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نوع مقاله:
پژوهشی

چکیده
دستبافتههای ایرانی گنجینهای از نقوش کهن این سررزمین را در بر میگیرد؛ نقوشی که طی قرنها تداوم یافتهاند و تحوالت آنها در طول
تاریخ ،قابل بررسری اسرت پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نشانههای هندسی لوزیشکل در خطوط کهن ایرانی کداماند و بازخوانی
نمودهای مشررابه آنها در دسررتبافتههای معاصررر ایران چنونه ممکن میگردد در مراحل ننارش این پژوهش ،هدف تحقیق ،تحلیل سرریر
تطوری نشررانههای خطی بر دسررتبافتههای ایرانی با تأکید بر نظریۀ تطورگرایی از حوزۀ انسررانشررناسرری هنر بوده اسررت با توجه به اهمیت
شرکلگیری ساختار نقشمایههای سنتی بر اساس کهنترین ننارشهای کهن ایرانی و نبود مطالعات تطبیقی میان کتیبهنناری کهن ایرانی
و نقوش دسرتبافتههای ایرانی ،هرگونه پژوهش در این زمینه ضرروری به نظر میرسرد این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی صورت گرفته و
گردآوری مطرالرا از طریق مطرالعات کتابهانهای و اسرررنادی با بهرهگیری از فیشبرداری متنی و تحلیل تطبیقی تصررراویر اسرررت در نهایت
دادههای مورد نیاز به روش کیفی و با تکیه بر اسررتدالل منطقی تحلیل میشررود بر اسرراس نتایت تحقیق ،لوزی بهعنوان یک نقش هندسرری،
اسراس شرکلگیری بسریاری از نشرانهها در خطوط کهن ایالمی اسرت تداوم حیات این نشرانها در دسرتبافتههای معاصرر ایرانی به چش
میخورد بهشررکلی که برخی از نقوش لوزیمانند بر دسررتبافتهها دقیقا سرراختار نشررانهای خطی را بازنمایی میکند و برخی با اندک تغییراتی
همراه با جزئیات افزودهشرده ،نقوش دسرتبافتهها را تشکیل میدهد تفاوت نشانههای خطی با نقوش دستبافتهها این است که نشانههای
لوزیشرررکل در کتیبهها بر اسررراس سررراختار خا و زبان ایالمی چیدمان میشررروند اما در بافتههای معاصرررر ایرانی ،این نقوش تحت قاعدۀ
تکرارهای متوالی یا تناوبی بر زمینه و حاشریۀ بافته ،ظهور یافتهاند یا تناسربات آنها دسرتهوش تغییر شده است بهشکلی که گاهی یک نشان
خطی ،طرح کلی بافته را تشکیل میدهد
کلیدواژهها:
نشان لوزی ،خطوط کهن ایالمی ،نقش ،دستبافتههای ایرانی
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 .۱مقدمه
در مطالعات تاریخ هنر ،همواره از نظریههای تطوری یا اشاعهای تأثیر گرفته میشود و سعی میگردد نسبت شاخههای مهتلف هنری با یکدینر
یا نسبت اشکال گوناگون یک هنر در رابطهای تاریهی یا جغرافیایی توضیح داده شود در واقع این شاخه از مطالعات تاریهی چنوننی حرکت
یک شکل را بر یک پهنۀ سرزمینی یا یک محور تاریهی نشان داده و به اثبات میرساند اصالت و ناب بودن شیء هنری که در پی اثبات ریشهدار
بودن آن شیء است ،دغدغۀ این نوع مطالعات است (فکوهی  )13 ،۱۳31تطورگرایی شاخهای از نظریات انسانشناسی هنر است که در آن
بر رشد قدرت فناورانه و زیباشناسانۀ انسان تأکید میشود و با پذیرش اصل سلسلهمراتبی و مرحلهای شدن این رشد یا با نپذیرفتن آنها در فرایند
عمومی ،تطور صورت میگیرد تطورگرایی در انسانشناسی بهطور کلی از یک تطورگرایی تکخطی و بسیار صوری بیشتر بهسوی یک
نوتطورگرایی چندخطی حرکت کرده است که در آن بیش از آنکه تالش شود روابا میان اشکال مهتلف یک هنر روی یک خا زمانی بررسی
شود ،به موضوع روابا محیاشناختی شکلگیری آن هنر پرداخته شده است (همو  )۳۷ ،۱۳31محور اساسی تطورگرایی بر این مفهوم استوار
است که هر پدیدۀ فرهننی را باید حاصل زنجیرهای طوالنی از تغییرات آن در طول یک خا زمانی-مکانی در نظر گرفت اندیشۀ تکاملگرایی
در اروپا در اوایل قرن نوزده میالدی از فلسفه به تجربه گرایید و از نیمۀ همان قرن تحقیقات سیستماتیک با بینش تکاملی در زمینۀ نهادهای
فرهننی و اجتماعی آغاز شد ( )Seymour-Smith 1986, 105این عل نهتنها از مطالعات تاریهی بلکه از نظریۀ بقایا نیز بهره برده است و
ردپای هنر را اغلا به آغاز آن نسبت میدهد همچنین بر این نکته تأکید دارد که کهنترین فرمهای هنری شاید از گذشته بنیانگذاری شده
