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خوانش روابط بیش متنی در قالی ایالم با تکیه  بر آرا ژرار ژنت
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چکیده
قالی ایالم به مثابه یکی از آثار هنری ایران  که تاکنون آن گونه که باید بدان پرداخته نشده، مجموعه ی متکثری از متون 

هنری را شامل می شود که معنای آن را شکل می دهند. به همين جهت درک معنای پنهان آن براساس مجموعه ی 

پيش متن های تشکيل دهنده ی آن و روابط آن ها با متن نهایی ميسر می شود. در مواجهه با یک اثر هنری این چنين، 

مطالعه ی چگونگی شکل گيری معنا در آن از طریق درک معنا و تغيير و تحول متن های پيشيِن شکل دهنده به آن ميسر 

است، یکی از روش هایی که چنين فهمی را به همين ترتيب ميسر می کند، روش  نقد بيش متنی مطرح شده توسط ژرار 

ژنت است. داده های مورد نياز برای این پژوهش از طریق مشاهده  تصویر و تجزیه آن به اجزا تشکيل  دهنده اش و اطالعات 

مورد نياز برای تحليل آن از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم آمد و درنهایت مورد تجزیه  وتحليل قرار گرفت. نتایج این 

پژوهش حاکی از آن است که در طراحی این قالی ها، هنرمند ایالمی آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثير دستاوردهای فرهنگی 

مکان-زمان زیستش، با ترکيب متونی از نظام های فرهنگی ایران باستان و اسالمی به انحا گوناگون، متنی را خلق کرده 

که هم در راستای هدف طراحی اش یعنی تبليغ معنای پنهان اثر، موفق بوده و هم پيوند دهنده دو نظام فرهنگی ایرانی 

و اسالمی است.

واژه های کلیدی
 قالی لری، قالی ایالم، بيش متنيت، ژرار ژنت.

.E-mail: Ghani@sku.ac.ir ،038-33220007 :نویسنده مسئول: تلفن: 09131838161،نمابر *

صفحات 111 - 121 )علمی-  پژوهشی(

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    د  وره 26، شماره  1، بهار 1400



112
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 26، شماره  1، بهار 1400

 قالی ایالم مجموعه ای از قالی های روستایی و نيمه روستایی ایران هستند 
که تحت تأثير اقوامی که در منطقه ایالم زیست می کنند به دودسته ی لری 
باف و کردی باف تقسيم می شوند. مجموعه قالی های لری باف این منطقه 
به واسطه هم جواری ایالم با استان های همدان، خوزستان و لرستان، بيش از 
سایر قالی ها در این منطقه توليد و تکثيرشده است. با نگاهی به پيشينه بس 
طوالنی این قالی و طرح های آن در تاریخ فرش ایران، یک نکته توجه را به 
خود جلب می کند و آن این که در فرایند تکوین قالی ایالم از دیرباز عواملی 
دخيل بوده که تا امروز نيز ادامه داشته است و به نوعی باعث پدید آمدن 
کليتی یکپارچه شده که امروز تحت عنوان قالی ایالم شناخته می شود. این 
یکپارچگی در طرح و نقش قالی ایالم حاکی از نگاه ثابتی است که علی رغم 
تغيير مداوم خالق این آثار در طول تاریخ، همواره بی تغيير باقی مانده است 
و این احتمال وجود دارد که یکی از این عوامل دخيل محيط )زیستی 
یا فرهنگی( خلق این قالی باشد. ازاین رو پژوهش پيش رو بر آن است 
تا فهم فرایند تکوین قالی ایالم را با عنایت به نظرگاه مؤلفين آن )یعنی 
محيط زیستی، جغرافيایی و فرهنگی1( مدنظر قرار دهد. چراکه در فرایند 
خلق و رشد یک اثر هنری متکثر چون مجموعه قالی های ایالم که هریک 

خالق و مؤلف متفاوتی دارند، آنچه اهميت دارد برآمده از یک اندوخته ی 
جمعی ایدئال است، زیرا در طول زمان توسط جماعتی خلق و توسط همان 
جماعت پذیرفته شده است. اکنون می توان گفت مسأله اصلی این پژوهش 
درک معنای نهان در پس نقش مایه های قالی ایالم است که خود درگرو 
فهم امر ایدئالی2 است که تابع گذر زمان نبوده و وابسته به وجه مميزه 
این قالی از سایر قالی های ایران است. وجوه مميزه این قالی همانا متون 
متعددی هستند که با یک سلسله روابط کنار هم قرار گرفتند تا قالی ایالم 
پدید آید. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش درک نحو و نوع ارتباط این 
متون و تأثير آن بر شکل گيری معنای کلی و پنهان ازنظر قالی ایالم است. 
یکی از برجسته ترین نظریه پردازانی که شيوه ای جامع و کامل برای تحليل 
چنين امری را تبيين کرده، ژرار ژنت3 است، که با طرح مفهوم بيش متنيت، 
راهکاری جدید برای درک روابط متنی ارائه کرده است. در این نوشتار 
سعی بر آن است تا پس از معرفی مختصر آرا ژنت در این باب، یکی از انواع 
قالی های ایالم، با روش او موردمطالعه قرار گيرد و به پرسش اصلی پژوهش 
که فهم روابط متنی شکل دهنده به قالی ایالم و معنای برآمده از آن ها در 

اثر است، پاسخ داده شود. 

روش پژوهش: نظریه بیش متنیت ژرار ژنت
نظریه ی بيش متنيت ژنت یکی از شاخه های نظریه ترامتنيت اوست 
که در راستای تکميل مطالعاتش بر نظریات متفکرین پيشينی چون یوليا 
کریستوا4، لوران ژنی5 و ميکائيل ریفاتر6 در حوزه ی روابط متنی مطرح 
اثر  از  عمده ای  بخش  مدنظر خود،  ترامتنی  روابط  تبيين  در  ژنت  شد. 
خود »پالمسست«7 را به تبيين بيش متنيت اختصاص داده است. ژنت 
بيش متنيت را چنين تعریف می کند: »بيش متنيت پدیده ای است که در 
بردارنده هر نوع رابطه ی پيونددهنده متن B ]پسينی[ با متن A ]پيشينی[ 
 .)Genette, 1997, 5( »پيوند بزند A را به متن B باشد، به طوری که متن
به طور خالصه بيش متنيت رابطه ميان دو متن ادبی یا هنري را بر اساس 
برگرفتگی این متون از یکدیگر تبيين می کند )نامور مطلق، 1386، 94(. 
به این ترتيب می توان گفت در یک مطالعه ی بيش متني چگونگي تکثير و 
گسترش متن ها در جامعه بشري بررسي می شود و برای این بررسی الزم 

است سه شرط اصلی برقرار باشد:
1. متنی بودن موضوع، 2. دارا بودن دو یا بيش از دو متن، 3. مسلم داشتن 

رابطه پيش متن و بيش متن )نامور مطلق، 1391، 141(.
مدنظر  را  متعددی  شاخص های  بيش متنی،  روابط  مطالعه  در  ژنت 

قرار می دهد که مهم ترین آن ها نوع ارتباط است، او بر این اساس ارتباط 
متن ها را به دودسته ی تراگونگی )تغيير(8 و همانگونگی )تقليد( 9تقسيم 
این معنی  به  تقسيم بندی سبک است10،  این  او در  می کند و شاخص 
که در تقسيم بندی انواع ارتباط بيش متنی باید به تراگونگی سبکی و یا 
همانگونگی سبکی در خلق متنی جدید از متن قبلی توجه داشت. در 
نظامی که ژنت از تجلی یک متن در متنی دیگر شرح می دهد، از سه نوع 
نظام ادبی-هنری سخن می گوید که در گذار از یک متن به متن دیگر نقش 
اساسی بازی می کنند و عبارت اند از تفننی، طنزی و جدی. نامور مطلق 
نحوه ظهور هریک از این نظام ها را بر اساس ارتباط بين دو متن، به طور 

خالصه چنين تبيين کرده است )جدول 1(.
حال در این بخش به طور خالصه هریک از این انحا ظهور به طور خالصه 

شرح داده خواهد شد:
- پاستيش، در این نحو شيوه تقليد می شود اما در اغلب موارد موضوع 
دیگری مورداستفاده قرار می گيرد، درواقع پاستيش تقليد سبکی بيش متن 

.)Piegay-Gros, 2002, 65( از پيش متن است
- شارژ، به معنی غلوکردن بيش متن نسبت به پيش متن است که همراه 

با طنز است.
- فورژری، تقليد جدی بيش متن از پيش متن است. 

