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چکیده

فرهنگهــای مختلــف الگوهــای متفاوتــی بــرای منقــوش کــردن ســطوح تزئینــی خــود
بــهکار میبرنــد ،بنابرایــن اولویــت اســتفاده از الگوهــای مختلــف در فرهنگهــا متفــاوت
اســت و ایــن اولویتهــا بــه تابعیــت از تماسهــای فرهنگــی و یــا تغییــر زیرســاختهای
اجتماعــی ،دچــار تغییــر خواهنــد شــد .ایــن کلیـ ِـت نظریــۀ مرتبــط بامطالعــۀ الگوهــای تقــارن
در فرهنگهــا اســت کــه ســالها توســط انسانشناســان و باستانشناســان در فرهنگهــا
و طر حهــای مختلــف آزمــوده شــد ه و مقــاالت گوناگونــی در تأییــد آن بهچــاپ رســیده
اســت .بهنظــر میرســد تقــارن بــرای فرهنــگ بهمثابــۀ ژنهــای وراثتــی بــرای انســان باشــد؛
همانطورکــه انســان ازطریــق ژن صفــات خــود را بهنســل بعــد منتقــل میکنــد ،فرهنــگ
هــم ازطریــق تقــارن ویژگیهــا و اندوختههایــش را بهنســلهای بعــدی همــان فرهنــگ
منتقــل میکنــد و همچنانکــه صفــات ژنــی والدیــن در فرزنــد بهخوبــی بــروز میکنــد،
ویژگیهــا و تغییــر و تحــوالت فرهنگهــا را میتــوان ازطریــق مطالعــه و مقایســۀ الگــوی
تقارنــی فرهنگهــای درحــال برهمکنــش مشــخص کــرد  .امــا مســألهایی کــه تاکنــون بــدان
پرداختــه نشــده ،نقــش فعالیتهــای شــناختی انســان در ایــن برهمکنشهــا اســت؛ اینکــه
کــدام تطورشــناختی منجــر بــه ایــن ویژگــی مهــم فرهنگــی بــرای انســان امــروزی شــد .در
ایــن مقالــه ضمــن بررســی خاســتگاه الگوهــای تقــارن فرهنــگ پیچیــدۀ دالمــا و تماسهــای
فرهنگــی مرتبــط ،درپــی عامــل شــناختی تأثیرگــذار بــر ثبــات و یــا تغییــر الگوهــای تقارنــی
هســتیم .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد ســاختار نورونهــای آیینهایــی افــراد در
اولویــت اســتفاده از تقــارن نقــش داشــته ،بهطوریکــه در طــی تماسهــای فرهنگــی
بــا روشــن شــدن نورونهــای آیینهایــی الگوهــای رایــج در ســنتهای فرهنگــی دیگــر
مــورد تقلیــد قرارگرفتــه و دچــار اولویــت میشــوند .بهطوریکــه در منطقــۀ موردمطالعــه،
تماسهــای فرهنگــی و بهاحتمالزیــاد تجــارت ابســیدین همزمــان بــا دورۀ فرهنگــی
دالمــا موجــب تماسهایــی بیــن شــمالغرب ایــران و فرهنگهــای همافــق بــا آن در
نواحــی جنوبــی قفقــاز ،شــرق آناتولــی و شــمال بینالنهریــن شــده و ســبب رواج الگــوی
تقارنــی موجــود بــر ســفال حلــف در مناطــق داخلــی ایــران امــروزی شــده اســت.
کلیدواژگان :فرهنگ ،شناخت ،تقارن ،نرون آیینهای ،سفال دالما.
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مقدمه

تقــارن در ســادهترین مفهــوم بهمعنــای تقســیم یکشــکل و یــا شــئ بــه دو قســمت
مســاوی اســت ،بهطوریکــه دوطــرف شــکل از هــر نظــر یکســان باشــند؛ بااینحــال،
تقــارن بــه ایــن تعریــف محــدود نمیشــود .رفتــار حرکتــی و تکــرار منظــم یــک موتیــف در
ســطح بــدون توجــه بــه شــکل و نــوع آن بخشــی از مفهــوم تقــارن اســت کــه مطالعــات
مربــوط بــه فرهنــگ را وارد مرحلــۀ تازهایــی کــرده اســت (فیضــی و وحدتــی نســب.)۱۳۹۴ ،
ـارن موتیفــی اســت کــه هنگامیکــه در یــک ردیــف
درواقــع ایــن مفهــوم تعریفــی ســاده از تقـ ِ
1
بهصــورت افقــی و یــا عمــودی تکــرار شــود الگــوی نــواری و هنگامیکــه در هــر دو جهــت
تکــرار شــود ،الگــوی دوبعــدی 2نامیــده میشــود (Lockwoods & Macmillan, 1978:
 .)16از دیــدگاه طر حشناســی ،باستانشناســان برایــن عقیدهانــد کــه اولویــت اســتفاده از
تقــارن در فرهنگهــای مختلــف متفــاوت اســت؛ بهطوریکــه ازطریــق تمــاس فرهنگــی
الگوهــا بهصــورت ناآ گاهانــه بیــن ســرزمینهای همجــوار تبــادل میشــوند و ازایــنرو
امــکان گاهنــگاری آنهــا وجــود دارد (Hann, 2003a-c; Whashburn & Crow, 1998:
.)2004; Crow, 1998; Washburn, 1999
پرســش پژوهــش :عوامــل شــناختی و مغــزی مؤثــر در اولویتدهــی انــواع تقــارن در
فرهنگهــای مختلــف ،درواقــع پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر اســت؛ بــا ایــن پیشفــرض
کــه توانایــی شــناختی انســان مهمتریــن عامــل ارتبــاط بــا محیــط و ایجــاد فرهنــگ و روابــط
فرهنگــی اســت مــا بهدنبــال شــناخت ایــن عوامــل مهــم در ایــن اولویتهــا هســتیم.
در صــورت درســتی نظــر فــوق از دیــدگاه شــناختی تاکنــون توضیحــی بــرای ایــن پدیــده
مهــم فرهنگــی مشــخص نشــده اســت.
روش پژوهــش :در ایــن پژوهــش بــرای ارائــه مــدل شــناختی اولویــت اســتفاده از
تقــارن در هــر فرهنــگ ،ضمــن مطالعــۀ مــوردی الگــوی ریاضــی تقارنــی فرهنــگ دالمــا و
ارتبــاط تقارنــی آن بافرهنگهــای همجــوار ،بــه درک بینایــی و اصــول شــناختی تقــارن
پرداختهشــده اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه دلیــل انتخــاب فرهنــگ مسوســنگ دالمــا
پیچیدگــی گاهنــگاری ،شــکاف زمانــی احتمالــی بیــن ایــن فرهنــگ و فرهنــگ نوســنگی
حاجیفیــروز و شــناخت ناکافــی از فرهنگهــای شــمالغرب در ایــن دورۀ زمانــی اســت.

تقارن و فرهنگ

ازنظــر انسانشــناختی ،تقــارن ،یــک شــاخص مهــم ادرا کــی اســت کــه طــی تطــور بــرای
درک فــرم بهوجــود آمــده اســت و ارتبــاط نزدیکــی بــا عملکــرد بینایــی مغــز دارد (Hodgson,
 .)2009ایــن درحالــی اســت کــه الگوهــای تقــارن ایجادشــده روی ســطح برخــاف تقــارن
سـهبعدی در جهــان طبیعــی وجــود ندارنــد (آقابــزرگ )159 :۱۳۷۹ ،و حاصــل فعالیتهــای
شــناختی 3مغــز انســان هوشــمند هســتند ( .)Wynn, 2002از ایــن گذشــته ،تعــداد الگوهــای
ایجادشــده محدودیــت دارنــد؛ بهطوریکــه الگوهــای نــواری کــه در طــول تاریــخ بشــر بــر
ســطوح تزئینشــدۀ مختلفــی بهوجــود آمدهانــد از دیــوار غارهــا گرفتــه تــا ســفال ،پارچــه و
دیگــر ســطوح تزئینــی جهــان صنعتــی امــروز ،همگــی محــدود بــه هفــت الگــو و الگوهــای
دوبعــدی نیــز محــدود بــه  ۱۷الگــوی سراســری هســتند ( .)Hann, 2003aدر اینمیــان
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موضوعــی کــه باعــث ارزش مطالعــۀ تقــارن در تحلیــل فرهنــگ و برهمکنشهــای
فرهنگــی میشــود ،توانایــی آن در تحلیــل دادههــای منقــوش اســت؛ بهطوریکــه بــرای
فرهنــگ ایــن امــکان را فراهــم مـیآورد کــه بــه تعریــف حوزههــای منطقـهای و گاهنــگاری
سیســتمهای تقارنــی هــر فرهنــگ بپــردازد ( .)Brainerd, 1942بدینترتیــب میتــوان
گفــت کــه تقــارن یــک پارامتــر حســاس فرهنگــی اســت و در فرهنگهــای مختلــف ،توزیــع
و اولویــت اســتفاده از تقارنهــای مختلــف متفــاوت اســت ( .)Hann, 2003cبدینترتیــب
فرهنگهــا در دورههــای مختلــف ازتقارنهــای متفاوتــی بــرای منقــوش کــردن ســطح
تزئینــی ،ماننــد :ســفال ،پارچــه و ...اســتفاده کــرده و اســتفاده از قرینههــای همســان و
یــا مختلــف نماینــدۀ پیوســتگی ،تــداوم و تغییــر فرهنگــی اســت ( .)Hann, 2003bایــن
بدانمعنــی اســت کــه تغییــر در ســلیقه و نظــم موجــود در تکــرار الگــو بهمنزلــۀ تغییــر در
فرهنــگ ســاکنان محــل اســت« .هــان» معتقــد اســت کــه در غیــاب فشــار خارجــی بــرای
تغییــر ،ســلیقۀ قرینهســازی یــک فرهنــگ بــدون تغییــر باقــی میمانــد و درجایــی کــه تأثیــر
خارجــی دیــده میشــود ،تمایــل بــه تغییــر در روش قرینهســازی آن فرهنــگ نیــز دیــده
میشــود ()Hann, 1991: 132-134; Hann & Thomas, 2007؛ بنابرایــن میتــوان
گفــت کــه تفســیرهای مربــوط بــه الگوهــای تقــارن ،هماننــد موتیفهــا ،بهطورکلــی در قالــب
نظریــۀ برهمکنــش فرهنگــی جــای میگیرنــد و هماننــد ســبک تحتتأثیــر زمــان و فضــا
هســتند .بــر ایناســاس الگوهــا بیشــتر بــرای مناطــق جغرافیایــی همجــوار و تماسهــای
فرهنگــی اســتوارند (.)Rice, 1987: 3, 263

