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ی دوره ،18شماره ،2تابستان1392
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسم 

ش�ناخت و جس�تجوی نقش زنجیره خمپا و جایگاه آن در
*
تمدنهایباستان
صمد سامانیان** ،1مینا حسنزاده

2

 1استادیار دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد صنایعدستی ،دانشکده هنر ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/12/6 :تاریخ پذیرش نهایی)92/2/15 :

چکیده

یکی از راههای ارتباط با فرهنگ و هنر اقوام مختلف ،شناخت باورها و اعتقادات آنهاست .در بسیاری از موارد ،این باورها
در قالب نقش بر روی آثار هنری و اشیاء تاریخی فرهنگی ظاهر میشوند .از این رو ،شناخت این نقوش اهمیت به سزایی پیدا
میکند .نقش زنجیرهی خمپا یکی از نقوشی است که در بین فرهنگها و تمدنها در طول تاریخ بر روی آثار به عنوان یک
آرایهی تزیینی و نمادین بهکاررفته است .هدف کلی این پژوهش ،ریشهیابی و شناخت نقش زنجیرهی خمپا ،معانی و مفاهیم
آن و تجلی باورها و دیدگاههای فرهنگها و تمدنهای مختلف در قالب این نقش است؛ بنابراین ،ضمن شناخت نقش زنجیره
خمپا و معانی و مفاهیم تاریخی و سمبلیک آن ،انواع نقش و ارتباط آن بررسی میشود .این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی
مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است .در جستجو و مقایسه نقش زنجیره خمپا در فرهنگها ،دریافت میشود که این آرایه
نمادین در بعضی نقاط جهان به طور همزمان توسعهیافته است .این نگاره ،در هنر ایران که غالباً از کیفیتی نمادین برخوردار
بوده ،هر چند ناش��ناخته ،در دوره پیش تاریخی وجود داش��ته است؛ اما حضور مس��تمر و چشمگیرتری از آن در تمدنهای
باستانی چین و یونان ،نسبت به سایر تمدنها مشاهدهشده و غالباً نماد باران حیاتبخش و طول عمر شناختهشده است.

واژههای کلیدی

نقش ،تزیین ،زنجیرهی خمپا ،نماد ،چین ،یونان.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته صنایعدستی نگارنده دوم تحت عنوان" :بررسی و ریشهیابی نقش زنجیره خمپا و تجلی آن در هنر دوره
اسالمی ای ران" به راهنمایی نگارنده اول م یباشد.
** نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: samanian_s@yahoo.com ،021-66725683 :
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مقدمه
زنجیرهی خمپا یکی از نقوش نمادین و سمبلیک رایج است که
بر روی آثار اقوام کهن یافت میشود .با تحقیق دربارهی دوره پیش
تاریخی به چگونگی ترکیب نقوش برای بیان مفاهیم و کارکردهای
نقش زنجیرهی خمپا در باورهای آن دوره پی برده میش��ود .تمدن
چی��ن و یونان از عوامل تأثیرگذار بر انتقال نقش زنجیرهی خمپا به
فرهنگهای دیگر و گسترش آن در سراسر جهان بودهاند .در مرحله
تاریخی ،با تأس��یس سلسلهها و تأثیر آنها ،این نقش عالوه بر معانی
قبلی ،معان��ی و مفاهیم دیگری را دریافت کرده اس��ت .همچنین،
اوجگیری اس��طورهها و حضور داستانها در قالب تصاویر به تبعیت
از دیدگاههای اسطورهای ،بر چگونگی حضور معانی مربوط به نقش
زنجیرهی خمپا توسط عناصر تصویری مشابه تأثیر داشته است .این

تغییر و تحوالت باعث ش��د این نقش به صورتهای مختلفی ظاهر
شود .عالوه بر آن ،هنرمندان بسیاری در طول تاریخ از این نقش نه
تنها به عنوان عنصر تزیینی استفاده کردند ،بلکه با دگرگونیهایی که
در آن ایجاد کردند توانستند به نقوش و تصاویر متنوعی دست یابند.
مراوداتی که در گذش��ته بین تمدنهای بزرگ وجود داش��ته،
باعث ش��ده است تا این فرهنگها ضمن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری
ب��ر یکدیگر و تبادالت و تجارت فیمابی��ن ،برخی از نقش مایههای
تزیین��ی را از یکدیگر اقتباس کنند .نقش زنجی��رهی خمپا از دوره
پیش تاریخی وارد ایران شد و با توجه به جایگاه تزیین و نمادپردازی
در هنر ایران ،میکوشید تا مفاهیم مورد نظر خود را در قالب تجرید
و انتزاع بیان کند.

