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بررسى سير تكامل بصرى تمدن عيالمى از منظر تجسمى 

بررسى سير تكامل بصرى  تمدن عيالمى از منظر تجسمى 

چكيده:
    منطقه ى جنوب غرب ايران با يافته هاى مصورى به قدمت بالغ بر 6000 سال  به مركزيت شوش، به تمدن عيالمى شناخته شده 
است. اين منطقه  زيستگاه مردمى بوده كه سهم قابل توجهى در رشد، تعالى و گسترش تمدن بشرى داشته است. همسايگى تمدن 
عيالمى با تمدن هاى مهمى چون اكد، بابل، سومر و سپس آشور كه تحوالت بصرى پراهميتى  را در دوره ى حيات خود شاهد بوده  
و در شمار نقش آفرينان مهم توسعه ى تمدن بشرى از هزاره پنجم تا  هزاره اول پيش  از ميالد بوده اند، جايگاه و اهميت اين منطقه  
و مردم را بر ما روشن تر مى نمايد. با توجه به اين سابقه  و بر اساس مستندات موجود  و تاريخ گذارى شده توسط باستان شناسان، در 
آثار به دست آمده اين منطقه  ى تمدنى، گونه اى  از رشد و تكامل بصرى و محتوايى به چشم مى خورد كه قابل بررسى و حائز اهميت 
است. با توجه به اين مهم و به منظور شناخت و آگاهى از  نقش كشورمان در فرهنگ تصويرى جهان، هدف اين مقاله آن است كه 
سير تدريجى رشد و تكامل تصوير را در حوزه ى حيات اين تمدن مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد. مسأله ى اين تحقيق 
عبارت است از: بررسى سير تكاملى رشد تصوير ى تمدن  عيالمى بر اساس تطبيق با آموزش هنرهاى تجسمى امروزى با توجه به 
تاريخ گذارى آثار اين تمدن توسط باستان شناسان. يافته هاى اين مقاله نشان  دهنده ى آن است كه اولين آثار منسوب به تمدن 
عيالمى از اشكال هندسى تزيينى آغاز گشته و سپس با گرايش به استليزه  و خالصه سازى و گونه اى از اغراق به حيات خود ادامه 
داده و در پايان حيات خود در آثار بصرى اين تمدن گو نه هايى از پرداخت واقع گرايانه و روايت هاى توصيفى مانند تصويرسازى هاى 
امروزى در قالب آثار مختلف از جمله لوح ها، مهرها،  سنگ نگاره ها، و جام ها پديدار گشته است. اين مقاله به گونه ى تحليلى و با 

ارائه ى مستندات و به روش كتابخانه اى به بيان موضوع  مى پردازد. 
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مقدمه
   بر اساس داده هاى باستان شناسى ، منطقه ى جنوب غربى ايران و دشت هاى ميان رودان كه به 
نام هالل حاصل خيزى شناخته مى شدند از اولين مكان هايى بود كه انسان در آن يك جانشينى  
از  برخى  كردن  اهلى  يك جانشينى،  عامل  كند.  توليد  را  خود  خوراك  توانست  و  كرد  آغاز  را 
حيوانات و گياهان، سبب افزايش جمعيت و مبادله ى كاالها گرديد و اين تحول اساس به وجود 
آمدن اولين شهرهاى جهان در سال هاى 4000 -3500 قبل از ميالد گرديد. تمدن هاى اين 
منطقه  كه به واسطه ى بهره مندى  از رودهاى فراوان، آفتاب گرم و خاك مناسب، شكل گرفتند، 
بشرى  فرهنگ  توسعه ى        در   مهمى  نقش  كه  كردند  آغاز  را  شهر نشينى  و  مدنيت  از  گونه اى 
داشتند. اولين قانون مكتوب بشرى (لوح حمورابى)1، پيدايش خط2 و اولين چرخ سفالگرى3 و 
بسيارى از دستاوردهاى ديگر به دنبال يك جانشينى اين  تمدن ها به بشريت اهدا گرديد. بخش 
ايرانى اين تمدن در منطقه ى جنوب غربى ايران و به همسايگى تمدن هاى عظيمى چون بابل، 
سومر و سپس آشور به عنوان تمدن عيالمى، با مركزيت شوش به حيات خود ادامه داد. با نگاهى 
به آثار مصور تمدن عيالمى  گونه اى از تكامل تدريجى و رشد تكنيكى و محتوايى را در آثار آن 
شاهد  هستيم كه نشان دهنده ى رهيافت اين تمدن به  سوى تعالى و تكامل است؛ سيرى منطقى 
كه در ابتدا از تصاوير ساده ى هندسى و با روش هاى اجرايى ابتدايى شروع شده و در طول تاريخ  

