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چکيده 

منطق��ه فارس یكی از مناطق مه��م بافت قالی و گليم 

در ایران اس��ت. یكی از عوامل مهم در تنوع و فراوانی 

گلي��م در این منطقه، حضور مردم ت��رك و فارس در 

كنار هم اس��ت. ایل قشقایی بيش��ترین توليدات منطقه 

فارس را به خ��ود اختصاص داده و تنوع زیاد رنگ ها 

و نقش��مایه ها از خصوصيات قالی های این ایل است. 

این مقاله بر روی نقش »مهرانه«]1[ یا صليب شكس��ته 

در ای��ن بافته ها تمركز دارد. هدف این مقاله بررس��ی 

زبان نمادین این نقشمایه در گذر زمان و ظهور آن در 

قالی های ایل قش��قایی است. نظر به كثرت نقشمایه ها، 

این نوشتار عالوه بر معانی نقش مهرانه در طول زمان 

و فرهنگ ه��ا و مذاهب مختلف، ب��ه زبان این نقش و 

داللت ه��ای تلویح��ی آن در بافته ه��ای ایل قش��قایی 

پرداخته اس��ت. معدودی ابزار نشانه شناس��ی در انجام 

این امر مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. این تحقيق 

بر اس��اس هدف از نوع بنيادی بوده و با جس��تجو در 

كش��ف حقایق و واقعيت ها و ش��ناخت این نقوش به 

تبيين ویژگی ها و صفات آنها می پردازد، اما بر اس��اس 

ماهيت و روش از نوع تاریخی و توصيفی است یعنی 

با استفاده از اسناد و مدارك معتبر می توان ویژگی های 

عموم��ی و مش��ترك این نق��وش را تبيين ك��رده و به 

توصي��ف منظم آنها پرداخت، صف��ات آن را مطالعه و 

عندالزوم ارتباط بين متغير ها را بررسی كرد و از طریق 

تحلي��ل محتوی به هدف كه همانا ش��ناخت صفات و 

ویژگی ه��ای نقش »مهرانه« و كارب��رد آن در قالی های 

ایل قش��قایی اس��ت، دس��ت یافت. مناب��ع تصویری، 

مكتوب و شفاهی بوده اند.

مهران��ه،  قش��قایی،  قالی ه��ای  کليـدی:  واژه هـای 

نشانه شناسی، نماد.

تجلی نماد گردونه خورشيد »مهرانه«
در قالی های ایل قشقایی

مرجان صلواتی
 هيئت علمی گروه گرافيک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری
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مقدمه

»قاليباف��ی در منطق��ه فارس و در مي��ان اقوام مختلف 

عش��ایری جای��گاه ویژه ای دارد. اقوام لُ��ر كه در واقع 

منشأ آنها اقوام قشقایی هستند، از دیگر افراد منطقه اند 

كه بافته های آنان از اهميت خاصی برخوردار اس��ت. 

همكاری بين این اقوام، مكمل و دوجانبه است. طرح 

و نقشه را لُرها تهيه می كنند اما این اقوام قشقایی هستند 

ك��ه آنها را تكميل نموده و ب��دان جلوه می دهند. یك 

نگاه به تاریخ این گروه های قومی می تواند به ما كمك 

كن��د تا تع�ادل را بين كارهای آن��ان ارزیابی نم�ایيم.« 

)Tanavoli, 2002, 45(. نش��انه آریایی گردونه مهر 

یكی از دیرین ترین نقش��مایه های باستانی است كه اثر 

آن در یك مسير چندین هزار ساله در بيشتر تمدن های 

كه��ن برجای مان��ده و از ایران، چي��ن، هند و ژاپن تا 

اروپای عصر مفرغ قابل مش��اهده اس��ت. تقریبًا شك 

نيست كه زادگاه این نگاره، آسيای مركزی بوده است. 

خورشيد آریایی تا پيش از هخامنشيان بازوان خميده و 

منحنی و هيأت مدور داشته و بعدها خطوط و اضالع 

آن مس��تقيم و هندسی و زاویه ها قائمه شده است. این 

نقشمایه به صورت بسط اوليه خود در فرش بافی فارس 

در س��ده های اخير دیده نشده است، منتهی فرش بافان 

فارس نقش��مایه های متعدد بسياری به كار می گيرند كه 

آنها را باید مشتقات مركب و صورت های تكامل یافته 

خورشيد آریایی دانست. متداول ترین صورت این نقش 

رمزی در فرش بافی فارس و نيز قفقاز و آسيای صغير، 

از دو خورش��يد آریایی توأمان به هم چس��بيده درست 

ش��ده اس��ت كه خميدگی بازوان یكی از خورشيد ها 

در جهت عقربه س��اعت و دیگ��ری در جهت مخالف 

آن اس��ت. قالی بافان فارس و بي��ش از همه بافندگان 

نيری��ز و لُر آن را غالبًا در مركز ترنج ها جای می دهند. 

