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 در خطوط ایالمی شکلهای لوزینشانهشناسایی ساختار بصری 
 تطورگرایی ۀبر نظری تأکیدبا  های معاصر ایرانیبافتهدستبر 
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 ۱۰/۶/۱۴۰۰ تاریخ پذیرش:     ۱۱/۳/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
 

 دهیچک
در طول ها آن اند و تحوالتها تداوم یافتهنقوشی که طی قرن؛ گیردمی بر ای از نقوش کهن این سررزمین را درهای ایرانی گنجینهبافتهدست
ند و بازخوانی اشکل در خطوط کهن ایرانی کدامهندسی لوزیهای پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نشانهقابل بررسری اسرت  ، تاریخ

تحلیل سرریر ، هدف تحقیق، مراحل ننارش این پژوهش در  گرددممکن میهای معاصررر ایران چنونه بافتهدسررتدر ها آن نمودهای مشررابه
با توجه به اهمیت   اسررت بوده هنر شررناسرریانسرران ۀتطورگرایی از حوز  ۀنظری بر تأکیدبا  های ایرانیبافتهدسررت بر های خطیتطوری نشررانه

ایرانی  نناری کهنهای کهن ایرانی و نبود مطالعات تطبیقی میان کتیبهترین ننارشاساس کهن های سنتی برمایهگیری ساختار نقششرکل
ت گرفته و تحلیلی صور توصیفیاین پژوهش به روش رسرد  هرگونه پژوهش در این زمینه ضرروری به نظر می، های ایرانیبافتهدسرتو نقوش 

برداری متنی و تحلیل تطبیقی تصررراویر اسرررت  در نهایت گیری از فیشای و اسرررنادی با بهرهگردآوری مطرالرا از طریق مطرالعات کتابهانه
، نقش هندسرری یک عنوانبهلوزی ، ر اسرراس نتایت تحقیقب د شررومنطقی تحلیل میل های مورد نیاز به روش کیفی و با تکیه بر اسررتدالداده

 های معاصرر ایرانی به چش بافتهدسرتها در ها در خطوط کهن ایالمی اسرت  تداوم حیات این نشرانگیری بسریاری از نشرانهاسراس شرکل
 تغییراتی کند و برخی با اندکهای خطی را بازنمایی میسرراختار نشرران ها دقیقا  بافتهدسررتمانند بر شررکلی که برخی از نقوش لوزیخورد بهمی

های انهها این است که نشبافتهدستهای خطی با نقوش دهد  تفاوت نشانهها را تشکیل میبافتهدسرتنقوش ، شردهیات افزودهئهمراه با جز
 ۀاین نقوش تحت قاعد، های معاصرررر ایرانیشررروند اما در بافتهها بر اسررراس سررراختار خا و زبان ایالمی چیدمان میشرررکل در کتیبهلوزی

ی که گاهی یک نشان شکلدسرتهوش تغییر شده است بهها آن اند یا تناسرباتظهور یافته، بافته ۀتکرارهای متوالی یا تناوبی بر زمینه و حاشری
 دهد طرح کلی بافته را تشکیل می، خطی

 :هاواژهکلید

  های ایرانیبافته، دستنقش ،خطوط کهن ایالمی ،نشان لوزی

                                                 
 habeddost@guilan.ac.ir  استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشناه گیالن، رشت، ایران/ *
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ها شناسایی ساختار بصری نشانه
شکل در خطوط ایالمی بر لوزی

اصر ایرانی با رهای معبافتهدست
 ۸۴ر  ۷۳، تأکید بر نظریۀ تطورگرایی

 مقدمه. ۱

 ا یکدینرهای مهتلف هنری بگردد نسبت شاخهشود و سعی میگرفته می تأثیرای های تطوری یا اشاعهاره از نظریههمو ، در مطالعات تاریخ هنر
وننی حرکت ن  در واقع این شاخه از مطالعات تاریهی چه شودداجغرافیایی توضیح دای تاریهی یا شکال گوناگون یک هنر در رابطهیا نسبت ا

دار بات ریشهدن شیء هنری که در پی اثاصالت و ناب بو رساند تاریهی نشان داده و به اثبات می سرزمینی یا یک محور ۀیک شکل را بر یک پهن
آن  شناسی هنر است که درای از نظریات انسانتطورگرایی شاخه ( 13، ۱۳31 فکوهی) این نوع مطالعات است ۀدغدغ، است ءبودن آن شی

در فرایند ها آن پذیرفتننشدن این رشد یا با  ایمراتبی و مرحلهسلسلها پذیرش اصل شود و بمی تأکیدانسان  ۀبر رشد قدرت فناورانه و زیباشناسان
سوی یک به ترخطی و بسیار صوری بیشورگرایی تککلی از یک تط طوربهشناسی گیرد  تطورگرایی در انسانتطور صورت می، عمومی

نوتطورگرایی چندخطی حرکت کرده است که در آن بیش از آنکه تالش شود روابا میان اشکال مهتلف یک هنر روی یک خا زمانی بررسی 
محور اساسی تطورگرایی بر این مفهوم استوار   (۳۷، ۱۳31 همو) گیری آن هنر پرداخته شده استشکل شناختیبه موضوع روابا محیا، شود

ی یگراتکامل ۀندیشامکانی در نظر گرفت  -ای طوالنی از تغییرات آن در طول یک خا زمانیفرهننی را باید حاصل زنجیره ۀدیداست که هر پ
نهادهای  ۀهمان قرن تحقیقات سیستماتیک با بینش تکاملی در زمین ۀد و از نیمییگراتجربه  ل قرن نوزده  میالدی از فلسفه بهیدر اروپا در اوا

و  نیز بهره برده است یابقا ۀتنها از مطالعات تاریهی بلکه از نظریاین عل  نه ( Seymour-Smith 1986, 105) فرهننی و اجتماعی آغاز شد
 گذاری شدهی شاید از گذشته بنیانهای هنر ترین فرمدارد که کهن تأکیدبر این نکته  همچنین دهد آن نسبت می ردپای هنر را اغلا به آغاز

