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 چکیده:

داوم نمادگرایی تگیالن بافته می شود. این بافته مزین به نقوشی است که  شکل سنتی درای است که به چادرشب، پارچه 

فاهیم رسش است که مکشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پیالن را تا عصر حاضر به تصویر میکهن سرزمین گ

آوری است. روش گردهای تصویری نقوش حیوانی چادرشب گیالن چیست. روش تحقیق توصیفی تحلیلی نمادین و ریشه

گرفته است.  ی صورتها به صورت کیفصویرخوانی است. تجزیه تحلیل دادهای از طریق فیش برداری و تمطالب کتابخانه

یالن نشان داد. توان پیشینه حضور نقوش حیوانی را در فرهنگ فولکلور و هنر باستانی گهای تحقیق میبر اساس یافته

ناصر خیر است، ماد برج حمل و فرا رسیدن بهار است، گوزن دورکننده شر و نگهبان عبزسانان نماد باروری هستند و ن

به مرحله دیگر  ایمرحلهپرنده نماد آسمانی که عموما نگهبان نماد گیاهی مقدس است، پروانه نماد تغییر و تبدیل از 

ر باورهای العه درون متنی داست. غالب نقوش حیوانی با مفاهیم خیر همچون برکت، باروری و فزونی همراهند. مط

 دهد. می مردمی و نیز آثار باستانی منطقه، تداوم حیات تفکر نمادین را در هنر سرزمین گیالن نشان
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شب است. در د، مربع اساسی ترین نقشمایه چادرشوکه معموال به شکل مربع بافته می پارچه ایست ابریشمیشب، چادر

شب بافته شده حتما یک قرار می گیرد. در یک قطعه چادر مرکز این مربع بزرگ نماد ماه با خطوط جناغی )زیگزاگی(

ه می شود. بیشتر به هم پیوسته است تا سه ماه دیدند که حاصل سه قطعه یا قطعات الوَ عدد ماه در مرکز است و در یک

گیرد. ماه گل شود که سه ماه در چادرشب برروی قطر مربع قرار میهای چادرشب تکرار میگاهی این نماد در گوشه

ر و یا نواری دندانه ای تزیین های کوچکتار شده و اطراف این مربع با مربعمربعی است که در میانش خطوط جناغی  تکر

های د به تحلیل مفاهیم نمادین و ریشههای حیوانی است. تحلیل حاضر سعی دارشود. این بافته مزین به نقش مایهیم

های  معناشناختی نمادهای آن را در فرهنگ فولکلور بر چادرشب گیالن بپردازد و ریشه تصویری نقوش حیوانی موجود

ها، ترکیبی از مطالعات کتابخانهگردآوری داده ی است. روشگیالن مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق توصیفی تحلیل

ها کیفی است. ابتدا سعی بر خوانش و توصیف  نقوش چادرشب دانی است. روش تجزیه تحلیل  دادهای و مشاهدات می

ی دهد و در مرحله بعدی پیشینه تصویرگریگیالن است و ارتباط آن را با باورهای مردمی گیالن مورد بررسی قرار م

( 1388ند. مجابی و فنایی)تحقیقات موجود در این باره اندک ا نمادهای حیوانی را در هنر کهن گیالن بیان می نماید.

( به معرفی 1393های بافت و معرفی برخی از نقوش چادرشب پرداخته اند. عابددوست و محمدی اردکانی)به شیوه

هد که دد. بررسی و مطالعه پیشینه تحقیق نشان میانپرداختهن با آثار املش و مارلیک نقوش چادرشب و ارتباط آ

اند. در مواردی مقایسه نقوش چادرشب با فت یا معرفی نقوش چادرشب پرداختههای بامحققان بیشتر به توصیف روش

ن و نیز آثار تاریخی نیز مطرح شده است اما تحلیل نمادهای حیوانی چادرشب با توجه به باورها و فرهنگ فولکلور گیال

 شناسایی پیشینه تاریخی صورت نگرفته است. 

