تجلی نماد گردونه خورشید «مهرانه»
در قالیهای ایل قشقایی
مرجان صلواتی
هیئت علمی گروه گرافیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

چکیده

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

منطق��ه فارس یکی از مناطق مه��م بافت قالی و گلیم

کش��ف حقایق و واقعیتها و ش��ناخت این نقوش به

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

تبیین ویژگیها و صفات آنها میپردازد ،اما بر اس��اس

گلی��م در این منطقه ،حضور مردم ت��رک و فارس در

ماهیت و روش از نوع تاریخی و توصیفی است یعنی

کنار هم اس��ت .ایل قشقایی بیش��ترین تولیدات منطقه

با استفاده از اسناد و مدارک معتبر میتوان ویژگیهای

فارس را به خ��ود اختصاص داده و تنوع زیاد رنگها

عموم��ی و مش��ترک این نق��وش را تبیین ک��رده و به

و نقش��مایهها از خصوصیات قالیهای این ایل است.

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

این مقاله بر روی نقش «مهرانه»[ ]1یا صلیب شکس��ته

عندالزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی کرد و از طریق

در ای��ن بافتهها تمرکز دارد .هدف این مقاله بررس��ی

تحلی��ل محتوی به هدف که همانا ش��ناخت صفات و

زبان نمادین این نقشمایه در گذر زمان و ظهور آن در

ویژگیه��ای نقش «مهرانه» و کارب��رد آن در قالیهای

قالیهای ایل قش��قایی است .نظر به کثرت نقشمایهها،

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

این نوشتار عالوه بر معانی نقش مهرانه در طول زمان

مکتوب و شفاهی بودهاند.

و فرهنگه��ا و مذاهب مختلف ،ب��ه زبان این نقش و
داللته��ای تلویح��ی آن در بافتهه��ای ایل قش��قایی
پرداخته اس��ت .معدودی ابزار نشانهشناس��ی در انجام

واژهه�ای کلی�دی :قالیه��ای قش��قایی ،مهران��ه،

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

نشانهشناسی ،نماد.
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مقدمه

نیست که زادگاه این نگاره ،آسیای مرکزی بوده است.

«قالیباف��ی در منطق��ه فارس و در می��ان اقوام مختلف

خورشید آریایی تا پیش از هخامنشیان بازوان خمیده و

عش��ایری جای��گاه ویژهای دارد .اقوام لُ��ر که در واقع

منحنی و هیأت مدور داشته و بعدها خطوط و اضالع

منشأ آنها اقوام قشقایی هستند ،از دیگر افراد منطقهاند

آن مس��تقیم و هندسی و زاویهها قائمه شده است .این

که بافتههای آنان از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت.

نقشمایه بهصورت بسط اولیه خود در فرشبافی فارس

همکاری بین این اقوام ،مکمل و دوجانبه است .طرح

در س��دههای اخیر دیده نشده است ،منتهی فرشبافان

و نقشه را لُرها تهیه میکنند اما این اقوام قشقایی هستند

فارس نقش��مایههای متعدد بسیاری بهکار میگیرند که

ک��ه آنها را تکمیل نموده و ب��دان جلوه میدهند .یک

آنها را باید مشتقات مرکب و صورتهای تکامل یافته

نگاه به تاریخ این گروههای قومی میتواند به ما کمک

خورشید آریایی دانست .متداولترین صورت این نقش

کن��د تا تعـادل را بین کارهای آن��ان ارزیابی نمـاییم».

رمزی در فرشبافی فارس و نیز قفقاز و آسیای صغیر،

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

از دو خورش��ید آریایی توأمان بههم چس��بیده درست

یکی از دیرینترین نقش��مایههای باستانی است که اثر

ش��ده اس��ت که خمیدگی بازوان یکی از خورشیدها

آن در یک مسیر چندین هزار ساله در بیشتر تمدنهای

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

که��ن برجای مان��ده و از ایران ،چی��ن ،هند و ژاپن تا

آن اس��ت .قالیبافان فارس و بی��ش از همه بافندگان

اروپای عصر مفرغ قابل مش��اهده اس��ت .تقریب ًا شک

نیری��ز و لُر آن را غالب ًا در مرکز ترنجها جای میدهند.
مهران��ه دارای معانی نمادین و اس��طورهای اس��ت که
از ادوار گذش��ته تاکنون در تمدنهای بس��یاری تجلی
یافته اس��ت .نق��ش آن را در روی س��فالها ،کتیبهها،
نقاش��یهای صخرهای و یافتههای باستانشناس��ی در
کرات مش��اهده مینماییم .حضور این
ط��ول تاریخ به ّ

