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چکیده  
بخش 1- مسئله تحقیق این بود که رابطه خشت با فرش 
چیست؟ با گشودن این رمز عالوه بر مشخص شدن این 
رابطة باطنی می توان بسیاری از موارد تبیین نشده دیگر را 

درباره فرش روشن کرد. 
مورد  پیشینه  و  تعریف شدند  متغیر ها  و  مفاهیم  سپس 
معرفی  و  کار  روش  به  بخش2-  گرفت.  قرار  بررسی 
گردآوری  روش  نمونه برداری ،  طرح  و  نمونه   ، جامعه 
داده ها ، ابزارهای تحقیق، اعتبار و روایی، طرح تحقیق و 

روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. 

بخش3 – داده ها توصیف، سپس تجزیه و تحلیل و طبقه 
بندی شدند و پس از آن به دادن پاسخ به پرسش ها و 
آزمون فرضیه توجه شد و فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. 
بخش4- برای نتیجه گیری به تطبیق یافته های تحقیق با 
پیشینه پرداخته شد که نشان از پرتوی نو بر مسائل فرش 
داشته است. در پایان به محدودیت ها و پیشنهادات اشاره 

شده است.

تر،  چالش  خشتی ،  فرش  گاهان ،  کلیدي:  واژه هاي 
فرشکرد ، سوشیانس.

محمد احیائی
مدرس دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز، دانشجوی دکتری فلسفه هنر

افسانه قانی
دانشجوي دکتري پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

رویش و زایش ِخشت و نو شوندگی 
و نوکنندگی ِ فرش 
با بررسی گاهان و فرش چالِش ُتر 
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 بخش یكم -  معرفی 
بیان مسئله ، اهمیت آن و هدف تحقیق 

فاین  هنری]2[ ،  »تاریخ  تبیین های  و  رویکرد ها 
دیدگاه های  از  منتج  و  برآمده  استتیکی]4[ »  و  آرتی]3[ 
»تاریخی گرایی«]5[ و »تحصلی« ]6[ مدرنیته اند و قدمتی 
در حدود دو سده بیش ندارند و دقیقاً از زمانی که این 
توجه  دیگر  یافته،  رواج  ایران«  »هنر  در بارة  رویکردها  
شایانی به »الگو های فرهنگ بومی و اصول باطنی ، معنوی 
و عرفانی که »هنر ایران« از آنها برُرسته و بالیده است، 
تبیین  نمی شود. بدین ترتیب کمبود های فراوانی در باره 
دیده  آنها  معیارهای  و  اصول  و  پدیدار  ها ی هنری  میان 
می شود .یکی از این موارد، رابطه باطنی و معنوی خشت 
و فرش است . مسئله تحقیق این است که موارد تبیین 
نشده و همچنین خأل اطالعاتی ای درباره »رابطه خشت 
اینجا در قالب این پرسش  و فرش » وجود دارد که در 
که »رابطه خشت با فرش چیست؟«،  مورد تحقیق قرار 
می گیرد. اهمیت حل این مسئله آنجا است که با گشودن 
این رمز می توان عالوه بر روشن شدن این رابطه که در 
نوع خود روشنگر مسائل باطنی فرش است، بسیاری از 
مواردِ تبیین نشدة معنوی دیگر را نیز درباره فرش آشکار 
ساخت. مشخص شدن این رابطه و موارد تبیین نشده و در 

خأل مانده، هدف تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.

 فرضیه
 با توجه به متن گاهان، اهمیت و مقام ویژه ای برای خشت 
دیده می شود. فرش نیز در جایگاه بلند مرتبه ای در زندگی 
و فرهنگ ایرانی قرار داشته و دارد. بنابراین فرضیه » خشت 
و فرش در گاهان با خشت و فرش رابطه ای باطنی دارد » 

مورد بررسی قرار می گیرد.

 پرسش های تحقیق 
پرسش های سه گانه زیر مطرح اند :

1. مهم ترین مقامات خشت و فرش در گاهان کدام است ؟
2. خشت در فرش به چه صورت رخ نموده است ؟

در  فرش  و  با خشت  گاهان  در  مقامات  این  رابطه   .3
چیست؟ 

 تعریف مفاهیم 
معانی گوناگونی برای خشت ، فرش و مقام دیده می شود .
1. در اوستا بصورت ایشتَو- ایشت َی ]7[ در وندیداد 1/6 
) بهرامي و جنیدي، 1369: 257و 593( و  به صورت 
زموئیشت َو  در معنی خشت گلی، آجر از گل ساخته 
جنیدي،  و  )بهرامي  است.  آمده   1/7 وندیداد  در  شده 

257:1369و 593(
2. خشت : آجر خام ناپخته است. )دهخدا، »خشت«(

3. فرش: بساط افکنده ، گستردنی، زیرانداز  و قالی است 
)دهخدا، »فرش«(

4. مقام: با توجه به گستردگی معانی خشت و فرش در 
تحقیق حاضر ازمقام استفاده شده است که واژه ای در خور 