مقد  مه

بیانیهاینظام
بیشمتنیت

تراگونگیهمانگونگی
پارودیدرمعنایخاصآنپاستیشتفننی

طنزی
شارژ

پاستیشطنزی
پارودیدرمعنایرایجکلمه

تراوستیسمان
معنایرایجکلمهپارودیدر

تراجایی)جایگشت(فورژریجدی
 

 جدول 1- نحوه ظهور نظام های سه گانه هنری در هریک از انواع ارتباط بیش متنی. مأخذ: )نامور مطلق، 1391، 146(
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Ge-(  - پارودی، تراگونگی سبکی بيش متن نسبت به پيش متن است
.)nette, 1997, 56

سرشت  تغيير  و  جنسيت  کردن  دگرگون  یعنی  تراوستيسمان،   -
پيش متن و خلق بيش متن از این طریق.

- جایگشت، به شکل جدی به تغيير سبک و تکثير متن می پردازد 
)نامور مطلق،1391، 150-148(.

با توجه به موارد مطرح شده در این بخش، روش شناسی مطالعه روابط 
بيش متنی بين دو اثر بدین ترتيب است که ابتدا پيش متن های متن مورد 
بررسی معرفی شوند. در مرحله بعد نوع تحول پيش متن و حصول به 
معرفی  دو  این  رابطه  تراگونه بودن  یا  براساس همان گونه بودن  بيشمتن 
شود و در مرحله سوم نحو تجلی بيش متن بر مبنای یکی از انحا شش 
گانه ای که پيش تر توضيح داده شد، تبيين شود. درنهایت از کنار هم قرار 
دادن نتيجه این مراحل چگونگی معناپردازی در اثر پسينی و یا همان 
بيش متن مشخص خواهد شد. حال که موارد الزم برای تحليل یک متن 
براساس آرا ژنت در مورد بيش متنيت گفته شد، بهتر است پس از بررسی 
پژوهش های انجام شده در این حوزه، چند و چون به کارگيری آن را در عمل 

نيز موردتوجه قرار دهيم.

پیشینه پژوهش 
ایرانی،  قالی های  ميان  در  ایالم  قالی  واالی  بسيار  اهميت  علی رغم 
تاکنون پژوهش های بسيار اندکی بدان پرداخته اند و اینجا در ادامه می آیند 
تا پژوهش پيش رو در امتداد این آثار و باهدف پرداختن به آنچه تاکنون در 
مورد این قالی نادیده مانده صورت گيرد. ازجمله پيشينه های این پژوهش 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پژوهشی با عنوان » شناسایی و ریشه یابی طرح ها و نقوش فرش 
دستباف ایران )قالی استان ایالم(« در سال1384 توسط حيدر ميرانی 
در مرکز ملی فرش ایران و گروه پژوهشی طرح و نقش انجام شده که به 
توصيف و تحليل طرح ها، نقش مایه ها و رنگ های قالی های استان ایالم به 
تفکيک جغرافيایی بافت منطقه شناسایی و تا حد امکان ریشه یابی آن ها 
پرداخته است. در این پژوهش از دو روش تاریخی و توصيفی برای رسيدن 
به مقصود نهایی استفاده شده و مجموعه تصاویر مشخص و واضحی از 
طرح ها و نقش مایه ها به همراه شرح و توصيف تاریخی، فرهنگی و ذکر 

ویژگی های کارشناسی در قالب گزارش نهایی تحقيق ارائه شده است.
- پژوهشی دیگر با عنوان »درآمدی بر بازشناسی فرش ایالم« توسط 
مریم داوری و بهزاد وثيق در سال1393انجام شده که در دومين همایش 

ملی پژوهش های کاربردی در جغرافيا و گردشگری منتشرشده و به روش 
تحليلی-توصيفی صورت گرفته باهدف شناخت و بهبود کيفی و کمی 
نقوش و طرحواره های فرش و گليم انجام شده ولی آن گونه که باید چنين 

امری در آن ميسر نشده است.
بوده،  نقش مایه ها  به  پرداختن  اگرچه هدف  مذکور  پژوهش های  در 
اما آن گونه که باید به بنيان های ریشه شناختی و معنای آن نمی پردازند. 
ازاین رو پژوهش پيش رو بر آن است تا به ریشه های تاریخی و فرهنگی قالی 

ایالم بپردازد و معنای آن را از ناحيه منشأ آن موردتوجه قرار دهد.

معرفی پیکره ی مطالعاتی
پيکره مطالعاتی این نوشتار مجموعه قالی های لری باف ایالم هستند. 
قالی های ایالم ذیل دو نوع قالی های کردی و لری طبقه بندی می شود. 
قالی های کردی جنبه توليدی برای فروش کالن را نداشته و جهت مصرف 
خانوارهای روستایی و عشایر توليد می شود، معموالً در اندازه قاليچه و 
بدون استاندارد مشخصی هستند )اسکندری، 1393(. اما در مقابل نقوش 
لری ایالم دربرگيرنده افکار و تفکرات زن و مرد لر است. انتزاع و تجرید دو 
عامل مهم در نقش و نگاره های قالی لری ایالم است. فرم نقش مایه های 
قالی لری ایالم انسان را به یاد نقاشی های غارهای قبل از تاریخ می اندازد 
که نشان دهنده قدمت قالی بافی در این منطقه است )یساولی، 1389(. 
قالی های لری به لحاظ طرح به چند دسته تقسيم می شوند که به دليل 
گستردگی انواع این قالی، این نوشتار صرفاً به قالی های سه حوضی این 
منطقه تحت عنوان پيکره مطالعاتی می پردازد. این قالی ها در قول محلی 

حوض و جامک خوانده می شوند که در ادامه برخی انواع آن آمده است. 
در این قالی ها چنان که در تصاویر 1 تا 6 مشهود است، مجموعه ای از 
نقش مایه های همواره ثابت وجود دارد که در هر قالی به صورتی جدید و 
اندکی متفاوت از دیگران ظاهرشده است. ازاین رو برای فهم معنای پس 
پشت این قالی الزم است هریک از اجزای آن به تفصيل و با روش ژنت 
از:  قالی عبارت اند  این  قرار گيرد. اصلی ترین نقش مایه های  موردبررسی 
چهارپاره، چليپا، جامک، گل هشت پر، بته، موج و دیگر نقش مایه های 

انتزاعی که در ادامه موردبررسی قرار خواهند گرفت. 

تحلیل پیکره ی مطالعاتی
اولين نقش مایه ای که در این بخش به تحليل آن پرداخته خواهد شد، 
نقش مایه جامک است که به نوعی اصلی ترین نقش مایه قالی لری ایالم 
محسوب می شود. این نقش مایه در مرکز قالی به صورت تکی یا کنار دو 

خوانش روابط بيش متنی در قالی ایالم با تکيه  بر آرا ژرار ژنت

تصویر 1- برخی از انواع قالی سه حوضی ایالم.
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نقش مایه حوضی بکار می رود که چنان که پيش تر گفته شد در منطقه به 
قالی سه حوضی مشهور است. تصویر زیر نمونه های متعدد این نقش مایه 