بالغ بر چهار هزار ساله ى4 خود به گونه اى از بلوغ، نبوغ و پيچيدگى مى رسد.
   با توجه به اين مطالب، در اين مقاله قصد بر اين است تا تصاوير مصور و منقوش منسوب به 
تمدن عيالمى كه توسط باستان شناسان، موزه داران و پژوهش گران عيالم شناس ارائه شده اند 
عناصر  كاربرد  بررسى  مقاله،  اين  در  تجسمى  منظر  از  منظور  شوند.  بررسى  تجسمى  منظر  از 
در  كه،  است  غيره  و  بافت  سطح،  خط،  نقطه،  تصوير  ماننِد،  و  طرح  اوليه ى  و  شده  شناخته 
كالس هاى درس امروزى مبانى هنرهاى تجسمى موضوع تمرينات دانشجويان رشته هاى مختلف 
هنرى است. همان گونه كه در ادامه ى اين مقاله شاهد خواهيم بود بررسى تمدن عيالمى توسط 
باستان شناسان و تاريخ نگاران اين نكته را بر ما روشن مى نمايد كه رشد و تعالى تصوير، در آثار 
مصور اين تمدن بيان گر نوعى تسلسل منطقى و گام به گام است؛ از ديگر سو در بخش محتوايى 
و موضوعات تصاوير و آثار نيز، شاهد اين آهنگ هستيم به گونه اى كه محتواى آثار از عناصر 
و تصاوير موضوعى ساده شروع مى شود، سپس به روايت ها ى توصيفى منجر مى گردد. تحليل 
و نتيجه گيرى اين مقاله به استناد تاريخ گذارى باستان شناسان، موزه داران،  عيالم شناسان و 
مستشرقين بنامى چون پيرآميه5، والتر هينتس6، جورج كامرون7، رومن گيرشمن8، يوسف مجيد 
زاده، مرحوم عزت اهللا نگهبان، لوئى لوبرتون9، خانم هلن كانتور10، خانم اديث پرادو11 ، آرتورآپهام 
پوپ12، فيليس آكرمن13 و ساير عيالم شناسانى است، كه ذكر نام آن ها از موضوع اين مقاله 

خارج است. 
    به طور كلى مسائل پيش روى اين مقاله با توجه به حيات حدود4000 ساله ى تمدن عيالمى 
بدين شرح است:1- سير تكامل تصوير و شكل گيرى آن در تمدن عيالمى با تطبيق آموزش 
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هنرهاى تجسمى امروزى چگونه بوده است؟ 2- در طول حيات بالغ بر 4000 ساله ى اين تمدن 
چه  تمدن  اين  مصور  آثار  اجرايى  روش   -3 است؟  داده  رخ  تحولى  چه  تصاوير  موضوعات  در 

تغييراتى را در طى ابن دوران شاهد بوده است؟
   پيرامون سابقه ى  عنوان اين موضوع بر اساس جستجوى نگارنده مطلبى به دست نيامده است، 
عيالمى  گرچه از سوى باستان شناسان خارجى و ايرانى كتب و مقاالت متعددى در خصوص تمدن 
همچنين  است.  شده  پرداخته  تمدن  اين  مصور  آثار  به  مختلف  ديدگاه هاى  از  كه  دارد  وجود 
پس از رشد تحصيالت تكميلى در كشور ظرف 20 سال گذشته مقاالت و جستجوهاى متعددى 
پيرامون جنبه هاى مختلف هنرى تمدن عيالمى نوشته شده است. بايد اذعان نمود كه آثار اين 
تمدن آن چنان گسترده و وسيع است كه ابعاد مختلف آن تا سال هاى متمادى مى تواند  موضوع 
كار هنر دوستان و پژوهند گان اين رشته باشد. پيرامون ضرورت و وجوب اين موضوع، همين بس 
كه در بسيارى از كتب تاريخ هنر داخلى و خارجى جاى  اين  تمدن بزرگ خالى است و براى 
بسيارى از مردم سرزمين ما و نيز بسيارى از كسانى كه مخروبه هاى اين تمدن زيست گاهشان 

است، همچنان ناشناخته و مكتوم است. 
سير شكل گيرى تصوير در تمدن عيالمى

ايران  مرزهاى  از  خارج  شده ى  شناخته   مصور  آثار  قديمى ترين  باستان شناسان  اعتقاد  به      
سابقه ى بالغ بر17000 ساله دارد. اين آثار در مناطقى از اروپا از ديواره ى  غارهاى السكو  به 
حدود  به  آن ها  قدمت  باستان شناسان  گمان  به  كه  مصورى  آثار  آن  از  پس  است.  آمده  دست 
12000 سال (ق.م) مى رسد، در غار مير مالس لرستان به دست آمده است. در خاور نزديك در 
نزديكى شهر اريحاى اردن كنونى بقاياى تمدنى به قدمت 8000 سال (ق.م) ديده شده است كه 
آثار متعددى از جمله پيكره هاى سنگى انسانى و تصاويرى از صحنه ى شكار در ميان اين آثار 
وجود دارد. منطقه ى چتل هويوك تركيه  نيز از  مناطقى است كه آثارى مربوط به 7000 سال 
(ق.م)  در قالب پيكره هاى كوچك اندام جانوران در آن جا ديده شده است؛ اين تمدن مرفه و آشنا 
به فنون مختلف سفالگرى سرانجام در 5700  (ق.م) رو به افول گذاشت. گمان باستان شناسان 
آن،  از  پس  نموده اند.  مهاجرت  بين النهرين  منطقه ى  به  تمدن  اين  ساكنان  كه  است  اين  بر 
تمدن هاى سومرى و اكدى در بين النهرين پا به عرصه ى وجود گذاشتند، اين تمدن هاى پيشرفته 
كه در شهرهاى خود داراى مراكز و شهرهاى آباد بودند در كنار ديگر تمدن هاى همسايه به 
حيات خود ادامه دادند و تأثير قابل  توجهى در رشد و شكوفايى زندگى بشرى ايفا كردند. تمدن 
ناشناخته ى عيالمى در همسايگى تمدن هاى سومر و اكد پا به عرصه ى وجود گذاشت و اين 
همسايگى موجب تأثير و الهام گيرى هنرمندان اين تمدن ها از يكديگر گرديد. «تزئين ظروف با 
نقش جانور يكى از ابتكارات هنرمندان فالت ايران بوده كه طى دوره هاى مختلف هر از گاهى 
برخى از سفال گران بين النهرين آن را به كار مى بردند.» ( مجيدزاده، 1376: 2). گونه هاى اين 