این فراخی معانی است :
اقامت،  جایی،  به  کردن  آرام  و  اقامت  م «،  و  »ق  از   .1
ایستادن ... گرفته شده است و با لفظ گرفتن و کردن و 
داشتن مستعمل است. َمقام و ُمقام هر دو به معنی اقامت و 
جای قیام آید، زیرا اگر آن را از قام یقوم، بدانیم َمقام و اگر 
از اقام یقیم، به شمار آوریم، ُمقام خواهد بود و قول تعالی: 
ال مقام لکم )قرآن 13/33(، ای الموضع لکم و ُمقام لکم 
نیز خوانده شده است؛ یعنی ال اقامه لکم. و قوله : حسنت 
مستقرا و ُمقاما )قرآن 76/25( ....به معنی اقامت و قیام و 

محل قیام است. )دهخدا، »مقام«(
2. منزلت، مرتبه و درجه. )دهخدا، »مقام«(
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آن  و  گویند  را  سرود  پرده  موسیقی(  اصطالح  )در   .3
دوازده است.... گاه، راه....

4. )در اصطالح عرفان و تصوف( اقامت بنده است در 
عبادت در آغاز سلوک، به درجه ای که به آن توسل کرده 

است ....
5. سنگی که حضرت ابراهیم هنگام بنای بیت بر آن ایستاد ...
6. )در اصطالح نجوم( عددها است نهاده هر کوکبی را به 
هر جای از فلک اوجش که چون خاصه معدله او با مقام 
راست شود آن وقت کوکب مقیم باشد ایستاده. )دهخدا، 

»مقام«(

 تعریف متغیرها
متغیرهای اصلی،  »خشت و فرش« می باشند و از آنجا که 
متغیرهای تحقیق حاضر در سطح انتزاع باالیی قرار دارند،  
به صورت »عملی« تعریف نمی شوند و مهم ترین تعاریف 

»مفهومی« از آنها به صورت زیر ارائه می شود: 
خشت: به معنی ُرستن، روییدن، رشد، استحاله  و گسترش 
یافتن )Peterson, 1995(؛ بسط دهنده )عالیخاني،1386(؛ 
)جعفري،  آرامش  و  صلح  در  کردن  ساکن  و  نشاندن 
اقتدار  و   )68  :1379 )عالیخاني،  ملکوت  1998:72(؛ 

معنوی )عالیخاني، 1379: 92(. 
 Peterson,( فرش: تازه، نوین، خرم، باروح، زنده، با نشاط
1995(، تازه گرداندن )عالیخاني، 1379: 123( ... گسترنده 

Pe-( ؛ ناجی)Peterson, 1995(  تتازه کننده عالم  است
terson, 1995( .... به نام های سوشیانس و واستریَه ]8[ 

خوانده شده است. )عالیخاني، 1379: 126(

 بررسی پیشینه تحقیق
 پیشینه عبارت از تمامی یا مهم ترین بخش های ادبیاتی 
است که در بارة موضوع وجود دارد. پیشینه یا بخش هایی 

از آن ممکن است صحیح ، کامل ، ناروا ، ناقص ، اشتباه یا 
دچار تناقض باشد. این یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل 
و تفسیر آنها است که به عنوان نتیجه گیری نشان خواهد 
بدین منظور  یا مردود است .  تأیید شده  پیشینه،  داد که 
برای پیشینه به دو بخش مرتبط با فرضیه و مرتبط با نقش 

خشتی، توجه شده است.
  بررسی پیشینه در آثار نوشتاری و همچنین بررسی میدانی 
در شهرکرد و چالِش  تُر نشان می دهد که برای فرضیه 

مورد نظر تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است .
 پیشینه موجود در مورد نقش خشتی نشان می دهد که فقط 
به شباهت ظاهری با خشت و انواع تجلی آن در دیگر آثار 
یا فرش نقاط مناطق گوناگون توجه شده و شامل موارد 

زیر است:
1- نقشه های خشتی چالش تر ازنقشه های قمـ  که بسیار 
قدیمی ترندـ   و مود خراسان برگرفته شده اند. )جمعي از 

تاجران، 1386(
2- نقشه های خشتی چالش تر  از معماری قلعه چالش تر 
و دزدک و نقاشی دیواری آنها اقتباس شده است. )جمعي 

از تاجران، 1386(
3- نقشه های خشتی چالش تر مشابه خشت های مورد 

استفاده در معماری است. )بابایي، 1386(
باغ و نقشه گلستان  از  4- نقشه های خشتی چالش تر 

نشأ ت گرفته اند. )حصوري،1381: 31(

بخش دوم – روش
 جامعه 

»َمزدِیَسنا ]9[ و هنر مقدس ایران« ،  جامعه آماری تحقیق 
حاضر را تشکیل داده اند. 

