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 چکيده

گیأرد    مأی آثار هنری و کلیت هنر از یک سو در راستای جامعه و از سوی دیگر از تمایالت ذهنی انسان نشأتت   که با توجه به آن

تواند حواس و ادراک حسی بشر را نمایان سازد؛ اما بر اساس شأواهد   طور قطع و یقین نمی شناسی به شناسی و حتی مردم باستان

ی  شناسی و مصنوعات فرهنگأی وییهأه   توان نظریاتی را در این خصوص ارائه داد. در واقع شواهد باستان مادی بر جای مانده  می

هأای مهیأد و    های گوناگون  به عنوان یکی از رهیافت ی مواد فرهنگی محوطه ند. از این رو مطالعه و مقایسهانتقال اطالعات را دار

ایأن ژأهوهب بأه     کند. شناسی و هنر در ردیابی و درک تتثیرات متقابل فرهنگی نسبت به هم  با اهمیت جلوه می مؤثر در باستان

 نقوش در هر محوطه به صورت مجأاا ای صورت ژذیرفته و  های موزه نمونهای و بررسی  تحلیلی  مطالعات کتابخانه-روش توصیهی

عأدد   12تعأداد  در ژأهوهب حارأر    شده اسأت. مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت نقوش هر دو محوطه در کنار هم فرابازنمایی 

ی در فأالت مرکأای ایأران    علأ  چشمه  III و    II  یها منقوش از دوره یسهال ی عدد نمونه 6و  سیمنقوش از تپه ژرد یسهال ی نمونه

  علأی  های سهال منقوش چشأمه  های سهال منقوش تپه ژردیس از نقب فرابازنمایی شدند تا بر این اساس میاان تتثیرژذیری نقب

دهأد   ها هستند. نتایج حاصل از این ژهوهب نشان می ها و فرابازنمایی ها  یکی از منابع اصلی در بازنمایی مشخص شود؛ زیرا نقب

 علی در نظر گرفته است.  که هنرمند سهالگر تپه ژردیس مبنای اصلی تائینات سهالی خود را  نقوش چشمه

 

 علی  تپه ژردیس. : فرابازنمایی  بازنمایی  سهال منقوش  چشمههاي کليدي واژه

 
-نشأریه جسأتارهای باسأتان   و تپأه ژأردیس.   II &  III   علی های منقوش چشمه . فرابازنمایی بصری سهال1398گیو ث. قربانی ح. زارع ع. نعمتی ارجاع:
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 مقدمه

تأرین   بازنمایی دنیای ژیرامون یکأی از نخسأتین و خلقاقانأه   

هأای دور تأا    حاالت بیان احساسات درونی انسان از گذشته

است که بدون شک بر اثأر کأنب و واکأنب    به امروز بوده 

نسبت به محیط اطراف و ذهن انسان به وجود آمده اسأت.  

کأه از انسأان در دسأترس اسأت       هأایی  نخستین بازنمأایی 

 1ی دانتأو  شده بر غارهاست که اگر بأه گهتأه   تصاویر نقاشی

ی  گذاری نکنیم؛ لیکن به طور یقین زاییأده   ها را هنر نام آن

هأای ذهنأی اوسأت.     زمینأه  انسان و ژأیب هیجانات درونی 

هأا    هأا  مهأارت   هأا  قابلیأت   هایی مانند توانأایی  زمینه ژیب

ی برخأورد بأا    های انجام امور زندگی و نحوه ها  شیوه عادت

جهان ژأیب روسأت. در واقأع در عمأل بازنمأایی تمأامی       

مأرتبط   یگأر ید تیأ بأا واقع واقعیات )اشیا  نشانه  تصویر(  

(. در 188: 1396)دورتیأه    شأود یآن مأ  نیگایشده و جأا 

واقع عمل بازنمایی از یک سأو امأری اجتمأاعی اسأت و از     

 سأاان چه  سوی دیگر در ساختار ذهنی ما جای دارد؛ چنان

ی انسان بأا تصأویر و ثبأت آن متهأاوت      معتقد است تجربه

است  از این رو که در تصویر و بازنمایی واقعیت ذهن فعال 

کنأأد  ا در آن مأنعکس مأی  شأود و آفریننأدگی خأأود ر   مأی 

 (. 372: 1395)انصاری  

ی بصری انسان در بستری از مکان و زمان جأای   هر تجربه

چه انسان ابتأدایی   (  چنان64: 1392گرفته است )رودلف  

با دیدین و نگریستن به محیط به صورت کامالً واقعی آن را 

ولی با گذشت زمان و عبور  گذاشت؛ ی نمایب می به صحنه

زمأان   ی سخت و رسیدن به آرامب نسبی که هأم  از مرحله

ی نوسنگی بود  توانست از خالقیأت خأود اسأتهاده     با دوره

ی  کنأأد و دسأأت بأأه آفأأرینب هنأأری بانأأد. بأأا آغأأاز دوره

ای کأأأه بیشأأأترین و  دوره-نوسأأأنگی و آغأأأاز هولوسأأأن 

و تغییرات  -ترین تحوالت در آن زمان رخ داده است اساسی

بر کشاورزی شکل گرفأت کأه   آب و هوایی  اقتصاد مبتنی 

نشینی و استقرار دائم بود. در این دوره جا  ی آن یک نتیجه

حیوانات آغاز گردید کأه البتأه بأه     سازی کشاورزی و اهلی

سأازی   انسان هااران سال ژیب از این که اهلیزدر  ی گهته

شأناختی یأاهر شأود نسأبت بأه منأابع        در مدارک باستان

هأا بأه    کأرده و از آن  گیاهی و حیوانی خود شأناخت ژیأدا  

                                                           
انجام شده دانتو معتقد است آثار غار السکو که در یک محیط آزاد از هرگونه نظریه   -1

-ها را کشأیده است  آثار هنری حقیقی نیستند. در نظر او به ذهن افرادی که آن نقاشی

 (.Danto, 1964: 581گاه خطور نکرده بود که در حال خلق هنر هستند )اند  هیچ
 

 :Zeder, 2008) اسأت   کأرده طریق گوناگون اسأتهاده مأی  

(. حال این تجربه را با اختراع سهال که یکأی دیگأر   11603

ی نمأایب   ی نوسنگی است  به عرصأه  از دستاوردهای دوره

هأای ذهنأی خأود را بأه      گذاشت و از این طریأق خالقیأت  

  صورت تصویری به نمایان ساخت. 