درک شکل متقارن ُ
دوبعدی و سه ُبعدی در انسان

سیســتم بینایــی انســان از دو مســیر مجــزای پشــتی 4و شــکمی 5تشکیلشــده اســت؛
مســیر پشــتی درگیــر دیــد فضایــی و فعالیتهــای بینایــی هدایتشــده اســت .ایــن جریــان
مناطقــی از قشــر خلفــی آهیانهایــی 6را شــامل میشــود؛ در مقابــل ،جریــان شــکمی شــامل
مناطقــی از قشــر گیجگاهــی 7اســت و در حیــن دیــدن اشــیاء درگیــر میشــود (Ungerleider
 .)& Mishkin, 1982در ســال 2008م« ،.کنــن» و «کاســتنر» بــا اســتفاده از تصویربــرداری
عملکــرد مغــز مدارکــی 8بهدســت آوردهانــد کــه نشــان میدهــد در انســان نهتنهــا مســیر
شــکمی ،بلکــه چندیــن نقطــه در قشــر پشــتی بینایــی درگیــر بازنمایــی اشــیای س ـه ُبعدی،
ُ
دوبعــدی و تصویرهــای اشــیاء و ابزارهــا در مغــز هســتند .ایــن مناطــق شــامل نقــاط V4,
 V3A, MT & V7هســتند کــه در قشــر مخطــط 9قــرار دارنــد و بهانــدازه و ویژگیهــای
خــاص و انتخابــی اشــیاء پاســخ میدهنــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه پاسـخهای ســطح باالتــر
کــه مســتقل از تغییــرات اشــکال و اشــیاء ُ
دوبعــدی و س ـه ُبعدی اســت ،در قشــر آهیانهایــی
خلفــی ( )IPSو پسســری جانبــی ( )LOSصــورت میگیــرد (Konen & Kastner,
 .)2008از ایــن گذشــته ،پــردازش تقــارن در نقــاط خاصــی از قشــر بینایــی در بخشــی از
ناحیــۀ پسســری یــا همــان ناحیــۀ مختطــط صــورت میگیــرد؛ ایــن نقــاط شــامل Los :و
 V- (4d/7), V-7, V-3Aاســت و بهمیــزان کمتــری درک تقــارن در ناحیــۀ  V-3نیــز صــورت
میگیــرد ()Sasaki et al., 2005: 3159؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه درک تقــارن دو و
س ـه ُبعدی در همــان نقاطــی صــورت میگیــرد کــه درک و بازبینــی شــئ صــورت میگیــرد.
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شــاید ایــن مهمتریــن دلیلــی باشــد کــه سببشــده اســت تقــارن شــاخص مناســبی بــرای
توجــه بینایــی باشــد چــون بهعنــوان یکــی از ســرنخهای فرآینــد توجــه بینایــی شــکمی
ســبب جدایــی تصویــر از پیشزمینــه 10و گروهبنــدی ادرا کــی 11میشــود (Kootstra,
 )1987:113و بهعنــوان شــاخصی بــرای درک شــئ عمــل میکنــد؛ بــه اینصــورت کــه
تقــارن بهعنــوان یــک سیســتم هشــداردهندۀ اولیــه تــا بازشــناخت کامــل شــئ عمــل میکنــد
(.)Hodgson, 2009
در اینمیــان در انســان برخــاف میمونهــا V3A ،نقــش مهمــی هــم در پــردازش شــکل
ُ
دوبعــدی و هــم س ـه ُبعدی در مســیر پشــتی دارد ( ،)Konen & Kastner, 2008کــه یکــی
از مهمتریــن تأثیــرات آن در درک حرکــت چرخشــی اســت (.)Caplovitz & Tse, 2006
عالوهبــر ایــن تحقیقــات نشــان میدهــد کــه  V3Aاتصالهایــی هــم بــا ناحیــۀ آهیانهایــی و
هــم گیجگاهــی دارد .بــر ایناســاس واســطۀ بیــن مناطــق ســطح پایینتــر ( ،)V1جاییکــه
ً
محرکهــای نســبتا ســادهتر پــردازش میشــوند و مناطــق عالیتــر (بهعنوانمثــال :قشــر
اینفروتمپــورال )12اســت کــه محرکهــای ســطح باالتــر پــردازش میشــوند (Tootell et al.,
 ،)1998گفتنــی اســت کــه عالوهبــر حساســیت بهشــکل و تضــاد سایهروشــن V3A ،ویژگــی
عملکــردی دیگــری دارد کــه شــامل کدگــذاری ســاختار سـه ُبعدی از حرکــت اســت (Orban
.)et al., 1999
درمجمــوع ،ایــن ویژگیهــا سببشــده کــه  V3Aدر کنــار دیگــر نقــاط ذکرشــده در
ناحیــۀ مخطــط مغــز ،نهتنهــا موجــب حساســیت زیــاد مغــز بــه تصویــر و اشــیاء متقــارنشــود
13
( ،)Sasaki et al., 2005بلکــه مســیر مســتقیمی از ایــن نقطــه بــه شــیار بیــن آهیانهایــی
وارد شــود .گفتنــی اســت کــه شــیار بیــن آهیانهایــی در انســان شــامل چهــار منطقــۀ حســاس
بهشــکلهای دوبعــدی و ســهنقطۀ بینایــی مرکــزی حســاس بــه دیــد مرکــزی اســت؛
درحالیکــه در ایــن ناحیــه ،چهــار نقطــۀ حســاس بــه حرکــت و ســاختار سـه ُبعدی از حرکــت
نیــز وجــود دارد ()Orban et al., 2006؛ بنابرایــن ایــن نقطــه کــه مســیر مســتقیمی از
نقطــۀ حســاس بــه تقــارن (،)Sasaki et al., 2005ا  ،V3Aدریافــت میکنــد ،در پــردازش
اطالعــات شــکل اهمیــت اساســی دارد (.)Hodgson, 2012

عوامل مؤثر در اولویتدهی انواع تقارن در فرهنگهای مختلف

پیگیــری دلیــل اولویــت انــواع تقــارن ذهــن بســیاری از محققــان رشــتههای باستانشناســی
و دیگــر شــاخههای انسانشناســی را بهســمت مطالعــات میانفرهنگــی کشــانده اســت.
در حالــت کلــی ،ایــن مطالعههــا نشــان میدهنــد کــه اولویتهــا انعــکاس پاســخ تطبیقــی
بــه متغیرهــای فرهنگــی و محیطــی هســتند .بهایــن صــورت کــه فرهنگهــا و شــرایط
زیسـتمحیطی مختلــف میتوانــد نقــش مهمــی در ایجــاد تفــاوت در اجــرای اولویتهــای
تقارنــی داشتهباشــند ( .)Little et al., 2007: 3114-17درواقــع ،عقیــده بــر ایــن اســت
کــه تفــاوت در اولویــت اســتفاده از تقــارن ،درنتیجــۀ اختــاف قــوۀ ادرا ک در انســانها
بهوجــود نیامــده؛ زیــرا درحالیکــه ممکــن اســت درک تقــارن حداقــل در افــراد یــک جامعــه
یکســان باشــد ،اولویــت اجــرای تقــارن در بیــن افــراد آن جامعــه ممکــن اســت متفــاوت و
تابــع عوامــل مختلــف فرهنگــی باشــد ( .)Washburn & Humphrey, 2001: 67ازنظــر

فیضی و وحدتینسب :نقش نورونهای آیینهایی در تحوالت فرهنگی دالما...

آنهــا تفاوتهــا نتیجــۀ برهمکنــش زیرسیســتمهای مربــوط بــه یــک سیســتم فرهنگــی
اســت ،بهطوریکــه تغییــر در الگــوی تقــارن یــک فرهنــگ میتوانــد نتیجــۀ تغییــر در
دیگــر زیرسیســتم فرهنگــی باشــد ( .)Washburn, 1999: 7براســاس مــدل درک فرهنــگ
و تغییــر آنکــه توســط انسانشــناس اجتماعی-فرهنگــی« ،آلــن هانســون» ،ارائهشــده
اســت ،نقــش انســان کمــی پررنگتــر میشــود بــه اینصــورت کــه انســان فرهنــگ را
میســازد و فرهنــگ انســان را .وی تقــارن در هنــر را یکــی از اصــول ایــن فرآینــد میدانــد و
بــر ایــن بــاور اســت کــه چیزهایــی کــه مــردم تولیــد و یــا کاری کــه انجــام میدهنــد ،پیامــد
اصــول کلــی فرهنگــی اســت کــه آن افــراد نهادینــه کردهانــد و درواقـعدر ایــن تلقــی ،جهــان
تحتتأثیــر ذهــن اســت؛ و فرهنــگ ،انســان را میســازد ،چــون مــردم اصــول کلــی فرهنــگ
را ازطریــق تجربــه و نشــانههایی درونــی میکننــد کــه همعصــران و یــا پیشــینیان آنهــا
ســاخته و یــا انجــام دادهانــد و ایــن بدانمعنــا اســت کــه جهــان ،ذهــن را تحتتأثیــر
قــرار میدهــد ( .)Hanson, 2013: 155بهعبارتدیگــر ،عالوهبــر داشــتن دورۀ طوالنــی
رشــد مغــز بهوســیلۀ محیــط ،انســان محیطــی را شــکل میدهــد کــه مغــزش را تــا درجــۀ
بیســابقهایی نســبت بــه دیگــر جــانداران شــکل داده اســت ،درحالیکــه شــکلگیری
عملکــرد مغــز در طــی نســلها ازطریــق فرهنــگ صــورت میگیــرد و فرآیندهــای حاکمبــر
ســیر تحــول جوامــع و فرهنگهــا تأثیــر زیــادی در نحــوۀ عملکــرد مغــز و ذهــن فــرد دارنــد
( .)Wexler, 2006:3, 4بــر ایناســاس ،در راســتای یافتــن نقــش شــناخت در اولویتهــای
تقارنــی ،ابتــدا بــه بررســی نقــش نورونهــای آیینهایــی در زندگــی شــناختی و ســاخت
فرهنــگ مــادی انســان پرداختــه میشــود و ســپس نقــش ایــن عامــل شــناختی در تغییــرات
احتمالــی فرهنــگ دالمــا بررســی خواهــد شــد.