تأثير و همگرايى در ميان بسيارى از  آثار تمدن هاى منطقه ى بين النهرين وجود دارد. 
    پيرامون به وجود آمدن تمدن عيالمى نظرات متعددى وجود دارد، برخى از باستان شناسان 
هزاره ى چهارم (ق.م) را به عنوان تاريخ به وجود آمدن اين تمدن مى شناسند و برخى ديگر هزاره ى 
سوم؛ ليكن در خصوص پايان حيات اين تمدن (سال 640 ق.م) در ميان غالب باستان شناسان 
اتفاق نظر وجود دارد. به اعتقاد باستان شناسان قبل از اين تاريخ، پروتو عيالمى ها در اين منطقه 
مى زيسته اند و «دوره ى عيالم پس از  دوره ى پروتو عيالمى شروع شده است.»  (مجيد زاده،1376: 64). 
عيالمى ها   پروتو  حيات  شروع  كه  مى شود  استنباط  چنين  باستان شناسان  نظرات  مجموع  از 
اوايل هزاره ى پنجم را در بر بگيرد. به طور كلى«تاريخ عيالم با توجه به معاصرين خود مانند 
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عيالم  قديم،  عيالم  دوره ى  سه  به  صغير  آسياى  هيتى هاى  و  فراعنه  عصر  مصر  آشور،  بابل، 
بر  بيشتر  تاكيد  از  مقاله  اين  در  اين حال،  با  (همان).  مى گردد.»  تقسيم  جديد  عيالم  و  ميانه 
مى شود. «به  صرف نظر  باستان شناسان  آراى  تكثر  علت  به  عيالم  تاريخى  دوره هاى  و  اسامى 
استناد مطالعات موجود، باستان شناسان هنوز موفق به شناسايى محدوده ى كامل جغرافيايى 
هيچ يك از مناطق فرهنگى پيش از تاريخ در ايران نشده اند و اظهار نظرهاى امروزى فقط از 
حد حدس و گمان فراتر نرفته است.» (مجيد زاده،1376: 2). اطالعات ناقص ما از جغرافياى 
اين  سرزمين هاى  تمامى  شناخت  عدم  و  مكتوب  مدارك  كمبود  از  عيالمى  تمدن  تاريخى 
جغرافياى  تقسيمات  اساس  بر  باستان  عيالم  سرزمين  «گستره ى  مى گردد.  ناشى  امپراتورى 
سياسى امروزى، سرزمين خوزستان، فارس و بخش هايى از استان كرمان، لرستان و كردستان 
را در بر مى گرفت» (همان). به نقل از كتاب تاريخ عيالم مجيدزاده14 مناطق مرتفع عيالمى 
هنوز به خوبى شناخته نشده اند چرا كه بررسى ها و حفارى اين مناطق در سال هاى اخير به 
صورت منظم و علمى در آمده است، بنابراين غالب منابع موجود در مورد تاريخ عيالم با تأكيد 
بر شوش است. تمدن عيالمى با مركزيت شوش پرتو نورانى خود را از همين منطقه به جهان 

نماياند.
   عمده ى آثار مورد اشاره در اين مقاله؛ آثارى هستند كه در گستره خوزستان كنونى و غالباً 
از شهرهاى شوش  و هفت تپه و پس از آن شمار اندكى نيز در ايذه، رامهرمز و بهبهان به دست 
آمده است. همان گونه كه اشاره شد در آثار به دست آمده از تمدن عيالمى، گونه اى از تسلسل 
فرهنگى ديده مى شود كه در دور ه هاى مختلف اين تصاوير و آثار در قالب موضوعات متنوعى 
خلق شده اند. به طور كلى آثار مصور عيالمى ظروف مختلف و سفال ها، پيكره سازى، نقش برجسته، 
مهرهاى استوانه اى، اشياء فلزى، كاشى سازى، نقش برجسته هاى مفرغى، پيكره هاى ساخته شده از 
طال و طالى سفيد، نقوش برجسته سنگى، آجرهاى قالبى تزئينى، پيكره هاى سنگى، پيكره هاى گلى 
سرديس هاى تدفينى و نقوش برجسته و صخره اى  را شامل مى شود(مجيدزاده،1376: 97-64). 
با توجه به موضوعات تصويرى اشاره شده، در آثار مصور اين تمدن نمونه هاى  گوناگونى از نقوش 
و عناصر تصوير ى وجود دارد كه كاربردهاى مختلفى داشته است. مجموعه تصاوير اين تمدن 
شامل تصاوير ى با محتواى توصيفى و روايت پردازى و هم چنين تصاويرى با جنبه هاى كاربردى 
مانند برچسب كاال، نگه دارى و انبار كردن غالت، پيكره هاى تزيينى و ديواره هاى معابد مى باشد. 
«بر اساس تقسيم بندى باستان شناسان اولين آثار به دست آمده تمدن عيالمى مربوط به   اواخر 
هزاره ى پنجم (ق.م)  مى باشد كه در تپه ى جويى شوش به دست آمده است» (پيرآميه،1372: 
79). تصوير (1). تصاوير منقوش در ته اين ظرف تو گود، تركيبى از اشكال هندسى تزيينى به 
وجود آمده از  مثلث ونيم دايره است. تركيبات مثبت و منفى درون اين ظرف تمرينات آموزشى 
دروس مبانى هنرهاى تجسمى در رشته هاى هنر را در ذهن يادآور مى سازد. اثر ديگر تصويرى 
است كه در ته ظرفى نقاشى شده است، در اين ظرف شمايل خالصه شده ى مرد كماندارى 
ديده  مى شود كه با تركيب و كاربرد اشكال هندسى از جمله مثلث شكل گرفته است، در فضاى 
مثبت و منفى اين اثر مانند شكل قبلى نقش شكل مثلث به وضوح نمايان است. تصوير(2). 
به نظر باستان شناسان در مقطع زمانى حدود4000(ق.م)حركت تازه اى در آثار تمدن عيالمى 
پديدار مى گردد كه در تصوير شماره ى(3) جزئيات آن به چشم مى خورد. اين تصوير كه روى يك 
سفال نقش بسته است، حيوانى را به نمايش مى گذارد كه عناصر بصرى آن تركيبى از خطوط 
راست، زاويه دار و مدور است. فضاى منفى خطوط زاويه دار به وجود آورنده نقشى مثلث شكلى 
است كه در اشكال قبلى نيز ديده است. اين اثر مانند اثر قبلى فاقد ظرافت اجرايى است. نوع اجراى 

