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ابوالقاسم دادور
 دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا )س(
  اعظم رسولی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا )س(

تحلیلی چند بر قالیچه های 
عرب جنی فارس

چکیده
آن  خالقان  ويژه  نگرش  مبين  جنّی،  عرب  قاليچه های 
است كه دست بافته هايی نادر و اسرارآميز را در هنر ايران       
رقم زده اند. برای اولين بار در سال 1371 دكتر پرهام نام 
اين طايفه و دست بافته هايشان را وارد ادبيات فرش ايران 
نمود. برخالف ناشناخته بودن اين طايفه در منابع مكتوب 
تفاسير  انساب عرب و  ايران، در كتب  تاريخی  ادبی و 

قرآنی از طوايف جنّی به تفصيل سخن رفته است. 
در روند شناخت قومی و اعتقادی اين طايفه، ظاهراً باور به 
جن و گرايش به اسرار و رموز آن يكی از عوامل تأثيرگذار 
در خلق نگاره ها و محتوای قاليچه های عرب جنّی بوده 
است. شناخت طوايف جنّی عرب و باورهايشان، احتمال 
ارتباط نسبی و بينشی اين طايفه مرموز و ناشناخته با آنان، 
گرايش های توتمی خالقان قاليچه ها و دست يابی به تأثير 

تلفيق فرهنگی سه تمدن مهم آسيای غربی، بين النهرين، 
ايران و هند در شكل گيری نگاره ها، از مهم ترين يافته های 

اين پژوهش می باشند. 

واژگان کلیدی: نگاره های قالی های عرب جنّی فارس، 
و  قالی ها  فارس،  عشايری  و  روستايی  دست بافته های 
قاليچه های عرب باف فارس، ايالت عرب فارس، قالی های 

ايلياتی فارس. 
 مقدمه

در اعصار پيش از تاريخ، نياز انسان به ارتباط با نيروهای 
مبهم و خارج از اراده و تسلط انسان بر زندگی و جلب 
به  آنان،  شرور  و  خشم  كردن  دور  لطف،  و  حمايت 
منجر شد.  نيروها  اين  جاندار انگاری  و  تشخص بخشی 
اين تشخص بخشي ها در قالب نقوش و نگاره های نمادين 
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انتزاعی، گياهی، جانوری، انسانی و تلفيقی در هنر ايران 
متجلی شدند. اين نقوش نمادين برخاسته از اعصار پيش 
از تاريخ، در طول دوران تاريخی و حتی با ورود اسالم 
به ايران در هنرهای مختلف تداوم يافتند؛ گاه بر معنای 
نمادين خود معنايی ديگر افزودند و گاه به شكل عنصری 
صرفاً تزيينی در هنرهای سنتی ايران به حيات خود ادامه 
دادند. در عصر مفرغ، فرش بافی زاده می شود. به تبع اين 
كهن سالی، نگاره های فرش به خصوص در سبك عشايری 
نژادها،  اقوام،  می يابند.  اساطيری  تاريخی  روستايی،  و 
طايفه ها، ميراث های قومی و باورهای دينی و مذهبی خود 
را به زبان نقش و نگاره های نمادين در اين دست بافته ها 
رقم می زنند و آن ها را مخلد و جاودان می كنند. اولين بار 
دكتر پرهام، نام »عرب جنّی« را در ادبيات فرش دستباف 
تنها   ،)1993,Parham؛ ايران وارد كردند.)پرهام،1371 
منبعی كه برای بررسی موجوديت اين طايفه عشيره ای 
حاصل  است،  موجود  بافته هايشان  و  فارس  استان 
پژوهش های چندين ساله دكتر پرهام می باشد؛ لذا در اين 
پژوهش سعی بر اين بوده كه ديدگاه و نظريات ايشان 
درباره طايفه عرب جنّی، اعتقادات و قاليچه های نادر و 
بی نظير اين طايفه، مبنايی برای بررسی و پژوهش بيشتر 

قرار گيرد. 

پیشینه تاریخی
جن، آیين پرستش جن و اقوام عرب جنّی

بر طبق آيات مختلف قرآن و روايات، جن آفريده ای است 
مجرد و موجود مجرد از ماده ای مشتق نمی شود.

بعضی از طبقات جن نيروی پليد و تيره اند. چون آن ها 
قدرت نفوذ در آسمان ها، تا آسمان چهارم را داشتند؛ از 
تا اسرار و  فرشتگان و مالئك استراق سمع می نمودند 
رموز آسمان را به دست آورند و بر حوادث آينده و اسرار 

خلقت آگاه شوند. با آگاهی محدودی كه نسبت به بعضی 
اسرار نهانی می يافتند، از طريق الهام و ارتباط با نفوس 
پليد بشری، به اغوای آن ها می پرداختند تا در نظام عمومی 
خلقت اخالل كنند. البته پس از بعثت پيامبر اكرم )ص( 

اين كار برای آنان ممنوع شد.
بر اساس آيين جن  پرستی و به اعتقاد جن  پرستان، قبل 
از اسالم و ميان مشركين، كاهنانی بودند كه با شياطين و 
جنّيانی كه برای استراق سمع به آسمان می رفتند، ارتباط 
داشتند و از آنان خبر می گرفتند و دستگاه كهانت رواج 
زيادی داشت. كهنه يا كاهن به كسی اطالق می شود كه 
مدعی ارتباط با ارواح و جنّيان است تا از طريق ايشان 
اخباری به دست آورد كه اكثراًُ كذب می باشند. البته وجود 
اذكار و علوم غريبه در برقراری ارتباط با اين موجودات؛ 
كه در عالم و زندگی ما وجود نامحسوس دارند، قابل 

انكار نبوده و قابل بحث می باشد. 1 
جن  پرستش  آيين  به  عرب،  مختلف  اقوام  از  طوايفی 
آيات  در  به صراحت  امر،  اين  كه  می ورزيدند  مبادرت 
قرآن و كتب مشهور انساب عرب اشاره شده است. پيش 
از بعثت پيامبر اسالم، مذاهب يهودی، زرتشتی و مسيحی 
از نواحی مختلف به شبه جزيره عربستان راه يافته بودند و 
معتقدان خود را داشتند. گروهی از اعراب به آفريدگار يكتا 
ايمان داشتند ولی معاد و رستاخيز پس از مرگ را منكر 
بودند، برخی ديگر هم پروردگار و هم آخرت را منكر 
می شدند و قائل به تأثير روزگار و دهر در زندگی  بخشی 
و ميرانندگی موجودات بودند و به احكام نجوم و جادو و 
تعبير خواب مي پرداختند. عده ای ديگر از مردمان، ستاره و 
ارباب انواع را می پرستيدند و گروهی ديگر به پرستش و 
ستايش مجردات، از جمله مالئك و جن مشغول بودند؛ 
زيرا قائل به ثنويت يزدان و اهريمن بودند. مالئك را به 
خاطر اين كه منشأ خيراتند و جنّيان را به خاطر ترس 
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از شر آن ها، می پرستيدند و حتی برای خداوند همسری 
را  واقع عرب های جاهلی جن  در  بودند؛  قائل  از جن 
می پرستيدند. هرگاه يكی از اعراب شب را در بيابان و 
صحرا اقامت می كرد و بر جانش بيم داشت، می گفت: 
»اعوذ بسيد هذا الوادی من سفهاء قومه« و بر بزرگ رييس 
جنّيان پناه می برد. چنان كه در آيه 6 سوره جن آمده است: 
»و همانا مردانی از نوع بشر بر مردانی از گروه جن پناه 
می بردند )و خود را در بيابان ها به جنّيان می سپردند( و 
بر غرور و جهالتشان سخت می افزودند«. اين كار  جنّيان 
اين  نزول  بشر می كرد. شأن  به  تكبر و طغيان  را دچار 
آيه را با ابورجا  العطاردی، شيخ و بزرگ قبيله بنی تميم 
و خاندانش، مرتبط دانسته اند كه قبل از اسالم آوردن به 

جنّيان توسل می جستند. 2 
از ديگر آيات قرآنی كه در آن به روشنی به پرستش جنّيان 
آيه 41 سوره  است،  اشاره شده  اعراب جاهلی  بين  در 
مباركه سبا می باشد: »بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم 

يومنون«. 3
نخستين قومی كه به جنّيان پناه می بردند اهل يمن بودند، 
سپس قوم بنی حنيفه و بعد از آن در ميان ديگر قبايل عرب 

اين مسئله مرسوم شد. )طباطبايی، 1374: ج 1: 239 (
كه  مليح  بنو  نام  به  از طوايف عرب،  »يكی   : هم چنين 
شعبه ای از قبيله خزاعه بودند، جن را می پرستيدند. حتی 
گفته شده پرستش و عبادت جن و عقيده به الوهيت آنان 
در ميان مذاهب خرافی يونان قديم و هند نيز وجود داشته 

است«.)خمينی نجفی، 1398 ه.ق: ج 5: 57(
در كتاب انساب عرب نوشته التميمی در قرن 6 ه.ق، به 
طايفه ای از اعراب اشاره می شود كه منتسب به جن هستند 
و »جنّی« ناميده می شوند. افراد مشهور بسياری نيز در ميان 
آنان وجود داشته اند، از جمله عالم و نحوی معروف لغت و 
ادب عرب قرن 4 ه.ق، ابوالفتح عثمان بن جنّی اهل موصل 

عراق: »الجنّی: بكسر الجيم و تشديد النون- هذه النسبه الی 
الجن- المشهور بهذه االنتساب عبدالسالم بن عمر الجنّی 
البصری الفقيه ... ابوالفتح عثمان بن جنّی النحوی المدقق 
المصنف ...«. و چنين گفته شده در ميان ايشان، كسانی 
بودند كه در رابطه با جن تبحر داشتند. )التميمی، 1382 
ه.ق: ج 3: 361( در باور و شفاهيات عامه مردم عرب 
نيز اشارات فراوانی به چشم می خورد؛ اعراب جنّيان را 
الهام بخش شاعران در سرايش می دانستند كه حتی شعر 
هم می سروده اند. هم چنين معتقد بودند قبيله ای از اعراب، 
از ازدواج انسان با نوع ماده و خاص اجنه به نام سعاله يا 
سعلی به وجود آمده اند. )زرين كوب، 1339: 949-950(

