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چکید ه

د نیای نقوش سفالینه ها د ر ایران باستان د ر واقع نظامی نشانه شناختی است که بد ون د رک روابط نشانه ها و تأویل آنها 

قابل تحلیل و شناخت نمی باشد . از طرفی د ر تمام اد وار کهن آب اولین و آخرین نشانه حیات بشری است و نقش ویژه ای 

د ر زند گی مرد م د ارد . پیش از ابد اع خط و کتابت تنها »کتابی« که از پیشینیان د ر د ست د اریم سفالینه های گوناگونی اند  

که با نقوش معنی د ار و اعجاب انگیز مزین گشته اند . سفالینه های شوش جز آثار فاخر و با ارزش سرزمین ایران می باشند  

که نشانه ی آب به وفور به صورت عناصر تصویری گوناگون بر روی آنها نقش   آرایی شد ه است. این پژوهش د رصد د  

بررسی تصویر عنصر آب با رویکرد  به مباحث نشانه  شناختی است. به عبارتی د ر این مقاله سعی شد ه است تا رمزگان 

برخی از این نقوش بازیافته شود  و مفهوم آنها د ر ارتباط با عنصر آب تبیین گرد د  و نیز ضمن طبقه بند ی و مشخص کرد ن 

گونه های متفاوت نشانه های تصویری، به تحلیل اشکال و شناخت معناهای مد لول تصاویر از طریق د رک مفاهیم آنها 

پرد اخته شود . روش مورد  نظر د ر این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود ه که از مطالعه ی منابع کتابخانه ای و جمع آوری 

است:  زیر  به سؤاالت  پاسخگویی  د ر جهت  پژوهش  این  است.  پذیرفته  موزه ها صورت  و  د ر کتب  تصاویر موجود  

سفالینه های باستانی شوش با چه نشانه و عناصر تصویری مزین شد ه است؟ عناصر تصویری بر مبنای رویکرد  نشانه شناسی 

چگونه طبقه بند ی می شوند ؟ این نشانه های تصویری د ارای چه مفاهیم و مضامینی نماد ین و سمبلیک هستند ؟ برآیند  

پژوهش نشان د اد : عناصر تصویری د ر سه د سته ی گیاهی، حیوانی و هند سی تقسیم بند ی می شوند . ساختار شکلی نقوش 

سفالینه ها شامل انواع نشانه های شمایلی، نمایه ای، نماد ین و ترکیبی هستند  که با یکد یگر ارتباط مفهومی تنگاتنگی بین 

د ال و مد لول ها د اشته و ارتباط مستقیم و گاهی غیرمستقیم با مفهوم آب، برکت، حاصلخیزی د ارند . از طرفی بیشترین 

مبنای نشانه ها و نماد های عنصر تصویری آب، د ارای رابطه ای نمایه ای- نماد ین بود ه اند .

واژگان کلید ی

سفالینه های شوش، نشانه شناسی، عناصر تصویری، مفاهیم و مضامین آب
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مقد مه
مضامینی  و  مفاهیم  حامل  باستان  ایران  هنر  د ر  تصویری  عناصر 
با نقش و تصویر همواره مورد   ابتد ای آشنایی بشر  از  می باشند  که 
توجه بود ه اند . تد اوم د ر طراحی آنها، تغییرات چشمگیری را بر روی 
د ر  که  تصویری  مضامین  مهم ترین  از  یکی  است.  برد اشته  د ر  آثار 
با  آب  نقش  است،  شد ه  ترسیم  آثار  روی  بر  باستان  ایران  فرهنگ 
خلقت  پید ایش  د ر  اصلی  شالود ه ی  آب  می باشد .  گوناگون  مفاهیم 
انسان  زند گی  جنبه های  تمام  د ر  و  می باشد   حیات  مایه  و  بشری 
ثمربخش بود ه و از اعتبار و منزلتی ویژه برخورد ار است. آب نماد  
زند گی و حیات، باروری و پاکی و مظهر طهارت می باشد . انسان ها از 
ابتد ای خلقت با این عنصر بکر و اصیل د ر ارتباط بود ه اند . رمزگشایی 
نقش تصویری با مفهوم آب، زمینه ای برای د رک عمیق آثار هنری ای 
این  هستند .  آب  از  نشانه هایی1  و  نماد   حاوی  که  می آورد   فرآهم 
نقوش بر روی هر شیئی معنا و مفاهیم خاصی را بیان می کنند ، لذا 
با بررسی نقوش مذکور به د ست آمد ه از تجربه ی هنرمند  باستان به 
باور فرهنگ آن زمان معانی  اند یشه و  از تفکر و  راحتی می توان 
بسیاری را د ریافت کرد . از این رو از زمانی که بشر ساخت ظروف 
روی  بر  نقوش  ترسیم  نحوه ی  به  زمان  گذر  با  آموخت،  را  سفالی 
نخستین  گریشمن  اعتقاد   به  که  منقوش  ظروف  اولین  پی برد .  آثار 
ق.م  سوم  هزاره ی  د ر  می شود ،  محسوب  سفالگری  حوزه ی  د ر  فن 
این  از  بسیاری  نمونه های   .)12 است)گریشمن، 1375:  شد ه  ساخته 
ظروف چه به صورت تکه سفال و یا ظرف کامل، د ر حفاری های 
برخی مناطق باستانی از جمله الیه های زیرین تپه شوش، تپه سیلک، 
چغامیش، زاغه، تپه گیان به د ست آمد ه است)نگهبان، 1385: 346(. 
نکته قابل توجه این است اولین تولید  این ظروف د ر ایران را د شت 
خوزستان می د انند . بیش از 3000سال ق.م، سفالگری و نقاشی یکی از 
اصلی ترین فعالیت های هنری مرد م د هکد ه های ایران محسوب شد ه 

است)توحید ی، 1382(. 
از عمد ه مراکز اولیه که به ساخت ظروف سفالی مشغول بود ه اند  
مرد مان منطقه ی شوش هستند . عناصر تصویری د ر سفالینه های شوش 
و  نشانه  که  می باشند   ایرانی  فرهنگ  آثار  محتواترین  پر  از  یکی 
آثار  د ر  تفحص  لذا  د ارند   نهفته  د ر خود   را  بسیاری  نهفته ی  رموز 
اصلی ترین  نشانه شناسی  رویکرد   با  شوش  سفالینه های  از  منتخبی 
هد ف مقاله ی پیش روست. الزم به ذکر است روش نشانه شناسی به 
مطالعه ی نظام های نشانه ای، مانند  زبان ها، رمزها، نشانه های عالمتی 
بهترین روش های  از  قبیل گفته می شود . که یکی  این  از  و موارد ی 
کارآمد ی است که با ایجاد  معنا و یا به تعبیر روالن بارت با »فرایند  

معناد ارشد ن« سروکار د ارد )استرتیناتی، 1388: 153(.

اهد اف و روش تحقیق
پژوهش حاضر ضمن بررسی عناصر تصویری و بصری سفالینه های 
به  نقوش  تفحص  و  وارسی  به  نشان آب،  مفهوم  بر  تأکید   با  شوش 
منابع  به  توجه  با  تحقیق  مطالعات  می پرد ازد .  نشانه شناسی  روش 
د ست اول که مرجع اصلی و یا جامعه ی آماری را تشکیل می د هد  
تفحص  و  ارزیابی  مورد   و  انتخاب  شوش  سفالینه ی  اثر  نمونه   15
قرار گرفته است. شیوه ی این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و 
انجام  با استفاد ه از منابع موجود  د ر کتابخانه  جمع آوری اطالعات 

شد ه است.
 اصلی ترین محور تحلیلی این تحقیق؛ نقش، نشان و عناصر تصویری 
با استفاد ه از رویکرد  نشانه شناسی مورد  مطالعه قرار  با مفهوم آب 
گرفته است. د ر این پژوهش موارد ی مورد  تحلیل نشانه شناسی قرار 
گرفته اند  که بر مفهوم آب تأکید  د ارند . عناصر تصویری د ر حوزه ی 
شامل  که  می گیرند   قرار  ارزیابی  مورد   حوزه  سه  د ر  نشانه شناسی 
نشانه های شمایلی، نشانه های نمایه ای و نشانه های نماد ین هستند . هر 
د ارای زیرمجموعه های خاصی می باشند   نشانه های مذکور  از  کد ام 
حاضر  پژوهش  د ر  می یابند .  تغییر  پژوهش  موضوع  با  متناسب  که 
صورت  به  مذکور  نشانه ای  مجموعه ی  زیر  د ر  اصلی  شاکله ی 
تقسیم بند ی  ناشبیه ساز  انتزاعی  انتزاعی،  فیگوراتیو  طبیعت گرایانه، 

می شوند . 

