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چکیده
ــه ســنتى  چاشــو (چادرشــب) یکــى از بافته هــاى محلــى گیــالن اســت. ایــن بافت
ــاى  ــود، از ویژگى ه ــد مى ش ــى تولی ــتگاههاى کوچــک پارچــه باف ــیله دس ــه وس ــه ب ک
بصــرى ویــژه اى برخــوردار اســت. رنگ هــاى ســحرآمیز در کنــار نقــوش نمادیــن تکــرار 
شــونده ویژگــى منحصــر بــه فــردى بــه ایــن آثــار بخشــیده اســت. پرســش هاى اصلــى 
ــدام  ــن نقــوش چاشــو (چادرشــب) ک ــم نمادی ــه مفاهی ــن اســت ک ــق حاضــر ای تحقی
ــگار  اســت و چــه شــباهت هایى میــان نقــوش چادرشــب و کهن تریــن خطــوط ایــده ن
ــرى  ــینه هاى تصوی ــم و پیش ــایى مفاهی ــق شناس ــدف از تحقی ــود دارد؟ ه ــران وج ای
ــردآورى  ــت و روش گ ــى اس ــى تحلیل ــق توصیف ــت. روش تحقی ــب اس ــوش چادرش نق
ــل  ــه تحلی ــت. تجزی ــى اس ــردارى و تصویرخوان ــق فیش ب ــه اى از طری ــب کتابخان مطال
ــا برخــى از  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــه اســت. ب ــورت گرفت ــى ص ــورت کیف ــه ص ــا ب داده ه
ــت.  ــوان یاف ــه مى ت ــار تاریخــى منطق ــوش چادرشــب را در آث ــرى نق ــاى تصوی بنیان ه
ــه  ــا نشــانه هاى خطــى ایالمى متعلــق ب ــل مقایســه ب بســیارى از نقــوش چادرشــب قاب
هــزاره ســوم ق.م هســتند. بنابرایــن، ایــن نشــانه ها عالئــم معنــادارى هســتند کــه پــس 
از تطــور چنــد هزارســاله بــر بافتــه اى ســنتى تــداوم یافته انــد. مفهــوم کلــى برکــت و 

ــوان بیــان کــرد.  ــه عنــوان معنــاى برخــى نقــوش چادرشــب مى ت ــارورى را ب ب
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مقدمه
ــاى  ــن بافته ه ــالن اســت. ای ــى گی ــاى محل ــه بافته ه ــا چادرشــب، از گون ــو ی چاش
رنگارنــگ و زیبــا  مزیــن بــه نقوشــى انــد کــه همچــون صفحــه اى طلســمین نمادهــاى 
مرتبــط بــا زندگــى و حیــات را بــه تصویــر مى کشــند. تحقیــق حاضــر، ســعى دارد تــا 
ــار  ــه آث ــا توجــه ب ــرى و مفاهیــم نمادیــن ایــن نقــوش ب ــه تحلیــل ریشــه هاى تصوی ب
ــا شــباهت هاى موجــود  تاریخــى گیــالن و خطــوط کهــن تصویــرى ایرانــى بپــردازد ت

میــان نقــوش ایــن بافتــه و کهــن تریــن خطــوط معنــادار ایرانــى را نشــان دهــد. 

پیشینه تحقیق
ــه  ــى (1388) ب ــرا فنای ــى و زه ــد. مجاب ــاره اندك ان ــن ب ــود در ای ــات موج تحقیق
ــت و  ــد. عابددوس ــب پرداخته ان ــوش چادرش ــى از نق ــى برخ ــت و معرف ــیوه هاى باف ش
علــى محمــدى اردکانــى (1393) بــه معرفــى نقــوش چادرشــب و ارتبــاط آن بــا آثــار 
ــه پیشــینه تحقیــق  نشــان مى دهــد  ــد. بررســى و مطالع املــش و مارلیــک پرداخته ان
ــه  ــه ب ــد. توج ــرار داده ان ــر ق ــّد نظ ــورى چادرشــب را م ــاى ص ــان ویژگى ه ــه محقق ک
ــالن شــده  ــوش چادرشــب گی ــر معناشناســى نق ــز ب ــع از تمرک ــات صــورى، مان جزیی
ــا،  ــى آنه ــط محتوای ــوش و رواب ــان نق ــى چیدم ــون، چگونگ ــى همچ اســت. ویژگى های
توجــه بــه اســامى محلى و نیــز تفســیر ایــن اســامى  و معنــاى نمادیــن نقــوش و مقایســه 
تطبیقــى آن بــا خطــوط ایالمى  مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. ایــن تحقیــق ســعى 
ــانى،  ــى، انس ــته گیاه ــار دس ــه چه ــوش را ب ــه نق ــات پیشــین ک دارد برخــالف تحقیق
ــد.  ــه ده ــب ارائ ــد از چادرش ــى جدی ــد، خوانش ــیم مى کنن ــى تقس ــى و انتزاع حیوان
ــاز  ــز چادرشــب آغ ــا و نقــوش از مرک ــش، تفســیر نماده ــن خوان ــه کــه در ای بدین گون
ــکل  ــع ش ــه چادرشــب مرب ــار گوش ــا چه ــیر ت ــش و تفس ــن خوان ــود، ســپس ای مى ش
ــابه آن در  ــاى مش ــا نمونه ه ــوش ب ــک از نق ــر ی ــى ه ــه تطبیق ــد. مقایس ــه مى یاب ادام
ــرد.   ــز صــورت مى گی ــران و خطــوط ایالمى نی ــاط ای ــایر نق ــالن و س ــار تاریخــى گی آث

مبانى نظرى تحقیق
چاشــو (چادرشــب): چاشــو یــا چادرشــب، نوعــى از پارچــه بافــى دســتگاهى محلى  

اســت. ایــن بافتــه منقــوش در گیــالن تولیــد مى شــود. (مجابــى و فنایــى، 1388، 31)
ــگارش اســت  ــه اى از ن ــرام مرحل ــا ایدئوگ ــه نگار ی ــوط اندیش ــگار: خط ــه ن اندیش
ــاد  ــر زی ــردن و کاهــش دادن تصاوی ــه ک ــوى خالص ــه س ــادن گامى  ب ــا نه ــر ب ــه بش ک
ــال  ــراى انتق ــاده تر ب ــاص و س ــرى خ ــق عناص ــه خل ــدام ب ــگار، اق ــوط تصویرن در خط
ــواح،  ــر روى کهن تریــن ال ــادر، 1388، 4). تصویرنگاره هــاى موجــود ب مفاهیــم کــرد (ق
آشــکارا تصاویــرى طبیعــت گرایانه انــد ولــى هنگامى کــه تکامــل آن هــا در طــول زمــان 
ــه  ــا 90 درج ــه اى ت ــر در مرحل ــن تصاوی ــه ای ــردد ک ــن مى گ ــود، روش ــرى ش پى گی

ــر، 19،1386).  ــد (واک ــت خوابیده ان ــر پش ــه ب ــورى ک ــه ط ــد ب چرخیده ان

بحث اصلى
ــه  ــده مى شــود، از جمل ــا چاشــو خوان ــد ی چادرشــب کــه در اصطــالح محلــى الون
ــتاهاى  ــه در روس ــت ک ــمین اس ــت بافته ابریش ــى دس ــالن و نوع ــوجات بومى گی منس
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رودســر، رامســر و برخــى از روســتاهاى مازنــدران ماننــد هــزار جریــب بهشــهر، آالشــت 
ســوادکوه تولیــد مى شــود. مــردم محلــى قاســم آباد بــر ایــن باورنــد کــه اصــل جهیزیــه 
یــک عــروس چادرشــب اســت (اصــالح عربانــى، 1387، 40). در چادرشــب هاى 
ــه چشــم مى خــورد  ــا رنگ هــاى متنــاوب ســیاه و ســفید ب ابریشــمى خطوط جناغــى ب
کــه بــه عقیــده برخــى از صاحبنظــران کنایــه اى اســت از برکــه اى مــواج کــه در نــور 
خورشــید بازتــاب یافتــه اســت (همــان). (تصویــر 1 الــف و ب) طرح هــاى ســاده شــامل 