2- نمونه و طرح نمونه برداری 
 طرح نمونه برداری به صورت »قضاوتی« بوده است . بنابر 
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اهمیتی که هم از نظر معنوی و هم از نظر خاص بودن 
نقشه داشته اند، دو نمونه 1- گاهان و 2-  فرش خشتی 

چالش تر، انتخاب شده اند .
3- روش گردآوری داده ها 

گردآوری به صورت میدانی با استفاده از مصاحبه، بازدید 
کتاب های  از  استفاده  با  و  کتابخانه ای  تحقیق،  میدان  از 
الکترونیکی و از طریق تار جهان گستر بوده است . برای 
و  میدانی  بررسی  مصاحبه ،  طریق  از  تر  چالش  فرش 

عکس های موجود در آرشیو استفاده شده است .
4- ابزارهای تحقیق 

فیش های  و  عکاسی  دوربین  اینترنت،  مقاله،  کتاب،  از 
تحقیقی و مصاحبه در انجام بررسی حاضر استفاده شده 

است . 
5- اعتبار و روایی 

در این تحقیق از منابع دارای دقت و صحت باال استفاده 
شده است . 

6- طرح تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای راه بردن به اصول و معیار های باطنی 
 ،]10[ پدیدارشناسی  روش  از  فرش،  سرچشمه های  و 
استفاده شده است . نخست به توصیف داده ها و پس از 
عنوان  به  و  آنها  تحلیل  تجزیه  به  آنها  با دسته بندی  آن 
نتیجه گیری به تطبیق با پیشینه پرداخته می شود .در این 
تهیه  برای   ،]11[ اِی  پی  اِی  نگارشی  از سبک  گزارش 
گزارش پژوهشی )هومن، 60:1378( استفاده شده است. 

بخش سوم – یافته ها 
 توصیِف داده ها 

 گاهان
خشت

1. »اُخشیتی ]12[ به معنی پوش و پاشیدن؛ ُرستن ، روییدن ، 

)Peterson, 1995( .»رشد ، استحاله و گسترش یافتن
2. به صورت »اُخشیته ]13[، صفت فاعلی است به معنی 
و   )1386 )عالیخاني،  دهنده »   ]14[ و]گسترش[  بسط 
همچنین در صورت» اُخشیو ]15[« به معنی »می رویی« 
)عالیخاني، 1379: 74( ؛ و به صورت »اخشیا ]16[ « به 
معنی »بروی« در قطعه 33/10 : »...)ای مزدا ( به وسیله 
وهومنه ی مقرون به خشثره و به وسیله اشه در جان و تن 

ما بروی )= تجلی کن («. )عالیخاني، 1379: 122(
3. ِخَشثَره ]17[ از ریشه خشی به معنی نشاندن و ساکن 
مسکن،  آوردن  در  قاعده  به  آرامش،  و  در صلح  کردن 
 Jafarey,( .یعنی»نیرویی« که مردم را به صلح اندر آورد

)1989, 72

4. ... خشثره در گاهان احیانا به معنی ملکوت به کار رفته 
است. )عالیخاني، 1379: 68(

5. در گاهان و یسنه هفت ها، خشثره به معنی اقتدار معنوی 
است )عالیخاني، 1379: 92(، ... زردشت به راز قدرت 
معنوی آشنا است، قدرتی که زوال نمی پذیرد ]18[ و در 
قطعه 28/3 از خشثره زوال ناشدنی سخن می گوید؛ همین 
قدرت معنوی است که شکوفایی ]19[ به بار می آورد و 

عالم را تازه می گرداند.... )عالیخاني، 1379: 93(
فرش

1. فَِرَش ]20[ : پیش ؛ تازه ،نوین ، خرم ، باروح ، زنده ، با 
 )Peterson, 1995( .نشاط

2. فَِرِشم ]21[ : »...  تازه گرداندن ]در ترجمه قطعه 30/9 
[ )عالیخاني، 1379: 123(«.

عالم   کننده  وتازه  گسترنده  آنکه   :  ]22[ فَِرشوکرِتَرم   .3
)Peterson, 1995( .است

4. اُخشیتَه اَِرتَه ]23[ ، اُخشیتَه نَِمه ]24[ ،اِستَِوتَه اَرتَه ]25[ 
)سوشیانس( که:

هوشیدرماه  اوشیدر،  پهلوی  درزبان  تر تیب  »)به   .5
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،سوشیانس( نخستین ، دومین و سومین ناجی و نو کننده 
دین زردشت، که به طور حیرت انگیزی از تخمه زردشت 
در دریای کیان سوه به ] دوشیزگانی[ بار گرفته شده به دنیا 
می آیند )Bartholomae («. »سوشیانس، ولی، نیروبخش، 
ناجی  دین،  رهبر  پیامبر،  نیکوکار،  رهایی بخش،  ناجی، 