تصوير 1: 
بشقاب تو گود 
اواخر هزاره پنجم  ق.م
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 2: 
مرد كماندار
اوايل هزاره چهارم ق.م
منبع تصوير: كتاب تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 3:
ظرف اندازه گيرى(كيل)
4000قبل از ميالد
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)
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خطوط زاويه دار اين اثر در تصاوير قبلى و بعدى نيز ديده نشده است. 
   تحول قابل توجه در حدود 500 سال بعد در آثار اين منطقه مربوط به تصوير شماره ى (4) 
است در اين دوره ى  زمانى، ارائه تصاوير متفاوت مى گردد به گونه اى كه تركيبى از نقوش حيوانى 
و انسانى در تزيينات ظروف پديدار مى گردد. به نظر مى رسد از اين دوره به بعد شاهد شكل گيرى 
الهه ها و رب النوع ها در باورهاى مردم اين ناحيه ى تمدنى باشيم. عالوه بر اين وجود ريتم، تعادل 
و تقارن عناصر بصرى در اين ظرف در نوع خود قابل توجه است. مشخصه هاى ديگر اين اثر، 
وجود حيوانى چون گوسفند  با بال و پشم ها ى بلند و شانه مانند و حيوانى ديگر نظير عقاب 
است. اين تصاوير و تركيب آن ها با خطوط و سطوح در مركز اين ظرف همه ناظر بر حركت 
بصرى جديدى در اين دوره ى زمانى است. بر اساس چيدمان و تاريخ گذارى تصاوير در كتاب 
«آميه» روشن مى گردد كه در اواخر هزاره ى پنجم كه اولين اشكال با تركيبات هندسى به  دست  
آمده است، پس از يك دوره ى 100 ساله اشكال انسانى در آثار هويدا مى گردد و در ادامه ى آن 
پس از حدود 400 سال تركيبى از اشكال انسان و پرندگان و ساير حيوانات با تركيب اشكال 
هندسى ديده مى شود. مجموعه ى  تصاوير موجود در  تصوير شماره (4) و همنشينى آن ها در 
كنار يك ديگر تركيب موزونى را با توجه به تنوع شكلى آن ها به نمايش گذاشته است.  به نظر 
مى رسد هنرمند  آن زمانه در طراحى اثر خود در پى ايجاد القاى حس بصرى يگانه و واحد از 
عناصر درون ظرف بوده است. تصوير شماره ى (5) كه بر بدنه يك ظرف ليوانى شكل نقش بسته 
است  نقش مارى را نشان مى دهد كه سر مار آن به شكل مثلث ترسيم شده است. اضافه شدن 
عنصر تصويرى نقطه  مانند و ناپيوسته در خطوط محيطى شكل مار  كه در آثار عيالمى  تاكنون 
سابقه نداشته، موضوع جديدى است كه در اين اثر به چشم مى خورد. تصوير شماره ى (6)  تصوير 
ديگرى است كه رشد و بلوغ هنرمندان عيالمى هزاره ى چهارم را به نمايش مى گذارد. عنصر 
بصرى و تجسمى تازه  ى اين اثر، وجود خطوط نقطه چين پرفراژ  15 مانند است كه در زمينه ى اثر 
به صورت افقى وجود دارد. نكته ى  قابل  توجه و مهم  اين اثر، تأكيد هنرمند آن بر شاخ حيوان 
است، به گونه اى كه شاخ را كه نماد قدرت دفاعى، جنگندگى و مشخصه ى بارِز حيوانى مانند 
بز مى باشد برگزيده شده و مانند نشانه هاى  امروزى بر آن تأكيد شده است. خطوط افقى كه در 
بدنه ى ظرف وجود دارد خطوط  گريد16 امروزى را كه در صفحه آرايى و خوشنويسى كاربرد 
دارد، به ذهن متبادر مى سازد. موضوع مهم و قابل توجه ديگر در آثار تصويرى تمدن عيالمى، 
كاربرد شكل مثلث و اشكال نزديك به آن است كه در هزاره ى چهارم به وفور كاربرد داشته  است، 
به نظر مى رسد كه اين شكل نقش مهم و ويژه اى در آثار عيالمى به مانند ساير تمدن هاى ديگر 
داشته است. تكرار و استفاده ى بيش از اندازه ى هنرمند آن زمان از اين شكل در خالصه سازى 
و يا به سبكى خاص درآوردن (استليزه)17 اشكال انسانى ناظر بر اين مدعا مى باشد، بر همين 
اساس بايد گمان برد كه تقليد در آثار عيالمى امرى كامًال آگاهانه و مبتنى بر منظورى خاص 
بوده است. شايد بتوان اين نقل و قول از «والترهينتس» را كه: «عيالميان عادت داشته اند براى 
مشغول كردن خود يك كلمه را بارها و بارها حك بكنند و آن گاه  آن را بپزند و بر ديوارهاى 
معبد نصب كنند.» (والتر هينتس،1374: 4). به موضوع اين تصاوير نيز تسرى داد. تصوير ديگر 
مورد بررسى در اين بخش تصوير شناخته شده ى ليوان شوش است كه به اعتقاد بسيارى از 
باستان شناسان و هنر پژوه هان اوج اعتال و تكامل تصويرى تمدن عيالمى را در اواسط هزاره ى 