قدر برای انسان اواخأر   اندازی روی سهال  آن اختراع و نقب

نوسنگی مهم بود که تمام خالقیأت خأود را بأرای هرچأه     

بأرد. ایأن خالقیأت را     زیباتر شدن سطح سهال به کار مأی 

های منقوش فالت مرکای ایران شاهد هسأتیم.   روی سهال

و  یاهیأ ژوشأب گ   ییآب و هأوا  طیوجود ارتهاعأات  شأرا  

 یهأا  گروه از سوی هیناح نیسبب انتخاب ا متنوع یجانور

این منطقه از دیرباز مأورد توجأه    سکونت شد.  یبرا یانسان

های ژیب از تاریخی مهمی  انسان بود به طوری که فرهنگ

علی از ایأن منطقأه برخاسأته اسأت.      مانند فرهنگ چشمه

علی  شأمال فأالت مرکأای     خاستگاه اصلی فرهنگ چشمه

تأر   هأا و از آن مهأم   جدیأد سأهال  ایران است. اشکال و فرم 

ها متمایا  علی را از مابقی دوره ی چشمه نقوش جدید  دوره

علأی بأر    است. گسأترش و تأتثیرات فرهنأگ چشأمه     کرده

مناطق دیگر در فالت مرکأای ایأران مشأهود اسأت؛ ایأن      

ی جنأوب غأرب    گستره تأا شأمال شأری ایأران و منطقأه     

 ترکمنستان کشیده شده است.

علأی   ی چشأمه  شده در منطقأه  انجامدر خصوص مطالعات 

او  ؛اشاره کرد 1976در سال  ی مجیدزاده توان به رساله می

هأای   علأی و سأهال  ی چشأمه  هب مأذکور محوطأه  در ژهو

. علأأی را مأأورد بررسأأی قأأرار داده اسأأت  فرهنأأگ چشأأمه

های  ژهوهشی در خصوص سهال 1378اسهندیاری در سال 

فرهنأأگ  گأأاهیجا»  علأأی  تحأأت عنأأوان  فرهنأأگ چشأأمه

انجام داده کأه در ایأن    «رانیا یدر فالت مرکا یعل چشمه

بنأدی   ها را بر اسأاس طأرح و نقأب تقسأیم     ژهوهب سهال

ای بأا     مقالأه 1385طالیأی در سأال    چنین هم .کرده است

 یوانیأ نقأوش ح  یطراحأ  یساختار و الگأو  لیتحل»عنوان 

 لیأ تحل  را بأر اسأاس   « III  لکیو سأ  یعلچشمه  یها سهال

دو محوطأه مأورد    یهأا  طرح سهال و  یساختار یرهایمتغ 

ای  مقالأه  1396. سلحشور در سأال  ژهوهب قرار داده است

نقوش  شناسانه ییبایز و  یبصر عناصر  یبررس» تحت عنوان 

)بأأا تمرکأأا بأأر دوره   رانیأأا  خیاز تأأار بیژأأ یهأأا سأأهال

ژأهوهب   نیدر ا را مورد ژهوهب قرار داد که (« یسنگ مس 

 یهأا  سأهال  یرو شناسانه نقوش  ییبایو ز یبصر یها جنبه

عناصأأر  واعانأأ انیأأارتبأأام م و   رانیأأا خیاز تأأار  بیژأأ
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ژور  ها مورد بررسی واقع شده است. کایم آنشناسانه  ییبایز

های انسأانی   مایه نقب»در ژهوهشی با عنوان 1381در سال 

  نقأوش  «ایران مرکای  های ژیب از تاریخ فالت  بر سهالینه

های فالت مرکای را مأورد بررسأی قأرار     حوطهانسانی در م

توسأط  بأار   نیاولأ  یبأرا  سیتپه ژأرد  یباستان محوطهداد. 

و   یفرهنگأأ راثیأأم وقأأت سأأازمان  ریمأأد یناصأأر ژأأازوک

 ی گردیأأدو معرفأأ ییاسأأتان تهأأران شناسأأا  یگردشأأگر 

(  (Coningham et al ,   2004     یشأناخت   و مطالعأات باسأتان 

ژأس از   . شأد آغأاز   1383محوطه در سه فصل از سال  نیا

 1384در سأال   محوطه   نیا یها کاوش فصل از  نیآن دوم

در ژهوهشأی  1388فارلی و همکاران در سأال   . افتیادامه 

های دوره نوسنگی جدیأد   شناسی سهال گونه»تحت عنوان 

ی موردی تپأه ژأردیس    و مس سنگی دشت تهران )مطالعه

هأای ایأن    شناسأی سأهال   بنأدی و گونأه   به طبقه« ورامین(

ی در   مشأهد اند. در خصأوص فرابازنمأایی   منطقه ژرداخته

بأه   یکأرد یرو ذهأن:  هینظر»ای با عنوان  مقاله 1382سال 

 یهأا  لیأ و تحل ییفرابازنمأا  نأه یدر زمی تحأول  یشناس روان

ذهأن     هیأ نظر کأرد یدر مأورد رو  یطرح کلأ   کیبا   «یذهن

 ییو فرابازنمأأا ییزنمأأاو دو مههأأوم با یذهنأأ یهأأا حالأأت

 .را انجام داده است یا مطالعه 

علی  تپه ژردیس  یکی از مناطق تتثیرژذیر از فرهنگ چشمه

کند.  علی را عرره می هایی با فرهنگ چشمه است که سهال

نمونأأه سأأهال تپأأه  12از ایأأن رو در ایأأن ژأأهوهب تعأأداد 

علأی فرابازنمأایی    نمونه سهال چشأمه  6ژردیس را با تعداد 

کردیم. عمل فرابازنمایی؛ یعنی نوعی بازنمایی ذهنی خاص 

ها  که از مواد دیداری  حافظه  شنیداری  هیجانات یا انگیاه

)دورتیأه    گیأرد  ها شأکل مأی   به عمل آمده و مستقل از آن

فرد بأه طأور    یعنی یی؛فرابازنما( به بیان دیگر 204: 1396

داشأته   اددیأ رو ای ء یش کیمتهاوت از  ییزمان دو بازنما هم

از قبأل   را  یدادیأ رو ایأ  ء یصأورت کأه شأ    نیأ بأه ا  ؛باشد

اکنأون از آن   کأه هأم   یا ییکند و آن را بأا بازنمأا   ییبازنما

 Gopnik andکنأأد ) سأأهیدارد مقا دادیأأرو ایأأ ء یشأأ

Astington, 1988: 26-28   ژأأهوهب حارأأر بأأه روش .)