ــى، 1380، 71). ــه و شــطرنجى اســت (حبیب ــش، چهارخان ــدون نق چادرشــب هاى ب

نقوش به کار رفته در چادرشب هاى نقش دار
ــى زود  ــره (یعن ــه)، َدربَ ــه گل (9 دان ــه بت ــرى، ن ــى:  ماج ــوش هندس ــف - نق ال
ــوش  ــى) ب- نق ــدار (جناغ ــم گل، موج ــى، گلی ــى گل، گل دریای ــود)، قال ــام مى ش تم
گیاهــى: (َسلَم)(ســرو) ج- نقــوش حیوانــى: اردك، بزکوهــى، اســب، قورباغــه، گنجــه 
ــوارکار، زن  ــانى: آدم، س ــوش انس ــه، چ: نق ــاش) و پروان ــوپر (خف ــوزن)، کورش گاو (گ
تاجــدار، د- نقــوش ســماوى: مــاه گل (اریــب گل)،  مــاه شــاخ دار (شــاخ مــاه)، هـــ- 
نقــوش اشــیاى پیرامــون: تبرزیــن، گلدســته، شــانه، ماکــو، صندوقچــه، شــانه چوبــى،  

ــى، 1380 ، 73)  ــى (حبیب ــى، گل دریای ــراغ، کشــتى و کرج چلچ
ــر روى  ــه صــف اســب ها وســواران برجســته اى دارد کــه ب ــوپ اشــاره ب پرفســور پ
چادرشــب ها نقــش شــده اســت. بــه نظــر وى نقــش شــانه کــه در چادرشــب ها دیــده 
ــحرآمیز  ــواص س ــردم، خ ــراى م ــه ب ــت ک ــاز اس ــه قفق ــده هنرعامیان ــود یادآورن مى ش
بســیار داشــته اســت، همچنیــن وى تصاویــر اردك و غــاز و درخــت و گل را نشــانه هاى 
ــد، بافنــدگان روســتایى نیــز ایــن فــرم هــا را نشــانه  معمولــى برکــت و شــادى مى دان
برکــت وشــادى مى داننــد و مى گوینــد: از کودکــى ایــن فرم هــا را آموخته ایــم و 
ایــن اشــکال نمى توانــد چیــزى غیــر از برکــت معنــى داشــته باشــد. (اصــالح عربانــى، 
ــب  ــاى چادرش ــین، نقش مایه ه ــندگان پیش ــات نویس ــا گزارش ــق ب 1387، 39) مطاب
ــا  ــه جهــت شــباهت نقــوش ســماوى چادرشــب ب ــوم برکــت همــراه اســت. ب ــا مفه ب
ــه نقــوش ســماوى و برخــى نقــوش هندســى چادرشــب  ــن مقال خطــوط کهــن در ای

ــرد. ــرار مى گی ــى ق ــورد بررس م
     .                                                                                                               

1- نقوش سماوى (ماه گل، شاخ ماه، ماه ماجرى)
1-2. ماه گل

یکــى از نقــوش اصلــى چادرشــب گیــالن مــاه گل اســت. مــردم محلــى  قاســم آباد 
گیــالن نــام مــاه گل را بــراى ســه شــکل هندســى در چادرشــب بــه کار مى برنــد. مــاه 
ماجــرى و مــاه شــاخ دار دو اصطــالح محلــى دیگــر از مــاه گل هســتند. مــاه گل ضرورتــاً 
ــر آن در اطــراف  ــوع کوچک ت ــاى متن ــرد و نمونه ه ــرار گی ــز چادرشــب ق ــد در مرک بای
ــردم  ــراى  م ــاه ب ــت م ــان از اهمی ــاه گل نش ــام م ــوند. ن ــرار مى ش ــزى تک ــه مرک نقط
ــاط  ــاى اســطوره اى ارتب ــا آب اســت. در متن ه ــاط آن ب ــالن اســت و نشــان از ارتب گی
ــروى  ــر نی ــوالًً مظه ــاه معم ــت. «م ــده اس ــاد ش ــى ی ــاى مختلف ــه گونه ه ــاه ب آب و م
مؤنــث، ایــزد بانــوى مــادر، شــاه بانــوى آســمان اســت و هــالل مــاه، نمــاد تولــد، مــرگ 
ــى  ــد حیــات جاودان ــت، تجدی و رســتاخیز اســت، همیــن طــور نمــاد بى مرگــى و ابدی
ــاران،  ــد، ب ــزر و م ــده ى ج ــرل کنن ــاه کنت ــر، 1386، 338). م ــت» (کوپ ــراق اس و اش
ــا شــاخ هاى  ــا هــالل ی ــاه ب ــاً م ــا، ســیل ها و فصــول و همــه زندگــى اســت. غالب آب ه
ــر را  ــت قم ــه وضعی ــان هاى اولی ــان، 340). انس ــت (هم ــته اس ــان گش ــاده گاو نمای م
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مراحــل زندگــى مــادر الهــه مى دانســتند. در مجســمه ى الهــه الســل1 مراحــل مــوزون 
و چرخــه ى زندگــى در مــاه مصــور شــده و بــا حرکــت رو بــه رشــد مــاه، زندگــى رشــد 
ــز  ــد و نی ــش مى یاب ــات افزای ــگفت انگیزى حی ــکل ش ــه ش ــل ب ــاه کام ــرد. در م مى ک
ــاه، ســوگوارى مجــدد  ــگ شــدن م ــا کم رن ــه نقطــه اوج مى رســد. ب ــاره ب زندگــى دوب
بــراى تجدیــد حیــات زندگــى آغازمى شــود (Baring, 1991, 19). چادرشــب معمــوالًً 
ــت.  ــب اس ــه چادرش ــى ترین نقش مای ــع اساس ــود، مرب ــه مى ش ــع بافت ــکل مرب ــه ش ب
ــر 1د). در  ــرد (تصوی ــرار مى گی ــوج دار ق ــاه م ــاد م ــزرگ نم ــع ب ــن مرب ــز ای در مرک
یــک قطعــه چادرشــب نقــش دار بافتــه شــده حتمــاً یــک عــدد مــاه موجــدار در مرکــز 
اســت و در یــک الونــد کــه حاصــل ســه قطعــه یــا قطعــات بیشــتر بــه هــم پیوســته 
ــه هاى  ــاد در گوش ــن نم ــى ای ــر 1). گاه ــود (تصوی ــده مى ش ــاه دی ــه م ــا س ــت ت اس
ــع  ــر روى قطــر مرب ــاه موجــدار در چادرشــب ب چادرشــب تکــرار مى شــود کــه ســه م
قــرار مى گیــرد. مــاه گل، مربعــى اســت کــه در میانــش خطــوط جناغــى تکــرار شــده و 
ــه اى تزییــن مى شــود.  ــوارى دندان ــا ن ــر و ی ــا مربع هــاى کوچک ت ــع ب اطــراف ایــن مرب
ــوپ،  ــود (پ ــده مى ش ــران دی ــفالینه هاى شــوش در ای ــن نشــان در س ــى از ای نمونه های
1387، 218) (تصویــر 1 الــف و ب). اکرمــن2 آن را نمــاد آب و مــاه دانســته اســت. بــه 
ــى  ــا توال ــواج، ی ــکل خطــى م ــه ش ــاده ب ــح و س ــراردادى صری ــا ق ــن آب ب ــر اکرم نظ
ــم  ــون دو خــط موجــى در ه ــر چ ــکل پیچیده ت ــه ش ــاز ب ــوازى، ب ــواج و م خطــوط م
ــوط  ــکل خط ــه ش ــن آب ب ــوط که ــان، 1036). در خط ــود (هم ــر مى ش ــده تصوی تابی
مــواج یــا زیگــزاگ مصــور شــده اســت کــه گاهــى بــا گیــاه همــراه اســت (تصویــر 2). 
از دیــدگاه نمادیــن زمیــن بــا عالمــت مربــع نشــان داده مى شــود. زمیــن مربــع اســت 
ــه اســت (شــوالیه ،  ــا چهــار افــق تعییــن شــده اســت. زمیــن نمــاد وظایــف مادران و ب