چهارم به  نمايش مى گذارد.
كوششى  در  زمانه  آن  هنرمند  كه  نشان  مى دهد  ظرف  اين  تصاوير  مجموعه  بررسى      
نمايش  به  ظرف  اين  سطح  در  را  بصرى  عناصر  مجموعه  از  گيرا  و  زيبا  تركيبى  هدف مند 

تصوير 4 
ظرف تو گود 

اواسط هزاره چهارم ق.م 
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 5
ظرف انداره گيرى 

اواسط هزاره چهارم ق.م
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 6
كاسه گود 

نيمه اول هزاره چهارم ق.م 
منبع تصوير: كتاب تاريخ عيالم(پير آميه)
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گذاشته است. ريتم و حركت در پاهاى موجودى به شكل پرنده در نوار دور باال، كشيدگى 
و حركت بدنى حيوانى شبيه سگ در نوار ميانى اثر و تصوير گرافيكى بز در مركز اين ليوان و 
مجموعه ى اين ها تركيب تجسمى  جديدى را كه تا كنون سابقه نداشته است به ما معرفى مى كند. 
تصوير شماره ى (7). در اواسط هزاره ى چهارم تمدن عيالمى، عالوه بر اينكه در آثار اين تمدن 
 گونه اى از رشد و پيشرفت جلوه هاى بصرى به چشم مى خورد، شاهد پررنگ شدن نقش تزيينات به 
صورت كاربردى هستيم؛ تزيينات و تصاويرى كه در برخى آثار از جمله مهرها و لوح ها با شكل گيرى 
سيستم شهرنشينى باب گرديد و كاربرد ادارى و رسمى در مبادالت تجارى پيدا نمود. تصوير 
شماره ى (8). از اين پس در آثار عيالمى  مربوط به شوش كه لوح ها و مهرها را در بر مى گيرد، 
بيان موضوعى و توصيف نمايش بيشترى پيدا مى كند. اين تصوير با توجه به تكنيك اجرايى و نقش 
روى مهر فضايى بصرى متمايزى از آثار گذشته را به نمايش گذاشته است. موضوع اين تصوير 
عبارت  است از: «شكل اصلى مربوط به الهه يا پرى كه دستان خود را به نشان حمايت و نگهبانى 
از جانورانى كه به شكل دايره در پيرامون آن نقش بسته اند باز كرده است. در آثار شرقى ارباب 
انواع به  شكل انسان بوده است.» (پيرآميه،1370: 88)0 اين اثر كه به لحاظ زمانى هزار سال پس 
از آثار اوليه ى تمدن عيالمى به وجود آمده است از اولين حكاكى هاى هنر شوشى عيالمى به شمار 
مى آيد كه در قالبى نو، با فضايى جديد شكل گرفته است، تكرار عناصر بصرى موجود در اين اثر 
و نشا نه هاى مشترك آن با آثار قبلى مانند سفال و باز تكرار برخى از تركيب هاى مثلث، گونه ا ى از 
هويت بصرى را در آثار عيالمى به نمايش مى گذارد. تصوير شماره ى (9و10) تصاوير ديگرى هستند 
كه مهرى با كاربرد مشابه تصوير قبلى را نشان مى دهد؛ با اين تفاوت كه روش حكاكى جديد اين 
آثار، به گونه اى گرايش هنرمند آن زمانه را به استفاده از خطوط نرم نشان مى دهد. عدم وضوح و 

نرم تر شدن خطوط اين مهرها بر ابهام و ناشناخته بودن موجودات درون تصوير افزوده است.     
   مشاهده ى اين تصاوير ديدگاه ما را به تقويت گمان باستان شناسان كه، توجه به موجودات 
ناشناخته به گونه اى در باورهاى هنرمند آن دوره وجود داشته و اين گرايش در هزاره ى دوم 
مى نمايد.  افزون تر  است،  شده  متبلور  گريفون18  مانند  ناشناخته اى  موجودات  قامت  در  سوم  و 
تصاوير ديگرى كه در چند مهر مربوط به نيمه ى دوم هزاره ى چهارم (ق.م)ديده مى شود، نشانه ها 
و عاليمى هستند كه به عنوان نماد شمارش يا واحدهاى شمارش چون ده گان و صدگان بوده اند، 
اين عالمات و نشانه ها هركدام نماد مشخصى بوده اند كه در شمارش كاربرد داشته اند. در برخى 
از تصاوير اين مهرها شمايل انسانى و حيوانى به چشم مى خورد، اين  تصاوير نشان دهنده ى تكاپو 
و كوشش هنرمند آن دوره براى به وجود آوردن خط است، وجود چند اثر با موضوع يكسان  
ثابت مى كند كه در سده هاى پايانى هزاره ى چهارم كاربرد تصوير عالوه بر جنبه ى تزيينى و 
هويت بخشى كاالها  و امور ادارى در تبادالت ضرورى مردم نيز نقش انكارناپذيرى داشته است. 
تصوير (11). از نيمه ى دوم هزاره چهارم به بعد جنبه هاى روايت گونه  و توصيفى كه امور روزمره 
مردم را نشان مى دهد  در تصاوير عيالمى پديدار مى گردد. موضوعاتى مانند هديه دادن،  انبار 
كردن كاه و غالت، جمع آورى آذوقه، امور مربوط به كشاورزى و ساير مسائل روزمره از جمله ى 
اين موضوعات هستند تصوير (12و13و14). چنين به نظر مى رسد مهر ها و لوح ها با رونق خود 
در عرصه ى اجتماعات آن زمان نقش بى بديلى در به تصوير كشيدن اتفاقات آن زمانه به عهده 
داشته اند و در ارائه تصوير از زمانه ى خود جايگاه بسيار مهمى يافته اند به گو نه اى كه  بعدها اين 
گونه تصويرسازى دنباله دار به جام ها ى زرين و سنگ نگاره ها تسرى يافت. مستندات اين مدعى 
به  هينتس»  كه «والتر  است  عيالمى  مهر هاى  از  برخى  روى  از  شده  رسامى  تصاوير  مجموعه 

برخى از آن ها اشاره نموده است.