پیشینه ی پژوهش
روی  بر  نقش شد ه  تصویری  عناصر  نشانه شناسی  با  ارتباط  د ر 
د ر  اما  است.  نشد ه  یافت  اختصاصی  پژوهش  شوش  سفالینه های 
میان  د ر  که  نمود ه اند   تفحص  متعد د ی  افراد   نشانه شناسی  زمینه ی 
آنها می توان از جمله خانم پهلوان نام برد  که د ر کتاب خود  تحت 
ضمن  آرم«)1381(  د ر  تصویری  عناصر  تحلیل  بر  »د رآمد ی  عنوان 
بررسی گونه های مختلفی از آرم ها، به تقسیم بند ی آرم ها با رویکرد  
د ارد   اشاره  تلفیقی  و  شمایل گون  نوشتاری،  قبیل:  از  نشانه شناسی 
زمینه ی  د ر  است.  پرد اخته  آرم ها  بین  مد لول  و  د ال  روابط  بر  و 
شیوه های  به  متنوعی  پژوهش های  آب  مفهوم  با  تصویری  عناصر 
به  مذکور  موضوع  به  اکبری  خانم  که  است  شد ه  انجام  گوناگون 
صورت اختصاصی تر پرد اخته است، ایشان د ر کتابش با عنوان»آب 
نقش  بصری  عناصر  انواع  سال)1394(  به  باستان«  د نیای  هنر  د ر 
است.  د اد ه  قرار  ارزیابی  مورد   مختلف  فرهنگ های  د ر  را  آب 
سه گانه ی  عناصر  »بررسی  نام  با  خود   مقاله ی  د ر  علی آباد ی  منیژه 
نماد ین د ر جام شوش«)1391( عالوه بر تحلیل نقوش سفالینه ها از 
عناصر  و  نقوش  بین  روابط  کشف  و  بررسی  به  نماد شناسی،  منظر 
سه گانه ی طبیعت همچون آب، باد  و خاک پرد اخته است. تحلیل 
نشانه شناختي تصویري از یک نگاره نسخه خطي »هزار و کي شب« 



صفحات 25-13                                            
تحلیل عناصر تصویری سفالینه های شوش)براساس رویکرد نشانه شناختی(

15

پژوهشگری غالمپور گلی  به  است  مقاله ای  لوتمان  یوری  روش  به 
و حسامی)1393(، ایشان د ر این پژوهش با تکیه بر این مسأله که 
تصویری  نشانه های  به  متنی  نشانه های  برگرد اند ن  د ر  صنیع الملک 
چه عواملی را مد  نظر د اشته است، د ریافتند  که نگارگر د ر خلق اثر، 
آگاهانه از نشانه های فرهنگی زمانه خود  سود  جسته است. سپس با 
انطباق نشانه های تصویری با نشانه های متنی د ر این نگاره، مشخص 
می کند  که نگارگر ضمن حرکت از متن روایتی به متن تصویری، از 
شناخت  به  آن  رمزگشایی  که  است  برد ه  بهره  نیز  نماد ین  شیوه ای 
شعر »حالج«  نشانه شناسی  می کند . تجزیه وتحلیل  کمک  اثر  بیشتر 
شفیعی کد کنی مقاله ای د یگری است که توسط حسام پور و مهرامی 
گرد آوری شد ه است. ایشان نیز د ر این مقاله به این نتیجه رسید ند  که 
حالج شوشگری بیرونی است که پس از تجربه های حس یا اد راکی 
متعالی  معنایی  به  و  می گوید   انا  الحق  می شود ،  خارج  روزمرگی  از 
را  مد لول  و  د ال  بین  رابطۀ  که  حضوری  شعیری،  نظر  به  می رسد . 
عهد ه د ار است د ر فرآیند  نشانه امری اجتناب ناپذیر است. این حضور 

شرایط بروز معنا را کنترل می کند  و د چار تغییر می سازد .

عنصر  یک  د ر  بصری  هویت  تکوین  روند   و  نشانه شناسی 
تصویری

از د هه ی 1950 م به این سو، نشانه شناسی همچون روش پژوهش 
ارتباط ها  اد راک  و  د اللت ها  شناخت  قلمرو  د و  د ر  ویژه  به 
با  تا  د ارد   نشانه شناسی سعی   .)6 است)احمد ی، 1392:  رفته  به کار 
گونه های  و  یابد   د ست  نشانه ها  د نیای  بر  مختلفی  د سته بند ی های 
متفاوت نشانه ای را از نظر ویژگی و قوانین فراخور سازمان بند ی و 
فرایند های خاص د اللت، مشخص کند  و راهگشای شناخت معنا و 
معناهای اثر  باشد )پهلوان، 1381: 15(. د ر واقع نشانه شناسی روشی 
یا  تصویری  اثر  یک  معناهای  یا  و  معنا  شناخت  جهت  د ر  است 

کالمی)احمد ی، 1392: 9(.
حد ود  یکصد  سال پیش »پیرس2« فیلسوف پراگماتیست آمریکایی 
نشانه شناسی را پژوهش میان »نشانه«، »مورد  تأویلی« و »موضوع« 
د انست. به اعتقاد  او هر چقد ر نشانه ها کثرت و تنوع د اشته باشند ، 
همگی از ساختاری مشترک برخورد ارند ؛ زیرا پویایی سه سویه د ال 
را به مصد اق و مد لول مرتبط می سازد )پهلوان، 1381: 25(. از د ید  
است که  نمود )صورتی  است:  الگویی سه وجهی  د ارای  نشانه  پیرس 
نشانه به خود  می گیرد (؛ تفسیر)معنایی که از نشانه حاصل می شود ( 

و موضوع)که نشانه به آن ارجاع می د هد ()سجود ی،1386: 197(.
قرار  استفاد ه  مورد   نیز  حاضر  بحث  د ر  که  طبقه بند ی  اساس 
است.  کرد ه  ارائه  را  آن  پیرس  که  است  طبقه بند ی  است،  گرفته 
این د سته بند ی اساس هرگونه پیش روی د ر نشانه شناسی است. براین 
تقسیم  زیر  د سته  به سه  را  نشانه ها  پیرس  نشانه ای(  )ارتباط  اساس 

می کند :
نشانه های نماد ین: نشانه هایی که به موضوع از طریق قرارد اد  یا 
قاعد ه ای محکم و از راه همبستگی با اید ه های کلی مرتبط می شوند  
پرچم کشورها،  نماد هایی چون  می گیرند .  قرار  نماد ین  طبقه ی  د ر 

کبوتر صلح از این د سته اند .
نشانه های شمایلی: د ر این نوع نشانه ها از ساخت های بصری به 
است.  شد ه  استفاد ه  خارج  د نیای  از  شبیه سازی  یا  بازنمایی  صورت 
نوع اد راک و د ریافت از این نوع نشانه ها د ر واقع ناشی از تجربیات 
از  جز  به  جز  تقلید   صرفًا  نشانه ها  نوع  این  است.  واقعیت  از  ما 
نزد یک  موضوع  به  تصویر  که  مرحله ای  از  بلکه  نیستند   طبیعت 
می شود )خالصه ترین طرح( تا زمانی که مخاطب موفق می شود  معنا 
را با صراحت و آشکارا اد راک کند  را شامل می شوند 3. یک طرح 
د ریا،  نشانه ی آب،  به  موج د ار  و  منحنی  مانند : خطوط  فیگوراتیو. 
چشمه، رود خانه)پهلوان، 1381: 42( به بیانی د یگر، د ر صورتی که 
گروه  د ر  باشد ،  معنا  از  استعارهای  بلکه  موضوع،  خود   نه  شمایل 
سوم یعنی نشانه های »نمایه ای« یا استعاری قرار می گیرد )موسویلر و 

شمیلی، 1390: 59(.
نشانه های نمایه ای: نشانه های نمایه ای بر یک رابطه ی همجواری 
نسبت  گونه ای  براساس  یعنی  می باشند ،  استوار  مد لول  و  د اّل  بین 
معلولی(  و  علت  معنایی)گاه  پیوستگی  از  و وجود ی، شکلی  د رونی 
میان موضوع و نشانه طبق تعریف پیرس: »نمایه نشانه ای است که 
از  نشان برجای ماند ه  به  یعنی  باشد «.  تأثیر گرفته  از موضوع خود  
گونه ای موضوع، نمایه می گوییم. مانند : ماهی به نشانه ی آب و د ریا، 
و د ریا، قطره به نشانه ی آب و باران، گل نیلوفر به نشانه ی مرد اب. 
به  استعاری  همانند ی  از  استفاد ه  با  می توان  وجود   این  با  بنابراین 
گونه ای از ارتباط همجواری بین فرم یا تصویر و موضوع پیام د ست 
یافت. از طرفی نمایه د ر صورت شباهت د اشتن به آنچه نشان می د هد  
می تواند  خود  بعد  شمایلی نیز د اشته باشد )پهلوان، 1381: 42-41(. 

د ر بیشتر مواقع تصاویر د ر قالب ترکیبی از نشانه ها به کار می روند  
نمایه ای- نمایه ای.  شمایلی-  نماد ین،  شمایلی-  نشانه های  همانند  

نماد ین. 
مطالعه  قابل   )3 نمود ار)شماره  د ر  طبقه بند ی  مباحث  جمع بند ی 

نمود ار 1. ساختار سه وجهی نشانه ها)منبع: نگارند گان(

 

نمود )د ال(
Representament

موضوع)مصد اق(
Object

تفسیر)مد لول(
Interpretant
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است.