نیز از این رویکرد  ۴و مالینوسکی ۳مورگان، 1جیمز جرج فریزر ،۱ادوارد بارنت تایلور  (Fingesten ,1954 302)  اندو تا امروز ادامه یافته
ساده به پیچیده تکامل  ۀکلی از مرحل طوربهیلور اظهار داشت که فرهنگ   تا(Levanda & Schultz 2000, 188>) دثر بودنأگرایانه متتکامل

 ,Preus 1987)  است خوبی مطرح کردهرا به النوی تکامل یا پیشرفت فکری انسان در طی زمان(  تایلور Tylor 2006, 36) یافته است

وی   (Pals 1996, 22) تداوم یابدها تا مدت اشیهاول شکلیک فرهنگ به همان  یبرخی از اجزااین امکان وجود دارد که    به نظر وی(138
 می شودجدید منتقل  ۀعادت به جامع از طریقها دیدگاه، هارس ، فرایندها محوری مطرح است که ۀاین نکت ؛بقایا را مطرح کرد ۀنظری

عناصری از  و گیردای و کند صورت میبا جاینزینی تدریجی و در فرایندی مرحله مراحل تکامل فکری بشر ،ز نظر تایلورا ( ۱۳3۴ گیرخواجه)
ای باید در علوم طبیعی جست که پیشینه های این نظریه را(  ریشهTylor 1958, 1) مانندبعد باقی می ۀپیشین تا مدتی طوالنی در مرحل ۀمرحل

 ۀای نیز در فلسفریشه، شناسی عالوه بر پیشینه در علوم طبیعی(  مردم۱11، ۱۳۸۱ فکوهی) داشتند تر از علوم اجتماعی نوظهورقدیمی
رونده آن بود که جوامع انسانی در یک حرکت عمومی پیش بر عناصر فرهننی بر تأکیدر با وتطوری تایل ۀم داشت  نظری۱3 و ۱۸اجتماعی قرون 

عناصر  پرداخت  به نظر وی «بازماندگی»ۀ ر به تبیین نظریوپیشین جست  تایلای توان دالیل هر مرحله را در مرحلهقرار دارند که در آن می
نیستند   خود ۀدارای کارکردی منطبق با جامع ،شوند اما برخالف سایر عناصرمشهص مشاهده می ۀعناصری هستند که در یک جامع بازمانده

بازمانده  یشیامثال ا رایب؛ دانستها آن علق خاطر سوای کارکرد نهستیندلیل نوعی عادت و نوعی تآن جامعه را باید به درها آن بنابراین حضور
پژوهش  ( ۱۳1، ۱۳۸۱ فکوهی) کنند  صورت نوعی قالا برای حافظه عمل میبه فقااند و خود را از دست داده ۀاز گذشته که کارکرد اولی
شکل در های لوزیچنوننی تطور نشانه ،تحقیق ۀپردازد  مسئلهای معاصر ایران با رویکرد تطورگرایی میبافتهدستحاضر به بررسی نقوش 

ظهور  های ایرانی است  تبیینهای معاصر ایرانی است  هدف تحقیق بیان تداوم اشکال خطی کهن بر بافتهخطوط کهن ایالمی بر بافته
ی و شناستوجه به شواهد باستان است  باهای پژوهش حاضر های عصر حاضر از اهداف و نوآوریترین عالئ  معنادار بشری بر بافتهکهن

و رننرزی و  ریسیها با دارهای زمینی بوده است  نخسرزمین ایالم خاستناه تولید پارچه و انواعی از بافته، تصاویر موجود بر مهرهای ایالمی
 ،لری، پژوهش نیز متعلق به اقوام قشقایی های موردی بررسی در اینبافته ( ۱1، ۱۳۸۱ ریاضی) تولید بافته از امور رایت در ایالم بوده است

این امکان وجود  بنابراین ؛ننارندجزو قلمروهای پیشین ایالمی است  نقوش خطی ایالمی نیز ایدهها آن کردی و سیستانی هستند که مناطق
نتقال یابند  بافت انواعی از صنایع دستی اهای به سنت، سینهبهها شکل گرفته باشند و همچون میراثی سینهایالمی بر بافته ۀدارد که در دور 

المی اثبات های خطی ایبا نشانهها آن ۀهای ایرانی با مقایسبافتهدستشکل در تداوم و تغییرات شکلی برخی عالئ  لوزی ،این پژوهش در
اند که در طول های ایرانیناسیک در بافتهشمیراثی زبان ،های خطیشود که نشانهاثبات می ،بازماندگی ۀگردد و در ادامه با تکیه بر نظریمی

اضر سعی پژوهش ح اما ،شد خطوط پیشاایالمی و مهطا ایالمی فراموش شده استاند  تاکنون تصور میزمان از کارکرد پیشین خود جدا شده
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را روشن کند  امروزه نقوش  هاآنت ای از تداوم حیاها نشان دهد تا گونهبافتهدستهای مشابه عالئ  خطی ایالمی را بر دارد نمونه نشانه
نقش هندسی تزیینی  را صرفا  ها ، آنو گهناه مهاطبان در طی دوران فراموش شدهها آن ند اما مفاهی اها با اسامی محلی همراهبافتهدست

کند  ات میجالا توجهی را اثبحقایق ، دار ایرانیهای معنیترین نشانههای تصویری این نقوش در کهنگیری ریشهکنند  اما پیتلقی می
وع اهمیت این موض ؛ترین خطوط در سرزمین ایران استیافته از کهنها بهشی تداوم و تکاملبافتهدستدهد نقوش حقیقتی که نشان می

ش ارتباط نقو دهد  تحلیل حاضر با هدف درکها نشان میبافتهدستهای نوین نقوش راهکاِر خوانش عنوانبههایی از این نوع را پژوهش
طوط کهن بپردازد  ها و خسعی دارد به شناسایی نقوش مشترک بافته، تطورگرایی ۀبر نظری تأکیدها و خطوط کهن ایرانی با شکِل بافتهلوزی

ح شوش الوا  های فرمی است  باید توجه داشت در ایالم باستان خا به موازات سومر گسترش یافتها و شباهتتمرکز تحلیل بر شناسایی شکل
توان در سه خطوط کهن ایالمی را می(  ۱1 ،۱۳۸۶ واکر)شوند ایالمی در نظر گرفته می ۀنشدهای زبان هنوز خواندهنهستین نمونه عنوانبه