مهران��ه دارای معانی نمادین و اس��طوره ای اس��ت كه 

از ادوار گذش��ته تاكنون در تمدن های بس��ياری تجلی 

یافته اس��ت. نق��ش آن را در روی س��فال ها، كتيبه ها، 

نقاش��ی های صخره ای و یافته های باستان شناس��ی در 

ط��ول تاریخ به كّرات مش��اهده می نمایيم. حضور این 

تصویر )1( خورجين قشقایی، اوایل دهه هفتم قرن چهاردهم ه. ق.
)Allane, 1996, 102( :مأخذ

تصویر )2( نوار تزئينی قشقایی، اوایل دهه هفتم قرن چهاردهم ه. ق.
)Allane, 1996, 102( :مأخذ
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نق��ش در بافته های آس��يایی به ویژه اقوام عش��ایر از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 

ویژگی های فرهنگی و اجتماعی ایل قشقایی 

»مهاجرت قش��قایی ها از نواحی شمال غربی و مركزی 

ای��ران به خطه فارس یكب��اره و همزمان انجام نگرفته 

اس��ت و اول بار در دوره صفویه اس��ت كه نظام ایلی 

در ميان قشقایی ها مستقر می شود. امتزاج قشقایی ها با 

دیگر عش��ایر و اقوام كوچ رو، و نيز یكجا نشين بسيار 

پر دامنه اس��ت. بيش از همه اقوام و عش��ایر، كردها و 

لُرها با قشقایی ها در آميخته اند. حركت آرام و تدریجی 

طوایف پراكنده قشقایی به سوی جنوب ایران به مدت 

س��ه قرن و ت��ا اواخر دوره زندیه ادام��ه یافت. هویت 

مس��تقل این ایل در اواخر عهد صفوی امكان پذیر شد 

و پ��س از آن رژی��م پهلوی آنان را وادار به اس��كان و 

یكجا نش��ينی نمود. اساس و ش��الوده اقتصادی آنان بر 

دامداری و چوپانی نهاده ش��ده اس��ت. واحد اساسی 

ساختمان اجتماعی ایل قشقایی، خانواده یا »بيله« است. 

ایل قشقایی در حال حاضر از شش طایفه شش بلوكی، 

كش��كولی، دره شوری، عمله، فارسی مدان و كشكولی 

كوچك تشكيل شده است.« )پرهام، 1364، 70(. 

»در مي��ان تم��ام قبایل جنوب��ی، قش��قایی ها به خاطر 

كيفي��ت نيرومند رنگ آمي��زی دس��تبافت های خود و 

ارتباط تاریخی شان با چنگيزخان، شهرت بسيار دارند. 

برخ��ی از آن��ان از نوادگان تركمن های��ی بودند كه در 

قرن یازدهم به آذربایجان حمله كردند. قش��قایی ها نيز 

همانند بختياری ها، لُرها و دیگر قبایل ایران به دس��تور 

رضاشاه كوچ های س��نتی خود را كنار گذاشتند و این 

امر صدمات بسياری به آنان وارد كرد« )هال، ویووسكا، 

1377، 240-239(. »زوال اق��وام لُر و پيش��رفت اقوام 

قشقایی بی ارتباط با جلوس خاندان قاجار و فروپاشی 

زندیه نيس��ت. بنيانگذار زندیه، كریم خان زند، لُرزاده 

بود ولی به منطقه فارس تعلق نداش��ت. در زمان وی، 

لُرها در جنوب و غرب ایران نفوذ بسياری داشتند، اما 

آقا محمد خان قاجار این تعادل را به هم ریخت. دشمنی 

آقا محمد خان نس��بت به زند، باعث انتقال پایتخت از 

ش��يراز ش��د و قدرت در فارس از لُر به ترك ها انتقال 

یافت. به هر حال تمامی این تنش ها به ساختار محكم 

بافته های ایل قشقایی آس��يب وارد ننموده و بافندگان 

آنها چه در مورد طرح و چه در استفاده از رنگ نهایت 

خالقيت خ��ود را به كار گرفتند. در مي��ان تمام اقوام، 

زنان قش��قایی بيش از همه شيفته رنگ ها هستند. سبز، 

زرد، نارنجی و ارغوانی رنگ های غالب هستند. عالقه 

ب��ه رنگ نه تنها در لباس بلك��ه در بافته های زنان ایل 

دیده می ش��ود. رنگ های درخشان گياهی این بافته ها، 

آنه��ا را از محصوالت اقوام همس��ایه قابل تش��خيص 

.)Tanavoli, 2002, 65-70(».می نماید

مشخصات بافته های قشقایی

قبایل قش��قایی و خمسه در جنوب ش��رقی ایران و در 

اطراف ش��يراز زندگی می كنن��د. فرش های آنان دارای 

خصوصيات یكسان اس��ت. بافته های آنان اكثراً دارای 
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ابعاد كوچك بوده و بيشتر اختصاص به اشياء كاربردی 