و تا امروز ادامه یافتهاند ( )Fingesten 1954, 302ادوارد بارنت تایلور ،۱جیمز جرج فریزر ،1مورگان ۳و مالینوسکی ۴نیز از این رویکرد
تکاملگرایانه متأثر بودند (< )Levanda & Schultz 2000, 188تایلور اظهار داشت که فرهنگ بهطور کلی از مرحلۀ ساده به پیچیده تکامل
یافته است ( )Tylor 2006, 36تایلور النوی تکامل یا پیشرفت فکری انسان در طی زمان را بهخوبی مطرح کرده است ( Preus 1987,
 )138به نظر وی این امکان وجود دارد که برخی از اجزای یک فرهنگ به همان شکل اولیهاش تا مدتها تداوم یابد ( )Pals 1996, 22وی
نظریۀ بقایا را مطرح کرد؛ این نکتۀ محوری مطرح است که فرایندها ،رس ها ،دیدگاهها از طریق عادت به جامعۀ جدید منتقل می شود
(خواجهگیر  )۱۳3۴از نظر تایلور ،مراحل تکامل فکری بشر با جاینزینی تدریجی و در فرایندی مرحلهای و کند صورت میگیرد و عناصری از
مرحلۀ پیشین تا مدتی طوالنی در مرحلۀ بعد باقی میمانند ( )Tylor 1958, 1ریشههای این نظریه را باید در علوم طبیعی جست که پیشینهای
قدیمیتر از علوم اجتماعی نوظهور داشتند (فکوهی  )۱11 ،۱۳۸۱مردمشناسی عالوه بر پیشینه در علوم طبیعی ،ریشهای نیز در فلسفۀ
اجتماعی قرون  ۱۸و ۱3م داشت نظریۀ تطوری تایلور با تأکید بر عناصر فرهننی بر آن بود که جوامع انسانی در یک حرکت عمومی پیشرونده
قرار دارند که در آن میتوان دالیل هر مرحله را در مرحلهای پیشین جست تایلور به تبیین نظریۀ «بازماندگی» پرداخت به نظر وی عناصر
بازمانده عناصری هستند که در یک جامعۀ مشهص مشاهده میشوند اما برخالف سایر عناصر ،دارای کارکردی منطبق با جامعۀ خود نیستند
بنابراین حضور آنها در آن جامعه را باید بهدلیل نوعی عادت و نوعی تعلق خاطر سوای کارکرد نهستین آنها دانست؛ برای مثال اشیای بازمانده
از گذشته که کارکرد اولیۀ خود را از دست دادهاند و فقا بهصورت نوعی قالا برای حافظه عمل میکنند (فکوهی  )۱۳1 ،۱۳۸۱پژوهش
حاضر به بررسی نقوش دستبافتههای معاصر ایران با رویکرد تطورگرایی میپردازد مسئلۀ تحقیق ،چنوننی تطور نشانههای لوزیشکل در
خطوط کهن ایالمی بر بافتههای معاصر ایرانی است هدف تحقیق بیان تداوم اشکال خطی کهن بر بافتههای ایرانی است تبیین ظهور
کهنترین عالئ معنادار بشری بر بافتههای عصر حاضر از اهداف و نوآوریهای پژوهش حاضر است با توجه به شواهد باستانشناسی و
تصاویر موجود بر مهرهای ایالمی ،سرزمین ایالم خاستناه تولید پارچه و انواعی از بافتهها با دارهای زمینی بوده است نخریسی و رننرزی و
تولید بافته از امور رایت در ایالم بوده است (ریاضی  )۱1 ،۱۳۸۱بافتههای موردی بررسی در این پژوهش نیز متعلق به اقوام قشقایی ،لری،
کردی و سیستانی هستند که مناطق آنها جزو قلمروهای پیشین ایالمی است نقوش خطی ایالمی نیز ایدهننارند؛ بنابراین این امکان وجود
دارد که در دورۀ ایالمی بر بافتهها شکل گرفته باشند و همچون میراثی سینهبهسینه ،به سنتهای بافت انواعی از صنایع دستی انتقال یابند
در این پژوهش ،تداوم و تغییرات شکلی برخی عالئ لوزیشکل در دستبافتههای ایرانی با مقایسۀ آنها با نشانههای خطی ایالمی اثبات
میگردد و در ادامه با تکیه بر نظریۀ بازماندگی ،اثبات میشود که نشانههای خطی ،میراثی زبانشناسیک در بافتههای ایرانیاند که در طول
زمان از کارکرد پیشین خود جدا شدهاند تاکنون تصور میشد خطوط پیشاایالمی و مهطا ایالمی فراموش شده است ،اما پژوهش حاضر سعی
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دارد نمونه نشانههای مشابه عالئ خطی ایالمی را بر دستبافتهها نشان دهد تا گونهای از تداوم حیات آنها را روشن کند امروزه نقوش
دستبافتهها با اسامی محلی همراهاند اما مفاهی آنها در طی دوران فراموش شده و گهناه مهاطبان ،آنها را صرفا نقش هندسی تزیینی
تلقی میکنند اما پیگیری ریشههای تصویری این نقوش در کهنترین نشانههای معنیدار ایرانی ،حقایق جالا توجهی را اثبات میکند
حقیقتی که نشان میدهد نقوش دستبافتهها بهشی تداوم و تکاملیافته از کهنترین خطوط در سرزمین ایران است؛ این موضوع اهمیت
