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چکیده
بررســی لوت هــای تصویــر شــده در دســت پیکرک های ایالمی هــزاره دوم پ.م، موضوع نوشــتار حاضر اســت. مطالعــه بر روی 
که  گروه لوت های دســته بلند و لوت های دســته کوتاه شــد  بیــش از 50 مــورد از ایــن پیکرک هــا، منجر بــه تفکیک لوت ها به دو 
گرفته اســت. انواع لوت های نقش شــده در دســت نوازندگان از نظر  این دســته بندی، برای نخســتین بار در این مقاله صورت 
ساختمان ساز، تعداد وترها، عالئم موجود بر روی ساز در جهت تشخیص امکان وجود سیم گیر، دستان بندی و خرک بررسی 
شده است. همچنین ارتباط نوع ساز با پوشیده و برهنه بودن پیکرک ها، ارتباط آنها با خدایان و باورهای مردمان ایالمی و نیز 
امکان وجود تفکر جنسیت گرایانه در نواختن سازهای خاص در فرهنگ ایالمی، در این مقاله مورد توجه بوده است. از نتایج 
به دســت آمده در این پژوهش، احتمال وجود یک وتر و نقش همراهی کننده آواز برای لوت های دســته کوتاه اســت. همچنین 
کاسه آنها و نیز امکان وجود دستان بندی و انگشت گذاری بر  گروه بر اســاس شکل و اندازه  تقســیم لوت های دســته بلند به دو 
روی این ساز با توجه به شیوه نمایش دست چپ نوازندگان و وجود نشانه هایی مبتنی بر وجود دو وتر، از دیگر نتایج حاصل 
گردآوری اطالعات به روش میدانی و با استفاده از اسناد و منابع  از این پژوهش است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و 

کتابخانه ای انجام شده است.
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قدمــت ســاخت و اســتفاده از پیکرک هــا، بــه دوره پیــش از تاریخ 
ایالم باز می گردد. تندیس گری و پیکرک ســازی در دوره های مختلف 
پیــش از تاریــخ و تاریخــی در ایران تداوم داشــته اســت. پیکرک ها در 
دوره هــای پــس از ورود آریایی هــا بــه ایــران نیــز دیــده می شــوند و در 
اندازه هــا و تکنیک هــای متفــاوت تــا دوره اشــکانی مــورد اســتفاده 
گلــی حیوانــی و  کــه پیکرک هــای  بوده انــد. »کهن تریــن محــل ایــران 
گلی از آن به دســت آمده اســت،  انســانی، مهــره و صفحه هــای مــدور 
گلی حیوانی و انســانی  کــه قدیمی ترین پیکرک هــای  گنــج دره۱ اســت 
گلــی از طبقــه  از طبقــه اســتقراری E و بیشــترین تعــداد پیکرک هــای 
استقراری D به دست آمده اند")شهمیرزادی، ۱۳۸۷، ۲6۱(. شمارش 
دقیق این پیکرک ها، بســیار دشــوار است. بســیاری از این پیکرک ها 
کشــورها از جمله موزه لوور، موزه اشــمولین، موزه  در موزه های دیگر 
الیدن و تعدادی نیز در مجموعه های خصوصی نگهداری می شــود. 
که در موزه لوور وجود  کتاب خود، حدود ۲۲00 پیکرک را  اسپیکت در 

.)Spycket, 1992, 68-209(ح داده است دارد شر
گروه جای می گیرند:  پیکرک ها از جهت مواد ســاخته شــده، در دو 
گران بها ســاخته شــده و احتمااًل  که از ســنگ ها و فلزات  پیکرک هایی 
مخصوص به نجبا و درباریان بوده اند، و پیکرک های گلین که به تعداد 
بسیار زیاد و به صورت قالبی ساخته شده  و مصرف عمومی داشته اند. 
ایــن پیکرک ها، احتمااًل برای ســهولت دسترســی، ســرعت ســاخت و 
امــکان تولیــد انبوه، به روش قالبی ســاخته می شــدند. چنــد نمونه از 
کــه این پیکرک ها با آنها ســاخته شده اســت، در موزه لوور  قالب هایــی 
موجود اســت. "پیکــرک های ســفالین، هرچند از ظرافت هــای فنی و 
تغییرات ســبکی بی بهره نیســتند، لیکــن عمومًا در زمره پیکره ســازی 
)تندیس گری( مردمی طبقه بندی می شوند؛ این هم به دلیل موضوع 
آنها و هم اینکه ارزان و قابل دســترس برای ســاخت است. جنبه های 
ریختی به ویژه موضوعی، پیکرک های سفالین را بیشتر به سنت های 
فرهنگی غالب، خرافه پرســتی و حساســیت های همگانــی مردم ایالم 

میانه در دشت خوزستان پیوند می دهد")آذرپی، ۱۳۸۱، ۲۳(. 
در هــزاره دوم پیــش از میــالد، بخش قابل توجهــی از پیکرک ها را 
نوازندگان تشکیل داده اند. این نوازندگان، به دو دسته پیکرک های 
پیکرک هــای  می شــوند.  تقســیم  حیوانــی  پیکرک هــای  و  انســانی 
کوبه ای اســت.  حیوانــی، عمدتــًا تصویرگــر میمون هــای نوازنده ســاز 
پیکرک هــای انســانی، بــه لحاظ جنســیت، هــم نوازنــدگان زن و هم 
مرد را دربرمی گیرد. زنان عمدتًا با ســازهای کوبه ای و مردان بیشــتر با 
کشــیده شده اند. سازهای  ســازهای زهی و ســازهای بادی به تصویر 
کــه در دســت نوازنــدگان تصویر شــده، دو ســاز عمده را نشــان  زهــی 
گلیــن، دارای  می دهــد: چنــگ و لــوت. تصــور می شــود پیکرک هــای 
کارکردهــای آیینــی بــوده و بــه طور مســتقیم بــا باورهــای اعتقادی و 

دینی مردم ایالم ارتباط داشته است. 
لوت ها در این نوشــتار، از دو جهت بررسی می شوند. ابتدا سازها 
کارکرد  از جنبه سازشناســی و بررسی ســاختمان ساز تحلیل و سپس 
آنها با توجه به تفاوت پیکرک  ها در پوشش و دیگر نشانه های موجود 