مانند كيف، خورجين و یراق های تزئينی دارد. طرح ها 

اغلب هندس��ی و ش��امل نقوش حيوان��ات، گل ها و 

فرم های انس��انی اس��ت. مش��خصه های فنی بافته های 

قشقایی عبارتند از: 

- نوع گره ها: نا متقارن، متقارن؛

- تاره��ا و پود ها: پش��می، تارها اغلب س��فيد، پود ها 

اغلب رنگرزی طبيعی و قرمز رنگ؛

- رن��گ و رنگ��رزی: رنگ ه��ا متن��وع و درخش��ان، 

توناليته های آبی، طالیی و سبز؛

- بيش��تر قالی ها دو حاشيه باریك با آبی تيره متناوب 

و مربع های سفيد.

»طرح های قش��قایی ش��امل مداليون س��ه تایی بوده و 

طرح ها با رنگ آميزی قطری بر سرتاسر فرش پراكنده 

)O,Bannon, 1995, 63(».هستند

قش��قایی ها هنگام كوچ كمتر بافندگی می كنند و بيشتر 

در ماه های تابس��تان به ای��ن كار می پردازند. گليم های 

قشقایی شاید از مش��هورترین گليم های ایرانی است. 

استفاده معدود از نگاره های كوچك و برخی تشابهات 

دیگر، بعضًا بيننده را به یاد گليم های ترك بافت چون 

شاهس��ون می اندازد. گليم های قش��قایی دارای برش 

چاك دار اس��ت و گاه در آنها از تارهای نخی و پش��م 

طبيعی قهوه ای نيز اس��تفاده می شود. این گليم ها به دو 

دسته اند: 

گليم هایی با نوارهای افقی شكل كه معموالً در بافته های 

قبایل نواحی غربی ایران مش��اهده می ش��ود. نوارهای 

افق��ی و نگاره هایی با نوارهای باری��ك از قالب های 

شناور در بين آنها، متن گليم را تشكيل می دهد. 

گليم های��ی كه مت��ن مركزی در داخل حاش��يه آنها از 

الله های بافته ش��ده در حاشيه ها و عينًا مانند گليم های 

گروه اول است و در داخل متن، دو یا سه ترنج خشتی 

و یا یك طرح مربع شكل وجود دارد.

 

نماد و نشانه ها در فرش های قشقایی

»در مش��رق زمين، فرش ها هميشه عملكردی خاص و 

كاركردی نمادین داشته كه تاكنون آن را حفظ كرده اند 

ول��ی به تدری��ج معانی این نمادها محو ش��ده اند. این 

ویژگی مدلول فضای جادویی اس��ت كه در مجاورت 

خصوصي��ات دنيوی محيط بش��ر برپا می ش��ود، مانند 

مان��ع محافظتی در اطراف زمين كه فضای آس��مان ها 

و الوهيت را نماد پردازی می كند. در گذش��ته، تزئينات 

قالی ها به طور كامل برای چنين فضایی مناسب و شامل 

عناص��ر تزئينی ناب و به ميزان زیاد نمادین در طبيعت 

بودند. این تزئينات با تحوالت فرهنگی در گذر زمان، 

معانی عميق خود را از دس��ت داده و به عناصر تزئينی 

س��اده تغيير شكل داده اند و منش��أ آنها تقریبًا غير قابل 

تشخيص است. برای تشخيص همه این عناصر نمادین 

كه در مناطق مختلف ظاهر می شوند و تجلی فرهنگ ها 

و مذاهب مش��ترك هس��تند، باید به معانی اصلی آنها 

برگردیم و الزمه آن مطالعه در فرهنگ اسالمی و حتی 

مذاهب قبل از اسالم همچون شمنيسم )جادوگری( و 

 )Milanesi, 1997, 26(».بودائيسم است
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خواندن نقوش دستبافته ها 