1. Laussel
2. Phyllis Ackerman

 تصویر 1 الف و ب - ظرف سفالین از شوش حدود 
هزاره چهارم ق.م. دایره اى که میان آن نماد 

گیاهى قرار دارد و نیز دایره اى که میان آن مربع و 
نماد آب قرار دارد میان شاخ بز کوهى قرار دارد. 
(Harper,1993,45) ج: نقش جناغى بر ساغر 

موزاییک شیشه اى مکشوفه از مارلیک (نگهبان 
،1387 ،326) د: ماه موج دار در مرکز چادرشب 

قاسم آباد (عکس از صادقى، 1393) ر: نقش مایه اى 
حاشیه اى دندانه دار از آثار مارلیک، (نگهبان، 
1387، 285) قابل مقایسه با دندانه هاى مربع 

اطراف ماه گل
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ــارورى و  ــاد ب ــادر نم ــد م ــن مانن 1385، 462، ج 3). زمی
ــان، 464). ــى اســت (هم نوزای

پــس مربــع کــه در مرکــز چادرشــب قــرار مى گیــرد در  
مفهــوم نمادپردازانــه برابــر بــا زمیــن مــادر اســت کــه مرکــز 
همــه دنیاســت. چــون سرچشــمه و منشــاء هســتى اســت با 
آب همــراه اســت و لــذا نشــان تصویــرى کــه از مربــع و نماد 
ــود  ــناخته مى ش ــاه ش ــوان م ــه عن ــده و ب ــکیل ش آب  تش
بایــد در مرکــز چادرشــب قــرار گیــرد و ایــن همــان اســت 

ــاه ماجــرى  ــاه شــاخ دار و م ــا م ــد. ام ــد دارن ــر آن تاکی ــى قاســم آباد ب ــردم محل کــه م
(پنجــره اى - متشــکل از مربع هــاى بــه هــم پیوســته) دو نمــاد دیگــر از ایــن نــوع انــد 
ــد کــه در صــورت  ــرار گیرن ــاه مــوج دار در مرکــز ق ــود م کــه مى تواننــد در صــورت نب
بودنــش، مــاه مــوج دار را احاطــه مى کننــد. مــاه شــاخ دار مربعــى اســت کــه در میانــش 
چلیپــا یــا خطــوط عمــودى راه راه یــا افقــى قــرار دارد و بــر فــراز آن دو شــاخ مــورب، 
دو شــاخ بــه هــم پیوســته بــه صــورت خــط افقــى و یــا یــک مثلــث قــرار گرفتــه اســت 
(تصاویــر 3، 4، 5 و 6). بــا اندکــى مقایســه نقــش شــاخ مــاه بــا نشــانه هاى خطــى پیشــا 

ایالمــى  شــباهت نقــوش آشــکار مى گــردد (تصویــر 3).
ــالن و  ــى را در چادرشــب گی ــاخ افق ــک ش ــا ی ــع ب ــک مرب ــف و ب، ی ــر3 ال تصوی

ایالمــى  نشــان  پیشــا  کهــن  خطــوط 
مى دهــد تصویــر 4 ج. مربعــى را نشــان 
مى دهــد کــه یــک جفــت شــاخ مــورب 
ــع  ــز مرب ــت در مرک ــده اس ــاده ش ــرآن نه ب
شــاخ مــاه، یــک مربــع کوچک تــر و یــا 
ــر 4  ــرار گرفتــه اســت. تصوی ــع ق چهــار مرب
د.  بــه عنــوان ســرمتن در کتیبه هــاى پیشــا 
ایالمــى  تپــه یحیــى بــه کار رفتــه اســت. بــا 
ــر  ــابه تصوی ــانه هاى خطــى مش ــه نش مقایس
ــزى  ــه نقــش مرک ــردد ک 4، مشــخص مى گ
ــاوت اســت  ــا هــم متف مربع هــاى شــاخ دار ب
و ایــن نکتــه در نقــش شــاخ مــاه نیــز دیــده 

ــف ویژگــى خطــوط  ــا نشــانه هاى مختل ــک نشــانه ب ــوع ترکیــب ی ــن ن مى شــود. ای
ایالمــى  اســت (بهــزادى، 1368، 646) کــه نمونه هــاى شــبیه آن در چادرشــب 
گیــالن نشــان داده شــد. تصویــر 5، مربــع بــا شــاخ هاى شکســته را در هــر دوحــوزه 
ــى،  ــه تطبیق ــن مقایس ــد. بنابرای ــان مى ده ــن نش ــوط که ــالن و خط ــب گی چادرش

تصویر2. عالئم تصویرى 
نشانه هاى آب، آب و گیاه، کوه 

(هرتسفلد، 1381، 44)

تصویر 3 الف و ب. انواع ماه شاخ دار در چادرشب قاسم آباد: الف شاخ ماه با 
خطوط افقى، شاخ ماه همراه با مربع- نماد زمین، مقایسه شود با ج: نشان 

 (Brice, 1962, 34) مربع بایک شاخ افقى در خطوط پیشا ایالمى

تصویر 4 الف و ب. انواع ماه 
شاخ دار در چادرشب قاسم آباد 

به ترتیب از چپ الف: شاخ 
ماه با خطوط عمودى در میان 
احتماالً نماد باران، شاخ ماه با 

چلیپا - نماد عناصر چهارگانه و 
چهار وضعیت اصلى ماه، (عکس 
از صادقى، 1393)(عابددوست، 

1393) مقایسه شود با ج: 
نشان هاى مربع شاخ دار در خطوط 
 (Brice.1962, 34)  پیشا ایالمى
د: و نشانه اى دیگر ازالواح پیشا 

ایالمى تپه یحیى که به عنوان سر 
متن در الواح به کار رفته است. 
 Damerow and Englubd,)

(1989, 62
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مى تــوان گفــت تطــور یــک نشــانه 
ــر چادرشــب  ــى  را ب ــا ایالم ــى پیش خط
گیــالن بــا نــام شــاخ مــاه مى تــوان 

ــرد. ــایى ک شناس
تاکنــون بــه ارتبــاط مــاه بــا آب 
در اســطوره ها و در چادرشــب اشــاره 
ــى  ــز مفهوم ــاخ دار نی ــاه ش ــا م ــد ام ش
 اســطوره اى را دربــر دارد و نکتــه جالــب 
ــاه  ــى م ــطوره ایران ــه در اس ــه آن ک توج
دارد.  تنگاتنــگ  ارتبــاط  گاو  و  آب  و 
براســاس متــن بندهــش Td2 در نبــرد 
ــا  پنجــم پــس از کشــته شــدن گاو یکت
آفریــده (evak-dad) توســط اهریمن، 
رشــد گیــاه آغــاز مى شــود. ایــن مطلــب 
ــن  ــد 21 چنی ــش بخــش 2 بن در بنده
ــده را در  ــا آفری ــم گاو یکت ــده: «پنج آم
ایرانویــچ آفریــد، بــه میانــه ى جهــان، بــر 
بــاِر روِد ِوه – دائیتــى کــه (در) میانــه ى 
ــدازه ى  ــه ان ــاال ب ــاه کــه او را ب ــود، چــون م جهــان اســت. (آن گاو) ســپید و روشــن ب
ــرا در (دوران) آمیختگــى اورا  ــاه، زی ــده شــد آب و گی ــارى او آفری ــه ی ــاى بُــد. ب ســه ن
ــروى  ــاد نی ــاخ نم ــى، 1385، 40). «ش ــغ دادگ ــَود» (فرنب ــان بُ ــى از ایش زور و بالندگ
فــوق طبیعــى، الوهیــت، نیــروى حیاتــى کــه از ســر برمى خیــزد، نمــاد فراوانــى گلــه و 
محصــول اســت. شــاخ ها، هــم قمــرى و هــم شمســى اند. نمــاد شــاخ نشــان کاهــش 
و افزایــش مــاه اســت. شــاخ ها نشــانه همــه ایزدبانــوان مــادر یــا شــاه بانــوان آســمانند. 
ایــزدان شــاخ دار هــم مظهــر جنگجویاننــد و هــم بــارورى اعــم از بشــرى و حیوانــى.» 
ــاه  ــاد م ــاه شــاخ در چادرشــب نم ــا م ــاه شــاخ دار ی ــن م ــر، 1386، 218). بنابرای (کوپ
اســت کــه بــا شــاخ، قــدرت افســون و بــارورى آن افــزوده شــده اســت. دربــاره ارتبــاط 
خــداى آســمان (مــاه خــدا) بــا گاو و شــاخ کــه بــه روشــنى در چادرشــب گیــالن دیــده 
مى شــود مى تــوان بــه یکــى از آثــار باســتانى نزدیــک منطقــه تاریخــى گیــالن اشــاره 
کــرد. بخشــى از جــام حســنلو بــه قــول پرفســور پــرادا خــداى هــوا را نشــان مى دهــد که 
بــر ارابــه اى از گاو  ســوار اســت و جریــان آب از دهــان گاو ریــزان اســت (پــرادا، 1382، 
129) (تصویــر7 ب). بــر مهــر اســتوانه اى از شــوش مــاه خــدا بــه تصویــر کشــیده شــده 
اســت (تصویــر7 الــف). بــه نظــر اکرمــن ایــن مهــر، مــاه خــدا را ســوار بــر گردونــه اى 

