 

فارس جدید   

)Langsdorff & McCown, 1942, pp. 57,12(



169
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

پیشنهاد الگویی جهت درک ساختار برصی آثار هرنی پیش از تاریخ فالت ایران

شامره صفحه مقاله: 161-174
13

99
یز
پای
.3

ه2
مار

ش


ردیفی،  ساختار  در  ردیف ها،  و  نقش مایه  تکرار  چگونگی 
از شاخصه های متمایز کننده تصاویر هستند. ردیف ها به 
 Egami( ثابت  تصویر  با  ردیف  یک  یعنی  متناوب،  روش 
تصاویر  با  میان  در  یکی  و   )& Sono, 1962, Fig. 18,3
 Langsdorff & McCown,(11می شوند تکرار  مختلف 
بخش  در  نقش مایه ها،  تکرار  انواع  به   .)1942, P. 76,16
 2 )شکل های  ساده  خواهد شد. حرکت  پرداخته  مربوطه 
و 5-الف( و چرخشی )شکل های 7- الف و 8( با تکرار و 
ایجاد می شود.  یا جانوری،  تغییر جهت نقوش هندسی و 
نقش مایه های جانوری به دلیل اغراق در فرم و حالت گرایانه 
کادر  دلیل  به  داخلی  سطوح  ترکیبات  همچنین  و  بودن 

مؤثر  کیفیت چرخش  ایجاد  در  آن ها،  بر  محیط  دایره ای 
هستند. ترتیب قرارگیری برخی نقوش هندسی در سطح 

دایره ای، به ایجاد حرکت  جهت دار کمک می کنند.
تضاد، بین سطوح مثبت و منفی )شکل 12( و بین عناصر 
بین  متفاوت )شکل4- ب( در تصاویر، وجود دارد. تضاد، 
سطوحی که بافت دارند، در کنار سطوحی که منقوش یا 
رنگ شده بدون نقش هستند نیز، دیده می شود12)شکل 6- 
الف(. غالباً در تصاویر مناطق مختلف، کیفیت هماهنگی و 
همگونی عناصر در تصویر، بیش از تضاد، مشاهده می شود 

و تضاد بین عناصر در موارد خاصی وجود دارد.

شکل 13: متغیرهای کیفیات بصری 

است.  ترکیب بندی  نوع  تصویر،  کیفیات  دیگر  از 
ترکیب بندی ها به سه دسته  ساده، متوسط و پیچیده تقسیم 
می شوند. ترکیبات ساده، نمونه هایی هستند که با عناصر 
اولیه )معموالً خط و بافت( به وجود آمده اند )شکل های 10 
و 11( و نقش مایه در آن ها به کار نرفته است. متوسط، به 
ترکیبات تصاویر با نقوش هندسی ساده متشکل از سطوح 
نیز  پیچیده  ترکیبات  و  الف(   -4 )شکل  می شود  اطالق 
با  از ترکیب سطوح هندسی و نقش مایه های غیرهندسی 
ترکیب بندی های خاص، به وجود می آیند13 )شکل های 4- 

ب و 5(.

4-3- متغیر نقش مایه
 .)14 )شکل  هستند  نقش مایه ها  متغیرها،  سوم  گروه 
اثر هنری  یک  در  بارز  و  اصلی  مایه   موتیف،  یا  نقش مایه 
یک  در  که  بصری  عناصر  از  ترکیبی  یا  عنصر  است. 
ترکیب بندی تکرار می شود و در بیان هنرمند، برجستگی و 
ویژگی دارد )Pakbaz, 1999, p. 598(. اگرچه نقش مایه ها، 
به دلیل  اما  هستند؛  تصویر  کلی  ساختار  از  جزیی  یک 
اهمیت آن ها به عنوان مشخصه های سبکی و نقشی که در 
روند پیشرفت تصاویر دارند، در یک گروه متغیر جداگانه به 

تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. نقش مایه ها در برخی 
اصلی  اولویت های  از  جدید،  دوره های  خصوصاً  دوره ها  از 
نمونه های  بسیاری  در  البته  هستند  تصاویر  متمایز کننده 
دوره های متقدم، برای ایجاد تصویر، از نقش مایه استفاده 
نمی شود )شکل 10( و عناصری چون خط و نقطه، تصاویر 
را به وجود می آورند. در دوره جدید نیز تصاویر بدون استفاده 
از نقش مایه دیده می شود که تکرار اندک و با قاعده عناصر، 
موجب شکل گیری تصاویری ساده، بدیع، دقیق و متفاوت 
از دوره های پیشین شده است )شکل 11(. نقش مایه های 
هندسی، گیاهی، جانوری و انسانی، انواع نقوش به کار رفته 
حیوانات،  انواع  شامل  جانوری  نقوش  هستند.  تصاویر  در 
پرندگان، خزندگان و آبزیان است. نقش مایه های هندسی، 
از سطوح ساده یا ترکیبی هندسی، به وجود می آیند )شکل 
12(. برخی تصاویر، فقط از یک نوع نقش مایه، به طور مثال 
یا جانوری )شکل های 7 و 8(،  هندسی )شکل 6- ب( و 
می شوند.  تشکیل  بصری  عناصر  سایر  از  استفاده  بدون 
برخی دیگر نیز نقش مایه های هندسی، گیاهی، جانوری و 
انسانی را، همزمان در کنارهم دارند )شکل های 2، 4- ب 

و 5(.
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نقش مایه های گیاهی، جانوری و انسانی، در دو نوع واقعی 
و انتزاعی، در تصاویر به کار رفته اند. انتزاع در معنای عام، 
و  چیز  چند  میان  مشترک  خاصیت  یا  صفت  جداکردن 
زبده  در هنر،  انتزاع  است.  این وجه مشترک  بر  تأکید  یا 
گزینی از طبیعت معنا می دهد و روش های گوناگون دارد. 
انتزاع، به درجات مختلف،  مشخصه بسیاری از روش های 
این است که سنت بازنمایی واقعیت مشهود و محسوس را، 
ابداع واقعیتی  یا کم اهمیت می شمارد و  کنار می گذارد و 
می داند  هنر  اساسی  کارکرد  را،  بصری  ادراک  برای  تازه 
مختلف  مراحل  در  نقش مایه ها   .)Pakbaz, 1999, p. 49(
هندسی،  غیر  نقش مایه های  برخی  شده اند.  دیده  انتزاع، 
ساده سازی شده و به اشکال هندسی تقلیل یافته اند )شکل 
نقش مایه ها،  بعضی  نیستند.  تشخیص  قابل  اما  الف(   -5
اصل  با  آن ها  شباهت  شده اندکه  ساده سازی  به گونه ای 
واقعی آن، چنان کاهش یافته که امکان تشخیص انسانی 
یا جانوری بودن نقش، به سختی امکانپذیر است )شکل 5- 
ب(. در مواردی نیز شباهت بین تصویر و فرم طبیعی، کاماًل 
از بین رفته و نقش ها به سطوح پیچیده هندسی، تبدیل 
شده اند که به صورت الگو درآمده و در تصاویر مختلف تکرار 
نقش مایه ها  این  در شکل 4- ب(.  میانی  )مربع  می شوند 
 Pakbaz,( باشند  ناب  انتزاعی  نقش مایه های  می توانند 
گفته  تصاویری  به  واقعی  نقش مایه های   .)1999, p. 653

می شود که در آن هنرمند، سعی در شبیه سازی و تقلید از 
واقعیت )طبیعت(، در خلق نقش مایه، داشته است. حتی در 
مواردی که هنرمند موفق نبوده و یا تصویر تمامی جزییات 
طبیعی را نشان نداده است، بازهم نقش مایه واقعی، شمرده 
می شود. تصاویر واقعی همه ساده سازی شده اند و با حذف 
آن ها  در  طبیعی،  حاالت  اما  آمده اند،  وجود  به  جزییات 