دست آمده ه که از پیشاایالمی ب ۱نامدخا ایالمی باستان که والتر هینتس آن را مهطا ایالمی می، خا پیشاایالمی :بهش کلی مطرح کرد
ست  پس از والتر هینتس بوده ا توسابیشتر آن که ای رمزگشایی شده رفت  این خا تا اندازهبه کار می یالدمبل از سوم ق ۀهزار  ۀو در نیم بود

قطعه الواح ایالمی مقدم  ۱۴۴۰حدود  ،از آغاز حفریات شوش و تا به امروزاز خا میهی سومری گرفته شد  ، خا میهی، خا مهطا ایالمی
  خا پیشاایالمی و مهطا ایالمی است ، (  در این پژوهش مقصود از خطوط کهن1۱1، ۱۳31 مجیدزاده) شده است منتتشرچاپ و 

 پژوهششناسی روش. ۱ـ۱
 و هبرداری و تصررویرخوانی انجام گرفته اسررت  تجزیای از طریق فیشتحلیلی اسررت  روش گردآوری مطالا کتابهانهروش تحقیق توصرریفی

ستایی های عشایری و روآماری تحقیق خطوط الواح ایالمی و بافته ۀجامع  استصرورت کیفی و بر اسراس استدالل منطقی به هاتحلیل داده
و  های پیشررراایالمیهای خطی از کتیبههای شرررکلی نقوش اسرررت  نمونهاسررراس شرررباهت انتهابی و بر، گیرینمونه ۀشررریو ایرانی اسرررت 

 آثار استفادهوش نقشکلی برای بیان شباهت  ۀای گردآوری شده است  از مقایسها به روش کتابهانههای تصویری بافتهایالمی و نمونهمهطا 
 ۀنظری داساس رویکر  اثبات گردد و بر های معاصربافتههنر ایالم کهن و دست زمانی ۀها و نقوش مشترک در دو باز تا حضور نشانه اسرت شرده

ین اصل ا ایران اثبات شده است  های معاصربافتهدستشکل نقوش های خطی بهتکامل نشرانهاسرتدالل منطقی تداوم حیات و ، تطورگرایی
های های تاریهی به حیات خود ادامه داده است  خوانشهایی از یک فرهنگ در طول دوراننظر قرار گرفته که بهشمد تطورگرایی  ۀدر نظری

ی نقوش معناشناس ۀبحث در حوز ، هادلیل عدم وجود خوانش قطعی در مورد کتیبهبه بر اساس نظریات والتر هینتس است ، های خطینشانه
های روستایی افتهبدستتولید  ۀتطوریافته با احتمال و با تکیه بر نظر نمادشناسان در مورد معنای نمادین اشکال هندسی همراه است  در زمین

شررکل به ذهنی اسررت و صررورتبه معموال  ، های سررنتیر تا امروز به همان روشتولید این آثا ۀکرد که شرریو تأکیدو عشررایری باید بر این نکته 
(  ۴۴۶، ۱۳3۱ عابددوسررت) های زیادی با خطوط کهن دارنداند و بسرریاری از این نقوش مشررابهتنسررل انتقال یافتهبهنسررل، سررینهبهسررینه

در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است  این مقاله  میالد، بل ازسوم ق ۀها با آثار خطی حدود هزار شرکل در بافتههای لوزیشرباهت نشران
های یژگیتطورگرایی به اصل انتقال برخی از و ۀشناسی نظریانسران ۀاینکه در حوز  دلیلبهد  کنهای مشرترک را بیان میبهشری از این نشرانه
ای شرررکلی هرا مورد توجه قرار داد تا نشررران دهد ویژگیتطورگرایی  ۀرویکرد نظری تحلیل نظری، دارد تأکیدجغرافیایی  ۀیرک فرهنرگ در حوز 

  تصویری و معناشناختی در فرهنگ کهن ایرانی است  ۀهای ایرانی دارای پیشینشکل در بافتهنقوش لوزی

 پژوهش ۀپیشین .۲ـ۱
های موجود در بندی نشانهدسته، منابعی در دسترس است  در این منابع بیشتر به تحلیل خطی الواح، ویژه خا ایالمیخطوط کهن به ۀحوز  در

که با  «سیست  نوشتاری پیشاایالمی»ۀ ( در مقال91۶2) اند  برایسهای شمارشی پرداختهننار و نشانهای ایدهنشان، هامانند سرنشانه، الواح
ی ایالمالواح پیشا ساختاری ۀبه مطالع، منتشر شده است ۶جان ریلند ۀشکل سهنرانی ارائه کرده و در کتابهانارنست گروبه در دانشناه منچستر به

گزارشی  کتاب( در 2009) اند  ایننلندشده از تپه یحیی را مورد مطالعه قرار دادهاست  برخی از متون نیز سیست  نوشتاری الواح کشف پرداخته
پژوهشی  ،دینر ۀو تحلیل قرار داده است  نمونیحیی را مورد تجزیه  نظام نوشتاری الواح تپه ،یحیی های الواح پیشاایالمی تپهاز کتیبه نگاری

به  شناسیمطالعات باستانایرانی  ۀدر نشری 2092حصاری و یوسفی در سال ، که توسا جاکوب داهل است «تپه سفالین پیشاایالمی الواح» بر
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ها شناسایی ساختار بصری نشانه
شکل در خطوط ایالمی بر لوزی

اصر ایرانی با رهای معبافتهدست
 ۸۴ر  ۷۳، تأکید بر نظریۀ تطورگرایی

 های معاصربافتهدستتحلیل بینامتنی نشان خطی مربع در خطوط ایالمی و » ۀ( در مقال9911) پورعابددوست و کاظ  چاپ رسیده است 
اند  پرداخته های ایرانی و خطوط ایالمیبافتهدستبینامتنیت ضمنی و صریح میان نقوش مشتق از نشان مربع در  ۀبه بررسی رابط ،«ایرانی
معاصر  هایبافتهدستو انواعی از مشتقات آن در خطوط ایالمی و  اساس شکل هندسی مربع بوده شده در این پژوهش برهای مطالعهنشانه