تصویر 5.  شاخ ماه  با شاخ 
شکسته همراه با خطوط جناغى 
نماد آب مقایسه شود با نشان 

مشابه آن در خطوط پیشاایالمى 
(Brice. 1962, 34) – خطوط 
زیگزاگ، نماد آب هاى متحرك 

در هنگام جزر و مد است 
(عکس از صادقى، 1393)

تصویر 6. انواع دیگرى از شاخ ماه در چادرشب گیالن (عکس از نگارنده)

تصویر7 به ترتیب از راست: الف: مهرى از شوش، هزاره ى سوم ق.م (پوپ، 1387، لوح 367). ب: خداى هوا سوار بر گاو شاخ دار 
که از دهانش آب مى ریزد. جام حسنلو، قرن 11 یا 12 ق.م  (پرادا، 1382، 129) گاو ارابه ماه خدا را مى کشد. ج: نماد شاخ ماه بر 

چادرشب (حبیبى، 1380، 69) د: نماد ى شیه شاخ ماه از آثار پیش از تاریخ لرستان (پوپ، 1387، 225).



دوفصلنامه علمى
هنرهاى حوزه کاسپین

*******
113

دوفصلنامه علمى هنرهاى حوزه کاسپین، شماره اول، بهار و تابستان 1398

بســته بــه گاو نــر نشــان مى دهــد و در کنــارش نمــاد چلیپــا بــا چهــار بــازوى متســاوى 
ــالل  ــر ه ــا تصوی ــه ب ــوپ، 1387، 1044). ک ــود (پ ــده مى ش ــمت دی ــار س ــه چه رو ب
در رویــه دیگــر همتــراز شــده اســت. بنابرایــن، ایــزد نشســته بــر گاو در جــام حســنلو 
مى توانــد خــداى مــاه باشــد. خــوش یمــن و نیــک بــودن ایــن نــوع تصویرگــرى را در 
ــاه را  ــه م ــرد. «گردون ــوان جســتجو ک ــه مى ت ــى در آثارالباقی متنــى از ابوریحــان بیرون
گاوى از روشــنایى کــه دو شــاخ زریــن و ده پــاى ســیمین دارد مى کشــد، ایــن گردونــه 
ــدار مى شــود و هرکــس کــه  ــه مــدت یــک ســاعت پدی در شــب شــانزدهم دى مــاه ب
WWW.IR- ،113 ،ــر حاجتــى بخواهــد روا شــود.» (باجــالن فرخــى ــد اگ آن را ببین

PRESS.ORG) بــه نظــر اکرمــن در اوســتا مــاه و گاو نــر یکتــا آفریــده عمــال متــرادف 
ــى بخــش اســت  ــده زندگ ــا آفری ــه گاو یکت ــرا ک ــد، چ ــوده ان ــر ب ــا جانشــین یکدیگ ی
(پــوپ، 1387، 1045). نکتــه دیگــرى نیــز دربــاره فــرم شــاخ مــاه  قابــل توجــه اســت.  
ــا  شــکل مشــابه آن  در آثــار تاریخــى منطقــه گیــالن دیــده نشــده امــا شــباهت آن ب
مهــرى از  لرســتان قابــل تامــل اســت (تصویــر 7 د). در ایــن مهــر عنصــر شــاخ از دو 
ســوى بــاال و پاییــن تکــرار شــده و در مرکــز آن نمــاد چلیپــا قــرار دارد کــه بــه همــراه 
ــه  ــک نمون ــر 7 د چــپ). ی ــان، 225)(تصوی ــته اســت (هم ــم پیوس ــه ه ــاى  ب مربع ه
ــر  ــود (تصوی ــده مى ش ــالن دی ــب گی ــاخ دار در چادرش ــاه ش ــر از م ــگفت انگیز دیگ ش
8 الــف و ب). در ایــن نمونــه مــاه مزیــن بــه عالمتــى شــبیه پنجــه دســت اســت کــه 
ــن  ــفانه ای ــف و ب). متاس ــر 8 ال ــه انگشــت دارد (تصوی ــج انگشــت و گاه س ــى پن گاه
ــه  ــز ب ــى نی ــن بین النهرین ــم هاى که ــت. «طلس ــده اس ــایى نش ــون شناس ــش تاکن نق
ــده آن را از  ــه دارن ــر مى شــود. ک ــرده ظاه ــره ک ــا مچــى گ صــورت دســتى گشــاده ی
چشــم زخــم محافظــت مى کنــد» (هــال ، 1380، 244) در اینجــا همراهــى مــاه  ایــن 
ــان  ــاره نش ــن درب ــد. اکرم ــى باش ــد اتفاق ــاد دســت  نمى توان ــا نم ــوب،  ب ــان مرط نش
ــه  دســت در ســفالینه هاى پیــش از تاریــخ مى نویســد: «هنگامى کــه آســمان – خــدا ب
ــه  ــا س ــدارد، دســت هایش را ب ــود ن ــا خ ــژه اى ب ــچ نشــان وی ــى مى ایســتد و هی تنهای
انگشــت نمایــان بــاال نــگاه مــى دارد، ایــن بــه احتمــال قــوى، اشــاره دیگــرى بــه ســه 
جهــت اصلــى آســمان اســت» (پــوپ، 1387، 1039). پنجــه بــاز تاریخچــه اى دراز دارد. 

ــاز در عصــر مفــرغ  ــه شــکل پنجــه ب ــا طلســم ب ــذ ی تعوی
رایــج بــوده و نمونه هــاى بســیار از آن هــا در لرســتان 
ــده هاى  ــر س ــکل در سراس ــن ش ــت. ای ــده اس ــت ش یاف
اولیــه در فرهنگ هــاى مختلــف بین النهریــن رواج داشــته 
اســت. در مصــر پنجــه دســت، بیــان کننــده حضــور نیروى 
ــر  ــه طــور تغییرناپذی ــاً ب ــود و در فنیقیــه تقریب آســمانى ب
ــاى  ــاالى لوحه ه ــر ب ــى  ب ــاى نجوم ــا نماده ــط ب و مرتب
ــن در روم  ــد. همچنی ــده کارى مى ش ــذرى کن ــوش ن منق
باســتان ایــن نمــاد اغلــب چــون پایانــه اى بــر بــاالى چــوب 
پرچــم نصــب مى گردیــد. ایــن نــگاره در انــواع مهرســازى 
ساســانى عنصــر مهمــى  بــه شــمار مى آمــد (هــال، 1380، 

.(244
دراطــراف مــاه مــوج دار مرکــز بافتــه، معمــوالًً نقوشــى 
منظــم چیدمــان مى شــود. هشــت مــاه شــاخ دار بــه 