بر روی آنها بررسی می شود. 
که در  هــدف بنیادیــن ایــن پژوهــش، مطالعــه لوت هــای ایالمــی 
گلین نمایش داده شــده، از دیدگاه سازشناسی،  دســت پیکرک های 
گــردآوری  بوده اســت. در ایــن مقالــه، روش تحقیــق شــامل مرحلــه 
کــه بــه شــیوه میدانــی با  گلیــن بــود  اطالعــات در مــورد پیکرک هــای 
مراجعــه بــه مــوزه ملــی۲ و عکســبرداری از چنــد نمونه پیکــرک انجام 
شــد، همچنیــن بخــش دیگری از تصاویــر پیکرک هــا از طریق مکاتبه 
ج از ایران انجام شــد. در بخش  و درخواســت تصویر از موزه های خار
کتابخانــه ای، اطالعات بیشــتر در مــورد پیکرک هــا از  طریق  تحقیــق 
کتــب و پژوهش هــای دیگــر پژوهشــگران ایرانــی و خارجــی  مطالعــه 
گردآوری شده به شیوه توصیفی- به دســت آمد. در نهایت اطالعات 
گرفــت و نتیجه گیری بر اســاس مطالعات  تحلیلــی مــورد بررســی قــرار 

گرفت.  انجام شده، صورت 

1. پیشینه حضور پیکرک های نوازنده در ایالم

امــا  دارنــد؛  دیرینــه  ســابقه ای  ایالمــی،  فرهنــگ  در  پیکرک هــا 
پیکرک های دارای ساز، در دو دوره حضور پررنگی در فرهنگ ایالمی 
پیــدا می کننــد. در اولیــن دوره، پیکرک هــای پوشــیده بــا لوت هایــی 
کاســه بیضی شــکل در دوره ســوکل مخ ها ظاهر  کوتاه و  دارای دســته 
شده و سپس در ایالم میانه، پیکرک هایی برهنه همراه لوت هایی با 

دسته بلند وارد فرهنگ ایالمی شده اند. 
*در ایالم، در طی سال های ۱۹00 تا ۱۴00 پیش از میالد، سلسله ای 
که به نام ســوکل مخ به معنی وزیر بزرگ  گرفت  حکومت را در دســت 
که یک عنوان سامی شده شامخ  یا شاهزاده عالی خوانده می شدند 
اداری سومری بود. شوش، پایتخت این حکومت بود و با هجوم پادشاه 

بابــل، حکومت این سلســله بر ایالم پایان یافــت )آمیه، ۱۳۸۹، ۴5(.   
در ادامــه، در دوره ایــالم میانــه، بــا پیکرک هــای برهنــه بــا پاهای 
کــه لــوت دســته بلنــد در  کیــد بــر جنســیت مذکــر آنهــا  خمیــده و تا
دســت دارنــد، مواجــه می شــویم. دوره ایــالم، میانــه بین ســال های 
که در این ســال ها، حکومت های  ۱۱00- ۱۴50 تاریخ گــذاری می شــود 
ایگهلکــی و شــوتروکی بــر منطقــه فرمانروایــی داشــته اند و در پیــکار 
مداوم با سرزمین های بین النهرین بوده اند )مجیدزاده، ۱۳۷0، ۱۸(. 
"پیکرک هــا در اوایــل دوره ســوکل مخ هــا، ملبس تصویر شــده اند اما 
در ادامــه در دوره ایــالم، میانه پیکرک ها بیشــتر به صورت برهنه و در 
Goodar-  ( حال نواختن یک ســاز زهی طویل نشــان داده شــده اند"



۱۹
لوت های نقش شده در پیکرک های سفالین ایالم باستان

zi-Tabrizi, 1999, 139(. "در نیمــه دوم هــزاره دوم پیــش از میــالد، 
گســترش  ک هــای خــاص و پرکاربــردی را  شوشــی ها پیکرک هــا و پال

که در انواع زیر دسته بندی می شوند: دادند 
کمربند و جواهرات دارد؛ که سربند  • یک زن برهنه 

کاماًل پوشــیده تنهــا و یا درحــال مراقبت از  کمــی از زنــان  • تعــداد 
کودکشان؛

که هم آغوشی یک زوج را نشان می دهند؛ • مدل های خوابیده 
.)Carter, 1997, 360("نوازندگان مضحک با پاهای خمیده •

پیکرک هــای دارای ســاز، در ایــن دو دوره از تاریــخ ایــالم، حضــور 
کمتــری از آنان دیده  پررنگــی دارنــد و در دوره های بعد، نشــانه های 
می شــود. ســپس در دوره اشــکانی، مجــددًا پیکرک های دارای ســاز 
کــه در ایــن دوره، بانوان چنگ نــواز تعداد  پرتعــداد ظاهر می شــوند ، 
بیشــتری از پیکرک هــا را شــامل می شــوند. برهنگی نیز تنهــا در دوره 

ایالم میانه در میان نوازندگان لوت دسته بلند دیده می شود. 

2. ساختمان لوت های پیکرک های ایالمی

در سیســتم طبقه بندی Sachs and Hornbostel، لوت در دســته 
که در آن  ســازهای زهــی مرکب قــرار می گیرد. نوعی از ســازهای زهــی 
یــک وتــر حامــل و یــک صفحه تشــدیدگر اصالتًا بــه هم پیوســته اند و 
نمی توان بدون تخریب ســاز، آ نها را از هم جدا ســاخت. لوت، سازی 
کــه در آن، صفحه صوتی و ســطح ســیم ها با هم  تعریف شــده اســت 

.)Sachs and Hornbostel, 1990, 138(موازی هستند
در دســته بندی لوت هــا، ابتــدا پوشــیده و برهنه بــودن۳ پیکرک ها 
جلــب توجــه می کنــد. بــا جداســازی پیکر هــای برهنــه از پیکرک های 
پوشــیده،  پیکرک هــای  کــه  آمــد  دســت  بــه  نتیجــه  ایــن  پوشــیده، 
لوت هایی با دسته کوتاه و پیکرک های برهنه، لوت هایی با دسته بلند 
در دســت دارنــد. با توجــه به نحوه نمایش دســت و زاویه آرنِج دســت 
پیکرک هــا، ایــن تفــاوت بهتر مشــخص می شــود. زاویه چرخــش آرنج 
دست پیکرک های برهنه، به سمت بیرون است )تصویر ۱(۴. در حالی 
که تاخوردگی آرنج پیکرک  های پوشــیده موازی با بازوی دست چپ و 
اندکی متمایل به سمت داخل بدن نوازنده است )تصویر ۲(. همچنین 
کاســه اندکی تفاوت دارند.  ســاِز پیکرک های برهنه، در شــکل و اندازه 
که در دســت پیکرک های پوشــیده قرار دارند، از یک شکل  لوت هایی 
کلــی در ســاختمان پیــروی می کننــد و تفاوت آشــکاری با هــم ندارند.