درباره اشاعه و گسترش باورهای خرافی و اعتقادی به جن، 
دكتر زرين كوب معتقد است : »شك نيست كه داستان 
جن را اعراب و مسلمانان همه جا با خود برده اند و اين 
داستان ها در هر جا و در بين هر قوم تازه با داستا ن هايی كه 
خود آن ها در باب ديوان و پريان داشته اند به هم درآميخته 

و صورتی ديگر گرفته است«. )همان: 945( 
در  جنّيان  به  مربوط   ... و  داستان ها  اعتقادات،  باورها، 
فرهنگ شفاهی مردم مناطق مختلف به وفور ديده می شود 
و هنوز هم بيم و ترس از آنان به همان اندازه اعصار قبل 
تداوم دارد. بی گمان باورهای مردم از جنّيان خرافه هايی 
بيش نيستند و ميان تعاليم قرآن درباره جن و عقايد مردم، 

فاصله و اختالف بسياری وجود دارد. 
تايلور در تعريف خرافات می گويد: »خرافات در واقع 
كه  است  سفسطه  آميز  ولی  صادقانه  فلسفی  نظام  يك 
انديشه آدمی آن را به كمك فرآيندهايی كه هنوز هم تا 
حدود زيادی برای ذهن قابل درك است، رشد داده است 
و به اين ترتيب، تكيه گاهی اصيل در جهان دارد. گرچه 
واقعيت ها هميشه سخت مخالف چنين ديدگاهی بوده  

است«. )صرفی، 1384: 168( 
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اقوام عرب فارس
اقوام عرب يكی از پرجمعيت ترين و مهم ترين گروه های 

غير ايرانی هستند كه در ايران سكنی گزيدند. 
ايل عرب فارس متشكل از دو ايل عربی لهجه جباره و 
شيبانی و اعراب چادرنشين می باشند كه از صدر اسالم 
به ايران آمده اند. ميرزا حسن فسايی نسب ايالت عرب 
ذكر      يمامه«  و  عمان  و  نجد  باديه  »اعراب  از  را  فارس 

كرده است. )پرهام، 1371: 197(
از طوايف مختلف عرب فارس می توان به عرب مزيدی، 
عرب  ابوالمحمدی،  عرب  درازی،  عرب  شيری،  عرب 

لواردانی و ... اشاره داشت. 
در دايره المعارف بزرگ اسالمی از برخی شهرستان های 
استان فارس، مانند اقليد و بوانات به عنوان جايگاه ييالق 
ايالت عرب فارس نام برده شده است كه امروزه در بهار 
و تابستان، اكثر سكنه آن ها را تيره های گوناگون ايالت 
عرب تشكيل می دهند. )گنجی،1379،دايره المعارف بزرگ 
اسالمی، جلد 9: 3788 ؛ اصغری،1383، جلد 12: 5149(

طایفه عرب جنّی فارس
 درباره موجوديت طايفه عرب  جنّی فارس، همان طور كه 
دكتر پرهام در پژوهش های اوليه خود آورده اند، در منابع 

مكتوب و تاريخی فارسی، نام يا نشانی ديده نمی شود.
 بر اساس پژوهش های دكتر پرهام، طايفه جن عراقی از 
ايل نفر )يكی از ايالت خمسه فارس شامل پنج ايل عرب 
و ايالت باصری، نفر، بهارلو و اينانلو(، می تواند با طايفه 

عرب جنّی مورد نظر مرتبط باشد. )پرهام، 1371: 236(
 بر طبق آخرين يافته های ايشان موجوديت، مناطق ييالق 
محقق  »اكنون  است:  گرديده  مشخص  آن ها  قشالق  و 
گشته كه طايفه عرب جنّی كوچ  نشين بوده و تا اواسط 
سده چهاردهم ه.ق در دشت مرغاب، جايگاه تابستانه و 

زمستانه  ]...[ قشالق و سكونت گاه  است.  داشته  ييالق 
طايفه نيز احتماالً در حوالی روستای جرغه از دهستان 
شش ده قره بالغ، شهرستان فسا، بوده است«. )پرهام،1383، 
شده،  اشاره  محدوده  در  حاضر  حال  در  تازه های:22( 
نام های عرب غنی و عرب  به  ايالت عرب  از  طوايفی 

مزيدی سكونت گزيده اند.  
دكتر پرهام در تحليل نسبت دادن »صفت جنّی« به اين 
طايفه، به نگاره های اين قاليچه استناد جسته اند: »صفت 
جنّی نيز به احتمال زياد بدان سبب به اين طايفه اطالق شده 
كه انگاره های مردان در برخی از كهن ترين دست بافته های 
آن ها دارای چهره های شيطنت بار و ريشخندآميز و كمابيش 

ترسناك است«. )همان( 
هم چنين ايشان با استناد به موجودات چهار بال آشوری، 
احتمال داده اند كه شايد اين طايفه از بين النهرين به ايران 

آمده باشد. )همان: 28(
به دليل  اطالق صفت جنّی به اين مردمان عرب صرفاً 
ويژگی های نگاره ای، چندان كافی و بسنده نيست و شايد 
و  اقوام  مادری  سرزمين های   ... و  ادبی  تاريخی،  منابع 
طوايف، در راه گشايی مؤثرتر باشند و سنديت بيشتری 

خواهند داشت. 
در كتب انساب عرب و تفاسير قرآنی به طوايفی در ايالت 
و اقوام مختلف اعراب شبه جزيره عربستان و بين النهرين 
)عراق( اشاره شده كه به صفت جنّی اشتهار دارند. در اين 
كتب از آيين، ديدگاه بينشی و اعتقادی آنان نيز سخن رفته 
است كه چندان با پيشينه تاريخی و نسبی طايفه عرب 
جنّی فارس بی  ارتباط نمی باشد. پژوهش نويسندگان اين 
سطور بر طبق موارد مطروحه در اين كتب، اين ديدگاه را 
تقويت می كند كه جنّی؛ اسم خاص طايفه يا قبيله ای نبوده، 
بلكه صفت و لفظی است اطالقی به مردمانی از طوايف و 
قبايل مختلف عرب كه به پرستش، تكريم و بزرگداشت 
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جنّيان مشغول بوده اند و يا به طريقی مدعی ارتباط با آنان 
بوده اند. در واقع جنّی، صفتی در توصيف باورهای اين 
مردمان می باشد. شايد بتوان اين باور را به مردمان عرب 
جنّی فارس هم تعميم داد و اشتهار به جنّی را به سبب 

تداوم باورهای ياد شده در آنان دانست. 

تحلیل نگاره های قالیچه های عرب جنّی
»از ديدگاه تاريخ فرش بافی فارس و ويژگی های هنری 
آن، »قالی عربی« اهميت فراوان دارد. ]...[ عشاير عرب 
برخالف عشاير ترك، پيش از آمدن به فارس هيچ گونه 
از فارسيان برگرفته و  فرش بافی نداشته و همه چيز را 

آموخته اند. 
با توجه به اين واقعيت تاريخی و نيز اين كه عربان قرن ها 
پيش از تركان به فارس كوچيده اند، بافندگان ايل عرب را نيز 
مانند بافندگان فارسی زبان نی ريز، بوانات، قنقری، سرحد 
كهن ترين  وارث  بايد  باصری؛  و  لر  عشاير  چهاردانگه، 
سنت های فرش بافی فارس دانست. به همين دليل است 
كه بسياری از حلقه های گمشده و گسسته فرآيند تطور 
و تكامل نقش مايه های باستانی را در دست بافته های ايل 

عرب بايد جست«. )پرهام، 1371: 200( 
»اين جستجو بايد با كاوش در فرش بافی مناطقی كه ييالق 
و قشالق ايالت عرب بوده است، هماهنگ باشد؛ چرا 
كه زنان عرب بی گمان بيشترين نقش مايه ها را از خزانه   
هرچند  اندوخته اند،  مناطق  همين  بافندگان  ديرين  سال 
برخی از اين نقشمايه ها در فرش بافی اين مناطق بر همان 
قاعده نخستين نمانده و متروك و فراموش گشته باشد«. 

)همان، حاشيه صفحه(
معانی و تأويل های قابل توجه نگاره ها در هنرهای ايران از 
جمله فرش دستباف ايران، در بيشتر موارد داللت بر اين 
دارد كه منشأ ازلی آن ها، باورها و عقايد زندگی مردمان 

است كه در قالب نگاره  و نماد در هنرهای سنتی ايران 
تجلی يافته اند. يكی از مهم ترين شاخصه های اين هنر، 

كاربردی بودن آن است. 
»كاربرد طرح ها در فضای فرش ايران می تواند تزيينی و 
مفهومی باشد. نقوش مختلفی كه در انواع طرح های فوق 
به صورت مجزا يا در تركيب با يكديگر مورد استفاده 
قرار می گيرند عبارتند از نقوش انسانی، حيوانی، گياهی، 
جمادات و مجردات. سه دسته اول در انواع طبيعی، انتزاعی 

و تلفيقی قابل انفكاك هستند«. )دريايی، 1386: 81( 
گستردگی و گوناگونی نگاره های انسانی و جانوری در 
نمايان  را  ويژه  سبكی  و  شيوه  انتزاع،  و  تجريد  نهايت 
ساخته است. در اين قاليچه های بی همتای فرش بافی ايران، 
پيكرنگاری انسانی و جانوری اهميتی ويژه يافته است. 
نقش نگاره ها و عناصر گياهی در قياس با تنوع پيكره های 
انسانی و جانوری بسيار كم رنگ شده  است كه البته اين 
مسئله با بار محتوايی قاليچه ها ارتباط مسلم دارد: »از حيث 
شيوه نگاره پردازی، بافندگان عرب جنّی، مانند بخش اعظم 
پيرو سبك های  فارس،  روستايی  و  عشايری  فرش بافان 
رسم هندسی و شيوه  يافته )استيليزه( و متمايل به بازنمايی 
صور و اشكال به صورت فشرده، چكيده و ساده شده اند«. 