 مبانی نظری تحقیق 

هر گاه معنایی به هر شکل در پس حجاب شکل یا مورد محسوس زی است که جای چیز دیگر می نشیند. نماد چی نماد:

معنایی شود، نماد های تو در توی ی الیهبر دارندهشود. هرگاه مورد محسوس در نهان شود، شکلی از نماد ایجاد میپ

را  دهد تا مسیر و راستای معناشناسانه اشمادین است که خود به ما امکان میخواهد بود و هنر شکلی ن

(. یونگ 269: 1380احمدی،اسطوره میان مورد محسوس و معنا فاصله است) ر هنر و(. د268: 1380بشناسیم)احمدی،

اصطالح،  »دارد. برای او نمادای  بیان میکند و از آن تعریف سادههایش از مفهوم نماد آغاز میبولدر کتاب انسان و سم

(. 15 :1386یونگ ،)«دارای معانی متناقضی است ،ای است که افزون بر معانی قراردادی و آشکار روزمره خودنام، یا نمایه

بیش از شود که چیزی  نماد شامل چیزی گنگ، ناشناخته یا پنهان از ماست. یک کلمه، یک نمایه، هنگامی نمادین می

ه گسترده تری دارد که هرگز نه میی ناخودآگای خود داشته باشد. این کلمه یا نمایه جنبهمفهوم آشکار و بدون واسطه

 (.16: 1386ونگ ،ی یی دقیق، مشخص شود و نه به طور کامل توضیح داده شود)تواند به گونه
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ن بافته منقوش در گیالن تولید بافی دستگاهی محلی  است. ایشب، نوعی از پارچه چاشو یا چادر چاشو)چادرشب(:

 .(31 :1388شود)مجابی و فنایی،می

 های تحقیق یافته

ست. هر یک از این ا به کار رفته در چادرشب اردک، بزکوهی، اسب، قورباغه، گنجه گاو) گوزن( و پروانه نقوش حیوانی

پیشین به توصیف این نقوش و  با مفاهیمی همراهند. نویسندگان ها، باورها و فرهنگ فولکلور گیالننقوش در اسطوره

درخت و  ،غاز ،وى تصاویر اردک های ترسیم آنها پرداخته اند. پرفسور پوپ به برخی از این نمادها  اشاره کرده اند.شیوه

نقوش  .(39 :1387) اصالح عربانی، داندشادى مى نشانه هاى معمولى برکت وهمانند آنچه مردم محلی باوردارند،  گل را

ن نقوش با مفاهیم و باورهای ویژهحیوانات و پرندگان تقسیم کرد. هر یک از ای گروه  توان به دوجانوری چادرشب را می

 .ای همراهند

 الف :حیوانات

 نماد اسب 

( این نقشمایه در آثار 1)تصویر شود. یکی از نقوشی است که در چادر شب گیالن زیاد تکرار میاسب و سوارکار          

( در باورهای عامیانه گیالن ذکر شده است که گیالنیان در 3خورد.) تصویر ستانی منطقه گیالن نیز به چشم میبا

شده است و نکته قابل مراسم در ستایش تیشتر برگزار می روزگارگذشته مراسم تیرماه سینزه برپا می کرده اند و این

آثار باستانی گیالن نیز دیده  هایی از این نقشمایه درمتون پهلوی است. نمونه در د نماد تیشترتوجه آن که  اسب سپی

رغ یاری رسان و معجزه گر بیان های عامیانه گیالن شخصیت اسب همانند سیمدر قصه .(37: 1383شود) خلعتبری،می

های دیگر را آتش می کشد. یاِل اسبِ بادی و اسبار مویی از ای اسبِ بادی، در روایات متعدد، تگردد. قهرمان افسانهمی

های ملک جمشید و مادیانی چهل نهاسب در افسا .(68: 1395گشاید)چراغی، مشکل جوان می اسب حاضر شده و گره از

زدن ِ موی اسب، به کمک قهرمان میدهند و با آتش ها مین از یاِل خود به قهرمان افسانهکره دار، از غرب گیال

وار را بشنود، آرزویش مبنای یک باور عامیانه در شب تیرماه سینزه اگر کسی نام اسب و س بر .(156: 1386آیند)جکتاجی،

فروختند افسارش را بر میار اسب برکت است، وقتی اسب را میگیالنیان، افس برای .(50: 1387شود) بشرا، برآورده می

فروختند. اسب بی افسار را تحویل خریدار دادن در حالی که گوش اسب را ب را بدون افسار تحویل داده و میدارند، اس

شود و دعای خداوند به اندازه این گوش به تو خیر و برکت دهد، شاهدی بر این ته اند سبب خیر و فزونی برایش میگرف

