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  ! ...ماقليب تا ُچاز َص
 )مروری بر تبديل و تغيير يک واژه(

 .)موضوع مورد بحث در اين مقاله را هرگز نديده و نخوانده ايد(
 دکتر بهرام گرامی
bgrami@yahoo.com  

  
که محور عمودی آن بلندتر از محور افقی آن به صورتی از دو محور متقاطع و عمود بر هم تشکيل یافته و که صليب شکلی است 

این صليب نشانه چوبه داری است . شود دیده میدر کليساها و مراسم مذهبیی مسيحو نشان دین شاخص وان عنباشد به 
 red)ی  سازمان صليب سرخ جهانآرم، به رنگ سرخ به صورت دو محور مساوی،صليب . که عيسی مسيح را به آن کشيدند

cross)  باشدمینيز  ، مزبور، مقُر سازمانپرچم کشور سوئيسنشان و.   
 

ها قبل از ميالد مسيح، بر روی درفش آریائی نشان بزرگی وجود داشته که در زبان عهد هخامنشی  در ایران باستان، قرن
بصورت نشان را  اینها عرببعدها .  استشده ناميده می"چليپا" یا "چليپ"و در فارسی " ژوليپ"، در متون هندی "یوليپ"

از یک  (sun wheel) به عنوان اشعه مهرپرستی یا چرِخ خورشيددر ابتدا مهم آریائی این نشان . صليب ناميدند آن یعنی معّرب
در تخت جمشيد هم تقریبًا به همين .  استای وجود داشته بصورت چهار خط در چهار جهت بوده و بر سر هر خط ستارهنقطه 

ون در موزه ایران باستان نگاهداری  اکن نيز جام زرینی بدست آمده که"قره حسنلو"در کاوشهای . صورت حجاری شده است
است که حيوانی تصویر روی این جام، بر . دانند تر از آن می  آن را دست کم بقدمت دوره هخامنشی و احتماال قدیمشود و می

    :شود دیده می نشاناین کشد و بر کپل حيوان  ای را می عرابه
ی عليقلی محمودی بختياری است که ابتدا در سال  نوشته" چليپا یا نشان آریائی"ی  ز مقالهبرگرفته ا باال مطلبشکل و (

 ).، به چاپ رسيد١٨١ تا ١۶٧ در مجله شکرستان، صفحه ١٣۵١در سال  دیگر  منتشر گردید و بار،نزدیک به نيم قرن قبل، ١٣٣٧
آرم بعدًا از نشان آریائی فوق اقتباس نمودند که عمود بر هم  Sعالمت خود را شبيه به دو ابتدا های آریائی  نازیدر قرن گذشته، 

SS در متون غربی امروز شد و معروف به صليب شکسته  ها قرار گرفت وswastikaمتأسفانه به نام این نشان . شود  ناميده می
 نمونه بارز آن منشور وت دوستانه ایرانيان باستان اسدوستی و بشر عکس تفکر نوعمعروف شده که کامال برز يننشان ضد یهود 

واژه سواستيکا در اوستا به صورت هواستيکه مرکب از سه جزء به عالوه، . باشد می توسط او کورش کبير و فرمان آزادی یهودیان
  . آمده است"نشان هستی خوب"کا به معنی +استی+هو
  

زلف چليپا به در شعر قدیم فارسی، . استته شده گرفر که اشاره شد لفظ عربی صليب از واژه فارسی چليپ یا چليپا وهمانط
خود به جای چليپا کلمه که   بودهتا حدیتشبيه زلف محبوب به چليپا زلف ُپرچين و شکن یا مجعد و مطُبق یار اشاره داشته و 

ف است و چليپا صفت زل از خواجوی کرمانی زیر بيتدر . چليپا کردن به معنی زلف و گيسو را آراستن آمده استو  رفتهزلف بکار 
بخشد،  میای از آن جان   که بوسه استلب سرخرنگ خوبرویان ترساییکنایه از  و لعل عيسویان به صليب نيز اشاره دارد

که شاعر خود به این از آن است کلمه قّصه نشان شاید . کرده است میهمچنان که عيسی مسيح با معجزه خود مرده را زنده 
  : شته استمعجزه چندان اعتقادی ندا

    ز چين زلف بتان معنی چليپا ُپرس       لعل عيسویان قصه مسيحا ُپرسز
  :ای آن است، با بيتی از اوحدی مراغهاز اصطالح صليب سوزاندن کنایه از مخالفت کردن با دین مسيح و روی گرداندن 