راهکار خوانشهای نوین نقوش دستبافتهها نشان میدهد تحلیل حاضر با هدف درک ارتباط نقوش
پژوهشهایی از این نوع را بهعنوان
ِ
شکل بافتهها و خطوط کهن ایرانی با تأکید بر نظریۀ تطورگرایی ،سعی دارد به شناسایی نقوش مشترک بافتهها و خطوط کهن بپردازد
لوزی ِ
تمرکز تحلیل بر شناسایی شکلها و شباهتهای فرمی است باید توجه داشت در ایالم باستان خا به موازات سومر گسترش یافت الواح شوش
بهعنوان نهستین نمونههای زبان هنوز خواندهنشدۀ ایالمی در نظر گرفته میشوند (واکر  )۱1 ،۱۳۸۶خطوط کهن ایالمی را میتوان در سه
بهش کلی مطرح کرد :خا پیشاایالمی ،خا ایالمی باستان که والتر هینتس آن را مهطا ایالمی مینامد ۱که از پیشاایالمی به دست آمده
بود و در نیمۀ هزارۀ سوم قبل از میالد به کار میرفت این خا تا اندازهای رمزگشایی شده که بیشتر آن توسا والتر هینتس بوده است پس از
خا مهطا ایالمی ،خا میهی ،از خا میهی سومری گرفته شد از آغاز حفریات شوش و تا به امروز ،حدود  ۱۴۴۰قطعه الواح ایالمی مقدم
چاپ و منتتشر شده است (مجیدزاده  )1۱1 ،۱۳31در این پژوهش مقصود از خطوط کهن ،خا پیشاایالمی و مهطا ایالمی است
۱ـ .۱روششناسی پژوهش
روش تحقیق توصرریفیتحلیلی اسررت روش گردآوری مطالا کتابهانهای از طریق فیشبرداری و تصررویرخوانی انجام گرفته اسررت تجزیه و
تحلیل دادهها بهصرورت کیفی و بر اسراس استدالل منطقی است جامعۀ آماری تحقیق خطوط الواح ایالمی و بافتههای عشایری و روستایی
ایرانی اسرررت شررریوۀ نمونهگیری ،انتهابی و بر اسررراس شرررباهتهای شرررکلی نقوش اسرررت نمونههای خطی از کتیبههای پیشررراایالمی و
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مهطا ایالمی و نمونههای تصویری بافتهها به روش کتابهانهای گردآوری شده است از مقایسۀ شکلی برای بیان شباهت نقوش آثار استفاده
شرده اسرت تا حضور نشانهها و نقوش مشترک در دو بازۀ زمانی هنر ایالم کهن و دستبافتههای معاصر اثبات گردد و بر اساس رویکرد نظریۀ
تطورگرایی ،اسرتدالل منطقی تداوم حیات و تکامل نشرانههای خطی بهشکل نقوش دستبافتههای معاصر ایران اثبات شده است این اصل
در نظریۀ تطورگرایی مد نظر قرار گرفته که بهشهایی از یک فرهنگ در طول دورانهای تاریهی به حیات خود ادامه داده است خوانشهای
نشانههای خطی ،بر اساس نظریات والتر هینتس است بهدلیل عدم وجود خوانش قطعی در مورد کتیبهها ،بحث در حوزۀ معناشناسی نقوش
تطوریافته با احتمال و با تکیه بر نظر نمادشناسان در مورد معنای نمادین اشکال هندسی همراه است در زمینۀ تولید دستبافتههای روستایی
و عشررایری باید بر این نکته تأکید کرد که شرریوۀ تولید این آثار تا امروز به همان روشهای سررنتی ،معموال بهصررورت ذهنی اسررت و بهشررکل
سررینهبهسررینه ،نسررلبهنسررل انتقال یافتهاند و بسرریاری از این نقوش مشررابهتهای زیادی با خطوط کهن دارند (عابددوسررت )۴۴۶ ،۱۳3۱
شرباهت نشرانهای لوزیشرکل در بافتهها با آثار خطی حدود هزارۀ سوم قبل از میالد ،در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است این مقاله
بهشری از این نشرانههای مشرترک را بیان میکند بهدلیل اینکه در حوزۀ انسرانشناسی نظریۀ تطورگرایی به اصل انتقال برخی از ویژگیهای
یرک فرهنرگ در حوزۀ جغرافیایی تأکید دارد ،رویکرد نظری تحلیل نظریۀ تطورگرایی را مورد توجه قرار داد تا نشررران دهد ویژگیهای شرررکلی
نقوش لوزیشکل در بافتههای ایرانی دارای پیشینۀ تصویری و معناشناختی در فرهنگ کهن ایرانی است
۱ـ .۲پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ خطوط کهن بهویژه خا ایالمی ،منابعی در دسترس است در این منابع بیشتر به تحلیل خطی الواح ،دستهبندی نشانههای موجود در
الواح ،مانند سرنشانهها ،نشانهای ایدهننار و نشانهای شمارشی پرداختهاند برایس ( )91۶2در مقالۀ «سیست نوشتاری پیشاایالمی» که با
ارنست گروبه در دانشناه منچستر بهشکل سهنرانی ارائه کرده و در کتابهانۀ جان ریلند ۶منتشر شده است ،به مطالعۀ ساختاری الواح پیشاایالمی

