تطبیق ساختار نشانه های خطی ایران قبل از اسالم بر نمادهای طلسمین دوره اسالمی
چکیده
خطوط کهن به صورت رمز و نشانههايي هستند که سير تكاملي را از نشانههاي تصويري تا نشانههاي الفبايي پيموده
اند .خط در ايران نيز از دوره باستان از نشانه هاي مهم تمدني بوده است .برخي از اين عاليم خطي در دوره اسالمي
نيز تداوم يافته است .مسئله اصلي تحقيق چگونگي تداوم حيات برخي نشانههاي خطي کهن ايران بر طلسمهاي دوره
اسالمي به عنوان بخشي از گرافيک سنتي ايران است .روش تحقيق توصيفي و تحليلي است .روش گردآوري مطالب
کتابخانهاي ،از طريق شناسه برداري و تصوير خواني است .يافتههاي تحقيق حاکي از اين است برخي نمادهاي خير
ظهور يافته در طلسمهاي ايراني به لحاظ شكلي در کهنترين خطوط معنادار ،خط پيشا ايالمي و مخطط ايالمي
ريشه دارد .ساختار بصري برخي نشانه هاي خطي ايالمي کهن (پيشا ايالمي و مخطط ايالمي) بر طلسمهاي دوره
اسالمي قابل شناسايي است .در مواردي نشانههاي جديد طلسمين در ترکيب با ساير نقوش و نشانههاي هندسي،
ظاهري متمايز يافتهاند و رابطهاي تفصيلي با نشانههاي خطي کهن دارند .اين نمادها اشكال شرابهدار ،مربع ،دايره،
مثلث ،چليپا و خطوط زيگزاگ و نماد گياه است که مرتبط با عناصر تاثيرگذار زندگي اند .ترکيب تصوير و نوشتار در
طلسم ها بر اساس نظام زيباييشناسي معني داري شكل گرفته است .نمادهاي هندسي برگرفته از خطوط کهن،
ساختارهاي شكل يافتهاي هستند که بنيان نوشتار برخي طلسمها را تشكيل دادهاند .اين نكته را ميتوان يكي از
اصول صفحه آرايي طلسمهاي دوره اسالمي دانست.
اهداف پژوهش:
.1شناسايي وجوه تشابه و تفاوت در ساختار نشانههاي خطي ايالمي کهن با نمادهاي طلسمهاي دوره اسالمي.
.2تفسير معناي نمادين نشانههاي مشترک خطوط قبل از اسالم و نقوش طلسمهاي دوره اسالمي.
سؤاالت پژوهش:
.1چه شباهتها و تفاوتهايي ميان ساختار بصري نشانههاي خطي کهن ايران با نقوش نمادين طلسمهاي دوره
اسالمي ديده مي شود؟
.2مفاهيم نمادين برخي نشانه هاي مشابه در خطوط کهن و طلسمهاي دوره اسالمي چيست؟
واژگان کلیدی :ساختار بصري ،نشانههاي خطي ،خطوط ايران پيش از اسالم ،طلسمهاي دوره اسالمي.

مقدمه
طلسمها و تعويذها با توجه به ماهيت خود بخشي از هنرهاي دوره اسالمي است که همنشيني نمادهاي تصويري و
نشانههاي نوشتاري را در قالبهاي صفحهآرايي شده به شكل زيبايي به نمايش گذاشتهاند .اين آثار را ميتوان يكي از
زمينه هاي ظهور باورهاي عاميانه در فرهنگ ايران دانست .در فرهنگ عامه از ديرباز طلسمها و تعويذها داراي نيرويي
جادويي تصور ميشدند و تصور مردم بر اين بوده که نصب و آويختن آنها بر اموال و مكانها و حمل آن توسط
انسان يا حيوان ،موجب دفع بال ،بيماري و تعرض موجودات و نيروهاي شرير است .اين آثار مزين به نمادهايي است.