در قالی ایالم را نشان می دهد.
ارائه شده، شاکله ی کلی  در همه صورت های متعددی که از جامک 
نقش مایه یک فرم مربعی است که در چهار  گوشه ی آن چهار فضای منفی 
و به رنگ متن قاليچه وجود دارد. همه ی نقش مایه های جامکی که بر 
قالی ایالم کار می شود به رنگ سياه و بر زمينه ی سرخ کار می شود. این 
نقش مایه ها علی رغم تفاوت هایشان در جزئيات در ساختار بسيار به هم 
شبيه اند. ازجمله شباهت های ساختاری این نقش مایه ها می توان به فرم 
مربعی در مرکز هرکدام، وجود نقش مایه های چهارپاره، بته و گل هشت پر 
در ميانه ی جامک اشاره کرد. مسلماً در بين مجموعه ی بسيار گسترده ی 
قالی های ایالم در بين انواع این نقش مایه تفاوت هایی جزئی یافت می شود 
که ناشی از سليقه ی شخصی بافنده، منطقه ی بافت و بسياری عوامل دیگر 
وهله  است در  نقش مایه الزم  این  بيش متنی  روابط  تحليل  برای  است. 
اول پيش  متن های آن شناسایی و دسته بندی شود تا در ادامه رابطه این 
پيشمتن ها با نقش مایه جامک موردبررسی قرار گيرد. آشکارترین پيشمتن 
این نقش مایه را می توان در منطقه بافت آن و در بنای چارطاقی ای مشاهده 
کرد که در منطقه دره شهر واقع شده و یکی از بناهای باستانی قابل اعتنا 
به شمار می رود. این چارطاقی که تصویر آن در زیر آمده است در حاشيه 
دره شهر و در روستای »سرخ آباد« در محلی مرسوم به »تنوره سرخ گچی« 
واقع شده است. با توجه به رنگی که برای روستا و محل چهارطاقی ذکرشده 
و با توجه به ساختار چارطاقی که همواره طوری ساخته می شود که درون 
آن تاریک و سياه باشد، ممکن است بين رنگ متن و جامک و این بنا و 

محلش ارتباطی وجود داشته باشد، که شایسته ی بررسی است.
به  قدری  است  ادعا الزم  این  یا عدم صحت  از صحت  آگاهی  برای 
پيش متن های کالمی و روایی چارطاقی نيز پرداخته شود که در صورت 
محسوب  نيز  نقش مایه  این  پيشمتن های  جامک،  نقش مایه  با  تطابق 
می شوند. برای تعيين پيشمتن های چهارطاقی، پيش از هر چيز الزم است 
که تعریف آن ارائه شود؛ فالح فر معتقد است، چهارطاقي یکي از شيوه های 
پوشش قبل از اسالم به صورت چهارپایه و چهارتاق در چهار طرف است 
از  اجراي عرقچين مرکزي شکل می گيرد )فالح فر، 1388، 96(.  با  که 
سویی برخي پژوهشگران نيز با تعریف نوع ساختار چهارطاقي بيان کرده اند 
که مربع یا چهارضلعی های قرارگرفته در زیر فضاي طاق ها و گنبد در 
 .)Boucharlat, 1999, 68( این بنا، یک طرح چليپایي را شکل می دهد
یکی از پيشمتن های موجود برای این بنا که به دوره پيشازرتشتی تعلق 
دارد، مهرابه های ميترایی هستند. در دوران پيشازرتشتی ستایش مهر اغلب 
در غارهای طبيعی که رودخانه ای در نزدیکی آنجاری بوده و گاهی در 

پرستشگاهی مصنوعی با سقف گنبدی انجام می شده که مهرابه نام داشته 
است و برای آنکه شباهت بيشتری با غار و فضای تاریک آن داشته باشد، 
همه جای آن پوشانده می شد و روزنه هایی در آن تعبيه می کردند تا نور 
خورشيد از آن وارد شود و مهرپرستان به نيایش آن بپردازند )سجادی، 
بناهای چارطاقی در دوره های پيشازرتشتی مهرابه  40،1375(، درواقع 
هایی بودند که در آیين ميترائيسم مکان عبادت و ستایش ایزد مهر بوده 
است )عوض پور و همکاران، 1396، 35(. پاکباز نيز در این رابطه معتقد 
است عدد چهار و قرارگيری این چهار طاق در چهار جهت اصلی یادآور 
چليپا و گردونه ی مهر از قدیم ترین اشکال نمادین با کاربرد گسترده در هنر 
و معماری ایران است )پاکباز، 1378، 342(. از سویی در دوره زرتشتی نيز 
چهارطاقی ها در جوار چشمه و آب و به عنوان آتشکده ساخته می شد و 
مورد استفاده قرار می گرفت. دراین باره در فارسنامه ابن بلخی آمده است که 
اردشير در شهر گور دو آتشکده در نزدیکی دو چشمه بوم پير و بوم جوان 
احداث کرد )ابن بلخی، 1374، 335(. ابراهيم پورداوود درباره سير تحول 
مهرابه به آتشکده در دوره های بعدی تاریخ بر این باور است که »در ایران 
یا مهرابه ها را به کلی ویران و نابود می کردند یا آن ها را به صورت آتشکده 
در زمان ساسانيان و سپس به صورت مسجد در دوره ی اسالمی درآوردند. 
به کار  آتشکده  برای  زرتشتيان  هنوز  که  »برمهر«  یا  »درمهر«  نام   ]...[
می برند یادگار زمانی است که آتشکده ها مهرابه بودند« )پورداود، 1386، 
48(. درنهایت در دوره اسالمی نيز چنان که پورداود گفت چهارطاقی ها 
به مسجد بدل شدند، درواقع با ورود اسالم به ایران، ایرانيان مسلمان به 
سرعت آتشکده ها را تعمير کردند و یا اگر خراب نشده بود تغييراتی در 
آن ها داده و به عنوان مسجد آماده شان کردند مانند مسجد جامع بروجرد و 

... )پيرنيا، 1387، 268(.
با مروری به انواع قالی های لری ایالم این نکته قابل توجه است که در 
همه قالی های لری ایالم که نقش مایه جامک دارند، دستکم دو نقش مایه 
چليپایی تحت عنوان حوض در کناره های آن قرار دارند. نکته دیگر در 
مورد این نقش مایه و بستر آن، رنگ آن است که در قالی ایالم همواره به 
رنگ سياه بر زمينه ی سرخ بافته می شود که این دورنگ دور رنگ کليدی 
و بنيادین در آیين مهر )سياه رنگ مهرابه ها و سرخ رنگ جامه مهر( هستند. 
پيش از این در مورد اهميت وجود رود و چشمه در کنار چهارطاقی های 
امروزه و در دوره  از سوی دیگر  و  مهری و زرتشتی مواردی گفته شد 
اسالمی اهميت وجود آب در مساجد نيز بر کسی پوشيده نيست. بنابراین 
با استناد به وجود حوض های چليپایی کنار جامک در قالی ایالم و نيز با 
عنایت به فرم آن که پيش تر توصيف شد و در تصویر 7 نيز آمده، می توان 
ادعا کرد که فرض چهارطاقی بودن نقش مایه جامک اینک بيش ازپيش 
نزدیک به یقين شده اما برای اطمينان الزم است نقش مایه های درون آن 

تصویر 3- بنای چارطاقی دره شهر، روستای سرخ آباد.تصویر 2- انواع نقش مایه جامک در قالی ایالم.
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یعنی بته، گل های هشت پر و طرح های چهارپاره و چليپایی نيز موردتوجه 
قرار گيرد.

است.  چهارپاره  پژوهش،  این  موردبررسی                   در  نقش مایه  دومين 
نقش مایه های چهارپاره یا چهارتایی مجموعه دیگری از نقش مایه های قالی 
لری ایالم هستند که با تنوع بسيار در این قالی به نمایش درمی آیند. 
مهم ترین ویژگی نقش مایه چهارپاره، چهار بخشی بودن آن است که در هر 
یک از انواع این نقش مایه، این بخش ها نمودی ویژه داشته و بعضاً با عالئم 
یا رنگ های مختلف پرشده اند. تصویر زیر برخی از انواع این نقش مایه را 

نشان می دهد. 
این  ریخت شناسی،  لحاظ  به  برمی آید  فوق  تصویر  از  که  همان طور 
نقش مایه عمدتاً از یک مرکز تشکيل شده که شکل آن از یک نقطه تا یک 
سطح چهارگوش متغير است. از چهار طرف بخش مرکزی این نقش مایه، 
چهار فرم خطی به گونه ای خارج شده که چهار فضا در اطراف بخش مرکزی 
بررسی روابط  برای  به وجود آمده است.  و در حدفاصل خطوط مقسم 
بيش متنی این نقش مایه نيز، الزم است ابتدا پيشمتن های آن شناسایی 
باهمين  منطقه  این  در  قالی درگذر ساليان همواره  این  ازآنجاکه  شود. 
صورت طراحی و اجرا می شده، احتماالً پيش متنی با قدمت و دوام بسيار 
باال در همين منطقه داشته که همواره موردتوجه طراحان، بافندگان و 
مردم منطقه بوده است. ازاین رو برای یافتن چنين پيش متنی، بهتر است 
این مطالعه با جستجو در بقایای تاریخی موجود در محيط خلق این قالی ها 
انجام شود. با نگاهی به مجموعه آثار باستانی به جای مانده از بقای دره 
شهر11 به مجموعه ای از نقوش مشابه با نقش مایه چهارپاره برمی خوریم 