صــورت جفــت دوتایــى در گوشــه ها، بــه همــراه 8 یــا 12 لــوزى مزیــن بــه مربع هــاى 
ــر 9). ــرار دارد (تصوی ــا ق ــان چلیپ ــا نش ــن لوزى ه ــز ای ــته، در مرک ــه هم پیوس ب

تصویر8. نشان دست پنج انگشته و سه انگشته در میان ماه 
شاخداریا شاخ ماه چادرشب گیالن (عکس از عابددوست، 

(2390
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ــه  ــده پشــت ب ــان دو پرن ــى گل، می ــه قال ــوم ب ــاى موس ــن لوزى ه ــک از ای ــر ی ه
ــر 12). شــیوه هندســى  ــرار دارد (تصوی ــاال ق ــاه شــاخ دار در ب پشــت در پاییــن و دو م
ــرى  ــگارى در خطــوط تصوی ــا پرنده ن ــل مقایســه ب ــده در ایــن بافته هــا قاب ترســیم پرن
اســت. تصویــر11. ب،  طــرح اولیــه تصویرنــگار ترســیم پرنــده در 3100 ق.م و تحول آن 

تصویر 9  الف: ماه موج دار 
در مرکز چادرشب قاسم آباد 
(عکس از صادقى)، 12 نشان 
لوزى قالى گل،  مربعى را در 

اطراف آن تشکیل داده است. 
سمت راست و چپ ماه موج دار 

دو نقش لوزى بزرگ قالى 
گل قرار دارد و چهارگوشه 

مستطیل اطراِف ماه مرکزى، 
هشت شاخ ماه قرار گرفته 
است. (عکس از صادقى) 

تصویر 9 ب: قالى گل میان 
چهار پنجه، ترکیب پنج تایى 

را تشکیل داده است.

تصویر 10: ماه موج دار احاطه شده با 14 ماه ماجرى (9 
پنجره دار و حاشیه قالى گل )

تصویر11  الف قالى گل میان   چهار پرنده پشت به 
پشت ( عکس از مازادى)مقایسه شود باتصویر 11   
ب: سیر تحول ترسیم پرنده  در تصویرنگاره سومرى 

متعلق به 3100ق.م ،2800ق.م و سومرى کالسیک 
2400ق.م  ( قادر،1388، 6)

تصویر 12: قالى گل میان دو پرنده پشت 
به پشت در پایین و دو نشان شاخ ماه  در 

باال( عکس از صادقى)

تصویر13: ترکیب 
پنج تایى قالى گل 
در مرکز و چهار 
درخت سرو در 

چهارسو( عکس از 
صادقى)
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در اوروك 2800 ق.م و نمونــه ســومرى کالســیک حــدود 2400 
ــا ســبک هندســى  ق.م را نشــان مى دهــد کــه قابــل مقایســه ب
پرنــده در چادرشــب اســت (تصویــر 11 الــف). مــردم محلــى بــه 
ــد  ــالوه مى گوین ــا به ع ــى چلیپ ــى گل یعن ــزى قال ــان  مرک نش
(عابددوســت، 1393). ایــن چلیپــا گاه بــا نمــاد مســتطیل شــکل 
همــراه اســت کــه قابــل مقایســه بــا شــکل چلیپــا و مســتطیل 
ــاد  ــا نم ــر 14).  چلیپ ــت (تصوی ــاى پیشاایالمى اس در کتیبه ه
ــن آســمان و  ــاط بی ــن رو نقطــه ارتب ــان اســت، از ای ــز جه مرک

ــور  ــى رود و مح ــمار م ــه ش ــن ب زمی
کیهانــى اســت. نماینــده چهــار عنصــر 
ــى  ــم یعن ــه پنج ــه در نقط ــان ک جه
ــر،  ــه وحــدت رســیده اند (کوپ مرکــز ب

.(241  ،1385

2-کشتى
یــک ردیــف از نقوشــى کــه در چادرشــب گیــالن بــه شــکل ردیفــى از نقش مایــه 

ــرار  ــب، ق ــزى چادرش ــش مرک ــاه گل نق ــن م ــا پایی ــاال و ی ــوان در ب ال
مى گیــرد، کشــتى نــام دارد. نکتــه قابــل توجــه در ایــن تصاویــر بازنمایــى 
ــى  ــردم محل ــان م ــه در می ــه اى ک ــوار اســت. نقش مای ــتى س ــرد کش م
معــروف بــه مــرد کشــتى ســوار اســت. اگــر اندکــى بــا نــگاره شــاخ مــاه 
ــاه  ــداى م ــتى زورق خ ــن کش ــه ای ــردد ک ــح مى گ ــود واض ــه ش مقایس
اســت (تصویــر 15-16). شــکل کشــتى بــه صــورت یــک دو شــاخه قابــل 

ــر 16 ب). ــا نشــانى از خطــوط پیشــاایالمى  اســت (تصوی مقایســه ب
ــوار  ــرد کشــتى س ــاه و م ــى  شــاخ م ــا مقایســه دو اصطــالح محل ب
روشــن مى گــردد، شــکل بازنمایــى شــده انتزاعــى شــاخ مــاه، در واقــع 

همــان شــکل انتــزاع یافتــه هندســى، تجســم خــداى مــاه بــه هیئــت انســانى اســت. در 
میــان مانویــان کشــتى مــاه و کشــتى خورشــید نمــادى شــناخته شــده بــود (شــوالیه، 
ــیار گســترده اســت.  ــز بس ــک زورق نی ــه ی ــاه ب ــالل م 1385، ج 4،  569). تشــبیه ه
بخصــوص ایــن مفهــوم در تصاویــر ســومرى بــه وضــوح دیــده مى شــود (تصویــر 17). 

در آن هــا خدامــاه، کشــتیران، خــداى آب هــا و ناظــم جهــان 
نیــز یــک کشــتیران اســت (همــان). از دیــدگاه نمادپردازنــه 
ــه  ــر ب ــور از خط ــت را در عب ــدرت و امنی ــت ق ــتى حال کش

تصویر 14: قالى گل در مرکز تابلویى از چادرشب همراه با دو نماد 
چلیپا در باال، دو قالى گل کوچک در پایین و دو عالمت شبیه فلش 
در پایین و نیز دو نماد ماه شاخ دار (عکس از مازادى) نماد چلیپا در 
چادرشب مقایسه شود با نشان چلیپایى در الواح پیشاایالمى تپه 
یحیى (Damerow and Englund,1989,66) و نمونه اى از چلیپا و 

(Brice.1962,38) مستطیل در کتیبه هاى پیشاایالمى  است

تصویر 15 شاخ ماه  در چادر 
شب گیالن  قابل مقایسه با مرد 

سوار بر کشتى 

تصویر 16 الف: مرد سوار بر 
کشتى در چادرشب قاسم آباد 

(عکس از صادقى، 1393) 
مقایسه شود با ب: نشان 

پیشاایالمى که نماد خداى رعد 
(Brice.1962,38) .است

تصویر17: مهر استوانه اى، اوروك، صحنه آیینى روى کشتى، 
دونفر کشتى را هدایت مى کنند گاوى ایستاده است که بر 

پشتش شىء پلکان مانندى را حمل مى کند که برروى آن محراب 
معلق با دو دسته حلقوى مانند قرار دارد. (پارو، 1391، 108).
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ــان، ج 4، 566).  ــت (هم ــى اس ــر زندگ ــتى تصوی ــى آورد. کش ــر م خاط
بابلى هــا1 صــورت فلکــى بــه نــام کرجــى را تشــخیص داده بودنــد (بلــک، 