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

تصویر ( )2نوار تزئینی قشقایی ،اوایل دهه هفتم قرن چهاردهم ه .ق.
مأخذ)Allane, 1996, 102( :

نق��ش در بافتههای آس��یایی به ویژه اقوام عش��ایر از

همانند بختیاریها ،لُرها و دیگر قبایل ایران به دس��تور

جایگاه ویژهای برخوردار است.

رضاشاه کوچهای س��نتی خود را کنار گذاشتند و این
امر صدمات بسیاری به آنان وارد کرد» (هال ،ویووسکا،

ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ایل قشقایی

« .)239-240 ،1377زوال اق��وام لُر و پیش��رفت اقوام

«مهاجرت قش��قاییها از نواحی شمالغربی و مرکزی

قشقایی بیارتباط با جلوس خاندان قاجار و فروپاشی

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

زندیه نیس��ت .بنیانگذار زندیه ،کریم خان زند ،لُرزاده

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

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

در میان قشقاییها مستقر میشود .امتزاج قشقاییها با

لُرها در جنوب و غرب ایران نفوذ بسیاری داشتند ،اما

دیگر عش��ایر و اقوام کوچرو ،و نیز یکجانشین بسیار

آقا محمدخان قاجار این تعادل را بههم ریخت .دشمنی

پردامنه اس��ت .بیش از همه اقوام و عش��ایر ،کردها و

آقا محمدخان نس��بت به زند ،باعث انتقال پایتخت از

لُرها با قشقاییها درآمیختهاند .حرکت آرام و تدریجی

ش��یراز ش��د و قدرت در فارس از لُر به ترکها انتقال

طوایف پراکنده قشقایی به سوی جنوب ایران به مدت

یافت .به هر حال تمامی این تنشها به ساختار محکم

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

بافتههای ایل قشقایی آس��یب وارد ننموده و بافندگان

مس��تقل این ایل در اواخر عهد صفوی امکانپذیر شد

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

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

خالقیت خ��ود را بهکار گرفتند .در می��ان تمام اقوام،

یکجانش��ینی نمود .اساس و ش��الوده اقتصادی آنان بر

زنان قش��قایی بیش از همه شیفته رنگها هستند .سبز،

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

زرد ،نارنجی و ارغوانی رنگهای غالب هستند .عالقه

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

ب��ه رنگ نه تنها در لباس بلک��ه در بافتههای زنان ایل

ایل قشقایی در حال حاضر از شش طایفه ششبلوکی،

دیده میش��ود .رنگهای درخشان گیاهی این بافتهها،

کش��کولی ،درهشوری ،عمله ،فارسی مدان و کشکولی

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

کوچک تشکیل شده است( ».پرهام.)70 ،1364 ،

مینماید.)Tanavoli, 2002, 65-70(».

«در می��ان تم��ام قبایل جنوب��ی ،قش��قاییها به خاطر
کیفی��ت نیرومند رنگآمی��زی دس��تبافتهای خود و

مشخصات بافتههای قشقایی

ارتباط تاریخیشان با چنگیزخان ،شهرت بسیار دارند.

قبایل قش��قایی و خمسه در جنوبش��رقی ایران و در

برخ��ی از آن��ان از نوادگان ترکمنهای��ی بودند که در

اطراف ش��یراز زندگی میکنن��د .فرشهای آنان دارای

قرن یازدهم به آذربایجان حمله کردند .قش��قاییها نیز

خصوصیات یکسان اس��ت .بافتههای آنان اکثرا ً دارای
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ابعاد کوچک بوده و بیشتر اختصاص به اشیاء کاربردی

افق��ی و نگارههایی با نوارهای باری��ک از قالبهای

مانند کیف ،خورجین و یراقهای تزئینی دارد .طرحها

شناور در بین آنها ،متن گلیم را تشکیل میدهد.