سفالینه های شوش
کهن ترین سفالینه های ایران مربوط به محوطه ی شوش، مهم ترین 
شهر عیالم می باشد  که طی کاوش های هیأت د مرگان کشف شد ه 
است. شوش یکی از قد یمی ترین استقرارگاه های انسان د ر طول ماقبل 
تاریخ و د وران تاریخی بود ه است. سفالینه های شوش بخشی از اشیاء 
تد فینی است که از شهر مرد گان، د ر پایین ترین الیه ی تپه ی شوش 
که ارتفاع متوسط آن 25 متر است، به د ست آمد ه است. نقوش به 
کار رفته بر روی ظروف برگرفته شد ه از طبیعت بود ه و د ربرگیرند ه 
تصاویر مختلف گیاهي، حیواني،  انساني،  هند سي،  تجرید ي می باشند  
ترسیم  شد ه اند .  آراسته  هم  با  ترکیب  د ر  و  مجزا  صورت  به  که 
نقشمایه ها فقط با یک حرکت قلم استاد انه و موزون و یکنواخت 
انجام می گرفت)پوپ، 1387(. طراحی ظروف سفالینه های شوش به 
چهار د سته تقسیم می شوند : 1. کاسه و یا قد ح، 2. آبخوری یا جام،    

3. د یگچه و یا د یزی و 4. ظروف کروی)رفیعی، 1387: 120(.

جایگاه آب د ر ایران باستان
 آب از همان آغاز د وران حیات انسان نقش به سزایی د اشته است، 
حتی بشر غارنشین کوهی  د ر نزد یکی چشمه ها و نهرها می زیستند . 
نیز  زیست شان  مکان  اجتماعی شان  پیشرفت  برحسب  انسان ها 
متفاوت بود ه است. به گونه ای که  آغاز تاریخ بشری نیز د ر جوار 
تمد ن های  که  بود   غیره...(  و  رود ها...  همچون)نام  مهمی  رود های 
مهمی از آن د وران پروراند ه شد . که د ر آنجا زند گی می کرد  د ر 
کنار آن نهر یا چشمه ی آبی د ر کنارش بود . مناسب ترین سرزمین ها 
برای بشر اولیه بر حسب پیشرفت اجتماعی شان متفاوت بود . اند کی 
این مناسب ترین ها، کنار رود های  تاریخ،  از آغاز  تاریخ و  از  پیش 
جیحون،  گنگ،  سند ،  کارون،  فرات،  د جله،  نیل،  همچون  مهمی 
سیحون و غیره بود ند  که تمد ن ها مهمی از آن د وران را پرورد ند . 
از  می آیند .  به حساب  بشری  فرهنگ  ماد ران  رود ها  این  واقع  د ر 
همان د وران بسیار کهن بشر د ریافته بود  که آب از د ل کوه ها و یا 
از د ل زمین برمی خیزد  و منبعی غنی محسوب می شود . این تقد س 

روز به روز بر آب افزود ه شد )قرشی، 1380: 46-45(.
لذا این نقش آفرینند گی آب د ر ایران باستان از قد یمی ترین ایام از 
اعتبار و جایگاه خاصی برخورد ار است، ترسیم و نقاشی و تزئینات 

بر روی آثار معماری و یا سفالی و یا فلزی و یا غیره، د ر اکثر موارد  
نشانگر و بیانگر موضوع منحصربه فرد  تلقی می شود . حضور آب د ر 
فرهنگ و اند یشه ایرانی همواره با آیین های مخصوصی همراه بود ه 
است. حتی برخی از آنها به شکل های مختلف د ر زند گی روزمره 
ما حضور د ارند ؛ آیین هایی چون جشن آب ریزان، نیایش باران، آیین 
نوروز و ریختن آن د ر پشت سر  شستشو، غسل و حضور آب د ر 
نیز  ایران  بومی  هنرهای  د ر  آب  اسطوره  اساس،  همین  بر  مسافر. 
بنابراین د ر تمام اد وار  جایگاه ویژه ای د ارد )کامیاب، 1389: 15(. 
کهن، آب اولین و آخرین نشانه حیات بشری است و نقش ویژهای 

د ر زند گی مرد م  د ارد .

مفاهیم نقوش جانوری، گیاهی و هند سی د ر آثار فرهنگ ایرانی
پیکره های جانوری یکی از قد یمی ترین نقوشی است که انسان د ر 
آثار خود  ترسیم نمود ه است. این نقش مایه ها د ر هنر ایران)همانند  
د یگر نقوش(، صرفًا جنبه تزیینی ند اشته اند  بلکه گاهی بیانگر امید ، 
ترس یا توسل به نیرویی برای مبارزه با خطرهای طبیعت و حیات 
بود ند  و گاهی بیانگر اعتقاد ات مذهبی و افسانه ها. همین ارزش ها و 
بیان های مخصوص، گاهی نقوش را تبد یل به نوعی عالیم قرارد اد ی و 
نماد ین کرد ه بود  که د ر طی تاریخ از آنها به عنوان انتقال پیام استفاد ه  
می کرد ند )خزایی و سماواکی، 1381: 8(. نقاشی روی سفال یکی از 
با  باستان محسوب می شود  که  ایران  پد ید ه های فرهنگ  رایج ترین 
نقوش و نقشمایه های طبیعت گرایانه و استلیزه شد ه بر روی ظروف 
ترسیم شد ه اند . د ر این بخش به معنا و محتوای نقوش طراحی شد ه بر 

روی سفالینه های شوش می پرد ازیم.

نقوش حیوانی
1. نقش بز کوهی

بسیار  باستان  د وران  آثار  نقاشی های  یا  و  مجسمه  د ر  نقش  این 
اغلب  اغراق آمیز  شاخه ای  با  همراه  حیوان  این  است.  بود ه  مرسوم 
مظهر  کوهی  بز  ایالم  و  شوش  د ر  می شد .  ترسیم  هند سی  نقوش  با 
فراوانی و رب النوع رویید نی ها خواند ه شد ه است. شاخ بز کوهی به 
عنوان قد رت جاد ویی پنهان بود ه که به صورت سمبلی از چاالکی بر 
روی آثار کشید ه شد ه و نماد ی از ماه4 شناخته شد ه است. شاخه ای 
ماه  با هالل  ارتباط  د ر  را  مقد س  حیوان  این  اغراق آمیز  و  خمید ه 
ملی  حیوان  بزکوهی   .)1388 د انسته اند )بهرام پور،  باران  نزول  و 
اعصار مختلف  ایرانی شناخته شد ه است)وزیری، 1369: 145(. د ر 
این حیوان د ارای معنا و مفاهیمی متفاوتی بود ه است که اغلب آن 
را د ر ارتباط با آب و مظهر خد ای باران و یا فرشته ی باران مجسم 
نمود ه اند )د اد ور و منصوری، 1385(. مراجعه شود  به )تصاویر 8 و 

 .)11
تصویر 8 ساغر سفالین به رنگ نخود ی مایل به سفید  و با ارتفاع 

نمود ار 3 . طبقه بند ی نشانه ها براساس رویکرد  نشانه شناسانه)منبع: نگارند گان(
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29 سانتی متر، کشف شد ه از شوش می باشد  که بسیار معروف است. 
د اد ه است که د ر مرکز  بز کوهی تشکیل  این ساغر را  نقش اصلی 
شاخه ای مد ور جانور، سنبلی از گند م د ر د ایره شطرنجی شد ه که 
نمایند ه و نماد ی از زمینه ای کشاورزی و زراعی است، تصویر شد ه 
است. زیر د هانه ی ساغر، پرند گان مرد اب و د ر فاصله ی د و تصویر 
اصلی، جانوران مهاجم همچون سگ هایی نقش شد ه اند  که د ر روند  
آرام محیط زیست و زند گی خلل وارد  کرد ه اند  و نماد ی از نیروی 
خصم و متضاد  است. و د ر تصویر11 مزین به نقش بز کوهی استیلیزه 
شد ه با شاخه ای مد ور که د ر مرکز د ایره نماد  آب د ر میان قرص 
ماه تصویر شد ه است. د ر زیر د هانه پرند گان گرد ن د راز، مرد اب 
به صورت مکرر ترسیم شد ه اند . شاخ بز کوهی تمثیلی از آب است 
می شود   د ید ه  موج د ار  با خطوط  همراه  د ایره  نقش  آن  میان  د ر  و 
که همگی آنها د ر جهت خواهش ها، پیام ها و آیین های هنرمند ان 

سفالگر تصویر شد ه اند )بهرام پور، 1388: 94(.