)پرهام،1383، تازه های:23( 
نقش مايه ها و نگاره های حيرت انگيز قاليچه های عرب جنّی 
می توانند به نوعی تجلی باورهای باقي مانده از گذشتگان، 
در بينش اعتقادی به  وجود آورندگان اين قاليچه ها باشد. 
باور به قدرت نيروهای نامحسوس و جن، تكريم يا ارتباط 
با جنّيان و دخل و تصرف در امور عالم از طريق آنان در 
پيشينياِن طوايف جنّی وجود داشته است. البته اعتقاد به 
جن و نيروهای نامحسوس همواره در طول زندگی جوامع 
بشری، اقوام و طوايف مختلف بوده است و شايد در جهان  
بينی و باور طايفه جنّی فارس، نقشی پررنگ تر ايفا می كرده 
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و در شكل گيری عقايد مرموز و سری آنان نقش عمده ای 
داشته است. چنان كه دكتر پرهام در سير تحليلی نگاره های 
داشته اند:  مطلب  اين  به  متعددی  اشارات  قاليچه ها،  اين 
»اعتقاد اين طايفه مرموز به ُملك اجنه و َمَلك و ملكه اجنه 

محقق و تقريباً مسلم می گردد«. )همان: 25( 
نگاره های  انواع  نگاره  پردازی،  شيوه های  تنوع  از  جدا 

قاليچه های عرب جنّی عبارتند از:  
الف. نگاره های حيوانی

نيز  و  نخستين  از  يكی  جانوری  زندگی  »بازنمايی 
انسان  زيباشناختی  تمايالت  بيان  نمونه های  جالب ترين 
و  جادويی  عاليق  تنها  نه  شك  بدون  كه  است  بوده 
آيينی مايه انگيزش و تداوم آن در طول زمان بوده؛ بلكه 
همچنان كه از كنده كاری های روی استخوان از دوره ديرينه 
آلتاميرا پيداست، شور  يا در ديوارنگاره های غار  سنگی 
آزادگی كه روح هنر را متجلی می سازد، نيز در آفرينش 

آن در كار بوده است. 
در ايران نيز به همان داليل، زندگی جانوران از آغاز توجه 
مردمانی را كه فطرتاً از مهارت دست، دقت نظر و دقت 
تخيل برخوردار بودند، به سوی خود جلب كرد و اشتياق 
شان را به بازنمايی جانوران برانگيخت«. )پوپ و اكرمن، 

 )379 :1387
نمونه  ويژه  به  جنّی،  قاليچه های عرب  شاخصه خاص 
5، در شيوه خاص جانورنگاری اين دستباف ها می باشد: 
»ذات و هستی نقش پردازی و نگاره سازی عرب جنّی در 
جانورنگاری است؛ آن هم جانورانی كه يا به كلی خيالی و 
افسانه ای هستند يا چنان شيوه گرفته و تجريد پذيرفته اند 
كه بازشناختن الگوی عينی و طبيعی آن ها سخت دشوار 

است. 
 ،]...[ ريش دار  گه گاه  و  شاخ  خميده  پازن های  جز 
]...[، طاووس هايی كه چتر  ماكيان  صف كشيده ترنج ها 

چهارگوش دارند ]...[، شير و خورشيدها و طاووس های 
و  انگيز  حيرت  طرز  به  كه  ديگر  جانوران   ،]...[ عظيم 
سرسام آور گونه گون اند- تقريباً شناختنی نيستند«. )پرهام، 

)237 :1371

ب. نگاره های گياهی
گياهان »در اشكال و درجات گوناگون، عنصر مركزی و 
حتی قانونی هنر تزيينی آن ها ]ايرانيان[ را تشكيل می دهد؛ 
از انار دوره پيش از هخامنشی گرفته تا درخت نمادين 
ساسانی و خرمن گل های تمام عيار دوره صفوی«. )پوپ، 

)124 :1387
در قاليچه های عرب جنّی بر  خالف عناصر بارز انسانی و 
جانوری، به عناصر گياهی بسيار كم پرداخته شده است. 
در قاليچه نمونه 4 می  بينيم كه »ويژگی نمايان ديگر، فقدان 
گل و گياه و نقش مايه درختی است، ولو در نهايت ايجاز 
و تجريد هندسی« رسم شده باشند. )پرهام، 1371: 237( 
ولی در قاليچه نمونه 1 »طراحی كاماًل غير منتظره پر از 
از  ميانه تصوير، سرشار  پيچيده در  برگ درهم  شاخ و 

اعجاب و شگفتی است«. )پرهام، 1383، راز و رمز:18(
در اين قاليچه ها عناصر گياهی در قالب نگاره های نمادين 

اشكالی، نمود عينی و تجسم يافته اند. 
ديگر  »از  پيكان  مانند  پركن  جا  كوچك  نگاره های 
شگفتی های اين دفينه است كه در ديگر فرش های فارس 

و جهان مانند آن نيامده است«. )پرهام، 1371: 237(
اما در برخی موارد استفاده از اين نگاره با شيوه خاص 
نقش پردازی و تركيب بندی، در مناطق مختلف فرش بافی 
ايران ديده می شود؛ هرچند كه درباره معنای خاص آن 
از  ايلخاص  گليم های  كهن ترين  در  نمی دانيم.  چيزی 
پيكانی،  ترنج  ميان  نقش  بر  فارس4، عالوه  باصری  ايل 
نگاره های پيكانی دقيقاً مشابهی با پيكان های عرب جنّی 
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با همان نقطه رأس پيكان وجود دارد. البته شيوه پراكندگی 
اين نگاره ها در دو طرح متفاوت می باشد و بعيد نيست 
كه بافندگان عرب جنّی، از اين نگاره باصری الهام گرفته 

باشند. 
در فرش سيستان نگاره پيكان  مانند، قوچك و َكَجك ناميده 
می شود. كجك بسيار شبيه قوچك است و اين نتيجه را 
می دهد كه دو نقش مايه شبيه هم قوچك و كجك در 
نقش های سيستانی، ادغام شده اند. )حصوری، 1371: 49(

حوزه فرش بافی روستايی همدان نيز، از جمله مناطقی 
پيكان  مانند در برخی دست بافته هايشان  است كه نگاره 

نقش بسته است. 5
در قاليچه های عرب جنّی عالوه بر پراكندگی اشكالی در 
متن، بعضی نگاره ها در طول هم تكرار شده اند و عنصر 
گياهی را تداعی مي كنند كه در قاليچه 3 مانندگی آن ها به 
عناصر گياهی كامل تر و بيش تر شده است. با توجه به شيوه 
پراكندگی در سطح، مانند حضور بليغ كثرت سبزه ها و 
گياهان، اين باور كه آن ها عناصری گياهی هستند، تقويت 

می شود.
 

ج. جمادات
وام گيری نمادهايی از طبيعت و عناصر طبيعی برای بيان 
از  از اعصار پيش  ايران،  اعتقادات در فرهنگ  باورها و 
»محيط  ايران  هنر  در  است.  بوده  معمول  امری  تاريخ 
می سازد.  فراهم  را  اصلی  نقش های  و  كارمايه ها  مادی، 
مثاًل تصوير كوه روی نخستين سفالينه ها نشان می دهد 
كه ريخت طبيعت چه تأثير ژرفی ممكن است بر انسان 
ابتدايی داشته باشد«. )پوپ، 1387: 24(نماد كوه آراسته 
به نقشمايه پيكان سماوی، لوزی های الماسی شطرنجی، 
نگاره های چهارپاره و ستاره هشت  پر )قزل قيچی(، از 

جمله نگاره های نمادين گروه جمادات هستند. 

د. نگاره  های انسانی
در  مذكر،  و  مؤنث  انسانی  نگاره های  قاليچه ها  اين  در 
نوزادی، خردسالی،  انسانی چون  زندگی  مختلف  ادوار 
مؤنث،  پيكره های  شده اند.  نقش  پيری  و  بزرگ سالی 
آرايه های سه  شاخه  بر سر و دوشاخه پيچ داری در طرفين 
گردن دارند و تزيينات لباس آن ها بته جقه ای، محرمات 
و ساده می باشد و كفش بر پای دارند. پيكره های مذكر، 

آرايش موی سه  شاخه دارند.
 تزيينات لباس آن ها در برخی پيكره ها محرمات و در 
بعضی ديگر ساده است. در نمونه 2 آرايه های دوشاخه 
برخی  دارند.  در طرفين گردن  زنان  آرايه  مانند  پيچ دار 

كفش و عده ای پوتين برپای كرده اند. 
انواع گردن  پوش های پهن يا باريك حلقوی زيور گردن 
با  تمام رخ  پيكره های مؤنث و مذكر  اين  مردان است. 
فيگورهای ايستاده، يك دست بر كمر و دست ديگر رو به 

باال و يا دو دست را باال گرفته اند. 
عالوه بر اين پيكره ها، نگاره پيرمرد نشسته، زنان عشيره ای 
بدون پای پوش در حال حركت در نمونه 3 و خركچی در 
نمونه 1، كه در قياس با ساير پيكره ها بسيار حاشيه ای و 
نحيف نقش شده است، در اين قاليچه ها تصوير شده اند. 

)پرهام، 1383: 16-28( 
زیورهای سه  شاخه

 »آرايه های سه  شاخه بر سر پيكره های مادينه جنّی و در 
اين شكل و شمايل غريب و عجيب، به  طور  مسلم در هنر 
ايرانی غيرمعمول و بی همتاست. در واقع اين مورد تنها 
نمونه باقي مانده از آن آرايه سه  شاخه عجيب التركيب نقش 
برجسته پاسارگاد است كه در هنر ايرانی پس از اسالم بر 
سر و باالی انسانی قرار داده شده است«. )پرهام،1383، 
راز و رمز:21( تاجی كه بر سر نگاره چهاربال پاسارگاد 
قرار گرفته است از »تاج آيينی مصری، به نام همهمت« 
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)فريه، 1374: 32( اقتباس شده است. تنها وجه مشترك 
اين نگاره با آرايه زنان، سه  شاخه بودن آن است و اگر آن 
را الگوی اين اقتباس در نظر بگيريم، بی گمان جدای از 

معنای نمادين آن بوده است.  