های  تحلیلی و بررسی نمونه-ای  توصیهی مطالعات کتابخانه

ی  ژایه ای صورت گرفته است. مبنای اصلی ژهوهب بر موزه

است کأه در تپأه ژأردیس     های سهالی منقوشی بوده نمونه

 ی آن استهاده شده است.  مایه نقب

 

 

 شناسي پژوهش روش

ی سهالی منقوش از  عدد نمونه 12در ژهوهب حارر تعداد 

 IIهای  ی سهالی منقوش از دوره عدد نمونه 6تپه ژردیس و 

علی فرابازنمایی شدند. با توجأه بأه آن کأه در     چشمه IIIو 

مایه فرابازنمأایی شأده اسأت      این ژهوهب فقط عنصر نقب

ی آن در  های سهالی منقوشی انتخاب شده که نمونأه  نمونه

چنین با توجأه بأه آن کأه     هر دو محوطه موجود باشد. هم

ژأذیر   مایأه امکأان   عمل فرابازنمایی با یک نمونه از هر نقب

ت  بنابراین از تکرار نقوشی که کامالً مشابه هم هسأتند  اس

چأه ژأهوهب حارأر بأر اسأاس       ژرهیا شأده اسأت. چنأان   

گرفت مسلماً نیاز بأه فأراهم    بندی نقوش صورت می ترکیب

 های بیشتر بود. آوردن نمونه

 

 علي تپه چشمه

ی.م(  5300تأأا 6500در اواخأأر دوره نوسأأنگی بأأا سأأهال )

آب و هأوای مرطأوب و معتأدل    اقلیم فالت ایران به طرف 

هأایی نظیأر   ژیب رفت و باعأ  بأه وجأود آمأدن فرهنأگ     

: 1379 علأی ری در ایأن زمأان شأد )شأیخ بیگلأو        چشمه

علأأی  شأأمال فأأالت (. خاسأأتگاه اصأألی دوره چشأأمه814

مرکای ایران است که از این طریق به مناطق دیگأر ماننأد   

شمال شری ایران و جنوب غرب ترکمنستان کشیده شأده  

 یشناس مطالعات باستان نیاول (.187: 1392است )طالیی  

توسأط   یعلأ  چشأمه  ی با کاوش تپه رانیا یدر فالت مرکا

تپأه در   نیأ شروع شأد. ا  1912دمورگان در سال  راک   ژان

اسأت و   واقع شده  یشهر ر یکیتهران در ناد یجنوب شرق

بأدون وقهأه    بأا  یکهن تأاکنون تقر  یها دوره نیتر یمیاز قد

(. بأر اسأاس   92: 1379   شأمن  ریداشأته اسأت )گ  سکونت 

و  1934-1936 یهأأا سأأال نیدر بأأ تیاشأأم یهأأا کأأاوش

در  1376در سأأال  یو فارأأل مجأأدد صأأراف  یهأأا کأأاوش

 نیتأر  یمیمطلأق  قأد   یگأذار  خیو بر اساس تار یعل چشمه

 ی.م 4690تأأا  ی.م 5170تپأأه بأأه  نیأأا  یاسأأتقرار ةیأأال

نام خود  یعل چشمه فرهنگ  (.  Fazeli et al, 2004 ) رسد یم

ارتهاعأات   یجنأوب  یهأا که در دامنه یعل چشمه ی هرا از تپ

 هتپ یجنوب غرب  یلومتریک 150حدود  یالبرز در دشت ر



 و تپه پرديسII &  III   علي هاي منقوش چشمه فرابازنمايي بصري سفال                                                                                               4

واقأع شأده    یزاغه در جنوب شری تهران و شأمال شأهر ر  

 .(15: 1378  یاریاست )اسهنداقتباس کرده 

 علي   سفال چشمه

علی یک سأنت سأهالی منقأوش را     سهال معروف به چشمه

گذارد که به روشنی از  در فالت مرکای ایران به نمایب می

ایران متمایا است غربی های غرب  جنوب و جنوب  فرهنگ

(Mccown, 1942: 307)ی بأارز   ها بأا مشخصأه   . این سهال

هأای   ی مذکور شهرت دارنأد و نمونأه   قرما رنگ در منطقه

فرهنگ از دشت گرگان در شأری تأا قأاوین در    سهالی این 

(  Fazeli et al, 2004: 13فأأالت مرکأأای ادامأأه دارد ) 

علأی تأا جنأوب     های سهالی فرهنگ چشمه چنین نمونه هم

: 1392غأأرب ترکمنسأأتان کشأأیده شأأده اسأأت )طالیأأی  

 4علی بر اساس نقأب بأه    های فرهنگ چشمه (. سهال187

های منقأوش   سهال شاهد Iشوند. در دوره  دوره تقسیم می

که شامل خطوم افقی  عمودی  نردبانی   -با طرح هندسی

( عالوه 1 ی دوم )شکل هستیم در دوره -زیگااگ و... است 

ها افاوده  بر نقوش هندسی نقب جدید جانوری روی سهال

شود. نقوش در این دوره بر یأک سأوم قسأمت بأاالیی      می

محصأور  یرف و در کادری که با دو خط افقی نسبتاً ژهأن  

بندی نقأوش یأروف سأهالی     اند. ترکیبشده  کشیده شده

ی  ی دوم  شامل یک خأط افقأی نسأبتاً ژهأن در لبأه      دوره

یرف  ژس از آن کادر اصألی کأه تصأاویر درون آن نقأب     

شده و قسمت سوم شامل کادری از خطأوم مأورب اسأت.    