پرداخته است برخی از متون نیز سیست نوشتاری الواح کشفشده از تپه یحیی را مورد مطالعه قرار دادهاند ایننلند ( )2009در کتاب گزارشی
از کتیبه نگاریهای الواح پیشاایالمی تپه یحیی ،نظام نوشتاری الواح تپه یحیی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است نمونۀ دینر ،پژوهشی
بر «الواح پیشاایالمی تپه سفالین» است که توسا جاکوب داهل ،حصاری و یوسفی در سال  2092در نشریۀ ایرانی مطالعات باستانشناسی به

چاپ رسیده است عابددوست و کاظ پور ( )9911در مقالۀ «تحلیل بینامتنی نشان خطی مربع در خطوط ایالمی و دستبافتههای معاصر
ایرانی» ،به بررسی رابطۀ بینامتنیت ضمنی و صریح میان نقوش مشتق از نشان مربع در دستبافتههای ایرانی و خطوط ایالمی پرداختهاند
نشانههای مطالعهشده در این پژوهش بر اساس شکل هندسی مربع بوده و انواعی از مشتقات آن در خطوط ایالمی و دستبافتههای معاصر
شناسایی شدهاند پیشمتنیت نشانههای مربعشکل ایالمی نسبت به متن جدید ،و شباهتها و تفاوتهای آنها اثبات شده است نشانههای
مورد مطالعه در پژوهش مذکور کامال متمایز از نشانۀ شکلیافته بر اساس لوزی هستند و شاکلهها و تلفظهای مستقلی در خا و زبان ایالمی
دارند بر اساس مطالعات پیشینۀ تحقیق ،هیچ پژوهش مستقلی تداوم حیات نشانههای خطی ایالمی با تمرکز بر نشانۀ لوزی را بر دستبافتههای
ایرانی با رویکرد تطورگرایی مورد بررسی قرار نداده است
 .۲تحلیل نماد لوزی و نشانهای مشتق از آن در کتیبههای ایالمی و دستبافتههای ایرانی
لوزی از اشکال هندسی است که بنیان بسیاری از نقوش موجود در فرشها و گلی ها و جاجی ها در ایران است این نشان یکی از نشانهای
بنیادین خطوط تصویری سومری ،پیشاایالمی ،ایالمی مهطا و زنجیرهای نیز هست باید توجه داشت لوزی از نشانههای نمادین مرتبا با
مفهوم حیات و زندگی است «بهش فرودین لوزی نماد شرمناه مادینه است» (شوالیه  ،۱۳۸۴ج  )13 :۴شکل دراز و کشیدۀ لوزی متشکل
از دو مثلث متساویالساقین است که از پایه به ه چسبیدهاند نشانۀ تالقی و تبادل میان آسمان و زمین ،عال باال و عال پایین و گاه حتی
نشان وصلت دو جنس است (همان ،ج  )۳۱ :۴نشان لوزی در خا مهطا ایالمی احتماال برابر «هو  »huاست (تصویر  ۱الف) مجموعهای
از نشانههای مرکا ه در خا پروتو ایالمی بر بنیان لوزی تشکیل شدهاند (تصویر  )1بر خورجین بهتیاری متعلق به سدۀ سیزده هجری
شمسی ،نقش لوزی بهشکلی ساده در کنار سایر نقوش هندسی مصور شده است حالت ذهنیباف اثر از نبود ساختار منسج ذهنی بر آن کامال
آشکار است (تصویر  ۱ب) نمونۀ دینر ،خورجین قشقایی است که بر آن نقش تکراری لوزی نقطهدار بافته شده است (تصویر  ۱د) و قابل مقایسه
با نشان لوزی نقطهدار در خا ایالمی زنجیری از هلیلرود است (تصویر  ۱ج) در بافتههای عشایری و روستایی انواعی از نقش لوزی بهصورت
ساده یا ترکیبی مشاهده میشود
شناسایی ساختار بصری نشانهها
لوزیشکل در خطوط ایالمی بر
دستبافتههای معراصر ایرانی با
تأکید بر نظریۀ تطورگرایی ۷۳ ،ر ۸۴
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تصویر  9الف :نشان سمت راست واژۀ هو ( )huدر خا ایالمی مهطا
(هینتس  )۴1 ،991۴مقایسه شود با تصویر  9ب :خورجین لری (9900ش)
(همایونپور )39 ،9919

ج

د

تصویر  9ج :دو نشان از خا زنجیرهای کشفشده از محوطۀ تاریهی هلیلرود
(مجیدزاده  )22۴ ،9912مقایسه شود با تصویر  9د :نقش لوزی بر خورجین
قشقایی سوزنی9920 ،ش (همایونپور )33 ،9919

تصویر  :2نشانهای مرکا بر بنیان لوزی در خا پروتو ایالمی ()Brice 1962, 34

تطور شرکلهای لوزیشرکل خطوط کهن بر بافتهها بهروشرنی مشراهده میشود در واقع میتوان گفت نقوش مذکور بهشی از فرهنگ
جامعۀ کهن متمدن ایالمی و ایرانی اسرت و بر بافتههای دوران متأخر که بهشریوۀ سرنتی تولید میشوند ظهور دوباره یافتهاند بر اساس اصل
بازماندگی در تطورگرایی ،این نقوش بازماندۀ خطوط گذشتهاند که از کارکردهای اصلی خود جدا افتادهاند این ویژگی همان قاعدهای است که

انسانشرررناسررران تطورگرا بر آن تأکید داشرررتهاند اما برخی از نقوش تکامل یافته و با ترکیاهای متنوع ظاهر شررردهاند در تطورگرایی حوزۀ
انسانشناسی هنر نیز این اصل مطرح میگردد که «گونهها بهشکلهای پیچیدهای در حال تکامل هستند ،فرهنگها نیز از حالتهای ساده
تا پیچیده پیشررفت میکنند» ( )Seymour-Smith 1986, 105بافتههای عشایری و روستایی در جوامع سنتی که عموما ساختار اقتصادی
آنها بر مبنای کشراورزی و دامپروری است ،تولید میشود بافتهها ،هنر دست زنان است نقوش ،مکالمۀ میان زنان بافنده و مادرانشان را در
خود حفظ داشررته اسررت؛ گفتوگویی که امروزه بهعنوان سررنت از آن یاد میشررود ( )Valcarenghi 1994, 14سررنت ،تقلید و آدابورسرروم،
عناصری هستند که در طراحی نقوش اهمیت دارد در چنین جوامعی فرمها و شکلها و حتی نقشمایهها نسلبهنسل انتقال مییابند در این
جوامع هنر بهمثابۀ یک کل معناشناختی وابسته به دانش و شناخت بومی است ()Silver 1979, 268
 .۳لوزی تشکیلدهندۀ ساختار کلی طرح دستبافته
نشرران لوزی بهعنوان یک نقش بنیادین ه بهصررورت نقش منفرد و ه بهصررورت ترنتهای ترکیبی و ه بهشررکل سرراختار کلی بافته قابل
تشرهیص اسرت بررسری تطبیقی تصراویر نشران میدهد که این نشرانهها در خا و دستبافتهها قابل شناسایی هستند (تصویر  ۳الف و ب)؛
نشرانی در خطوط ایالمی شربکهای از لوزیهاست در خا مهطا ایالمی برابر واژۀ سا ( ) ṧ aاست (هینتس  )۴۸ ،۱۳۸۴تصویر  ۳الف قالی
قشررقایی را نشرران میدهد که طرح کلی قالی سرره لوزی و دو نی لوزی را تشررکیل میدهد تورج ژوله ،پژوهشررنر فرش ،این اشررکال را یادآور
حوض در باغ ایرانی میداند (ژوله  )1۷ ،۱۳۸۱و نام محلی این بافته را در قالی بروجن «سه حوض» نامیده است (همان )11۳ ،نام حوض با
وجه نمادین لوزی ارتباط معنایی دارد آب و رطوبت و باروری ،وجه مشرترک این دو نام اسرت سراختار طرح این قالی مشابه نشانهای خطی
ایالمی است (تصویر  ۳ب) رابطۀ طرح کلی بافته و نشان خطی نوعی رابطۀ افزایشی است این نوع طراحی در بسیاری از بافتههای عشایری
و روسرتایی ایران تکرار میشوند در واقع ساختار نشان خطی ،طرح کلی بافته را تشکیل میدهد و سایر نشانهها در میان یا اطراف طرح کلی،
تکرار شردهاند نشران دینری که میتواند با نقوش فرش ایرانی مقایسرره شرود ،مربع یا مسررتطیلی اسرت که در مرکز آن لوزی قرار گرفته اسررت
(تصویر )۴
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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تصویر  9الف :قالی قشقایی
()Sakhai 2008, 313