مسیر زیر زمینی است و کننده های  باروراز نظر مفهوم نمادین اسب مظهر آب .(111: 1383برکت بخشی است)بشرا،

 دهد چگونه از اروپا تا خاور دور نعمت بیرون جوشیدن چشمه ها به ضربات سم اسبشناسد این امر نشان میآبها را می

، درآمدهای زندگی صاحبش در گیالن اگر اسب نشسته چندبار شیهه بکشد .(152: 1388شود) شوالیه ،نسب داده می
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ای رود و پصاحب سوار بیدار، به سراغ اسب میاین شیهه کشیدن در شب باشد و شود. اگر یابد و ثروتمند میفزونی می

داری اش کند. برای گیالنیان نگهداوند، خیر و خوشی نصیبکند که خنهد و دعا میراستش را بر پشت اسب نشسته می

گری اسب در گیالن (. پیشنه تاریخی تصویر111: 1383شود)بشرا،خانه سبب دوری شیاطین و اجنه می اسب سفید در

های آغازین هزاره اول هزاره دوم ) آغاز عصر آهن( و سدهدر کاوش قبور متعلق به نیمه  (4و 3قابل توجه است.)تصویر 

کلورز، شهران، مریان و مارلیک و... مشاهده شده است که اسب با تزیینات خود تدفین  ق.م در نقاط مختلف به ویژه در

راسم تدفین که اسب به همراه صاحب خود دفن شده است. این ویژگی صرف نظر از م گردیده است و بعضا دیده شده

بنابراین اسب  .(37: 1383) خلعتبری،اسب در زندگی بشر آن روزگار است گر اهمیت و جایگاهدر نزد سکاییها، بیان

، یعنی تطورهای تصویری ریشه عالوه بر اینکه در فرهنگ فولکلور مردم نماد تیشتر و باران است از دیدگاه ایکونوگرافی

پرفسور پوپ این نقش مایه را بر چادرشب گیالن با سوارکار قالی پازیریک  در آثار و آیین های کهن مردم گیالن دارد.

 .(2()تصویرcluck,1977: P.179  کرده است )مطرح مقایسه کرده و شباهت آن را 

 

 

 

 

 

 

 

نمایی آن بر چادرشب گیالن مشابهتدهد شیوه بازنمایی اسب در آثار کهن گیالن با بازهمانطور که تصاویر نشان می

 رخ و یا تمام رخ از روبرو یا پشت مصور شده است.  به شکل نیمرد. در این آثار سوار های زیادی دا

 و گوزن نماد آهو

های قدیمی گیالن موجود بوده است. در چادرشب گیالن هایی است که گزارش شده در چادرشبآهو از نگاره         

یص آهو از سایر نیز گوزن بافته می شده که امروز بافت آن منسوخ شده است. به جهت هندسی بودن نقوش تشخ

، اسب و سوار ، املش3تصویر 

مجسمه کوچک مفرغی ) قرن 

ق.م ( ) گیرشمن،  8تا  9

1371 :35) 
، مجسمه اسب و سوار ، برنز، 4تصویر 

املش، اوایل هزاره اول 

 ( Mahboubian,1997: 218ق.م)
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بزسانان کار مشکلی است. بافندگان نیز این نقوش را با نام کلی حیوان خطاب می کنند. مطالعه فرهنگ گیالن نشان 

 (5ای مرتبط با آن بسیار است.)تصویرایست که باورهای اسطورهدهد که گوزن و آهو حیوان ویژهمی

 

 

 

 

 

     

 

 

: 1387ای مرتبط با رسیدن بهار ظاهر می شود)بشرا، هایی است که در مراسم آیینی ویژهدر گیالن آهو یکی از نماد 

که  به صعود  حَمَل  نیز برجی استنمادپردازی بزسانان مشترکاتی دارد.  (. این مراسم محلی از نظر مفهوم با51- 47

اعتدال ربیعی  30خورشید، عبور از سرما به گرما، سایه به نور بستگی دارد. اولین عالمت منطقه البروج است و در درجه 

گوزن تصویری باستانی (. 3:30، ج1388شود) شوالیه ،عت پس از کرختی زمستانی بیدار میقرار دارد. در این نقطه طبی

(. در گیالن باور بر این است که گوزن دور کننده شر و باعث شفابخشی است) 771: 1388در بیان نوبهار است) شوالیه ، 