که بدین قرارند:
از سویی این نقش مایه به عنوان یکی از پراهميت ترین نقش مایه های 

هنر ایرانی است که سبقه و سابقه ای بس طوالنی در تاریخ هنر ایران دارد. 
در راستای یافتن سایر پيش متن های این نقش مایه می توان به نمونه های 
بصری باقيمانده از دوران پيشازرتشتی اشاره کرد که متنی کالمی برای 
به عنوان داده هایی بصری و در  آن ها ثبت نشده و در این پژوهش صرفاً 
حکم اثبات شروع یک جریان تاریخی از حضور این نقش مایه قابل اعتنایند. 
نقش مایه های  بصری  پيش متن های  آمده اند  تصویر10  در  تصاویری که 

چهارپاره قالی لری و شواهد باستانی دره شهر محسوب می شوند.
کتاب  در  نيز  و  زادسپرم  گزیده های  کتاب  در  زرتشتی،  دوران  در 
زراتشت نامه روایتی آمده است که خالصه ی آن چنين است: هنگامی که 
زرتشت به سی سالگی رسيد، شوق سفر به ایران ویج در دلش پدید آمد 
و راهی رود دایتی درست در مرکز ایران ویج شد. هنگامی که به کرانه این 
رود عظيم که قعرش ناپيدا و چهارشاخه است، می رسد خود را تنها می یابد، 
پس بی هيچ هراسی در آن وارد می شود و قدری در هریک از شاخه هایش 
به زرتشت  و  او پدیدار می شود  بر  اثنا وهومنه  این  غوطه می خورد. در 
دستور می دهد جامه از تن برگيرد و به حضور هفت امشاسپند مشرف 
شود )گزیده های زادسپرم، 1366، 31-32 و بهرام پژدو، 1338، 34-28(. 
دیدار زرتشت با امشاسپندان چنان که در اوستا آمده است در کوه و جنگل 
صورت گرفته که هانری کربن دو احتمال برای محل این مکالمه مطرح 
می کند اول کوه هوکئيریه، کوه آب های جاودانی و جایی که هوم سپيد 
در آن می روید و دوم کوه سپيده دمان  که غرق در هاله نور جالل است 
)کربن، 1395، 130-131(. بنابراین در مواجهه با این نقش مایه، خطوط 
عمود برهم تمثالی از رود دایتی و چهارپاره اطراف آن تمثالی از جنگل ها 
)باغ های( هوم سپيد است، چنانکه در تصویر 9 نيز، اطراف این خطوط 

عمود برهم با نقش مایه های بته و گل و جز آن پرشده است.
در دوران پسازرتشتی و در متون اسالمی نيز روایتی با ساختار مشابه 
وجود دارد بدین ترتيب که رسول خدا )ص( شبی مرا به عالم باال عروج 
کردند و همه بهشت بر ایشان ارائه شد. پيامبر )ص( در آنجا چهار نهر 
دیدند و سرچشمه ی آن را جویا شدند، چون به سرچشمه رسيدند در آنجا 
گنبدی از ُدر سپيد دیدند که چهار نهر از زیر آن گنبد جاری بود. وقتی 
ایشان وارد گنبد شدند چهار نهر را سرچشمه گرفته از چهارستون دیدند 
که بر هر چهارستون بِسمِ اهلل الرَّحمِن الرَّحيم نقش بسته بود )انصاریان، 

بی تا، 30-29(. 
بدان  مجال  این  در  که  نقش مایه ای  سومين 
پرداخته می شود، چليپا است. نقش مایه چليپا یکی 
نقش مایه  از  متفاوت  و  لری  قالی  نقش مایه های  از 
نقش مایه های  به صورت  اغلب  که  است،  چهارپاره 
صليبی ساده یا در حالت های مرکب در قالی لری 
ایالم وجود دارد. این نقش مایه چنان که گفته شد بر 
مبنای فرم چهارپاره شکل گرفته و در حالت اصلی و 
عام آن چهار بازو دارد. اما بسته به نوع طراحی ممکن 
است در حالت های مرکب به صورت ترکيب چند چليپا یا ترکيب چليپا 
با سایر نقش مایه ها نيز ارائه شود. تصویر زیر برخی از انواع این نقش مایه 
را در قالی ایالم نشان می دهد. شباهت نقش مایه چليپا با چهارپاره که 
پيش تر ذکر آن رفت در دو خط عمود برهمی است که بنيان آن ها را 
شکل می دهد، اما تمایز عمده آن ها در این است که در چهارپاره عالوه بر 

تصویر 4- انواع نقش مایه چهارپاره در قالی ایالم.

تصویر5- انواع نقش مایه چهارپاره در آثار باستانی دره شهر ایالم. مأخذ: )لک پور، 1389، )الف: 3۷3(، )ب: 380(، 
)ج: 38۷(، )د: 64۷(، )ه: 626((

تصویر 6- نقش مایه های چهارپاره به دست آمده از مناطق باستانی تل باکون، تل شفا و 
شوش )تمدن عیالم(.

خوانش روابط بيش متنی در قالی ایالم با تکيه  بر آرا ژرار ژنت
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دو خط عمود برهم، فضای مابين آن ها نيز ارزش بصری و مثالی12 دارد، 
حال آن که در نقش مایه چليپا صرفاً بخش هایی که با فرم های عمود برهم 

شکل گرفته اند دارای ارزش بصری و مثالی هستند.
این  ریخت شناسی،  لحاظ  به  برمی آید  فوق  تصویر  از  که  همان طور 
نقش مایه عمدتاً از دو خط عمود برهم تشکيل شده که شکل آن از یک 
صليب تا یک سطح گسترده منتشر متغير است. در عام ترین حالت این 
با یک  نيز  این نقش مایه  از مرکز  بازوهای خروجی  از  نقش مایه هریک 
خط عمودی به جانب متمایل شده است. با نگاهی به نقش مایه های فوق 
و شواهد باستانی منطقه ایالم الزم است بررسی شود آیا امکان دارد این 
نقش مایه بيشمتنی برای این آثار باشد؟ یکی از نقش مایه های موجود در 
مجموعه آثار باستانی به جای مانده از بقای دره شهر ایالم که قابل تطبيق 

با نقش مایه های فوق است، در ادامه آمده است. 
الزم  نقش مایه  سری  دو  این  بين  ارتباط  ادعای  محکم شدن  برای 
این  روایات موجود در مورد  برمبنای  استدالل منطقی  به  است مجدداً 
نقش مایه ها  این  بين  موجود  بينامتنی  روابط  و  شود  مراجعه  نقش مایه 
این  برای  چهارپاره،  نقش مایه  مشابه  شود.  بررسی  پيش متن هایشان  و 
نقش مایه نيز از دوران پيشازرتشتی نمونه های بصری بسياری یافت شده 
ولی پيش متن های کالمی موجود آن گونه که باید به جزئيات روایت این 
نقش مایه نپرداخته اند. ازاین رو مشابه نمونه پيشين صرفاً به داده هایی بصری 
موجود مراجعه می شود. تصاویری که در تصویر 14 آمده اند پيش متن های 
بصری و پيشازرتشتی نقش مایه های چليپای قالی لری و شواهد باستانی 