تصویر  9ب :شبکۀ لوزیها در خا ایالمی

تصویر  9ج :بهشی از جام سیمین شوش

()Brice 1962, 34

(www.Mahboubiancollection.com/Elamite-

)inscription

این نشان بهصورت نقش منفرد در قالی قابل بررسی است در گلی قشقایی طرح کلی گلی با این نشان خطی مشابهتهایی دارد (تصویر
َُ
ُ
 ۴چ) در فرش سیستان یک مستطیل که در میان آن لوزی کوچکتری قرار دارد ،گلک نامیده میشود و بهتیاریها آن را گ ِدهگاهی مینامند
( ۴ب) (شعبانی خطیا  )292 ،9913نمونهای از سفرۀ سیرجان ،متعلق به اواخر قرن 91م ،نشان لوزی را میان یک مستطیل نشان میدهد
(تصویر  ۴ی) طرح کلی این سفره قابل مقایسه با نشان خطی ایالمی در تصویر  ۴الف است

الف

ب

ج

پ

ی
چ (عکس :ننارنده )9911
تصویر  ۴به ترتیا از سمت راست؛ الف :نشان مستطیلی که در میان آن یک لوزی قرار دارد ،در خا پیشاایالمی ( ،)Brice 1962, 34ب :حاشیۀ فرعی فرش بلوچی،
سیستان (حصوری  ،)1۴ ،9939پ :حاشیۀ پشتی ،بافت خواجهها ،سیستان (حصوری  ،) 9۴۶ ،9939ج :حاشیۀ روکش اسا از شاهسون ،اوایل قرن 20م ( Opie
 ،)1998, 255چ :گلی قشقایی ،اوایل قرن 1۰م (آلسترهال  ،)۴2 ،993۴ی :سفرۀ سیرجان ،اواخر قرن 91م (تناولی )991 ،9911

شبکۀ سراسری از لوزی ،شکلهای همپوشانی را در بافتههای ایرانی نشان میدهد که قالا کلی طرح ،میزبان سایر نقوش هندسی یا گردان
است در این بافتهها لوزی قابی است که چیدمان سایر نقوش بر آن صورت میگیرد (تصویر  ۴الف) نمونهای از این شبکۀ لوزی در قالی سیرجان
مشاهده میشود خطوط زینزاگ قابهای تکراری لوزی را تزیین کردهاند خطوط زینزاگ بر اساس کهنترین شواهد خطی نماد آب است سه
خا پلهمانند ه در خا تصویری سومری و ه در ایالمی بدوی از عالئ نوشتاری است در شوش یک ،این عالمت مفهوم آب یا رودخانه یا آب
جاری در باغ را میرساند (هرتسفلد  )۴۴ ،۱۳۸۱لوزی که نماد باروری است (شوالیه  ،۱۳۸۴ج  )13 :۴در این طرح همراه با نماد خطوط پلکانی
نماد آب حیات است و بستر شکلگیری سایر نقوش نمادین گیاهی است تصویر  ۴ب طرح لوزی را بستر چیدمان نقش ستارۀ هشتپر بر قالی
سیرجان نشان میدهد دگربار طرح کلی قالی بر اساس لوزی تشکیل شده است (تصویر  ۴ب)

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

تصویر  ۴ب :شبکۀ لوزی بنیان چیدمان

تصویر  ۱ج :نشانۀ خطی

تصویر  ۱د :نشانۀ خطی مهطا

ستارۀ هشتپر در قالی سیرجان

مهطا ایالمی (هینتس

ایالمی (هینتس )۴۸ ،۱۳۸۴

(تناولی )۱1۴ ،۱۳۸3

)۱۸ ،۱۳۸۱

 .۴لوزی بهعنوان نقشمایۀ تکراری زمینه و حاشیه
در خا مهطا ایالمی دو لوزی یکی قرار گرفته درون دینری ،احتماال «ما» ( )maتلفظ میشود یک لوزی که در میان آن یک خا قرار گرفته
است برابر آوایی « ِان» ( )enو لوزی که شاخ شکستهای دارد و در میان آن چهار خا متقاطع قرار گرفته «هال» ( )halبهمعنی زمین است

شناسایی ساختار بصری نشانهها
لوزیشکل در خطوط ایالمی بر
دستبافتههای معراصر ایرانی با
تأکید بر نظریۀ تطورگرایی ۷۳ ،ر ۸۴