زنجیرهی خمپا ،جستجوی معنی در فرهنگها
زنجی��رهی خمپ��ا ،آن گروه از تزیینات هس��تند که از ترکیب
عنصر بصری خط به وجود آمدهاند« .حاشیه یا نوار تزیینی متشکل
از خط��وط در ه��م افتاده یا مت��وازی که پیاپی هم ق��رار گرفته و
ش��کلهای هندس��ی نیز به وجود میآورند و انواع بی شمار آن در
هنرهای تزیینی بسیاری از اقوام جهان بهکاررفته است» (مرزبان و
معروف .)126 ،1380،بنا بر تعریفی دیگر « :آن دس��ته از تزیینات
مکرر ،ش��امل خطوط مس��تقیم که با زاویههای قائمه به یکدیگر
متصل میش��وند و گاهی نقوشی ش��بیه L ،S ،Tو  Gشکل را به
وجود میآورند و این در صورتی است که فضای بین خطوط تقریباً
با پهنای آن برابر اس��ت» (بریتانیکا .)4 ،1995 ،این نقش تزیینی
در اکثر فرهنگها و تمدنهای کهن بهکاررفته و در زبان انگلیسی
به نام “مئاندر” 1شناختهش��ده اس��ت .واژهی مئاندر برگرفته از نام
رودخانهای است که در آناتولی قرار داشته و یونانیان باستان آن را
3
"مایاندروس" 2مینامیدند .این رودخانه که اکنون "بایوک مئاندر"
نام گرفت��ه ،در جنوب غربی ترکیه قرار دارد .مس��یر این رودخانه
ابتدا با یک جریان واحد ش��روع میش��ود و سپس به سمت عقب
تغییر مسیر میدهد و دوباره به سمت خودش جریان پیدا میکند.
این توصیف س��اده همان توضیح جامع و مختصر مئاندر است .در
فرهنگ نامههای فارس��ی ،نقش تزیینی مئاندر به زنجیرهی خمپا
ترجمه ش��ده است .دربارهی منشأ و ریش��هی واژهی خمپا تردید
وجود داش��ته و به درستی مشخص نیس��ت این واژه از چه زمانی
وارد زبان فارس��ی ش��ده و به چه علت برای ای��ن نقش نامگذاری
ش��ده است .این نقش تزیینی ،عالوه بر زنجیرهی خمپا ،به نامهای
دیگری مانند «زنجیرهی یونانی ،نقش کلیدی ،حاش��یه دندانه ای
کلیدی و آرایه زنجیره ای شناختهش��ده است» (مهاجری،1384 ،
.)201
این نق��ش در فرهنگهای گوناگون نیز ب��ه نامهای مختلفی

شناختهشده اس��ت« .در فرهنگ چین این نقش تزیینی را "طرح
ابری و تندری" دانسته و آن را "یون ون"و "الی ون" 4مینامیدند»
(هال .)9 ،1387 ،در آس��یای شرقی در کش��ورهایی مانند هند و
اندونزی ،به نام "ماتو" 5شناختهش��ده که احتم��االً برگرفته از نام
منطقه یا محلی خاص اس��ت .در زبان انگلیس��ی ع�لاوه بر واژهی
مئاندر به نامهای" فرت ،کی پترن" 6شناختهش��ده است .به خاطر
کاربرد فراوان این نقش در هنر یونان به آن واژهی "گریک کی" 7را
لقب دادهاند .علت اینکه نام نقش کلیدی را هم در زبان انگلیسی و
هم در زبان فارس��ی به این نقش دادهاند ،این است که بخشهایی
از مربع تغییر شکل داده و دوباره به عقب بازگشته و شکلی شبیه
کلید را س��اخته اس��ت .از این نقش نمونههای مختلف و متنوعی
وجود دارد و نقوش کلید گونه از هم متفاوت هستند ،اما پایه اصلی
در همهی آنها مشترک است .این تنوع شاید به دلیل آن است که
نقش زنجیرهی خمپا همواره در سراسر تاریخ در بین اقوام مختلف
مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشینه
نق��ش تزیین��ی زنجی��رهی خمپ��ا یک��ی از برجس��تهترین
نق��وش انتزاعی اس��ت که قدم��ت آن به دورهی پارینهس��نگی بر
میگ��ردد .قدیمیتری��ن نمونهی این نق��ش ،ب��ر روی بازوبندی
8
از جن��س ع��اج مام��وت ح��ک ش��ده و در منطق��هی “مزین”
کشفش��ده اس��ت (تصوی��ر  ،)1و تاری��خ آن ح��دودا ً مرب��وط به
 22000س��ال قبل از میالد مسیح اس��ت (ویلسون.)28 ،1994 ،
از مثالهای قابلتوجه دیگر میتوان به نمونههای اولیه دورهی
نوس��نگی از فرهنگ "وینکا" 9اش��اره کرد .که این آرایه تزیینی بر
روی مجسمههای سنگی شبیه به پرنده مشاهده میشود(تصویر.)2
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نقوش مارپیچ و زنجیرههای خمپا و شکلهای شبیه به آن ،به
عنوان منابع مهم تزیینات در اولین اجتماعات کشاورزی در آناتولی
در هزارهی ششم قبل از میالد به کار میرفتهاند (ویلسون،1994 ،
 .)29مهرهای��ی پختهش��ده از جنس خ��اک رس ،در این منطقه
کشفشده که این آرایه بر روی آنها مشاهده میشود(تصویر.)3
پیدای��ش نقش زنجی��رهی خمپا به عنوان یکی از س��ادهترین
اش��کال تزیینی در هنر پی��ش تاریخی را میت��وان در یافتههای
باستانشناسی قبایل و اقوام آسیایی ،اروپایی و حتی بومیان آمریکا
دنبال کرد .از نظر گس��ترهی تاریخی و جغرافیایی نقش زنجیرهی
خمپ��ا براس��اس کارب��رد و رواج آن در مناطق خاص به س��ه نوع
تقسیمبندی میشود.
زنجیرهی خمپای بودایی :این گروه مربوط به نمونههای یافته
ش��ده در آس��یا به خصوص س��رزمینهای خاور دور است .برخی
عقیده دارند نقش زنجیرهی خمپا اولین بار در عصر میانه ظاهرشده
و ش��بیه چکش زاویهداری است که معموالً به صورت خطی رسم
ش��ده و هنوز در میان مردم این مناطق محبوب و رایج اس��ت ،اما
نمونههایی که در چین یافته شده از سایر مناطق بیشتر بوده است
(آندرو .)1 ،2009 ،البته یک نمونه از این نقش بر روی کوزه سفالی
سیاه رنگی از منطقهای در ویتنام امروزی کشفشده که تاریخ آن
خیلی قبلتر از سفالینهها و مفرغهای چین را نشان میدهد(تصویر
 .)4ن��واری از زنجیره خمپای زاویهدار ،دور تا دور قس��مت گردن
ک��وزه را به صورت پیوس��ته احاطه کرده و تاری��خ آن به  3000تا
 3500قبل از میالد برمیگردد(سالهیم.)6 ،1981،
زنجی��رهی خمپای ترکی :ظاهرا ً پیدایش و گس��ترش این نوع