های نشانه ت اثبات شده اسها آن هایها و تفاوتو شباهت ،شکل ایالمی نسبت به متن جدیدهای مربعمتنیت نشانهاند  پیششناسایی شده
ایالمی  های مستقلی در خا و زبانها و تلفظو شاکله هستندی یافته بر اساس لوز شکل ۀمتمایز از نشان کامال   مورد مطالعه در پژوهش مذکور

های بافتهدسترا بر  یز لو ۀبا تمرکز بر نشان های خطی ایالمیهیچ پژوهش مستقلی تداوم حیات نشانه، تحقیق ۀبر اساس مطالعات پیشین دارند 
 ایرانی با رویکرد تطورگرایی مورد بررسی قرار نداده است  

 
  های ایرانیبافتهدست های ایالمی وهای مشتق از آن در کتیبهتحلیل نماد لوزی و نشان .۲

های ایران است  این نشان یکی از نشانها در ها و جاجی ها و گلی یان بسیاری از نقوش موجود در فرشلوزی از اشکال هندسی است که بن
ن مرتبا با های نمادی  باید توجه داشت لوزی از نشانهای نیز هستمهطا و زنجیرهایالمی ، میپیشاایال، بنیادین خطوط تصویری سومری

لوزی متشکل  ۀ(  شکل دراز و کشید13 :۴  ج، ۱۳۸۴شوالیه ) «بهش فرودین لوزی نماد شرمناه مادینه است»  مفهوم حیات و زندگی است
ن و گاه حتی عال  باال و عال  پایی، تالقی و تبادل میان آسمان و زمین ۀاند  نشانقین است که از پایه به ه  چسبیدهالسااز دو مثلث متساوی

ای مجموعه  (الف ۱ تصویر) است «hu هو» برابر نشان لوزی در خا مهطا ایالمی احتماال    (۳۱ :۴  ج، همان) نشان وصلت دو جنس است
جری هسیزده   ۀبر خورجین بهتیاری متعلق به سد  (1 تصویر) اندایالمی بر بنیان لوزی تشکیل شده های مرکا ه  در خا پروتواز نشانه

 ر آن کامال  نبود ساختار منسج  ذهنی ب باف اثر ازشکلی ساده در کنار سایر نقوش هندسی مصور شده است  حالت ذهنینقش لوزی به ،مسیش
مقایسه  و قابل (د ۱ تصویر) دار بافته شده استنقطهت که بر آن نقش تکراری لوزی ایی اسقخورجین قش ،دینر ۀ( نمونب ۱تصویر ) آشکار است

 صورتبههای عشایری و روستایی انواعی از نقش لوزی در بافته  (ج ۱تصویر ) رود استیلایالمی زنجیری از هل دار در خابا نشان لوزی نقطه
 شود  ساده یا ترکیبی مشاهده می

  
 د ج ب الف

( در خا ایالمی مهطا huهو ) الف: نشان سمت راست واژۀ 9تصویر  
ش( 9900ب: خورجین لری ) 9( مقایسه شود با تصویر ۴1، 991۴)هینتس 

 (39، 9919پور )همایون

رود شده از محوطۀ تاریهی هلیلای کشف: دو نشان از خا زنجیرهج 9تصویر 
: نقش لوزی بر خورجین د 9مقایسه شود با تصویر  (22۴، 9912)مجیدزاده 

 (33، 9919پور ش )همایون9920 قشقایی سوزنی،
 

 
 (Brice 1962, 34های مرکا بر بنیان لوزی در خا پروتو ایالمی ): نشان2تصویر 

 

توان گفت نقوش مذکور بهشی از فرهنگ شود  در واقع میروشرنی مشراهده میها بهشرکل خطوط کهن بر بافتههای لوزیتطور شرکل
اساس اصل  رب اند دوباره یافته شوند ظهورسرنتی تولید می ۀشریوکه به خرأهای دوران متو بر بافته کهن متمدن ایالمی و ایرانی اسرت ۀجامع

ای است که این ویژگی همان قاعده اند افتاده اند که از کارکردهای اصلی خود جداخطوط گذشته ۀاین نقوش بازماند ،بازماندگی در تطورگرایی
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حوزۀ ایی در تطورگر  اند شرررده های متنوع ظاهرو با ترکیا اما برخی از نقوش تکامل یافته اند داشرررته تأکیدآن  شرررناسررران تطورگرا برانسان
های ساده ها نیز از حالتفرهنگ، تکامل هستند ای در حالهای پیچیدهشکلها بهگونه» که گرددهنر نیز این اصل مطرح می شناسیانسان

 ساختار اقتصادی های عشایری و روستایی در جوامع سنتی که عموما  فتهبا(  Seymour-Smith 1986, 105) «کنندتا پیچیده پیشررفت می
را در  انشمیان زنان بافنده و مادران ۀمکالم ،نقوشهنر دست زنان است  ، هابافته شود تولید می، ستا بر مبنای کشراورزی و دامپروریها آن

، تقلید و آدابورسرروم، سررنت ( Valcarenghi 1994, 14)  شررودمی سررنت از آن یاد عنوانبهی که امروزه وگویفتگ؛ خود حفظ داشررته اسررت
در این  ند یابنسل انتقال میبهها نسلمایهها و حتی نقشها و شکلاهمیت دارد  در چنین جوامعی فرم عناصری هستند که در طراحی نقوش

   (Silver 1979, 268) وابسته به دانش و شناخت بومی استکل معناشناختی  یک ۀمثابمع هنر بهاجو 
 

 بافتهدستساختار کلی طرح  ۀدهندلوزی تشکیل .۳
ته قابل شررکل سرراختار کلی بافهای ترکیبی و ه  بهترنت صررورتبهنقش منفرد و ه   صررورتبهیک نقش بنیادین ه   عنوانبهلوزی  نشرران