تصوير 7:
ظرف اندازه گيرى 
اواسط هزاره چهارم ق.م
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 8:
مهر 
اواسط هزاره چهارم ق.م
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 9:
مهر
اواسط هزاره چهارم ق.م
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)
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   تصوير ديگرى كه مربوط به تمدن عيالمى است و روايتى   مفصل و توصيفى در آن مصور گشته 
جام «ارجان» است كه در پنج نوار جداگانه در درون جامى دايره شكل، موضوع فتوحات پادشاه 
عيالمى را به تصوير كشيده است. تصوير شماره(15). در اين لوح عالوه بر روش اجرايى متفاوت و 
تزييناتى دقيق تر حواشى و نقوش نوارهاى مختلف جدا كننده اين جام كامًال امروزى به نظر مى رسد. 
وجود برخى از عناصر ابزارهاى بومى منطقه ى و اقليمى خوزستان مانند درخت نخل  و بادبزن در 
برخى از آثار عيالمى، به گمانه ى اصالت آثار عيالمى كمك شايانى مى نمايد. به طور كلى  با مطالعه ى 
آثار و تصاوير تمدن عيالمى چنين استنباط مى گردد كه اين تمدن در طول حيات  طوالنى و پر فراز 
و فرود خود فارغ از تجربه ى تمدن هاى پيشين، در كنار همسايگان خود كليه ى مراحل رشد و تكامل 
تصوير را از سر گذرانده است، از اشكال هندسى ساده گرفته تا  خالصه سازى اشكال انسانى و حيوانى 
و تركيب تصاوير با تلفيق عناصر مختلف انسانى، حيوانى و گياهى و تلفيق آن ها با اشكال هندسى، 
توجه و تأكيد بر برجسته سازى كه در گرافيك امروزى رايج است و تصويرسازى داستان هاى 

دنباله دار در مهرها ى استوانه اى(سيلندرى)، مؤيد اين مدعى است.
    همچنين درآثار اين تمدن گونه اى از گرايش به تكرار و بازنمايى برخى از فرم ها از جمله 
مثلث به دفعات متعدد به چشم مى خورد. تمدن عيالمى در سير حركت خود با كسب تجربه ى 
فراوان از همسايگان متمدنش و بهره گيرى  از تجربه هاى عصر طاليى خود19 كه منجر به  توسعه  
به نقاط شمالى تر خود گرديد  توانست حيات بصرى خود را در قالب موادى چون سنگ نگاره ها 

جام  ها و نگاركندها ادامه دهد و جان تازه اى به حيات پر سابقه خود ببخشد. 
    تصاوير تمدن عيالمى  با توجه به محتوى آن ها، بسته به جنس و موادى كه آثار بر آن ها 
2-مهرها  1- سفال ها  مى باشند:  بندى  تقسيم  قابل  عمده  دسته ى  سه  به  است،  بسته  نقش  
3- سنگ نگاره ها و جام ها. سفال ها اولين آثار يافت شده مصور تمدن عيالمى هستند كه داراى 
ويژگى هاى تزيينى مانند تصوير (1و2) هستند. ويژگى تزيينى سفال ها در ظروف ته گود كاربرد 
داشته است، درحالى كه ويژگى هاى غالباً نماد گرايانه در ظروف كيل(اندازه گيرى) به كار مى رفته 
است، مانند تصوير (2و5  و6)، اما وجه مشترك تصاوير سفالين تكرار و كاربرد شكل مثلث  و بعضاً 
نيم دايره است كه در اين اشيا به طرق مختلف ديده مى شود. تصاوير (1تا7). چه در فضاى مثبت 
و چه در فضاى منفى تصاوير ياد شده گونه اى از بازنمايى اشكال ذكر شده را درآثار عيالمى شاهد 
هستيم. اغراق نمايى20،  نيز از ديگر ويژگى هاى تصاوير سفالى است كه به زيباترين شكل نمونه هاى 
آن در تصاوير (6  و7) مشخص است. در تصوير شماره ى (7) تصوير بز در مركز ليوان سفالى و تصوير 
پرنده اى مانند لك لك در نوار باال، تصوير حيوانى مانند سگ در نوار ميانى اين ليوان، نمونه هاى 
اغراق وتأكيد در اين اثر هستند. مهرها و خصوصاً مهر هاى استوانه اى از اواسط هزاره ى چهارم  به 
دليل ماهيت كاربردى خود، كه به عنوان هويت ظروف به كار مى رفت، رونق قابل مالحظه اى يافتند. 
اين اشياء با توجه به ويژگى هاى اشاره شده، خود به لحاظ تكنيكى و موضوعى باعث وجود تحوالت 
تازه اى در آثار مصور اين تمدن شده اند. در تصاوير مهرها روش اجرايى حكاكى جاى مركب را 

مى گيرد و تصاوير موضوعى و داستانى و اسطوره اى جاى موضوعات تزيينى را مى گيرد.
و  مى گيرد  اوج  مهرها  رونق  با  تمدن،  اين  آثار  در  گونه اى  به  واقع گرايى  مى رسد  نظر  به      
و  شكوفايى  اوج  به  استوانه اى  مهرهاى  آمدن  وجود  به  با  توصيفى  و  دار  دنباله  داستان هاى 
درخشش خود مى رسد. مهرهاى استوانه اى تمدن عيالمى از مهم ترين آثار اين تمدن هستند 
كه مضامين و موضوعاتى گوناگون اجتماعى، سياسى، مذهبى و باورها را مى توان در درون آن ها 
ديد. به نظر مى رسد اين ويژگى و قابليت از حالت نوار گونه و حركت افقى تصوير در اين مهرها 
ناشى شده است و باعث خلق تصاوير دنباله دار گشته است. تصوير شماره ى( 12).« جنس اين 