نقش همزمان با ورود ترکان باس��تانی به مرحله تدریجی تاریخی
بوده اس��ت ،یعن��ی زمانی که ت��رکان وارد دنی��ای تاریخ و تمدن
شدهاند(آندرو .)3 ،2009،این نقش به وسیله اقوام ترکی با فرهنگ
سنتی ،قومی آس��یای مرکزی ثابتقدم و پایدار مانده است .عالوه
بر آن در دورههای بعدی در این منطقه س��کههایی یافته شده که
مربوط به هزارهی اول قبل از میالد اس��ت ،نمونهای از این سکهها
در تصویر  5نشان دادهشده که نقش زنجیرهی خمپا دور تا دور آن
بهکاررفته است.
زنجی��رهی خمپ��ای یونان��ی :نق��ش زنجی��رهی خمپ��ا برای
اولی��ن ب��ار در عصر آه��ن ظاهر ش��د و به ش��کلهای خمیده و
زاویهدار رس��م ش��ده اس��ت .اما بیشترین نمونههای یافته ش��ده
از ای��ن نق��ش در هن��ر یونان مربوط به س��فالینههایی اس��ت که
از ه��زارهی اول قب��ل از میالد به ی��ادگار مانده اس��ت (تصویر.)6
همچنی��ن نس��خهی یونانی این نق��ش در سراس��ر جهان از
شبهجزیرهی "پلوپنیز"10به فرهنگ سرخپوستان آمریکا گسترش
یافته است .در آمریکا این طرح روی سفالها و بافتههای پرو یافته
شده و در مجسمهسازی و معماری باقیمانده از اقوام مایا و آزتک
و همچنین به عنوان تزیین آثار س��فالگری در میان سرخپوستان
بهکاررفته است (تصویر .)7پس از یونانیها ،رومیان که وامگیرندهی
تزیینات و هنر یونان بودند ،ضمن به وجود آوردن تغییراتی بر روی
این نقش ،از آن برای طراحی موزاییک اس��تفاده میکردند(تصویر
 .)8در سراسر امپراتوری روم ،این نقش جزء نقوش برجسته و مهم
تزیینی به ش��مار میرفت .این نقش تا به ام��روز به صورت مداوم
جزء نقوش تزیینی مورد توجه در جهان غرب بوده است (ویلسون،
.)46 ،1994

تصویر -1بازوبندی از عاج ماموت ،منطقه مزین  22000 ،سال ق.م.
ماخذ( :ویلسون)28 ،1994 ،

تصویر -2مجسمههای شبیه پرنده ،قوم وینکا ،هزارهی  6تا  3ق.م.
ماخذ( :جیم بوتاس)124 ،1974 ،

تصویر -3مهرهای گلی ،آناتولی ،هزارهی  6ق.م.
ماخذ( :ویلسون)33،1994 ،

تصویر -4سفالینه سیاه رنگ ،ویتنام،
 3000-3500ق.م.
ماخذ( :سالهیم)7 ،1981،

تصویر - 6ظرفی با درپوش ،یونان،
هزاره اول ق.م.
ماخذ)www.metmuseum.org( :

تصویر -5سکه با نقش زنجیرهی خمپا،
آناتولی ،هزاره اول ق.م.
ماخذ( :ویلسون) 44 ،1994 ،