 .»)Peterson, 1995( آینده، مسیح
... واستریَه ]26[، خوانده شده   ]در گاهان[ سوشیانس 
است. سوشیانس یعنی» کسی که برکت خواهد بخشید « 
...لفظ واستریَه به معنی شبان است ... ] و شبان رمزی است 
برای سوشیانس[ تا درویشان را نصرت کند و مظلومان 
را رهایی دهد. )عالیخاني، 126:1379( در قطعه 10 / 44 
آمده است: این از تو پرسم به درستی بگوی مرا ای اهوره، 
سرآغاز بهشت چگونه باشد؟ آن که خوشی ها را اعاده 
خواهد کرد تا از آن بهره مند شویم ، او متبارک است به 
وسیله اشه )و( به وسیله مینیو نتیجة )اعمال (، همگان را 
می بیند؛ اوست درمانگر عالم و یار ای مزدا. )عالیخاني، 
1379، 127( در این قطعه به علم نافذ ...]سوشیانس[ در 
زمین اشاره شده است که حتی آثار اخروی اعمال را به 
دیده غیب بین خویش می نگرد... سوشیانس گاهانی عنوانی 

است عام که بر سلسلة... ]ناجیان[ اطالق شده است. 
»سوشیانس ها«ی  آنها  » و  است:  آمده   48/12 قطعه  در 
ایالت ها ]دهیونام ، استان ها ، سرزمین ها[ ]27[ خواهند بود ، 
کسانی که به وسیلة وهومنه در پی معرفت بر می آیند، به 
وسیلة کردارهای )مبتنی بر( گفتار تو ای مزدا ، )کردارهای ( 
که  شده اند،  مقدر   ]28[ جاهلیت  دشمنان  آنها  حق،  به 

باشند«. 
در قطعه 34/7 نیز آمده است: » کجایند آن چاالکان ای 
مزدا، که با دریافتن حکم ها و میراث های وهومنه ، نقمت 
و غم را به شادی بدل کنند، حقیقتا کسی جز شما نمی 
شناسم ، بنابر این ما را یاری کنید. )عالیخاني، 128:1379(

فرش خشتی چالش تر
 در بررسی پنج نقشه خشتی چالش تر که در مجموع 

دارای یک صد خشت بوده اند، نتایج زیر حاصل شد  :
هندسه نقوش نشان می دهد که ظهور خشت بر نمونه ها ی 
بیشتر  که  است  مشابه  واحد هایی  صورت  به  تحقیق 
ولی  دارند  تفاوت  زاویه ها  در  برخی  و  چارگوش اند 
همگی ُصورِ متکثر ِمکررِ واحدند که ماننِد ذکری مدام 
تجلی می کنند. نوع ویژه ای از نظام در حاشیه ها به صورت 
متکثر واحد دیده می شود که وحدت در کثرت را آینه 
می گرداند؛ خشت ها دارای تکرار و  نظم خاص اند و برای 
این نظم رموز خاصی متصور می شود. »دسِت دلبر« که 
دلبرانة  بهترین رمز حضور  دسته گلی در دست است ، 
آدمی برای کارکرد های پیمان، دوستی، محبت ، محافظت 
و برکت است . در این  واحد ها، صور گیاهی و جانوری 
نیز دیده می شوند که گاهی در واحدی هردو گونه با هم و 
در کنار یکدیگر ظاهر شده اند. ویژگی اصلی و ممتازِ دیگر 
همانا خصایل مثالی اند که مهم ترین آنها خاصیت آینگی 
است. در رمزگشایی فرش خشتی چالش تر ، خشت های 
مکررگسترده به صورت چارگوش ، رمز برکت و گسترش 
حق در چارگوشه عالم و به اندازه در آمدن ِآفرینش و نو 
شدن و نوکردن ِآن در رموز ِصور مثالی ِآدمی و این همه 
تمثال های گل و گیاه و جانوران اند که در میان خشت ها ، 
پیرامون آنها و در حاشیه ها،تکثرِ واحد و واحِد متکثر مثالی 

است.
هندسة نقوش نشان می دهد که بیش از 90% از خشت ها 
برفرش چالش تر ،کامال چارگوش و بقیه چارگوش هایی با 
اضالعی کمی منحنی اند و تفاوت دیگر در زاویه چرخش 
آنها است . با آنکه خشت ها در ظاهر به هم شبیه اند ولی 
گویی از باطنشان گوناگونی برون می تراود . ولی همگی 
تأکید بر صورت  با  اینجا  واحدند و  مکررِ  ِمتکثرِ  صور 
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چارگوش ، رمز ِآفرینش ِبه اندازه در آمده و برکت ِ حق 
تلقی می شوند . این تکثر واحد چون ذکری مدام عمل 
می کند که هم جنبة آفرینشی و نزولی و هم جنبة نوکردن 
و رجوعی دارد . الزم به توضیح است که از دیدگاه معرفتی 
عرفا، در قوس نزولی است که از واحد ، خلق نازل ، پدیدار 
به  برای رجعِت  متکثر می شود و در قوس صعودی  و 
اصل، به واحد می گراید ؛ یعنی نو شدن رخ می دهد که 