 ؛الف و ب( ۳ ویرتص) ها قابل شناسایی هستندبافتهدستها در خا و دهد که این نشرانهسرت  بررسری تطبیقی تصراویر نشران میتشرهیص ا
قالی  الف ۳تصویر   (۴۸ ،۱۳۸۴ هینتس) است( a  ṧ) سا ۀهاست  در خا مهطا ایالمی برابر واژای از لوزیدر خطوط ایالمی شربکه نشرانی

ا یادآور ر  این اشررکال ،پژوهشررنر فرش ،دهد  تورج ژولهلوزی را تشررکیل میلوزی و دو نی  دهد که طرح کلی قالی سررهقشررقایی را نشرران می
نام حوض با   (11۳ ،همان) نامیده است «سه حوض»( و نام محلی این بافته را در قالی بروجن 1۷ ،۱۳۸۱ ژوله) داندحوض در باغ ایرانی می

خطی  هایسراختار طرح این قالی مشابه نشانوجه مشرترک این دو نام اسرت  ، وجه نمادین لوزی ارتباط معنایی دارد  آب و رطوبت و باروری
عشایری  هایین نوع طراحی در بسیاری از بافتهاافزایشی است   ۀو نشان خطی نوعی رابطبافته طرح کلی  ۀرابط  ب( ۳تصویر ) ایالمی است 

، طرح کلی ها در میان یا اطرافدهد و سایر نشانهبافته را تشکیل میطرح کلی ، واقع ساختار نشان خطی در شوند رار میو روسرتایی ایران تک
 رفته اسررتدر مرکز آن لوزی قرار گمربع یا مسررتطیلی اسرت که ، تواند با نقوش فرش ایرانی مقایسرره شرودنشران دینری که می اند تکرار شرده

  (۴ تصویر)

 
 

 

  الف: قالی قشقایی 9تصویر 
(Sakhai 2008, 313) 

 ها در خا ایالمی ب: شبکۀ لوزی 9تصویر 
(Brice 1962, 34) 

 

ج: بهشی از جام سیمین شوش  9تصویر 
(www.Mahboubiancollection.com/Elamite-

inscription) 
 

هایی دارد )تصویر بررسی است  در گلی  قشقایی طرح کلی گلی  با این نشان خطی مشابهتصورت نقش منفرد در قالی قابل این نشان به
نامند می گاهیها آن را ُگِدهشود و بهتیاریتری قرار دارد، ُگَلک نامیده میچ(  در فرش سیستان یک مستطیل که در میان آن لوزی کوچک ۴
دهد م، نشان لوزی را میان یک مستطیل نشان می91سیرجان، متعلق به اواخر قرن ای از سفرۀ (  نمونه292، 9913ب( )شعبانی خطیا  ۴)

 الف است   ۴ی(  طرح کلی این سفره قابل مقایسه با نشان خطی ایالمی در تصویر  ۴)تصویر 
 گلیم قشقایی چ 4 

http://www.mahboubiancollection.com/Elamite
http://www.mahboubiancollection.com/Elamite
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ها شناسایی ساختار بصری نشانه
شکل در خطوط ایالمی بر لوزی

اصر ایرانی با رهای معبافتهدست
 ۸۴ر  ۷۳، تأکید بر نظریۀ تطورگرایی

    
 ج پ ب الف

  
 ی (9911چ )عکس: ننارنده 

ب: حاشیۀ فرعی فرش بلوچی،  ،(Brice 1962, 34ترتیا از سمت راست؛ الف: نشان مستطیلی که در میان آن یک لوزی قرار دارد، در خا پیشاایالمی )به ۴تصویر 
 Opie)م 20(، ج: حاشیۀ روکش اسا از شاهسون، اوایل قرن 9۴۶، 9939ها، سیستان )حصوری (، پ: حاشیۀ پشتی، بافت خواجه1۴، 9939سیستان )حصوری 

 (991، 9911م )تناولی 91(، ی: سفرۀ سیرجان، اواخر قرن ۴2، 993۴م )آلسترهال 1۰چ: گلی  قشقایی، اوایل قرن  ،(255 ,1998
 

ی یا گردان سمیزبان سایر نقوش هند، دهد که قالا کلی طرحهای ایرانی نشان میهای همپوشانی را در بافتهشکل، سراسری از لوزی ۀشبک
لوزی در قالی سیرجان  ۀای از این شبکنمونه  (الف ۴ تصویر) گیردآن صورت می ه چیدمان سایر نقوش برها لوزی قابی است کاست  در این بافته

ه سترین شواهد خطی نماد آب است  اند  خطوط زینزاگ بر اساس کهنهای تکراری لوزی را تزیین کردهابشود  خطوط زینزاگ قمشاهده می
ا آب دخانه یاین عالمت مفهوم آب یا رو،   نوشتاری است  در شوش یکئمانند ه  در خا تصویری سومری و ه  در ایالمی بدوی از عالخا پله

خطوط پلکانی  همراه با نماددر این طرح   (13 :۴  ج، ۱۳۸۴شوالیه ) است نماد باروریکه  لوزی  (۴۴، ۱۳۸۱ هرتسفلد) رساندجاری در باغ را می
قالی  پر برهشت ۀزی را بستر چیدمان نقش ستار طرح لو ب ۴تصویر   است گیاهی گیری سایر نقوش نمادینو بستر شکل آب حیات است نماد

  ب( ۴تصویر ) لوزی تشکیل شده است دهد  دگربار طرح کلی قالی بر اساسسیرجان نشان می

  

  

الف: شبکۀ لوزی اساس طراحی قالی  ۴تصویر 
 (۸۴، ۱۳۸3م )تناولی ۱3سیرجان متعلق به قرن 

ب: شبکۀ لوزی بنیان چیدمان  ۴تصویر 
 پر در قالی سیرجانستارۀ هشت
 (۱1۴، ۱۳۸3)تناولی 

خطی  ۀج: نشان ۱تصویر 
هینتس ) مهطا ایالمی

۱۳۸۱ ،۱۸) 

خطی مهطا  ۀد: نشان ۱تصویر 
 (۴۸، ۱۳۸۴هینتس ) ایالمی

 
 