ند و باور (. مردم برای دوری از آزار مار در خانه ها مقداری شاخ گوزن در محل ظهور مار می سوزانید18: 1387بشرا، 

گر شاخ گوزن، گنجه گاو یا آهو را روی (. مردم گیالن براین باورند ا18: 1387ترسد.) بشرا، داشتند مار از گوزن می

 1377مانند. به این  چاقوها دسته شاخی گویند.) پاینده ، ته باشند از شر جن و پری مصون میچاقو بکوبند و همراه داش

بارزترین بقایای  (. ارتباط طلوع خورشید و گوزن و نیز تضاد میان مار و گوزن در باورهای گیالنیان دیده می شود.291:

های کوهستانی دور دست جستجو ز کوهی در زیارتگاههای مهری در گیالن را می توان در نصب شاخ های گوزن و بینآی

 (. 66: 1389شده اند) باالیی،لوط مقدس و حریم زیارتگاه نصب میکرد. شاخ این حیوانات بر فراز آزاد درختان و ب

آمدن خورشید، شرط بسته بودند. مار زن با هم بر سر جهت بر. مار و گومناطق کوهستانی تالش، این قصه را باوردارند

دمد. چون سحر گاه مهر عالم تاب از مشرق بر آمد، مار شرط را باخت و برای تاوان گفت: خورشید از مغرب میمی

(. این 19:  1387ندادن آن چه شرط کرده بود گریخت. از آن هنگام، گوزن دشمن همیشگی مار بد عهد شد) بشرا، 

نیلوفر گوزن بر جام  طالی مارلیک ته ظرف گل  5تصویر

 (Wilkinson:106,www.Jstor.orgقرار دارد.)
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گوزن در آثار باستانی گاهی خود  دهد.گوزن را نشان میاستان ارتباط  طلوع خورشید و گوزن و نیز تضاد میان مار و د

خورشید یا گاهی نمادهای خورشیدی را بر شاخ هایش حمل می کند که در این صورت گوزن نماد آسمان 

نمادهای زمینی را حمل  می کند، مانند (. اما زمانی که گوزن بر بدنش یا بر شاخ هایش Golan,2004: 90است)

  (.Golan,2004:90مربع یا خط زیگزاگ گوزن نماد زمینی است)

نظر پیشینه تصویری گوزن یکی از فراوان ترین حیواناتی است که به هیئت مجسمه یا ریتون سفالین، و یا به از 

  (7و  6شود.) تصویر ه در آثار باستانی گیالن دیده میشکل پیکره مفرغی و نیز به شکل نقش برجست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزسانان.

ندسی نمادین هایی از نقوش حیوانی و گیاهی و ههای  چادرشب، ردیفپس از تکمیل مجموعه مرکزی نقش

رفته می ها به کارکه در چادرشب اندنمادهای( بز آهو و گوزن از جمله 8و9شوند.) تصویردر کنار هم تکرار می

های باستانی یان آثار مختلف کشف شده از محوطهدر م آهو مرسوم نیست.است. البته امروزه بافت گوزن و 

خورد که بزکوهی و قوچ را به تصویر کشیده است. بز کوهی با شاخ سفالین و مفرغی به چشم می آثار گیالن

ی معمول که بسیار شبیه هالل ماه، ترسیم شده است نماد ماه است. گاه شاخ آن به زههایی بزرگ تر از اندا

بز نر هم مانند قوچ، نماد نیروی باروری و نیروی حیاتی است)گری  .( 21: 1367تنهایی نماد ماه است)صمدی،

به ترتیب از سمت چپ،ریتون سفالین به شکل  6تصویر 

.م ، مجموعه فروغی، تهران ق6-12گوزن از املش،   

  ( Smithsonian institution,1965:P.89) 

ق.م ، 1000پایین راست :گوزن های مفرغی از املش ، 

 (Mahboubian,1997:P.214)مجوعه محبوبیان 

 

هایی که گل نیلوفر را در میان گرفته ردیف گوزن 7تصویر

 ((Ghirshman,1966:P.23اند. جام طال از مارلیک 
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کنند. بزهای کوهی سفالی بسیاری ادهای قمری و مرطوب دسته بندی میقوچ را جزو نم بز و .( 94: 1386،

  (10(.) تصویر141: 1356اند)پرادا،های شخصی و عمومی وارد شده ناطق گیالن و مازندران به مجموعهاز م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قورباغه