تصوی�ر - 7معم�اری ،ق�وم آزت�ک،
مکزیکوسیتی.
ماخذ)www.greek-thesaurus.gr( :
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اما س��ابقه این نق��ش در ایران ب��ه دورهی پی��ش از تاریخ بر
میگردد .نقش زنجیرهی خمپا برای اولین بار بر روی سفالینههای
"تل باکون" 11کشف شد .نشانهای بسیار رایج در نقاشی سفالهای
ت��ل باکون وج��ود دارد که همین نش��انها و عالئم در چین یافت
میشود و استنباط میش��ود که این دو فرهنگ با یکدیگر ارتباط
داش��تهاند .هر چند با مقایسه نمونههای مختلف نقش خمپا که از
فارس ،سامرا و چین به دست آمده ،منشأ این نقش را شهرکان سو
در چین دانستهاند(هرتسفلد .)32 ،1384 ،از بین نمونههای یافته
شده در تل باکون ،میتوان به ظرف سفالی اشاره کرد که هرتسفلد
از نق��ش تزیینی آن به عنوان " طرح زنجیرهی خمپای چینی" نام
میبرد(تصویر  .)9نقش عبارت اس��ت از زیگزاکی افقی که به نقاط
ب��اال و پایین آن گاهی خطهای فاصلهدار و یا پل��ه دار ،افزودهاند.
ع�لاوه بر این نمون��ه ،الگوهای دیگری از نق��ش خمپا در حکاکی
ظروف صابونی جیرفت ،در هنر س��فالگری این منطقه و همچنین
در تزیینات معماری نیز استفادهشده است(تصویر.)10
در دوره تاریخی ایران ،اولین نمونهای که از این آرایه مشاهده
ش��ده ،مرب��وط به دوره اش��کانی اس��ت .الگوهای متنوع��ی از آن
ب��ه صورت تکی یا تلفیقی با نقش سواس��تیکا ب��ر روی دیوارها و
مجس��مهها نقش بسته است .همچنین بر روی قطعات منسوجات
پش��می که از گورهای دشت مغان یافت شده ،حضور این نقش در
کنار س��ایر نقوش مشهود اس��ت (تصویر .)11در دورهی ساسانی،

تصوی�ر -8موزایی�ک ب�ا نق�ش
زنجیرهی خمپا ،روم.
ماخذ)www.bbc.co.uk( :

تصویر -9گلدان با نگارهی زنجیرهی خمپا ،تل
باکون هزاره چهارم ق.م.
ماخذ( :هرتسفلد ،1381،لوحهی )9

تصویر 10-نقش خمپا در تزیینات معماری ،جیرفت ،هزاره چهارم ق.م.
ماخذ( :آقا عباسی)38 ،1389 ،

تصوی�ر -11پارچ�ه اش�کانی ،نق�ش مربع ،سواس�تیکا و
زنجیرهی خمپا.
ماخذ( :پرهام)98 ،1370 ،

زنجیرهی خمپا جزء تزیینات هندس��ی این دوره اس��ت که هم به
صورت ساده و هم از نوارهای در هم تابیده تشکیل شده است ،این
ساقها به گونهای در هم تابیدهشدهاند که نگارهی سواستیکا را به
وجود آوردهاند .نمونهای از این طرح بر روی دیوار بنایی در بیشاپور
فارس مشاهده میشود(تصویر .)12عالوه بر تزیینات معماری نقش
خمپا بر روی منس��وجات این دوره هم به کار میرفته اس��ت ،در
سال  1372در نزدیکی زنجان نیمتنه مردی همراه با لباس و یک
سری متعلقات کشف ش��د .بر روی تکه پارچهای که همراه جسد
یافت ش��ده نقش خمپا وجود داش��ت؛ که با توجه به آزمایشها و
مشخصات ظاهری ،قدمت این مجموعه به  1700سال قبل ،یعنی
دورهی ساسانی برمیگردد(تصویر.)13
ب��ا آغاز عصر اس�لامی در تاریخ تزیینات ،فص��ل تازهای ایجاد
ش��د و مایههای قدیمی دوباره پدیدار گشت .در این دوره ،الگوها و
نقوش شطرنجی و زیگزاک و نیز صلیب شکسته و زنجیره خمپا ،از
نقش مایههایی بودند که به کرات مورد استفاده قرار گرفتند .نقش
زنجیرهی خمپا ،در اکثر هنرها به عنوان یک عنصر ساده و هندسی
ظاهرش��ده اس��ت که از جمله ای��ن هنرها ،میتوان ب��ه معماری،
فلزکاری ،سفالگری ،فرشبافی و نگارگری اشاره کرد.

مفاهیم نمادین
«در سال  ،1965تحقیقاتی در زمینه آثار به جای مانده از منطقهی
مزین انجام گرفت که "وی .بی بی کووا" 12احتمال میدهد ،زنجیرهی
خمپایی که به عنوان تزیین بر روی آثار کشفش��ده از این منطقه به
دس��ت آمده ،از طراحی طبیعی عاج ماموت سرچشمه گرفته است و
حدس میزند که برای انس��ان عصر پارینهسنگی این نقش سمبلی
از ماموت بوده و به عنوان هدف اساس��ی ش��کار و به مفهوم فراوانی و
قدرت به کار میرفته اس��ت» (زرنیکووا .)1 ،2008 ،در چین باستان،
«نقش مذکور ابر و آذرخش خروش��ان را نشان میداد و از این رو ،آن
را "ط��رح ابری و تن��دری" مینامیدند .این طرح باران حیات بخش و
وفوری را که برای کش��اورزان میآورد به طور نمادین نش��ان میداد.
عالوه بر آن به عنوان ،حاش��یهی تکرارشونده ،نمادهای چینی طول
عم��ر را در بر میگیرد» (هال« .)10 ،1387 ،در یونان باس��تان نقش
زنجیرهی خمپا کاربرد بس��یار داش��ته و اس��تفاده از آن در اطراف و

تصویر - 12بنایی در بیشاپور فارس ،ساسانی.
ماخذ)www.yanic.ir( :