ایالم محسوب می شوند.
برای یافتن پيش متن های کالمی این نقش مایه الزم است به روایات 
موجود در مورد آن رجوع شود. در متون زرتشتی روایتی در مورد ایزد مهر 
وجود دارد که به طور خاص به گردونه مهر می پردازد و بدین قرار است: 
» مهر ]...[ گرداننده ی گردونه ایست زیبا و یکسان و برازنده با زینت های 
گوناگون آراسته و زرین؛ این گردونه را چهار اسب سفيد یکرنگ جاودانی 
که از آبشخور می وی غذا می یابند می کشند سم های پيشين آن ها از زر 
و سم های پسين از سيم پوشيده است و این )اسب ها( همه بمالبند و 
قالده و یوغ بسته شده که به واسطه پيوستن بيک قالب شکافدار خوب 
ساخته شده از فلز قيمتی پهلوی هم می ایستند« )یشت ها، کرده ی 31، 
بند 123-125، 491(. کومون در مورد این کنار هم بسته شدن اسب های 
گردونه ی مهر معتقد است »ميثرس گردونه ای را با چهار اسب در مسيري 
دایره وار می گرداند« )کومون، 1386، 134(. از سویی در دوره اسالمی، 
را  طبيعت  عالم  چليپا  عرفا  اصطالح  »در  است  آمده  کالمی  متون  در 
گویند« )سجادی، 1373، 676(. در دوره اسالمی مهم ترین تجليات چليپا 
در خطوط معقلی قابل مشاهده است، که پيشينه آن نيز به قبل از خط 

کوفی برمی گردد. همچنين در این دوران این نقش مایه در آجرکاری ها و 
کاشی کاری های ابنيه مذهبی اسالمی به عنوان نمادی از تماميت و شمول 
همه جهات و عناصر طبيعت در قالب ترکيبات منتشر به کار گرفته شده 

است.
دیگر نقش مایه موردبررسی در این پژوهش، نقش مایه گل هشت پر 
است که در فرهنگ بصری ایرانی به صورت گل هایی با فرم انتزاعی و دوار 
و در قالب های چهارپر، شش پر، هشت پر و دوازده پر ترسيم می شوند و 
اصطالحاً گل خورشيد یا نيلوفر ناميده می شوند. این گل متعلق به مهر و 
سمبل تکامل و جوهر زندگی، آفتاب و نيروي نگهدارنده زمين است. این 
گل همچنين مظهر عطوفت و عظمت است و در ایران عالمت مقام سلطنت 
بوده است )مجد زاده، 1382 ،79(. برای رسيدن به درکی درست از فرایند 
تکوین این نقش مایه الزم است به لحاظ چندکانونگی و چينه نگاری در 
خلق بررسی شود. پيش تر ارتباط این نقش مایه با نقش مایه جامک که 
فرض شد قابل تطبيق با چهارطاقی های مهری است، مطرح شد. حال باید 
دید این گل در دوران پيشا زرتشتی به طور خاص و بعد ازآنچه جایگاهی 
دارد. در روایات پيشازرتشتی مهر از درون گل نيلوفر بر روی برکه آبی که 
معلق به آناهيتا بوده است به دنيا می آید )بهار، 1375، 117(. کمی بعد و 
در روایات زرتشتی نيز آمده است که آناهيتا، مهر را درون غاری در تاریکی 
مطلق به دنيا می آورد و پس از زایش مهر او را روی برگ گل نيلوفری قرار 
می دهد )بهار، 1375، 117(. از سویی این نقش مایه به همان ترتيبی که در 
قالی های لری ایالم مشهود است در آثار تاریخی باقی مانده از دره شهر نيز 

قابل مشاهده است که تطابق این دو در تصویر )10( آمده است. 
از سویی با توجه به تطابق این نقش مایه ها در منطقه ایالم، و تطابق 
نقش مایه جامک و سازه ی چهارطاقی دره شهر و از سویی با عنایت به 
فضای سياه جامک های قالی لری ایالم، چليپا و گل های نيلوفر درون آن و 
تطبيق با روایت زاده شدن مهر در تاریکی و بربستری از گل نيلوفر، اکنون 
می توان ادعا کرد که ساختار قالی لری ایالم همخوان با بن مایه های برآمده 
از آیين مهر و متعاقب آن آیين زرتشت است و شاهد این ادعا شواهد 
باستانی باقی مانده در این منطقه است، که هم همخوان با نقوش قالی است 
و هم همراستا با اصول ميترائيسم. گفتنی است در ميان شواهد باستانی 
باقی مانده از دره شهر، قطعه ای تزئينی وجود دارد که بی شباهت به روایت 
ذکرشده برای زایش مهر به یاری آناهيتا و بر تخته سنگی در دل غار نيست 
که باوجود نيلوفرهای اطراف او به گونه ای نيز محکم شده است. این نمونه 

در تصویر زیر آمده است.
از  این پژوهش، موج است که یکی  دیگر نقش مایه موردبررسی در 
نقش مایه های حاشيه ای در متن قالی است. این نقش مایه همواره درون متن 
قالی و در کناره های آن در دو سوی نقش مایه جامک به کار گرفته می شود. 

مناطق تصویر ۷- انواع نقش مایه چلیپا در قالی ایالم. از  به دست آمده  چلیپا  نقش مایه های   -9 تصویر 
باستانی تل باکون و شوش )تمدن عیالم(.

تصویر 8- نقش مایه چلیپا در آثار باستانی 
دره شهر ایالم. مأخذ: )لک پور، 1389، 629(
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نمونه هایی از این نقش مایه در تصویر زیر آمده است. 
نقش مایه موج در قالی لری ایالم، با فرمی همواره ثابت ارائه می شود که 
به صورت یک خط سينوسی و در عين حال چليپایی است. در دو سر این 
خط مواج گاهی نقش مایه چند مثلث که روی رأس خود قرار دارند دیده 
می شود که در تصویر فوق نيز مشهود است. به منظور بررسی پيشمتن های 
این نقش مایه، الزم است بررسی شود که آیا این نقش مایه در بين شواهد 
باستانی باقيمانده از منطقه ایالم نمونه مشابهی دارد که با استناد به آن 

بتوان پيشينه تاریخی این نقش مایه در منطقه را اثبات کرد.
تصویر فوق دو نمونه از جزئيات شواهد باقيمانده از دره شهر را نشان 
می دهد که به نوبه ی خود توجيهی برای سبقه ی این نقش مایه در این 
منطقه است. در قالی ایالم، نقش مایه موج اغلب به صورت دو ردیف کنار هم 
بافته می شود یکی به رنگ سرد و کبود و دیگری به رنگ گرم، بر موج کبود 
رنگ اغلب نقش مایه های مثلثی پيوسته عمود می شود. با توجه به این که 
نقش مایه موج و مثلث های پيوسته، انتزاعی تر از آن هستند که بتوان عناصر 
عينی یا روایی را در آن ها یافت، پيش از رجوع به پيش متن ها الزم است به 

تعابير آن ها در بستر زمان پرداخته شود.
صرفاً  نه  است،  شده  قبه  جانشين  سه گوش  که  می نماید  »چنين 
درنتيجه فرآیند متداول نقش پردازی هندسی در طرح اصلی، بلکه مرجحا 
براي القاي اندیشه ای تازه ]...[ مکرراً به اثبات رسيده که مجموعه تصویري 
شبه لوزی های پلّه دار در پناه قبه یا »چتر« نماد آسمان بوده، و باهمان 
مفهوم در طول تاریخ های بعدي دوام داشته است ]...[ نقش های سه گوش 
یا »سرنيزه ای« و لوزي نيمه پلکانی خود آسمان بود. اما کوه ها نيز شکل 
مثلث را به وجود می آورند، یا شبيه لوزی های نيمه پلکانی می نمایند؛ 
ازاین رو آسمان به قرینه چون کوهی در نظر می آید« )آکرمن، 1387، 
1035-1036(. با استناد به این سخن از فيليس آکرمن می توان گفت 
مجموعه مثلث های روی هم قرارگرفته در دو سر این نقش مایه، نماد آسمان 
هستند، از سویی پرهام در رابطه با نقش مایه موجی)کنگره ای، پلکانی( 
معتقد است »گروهی آن را مظهر کوه می دانند، گروهی نماد آسمان و 