کادر خطأوم مأورب توسأط تعأدادی خطأوم عمأدی بأه        

تأأرین و  شأأود. از مهأأم قسأأمت انتهأأایی یأأرف متصأأل مأأی

 ی هأای منقأوش در دوره   های بصری سهال بارزترین ویهگی

 IIزمان نقوش هندسی و جانوری در یک قأاب     استهاده هم

است که نشان از آگاهی و شناخت کامل هنرمند سهالگر از 

روابأأط بصأأری نقأأوش بأأا یکأأدیگر را دارد. در ایأأن دوره   

هسأتند و  ی قبأل   ی دوره دهنأده  های هندسأی ادامأه   نقب

هأای   نقب جانوری شامل: تصویر ژرندگان با ژاهأا و گأردن  

بلند  تصویر با و تصویر گاو است. تمامی نقوش بأه صأورت   

ی قابل  اند. نکته گرایی ترسیم شده مسبک و نادیک به واقع

علأأی اصأأل  هأأای چشأأمه ذکأأر در خصأأوص نقأأوش سأأهال

ای گرایی در کنار هم است. بر اثر این اته گاینی و واقع ساده

ای  قسمتی از جائیات حذف شده؛ اما به اصل موروع لطمه

مانأد و در   نما باقی می شود و شکل به صورت واقع وارد نمی

عأین حأأال عمیقأاً گویاسأأت. هنرمنأد در ایأأن دوره بأأرای    

گیرتأرین   هأای جأانور بأر چشأم     تتثیرگذاری بیشتر ویهگی

چأه   چنأان   ( 2خطوم عضالنی او تمرکا کرده است )شکل 

ابک بودن حیوان  بدن او را با کب و قوس ترسأیم  برای چ

 کرده است. 

 

              
  IIي  علي دوره هاي چشمه نمونه سفال -1 شکل

 

 
 تمرکز بر خطوط عضالني جانور  - 2 شکل
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روی     نقأأوش جدیأأد دیگأأری بأأر IIIی  بأأا ورود بأأه دوره

چأه   (  چنان3)شکل  شود علی نمایان می های چشمه سهال

عالوه بر نقوش هندسی و جانوری  نقب جدیأد گیأاهی را   

تأأرین  هأأا شأأاهد هسأأتیم. از متأأداول نیأأا بأأر روی سأأهال

توان به تصویر گیاهی  های گیاهی در این دوره می مایه نقب

ای اسأت  اشأاره    های ژیچیأده  ی آن برگ که دو طرفه ساقه

ی کأه از  های گرد چنین گل ( و هم35: 1377کرد )متنی  

های کوچک کنار هم تشکیل شده است. در ایأن دوره   دایره

بنأدی نقأوش بأر روی     ی ترکیأب  هأایی را در شأیوه   تهاوت

تأوان بأه    ی آن مأی  کنیم که از جملأه  ها مشاهده می سهال

ی یرف  حذف خطوم عمأودی   حذف نوارهای افقی در لبه

شدند و عدم تراکم نقوش در  که به انتهای یرف متصل می

(. در دوره 51: 1378اشاره کرد )اسأهندیاری    بندی ترکیب

III هأای منقأوش حأذف شأده        نقب ژرنده از روی سأهال

 است.

 

 
 نقوش هندسي، جانوري و گياهي -3شکل 

 

علی نقأوش انسأانی بأه نأدرت      چشمه IIIو  IIهای  در دوره

ی دو یأک نمونأه    ها به کار رفته اسأت. در دوره  روی سهال 

نقب انسانی روی سهال را داریم که جهت قرارگیأری سأر   

ها و باالتنه تمام رخ و  در این نقوش به سمت راست و شانه

رخ ترسیم شده است ه کمر و اندام ژایینی به حالت سهناحی

 (.4)شکل  (237: 1381ژور   )کایم

 

 
 نقش انساني -4شکل

 

ی قبل یأک نمونأه سأهال بأا      ی سه نیا مانند دوره در دوره

نقأب   یکه به صورت گروهنقب انسانی در دسترس است  

دارد. از  ینأ ییمراسم آ کیبه احتمال نشان از  و شده است

تأوان   یآن مأ  یبأاال  جمع شدن مو در  ی حالت سر و نحوه

: 1381  ژأور  )کأایم  علق دانستمتزنان را به  هیما نقب نیا

 (.5)شکل  (239

  

 
 نقش انساني -5شکل 

 

  سيتپه پرد

در شمال شری قرچک و در جنوب شری تهران  سیژرد تپه

متأر بأاالتر از     8حأدود   یتپه با ارتهاع نیا  واقع شده است.

سه فصل کاوش در تپه  یاطراف قرار گرفته است. ط ینواح

عصر -2ژارت  ی دوره -1 شامل:  یژنج دوره فرهنگ س یژرد

مس  یانتقال -4(   III1-3  لکی)س میقد یمس سنگ -3آهن 
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 دیأ جد یدوره نوسأنگ  -5( یعلأ  چشمه و   II لکی)سی سنگ