نمادها واسطه ارتباط و نيز تفسير ذهني انسان از جهان طبيعت هستند .آثار هنري به ويژه طلسمهاي دوره اسالمي،
بستر شكلگيري نمادهاي رمزي است .نماد چيزي بيش از مفهوم آشكار و بدون واسطه خود دارد که جنبهي
ناخودآگاه گستردهاي را شامل ميشود و هرگز نه ميتواند به گونهاي دقيق ،مشخص شود و نه بهطور کامل توضيح
داده شود .با اندکي تأمل ميتوان دريافت که نمادگرايي ،مكتبي کالمي ،تاويلي ،فلسفي به وجود ميآورد که بر مبناي
آن آثار هنري ،مفهومي ظاهري و عيني نخواهند داشت ،بلكه فقط بياني نمادين و ذهني از تفكر خواهند بود ،بنابراين
عناصر طلسمين نيز با نمادهايي همراه است که معنايي فراتر از مفهوم ظاهري دارند .در اين پژوهش منظور از
نمادهاي خير ،نمادهاي باروري است .رمزها و نشانه هايي است که با مقوله حيات و زندگي ،رشد و زايندگي ارتباط
معنايي دارند .نمادهاي باروري با عناصر طبيعت ارتباط نزديكي دارند و ميتوان بهطور کلي اين مفهوم را بيان کرد
که نقوش مرتب ط با مفهوم باروري تجسم انتزاعي عناصر طبيعي آب ،زمين ،گياه ،حيوانات مفيد و نيز نماينده دو
نيروي مكمل ماده و نر هستند .ساختار بصري اين نمادها قابل قياس با برخي نشانههاي خطي پيش از اسالم است
که در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
درخصوص پيشينه پژوهش حاضر بايد گفت تاکنون اثر مستقلي با اين عنوان انجام نشده است اما آثاري به بحث
طلسمها پرداختهاند .در زمينه طلسم ميتوان به تحقيقات تناولي ( )1387درکتاب طلسم گرافيک سنتي ايران ،اشاره
کرد که به گردآوري ،معرفي و بيان رمزهاي طلسم در دوره اسالمي پرداخته است .عسگرزاده ( )1383در مقاله چشم
زخم و روش هاي پيشگيري و درمان آن در ديوان خاقاني ،به بررسي باورهاي مردمي مرتبط با چشم زخم در اشعار
خاقاني پرداخته است .شهربابكي( )1393به بررسي طلسم و تعويذ و تأثير آن در نقش مايههاي فرشهاي سيستان و
بلوچستان پرداخته است .با توجه به پيشينههاي مورد مطالعه هيچ يک از مطالعات پيشين نمادهاي خير را بر
طلسمها مورد بررسي قرار نداده و به مقايسه ساختار نشانههاي خطي ايران قبل از اسالم با نمادهاي طلسمين
نپرداختهاند .تحقيق حاضر سعي دارد نمادهاي منقوش بر طلسمهاي دوره اسالمي را با کهنترين خطوط انديشهنگار
ايراني در ايالم از لحاظ ساختار بصري مقايسه کند .معناشناسي عناصر نمادين و تحليل ساختاري طلسمها در اين
پژوهش مورد توجه قرار گرفته است .روش پژوهش توصيفي و تحليلي است .روش گردآوري مطالب کتابخانهاي از
طريق فيشبرداري و تصويرخواني است.

نتیجهگیری
خطوط پيش از اسالم در ايران مجموعهاي از نشانههاي خطي رمزي را در بر ميگيرد که تحت نظام ساختارمند خط
و زبان بر الواح حكاکي شده اند .سير تكامل خط از تصويرنگار به الفبايي در ايران پيش از اسالم ،زمينه فراموشي اين
عالئم را به عنوان خط ايجادکرد .اين عالئم خطي به صورت نقوش هندسي رمزي و به شكل از هم گسيخته بر آثار
هنرهاي اسالمي به ويژه طلسمهاي دوره اسالمي ظهور يافته اند .بنابراين به دليل گذر زمان و فاصله افتادگي هزاره-
ها از معناپرداري نشانههاي خطي ،شكلهاي نوظهور و يا تكامل يافتهاي از نشانههاي خطي پيش از اسالم ،در
طلسمهاي دوره اسالمي به عنوان نقش تلقي ميشد .از طرفي طلسم و جايگاه آن در فرهنگ عامه آشكار است.