2. نقش پرند گان
پرند ه د ر فرهنگ ایران، منتقل کنند ه ی وحی و سروش و نمایند ه ی 
می باشند .  صاعقه  و  خورشید   ابر،  آتش،  از  تجسمی  و  کل  عقل 
گرد ن  پرند گان  هستند .  آسمانی بود ن  و  آسمان  از  نماد ی  پرند گان 
با آب و ماه هستند )بهرام پور، 1388(. د ر سراسر  ارتباط  د راز د ر 
و  ابر  نماد   کلی  طور  به  پرند ه  ایران،  تاریخ  ار  پیش  اسطوره های 
باران و یا پیک باران بود ه است. د ر سفال های شوش نیز به خوبی 
قابل رویت می باشد )پرهام، 1371(. آثار مورد  نظر متعلق به شوش، 
موقعیت  علت  به  مذکور  مکان  می باشد .  خوزستان  استان  د ر  واقع 
مرغ های  اغلب  استقرار  محل  تابستان،  یا  زمستان  د ر  جغرافیایی 
مهاجر آبزی و گرد ن د رازی از جمله پلیکان، حواصیل، لک لک، 
فالمینگو، غاز و د ُرنا می باشد . پرند گانی که بر روی جام شوش نقش 
د ر قسمت باالی  بسته اند ، پرند گان گرد ن د رازی هستند  که مکرراً 
جامه ای شوش ترسیم شد ه اند . پرند ه ی مورد  نظر به شکل پرند گان 
آبزی است که د ر تاالب خوزستان زند گی می کنند . به تصویرکشید ن 
این  اتحاد  و همبستگی  تعد اد  زیاد ی از پرند گان می تواند  نشانی از 

پرند گان نیز باشد )تصاویر  5، 7 ، 8 و 11(. 

3. نقش ماهی5 
بیرون  گل  مقد اری  اقیانوس  از  ماهی  نخستین  قومی  باورهای  د ر 
آغاز  و  شروع  از  سمبلی  نیز  و  گرفت  آن شکل  با  زمین  که  آورد  
است و آن را بر پشت خود  قرار د اد  که نشانه و مظهر نگاه د اری و 
محافظت است)د اد ور و منصوری، 1385: 96(. یکی از بروج آسمانی 
بهنام حوت یا سمکه)ماهی( که د وازد همین ماه سال)اسفند ( می باشد ، 
و  آب  فرشته ی  آناهیتا  نماد های  از  یکی  ماهی  است.  شد ه  نامید ه 
باروری است که وظیفه ی اصلی نوروز را که باروری است بر عهد ه 

د ارد  و وجود  آن باعث برکت می باشد ؛ خورد ن ماهی د ر شب عید  
از این روست. د ر برخی مناطق ماهی را د ر د رون کاسه ای می اند ازند  
باشد )بهرام پور،  شاد کامی  از  نماد ی  و  حالل  روزی  از  نشانی  که 
و  حاصل خیزی  از  نماد ی  کلی  بطور  ماهی   .)122-1225  :1388
باروری می باشد  و د ر آغاز همراه با الهه ی ماد ر بود )اکبری، 1394: 
173(. از آنجائی که ماهی به آب زند ه است، از آن به عنوان نمود ی 
است. ماهی  استفاد ه می شد ه  تازگی و طراوت  باران و  و  برای آب 
به  می شد ه  شناخته  باروری  منشاء  که  آب  و  د ریا  تجسم  برای  را 
کار میبرند )بهمنی، 1389: 126(. تصویر 9 بشقابی است به رنگ 
نخود ی مایل به سفید ، د ارای 12 ماهی. 2 ماهی د ر مرکز و 5 ماهی 
د ر حاشیه ی میانی و 5 ماهی د ر حاشیه ی آغازین. این مجموعه را 

می توان از رموزی د انست که مرتبط با برج د وازد هم سال است.

4. نقش سگ
سگ کهن ترین جانوری است که رام آد می گرد ید  و زود تر  از هر 
جاند اری با انسان انس گرفت و بیش از هر جاند اری یار مرد مان، 
گفته  اوستا  متون کهن  د ر  است.  گوسفند ان  و  انسان  پاسبان  همواره 
شد ه است که د ر جهان د یگر د و سگ مینوی به پاسبان پل جینود  
سگ   .)1391 علی آباد ی،  شد ه اند )عبد الهی،1381و  کاشته  )صراط( 
نقش بسته بر جام و ظروف شوش به د لیل فرم بد نش شبیه به سگ 
سرعت،  چون  معانی  خوش اند امی  د لیل  به  سگ  این  و  است  تازی 
شکار و غرور را نیز د ر برمی گیرد  و ایرانیان و مصریان از وی د ر 
 :1370 می کرد ند )جابز،  استفاد ه  بزکوهی  همچون  جانورانی  شکار 
آب،  سه گانه ی  عناصر  به  وابطه  نخست  نظر  د ر  سگ  نماد    .)68
ماه، خاک است که د ارای مفاهیم پنهان زنانه می باشد . این حیوان 
نماد های متناقصی را د اراست؛ چرا که از یکسو نماد  قد رت جنسی، 
از  حیات،  قوه ی  نشانه ی  مرگ،  از  بعد   د نیای  به  عالِم  نسل،  بقای 
 :1394 می باشد )اکبری،  وسوسه گری  فریبند گی،  از  نماد ی  طرفی 
آب  نماد   عنوان  به  سگ  د وران  این  سفالینه های  د ر   .)180-179
مورد  استفاد ه قرار گرفته است)بهمنی، 1389: 127(. تصاویر 8 و 11 
و 12، د ر نگاه نخست تشخیص این حیوان مشکل به نظر می رسد . 
نمایش د اد ن حرکت و  برای  این جانور احتمااًل  کشید گی زیاد  بد ن 
د وید ن ترسیم شد ه است. اما تکرار این طرح بر روی این سفالینه ها 

معنایی فراتر خواهد  د اشت.

5. نقش اسب
د ر فرهنگ هند  و اروپاییان اسب از د یرباز مقد س بود ه چراکه 
روزمره از این حیوان بسیار استفاد ه می شد ه است و مورد  اهمیت و 
اسب همچون  باستان،  ایران  فرهنگ  د ر  است.  بود ه  توجه همگان 
د یگر چهارپایان برای برخی خد ایان قربانی شد ه است که از جمله ی 
این حیوان  قربانی  می باشد .  عنصر آب(  نگهبان  ناهید )فرشته ی  آنها 
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موجب کامیابی و برکت بود ه است. د ر فرهنگ ایرانی اسب بیشتر 
با گرد ونه همراه است)بهرام پور، 1388: 114-115()تصویر4 (.

نقوش گیاهی
د رخت و گیاه

از روزگاران کهن گیاه د ر زند گی بشر نقش مهمی را ایفا نمود ه و 
د ر کشاورزی، زمین، آب،گیاه و گرد ش فصول اهمیت فراوانی د اشته 
است. د ر طرز تفکر ایران باستان، پید اش گیاهان و سبزه و گند م ها 
نماد ی از زند گی و حیاتی د وباره بود ه و د ر آن کرامات فراوانی به 
گیاهان نسبت د اد ه شد ه است. از طرفی گاهی طرح بز به طور مستقل 
بر روی ظروف به چشم می خورد  و زمانی تعد اد  زیاد ی از آنها را 
مشاهد ه می کنیم که گروهی نقش شد ه اند . این حیوان نیاز به گیاه 
د ارد  و کوه منبع رستنی هاست، هرکجا بز کوهی با آن چابکی خاص 
د ر   .)148  :1388 د ارد )بهرام پور،  گیاه  و  آب  از  نشان  شود ،  د ید ه 
ایران باستان ارتباط د رخت و آب از تقد س ویژه ای برخورد ار بود ه 
است، ارتباط بین گیاه، آب و زمین سه عنصر برجسته د ر زند گی 
کرد ه  جلوه گری  نیز  شوش  هنری  آثار  د ر  حتی  ابتد ایی  کشاورزی 
است. تصاویر6 الی 8. د ر تصویر 13)د ( نقشی از د و د رخت سرو یا 
کاج مشاهد ه می شود ، این نقش را وابسطه با ماه و گاهی با خورشید  
می د انند  که اغلب د ر کنار رود هاست. مظهری از جنبه های مثبت و 

مفرح زند گانی می باشد . 

نقوش هند سی
مرد م ایران باستان پس از آشنایی با نقاشی روی سفال د ر آغاز از 
خطوط هند سی استفاد ه میکرد ند  و سپس رفته رفته تقلید  از طبیعت 
جای خطوط هند سی را گرفته و نقاشان بر روی آنها گل ها و گیاهان 
و نقوش حیوانی به صورت ساد ه و استلیزه شد ه نقاشی کرد ند . نقوش 
نقاشی  ترکیب های هند سی  از  استفاد ه  با  ظروف سفالینه های شوش 
شد ه اند  که شاخص ترین آنها طرح د ایره، مربع، مثلث، خطوط منحنی 

و یا شکسته راه راه د ید ه شد ه است.