  ژأأور و همکأأاران ی)ولأأ اسأأت ( مشأأخص شأأده I لکی)سأأ

 یشده از رو یآور جمع یسهال یها افتهی اساس ر (.  ب1388

مراحأأل دوره مأأس و سأأنگ  یتمأأام 1382تپأأه در سأأال 

 موجأب موروع  نی( که اBC 3000-5000)شد  ییشناسا 

 یخیاز تأار  بیژأ   یها محوطه انیدر م سیتپه ژرد تیاهم

 یها یچه در بررس (. چنان1388  )همان دشت تهران است

دوره مس و سنگ  یها نهیسهال  شتریب 1382سال  یسطح

مأس و   یهأا  هأا  دوره  از سأهال  یبودند و تعداد کم  یانتقال

 Coningham et)د شأدن  یرا شامل مأ  دیجد و  یانیسنگ م

al, 2006.) ( 5200-4600سأنگی انتقأالی )   ی مس در دوره

های تپه ژردیس برای تولیأد سأهال اسأتهاده شأده      محوطه

از قسمت رسد در این دوره قسمت مسکونی  به نظر می .بود

 :Fazeli et al, 2011)کارگاهی تولید سهال جدا بوده است 

از  یتطور روند  کی انگریب سیژرد تپهمشکوفه از  مواد (.87

 نأه یمس و سأنگ در زم  یانتقال ی تا دوره یمراحل نوسنگ

نقوش به کار رفته روی  .(1398 یی اجا ی)اسد سهال است

های  های نوسنگی تا افق ی مذکور از الیه های محوطه سهال

 Fazeli)اند  سنگی دارای رشد آهسته  اما با ثبات بوده مس

et al, 2011: 92  .) سیتپه ژرد 14کربن  ویراد خیتار جینتا 

 یسأازد کأه اولأ    یمأ  انیأ دو مرحله وقهه در استقرار را نما

قبأل   3800تا  الدیقبل از م 3900   نیب یها سال مربوم به 

اسأت؛    یانیأ مربوم به دوره مس و سنگ م است و  الدیاز م

آن  خیاست که تار 36 1بافت و محتوای وقهه دوم مربوم به

کأه تپأه    دهأد  یم رسد و نشان  یم یالدیم 120 یال 50به  

متروک شدن در اواخر هااره چهارم قبأل از   بعد از  سیژرد

ه . الزم بأ دیأ گرد مسکون   گرید بار کی یرتدر دوره ژا الدیم

شأامل   سیتپأه ژأرد   یهأا  هیأ ال نیتر یتحتان کهذکر است 

متر  میبکر به رخامت متوسط ن خاک  یرو د یجد ینوسنگ

  شود. یم دهید

  

 سيسفال تپه پرد

ی سأنگ  مس د یجد یدوره نوسنگ یها سهال سیتپه ژرد در

  یسأنگ  مأس   ی وانیأ م  سنگ مس م یقدی سنگ مس  یانتقال

از  یاریبا بس سیژرد ی تپهها سهال  .دیگرد ییشناسا  دیجد

 یعل   چشمهیآباد صادی دشت تهران همانند تپه  یها سهال

 یرو رفتأه    کأار  هنقأوش بأ   انأد.  سأه یقابأل مقا   II  لکیس و 

)خطأوم  ی شأامل نقأوش هندسأ    محوطأه   نیأ ا یاه سهال

                                                           
1- Context 

  یمثلثأ   یاخطأوم مأورب  نقطأه     یخطوم افقأ   یعمود

)مسأبک و در  ی هاشوردار( نقوش جانور  یهایلوز  یسبد

 دهیکش یژرندگان با ژاها انه یگرا عتیطب دتریجد یهادوره

و  یحلاونأ  یهأا  )طأرح گأل   یاهیأ دراز( نقأوش گ  و گردن 

ژأور و همکأاران:    ی)ولأ  ژأر( اسأت   چنأد  یهأا  و گل چکیژ

ی ژأأنجم قبأأل از مأأیالد در تپأأه  چأأه در هأأااره آن (. 1388

ژردیس به خوبی قابل مشاهده است ژیشرفت در انتخأاب و  

گیأری و اختأراع    سازی گل رس و فراینأدهای شأکل   آماده

 (.Fazeli et al, 2011:109)های چندوجهی است  کوره
 

 ديجد ينوسنگ يها مشخصات نقوش سفال 

بأدون   سیتپه ژأرد  دست آمده ازه ب یها سهالاولین گروه 

 یبأا ژوشأب نخأود    ساده خشن  یها نقب و از گونه سهال

های تپه  ترین الیه گونه سهالی متعلق به تحتانی اینهستند. 

تپأه   دیجدی نوسنگ یها از سهال یگروه بعدژردیس است. 

نأوع از   نیأ منقأوش اسأت. ا   یشامل سهال نخأود  سیژرد

  یآبأاد  صأادی  یها  در محوطه سیها عالوه بر تپه ژرد سهال

دست آمأده اسأت.   ه و ارسطو در دشت تهران ب یعل چشمه

شأامل نقأوش    یگأروه سأهال    نیأ ا یرو کار رفته ه نقوش ب

در  دیأ جد ی ساده است. گروه سوم از دوره نوسأنگ  یهندس

بأه قرمأا    لیأ منقأوش متما  یهأا  سهال معرف  سیژرد تپه

بأه صأورت    یبا نقوش هندس ایگروه ن نیاست. یروف در ا

نقوش موسوم  نیچن هم .شدند یم نئیتا دهیچیژ گوناگون و 

 هسأتند  دوره ژرکأاربرد   نیأ در ا یافقأ  یو نردبان یبه سبد

هأای بأرای اواخأر نوسأنگی      سأهال (. 1398 یی اجا ی)اسد

خأورده و  ی ژردیس داخل و خارج آن به دقأت ژأولیب   تپه

رنأگ   ای کم رنگ و قهوه ای بسیار کم نوارهای سهید تا قهوه

  روی آن نقب بسته است.

 

 يانتقال يمس سنگ يها مشخصات نقوش سفال 

قبأل مرسأوم    ی دوره روند ساخت سهال مانند دوره نیا در

 کأامالً   یبه مأس سأنگ   یانتقال از نوسنگ حال نیاست با ا

  سیتپأه ژأرد   یانتقأال  یمشهود است. در دوره مس سأنگ 

 نیشده در انقوش استهاده  ها به رنگ قرماند.  سهال یتمام

دوره شامل نقوش جانوران هأم بأه صأورت مسأبک و هأم      

ژرنأدگان در حأال ژأرواز بأا گأردن دراز و        انأه  یگرا عتیطب

 اسأأت یاهیأأو نقأأوش گ ینقأأوش هندسأأ ده یکشأأ یژاهأأا

( Fazeli,   2001: 42-43  )ی قبل خط افقی در    همانند دوره

ی یرف نقب بسته است که این خط افقی از نوسأنگی   لبه
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در مقالأه سأال    یفارأل تر شده اسأت.   سنگی باریک مسبه 