 حاشیه وتکراری زمینه  ۀماینقش عنوانبهلوزی . ۴
شود  یک لوزی که در میان آن یک خا قرار گرفته تلفظ می (ma« )ما» احتماال  ، در خا مهطا ایالمی دو لوزی یکی قرار گرفته درون دینری

 معنی زمین استبه (hal« )هال» قرار گرفتهای دارد و در میان آن چهار خا متقاطع و لوزی که شاخ شکسته (en« )ِان» است برابر آوایی
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 هینتس) کننده استمعنی پریستار یا نیایشبه (kuri« )کوری» قرار گرفته و یک لوزی که میان آن دو خا متقاطع عمود بره  ج( ۴ تصویر)
  د( ۴ تصویر) (۴۸، ۱۳۸۴

 

 

 
 

 

 (9۴9، 9911)صوراسرافیل  جل اسا لری :الف ۶تصویر 
در خا  ma، مشابه نشان لوزی در میان ه تکرار نشان دو 

 (۴1، 991۴)هینتس  مهطا ایالمی

، 9911)صوراسرافیل  لری بهتیاری ۀبافت :ب ۶تصویر 
(، تکرار ترنت با چلیپایی در میان آن، مشابه نشان 9۴9

، 991۴)هینتس  در خا مهطا ایالمی Kuriاحتمالی 
 خا پیشاایالمی ( و همین نشان در90۴

های تکرار لوزی :چ ۶تصویر 
 لری، متعلق به ۀمتحدالمرکز بر بافت

 (۱۰۴، ۱۳۸۳پور )همایون ش۱۳۳3۰

 

تلفظ آن در خا مهطا ایالمی  شود متحدالمرکز بر آن دیده می یهادهد که طرح تکراری لوزیاسا لری را نشان می الف جل ۶تصویر 
دهد که قابل را تشکیل می «ماما» ۀکلم ،شود  این تکرارمصور می «ما» بار تلفظ دو، کنار ه است  از تکرار دو لوزی متحدالمرکز در « ما» برابر

خانواده ه  «ام»مادر با نشان ، مامی، هایی همچون مامانکلمه کند که هر کودکی آن را تلفظ می نام مادر است ترین تلفظابتدایی مقایسه با
لری بهتیاری  ۀر بافتهای متحدالمرکز بطرح تکراری لوزی ( ۴۳، ۱۳۸۷ وارنر) نام دارد «ما»آناطولیایی  مادر ایزدبانوی قابل توجه است که  است

ها قابل دهد  ترنتآن چلیپایی قرار دارد نشان می ۀکه در میانرا شکل تکرار سه ترنت با نشان لوزی ب ۶تصویر   چ( ۶تصویر ) شودنیز دیده می
در   (۱۰۴، ۱۳۸۴ هینتس) که والتر هینتس آن را خوانش کرده است کننده در خا مهطا ایالمی استنیایشمعنی مقایسه با نشان کوری به

های خطی را مشابه این نشان ( 1۱۴ ،۱۳۸۷ شعبانی خطیا) شودقرار دارد َتهَتک نامیده می لوزی که در میان آن چلیپا، فرش سیستان
، پ، ب ۷تصویر )  دهدهای ایرانی نشان میانواعی از این نشان را بر بافته ۷تصویر  نشان داد مایه نقش عنوانبه هابافتهدست سایر برتوان می

کل شدهد  تکرار نشان لوزی متحدالمرکز همراه با نماد ضربدر نشان می را جل لر بهتیای ۀهای متحدالمرکز بر حاشیتکرار لوزیب  ۷تصویر   (ج
ایالمی و مهطا ایالمی موجود است و نماد ضربدر در خطوط کهن پیشا پ( ۷تصویر ) شودبهتیاری دیده میبند اسا لر پیش ۀبافت ۀدر حاشی

جل لر بهتیاری اگر بر اساس خوانش  ۀبنابراین حاشی  (۴۸، ۱۳۸۴ هینتس) مطرح کرده است« تین» والتر هینتس تلفظ احتمالی ایالمی آن را
ین اهای ایالمی را مصور کرده است  ها تکرار واژهدر واقع نقوش بافته خوانده می شود  «ما تین»، والتر هینتس بر خطوط کهن تلفظ شود

شود د میی با نام تطورگرایی از آن یاشناسانسان ۀهمان اصلی که در حوز ، نقوش هندسی در ایران یشواهدی هستند بر تطور تاریه، تغییرات
این نوع ننرش به هنر توسا فرانتس بوآس مورد انتقاد قرار  شود زمانی بررسی مییک هنر روی یک خا اشکال مهتلف  ،که در آن روابا

   (Silver 1979, 272) گرفت 
 

    
 ج پ ب الف

 (، ۴1، 991۴ هینتس) در خا ایالمی مهطا maتر برابر به ترتیا از راست به چپ: الف: نشانی متشکل از یک لوزی کوچک و یک لوزی بزرگ 3تصویر 
بدر مانند در میان آن پ: دو لوزی درون یکدینر و نشان ضر ، (10، شکل 9933 ق )تناولی۱۴اوایل قرن لویه، ینی در میان دینری از جل شتر لر کهب: دو لوزی یک

 (۶3، 993۴ شونده در گلی  تالش )آلسترهالهای تکرار : لوزیج، (۶۴شکل  ،بهتیاری )همان اسا یا قاطر، لر ۀاز پیش سین
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ت  تصویر های هندسی خطی اسدهد که لوزی با یک چلیپا در میانۀ آن، یکی از نشانیک کتیبه به خا پیشاایالمی را نشان می ۸تصویر 
رانی نشان های اییافتۀ آن بر بافتههای تکاملشکل همراه با چلیپایی در میان آن در خا مهطا ایالمی را در مقایسه با شکلنشان لوزی 3

ها با نشان خطی مذکور افزایشی است؛ یعنی جزئیاتی بر طرح کلی اولیه افزوده شده که با نمونۀ خطی  پیشاایالمی طۀ نقوش بافتهدهد  رابمی
ی کرد و این های معاصر شناسایهایی از گذشتۀ فرهنگ و هنر ایران بر بافتهتوان یک تکامل فرهننی را بر اساس بازماندهمی منطبق نیست 