نامند از جمله نمادهای قابل برخی بافندگان آن را قورباغه می نشان هندسی که در چادرشب گیالن به کار رفته و

 ( 11توجه است.)تصویر

 

(207: 1378بز کوهی آرمیده ، جامی از مارلیک) نگهبان،10تصویر   
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با کلیت چادر شب که مجموعه نمادهای مرطوب را به تصویر کشیده است،   این نام محلی از نظر مفهوم نمادین،

که رود قورباغه در مفاهیم گوناگون نمادین به کار می دانند.ن آواز قورباغه را نشان باران میهماهنگی دارد. مردم گیال

دانند. در خواندن قورباغه را نماد باران میگیالنیان آواز  مهمترین آنها در ارتباط با عنصر طبیعی آن یعنی آب است.

ا را روی طبل هکردند تا باران ببارد. قورباغهردند و یا صدای آنها را تقلید میمی آو ها را به صدا درتان قورباغهچین باس

خواند. قورباغه حیوانی قه بود. قورباغه باران را فرا میصدای طبل یادآور صدای صاعرا کردند، زیهای مفرغی تصویر می

نماد زندگی دوباره  اغه به دلیل دگردیسی اش به عنواناست. حتا در غرب  قورب 3قمری در ارتباط با آب یا عنصر یین

های بهاری است؛ بارور به خاطر بارانه تجسم زمین در اشعار ودایی، قورباغ. (473: 1388ملحوظ شده است) شوالیه ،

ها و ثروتی است که از زمین به دست می آید. در ودا از هستی ذاری از آسمان به خاطر نوید میوهآوای غوکان برای شکرگ

ند.  مادر  هست –دانند. غوکان آوازه خوان، و کاهنان زمین آنها را همذات برهمنها  سومه می غوکان سخن می رود  و

 یابد:گ ودا چنین پایان میسرود ری

 را ثروت بخشند باشد که غوکان گاو آوا .....  ما

  .(475: 4، ج1388شوالیه،) ا بخشند، و عمر ما را دراز کنندصد ها گاو به مباشد که غوکان در فصل باران حاصلخیز 

 ب:پرندگان 

 پرنده 

ندگان موجود در چادرشب به شکل دوتایی خوردار است. پرای بر نر و فرهنگ گیالن از جایگاه ویژهپرنده در ه         

 12چهار پرنده یک ترنج یا گل میانی را احاطه می کند.) تصویرهای هندسی هستند. گاهی محافظ گیاه، ترنج، یا طرح

پرنده، نماد روح، نماد  (.71: 1386های پیوند دهنده زمین و آسمان است) کوپر، پرنده از نشانه( از دیدگاه نمادین 15 -

ره با درخت (. پرنده جزو نمادهایی است که هموا203: 2،ج1388قدرت و زندگی و اغلب نماد باروری است) شوالیه ،

بر متن بندهش سیمرغ سرور پرندگان گستراننده حیات و زندگی است و با باران ارتباط تنگاتنگ زندگی همراه است. بنا

ای برخوردارند. پرنده ای با نام محلِی نوغان دم گیالن پرندگان از جایگاه ویژهمیان مر در(. 144: 1354دارد) تفضلی، 

خوار که شبیه گنجشک با پرهای رنگی است. از آخر بهمن ماه تا اوایل بهار طلب کننده باران است و در آوازش چنین  

                                                           
7-yin 

نقش قورباغه در چادر شب گیالن) عابددوست :   11تصویر

1393 ) 
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بهار آمده. مردم بر این باورند که این پرنده ابر  ، به معنی پایین بریز، پایین بریزجیر بِکَن، جیر بَِکن بهارهمی خواند: 

را برای ریزش باران تشویق می کند. در گیالن باور دیگر، خوش خبری و مژده ورود میهمان از طرف پرندگان است. پس 

ه نیان خیر بودن پرندباورهای عامیانه گیال در این باورها پرنده عنصری سودمند و در جهت خیر رساندن به هستی است.