1. د ایره
روانی  معانی  تد اعی  زنانه،  نماد   حیات،  و  هستی  نماد   د ایره 
به  تا  ایام  قد یمی ترین  از  که  است  سمبلی  مهم ترین  د ایره  می باشد . 
از  است  نمود ه  القا  را  یکسانی  ذهنیت  اختالفی،  اند ک  با  امروز 
همچون  مفاهیمی  برگیرند ه ی  د ر  آن  نماد ین  یا  و  طرفی  سمبولیسم 
زمان، حرکت پیوسته و مد ور آسمانی، ابد یت، کمال و با الوهیت د ر 
ارتباط می باشد )قرش،1380(. د ر تصاویر 7 و 8 د ر قسمت مرکزی، 
7 عد د  شکل د ال مانند  که به وسیله خطی بهم پیوسته اند ، قرار د ارد ، 
ا شاره شد ه است، از د یگر نشانه های نجومی عطارد  حرف »د « است 
که یک قوس شکسته د ارد  که شکل کوژ یا قوژ مانند  که نشانه هایی 
از د و ایزد  به هم پیوسته تیر- ناهید  می باشد  که این نشانه د ر د اخل 

د ایره ای بین شاخه ای هاللی شکل بز کوهی به تعد اد  7 عد د  به معنای 
7 نماد  فرود گان یاد  شد ه است)اقتد اری، 1354: 958(. از طرفی این 
د ر  گیاه  و  آب  و  امواج  با  د ایره  می باشد .  نیز  گند م  تد اعی  شکل 
ارتباط است، د ر تصویر 11  نقش د ایره ای د ر میان شاخ بز مشاهد ه 
می شود  و نمایانگر آبگیره ی ماه)آبد ان( است. نماد  ماه با اشاره به 
صفت باران و بارند گی اوست)گد اره، 1358: 45(. آب نماد  ماه بر 

روی زمین است.

2. مثلث
به  مثلثی  است. هر  آغازین  منشأ  و  تجلی  مثلث،  مستقیم  به طور 
زمین،  با  متساوی االضالع  مثلث  می شود .  مرتبط  خاص  عنصری 
آتش  با  متساوی الساقین  هوا،  با  مختلف االضالع  آب،  با  قائم الزاویه 
از آناهیتا  نماد هایی  است. به د لیلی تشابه مثلث وارونه به زهد ان، 
و باروری هم شمرد ه اند )اکبری، 1394: 203-204(. از آنجائی که 
گوزن و یا بز کوهی نماد ی از ماه و آسمان است گاهی با د و مثلث 
نشان د اد ه شد ه است. بعد ها مثلث از نماد  آسمان گرد ید . د و مثلث 
که از رأس به یکد یگر متصل هستند  نشانی از گوزن و یا بز کوهی 
می باشد )بهرام پور، 1388(. رأس مثلث اگر به طرف باال باشد  نشانی 
از کوه و استقامت و گاهی اشاره به آسمان د ارد . همین آتش نشانی 
به  رو  رأس  با  یعنی  بالعکس  ولی  می باشد   آتش  و  مذکر  ازجنس 
پایین نماد ی از آب و زنانگی است)کوپر، 1386: 344(. به طور کلی 
د ر تمامی نقوش سفالینه های شوش این نقش د ر ترکیب بند ی اثر و 

ترکیب طراحی نقوش به کار برد ه شد ه است. 

3. مربع
نقوش  مایل،  با خطوط  است. مربع  نماد  زمین  به  متعلق  نقش  این 
د ر  موازی  خطوط  می باشد .  زراعی  زمین های  از  نشانی  شطرنجی، 
یا زمین است. مربع همراه با خطوط موج د ار  د اخل مربع نماد  راه 
کشاورزی  زمین  د ریاچه،  یا  و  آب  ماه،  نماینگر  د ایره  د اخل  د ر 
و  خشتی  نقوش  شوش،  سفالینه های  د ر   .)1388 می باشد )بهرام پور، 
شطرنجی به وضوح قابل روئیت است. تصاویر1 الی 4 و 7 و 10 و 
13ج هرکد ام به نوعی د ر کاد ر مربعی و مثلثی ترسیم شد ه اند  که 

همگی آنها نماد ی از تاللو آب و کوهستان های آبخیز هستند .

نقوش راه راه)موج د ار، زیگزاگ(
د ر  بود .  مؤنث  رود   باستان،  ایران  تاریخی  پیشینه ی  د ر 
نشان  موج د ار  نقشمایه های  به وسیله ی  آب  شوش  هنر  سفالینه های 
د اد ه می شود .مارپیچ ها و یا زیگزاگ ها د ر جنبه های گوناگون نشانی 
جمله  از  طرفی  از  هستند .  آب  بانوی  ایزد   نیروی  از  جنبه هایی  از 
نماد های کوه، مثلث و خطوط زیگزاگ می باشد )تصویر 3(. خطوط 
شکسته گاهی نماد ی از آتش و گاهی نماد ی از کوه اند ، چرا که د ر 
برخی از کوه ها چشمه ها و آبشارهایی جاری می شود ، لذا کوه را د ر 
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، دارای نقوش پرنده، نقش مثلثی و 3ی تصویر شماره ، نقوش شطرنجی و حلقوی و مثلثی2ی تصویر شماره ، نقوش شطرنجی و مثلثی1ی تصویر شماره

 خطوط راهراه
 122-121فر، ق.م، کامبخش 3500( جام سفالی، شوش، 3بشقاب سفالی،  2و1

      

   

 

       

 

        

 
، نقوش پرندگان، خورشید، 4ی تصویر شماره

 ، نقش بز کوهی، نقوش هندسی مثلثی،6ی تصویر شماره ، نقش موج آب و پرنده و خورشید5ی تصویر شماره درخت، حیوانی شبیه خوک 

-700ریتون به شکل اسب، نگهداری مایعات، 
ی ملی ایران.)کیان اصل، ق.م، شوش، موزه800

1387 :28) 
ی چهارم ای، سفال نخودی، هزارهی دکمهآبخوری یا جام با پایه (227: 1387ق.م )پوپ،  3500خمره، شوش، 

 (26: 1387ی ملی ایران، )کیانی اصل، ق.م،  شوش، موزه

        

 

  

 
 ق.م. 2500جام شوش، حدودا  : 7ی تصویر شماره

www.thelanguageofarchaeolog 
ی چهارم ی دوم هزاهجام شوش، حدودا نیمه: 8ی تصویر شماره

 (93: 1380)قرشیمتر سانتی29ق.م ارتفاع 
 

اد غام  با یکد یگر  این د و عنصر را  با آب د انسته و د ر نقش  ارتباط 
می کنند .

معرفی سفالینه های شوش و تحلیل و تشریح عناصر تصویری 
د ر آن

از آنجائی که سفالینه های شوش از تعد د  و کثرت نقش برخورد ار 
مذکور  سفالینه های  د ر  تصویری  عناصر  تمامی  بررسی  و  هستند  
انتخاب 15  این پژوهش می باشد ، محقق فقط به  خارج از حوزه ی 
اکتفا  با مفهوم آب هستند ،  از سفالینه های شوش که مرتبط  نمونه 
نمود ه و سعی د ر انتخاب آثار متنوع گشته است. از طرفی برخی از 
تصاویر که قطعه ای شکسته شد ه و باقی ماند ه از سفالینه های شوش 
تحلیل  است.  شد ه  آورد ه  منتخب  نمونه ی   15 بین  د ر  نیز  می باشد  
و  عناصر   1 شماره ی  است؛ جد ول  شد ه  تنظیم  سه جد ول  د ر  آثار 
با  نمونه ی مطالعاتی که مرتبط  نشانه های تصویری موجود  د ر هر 

تحلیل  به   2 جد ول  د ر  د ارد .  اشاره  است،  آب  مفاهیم  و  مضامین 
بصری  و  تصویری  عناصر  از  منتخبی  نمونه های  نشانه شناسانه ی 
پرد اخته می شود . جد ول 3 به بررسی میزان توزیع فراوانی متغیرهای 
مربوط به   واکاوی نشانه های عناصر تصویری می پرد ازد . و نمود ار 4 
روند  بررسی عناصر و نشانه های تصویری سفالینه های شوش را بر 

نمود ار 4. طبقه بند ی نقوش و عناصر تصویری
براساس نوع نشانه)منبع: نگارند گان(

    تصویر 1. نقوش شطرنجی و مثلثی                 تصویر 2. نقوش شطرنجی و حلقوی و مثلثی                تصویر 3. د ارای نقوش پرند ه، نقش مثلثی و 
                                                                                                                                                                              خطوط راهراه

تصاویر 1و2( بشقاب سفالی،  تصویر3( جام سفالی، شوش، 3500 ق.م، کامبخش فر، 122-121 

       تصویر 6. نقش بز کوهی، نقوش هند سی 
مثلثی، آبخوری یا جام با پایه ی د کمه ای، سفال 
نخود ی، هزاره ی چهارم ق.م،  شوش، موزه ی ملی 

ایران، )کیانی اصل، 1387: 26(

تصویر 8. جام شوش، حد ود ا نیمه ی د وم هزاه ی 
چهارم ق.م ارتفاع 29سانتی متر )قرشی، 1380: 93(