اغلب هندس��ی و ش��امل نقوش حیوان��ات ،گلها و

گلیمهای��ی که مت��ن مرکزی در داخل حاش��یه آنها از

فرمهای انس��انی اس��ت .مش��خصههای فنی بافتههای

اللههای بافته ش��ده در حاشیهها و عین ًا مانند گلیمهای

قشقایی عبارتند از:

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

 -نوع گرهها :نامتقارن ،متقارن؛

و یا یک طرح مربع شکل وجود دارد.

 -تاره��ا و پودها :پش��می ،تارها اغلب س��فید ،پودها
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اغلب رنگرزی طبیعی و قرمز رنگ؛

نماد و نشانهها در فرشهای قشقایی

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

«در مش��رق زمین ،فرشها همیشه عملکردی خاص و

تونالیتههای آبی ،طالیی و سبز؛

کارکردی نمادین داشته که تاکنون آن را حفظ کردهاند

 -بیش��تر قالیها دو حاشیه باریک با آبی تیره متناوب

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

و مربعهای سفید.

ویژگی مدلول فضای جادویی اس��ت که در مجاورت

«طرحهای قش��قایی ش��امل مدالیون س��هتایی بوده و

خصوصی��ات دنیوی محیط بش��ر برپا میش��ود ،مانند

طرحها با رنگ آمیزی قطری بر سرتاسر فرش پراکنده

مان��ع محافظتی در اطراف زمین که فضای آس��مانها

هستند)O,Bannon, 1995, 63(».

و الوهیت را نمادپردازی میکند .در گذش��ته ،تزئینات

قش��قاییها هنگام کوچ کمتر بافندگی میکنند و بیشتر

قالیها بهطور کامل برای چنین فضایی مناسب و شامل

در ماههای تابس��تان به ای��ن کار میپردازند .گلیمهای

عناص��ر تزئینی ناب و به میزان زیاد نمادین در طبیعت

قشقایی شاید از مش��هورترین گلیمهای ایرانی است.

بودند .این تزئینات با تحوالت فرهنگی در گذر زمان،

استفاده معدود از نگارههای کوچک و برخی تشابهات

معانی عمیق خود را از دس��ت داده و به عناصر تزئینی

دیگر ،بعض ًا بیننده را به یاد گلیمهای ترک بافت چون

س��اده تغییر شکل دادهاند و منش��أ آنها تقریب ًا غیر قابل

شاهس��ون میاندازد .گلیمهای قش��قایی دارای برش

تشخیص است .برای تشخیص همه این عناصر نمادین

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

که در مناطق مختلف ظاهر میشوند و تجلی فرهنگها

طبیعی قهوهای نیز اس��تفاده میشود .این گلیمها به دو

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

دستهاند:

برگردیم و الزمه آن مطالعه در فرهنگ اسالمی و حتی

گلیمهایی با نوارهای افقی شکل که معموالً در بافتههای

مذاهب قبل از اسالم همچون شمنیسم (جادوگری) و

قبایل نواحی غربی ایران مش��اهده میش��ود .نوارهای

بودائیسم است)Milanesi, 1997, 26(».

خواندن نقوش دستبافتهها

آنها اس��ت و گرهها و طرح ه��ا ،از بیش از چهارصد

روش نشانهشناس��ی جه��ت تأویل معان��ی نمادین

سال پیش تاکنون ،بیانگر افکار و عادات انسانها و یک

(سمبلیک)

نوع ارتباط باش��کوه بنده با خدای خود هس��تند .یک

گمان میرود که بافت گلیم در آسیای مرکزی به وسیله

گلیم دربردارنده دو معناست :اول یک محصول صنایع

قبایل کوچرو و ایلیاتی توسعه یافته باشد .آنان در حین

دس��تی زیبا با رنگهای موزون و طرحهای برجسته،

کوچ ،با موقعیتهای سخت آب و هوایی روبهرو شده

ک��ه جهت تزئی��ن منزل کارب��رد دارد و دوم عادات و

و از موهای بز جهت ساخت چادرهایی برای سکونت

سنتها ،غنا و فقر و  ...را دربردارد.