روش نشانه شناس��ی جه��ت تأویل معان��ی نمادین 

)سمبلیک(

گمان می رود كه بافت گليم در آسيای مركزی به وسيله 

قبایل كوچ رو و ایلياتی توسعه یافته باشد. آنان در حين 

كوچ، با موقعيت های سخت آب و هوایی روبه رو شده 

و از موهای بز جهت ساخت چادر هایی برای سكونت 

در این مناطق اس��تفاده كرده اند. موهای بز از گوسفند 

مقاومتر اس��ت لذا، چادرها را در برابر باران محافظت 

می نمای��د. همچني��ن از موهای بز جه��ت بافت گليم 

ب��رای زیرانداز كف چادر به دلي��ل جلوگيری از نفوذ 

رطوبت نيز بهره می جویند. بافت گليم را معموالً زنان 

زحمتكش قبایل انجام می دهند. این دستبافته ها، صنایع 

دستی برجس��ته ای با سليقه سنتی و متضمن موتيف ها 

و رنگ های بسياری هس��تند كه هم اكنون در بسياری 

از من��ازل با چيدم��ان مدرن كاربرد دارن��د. اما امروزه 

گليم و فرش در روس��تاها و كارخانه ها طبق سفارش 

مش��تریان و توزیع كنن��دگان و با س��ليقه رنگ و نقش 

انتخابی آنان تهيه می ش��ود كه البته تا حد بسيار زیادی 

انعكاس دهنده ذائقه اروپایی اس��ت و جهت دستيابی 

به بازاریابی مناسب، نقش و رنگ این دستبافته  ها، تابع 

فرهنگ های متنوع است.

زبان بافته ها

رمزگشایی نمادهای یك فرش به طور مثال )سجاده ای( 

متضمن معانی بسيار و مملو از آالم و دردهای بافندگان 

آنها اس��ت و گره ها و طرح ه��ا، از بيش از چهارصد 

سال پيش تاكنون، بيانگر افكار و عادات انسانها و یك 

نوع ارتباط باش��كوه بنده با خدای خود هس��تند. یك 

گليم دربردارنده دو معناست: اول یك محصول صنایع 

دس��تی زیبا با رنگ های موزون و طرح های برجسته، 

ك��ه جهت تزئي��ن منزل كارب��رد دارد و دوم عادات و 

سنت ها، غنا و فقر و ... را دربردارد. 

»نشانه شناسی، علم بررسی نمادها و نشانه ها است، كه 

بر طبق نظریه سوس��ور نشانه شناس فرانسوی از دال و 

مدلول تشكيل شده اند، و دربردارنده معانی و منسوب 

به چيزهای دیگری هس��تند. به نظر پيرس نشانه شناس 

آمریكایی ارتباط بين دال و مدلول به سه قسم است:

1- ش��مایلی: كه ارتباط ميان دال و مدلول از شباهت 

آنها منشأ می گيرد، همانند عكس و تصویر.

2- نمایه ای: كه ارتباط دال و مدلول قراردادی نيست 

بلكه اتفاقی است، مانند آتش و سيگار كشيدن.

3- نمادین: ارتباط این دو قراردادی و بر اساس دانش 

اجتماعی است، نظير كبوتر و صلح، ترازو و عدالت.

طرح ه��ا و موتيف ها در گليم و فرش ها متضمن زبانی 

نمادین هستند. بسياری از موتيف های نمادین، شمایلی 

و س��مبليك در این دس��تبافته ها، به انتق��ال اطالعات 

فرهنگی در زمان كنونی به ما كمك می نمایند. بنابراین 

گليم ها رسانه ای جهت انتقال موروثی فرهنگ به شمار 

.)Quinn, 1994, 4( ».می روند
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روش شناسی خواندن مضامين نقوش

زبان نقوش قالی و گليم در سه سطح مطرح است:

- احساس بصری در سطح اصلی

- طرح های متشكل از نقش ها 

- آرای��ش نقش ها به معنای ایج��اد ارتباطات و روابط 

داخلی در سطحی جامع 

برای ارزش گذاری یك گليم، باید به عناصر تش��كيل 

دهنده و ف��رم كلی آن توجه داش��ت. اگرچه تصنيف 

باف��ت این فرش ها از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت 

اس��ت، اما بافنده با رمزگشایی آنها قادر به درك معانی 

آنان می ش��ود. خواندن زب��ان مخصوص یك فرش به 

معنی درك ساختار صرف و نحوی و معانی فرهنگی، 

اجتماعی، مذهبی و استانداردهای زندگی در آن زمان 

خاص اس��ت. این نمادها ممكن است كه داللت های 

ضمنی رمزی و یا اهميت مذهبی داشته باشند. 