ه. نگاره مجردات 
ایزدان چهاردست

ايزدان  از  تثليثی  می رسد  نظر  به   1 شماره  قاليچه  در 
چهاردست نقش شده اند. تثليت خدايان در رأس بسياری 
از اديان، شناخته شده است. تثليث هومبان، كری ريشه، 
تثليث  دوم،  هزاره  اواسط  عيالمی  دين  در  اينشوشينك 
آناهيتا در آيين مهری و يا در روايات  اهورامزدا، ميترا، 
اينين  نانا )سين(،  اوتو )شمش(،  تثليث  اوستای جديد، 
)ايشتر( در بين النهرين و تثليث برهما، شيوا، ويشنو در 
آيين های هندی، نمونه هايی از ساخت سه گانه خدايان در 
اديان و تمدن های آسيای غربی و به ويژه بين النهرين است 
و تأكيدی بر ويژگی عدد سه در ذهن مردم اين تمدن ها 
در  معموالً  پژوهشی:395-406(  )بهار،1381،  می باشد. 
اين تثليث ها تركيبی از ايزدان مذكر و مؤنث و گاه تمام 
مذكر مانند تثليث آيين های هندی، وجود دارد كه بسته به 
اهميت ايزدان، گاه ايزد و گاه ايزد بانو در رأس اين تثليث 

قرار می گيرند. 
در تثليث ايزدان اين قاليچه با توجه به چهره و آرايش 
موی سر، می توان گفت هر سه اينان ايزد بانو می باشند. 
شايد اين تثليث بيان گر سه تجلی و جلوه يا سه خويش-
قرارگرفته  نمادهای  كه  چرا  باشد،  ايزد  يك  از  كاری 
در دست اين ايزدان مشابه هستند و معموالً هر ايزدی 
نمادهای مخصوص خود را دارد. اين مسئله می تواند بر 
سه تجلی از يك ايزد يا اشتراك و همسانی در خويش  

كاری و وظايف خاص اين ايزدان تأكيد داشته باشد. 

نقوش  با  ارتباط  و  بین النهرینی  و  هندی  ایزدان 
قالیچه های عرب جنّی

ویژگی های چهره پردازی و پيكرنگاری ایزدان
ارتباط عملی و عينی نزديكی بين تمدن و فرهنگ آسيای 
تا  بين النهرين چهار هزار  با  هند و اروپايی  از  پيش  ميانه 
سه هزار و پانصد سال پيش از ميالد، از طريق باستان  
شناسی اثبات شده است. ايزد بانوی كهن سومری به نام 
نانا )نانای، ننا، سين( در رأس تثليث ايزدان بين النهرين، 
جايگاه و اهميت ويژه ای داشت. ايزد بانو نانا محصول 
فرهنگ كشاورزی تمدن جنوب غربی ايران و بين النهرين 
بود و در تمدن های عيالم و بين النهرينی مورد پرستش و 
تقديس قرار می گرفت. نانا ايزد بانوی ماه، شب، تقويم 

قمری و تضمين  كننده بركت و ثروت بود. )همان(
در ازمنه پيش از تاريخ، آيين پرستش او در تمام ماوراءالنهر 
و آسيای ميانه رواج می يابد و تا دوره اشكانيان هم تداوم 
داشته است. در معبد اين ايزد بانو در شهر نسا، آيين های 
كهن از جمله روسپی گری رايج بود كه مراسمی نمادين 
از خويش  كاری اين ايزد يعنی باروری و بركت  بخشی بود 
كه در تمدن های آسيای غربی به ويژه بين النهرين و عيالم 

رواج داشت. )بهار،1381، از اسطوره:103(
 در قديمی ترين ديوارنگاره های سغدی ماوراءالنهر )سده 
با  پنجكنت  عمومی  معابد  در  ميالدی(  هشتم  تا  پنجم 
موضوعات اعتقادی و مراسم مختلف مذهبی، ايزدان كهن 
ايرانی و بين النهرينی مشخصاتی خاص می يابند؛ ازجمله 
ايزد بانو نانا، تحت تأثير تمدن هند به صورت ايزد بانويی 
چهاربازو تصوير می شود. نقاشی های سغدی و پنجكنت، 
ارتباط صوری و تصويرشناختی مشخصی از عناصر و 
سبك های ايرانی، هندی و يونانی را بازگو می كنند. )پاكباز، 

)39 :1383
تعداد بازوان در ايزدان هندی متعدد است و معموالً از 4 
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بازو و گاهی تا 34 بازو می رسد. تعدد بازو فقط خاص 
يك ايزد نمی باشد؛ چنان كه شيوا 4 بازو، تجليات ويشنو 
چون كالكين 4 بازو، كريشنا 4 تا 8 بازو، بودهی ستوه 34 

بازو و ... دارند.
دكتر پرهام در نظريه ای منشأ پيدايی نگاره های چهاردست 
تاريخ سنت های  »در  می كند:  بيان  اين گونه  را  قاليچه ها 
يافت  پيكره چهاربال  نمونه  يك  تنها  ايران  پيكر نگاری 
می شود. در محل ويرانه های هخامنشی در پاسارگاد بر 
يك نقش برجسته، پيكره غول آسايی با چهار بال گشوده 
در جهت های متقاطع قد برافراشته است. ]...[ اين پيكر 
كه برخی از باستان شناسان آن را تصوير خداگونه كورش 
انگاره  باستان شناسان  اكثريت  باور  به  می دانند،  بزرگ 
»فرشته نگهبان« و روح پاسدار كاخ های سلطنتی است«. 

)پرهام،1383، راز و رمز:20(
به  پاسارگاد  »هرچند كه به خاطر وجود نقش برجسته 
شواهد نسبتاً قطعی نزديك شده ايم، اما شايد هرگز ندانيم 
احتمال  بال ها شده اند.  چگونه و چرا دست ها جانشين 
به گمان  از مردم جدای مرموز، كه  دارد كه »جن« های 
»سم« دارند، بر پايه فرشته چهاربال پاسارگاد نوعی قهرمان 
خداگونه چهاردست برای خود الگوسازی كرده بوده اند و 
چهار دست پادشاه اجنه ]...[ برگرفته از آن است«. )همان(
در هنرهای مفرغی لرستان عالوه بر نگاره آدميان با دو 
بال و دو دست توأمان، نگاره آدميان چهاربال نيز ديده 
می شود. سر سنجاقی مفرغی نمونه ای از آن می باشد كه 
پيشينه اين نگاره را به قبل از هخامنشيان می رسد و متأثر 

از هنر آشوری- بين النهرينی است. 
نكته قابل توجه اين است كه در هيچ كدام از نگاره  های 
انسان های دوبال و چهاربال آشوری، مفرغينه های لرستان 
و نمونه های هخامنشی، وجود بال ها به حذف دست ها 
منجر نشده و دست ها كاركرد و عملكرد خود را حفظ 

نموده اند. 
»پيكره های ظاهراً مادينه اما ناآشنايی با چهار دست نيز 
هستند كه پاهايشان برهنه و ظاهراً در حال حركت است 
و جامه های كاماًل متفاوت و باشكوه تری بر تن دارند. ]...[ 
حس شكوه و جاللی پرهيبت، حالتی باوقار و عطوفتی 
بی پايان در بيننده برمی انگيزند كه به گونه ای چشم گير در 
چشم های سحرآميزشان بازتاب يافته است- چشم هايی 
كه بسيار نزديكند و در  عين حال بسيار دور و همه چيز 
را از ناكجا نظاره می كنند. ديدارشان، رخسارشان و خود 
حضورشان قهرآميز، فريبنده و تقريباً هول انگيز است. ]...[ 
اين موجودات غريب در قياس با پيكره های انسانِی تخت 
و صاف و خشك و سردرو- چه زن و چه مرد- چند 
بعدی و جان دار و سرشار از احساس و عاطفه به نظر می آيند.

 از شكوه و جاللشان رحمت و وقاری شفقت آميز می تراود. 
عنصری از جهان اثيری و تقريباً قدسی در خود دارند.به 
نظر می رسد از چهره آفتاب سوخته شان نور خورشيد پرتو 

افشانی می كند«. )پرهام،1383، راز و رمز:18(
بيان ويژگی ها و توصيفات ايزدان چهاردست قاليچه های 
ايزدان  با  بسياری  همانندی  و  همگونی  جنّی،  عرب 

بين النهرين دارد. 
در بين النهرين: »خدايان معموالً به شكل انسان انگاشته 
می شدند، سخت قاهر و رعب آور و درخششی سوزان 
داشتند. شايد بخشی از اين وحشتناكی و سوزانندگی به 
اعصار  اقوام سامی  نزد  در  پرستش خدايان خورشيدی 
باستان بازگردد كه خاطره تابش داغ و سوزان خورشيد 
را در سرزمين اصلی شان از ياد نبرده بودند«. )بهار،1381، 

پژوهشی :407(
چشمان سحرآميز و درشت اين ايزدان يادآور هنر پيكره 
چشمان  بر  تأكيد  است.  بين النهرينی   - سومری  سازی 
بسيار درشت از ويژگی ها و شاخص ه ای مهم پيكره  سازی 
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سومری می باشد. )مرزبان، 1374: 7(
شيوه  به  ايزدان،  روبه  روی  از  و  برهنه  پاهای  هم چنين 
تنديسك های سومری است. برهنگی پاها بی گمان نشان 
از جايگاه الهی و تقدس حريم اين ايزدان دارد. پيكره های 
آيينی معموالً پای برهنه هستند و هم چنين در سنت مردمان 
شرقی، هنگام دخول به حريم اماكن مقدس، كفش ها را از 
پای بدر می آورند. اين سنت حتی در موقع ورود به خانه 

به عنوان حريمی مقدس رعايت می شود. 
زيرا  دارند  سر  بر  بلندی  مخروطی  كاله  پيكره ها  »اين 
سرپوش از تجسم های انسانی الهه های هندی بوده است. 
تن پوش بلندشان، كه برگرد تنشان پيچيده و يك انتهای 
آن بر روی سرشان قرار گرفته، كاماًل می تواند بازنمودی 

از ساری هندی باشد.
 اما اين برداشت به نوبه خود تناقض  آفرين است، چه هيچ 
انگاره ای از خدايان و يا آواتارهای هندی سراغ نداريم كه 
تن پوش ساری برتن داشته باشد«. ) پرهام،1383، راز و 

رمز:18(
بی گمان نمی توان وام گيری ايزدان چهاردست را از تمدن 
هندی كه تعدد بازوان مختص آن هاست، ناديده گرفت 
و وجود پيش  نمونه در خلق و آفرينش آن ها را ضروری 
ندانست. كاله مخروطی پارواتی همسر شيوا نيز می تواند 