تصویر 4. نقوش پرند گان، خورشید ، 
د رخت، حیوانی شبیه خوک، ریتون به 

شکل اسب، نگهد اری مایعات، 700-
800 ق.م، شوش، موزه ی ملی ایران

)کیان اصل، 1387: 28(

تصویر 7.  جام شوش، حد ود ا 2500 ق.م. 
www.thelanguageofarchaeolog.com

تصویر 5. نقش موج آب و پرند ه و 
خورشید      
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  ,2003Seyedsajjadi :52ی ملی ایران، : بشقاب، نقش ماهی، شوش، موزه9ی تصویر شماره

 هزاره دوم نیمهشوش،  منقوش سفالی : جام10ی تصویر شماره
 (1: 1387)پوپ،  .م.ق چهارم

  
متر، رنگ: نخودی سانتی24م ارتفاع:.ق چهارم هزاره دوم شوش، نیمه منقوش سفالی : جام11ی تصویر شماره

 (126: 1349مایل به سفید )معصومی، 
، نقش سگ )پوپ، Iی سفالی، شوش: پیاله12ی تصویر شماره

1387 :222) 

  
  

 )د( نقش درخت و آب ج( نقش شطرنجی )ب(نقش حلقوی همراه با خطوط مواج و انسان )الف(انسان

            
 ها، نقش دایره همراه با هفت تزئین نمایش گروهی انسان 9)ی ی انسانی مردانه، نقش دایره همراه با چهار مثلث در قالب مربع)خ( پیکره
 (164و  163: 1388پور، ( خ و ی )بهرام99: 1394(د )اکبری، 222-221: 1387)پوپ، الف الی ج ، Iای از شوشسفالینههای تکه: 13ی تصویر شماره

         
سی از پرندگان نقش پرندگان، لیوان سفالی، شوش، دارای دو نقش هند :14ی تصویر شماره

 (137: 1388پور، ی شوش، )بهرامسفالینه: نقش پرندگان در 15ی تصویر شماره ( 2: 1387)پوپ، 

 

جد ول 1. بررسی عناصر تصویری مرتبط با آب د ر سفالینه های شوش)منبع: نگارند گان(

Seyedsajjadi, 2003: 52  ،تصویر10. جام سفالی منقوش شوش، نیمه د وم هزاره چهارم ق.م. تصویر 9. بشقاب، نقش ماهی، شوش، موزه ی ملی ایران
)پوپ، 1387: 1(

تصویر 12. پیاله ی سفالی، شوش، نقش سگ
)پوپ، 1387: 222(

خ( پیکره ی انسانی مرد انه، نقش د ایره همراه با چهار مثلث د ر قالب مربع                                             ی( نمایش گروهی انسان ها، نقش د ایره همراه با هفت تزئین 
تصویر 13. تکه های سفالینه ای از شوش، الف الی ج )پوپ، 1387: 222-221(، د  )اکبری، 1394: 99(، خ و ی )بهرام پور، 1388: 163 و 164(

تصویر 15. نقش پرند گان د ر سفالینه ی شوش،                           تصویر 14. نقش پرند گان، لیوان سفالی، شوش،   
                       د ارای د و نقش هند سی از پرند گان)پوپ، 1387: 2(                                                                )بهرام پور، 1388: 137(

تصویر 11. جام سفالی منقوش شوش، نیمه د وم هزاره چهارم ق.م، ارتفاع: 24سانتی متر، 
رنگ: نخود ی مایل به سفید  )معصومی، 1349: 126(

             الف( انسان                     ب( نقش حلقوی همراه با خطوط مواج و انسان           ج( نقش شطرنجی  د ( نقش د رخت و آب

صویر
اره ت

شم
 

 نقوش حیوانی

یاهی
ش گ

نقو
سانی 

ش ان
نقو

 

 عنصر بصری -نقوش هندسی

وهی
بز ک

رنده اسب سگ 
پ

 دایره ماهی 

 مربع

وزی مثلث
ل

 

 نوع خطوط

رنجی مربع
شط

وراتی 
زیگ

اه راه 
ر

حنی 
من

زاگی 
زیگ

جدار 
مو

 

1          *  *   *   
2        * *   *  *    
3    *        * *   *  
4   * *  *  * *   *  *    
5                  
6 *           *  *    
7 *   *  *  * * *  * *     
8 * *  *  *  * *    *     
9     *         *    

10            * * *    
11 *   *    * *    *  *  * 
12  *           *     

    *       *       الف13
 *   *  *    * *       ب 13
 *     *  * *         ج 13
  *          *      د 13
    *   * * * * *       خ13
    *      * *       ی13

14    *              
15    * * *  *    *  * * * * 

تعداد 
 4 3 3 10 6 10 1 3 7 9 4 5 2 7 1 2 4 نقوش
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جد ول 2. بررسی نشانه شناسی نقوش موجود  د ر سفالینه های شوش)منبع: نگارند گان(

 نوع نشان
 

 عناصر تصویری

 نمادین شمایلی اینمایه

عت شناسیرویکرد نشانهتوضیحات و مفاهیم تصویری بر اساس 
طبی

یانه
گرا

 
اتیو

گور
فی

-
اعی

انتز
 

شبیه
ی نا

زاع
انت

 ساز
عت

طبی
یانه

گرا
 

اتیو
گور

فی
-

اعی
انتز

 
شبیه

ی نا
زاع

انت
 ساز

عت
طبی

یانه
گرا

 
اتیو

گور
فی

-
اعی

انتز
 

شبیه
ی نا

زاع
انت

 ساز

های اند و نقش آن همراه با میترا در مهراباین حیوان را نمادی از مهر دانسته  *      *  
دانند و  بر روی آیین مهری به دست آمده است. سگ را حیوانی نگهبان می

  *      *   .(127: 1365 )یاوری،ها نمادی از آب بوده استسفالینه

از آنجائی که ماهی به آب زنده است پس نمودی از حیات، آبادانی، طراوت،          * 
باشد. ی باروری و آب( و مظهری از فراوانی میبوده و نمادی از آناهیتا)فرشته

ها نشانی از ارتباط آسمان)باران( با زمین را شده بر روی ماهینقوش ترسیم
 و حاصلخیزی است ی روزی حالل و نماد شادکامیکند. نشانهتداعی می

 .(1388پور، )بهرام

   *       

  *        

ف شان اطراها شناور بوده و یا زیستگاهاین دسته از پرندگان یا بر روی آب        *  
گونه از پرندگان همیشه در ارتباط با جه اینیتباشد. در نها میدریاها و رود

ها، نشانی از و گاهی با ماه هستند. استفاده از این نقش بر روی سفالینه آب
دهد، از طرفی شاید دلیل بر سارها میوجود مکانی حاصلخیز و چشمه

ی حیات شدن و جزئی از مانبع غذایی مردمان آن سرزمین بوده و نشانهشکار
مینگو شود. نقوش پرندگانی از قبیل اردک، مرغابی، فالبشریت محسوب می

لک و یا حواصیل گردن دراز در آثار شوش دیده شده و سمبلی از یا لک
 باد است. و گر سه عنصر آب، طبیعتباشند. پرنده تداعیآسمان، باران می

  *        

 
 *        

 
 *        

 
 *        

است، در لفظ عوام پرنده سمبلی از ابر، باد، پیام، جاودانگی شناخته شده         *  
ی روح  بوده که باشد. پرندگان در حال پرواز نمادی از گسترهنمادی از هوا می

ارتباط با ایزدان کند. لذا نشانی از آسمان و در بعد از مرگ به آسمان صعود می
 .(1370)جابز، هستند

  *        

 

 گر نوک پرنده و آب دریاچهتداعی       *  

 

ها، سمبلی از قدرت تولید النوعی باران و فراوانی و ربکوهی مظهر فرشته بز  *      * 
باشد. شاخ بز مثل و باروری، در ارتباط با ماه، آب، ایزد باران و گیاه هومه می

   ی گیاه)گندم، سرو و غیره( و دو مثلث نمادی از ماه و ریش و دم آن نشانه
صوص این حیوان بوده است. چسبیده از قسمت رأس در بز کوهی نماد مخهمبه

 .کندز تداعی مییدو مثلث نمادی از آسمان را ن
 

 *      *  

 

 *      *  

 

 *      *  

گزیند. پس حیات انسان وابسته کنا میجا سُهرکجا آب باشد انسان در همان
ی نر ی انسانی به عنوان الههپیکرههای شوش نقش تکبه آب است. در سفالینه

ها که اغلب زنان جمعی انسانها شناخته شده است، نقوش دستهآسمان
رقصنده را نمایانگر است، نشانی از برگزاری مراسم آیینی در جهت دعای خیر 

باشد. از طرفی و برکت، بارندگی، کاشت محصول و یا برداشت از مزارع می  

 *      *  
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 *      *  

 دار و یا نقوشی از گیاهان و نقوش گرددر اطراف نقوش انسانی نقوش موج
های شکارچی دیده شده همراه با تزئینات دیده شده است. گاهی نقش انسان

است که یا یک رقص آئینی در حفظ حیات و جاودانگی بوده و یا بعد از 
ی کاشت و برداشت محصول در جهت یاری و کمک کشاورزی و یا به انگیزه

  *      *   حفظ و مراقبت از مزارع کشاورزی بوده است.