مضامين نقوش قالی و گليم های قشقایی

بافته ه��ای عش��ایری نوعی زیر انداز اس��ت ك��ه بافته 

دس��ت قبایل كوچ نشين بوده و طرح های آنها متضمن 

پيام های بی ش��مار در مورد فرهنگ، مذهب، اعتقادات 

و زندگی اجتماعی آنان از گذش��ته تاكنون است. این 

بافته ه��ا را زنان، هنگامی كه مرده��ا در حال جنگ یا 

ش��كار بوده اند، می بافته اند. آنها احساس درونی، آمال، 

زندگ��ی روزانه، غم و اندوه و ت��رس خود را در این 

گليم ها نمایان می س��اختند. می توان گفت كه هر گليم 

زبان خاصی دارد كه بر اس��اس ميراث فرهنگی بافنده 

آن ش��كل گرفته و بر اس��اس موقعيت آن��ان، تجرد و 

تأهل، غم یا ش��ادی، چش��م به راهی تولد یك نوزاد، 

اميد به آینده و غيره تغيير می كند. او س��عی می كند كه 

آرام و خموش احساس��ات درونی خ��ود را از طریق 

رنگ های درخش��ان و بعضی اش��كال به دنيای بيرون 

انتق��ال دهد. صرف نظر از ش��رایط منطقه ای و اقليمی، 

بيشترین موتيف های متداول در بافته ها، به ویژه گليم ها 

به چند دس��ته طبقه بندی می شوند كه طبق جدول )1( 

قابل ارزیابی هستند. 

مهران��ه یا گردونه خورش��يد، فرمی صليبی به صورت 

دو خط افقی و عمودی اس��ت. به نظر مردم بس��ياری 

از مناطق، صليب قدرت چش��م بد را به چهار قسمت 

جدول )1( مضامين بافته های عشایر و ایل قشقایی )مأخذ: نگارنده(
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كاه��ش می دهد. ای��ن موتيف متعلق به زمانی بس��يار 

دور و قبل از مس��يحيت است. این نماد از نظر شكل، 

ش��مایلی و به لحاظ مفهومی، نمادین است كه هر دو 

مفه��وم را در یك مضمون داراس��ت. در مورد حزب 

نازی، نمادین و در مسيحيت، شمایلی است. به عالوه 

نشان حفاظت در برابر چشم بد بوده و نمادین است. 

نماد گردونه خورشيد )مهرانه(

نماد شناسی مهرانه: مهرانه، نماد فراگير مذهبی در جهان 

قدیم و امروزه در آس��يا، اروپا و آمریكا است. این نماد 

نام خود را از تركيب سانسكریت به معنای »خوشی« و 

»طالع نيك« گرفته است و در فرهنگ های هندو اروپایی 

در سرتاسر آسيا متجلی شده و دارای معانی بسياری از 

جمله: شادی، قلب بودا، مراسم دینی در آیين بودا]2[، 

مرام مردانگی، خورش��يد و نيرویی برای روش��نایی و 

خوبی گانشه )خدای دانایی( در آیين هندو است.

»مهرانه در تمدن اوليه آریایی در اروپا دارای جایگاهی 

خاص اس��ت. در چين نماد خورشيد بوده و بازوهای 

كوتاه آن متمایل به راست و خالف حركت عقربه های 

س��اعت و حركت روزانه از ش��رق به غرب است. در 

تمدن ناواجو، قفقاز و مغول به معنی حركت به سمت 

نور اس��ت. تصویر خ��الف مهرانه ب��ا بازوهای كوتاه 

متمایل به چپ و موافق با حركت عقربه های س��اعت، 

ب��ر خالف حركت روزانه خورش��يد و در آیين هندو، 

نش��ان نيرو های ش��يطانی و تاریكی و اله��ه كالی]3[ 

فرو برن��ده روح و م��رگ، نگهبان تاریك��ی و تحریم 

دانایی اس��ت.« )Allane , 1996, 53(. »مهرانه نمادی 

برای شادی یا خوش��بختی و گستردگی بی نهایت، در 

بيشتر فرش هاست.   گاه به معنی »ده هزار شادی«، »عمر 

هزار ساله« است. در هنر و ادبيات انگليسی- آمریكایی 

ب��ه آن »صليب قالب دار« ني��ز می گویند.«)63 ,1972 

,Harsh(. »گردونه خورش��يد اساس��ًا نش��انه و نماد 

)www.kilim.com/images/motifs/cross :جدول )2( نشانه های متنوع گردونه خورشيد یا مهرانه )مأخذ
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مقدس متضمن نور خداشناس��ی، پارس��ایی یا سيرت 

پاك اس��ت. بر اساس ش��واهد، حضور نماد مهرانه در 

اشياء خانگی قبل از تاریخ، اعتقاد بر خصایص دنيوی 

مانند جادو و طلسم است و گاه در پيوستگی با نمایش 

فلس��فه نظام گيتی مانند )وابس��ته به ماه، خورش��يد و 

.)Quinn, 1994, 105(».است )غيره

»داللت تلویحی نقش مهرانه بس��يار متنوع و گس��ترده 

اس��ت كه ضرورتًا دو نماد بر اساس این داللت وجود 

دارن��د: صليب یونان��ی با بازو هایی با طول مس��اوی، 

و صلي��ب با چهار بازو با چرخش��ی در همان مس��ير. 