هندسه نقوش به خوبی این موارد را تأیید می کند .
این رمز درصور ِمکرر حاشیه ها نیز به گونه ای دیگر رخ 
واحد  مکررِ  ِمتکثرِ  با صور  تفاوت ظریفی  می نماید که 
هم  کنار  در  خشت ها   صور  از  برخی  که  چنان  دارند، 
حاشیه ها ی متکثر ِواحد را می سازند که خشت های میانی 
را در برگرفته و محافظت می کنند   . این حاشیه ها خود بر 
میان خشت ها فاصله ها را  دو گونه اند: آن دسته که در 
پر می کنند و همچنین آنها را در بر گرفته و مراقب اند ، 
لفظ بسیار  نامی که فرش بافان چالش تر خوانده اند،  به 
با معنی قلمدان دارند که خود از نقش های محرمات به 
شمار می آید و این نقش ها در اینجا نیز کار کرد های رمزی 
خود را در کنار خشت دارند و باقی ، حاشیه های ِ مکررند 
که پشت در پشِت هم از صور ِمتکثرِ مکرر و همچنین 
وحدِت در کثرِت درون ِفرش ـ هم خشت ها و هم متن 
ـ محافظت می کنند و این پدیدارِی فرح بخش را ظاهر 
می کند که همانا کلیِت واحِد خود ِ فرش، رمزِ خشتی 
یکپارچه است که این همه را وحدتی منظم در کثرت 
در  درونی شان  صور  و  تکرار خشت ها  است.  بخشیده 
نظم خاص و با رعایت فاصله ای است که در مجموع 
صور مکرری را پدید می آورند که رمز برکت برای زایش 
و رویش و گسترش آنها و همچنین رمزی برای ذکر با 
کارکرد رجوعی به مرتبه باال است. این حقیقت که کل 
پیکره فرش نیز در حکم یک خشت است، باطن حقیقتی 

است که در آن، در نزول آفرینشی و نو شدن و رجعت 
با یاری از ذکر ، واحد به متکثر و متکثر به واحد تبدیل 
می شود. از متکثر به واحد و از واحد به متکثر رسیدن، این 
حقیقت را آشکار می کند که فرش آدمی و وجود را در 
دور هستی قرار می دهد و با توجه به رویش و زایش و نو 
شدن مطرح در خشت، فرش آیینه تمام نمای هستی است. 
 نقشی که در طرح های قدیمی تر به صورت تک خشت 
وجود دارد، به روایت بافندگان ِ چالش تر، طرح ِ»دسِت 
دلبر« و آن »دسته گلی در دست دلبری نازنین » است که 
بهترین رمز ِحضور ِآدمیـ  خلیفه اهللـ  با حجِت آشکار و 
کارکرد های پیمان، عشق ، دوستی ، محبت ، محافظت برکت 

و تازه کنندگی و نو شوندگی و رجعت است. 
در %70  از خشت ها، صور مثالِی گیاهی ) درخت سرو ، 
کاج و بید مجنون ، گل های شاه عباسی ، بته جقه ، انواع 
  30% در  و  برگ ها (  انواع  و  هشت پر  و  پنج  گل های 
طاووس ،   ( گیاهی  و  جانوری  مثالی  صور  خشت ها ، 
گنجشک ، آهو و مار ( آشکار است و در برخی از آنها هر دو 
گونه دیده می شوند . گیاهان، رمز رویش و جانداران، رمز 
زایش حق اند که هر دم، در ظهورشان برکت می بخشند و 
هیچ گاه پایان نمی پذیرند. درختـ  به ویژه سرو، نماد رشد 
ِانعطاف است  و رویش جاودانه ، فنا ناپذیری و قابلیت 
و رمزِ  سرچشمه زندگی است که در عین واحد بودن 
در شاخه های بی شمار، تکثر می یابد. برای جانداران دیگر 
نیز رمز اصلی پویش و پرواز و توالد است که به تأکید 
رسیده و به وفور دیده می شود. ویژگی ممتاز این ُصور دارا 
بودن خصلت های ملکوتی و مثالی است که به صورِت 
نبودِن پرسپکتیِو یک نقطه و دو نقطه ای ، عدمِ ناتورالیسم ، 
عدمِ حضورِ سایة پوشاننده، استفاده از رنگ های خاص، 
بودن،  معلق  پر کنندگی و گسترِش طرح ها و واگیره ها، 

خاصیت آینگی و تازگی ِ جاودانه، ظهور یافته است. 
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 رمزگشایی فرش خشتی چالش تر ، با کشف رمز نیروی 
به  که در خشت های مکررگسترده  است  ذکری ممکن 
صورت چارگوش نهان شده است و رمزبرکت و گسترش 
حق در چارگوشه عالم و به اندازه در آمدن و در آوردن 
ِآن در رموز  نو کردن و رجعت  و  نو شدن  و  ِآفرینش 
ِصور مثالی ِآدمی است و این همه، تمثال گل و گیاه و 
جانوران اند که چون حلقه های ذکر هایی مدام ، هم در میان 
خشت ها به صورت منفرد و پیرامون آنها و در حاشیه ها  
تکثر واحد است و هم در فرش به مثابه خشت، واحد 

ِمتکثر ِمثالی است. 