کوتاه 2-1- لوت های دسته 
کوتــاه، در هــزاره دوم پیــش از میــالد بر اســاس  لوت هــای دســته 
کامــل  کــه دارای لبــاس  نمونه هــای موجــود توســط نوازنــدگان مــرد 
هســتند، نواخته می شده اســت. این لباس، از یک باالتنه با آستین 
بلند و دامنی بلند تشــکیل شــده اســت. تمام پیکرک های پوشیده، 
گردنبندهایی با نماد هالل ماه )یا چیزی شبیه به  کاله به سر دارند. 
گردن نوازندگان دیده می شــود و برخی نیز  آن( و دایره ای تو خالی بر 

گردنبند نقش شده اند )تصویر۳(.  بدون 
این نوع لوت بدون مضراب و با انگشــتان شســت و ســبابه دســت 

کامل در  راســت نواخته می شــده اســت. دســت چپ نوازنده، به طور 
کاماًل در مشت  گرفته به طوری که وترها و دســته را،  انتهای دســته قرار 
خود نگه داشته است )تصویر۴(. هیچ گونه انگشت گذاری بر روی وترها 
)آنگونه که در لوت های دسته بلند نمایش داده شده است( در این ساز 
که از نزدیک  دیده نمی شــود. بر روی نمونه های موجود در موزه ملی 
کی از وجود دستان بندی بر روی دسته  که حا بررســی شد، نشــانه ای 
ساز باشد نیز مشاهده نشد اما در دو نمونه از پیکرک های موزه ملی و 
کتاب اسپیکت  که تصویر آن در  یکی از نمونه های موجود در موزه لوور 
وجود دارد، آثاری شــبیه به دســتان بندی )و شــاید تزیین دسته ساز( 
که این نشانه ها تا قسمت های انتهایی  بر روی دســته دیده می شــود 

گرفته، وجود دارد )تصویر5(.  کاسه قرار  که بر روی  دسته 
کوتــاه، هیچ نشــانه ای بــرای نمایــش تعداد  در لوت هــای دســته 

تصویــر4- تصویــر دســت چــپ نوازنــده بر روی 
ساز. 

مأخذ: )عکس برداری نگارنده از آثار موزه ملی(

تصویر 5- نمونه ای از نمایش دستان بندی.
شــماره  تصویــر  )Spyket, 1992؛  مأخــذ: 

)M20

تصویر 3- پوشش پیکر ک ها.
مأخذ: )عکس برداری نگارنده از آثار موزه ملی(

تصویر1- نحوه نمایش دست و زاویه آرنج  در نوازنده 
لوت دسته بلند.

 مأخذ: )Spyket, 1992 ؛ تصویر شماره 1218(

تصویــر 2- نحــوه نمایــش دســت و 
کوتاه.  آرنج در نوازنده لوت دسته 

از  مأخــذ: )عکس بــرداری نگارنــده 
آثار موزه ملی(
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وترهای موجود بر روی ساز وجود ندارد. به نظر می رسد عدم نمایش 
گرفته اســت. در لوت های دســته  وترهــا بــر روی ســاز، عمــدًا صــورت 
بلنــد، بر روی دســته ســاز شــیارهایی در جهــت نمایش وترهــا ایجاد 
شــده اســت و همچنین منگوله هایی در انتهای دسته نمایش داده 
کوتاه  که تعداد وترها را مشــخص می کند. در لوت  دســته  شده اســت 
که  که در دست نوازنده قرار دارد، نشانه ای  در انتهای دسته ساز نیز 
کی از بقایای وتر بســته شــده بر روی ســاز باشــد، دیده نمی شود.  حا
ایــن مســأله عــدم به جــا مانــدن جزئیــات انتهایــی وترهــا نمی تواند 
کــه در  ناشــی از آســیب دیدگــی ایــن بخــش در پیکرک هــا باشــد چرا
که مربــوط به بدن  ایــن نمونه ها قســمت های مجاور انتهای دســته 
کاماًل ســالم مانده و پایان یافتن دسته در این قسمت  نوازنده اســت 
دیده  می شود. در برخی نمونه ها، اندکی از انتهای دسته ساز بیرون 
کــه در نمونه  رویت شــده  از دســت نوازنــده نمایــش داده شده اســت 
در مــوزه ایــران باســتان، آثــار تخریــب در ایــن بخش مشــاهده نشــد 
کوچک این ســاز و عدم وجود نشانه ای  )تصویر6(. با توجه به اندازه 
برای وترها، می توان احتمال داد این ساز دارای یک وتر بوده است. 
کناره  کاســه ایــن لوت هــا، فــرم بیضــی دارد و دربرخــی نمونه هــا در 
کاسه است )تصویر6 (. دسته  کاســه دارای یک انحنا به ســمت داخل 
گرفته  کاســه قــرار  کانونی بیضِی  ســاز بــه صــورت یکپارچه بــر روی قطر 
اســت. به نظر می رســد در نمونه واقعی این ســاز، دسته بر روی رئوس 
کاسه بیضی شکل سوار بوده است. یک نمونه از این ساز که در دستان 
کاســه دارای تزییناتی  نوازنــده ای بــا ریــش بلنــد قــرار دارد در قســمت 
که به نظر می رســد صفحه ســاز از دو قسمت تشــکیل شده و یا  اســت 
دارای تزییناتی بر روی ســطح صفحه ســاز اســت )تصویر۷(. در بخش 
لوت های دسته بلند نیز سازی دیده می شود که بر خالف دیگر سازها، 
کاســه دارای تزییناتــی شــبیه به ایــن لوت اســت. این لوت  در بخــش 

دسته بلند نیز در دستان نوازنده ای با ریش بلند و آراسته قرار دارد. 