  در حال همچو عود بسوزد صليب را    ار بنگردّنترسا گر آن دو زلف چو ُز
، با و از این رو چليپا کردن به معنی تعظيم و تکریم و اظهار کوچکی آمده استنيز هست  خم چليپا به معنی خميده و پر

  :شاهدی از شاهنامه فردوسی
  به پيش خردمند رسوا کند      همی خویشتن را چليپا کند

زبان  است در از آن جهت که گل آنها دارای چهار گلبرگ عمود بر هم و صليبی شکلهم کلم یا تيره خردل را خانواده گياهان 
شيرینی معروف زولبيا را هم در گویش شيرازی زِليبی . نامند میپائيان يچل فارسیدر  و Crucifers  خانوادهگياهشناسیعلمی 

 شود و میها و اعياد خورده  نامند که از چليپا گرفته شده و هنوز تقدس آن بر جای مانده و در جشن میو در زبان هندی چليبی 
الخط است و  ضمنًا چليپا نام نوعی رسم .استبوده شکل امروزی آن يش از بدر گذشته شباهت اوليه آن به چليپا رود  میگمان 
دو بيت از ، با شود میکج و مکرر به قصد تمرین و خوش خط شدن گفته به صورت نویسی به نوشتن کلمات بر روی هم یا چليپا

  :صائب ناظر بر همين معنی
  ایم از روی آن دو زلف چليپا نوشته    نوشته ایماین سطرهای آه که هر جا 

   کعبه را بتکده زین خط چليپا کردیم     صفحه دل سيه از مشق تمنا کردیم
  

*  *  *  
 زیرا ،نامند می خاچکار یاچليپاسنگ ها را  د دارد که بر روی آنها نقش صليب کنده شده و آن هزاران سنگ وجوارمنستاندر کشور 

از زبان ارمنی وارد فارسی شده و از این روست که در متون هم واژه خاج  و  یا چليپا استدر زبان ارمنی خاچ به معنی صليب
ر اصطالح ارامنه جلفای اصفهان، د. آمده است ترسا یامسيحی، عيسوی، نصرانی پرست به معنی چليپاپرست یا  فارسی خاج

یکی از نام صليب است شکل خاج که کنایه از  .باشد میشویان مراسم عيد مسيحی در روز ششم ژانویه  شویان یا خاچ خاج
) club-shapedو به زبان انگليسی  (شکل چيز به این شکل را خاجی یا خاجیهر  و بطور کلی  است بازیچهار خال ورق

های  استخوان و پایه آن از باال به استسر به پائين   که به شکل خاج راترین استخوان پشت بدن انسان از جمله پائين، گویند می
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در ، در واقع یک برگ شبدر با سه برگچه استکه در ورق بازی خاج خال . نامند میشود استخوان خاجی  میدیگر متصل 
در یا (صدای س  و  است)و در اصل از چليپای فارسی ( مشتق از صليب عربیclub کلمهاین . شود میه دينام clubانگليسی 

 برای هر دو Cاز حرف در زبان انگليسی دانيم  میتبدیل گردیده است و همان طور که  Cبه حرف انگليسی  )صصدای این جا 
  .شود میصدای ک و س استفاده 

*  *  *  
 برابر با باطوم در یا چوماق لفظ ترکی به معنی گرز(ج، به معنی چماق  در انگليسی، عالوه بر خاclubواژه جالب آن که 

ی، کعالوه بر چوبدستی بازی ُگلف و ها .استدارای برجستگی بزرگی به شکل خاج  چماقسر   زیرا،باشد مینيز ) فرانسوی
انتهای معموال . نامند میماق  تا سر دیگر افزوده شود چ به تدریجقطر و وزن آن از یک سر که  راامروزه هر چوبدستی سنگينی

هم  (club law) قانون زور را قانون چماق .برند میِاعمال زور به کار برای گيرند و به عنوان سالح  میچماق را در دست کم قطر 
  : که در آن ترس از زور حاکم بيش از ترس از خداستای ، با بيتی از اوحدی مراغهگویند می

  بينم که بر خدای کبيربيش       اق اميراعتماد تو بر چم
در هر دست بازی به یک خال اختيار و قدرتی بيش از سه خال دیگر ) مانند بریج یا ُحکم(های ورق  از آن جا که در گروهی از بازی

، لذا رود میبکار  به هر دو معنی خاج و چماق clubو از سوی دیگر واژه  - نامند می trumpا ا ُحکم یو آن خال ر - شود میداده 
به کار نيز " حاکم استامروز  زور قانوِن "کنایه ازبه " امروز ُحکم خاج است"ظاهرًا به معنی که  Clubs are trump todayبارت ع

   .رود می
  

  : مورد بحث در متن مقاله به ترتيببا هشت تصویر
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