تصویر -13بقایای جسد مرد نمکی ،ساسانی.
ماخذ)www.pbase.com( :
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کنارهی ظروف ،س��مبلی از طلب آرزوی س��الهای طوالنی و خوش
ب��رای دیگران بوده است»(س��اوارد .)5 ،1987،عالوه بر آن ،این نقش
تکرارشونده با اساطیر یونانی پیوند دیرینهای داشته و در بسیاری مواقع
این نقش را با نقوش دیگر ترکیب میس��اختند .در سرزمین آناتولی،
ترکی��ه ام��روزی ،این نقش را نمادی از آب میدانس��تند و به عنوان
یک حاش��یهی تزیینی بر روی اکثر بافتههای زنان این منطقه به کار
میرفته اس��ت .نه تنها در آناتولی بلکه «در اکثر فرهنگها این نقش
تکرارش��ونده را برگرفته از آب دانس��ته و از آن جایی که آب سمبلی
از جاودانگی ،احیا ش��دن و تولد دوباره است ،نقش زنجیرهی خمپا را
میتوان نمادی از باروری و حاصلخیزی دانست» (هارمان.)19،1996 ،
در بس��یاری از تصاویر به دست آمده از اقوام ترک ،حضور این آرایه را
بر روی مجسمههایی به شکل پرنده میتوان دید« .تصویر یک پرنده
جایگاه مهمی در اساطیر ترکی دارد .بر طبق اساطیر ترکی به محض
مرگ ،روح ش��خص مرده به شکل پرنده به مبدأ بر میگردد» (آندرو،
 .)2 ،2009ع�لاوه بر آن «زنجیرهی خمپا بر روی پیکرههای کوچک
س��فالی با شکل نقابهای پرنده یا س��رهای پرنده ،دستها یا پاهای
مارگونه ،ظروف و مجمرهها در تمام گروههای فرهنگی اروپایی کهن
کنده کاری ش��ده است .مادامی که چنین نقشی بر روی مجسمهی
پرنده ای از قوم وینکا حک ش��ده باش��د ،اتح��اد و پیوندش را با یک
پرن��ده اله��ی و آب منعکس میکند» (جیم بوت��اس.)124 ،1974 ،
«این نقش و سایر س��مبلهای انتزاعی با مفهوم مذهبی در طراحی
تزیینی ظاهر میشوند و با عقاید و باورهایی از جاودانگی کیهانی پیوند
دادهشدهاند» (هارمان .)20 ،1996 ،عالوه بر موارد یادشده ،فرضیهی
دیگ��ری وجود دارد که با توجه به ش��کل ظاه��ری زنجیرهی خمپا
بیان شده اس��ت« .از آن جایی که این آرایه دارای خطهای مستقیم
و زاویههای قائمه اس��ت و شکلی ش��بیه مربع دارد ،سمبلی از زمین
است» (س��ایرلوت .)306 ،2002 ،همچنین وقتی یک مربع یا شبیه

مربع با اضالع صاف و مس��تقیم و زوایای قائمهاش ترسیم شود حس
کش��ش و امتداد و تجربهی حرکت را القا میکند (ایتن.)69 ،1378 ،

نقش در زنجیرهی خمپا
نقش زنجیرهی خمپا معموالً بین دو خط موازی طراحی میشود
که حدود نقش را معین میکنند .این آرایه اغلب به عنوان یک حاشیهی
تزیینی استفادهشده و به گونههای مختلفی چون ،تک خطی ،دو خطی
و چند خطی وجود دارد.

نقش زنجیرهی خمپا در هنر چین

هنر دورهی شانگ 13و دورهی چو 14در چین ،نتیجهی به جا ماندن
ظروف سفالین و اشیای تراشیده شامل شاخ گوزن و عاج و مجسمههای
سنگی و همچنین اشیایی از مفرغ و سنگ یشم شناختهشده است.
زیباترین ظروف تزیینی مفرغی بیشتر مربوط به دوره شانگ است تا
چو .این تزیینات عبارت است از ترکیبی از نمونههای هندسی ،حلزونی،
مربع و مثلث با اشکال جانوران که کم و بیش به صورت سبکی درآمده
و غالباً با طرح هندس��ی در هم آمیخته است .یکی از سادهترین و پر
تکرارتری��ن تزیینات آنها که نه تنها در روزگار باس��تان ،بلکه در هنر
مدرن هم وجه اش��تراک دارد و به طور عمومی در هنر باستانی اکثر

