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پيام چليپا بر سفالينه هاي ايران
گيسو قائم۱
عضو هیئت علمي دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتي

سخن آغازين
ــران، ویرانه هایي  ــالم ای ــتر آثار به جا مانده از دوران پیش از اس  بیش
ــان و عالقمندان به  ــت زمانه. جهان گردان و شرق شناس ــت از دس اس
ــیاری از این آثار را از دل  ــته اند بس تاریخ ایران در دو قرن اخیر توانس
خاک بیرون آورند. آنچه به دست آمده بخش های سالمي هم دارد ولي 
ــت و حدس ارتباط فضاها موکول به بررسي سایر  بیشتر ویرانه ای اس
نشانه هاست. کتیبه ها و حجاری های در دل کوه و سفالینه ها و مهرها 

یاری رسان محققان در یافتن بخش های گمشدۀ بناها بوده اند.
ــتاني، که کل یا بخش هایي از آن  برای درک معماری بناهای باس
قابل شناسایي نیست، به این پرسش رسیدم که »آیا ممکن است نقش 
روی سفال ها پیام معماری داشته باشد؟«. در قدم های نخستین مانند 
هر نظریه ای شک و تردید نیافتن هیچ پاسخ مشخصي تا حدودی سد 
ــفالي باستاني را داشت  راه بود. تورق کتاب هایي که تصاویر ظروف س

کمک بسیار بزرگي بود. 

چکيده

ــتار در پي یافتن پیام هایي هستیم که شاید نقش چلیپا بر  در این نوش
روی سفالینه های گذشتگانمان داشته باشد. نقوش روی سفال ها قطعًا 
ــفالینه ها، محقق  ــت. تکرار نقش چلیپا بر روی س حاوی پیام هایي اس
ــمۀ این نقش و تأثیر آن در  ــت تا به دنبال یافتن سرچش را بر آن داش
ــت با این  ــای آن دوران کنکاش نماید. امید اس ــم طراحي بناه مفاهی
ــتار قدمي هر چند کوچک در راه شناسایي فرهنگ معماری ایران  نوش

برداشته شده باشد. 

نمادشناسي، چلیپا، سفالینه، هنر ایران

.ghaem.gisoo@gmail.com .1
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ــت.  ــیح اس ــال قبل از میالد مس ــفالینه ها از پنج هزار س ــن س قدیمي تری
ــش از اختراع خط( و دوران  ــفال های پیش از تاریخ )پی مجموعه ای غني از س
ــاني را از دل خاک بیرون  ــله های هخامنشي و اشکاني و ساس تاریخي و سلس
ــیده اند. بر اساس شواهد موجود، در آن زمان حرفۀ سفالگری وجود نداشته  کش
ــت. تعدد  ــاخته اس ــته به نیازش ظروف خود را مي س ــت. یعني هر فرد بس اس
ــفالگری در خانه ها گواه این ادعاست. در عین حال در این دوران،  کوره های س
هم به سفالینه های منقوش بر مي خوریم و هم به سفال های کاماًل ساده. گویا 
درست همانند امروز ظروفي برای استفادۀ روزمره داشته اند و ظروفي هم برای 

پذیرایي از غیر.۲ 
ــازندگان، باز هم  ــدد س ــفالینه ها و تع ــاخت س ــوع زماني س ــود تن ــا وج  ب
ــت. پژوهش در نقوش  ــفال ها مشهود اس ــترکي در طرح و نقوش س وجوه مش
ــترک روی سفالینه ها با هدف به دست آوردن اطالعاتي آغاز شد که بتواند  مش
ــایر پژوهش ها در ارتباط با مفاهیم معماری باستاني ایران  ــایي برای س راهگش

باشد.

۱. خاستگاه نقش

۱ـ۱. چليپا نقشي ديرپا بر سفالينه
در ایران در شرق باستان اثر هرتسفلد مجموعه ای از تصاویر و طرح های دستي 
ــفالینه های ایران وجود دارد. در این کتاب مي توان به اطالعاتي دربارۀ  او از س
ــهر در کنار  ــید، و تپه گیان و ریش ــفالینه های تل باکون، نزدیک تخت جمش س
ــت یافت. آنچه دربارۀ نقوش سفالینه ها از این  ــتان و شوش دس ــهر و لرس بوش
ــفالینه ها سفید یا  ــت که در اکثر موارد رنگ س کتاب مي توان بازگو کرد این اس
کرم رنگ است. نقوش ترسیم شده بر روی سفالینه ها به صورت خطوط بسیار 

پرسش هاي تحقيق
1. چییه خصوصیییی در چلیپا آن را در 

زمانه ماندگار کرده است؟
2. چلیپا چه عددی و شکلی و حجمی 

را به ذهن می آورد؟ 
3. آیا می توان مفهومییی معمارانه برای 

چلیپا تصور کرد؟ 

ــت هرتسفلد،  ایران در شرق  2.  ارنس
باستان.

ت۱ و ۲. تل باکون تخت جمشید 
4000ق.م.
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ــاده، نقوش گیاهي و نقوش حیواني است. رنگ نقوش معمواًل  س
قهوه ای است. 

ــترک در اکثر  ــي است مش ــت نقش اما آنچه جالب توجه اس
ــفال ها متقدم و متأخر و در جاهای  ــفال ها. این نقش که در س س
ــت نقش صلیب با بازوان مساوی است.  ــده اس مختلف، تکرار ش
ــن نقش که مي توان آن را همانند عالمت »+« فرض کرد، به  ای

صورت های متفاوت آمده است، اما قطعًا معنای واحدی دارد.
ــفالگری اثر فائق توحیدی نیز مجموعه ای از  در فن و هنر س
ــتاني ایراني ارائه شده است. در این کتاب  تصاویر سفال های باس
ــفال ها بر مبنای چگونگي استقرار و سکونت افراد  طبقه بندی س
ــاس رنگ  ــفال ها بر اس ــت. س ــازنده و محل زندگي آن ها اس س
ــفال ها بر روی  ــتر نقوش روی س ــده اند. بیش ــز طبقه بندی ش نی
سفال های با رنگ روشن دیده مي شود. تصاویر سفال های فن و 

ــفالگری نیز، از آثار تپه سیلک، تل شغا، تپه موسیان، تل  هنر س
ــان نهاوند، و تپه حصار  ــری، تل کفتری، تل تیموران، تپه گی ج
ــیاری از این  ــت که نقش صلیب در بس دامغان، حاکي از آن اس

سفال ها نقش اصلي و تکرار شونده است. 
این نقش را، که هرتسفلد صلیب مي نامد،۳ بختورتاش چلیپا 
یا گردونۀ خورشید نامیده است.4 چلیپا که احترام به آن در آیین ها 
ــت. تالش  ــود، نمادی جهاني اس و باورهای مختلف دیده مي ش
ــر معماری این مرز و  ــتگاه این نماد و اثر آن ب ــم به خاس مي کنی

بوم بپردازیم. 

۱ـ۲. ساختار شکلي چليپا 
ــفال ها ،  ــترس از س با طبقه بندی زماني مجموعۀ تصاویر در دس
ــتاهای  ــفال های متقدم راس ــیدیم که در س ــن نتیجه رس ــه ای  ب

ــت هرتسفلد،  ایران در شرق  3. ارنس
باستان.