نمایان است )شکل 5- الف(. 
گرفته  درنظر  کلی  سطح  در  ابتدا  نقش،  تکرار  و  تعداد 
می شود. در تصاویری که چند ردیفه هستند، این دو متغیر، 
با  در یک ردیف هم قابل بررسی هستند. تکرارها معموالً 
با  تصویر  اندکی  تعداد  اما  هستند.  ریتم  دارای  و  قاعده 
ساختار تک نقش متمرکز یا پراکنده، موجود است که تکرار 
بی قاعده دارند. ریتم ها، بیش تر یکنواخت و متناوب است 
)شکل 5- الف( اما ریتم های یکی در میان )شکل 5- ب(، 
دو در میان )شکل 2(، چرخشی )شکل 12( و شطرنجی 
)D.A.F.I. 13, 1983, p. 7( نیز در میان آن ها دیده می شود. 
منظور از ریتم های چرخشی، تکرارهایی است که با تغییر 
خاص،  قواعد  با  تکرار  می آیند.  به وجود  مشخص  زاویه ای 
از نقوش  در مورد تصاویری به کار می رود که مجموعه ای 
ناهماهنگ، از نظر فرمی هستند. این مجموعه نقوش، یک 

یا دوبار در کل تصویر، تکرار می شوند )شکل 4-ب(.

 شکل 14: متغیرهای نقش مایه 

 

در مورد تعداد نقش مایه ها می توان گفت که در هر تصویر، 
ممکن است نقش مایه های متفاوت متعددی، مورد استفاده 
تقسیم بندی  قابل  نیز،  اساس  این  بر  تصاویر  بگیرند.  قرار 
هستند؛ تصاویر یک نقش مایه ای )شکل 7(، دو نقش مایه ای 
الف(.  بیش تر )شکل5-  و  نقش مایه ای  )شکل5- ب(، سه 
اندازه نقش متناسب با ابعاد ظرف، در نظر گرفته می شده 
متوسط  ظرف،  ابعاد  به  نسبت  نقش مایه ها  برخی  است. 

اندکی  انسانی در شکل 4- ب(. تعداد  هستند )نقش مایه 
به نظر  بزرگ  ظرف،  ابعاد  به  نسبت  نیز،  نقش مایه ها  از 

می رسند14)شکل 7- ب(.
جدیدتر  دوره های  به  هرچه  نقش مایه ها  اجرای  کیفیت 
به  نسبت  نقوش  ابعاد  هستند.  دقیق تر  می شویم،  نزدیک 
کل تصویر، به سه دسته تقسیم می شوند؛ کوچک )شکل 
2(، متوسط )شکل5- الف( و بزرگ )شکل7- ب(. برخی 
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از نقش مایه ها فقط در سطح داخلی )شکل 8( و یا خارجی 
)شکل 7- ب( دیده شده اند.

5. الگوی تحلیلی-تطبیقی
متغیرهای بصری، معیار تحلیل و تطبیق نقوش سفالینه ها 
هستند )شکل 15(. که در بخش تحلیلی با جزییات بیش تر 
و در بخش تطبیقی به دلیل نبودن برخی از مشخصات و 
ارزیابی  مورد  کلی تر،  به صورت  نتیجه حذف جزییات،  در 
آن ها  زیرمجموعه های  و  اصلی  متغیرهای  می گیرند.  قرار 

براساس تحلیل و بررسی کلی نقوش سفالینه های منقوش 
یافته های  تطبیقی  تحلیلی-  بررسی  شدند.  مشخص 
پهنه های جنوب غربی و فارس در این مقال نمی گنجد15. 
لیکن به منظور تشریح مراحل شکل 15، مثال هایی از نتایج 
می شود.  ذکر  جنوب غربی  پهنه   مناطق  برخی  یافته های 
هدف از تحلیل بصری یافته ها در بخش اول، دستیابی به 
سیر تحول و تغییرات ویژگی های بصری تصاویر هر منطقه، 
در گذر زمان است. مطابق شکل 15 ابتدا تصویر هر سفالینه 
به صورت جداگانه، براساس متغیرها تحلیل شده و سپس 

نتایج تحلیل ها، مورد جمع بندی قرار می گیرد.  