دليلی ديگر بر اين وام گيری باشد. )تصوير 5(
ليكن نكات در خور تأمل هم در اين مسئله وجود دارد؛ 
اغلب خدايان و ايزدان هندی معموالً برهنه و نيم  برهنه 
قاليچه های عرب جنّی،  آن كه در  تجسم می شوند حال 
لباسی بر تن دارند كه يك سر آن روی شانه طرف ديگر 

قرار گرفته است.
و  پوشش  با  ايزدان  اين  و كاله  پوشش  نوع  از طرفی   
كاله پيكره های تخت جمشيد نيز بی شباهت نيست كه 
در محدوده كوچ عشاير عرب بوده است. پوشش بلند 

ايزدان در نقش برجسته های پلكان آپادانای تخت جمشيد 
بر تن نمايندگان آشوری ديده می شود. هم چنين نوع كاله 
مخروطی اين نقش برجسته ها از نمای روبه رو می تواند 
البسه  در  البته  باشد.  جنّی  عرب  ايزدان  برای  الگويی 
پيكره های تخت جمشيد تزييناتی صورت نگرفته است 

و بدون نقش و نگار می باشند. 
تنوع  بخشی به جزييات و اضافات می تواند از ذهن بافنده 
نشأت گرفته باشد زيرا هنر در ايران، به ويژه در دوره 
اسالمی، از فضای خالی به شدت پرهيز دارد و نوع تزيين 
لباس تمام انگاره های انسانی، محرمات می باشد و حتی 
كاله اين ايزدان عيناً و با تمام جزييات به عنوان بخشی 
از پيكره جانوری درآمده است. بخش فوقانی بال و پر 
طاووس قاليچه 2 در سمت چپ باالی تصوير، شاهدی 

بر اين مدعاست. 
تخت  پيكره های  گوش  پشت  از  كه  آرايه هايی  حتی 
جمشيد بيرون آمده است و در پيكره های نمايندگان ديگر 
ملل نظير شام هم ديده می شود، در قاليچه های عرب جنّی 
1، 3 و 4 به عنوان آرايه ای برای زنان و در قاليچه 2 برای 
مردان، در طرفين سر استفاده شده است. )تصوير 7( و يا 
در تصوير اهورامزدا در تاالر صد ستون تخت جمشيد نيز 

اين آرايه ها از طرفين حلقه ميانی نگاره بيرون آمده اند.6
قبل از نقش برجسته های تخت جمشيد، در قرن 12 پيش 
پيكره شير  با  از ميالد، نقش برجسته سنگی تل حلف 
بال دار، كالهی مخروطی بر سر و آرايه هايی پيچ دار دارد 

كه از پشت گوش ها در طرفين سر بيرون آمده اند. 
اين آرايه ها ظاهراً در امتداد و دنباله كاله و سرپوش باالی 
مفرغی  پيكره های  در  و   )8 )تصوير  هستند  پيكره  سر 

لرستان هم ديده می شوند. )تصوير 9(
لباس  روی  كمربندی  برجسته ها،  نقش  اين  در  هرچند 
ريشه ای  كمربند  بستن  سنت  نمی شود،  ديده  پيكره ها 
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ديرينه دارد و از ويژگی های خاص الهگان حاصل خيزی 
بين النهرين و عيالم بوده است. 

زیور آالت و جواهرات
از شوش و  در سنت مشترك تمدن های آسيای غربی، 
آرايه های  ايزدان  موهنجودارو،  تا  بين النهرين  و  عيالم 
گردن بندهای  گردن،  دور  طوق های  مجلل،  و  آويخته 
كمربندهای  و  كمر  دور  برای  مهره  رشته  يك  سنگين، 

مرصع و چندين دست بند و خلخال بر پيكر خود دارند.
 برای نمونه در عيالم »مجموعه اشيا و تزيينات موجود 
در معابد داللت بر آن دارد كه برای پيكره های مقدس، 
از زيباترين جواهرات و زيورهای  مجموعه های كالنی 
زمان  استادكاران  فقط  كه  می آمده  فراهم  گران بها 
زيورهای  و  زر  طبعاً  قرار  اين  از  بسازند،  می توانستند 
الهه بزرگ در مناسبت های مختلف تغيير می يافته است؛ 
گردن بندها، زنجيرها، دست بندها و خلخال هايی كه كمابيش 
مطابق اصل بر روی تنديسك ها نقش بسته اند«. )اكرمن، 

7)255 :1387
از مجموع آن چه گفته شد، می توان احتمال داد كه باورهای 
خرافی و اعتقاد به دخل و تصرف جنّيان در زندگی آدميان، 
برتری اين موجود را در باور مردمان عرب جنّی فارس 
رقم زده و برای آن ها مقام سروری و شايد خدايی قائل 
شده اند و با استفاده از اندوخته های پيشينيان و تجارب 
به شبيه سازی دست زده  اطراف  از محيط  بصری خود 

و اين باور را در قالب نگاره های چهاردست رقم زده اند.
 البته نبايد فرضيه حلقه گمشده را از نظر دور داشت؛ 
شايد در فرهنگ و هنر اين مردمان چنين نمونه هايی وجود 
داشته اند كه باقی نمانده و يا حداقل از نظر ما دورمانده 
است. هم چنان كه كه دكتر پرهام آورده اند: »اما آن چه در 
از  گروهی  كه  است  اين  دارد  خاص  اهميت  ما  بحث 

موجودات چهاربال اساطير آشوری از زن و مرد، عيناً و 
)پرهام،1383،  می شده اند«.  جنّی«،)genie(خوانده  دقيقاً 

راز و رمز:28(

فرشتگان
در قاليچه های عرب جنّی نگاره برخی انسان های مذكر، 
نيم بالی در پشت قرار دارند كه بی گمان برای قائل شدن 
نوعی مقام و برتری نسبت به ديگر نگاره های انسانی مذكر 
می باشد. هرچند در تصويرنگاری تمدن های بين النهرين و 
به ويژه آشوری برای ايزدان، نيمه ايزدان، ددان، جانوران 
اما  است،  می شده  تجسم  هم  پر  و  بال   ... و  افسانه ای 
ناخودآگاهِ جمعی بشر كه مكان كهن  انگاره هاست، غالبًا 
بشر  و  ميانجی خدايان  كه  فرشتگان  برای  را  پر  و  بال 
هستند و يا برای روح و نفس قائل می شود تا بتواند به 
ورای زمين مادی و قلمرو خدايان نزديك شود؛ چرا كه 
آفريده های فرشته  مانند قادر به پروازند و به شكل پرنده 
به  اسالمی،  نگارگری  در  فرشتگان  هم چنان كه  هستند، 
كالبد و هيئت انسانی با دست ها و بال ها ترسيم مي شوند. 

اساطير  پيدايی  خدايان،  جايگاه  و  آسمان ها  به  عروج 
بال دار را در پی داشته است:  مربوط پرواز و نگاره های 
»قائل شدن بال و پر برای روح يا نفس نمونه های متعدد 
دارد«. افالطون معتقد است: »بال و پر آن قسمت از تن 
است كه از همه اعضای ديگر به خدا نزديك تر است، 
چه خاصيت طبيعت آن گرايندگی به سوی آسمان ها و 
است«.  خدايان  مسكن  آن جا  و  جاست  بدان  تن  بردن 

)پورنامداريان، 1386: 405(
يونگ از پرنده و بال و پر به عنوان نماد تعالی با ويژگی 
خاص مكاشفه ای ياد می كند كه توانايی دريافت حقايق 
و رويدادهای فرادست را به فرد می دهد. )يونگ، 1384: 

)226
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تحلیل محتوایی و ساختاری
در بررسی و تحليل نگاره ای و محتوايی سعی شده تقدم 
تاريخی بافت قاليچه ها رعايت شود. با وجود اين كه نمونه 
5 از لحاظ تاريخی بر ديگر نمونه ها مقدم است، چون به 
لحاظ محتوايی با نمونه های ديگر متفاوت است، قاليچه 
نمونه 1 به عنوان پيش نمونه در روند تحليل محتوايی در 

نظر گرفته شده است. 

الف. قاليچه نمونه 4
 ساختار اين قاليچه، ساختاری رايج در فرش های ايرانی 
به ويژه عشايری و روستايی به نام ترنجی است كه از سه 
ترنج به هم پيوسته تشكيل شده است. ترنج يا حوض، 
مرتبط با آب و باران  خواهی و نمادی از آب گير و حوض 
انواع نگاره های  از تنوع و گوناگونی  است. صرف نظر 
جانوری در اين قاليچه، فراوانی طلسم های باران  خواهی 
نگاره های جانوری،  تمامی  و آب شگفت آور می نمايد. 
انتزاعی و نمادين و حتی عناصر حاشيه ای در ارتباط با 
و  مردم  باور  و  زندگی  در  آن  اهميت و جايگاه  و  آب 

وابستگی حيات به آن است. 
پر  دوازده  گل های  گرفتن  قرار  مركزيت  در  طرفی  از 
اعتقاد كهن سال  اين  خورشيدی در مركز ترنج ها، مبين 
كه  را  زمين  مذكر  عنصری  مثابه  به  كه خورشيد  است 

عنصری مؤنث است، بارور می كند. 