4. نصراله بختورتاش، نشان راز آمیز: 
گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.

ت۳. )راست( تل باکون تخت 
جمشید 4000ق.م.

ت4. )وسط( سیلک  پنج 
۱000ـ۱۵00ق.م.

ت۵. )چپ( شوش3000ق.م.

ت6. )راست( سیلک  پنج 
۱000ـ۱۵00 ق.م.

ت7. )وسط( سیلک سه 4200-
3500 ق.م.

ت۸. )چپ( تل باکون،  
تخت جمشید 4000ق.م.
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ــوط متقاطع  ــرور خط ــود و به م ــده مي ش ــتر دی ــودی بیش  عم
ــود. تصاویر  ــان مي ش ــفال ها نمای ــي بر روی س ــودی و افق  عم
ــفلد6 و توحیدی7، بدون  ــرگ۵ و هرتس ــفالینه ها در آثار واندنب س
ــترکي در  ــان از وجه مش ــي و مکاني آنها، نش ــدی زمان  طبقه بن
ــت  ــان نقش چلیپا اس ــترک هم ــن وجه مش ــت. ای ــن آنهاس  بی
ــای مختلف دیده  ــفال ها در ابعاد و اندازه ه ــر روی اکثر س ــه ب ک
ــه آن حاضر  ــرف و گاه در بدن ــف ظ ــا در ک ــود. گاه چلیپ  مي ش
ــت، تا  ــاوی اس ــت. رد چلیپا یعني صلیبي که اضالع آن مس  اس
ــت. قطعًا باید چلیپا  ــزارۀ پنجم پیش از میالد قابل پیگیری اس ه
ــده  ــول هزاره ها همواره تکرار ش ــد که در ط ــي باش دارای معنای

است.

۱ـ3. تعمقي در خاستگاه چليپا 
انسان های اولیه مي بایست به مسایل بي شماری پاسخ مي دادند. 
آتش برای بسیاری از مشکالت پاسخ خوبي بود. آتش تاریکي را 
به روشنایي تبدیل مي کرد. سرما را به گرما و مواد خام را به پخته 
ــه چوب به صورت  ــاد آتش با گذاردن دو تک ــدل مي نمود. ایج ب
ــایش و مالش پي در پي آنها  متقاطع و چلیپاوار بر روی هم و س
بر یکدیگر امکان پذیر شد و انسان توانست آتشي برافروزد و غار 
ــن سازد. شاید یکي از علل حضور نقش چلیپا  خود را گرم و روش

همین دو چوب ایجاد کننده آتش باشد.
ــبب قهر نیروهای طبیعي به هر چشمۀ  ــان ضعیف به س انس
امیدی پناه مي برد. خورشید پرستي و یا اخترپرستي و گرامي داشت 
ــدن خدایاني برای آن از نداشتن آگاهي  عناصر طبیعت و پیدا ش
ــبت دادن هر رویداد  ــتارگان و نس ــید و ماه و س صحیح از خورش
ــازی به آنها سرچشمه گرفته است. چلیپا  ــرارآمیز و مشکل س اس

نمادی از خورشید و الهه شمش است و رمزی آییني است.۸ 
ــمان پاک و بي ابر و بدون گرد و غبار  ــب هایي که آس در ش
است چون به آسمان خیره بنگریم سوسوی ستارگان را به شکل 
ــتارگان، بر  ــو زدن س ــاید تصوری از این سوس چلیپا مي بینیم. ش
روی سفالینه های تل باکون در هزارۀ چهارم پیش از میالد دیده 

مي شود.9 

ت9. )راست( تل باکون.تخت 
جمشید 4000ق.م
ت۱0. )وسط( شوش 3000ق.م.
ت۱۱. )چپ( شوش 3000ق.م.

ت ۱۲. )راست( 
لرستان1000ـ1200ق.م.

ت ۱۳. )چپ( تل باکون تخت 
جمشید

ــتان شناسي  5. لویي واندنبرگ، باس
ایران باستان.

ــت هرتسفلد،  ایران در شرق  6. ارنس
باستان.

ــر  هن و  ــن  ف ــدی،  توحی ــق  فائ  .7
سفالگری.

8. نصراله بختورتاش، نشان راز آمیز: 
گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.

9. همان. 
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در بابل و مکزیک زهره را به صورت چلیپا نشان مي دادند.۱0 
انسان های اولیه در ستیز با نیروهای طبیعت به این نتیجه رسیده 
بودند که آسمان را که جایگاه این ستارگان روشن بود به خدایي 
ــد و نیک و بد خود را از آن بدانند و آن را بزرگ دارند و  برگزینن
بپرستند. بنابراین هرچه را نمادی از آسمان بود در زندگي خود به 
کار مي گرفتند. شاید برای آنان هم مانند مردمان بابل و مکزیک 
چلیپا یادآور ستارۀ زهره بوده و این ستاره نشانه ای برای یادآوری 

آسمان بوده باشد.
ــرد که چلیپا  ــوان چنین جمع بندی ک ــت مي ت از آنچه گذش
ــمان به  ــتارگان آس ــید و س ــانه ای از آتش و خورش مي تواند نش
ــک به یقین از آن  ــد. اما آنچه مي توان نزدی خصوص زهره باش
ــت که قطعًا چلیپا نمادی از نیروهای ماورای  ــخن راند این اس س
طبیعي است و در بسیاری از فرهنگ های خارج از محدودۀ ایران 
ــفلد، واندنبرگ و بختورتاش  ــواه محققاني چون هرتس نیز، به گ

دیده مي شود.

۱ـ4. تطور چليپا
ــیار ساده و خالصه و انتزاعي است. در سفالینه ها  نقش چلیپا بس
چلیپا در بدنۀ ظرف و در کف ظرف و در وسط ظروف چه مسطح 
و چه گود به کار رفته است. بعضي مواقع چلیپا مشخص در این 
نقوش دیده مي شود. در بسیاری دیگر نیز خطوط متقاطع چلیپا را 
ایجاد مي کند. نمونه ای از این نقوش را در سفال های تپه گیان و 

تل باکون مي توان دید. در سفالینه های تل باکون ترکیب خطوط 
متقاطع چلیپاهای متعددی ایجاد مي کند که به دور ظرف حرکت 
ــومر، با وجود قدمت  ــفالینه های تمدن س مي کند. در مجموعۀ س
ــفال ها، نقوش ارگانیک و حالت های گیاهي  زماني بسیار این س
ــای تاریخي  ــم. در ظروف دوره ه ــوری را مي توانیم ببینی و جان
ــیم کنندۀ سطح ظرف است و نقوش تقریبًا واقع گرا در  چلیپا تقس

تقسیمات چلیپایي نقر شده است.
ــفالینه را دور  گاهي نواری از چلیپاهای به هم گره خورده، س
ــخص حضور ندارد  مي زند. در مواردی نقش چلیپا به صورت مش

ولي مي توان آن را کاماًل از درون زمینه بیرون کشید.   