نورونهای آیینهایی

بــا توجــه بــه مــدارک ،انجــام کار بــا دســت ،ازجملــه منقــوش ســاختن ســطوح مختلــف ،جــزو
فعالیتــی اســت کــه در ناحیــۀ آهیانــۀ خلفــی هماهنــگ میشــود ( .)Rizzolatti, 2005بــه
اینصــورت کــه شــیار بیــن آهیانهایــی کــه اطالعــات را از  V3Aدریافــت میکنــد ،بخشــی
از ناحیــه آهیانــۀ خلفــی 14اســت ،ناحیــۀ مهمــی از مغــز کــه نورونهــای آیینهایــی 15را دربــر
میگیــرد .ایــن نورونهــا هنــگام ســاخت انــواع ابزارهــا ازجملــه ابزارهــای متقــارن نظیــر
تبردســتی آشــولی ( )Hodgson, 2007و همینطــور حــرکات گوناگــون ،نــگارش ،طراحــی
و ...فعــال میشــوند (.)Guberman, 2016
نورونهــای آیینهایــی نــوع خاصــی از نورونهــا ،مختــص بــه مغــز میمــون و
انســانریختها ،هســتند کــه در انســانها نقــاط متعــددی شــامل نواحــی خاصــی از
قشــر پیشحرکتــی ،قشــر حرکتــی ،لــوب پاریتــال اینفریــور و ســلوکوس اینتــرا پاریتــال را در
برمیگیــرد ،ولــی در میمونهــا منحصــر بــه نقطــۀ  F5اســت و زمانــی فعــال میشــوند کــه
فــرد عملــی را انجــامدهــد و یــا اینکــه شــاهد انجــام همــان عمــل توســط فــرد دیگــری اســت
( .)Rizzolatti, 2005بهعبارتدیگــر ،زمانــی کــه فــردی عملــی را بــا دســت ،دهــان و یــا
بــه کمــک دســت و دهــان هــر دو باهــم انجــام میدهــد ،هــم نورونهــای آیینـهای مغــز آن
فــرد و هــم ناظرانــی کــه شــاهد انجــام آن فعالیــت هســتند ،روشــن میشــوند (Rizzolatti
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 .)& Arbib, 1998ایــن نورونهــا ســبب بهوجــود آمــدن موهبتهــای زیــادی بــرای
گونــه هومــو شــدهاند؛ چرا کــه نهتنهــا هنــگام ســاخت ابــزار ســه ُبعدی ( )Arbib, 2011و
ابــزار متقــارن ()Hodgson, 2007درگیــر میشــود ،بلکــه بــا مشــاهدۀ ســاخت ابــزار توســط
فــرد دیگــری ،عمــل ابزارســازی مــورد تقلیــد قــرار میگرفــت (.)Ramachandran, 2000
ایــن درحالــی اســت کــه در انســان هوشمند-هوشــمند ،نــورون آیینههــای همچنــان
فعالیــت خــود را از ســرگرفته و بــا ایجــاد رفتارهــای مختلــف و متفــاوت اجتماعــی نهتنهــا
مهارتهــای اجتماعــی مختلفــی ( )Oberman et al., 2007را بهوجــود آورده ،بلکــه بــا
ایجــاد رفتارهــای مختلــف اجتماعــی شــامل احســاس 16و تفکــر منجــر بــه انجــام یــک عمــل
(همــان) ،تقلیــد ،همدلــی ،17درک عمــل و )Brass & Heyes 2005( ...ســبب انتقــال
مهــارت و تطــور فرهنگهــای انســانی ( )Arbib, 2011شــده اســت.
موضـوع بسـیار مهـم دیگـری کـه در ارتبـاط بـا نورونهـای آیینهایـی مطـرح میشـود،
مـدار عصبـی و فیزیولوژیکـی اسـت کـه تعامـل بیـن هنـر و هنرمنـد و یـا «ایجـاد و پذیـرش
هنـر» را بهوجـود مـیآورد ،بهطوریکـه بنـا بـه اعتقـاد «راسـتین پیچوفسـکی جـوزوک» و
همکارانش )2017( 18این نورونها با دورزدن اختالفزمانی ،فرهنگی ،قومی و اجتماعی
یـک وسـیلۀ ارتبـاط نمادیـن و جهانـی را فراهـم میکننـد (Piechowski–Jozwiak et al.,
 .)2017طـی دو مطالعـۀ مجـزا ،کـه هـر دو باهـدف مطالعـۀ نواحـی مغـزی درگیـر هنـگام
مشـاهدۀ نقـوش انتزاعـی صورتگرفتـه اسـت ،تصویربـرداری الکتروانسـفالوگرافی 19از مغـز
20
چندیـن ناظـر تهیـه شـد ،ناظرانـی کـه بهترتیـب بـه آنهـا نقاشـیهایی از «لوسـیو فنتانـا»
معروف نقوش انتزاعی« ،فرانتس کالین» )2013( 21نشـان
( )2012و سـه نقاشـی از نقاش
ِ
داده شـد .ایـن نقاشـیها کـه شـامل نقـوش هندسـی و الگوهـای خطـی پیچیـده هسـتند،
فعالیت نورونهای آیینهایی را هنگام تماشـای این نقاشـیها همچون فعالیت نورونها
هنـگام کشـیدن تصاویـر توسـط خـود فنتانـا و کالیـن را نشـان میدهـد (& Umilta, 2012
 .)Sbriscia- Fioretti et al., 2013درگیـری ایـن نورونهـا بدانمعنـا اسـت کـه در تعامـل
بیـن ایجـاد و پذیـرش هنـر ،تجربـۀ ادرا کی و شـناختی اول فرد در سـطح عصبـی متفاوتی از
سـوم شـخص نیسـت ،هـر دو ازطریـق شـبکههای عصبـی ،آیینهایـی میشـوند و دو ذهـن
وضعیـت عملکـردی یکسـانی را بـه اشـترا ک میگذارنـد ( )Gallese, 2011و بنابرایـن یـک
مفهـوم و احسـاس همدلـی انگیختـه میشـود (.)Piechowski–Jozwiak et al., 2017
ایـن نورونهـا ،بهاحتمالزیـاد هنـگام تماشـای خطـوط اولیـۀ هندسـی روی سـطوح خـام
کـه بهصـورت طبیعـی و یـا تصادفـی خراشـیده شـدهاند ،درگیـر شـده و با نشـانههای عمدی
توسـط انسـان ترکیبشـدهاند ()Hodgson, 2019؛ بهطوریکـه مجمـوع ایـن نشـانههای
تصادفـی و درگیـری نورونهـای آیینهایـی ازجملـه عوامـل مـو بهوجـود آمـدن نخسـتین
حکاکیهـا در آثـار عصـر سـنگ میانـی در جنـوب آفریقـا شـده اسـت (.)Hodgson, 2016
از ایـن گذشـته آثـار حکاکـی کـه نشـانهایی از فعالیـت نورونهـای آیینهایـی اسـت در
آثـار نئاندرتالهـای پارینهسـنگی میانـی نیـز مشاهدهشـده اسـت (.)Hodgson, 2019
بهطورکلـی بنـا بـه ویژگیهـای برشـمرد ه میتـوان گفـت نورونهـای آیینـهای بهنوبـۀ
خـود موجـب تقلیـد و گسـترش اسـتفاده از آتـش ،سـاخت ابـزار متقـارن ،هنـر و ...میشـود
(.)Ramachandran, 2000
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بــر ایناســاس مــا انتظــار داریــم ،انســان دوران نوســنگی کــه بهخوبــی تقــارن دو و
یــا ســه ُبعدی را در ناحیــۀ مختطــط مغــز خــود درک میکنــد ،در شــیار بیــن آهیانهایــی
بهخوبــی اطالعــات بینایــی مربــوط بــه آنرا پــردازش کنــد؛ بهعبارتدیگــر تــا ایــن مرحلــه
انتظــار داریــم کــه نقصــی در پــردازش اطالعــات بــرای درک شــکل و تقــارن در ایــن انســانها
وجــود نداشــته باشــد .بااینحــال ،انتظــار داریــم کــه همچــون انســان دوران پارینهســنگی
میانــی و پارینهســنگی جدیــد توانایــی اجــرای تقــارن ســه ُبعدی و عالوهبــر ایــن اجــرای
دوبعــدی بهصــورت الگوهــای ُ
تقــارن ُ
دوبعــدی و ســه ُبعدی را داشــته باشــد؛ هرچنــد
کــه ســفالهای منقــوش نشــان میدهنــد کــه ایــن انســان بهخوبــی توانایــی ترســیم
ایــن الگوهــا را داشــتهاند .بااینحــال مطالعــۀ رفتــار نورونهــای آیینهایــی در تحــوالت
فرهنگــی ،مــا را بهســمت مطالعــۀ فرهنــگ پیچیــده «دالمــا» میکشــد.
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تپـــه دالمـــا در اســـتان آذربایجـــان غربـــی در جنوبغـــرب دریاچـــۀ ارومیـــه قرارگرفتـــه
اس ــت؛ ای ــن تپ ــه کوچ ــک در  ۴کیلومت ــری رودخان ــۀ گ ــدار قرارگرفت ــه اس ــت .از الی ــۀ  ۴و
 ۵دالماتپـــه مجموعـــۀ قابلتوجهـــی ســـفال بهدســـتآمده کـــه از ســـفال دورۀ پیشـــین
موســـوم بهســـفال حاجیفیـــروز متفـــاوت اســـت و از حوضـــۀ دریاچـــۀ ارومیـــه تـــا غـــرب
ایـــران گســـترده شـــدهاند ( ،)Hamlin, 1975: 117ویژگـــی بـــارز ایـــن ســـفالها تنـــوع
بـــاالی تولیـــد بهصـــورت خانگـــی در عیـــن یکنواختـــی ســـبک و ریختشناســـی اســـت
( .)Henrickson & Vitali, 1987ایـــن گـــروه از ســـفالها کـــه دارای لعـــاب ســـفید و یـــا
کــرم مــات هســتند ،اغلــب بــا عناصــر هندســی ســاده و یــا ترکیبــی از چنــد نــوع موتیــف بــه
رن ــگ قرم ــز م ــات ،ارغوان ــی و ی ــا قه ــوهای تی ــره منق ــوش ش ــدهاند .نق ــوش تکرنگان ــد و
موتیفهــا تنــوع زیــادی ندارنــد؛ تنهــا چنــد نقــش ســادۀ هندســی هســتند کــه روی ســطح
بیرون ــی ظ ــرف و بهن ــدرت درون ظ ــرف تک ــرار میش ــوند .ای ــن ظ ــروف اغل ــب ش ــامل کاس ــه
ً
و س ــبوهایی هس ــتند ک ــه در اندازهه ــای مختل ــف ساختهش ــدهاند و معم ــوال بی ــن ش ــکل
ظــرف و نــوع تزئیــن رابطــۀ مســتقیمی وجــود دارد ( .)Hamlin, 1975: 117ایــن ســفالها
ازنظ ــر گاهن ــگاری ،بع ــد از اواخ ــر نوس ــنگی ،حاجیفی ــروز ،و مسوس ــنگ میان ــی ،پیزدل ــی،
در ش ــمالغرب؛ ط ــی ی ــک دورۀ ۵۰۰س ــاله در نیم ــۀ اول ه ــزارۀ پنج ــم پرا کندهش ــدهاند و
در نیم ــۀ دوم ه ــزارۀ پنج ــم پیشازمی ــاد در زا گرسمرک ــزی ش ــاخص دورۀ مسوس ــنگ
میانـــی قدیـــم هســـتند ()Abedi et al., 2015؛ بنابرایـــن ســـفال دالمـــا در گاهنـــگاری
شــمالغرب بــا یــک شــکاف زمانــی بعــد از حاجیفیــروز مشخصشــده و ازنظــر گاهنــگاری
همزمـــان بـــا عبیـــد  ۳در بینالنهریـــن اســـت (.)Rahimi Sorkhani & Eslami, 2018
ً
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه در کاوشه ــای اخی ــر منطق ــه ظاه ــرا ای ــن ش ــکاف زمان ــی پرش ــده
ََ
ـوز خ ــوی  ۱بهعن ــوان دورۀ انتقال ــی ب ــه مسوس ــنگ شناساییش ــده اس ــت (Abedi
و دوگ ـ ِ
)et al., 2018؛ همانطورک ــه پیشازای ــن گفت ــه ش ــد ،تن ــوع س ــفالها بس ــیار زی ــاد اس ــت،
ولــی بنابــر اهــداف پژوهشــی مقالــۀ حاضــر تنهــا بــه ســفال منقــوش دالمــا ،حــوزۀ پرا کنــش
(ج ــدول  )۱و الگ ــوی تق ــارن آنه ــا پرداخت ــه میش ــود.
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;Hejebri Nobari & Purfaraj, 2005