تصوير 10:
مهر

اواسط هزاره چهارم ق.م
منبع تصوير: كتاب تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 11:
 اثر رسامى شده از مهر

زمان نامشخص
منبع تصوير: كتاب دنياى گمشده والتر هينتس 

تصوير 12:
 اثر مهر استوا نه اى  

2700 ق.م
منبع تصوير: كتاب تاريخ عيالم (پير آميه)
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سنگ سليمانى،  يشم ختايى،  سنگ يشم،  سنگ يمانى،  سنگ آهن،  مانند  موادى  از  كه  مهرها 
سنگ الجورد و غيره بوده است و تصاويرى از مظاهر طبيعى مانند درخت زندگى، مظهرفراوانى، 
رب النوع، روييدنى ها، مار كه مظهر آب هاى زير زمينى است، اجرام سماوى مانند قرص خورشيد، 
هالل ماه و بسيارى از ايزدان يا مظاهر آنان ديده شده است» (ملك زاده بيانى،1363: 15-11). 
موضوع مهم ديگر پيرامون مهرهاى استوا نه اى تنوع تكنيكى و روش اجرايى اين  آثار مى باشد كه  
در تصاوير شماره ى (8و9و10و12و13) قابل رؤيت است. مهرهاى استوانه اى كه در شمار اولين 
اسناد ادارى و شهروندى بشرى كاربرد داشته اند يكى از پرشمارترين آثار مصور توصيفى تمدن 
عيالمى به شمار مى روند. سنگ نگاره ها و جام ها پس از مهرها مواد ديگرى هستند كه روى آن ها 
و  آيينى  موضوعات  جام ها  و  نگار ه ها  سنگ  تصاوير  عمده ى  است.  بسته  نقش  مختلفى  تصاوير 
فتوحات پادشاهان را در بر مى گيرد. همان گونه كه اشاره شد به نظر مى رسد موضوعات توصيفى 
از درون مهرها ى هزاره ى چهارم به جام ها و سنگ نگارهاى عيالم جديد نفوذ يافته باشد. تصوير 
شماره ى (15) كه مربوط به دوره ى عيالم جديد است، يكى از مهم ترين تصاوير توصيفى و روايى 
نظر  به  چنين  موضوع،  اين  قرار دادن  پيش رو  با  است.  شده  مصور  پيوسته  صورت  به  كه  است 
مى رسد كه تمدن عيالمى در اولين تصاوير خود با نقوش ساده ى تزيينى به جرگه تمدن هاى 
تصويرى دنيا پيوست، سپس با تصاويرى مركب از شمايل هاى انسانى و حيوانى كه در دوره هاى 
مختلف شيوه هاى اجرا و ارائه مختلفى داشته، فرهنگ بصرى خود را هم پاى تمدن هاى همسايه 
توسعه داد. پس از آن موضوعات روايى به وجود آمدند و در پى آن ابزارى جديد مانند سنگ 
نگاره و ظروف فلزى كه غالباً مربوط به مناطق كوهستانى دوره ى عيالم جديد است به كار رفت. 
مجموعه  آثار مورد اشاره ى تمدن عيالمى در اين مقاله، به مثابه مرور يك دوره  ى كامل آموزشى 
هنرهاى تجسمى امروزى از پايه ى متوسطه تا تحصيالت تكميلى است. امروزه آموزش رشته هاى 
تجسمى با آموزش چگونگى كاركرد عناصر بصرى مانند خط، نقطه، سطح و مانند اين ها آغاز 
مى گردد و سپس مسائل زيباشناسى و تركيب بندى آن ها و در نهايت توسعه ى طراحى و سپس 
تجربه ى بيان بصرى را در ابعاد و زمينه هاى گوناگون به دنبال دارد. با مقايسه ى آثار عيالمى 
با روند آموزشى امروزى هنرهاى تجسمى اين تشابه قابل درك است با اين حال پاسخ سؤاالت 
طرح شده در مقدمه به اين شرح است: تمدن عيالمى در طول حيات خود از اشكال ساده ى 
يافته  توسعه  تا  اجرا  و  روش  ابتدايى ترين  و  امروزى  تجسمى  بصرى  عناصر  و  هندسى  تزيينى 
ترين آثار تصويرى را تجربه نموده، همچنين در بسيارى از روايات توصيفى از انواع  و اقسام 
شخصيت هاى انسانى و حيوانى و هندسى و تركيب آن ها در كنار هم در يك اثر بهره جسته است 
و در طول حيات خود ناظر پيشرفت بصرى قابل مالحظه اى بوده و تحوالت و شيوه هاى اجرايى 

ابتدايى تا پيشرفته را نيز، در طى روزگار 4000 ساله خود آزموده است.     