تصویر -15زنجیرهی خمپای دو خطی.
ماخذ( :لیو و توساینت)46 ،2009 ،

تصویر -14زنجیرهی خمپای تک خطی.
ماخذ( :بیر)344 ،2004 ،

تصویر - 16نقش زنجیرهی خمپای سه خطی.
ماخذ( :لیو و توساینت)49 ،2009 ،
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سرزمینها ،به عنوان نقش مئاندر (زنجیرهی خمپا) یا نقش کلیدی
شناختهشده است .چینیها آن را "نقش تندر"یا "صاعقه " مینامند.
«چنان چه "بوگوتو" 15اشاره میکند که این طرح از خطوط تصویری
قدیمی استخراج شده که برای نمایش ابر و تندر به کار میرفته است»
(ویلیامز .)134 ،1988 ،این نقش در فرم ابتداییاش ،به صورت منفصل
در برنزهای منسوب به سلسلهی شانگ ،یافت شده است (تصویر.)17
برای مردم کشاورز چین ،نقش تندر ،مفهوم افضل و بااهمیتی را دارا
بود ،چون باران برای زندگیش��ان الزم بود و س��مبل مربوط به تندر،
نمونهی بارش متوالی بود که فرستادهشدهی آسمان ،هدیه فراوانی را
میآورد .نقش تندر مانند طرح ابر ،که غالباً با آن همراه است ،زمینه
طرحی را برای اژدها فراهم میسازد(تصویر« .)18اژدها مظهر باران و
نماد خاقانی است و در مکتب دائوئسیم نیز نماد دائو یا راه است که خود
را مینماید و پنهان میشود» (کریستی.)117 ،1373 ،
مضمون محوری اسطورههای عمدهی چینی درباره طوفان ،متکی
بر مفهوم کنترل انسانی فاجعه ،از طریق خصوصیات اخالقی قهرمان
جنگجو اس��ت( بیرل )13 ،1384 ،و نقش زنجیرهی خمپا با اساطیر
چینی پیوند دیرینهای دارد .اما این نقش عالوه بر مفاهیم ذکرش��ده،
نم��ادی از طول عم��ر و جاودانگی و حیات ابدی اس��ت ،از این رو بر
روی وسایل و ابزاری که برای مراسم آیینی کاربرد داشتهاند هم دیده

تصویر -17مفرغ سلسلۀ شانگ ،نقش تندر منفصل.
ماخذ)www.artsconnected.com( :

تصوی�ر -19درای مفرغی ،سلس�لهی چو،
انستیتو هنرهای میناپولیس.
ماخذ)www.artsconnected.org( :

تصویر -20کوزهی س�فالی ،سلسلهی
مینگ.
ماخذ :ماخذ)www. Artibet.net( :

میشود .از این نمونه میتوان به درای مفرغی اشاره کرد که مربوط به
سلسلهی چو اس��ت(تصویر .)19مورد کاربرد آن در موسیقی و انجام
مراسم آیینی و جادویی ش��منها بوده است .به اعتقاد کنفوسیوس،
شنیدن نوای این درای موجب طول عمر بوده است(کریستی،1373 ،
 )215و طنین چنین زنگی را وس��یلهای ف��وق طبیعی برای ارتباط
آسمان با خاقان و ملکه میدانستند .از آن جایی که این نقش سمبلی
از طول عمر بوده ،حضورش بر روی این اثر آگاهانه صورت گرفته است.
عالوه بر مفرغها ،نمونههای متعددی از این نقش بر روی سفالینه هایی
که از سلسلههای شانگ و چو به جای مانده ،مشاهده میشود .از آن
جای��ی که فرهنگ و هنر چین مانند حلقههای زنجیر به هم متصل
هس��تند .پس از سلسلهی چو ،در دورههای بعدی مانند هان ،تانگ و
سونگ نیز از این نقش و سایر نقوش سمبولیک برای تزیین آثار هنری
مختلف استفادهشده است ،اما اوج بهکارگیری نقش خمپا را میتوان
از س��دهی  13میالدی به بعد مش��اهده کرد(ویلیامز.)135 ،1988،
نمونههای فراوانی از این نقش بر روی سفالها و چینیهای سلسلههای
یوان 16و مینگ 17استفادهشده است(تصویر .)20نقش زنجیرهی خمپا
عالوه بر ظروف چینی و سفالی ،در نقاشیها و بافتههای این دوران نیز
به کار میرفته است.
پس از دورهی مینگ ،با روی کار آمدن سلس��لهی چینگ ،نقش

تصویر -18ظرف مفرغی ،سلسلهی شانگ ،با نقش تندر و اژدها.
ماخذ)www.arts.cultural-china.com( :

تصویر -21کاس�هی چینی ،سلس�لهی
چینگ.
ماخذ)www.artibet.net( :
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آثار هنری بس��یار زیادی هستند که نمایشگر این نقش تزیینی
هستند ،اما ذکر همهی آنها در این مقاله جایز نیست .تنوع و تعدد نقش
زنجیرهی خمپا در جدول  1نشان دادهشده است که با بهرهگیری از
نقوش روی س��فالها ،بافتهها و نقاشیهای روی چوب در هنر چین
ش��کل گرفته اس��ت .حضور زنجیرهی خمپا بر روی آثار مختلف در
دورههای متوالی نش��ان میدهد که این آرایه در هنر چین از روزگار
کهن تا کنون با حفظ اصالتها ادامه یافته اس��ت و با هنر این کشور
عجین گش��ته است .شناخت نقوش باستانی کمک میکند تا ضمن
آشنایی با افکار و ایدههای گذشتگان ،بتوان ردپای آن را در هنر معاصر
دنبال کرد.