ب. قاليچه نمونه 1
كاركرد  از  فرش  اين  در  نمادين  نگاره های  و  نقش 
اسطوره ای آن حكايت دارد. باورهای مذهبی و فرهنگی 
بافنده در كار تجلی يافته است و خلق، آفرينش، تولد و 
روند تكاملی زندگی نباتی، حيوانی و انسانی در كنار هم 
در ساختاری مشترك بيان شده  اند. جهان برين، جايگاه 

ايزدان با جهان فرودين و جايگاه مخلوقات درهم آميخته 
ايزدان، در عمل  به نمايش درآمده اند و  و در طول هم 

بركت  بخشی به زندگی آفريدگان خود هستند. 
متن فرش به سه پالن تقسيم شده است و سه مرحله 
از زندگی يك طاووس در پالن اول ديده می شود. روند 
رشد زندگی انسانی، از مرحله قنداقی به صورت خطی و 
عمودی در طرفين طول كار، به مرحله كودكی و سپس 
ايزدان حضور  اول  پالن  در  می شود.  منجر  بزرگ سالی 
ندارند و دو فرشته )انسان های مذكر با نيم بال در پشت(، 
نماينده حضور خدايان در زندگی زمينی هستند. برشی 
ناگهانی چشم را به پالن دوم هدايت می كند كه عناصر 
گياهی در آن ناگهان ظاهر شده اند و بخش وسيعی از پالن 
دوم را در برگرفته اند. ارتباط پالن اول و سوم از طريق 
عنصر خطی آبی رنگ صورت می گيرد. اين عنصر خطی 
نمی تواند به گياهی رونده، مانند شود بلكه بيشتر شكل راه 
را می ماند و به تبع رنگ آبی، ظاهراً بازنمايی نهر يا رودی 
است كه عناصر گياهی زندگی خود را بدان وابسته اند. 
تضاد رنگی عنصر خطی با ديگر نگاره ها و مبدأ و مقصد 
در  می كند.  تشديد  را  عنصر  اين  ارتباطی  اهميت  آن، 
پالن دوم از حضور فرشتگان خبری نيست و اين ايزدان 
هستند كه حضور دارند. خنجر ميترا، كشنده گاو و آورنده 
بركت و باوری زندگی نباتی و جانوری، در دست شير و 
خورشيدهای چهار گوشه تصوير و در دست ايزدان قرار 
گرفته است و شايد داللت بر اين می كند كه اين ايزدان 
در كار بركت بخشی و باروری زندگی گياهی و جانوری 
و حيات انسانی هستند. عنصر ديگری نيز در دست اين 
ايزدان می باشد كه نمی توان با صراحت آن را به چيزی 
مانند كرد و حدس زده مي شود جغجغه يا زنگ كوچكی 
و  به موسيقی  اشاره  و  ايجاد می كند  است كه موسيقی 

آهنگ جاری در كاينات دارد. 
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وسعت فضا در پالن سوم نسبت به دو پالن ديگر در 
درشت نمايی پيكره ها و نگاره ها، تأكيدی بر اهميت اين 
بخش است. جاي گزينی ايزد چهاردست در رأس ديگر 

ايزدان و نگاره های انسانی اهميت ويژه او را می رساند. 
نكته قابل توجه در اين است كه نيم بال را فقط نگاره های 
انسانی مذكر دارند و مؤنث ها از آن محرومند. در دست 
يكی از اين عناصر مذكر شاخه يا تركه ای است و در كنار 
او پرنده ای با هاله ای شش  گوش در دور سر وجود دارد 
كه ظاهراً از تقدس اين پرنده حكايت می كند. نگاره ای كه 

دو نمونه ديگر از آن نيز در قاليچه 3 وجود دارد. 
در فرهنگ بين النهرين اين هاله مقدس ملمو ناميده می شود 
و به معنای »درخشش پرهيبت« است. با توجه به معتقدات 
مذهبی، از آن خدايان و موجودات ايزدی بوده و حرمت و 
تقدس شاه، به ويژه در متن های آشوری، با هاله و پرتوی 
درخشان نشان داده می شده است. اين هاله در فرهنگ 
ناميده  ّخره  يا  فّره  ساسانی،  ايران  در  و  كيدن  عيالمی، 

می شود. )بهار،1381، پژوهشی:437( 
حالت ايستادن و قرارگيری انسان ها و فرشتگان نمادين 
است. چهره همه آن ها به لبخندی مزين است و نشان از 
سرور و شادمانی دارد. يك نگاره انسانی مؤنث دو دست 
خود را باال برده كه معموالً حالت نيايش و دعا بدين گونه 
يا  آيينی  مناسك  آيينی هستند؛  در رقصی  است. ظاهراً 
بخشی از آن در رقص متجلی می شود و جهت آفرينش و 
بركت بخشی و طلب حمايت ايزدان، فرشتگان و انسان ها 

به رقص و نيايش می  پرداخته اند. 
در سفالينه های قبل از تاريخ نيز پيكره هايی در حال نيايش 
و رقص وجود دارند كه دستان خود را باال گرفته اند؛ دواير 
زنان رقصنده در حال رقص آيينی و جادويی و نمونه  
های بسيار ديگری از نگاره ها و تنديسك های آيينی با 
بازوان گشوده و رو  به باال از تمدن های بين النهرين، عيالم، 

نهاوند و تخت جمشيد كه در حالت نيايش و دعا هستند، 
از اين نمونه اند. وضعيت ايستاده با دو دست بر آسمان، 
با عنوان رسمی و متداول دست به دعا، شاخص آسمان- 

ايزد می باشد. )اكرمن، 1387: 1037-1039(8
با توجه به پرستش جن در اسالف اين طايفه و اهميت 
جن در ديدگاه بينشی آنان، ترس از شرور و تسلط جن به 
عنوان موجودی ناديدنی و در همه جا حاضر در باور ايشان 
كم رنگ نشده است. غلبه كردن بر ترس ها و نگرانی های 
روان، انسان را مستمسك به آيين ها و مذاهب، حتی در 
نوع بدوی و خرافی آن می كند. ظاهراً بافنده بين اعتقادات 
اسالمی و باورهای خرافی خود سعی در ايجاد رابطه و 

نوعی تعادل داشته است. 
كلمه محمد و وكيل می تواند اشاره ای باشد به شفاعت 
گرفتن و وكيل قرار دادن محمد در برآورده شدن حاجت 
و خواسته. حروف ناخوانای اين قاليچه، دليل ديگری بر 
اوراد  و  شبيه خطوط  زيرا  باشد؛  می تواند  استدالل  اين 
عاميانه  اصطالح  در   - دعانويسان  كه  است  نامفهومی 
كسانی كه سر كتاب باز می كنند- به عنوان طلسم و سر 
كتاب و باطل السحر می نويسند، شايد اين خطوط نامفهوم، 
جلب  و  حمايت  و  شفاعت  جهت  كه  هستند  اورادی 

نيروهای ايزدان و دفع نيروی شر نوشته شده اند. 
نمايش هم زمانی عالم فرودين و عالم برتر و روند رشد 
تكاملی انواع حيات در كنار عناصر نمادين و اسطوره ای، 
از طرفی مبين اين است كه عالم در هر لحظه، بی توقف 
از طرف ديگر حضور  و  در دگرگونی و تجديد است 
نيروهای ماورای انسانی و جلب حمايت آنان در زندگی 

انسانی را امری اجتناب ناپذير می داند. 
مستقيم  طور  به  می توانند  مذهبی  آيين های  يا  »مراسم 
از  حركت  با  و  شوند  منتقل  فرد  يك  به  ناخودآگاه  از 
همين سرچشمه ها، انسان هايی كه در گروه های فرهنگی 
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گوناگون زندگی می كنند فعاليت های مذهبی خود را كه 
انسان  نفوذ قابل توجهی بر روی كل زندگی اجتماعی 

دارد، گسترش می دهند«. )يونگ، 1384: 347(
سير روايی و جهت بصری اين قاليچه مسيری خطی و از 
پايين به باال است و در اين مسير از عالم سفلی به عالم 

اعلی گونه ای عروج و رهايی تداعی می شود. 
گويا سه گانگی يا سه  وجهی بودن در اين قاليچه جايگاه 
نمادين دارد و تجليات مختلف آن مستقيم يا غير مستقيم 
بيان و تكرار می شود. از جمله اين سه گانگی ها مي توان 
بودن  طره  زنان، سه  سه  شاخه  آرايه های  ايزدان،  تثليث 
آرايش موی مردان، سه مرحله زندگی انسان، سه مرحله ای 
بودن زندگی طاووس در پالن اول، گل بوته های سه  گل، 
كاكل سه شاخه ای طاووس در پالن سوم و از همه مهم تر 
سه پالن بودن كادر تصوير و روايت محتوايی نمادين در 

سه مرحله را نام برد. 
قاموس  در  نمادين  اعداد  از  آن،  مضارب  و  سه  عدد 
اسطوره ای فرهنگ ها و اديان می باشند، »خصوصاً كاربرد 
آن بيش تر در مقطع زمانی مورد لحاظ است و در زمره 
تمهيدات عددی اسطوره، مقدمه چهارمين روز حوادث به 

شمار می روند«. )زمردی، 1379: 265(
از  بازنمودی  قاليچه،  اين  محتوايی  تحليل  روند  در 
انديشه تناسخ احساس می شود: »پيدايی حيات گياهی از 
حيات جانوری است، بدين معنی كه گياهان از خاكی 
كه در آن الشه شيران و شتران مدفون شده می رويند«.  
)پرهام،1383، راز و رمز:19( هر چند نظريه تناسخ از نظر 
اسالم و علمای اسالمی مردود می باشد، اما اين مسئله در 
برخی از فرقه های غير رسمی اسالمی هم ديده می شود. 
نگره تناسخ و حلول روح از كالبدی به كالبد ديگر به شكل 
نظام مند خود در آيين های هندی ريشه دارد. آرا و نظريات 
فيثاغورث؛ به عنوان نخستين فرد اروپايی كه به اين نظريه 

گرايش يافت و آن را رواج داد، بعدها در اوج فرهنگ 
و تمدن اسالمی در آرای انديشمندان مسلمان تأثير نهاد. 
اختالط نظريه او و آن چه در اين سرزمين ها مطرح بود به 
صور گوناگونی در آثار و انديشه های حكما و شاعران 
ايرانی ابراز و بيان شده است. البته نگره تناسخ در شكل 
فلسفی و گسترده خود متعلق به فرهنگ هندی است، ليكن 
تناسخ فكری ابتدايی و از بدوی ترين مذاهب عالم است 
و در اديان ابتدايی چون آنيميسم كه گرايش به روح و 
روح پرستی دارد، وجود داشته است. )آراسته خو، 1379: 
500-499( با توجه به اين كه ريشه های آيين جن پرستی 
و نوعی توتميسم در اعتقادات اين طايفه جاری است، 
انديشه تناسخ در شكل ابتدايی خود بی مناسبت نمی باشد. 