(. 289: 1377دهد. در گیالن اگر زاغچه در خانه آواز بخواند خبر خوشی به صاحبخانه می رسد)پاینده، را نشان می

مقبول کس سر خشکیده شانه به سر را همراه داشته باشد، جزای پیکر هدهد خواصی قائلند. هرمردم گیالن برای تمامی ا

(. در سراسر 106: 1380پر شانه به سر نیز همین اثر را دارد)بشرا،شود. با خویش داشتن شاهالکلمه و محبوب القول می

(. استحاله 148: 1380دهد)بشرا،ال پرواز خبر از باریدن باران میگیالن قار قار مضطربانه و شتاب آلود کالغ به ویژه در ح

است. نمونه هایی از این نیز در قصه های گیالنی مطرح شده  انسان به پرنده 

نماد را می  (16و 17توان در آثار مارلیک مشاهده کرد.)تصویر

 

 

 

 

 

 

 

قالی گل مرکزی را  پرنده بر فراز درخت و چهار پرنده که13تصویر 

شب گیالن ، همانند توصیف سیمرغ بر اند بر چادردر میان گرفته

 (1393فراز درخت زندگی است. ) عکس از صادقی:

 

ماه گل نقش مرکزی پرندگان حلقه زده دورتا دور  12تصویر

 (1393چادرشب گیالن) عکس از صادقی:
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 پروانه  

(  18است.)تصویررود نقش پروانه یکی ازنقوشی که در چادرشب گیالن به کار می

تبرزین قرار گرفته  چهار پرنده روبرو و دوهای پنج تایی میان این نقش در ترکیب

ه عنوان یک نقشمایه سراسری پر است. در مواردی کل سطح یک چادرشب را ب

ها وسایر مایه پروانه در دستبافته نامند. نقشکند. مردم محلی آن را پروانه میمی

ست ریای قمرود. چادرشب بافتههای ترکیه به کار میهنرهای ایران و نیز دستبافته

ماه باشد. پس با محافظان  تواند نمادی از دگردیسیبنابراین دگردیسی پروانه می

ای  آسمانی، پرندگان احاطه شده است و شاید ارتباطی با وضعیت  نجوم داشته اسطوره

 باشد. این تفسیر با رمز پردازی  پروانه کامال هماهنگ است. 

داری ملحوظ داشت. وجه دیگر نماد پروانه توان  به عنوان نماد سبکی و ناپایپروانه را می

های بالقوه پروانه را در خود یی است که تمام استعدادهای پروانه، تخم و هستهای استحاله آن استوار است. شفیرهبر مبن

روج شود نماد زندگی دوباره است و یا به عبارت دیگر مانند خوقتی پروانه از پیله خارج می .(209: 1385دارد) شوالیه ،

طبق یک باور عمومی در یونان، روم . (210: 1385از گور است. پروانه نماد آتش خورشیدی و روزانه است)شوالیه ،

ب گیالن ، با  چهار پرنده نماد پروانه بر چادر ش  18تصویر 

، دو تبرزین ، نماد سرو در پایین و نماد مربع در باال) رود رو

 (1392:نگارنده

گل چلچراغ در  پرندگان محافظان 14تصویر

 (1393شب گیالن ) عکس از صادقی:چادر

ا در ر پرندگان پشت به پشت قالی گل15تصویر

 اند. )مأخذ: نگارنده(چادرشب گیالن در میان گرفته
آویز طال از مارلیک ، دو 17تصویر

پرنده از گردن به هم چسبیده 

 ( 451: 1376)نگهبان، 
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شود به شکل یک پروانه است. این باور نزد بسیاری از اقوام ترک اسیای مرکزی ان، روحی که از جسم مرده خارج میباست

توانند به صورت پروانه عقیده دارند که روح مردگانشان میاست. آنان نیز دیده شده که کامال تحت تاثیر تفکر ایرانی 

  .(213: 1385)شوالیه ،   ظاهر شوند

 گیری نتیجه 

های ها و رنگمنطقه گیالن است که مزین به نقش چادرشب) چارشو، چاشو( گیالن از جمله صنایع دستی  شگفت انگیز

نامند و تاکید دارند، ماه گل باید د که  مردم محلی آن را ماه گل میقرار دارای است. در مرکز این بافته نقشمایه الوان

در مرکز چادر شب قرار گیرد. ماه گل مزین به خطوط جناغی نماد آب است.  بنابراین ماه گل نماد مرطوب است. ماه 

نر باستانی گیالن دارد. باورهای ها ریشه در باورها و نیز هاطه شده است. این نمادها و نشانهگل با نمادهای حیوانی اح