گاهان و فرش خشتی چالش تر
 خشِت بر فرش و فرش خشت گون با صور مثالی خاصی 
از آدمی، گیاهان و جانوران، رمزی از بهشت آسمانی بر 
روی زمین است. این صور در قالب فرش ِخشتی ، بافته ای 
تمثیلی است که بهشت و جاودانگی را با گستردن فرش در 
خانة همة مردمان و بنا های دیگر بگسترند .» ذکِر » خشت ها 
بر فرش چالش تر چون تذکر و یاد آوری مقام نغمه ای 
دل بافته است که  منیت نفس اماره و تیرگی و تاری و 
تجسد تن  را کنار مي زند و از آن، آهنگ بهشت شنیده 

می شود و ُصوری را می تابد که در عالم باال است ]29[ و در 
شکل رمزی شان، راهی برای رسیدن به بهشت و در نهایت 
به حقیقت هستی اند. در آن مقام که خشت یا صورِ مکررِ 
واحد و ظهوراتی که بر آن چون واحد ِمتکثر می رویند و 
می زایند و در کل ِ پیکرة فرش چون خشتی واحد، تکرار 
می شود، آفرینشی رخ می دهد که همان ظهور صور عالم 
مثال با تمام ویژگی شان است. بدین ترتیب خشت، کارکرد 
ِ بس مهم  ِباطنی برای ِگسترش ِ آرامش و جاودانگی دارد 
و فرش، کارکرد مثالی و ملکوتی ِ تازه کنندگی دارد. ِخشتَره 
تمام نمای  آیینة  و  ملکوتی   پدیداری  تشبیهی،  وجه  در 
زمانی  فرش  شوندگی  نو  خاصیت  است.  ِحق  ِملکوت 
حجاب از رخ بر می افکند که در دور قرار گیرد؛ یعنی 
خشتره به فرش و فرش به خشتره تبدیل شود . خشتره، 
باطن و نیروی گستردن فرش است و فرش، پدیداری است 
که نیروی خشتره درآن آشکار و ظاهر می شود. آشکارگی ِ 
دوبارة ظهورِ ملکوت درمقام ِخشثره و فرش، به یاری ذکر 
و در رجعت ، رستاخیزی می شود که رمز ِ نو  شوندگی و نو 
کنندگی با حضور  و »دست دلبر« ) تصویر  1و 2( یا دست 
سوشیانس و ناجی است که » می آید که برکت و رهایی« 

بخشد. )تصاویر 3تا 8(

تصوير1و2: دو خشت يا صورت مثالی دست دلبر
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تصوير3: فرش خشتی
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تجزیه و تحلیل 
مقصود از تجزیه تحلیل، » دسته بندی ،  مرتب و خالصه 
پرسش های  جواب  به  دستیابی  منظور  به  داده ها  کردن 
تحقیق« است. )حیدري،60:1378( بنا بر این داده ها این گونه 

دسته بندی می شوند:
كاركرد های به دست آمده برای خشت و فرش در گاهان:

1(  زایش و رویش 
2(  گسترش 

3(  آرامش بخشیدن با ساکن کردن
4(  ملکوتی و مثالی

5(  شکوفایی و تازه کنندگی عالم
فرش:

1( تازه ، زنده و باروح
2(  تازه گرداندن
3(  گسترش عالم

4(  برکت بخش

5(  نیرو بخش 
6(  رهایی بخش

7(  تازه کننده عالم 
كاركرد های به دست آمده برای فرش چالش تر:

1(  ظهور زایش و رویش 
2(  برکت و تکثر در عین وحدت 

3(  نظم و تعادل و تقارن 
4(  گسترش در چهار جهت 

5(  محافظت
6(  ملکوتی و مثالی بودن

7(  رجعت و تازگی جاودانه به نیروی ذکر تمثیلی

پاسخ به پرسش های تحقیق 
پرسش های تحقیق چنین بودند: 

1. مهم ترین مقامات خشت و فرش در گاهان کدام است ؟
2. خشت در فرش به چه صورت رخ نموده است ؟

تصوير7و8
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3. رابطه مقامات خشت و فرش در گاهان با خشت و 
فرش در چیست؟ 

با توجه به تجزیه و تحلیل ، پرسش های مطرح چنین پاسخ 
داده مي شوند :

1- زایش و رویش، گسترش، آرامش، تازه کردن عالم، 
ملکوت و تازه گرداندن عالم است.

2- ظهور رویش و زایش، برکت و تکثر درعین وحدت، 
نظم و تعادل و تقارن، گسترش در چهار جهت، محافظت، 

ملکوتی و تمثیلی بودن و تازگی جاودانه است .

آزمودن فرضیه
فرضیه این بود که » خشت و فرش در گاهان با خشت 
و فرش رابطه ای باطنی دارد«. با توجه به یافته ها و پاسخ 
پرسش های تحقیق، می توان گفت فرضیه مثبت بوده است 

و تأیید می شود .