ج. قاليچه نمونه 2
در اين قاليچه ايزد بانوان چهاردست حضور ندارند، اما 
با شكوه و جالل بر  ايزدی چهاردست  قاليچه  در ميان 
تخت سه بعدی كه با ديگر عناصر و نگاره های دو بعدی 
و تخت قاليچه در تقابل می باشد، نشسته است و اطراف 
او را پيكره های انسانی مذكر در بر گرفته اند و تنها پيكره 
انسانی مؤنث با آرايه ای سه شاخه بر سر، در باالی كادر 
ميان  راست  سمت  بااليی  بخش  در  است.  گرفته  قرار 
پيكره ها، نگاره انسانی قرار دارد كه گويی در دست خود 
مشعل آتش گرفته است. جاي گزينی ايزد چهاردست در 
مركز قاليچه و تكرار عناصر انسانی به صورت دايره وار و 
حلقوی بر اهميت و مركزيت ايزد چهاردست تأكيد دارد. 
ساختار حلقوی اين قاليچه با ساختار خطی و طولی قاليچه 

1 در تقابل و تضاد است. 
تصوير،  گوشه  چهار  در  خورشيد  و  شير  نگاره  چهار 
دقيقاً مشابه قاليچه قبلی است. كاله مخروطی ايزد بانوان 
تزيينات  عنوان  به  اين جا  در  پيشين،  نمونه  چهاردست 
بال طاووس باالی متن قاليچه نقش شده است. تاج و 
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كاكل سه  شاخه از ويژگی های پرندگان اين قاليچه است، 
بخش  در  سه  شاخه  كاكل  و  تاج  با  پرنده ای  جمله  از 
پايينی سمت چپ و يا طاووس های سه گانه پايين قاليچه 
اين چنين هستند. نگاره ناشناخته ای كه دكتر پرهام آن را 
نگاره چنگ  گونه می نامد، در پايين تخت ايزد چهاردست 
و هم چنين در ابعاد كوچك تر در كناره سمت راست و در 
كنار پيكره انسانی مؤنث وجود دارد. وجود ابزار و آالت 
موسيقی، چهره خندان و حالت نمادين پيكره ها، آن ها را 
در مجلس رقص و پای كوبی نشان می دهد. اين رقص 
به خاطر مركزيت ايزد چهاردست، به پرستش و تعظيم 
او منتهی می شود. از ديرباز موسيقی در طبع و سرشت 
اقوام ايرانی و عرب جايگاه عميقی داشته است: »هنری 
]كه[ تقريباً در هر مناسبتی اجرا می شد و مايه آرامش مدام 
زندگی روزمره و الزمه به تصوير آوردن سعادت غايی 

بود«. )فارمر، 1387: 3264(
با دو  به كارگيری پوشش گردن  عدم حضور فرشتگان، 
آرايه حلقوی در طرفين گردن نگاره های مؤنث قاليچه 1 
برای نگاره های مذكر اين قاليچه، تأكيد بر تجسم حالت 
چهره آدميان با چند خط شكسته كوتاه، هم زمانی طراحی 
دو بعدی و تخت با طراحی سه بعدی و پرسپكتيودار، 
پيكره انسانی در بخش باالی سمت قاليچه كه نيمه كاره 
رها شده و فقط بخش پايين تنه آن بافته شده است، به 
جهت رعايت تعادل و تقارن تصوير برای جايگزينی شير 
آزادی ذهن  بر رهايی و  تأكيدی است  و خورشيد، كه 
بافنده از هرگونه قالب و قرارداد؛ از ويژگی های اين قاليچه 

می باشند. 
د.قاليچه نمونه 3

هرچند كه تصويری تمام از اين قاليچه در دست نمی باشد، 
اما در همين تصوير هم ويژگی ها و شاخصه های قابل 
توجهی وجود دارد. اين قاليچه هم سه پالنی می باشد كه 

ابعاد فضايی پالن دوم نسبت به پالن اول و سوم، بيش تر 
و وسيع تر است. هم چنين نگاره ايزد بانوان چهاردست، 
با  قياس  در  نگاره ای  عناصر  ديگر  و  انسانی  نگاره های 
بصری  شلوغی  و  تراكم  از  بزرگ ترند.  ديگر  پالن های 

پالن های اول و سوم در اين بخش خبری نيست. 
و  جديد  ظاهراً  عنصر  عنوان  به  شكلی  مخروطی  چتر 
ناآشنای فرهنگ ايران، در دست نگاره های انسانی قرار 
گرفته است. هرچند نقش برجسته درگاه جنوبی تخت 
و  تشريفاتی  چتر  زير  در  را  پادشاه  نقش  كه  جمشيد 
مخروطی شكلش نشان می دهد را نبايد از نظر دور داشت؛ 
چرا كه عوامل و عناصر محيطی از عوامل مؤثر در خلق 

نقوش عشايری می باشند. 
قاليچه  اين  بال هايشان دوباره در  نيم  با  فرشتگان مذكر 
تثليث  از  را  ايزدان  چهارگانگی،  كرده اند.  پيدا  حضور 
قاليچه 1 خارج ساخته است: »نكته مهم ديگری كه در 
باب اعداد بايد بدان اشاره داشت، مبحث تمهيدات عددی 
اسطوره است كه به معنای رسيدن به يك عدد و سپس 
به اوج رساندن آن با افزودن شماره ديگر است. به گفته 
هنريتا مك كال نويسنده اساطير بين النهرين، تأثير تراكمی 
عدد، كشش را افزايش می دهد. ]. . .[ به طور مثال در 
انجام  به  موفق  و  می كنند  سعی  خدا  سه  انزو،  حماسه 
كاری نمی شوند اما خدای چهارم كه نينورته است توفيق 

می يابد«. )زمردی، 1379: 270(
نكته قابل توجه اهميت بيش تر دو ايزد بانوی پالن دوم 
در مقايسه با پالن اول می باشد؛ چرا كه در نقش پردازی 
ايزدبانوان پالن اول دقت كم تری شده است و تناسبات و 
مقياس ها درست ارائه نشده اند و حتی صورت و چهره 
ايزد  يكی از آن ها، رنگ آفتاب سوخته و طاليی ديگر 
ايزدان  اين  آرمانی  حالت  از  موارد  اين  ندارد.  را  بانوان 

كاسته است. 
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عناصر نامشخصی هم در دست ايزدان ديده می شود. دو 
پرنده در سمت راست بخش بااليی تصوير هاله ای شش  
گوش و طاليی بر گرد خود دارند كه نمونه پيشين آن ها 
در قاليچه نمونه 1 وجود داشت. تأكيد بر عدد سه در اين 
قاليچه ها، در نمونه های ديگری تجلی يافته است. عالوه 
بر سه پالنی بودن تصوير، خورشيدی با زيور سه  شاخه 
بر پشت نگاره شير و خورشيد، نگاره زنی با سه  شاخه ای 
در دست، مردی با گل بوته سه  شاخه در دست؛ از جمله 
اين نمونه ها هستند. نگاره شير و خورشيدی كه خورشيد 
بر پشت ندارد، جلوه  گر همان مقوله رهايی و آزادی ذهن 

بافنده عشيره از هرگونه قرارداد است. 
دو پيكره انسانی در اين قاليچه عناصری هستند كه در 
تحليل محتوايی تصوير نقش بسزايی دارند. پيكره زنی كه 
دستان خود را در حالت نيايش باال برده است، تنها نگاره 

مؤنثی است كه زيور سه  شاخه بر سر دارد. 
عالوه بر نوع لباس، زيور سه  شاخه و گل شاخه های اطراف 
سر كه باعث تمايز او از ديگر نگاره های مؤنث می شوند؛ 
جای گيری او در مركز و ثقل تصوير و دو فرشته  ای كه 
چتر در دست دارند و رنگ و تزيينات لباس آن ها با ديگر 
پيكره ها متضاد است، چشم را به خود معطوف می دارند. 
اين دو پيكره در طرفين اين بانو ايستاده اند و گويی نقش 
ديگری،  دارند.  عهده  بر  را  از وی  پشتيبانی  و  حمايت 
پيكره پيرمردی است كه بر مسندی سه بعدی تكيه داده و 
پيش روی او بساط رمالی و طالع بينی قرار گرفته است: 
»روحانيت، بزرگ منشی و وقار و متانتی كه از سيمای 
او ساطع است و حالت احترام انگيزش و قرار گرفتن او 
نزديك زنی كه مركز ثقل طراحی فرش است اين گمان را 
تقويت می كند كه اين شخصيت نيمه متشخص، روحانی، 

پير و مراد طايفه باشد«. )پرهام، 1383: 25(
دهه  در چندين  كه  است  مهم  آن جهت  از  مسئله  اين 

به  كه  افرادی  از  بسياری  هم  امروزه  حتی  و  گذشته 
دعانويسی و طالع بينی در جامعه ايرانی به خصوص در 
شهرهای كوچك و روستاها اشتغال دارند، غالباً پيرمردانی 
هستند عيناً مشابه پيرمرد اين قاليچه؛ كه بعضی هم نسب 
آن هاست.  تداعی گر  پيرمرد  اين  چهره  و  دارند  سيادت 
اعتقاد مردمان به اين گونه افراد، هميشه توأم با احترام و 

حتی قائل شدن نوعی تقدس برای آن ها بوده است.
 از طرفی قرارگيری مكانی او در نزديكی زن مزبور، ظاهراً 
حكايت از اين دارد كه بساط فال گيری و رمالی پيرمرد در 
ارتباط با خواسته و حاجت زن باشد كه در حال نيايش و 
عبادت است و به نظر می رسد اين پيرمرد، يك دعانويس 

باشد تا فردی روحانی و پير و مراد طايفه. 
در  زن  اين  حضور  تداوم  و  نقش  درباره  هم چنين 
قاليچه های عرب جنّی نيز نكاتی تأمل انگيز وجود دارد؛ 
دكتر پرهام درباره اين نگاره آورده اند: »می تواند ملكه اجنه 
و همتای پادشاه اجنه - ايزد چهاردست قاليچه 2- باشد. 
محروم ماندن ملكه از چهار دست نيز دو دليل دارد، يكی 
حضور فرشتگان چهاردست در قاليچه است و ديگر زن 
بودن او و نداشتن توانايی و اقتداری كه مختص پادشاه در 