محلی و بومی گیالن حاکی از آن است که این نمادها آورنده خیر و دور کننده شر هستند. نمونه هایی از نمادهای 

رشب چادش نشان داد. این نکته قدمت نقوش را می توان در میان آثار باستانی مارلیک و املادرشب حیوانی موجود بر چ

دهد. نقوش حیوانی چادرشب گیالن با مفاهیم نمادین همراهند. پرنده نمادی آسمانی را نشان میو پیشینه هنری آن 

اند که های حیوانی مرتبط با باروریآهو نماددانند. بزسانان، گوزن و نیان آن را خوش خبر و خوش یمن میاست گیال

شب گیالن و ب و سوارکار نیز از نقوش چادراس کند.مرتبط با آمدن فصل بهار بیان می های محلی آن را نمادیآیین

کند. قورباغه نماد بشارت با برکت و دور کننده شر بیان می اسب نماد تیشتر ایزد باران است، باورهای محلی آن را مرتبط

دهنده باران از دیگر نقوش چادرشب است. پروانه از نمادهایی است که مفهوم نمادین تغییر و تبدیل را با خود همراه 

 –های مذهبیگیالن مرتبط باشد که ماه در آیینای از تاریخ تواند با دورهبافته ارزشمند با مرکزیت ماه می دارد. این

چادرشب گیالن نمادهای حیوانی به کار رفته در  توان نتیجه گرفت،ین میای داشته است. بنابرادینی جایگاه ویژه

 نمادهای قمری و مرطوب هستند. 

 

 

 

 ماخذمنابع و 

 کتب

 ی هنر، چاپ پنجم، تهران: نشرمرکز.های فلسفه( حقیقت وزیبایی درس1380، بابک )احمدی-

 ایران.  اب گیالن، تهران: گروه پژوهشگران( کت1387اصالح عربانی، ابراهیم )  -
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 ( گنج نامه والیت بیه پیش. دفتر دوم، تهران: نشر سبحان نور.1389باالیی، علی )-

(  افسانه ها و باورداشت های مردم شناختی جانوران و گیاهان در گیالن، خزندگان، دوزیستان و 1387)بشرا، محمد -

 حشرات، رشت: انتشارات دهسرا.

های مردم شناختی جانوران و گیاهان در گیالن. َدد و دام، رشت: انتشارات ها و باورداشت( افسانه1383بشرا، محمد )-

 دهسرا

های مردم شناختی جانوران و گیاهان در گیالن پرندگان، رشت: انتشارات ها و باورداشتنه( افسا1380بشرا، محمد)-

 دهسرا.
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Analysis of Concepts and Visual Backgrounds of Animal Symbols in Guilan’s Chador 

Shab Based on Local Myths and Beliefs 

4Hossein Abeddoust 

5Ziba Kazempoor 

Abstract: 

 Chador Shab is a textile that is traditionally woven in Guilan. This braided motif depicts the 

continuation of ancient symbolism of the land of Guilan until the present day. The present study 

seeks to realize the symbolic and pictorial concepts of animal motifs in Guilan’s Chador Shab. 

The purpose of the research is to analyze the semantics and background of the designation 

knowledge of Chador Shab as a traditional woven. The research method is descriptive-

analytical. The method of collecting library data is through noting and picture reading. Data 

analysis was performed qualitatively. Based on the study findings, the background of the 

presence of animal motifs in the folklore culture and ancient art of Guilan can be demonstrated. 

Caprinae symbolizes fertility and also the Aries and arrival of spring, deer is the evader of evil 

and guardian of elements of good, bird is the heavenly symbol that is the guardian of the sacred 

plant, butterfly symbolizes change from stage to stage. Most animal motifs are associated with 

the concepts of benevolence, fertility and excess. An in-text study of popular beliefs as well as 

antiquities of the region show the continuity of symbolic thought in the Guilan art. 

Research objectives 

1- Study of animal symbolic elements of Guilan’s Chador Shab 

2- Studying the visual background of the Chador Shab’s animal motifs in ancient works of 

Gilan. 
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research questions 

1. What are the symbolic meanings of the Chador Shab’s animal motifs and what are the local 

beliefs associated with these symbols? 

2. What similarities can be drawn between Chador Shab’s animal motifs and the Guilan 

antiquities? 

 

Keywords: Animal Symbols, Visual Background, Guilan Chador Shab, Local Beliefs 
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