 .(79 ،1385

3- نمادهاى گیاهى َسَلم دار (سرو)، ساقه، گل  چلچراغ 
بــه  گیــالن  چادرشــب  در  دار  ســلم  یــا  ســرو  درخــت  نمــاد 
ــاه  ــا دور م ــرو دور ت ــاد س ــود. نم ــر مى ش ــى ظاه ــاى مختلف صورت ه
ــوى گل  ــار س ــى گل، چه ــوى قال ــار س ــب، چه ــز چادرش ــوج دار مرک م
دریایــى کــه در همراهــى بــا آن یــک نمــاد پنــج تایــى ایجــاد 
ــر 18).  ــت (تصوی ــب اس ــج چادرش ــوش رای ــود، از نق مى ش
ــونده  ــرار ش ــش تک ــک نق ــورت ی ــه ص ــه ب ــرو ک ــت س درخ
معمــوالًً حاشــیه اى تزیینــى را بــاال و پاییــن چادرشــب 
ــن).  ــاال و پایی ــت کاج در ب ــدد درخ ــد (16 ع ــاد مى کن ایج
ــدگان  ــن درخــت و درخــت شــاخه دار معمــوالًً همــراه پرن ای
بــه تصویــر کشــیده مى شــوند. پرنــده اى نشســته بــر شــاخه 
درخــت و یــا دو پرنــده پشــت بــه پشــت دو طــرف درخــت از 
ــام  ــاى ســلم دار در چادرشــب اســت. ن ــر نقش پردازى ه دیگ
محلــى آن ســلم دار را مى تــوان بــه فارســى درخــت ســالمت  
ترجمــه  کــرد. براســاس مراســم آیینــى الل شــوش زنــى (بــه 
ــا ترکــه  معنــى ترکــه زدن بى صــدا) کــه در آن ضربــه زدن ب
ــود،  ــرا مى ش ــارورى اج ــى و ب ــت بخش ــراى برک ــت ب درخ
ــالن  ــاقه اى را در چادرشــب گی ــه س ــى نقش مای ــه آیین توجی
ــان  ــاقه اى هم ــه س ــع نقش مای ــان داد. در واق ــوان نش مى ت
مفهــوم طلســمین را دارد کــه ترکــه در مراســم الل شــوش 
زنــى دارد. از نظــر تاریخــى، تصویرگــرى درخــت و حیوانــات 
محافــظ درخــت زندگــى و نیــز همراهــى درخــت بــا پرنــده، 
ــار تاریخــى گیــالن اســت.  یکــى از رایج تریــن موضوعــات آث
درخــت زندگــى نمــاد حیــات و جاودانگــى و رشــد و بالندگــى 
اســت. ایــن نقش مایــه، تمثیلــى اســت از جاودانگــى و 
سرســبزى اســت، از قدیــم چــوب ســرو فناناپذیــر و جاودانــى 
ــوم3  ــورد2 و ه ــد م تصــور مى شــد، ســرو راســت قامــت مانن
ــوده اســت کــه  ــاز عالمــت خــاص ایرانیــان ب مقــدس از دیرب
ــن درخــت را از بهشــت  ــى، زرتشــت ای ــات ایران ــق روای مطاب
آورد و در پیــش در آتشــکده کاشــت (یاحقــى، 1375، 245). 
تصاویــر زیــر شــکل هاى مختلــف کاربــرد درخــت بــه عنــوان 
ــد  ــان مى ده ــب  نش ــات را در چادرش ــى و حی ــاد زندگ نم
(تصویــر 19). مقایســه نشــان ســاقه اى مرکــزى مثلــث 

1. Babylonian
2. Murd
3. Haoma

تصویر 18: درخت سرو با نشانه ساقه ى چهار شاخه، قالى گل را در میان گرفته 
است. (عکس از صادقى،1393)

تصویر 19  الف از راست: نشان شبیه درخت در خط پیشا 
ایالمى (Brice.1962,38) ب: درخت سرو در چادرشب با 
نشان ساقه اى 12 شاخه ج:  درخت سرو در چادرشب با 
نشان چلیپا، قالى گل (صادقى،1393) خ: درخت سرو با 

یک مستطیل میان آن بر چادرشب د: نشانه ساقه اى میان 
درخت مقایسه شود با نشان ساقه اى در مرکز نشان مثلث 

 (Brice.1962,38) شرابه دار خطوط پیشا ایالمى

تصویر19 ى :ترکه هشت شاخه 
به عنوان نقش تکرار شونده دو 

سوى قالى گل (عکس از صادقى، 
(1393
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ــا نشــان ســاقه اى در چادرشــب، معنــادار بــودن ایــن  شــرابه دار خطــوط پیشــاایالمى  ب
ــر 19 د و ب). ــد (تصوی ــات مى کن ــرى اثب ــرارداد تصوی ــک ق ــوان ی ــه عن ــان را ب نش

ــف).   ــر 20 ال ــت (تصوی ــراغ اس ــوع، گل چلچ ــن ن ــر از ای ــن دیگ ــه نمادی نقش مای
قابــل مقایســه بــا نشــان ســاقه اى در خطــوط کهــن اســت و نمونــه اى از نشــان ســاقه اى 
در آثــار مارلیــک هــم بــه چشــم مى خــورد (تصویــر 20 ب). در نمونــه اى از چادرشــب 
ــه پشــت، نشــان چلچــراغ را کــه هماننــد نشــان  گیــالن مرغــان گــردن دراز پشــت ب
ــانه را  ــن نش ــرغ  ای ــار م ــد. چه ــان گرفته ان ــت، در می ــته اس ــاقه اى آراس ــن س نمادی
احاطــه کرده انــد، دو مــرغ در پاییــن و ریشــه چلچــراغ و دو مــرغ در بــاال و نشســته بــر 

شــاخه هاى چلچــراغ (تصویــر الــف20).

4- گل پاپیروس  
ــه هــم چســبیده تشــکیل شــده  اســت. ایــن نقــش  ــع ب ایــن نقــش از چهــار مرب
ــش  ــوان نق ــه عن ــواردى ب ــد و در م ــر مى کن ــب را پ ــک چادرش ــه ی ــى کل زمین گاه
ــتد  ــروس مى شناس ــام پاپی ــا ن ــى آن را ب ــردم محل ــد. م ــر مى کن ــه را پ ــى زمین فرع

ــف). ــر21 ال (تصوی
ایــن  مقایســه   21 تصویــر 
ــان هاى  ــا نش ــب ب ــش چادرش نق
خطــى کهن،شــباهت ایــن نشــان 
ــادار خطــى  ــا نشــانه هاى معن را ب
ــه  آشــکار مى کنــد. مربعــى کــه ب
چهارقســمت تقســیم مى شــود در 
ــن  ــى زمی ــه معن ــى ب ــط چین خ
در   .(39  ،1382 (ژان،  اســت 
خطــوط کهــن مربــع و مســتطیل 

نمــاد زمیــن اســت 
(قــادر، 1388، 6).     

تصویر 20 الف: نماد چلچراغ  و پرندگان انتزاعى پشت به 
پشت در چادرشب گیالن (عکس از صادقى،1393)

تصویر 20 ب: نگاره 
ساقه اى در دست 

هیأتى انسانى 
(نگهبان، 1378، 

(150

تصویر 21 الف: گل پاپیروس یا جاسیگارى روسى، چادرشب گیالن، 
قاسم آباد، مقایسه شود با نماد مربع در خط ایالمى مخطط و نیز نماد 

 ،Udu مربع تقسیم شده به چهارقسمت در همین خط و نیز نشان اودو
بز و گوسفند در خط تصویرى سومرى و نیز نماد زمین در خط چینى 

(ژان، 1382، 39).     
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و در خــط ســومرى بــه معنــاى بــز اســت. (Woods, 2015, 38) ایــن نشــان در خطــوط 
ــر 22-21)  ــت. (تصوی ــه اس ــه کار رفت ــز ب ــى  نی ــط ایالم ــاایالمى  و مخط پیش

5- نه دونه گل 
ــوزى  ــا ل ــع  ی ــدد مرب ــامل 9 ع ــه ش ــن نقــش مای ای
در کنــار هــم اســت کــه گاهــى سراســر چادرشــب را پــر 

مى کنــد. 
 نــام محلــى نــه دونــه گل، نمــاد عــددى بــودن ایــن 

ــر23). نقــش را نشــان مى دهــد( تصوی
ــکال  ــا اش ــددى ب ــاى ع ــانه ه ــن نش ــوط که در خط
هندســى نمایــش داده مى شــدند. ایــن امــکان دارد کــه 
نــه دونــه گل  نمــاد شمارشــى رمــزى باشــد. شــکل لوزى 
هــم یکــى از اشــکال بنیادیــن خطــوط ایالمى اســت کــه 
ــا ســایر اشــکال در  ــا در ترکیــب ب ــه صــورت منفــرد ی ب

کتیبــه هــا بــه کار رفتــه اســت( تصویــر24).