۱

این محوطهها شامل قوشاتپه در استان اردبیل

۲

الوین تپه در جنوب دریاچهی ارومیه و در

Abedi et al., 2015 & Hejebri

۳

بخش شمالی حوضۀ رودخانۀ زاب
کولتپۀ جلفا و َد َو گوز خوی

Nobari et al., 2012
Abedi et al., 2015

۴

تپه سها چای در استان زنجان

Rahimi Sorkhani & Eslami, 2018

۵

تپه قلعۀ سرسختی بین فالتمرکزی و

Abedi et al., 2014

Abedi et al., 2015

زاگرسمرکزی
۶

تپه کلنان شرق لرستان

موچشی۱۳۹۰ ،

۷

چغاگاوانه در ماهیدشت

Abdi, 2006

۸

دشت سرفیروزآباد

حیدریدستنایی۲۰۱۶ ،

۹

سنقر و دشت کولیایی

Zeynivand et al., 2013

۱۰

استان لرستان و ایالم
چشمهرجب در مرز دو
ِ

جوانمردزاده۱۳۸۹ ،

۱۱

درۀ کنگاور(زاگرسمرکزی)  Cتپه سه گابی

Levine & young, 1986: 17-19

۱۲

درۀ مالیر

Howell, 1979: 156

۱۳

در غرب نهاوند در الیههای باالیی تپه

Pullar, 1978: 30

عبدالحسین
مقایسۀ الگوی تقارن سفالهای تپۀ دالما و حاجیفیروز

بررســی الگوهــای تقارنــی ســفالهای دالمــا نشــان میدهــد کــه ا کثــر ایــن الگوهــا دوبعــدی
هســتند .بــه اینصــورت کــه هــم در جهــت افقــی و هــم در جهــت عمــودی یــک نقــش تکــرار
شــده و ســطح قابلتوجهــی از زمینــه را دربرمیگیــرد .ایــن الگوهــا در تپــه دالمــا محــدود
بــه الگوهــای سراســری هســتند کــه در جــدول  2بــا کــد ()C_mm)،(C_m)،(P_mg
مشخصشــدهاند .در محوطــۀ دالمایــی تپــه ســهگابی عالوهبــر تقارنهــای موجــود در
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تپــه دالمــا ،الگوهــای سراســری دیگــری وجــود دارنــد کــه بــا کدهــای ( )P_mmو ()P_1
مشخصشــدهاند .ایــن درحالــی اســت کــه ســفال حاجیفیــروز ،تنهــا دارای الگــوی تقارنــی
سراســری ( )P_mو الگــوی یکبعــدی ( )P_m11اســت کــه در جــدول  3قابلتشــخیص
هســتند (بــرای مشــاهدۀ تفــاوت در اجــرای ایــن الگوهــای تقــارن جــدول  ۲و  ۳را مقایســه
کنیــد)؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه الگوهــای تقارنــی مورداســتفاده در ســفالهای ایــن
ً
دو دوره کامــا متفــاوت اســت و برخــاف نظــر «رالــف ســولکی» کــه ســفال منقــوش دالمــا
را نتیجــۀ ســبک منقــوش حاجیفیــروز میدانــد ( .)Solecki & Solecki, 1973ایــن
ســفالها تنهــا ازنظــر :آمیــزه ،رنــگ زمینــه ،اســتفادۀ فــراوان از رنــگ قرمــز کــه درواقــع
همگــی عناصــر برگرفتــه از محیــط طبیعــی پیرامــون منطقــه هســتند ،مشــترکاند و نقــوش
ً
هندســی ،مخصوصــا زیگزا گهــا ،مثلثهــا و هاشــورها بهدلیــل اســتفاده از تقارنهــای
مختلــف در دورۀ دالمــا طر حهــا و هندســههای پیچیدهتــر و درعینحــال منظمتــری
را خلــق کردهانــد کــه بههیچوجــه ادامــۀ دورۀ قبــل نیســت؛ زیــرا ســفال حاجیفیــروز
بهدلیــل نــوع دیگــری از تقــارن و اســتفادۀ فــراوان از موتیــف جناغــی ( )P_1کــه در دورۀ
بعــدی چنــدان کاربــرد نــدارد گرایــش زیــادی بــه خلــق نقــوش نامنظــم دارد ،امــا عاملــی
کــه در هــر دو ســنت ســفالگری مشــترک اســت و شــاید بتوانــد دلیلیبــر تــداوم و تسلســل
ســنت ســفالگری منطقــه در کنــار تغییــر در الگــوی تقــارن محــل باشــد ،ســاختار 22نقــش
اســت؛ بهایــن صــورت کــه در دورۀ دالمــا تمــام ســطح ســفال بــدون اســتفاده از خطــوط
محدودکننــده منقــوش میشــود ،درحالیکــه در مناطــق پیرامــون و هــمدوره بــا ایــن
ســنت ســفالگری حتــی ا گــر بهنــدرت بخــش عمــدۀ ظــرف منقــوش باشــد ،نقــوش درمیــان
نوارهــای بــا اندازههــای مختلــف و در ترتیــب خاصــی محــدود میشــوند؛ بنابرایــن در دورۀ
دالمــا همچــون حاجیفیــروز نقــش محــدود نمیشــود و از نقــوش غیرهندســی هــم بــرای
تزئیــن ســفال اســتفاده نمیشــود (ر .ک .بــه :تصویــر .)۱
در درۀ کنــگاور تــداوم اســتفاده از موتیــف ،ســاختار نقــش و الگــوی تقــارن بیــن
مسوســنگ قدیــم و الیههــای اولیــۀ مسوســنگ میانــی بســیار بــارز اســت .ســفال منقــوش
شــحنآباد کــه معــرف دورۀ مسوســنگ قدیــم درۀ کنــگاور (زا گرسمرکــزی) اســت تنهــا
در تپــۀ  Cس ـهگابی ،شناختهشــده اســت .ازلحــاظ الیهنــگاری توالــی مشــخصی بیــن ایــن
دوره و دورۀ دالمــای تپــه ســهگابی وجــود نــدارد ()Levine & Young, 1986: 17-19؛
بااینحــال ارتبــاط ســنت ســفالگری شــحنآباد و دالمــا در تپهســهگابی براســاس الگــوی
تقــارن واضحتــر از وجــود چنیــن ارتباطــی در تپــه دالمــا و حاجیفیــروز اســت.
23
در حالــت کلــی ،براســاس نظریهپردازیهــای «ریاضــی انسانشناســان» میتــوان
گفــت مطالعــۀ تغییــر الگــوی نقشپــردازی ســفالهای شــمالغرب حاکــی از تغییــر در یکــی
از زیرسیســتمهای فرهنگــی منطقــه و بهتبــع آن تغییــر در فرهنــگ ســاکنان محــل اســت
(مطالعــات «واشــبرن» و «کــرو» را ببینیــد)؛ بنابرایــن شــواهد مطالعــۀ الگــوی تقــارن ســفال
دالمــا و تغییــرات آن نســبت بــه دورۀ قبــل ،زنــگ تغییــر در سیســتم فرهنگــی شــمالغرب
را بــه صــدا درآورد .ایــن الگوهــا درمــورد عامــل تغییــر و یــا پسخورانــدی کــه ایــن تغییــر را
بهوجــود آورده اطالعــی بهدســت نمیدهــد .بــرای بهدســت آوردن عامــل تغییــر و نحــوۀ
م بررســی شــود.
ســازگاری فرهنــگ بــا آن تغییــرات ،فرهنــگ دالمــا بایــد در قالــب سیســت 
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تصویــر  .۱مقایســۀ ســاختار نقــش ســفال
حاجیفیروز(ردیــف بــاال) و دالمــا (ردیــف
پاییــن)( ،نگارنــدگان.)1399 ،
جــدول  .۲الگــوی تقــارن بهکاررفتــه در ســفال
تپــه دالمــا و تپ هس ـهگابی( ،نگارنــدگان،
.)1399

جــدول  .۳الگــوی تقــارن بهکاررفتــه در
ســفال تپــه حاجیفیــروز (نگارنــدگان،
.)1399

ردیف

نوع الگو

۱
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کد الگو

۱

𝑃𝑃𝑚𝑚11

۲

𝑚𝑚𝑃𝑃

تصویر الگو

تصویر الگو

نقش سفال

نقش سفال

فیضی و وحدتینسب :نقش نورونهای آیینهایی در تحوالت فرهنگی دالما...