۲. معنا

۲ـ۱. علت ماندگاري چليپا در اذهان
لودویک مولر دانمارکي بر آن است که آریایي ها چلیپا را، که نماد 
خورشید است، قبل از پراکندگي تاریخي شان به کار مي برده اند و 
دلیل گسترش همگاني آن در کشورهایي که اقوام هند و اروپایي 
ــت. پس از یک نظر خاستگاه چلیپا به  اقامت گزیده اند، همین اس

مقر اولیۀ آریایي ها بر مي گردد.۱۱ 
ــینۀ این نماد در ایران تا هزارۀ پنجم پیش از میالد قابل  پیش
پیگیری است و در دیگر جاها نیز با کمي پس و پیش تاریخي به 
ــید. پس چلیپا نماد بسیار کهني است و  همین زمان مي توان رس

ت۱4. )راست( سیلک1000-
1500ق.م.

ت۱۵. )وسط( ساری، دوره 
ساساني

ت ۱6. )چپ( تل باکون تخت 
جمشید

ــکي، و جهان  ۱0. ایمانوئل ولیکوفس
واژگون شد.

۱۱. ژان کلود فرر، سالکان ظلمات.
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چون نزد پیشینیان به گونه ای نشانۀ نیروهای نهفته در طبیعت و 
نیروهای آسماني بوده در بیشتر سرزمین ها، که دارای تمدن های 
ــود. چلیپا نشانۀ آشتي و خوشبختي  باستاني هستند، یافت مي ش
ــپاس از خدایان و  ــش و درمان کننده و س ــروی زندگي بخ و نی
درخواست آمرزش از آنان است و نیز به مانند نگهدارندۀ مردم از 
پلیدی ها و چشم زخم ها و بدبختي ها و اهریمنان و ارواح شیطاني. 
ــید و ماه و چهار نیروی اساسي، آب و باد  نمایانگر پیوند با خورش
و آتش و خاک، که بر پا دارندۀ هستي و آفرینش جهان و آدمیان 

است.۱۲
ــتان بود، مي توانستیم  اگر نماد چلیپا فقط در یونان و رم باس
ــي و نظامي و  ــت و آمدها و پیوندهای سیاس ــم در پي رف بگویی
ــپس به دیگر  ــور و س اقتصادی و فرهنگي از ایران به آن دو کش
ــت. ولي هنگامي که این نماد در میان سرخپوستان  جاها رفته اس
ــود، نمي توان گفت که با  آمریکا هم از روزگاران قدیم دیده مي ش
ــت راه یونان و رم را در  کیش مهری که چلیپا از نمادهای آن اس

پیش گرفته است، بلکه باید گفت که این نشانه به علل دیگر به 
همۀ سرزمین ها راه یافته است.

درست است که چلیپا در کیش مهری نماد بسیار پر اهمیتي 
ــت و رخت خود  ــاني یا دس بوده و پیروان این کیش آن را بر پیش
ــانۀ شناسایي یا سرسپردگي آنها به کیش  نقش مي کرده اند تا نش
ــن مهر و یا حتي  ــم این نماد تنها با آیی ــد، اما مي بینی ــود باش خ
مسیحیت وابسته نیست و پیش از آن در پهنۀ جهان و در اشکال 

نزدیک به هم دارای ارزش بوده است.
بررسي تاریخي نشان مي دهد که کیش مهر در سدۀ نخست 
میالدی به رم رفته، در حالي که نمونۀ های استفاده از این نشان 
ــالد در یونان و رم  ــتم پیش از می ــدۀ هفتم و هش ــز در س رازآمی
داست که در آن زمان مهر، پایه گذار این دین، هنوز به دنیا نیامده 
بود. شاید چلیپا نماد مهر پرستي یا خورشیدپرستي باستاني یعني 
روزگار پیش از زردتشت بوده و همراه با مهرپرستي دیرین به آن 
سرزمین ها راه یافته است. در واقع نماد شدن چلیپا با ظهور کیش 
مهری که در زمان اشکانیان پیدایي یافته و در قرن اول میالدی 
ــت، هم زمان نیست. پس باید گفت مهر دیرین،  به رم رسیده اس
یعني بغ مهر که روزگاری مقام خدایي داشته و در دین زردتشت 
نیز یکي از امشاسپندان است، با کیش مهری، که یک شخصیت 
تاریخي به نام مهر پایه گذار آن بوده و چلیپا یکي از نمادهای آن 
ــینۀ این نماد بسي کهن تر و از نظر  ــت، تفاوت دارد. زیرا پیش اس

تاریخي دورتر از کیش مهر است. 
نقش چلیپا را بر روی اندام انسان ها و دام ها و بر روی سنگ 
گورها و جنگ افزارها و بر روی سفالینه ها و زیورها و کمربندها و 
ــردر خانه ها مي نهادند. آریایي های اولیه آن را جلوی  رخت ها و س
ــای خود بر زمین نقش مي کردند و در هنگام نیایش چلیپا  خانه ه
ــان هایي که چلیپا را در جهان  را روبروی خود قرار مي دادند. انس
ــتند از نظر جغرافیایي از  آن روز به کار مي بردند و به آن باور داش
ــیار دور بودند. گویي همه یک برداشت از آن داشتند  یکدیگر بس

و به وسیلۀ آن به یک مقصد مي رسیدند.۱۳ 

۱۲. نصراله بختورتاش، نشان راز آمیز: 
گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.

۱۳. همان.

ت ۱7 و ۱۸. آثاری از سامره 
۱۵00 ق.م و سومر ۵000 ق.م
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چلیپا از سالیان دور بر دل ها نقش بسته است و چون بر روح 
ــان ها نقش دارد، مي توان عمری به اندازۀ تاریخ برای  لطیف انس

آن قائل شد.

۲ـ۲. مفهوم چليپا يا گردونۀ خورشيد در فرهنگ 
ايران

ــتفاده کرد.  ــفلد اس ــید را اولین بار هرتس اصطالح گردونۀ خورش
ــید گردونه فرض  ــي باید گفت یونانیان و رومیان برای خورش ول

مي کردند و در ایران چیزی به نام گردونۀ خورشید نداریم. 
ــرزمین  ــکل عالمت + در س نماد چلیپا برای اولین بار به ش
خوزستان در حدود پنج هزار سال پیش از میالد بر روی سفالینه ها 
ــوار بر گردونه گرد جهان مي گشته  ــت. در اوستا مهر س آمده اس
ــیده و با پیمان شکن و دروغگو  ــنایي فرو مي پاش و فروغ و روش
ــت. مهر ابزاری دارد که نشانۀ چاالکي و  در نبرد و پیکار بوده اس
ــت و به موقع مي تواند در جایگاه دشمنان راه یابد و با  دلیری اس
ــتیزد. این ابزار تندرو گردونه ای است بلند چرخ که چهار  آنها بس
اسب تیز پا مي کشندش که از خوراک های مینوی نیرو مي گیرند. 