در این مناطق اس��تفاده کردهاند .موهای بز از گوسفند

«نشانهشناسی ،علم بررسی نمادها و نشانهها است ،که

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

بر طبق نظریه سوس��ور نشانهشناس فرانسوی از دال و

مینمای��د .همچنی��ن از موهای بز جه��ت بافت گلیم

مدلول تشکیل شدهاند ،و دربردارنده معانی و منسوب

ب��رای زیرانداز کف چادر به دلی��ل جلوگیری از نفوذ

به چیزهای دیگری هس��تند .به نظر پیرس نشانهشناس

رطوبت نیز بهره میجویند .بافت گلیم را معموالً زنان

آمریکایی ارتباط بین دال و مدلول به سه قسم است:

زحمتکش قبایل انجام میدهند .این دستبافتهها ،صنایع

 -1ش��مایلی :که ارتباط میان دال و مدلول از شباهت

دستی برجس��تهای با سلیقه سنتی و متضمن موتیفها

آنها منشأ میگیرد ،همانند عکس و تصویر.

و رنگهای بسیاری هس��تند که هم اکنون در بسیاری

 -2نمایهای :که ارتباط دال و مدلول قراردادی نیست

از من��ازل با چیدم��ان مدرن کاربرد دارن��د .اما امروزه

بلکه اتفاقی است ،مانند آتش و سیگار کشیدن.

گلیم و فرش در روس��تاها و کارخانهها طبق سفارش

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

مش��تریان و توزیعکنن��دگان و با س��لیقه رنگ و نقش

اجتماعی است ،نظیر کبوتر و صلح ،ترازو و عدالت.

انتخابی آنان تهیه میش��ود که البته تا حد بسیار زیادی

طرحه��ا و موتیفها در گلیم و فرشها متضمن زبانی

انعکاس دهنده ذائقه اروپایی اس��ت و جهت دستیابی

نمادین هستند .بسیاری از موتیفهای نمادین ،شمایلی

به بازاریابی مناسب ،نقش و رنگ این دستبافتهها ،تابع

و س��مبلیک در این دس��تبافتهها ،به انتق��ال اطالعات

فرهنگهای متنوع است.

فرهنگی در زمان کنونی به ما کمک مینمایند .بنابراین
گلیمها رسانهای جهت انتقال موروثی فرهنگ به شمار

زبان بافتهها
رمزگشایی نمادهای یک فرش بهطور مثال (سجادهای)
متضمن معانی بسیار و مملو از آالم و دردهای بافندگان

میروند.)Quinn, 1994, 4( ».
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روششناسی خواندن مضامین نقوش

پیامهای بیش��مار در مورد فرهنگ ،مذهب ،اعتقادات

زبان نقوش قالی و گلیم در سه سطح مطرح است:

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

 -احساس بصری در سطح اصلی

بافتهه��ا را زنان ،هنگامی که مرده��ا در حال جنگ یا

 -طرحهای متشکل از نقشها

ش��کار بودهاند ،میبافتهاند .آنها احساس درونی ،آمال،

 -آرای��ش نقشها به معنای ایج��اد ارتباطات و روابط

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

داخلی در سطحی جامع

گلیمها نمایان میس��اختند .میتوان گفت که هر گلیم

برای ارزشگذاری یک گلیم ،باید به عناصر تش��کیل

زبان خاصی دارد که بر اس��اس میراث فرهنگی بافنده

دهنده و ف��رم کلی آن توجه داش��ت .اگرچه تصنیف

آن ش��کل گرفته و بر اس��اس موقعیت آن��ان ،تجرد و

باف��ت این فرشها از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت

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

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

امید به آینده و غیره تغییر میکند .او س��عی میکند که

آنان میش��ود .خواندن زب��ان مخصوص یک فرش به

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

معنی درک ساختار صرف و نحوی و معانی فرهنگی،

رنگهای درخش��ان و بعضی اش��کال به دنیای بیرون

اجتماعی ،مذهبی و استانداردهای زندگی در آن زمان

انتق��ال دهد .صرفنظر از ش��رایط منطقهای و اقلیمی،

خاص اس��ت .این نمادها ممکن است که داللتهای

بیشترین موتیفهای متداول در بافتهها ،بهویژه گلیمها

ضمنی رمزی و یا اهمیت مذهبی داشته باشند.

به چند دس��ته طبقهبندی میشوند که طبق جدول ()1
قابل ارزیابی هستند.