بحث و تحلیل

پژوهشــگران بــا هــر دیدگاهــی کــه فرهنــگ را مطالعــه کننــد بــر ایــن موضــوع اتفاقنظــر
دارنــد کــه هیــچ فرهنگــی بســته نیســت ( .)Washburn & Crowe, 2004: iiiهــر فرهنگــی
بــا محیــط و جوامــع پیرامــون خــود در ارتبــاط اســت ،بــر آن تأثیــر میگــذارد و از آن تأثیــر
میپذیــرد؛ بدینترتیــب فرهنــگ ،یــک سیســتم بــاز بهحســاب میآیــد و تمــام ویژگیهــای
یــک سیســتم بــاز را دارد؛ بهعنوانمثــال ،بهماننــد یــک سیســتم بســته حافــظ تعــادل
اســت ،امــا برخــاف سیســتم بســته دارای تعادلــی «پویــا» و وابســته بهزمــان اســت و
بهعلــت تعامــل بــا محیــط اطــراف از افزایــش بینظمــی در سیســتم جلوگیــری میکنــد
(فرشــاد.)۶۴-۶۶ :۱۳۶۹ ،
ـان شــرایط محیطــی ،محــل اســتقرار و ســاختار نقــش ارتبــاط کلـیای برقــرار
درواقــع میـ ِ
اســت ( .)Washburn et al., 2013: 760شــرایط محیطــی بهعنــوان یــک زیرسیســتم
فرهنگــی میتوانــد بــر زیرسیســتمهای دیگــر تأثیــر گذاشــته و باعــث تغییــر در فرهنــگ
ســاکنان محــل شــود؛ زیــرا تغییــر جــدی در شــرایط زیســتمحیطی یــک منطقــه اولیــن
تأثیراتــش را روی الگــوی رشــد گونههــای گیاهــی و جانــوری و بهتبــع آن معیشــت ســاکنان
محــل میگــذارد و موجــب تغییــر در محــل اســتقرار و یــا نحــوۀ زندگــی ســاکنان محــل
میشــود.
ش «هملیــن» (کاوشــگر تپــه دالمــا) درمــورد دانههــای گیاهــی،
متأســفانه گــزار 
نمونههــای جانــوری نحــوۀ زندگــی و معیشــت ســاکنان تپــه دالمــا مــدارک مســتقیمی
بهدســت نمیدهــد ،امــا مــدارک غیرمســتقیم ازجملــه :ظــروف بــزرگ ذخیــره ،هــاون
ســنگی ،سنگســاب ،ابزارســنگی ،تعــداد کمــی آالت شــکار ،ســردوکها و ســنگهای
وزنـهدار مربــوط بــه بافندگــی ( )Hamlin, 1975: 115-117حاکــی از تــداوم نحــوۀ معیشــت
یو
کشــاورزی و دامپــروری توســط ســاکنان ســلدوز اســت .ایــن درحالــی اســت کــه بررس ـ 
کاوشهــای اخیــر نشــان میدهــد کــه بهجــز ســنت ســفالگری ،ســایر ارکان فرهنگــی منطقــه
دچــار تغییــر اساســی نشــده اســت ()Abedi et al., 2015؛ بنابرایــن بهنظــر نمیرســد
شــرایط زیس ـتمحیطی حداقــل در دورۀ زمانــی بیــن حاجیفیــروز و دالمــا آنچنــان تغییــر
کــرده کــه ســبب تغییــر نحــوۀ معیشــت و یــا محــل اســتقرار شــده باشــد؛ زیــرا درصــورت تغییــر،
درۀ ســلدوز نمیتوانســت بــرای چنیــن مــدت طوالن ـیای مســکون بمانــد و ســاکنان تپــه
دالمــا بهجــای چندکیلومتــر نزدیکتــر شــدن بــه رودخانــۀ قــدر بــه مــکان دیگــری مهاجــرت
میکردنــد .برایــن اســاس محیــط همچنــان بهعنــوان یــک عامـ ِـل تغییــر الگــوی تقــارن و
فرهنــگ جــای بحــث دارد؛ زیــرا درۀ ســلدوز بهخاطــر موقعیــت اســتراتژی خاصــی کــه در
کنــار رودخانــۀ قــدر و محــل تالقــی بســیاری از جادههــای باســتان دارد (Hamlin, 1975:
 )117میتوانــد شــاهراه حــوادث و روابــط فرهنگــی بزرگــی باشــد.
درمجموع ،سیستم فرهنگی دالما در همان محیطی که در کمتر از یک هزارۀ قبل
سیستم فرهنگی حاجیفیروز بهوجود آمد ،ظهور کرد؛ اما این فرهنگ نسبت به دورۀ
پیش دچار تغییر اساسی شده است و گسترۀ جغرافیایی بسیار بزرگتری را دربرمیگیرد.
ً
روستاهای کشاورزی که معموال کمتر از یک هکتار مساحت دارند ،سنت سفالگری
همگنی را در نقاط مختلف کوهستان بهبار آوردهاند .ساکنان دالما ،قوشاتپه ،الوین،
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سهگابی ،چغاگاوانه و چشمهرجب ...همه و همه ،سازندگان سفالهایی با الگوی تقارن و
موتیف یکسان هستند؛ درحالیکه تشابه ساختار نقش میتواند نشاندهندۀ حضور مؤثر
تبادالت اجتماعی باشد ( .)Washburn et al., 2013: 760این تبادالت بهاحتمالزیاد
زیرمجموعهایی از مفهوم کلیتر «تبادل اطالعات» و «ارتباطات» هستند.
نظریــۀ سیســتمها- ،بهویــژه سیســتمهای بــاز -ازطریــق مفهــوم اطالعــات بــا نظریــۀ
ارتبــاط و کنتــرل مرتبــط میشــود .مفهــوم اطالعــات ،مفهومــی عمومــی در نظریــۀ ارتباطــات
اســت (برتاالنفــی)۶۴ :۱۳۶۶ ،؛ در سیســتمهای بــاز مثــل ارگانیسـمهای زنــده و یــا جوامــع
انســانی عالوهبــر مبــادالت مــادی سیســتم بــا محیــط خویــش ،اطالعــات غیرمــادی
نیــز ردوبــدل میکننــد .درواقــع ،اطالعــات در یــک سیســتم ،عاملــی نظــام بخــش اســت
و بدینترتیــب بــا شــرایط محیــط هماهنــگ میشــود (فرشــاد .)۶۹-۷۰ : ۱۳۶۲ ،بــا
ایناوصــاف حداقــل توضیحــی کــه بررســی الگــوی تقــارن و نــوع موتیفهــای مورداســتفاده
در ســفالهای دورۀ دالمــا و فرهنگهــای همزمــان بــا آن میتوانــد بهدســت دهــد ارتبــاط
و رونــد تبــادل اطالعــات بیــن فرهنــگ دالمــا و فرهنگهــای همجــوار اســت .روشــن اســت
کــه ایــن رونــد در قالــب نظریــۀ برهمکنــش قابلمطالعــه اســت.
بــرای اینمنظــور و بــر طبــق اصــول کار بــا نظریــۀ برهمکنــش ،الگوهــای تقارنــی دالمــا
منشأشناســی شــد و رونــد انتقــال آن بــه مناطــق همجــوار موردبررســی قرارگرفــت .نتایــج
ایــن منشأشناســی حاکــی از عمــر طوالنــی الگوهــای دالمــا و پدیــداری آنهــا در اولیــن مراحل
ســفالگری جنوبغــرب ایــران ،یعنــی شــکلگیری ســوزیانا در چغابنــوت ( ۱مــورد) و دورۀ
«محمدجعفــر» دهلــران( ۴مــورد) اســت (ر .ک .بــه :جــدول  .)۴همانطورکــه از جــدول ۴
مشــخص اســت هرکــدام از ایــن الگوهــا بــرای نخســتینبار در خوزســتان دیدهشــدهاند و
بعــد از دستبهدســت شــدن در محوطههــای جنوبغــرب ایــران کنونــی در دورۀ حســونا
و یــا ســامرا در بینالنهریــن گزارششــدهاند و از آنپــس عالوهبــر محوطههــای ســامرا ایــن
الگوهــا در محوطههــای شــاخص حلــف در عــراق ،ســوریه و ترکیــه بهوفــور دیــده میشــوند،
یکــی ازدالیــل چنیــن فراوانــی باالیـی ،همگنـ ِـی بســیار زیــاد ســنت ســفالگری فرهنــگ حلــف
اســت؛ بنابرایــن ازنظــر الگــوی تقــارن ،فرهنــگ دالمــا زیرمجموعهایــی از الگوهــای تقارنــی
حلــف را تشــکیل میدهــد (جــدول .)۴
این درحالی است که عالوهبر الگوی تقارن مشابه ،شرایط جغرافیای و همجواری
دو منطقه ،ما را بر این میدارد در شرایطی که باور اغلب محققان بر عدم ارتباط میان
دو سنت فرهنگی دالما و حلف است (،)Dayson & Young 1960; Hamlain, 1975
عوامل دیگری را برای مطالعۀ برهمکنش احتمالی میان این دو فرهنگ بررسی کنیم.
در مقایســۀ میــان دو منطقــه ا گــر یــک موتیــف در ابتــدا بــا یــک اصــول تقارنــی خــاص
در یــک سیســتم فرهنگــی نقــش شــود و ســپس در سیســتمی دیگــر بــا اصــول تقارنــی
متفاوتــی ظاهــر شــود نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه موتیــف از خاســتگاه خــود برخاســته و
بــه آن سیســتم فرهنگــی اضافهشــده اســت ( .)Brainerd, 1942: 165بــر ایناســاس،
«موتیــف» 24ازجملــه عوامــل مهمــی اســت کــه برهمکنــش فرهنگــی میــان مناطــق مختلــف
را بهخوبــی مشــخص میکنــد .چنیــن ارتباطــی عالوهبــر تقــارن ،در موتیفهــای دو
فرهنــگ دالمــا و حلــف بهخوبــی دیدهمیشــود.
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درحالیکــه موتیفهــای شــاخص دوران نوســنگی زا گرسمرکــزی (جــدول )۵
در دورههــای پیشــین بینالنهریــن گــزارش نشــدهاند ،در الیههــای حلفــی تــل گاورا
( ،)Tobler, 1950: Vol. 2, Fig. 12, 23, 61تــل حلــف (Ophenheime, 1943: Pl.
 ،)XLIX, No. 2تــل ارپاچیــه ( ،)Hijjara, 1997: Fig. 67, No. 114تــل حســونا
( ،)Lioyd et al., 1945: Pl. XXچغابــازار ( )Mallowan, 1963: Fig. 22, No. 8و
در ســاختار عبیدی دورۀ مهمه (Hole et al., 1969: Fig. 65: u & Hole, 1977: Pl.
 )27: mدر الگویــی تقارنــی متفــاوت بــا آنچــه کــه ایــن موتیفهــا در دالمــای منقــوش
ســهگابی دارنــد ،بهدســت آمدهانــد .عالوهبــر ایــن ،از الیــۀ  XIIIتــل گاورا یــک ظــرف
ســالم منتســب بــه ســفال دالمایــی نیــز بهدســت آمــده اســت (شــکل  .)۲پیــشاز ایــن
رالــف ســولکی دامپــروران کــو چرو را عامــل ایــن انتقــال دانســته اســت (& Solecki
.)Solecki, 1973
درمجمــوع ،بررســی خاســتگاه و طــول عمــر موتیفهــای دالمــا ،رونــدی مشــابه بــا
الگــوی تقــارن ایــن فرهنــگ را بــه نمایــش میگذارد(جــدول)۴؛ درحالیکــه موتیفهــا
ً
ا کثــرا مربــوط بــه دوران نوســنگی زا گرسمرکــزی و خوزســتان هســتند ،ازلحــاظ ارتبــاط
موتیــف و تقــارن ،روابــط فرهنگــی پیچیدهایــی را بیــن دو فرهنــگ دالمــا و حلــف نشــان
میدهنــد (جــدول  ۲و  ۴را مقایســه کنیــد) .یکــی از دلیــل مهــم ایــن رونــد ،تقــارن موجــود
در ایــن نقــوش هندســی اســت ،ایــن موتیفهــا بهدلیــل دارا بــودن تقــارن بعیــد نیســت بــر
طبــق همــان اصــول انتقــال ناآ گاهانــۀ تقــارن در فرهنگهــای نوســنگی دستبهدســت
شدهباشــند .ایــن تشــابه بیــش از هــر چیــز نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه در نتیجــۀ چنیــن
برهمکنــش فرهنگــیای ســاکنان درۀ ســلدوز دچــار تغییــر اساســی شــدهاند.
بــرای نمونــه بــا توجــه بــه پیگیــری نقلوانتقــال موتیــف و الگــوی تقــارن میــان دو
فرهنــگ (جــدول  ۴و  )۵بهنظــر میرســد کــه تــل حلــف ،ارپاچیــه و گاورا بیشــترین ارتبــاط را
بــا محوطــۀ دالمــا داشــتهاند؛ ایــن در حالــی اســت کــه تحلیــل آمــاری موتیفهــای حلــف در
بینالنهریــن نشــان میدهــد شــباهت بیــن موتیفهــای تــل حلــف و ارپاچیــه بــاالی %۷۰
اســت ()Le Blanc & Watson, 1973: P. 131, Fig. 11؛ در اینصــورت وجــود الگــوی
تقــارن و نشــانههای فرهنــگ دالمــا در تــل حلــف شــاید بهواســطۀ ارپاچیــه صورتگرفتــه
باشــد .در هرصــورت ارتبــاط تپــه دالمــا ازنظــر الگــوی تقــارن و موتیــف از یکطــرف بــا
تــل حلــف ،چغابــازار ،ارپاچیــه ،گاورا ،بناهلیــک و ازطــرف دیگــر بــا قوشــاتپه ،الوینتپــه،
ســهگابی ،چغاگاوانــه و چشــمهرجب غیرقابلانــکار اســت؛ عالوهبــر ایــن در الیههــای
ســوزیانای قدیــم و میانــی در کنــار موتیفهــای خــاص حلــف ســفالهای ســوزیانایی
بــا الگوهــای تقارنــی دالما-حلــف ( )C-mm, C-mنیــز دیــده میشــوند (& Delougaz
 )Kantor, 1996: P. l180, 190, 197; No. E, R, Dکــه بیــش از هــر چیــز نشــاندهندۀ
ارتبــاط طوالنیمــدت خوزســتان و دشــت حمریــن حتــی قبــل از شــکلگیری فرهنــگ دالمــا
اســت .ایــن ارتبــاط گســترده کــه از مــرز کنونــی ســوریه و ترکیــه در شــمال بینالنهریــن تــا
جنوبغــرب ایــران را دربرمیگیــرد ،نشــاندهندۀ تفــاوت در منابــع طبیعــی و بهتبــع آن
تفــاوت در نیازهــای اقتصادی-معیشــتی ســاکنان ایــن مناطق باشــد که ســبب شــکلگیری
تجــارت فرامنطق ـهای شــده اســت.
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شــکل  .۲یــک ظــرف ســالم منتســب بــه ســفال