شکل 15: الگوی تحلیلی- تطبیقی براساس متغیرهای  بصری

 
تصاویر  تطبیق  همچنین  بصری  تحلیل های  جمع بندی 
مناطق مختلف در یک دوره  زمانی را امکان پذیر می سازد و 
تا زمانی که تصاویر مناطق مختلف با یکدیگر تطبیق نگردد، 
استخراج  قابل  منطقه،  یک  اصلی  تصویری  مشخصه های 
با   ،)15 )شکل  تطبیق  بخش  در  رو  این  از  بود.  نخواهد 
مقایسه تصاویر یک منطقه در دوره های مختلف و مناطق 
آن ها،  نتایج  جمع بندی  و  زمانی  دوره  یک  در  مختلف، 
یا  جغرافیایی مشخص  در  تصاویر  ویژگی های  به  می توان 
استخراج  تطبیق،  از  هدف  یافت.  دست  معین،  تاریخی 
مناطق  در  زمانی  دوره  یک  مشترک  بصری  شاخصه های 
ویژگی های  به  دستیابی  همچنین  و  مختلف  پهنه های  و 
گوناگون  پهنه های  و  مناطق  در  تصاویر،  متفاوت  و  بومی 
است. به طور مثال در دوره سوزیانای میانه در جنوب غربی، 
جعفرآباد  و  جوی  چغامیش،  چغابنوت،  مناطق  یافته های 
که از نظر کمی، قابلیت تحلیل بصری را داشته اند، مورد 
ارزیابی قرار گرفته اند و نتایج آن در ادامه تشریح می شوند. 
تصاویر سطوح داخلی ظروف معموالً پر نقش یا تمام نقش 
است.  یافته  تنوع  حاشیه پردازی  دوره  این  در  هستند. 
دیده  حاشیه  به عنوان  منقوش  ردیف  یا  و  موازی  خطوط 
از  مانند دوره  قدیم  بیشتر حاشیه ها  اما هم چنان  شده اند 

شده اند.  تشکیل  نقش  بدون  شده  رنگ  باریک  نوار  یک 
ساختار ترکیب بندی در همه ی مناطق، غالباً ردیفی است. 
قبل  دوره های  به  نسبت  ردیفی  ساختار  در  تغییراتی  اما 
عمودی،  ردیف های  از  استفاده  جمله  از  است  شده  دیده 
استفاده از نوارهای بدون نقش رنگ شده در فواصل سایر 
ردیف های منقوش و افزایش تعداد ردیف ها.  تصویرگری در 
ردیف های عمودی در جوی با بافت اندازی، در جعفرآباد با 
نقوش هندسی، در چغابنوت با نقوش انتزاعی جانوری و در 
چغامیش با نقوش جانوری و هندسی به صورت یک ردیف 
درمیان، صورت گرفته است. نقوش دیگری چون مثلث های 
جانوری  تک نقش  جعفرآباد،  در  چسبیده  هم  به  راس  از 
در  عمودی  ردیف های  بین  ما  بصری  بافت  در چغامیش، 
جوی، از نمونه  تصویرگری پیاله ها هستند. ساختار دایره ای 
دوایر  و  مرکز  اضافه  به  نوع  دو  در  مناطق،  برخی  در  نیز 
متحدالمرکز مشاهده شده که در دوره ها ی قبل مشابهی 
و  قدیم  دوره   بصری  تجارب  از  بسیاری  جوی  در  ندارند. 
عتیق به چشم می خورد. ظروف زمینه رنگ، تصاویر خطی 
و بدون نقش مایه از تجارب بصری دوره ها ی پیشین هستند 