دهأأد کأأه اسأأتهاده از چأأرخ   یمأأایأأن احتمأأال را  2010

 ی در تپأأه یانتقأأال یس سأأنگمأأتنأأد در دوره  یسأأهالگر 

؛ که البتأه  (  Fazeli et al, 2010: 23 ) رخ داده باشد سیژرد

ی سأهالی در   ها دهنده ها و صیقل یافتن تعدادی از خراشنده

تپه ژردیس نشان از ماهیت تخصصی این تپه به عنوان یک 

 .(Fazeli et al, 2011: 109)مرکا تولید سهال است 

 

 ميقد يمس سنگ يها مشخصات نقوش سفال 

 یانتقأال  یسأنگ  مأس  یهأا  دوره شاهد تداوم سأنت  نیا در

 یخأوب  حأرارت   ی ها قرمأا و در درجأه   سهال. رنگ میهست

 شأتر یهأا ب  آن یرو کأار رفتأه بأر   ه اند. نقأوش بأ   ژخته شده

 یهأا  فیأ موت  جیتدره و ب یاهیگ یو در موارد اندک یهندس

 انیأ شود. در م یو ژرندگان یاهر م واناتیح انهیگرا عتیطب

بأا   وسأته یهأم ژ ه بأ  یهأا  یلوز شاهد  دیدج یهندس نقوش

دراز و  یهأأا یضأ یآن  ب یخطأوم شأاخک ماننأد در انتهأا    

 یاهیأ گ یها اند و طرح ژر شده شکسته که با خطوم هاشور 

صأورت  ه بأ  یهأا و نقأوش هندسأ    چأک یژ ایشکل  یحلاون

  (.26: 1388  ور و همکارانژ ی)ول است انهیگرا عتیطب

 

 ديجد يسنگ مس يها مشخصات نقوش سفال 

  یهندسأ بأا نقأب    سأاز  دوره چأرخ  نیها در ا سهال شتریب

دوره بأه   نیأ نقأب بأا در ا  کأه   هستند  ژرندگان و  یجانور

  تر است. انهیگرا عتیطب نیشیژ یها نسبت دوره
 

 

 سفال منقوش تپه زاغه يها نمونه -1 جدول

 نوع نقش
 شماره تصوير محوطه نوع قطعه

 هندسي گياهي جانوري

 ژردیس لبه خطوم منحنی در هم - -
 

 
1 

 ژردیس بدنه زیگااگخط شکسته و  - -

 

 
 

2 

 ژردیس بدنه گااگیو ز خط شکسته   -  -

 

 
 

3 

 ژردیس لبه گااگیو ز خط شکسته  - -

 

 
 

4 

 ژردیس بدنه های هاشوردار لوزی - -

 

 
 

5 

 

 

- 

 

 

 

 ژردیس بدنه های هاشوردار لوزی -

 
 

 

 
 
 

6 
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- 
 ژردیس بدنه دایره -بیضی -های هاشوردار لوزی -

 

 
 

7 

 

- 
 ژردیس بدنه های هاشوردار لوزی -

 

8 

 

 
 ژردیس بدنه های هاشوردار مثل  -

 

9 

 
 ژرنده

 ژردیس بدنه  -

 

 
 

10 

 

- 

 

- 
 ژردیس بدنه )شن کب( ابااراالت کشاورزی

 

 
 

11 

 ژردیس لبه - - ژرنده

 

 
 

12 

 

 هاي تپه زاغه بازنمايي نقوش سفال

قطعه سهالی مورد بح   دارای نقوشی شکل شماره يک: 

از نوع هندسی است. در سمت چپ شکل دو ردیف خطوم 

عمودی بأا رأخامت متهأاوت و در قسأمت راسأت شأکل       

هأای   خطوم منحنی درهم را شاهد هستیم که نقب دایأره 

اند. مانند ایأن نقأوش را در    به هم ژیوسته را به وجود آورده

ایأن   .کنأیم  ها مشاهده می علی نیا روی سهال ی چشمه تپه

نقب که نقب مورد بح  ما بأرای بازنمأایی و فرابازنمأایی    

علأأی بأأه نأأوعی    ی چشأأمه توانأأد در تپأأه  اسأأت  مأأی 

 .شده بأه هأم باشأد    های متصل ی گیاه یا گوی کننده معرفی

بأرداری   تواند فقط یک کپأی  با این حال در تپه ژردیس می

 باشد و معرف موروعی یا نمادی خاص نباشد.  

های دارای هاشور  خطوم افقأی و   مثل شکل شماره دو: 

های باریأک اریأب    خطوم شکسته که متشکل از مستطیل

دهند. ردیأف   اشکال هندسی این شکل را تشکیل می  است

های زیگااگی به صورت مجاا با خطوم  ها و مستطیل مثل 

افقی محصور شده و این اشکال با ریتمی منظم دورتأا دور  

هأای   ردار و مستطیلهای هاشو اند. مثل  یرف ترسیم شده

 ی فالت مرکای هستند.  زیگااگی از اشکال رایج در منطقه

در شأأکل شأأماره سأأه  ردیأأف   شکککل شککماره سککه:  

-کنیم که با تأک  های مورب باریک را مشاهده می مستطیل

اند و دو ردیأف خأط    های مورب به یکدیگر متصل شده خط

ها ترسیم شده است. اشأکال دور   افقی در قسمت باالیی آن

 شوند.   دور یرف تکرار می تا

دو ردیف خط ساده هندسی شکسأته   شکل شماره چهار:

به صورت نادیک به هأم و زیگااگأی کأه دورتأادور یأرف      

دهأد. یأک    اند  شکل شماره چهار را تشکیل مأی  نقب شده

خطأوم رسأم    ردیف خط افقی ژهن در قسمت باالیی ایأن 

ژهن ین لبه یروف با خطوم افقی این نمونه تائ .شده است

 شود. در ادوار مختلف تاریخ مشاهده می

ی  شکل شأماره ژأنج قسأمتی از بدنأه    شکل شماره پنج: 

های هاشوردار متناوب تائین  سهال است که با نقوش لوزی

ین شده و این نقأب  ها با خطوم افقی تائ شده است. لوزی

 سطح زیادی از یرف را ژوشانده است.
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روه عناصر در شکل شماره چهار دو گشکل شماره شش: 

هأای هاشأوردار و خطأوم زیگااگأی را      بصری شامل لوزی

انأد.   ها دور تا دور یرف تکرار شأده  شاهد هستیم. این نقب

ها با خطوم زیگااگی از یکدیگر جدا شده و  دو ردیف لوزی

نظمی هستند که بیشتر تمایل به  هایی دارای بی در قسمت

 شکل مستطیلی دارند.  