افالک، گروهی مظهر واحد کوه و آسمان ]...[ به نظر می رسد که نظریه و 
استدالل های پروفسور پوپ پایه های متين تر و استوارتر داشته باشد ]...[ او 
به استقرا ثابت می کند که این کنگره ها همواره نماد رمزي کوه بوده است، 
که رودها و نهرها و چشمه سارها از آن سرچشمه می گيرد و واسطه ای 
براي آن که  اعلی  به درگاه عرش  براي تقرب جستن  بوده است  نمادي 
باران هاي بی پایان خاک را بارور کند و خرمن ها را انبوه گرداند. نسبت این 
کنگره ها با زیگورات های عيالمی که باستان شناسان، به اتفاق، آن ها را »کوه 
یاد« یا »یادواره کوهستان« دانسته اند، رکن دیگر این نظریه است« )پرهام، 
1371، 228(. بنابراین نظریه پرهام می توان این گونه فرض کرد که از دو 
موج موازی در این نقش مایه، موجی که متصل به مثلث های پلکانی و به 
رنگ کبود است نمادی از آسمان و دیگری که بارنگ گرم به موازات آن قرار 
دارد، نماد کوهستان است. حال با توجه به این که در دوران باستان این 
منطقه یعنی استان ایالم نيز جز ملک حکومت عيالم بوده است می توان 
گفت یکی از پيشمتن های این نقش مایه که متعلق به دوره ی پيشازرتشتی 
است، زیگورات های ایالمی هستند. در دوره زرتشتی نيز کوه ها و کوهستان 
از جایگاه واالیی برخوردار بودند چه در اوستا بندهای1 تا 8 زامياد یشت به 
معرفی کوه های مقدس و شاخص اختصاص یافته و نيز مالقات زرتشت و 
اهورامزاد بر فراز کوهی صورت گرفته است. با توجه به این که استان ایالم 
منطقه ای کوهستانی و در دل زاگرس است می توان این گونه استنباط کرد 
که در نگاه غيردینی، بافنده ایالمی همواره متوجه کوه ها و آبریزهایشان در 
محيط زیستش بوده است، حال در دوره های مختلف زمانی متناسب با 
عقایدی که بر این منطقه حاکم بوده، کوه ها هيچ گاه ارزش و اهميت خود 
را از دست نداده که حتی موردتوجه بسيار نيز بوده اند. در دوره پسازرتشتی 
نيز، کوه به واسطه آن که محل مبعوث شدن پيامبر اسالم است )غار حرا( 
اهميت خود را حفظ کرده و تقریباً هيچ گاه از ارزش مادی و ایدئولوژیکی 
از  دیگری  نمونه های  است.  نشده  کاسته  سرزمين  این  مردم  نزد  آن 
نقش مایه هایی که به کوه اشاره دارد، در قالی ایالم و شواهد منطقه در 

تصاویر زیر آمده است.
با توجه به فضای منفی و مثبتی که در دو سوی این خط زیگزاگی 
به وجود می آید و با توجه به مواردی که پيش تر در مورد نماد بودن مثلث 
برای کوه و آسمان گفته شد و نيز با استناد به مجاورت این دو می توان این 

نقش مایه را به نوعی مجاورت کوه و آسمان نيز دانست. 

تصویر 10- الف( تطبیق نقش مایه نیلوفر در قالی ایالم و آثار باستانی دره شهر ایالم، تصویر 
ب(.  مأخذ: )لک پور، 1389، 38۷(

تصویر 11- نقش مایه نیلوفر در آثار باستانی دره شهر ایالم. مأخذ: )لک پور، 1389(، 
)الف: 385(، )ب: 285(

تصویر 13- نقش مایه موج در آثار باستانی دره شهر ایالم. مأخذ: )لک پور، 1389، )الف: 629(، )ب: 634((تصویر 12- انواع نقش مایه موج در قالی ایالم.

خوانش روابط بيش متنی در قالی ایالم با تکيه  بر آرا ژرار ژنت
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در برخی انواع قالی لری ایالم، مجموعه متنوعی از نقش مایه های گياهی 
به کاررفته که برخی از آن ها عبارت اند از بته، گل سه شاخه، پنج شاخه، 
هفت شاخه، نيلوفر که پيش تر در مورد آن بحث شد، گل های ترکيبی 
و متکثر، گل های انتزاعی و غيره که در این بخش از پژوهش به بررسی 
یک نمونه ی آن یعنی بته که در طراحی قالی سه حوضی متداول است 
پرداخته خواهد شد. آن گونه که در عمده مطالعات هنر رایج است نقش مایه 
بته، جلوه ای انتزاعی از درخت سرو است که به جرئت می توان گفت یکی 
از پرتکرارترین نقش مایه های هنرهای مختلف ایران است. این نقش مایه در 
قالی لری ایالم در دو بخش استفاده می شود، اول در جامک و در چهارسوی 
فرم چليپایی ميانه ی آن و دیگر در حواشی به صورت بته های مقابل. حال 
باید بررسی کرد و دید آیا این نقش مایه قابل تطبيق با سایر نقش مایه های 
موجود در شواهد باستان شناختی استان ایالم هست یا خير؟ تصویر زیر 
نمونه ای از آثار باقيمانده از بقایای دره شهر است که با نقش مایه بته تزئين 

شده است.
 حال باید به روابط بينامتنی این نقش مایه در دوره های مختلف زمانی 
پرداخت تا رابطه ی آن با سایر نقش مایه های قالی لری ایالم مشخص شود. 
در دوره های پيشازرتشتی روایت های در ارتباط با زایش مهر وجود دارد 
که با نقش مایه بته مرتبط است، به عنوان مثال »در این آیين »ميترا« از 
صخره ای سنگی زاده می شود و درحالی که برهنه است، کاله شکسته مهري 
)کاله فریجی( بر سر دارد« )برقبانی، 1383، 136(. گفتنی است در روایات 
زایش اشاره هایی به زایش او از درخت سرو، کاج و صنوبر وجود دارد، که 
همگی در انتزاع شکلی شبيه بته دارند )مرکلباخ، 1394، 117(. تصویر زیر 
که در کتاب »خدای مخفی« ورمازرن آمده ميترا را در حال زاده شدن از 
درختی نشان می دهد که تا حدودی مشابه تصویر گياهی است که پيکرک 

مهر در طاق بستان کرمانشاه بر آن ایستاده است.
 با توجه به روایت اروپایی زاده شدن مهر و روایت هندوایرانی آن و با 
عنایت به فرم درختانی که مهر روی آن ها قرار دارد می توان گفت هر دو 
فرم بته و نيلوفر دو عنصر ارزشمند در دوره مهرپرستی بوده و به همين 
روی هر دو در قسمت جامک قالی لری ایالم جای دارند. گفتنی است، 
در  مهر  آیين  گسترش  با  ایران  فرهنگ  در  سرو  درخت  »گراميداشت 

ایران کهن در پيوند است. در باور پيروان آیين مهر، سرو درختی است که 
ویژه خورشيد و زایش مهر است، درختی که هميشه سبز و با طراوت است 
و در برابر سردی و تاریکی پایداری می کند. ازاین روی سرو نماد مهر تابان و 
زندگی بخش و نشانه ناميرایی و آزادگی و پایداری در برابر نيروهای مرگ آور 
بود. ازاین روی در شب زایش مهر، »سرو مهر« را می آراستند و هدایایی در 
پایش می نهادند و با خود پيمان می بستند که برای سال دیگر نيز سرو 
هميشه سبز دیگری بنشانند« )کوهزادی، 1389، 9(. از سویی »کاله مهر 
که برجسته ترین نماد مهري است« )مقدم، 1388، 82(، بی شباهت به 
طرح بته های منقوش در قالی ایالم نيست، تصویر زیر نمونه هایی از بته ی 