دالمایــی از الیــۀ  XIIIتــل گاورا (Tobler, 1950: Vol.
.)2 Pl. XXVIII No. 187

هرچنــد نمــک ،قیــر ،پارچــه ،گیاهــان دارویــی و بســیاری دیگــر از مــواد فناپذیــر ممکــن
اســت از اقــام تجــاری ایــن دوره بــود ه باشــند ،امــا حضــور ابســیدین در نواحــی مختلــف
ایــران موضــوع تــازهای نیســت .براســاس تاریخگــذاری کربــن ۱۴از  7500تــا  5500پ.م.
همزمــان بــا اســتقرار در علیکــش ،جارمــو و تپــه گالن میتــوان تصویــری ّکمــی از وجــود
ابســیدین در دوران نوســنگی قدیــم جنوبغــرب ترســیم کــرد (،)Renfrew, 1977: 289
و از آنپــس شــاهد حضــور ابســیدین در ســایر نقــاط شــمالغرب و جنوبغــرب زا گــرس
هســتیم.
در اینمیــان ،حضــور ابســیدین در اغلــب محوطههــای بــا ســفال دالمــا ،ماننــد دالماتپــه
ََ
گوز
( ،)Hamlin, 1975: 116کولتپۀ جلفا ( ،)Khademi Nadooshan et al., 2013دو ِ
خوی ( ،)Abedi, 2014قوشــاتپه ( ،)Nobari & Purfaraj, 2005سـهگابی ،چغاگاوانه و
دیگــر محوطــۀ همزمــان بــا آن ماننــد :دهلــران (فــاز مهمــه و بیــات) و چغامیــش (ســوزیانای
میانــی) نشــاندهندۀ تجــارت قطعــی ابســیدین بافواصــل دور اســت (.)Abdi, 2004
درمــورد منابــع ابســیدین مورداســتفاده ،دادههــای اســتقرارهای غــرب زا گــرس نشــان
میدهنــد کــه در دورۀ نوســنگی (هــزارۀ ششــم) بیشــتر منابــع ابســیدین مربــوط بــه
27
نمــروداغ 25و بینگــول الــف 26بودهانــد ،درحالیکــه دو منبــع جدیــد ابســیدین میــدانداغ
از شــمال دریاچــۀ وان و ســیونیک از جنوبشــرقی ارمنســتان نیــز بــه منابــع پیشــین اضافــه
ً
شــدند ( .)Barge et al., 2018ظاهــرا اســتفاده از ایــن منابــع جدیــد در دورۀ حلــف اتفــاق
افتــاده اســت؛ زیــرا مطالعــۀ ابســیدینهای بهدس ـتآمده از تــل کــوردو 28در جنوبشــرق
ترکیــه نشــان میدهــد کــه بــرای ایــن تــل و محوطههــای هـمدوره بــا آن واردات ابســیدین
در ابتــدا از منابــع قدیمــی نمــروداغ ،بینگــول وگولــوداغ 29صورتگرفتــه اســت ،درحالیکــه
در دورۀ حلف/آمــوک  cاز یــک منبــع ابســیدین جدیــد بــرای تهیــۀ مــواد خــام استفادهشــده
کــه ایــن منبــع منطبــق بــا مناطقــی اســت کــه در شمالشــرقی دریاچــۀ وان قــرار دارد .ایــن
ابســیدینهای جدیــد در طــی دورۀ حلــف و عبیــد از جنوبشــرق آناتولــی و جنوبغــرب
ایــران تــا خلیجفــارس و لوانــت پیــش میرونــد (.)Bressy et al., 2005: 1562
بهطوریکــه ابســیدین میــدانداغ در دورۀ مسوســنگ انتقالی/قدیــم و یــا در حوضــۀ
َُ ُ
ـوز خــوی ،قوشــا،
شــمالی دریاچــۀ وان بــه مناطــق شــمالغرب ایــران شــامل :دالمــا ،دوهگـ ِ
گوشــالی ،یانیکتپــه ،شــیطانآباد و تبیــا و بهطــرف غــرب زا گــرس اســتان نینــوا (ارپاچیــه و
ثالثــه) و اســتان دیالــه (چغامامــی و خیــط قاســم) و جنوبغــرب زا گــرس (فــاز ســبز ،مهمــه
و شــوش) و بــه فــارس (باکــون الــف) مناطــق منتشــر میشــود (.)Barge et al., 2018
ً
بــا توجــه بــه ایــن یافتههــا کامــا مشــخص اســت کــه در دورۀ مسوســنگ انتقالــی/
قدیــم بــا تغییــر در بهرهبــرداری از منابــع و جایگزینــی بعضــی از منابــع بــا دیگــری در نحــوۀ
عرضــه و تقاضــای ابســیدین تغییراتــی صورتگرفتــه و ایــن تغییــر «حــوزۀ برهمکنشــی»
را تعریــف میکنــد کــه بهاحتمالزیــاد ایــن حــوزه ،محوطههــای دالمــا در مناطــق مرتفــع
زا گــرس را دربرمیگیــرد .شــواهد اینامــر از یکســو توزیــع ایــن ابســیدین بهداخــل
فــات ایــران ازســوی شــمالغرب ( )Bressy et al., 2005: 1562و ازطریــق درۀ ســلدوز
( )Renfrew, 1977: Fig. 113بــوده کــه نیازمنــد ایجــاد محوطههایــی اســت کــه شــبکۀ
توزیــع ایــن کاال را در شــاهراه خراســان و کوهســتان کامــل کننــد و ازســوی دیگــر ارتباط نقش
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ردیف