زنجیرهی خمپا به گونههای متنوعتری نس��بت به دورههای قبلی بر
روی آثار مشاهده میشود و بسیاری از نقوش سمبلیک مانند اژدها که
در سلسلههای باستانی به کار میرفته است ،دوباره احیا میشود .یک
نمونه کاسهی چینی از این دوره وجود دارد که در آن نقش زنجیرهی
خمپا در اطراف کاسه به صورت جدا از هم ،و نقوش اژدها و سیمرغ در
وسط کاسه قرارگرفتهاند .کنار هم قرار گرفتن چنین نقش مایههایی
در مفرغهای سلس��له ش��انگ نیز مشاهده میش��د و نماد باروری و
حاصلخیزیبود(تصویر .)21نمونههایدیگریازنقشخمپایمنفصل،
بر روی برنزها و فرشهای این دوره نیز بهکاررفته اس��ت و ش��باهت
بسیار زیادی به تزیینات سفالها و مفرغهای دورههای باستانی دارند.
جدول  -1نقش زنجیرهی خمپا در هنر چین.
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نقش زنجیرهی خمپا در هنر یونان
ش��روع تمدن غرب با تمدن اژه ،در حدود  3000تا  1100قبل
از میالد آغاز ش��د و حدود  200سال بعد تمدن یونان به وجود آمد.
سفالینههای مربوط به  1100تا  900قبل از میالد ،نخستین مراحل
شکلگیری سبک هندسی را به ما نشان میدهد .هم زمان با تکامل
این س��بک ،ش��کلهای خمیده ،تدریجاً جای خود را به شکلهای
راست خطی با نوارها یا ردیفهای فشرده به هم میدهد«.در دورهی
هندسی یونان ،زنجیرهی خمپا یکی از نقوش تزیینی بود که بر روی
اکثر ظروف س��فالی اجرا میش��د .در طی این دوره ،نقش زنجیرهی
خمپا از نظر تاریخی (ابتدا ،میانه و هندسی متأخر) و جغرافیایی (شهر
باس��تانی آتن و دیگر س��رزمینها) تغییر کرده است» (جرو،1995،
 .)159سفالینههای دورهی هندسی کاربرد آیینی داشتند و نقوشی
که بر روی آنها رسم میشد با کاربردشان مرتبط بوده است .برای مثال
سفال "دیپیلون" 18دارای پیکرهای هندسی و منظم است و حکایت از
یک مراسم تشییع جنازه دارد ،نقش زنجیرهی خمپا در دهانه ظرف
جلوه گر اس��ت (تصویر .)22این سفال برای مراسم آیینی و مذهبی
به کار میرفته اس��ت .پس از دورهی هندسی ،در گلدانها و ظروف
سفالی دورهی کهن ،انسان موضوع اصلی تزیینات قرار گرفت که این
حکایت از گسس��تگی کامل با شیوهی منظم هندسی دارد .بنابراین
نقوش هندسی به عنوان حاشیه در اطراف ظرف به کار میرفتند .از
این نمونه ،میتوان به ظرف سفالی مربوط به سدهی  6قبل از میالد
اش��اره کرد که داستان کشته شدن "ممنون" 19که از فناناپذیران بود
را به دست آشیل نشان میدهد .از آن جایی که نقش خمپا در یونان
باس��تان نمادی از جاودانگی هم به شمار میآید ،به کار بردن آن در
اطراف ظرف با مفهوم نمادین نقش همخوانی دارد (تصویر.)23
با ورود به دورهی کالسیک ،این نقش تزیینی به گونههای متنوع
و پیچیدهتری تکرار ش��ده اس��ت ،گرچه نمونههای ساده نیز بر روی
برخی از آنها مشاهده میشود .برای نمونه در مجسمهی مرد ارابهران
از معبد آپولون در دلفی ،جوانی اش��راف منش را نش��ان میدهد که
محکم بر روی دو پا ایس��تاده و دهانهی اس��ب را در دس��ت راستش
گرفته است(گاردنر .)126 ،1384 ،موی سر این مجسمه با نواری که
با نقش زنجیرهی خمپای ساده تزیینشده ،جمع و جور و محکم نگاه
داشته شده است(تصویر )24عالوه بر مجسمهها از نقش خمپا برای
تزیین ظروفی که در مراس��م عبادی و برای نگهداری روغن مقدس
کاربرد داشتند ،استفادهشده است (تصویر.)25
در س��دهی چهارم قبل از میالد ،پیشرفت فرهنگ هلنی باعث
شد فعالیتهای ساختمانی به شهرهای پر رونق پادشاهان هلنی در
آناتولی انتقال یابد .موزاییک نیز ،به عنوان شکلی از هنر ،به گونهای
نس��بتاً عادی و در جریان کاربردهای روزانه پدید آمد .مش��هورترین
موزاییکهای قلوهسنگی در ش��هر اولینتوس یونان قرار داشت  ،که
در س��ال  348پیش از میالد به دست اس��کندر مقدونی ویران شد
(گاردنر .)165،1380،امروزه ،بقایایی از آن موزاییکها برجایمانده،
که بر روی اکثر آنها نقوش اس��طورهای ،مارپیچی و زنجیرهی خمپا
مشاهده میشود (تصویر .)26

در س��دههای دوم و اول قب��ل از میالد از حضور نقش زنجیرهی
خمپا کاسته شد ،اما با ظهور مسیحیت ،این نقش توانست به کمک
رومیه��ا به عنوان یک عنصر تزیینی س��اده برای تزیین کلیس��اها
استفاده شود .زیرا روم آن چه را که از یونان گرفته بود به شکلی بس
تغییریافتهتر به دنیای سدههای میانه و عصر جدید انتقال داد(فرهنگ
هنر .)912 ،1996 ،پیش��رفت این نقش در هنر یونان و انتقال آن به
فرهنگهای دیگر ،یک نمونهی جالبی اس��ت از این که چگونه یک
آرایهی تزیینی ،نقش برجستهای در آثار هنری ایفا میکند .این نقش
به اشکال گوناگونی در هنر یونان بهکاررفته است ،از این رو نمونههای
متعدد و متنوعی از آن در جدول  2نشان دادهشده است.