2-2- لوت های دسته بلند
لوت های دســته بلند توســط نوازنــدگان مرد برهنــه ای با پاهایی 
که از زانو به سمت بیرون خمیده شده اند و بر آلت تناسلی آنها تأ کید 
شده اســت، نواخته می شــوند )تصویــر ۸(. برخی از نوازنــدگان مرد با 

گیر بر روی صفحه ساز. تصویر9- وجود مضراب در دست راست نوازنده همچنین وجود سیم 
)SB7887 :مأخذ: )موزه لوور، شماره

ریش و برخی دیگر بدون ریش هستند.  
لوت های دسته بلند به طور واضح با مضراب نواخته می شده اند 
و وجــود مضراب در دســت راســت نوازندگان در تمامــی پیکرک هایی 
که ســالم هســتند به وضوح دیده می شــود )تصویر۹(. در نمونه های 
ســالم ایــن پیکرک هــا، ســعی بــر آن بــوده تــا انگشــتان دســت چــپ 
نوازنده بر روی دســته ساز با جزییات نقش شود، برخالف نوازندگان 
که انگشتان دست نوازنده تصویر نشده است.  کوتاه  لوت های دسته 
این نوع تصویرگری انگشــتان دســت چپ، می تواند نشــانه ای برای 
القای انگشت گذاری بر روی وترها از جانب صنعتگر باشد. در تمامی 

پیکرک ها، نوازنده دست چپ را باالی دسته قرار داده است.
لوت های دسته بلند در دستان این نوازندگان، دارای کاسه هایی 
گرد هستند که در اندازه با هم تفاوت دارند. دسته این سازها، بر روی 
کوتاه، دسته ساز  گرفته است و برخالف لوت های دسته  صفحه قرار 
گرفته اســت. بر روی  کاســه بر روی صفحه قرار  اندکی باالتر از انتهای 
گیری دســته،  چنــد نمونــه از این ســازها بر روی صفحه در محل قرار 
که احتمااًل تمهیدی برای  قســمتی جدا از دسته ســاز دیده می شود 
کدام از لوت های  ســیم  گیر بوده اســت )تصویر ۹(. بر روی دسته هیچ 
گرفت، نشــانه ای از  که در موزه ملی مورد بررســی قرار  دســته بلندی 
کاسه لوت های دسته بلند در دو  وجود دســتان بندی وجود ندارد. 

گروه جای می گیرند:
کوچک )تصویر ۱0( گرد  کاسه   -۱
گالبی شکل )تصویر۱۱( کاسه   -۲

کوچک با شــکل دایره ای خود، در خمیدگی آرنج  گرد  کاســه های 
گرفتــه و تــا نیمه ســاعد دســت نوازنــده را در برمی گیرد.  نوازنــده قــرار 

تصویــر 6 - فــرم بیضــی دارای منحنــی بــه 
کاسه. سمت داخل برای 

مأخذ: )عکس برداری نگارنده از آثار موزه ملی(

نمونــه  در  تزئینــات  دارای  کاســه   -7 تصویــر 
نوازنده دارای ریش.

)Sb 7821 مأخذ: )موزه لوور شماره 

تصویر 8- نمایش برهنگی در نوازندگان لوت دسته بلند.
 مأخــذ: )Spyket 1992, ؛ تصویــر 1282- موزه لوور شــماره: SB7887- عکس برداری نگارنده 

از آثار موزه ملی( 
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گالبی شکل. کاسه  تصویر11- لوت دسته بلند با 
مأخذ: )موزه لوور، شماره: SB7887- عکس برداری نگارنده از آثار موزه ملی(

کوچک. گرد  کاسه  تصویر10-  لوت های دسته بلند با 
)SB7910  :؛ تصویر 1293- موزه لوور، شماره,Spyket 1992( :مأخذ 

تصویر12- تعداد منگوله های وتر به طور مشخص بر روی پیکرک. 
مأخذ: )تصاویر بخش عکاسی موزه ملی(

تصویر13، بانوی نوازنده لوت دسته بلند.
مأخذ: )تصاویر بخش عکاسی موزه ملی(

کاســه در تاخوردگی آرنج  گالبی شــکل، بخش انتهایی  کاســه های  در 
گرفته و تا روی مچ نوازنده امتداد یافته است. دست نوازنده قرار 

که انتهای منگوله مانند وترها بر   این ساز دارای دو وتر بوده است 
کاماًل واضح است. با توجه به چگونگی  روی چند نمونه از پیکرک ها 
نمایــش منگوله هــا، جنــس وترها می بایســت از ماده ای نرم درســت 

شده باشد. روده حیوانات، الیاف و یا ابریشم )تصویر۱۲(. 
کــه پاهای خمیــده دارند، تنهــا یک نمونه  در میــان پیکرک هایــی 
کــه لوت دســته بلند در دســت دارد، دارای پاهای بســته اســت  از آنهــا 
که تصویرگر یک بانوی نوازنده  است. در میان پیکرک های  )تصویر ۱۳( 
به جا مانده از این دوره، زنانی درحال نیایش و یا بانوان نوازنده دایره 
گر ایــن پیکرک را متعلق بــه بانویی  بــا پاهای بســته تصویر شــده اند. ا
نوازنده بدانیم، فرضیه جنســیت گرایی در نواختن ســاز در ایالم، مورد 
که در مورد ســاز ایــن نوازنده وجود  تردیــد قــرار می گیــرد. نکته جالبــی 
که بر  دارد، آثار به جامانده از تعدادی وتر در انتهای دســته ســاز اســت 
خالف دیگر لوت ها، به شــکل منگوله  بافته شــده تصویر نشده و آنچه 
از بقایای به جا مانده از آن استنباط می شود، بقایای وتر ها به صورت 