در نش��انه داللت های تلویح��ی مهرانه، محققين جهان 

نظ��رات مت�فاوتی می دهند. بر ط�ب��ق فرهنگ ن�مادها 

)J. E. Cirlot(، مهران��ه در عصر آهن، عالمت خدا و 

نيروی متعالی بود. بر اساس نظر تعدادی از محققين]4[، 

مهرانه مرتبط با زراع��ت و جهات اصلی بود. محققی 

دیگ��ر]5[ مهرانه را مانند یك عالم��ت خاص دال بر 

چرخ��ش حول یك محور می داند. در حقيقت دو نوع 

مهرانه وجود دارد: یك نوع مهرانه راستگرد و دیگری 

مهرانه چپگرد. ش��كل مهرانه مانند چرخه خورشيد با 

پرتو نورانی كه تا بی نهایت امتداد یافته، تفس��ير شده 

است. با این اعتقاد كه خورشيد نماد حركت و قدرت 

بوده اس��ت، مهرانه نماد كيش خورشيد پرستی بوده و 

طلسم تاریكی را باطل می كند و نور، شادی و زندگی 

را برای بش��ر به ارمغان می آورد. به این ترتيب تا زمان 

آریایی ها خورشيد نماد مقدس بوده است. آیين هندو، 

مهرانه را نماد رویدادهای فرخنده مانند ازدواج می داند، 

ضمن��ًا این نماد در نزد آیين هندو نماد گانش��ه]6[ نيز 

.)Chatterjee, 1996, 45-49(».بوده است

»در علم نجوم هندو، ش��كل فرخنده مهرانه، تغييرات 

نجومی خورش��يد در مدار رأس الس��رطان برج جدی، 

نش��انه دهم منطقه البروج را نمای��ش می دهد و مانند 

یك مرد قابل احترام است. در كتاب مقدس كهن آیين 

هندو، مهرانه راس��تگرد با خورش��يد مرتبط بوده و از 

این رو یك نش��انه از ویشنو]7[ خورشيد ودایی و نماد 

چرخه جهان و مایملك كيهانی و فرآیند وابسته به آن 

به ش��مار می آید. مهرانه چپگرد كه خالف عقربه های 

ساعت می چرخد، نمایش خورشيد در پایيز و زمستان 

و نامتبرك است.« )Shaima, 2002, 105(. »در اروپا 

یك نماد تزئينی ش��مایل نگاری اس��ت و مانند چرخه 

خورشيد، بازوهای آن نماد آب، زمين، هوا، آتش و دم 

خرچنگ اس��ت. در طول جنگ جهانی اول، مهرانه به 

رنگ نارنجی بر زمينه قرمز بر شانه سربازان امریكایی 

وصل��ه زده ش��ده ب��ود.« )Heller, 2000, 86(. این 

»كهن الگو« نماد جهانی مذهبی بشر است كه در تمام 

اقليم های نژاد بش��ر ظاهر شده اس��ت. به عنوان عالئم 

گردش خورش��يد، در صخره های مردمان غير س��لتی 

انگليس كنده كاری شده است. جهت تزئين سفال های 

یونان��ی و بر س��الح های جنگی مردم اس��كاندیناوی 

مش��اهده می گردد. بر دیوار غار های فرانس��ه از هفت 

هزار س��ال قبل تراش��يده شده بود. ش��كل مهرانه در 

ش��روع بس��ياری از كتاب مقدس بودای��ی و در كف 

پ��ای بودا در تندیس ها دیده می ش��ود. در ميان بوميان 
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آمری��كا نماد خورش��يد، چهار جه��ت اصلی و چهار 

فصل اس��ت. مهرانه یك نوع از صليب خورشيد است 

با بازوهای خميده به سمت راست كه اشاره به حركت 

چرخشی دارد. بسيار قبل تر از اینكه این عالمت، نماد 

هيتلر نازی ش��ود نماد مقدس هندو و مذاهب بودایی، 

اس��كاندیناوی، دریاچه بالتيك و سلتی بوده است. نام 

آن منشأ سانسكریت داشته و به معنی خوبی، خوشی و 

نماد باروری و طالع نيك است. مهرانه در هنر بودایی 

و كت��اب مقدس ب��ه نام »مانجی«]8[ ب��ه معنی توازن، 

هارمونی جهانی و تعادل اس��ت. هنگامی كه به سمت 

چپ اس��ت نمایش عشق و بخشش و وقتی به سمت 

راست قرار می گيرد به معنی توانایی و هوش است. در 

آیين كافر كيشی قبل از مسيحيت در اروپا، مهرانه نماد 

عمومی خورشيد بود. در منطقه دریای بالتيك، مهرانه 

به معنی صليب رعد و صاعقه است. 