78

(تصویر  ۴ج) و یک لوزی که میان آن دو خا متقاطع عمود بره قرار گرفته «کوری» ( )kuriبهمعنی پریستار یا نیایشکننده است (هینتس
( )۴۸ ،۱۳۸۴تصویر  ۴د)

تصویر  ۶الف :جل اسا لری (صوراسرافیل )9۴9 ،9911

تصویر  ۶ب :بافتۀ لری بهتیاری (صوراسرافیل ،9911

تصویر  ۶چ :تکرار لوزیهای

تکرار نشان دو لوزی در میان ه  ،مشابه نشان  maدر خا

 ،)9۴9تکرار ترنت با چلیپایی در میان آن ،مشابه نشان

متحدالمرکز بر بافتۀ لری ،متعلق به

مهطا ایالمی (هینتس )۴1 ،991۴

احتمالی  Kuriدر خا مهطا ایالمی (هینتس ،991۴

۱۳۳3۰ش (همایونپور )۱۰۴ ،۱۳۸۳

 )90۴و همین نشان در خا پیشاایالمی

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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تصویر  ۶الف جل اسا لری را نشان میدهد که طرح تکراری لوزیهای متحدالمرکز بر آن دیده میشود تلفظ آن در خا مهطا ایالمی
برابر «ما» است از تکرار دو لوزی متحدالمرکز در کنار ه  ،دو بار تلفظ «ما» مصور میشود این تکرار ،کلمۀ «ماما» را تشکیل میدهد که قابل
مقایسه با ابتداییترین تلفظ نام مادر است که هر کودکی آن را تلفظ میکند کلمههایی همچون مامان ،مامی ،مادر با نشان «ما» ه خانواده
است قابل توجه است که ایزدبانوی مادر آناطولیایی «ما» نام دارد (وارنر  )۴۳ ،۱۳۸۷طرح تکراری لوزیهای متحدالمرکز بر بافتۀ لری بهتیاری
نیز دیده میشود (تصویر  ۶چ) تصویر  ۶ب تکرار سه ترنت با نشان لوزیشکل را که در میانۀ آن چلیپایی قرار دارد نشان میدهد ترنتها قابل
مقایسه با نشان کوری بهمعنی نیایشکننده در خا مهطا ایالمی است که والتر هینتس آن را خوانش کرده است (هینتس  )۱۰۴ ،۱۳۸۴در
َ َ
فرش سیستان ،لوزی که در میان آن چلیپا قرار دارد تهتک نامیده میشود (شعبانی خطیا  )1۱۴ ،۱۳۸۷مشابه این نشانهای خطی را
میتوان بر سایر دستبافتهها بهعنوان نقشمایه نشان داد تصویر  ۷انواعی از این نشان را بر بافتههای ایرانی نشان میدهد (تصویر  ۷ب ،پ،
ج) تصویر  ۷ب تکرار لوزیهای متحدالمرکز بر حاشیۀ جل لر بهتیای را نشان میدهد تکرار نشان لوزی متحدالمرکز همراه با نماد ضربدرشکل
در حاشیۀ بافتۀ پیشبند اسا لر بهتیاری دیده میشود (تصویر  ۷پ) نماد ضربدر در خطوط کهن پیشاایالمی و مهطا ایالمی موجود است و
والتر هینتس تلفظ احتمالی ایالمی آن را «تین» مطرح کرده است (هینتس  )۴۸ ،۱۳۸۴بنابراین حاشیۀ جل لر بهتیاری اگر بر اساس خوانش
والتر هینتس بر خطوط کهن تلفظ شود« ،ما تین» خوانده می شود در واقع نقوش بافتهها تکرار واژههای ایالمی را مصور کرده است این
تغییرات ،شواهدی هستند بر تطور تاریهی نقوش هندسی در ایران ،همان اصلی که در حوزۀ انسانشناسی با نام تطورگرایی از آن یاد میشود
که در آن روابا ،اشکال مهتلف یک هنر روی یک خا زمانی بررسی میشود این نوع ننرش به هنر توسا فرانتس بوآس مورد انتقاد قرار
گرفت ()Silver 1979, 272

الف

ب

پ

ج

تصویر  3به ترتیا از راست به چپ :الف :نشانی متشکل از یک لوزی کوچک و یک لوزی بزرگتر برابر  maدر خا ایالمی مهطا (هینتس ،)۴1 ،991۴
ب :دو لوزی یکی در میان دینری از جل شتر لر کهنیلویه ،اوایل قرن ۱۴ق (تناولی  ،9933شکل  ،)10پ :دو لوزی درون یکدینر و نشان ضربدر مانند در میان آن
از پیش سینۀ اسا یا قاطر ،لر بهتیاری (همان ،شکل  ،)۶۴ج :لوزیهای تکرارشونده در گلی تالش (آلسترهال )۶3 ،993۴