کد الگو

نوع الگوی تقارن

دهلران (دورۀ محمدجعفر)

چغممی

(آرکمییا)۰

دهلران (دورۀ محمدجعفر)

دهلران (دورۀ محمدجعفر)

دهلران(دورۀ محمدجعفر)

منشأ موتیف و الگوی تقارن

ددموراا

(آرکمییا -1

دموراا د

ل اخدموارا دمر

پدا

ل ا مر

پاا پلمهلیاا چغمپمخار (دورۀ ل )

دهلران (محمددجعفرا دمخ دد ددفیدد)ا ارفدمچیداا د دموراا

(دورۀ ل )

دددددممراا ارفدمچیداا د

چغممی

(آرکمییا دددداخ مقم  1و  3ومیمقا)ا سد دداقما

دهلران (محمددجعفرا دمخ دددددفیددا چغدممدمما اقالدم ا)ا

(دورۀ ل )

چغددمپددمخارا ارفددمچیدداا د

ددموراا ددمر

پدداا د

ل ا

3ا ید امیمقاا جد د )ا سددددداقما دددددممراا پلمهلیاا

دهلران (محمدجعفرا مهما)ا چغممی

( دورۀ ل )

سددداقما پلمهلیاا ارفمچیاا

موراا

ل ا aqab

دهلران (محمدجعفر و مخ ددر (چغم ددفید))ا ددممراا

مر

پاا

ل ا دد
پلیخا مکچا اخو(دورۀ ل )

جدددد دددد) چغدددمپدددمخارا ارفدددمچی دداا دد

(چغدم ددد د ف دید))ا چغدممی

Hole. 1969: Fig 44(m): 119

Fig:25 N.B

Alizade. 2003: P: 59,

Fig:25 N.B

Alizade. 2003: P: 59,

Hole.1969: Fig 44(h): 119

Hole. 1969: Fig 44(k): 119

( ددددداخ دمقدم یدد ا میدمقا و

دهلران (محمددجعفر و چغدممدمما اقالدم اا دمخ دددددر

محلهای یافتشده

نمونۀ قابلمقایسه
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ف و تقارن در سفال دو فرهنگ دالما و حلف (نگارندگان.)1399 ،
جدول  .۵رابطۀ موتی 

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ردیف
موتیف
دالما
حلف
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و موتیــف ســفال دالمــا بــا محوطههــای حلفـیای اســت کــه بــا منبــع ابســیدین جنوبشــرق
آناتولــی در ارتباطانــد .باوجــود چنیــن شــرایطی درصورتیکــه محوطههــای دالمــا را بــازار
و مــکان دادوســتد کاالی خاصــی بدانیــم (Henrickson & Vitali, 1987: 42; Abdi,
 )2002: 336کــه بهاحتمــال توســط یــک گــروه قومــی یــا اجتماعــی اقتصادی واحــد (Abdi,
 )2002: 336شــکلگرفتهاند بهجــای اینکــه مــکان مبادلــۀ ســفال (& Henrickson
ً
 )Vitali, 1987: 42; Abdi, 2002: 336باشــند ،احتمــاال بــازار و محــل دادوســتد ابســیدین
بودهانــد و ایــن گــروه بهنظــر میرســد در آغــاز راهــی هســتند کــه بــه پیچیدگــی جوامــع
مسوســنگ منتهــی میشــود.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه عامــل اصلــی تغییــر فرهنــگ ســاکنان درۀ ســلدوز در دورۀ
دالمــا کــه نخســتین تجلــی آن در الگــوی تقارنــی نقــوش مشــاهده میشــود ،موقعیــت
اســتراتژیکی خــاص درۀ ســلدوز اســت .در ایــن دره حتــی ا گــر بنــا بــه تفــاوت گاهنــگاری،
برهمکنــش مســتقیم فرهنــگ حلــف بــا ســرزمینهای همجــوار در شــمالغرب پذیرفتنــی
گ دالمــا همافــق بــا حلــف
نباشــد ،الگــوی تقــارن و موتیفهــا نشــان میدهنــد کــه فرهن ـ 
َ
َ
گــوز خــوی
اســت و حداقــل در دورۀ انتقــال بــه مسوســنگ شــواهد آن از محوطــۀ دو ِ
( )Abedi, 2014بهدس ـتآمده اســت ،بهدلیــل دادوســتد ابســیدین تماسهایــی بیــن دو
فرهنــگ برقرارشــده اســت .در اینشــرایط بهنظــر میرســد ،تغییــر منبــع مــورد بهرهبــرداری
و اســتخراج ابســیدین از جنوبشــرق آناتولــی و حوضــۀ دریاچــۀ ســوان ارمنســتان ،آن
پسخورانــد مثبتــی اســت کــه درۀ ســلدوز را هــدف قــرار داده و ســاکنان آنرا مجبــور بــه
وا کنــش در مقابــل تغییــر جدیــد میکنــد .شــاید مهمتریــن روش ســازگاری بــا شــرایط جدیــد،
دادوســتد ابســیدین بیــن دامپــروران کــو چرو ( )Tonoike, 2012و ســاکنان روســتاهای
کوچکــی باشــد کــه بــا حفــظ هویــت قومــی خــود (ســاخت ســفالهای همگــن) ،جــزوی
از شــبکۀ مبادلــۀ ابســیدین و بهطبــع آن انتقــال اطالعــات در دورۀ مسوســنگ قدیــم
بودنــد.
درمجمــوع ،هرچنــد براســاس ایــن نمونــه مــوردی ارتبــاط متقابــل انســان و فرهنــگ
باورپذیــر و قابلتوجیــه باشــد ،مســألهایی کــه هنــوز بــدون پاســخ مانــده ،مربــوط بــه نقــش
ی بــه تقــارن در فرهنگهــای متفــاوت اســت؛ چرا کــه تقــارن
شــناخت در ایــن اولویتده ـ 
یــک قاعــدۀ شــناختی و شــناخت واســطۀ بیــن مغــز و فرهنــگ ( )Donald, 1991: 2اســت؛
بنابرایــن ،بــر ایــن پــل ارتباطــی بایــد اثــری از دلیــل ایــن اولویتدهیهــا ثبــت شدهباشــد.
از ایـنرو ،برمیگردیــم بــه مســیر درک بینایــی و موضــوع نورونهــای آیینهایــی و تأثیــر آن
بــر اجــرای تقــارن در انســان امــروزی را از ســر برمیگیریــم.

نهــای آیینهایــی در
نهــای آیینهایــی ،جامعــه ،فرهنــگ و نقــش نورو 
نورو 
گهــای مجــزا
اولویتدهــی بــه الگوهــای تقارنــی متفــاوت در فرهن 