زمینه تاریخی: مهرانه نقش��ی است كه در هنر مشرق 

زمي��ن و در تعداد زیادی از گونه های قالی های گره ای 

ایران، قزاقستان، شيروان قفقاز، چين، پرگام آناتولی و 

سمرقند آس��يای مركزی دیده می شود. این نماد اولين 

نشانه های خود را از 5000 سال پيش در سراميك های 

ایالمی نش��ان می ده��د. نقش مهران��ه را به عنوان یك 

نشانه خوش یمن برای س��المتی دانسته اند. ریشه این 

كلمه سانسكریت است )س��او su یعنی خوب – اس 

as یعنی ب��ودن(. »در هنر هند این عالمت خورش��يد 

اس��ت زیرا در بعضی از نقش و نگاره ها همين مهرانه 

در آلمان جایگزین خورش��يد می ش��ود. در مورد قالی 

مش��رق زمين، نقش مهرانه ب��رای اولين بار در یكی از 

قدیمی ترین نمونه های قرن س��يزدهم دیده می شود كه 

عبارت اس��ت از قطعه ای كه در مسجد عالء الدین در 

قونيه پيدا ش��ده اس��ت. در قالی های سه قرن گذشته، 

نقش مهرانه به دو صورت ظاهر می ش��ود: ش��كلی كه 

نماد باروری اس��ت ك��ه آن را درون مربعی می بينيم و 

)http//:altreligion.about.com( :نمادهای مذهبی گردونه خورشيد یا مهرانه مأخذ )جدول )3



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 9
بهار 1387

44

در حالت دوم هنگامی كه در ارتباط با نقش خورش��يد 

اس��ت و در مركز یك ستاره هش��ت پر قرار می گيرد.« 

)هانگدین، 1375، 30(. بيش��ترین نمادهای مهرانه در 

ش��وش، موهنجودارو و هارپا در پاكس��تان و س��امره 

در بين النهرین مش��اهده گردی��ده و نمادی قدیمی در 

س��كه های یونانی و هندی بوده اس��ت. نمادی مذهبی 

و تزئين��ی در مصر باس��تان ك��ه در حفاری های اخير 

چت��ال هي��وك در تركيه بر روی س��فال ها و در معابد 

اوليه مسيحی نيز نقش شده است. »در بقایای باستانی 

مكزیك این نقش وج��ود دارد و هيتلر آن را به عنوان 

نماد ملی حزب نازی آلمان در نظر گرفت. وی اعتقاد 

داش��ت كه این نماد قدیمی آریایی، پيروزی و كاميابی 

می آورد. هنگامی كه بازوهای آن به سمت راست است 

»سواس��تيكا«]9[ و هنگامی كه بازوهای آن به س��مت 

چپ خميده می شود »سواواستيكا«]10[ نام می گيرد.« 

.)http//:www.tribuneindia.com(

خورشيد آریایی »مهرانه« در قالی های قشقایی

»در اوستا، ميترا و خورشيد، هرچند دو ایزد و خداوند 

بزرگن��د، اما جدا از هم هس��تند. ميت��را خداوند نور، 

فروغ و روشنایی است اما در دوران های بعدی، اغلب 

یكی دانس��ته شده اند. خورش��يد مقام ششم از مراحل 

هفت گانه س��ير و س��لوك در آیين مهر را داراس��ت.« 

)رض��ی،240-1370،238(. »در ایران این نگاره به نام 

چليپا یا مهرانه مش��هور است. بن نگار چليپا یا مهرانه 

ش��كلی اس��ت كه از تقاطع دو خط راست به صورت 

بع��الوه )+( حاصل می ش��ود. این ش��كل را با اضافه 

نمودن زوایدی بر بازوها و به صورت های گوناگون و 

تغيير ش��كل یافته می بافند. مهرانه را به معانی گردونه 

خورش��يد و ناهيد، مظهر و نماد مهر پرس��تی، گویای 

چهار جانب هس��تی، گویای چه��ار عنصر اوليه یعنی 

آب، آت��ش، خاك، باد دانس��ته اند.« )دانش��گر، 1384، 

164(. این نقش��مایه به صورت بس��ط اولي��ه خود در 

جدول )4( نقش های متداول گردونه خورشيد در بافته های قشقایی )مأخذ: نگارنده(
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جدول )5( تصاویر نمونه های بافته های ایل قشقایی )مأخذ: نگارنده(
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فرش بافی فارس در س��ده های اخير دیده نشده است، 