 نشانی از درخچه  *      *  

 

سرو گیاهی است وابسته به ماه، گیاه در درون دایره نمادی از آبدان است. نماد   *      * 
اند. ی از جنگل پنداشتهامید به زندگی بعد از مرگ، دانش و کیهان و نشانه

زندگی کشاورزی است. به ارتباط بین گیاه، آب و زمین سه عنصر برجسته در 
طور کلی گیاهان در ارتباط با آب و رویش و باروری همراه هستند. چرا که 

باران طراوات  آبهای زمین و تغذیه شده و بعد از رشد با از اعماق آب
 شوند.بخشیده می

 

 *      *  

  *      *  
  *      *  

حال مربع و نقوش ترسیم شده در به طور کلی مربع نمادی از زمین است یا این 
های زراعی، نمادی از تأللو آب و گاهی آن نمادی از مزارع کشاورزی و زمین

های حاصلخیز است.  نقوش مواج داخل مربع به تنهایی نمایانگر کوهستان
باشد. به بیاین دیگر های کشاورزی و یا دریاچه، رود میمعانی از جمله زمین

 باشد.در فضای محصور نمادی از ماه و آب میدار موازی هم خطوط موج

  *      *  

 

    *     

 

  *      * 

   *      * 

   *      * 

 
دایره نمایانگر اجرام سماوی و هستی، ترکیب مربع و دایره نمادی از فلسففه و   *        

حیفات و هسفتی   وار و یا متحدالمرکز داخل دایره نمادی از خرد، نقوش منحنی
ی نماد دهندهو نشانی از برکه، مرداب، نشانی از انعکاس ماه بر روی آب، نشان

زنانگی است. وجود گیاه داخل دایره نشانی از ارتباط آسفمان بفا زمفین اسفت.     
های زراعی و کشاورزی و وجود نقوش شطرنجی در داخل دایره نمایانگر زمین

باشد که مظهر فراوانی و نشانی ه میقرارگیری مثلث در مرکز آن نشانی از کو
هففای شففوش از وجففود آب در آن منففاطر و رویففش گیاهففان اسففت. در سفففالینه

های بز کوهی، نمادی از دار در وسط شاخقرارگیری دایره با ترکیب نقوش موج
 ماه و آب است.

 

        * 

 

  *      * 

 

  *      * 

 

     *    

 

ی مقدس حاصلخیزی، باروری و های همگی سرچشمهها، دریاچهها، آبشاررود    *     
باشند. وجفود  نث میؤی هستی هستند. خدایان روها غالباً مرویش و پروراننده

این نقوش بر روی سفالینه، خبر از محل قرارگیری هنرمند در جوار ایفن نفوع   
یا پرنفدگانی   شک در تصاویر همراه این نقوش گیاهان وطبیعت بوده است. بی

اند کفه نمفاد از رویفش و فراوانفی و برکفت هسفتند. طراحفی        نیز ترسیم شده
هفا  خطوط موازی به صورت زیگزاگی نشانی از وجود رودها در دل کوهسفتان 

 باشد.انتها میها و رودهای بیگر آبداشته و گاهی از تداعی

 

     *    

     *     

      *    

 

     *    

 

 ترین عناصر هستیعناصر نمادین بنیادی: آب، باد، خاک، آتش، صریح *         
 تصویری مرتبط با مفهوم آبعنصر  41از بین  8 15 0 5 2 0 7 23 1 41تعداد: 
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فاقد  سبک طبیعت گرایانه  نیز  نماد ین  نشانه های  یافته اند . همچنین 
به  آن  ناشبیه ساز  انتزاعی  و  انتزاعی  فیگوراتیو-  گروه  د و  و  بود ه 

ترتیب 24% و 12/3% تقسیم بند ی و محاسبه شد ه اند .

نتیجه گیری
پژوهش  به  توجه  با  همچنین  و  تحقیق  سؤاالت  به  پاسخ  پی  د ر 

حاضر که با رویکرد  نشانه شناسانه انجام شد ه است د ریافتیم: 
شوش  سفالینه های  د ر  آراسته شد ه  تصویری  عناصر  و  نشانه  الف( 
د ر سه د سته قابل تقسیم بند ی هستند : 1. نقوش و عناصر حیوانی، 2. 
نقوش گیاهی، 3. نقوش هند سی. نقوش حیوانی شامل: نقش بزکوهی، 
نقوش پرند گان، نقش ماهی، نقش سگ، نقش اسب. نقوش گیاهی اعم 
از د رخت    و گیاه و علف. نقوش هند سی از جمله د ایره، مثلث، مربع، 

نقوش راه راه، موجد ار، زیگزاگ.
سه گانه ی  ساختار  یعنی  پژوهش  این  نشانه شناسی  ب(     رویکرد  
نشانه، بر مبنای رابطه ی د اّل و مد لول و مصد اق انجام شد ه است، آثار 
به شیوه ی گرد ش سه گانه ی تصویر میان شباهت، نشان، قرارد اد  و یا 
همان شمایل، نمایه و نماد  تحلیل می باشد . فرم های عناصر تصویری 
از  شد ه اند .  ترسیم  نماد ین  و  نمایه ای  شمایلی،  نشانه های  قالب  د ر 
به  رفته اند   کار  به  تلفیقی  صورت  به  تصویری  عناصر  اکثر  طرفی 
تصویری  عناصر  د ر  مد لول  و  د ال  رابطه ی  غالب ترین  که  گونه ای 
سفالینه های مذکور از رابطه ای»نمایه ای-نماد ین« برخورد اراند . د ر 
واقع سفالینه های شوش بیش از نیمی از د اله ای استعاری با مد لول های 
از  یک سوم  از  کم تر  حد ود اً  و  »نمایه ای-نماد ین«  رابطه ای  خود ، 
آنها »شمایلی« است. طبقه بند ی عناصر سه گانه ی نشان ها، به صورت 

طبیعت گرایانه، فیگوراتیو انتزاعی، انتزاعی ناشبیه ساز می باشد .
پ( عناصر تصویری د ر سفالینه های شوش براساس نوع پیام به طور 
کلی با مفهوم آب د ر ارتباط هستند ، اما به صورت جزئی از معانی 
د یگری نیز برخورد ار می باشند  چراکه طراحی و نقاشی این نشانه ها 
اعتقاد ات  و  باور  یک  از  سفالینه ها  روی  بر  تصویری  عناصر  و 

نوع 
 نشانه

بندی طبقه
 هادرصد نسبی فراوانی نشانه هابندی نشانهدرصد فراوانی مربوط به طبقه هانشانه

 اینمایه
 %3/3 گرایانهطبیعت

 %1/32 فیگوراتیو انتزاعی 6/43%
 %2/8 سازانتزاعی ناشبیه

 شمایلی
 0 گرایانهطبیعت

 %1/5 فیگوراتیو انتزاعی 1/20%
 %15 سازانتزاعی ناشبیه

 نمادین
 0 گرایانهطبیعت

 %24 فیگوراتیو انتزاعی 3/36%
 %3/12 سازانتزاعی ناشبیه

 

جد ول 3. توزیع فراوانی نتایج بررسی متغیرهای مربوط به واکاوی نشانه های عناصر تصویری )منبع: نگارند گان(

مبنای رویکرد  نشانه شناسانه را نشان می د هد .
اطالعات  استفاد ه کرد ن  قابل  منظور  به  پژوهش،  این  د ر 
گرد آوری شد ه از آثار، فراوانی متغیرهای مربوط به هر قسمت د ر 

جد اولی جد اگانه مورد  محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد . 