قالی ایالم و کاله فریجی را در تطبيق باهم نشان می دهد.
در دوره زرتشتی نيز سرو یا همان بته درختی مقدس است چه »گویند 
اشو زرتشت، دو درخت سرو به طالع سعد در دو محل به دست خود 
کاشت، یکی در دهکده کشمر و دیگری در دهکده فریومد از روستاهای 
توس )طوس( خراسان« )اوشيدری، 1378، 386(. این نقش مایه در دوره 
پسازرتشتی نيز به کرات و در صورت های مختلف در هنر ایران زمين متجلی 
شده که همه آن ها می توانند پيشمتن هایی برای قالی هایی باشند که در 
دوره های بعد بافته شدند. ژوله در رابطه با نقش مایه بته به نقل از پرهام 
می گوید »سير تحول سرو به بته فرایندی طوالني و پرپيچ وخم است 
و دست کم به سه مرحله قابل تفکيک است. مرحله اول منزلت خاص 
سرو به عنوان درخت مقدس و مظهر رمزی مذهبي و نشانه ای از خرمي 
و هميشه بهاری و مردانگي است که به صورت »طبيعي« ظاهر می شود و 
حالت تزیيني ندارد، مرحله دوم هم زمان بانفوذ تمدن اسالمي و به تبع آن 
جدا شدن سرو از ریشه های باستاني است. پس از اسالم سرو توسط هنرمند 
ایراني و مسلمان به نگاره ای تزیيني و تجریدی تبدیل می شود و فراموش 
نشود که در دوره ی اسالمي نيز سرو مفاهيم رمزی خویش را هنوز هم در 
قالب تجریدی یدک مي کشد ]...[ مرحله سوم که اوج درخشش این نگاه 
می باشد و در دوران زندیه و قاجار است که به مرحله کمال می رسد« )ژوله، 

.)33 ،1381
حال با توجه به جدول فوق به نظر می رسد در قالی ایالم، هنگامی که 
رابطه بيشمتن و پيشمتن از نوع تراگونگی است، کارکرد این ارتباط جدی 

تصویر 14- تطبیق نقش مایه کوه در آثار باستانی دره شهر ایالم و قالی ایالم. مأخذ: )الف تا ج: لک پور، 1389(، )الف: 64۷(، )ب: 656(، )ج: 618(

تصویر 16- پیکرک مهر ایستاده بر نیلوفر، طاق بستان کرمانشاه. مأخذ: )مقدم، 1388، ۷2(تصویر 15- نقش مایه بته در آثار باستانی دره شهر ایالم .مأخذ: )لک پور، 1389، 382(
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و یا طنز است به این معنی که مؤلف در خلق بيشمتن، هنگامی که بر 
کليت پيش متن تأکيد داشته از بيان جدی و هنگامی که بر بخش خاصی 
بيان طنز بهره گرفته است. همچنين در متونی  از  از آن تأکيد داشته 
که به طریق تراگونگی خلق شده اند، این خلق از طریق تراوستيسمان و 
یا جایگشت )تغيير بستر( خلق شده است. در مقابل بيش متن هایی که به 
شيوه همانگونگی خلق شده اند، با هر سه کارکرد طنزی، جدی و تفننی و 
به طرایق شارژ )غلو( و پاستيش و فورژری خلق شده اند. ازاین رو در تبيين 
معنای این متون می گفت جامک در قالی ایالم، که با در مرکز قرار گرفتن 
نيز بر اهميت آن تأکيد شده، عبادتگاه یا تجلی گاه خدا در معنای عام آن 
)مهرابه، آتشکده و مسجد( است و مؤلف با بيان جدی بر انتقال دقيق 
این معنا از پيشمتن به بيشمتن تأکيد کرده است. پيشمتن های نقش مایه 
چهارپاره دو روایت از پيامبر دین زرتشت و پيامبر اسالم بودند، که هنرمند 
با برگزیدن یک عنصر از روایت و با بيان طنز بر آن بوده تا اهميت روایت را 
منحصر در عنصر برگزیده از آن نشان دهد، در هردو این روایات پيامبران 
در بهشت دینی خود حضور دارند و این نقش مایه به عنوان مجازی از این 
بيان طنز فقط  با  تا  بوده  بر آن  واردشده و هنرمند  ایالم  قالی  فضا در 
بر وجه مکانی آن تأکيد کند، چنانکه اگر این نقش مایه با بيانی جدی 
و تأکيد بر همه ابعاد روایت به بيشمتن منتقل می شد، حاصل کار یک 

تابلو تفصيلی و با توجه به جزئيات دینی اش نامناسب برای فرش نشيمن 
بود. در نقش مایه چليپا، مؤلف بيش متن ها با برگزیدن یک روایت و غلو 
کردن عنصری از آن، بر آن بوده تا از ذکر عين به عين روایت پرهيزکرده 
و معنای مدنظرش که در اینجا بارقه های نور است را به متن خود منتقل 
کند، او برای چنين کاری از بيان طنز استفاده کرده تا اهميت کل روایت 
را صرفاً در بخشی که مدنظر داشته خالصه کند. گل نيلوفر در قالی ایالم، 
به شيوه تقليد عين به عين ازآنچه در روایات و سایر هنرهای بصری آمده، 
خلق شده و هنرمند بر آن بوده تا از این طریق معنای آن را که برآمدن 
نور و گرما از دل آب )برآمدن فره از دل آب های تاریک( است )محمدی 
خبازان، 1397، 23(، به طور دقيق و بی تغيير در متن خود وارد کند. موج 
در قالی ایالم، که با شویه ای تراگونه و بيانی جدی آمده، معنایی استعاری و 
مطابق با پيش متن خود دارد و آن محل تماس دنيای معقول و محسوس 
)محل بعثت پيامبران )حضرت محمد )ص( و زرتشت(( است. درنهایت 
آخرین نقش مایه این قالی، بته، با دو بيان جدی و تفننی آمده و آنجا که 
بيان جدی بوده، مؤلف عنصر مدنظر خود را از یک نظام ایدئال وام گرفته 
و با تقليد عين به عين یا تغيير بستر آن، بر آن بوده که بر معنای آن در 
پيش متن تأکيد کند، که در این حالت معنای آن همان آغاز دین )ظهور 

زرتشت و ميترا( است. 

تصویر 1۷- زاده شدن میترا از درخت سرو، کاج، صنوبر. 
)Vermaseren, 1963, 74( :مأخذ

تصویر 18-تطبیق انواع نقش مایه بته در قالی ایالم تصاویر کاله فریجی مهر در هنرهای مختلف.
مأخذ: )تصاویر الف تا ه: لینک های ]الف[ تا ]ه[(

جدول 2- روابط بیشمتنی بین نقش مایه های قالی ایالم و پیشمتن های آن.

مایهنقش
متنیتبیش

کارکردحضورینوعهمبرگرفتگینوعهامتنپیش

جامک
جدیجایگشتتراگونگیمهرابهمتنپیشازرتشتیپیش

جدیجایگشتتراگونگیآتشکدهمتنزرتشتیپیش
جدیجایگشتتراگونگیمسجدمتنپسازرتشتیپیش

چهارپاره
تفننیپاستیشهمانگونگی11تصویرهایمایهنقشمتنپیشازرتشتیپیش

طنزیتراوستیسمانتراگونگیروایتمالقاتزرتشتووهومنهمتنزرتشتیپیش
طنزیتراوستیسمانتراگونگیروایتحضرتپیامبر)ص(متنپسازرتشتیپیش

چلیپا
تفننیپاستیشهمانگونگی14تصویرهایمایهنقشمتنپیشازرتشتیپیش

طنزیشارژهمانگونگیتوصیفگردونهمهرمتنزرتشتیپیش
تفننیپاستیشهمانگونگیچلیپاوخطوطمعقلیمتنپسازرتشتیپیش

نیلوفر
جدیفورژریهمانگونگیروایتتولدمهرپیشازرتشتیمتنپیش

جدیفورژریهمانگونگیروایتتولدمهرمتنزرتشتیپیش
جدیجایگشتتراگونگیروایاتمالقاتزرتشتووهومنهمتنزرتشتیپیشموج

بته

جدیجایگشتتراگونگیروایتتولدمهرمتنپیشازرتشتیپیش
تفننیپاستیشهمانگونگیفریجیکالهمتنپیشازرتشتیپیش