بنابــر ویژگیهــای پیشگفتــه درمــورد فعالیــت نورونهــای آیینـهای و حضــور آنهــا در مغــز
انســان از زمــان ســاخت نخســتین ابــزار ســه ُبعدی «الدوانــی» ( )Arbib, 2011بهخوبــی
مســتند اســت کــه شــواهد ایجــاد کنــدهکاری و اســتفاده از نقــوش انتزاعــی بــه عصــر ســنگ
میانــی آفریقــا ( )Hodgson, 2016و دورۀ پارینهســنگی میانــی اروپــا
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( )Wynn, 2009; Wynn & Coolidge, 2004; Hodgson, 2019برمیگــردد .بــر
ایناســاس هیــچ دلیلــی بــرای رد ایــن فــرض نداریــم کــه نورونهــای آیینهایــی انســان در
دوران نوســنگی و مسوســنگ ،هــم بــرای طــراح و هــم ناظــران هنــگام کشــیدن الگوهــای
نــواری و یــا ُ
دوبعــدی متقــارن ،همچــون دورههــای قبــل و ُبعــد ماننــد انجــام ســایر
فعالیتهــای حرکتــی ،طراحــی بــا ابــزار و یــا انگشــتان دســت فعالشــدهاند ،و از پیامدهــای
فعــال شــدن ایــن نورونهــا برخــوردار شــدهاند.
بــا قبــول ایــن فــرض ،موضــوع مهــم دیگــر مربــوط بــه رابطــۀ نورونهــای آیینهایــی
و فرهنــگ و جوامــع انســانی اســت؛ بدینمعنــا کــه نورونهــای آیینهایــی چگونــه روی
جامعــه و فرهنــگ جوامــع تأثیــر میگذارنــد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه بحــث مربــوط بــه نــورون ،موضــوع موردتحقیــق دانشــمندان
علــوم اعصــاب اســت بــه اینصــورت کــه علــوم اعصــاب روی فــرد ،30نــورون ،ماهیــت
نــورون ،ســیناپس ،31ارتبــاط سیناپســی ،ژنتیــک و ...بحــث میکنــد ،درحالیکــه ایــن
دانشــمندان حــوزۀ علــوم اجتماعــی هســتند کــه بــر افــراد بهعنــوان یــک واحــد جمعــی تمرکــز
دارنــد و فرهنــگ و ماهیــت فرهنگــی را موردبحــث قــرار میدهنــد؛ بنابرایــن بــرای بررســی
رابطــۀ پیشگفتــه الزم اســت کــه بیــن ایــن دو علــم پ ـلزد.
«تونــی وتــرز» 32بهخوبــی از پــس انجــام ایــن کار برآمــده اســت .وی بــر ایــن عقیــده
اســت کــه نورونهــای آیینهایــی نهتنهــا یــک ســاختار زیســتی هســتند کــه در مطالعــات
زیستشناســی ســنتی مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت ،بلکــه محصــول محیــط اجتماعــی
هســتند کــه قبــل از بهوجــود آمــدن و بعــد از مــرگ یــک «فــرد خــاص» وجــود دارنــد؛
بااینوجــود ،ماهیــت نورونهــای آینـهای کــه جامعــه بشــری را در کنــار هــم قــرار میدهــد،
محافظــهکاری و محدودیــت در برابــر ســرعت تغییــر در فرهنــگ را فراهــم میکنــد کــه
ســهم بســیار مهمــی اســت ( .)Waters, 2014ایــن درحالیکــه اســت کــه بســترهای عصبــی
ـناخت عملکــرد و ارتباطــات اجتماعــی ممکــن اســت هــم هویــت قومــی و هــم تجربــۀ
شـ
ِ
فرهنگــی را تنظیــم کنــد؛ بهطوریکــه نورونهــای آیینهایــی در تمایــز افــراد داخــل یــک
گــروه در مقابــل افــراد خــارج از گــروه نقــش دارد .درواقــع ،ایــن نورونهــا مکانیســم عصبــی
درگیــر در بازنمایــی فعالیتهایــی هســتند کــه محصــول آموختههــای فرهنگیانــد و
میتواننــد پیامدهــای گســتردهای بــرای مهــارت حرکتــی ،یادگیــری زبــان ،ارتبــاط بیــن
گروهــی و همچنیــن نگــرش درونگروهــی داشــته باشــند (.)Molnar-Szakacs, 2007
برایناســاس ،منطقــی اســت کــه بپذیریــم نــورون آیینهایــی معمــاری عصبــی یادگیــری
تقلیــدی فرهنگــی را فراهــم میکنــد (.)Losin et al., 2007
ِ
امــا موضوعــی کــه در ایــن رابطــه همچنــان جــای بحــث دارد ،دلیــل تفاوتهــا و
تغییرپذیــری بیــن فــردی در پاس ـخهای آیینهایــی اســت کــه بیــش از هــر چیــز مرتبــط بــا
تجــارب حســی-حرکتی خــاص افــراد اســت ()Tramacere et al., 2015؛ بدینصــورت کــه
تفــاوت در پاس ـخهای نورونهــای آیینهایــی منجــر بــه تفــاوت بیــن گروهــی و درنهایــت
تفــاوت در جوامــع و فرهنگهــای مختلــف میشــود.
ایــن موضــوع بیــش از آنکــه جنبــۀ ژنتیکــی داشــته باشــد مربــوط بــه جنبههــای
وراژنتیکــی 33اســت .تحقیقــات اخیــر نشــان میدهــد کــه تفاوتهــای اولیــۀ محیطــی در
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طــی پیشــرفت ،تغییراتــی در الگوهــای پاســخ نــورون آیینهایــی تولیــد میکنــد کــه ایــن
تأثیــر درنهایــت منجــر بــه تغییــرات محیــط اجتماعــی میشــود ()Ferrari et al., 2013؛
بنابرایــن ایــن موضــوع را میتــوان بهعنــوان عاملــی تفســیر کــرد کــه منشــأ زیســتی ارگانیــزم
را بــا احتمــاالت محیطــی مرتبــط میکنــد .بــه اینصــورت کــه محیــط اجتماعــی یــک وســیلۀ
اساســی بــرای اجــرای تغییــرات اساســی و یکپارچــه در توســعۀ نورونهــای آیینهایــی
فراهــم میکنــد ،بهطوریکــه طــی نســلها توســط افــراد بــه ارث بــرده میشــود و ایــن
ســبب تنظیــم خــاص وراژنتیــک و فشــار انتخابــی بــر افــراد میشــود کــه ایــن بهنوبــۀ خــود
ســبب پیشــرفت صفاتــی میشــود کــه بــا عناصــر موجــود در محیــط خــود مطابقــت میکنــد
( )Tramacere et al., 2015و در ارتقــاء برهمکنشهــای اجتماعــی تأثیــر اساســی دارد
(.)Ferrari et al., 2013
بــا ایــن تفاســیر در نگاهــی بازبینانــه بهرابطــۀ متقابــل مغــز و زیسـتمحیط ،نظــر غالــب
ـگ انسانشناســان اجتماعی-فرهنگــی میتــوان گفــت:
انسانشناســان ،یــا انســان و فرهنـ ِ
ً
ایــن رابطــۀ دوســویه بــدون وجــود یــک واســطه عمــا غیرممکــن بــوده اســت؛ درواقــع،
نورونهــای آیینهایــی واســطۀ انعطافپذیــری هســتند کــه نهتنهــا اطالعــات دو منبــع
ً
(مغــز و محیــط) را باهــم مبــدل میکنــد ،بلکــه یــک سلســله روابــط آیینهایــی کامــا پویــا بــا
محیطهــا و انســانهای ورای محیــط شــخصی خــود برقــرار میکننــد.
بدینترتیــب ،بهنظــر میرســد هنگامیکــه فــردی روی ســطحی دســت بــه ایجــاد
یــک الگــوی تزئینــی میزنــد ،ایـنکار را بــا توجــه بــه داراییهــای فرهنگــی و یــا نشــانههای
ـشروی خــود دارد ،انجــام میدهنــد .بــه اینصــورت کــه ســاختار
طبیعــی و تصادفــی کــه پیـ ِ
نــورون آیینهایــی بــرای هــر فــرد ،اندوختههــای خــاص فرهنگــی و محیط ـیای را در خــود
نــگاه م ـیدارد تــا در هنــگام اجــرای یــک الگــو بــا روشنشــدن ایــن نورونهــا بــر طبــق ایــن
اندوختههــا ،میراثفرهنگــی خــود را بــه تصویــر بکشــد .ایــن درحالــی اســت کــه ا گــر فــرد
دیگــری از همــان فرهنــگ و یــا فرهنــگ دیگــر شــاهد انجــام ایــن عمــل باشــد ،نورونهــای
آیینهایــی او نیــز فعــال میشــود کــه ایــن فعالســازی ســبب انتقــال ناخودآ گاهانــۀ روش
اجــرا و اســتفادۀ ایــن الگوهــا بــه ناظــر ازطریــق تمــاس فرهنگــی میشــود.

نتیجهگیری

فعــال شــدن ناآ گاهانــۀ نورونهــای آیینهایــی هنــگام تماشــای یــک الگــوی تقارنــی ،ســبب
انتقــال الگوهــا از یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر و یــا اولویتدهــی بــه آن الگــو میشــود.
درواقــع ایــن عملکــرد نورونهــای آیینهایــی اســت کــه ســبب میشــود فرهنگهــای
مختلــف ،اولویتهــای متفاوتــی بــرای منقــوش کــردن ســطوح تزئینــی خــود داشــته باشــند.
ایــن درحالــی اســت کــه خصوصیــات مهــم نورونهــای آیینهایــی همــان ویژگیهایــی
مهمــی هســتند کــه هنــگام تماشــای یــک الگــوی متقــارن نــواری و یــا ُ
دوبعــدی از یــک
فرهنــگ بــه افــراد و فرهنگهــای در تمــاس بــا آن منتقــل میشــوند .ایــن خصوصیــات
شــامل امــکان تقلیــد ســریع ناآ گاهانــۀ یــک فرآینــد ،تفاوتهــای بیــن فــردی در اجــرای
یــک عمــل و تأثیــر محیــط بــر عملکــرد افــراد اســت؛ بنابرایــن مــا نورونهــای آیینهایــی
را عامــل اصلــی توزیــع غیرتصادفــی اولویتهــای تقــارن در فرهنگهــا میدانیــم.
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بهطوریکــه در نمونــۀ موردمطالعــه مــا طــی تمــاس فرهنگــی بــرای مبادلــۀ ابســیدین،
ایــی افــرادی از فرهنــگ دالمــا هنــگام تماشــای
بــا روشنشــدن ناخــودآ گاه نــورون آیینه ِ
ســفالهای منقــوش ،الگــوی تقــارن ســنت رایــج ســفالگری (حلــف) مــورد تقلیــد ناآ گاهانــه
ســفالگران دالمــا قرارگرفتــه اســت .برطبــق ایــن اصــول ،خاســتگاه الگــوی تقــارن و موتیــف
ســفال دالمــا ،ســفال منقــوش حلــف بــوده کــه براســاس فعالیــت نورونهــای آیینهایــی
و در طــی تماسهــای فرهنگــی در پهنــۀ وســیعی از شــمالغرب و جنوبغــرب ایــران
گســتر شیافتهاند.

سپاسگزاری

ایــن پژوهــش بــا پشــتیبانی مالــی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران ( )INSFبــرای
حمایــت از پــروژۀ پســادکتری «نســیم فیضــی» ،بــا شــمارۀ  S/5904/97صورتگرفتــه اســت؛
نویســندگان مقالــه از ایــن پشــتیبان محتــرم کمــال تشــکر را دارنــد.

پینوشت
*« .حــوزۀ برهمکنــش» اصطالحــی اســت کــه بــرای مناطــق مســتقل و همجــواری بهکاربــرده میشــود کــه بــا حفــظ هویــت
اجتماعــی و فرهنگــی خــود بــه توزیــع و مبادلــۀ کاال و یــا کاالهــای خاصــی میپردازنــد (.)Yoffee, 1993: 257
1. Band
2. Overall
3. Cognitive
4. Dorsal Pathway
5. Ventral Pathway
)6. Posterior parietal cortex (PPC
7. Temporal cortex
8. Functional brain imaging
9. Extrastriate cortex
10. Figure-ground segregation
11. Perceptual grouping
12. Inferotemporal cortex
)13. Intraparietal sulcus (IPS
14. Posterior Parietal Area
15. Mirror Neroun
16. Feeling
17. Empathy
18. Piechowski -Jozwiak
)19. Electroencephalography(EEG
20. Lucio Fontana
21. Franz Kline
22. Grammar
23. Ethno mathematician
24. Motif
25. Nemrut
26. Bingol A
27. Meydan Dag
28. Kurdu
29. Gollou Dag
30. Individual
31. Synaps
32. Tony Waters
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