بخش چهارم – بحث 
نتیجه گیری 

2- تطبیق میاِن یافته ها و پیشینه تحقیق
 اکنون برای نتیجه گیری و تفسیر، آرای مطرح شده در 
پیشینه ، با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به سنجش در 

می آید . آرای مطرح در پیشینه، اینها بودند :
1- نقشه های خشتی چالش تر از نقشه های قمـ  که بسیار 
ـ و مود خراسان برگرفته شده اند. )جمعي از  قدیمی ترندـ 

تاجران، 1386(
2- نقشه های خشتی چالش تر  از معماری قلعه چالش تر 
و دزدک و نقاشی دیواری آنها اقتباس شده است. )جمعي 

از تاجران، 1386(
3- نقشه های خشتی چالش تر مشابه خشت های مورد 

استفاده در معماری است. )بابایي، 1386(

باغ و نقشه گلستان  از  4- نقشه های خشتی چالش تر 
نشأت گرفته اند. )حصوري، 1381: 31(

نتیجه گیری
نتایج تحقیق رویکرد »تاریخی گرایی« و تاریخ خطی را 
نشان نمي دهد و دیدگاه های »تحصلی« را تأیید نمی کند. 
بنابراین هیچ کدام از نظریات موجود در پیشینه را تأیید 
انداخته و حجت  بلکه پرتو نوینی بر فرش  نمي نماید، 
آشکاری است برای رابطه ناشناختة باطنی ِ فرش و صور 
آن با رموز گاهانی که همواره در تاریخی دوری در فرش 

ظهور کرده و حقایق ازلی را به آشکارگی کشانده است.

محدودیت های تحقیق
 مهم ترین محدودیت تحقیق این بوده که به گاهان و فرش 
اینکه فقط خشت  چالش تر محدود مانده است . دیگر 
در فرش چالش تر مورد بررسی قرار گرفته و به دیگر 
صور توجهی نشده است. مواردی چند در مورد خشت 
و رابطه آن با دیگر مقامات و صور وجود دارد که بسیار 
گسترده اند و در این تحقیق به آنها پرداخته نشده است . 
محدودیت مهم دیگر این است که نقش شاه حکیمانی 
چون »کیخسرو مبارک« مورد توجه قرار نگرفته است ؛ بنا 
بر اوستا و اشاراتی در متون پهلوی و شاهنامه، وی بهشت 
آسمانی َکنگ را که پدر بزرگوارش، سیاوش در آسمان بر 
ساخته بود، به زمین منتقل کرد و همچنین در این متون از 
وی به نام نامی »دلبر« یاد شده است. با توجه به اینکه او 
از مهم ترین ناجیان ایران و از بزرگ ترین شاهان حکیمان 
از  پایان کار سترگ خویش و پس  اشراقی است و در 
پیروزی کامل بر دشمنان، قدرت دنیا را به هیچ گرفت و 
به معراج رفت، شایسته است برای تکمیل تحقیق، تمامی 
موارد مربوط به این دلبر دلبران ایران باستان را نیز مورد 
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توجه و بررسی دقیق قرار داد؛ آنچه به دلیل محدودیت 
حجم متن به 15 صفحه، در این ویراست میسر نشده است . 

پیشنهادهای تحقیق
 پیشنهاد می شود برای ادامه تحقیق و رفع محدودیت های 
آن، دیگر منابع ِ َمزدِیَسنا و کتب مقدس و عرفان ایران نیز 
بررسی شوند . دامنه تحقیق می تواند موارد فراوان دیگری 
روابط  بر گیرد .  در  ایران  در فرش  نیز  را  از خشت  غیر 
دیگری را می توان برای خشت با دیگر مقامات و صور 
بررسی کرد . بررسی رابطة »بهشت آسمانی سیاوش گرد با 
بهشِت َکنِگ  )َکنگ دژ( دلبرِ دلبراِن ایراِن باستان، کیخسرو 
دایره و  با نقوش  ناپدید شدنش  او و  مبارک ، و معراج 
چارگوش در آغاز و پایان دورهای وجودی« ، در ویراست 

مفصل تر دیگری از تحقیق بسیار مورد نیاز است.

پي نوشت
در  تحقیق،  این  نخسِت  ویراسِت  از  بخش هایی   .]1[
جشنواره  و  سمینار  » نخستین  در   1387 اردیبهشت 
تخصصی طرح، نقش و رنگ فرش دستباف« در دانشگاه 
ارائه  پاورپوینت  به صورت سخنرانی  شهر کرد و فقط 
کار  دستور  در  مقاالت  چاپ  که  رو  آن  از  است.  شده 
این سمینار قرار نگرفت و مخاطبان از دسترسی محروم 
ماندند، ویراست کنونی این تحقیق با برخی تجدید نظر ها 

و افزوده ها، منتشر شده است.
[2]. History of art or Art history

[3]. Fine art

[4]. Aesthetic

[5]. Historism

[6]. Positivism

[7]. Istva-istya

[8]. Vastrya

]9[. دین پیامبر ایران اشوزرتشت اسپنتمان موسوم است به 
مزد یسنا . این کلمه صفت است و به معنی پرستندة مزدا 
که اسم خدای یگانه است و بسا با صفِت زرتشتی یک جا 
استعمال شده است که به معنی دین آورنده زرتشت است. 