نتيجه
   به گمان باستان شناسان آثار مصور تمدن عيالمى على رغم هم گونى هاى فراوان با همسايگان 
كتب  روايت  پايه ى  بر  دارد.  آنان  با  نيز  آشكارى  تفاوت هاى  خود،  پيشرفته و توسعه يافته ى 
همسايگانش  بصرى  فرهنگ  از  تمدن  اين  الهام گيرى  و  تأثيرگذارى  و  تاريخ،  باستان شناسى  
غالباً بر اساس سيطره طلبى و برترى جويى و در مواردى هم بر پايه ى روابط همسايگى و حسن 
همجوارى بوده است، به همين دليل همسانى هاى متعددى بين  آثار اين تمدن و همسايگانش 
مانند اكد، بابل، سومر و آشور وجود دارد و در موارد متعددى پيش آمده است كه آثار يافت 
ستيزها ى  و  جنگ  طول  در  كه  باشد  ديگر  تمدنى  به  متعلق  تمدن  يك  محدوده ى  در  شده 

تصوير 12:
 اثر مهر استوا نه اى  
نيمه دوم هزاره چهارم ق.م
منبع تصوير: تاريخ عيالم (پير آميه)

تصوير 14:
تصوير رسامى شده از مهر

زمان نامشخص 
منبع تصوير: دنياى گمشده عيالم والتر هينتس 
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متوالى دست به دست گشته است. لوح سنگى«نرم سين»21 پادشاه آكاد و لوح حمورابى «قانون 
حمورابى» پادشا ه بابل از اين نمونه اند. با پيش رو قرار دادن اين نگاه، فرآيند تاريخى شكل گيرى 
شده  چيدمان  باستان شناسان  توسط  آثار  قديمى ترين  اساس  بر  كه  عيالمى  تمدن  در  تصوير 
تعالى  مسير  در  عيالمى  تمدن  مصور  آثار  كه  آشكار  سازد  ما  بر  را  معنادار  موضوع  اين  است، 
خود آهنگى رو به رشد و بالنده داشته، بدين سان كه از اشكال هندسى تزيينى شروع شده، 
هندسى،  تصاوير  از  انبوهى  بعدى  گا م هاى  در  يافته،  ادامه  حيوانى  و  انسانى  تصاوير  با  سپس 
انسانى، حيوانى و ساير اشكال با تركيبى گيرا، مقبول و هماهنگ در كنار هم قرار  مى گيرد و 
بسيارى از ترفندهاى تجسمى امروزى در آثار از جمله تكرار، تاكيد، اغراق، ريتم، حركت، بيان 
نمادين و بيان توصيفى در آثار اين تمدن وجود دارد، بنابراين با استناد به تاريخ گذارى آثار 
مصور عيالمى توسط باستان شناسان، و مقايسه ى آن با آموزش امروزى هنرهاى تجسمى نقاط 
مشتركى وجود دارد، به نظر مى رسد اين تمدن فارغ از تجربه هاى چند هزار ساله ى تمدن هاى 
پيش از زمان خود، تمامى مراحل رشد و تكامل تصوير را در درون خود داشته باشد و از همين 
منظر است كه، در مجموعه آثارش، ابتدايى ترين و پيشرفته ترين  گونه هاى تصويرى را به لحاظ 
موضوع و روش اجرايى(تكنيك) نظاره گر هستيم. همچنين در تصاوير اين تمدن مجموعه اى  از 
در ميان سنگ  در قالب مهرها، لوح ها، جام ها و بعضاً  موضوعات توصيفى و روايى را كه عمدتاً 
نگاره ها مى باشد، با تكنيك و روش اجرايى پيشرفته   شاهد هستيم كه اوج چيره دستى و توان  
تصويرگران اين تمدن را بر ما روشن مى سازد. فرآيند اشاره شده بى شباهت به الگوهاى آموزشى 
رايج امروزى نيست. همچنين تكرار و بازنمايى برخى از اشكال مانند مثلث ضمن اين كه آثار 
اين تمدن را داراى هويت بصرى خاصى مى كند، بيان نمادين برخى از اشكال را، بر ما روشن 
عيالمى  تمدن  كه   نتيجه گيرى  مى شود  چنين  متن،  در  شده  ارائه  تصاوير  رؤيت  با  مى سازد. 
در فرآيندى تدريجى، آرام و منطقى سير كمال و رشد خود را با تأثير و گاهى بدون تأثير از 
همسايگان  خود طى نموده و در انتهاى حيات خود نهايت برومندى بلوغ و بر كشيدگى را آزموده 
است كه تأثير آن به گمان باستان شناسان تا اعماق تاريخ پيش از اسالم ايران (دوره ى ساسانى) 
پديدار بوده است. به لحاظ محتوايى نيز آثار مصور تمدن عيالمى تجربه هاى كاركردى مختلفى 
از جمله تزيينى، نمادگرايانه، واقع گرايى، روايى و توصيفى و تالش در جهت نيل به الفبايى را كه 
مبناى اوليه ى آن تصوير بود، نيز از سر گذرانده است. وجود بيان گرافيكى امروزى در بسيارى از 
اين آثار، گرچه ممكن است اغراق  به نظر برسد، اما نگاهى دوباره به برخى از تصاوير اين مقاله، 

شايد ما را در اين زمينه اقناع نمايد.

تصوير15:
تصوير از جام ارجان 

منبع تصوير: مجله اثر شماره 7
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cot mark -15 خط چينى كه معموال مسير برش و يا تا كاغذ را مشخص مى كند.
Grid-16 خطوط راهنما در صفحه آرايى.

stylize-17 ترجمه اين كلمه به فارسى، سبك گرفته يا شيوه يافته است، در گرافيك به خالصه سازنمايى تصاوير اطالق 
مى شود. 

grrifon-18 گريفون موجودى كه در تصاوير عيالمى به دفعات متعدد ديده شده است ديده شده سر آن شير و تن آن مانند 
عقاب است.

19- دوران عصر طاليى تمدن عيالمى  مربوط به هزاره دوم پيش از ميالد است. دوره اى كه تمدن عيالمى بر همسايگان 
خود استيال داشته است.

deforme-20
naram sin-21 پادشاه بابل «به نقل از كتاب تاريخ عيالم آمده صفحه 16.

 

بررسى سير تكامل بصرى  تمدن عيالمى از منظر تجسمى 