ای در  هایی کأه بأا دایأره    ردیف بیضیشکل شماره هفت: 

های هاشوردار که با یأک   اند و ردیف لوزی وسط تائین شده

انأد  اشأکال اصألی شأکل      خط افقی از ردیف باال جدا شده

ی سهالی مورد بح   دهند. قطعه شماره ههت را تشکیل می

هأا در قسأمت    ی یرف اسأت. ردیأف بیضأی    مربوم به لبه

سأمت زیأرین بأه    های هاشأوردار در ق  باالیی و ردیف لوزی

لحاظ بصری در تناسب کامل هستند و فشار وارد شأده بأر   

 کنند. یکدیگر را تعدیل می

شأکل شأماره هشأت مربأوم بأه      شکل شماره هشکت:  

ی یرف است که بأا نقأب هندسأی لأوزی      قسمتی از بدنه

تائین شده است. نقوش به صورت منظم و با نهایأت دقأت   

همیشأه بأا    اند. سطح نقأب لأوزی را بأه روال    ترسیم شده

اند. ایأن نقأب دور تأا دور یأرف      خطوم افقی هاشور داده

 تکرار شده و سطح وسیعی را به خود اختصاص داده است.

در شأکل شأماره نأه شأاهد دو ردیأف      شکل شماره نکه:  

های هاشوردار هستیم که به صورت معکأوس نسأبت    مثل 

های معکوس را روی  اند. نمونه نقب مثل  به هم قرار گرفته

در ایأن تصأویر    علی داریم. نوع سبدی در تپه چشمهسهال 

چأه   د و چناننها  نشان از کوه و طبیعت و زندگی دار مثل 

ربط نیسأت   د نشان از زنانگی است. بینروی رأس قرار گیر

به کار بردن دو ورعیت متهاوت مثل  نسبت به هأم؛ زیأرا   

 کنند.   ارتبام معنایی با یکدیگر برقرار می

در این شکل ژرندگان به صورت سأاده و  شکل شماره ده: 

گردن  . سر واند خطی در ژشت سر هم ترسیم شده ردیفبا 

ژرنده در ورعیتی رو به راست قرار دارد و نسأبت بأه ژاهأا    

 بلندتر است. 

شأکل شأماره یأازده  نقشأی کأامالً       شکل شماره يازده: 

 ی یرف است کأه در  انتااعی است. این قطعه مربوم به لبه

خط ژهن افقی ترسأیم شأده و ژأس از آن نقأب     ی آن  لبه

طور که قأبالً نیأا گهتأه شأد      اصلی آورده شده است. همان

( ایأأن نقأأب را بأأه ابأأااراالت    45: 1378)اسأأهندیاری  

. نمونه ایأن تصأویر را   نداکشاورزی )شن کب( تشبیه کرده

هأا مشأاهده    در مناطق مختلف فالت مرکای بر روی سهال

 کنیم.   می

ی مورد نظأر مربأوم بأه لبأه      قطعهده: شکل شماره دواز

یرف است که با نقوش مسأبک ژرنأدگان و خطأوم افقأی     

تائین شأده اسأت. در قسأمت لبأه بأه روال اکثأر یأروف        

های فالت مرکأای  شأاهد دو ردیأف خطأوم افقأی       سهال

هستیم و در قسمت زیرین این خطوم ردیأف ژرنأدگان را   

ژرنأده بأه    اند. با آن کأه  داریم که به سمت چپ قرار گرفته

صورت کامالً مسبک است  اما حالت گردن و ژاهای ژرنأده  

 دهد. به خوبی جاندار بودن جانور را نشان می
  

 پرديس تپه ييفرابازنما -2جدول  

نوع  سيپرد تپه  سفال  توضيحات

 نقش 

سفال  ريتصو

 يعل چشمه 

 

دوایر 

 متصل

 

 

 

 هندسی

 

 
 

  1378    یاریاسهند --  58: 1392  یفارل --

 

 پرديس تپه ييفرابازنما -3 جدول

 علي شکل سفال چشمه نوع نقش سفال تپه پرديس سيسفال تپه پرد سيسفال تپه پرد توضيحات

 

 مستطیلی
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 )زیگااگی(

   

  هندسی

 
 

  1378  یاریاسهند -  98: 1390    یرزادیشهم 100: 1390    یرزادیشهم  100: 1390    یرزادیشهم -

 

 پرديس تپه ييفرابازنما -4جدول 

توضيحا

 ت

سفال تپه 

 سيپرد 

سفال تپه 

 سيپرد 

سفال تپه 

 سيپرد 

سفال تپه 

 سيپرد

سفال تپه 

 سيپرد 

نوع 

 نقش

سفال  ريتصو

 يعل چشمه 

 

های لوزی

 هاشوردار

 

 

 

 

  

 

 

 
 

هند

 سی
 

  یرزادیشهم -

  1390 :98  

  یرزادیشهم

  1390 :98  

رزادیشهم

: 1390    ی

98  

یرزادیشهم

    1390 :98  

  یرزادیشهم

  1390 :98  

  1378  یاریاسهند -

 

 پرديس تپه ييفرابازنما -5جدول 

 يعل چشمه سفال  ريتصو نقش نوع  سيپرد تپه  سفال  سيپرد تپه  سفال  توضيحات

 

 

 ژرنده

 

 

 

 

 

 

 جانوری

 

 
 

  Fazeli et al., 2010 - 98: 1390شهمیرزادی    98: 1390    یرزادیشهم -

 

 پرديس تپه ييفرابازنما  -6جدول 

 يعل چشمه سفال  ريتصو نقش نوع  سيپرد تپه  سفال  توضيحات

 