تصوی�ر -22س�فال دیپیل�ون،
دورهی هندسی ،سدهی  8ق.م.
ماخذ)www.metmuseum.org( :

تصوی�ر -23ظ�رف س�فالی ،دورهی که�ن،
 480ق.م.
ماخذ)www.theoi.com( :

تصویر -24مجسمه مرد ارابهران ،دورهی کالسیک 470،ق م ،موزه دلفی.
ماخذ)www.ancient-greek.org( :

تصویر -25زئوس با آذرخش�ی
در دس�ت ،دورهی کالس�یک،
 450ق م.
ماخذ)www.theoi.com( :

تصویر -26موزاییک قلوهس�نگی،
دورهی هلنی ،سدهی 4ق.م.
ماخذwww.(:
)commonswikimedia.org
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جدول  -2نقش زنجیرهی خمپا در هنر یونان.
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نتیجه
نقش زنجیرهی خمپا ،یک الگوی تکرارشونده متشکل از خطوط
زاویهدار اس��ت .قدیمیترین نمونهی یافته شده از این نقش مربوط به
منطقهای در اوکراین است که قدمت آن به دوره پارینهسنگی بر میگردد.
با توجه به گستردگی این نقش در سراسر جهان و علیرغم نمونههای
کشفشده ،به علت کاربرد فراوان آن در هنر یونان این شُ بهه به وجود
آمده که این نقش اصالتاً یونانی است ،آن چه مشهود است ،یونانیها به
هر حال بیشترین آفرینندهها و سازندههای این نقش در معماری ،سفال
و سنگ بودهاند و با وجودی که به عنوان " کلید یونانی" هم شناختهشده،
اما در حقیقت یونان ،مبدأ و سر چشمهی این نقش نیست .مادامی که
یک فرهنگ یا یک اثر هنری را به اسم یک محل میخوانند ،این بدان
معنا نیست که بنیان اثر از آن مکان نشأتگرفته است .هر چند برخی از
نظریهپردازان عقیده دارند ،ازآن جایی که هنر یونانی به آرامی به سمت
ش��رق حر کت کرده تا توسعهیافته و همچنین دادوستد آنها نیز دچار
پیشرفت و ترقی شود؛ نقوش تزیینی چین شبیه رومیان مسیحی ،باید
از مدلهای یونانی اقتباس شده باشد ،و زنجیرهی خمپا را به عنوان یک
نقش یونانی میشناسند که طی این دادوستدها وارد چین شده است.
در مقاب��ل این نظریه ادعای دیگری وجود دارد که چینیان قدیم پیش
از یونانیها نظیر چنین نقش هندسی را به عنوان نماد رعد و برق برای
آرایش ظروف مفرغی به کار میبردند .با توجه به نظرات متعدد ،از روی
قدمت آثار و اشیای بهجامانده میتوان استنباط نمود که زنجیرهی خمپا
به عنوان تزیین بر روی مفرغهای سلسلهی شانگ در چین خیلی پیشتر

از سفالینههای یونان کاربرد داشته است .
اولین نمونهی نقش زنجیرهی خمپا در هنر چین ،شبیه مارپیچهای
مربعی شکلی بوده که بر روی مفرغهای سلسلهی شانگ مشاهدهشده
است و نسبت به الگوهای یونانی ظاهر پیچیدهتری داشتهاند .در یونان،
اولین بار این نقش بر روی سفالینههای دورهی هندسی و به شکلی بسیار
ساده بهکاررفته است .در هر دو تمدن مذکور این نقش جنبهی نمادین
داشته و معموالً به منظور جداسازی زمینه و بستر کار از حاشیهها و یا
در تزیینات نواری و خطی آثار مختلف و همچنین در بخشهایی از بناها
بهکاررفته اس��ت .ارتباط بین اقوام مختلف باعث شد تا این تمدنهای
باستانی نقش خمپا را به فرهنگهای دیگر هم منتقل کنند ،اگرچه به
نظر میرسد نقش زنجیرهی خمپا از این فرهنگها وارد عرصه هنر ایران
شده است ،اما شباهتهای موجود میان نمونههای یافته شده در جیرفت
و تل باکون با نمونههایی که از چین و یونان به دست آمده چنان فراوان
است که نمیتوان آنها را اتفاقی دانست و نظریهی قطعی بیان کرد .در
هر حال نقش زنجیره خمپا توانست در گنجینهی نقوش آثار ایران در
دورهی پیش تاریخی و سپس اسالمی ،نه چندان فراگیر ،جذب شود و
در هنرهای مختلف به کار رود.
این آرایهی نمادین با تکیه بر باور و اندیشهی انسانها ،گاهی در نقاط
مختلف جهان به طور هم زمان پیشرفت کرده است ،که شاید بتوان آن
را به عنوان یک اتحاد سمبولیک قلمداد کرد ،گرچه بعضی مواقع ارتباط
اقوام با یکدیگر هم بیتأثیر نبوده است.
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