منتهی فرش بافان فارس نقش��مایه های متعددی به كار 

می گيرند كه آنها را باید مشتقات مركب و صورت های 

تكامل یافته خورش��يد آریایی دانس��ت. متداول ترین 

صورت ای��ن نقش رمزی در فرش باف��ی فارس و نيز 

قفقاز و آس��يای صغير، از دو خورش��يد آریایی توأمان 

و به هم چس��بيده درس��ت ش��ده اس��ت كه خميدگی 

بازوان یكی از خورش��يدها در جهت عقربه ساعت و 

دیگری در جهت مخالف آن اس��ت. این نگاره مركب 

را »گردون��ه خورش��يد« می نامي��م. قالی بافان فارس و 

بي��ش از همه بافندگان نيری��ز و لُر آن را غالبًا در مركز 

ترنج ها ج��ای می دهند. در فرش باف��ی فارس گردونه 

خورشيد به چهار صورت به كار می رود كه در جدول 

)4( نمونه ها را مشاهده می نمایيم. متداول ترین آنها در 

دستبافته های قشقایی فارس نمونه نوع چهارم است كه 

در نمونه ه��ای انتخابی این مقاله نقش مزبور مورد نظر 

بوده است. )جدول 5( 

نتيجه 

منطقه فارس و ایل قش��قایی یكی از مناطق مهم بافت 

قالی و گليم در ایران است كه از خصوصيات قالی های 

این ایل، تنوع زیاد رنگ ها و نقشمایه ها است. یكی از 

ای��ن نمادها كه از روزگاران كهن ت��ا به امروز جایگاه 

ویژه ای در بافته های این منطقه داش��ته، نقش »گردونه 

خورشيد«، »مهرانه« و یا »چليپا« است. در این مقاله از 

بررسی پيشينه این نقش در مناطق و دوره های مختلف، 

این نتيجه حاصل ش��د كه مهرانه دارای نقشی نمادین، 

اسطوره ای و مذهبی است كه در تمام زمينه های هنری 

از حجاری، س��فالگری و فل��ز كاری گرفته تا قالی بافی 

كاربرد داش��ته اس��ت. مهرانه نماد فراگي��ر مذهبی در 

جهان قدیم و امروزه در آس��يا، اروپا و آمریكا است و 

جایگاه ویژه ای در ميان ملل مختلف دارد. كاربردهای 

نمادین این نقش دربردارنده داللت های تلویحی بسيار 

از جمله موارد زیر است:

- ب��ه معن��ی »خوش��ی« و »طال��ع نيك« اس��ت و در 

فرهنگ ه��ای هندو اروپایی در سرتاس��ر آس��يا متجلی 

ش��ده و دارای معانی بس��يار دیگری از جمله: شادی، 

قلب بودا، مراس��م دینی در آیين بودا )Karma(، مرام 

مردانگی، خورش��يد و نيرویی برای روشنایی و خوبی 

گانشه )خدای دانایی( در آیين هندو است.

- در چين نماد خورش��يد و در تمدن ناواجو، قفقاز و 

مغول واجد معنی حركت به سمت نور است.

- بازوه��ای كوتاه مهرانه متمایل به راس��ت و خالف 

حركت عقربه های س��اعت و حركت روزانه از ش��رق 

به غرب است. تصویر خالف مهرانه با بازوهای كوتاه 

متمایل به چپ و موافق با حركت عقربه های س��اعت، 

بر خالف حركت روزانه خورش��يد، دور از خورشيد 

و در آیين هندو نش��انگر نيرو های ش��يطانی و تاریكی 

و الهه كال��ی )Kali( فرو برن��ده روح و مرگ، نگهبان 

تاریكی و تحریم دانایی است.

- این »كهن الگو« نماد جهانی مذهبی بش��ر است. در 

تمام اقليم های نژاد بش��ر ظاهر ش��ده و به عنوان عالئم 
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گردش خورش��يد، در صخره های غير س��لتی انگليس 

كنده كاری شده است.

- ای��ن نقش��مایه به ص��ورت بس��ط اولي��ه خ��ود در 

فرش بافی فارس در س��ده های اخير دیده نشده است، 

منتهی فرش بافان فارس نقش��مایه های متعددی به كار 

می گيرند كه آنها را باید مشتقات مركب و صورت های 

تكامل یافت��ه خورش��يد آریایی دانس��ت. متداول ترین 

صورت ای��ن نقش رمزی در فرش باف��ی فارس و نيز 

قفقاز و آس��يای صغير، از دو خورش��يد آریایی توأمان 

و به هم چس��بيده درس��ت ش��ده اس��ت كه خميدگی 

بازوان یكی از خورش��يدها در جهت عقربه ساعت و 

دیگری در جهت مخالف آن اس��ت. این نگاره مركب 

را »گردونه خورشيد« می ناميم.

پی نوشت  ها

Swastika .1، معادل كلمه »سواستيكا« به پيشنهاد مرحوم پيرنيا، 

واژه »مهرانه« اس��ت، لذا در متن كلمه مهرانه به جای سواس��تيكا 

استفاده گردیده است.

2 .Karma 

3 .Kali

4 .Mackenzie

5 .Colley March

6 .Ganesha

7 .Vishnu

8 .Manji

9 .Swastika

10 .Suavastik
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