رشته هایی از انتهای دسته آویزان است )تصویر ۱۴(.
کودکی بر روی شــانه و یا بر  نمونه هایی از این نوازندگان همراه با 
کودکان تصویر  که با  روی ســر تصویر شده اند )تصویر۱۴( . نوازندگانی 
کاله یکی از آنها، تزیینات  شده اند، دارای ریشی آراسته بوده و بر روی 
کاســه ســاز این نوازنده نیز با دیگر لوت های  فاخری دیده  می شــود. 
که به نظر می رســد  دســته بلند تفــاوت دارد و دارای تزییناتــی اســت 
کاســه از دوالیه ســاخته شــده اســت و یا صفحه دارای دو قســمت  یا 
کودک در موزه لوور  است. نمونه های دیگری از پیکرک های برهنه با 

کودک.  تصویر14- نوازنده لوت دسته بلند همراه 
مأخذ: )تصاویر بخش عکاسی موزه ملی(

کــه به ســبب وجــود آســیب دیدگی و اثرات ســاییدگی در  وجــود دارد 
روی شی ء، امکان تشخیص دو تکه بودن صفحه را دشوار می سازد. 

3.  فرضیه هایی برای کارکرد پیکرک ها و لوت ها

تعــداد  نوازنــده،  پیکرک هــای  ظهــور  از  پیــش  دوره هــای  در 
بی شــماری پیکــرک  و بــه خصــوص پیکرک هــای زنان به شــکل های 
گــون وجــود دارد. "ســاخت پیکــرک از ســنت طوالنــی اعتقــاد به  گونا
کیهــان و رســتنی ها توســط زنان متأثر شــده و ایــن مفهوم،  آفرینــش 
کارکــرد ایــن پیکرک هــا داشــته است")بشــرات،  مرکزیــت بنیادیــن در 
کارکــرد پیکرک هــای نوازنــده لــوت در میان آثار  ۱۳۸0، ۴۲(. در مــورد 
کید بر  که بیشترین تأ ح شــده اســت  باستان شناســان، مباحثی مطر

نذری بودن این پیکرک ها است. 
که پیش تر ذکر شد، به دو  پیکرک های نوازنده ایالمی، همانگونه 

گروه پیکرک های پوشیده و پیکرک های برهنه تفکیک شدند.
که لوت های دســته کوتاه در دســت دارند،  پیکرک های پوشــیده 
عمومــًا بــه یک شــکل واحد ترســیم شــده اند و تنها تفاوت در شــکل 
ایــن  واقعــی  نمونــه  دارد  احتمــال  می شــود.  دیــده  آنهــا  گردن آویــز 
که وظیفــه خواندن نیایشــی خاص را  کاهنانــی بوده انــد  پیکرک هــا، 
به عهده داشــته  و یــا در رده های طبقاتی متفاوتــی بوده اند و هنگام 
خوانــدن نیایــش، لــوت دســته کوتاه را بــرای همراهــی آواِز نیایشــی 
گردن آویز به خصوص، تمثیلی  کاهن، بــا  می نواخته انــد و پیکرک هر 
که توســط افــراد نگهــداری و یا به  بــرای یــادآوری نیایشــی ویژه بوده 

معابد هدیه می شده است. 

لوت های نقش شده در پیکرک های سفالین ایالم باستان
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در بحث کاربرد ساز، با توجه به ساختمان سازها، نوع مضراب زدن، 
نــوع انگشــت گذاری بــر روی دســته، و احتمال وجــود یک وتــر بر روی 
ســاز، می توان فرضیه ایجاد صدای همراهی کننده توسط لوت را برای 
گرفت. این  کاهن خوانده می شده، در نظر  که توسط  آوازهای نیایشی 
که دســت چپ نوازنده، به طور  فرضیه، به این جهت مطرح می شــود 
گرفته است و این عدم انگشت گذاری می تواند  کامل وترها را در مشت 
نشــانه ایجــاد یک تک_صدا با ســاز )نوعی واخوان( بــرای همراهی آواز 
باشــد. بــا توجــه بــه این مــوارد، می تــوان ایــن پیکرک هــا را، تمثیلی از 
نمونه واقعی آنها در فرهنگ مذهبی ایالم در نظر گرفت و موسیقی اجرا 
شده توسط لوت دسته کوتاه را، در رده موسیقی مذهبی به شمار آورد. 
که در شــکل دارند،  در مورد پیکرک های برهنه با توجه به تنوعی 
گستردگی بیشتری دارد. مساله اول، دلیل برهنگی  ابعاد بررسی آ نها 
کید بر جنســیت مردانه با  که برهنگی و تا این پیکر ک ها اســت و این 
ساز و دیگر نشانه های موجود در پیکرک ها، چگونه ارتباط می  یابد؟ 
ح  دالیــل متفاوتی از ســوی پژوهشــگران بــرای اینگونــه برهنگی مطر
شــده اســت: برهنگی نشــانه باروری و برهنگی در راستای اعتقادات 

مذهبی از نمونه این دالیل است.
که به خدایــان متعدد اعتقاد داشــتند.  "ایالمــی هــا قومی بودنــد 
کاهنــان و راهبه هــا در جهــت اجرای  تشــکیالت وســیعی متشــکل از 
روند امور مذهبی و آشــنایی مردم ایالم به مذهبشــان وجود داشت. 
کاهن بزرگی به نام "پاشی شو-رابو"،  در رأس این تشکیالت مذهبی، 
کشور  کلیه امور مذهبی را در سراسر  کدی، قرار داشت. وی  به خط ا
کاهن بزرگ در معابد  که زیر نظر  کاهنان عادی  ایالم زیر نظر داشت. 
کاهنان  مشــغول امــور مذهبــی بودند، » شــاتن « نامیده  می شــدند. 
بعضی اوقات با لباس رســمی و یا به صورت برهنه، مراســم نیایش را 
به جــا می آوردنــد. در بعضی مواقع، نیایشــگران ایالمی نیــز با لباس و 
یــا به صــورت برهنه در حال نیایش دیده می شــوند" )صراف، ۱۳۹۳، 
کید بــر نیروی باروری مذکر  ۴(. آذر پــی دلیــل برهنگی پیکرک ها را، تأ

می داند )آذرپی، ۱۳۸۱، ۲۴(.