مي توانیم این را گردونۀ مهر بنامیم.۱4
فروغ آتش نموداری از فروغ اهورامزدا است و در اینجا همۀ 
ــید گرفته تا ماه و اختران و چراغ، در  ــنایي ها، از پرتو خورش روش
ــا پرتوی از کانون  ــت و ارج. چون همۀ این نوره ــور بزرگداش خ

فروغ بیکرانه است. )قرآن کریم، سوره نور، آیه 35(
ــبب ارزش و پایگاهي که آتش در روزگاران کهن دارد،  به س
ــتۀ آتش و اردیبهشت  آن را فرزند اهورامزدا خوانده و آذر را فرش
را نگهبان آتش نامیده اند. البته منظور از آتش، آتش مینوی است 
ــان ها است و مایۀ جنبش و پیشرفت است و آتش  که در دل انس
نشانۀ ذره ای از اشه اهورامزداست که در دل هر موجودی است. 

از آن به دیر مغانم عزیز مي دارند
که آتشي که نمیرد همیشه در دل ماست

حافظ

ــان نخستین  پیدایش آتش دگرگوني عظیمي در زندگي انس
ــیاری از  ــنگي و بس ــرما و تاریکي و گرس ــد آورد، او را از س پدی
ــرایند: ای خدای  ــات داد. در نیایش آتش چنین مي س بالها نج
هستي بخش دانای بي همتا که بخشایندۀ همه چیز و از دیدۀ ما 
ناپدیدی، این آتش را که در برابر خود گذاشته ایم فروغ آفرینش 
ــیله این  ــیم و به وس تو مي دانیم و آن را به منزلۀ قبله مي شناس
ــت خواستاریم خود را به نور حقیقت  نور که ذره ای از انوار تو اس

تو برسانیم.۱۵ 
ــي را که مي افروزید آیا با تیز بیني در  خداوند مي فرماید آتش
آن مي نگرید؟ آتش را که شما از آن گرمي و روشنایي مي گیرید، 
ما موجب آسایش و رفاه قرار دادیم. ما آن را سبب یادآوری قرار 

دادیم، پس خداوند را سپاس گویید.۱6
در مهریشت کرده چهار چنین آمده است که مهر بر گردونۀ 
ــای جنگي در  ــت و همه گونه افزاره ــوار اس ــا و تیزرویي س زیب
ــتگاني او را گرداگرد جهان همراهي مي کنند.  گردونه دارد و فرش
ــرخ و مینوی و جاودانه  ــبک بال و تندرو و بلند چ گردونه اش س
ــت:  ــت کرده 17 بند 67 آمده اس ــت. در مهریش و جهان پیما اس
ــتکارترین آفریده مي گرداند و این  گردونه مهر را زیباترین و درس
گردونه را خرد مقدس آفریدگار ساخته و از زینت ستارگان آراسته 

است.
ــفید یکرنگ جاوداني مي کشند  این گردونه را چهار اسب س
ــم های پیشین آنها از  ــخور مینوی خوراک مي یابند. س که از آبش
زر و سم های پسین از سیم پوشیده است. همه به مالبند و قالده 
ــطۀ پیوستن به یک قالب شکافدار  ــته شده که به واس و یوغ بس

خوب ساخته شده از فلز قیمتي، پهلوی هم مي ایستند.۱7
ــت مهر دارای گردونه ای است ویژه و آن  در سراسر مهریش
گردونه ای است مینوی و پر تکاپو. چون مهر پرستي یاد آور روزگار 
ــت بازنگری  ــت که در دین زردتش دیرین و آریایي های کهن اس
ــت، الزم است این نشانه را گردونه مهر  شده و سازش یافته اس
بدانیم. این مهر همان بغ مهر است که پیش از زردشت ستایش 

۱4. همان. 
ــن های ایران  ــراد اورنگ، جش ۱۵. م

باستان.
۱6. نور:۲4.

۱7. مهریشت، کرده 31، بند125۱۸. 
ــان راز آمیز:  ــه بختورتاش، نش نصرال

گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.
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مي شده، و گردونه اش را به چهارسوی جهان بر فراز خانمان های 
ــتیباني مي کرده و نیز پیمان شکن را  آریایي مي رانده و از آنها پش

کیفر مي داده است.
ــتگي دارد. زرواني ها که زمان  چلیپا به کیش زرواني نیز وابس
ــتند، چلیپا را  بیکران را آفریدگار و همه چیز را آفریدۀ او مي دانس
ــانۀ گردش چرخ زمانۀ بیکران مي دانستند. آنها اعتقاد داشتند  نش
ــانۀ زایش و میرش و هست و نیست و گشاد و بست و  چلیپا نش

پیوست و گسست است.۱۸ 
ــان پدیدار  ــاره در لباس بغ ــیان مهر دوب ــان هخامنش در زم
ــوگند مي خورند. از او مي خواهند که  ــاهان به او س مي شود و ش
پشتیبان کارهایشان باشد. از او مي خواهند هر چه کرده اند همراه 

با اهورامزدا و آناهیتا از گزند و ویراني دشمنان مصون دارد. 
ــي  ــاع و اخالق عصر هخامنش ــي به اجتم ــر گاه توجه »ه
ــویم که به چه جهت مهر دگرباره تجدید  بیفکنیم، متوجه مي ش
ــجاعت و  ــتي و مودت، ش ــرد. مهر مظهر پیمان، دوس ــات ک حی
قهرماني، راستي و استواری، توانایي و پهلواني بود و شاهنشاهان 
هخامنشي و مردم آن زمان به چنین خدا یا ایزد نگهباني احتیاج 

ــتند. ایزدی که دسته های به هم آمده و انبوه سپاهیان را که  داش
در اکثریتي قابل توجه بودند حفظ کند.«۱9

ــت  ــوی جهان باید با هم دوس در دین مهری مردم چهار س
ــود و صلیب عالمت این  ــوند و صلح کل در جهان فرمانروا ش ش
اتحاد است. پس به این دلیل در ایران مي توانیم چلیپا را گردونۀ 
مهر بنامیم و این گردونه از دیرباز در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای 

داشته است.

۲ـ3. مفهوم چليپا در ديگر فرهنگ ها
ــت  ــي که برای چلیپا در فرهنگ ایران به دس ــه دنبال مفاهیم ب
ــه های دیگر جهان نیز باید  آمد، برای یافتن مفهوم چلیپا در گوش
ــتجو کرد. اگر بتوان به چنین سوابقي دست یافت، مي توان  جس
گفت چلیپا عزتي جهاني داشته است. جستجو در مدارک مختلف 
ــتان و هند و  ــور و مصر باس ــیای صغیر و آش ردپای چلیپا در آس
ــرخ پوستان و چین را نشان مي داد.  دین بودا و یونان و روم و س
ــری از یافته ها و مفاهیم مربوط به چلیپا در آن فرهنگ ها  مختص

چنین است: 
ــور، که آشوریان خود را از تبار او مي دانند،  آشور خدای کشور آش
نخست نام خود را به شهری داد و پس از آن همۀ کشور را به نام 
وی خواندند. آشور خدای آفتاب نیز بود و آشوریان از سوی خدای 
آشور دستور داشتند هر که او را نمي پرستد به اطاعت و اسارت در 
ــایندۀ زندگي بود. بر این پایه  ــمش نماد خورشید و بخش آورند. ش

آشوریان چلیپا را نماد خورشید و آفتاب مي دانستند.۲0

ــور  ــه از 824 تا 812پ م بر آش ــي اداد، ک ــرۀ شمش در پیک
ــهر کلخ نمرود به دست  فرمانروایي مي کرده و در کاوش های ش
ــت.  ــماني به گردن آویخته اس آمده، مي بینیم که چلیپا را بر ریس
ــا در میان آن جا  ــور گردنبندی مي آویختند که چلیپ ــاهان آش ش
ــور نازیر بال مربوط به سده نهم  ــت. در تصویر گردنبند آش داش
ــود که چلیپا در  پیش از میالد هم نمادهای مختلفي دیده مي ش

میانۀ آنهاست. 