6- صندوقچه گل 
ــه   ــت ک ــم اس ــر ه ــه ب ــرار گرفت ــى ق ــودى و افق ــوط عم ــامل خط ــش ش ــن نق ای
مربع هایــى را ایجــاد مى کنــد. گاهــى ایــن نمــاد سراســر یــک چادرشــب را پــر مى ســازد. 
ــده اســت.  ــه ش ــالن گرفت ــان گی ــاى قدیمــى  زن ــات روى صندوقچه ه ــام آن از تزیین ن
ــه  ــزى صندوقچ ــاره رازآمی درب
شــوالیه مى نویســد: «جعبــه 
ــه  ــه ب ــى اســت ک ــاد زنانه ی نم
عنــوان تمثیــل ناخــودآگاه و 
ــه تعبیــر شــده  جســمى  مادران
و همــواره حــاوى رمــز و راز 
اســت.» (شــوالیه، 1385، ج 2، 
430) (تصویــر 25). مقایســه 
نشــان هاى  بــا  نشــان  ایــن 
ــا  ــاى پیش ــر کتیبه ه موجــود ب
ــکار  ــه را آش ــن نکت ــى، ای ایالم

تصویر 22: نشان مربع که به چهار مربع کوچک تر تقسیم شده و در میان نشان هاى خط پروتو ایالمى قرار گرفته است. 
(Brice,1962,37)

تصویر 23: نقش مایه نه دانه گل در چادرشب قاسم آباد. 
(نگارنده) مقایسه شود با عدد شمارشى 8 دایره بر الواح پیشا 

 (Brice.1962,38) ایالمى

تصویر 24: کاربرد متنوع 
لوزى در الواح پیشا ایالمى 

(Brice.1962,38)

تصویر 25  الف: صندوقچه گل در چادرشب 
گیالن (عکس از صادقى) مقایسه شود با ب:   
شکل مشابه این نشان در خط پروتو ایالمى از 

الواح سیلک (گیرشمن، 1379، 270)
 و نیز نمونه موجود در خطوط مخطط ایالمى  

(مجموعه محبوبیان)
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ــه  ــر پارچ ــى ب ــگار ایران ــگارش ایده ن ــط و ن ــراث خ ــه گل، می ــه صندوقچ ــد ک مى کن
ــران اســت. ســنتى عصــر حاضــر ای

7- َچر دسِت گل ، خورشید گل 
َچــر بــه معنــاى چــرخ و دســِت گل نیــز بــه معنــاى گل اســت. ایــن نــگاره در نــام 
محلــى خــود مفهــوم چرخــش و حرکــت را دارد. این احتمــال وجود دارد کــه از چرخش 
چــرخ ریســندگى ملهــم باشــد. نکتــه قابــل توجــه آنکــه نقشــى بــا نــام خورشــید گل 
ــه  ــر بافت ــى دیگ ــاى فعل ــراً در نمونه ه ــه ظاه ــده ک ــه مى ش ــالن بافت در چادرشــب گی
نمى شــود. ایــن نــگاره در واقــع حرکــت کاردینالــى خورشــید را نشــان مى دهــد. چهــار 
نقطــه اصلــى خورشــید اعتــدال بهــارى، پاییــزى، انقــالب زمســتانى و تابســتانى نقــاط 
اصلــى آن اســت. انقــالب صیفــى 24 ژوئــن زمانــى اســت کــه  خورشــید در غایــت اوج 
خــود در آســمان اســت. ایــن روز بــراى جشــن خورشــید انتخــاب شــده اســت. انقالبیــن 
ــى  ــه منته ــید ب ــل خورش ــا می ــه در آنه ــت ک ــروج اس ــره الب ــه دای ــوم دو نقط در نج
مى رســد (شــوالیه، 1385، ج1، 268). عمــل بافــت پارچــه نیــز یــک حرکــت نمادیــن 
ــه دو دایــره متحدالمرکــز  ــه آن ب اســت. چرخــش دوك هنــگام ریســیدن نــخ کــه وزن
ــزار  ــى، اب ــه ى بافندگ ــخ، حرف ــروج اســت. پارچــه، ن ــه الب تقســیم شــده، نشــانه منطق
ــتند. چرخــش   ــاد سرنوشــت هس ــى نم ــدان، همگ ــاجى دوك و دوک ــا نس نخ ریســى ی
دوك هنــگام رســیدن نــخ بــراى نشــان دادن آن چیــزى هســتند کــه مقــدر مى شــود  
یــا در سرنوشــت دخالــت دارد. مــاه سرنوشــت را مى بافــد (همــان، ج 2، 51). دوك بــا 
ــى را باعــث مى شــود. دوك  ــه کیهان ــردش منظوم ــى یکنواخــت مى چرخــد و گ حرکت
ــد           ــاه دی ــى م ــه نمادگرای ــک ب ــوان نزدی ــت. دوك را مى ت ــدى اس ــت اب ــون بازگش قان

ــر 26). (همــان، ج 3، 278) (تصوی

8- چنگک
ــد.  ــر مى کن ــوش را پ ــر نق ــان دیگ ــى می ــاى خال ــن نقــش  فضاه در چادرشــب ای
ــان  ــرى را در می ــه دیگ ــم، نقش مای ــروى ه ــش روب ــت نق ــورت جف ــه ص ــوالً ب معم

مى گیــرد (تصویــر 27).
ــفالینه اى  ــد. در س ــزدى مى دان ــادى ای ــوش نم ــار ش ــش را در آث ــن نق ــن ای اکرم
ــه شــکل چنــگال تبــدل  منقــوش از گل پختــه یافــت شــده در شــوش، نمــاد شــانه ب
یافتــه، یــا بــه عبــارت بهتــر بــه صــورت نیــزه اى ســه شــاخه ظاهــر مى شــود کــه دایــره 
ــرار  ــش ق ــى در ســمت مقابل ــز کوه ــک ســمت و نقــش ب ــاه در ی ــیار کوچــک  م بس

تصویر 26  الف: از راست به ترتیب نماد َچر (چرخ) دست گل در چادرشب قاسم آباد به عنوان حاشیه تکرار شونده در ردیف افقى 
باال و پایین ماه گل مرکزى، (عابددوست،1393) ب: نماد خورشید گل در چادرشب گیالن، (عابددوست، 1393 به نقل از مجابى) 

ج: تصویر چرخ ریسندگى، (عکس از صادقى، 1393) مقایسه شود با ى: نماد ایزدى، خورشیدى و آسمانى در خطوط پیشا ایالمى 
(Brice.1962,38) و سومرى
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ــاخه  ــه ش ــزه س ــن نی ــت. ای ــه اس گرفت
بعدهــا چــون نــگاره اى رمــزى و متــداول 
در مــوارد مختلــف در خدمــت یــک ایــزد 
و گاه بــر حســب موقعیــت مــالزم بــا 
ایــزدى دیگــر، بــه کار گرفته شــده و دوام 
یافــت (پــوپ، 1387، 1042) (تصویــر 27 
ــزو  ــاد را ج ــن نم ــک ای ــف). ِجرمى بِلَ ال
ــد.  ــادر بیــن النهرینــى مى دان نمادهــاى ن
بــه نظــر وى ایــن نمــاد بــرروى مهرهــاى 
دوره سلســله اى نخســتین اکــدى، بابلــى 
کهــن / آشــورى کهــن و نــو آشــورى  
نشــان داده مى شــود. ممکــن اســت ایــن 
نمــاد بــه عنــوان نشــانى در دســت خــدا 
یــا ورزا انســانى پدیــدار گــردد. بــرروى مهرهــاى از دوران اســتعمار تجــارى آشــورکهن 
در آناتولــى، خدایــى ســوار بــر گاو وحشــى، چنــگال ســه شــاخه آذرخــش را در دســت 
گرفتــه و خدایــى ســوار بــر شــیر نیــزه ســه دندانــه را نگــه داشــته اســت( بلــک، 1385، 

 .(145

9-  َدربَره گل 
ایــن نقــش مایــه شــبیه دو نقــش - پشــت بــه پشــت یــا رو در رو اســت کــه خطــى 
ــام   ــره گل بــه ایــن خاطــر بــه ایــن ن عمــودى آن دو را از هــم جــدا کــرده اســت. درب
ــناخته  ــوز ش ــاد هن ــن نم ــاى ای ــود. معن ــه مى ش ــه ســرعت بافت ــه ب ــروف اســت ک مع

نشــده اســت (تصویــر 28).