برهنگــی انســان ها در تصاویــر باســتانی و حتــی تصاویــر متاخــر 
در نقاشــی ها، بســیار بــه چشــم می خــورد. ایــن برهنگــی، بــه عنوان 
ســمبل های متفاوتــی تصویــر می شــود. "در شــرق نزدیــک در دوران 

باستان، سه نوع برهنگی وجود داشته است:
که نشانه اسارت است. ۱. برهنگی ای 

که نشانه مرگ است. ۲. برهنگی ای 
)ســیدین  اســت"  مذهبــی  تقــدس  نشــانگر  کــه  برهنگــی ای   .۳

بروجنی، ۱۳۸۴، ۴۸(. 
کیلومتری  کتیبه طویل نقش برجسته اشکفت سلمان، در دو  در 
جنوب غربی شهر ایذه، هانی حکمران محلی آیاپیر )ایذه/ مال امیر( 
که به  به مدح و ذکر ایزدبانوی مورد احترامش می پردازد و در جایی 

که: بیان اقداماتش پرداخته است، عنوان می کند 
کشــورم ردیــف  "مــن اعضــاء تناســلی )؟( را در اینجــا بــرای خاطــر 
کــردم" )صراف، ۱۳۹۳، ۱۲۸(. احتمال دارد اعضاء تناســلی در اینجا، 

اشاره ای به نمونه واقعی پیکرک های ایالمی داشته باشد. 
در بین النهرین نیز، پیکرک های برهنه ای در حال ســاز زدن وجود 
که با یکی از ایزدان اســطوره ای ارتباط می یابد. "مجســمه مردان  دارد 
کدی  برهنه ای که ساز در دست دارند، با جنی اسطوره ای که در دوره ا
نمایان می شــود، قابل مقایســه اســت. به اصطالح قهرمــان برهنه ای 
کمربنــد پوشــیده و موهای مجعد دارد، یک شــخصیت برجســته  کــه 
در بین النهریــن" )Caubet, 2016, 37(. پیکرک هــای برهنــه ایالمــی، 
شباهت آشکاری با پیکره "هوم بابا" )تصویر ۱5( دارند و این احتمال را 
که پیکرک های نوازنده، ممکن است بر اساس  در ذهن تداعی می کند 
تفکری آیینی مربوط به هوم بابا، در فرهنگ ایالمی ظاهر شده باشند. 
خمیدگــی پاهای این پیکرک ها به ســمت بیرون نیز، یکی دیگر از 
کارکــرد پیکر های برهنه در فرهنگ ایالمی اســت.  جنبه های بررســی 
"موقعیــت پاهــا، فقــط توجــه را بــه ســمت جنبــه واضــح اندام  هــای 
تناســلی جلــب نمی کنــد، بلکــه خم شــدن زانوهــا ممکن اســت یک 
شــیوه بصری برای بیــان حرکت های رقص گونه در یک شــئ بی جان 

تصویر 15- پیکره هوم بابا.
)AO9034 :مأخذ: )موزه لوور، شماره 

تصویر16- روحانیان برهنه در حال ذبح بره.
)SB2724 مأخذ: )موزه لوور، شماره
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کــج، مجبور به  باشــد. . . بــه نظر می رســد پیکرک های دارای پاهای 
گرفتن  جهیــدن و رقــص هســتند برای رســیدن به قلمــرو خدایــان و 
گر نظر  اجازه دسترسی به دانش و قدرت الهی" )Caubet,2016, 40(. ا
کوبــت را در مــورد دلیل خمیدگــی پاهای نوازندگان به ســمت بیرون 
بپذیریم، می توان نقشــی شــمنی و درمانگری )شــاید جادوگری( نیز 

گرفت. برای آنان در نظر 
گــی این پیکرک ها، نمایش از روبرو، پاهای هاللی)خمیده(  "از ویژ
و نمایش اندام تناسلی آنهاست؛ ترکیب دو وجهی از نوازنده ای دوره 
کاهن – پیشــگوی شــمنی، ظاهــرًا تلویحی نمایــان از توانایی  گــرد با 
مذکر در زایش )قدرت زایندگی( می باشد" )آذرپی، ۱۳۸۱، ۲۴(. برخی 
از پیکرک ها، بدون ریش و با ران هایی فربه تصویر شده اند. "چاقی و 
ران هایی شبیه به زنان در پیکرک ها، ممکن است نشانه ای از وجود 
خواجگی در نوازندگان باشد" )Caubet, 2016, 39(. وجود ریش بلند 
کید و نمایــش عقل و درایت  در دیگــر پیکرک هــا، می توانــد دلیل بر تأ

این نوازندگان به طور خاص باشد. 
کودکی بــر دوش و یا بر روی سرشــان  تعــدادی از پیکرک هــا همــراه 
کــه بچــه ای را بر دوش  تصویــر شــده اند. می تــوان بــرای پیکرک هایــی 
کــودکان در  کارکــرد دعا برای بــاروری و یــا حفاظت از  حمــل می کننــد، 
کودکان در دنیای پس از مرگ متصور شد.  برابر بیماری و یا نگهبانی از 
آذرپــی، ایــن پیکرک ها را بــا پیکرک های مونث مرتبــط می داند: "یکی 
دیگــر از نقش مایه هــای متــداول در پیکرک هــای ســفالین اواخــر دوره 
که اغلب  ایــالم میانــه، تظاهــر پیکرک هــای نوازنده مذکــر برهنه اســت 
کودکی بر روی شــانه نشــان داده شــده و با پیکرک های  در حال حمل 
مؤنث برهنه آن دوره، مرتبط می باشــند" )آذرپی، ۱۳۸۱، ۲۴(. ممکن 
کــودکان در دوره حیــات و یــا نگهبان و  اســت ایــن پیکرک هــا، حافــظ 

همراهی کننده آنان در زمان پس از مرگ در جهان زیرین بوده اند. 
بشــرات، عبــارت موجــودات مینوی را بــه پیــروی از دورکیم برای 
که قدرت هایی  پیکرک ها برمی گزیند و آنها را دارای ضمایری هوشیار 
فوق العاده و برتر از مردم عادی به آنها موهبت شده است، می انگارد 
)بشرات، ۱۳۸0، ۴5(. نیروی فوق طبیعی این پیکرک ها، می توانسته 
صاحــب آن را در زندگی یاری رســان باشــد و در برابــر بالیای طبیعی و 