)اوشیدری ، 1371، ص434(
[10]. Phenomenology

[11]. American Psychological Association  ) APA(, 

[12]. uxshyeiti [vaxsh]:8 )pres. Act. 3/1( sprinkles 
)t133, b1338(; to grow, to wax )k454( 

[13]. Uxshyeita

]14[. مطالب داخل قالب ]  [ از محمد احیائی است.
[15] . uxsyo

[16]. Uxsya

[17]. Khshathra: derived from khshi, meaning to 
settle in peace, to rule a settlement, it denotes the 
“power” to settle people in peace.

]18[. حافظ :  دولتي را که نباشد غم از آسیب زوال
 بی تکلف بشنو دولت درویشان است 

،  به قطعه 45/4 گاهان نگاه کنید
 [19].varez  
.[20]  frasha [-]: 14 )I( forward; fresh, new 

frashô-carethrãm [frashô-caretar] 6 )plG( one who 

promotes )the renovation of the world( )k350

[21]. frashem :7 )A(

[22]. frashô-carethrãm [frashô-caretar] 6 )plG( 
one who promotes )the renovation of the world( 

)k350

[23].uxshyat-ereta [Phl.Aushedar] (m)Thefirst

of the three saviors, sons of Zarathushtra, who will 



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 17
پاییز 1389

115

be conceived miraculously from seed preserved in 

lake Kasaoya.. Cf. yt13.128

.[24] uxshyat-nemah [Phl. Aushedar-mah] )m( 

The second of the three saviors, sons of Zarathush-

tra, who will be conceived miraculously from seed 

preserved in lake Kasaoya.. Cf. yt13.128. 

astvat-ereta )m( The Saoshyant )Savior(, last of the 

three Saoshyants, sons of Zarathushtra, who will 

be conceived miraculously from seed preserved in 

lake Kasaoya. Cf. yt13.110, yt13.117, yt13.128-

129, yt19.92, yt19.45. 

[25]. astvat-ereta )m( The Saoshyant )Savior(, last 

of the three Saoshyants, sons of Zarathushtra, who 

will be conceived miraculously from seed pre-

served in lake Kasaoya. Cf. yt13.110, yt13.117, 

yt13.128-129, yt19.92, yt19.45. 

.[26] vastrya

]27[. در باز گشایی رموز اوستا و به ویژه گاهان، نکات 
بسیار خرد ولی مهمی موجود است که بدون دقت کامل 
در آنها بعید است راهی به گشودگی هموار شود . از جمله 
»سوشیانس«  و  » سوشیانس ها »  میان  ظریف  بسیار  فرق 
و  استان ها  به  و  بسته  جمع  سوشیانس ها  اینکه  است . 
مورد  دو  حداقل  شده اند،  مربوط  ) دهیونام (  سرزمین ها 
مهم را نشان می دهد: نخست آنکه ایشان یکی نیستند و 
سه تا هم ) طبق روایات زرتشتی ( نبوده اند و دوم اینکه 
زردشت ایشان را الیق دانسته که به هر سرزمینی حاکم 
باشند. می توان به همین قیاس ازحکیماِن حاکم یا شاهان 
نجات بخش مانند کیومرث ، هوشنگ ، فریدون و به ویژه 
کیخسرو نام برد که همگی در حکمت اشراق سهروردی 
را  اشراقی اند و سهروردی خود  از جمله شاه حکیمان 

محیی حکمت اشراقی ایشان دانسته بود . سوشیاتس به 
صورت مفرد دارای نقش صفت فاعلی از دستگاه فعلی 
»آینده« به شمار می آید ) عالیخانی ، زیر نویس ص144( 
سه گانة  »سوشیانس« های  همان  و  » خاص »  معنی  به  و 
معطوف به آینده اند که در باال نام برده شده اند . توضیح 
بیشتر در این مختصر نمی گنجد و نظر به اهمیت فراوان 

این مهم به آینده موکول می شود.
]28[. مطابق گاهان در قطعات 10/ 31، 31/18،  32/3،  
32/5  ، 32/9 ، 32/12، 32/13 ،  32/14 و 32/15 و تعداد 
دیگری از قطعات، »ائشمه« اشاره روشن به نوعی خاص 
از جهل و نادانی است . این جاهلیت به تلقین »گرهمه«ها 
و توسط َکوی ها و َکرپَن ها به عنوان دستیارانشان آموزش 
داده و اجرا شده است . گرهمه ها  به دروغ مدعی امامت و 
رهبری خالیق اند ولی در حقیقت ساحراِن سیاهدِل طریِق 
تاریکی و ستمگرانی بی عنان بیش نیستند. برای ائشمه، 
معنی خشم نیز در نظر گرفته شده است که با توجه به 
توفق و رجحان ِعلِی نادانی بر خشم ، این معنی درست 

می نُماید .
]29[. ما همه اجزای آدم بوده ایم          
در بهشت این نغمه ها بشنوده ایم ) موالنا(
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