10- پروانه 
ــب  ــه در چادرش ــى ک ــى از نقوش یک
گیــالن بــه کار مــى رود نقــش پروانه اســت 
(تصویــر 29). ایــن نقــش در ترکیب هــاى 
پنــج تایــى میــان چهــار پرنــده روبــرو و دو 
ــواردى  ــه اســت. در م ــرار گرفت ــن ق تبرزی
ــوان  ــه عن کل ســطح یــک چادرشــب را ب
ــد.  ــر مى کن ــرى پ ــه سراس ــک نقش مای ی
مــردم محلــى آن را پروانــه مى نامنــد. 

تصویر 27 الف: سفالینه اى از شوش، چنگال سه شاخه، همراه بز نماد ماه (پوپ، 
1387، 1042) ب: مقایسه شود با نشان مشابه در کتیبه نگارى پیشا ایالمى (34 
,Brice, 1962) ج: قالى گل میان چهارچنگال سه شاخه، چهارپرنده، چهارماه 

درخت یا سلم درخت و چهار خط افقى، چادرشب قاسم آباد (عکس از عابددوست، 
(1393

تصویر 28  الف و ب : نقش مایه 
دربره گل بر چادرشب قاسم آباد. 

(عکس از صادقى، 1393) 
مقایسه شود با ج:  نشان پیشا 

(Brice, 1962, 34) ایالمى

تصویر 29: نماد پروانه بر 
چادرشب گیالن، با چهار پرنده 
رو در رو، دو تبرزین، نماد سرو 

در پایین و نماد مربع در باال 
(عابددوست، 1393)
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نقش مایــه پروانــه در دســت بافته ها و ســایر هنرهــاى ایــران و نیــز 
ــر 29). ــى رود (تصوی ــه کار م ــه ب ــت بافته هاى ترکی دس

ــوظ  ــدارى ملح ــبکى و ناپای ــاد س ــوان نم ــه عن ــوان ب ــه را مى ت پروان
داشــت. وجــه دیگــر نمــاد پروانــه بــر مبنــاى اســتحاله آن اســتوار اســت. 
ــتعدادهاى  ــام اس ــه تم ــت ک ــته یى اس ــم  و هس ــه، تخ ــفیره هاى پروان ش
بالقــوه پروانــه را در خــود دارد (شــوالیه، 1385، ج 2، 209). وقتــى پروانــه 
ــارت  ــه عب ــا ب ــاره اســت و ی ــى دوب ــاد زندگ ــود نم ــارج مى ش ــه خ از پیل
ــیدى و  ــش خورش ــاد آت ــه نم ــور اســت. پروان ــروج از گ ــد خ ــر مانن دیگ

ــه اســت (همــان، 210).  روزان
ــه ماننــدى را تشــکیل داده  نشــان ترکیبــى از دو مثلــث شــکل پروان
اســت کــه بافنــدگان بــه عنــوان نقــش پرکننــده زمینــه چادرشــب از آن 
ــا نشــانه هاى خطــى  اســتفاده مى کننــد. مقایســه تطبیقــى ایــن نشــان ب
ــده چادرشــب در بخشــى از  ــن نقــش پرکنن ــد ای ــى، نشــان مى ده ایالم
ــوده  ــتار ب ــى از نوش ــوده و بخش ــتقل ب ــاى مس ــران داراى معن ــخ ای تاری

اســت (تصویــر 30). 

 

تصویر 30 الف: نشان پروانه مانند در چادرشب 
گیالن مقایسه شود با ب: این نشان برلوحى از 
گل سرخ خط مخطط ایالمى، بازنگارى شایل 

(هینتس، 1386، 57) 

ج: بخشى از کتیبه پیشا ایالمى. (نشان 
(Brice,1962 36) پروانه اى
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نتیجه گیرى
ــز  ــگفت انگی ــتى  ش ــع دس ــه صنای ــالن از جمل ــو) گی ــو، چاش ــب (چارش چادرش
منطقــه گیــالن اســت کــه مزیــن بــه نقــش هــا و رنــگ هــاى الــوان و مســحور کننــده 
ــه  ــه نقش مای ــن بافت ــز ای ــده مى شــود. در مرک ــز نامی ــى“ نی ــه ” دارای ــن بافت اســت. ای
اى قــرار دارد کــه  مــردم محلــى آن را مــاه گل مى نامنــد و تاکیــد دارنــد، مــاه گل بایــد 
در مرکــز چادرشــب قــرار گیــرد. مــاه گل مزیــن بــه خطــوط جناغــى نمــاد آب اســت. 
شــاخ مــاه  مربعــى اســت بــا دو شــاخ افقــى بــه هــم چســبیده یــا مــورب کــه بــا نمــاد 
ــا  ــه صــورت عمــودى و چلیپ ــزان ب ــه صــورت خطــوط افقــى، آبهــاى ری آبهــاى آرام ب
تزییــن مى شــود و  قــدرت نمادیــن  آن افزایــش مى یابــد. گاهــى نمــاد شــاخ مــاه  بــا 
عالمــت دســت پنــج انگشــته یــا ســه انگشــته کــه در مرکــز آن تصویــر شــده ، همــراه 
اســت. نشــان دســت، نقش مایــه اى اســت کــه ارزش طلســمین دارد و مى تــوان آن را 
نمــادى ایــزدى تلقــى کــرد و بــا توجــه بــه مرکزیــت مــاه در چادرشــب آن را مى تــوان 
نمــادى آســمانى تفســیر کــرد. مــاه  ماجــرى نیــز همــان نقــش مایــه مــاه پنجــره دار 
ــا 30 مربــع بــه هــم چســبیده شــطرنجى اســت  کــه متشــکل از یــک مربــع بــزرگ ب
کــه در مرکــز آن خطــوط رنگــى افقــى نمــاد آبهــاى آرام یــا مربع هــاى تکــرار شــونده 
دیــده مى شــود. از آن جــا کــه مربــع نمــاد زمیــن، نمــادى مونــث  اســت و مربع هــاى 
ــه هــم پیوســته تلقــى کــرد، پــس  ــوان نمــاد کشــتزارهاى ب ــه هــم پیوســته را مى ت ب
شــکل صــورى ایــن نقــش نیــز بــا نــام محلــى آن مــاه ماجــرى، ارتبــاط معنایــى دارد 
ــى  ــه های ــرد. نقش مای ــان ک ــى بی ــارورى و زندگ ــوان ب ــترك را مى ت ــاى مش ــن معن ای
کــه نمادهــاى مــاه گل و شــاخ مــاه را احاطــه کــرده انــد، همگــى بــا نمادهــاى بــارورى و 
آب مرتبــط انــد. نمونــه هایــى از نقــوش چادرشــب در آثــار باســتانى شــمال ایــران بــه 
چشــم مى خوردکــه قدمــت ایــن نقــوش را نشــان مى دهــد. برخــى نقــوش چادرشــب 
ــران دارد.  ــار باســتانى ســایر محوطــه هــاى تاریخــى ای ــا نقــوش آث ــز اشــتراکاتى ب نی
17 نشــان مشــترك میــان نقــوش چادرشــب و کتیبــه هــاى پیشــا ایالمــى و مخطــط 
ــان  ــق نش ــن تطبی ــد. ای ــایى ش ــوم ق.م شناس ــزاره س ــدود ه ــه ح ــق ب ایالمى متعل
ــه  ــد ک ــه ان ــه کار رفت ــن چادرشــب ب ــادار در تزیی ــاى خطــى معن ــانه ه ــد نش مى ده

ریشــه در هنــر و تاریــخ ایــران دارد. 
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