که در جوی دیده می شوند.
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6. نتیجه گیری
تحلیل جنبه های بصری را باید نخستین گام در شناخت 
برای  بعدی،  تالش های  زمینه ساز  که  دانست  هنری  اثر 
دستیابی به ابعاد دیگر آثار می شود. نمونه های هنر تصویری 
فالت ایران به دوره پیش از تاریخ باز می گردد و با وجود 
اهمیت این اسناد در تاریخ هنر ایران، تاکنون کم تر مورد 
تحلیل های صوری، قرار گرفته است. غالب پژوهش ها، این 
تصاویر را وسیله ای برای پی بردن به فرهنگ، ذهنیات و 
برای  را،  تصاویر  فرم  و  دانسته  زمان،  آن  مردم  اعتقادات 
داده اند؛  قرار  بررسی  مورد  آن ها  محتوای  به  دستیابی 
برای دستیابی به  این پژوهش الزم دانسته شد  لیکن در 
ویژگی های تصویری آثار، آن ها را با رویکردی فرمالیستی 

مورد تحلیل قرار دهیم.
تاریخ  از  از دوره پیش  سفالینه ها اسناد تصویری منتخب 
آمده اند.  به دست  باستان شناسی  از سایت های  هستند که 
برای بررسی تصاویر سفالینه های  ثابت  داشتن یک روش 
منقوش، امکان دستیابی به ویژگی های بصری در مناطق 
و دوره های مختلف را مهیا می سازد. با این هدف، در مقاله 
با بررسی موردی یافته های دو پهنه جنوب غربی و زاگرس 
جنوبی، متغیرهای بصری نقوش سفالینه ها مشخص شد و 

شرح تعاریف آن ها از نظر گذشت. گفتنی است متغیرهای 
ثابت  ایران،  فالت  سفالینه های  در  بررسی  روش  و  کلی 
هستند و زیرمتغیرها، متناسب با تصاویر هر منطقه، قابل 
تغییر هستند. برای دستیابی به زیر متغیرها یا دسته بندی 
متغیرها، نخست باید در هر منطقه، تصاویر به طور کلی و 
با درنظرگیری متغیرهای اصلی، مورد بررسی قرارگیرند و 
انواع متغیرها، براساس نمونه های موجود، مشخص گردند. 
دارند،  قابلیت  کمی  نظر  از  یافته ها  که  مناطق  برخی  در 
امکان طبقه بندی تصاویر،  اولویت بندی متغیرها،  براساس 
وجود دارد که این؛ راه را برای دستیابی به مشخصه های 
حقیقت  در  متغیرها،  تعیین  می گرداند.  هموار  سبکی، 
بر تحلیل و تطبیق نقوش سفالینه ها که  مقدم های است 
مطابق با الگوی تحلیلی- تطبیقی ارائه شده در شکل 15، 
برای تمامی مناطق پیش از تاریخ فالت ایران، قابل اجرا 

است.
حتی  بنیادی،  و  زیرساختی  تحلیل های  این گونه  نتایج 
می تواند  متغیر،  یک  با  ارتباط  در  تحلیل ها  جمع بندی 
موضوع پژوهش های کاربردی بسیاری در حوزه هنر قرار 
مبانی  و  اصول  به کارگیری  چگونگی  آن،  از  بیش  گیرد. 
شناخت  از  بستری  آغازین،  تصاویر  در  تجسمی  هنرهای 
و آگاهی برای پژوهندگان و هنرمندان فراهم خواهد آورد.
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پی نوشت
ارائه، نگهداری می شوند و یا این که در موزه ها به  نمایش 1. این داده ها در مخازن به منظور بازسازی، مطالعه یا آماده سازی برای 