ت ۱9. )راست باال( پیکره شمش
ت ۲0. )چپ( پیکره اداد پادشاه 
آشور

ت۲۱. )راست پایین( گردنبند 
آشور نازیربال

۱۸. نصراله بختورتاش، نشان راز آمیز: 
گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.

ــر  مه ــن  آیی ــي،   رض ــم  هاش  .۱9
)میترائیسم(.

۲0.  بهالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه و 
مذاهب جهان.
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ــان و بابلیان و  ــوریان و کلدانی ــن از روزگار آش در بین النهری
پیش از آنها نماد چلیپا در اندازه و شکل های گوناگون دیده شده 
ــال پیش از میالد و هم زمان  ــت. برخي از آنها از پنج هزار س اس
ــت. پاره ای از آنها سوی چرخش را  ــهر شوش اس با چلیپاهای ش
ــاده در درون دایره است که  ــان مي دهد و پاره ای چلیپای س نش

نمودار خورشید است. 
ــتان چلیپا نشانۀ زیستن و جاودانگي بود. نمادی  در مصر باس
مقدس به شمار مي رفت که به همراه مردگان در گور مي گذاشتند. 
بر جامۀ کاهنان، که خود را نمایندۀ آمون خدای خورشید بر روی 
ــتند و نیز بر سینۀ چند تن از فرعون ها نشان چلیپا  زمین مي دانس
دیده شده است. همچنین چلیپا را نمادی از جامعه های بشر اولیه 
دانسته اند که به افزارهای تولید مثل گرایش داشتند و آن را خمیر 
ــاری نیروی جنسي مي شناختند. چون  مایۀ خیر و برکت و سرش
مصری ها چلیپا را نماد نیروی باروری مي دانسته اند، آن را صلیب 
ــت که زنجیرۀ زایش در  ــات نامیده اند. زیرا با این باروری اس حی

زمان ادامه مي یابد و زندگي در پي زندگي به وجود مي آید.۲۱ 
ــکریت  ــتیکا مي نامند. این واژۀ سانس در هند چلیپا را سواس
ــته، و  ــو، به معني زیبا و خوب و فرخنده و خجس از دو بخش س
استي، به معني هستي، تشکیل شده است و در مجموع به معنای 

ــت گرد و چپ گرد  ــت. این نماد دو گونه راس ــتي نیک اس هس
ــادی  ــانه ناش دارد که معاني متفاوتي دارند. چلیپای چپ گرد نش
ــت. اما چلیپای راست گرد به معنای خوشي و  ــتگي اس و ناخجس
ــگاه شیوا سه چلیپا  ــردر پرستش ــت. بر س افزوني و فرخندگي اس
نقش شده است. بر ستوني در نیایشگاه الکش مي تارایان خداوند 
ــید  ــهر دهلي چلیپا نقش کرده اند. چلیپا نماد خورش ــروت در ش ث
ــانه ای است از بخشش و برکت و گویای آن  هندوها است و نش
ــت گمراه کننده باشد، اما  ــت که پیچ و خم زندگي ممکن اس اس

نور از میان آن مي گذرد.۲۲ 
ــگاه بزرگ بودائیان است، چلیپا  در جای پای بودا، که نیایش
دیده مي شود. پاره ای از بودائیان به ویژه در بامیان بر رخت خود 
چلیپا مي نگارند و آن را همچون نشاني جادویي و سحرآمیز برای 
ــه کار مي برند. بر  ــیب و گزند و نیش گزندگان ب ــردن آس دور ک
ــینه برهنۀ تندیس بودا به هنگام نیایش و فرورفتن در خویش  س
و نیز بر گریبان او به هنگامي که رخت بر تن دارد نگارۀ چلیپای 

شکستۀ چپ گرد دیده مي شود.
ــش از میالد در  ــدود 700 پی ــاخت ح ــر بدنۀ کوزه ای، س ب
ــان و چند جانور با چندین چلیپای  ــهر تبس یونان، نگارۀ انس  ش

۲۱. نصراله بختورتاش، نشان راز آمیز: 
گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.

22.  P. Thomas  & D.B. 
Taraporevala, Epics, Myths 
and Legends of India.

ت 22. )راست( نیایشگاه 
الکش مي تارایان

ت۲۳. )وسط( کوزۀ یوناني 
700ق.م.

ت۲4. )چپ( سفالینه مربوط به 
تمدن اینکا
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ــهر آتن نگهداری  ــود. این کوزه در موزۀ ش ــته دیده مي ش شکس

مي شود. ۲۳ 
ــتودند و چلیپا  ــرد و زن را مي س ــاروری م ــروی ب  در روم نی
ــي ای  ــق در نقاش ــر الهۀ عش ــر بوده و بر س ــق و مه ــاد عش  نم
ــا را نمادی  ــت.۲4 کرتي ها چلیپ ــي چون تاج اس ــتاني چلیپای  باس
ــای یوناني  ــکل چلیپ ــمردند. این چلیپا هم به ش ــدس مي ش  مق
ــته  ــکل صلیب شکس ــکل چلیپای رومي و هم به ش  و هم به ش
ــا نقش  ــا و روی مهره ــاني گاو و ران الهه ه ــر پیش ــت و ب اس

مي شود.۲۵
ــو مکزیکو،  ــي در آریزونا و نی ــتان هوپ ــان سرخپوس در می
ــگاه  ن را  ــش  خوی ــن  آیی و  آداب  و  ــانه ها  افس ــوز  هن ــه   ک
ــیاری بر تخته سنگ ها وجود دارد  ــته اند، کنده کاری های بس  داش
ــینۀ خود چلیپایي  ــتان ناواهو بر س ــت.۲6 سرخپوس که با چلیپاس
ــمنان حفظ  ــان را در برابر ارواح خبیث و حملۀ دش ــد که آن  دارن
مي کند. آنان از شاخ و برگ درخت چلیپایي مي سازند و بازوهای 

ــمال و جنوب و شرق و غرب مي گذارند  ــوی ش آن را به چهار س
ــاور دارند که بیمار بهبود  ــر روی آن مي خوابانند و ب ــار را ب و بیم

مي یابد.۲7
ــش تندیس او را از خمیر  ــمي برای الهۀ آت ازتک ها در مراس
ــتند. آنگاه مردم به  ــاختند و بر چوبي چلیپا گونه مي گذاش مي س
ــد و جوانان از چلیپا باال مي رفتند و تندیس  دور آن گرد مي آمدن
را تکه تکه مي کردند و میان مردم پخش مي کردند. این گونه ای 

مراسم قرباني بود.۲۸ 
بر سفالینه ای از تمدن اینکا نقش مار و چلیپا دیده مي شود. 
ــدان آهنیني پر از آتش بر سر دارد  خدای آتش مایاها۲9، آتش
که همواره باید افروخته شود. پیرامون آتشدان چندین چلیپا دیده 

مي شود.۳0 
ــتیکا برای نشان دادن نیروی یانگ و یین به  در چین سواس
ــتیکای راست گرد معرف یانگ و سواستیکای  کار مي رود. سواس
ــت. یانگ مظهر تکاپو و گرما و کهکشان  چپ گرد معرف یین اس
و یین مظهر زیبایي زنانه و آرامش و زمین است. چیني ها هر چه 
را در زمین و آسمان روی مي دهد به این دو منسوب مي کنند. 