 کب(ابااراالت کشاورزی)شن

 

 
 

 

 انتااعی

 

 
 

  Fazeli et al.,   2010 -  98: 1390    یرزادیشهم 45: 1378اسهندیاری  

 

 علي و تپه پرديس فرابازنمايي نقوش تپه چشمه

دو نمونأه شأکل خطأوم      2در جدول فرابازنمایی شأماره  

کنیم که حول خط عمودی کشأیده   منحنی را مشاهده می

ماننأد ایأن    .انأد  ای را به وجود آورده های دایره شده و شکل

نقأأب در تپأأه ژأأردیس بأأه صأأورت دو خأأط منحنأأی      

توانأد   این  نقب مأی  .ی در هم  ایجاد شده است خورده گره

هأای   ی یک نوع گیاه یا گوی دهنده در هر دو محوطه نشان

تپأه ژأردیس     سهالی یا سنگی باشد؛ ولی در نظأر هنرمنأد  

بأرداری صأرف باشأد و بأه مورأوع       تواند فقط یک کپی می

شأاهد دو نمونأه نقأب     3ه نکنأد. در جأدول   خاصی اشأار 
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علأی و سأه    ی چشأمه  سهالی با موروع هندسی از محوطه

نمونه قطعه سهالی از تپه ژردیس هستیم. بأا توجأه بأه آن    

که نقوش منتخب از تپه ژردیس به دلیل شکستگی یروف 

کامل نیسأتند؛ فقأط بأه مأوارد کأامالً عیأان آن ژرداختأه        

علأی مورأوعات نقشأی     مهشود. هنرمند سهالگر در چش می

کید به رعایت ا خطوم افقی از هم جدا ساخته و تتخود را ب

هأای  داشته است که این مورد را در نقأب کردن تناسبات 

کنأیم. در   هندسی تپه ژردیس با دقت کمتری مشاهده مأی 

ی چشأمه   یک نمونه یرف با نقب هندسی از تپه 4جدول 

بازنمأایی  علی انتخاب شده است که نقأب اصألی بأرای فرا   

های هاشوردار است و از تپه ژردیس ژنج نمونه نقوش لوزی

هأای مختلأف بأا     ها با موقعیأت  انتخاب شده است که نقب

علی  های چشمهنقوش دیگر ترسیم شده اند. در اکثر سهال

های هاشوردار را در کنار خطوم مأورب داریأم     نقب لوزی

هأایی   نقبحال آن که این نقب را در تپه ژردیس در کنار 

مانند بیضأی  مثلأ  و خطأوم زیگااگأی شأاهد هسأتیم.       

معرف سه نمونه سهال با نقب ژرنده است  5جدول شماره 

علی اسأت. نقأب    ی چشمه که یک نمونه آن مربوم به تپه

ژرنده در هر دو محوطه بسیار نادیک به هم است؛ ولأی بأا   

علأأی شأأاهد  هأأای جائأأی. در نمونأأه سأأهال چشأأمهتهأاوت 

چه همین نقأب در   ژاهای کشیده هستیم چنانژرندگان با 

 6تر ترسیم شأده اسأت. جأدول     تپه ژردیس با ژاهای کوتاه

 یرا معرفأ  تپه ژأردیس و  یعل چشمه یها از سهال شکلدو 

ی اباارهأای کشأاورزی هسأتند.     دهنأده  نشأان کأه   دکن یم

ترسیم این اباار در هر دو محوطه بسأیار بأه هأم شأباهت     

ر تپه ژردیس نقب به صورت تکرار دارند با این تهاوت که د

بنأدی تصأویر بأر     در کنار هم آورده شده است و در ترکیب

علی  از نقب دیگری اسأتهاده نشأده    ی چشمه خالف نمونه

 است.

 

 گيرينتيجه

 ی منقأأوش دو محوطأأه  یهأأا ژأأهوهب حارأأر سأأهال  در

انأد.   قرار گرفتأه  ییمورد فرابازنما سیو تپه ژرد یعل چشمه

  ردیمورد توجه قرار گ دیبا ییمطالعه فرابازنما که در یاصل 

  عمأل  یعنیست؛   ینیع عمل  کیاست. تکرار  رییتکرار و تغ

 گأر یشده و سپس توسأط فأرد د   در گذشته انجام ییبازنما

شده اسأت    ییآن شخص بازنما توسط  شده و مجدداً دهید

خصأوص   از اصل موروع دور باشد؛ اما در  تواند یم که گاهاً

 نیچن نیباشد؛ ا یهیو هم توص ینیهم ع تواند یم که  رییتغ

شأده    انیأ ب  یبه صورت کالم ایشده و  دهیاست که بازنما د

انجأام شأده    ینأ یع قیکه از طر یرییاست. در خصوص تغ

در اصأل مورأوع    اثر تکرارها   بر تواند یمسئله م نیا  است

را انجأام    ییکأه فرابازنمأا   یرخ دهد. در مورد دوم  شخصأ 

و  ختأه یخأود درآم  یذهنأ  ها را بأا تجسأمات    گهته دهد یم

 نیأ حاصأل از ا  جینتأا  . کنأد  یرا عررأه مأ   یدیأ شکل جد

 یعلأ  که هنرمند چشأمه  سازد یم  انینما نیچن نیژهوهب ا

نقأوش نسأبت بأه هنرمنأد تپأه       یبند بیو ترک میدر ترس

داشته است و نقوش را با  یشتریتوجه ب  اتیبه جائ سیژرد

نمأوده اسأت.    میترسأ  گریکأد یو دقت در کنار  یمندهدف

بأا   یداریأ د قیأ از طر سیژأرد  هنرمنأد تپأه   نیأ ا عالوه بر 

آشأنا شأده و در    یعلأ  منقوش چشمه یها سهال یها نمونه

بأر   جأه ینت نیقرار داده است. ا الگوآن را به عنوان  یموارد 

 یهأا  سأهال   یشأده بأررو   ییاساس شباهت نقأوش بازنمأا  

تپأه   یها سهال یشده بررو ییو نقوش فرابازنما یعل چشمه

 .است سیژرد
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