است  های امروزی زنده ماندهو رسوم اولیه که در فرهنگ یاد کرد؛ یعنی اثری از آداب«بقا »عنوان بازمانده یا ه تایلور از آن بهاصل همان است ک
(Tylor 2006 ) 

 (Brice 1962, 34) نشان لوزی که در میان آن چلیپا وجود دارد در خا پروتو ایالمی :الف 1تصویر 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 چ ج پ ب الف
(، ب: نقشی از ۴1، 991۴کننده )هینتس معنای پریستار، ستایشدر خا مهطا ایالمی به kuriالف: یک لوزی و دو خا متقاطع در میان آن، احتماال  برابر  1تصویر 

سینۀ (، ج: چلیپا درون لوزی، نقشی از نوار پیش۶9ق )همان، شکل ۱۴بند قشقایی، دره شوری، اواسا قرن (، پ: مال19، شکل 9933 بند شتر، شاهسون )تناولیگردن
  (9۴9، 9911بافتۀ بهتیاری، یک لوزی که در میان آن یک چلیپا قرار دارد )صوراسرافیل (، چ: ترنت۴1ون مغان )همان، شکل اسا یا شتر شاهس

 

نشرران دینر یک لوزی اسررت که قطر اصررلی میانی آن رسرر  شررده 
شرررود و می تلفظ( en« )ِان» اسرررت  این نشررران در خا پیشررراایالمی

ای که سه نقطه میان آن قرار دارد بر اساس خوانش کشیده ضرلعیشرش
شرران این ن یاسررت  هر دو  «ِان» برابر نشرران دینر احتماال  ، هینتسوالتر 

لوزی نمایش  ۱۰ تصررویر  (۱۰ تصررویر) شررودهای ایرانی دیده میدر بافته
تلفظ  enدر خا مهطا ایالمی و که قطر اصررلی آن رسرر  شررده اسررت 

ه دارد ای که سه نقطضلعی کشیدهاین نشران با شش شرود و احتماال  می
در خا  te و en(  این نشررران شررربیرره ۴۸، ۱۳۸۴ هینتس) برابر اسرررت

نشرررانی شررربیه  (۱۰ تصرررویر) پرایینی ۀمهطا ایالمی اسرررت  دو برافتر
وزی ل دهد که با یکضررلعی با سرره نقطه و پنت نقطه را نشرران میشررش

جل شررتر نصرررآباد  ۀاین نشرران در حاشرری اند تکرار شررده ma ۀشرربیه واژ
  (3۱ و ۸1 شکل، ۱۳۷۷ تناولی)شود اصفهان دیده می

 
En?    ma En    ma 

 (21، 9933ترتیا از باال: بهشی از جل کرد سنقری )تناولی به 90 تصویر
  (19و  12، شکل 9933شود )تناولی آباد اصفهان دیده میجل شتر نصر و 

شان یک ن های خا مهطا ایالمی است  نشان سوم احتماال  نشانه شبیهدهد  دو نشان اول یاز جل کرد سنقر را نشان م یبهش 99ر یتصو
 دراست     قابل توجه است که شش ضلعی جزو عالئ  خا پروتو ایالمی و ایالمی مهطاlikضلعی و عالمت ترکیبی است متشکل از یک شش

 ها بر اساساگر این نشانه  (99 تصویر)اند می به کار رفتهه در خا مهطا ایالهایی است مشابه آنچُکرد ُسنُقر مزین به نشانهبهشی از ُجل واقع 
 hal هایی بانشان مرکا بافته مشابهت ،شوند  اگر این خوانش درست باشدخوانده می en- hal lik- hal، خا ایالمی خوانش شوند شباهت آن با

lik ها قابل مقایسه این نشانه  (۴1، 991۴ هینتس) ترجمه شده است، معنی کشور ارزانی شدهای موجود به خا مهطا ایالمی بهکتیبه در که دارد
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خوانده شده و این نشان مرکا نیست  در  likآخرین نشان D ۀ البته در کتیب ( 92 تصویر) باشدمی در پیرامون نناره سننی D ۀبا بهشی از کتیب
شهص مربوط است به اول معموال   در خا مهطا ki ۀواژ، likضلعی و یک شامل یک شش، صورتی که در جل کرد سنقر این نشان مرکا است

برای ، با کسی، سوی کسیعنی بهی ikkiمعنی تواند بهمی شود ضلعی کشیده با سه خا نوشته میششیک  صورتبهمفرد به معنی من هست  که 
  (99 تصویر) (2۶، 991۴ هینتس) کسی نیز باشد

 

 
 

 

 (1۸، ۱۳۷۷)تناولی : بهشی از جل کرد سنقر ۱۱تصویر 
 های ایالمیقابل مقایسه با نشانه

 
 

 ______??ki+lik : 99تصویر 

نشان ترکیبی در جل سنقر در مقایسه با خا مهطا ایالمی احتماال  معنی ارزانی شد 
 ( Dدهد )خوانش بر مبنای کتیبۀ می

 
 (۴1، 991۴به خا مهطا ایالمی )هینتس  D: لوح 92تصویر 

 
نقش دینری  ه یک نقش درونشکلی کشود بهها نیز مشاهده میبافتهدستها در خطوط بر ترکیبی نشانه ۀا توجه اینکه رابطجال ۀنکت
شکل در خطوط وزیل ۀیعنی همان نشان؛ شکل در خطوط دارندهای لوزینشانه تفصیلی نسبت به سایر ۀگیرد  برخی از نقوش نیز رابطقرار می

 اند برکه بر اساس لوزی شکل یافته نشان خطی ایالمی ۱۰تاکنون تداوم شود  ها ظاهر میای بر بافتهیات افزودهئبا جزایش سایر عالئ  با افز
هطا ایالمی م یشاایالمی وپهای خطی ها با نشانبافتهدستبسیار نقوش  هایران مورد بررسی قرار گرفت  شباهتهای معاصر ایبافتهدست

زی ترسی  مبنای شکل هندسی لو که بر ای از نظام خطی ایالمیتوان نتیجه گرفت که بازماندهمی نیز آشکار گردید هایی تفاوت و مطرح شد
رساله میان هزازمانی پنت ۀهای معاصر ایرانی قابل شناسایی است  با آنکه باز بافتهدستاث مشترک مردم ایران بر میر  عنوانبه ،اندشده