طلسم ها با مفاهيم خير ،محافظ انسان و داشتههاي آن در برابر نيرويهاي شر و پليد است .بنابراين نقوش طلسمها
با مفاهيم نمادين همراهند .در واقع باور به وجود نيروي فوق طبيعي در اشياء ،بخشي از فرهنگ عامه ايرانيان است
که زمينهساز خلق طلسمها و تعويذها به شكلهاي گوناگون گرديده است .طلسمها و تعويذها بخشي از هنر اسالمي
است که نمونههاي متمايزي از آنها در آثار فلزي ،بافتهها ،آثار مكتوب ،لباسها و پارچهها قابل بررسي است .اين آثار
داراي دو مؤلفه فرم و محتوا هستند .ويژگيهاي بصري طلسمها و شيوه چيدمان نظام يافته متن و تصوير ويژگيهاي
گرافيكي اين آثار را به نمايش ميگذارد که شاهدي از دانش صفحهآرايي سنتي ايراني اسالمي است .باورهاي ديني
ايرانيان در دوره پيش از اسالم و نيز دوره اسالمي نشان مي دهد نيروهاي خير و اهورايي محافظ مخلوقات در برابر
نيروهاي شر هستند .اين مطلب در قرآن کريم به خوبي مطرح شده است و بازتاب آن را ميتوان در سوره ناس و
عبارت اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم مشاهده کرد .بنابراين طلسمهاي دوره اسالمي مزين به نمادهايي ميشوند که
عناصر خير را تداعي ميکنند .نمادهايي که با مؤلفه فزوني ،برکت و باروري مرتبطند .نمادهاي هندسي مانند مثلث
شرابه دار ،لوزي ،مربع ،چليپا ،بته ،پروانه يا پاپيون ،خطوط زيگزاگ و گياه .اين نمادها قابل مقايسه با کهنترين عالئم
خطي در ايالم هستند و نمونههاي مشابه آنها را ميتوان بر خطوط پيشا ايالمي و مخطط ايالمي جستجو کرد.
ساختار بصري بسياري از نقوش نمادين هندسي شكل يافته بر طلسمهاي دوره اسالمي قابل مقايسه با نشانههاي
رمزي خط پيشا ايالمي و مخطط ايالمي است .بسياري از نقوش طلسمين دقيقا تكرار همان نشانههاي خطي و در
مواردي نقوش طلسمين ،شكلهاي تكامل يافته و ترکيبي از نشانههاي خطي است .در برخي از طلسمها نشانههاي
خطي پيش از اسالم ،اساس صفحهآرايي نوشتار طلسم را تشكيل داده است يا يک طلسم ،همنشيني برخي از عالئم
خطي کهن را بازنمايي مي کند .در مواردي ساختار يک نشانه خطي مانند مثلث لوزي شرابهدار ،در يک طلسم با
افزودههايي همراه است .نشانههاي نو شتاري مانند پنج قل ،پنج سوره قرآن کريم که پناه بردن به خداوند را از شر
بديها بيان ميدارد و همراه با دانههاي اسفند ،گويهاي آبي رنگ چشم زخم و دايرههاي رنگي تشكيل دهنده شرابه-
هاي مثلث و لوزي شرابه دارند .نمادشناسان نماد مثلث شرابهدار را نماد باران و فراواني محصول ،لوزي و مربع را نماد
زمين ،چليپا را نماد گردش ايام و عدد چهار را مقدس ،بته را نماد سرزمين ،پروانه را نماد ايزدي ،خطوط زيگزاگ را
نماد آب و گياه را نماد نيروي رشد و حيات دانستهاند .تمام اين نمادها قابل قياس با نشانههاي خطي پيش از اسالم

در ايران است .نشانه هايي که در خطوط پيشا ايالمي و مخطط ايالمي حدود هزاره چهارم و سوم ق.م ،به چشم مي
خورند .بنابراين نقوش نمادين هندسي طلسم هاي دوره اسالمي ،از نظر شكل ريشه در خطوط کهن ايراني دارند و از
نظر محتوا با عناصر برکت بخش و بارآور در زندگي مادي مرتبطند که از آنها ميتوان به عنوان نمادهاي باروري و
خير نام برد .نمادهاي حيواني نيز بر طلسمهاي دوره اسالمي ديده ميشود .اسب ،نماد رطوبت و پاکي براي طلسم-
هاي سرعت و تعجيل به کار رفته است .ماهي نماد باروري و مرغ نماد آسماني نويد بخش حيات است .بنابراين برکت
بخش و فزاينده است .شير و گاو نيز عناصر اسطورهاي مرتبط با مقوله حيات و زندگي هستند .بنابراين طلسمهاي
دوره اسالمي نقوش نماديني مرتبط با مفهوم زندگي و برکت را در بر ميگيرند که برخي از آنها ريشه در خطوط
پيش از اسالم دارند.
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