کند.  غیر طبیعی، محافظت 
"کارکرد اصلی پیکرک ها، شخصیت دادن به برخی نیروهای فوق 
که درنتیجــه آن، آنها )نیروهای فوق طبیعی( در جامعه  طبیعــی بود 
مقیــم می شــدند و مردمــان می توانســتند از طریــق تشــریفات آیینی 
و مذهبــی، پیشکشــی و عبــادات خشــم ایــن نیروهــا را فــرو نشــانند" 

)بشرات، ۱۳۸0، ۴6(. 
طبق نظریه ای، این پیکره ها برای قربانی شدن ساخته می شده و 

کثر آنها از زانو شکسته اند. با توجه به نمونه های موجود و  ادعا شده که ا
وجود مقدار قابل توجهی پیکره سالم، این نظریه مورد تردید قرار می گیرد. 
ممکن اســت همچون ســنت نذری دادن پیکرک ها در بین النهرین، 
در ایــالم نیــز ایــن پیکرک ها به جهت نذر به معابد ســاخته می شــدند 
و هــر پیکــرک، بنا بــه ظاهر آن، برای نذر خاصی اهدا می شــده اســت. 
که از داخل قبور یافت شــده،  نمونه هایــی از پیکرک های نوازنده 
فرضیــه نــذری بــودن ایــن پیکرک هــا را نیــز بــا تردیــد روبــرو می کنــد 
کارکــردی محافظ گونــه بــرای ایــن پیکرک هــا متصــور می ســازد. در  و 
گرچــه انــدک، پیکرک هایــی از ایــن نــوع در  کاوش هــای شــوش نیــز ا
کــودکان بــه دســت آمده اســت. َمکُنم در ســال  تدفیــن بزرگســاالن و 
گور  کارگاه آپادانــا، یک  ۱۹۲۲، در صحــن مرکــزی قصــر هخامنشــی در 
کــرد. "در میــان خمره هــای  کاوش  کــودک را  خمــره مربــوط بــه دو 
کــه  کاوش، قابــل ذکــر اســت  تدفینــی متعــدد یافتــه شــده در اولیــن 
گون شــده بسته شــده بود . . . در داخل  ظرفی از ســفال زرد رنگ واژ
کــودک یافته شــد و همچنین اســباب بازی ها یا اشــیاء  آن بقایــای دو 
کارگاه ســفالگر  که تازه از  که مانند آن بــود  گل پختــه  نــذری از جنــس 
ج شده اند؛ این اشیاء، دربرگیرنده سه پیکرک زن برهنه و آرایش  خار
شــده و دارای آرایش ســِر عالی، در حال نگاه داشــتن پســتان ها، یک 
نوازنده برهنه ریش دار در حال نواختن ویول )= نوعی آلت موسیقی 
کهن شــبیه به ویولن( ] شــبیه ســه تار و یــا تنبور [ و یک  ذوات االوتــار 
کوچک دارای چهار پایه است" )سیدین بروجنی، ۱۳۸۴، ۴6(.  بستر 
که ممکن اســت این پیکرک ها، نشــانی از  فرضیــه دیگر این اســت 
که نگهداری پیکــره آنها در منزل و یــا دفن آن همراه  کاهنــان بوده انــد 
متوفــی، بــه منزلــه نیرویــی محافظت کننــده و یا تقدس بخــش، عمل 
می کرده است. ممکن است این پیکرک ها، شاتن های ایالمی هستند 
کــه بــه عنوان حافظ و نگهبان ســالمت و ثروت خانواده هــا در منازل و 
کاهنان برهنه ایالمی  گذاشته می شده اند. هینتس در جایی از  معابد 
ســخن می گوید: "روحانیان ایالمی در هنــگام اجرای آیین های دینی، 
ظاهــرًا برهنــه بوده انــد. مخصوصــًا تصاویــر مهرهــا و دیگــر یافته هــای 
کوچــک از الیــه D حفــاری شــوش، یعنــی از اواخر هــزاره ســوم پیش از 
میالد، مؤید این استنباط هستند. یک تصویر کنده کاری شده بر قیر از 
این زمان، دو روحانی برهنه را با یک بره قربانی نشان می دهد که بر فراز 
کاله گیس بر سر دارند و  سرش دو مار به هم پیچیده اند. این دو، ظاهرًا 
موی تمام بدنشــان را تراشیده اند" )هینتس، ۱۳۸۹، ۷۲( )تصویر۱6(. 
که در مورد پیکرک های برهنه در مقایسه با دیگر نقوش  نکته ای 
که تنها در این پیکرک ها، برهنگِی نوازنده  باید ذکر شــود، این اســت 
دیده می شــود و در دیگر آثار باســتانی ایالمی در دوره های پیشــین و 

حتی در دوره های بعد، هیچ گاه نوازندگان برهنه تصویر نشده اند. 

بر اساس بررسی تمام شواهد موجود در مورد پیکرک های ایالمی 
نوازنــده لــوت، ایــن پیکرک هــا بــه دو دســته پیکرک هــای پوشــیده 
کــه  کــرد  و پیکرک هــای برهنــه تقســیم شــدند. بررســی ها مشــخص 

کاســه ای بیضی شــکل  کوتاه و  پیکرک هــای پوشــیده لــوت با دســته 
در دســت دارنــد. نشــانه ای از وجــود وتر بر روی این ســاز دیده نشــد 
و بــا توجــه با اینکه نشــانه ای مبنی بر انگشــت گذاری بر روی وتر های 

لوت های نقش شده در پیکرک های سفالین ایالم باستان



۲۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۸

پی نوشت ها
 

گنــج دره مربــوط بــه دوره نوســنگی اســت و در شهرســتان هرســین،  ۱  تپــه 
روستای قیسوند واقع شده و این اثر در تاریخ 5 آذر ۱۳۸0 با شماره ثبت ۴۳۹۴ 
گرفته  به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. آزمایش های صورت 
روی زغال های به دســت آمده از این محل نشــان می دهد نخســتین انسان ها 