جدیفورژریهمانگونگیروایتسروزرتشتمتنزرتشتیپیش
تفننیپاستیشهمانگونگیآثارهنریموجودازدورهاسالمیمتنپسازرتشتیپیش
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هنر  و  فرهنگ  از  نمونه هایی  نوشتار  این  موردمطالعه ی  قالی های 
باسابقه ی منطقه ایالم هستند که در روند تکوینشان مجموعه ای از متون 
کليتی  تا  قرارگرفته  هم  کنار  متفاوت  ایدئولوژیک  بنيان های  با  متعدد 
یکپارچه را به وجود بياورند که در عين تکثر صوری از یک انسجام معنایی 
و پيوستگی باطنی برخوردار است. قالی های ایالم با دربرداشتن متونی 
با بنيان های پيشازرتشتی )ميترایی(، زرتشتی و پسازرتشتی )اسالمی( و 
هم نشانی آن ها به طریقه های متفاوت سعی در به وجود آوردن متنی هنری 
داشته که برای فردی مسلمان با پيشينه ی ایرانی بار معنایی داشته باشد 
و از این راه مورد درک و پذیرش قرار گيرد. در پاسخ به این پرسش که 
فهم روابط متنی شکل دهنده به قالی ایالم چگونه ميسر می شود و معنای 
برآمده از آن ها در اثر چيست؟ می توان گفت از تجلی پيش متن های کالمی 
پيشازرتشتی،  ایدئولوژی های مختلف  از  برگرفته  که  متعددی  بصری  و 
زرتشتی و پسازرتشتی بودند، مجموعه ای از روابط بيش متنی شکل گرفت 
که درنهایت به خلق یک قالی ایالم منجر شد. در این قالی پيش متن ها 
اثر نهایی متجلی شدند.  از طریق دو رابطه تراگونگی و همانگونگی در 
مؤلف خالق نقش مایه های این قالی ها با به کارگيری سه نحوه بيان جدی، 
طنزی و تفننی، پيشمتن ها را به شيوه هایی چون، جایگشت، پاستيش، 

تراوستيسمان، شارژ و فورژری در اثر خود متجلی کرده است. 
نوع ارائه ی پيش متن ها در این اثر گواهی بر آن است که هنرمند با 

قائل شدن دو درجه اهميت اقدام به خلق اثر کرده است. در بخش بااهميت 
بيشتر پيشمتن ها را با بيانی جدی و یا طنز و در عين حال با تأکيد بر بخش 
خاصی از آن، به صورت همان گونه یا تراگونه در بيش کنم متجلی کرده 
است؛ اما در بخش بااهميت کمتر سعی مؤلف بر آن بوده تا با آوردن متونی 
با بيان تفننی حلقه هایی رابط بين متون بااهميت باالتر خلق کند. صورت 
ارائه ی این پيش متن ها چنان که اشاره شد به صورت جایگشت، پاستيش، 
تراوستيسمان، شارژ و فورژری بوده که هدف مؤلف از اعمال این صور، تأکيد 
بر وجهی از وجوه اهميت پيش متن بوده است. با تجزیه وتحليل نمونه های 
موردمطالعه، درروند پژوهش مشخص شد یکی از مهم ترین ویژگی های این 
قالی بنيان های مهری )ميترایی( آن است که درگذر زمان، همان معانی 
مدنظر در نظام ایدئولوژیک مهری صورت زرتشتی و بعد صورت اسالمی 
به خود گرفته و به نوعی همواره موردتوجه و فهم مخاطبان قرارگرفته اند. 
این وضعيت که به »پيوستگی متنی« نيز موسوم است ضامن بقای یک اثر 
هنری در بستر زمان و حتی با تغيير نظام های ایدئولوژیک است. پيوستگی 
متنی وضعيت ویژه ای است که در آن عناصر متنی به هم پيوند می خورند. 
مطالعه ی روابط بيشمتنی این قالی و نحوه ی شکل گيری معنا در آن گواهی 
بر نظام معنایی مستحکمی است که در دوره های مختلف تاریخی و از 

خالل همنشانی بافتارهای اسالمی و ایرانی شکل گرفت.

پی نوشت ها

1. استان ایالم به واسطه آنکه در دوران باستان بخشی از تمدن عظيم و قدرتمند 
ایالم بوده و درگذر تاریخ نيز تحوالت تاریخی خاص خود را از سر گذرانده و نيز 
با عنایت به ویژگی های خاص محيطی )فيزیکی( آن بستر مناسبی برای توجه به 

چنين امری است.
2. صفت از جنس ایده.

Gérard Genette  .3 نظریه پرداز ادبی فرانسوی )1930-2018 م(.
Julia Kristeva  .4 فيلسوف فرانسوی- بلغاری.

Laurent Jenny .5 منتقد ادبی سوئيسی.
Michael Riffaterre .5 منتقد ادبی فرانسوی )1924-2006 م(.

7.  Palimpsestes.
8. Transformation.
9. Imitation.
10. Style.

 11.َدّره شهر یکی از شهرهای غربی ایران و در کوهپایه کبيرکوه از رشته کوه های 
زاگرس و مرکز شهرستان دره شهر است. این شهر در  ساحل جنوبی رودخانه سيمره 
و در جنوب شرقی حوزه جغرافيایی استان  ایالم واقع شده است و از شرق و جنوب 
شرقی با لرستان و خوزستان و از شمال، شمال غرب و جنوب غربی با دیگر 
شهرستان های استان ایالم  همچون شهرستان آبدانان همسایه است. دره شهر در 
دوره ساسانی یکی از پایتخت های ایران بوده و دومين شهر بزرگ استان بعد از 
شهر ایالم )به لحاظ گستره شهری( است. به دليل تعدد و فراوانی قلعه های تاریخی 
در محدوده شهرستان، این شهر به شهر قلعه های ایران نيز شهرت دارد. دره شهر در 
زمان های مختلف تاریخی به علل متعدد بارها ویران و آباد گشته، ازجمله عوامل 
مؤثر در ویرانی آن می توان لشکرکشی سپاهيان آشور و اعراب را نام برد. دره 
شهر محل شهر باستانی ماداکتو پایتخت عيالميان بوده است. ازاین رو داده های 

نتیجه

باستان شناسی آن برای مطالعه پيش متن های نمونه های مطالعاتی این پژوهش 
مناسب می نماید.

12. Ideal.
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Ilam Rug is a collection of rural Rugs in Iran that the dif-
ferent factors have influenced its evolution that causes the 
integration and development of this rug. This integration 
in the design and patterns of the Ilam Rug is because of a 
permanent authority that, despite the continuous changes of 
this rug during the time, always remained unchanged, and 
there is a possibility which is one of the involved factors in 
the creation of this rug. Therefore, this research will con-
sider the process of understanding the Ilam Rug through its 
environment, geography, and culture. The primary purpose 
of this study is to understand the way and the type of rela-
tion between the texts which create the meaning of Ilam 
Rug. In the encounter with artistic work, if a vast collection 
of literary and artistic texts is recognizable, it is possible 
to obtain the hidden meaning of the work through reading 
and understanding of the very collection and the relation-
ships among its members. Combining a set of texts and the 
achievement of an integrated text is a process that is always 
carried out by the human mind to create new texts. One of 
the most outstanding theoreticians who bring up a complete 
method for analyzing such a thing is Gerard Genette, who 
offered a new way for understanding the relationship be-
tween the text with his Hyper textuality method. The re-
search is descriptive and analytical and provides informa-
tion in a library-based manner. The Analysis of the Infor-
mation in This research was done based on the theory of 
hyper textuality of Gerard Genette, and the procedure was 
recognizing the component of the artwork and then deter-
mining their influences on forming the final text. The result 
of this study shows that the Rugs that have studied in this 
research are samples of culture and the art of the Ilam re-
gion, which in their process of evolution, a set of text with 
different ideologic roots were to create a unified system 
that has semantic cohesion and esoteric cohesion despite its 
Formal plurality. Ilam Rugs using different texts with pre-

Zoroastrian )Mithraic(, Zoroastrian, and post-Zoroastrian 
)Islamic( foundations and jointing them through different 
ways were up to create a text is meant for a Muslim person 
with Iranian heritage. A result of this research is that one of 
the essential properties of this rug is its Mithraic foundation 
which has preserved its meaning during the time and in the 
other ideologic systems. This condition, which gives rise to 
“textual continuity,” guarantees an artist’s survival by load-
ing time and modifying proposed systems. Textual consis-
tency is a particular situation in which the textual elements 
are interconnected. Demanding the rug’s relevance and 
how it forms in this testimony is based on a robust reform-
ing system that has evolved over different periods through 
the convergence of Islamic and Iranian textures.
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