نظام مردساالری باشد«. )همان(
جنّی،  عرب  قاليچه های  تحليل  روند  در  آن چنان  كه 
مشخص شد داشتن چهار دست فقط مختص عنصر مذكر 
نيست و در قاليچه های 1 و 3، نگاره های چهاردست ايزد 
بانو می باشند. در هر سه اين قاليچه ها نگاره ای مؤنث و 
متمايز از سايرين وجود دارد. در قاليچه 1، باالی سمت 
چپ تصوير، پيكره مؤنثی از لحاظ پيكرنگاری اندامی با 
لباسی متفاوت و ساده در باالتنه، صورت پهن  تر نسبت به 
سايرين، زيبايی چهره و زيورهای سه  شاخه از ديگر زنان 

قاليچه متمايز گشته است. 
در قاليچه نمونه 2، تنها يك نگاره مؤنث نسبت به تعداد 
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فراوان نگاره های مذكر در باالی كادر با زيوری سه  شاخه 
تصوير شده و اين يكتايی خود نوعی تأكيد است. اين 
پيكره ها و نگاره مؤنث قاليچه 3، از جمله نگاره های بانوان 
قرارگيری  ديگر،  طرفی  از  هستند.  متفاوت  و  شاخص 
اين ايزدان در رأس تركيب  بندی های نمونه 1 و 2 و در 
مركز نمونه 3، در واقع اهميت ويژه آنان را بيان می كند. 
ايجاد تمامی اين تفاوت ها، تأكيدها و شاخص ها می تواند 
بازنمودی عينی از كهن  الگوی كاهنه های معابد و اهميت 
زن در مقام باروری و بركت بخشی برای قبيله و طايفه 
باشد، چرا كه اندازه محل، متن و ارتباط نگاره ها در اين 
قاليچه ها معنادارند و اين شيوه ای است از اعصار پيش 
از تاريخ در بيان روايت گری و بازگويی. چنان كه خالقان 
تصاويری اين چنينی در هنرهای ايران و بين النهرين قادر 

بودند تا داستان های پيچيده ای را بازگو كنند. 
در  مؤنث  عناصر  قالب  در  ايزدان  اكثريت  تجلی  شايد 
ديدگاه بينشی و وجودی بافنده نقش داشته است، بافنده 
زن عشيره  ای از اين طريق تأكيدی بر نقش زن و شايد 
برتری جنس خود را داشته است، چنان كه مقام فرشتگان 
را كه مرتبه پايين تر از مراتب وجودی نسبت به ايزدان 

می باشد، به عناصر مذكر واگذار كرده است. 
به طور كلی از عوامل موثر در خلق نگاره های قاليچه های 
عرب جنی فارس؛ شاخصه های شهودی و فردی، طبيعت 
و محيط مناطق ييالقی و قشالقی، تأثير و تأثر از ساير 
هنرهای  تجسمی  ذخيره  و  اندوخته  اقوام،  و  مناطق 
پيشينيان، ناخودآگاه و حافظه جمعی و قومی، باورها و 
آداب و رسوم بوده اند. يكی از مهم ترين عوامل، شرايط 
در  پرهام  دكتر  كه  همان طور  می باشد.  هنرمند  جامعه 
بررسی های خود بيان كرده اند، ايالت و عشاير عرب از 
فقيرترين و مستضعف ترين ايالت فارس بوده اند كه از 
اواخر سده سيزدهم، دست به راهزنی و غارت می زده اند. 

يكی از نمودهای اين تيره  روزی، تيره  فامی و اندوه باری 
می باشد.  فارس  عرب  ايالت  بافته های  از  بسياری  در 

)پرهام، 1376: 198-201(
آيا می توان بر اساس اين مطلب، فرض ديگری نيز افزود؟
انسان سنتی خود را در دايره تقدير و قسمتی می بيند كه 

نيروهای الهی و برتر و يا نيروهای شر در آن دخيلند. 
از  سياه  روزی  و  تنگ دستی  مردمان،  اين  باور  در  شايد 
خواست و اراده اجنه ناشی شده و بر طبق قانون و قاعده 
بافندگان، اين قاليچه های معمايی  سحر و جادونگاری، 
را در طلب روزی و جلب نظر و حمايت جنّيان، نقش 
كرده اند تا شرور و سياه بختی از خانواده و قبيله آنان دور 

گردد. 
نتیجه  گیری

آفرينش  دليل  به  عشايری  و  روستايی  سبك  قالی های 
خلق الساعه و آزادی و پويايی ذهن و انديشه، تلفيق بليغی 
از باورهای اعتقادی و مذهبی و نيروهای دخيل در زندگی 
خود را با انديشه  های اسطوره ای و رويايی، به صورت 

نمادين ارائه می دهند. 
قالب  در  اسطوره ای  نگرش های  و  معنوی  مفاهيم  بيان 
آثار، نگاره ها، شخصيت ها، موجودات، مكان ها و اشيا به 
گونه ای توصيف می شوند كه در عالم واقع وجود ندارند و 
از راه حواس و تجربه نمی توان با قطعيت درباره آن حكم 
صادر كرد؛ لذا تبيين و تحليل معانی نمی تواند انطباق و 
هماهنگی كامل با افكار و ذهنيات خالق اثر داشته باشند 
و آن چه كه به عنوان تأويل و تفسير ارائه می شود، بر پايه 
تطبيق نكات مشترك در روند تحليل و همراه با تخيل و 

احساس در روند تبيين و تأويل صورت می گيرد. 
قاليچه ها  اين  از فرهنگ غنی نگاره های نمادين  بخشی 
برگرفته  و  دارد  مذهبی  و  اساطيری  اعتقادات  در  ريشه 
از سنت های مناطقی است كه اصل اين مردمان بدان جا 
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بازمی گردد. 
بخش ديگر، نگاره های مشترك مناطقی است كه در آن جا 
سكنی گزيده اند و نسب تاريخی هر دو گروه از نگاره ها به 
زمان های پيش از تاريخ می پيوندد. جدای از معنای نمادين 
تاريخی  ريشه  باورها،  و  مذهب  روايی  بيان  و  نگاره ها 
نگاره ها تسلط فرهنگی مناطق هند و به ويژه بين النهرين و 

ايران را نشان می  دهند. 
در روند تاريخی فرهنگ و هنر ايرانی، اين مسئله عجيب 
و تازه نمی نمايد، چرا كه فرهنگ ايران از تلفيق و برخورد 
فرهنگ پيشرفتة تمدن های بومی آسيای غربی با فرهنگ 

آريايی هندوايرانی شكل گرفته است. 
هرچند كه نمی توان درباره پيوستگی طايفه عرب جنّی 
فارس با طوايف جنّی اقوام عرب شبه جزيره و بين النهرين 
به  طور  حتم سخن گفت؛ ولی بر پايه موارد زير شايد بتوان 
درباره ريشه بين النهرينی طايفه جنّی فارس، احتمال قريب 

به يقين درباره آن داد:
الف. همان طور كه دكتر پرهام در تحليل اين قاليچه ها در 
مواردی به، باورهای مرموز و سری اين مردمان به جن 
اشاره داشتند؛ ظاهراً اعتقاد به دخل و تصرف جن در امور 
زندگی و ترس از شرور آن ها در باور اين مردمان عميق و 

ريشه دار بوده است. 
ب. بر طبق تفاسير و كتب انساب عرب كه به قطعيت 
از اين طوايف و باورهای آنان سخن گفته اند و با توجه 
به مهاجرت اعراب به ايران، اين ارتباط چندان بی معنی 

نمی نمايد. 
ج. گنجينه مشترك در پيشينه تاريخی نگاره های قاليچه های 
عرب جنّی با هنر ايران و بين النهرين می تواند دليلی ديگر 

بر اين امر باشد. 
اين طايفه عرب  به  به لفظ جنّی در اطالق  د. استدالل 
فارس - هرچند استدالل به صرف اطالق لفظی چندان 

صحيح نيست- می تواند خطی ارتباطی ميان اين طايفه 
با طوايف جنّی بين النهرين )عراق( و باورهای آنان ايجاد 

كند. 
نكته مهم و قابل توجه اين است كه آفرينش، بقا و حيات 
نمادها و نگاره ها و به كارگيری مكرر آن ها، بی ترديد به 
باورهای مذهبی هر جامعه ای بستگی  تداوم سنت ها و 
دارد. هرچند شيوه نگاره پردازی و برخی نگاره های ناآشنا 
در هنر ايران مختص قاليچه های عرب جنّی و اين طايفه 
است، اما همين نگاره های غريب در هنر طايفه عرب جنّی، 
تا چندين دهه در فاصله زمانی بافت اين قاليچه ها مورد 

استفاده بوده اند.   

پی نوشت ها
 1. اين بخش بر اساس منابع زير ارائه شده و برای تفصيل 

بيش تر مراجعه شود به:
تفاسير قرآنی ذيل تفسير سوره جن؛ اطيب البيان، مجمع 
الميزان طباطبايی،  البيان، جوامع الجامع طبرسی، تفسير 

تفسير رهنما، تفسير آسان، منهج الصادقين. 
2. اين بخش بر اساس منابع ذيل تدوين شده است و برای 

تفصيل بيشتر به اين منابع مراجعه شود:
الف. تفسير احسن الحديث ذيل تفسير سوره احقاف و 
جن؛ ب. تفسير نمونه ذيل سوره جن؛ ج. اطيب البيان فی 
تفسير القرآن، ج 13، ص 229؛ د. انوار درخشان، ج 7، 
ص 141 و ج 10، ص 97؛ ه. مجمع البيان، ج 8، ص 273؛ 
و. جامع البيان فی تفسير القرآن ذيل سوره جن؛ ز. تفسير 

الميزان، ج 1، ص 239.
3. برای آگاهی بيشتر به تفاسير قرآنی ذيل آيه 41 سوره 

مباركه سبا رجوع شود. 
4. تصوير اين دستبافت در صفحه 288، جلد 2، كتاب 
دست بافته های عشايری و روستايی فارس، نوشته سيروس 
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پرهام موجود می باشد. 
علی  نوشته  سيستان،  فرش  كتاب  به  شود  رجوع   .5
حصوری، صفحه 77، تصوير ذيل واژه قوچك و همچنين 
تصوير  نوشته شيرين صوراسرافيل،  قالی همدان  كتاب 
پرويز  نوشته  ايران،  تصويری  قالی های  كتاب  و   245
تناولی، قاليچه ليلی و مجنون- شيرين و فرهاد، تصوير 52.
6. رجوع شود به كتاب هنر ايران، زير نظر ر. دبليو. فريه، 

صفحه 44، تصوير 25.
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