ــیان فو، چلیپا  ــته ای به زبان چیني روی یادمان هس در نوش
ــت که نماد هو، آشتي  ــاني از چهار گوشۀ جهان اس همچون نش
ــت.  ــتي بزرگ و برادری و یگانگي میان همۀ جهانیان، اس یا آش
ــیان فو چلیپا را روی گل نیلوفر گذاشته اند و  ــنگ هس باالی س
ــت. این سه نماد برجستۀ مهری روی  ــتۀ مروارید دور آن اس رش

این یادمان آمده است.31
در چین و گسترۀ فرهنگي آن نمادهای سه گانۀ زمین و انسان 
ــمان را چنین نموده اند: انسان که روی زمین و زیر آسمان  و آس
ــردش زندگاني را همچنان ادامه مي دهد، به  زندگي مي کند و گ

شکل چلیپا و زمین و آسمان به شکل خطي کماني.۳۲ 

۲۳. نصراله بختورتاش، نشان راز آمیز: 
گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.

ــمه پیدایش  ــارت، سرچش ا. نیه  .۲4
چلیپا.

ــن  ــرق زمی ــت، مش ــل دوران ۲۵. وی
گاهواره تمدن.

ــالی  ــن، ط ــون دنیک ــک ف ۲6. اری
خدایان.

ــمه پیدایش  ــارت، سرچش ا. نیه  .۲7
چلیپا.

ــفه و  28. بهالدین پازارگاد، تاریخ فلس
مذاهب جهان.

ت ۲۵. )راست( یادمان هسیان 
فو در چین
ت۲6. )چپ( خدای آتش قوم مایا
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۲ـ4. چليپا، تداعي مرکزگرايي
ــت که در نقطۀ  ــده اس ــکیل ش چلیپا از دو پاره خط هم اندازه تش
ــودن این  ــک اندازه ب ــبب ی ــم عمودند. به س ــان بر ه مرکزش
ــمت خاصي  ــود و به س پاره خط ها بر جهت خاصي تأکید نمي ش
ــاس کشیدگي ایجاد نمي شود. اما بیش از همه محل تقاطع  احس
ــت. چشم به سمت نقطۀ مرکز جذب مي شود.  آنها مورد نظر اس

چه پیامي در این نکته نهفته است؟
ــي کنیم، چه  ــر بخواهیم معنای چلیپا را در معماری بررس اگ
ــاوی عمود بر هم چه مفهومي  درخواهیم یافت؟ دو پاره خط مس
ــاری را به ذهن مي آورد؟ آیا طرح  واره ای از پالن بنایي را  از معم
ــتای متقاطع تصوری  در ذهن بیننده بیدار مي کند؟ یا این دو راس
ــر چلیپا ایده ای  ــای معمارانه خلق مي کند؟ اگ ــي را در روی حجم
ــد، بیش از همه اهمیت ویژۀ مرکز و  برای طراحي پالن بنا باش
ــد. باید اتفاق مهمي در  ــت خواهد ش ایجاد مرکزیت از آن برداش
مرکز آن روی دهد. به زبان دیگر در مرکز این بنا قلب آن حضور 
دارد. پس با نگرش به چلیپا در یک دیدگاه معماری بیش از همه 

ایجاد مرکزیت و توجه به هستۀ اصلي به چشم مي آید. 
اما گرایش به درون و مرکز محصوریتي صوری پدید مي آورد 
که در معماری معنا مي یابد. حصاری که مرا به مرکز خود دعوت 
ــکارا ایدۀ طراحي را در بیننده مطرح مي کند. دعوت به  نماید، آش

ــي از بیرون است. در عین حال این  ــم پوش درون به مفهوم چش
ــنایان نیست. نامي دیگر این مفهوم معمارانه  درون جای غیر آش

قطعًا درون گرایي است.
ــگ و نوع زندگي  ــاس فرهن ــي در معماری براس درون گرای
ــت که همراه با  ــکل گرفته اس ــوم و جهان بیني ش و آداب و رس
ــي و اقلیمي معنای نهایي خود را به  ــایل محیطي و جغرافیای مس
ــت که از فطرت خود انسان  ــت. این معنایي اس دست آورده اس
ــت. فضای درون گرا حریم محیطي ساکنین را  ــأت گرفته اس نش
ــیدن به  ــان را به تفکر و تعمق به منظور رس ــظ مي کند و آن حف
ــن آرامش خاطر در درون راهنمایي مي کند.  اصل خویش و یافت
ــا نقش مهمي دارند.  ــکل گیری کالبدی فض بال های چلیپا در ش
ــاد مي کند در عمودمنصف اضالع  ــي که چلیپا در ذهن ایج مربع
احساس گشادگي ایجاد مي کند و در اقطار احساس جمع شدگي. 
ــا را در مربع ذهني محصور کنیم، ایدۀ طراحي به ذهن  اگر چلیپ
مي آید. ایدۀ طراحي ای که در روحیات شرقیان از گذشته های دور 

حضور داشته است.

۲ـ 5. چليپا، مفهوم عددي و شکلي و حجمي
ــه علل فرهنگي و  ــکل ها در برخي جوامع ب ــي عددها و ش بعض
ــه در جلوه های هنری  ــت. این توج تاریخي مورد توجه بوده اس
ــت. عدد چهار یکي از آن اعداد  و ادراکي نیز خود را نمایانده اس

29. Huetlotl Hue
30. j.c. Cooper, An 
Illustrated Encyclopaedia of 
Traditional Symbols.

31. محمد مقدم، جستاری درباره مهر 
و ناهید )دفتر نخست(.

32. نصراله بختورتاش، نشان راز آمیز: 
گردونه خورشید، یا، گردونه مهر.

ت 23. چلیپا تداعي کنندۀ مرکز
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ــت، که ضمن یادآوری معاني بسیار ارج خاصي  در فرهنگ ماس
ــت در چلیپا نیز مي توان پي برد که بیش از همه  ــز دارد.  با دق نی
ــي آورد. البته عدد چهار  ــع را به ذهن م ــکل مرب عدد چهار و ش

ویژگي هایي دارد که به برخي از آنها مي پردازیم. 
دربارۀ جهات جغرافیایي باید گفت که عدد چهار نشانگر چهار 
جهت اصلي است. اعتقاد گذشتگان به پدید آمدن جهان از چهار 
ــر اصلي آب و آتش و باد و خاک نیز ارتباط با عدد چهار را  عنص
نشان مي دهد. تقسیم سال به چهار فصل هم اهمیت این عدد را 
به نمایش مي گذارد. فرض وجود چهار خلط اصلي خون و بلغم و 
سودا و صفرا نیز از نمودهای اصلي این عدد در گذشته است. هم 
ــیار با واژه های چهارباغ و  چنین در اصطالح های معماری نیز بس
ــو و چهارایوان و چهاربخش سر  چهارطاق و چهارصفه و چهارس

و کار داریم. 
اما شکل چلیپا ما را به سمت مربع نیز هدایت مي کند. مربع از 
لحاظ ساختار بصری و مشخصه های هندسي بیشترین سازگاری 
ــاوی  ــار ضلع و چهار زاویۀ مس ــار دارد. مربع چه ــا عدد چه را ب
ــود چهار  ــم ش ــط اضالع آن رس دارد. دو عمودمنصف که از وس
ــاوی کوچکتر ایجاد مي کند. این دو عمودمنصف همان  مربع مس
ــت که چلیپا را ایجاد مي کند. اقطار مربع چهار مثلث مساوی  اس

ــکل از لحاظ معماری و ساختمان سازی از  ایجاد مي کند. این ش
مقاوم ترین اشکال است.