مضامین نقوش قالی و گلیمهای قشقایی

مهران��ه یا گردونه خورش��ید ،فرمی صلیبی به صورت

بافتهه��ای عش��ایری نوعی زیرانداز اس��ت ک��ه بافته

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

دس��ت قبایل کوچنشین بوده و طرحهای آنها متضمن

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

جدول ( )1مضامین بافتههای عشایر و ایل قشقایی (مأخذ :نگارنده)

کاه��ش میدهد .ای��ن موتیف متعلق به زمانی بس��یار

«مهرانه در تمدن اولیه آریایی در اروپا دارای جایگاهی

دور و قبل از مس��یحیت است .این نماد از نظر شکل،

خاص اس��ت .در چین نماد خورشید بوده و بازوهای

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

کوتاه آن متمایل به راست و خالف حرکت عقربههای

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

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

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

تمدن ناواجو ،قفقاز و مغول به معنی حرکت به سمت

نشان حفاظت در برابر چشم بد بوده و نمادین است.

نور اس��ت .تصویر خ�لاف مهرانه ب��ا بازوهای کوتاه
متمایل به چپ و موافق با حرکت عقربههای س��اعت،

نماد گردونه خورشید (مهرانه)

ب��ر خالف حرکت روزانه خورش��ید و در آیین هندو،

نمادشناسی مهرانه :مهرانه ،نماد فراگیر مذهبی در جهان

نش��ان نیروهای ش��یطانی و تاریکی و اله��ه کالی[]3

قدیم و امروزه در آس��یا ،اروپا و آمریکا است .این نماد

فروبرن��ده روح و م��رگ ،نگهبان تاریک��ی و تحریم

نام خود را از ترکیب سانسکریت به معنای «خوشی» و

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

«طالع نیک» گرفته است و در فرهنگهای هندواروپایی

برای شادی یا خوش��بختی و گستردگی بینهایت ،در

در سرتاسر آسیا متجلی شده و دارای معانی بسیاری از

بیشتر فرشهاست.گاه به معنی «ده هزار شادی»« ،عمر

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

هزارساله» است .در هنر و ادبیات انگلیسی -آمریکایی

مرام مردانگی ،خورش��ید و نیرویی برای روش��نایی و

ب��ه آن «صلیب قالبدار» نی��ز میگویند1972, 63(».

خوبی گانشه (خدای دانایی) در آیین هندو است.

« .)Harsh,گردونه خورش��ید اساس�� ًا نش��انه و نماد

جدول ( )2نشانههای متنوع گردونه خورشید یا مهرانه (مأخذ)www.kilim.com/images/motifs/cross :
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مقدس متضمن نور خداشناس��ی ،پارس��ایی یا سیرت

ضمن�� ًا این نماد در نزد آیین هندو نماد گانش��ه[ ]6نیز

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

بوده است.)Chatterjee, 1996, 45-49(».

اشیاء خانگی قبل از تاریخ ،اعتقاد بر خصایص دنیوی

«در علم نجوم هندو ،ش��کل فرخنده مهرانه ،تغییرات

مانند جادو و طلسم است و گاه در پیوستگی با نمایش

نجومی خورش��ید در مدار رأسالس��رطان برج جدى،

فلس��فه نظام گیتی مانند (وابس��ته به ماه ،خورش��ید و

نش��انه دهم منطقه البروج را نمای��ش میدهد و مانند

غیره) است.)Quinn, 1994, 105(».

یک مرد قابل احترام است .در کتاب مقدس کهن آیین

«داللت تلویحی نقش مهرانه بس��یار متنوع و گس��ترده

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

اس��ت که ضرورت ًا دو نماد بر اساس این داللت وجود

اینرو یک نش��انه از ویشنو[ ]7خورشید ودایی و نماد

دارن��د :صلیب یونان��ی با بازوهایی با طول مس��اوی،

چرخه جهان و مایملک کیهانی و فرآیند وابسته به آن

و صلی��ب با چهار بازو با چرخش��ی در همان مس��یر.