بحث و بررسی 

با توجه به نتایج ارزیابی شد ه و محاسبات صورت گرفته نسبت به 
جامعه ی  آماری و رویکرد  نشانه شناسانه د ریافتیم: 

سفالینه های  روی  بر  آذین شد ه  تصویری  عناصر  و  نقوش  از   %96
شوش د ر ارتباط با مفاهیم آب هستند . البته برخی از عناصر تصویری 
عالوه بر معنای آب د ارای مصاد یقی از د یگر مفاهیم هستند . از میان 
به  را  تعد اد   بیشترین  نمایه ای  نشانه های  انتخاب شد ه  نقوش  کلیه ی 
خود  اختصاص د اد ه اند ، از این نظر که بیشتر این نقوش نشان حضور 
آنها به  به عبارتی د یگر وجود   یا  و وجود  آب را تد اعی می کنند . 
 29 جمع آوری شد ه  تصاویر  طبقه بند ی  د ر  وابسته اند .  آب  حضور 
تصویر د ارای مشخصات تعریف شد ه ی »نمایه ای«، 7 نشانه »شمایلی«، 
صورت»نمایه ای-  به  تلفیقی  نشانه ی   22 و  »نماد ین«  نشانه   23
 %43/6 نمایه ی  نشانه های  فراوانی   3 جد ول  طبق  بود ه اند .  نماد ین« 
بود ه است. 20/1% نشانه ها را نشانه شمایلی تشکیل د اد ه اند  و مابقی 
36/3% نشانه های نماد ین بود ه اند . عالوه بر این سه گروه، نشانه هایی 
را  تلفیقی  نشانه های  که  گرفته اند   قرار  مختلف  گروه  د و  د ر  نیز 
نماد ین  نمایه ای-  نشانه ی   22 شامل  گروه  این  می د هند .  تشکیل 
نشانه ی  فیگوراتیو- انتزاعی و 5  نشانه  تعد اد  15  این  از  هستند  که 
نمایه %3/3  نشانه ها  از میان  ناشبیه ساز می باشند .  انتزاعی  باقیماند ه 
نشانه ها به سبک طبیعت گرایانه 32/1%، فیگوراتیو-انتزاعی و %8/2 
انتزاعی ناشبیه ساز می باشند . نشانه های شمایلی از مجموعه ی تصاویر 
به  را   %5/1 که  انتزاعی  فیگوراتیو-  د و صورت  به  جمع آوری شد ه 
فراوانی 15% تجسم  با  ناشبیه ساز  انتزاعی  د اد ه اند  و  خود  اختصاص 
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و  نحوه  از  نشانی  این  که  می گیرد   نشأت  اسطورهای  و  ماورائی 
حد ود  تأثیرپذیری هنرمند ان آن د وره از طبیعت و هستی پیرامونشان 
است لذا این نقوش د ر قالب سمبل ها و نماد ها و نشانه ها د رآمد ه اند ؛ 
از: حاصل خیزی،  عبارت اند   تصاویر  و مضامین  معانی  آن  از جمله 
زند گی،  خرد ،  فلسفه،  رویش،  حیات،  فراوانی،  و  برکت  زنانگی، 

الهه ها، باران، آسمان، طبیعت.

پی نوشت ها
بود ه  عام تر  معنای  به  فلسفه  بیشتر جزو  نشانه شناسی  مباحث   .1
است. بسیاری از علوم د ر گذشته، بیش  از آنکه روش و مباحث آن 
 .)Lidov, 1999:4( د قیق تر و علمی تر گرد د ، بخشی از فلسفه بود ند
نشانه یا باز نمود  چیزی است که به شخص یا چیزی د اللت می کند . 
شی ء یا مد لول)object( همان چیزی است که نشانه و یا باز نمود  ما 
به ازای آن است. و تفسیر کنند ه که غالبًا آن را نشانه ذهنی می د انند ، 
همان چیزی است که وقتی انسان با یک نشانه برخورد  می کند ، د ر 
ذهن او ایجاد  می شود . به سخن د یگر، تفسیرکنند ه شخص نیست؛ بلکه 
فکری است که د ر ذهن کسی ایجاد  می شود ؛ یعنی تفسیرکنند ه نوعی 
نتیجه است که می تواند  به نوبه خود  نشانه واقع شود  و بد ین گونه 
نشانه های د یگر به وجود  آید )جواند ل، 162:1380(. به طور خالصه 
یافت  انسان  زند گی  حوزه های  د ر  که  است  پد ید های  یک  نشانه 
می شود  که از کاربرد های آن حیطه های فکری و اجتماعی بشریت 
است. لذا کارکرد  نشانه، انتقال پیام و ایجاد  ارتباط بین فرستند ه و 

گیرند ه می باشد .
2. Charles Sanders Peirce

3. بر این اساس کلیه تصاویر به نسبت میزان نزد یکی و یا د وربود ن 
از طبیعت به سه د سته ی تصاویر: 1. طبیعت گرایانه، 2. فیگوراتیو- 
انتزاعی و 3. انتزاعی ناشبیه ساز،  تقسیم می شوند )پهلوان، 1381( که 
این تقسیم بند ی د ر نمود ار 4 و نیز جهت تحلیل جزئی تصاویر د ر 

جد اول 2 و 3  این مقاله مورد  استفاد ه قرار گرفته است.
ابتد ای  از  با باروری  4. از صفات ماه، باروری است و رابطه زن 
باستان  ماه د ر د وران  د اشته است و رابطه زن و  تفکر بشر وجود  
محقق می شود . حیوانات شاخ د ار از جمله بزکوهی به سبب شباهت 

شاخ با هالل ماه نماد  باروری نیز می باشد )عبد الهیان،1361(.
غذای  مغز،  غذای  عقل،  د ریا،  د انش،  ماهی:  سمبلیک  معانی   .5
مثل،  تولید   قوهی  تولید ،  قد رت  فراوانی  تعمید ،  غسل  مقد س، 
اسفند ماه  عالمت  د وماهی  رستاخیز.  ماد ینگی،  حماقت،  حرص، 

است)بهرامپور، 1388: 122(.

منابع فارسی
سوی  به  متن،  تا  تصویری  نشانه های  از  بابک)1392(،  احمد ی، 

نشانه شناسی ارتباط د ید اری، چاپ 13، تهران: مرکزی.
عامه،  فرهنگ  برنظریه های  مقد مه ای  د ومینیک)1388(،  استرتیناتی، 

مترجم: ثریا پاک نظر، تهران: گام نو.
اقتد اری، احمد )1354(، د یار شهریاران، جلد  نخستین آثار و بناهای 

تاریخی خوزستان، تهران:  انتشارات انجمن آثار ملی.
اکبری، پریسا)1394(، آب د ر هنر د نیای باستان، تهران: نشر تیستا.

بلخاری، حسن)1384(، اسرار مکنون یک گل)تأملی د ر مبانی حکمی 
نیلوفر مقد س د ر آیین، هنر و معماری شرق(، ج.1، تهران: نشر حسن 

افرا.
سفال،  د ر  ایرانی  مقد س  نماد های  بررسی  نسرین)1388(،  بهرام پور، 

تهران: آشوب.
هنرهای  د ر  نماد   و  نقوش  تطور  و  تحول  سیر  پرد یس)1389(،  بهمنی، 

سنتی ایران، با همکاری د کتر الیاس صفاران، تهران: د انشگاه پیام نور.
پرهام، سیروس)1371(، د ست بافته های عشایر و روستایی فارس، جلد  
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Rahpooye Honar/ Visual Arts
Abstract

Of the most important visual themes in ancient 

Iranian culture is the role of water in a variety of 

concepts. Water is the main foundation of the hu-

man creation and the life substance, it is fruitful in 

all aspects of human life and has a special prestige 

and dignity.  Water symbolizes life, fertility, purity 

and is the manifestation of cleanness. Humans have 

been associated with this pristine element since the 

beginning of creation.  Decoding a visual design 

with the concept of water provides a context for an 

in-depth understanding of the artwork containing 

this symbol. These motifs express specific meaning, 

so by examining the motifs taken from the experi-

ence of the ancient artist, one can easily derive many 

meanings from the thought and belief of the culture 

of that time.Of the main early centers in Iran whose 

people were engaged in manufacturing earthenware 

are the people of the Susa. The visual elements in 

Susa’s pottery are one of the richest pieces of Ira-

nian culture, with many hidden clues and symbols 

therein.Susa’s potteries are of the most valuable 

works of Iran where water symbols are abundantly 

decorated on them as various visual elements.Susa’s 

pottery is part of the burial objects obtained from 

the “City of the Dead” at the lowest layer of Susa 

Hill, with an average height of 25 meters.The motifs 

on containers are taken from nature and contain var-

ious plant, animal, human, geometric, abstract im-

ages that are ornamented in isolation and combina-

tion. The drawing of the textures was done with just 

a smooth, balanced pen movement. This research 

investigates the visual water element with the se-

miotic approach. Semiotic classifies the signs by 

specifying them in terms of the specificity and or-

ganization rules as well as particular symbolization 

processes, and identifies the meaning and concepts 

of the work. This article is an endeavor to recover 

codes of some motifs and explain their meaning 

in relation to the water element, while classifying 

and identifying different species of visual cues by 

analyzing the shapes and recognizing the signified 

meaning of images via comprehending their impli-

cations. The method in this research is descriptive-

analytical by studying library resources and collect-

ing images in books and museums.Fifteen works of 

Susa’s Pottery presented by these sources have been 

studied to answer the questions; What symbols of 

Susa’s ancient pottery are adorned with? How is the 

classification of visual elements based on the se-

miotic approach? What are the symbolic themes of 

these visual cues?The results showed the visual ele-

ments are divided into plant, animal and geometric 

categories. The structure of pottery motifs consists 

of a variety of schematic, indexical, symbolic, and 

hybrid symbols that are related to the signifier and 

signified and have a direct and sometimes indirect 

relationship with the concept of water, blessing, and 

fertility.  Meanwhile, most of the symbols and the 

visual element of water have a symbolic indexical 

relation.
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