ــر در فضا عمود  ــه صورت حجمي بر یکدیگ ــر دو چلیپا ب اگ
ــت و  ــند نزدیک ترین حجمي که ایجاد مي کنند مکعب اس باش
ــتای خط عمودی که از مرکز  ــي که یک چلیپا را در راس در حالت
ــود  آن عبور مي کند به حرکت در آوریم حجمي که حاصل مي ش
ــت که از گوشه های آن چهار مکعب کوچک تر خارج  مکعبي اس
شده است. نمونۀ این حجم را در حجم بنایي بسیاری از مصادیق 

پیش از اسالم ایران مي توان دید.

3. صورت

3ـ۱. چليپا، تساوي در صفحۀ افق
دو بازوی مساوی چلیپا ضمن اینکه بر هیچ حرکتي تاکید ندارد، 
ــتایي را نیز ارزشمندتر از راستای دیگر نشان نمي دهد.  هیچ راس
ــکل توازن و تعادل و تقارن در نهایت است. نسبت به  در این ش

هیچ مسیری کششي بزرگتر از مسیر دیگر حس نمي شود. 
صلیب مسیحي به دلیل کشیدگي بازوی بلند، جهت خاصي 
ــاها  ــد. از این خاصیت در طراحي کلیس ــه بیننده القا مي کن را ب
استفاده مي  شود. حالت دعوت کنندگي بازوی بلند و حالت تاکید 

ت ۲4. )راست( زیگورات 
چغازنبیل
ت ۲۵. )وسط( نقش مرکزی
ت ۲6. )چپ( بازار الر

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

4349
ــبي را برای  ــي بازوی کوتاه بر محل تقاطع وضعیت مناس کنندگ
ــت بر عکس این  ــت. اما درس ــاها پدید آورده اس طراحي کلیس
ــاوی بازوها چیزی  ــاله را در چلیپا مي توان بیان کرد که تس مس
ــن نمي آورد و در نهایت  ــي مهار کنندۀ بازوها را به ذه جز مربع
ــاوی فرد حرکت کننده را مجدداً  فقط برخورد با این اضالع مس
به درون و به مرکز مي رساند. با دقت در نقشۀ مصادیق معماری 
ــت که پیش زمینۀ طراحي بسیاری از بناهای آرماني  ایران پیداس
ــت که عمود منصف  و آییني و مذهبي در فرهنگ ما مربعي اس
ــیم شده است. در واقع این عمودمنصف ها همان  اضالع آن ترس
ــیاری از بناها  ــت. بنابراین حضور چلیپا را در طراحي بس چلیپاس

مي توان پیگیری کرد. 

3ـ۲. نقش، پيدايش قابليت فضايي
ــرایط  ــر برای تطبیق ش ــخ های بش ــت که اولین پاس بدیهي اس
زندگي اش با وضعیت اقلیمي و مشکالت جوی و ایجاد سرپناهي 
ــه دل کوه او را از این  ــاک و چوب بوده و یا پناه بردن ب ــا خاش ب
ــاني که به دنبال پناه  ــت. آیا انس ــکالت نگاهداری کرده اس مش
ــعۀ تند و سوزان آفتاب  ــرما و باد و باران و اش گیری در مقابل س

است، مي تواند به آرمان خود نیز فکر کند؟

ــا گزیني و  ــس از یکج ــان پ ــور کنیم انس ــس اینکه تص  پ
ــت برای مسایل  ــرپناه خود، مي بایس ــخ به نیازهای اولیۀ س پاس
ــت. اگر  ــخ اس ــد، منطقي ترین پاس ــر خود جوابي یافته باش دیگ
ــانه ای آییني برای مردمان آن روزگار بوده  بپذیریم که چلیپا نش
ــت، باید ظهور به کارگیری آن را در معماری بناهای آییني و  اس

معابد بجوییم. 
ــت که از  ــتین معابد ایالمي اس ــورات چغازنبیل از نخس زیگ
ــت. آنچه در حجم کلي این  ــال پیش بر جای مانده اس 3520 س
ــت. این  ــت، فرم مکعب و خالص آن اس ــخیص اس بنا قابل تش
ــکیل  حجم عظیم که از قرار گرفتن چند مکعب بر روی هم تش
ــم دارد. عمود  ــت، دو محور عمده و اصلي عمود بر ه ــده اس ش
ــکیل دهندۀ پالن نقش اساسي در  منصف اضالع مربع های تش
ــای عمودی و افقي  ــکل گیری این حجم دارد. تمام ارتباط ه ش
ــری اولین قوس های  ــت. به کارگی بنا بر روی همین محورهاس
معمارانه بر روی محورهای تقارن در این بنا، تاکید مشخصي بر 
ــت. تصویر زیگورات نشانۀ بارزی از شکل گیری  این محورهاس

فضا بر مبنای استفاده از چلیپاست. 
چلیپا را در پالن همۀ آتشکده ها مي توان دید. آتشکدۀ نیاسر 

نمونه ای بارز است. 

ت 27. ارامگاه داریوش در نقش 
رستم

ت 28. آتشکدۀ نیاسر، نقشه
ت 29. آتشکدۀ نیاسر
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ــم پیش از میالد  ــگاه داریوش از قرن پنج ــتم آرام نقش رس
ــن چلیپا که در نمای دیگر  ــکل چلیپا دارد. حضور ای نمایي به ش

آرامگاه های هم جوار نیز هست، قطعًا بي دلیل نیست. 
ــاپور  بیش کاخ  و  ــتان  سروس کاخ  و  ــید  جمش ــت  تخ  کاخ 
و کاخ اردشیر را  ایران شناسان غربي کاخ نامیده اند. ولي تحقیقات 
ــا را بناهای  ــش از کاخ باید آنه ــت که بی ــان داده اس ــد نش جدی
ــۀ همۀ این بناها به فضاهایي با پالن چلیپا  آییني بدانیم. در نقش

برمي خوریم.
ــز رد پای چلیپا  ــم از حجاری و یا گچبری نی ــات اع در تزیین
ــکارا مي توان دید. گچبری کاخ تیسفون و کوه خواجه هم  را آش