در ۸500  پ. م در این محل استقرار یافته اند.
کلیه پرســنل بخش های مختلف  ۲  بــا تشــکر از ریاســت محترم موزه ملــی و 

که همکاری بی نظیری با نگارنده داشتند. موزه 
۳ پیکره های پوشــیده همگی متعلق به دوره ســوکل مخ و پیکره های برهنه 

متعلق به دوره ایالم میانه هستند.
کلیه طراحی ها و تصویر برداری ها توسط نگارنده انجام شده است.  ۴
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احتمالــی و بــا دســته ســاز دیده نشــد، احتمــال تک وتر بودن ســاز و 
کننده آن هنــگام خوانــدن آوازهای مذهبی توســط  نقــش همراهــی 

ح شد.  کاهنان مطر
که لوت دســته بلند در دســت دارند،  در مــورد پیکرک هــای برهنــه 
بررسی ها مشخص نمود که کاسه سازها به دو گروه قابل بخشبندی است:

گالبی شکل  کاسه  ۱. لوت دسته بلند با 
کوچک گرد  کاسه  ۲. لوت دسته بلند با 

نشــانه ای از دســتان بندی بــر روی ایــن ســازها دیــده نشــد، امــا 
که احتمال  گونه ای اســت  نحــوه نمایش انگشــتان دســت نوازنده بــه 
انگشت گذاری بر روی دسته و احتمال وجود دستان بندی را به ذهن 
کید بر مذکر  متبادر می کند. این دسته از پیکرک ها، با پاهای خمیده و تأ
بودن پیکرک تصویر شده اند. به نظر می رسد دلیل خمیدگی پاها، به 
جهت نمایش متحرک بودن و در حال رقص بودن پیکرک باشد. این 
امر می تواند دلیلی بر نقش شــمنی و جادوگریی پیکرک ها و نشــانه ای 
بــر اســتفاده از ایــن پیکرک هــا بــه عنــوان طلســم های شــمنی باشــد.

همچنین وجود نمونه  هایی از آثار این دوره که کاهنان برهنه ای را در 
حال انجام مراسم مذهبی تصویر کرده، احتمال کاهن بودن پیکرک ها 
را قــوت می بخشــد. از ســوی دیگر برخی از پیکرک هــا، بدون ریش و با 
که می توان احتمال خواجه بودن این  ران هایی فربه تصویر شــده اند 
گرفت. همچنین پیداشــدن تعــدادی پیکرک در  نوازنــدگان را در نظــر 
کید می کند.  قبور، بر نقش حفاظت کنندگی پیکرک ها از صاحبان آنها تأ
که در دســت  کنون در مــورد پیکرک ها و لوت هایی  بنابــر آنچــه تــا 
گرفت در مورد لوت های دسته کوتاه  گفته شد، می توان نتیجه  دارند 
کــه در آیین هــای خــاص اجــرا  بــا موســیقی مذهبــی روبــرو هســتیم 
می شــده اســت و لوت های دســته بلند، به نوعی با آیین های شمنی 
کشــف شــده  کنــون  کــه تا در ارتبــاط هســتند. بــر اســاس شــواهدی 
اســت، در دوره هــای پیــش و پــس از ورود پیکرک هــای نوازنــده لوت 
در فرهنگ موســیقایی ایالمی، موســیقی مذهبی در فرهنگ منطقه 
کنون در  رواج داشته اســت ولی نشانه ای از وجود موسیقی شمنی تا 

بین آثار باستانی به دست آمده از این دوره، دیده نشده است.
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he history of the sculpting and use of the figu-
rines goes back to the prehistoric time of the 

Elam era. Sculpting has evolved during various pre-
historic and historical time periods in Iran. The pro-
cess of making figurines can be placed in two groups 
according to the materials they are made of; those 
made from precious stones and metals, and possi-
bly made for nobles and courtiers and those made 
of clay which were manufactured through molding 
in large numbers and were used by the public. Such 
figurines were probably used through the mold-
ing technique due to considerations such as ease 
of access, speed of production, and the possibility 
of mass production. These figurines were probably 
made in general form for ease of access, speed, 
and possibility of mass production. In the second 
millennium BC, a significant number of the figurines 
were made in the form of musicians. These musi-
cians are divided into two groups of either human or 
animal figurines. Animal figurines are predominantly 
monkey musicians playing percussion instruments. 
In terms of gender, human figurines include male 
and female musicians. Women are mostly depicted 
with percussions and men with chordophones and 
aerophones. The musicians holding chordophones 
demonstrate two main musical instruments: harp 
and lute. It seems that clay figurines had virtual func-
tion (totem) and had straight relation with Elamite 
people’s religious belief as some of these figurines 
were found in graves. These figurines have a long 
history in the Elamite culture. Figurines holding lutes 
had remarkable presence in two periods during the 
Elamite culture. Dressed figurines carrying short-
neck lutes with an oval bowl first appeared during 
the Sukkalmahs Period and then, in the mid-Elamite 
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T period naked figurines carrying long – neck lutes 
appeared in the Elamite culture. The study of lutes 
carried by the Elamite figurines is the subject of this 
article. A study of more than 50 of these figurines 
led to the classification of lutes into two groups of 
long- neck and short- neck ones, which were catego-
rized for the first time in this article. Different types 
of lutes in the hands of Elamite figurines, in terms 
of construction, the number of strings, signs on the 
instrument to detect the possibility of a string holder 
are examined. In addition, the relevance of lute type 
with dressed or nakedness of figurines, their connec-
tion with goddess and Elamite people’s beliefs and 
the possibility of sexuality in playing special musi-
cal instruments in Elamite culture have  been taken 
intoto consideration in this article. Possibility of the 
presence of a string on the short-neck lutes is one of 
the achievements of this research. Moreover, theory 
of accompaniment role of short-neck lutes with re-
ligious songs was strengthened in special religious 
ceremonies. Besides, dividing long-neck lutes into 
two groups based on their bowl shape and size and 
also possibility of presence of frets and fingering on 
this lutes according to the way of showing the left 
hand of the musicians and the signs showing pres-
ence of two strings is another result of this research. 
In this paper categorization of musical instruments 
follows the Sachs–Hornbostel’s system of musical 
instrument classification. 
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