ای که د نظام خطی ویژهشها موجا پایداری ایرانیان به حفظ سنت ،های معاصر ایران وجود داردبافتهدستهای خطی ایالمی و نقوش نشانه
رند با ظهور و گرچه متهصصان بر این با، های ایرانی منتقل گردیده تا عصر حاضر زنده بماندای از تاریخ کهن ایران بر بافتهر گوشهد احتماال  

حیات  تداوم، هابافتهدستایالمی بر  شکلهای لوزیاند اما بازخوانی نشانایالمی فراموش شدهایالمی و مهطاخطوط پیشا، خا میهی
یعنی اثری ؛ یاد کرد «بقا»بازمانده یا  عنوانبهاین اصل همان است که تایلور از آن متنوع اثبات کرد   شکل نقوش تزیینیبههای ایالمی را نشانه

 فقا ،بند بهتیاری یا یک بند هیزم بر پشت یک زن بهتیاریبنابراین یک مال  های امروزی زنده مانده استورسوم اولیه که در فرهنگز آدابا
ت  یافته یا تکراریافته از عالئ  ننارشی ایالمی را با خود به همراه دارد که امروزه ناشناخته اسبلکه بهشی تکامل، مزین به نقوش هندسی نیست
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 ۸۴ر  ۷۳، تأکید بر نظریۀ تطورگرایی

ک نشان کنند  تکرار یاز نظام تکرار پیروی می چیدمان نقوشایران  هایبافتهدر ، ها وجود داردو کتیبه هابافته تفاوت مه  میان نقوشک ی
ها در خا مهطا خورد  نشانتناوبی به چش  می صورتبهحاشیه متغیر در متن و  نقوشنشینی ه  یا تکرار یک نشان در متن، در حاشیه ثابت

تارند نوش ۀر شکل در خطوط ایالمی بهشی از زنجیهای لوزیبنابراین نشان، شوندوار نوشته میاساس سیست  نوشتاری خاص و زنجیر  برایالمی 
وزی های لانهای ایرانی که نشبافتهدستاین امکان وجود دارد که های آوایی و ساختار زبانی شکل گرفته است  سبا تلفظبهها آن که تکرار
ک کلمه یا یک شکلی که طرح کلی بافته تکرار یحفظ کرده باشند به رانناری ترین تایپوگرافی یا حروفای از کهنبازمانده ،برخود دارندشکل را 

 باشد  پذیر نراحتی امکانبه    ها وها و گلی های موجود بر فرشنشان و تطبیق شود که خوانشموجا می هاترکیا این لوگوگرام باشد 
 

 نتیجه  . ۵
و ننارش بوده و این خطوط و ق م صاحا خا  ۳1۰۰های کهن جهان است که در حدود ترین تمدنسرزمین ایران مهد یکی از پیشرفته

شدند  یبه سبک هندسی و انتزاعی ترسی  مها نشانه برده است می روشی برای انتقال معانی و مفاهی  قراردادی به کار های تصویری رانشانه
ادی همراه   نمادین زیاین نقش با مفاهی های خطی ایالمی است گیری بسیاری از نشانی از نقوش هندسی است که اساس شکللوزی یک

 کل منفردای به شو زنجیره ایالمیمهطا، پیشا ایالمی طاین نشان در خطو توان باروری و زمین بیان کرد ترین مفهوم آن را میاست که مه 
شباهت ، هابافتهدستا نقوش ب ایالمی های پیشاایالمی و مهطاهشکل درکتیبهای لوزیشود  مقایسه نشانیا همراه با سایر عالئ  دیده می

 ۀحوز  تطورگرایی در ۀس نظریتوان بر اسااین شباهت را می  دهدها را نشان میهای خطی کتیبهها با نشانهبافتهدستبدیل نقوش بی
 ایابق ۀهی و از نظریاین عل  از مطالعات تاری کند می تأکیدانسان  ۀه و زیباشناسانتطورگرایی بر رشد قدرت فناوران بررسی کرد  هنر شناسیانسان

گذشته ز ی شاید اهای هنر ترین فرمدارد که کهن تأکیدبر این نکته همچنین  دهد آن نسبت می بهره برده است و رد پای هنر را اغلا به آغاز
معاصر ایران تداوم  هایبافتهدستبر  ،ت هزار سال طی تاریخشکل پس از پنهای لوزینابراین نشانهاند  بو تا امروز ادامه یافته گذاری شدهبنیان
شکل یقینی به توانمی ،ز دقیق و قابل بررسی نیستها نیت ننرفته است و اسامی محلی بافتهها صور انش قطعی این نشاناند  هرچند خو یافته

 طوربهافته و ی رهای معاصر ایرانی با تمایزهایی ظهوبافتهدستاز خا و زبان ایالمی بر بهشی  عنوانبهشکل ی لوزیهامطرح کرد که نشانه
 اساس شکلا لوزیهای مهطها وجود دارد  گاهی نشانهای خطی و نقوش بافتههای موجود در نشاناند  اندک تفاوتقطع فراموش نشده

تکراری  و شکل واحدهای تناوبیها بهگاهی نشان، های قابقابی یا طرح سه حوضمانند طرح دهد کلی بافته را شکل می گیری طرحشکل
ها که نهترکیا نشا ۀرابط ند اهای مشابه در خطوط همراههایی نسبت به نشانها با افزودهنقشاند و در مواردی تککرده زمینه و حاشیه را پر

 های خطیها و نشانهبافتهدست نقش ۱۰ تغییرات در این مقاله تشابه و ها نیز وجود دارد بافتهدستدر نقوش ، اثبات شده استدر خطوط 
هندسی  ه عناصرک توان این نکته را مطرح کردتطورگرایی می ۀر از حوز وبازماندگی تایل ۀنظری با تکیه برقرار گرفت   و اثبات مورد بررسیایالمی 

  اندیافته کهن ایرانی هستند که با گذشت زمان تکرار یا تغییر هایی از هنربازمانده ،های ایرانیبافته شکل برلوزی
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