درمی آیند. سایت های مناطق جنوب غربی و زاگرس جنوبی، توسط گروه های باستان شناسی غیرایرانی مورد حفاری قرار گرفته اند. 
تعداد اندکی از نمونه ها در موزه های ملی ایران و موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران موجودند، اما سایر یافته ها در موزه های 
لوور، دانشگاه ییل، دانشگاه توکیو و موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو، نگهداری می شوند. نتایج حفاری و تصاویر یافته های 
موجود به صورت گزارش در مجالت از جمله مجله: )D.A.F.I 1, 1971(،کتاب ها مانند: )Alizadeh, 2003( و یا در مواردی در قالب 

مقاالتی مانند: )Garfinkel, 2000(، به چاپ رسیده اند.
2. در برخی دوره های زمانی )سوزیانای جدید 2 در شوشان( یا مناطق )جری 1(، نوع حاشیه پردازی شاخصه تصویری متمایز آن

دوره یا منطقه به شمار می آید.
3. سوزیانای جدید 2 در شوشان خصوصاً در منطقه شوش.

4. بسیاری از این نمونه ها از منطقه چغامیش در سوزیانای قدیم به دست آمده اند.
5. بسیاری از این تصاویر در سطح داخلی ظروف به دست آمده از شوش در سوزیانای جدید 2 دیده شده است.

6. نمونه های به اضافه مرکز بر سطح خارجی اغلب در ظروفی به شکل سرپوش دیده شده است.
7. دوره عتیق و در مواردی دوره قدیم.

8. دوره سوزیانای جدید 1، قبر شیخین.
9. باکون الف در سوزیانای جدید 2، منطقه ای است که سطوح ترکیبی پیچیده  متنوع، غالب تصاویر آن را تشکیل می دهند.

10. در تل موشکی فارس، بافت بصری حاصل از خطوط و نقاطی که سطح ردیف افقی را پر می کند، مشخصه سبکی تصاویر محسوب
می شود.

11. در تصاویری که نقش مایه ندارند، در مواردی ردیف های بدون نقش، با تکرارهای متنوع، تصویر می شوند )تصویر 8( اما چون
اجزای ساختاری مانند نوارهای رنگ شده بی نقش، خطوط موازی افقی و خط نقطه چین، این تصاویر را تشکیل می دهند، از ذکر 
انواع تکرار آن ها در بخش ردیفی، صرف نظر شده است. در برخی تصاویر نیز، هیچ ردیف تصویری تکرار نمی شود )تصاویر 1و 3( 

و هر ردیف با ردیف دیگر، از نظر نقوش و ترکیب متفاوت است.
12. بیش ترین کنتراست بین سطوح مثبت و منفی در نمونه های تل باکون الف مشاهده شده که به مشخصه سبکی این منطقه

تبدیل شده است.
13. مانند نمونه هایی با ساختار دایره ای در چغامیش قدیم یا نمونه های شوش، جعفرآباد و باکون الف در سوزیانای جدید 2.

14. در مناطقی چون بندبال، در پهنه  جنوب غربی، تصاویر پرنقش، یک ردیفه هستند و معموالً عرض ردیف به اندازه  ارتفاع ظرف
است. همچنین نقش مایه ها بزرگ هستند و به اندازه  ارتفاع ردیف، کشیدگی دارند. این مشخصه  سبکی تصاویر بندبال به شمار 

می آید.
15. یافته های دو پهنه  جنوب غربی و فارس در پایان نامه  دکتری پژوهش هنر خانم ماهان ناجی )نویسنده مسئول( به راهنمایی

دکتر احمد صالحی کاخکی و دکتر حسن طالیی در دانشگاه هنر اصفهان، مطابق الگوی ارائه شده در مقاله، با جزییات و به 
تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
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