تصویر  ۸یک کتیبه به خا پیشاایالمی را نشان میدهد که لوزی با یک چلیپا در میانۀ آن ،یکی از نشانهای هندسی خطی است تصویر
 3نشان لوزیشکل همراه با چلیپایی در میان آن در خا مهطا ایالمی را در مقایسه با شکلهای تکاملیافتۀ آن بر بافتههای ایرانی نشان
میدهد رابطۀ نقوش بافته ها با نشان خطی مذکور افزایشی است؛ یعنی جزئیاتی بر طرح کلی اولیه افزوده شده که با نمونۀ خطی پیشاایالمی
منطبق نیست میتوان یک تکامل فرهننی را بر اساس بازماندههایی از گذشتۀ فرهنگ و هنر ایران بر بافتههای معاصر شناسایی کرد و این
اصل همان است که تایلور از آن بهعنوان بازمانده یا «بقا »یاد کرد؛ یعنی اثری از آداب و رسوم اولیه که در فرهنگهای امروزی زنده مانده است
()Tylor 2006
تصویر  1الف :نشان لوزی که در میان آن چلیپا وجود دارد در خا پروتو ایالمی ()Brice 1962, 34
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تصویر  1الف :یک لوزی و دو خا متقاطع در میان آن ،احتماال برابر  kuriدر خا مهطا ایالمی بهمعنای پریستار ،ستایشکننده (هینتس  ،)۴1 ،991۴ب :نقشی از
گردنبند شتر ،شاهسون (تناولی  ،9933شکل  ،)19پ :مالبند قشقایی ،دره شوری ،اواسا قرن ۱۴ق (همان ،شکل  ،)۶9ج :چلیپا درون لوزی ،نقشی از نوار پیشسینۀ
اسا یا شتر شاهسون مغان (همان ،شکل  ،)۴1چ :ترنتبافتۀ بهتیاری ،یک لوزی که در میان آن یک چلیپا قرار دارد (صوراسرافیل )9۴9 ،9911

نشرران دینر یک لوزی اسررت که قطر اصررلی میانی آن رسرر شررده
اسرررت این نشررران در خا پیشررراایالمی « ِان» ( )enتلفظ میشرررود و
شرشضرلعی کشیدهای که سه نقطه میان آن قرار دارد بر اساس خوانش
والتر هینتس ،احتماال نشرران دینر برابر « ِان» اسررت هر دوی این نشرران
در بافتههای ایرانی دیده میشررود (تصررویر  )۱۰تصررویر  ۱۰نمایش لوزی
اسررت که قطر اصررلی آن رسرر شررده و در خا مهطا ایالمی  enتلفظ
میشرود و احتماال این نشران با ششضلعی کشیدهای که سه نقطه دارد
برابر اسرررت (هینتس  )۴۸ ،۱۳۸۴این نشررران شررربیرره  enو  teدر خا
مهطا ایالمی اسرررت دو برافترۀ پرایینی (تصرررویر  )۱۰نشرررانی شررربیه
شررشضررلعی با سرره نقطه و پنت نقطه را نشرران میدهد که با یک لوزی
شرربیه واژۀ  maتکرار شرردهاند این نشرران در حاشرریۀ جل شررتر نصرررآباد
اصفهان دیده میشود (تناولی  ،۱۳۷۷شکل  ۸1و )3۱
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تصویر  90بهترتیا از باال :بهشی از جل کرد سنقری (تناولی )21 ،9933
و جل شتر نصرآباد اصفهان دیده میشود (تناولی  ،9933شکل  12و )19

تصویر  99بهشی از جل کرد سنقر را نشان میدهد دو نشان اول شبیه نشانههای خا مهطا ایالمی است نشان سوم احتماال یک نشان
ترکیبی است متشکل از یک ششضلعی و عالمت  likقابل توجه است که شش ضلعی جزو عالئ خا پروتو ایالمی و ایالمی مهطا است در
ُ
ُ
واقع بهشی از ُجل کرد ُسنقر مزین به نشانههایی است مشابه آنچه در خا مهطا ایالمی به کار رفتهاند (تصویر  )99اگر این نشانهها بر اساس
شباهت آن با خا ایالمی خوانش شوند en- hal lik- hal ،خوانده میشوند اگر این خوانش درست باشد ،نشان مرکا بافته مشابهتهایی با hal
 likدارد که در کتیبههای موجود به خا مهطا ایالمی بهمعنی کشور ارزانی شد ،ترجمه شده است (هینتس  )۴1 ،991۴این نشانهها قابل مقایسه

با بهشی از کتیبۀ  Dدر پیرامون نناره سننی میباشد (تصویر  )92البته در کتیبۀ Dآخرین نشان  likخوانده شده و این نشان مرکا نیست در
صورتی که در جل کرد سنقر این نشان مرکا است ،شامل یک ششضلعی و یک  ،likواژۀ  kiدر خا مهطا معموال مربوط است به اولشهص
مفرد به معنی من هست که بهصورت یک ششضلعی کشیده با سه خا نوشته میشود میتواند بهمعنی  ikkiیعنی بهسوی کسی ،با کسی ،برای
کسی نیز باشد (هینتس ( )2۶ ،991۴تصویر )99

تصویر  :۱۱بهشی از جل کرد سنقر (تناولی )1۸ ،۱۳۷۷
قابل مقایسه با نشانههای ایالمی
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تصویر ??______ki+lik :99
نشان ترکیبی در جل سنقر در مقایسه با خا مهطا ایالمی احتماال معنی ارزانی شد
میدهد (خوانش بر مبنای کتیبۀ )D

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

نکتۀ جالا توجه اینکه رابطۀ ترکیبی نشانهها در خطوط بر دستبافتهها نیز مشاهده میشود بهشکلی که یک نقش درون نقش دینری
قرار میگیرد برخی از نقوش نیز رابطۀ تفصیلی نسبت به سایر نشانههای لوزیشکل در خطوط دارند؛ یعنی همان نشانۀ لوزیشکل در خطوط
با افزایش سایر عالئ با جزئیات افزودهای بر بافتهها ظاهر میشود تاکنون تداوم  ۱۰نشان خطی ایالمی که بر اساس لوزی شکل یافتهاند بر
دستبافتههای معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفت شباهتهای بسیار نقوش دستبافتهها با نشانهای خطی پیشاایالمی و مهطا ایالمی
مطرح شد و تفاوتهایی نیز آشکار گردید میتوان نتیجه گرفت که بازماندهای از نظام خطی ایالمی که بر مبنای شکل هندسی لوزی ترسی
شدهاند ،بهعنوان میراث مشترک مردم ایران بر دستبافتههای معاصر ایرانی قابل شناسایی است با آنکه بازۀ زمانی پنتهزارساله میان
نشانههای خطی ایالمی و نقوش دستبافتههای معاصر ایران وجود دارد ،پایداری ایرانیان به حفظ سنتها موجا شد نظام خطی ویژهای که
احتماال در گوشهای از تاریخ کهن ایران بر بافتههای ایرانی منتقل گردیده تا عصر حاضر زنده بماند ،گرچه متهصصان بر این باورند با ظهور
خا میهی ،خطوط پیشاایالمی و مهطاایالمی فراموش شدهاند اما بازخوانی نشانهای لوزیشکل ایالمی بر دستبافتهها ،تداوم حیات
نشانههای ایالمی را بهشکل نقوش تزیینی متنوع اثبات کرد این اصل همان است که تایلور از آن بهعنوان بازمانده یا «بقا» یاد کرد؛ یعنی اثری
از آدابورسوم اولیه که در فرهنگهای امروزی زنده مانده است بنابراین یک مالبند بهتیاری یا یک بند هیزم بر پشت یک زن بهتیاری ،فقا
مزین به نقوش هندسی نیست ،بلکه بهشی تکاملیافته یا تکراریافته از عالئ ننارشی ایالمی را با خود به همراه دارد که امروزه ناشناخته است