چنین است. 
آنچه دربارۀ پالن مطرح شد بحثي را به دنبال مي آورد و آن 
ــت که تا چه حد پالن و سطح افقي در طراحي بنا خود را  این اس
آشکار مي کند. آیا فردی که در بنا حرکت مي کند متوجه پالن بنا 
ــود. یا فقط از نماسازی داخلي یا نمای بیروني نسبت به بنا  مي ش
ــت که پس از  ــناخت پیدا مي کند. پالن بنا در واقع منظری اس ش
احداث در اختیار هیچ کس نیست فقط هنگامي که بنا خراب شد 
ــوخت یا پي هایش به دست باستان شناسان آشکار شد،  و تمامًا س
ــت آورد. اما وقتي  ــوان از بالگرد تصویر جامعي از آن به دس مي ت
ــالم راه مي رویم، پرسپکتیو پالن را مخدوش مي کند  در بنای س
ــکند. با این حال حتمًا  ــای داخلي پالن را در هم مي ش و دیواره

ــیم پالن کلي را بر اساس تصاویر جزیي ای که به دست  مي کوش
ــم. وقتي موفق به این کار  ــازی کنی مي آوریم در ذهن خود بازس
ــدیم، بارقۀ ادراکي که به دست مي آوریم تجربه ای ناب است  ش

که روانشناسان آن را »تجربۀ آهان« مي خوانند. 
ــي  ــان عالم عمل و عالم دید ناش ــن تناقض از تفاوت می ای
ــت، و آنچه مقتضای  ــطح افقي اس ــود. بعد اصلي عمل س مي ش
ــالن دارد. اما زمینۀ اصلي دید  ــت، تمایل به ظهور در پ عمل اس

عمودی است. 
پالن را، مثل نقشۀ شهر، مي توان از هر جهت تماشا کرد، در 
ــتتر  حالي که تمایز میان جهات باال و پایین و طرفین در نما مس
ــت، و از دو بعد آن فقط در جهت عمودی است که نما کامل  اس

مي نماید.۳۳ 

4. طرح

4ـ۱. مهم ترين اتفاق در چليپا 
ــکده یا کاخي تشخیص دهیم، در مرکز  اگر چلیپا را در پالن آتش
ــي را به نمایش  ــت که اتفاق خاص ــقفي خواهیم داش آن قطعًا س
مي گذارد. مثاًل گنبد بر روی آتشکده دقیقًا در مرکز تقاطع این دو 
راستا اوج مي گیرد و خود را نمایان مي کند. در زیگورات چغازنبیل 
ــن نقطه بخش رنگین مجموعه قرار  ــًا در مرکز و در باالتری دقیق
ــت. در آرامگاه داریوش در نقش رستم محل تقاطع دو  داشته اس
ــت. پس مرکز چلیپا نقطه ای  بازوی چلیپا محل ورود به مقبره اس

بسیار مهم در شکل گیری فضای چلیپاگونه است.

4ـ۲. چليپا در طراحي معماري 
ــکارا درک  ــیار آش ــا را در پالن و نما و تزیینات مي توان بس چلیپ
ــخصًا مانند نمونه هایي که  ــاید نتوان مش کرد. ولي گاهي هم ش
ــخیص دهیم ولي مفهوم معماری بنا به  ــم بردیم، چلیپا را تش اس
نوعي است که حضور دو عمود منصف عمود بر هم را در فضای 

ت 30. )راست( گچبری کاخ 
تیسفون
ت 31. )چپ( گچبری کوه خواجه

ــي  ــم، پویه شناس ــف آرنهای 33. رودل
صور معماری.
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ــخیص داد. در اغلب طرح های  ــا پالن مربع کاماًل مي توان تش ب
ــز داده اند و دو  ــیار زیادی به نقطۀ مرک ــرا که اهمیت بس درون گ
ــتند مي توان چلیپا و مفهوم ضمني آن  ــاوی هس بازوی طرح مس

را درک کرد.

4ـ3. طراحي فضاهاي آرماني بر اساس الگوي 
نمادين 

ــکل گیری معمارانۀ آن نقش مهمي دارد.  نوع عملکرد فضا در ش
ــت در  ــته از باورهای مردم اس ــا که نمادی مقدس و برخاس چلیپ
شکل گیری فضاهایي که با روح انسان سر و کار دارد قطعًا موثر 
ــد حضور  ــت. همان گونه که در بخش های قبل نیز مطرح ش اس
چلیپا را در مفهوم طراحي آرامگاه ها و نیایشگاه ها به صورت های 

مختلف مي توان پي گرفت.

5. سخن پاياني
ــعي در پاسخ به این پرسش بود: آیا نقش روی  در این نوشتار س
ــفال ها پیامي برای مفهوم طراحي معماری دارد؟ ابتدا توضیح  س
ــس از تورق و  ــرح کرده ایم. پ ــش را ط ــم که چرا این پرس دادی
ــد که  ــفالینه ها این نتیجه حاصل ش ــتجو در تصاویر روی س جس
ــفالینه ها دیده  ــتری از س نقش چلیپا یا گردونۀ مهر در تعداد بیش
ــد این پژوهش بر روی نقش چلیپا  ــود. پس از آن مقرر ش مي ش

متمرکز شود. الزم بود به تاریخچه و مفاهیم و ظاهر و تأثیر این 
نقش در معماری بپردازیم. 

ــت خاستگاه  ــد. نخس ــیم ش مقاله به چهار بخش اصلي تقس
ــارۀ نقش چلیپا و  ــود که در این بخش نظراتي درب ــش چلیپا ب نق
ــخن به میان  ــیده اند، س ــه از چه اتفاق یا نیازی به چلیپا رس اینک

آمده است.
ــد. دربارۀ مفهوم  ــای چلیپا صحبت ش ــش دوم از معن در بخ
ــوم آن در خارج از مرزهای ایران  ــا در فرهنگ ایران و مفه چلیپ
بحث شد. در همین قسمت در ارتباط با مفاهیم و عدد و شکل و 

حجمي که چلیپا به ذهن مي آورد، تحقیق شد.
ــد. در  ــمت بعد دربارۀ ظاهر و صورت چلیپا تفحص ش در قس
ــش به قابلیت های ظاهر چلیپا پرداختیم. بخش پایاني  همین بخ

دربارۀ نقش چلیپا در طرح معماری و خلق فضا بود.
ــوم در اغلب  ــتن مفه ــد گفت چلیپا ضمن داش ــان بای در پای
فرهنگ های گذشته، متعلق به کشور و فرهنگ ماست و گویا در 
ــت. سابقۀ این  ــیاری از فرهنگ ها پس از ایران نفوذ کرده اس بس
طرح به دوران مهرپرستي پیش از زردتشت مي رسد، ولي احترام 
ــران و حتي پس از  ــالم ای ــش از اس و رواج آن در کل دوران پی
ــت. البته در این مقاله در حد بضاعت به  اسالم قابل پیگیری اس
ــالم ایران پرداختیم. امید  چلیپا در فرهنگ و معماری پیش از اس

ت 32 و 33. )راست و وسط( کاخ 
بیشاپور

ت ۳4. )چپ( مرکز نقطۀ اصلي 
چلیپا
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است با این پژوهش به قطره ای از دریای بیکران فرهنگ و هنر 

این مرز و بوم پاسخ داده شده باشد.
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