یک تفاوت مه میان نقوش بافتهها و کتیبهها وجود دارد ،در بافتههای ایران چیدمان نقوش از نظام تکرار پیروی میکنند تکرار یک نشان
ثابت در حاشیه ،تکرار یک نشان در متن یا ه نشینی نقوش متغیر در متن و حاشیه بهصورت تناوبی به چش میخورد نشانها در خا مهطا
ایالمی بر اساس سیست نوشتاری خاص و زنجیروار نوشته میشوند ،بنابراین نشانهای لوزیشکل در خطوط ایالمی بهشی از زنجیرۀ نوشتارند
که تکرار آنها بهسبا تلفظهای آوایی و ساختار زبانی شکل گرفته است این امکان وجود دارد که دستبافتههای ایرانی که نشانهای لوزی
شکل را برخود دارند ،بازماندهای از کهنترین تایپوگرافی یا حروفنناری را حفظ کرده باشند بهشکلی که طرح کلی بافته تکرار یک کلمه یا یک
لوگوگرام باشد این ترکیاها موجا میشود که خوانش و تطبیق نشانهای موجود بر فرشها و گلی ها و بهراحتی امکانپذیر نباشد
 .۵نتیجه
سرزمین ایران مهد یکی از پیشرفتهترین تمدنهای کهن جهان است که در حدود  ۳1۰۰ق م صاحا خا و ننارش بوده و این خطوط و
نشانههای تصویری را روشی برای انتقال معانی و مفاهی قراردادی به کار میبرده است نشانهها به سبک هندسی و انتزاعی ترسی میشدند
لوزی یکی از نقوش هندسی است که اساس شکلگیری بسیاری از نشانهای خطی ایالمی است این نقش با مفاهی نمادین زیادی همراه
است که مه ترین مفهوم آن را میتوان باروری و زمین بیان کرد این نشان در خطوط پیشا ایالمی ،مهطاایالمی و زنجیرهای به شکل منفرد
یا همراه با سایر عالئ دیده میشود مقایسه نشانهای لوزیشکل درکتیبههای پیشاایالمی و مهطا ایالمی با نقوش دستبافتهها ،شباهت
بیبدیل نقوش دستبافتهها با نشانههای خطی کتیبهها را نشان میدهد این شباهت را میتوان بر اساس نظریۀ تطورگرایی در حوزۀ
انسانشناسی هنر بررسی کرد تطورگرایی بر رشد قدرت فناورانه و زیباشناسانۀ انسان تأکید میکند این عل از مطالعات تاریهی و از نظریۀ بقایا
بهره برده است و رد پای هنر را اغلا به آغاز آن نسبت میدهد همچنین بر این نکته تأکید دارد که کهنترین فرمهای هنری شاید از گذشته
بنیانگذاری شده و تا امروز ادامه یافتهاند بنابراین نشانههای لوزیشکل پس از پنت هزار سال طی تاریخ ،بر دستبافتههای معاصر ایران تداوم
یافتهاند هرچند خوانش قطعی این نشانها صورت ننرفته است و اسامی محلی بافتهها نیز دقیق و قابل بررسی نیست ،میتوان بهشکل یقینی
مطرح کرد که نشانههای لوزیشکل بهعنوان بهشی از خا و زبان ایالمی بر دستبافتههای معاصر ایرانی با تمایزهایی ظهور یافته و بهطور
قطع فراموش نشدهاند اندک تفاوتهای موجود در نشانهای خطی و نقوش بافتهها وجود دارد گاهی نشانهای مهطا لوزیشکل اساس
شکلگیری طرح کلی بافته را شکل میدهد مانند طرحهای قابقابی یا طرح سه حوض ،گاهی نشانها بهشکل واحدهای تناوبی و تکراری
زمینه و حاشیه را پر کردهاند و در مواردی تکنقشها با افزودههایی نسبت به نشانهای مشابه در خطوط همراهاند رابطۀ ترکیا نشانهها که
در خطوط اثبات شده است ،در نقوش دستبافتهها نیز وجود دارد در این مقاله تشابه و تغییرات  ۱۰نقش دستبافتهها و نشانههای خطی
ایالمی مورد بررسی و اثبات قرار گرفت با تکیه بر نظریۀ بازماندگی تایلور از حوزۀ تطورگرایی میتوان این نکته را مطرح کرد که عناصر هندسی
لوزیشکل بر بافتههای ایرانی ،بازماندههایی از هنر کهن ایرانی هستند که با گذشت زمان تکرار یا تغییر یافتهاند
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شناسایی ساختار بصری نشانهها
لوزیشکل در خطوط ایالمی بر
دستبافتههای معراصر ایرانی با
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