به ش��مار میآید .مهرانه چپگرد که خالف عقربههای

در نش��انه داللتهای تلویح��ی مهرانه ،محققین جهان

ساعت میچرخد ،نمایش خورشید در پاییز و زمستان

نظ��رات متـفاوتی میدهند .بر طـب��ق فرهنگ نـمادها

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

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

یک نماد تزئینی ش��مایل نگاری اس��ت و مانند چرخه

نیروی متعالی بود .بر اساس نظر تعدادی از محققین[،]4

خورشید ،بازوهای آن نماد آب ،زمین ،هوا ،آتش و دم

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

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

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

رنگ نارنجی بر زمینه قرمز بر شانه سربازان امریکایی

چرخ��ش حول یک محور میداند .در حقیقت دو نوع

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

مهرانه وجود دارد :یک نوع مهرانه راستگرد و دیگری

«کهن الگو» نماد جهانی مذهبی بشر است که در تمام

مهرانه چپگرد .ش��کل مهرانه مانند چرخه خورشید با

اقلیمهای نژاد بش��ر ظاهر شده اس��ت .بهعنوان عالئم

پرتو نورانی که تا بی نهایت امتداد یافته ،تفس��یر شده

گردش خورش��ید ،در صخرههای مردمان غیرس��لتی

است .با این اعتقاد که خورشید نماد حرکت و قدرت

انگلیس کندهکاری شده است .جهت تزئین سفالهای

بوده اس��ت ،مهرانه نماد کیش خورشیدپرستی بوده و

یونان��ی و بر س�لاحهای جنگی مردم اس��کاندیناوی

طلسم تاریکی را باطل میکند و نور ،شادی و زندگی

مش��اهده میگردد .بر دیوار غارهای فرانس��ه از هفت

را برای بش��ر به ارمغان میآورد .به این ترتیب تا زمان

هزار س��ال قبل تراش��یده شده بود .ش��کل مهرانه در

آریاییها خورشید نماد مقدس بوده است .آیین هندو،

ش��روع بس��یاری از کتاب مقدس بودای��ی و در کف

مهرانه را نماد رویدادهای فرخنده مانند ازدواج میداند،

پ��ای بودا در تندیسها دیده میش��ود .در میان بومیان

آمری��کا نماد خورش��ید ،چهار جه��ت اصلی و چهار

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

فصل اس��ت .مهرانه یک نوع از صلیب خورشید است

زمی��ن و در تعداد زیادی از گونههای قالیهای گرهای

با بازوهای خمیده به سمت راست که اشاره به حرکت

ایران ،قزاقستان ،شیروان قفقاز ،چین ،پرگام آناتولی و

چرخشی دارد .بسیار قبلتر از اینکه این عالمت ،نماد

سمرقند آس��یای مرکزی دیده میشود .این نماد اولین

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

نشانههای خود را از  5000سال پیش در سرامیکهای

اس��کاندیناوی ،دریاچه بالتیک و سلتی بوده است .نام

ایالمی نش��ان میده��د .نقش مهران��ه را بهعنوان یک

آن منشأ سانسکریت داشته و به معنی خوبی ،خوشی و

نشانه خوشیمن برای س�لامتی دانستهاند .ریشه این

نماد باروری و طالع نیک است .مهرانه در هنر بودایی

کلمه سانسکریت است (س��او  suیعنی خوب – اس

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

 asیعنی ب��ودن)« .در هنر هند این عالمت خورش��ید

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

اس��ت زیرا در بعضی از نقش و نگارهها همین مهرانه

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

در آلمان جایگزین خورش��ید میش��ود .در مورد قالی

راست قرار میگیرد به معنی توانایی و هوش است .در

مش��رق زمین ،نقش مهرانه ب��رای اولین بار در یکی از

آیین کافرکیشی قبل از مسیحیت در اروپا ،مهرانه نماد

قدیمیترین نمونههای قرن س��یزدهم دیده میشود که

عمومی خورشید بود .در منطقه دریای بالتیک ،مهرانه

عبارت اس��ت از قطعهای که در مسجد عالءالدین در

به معنی صلیب رعد و صاعقه است.

قونیه پیدا ش��ده اس��ت .در قالیهای سه قرن گذشته،
نقش مهرانه به دو صورت ظاهر میش��ود :ش��کلی که
نماد باروری اس��ت ک��ه آن را درون مربعی میبینیم و

جدول ( )3نمادهای مذهبی گردونه خورشید یا مهرانه مأخذ(http//:altreligion.about.com) :
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در حالت دوم هنگامی که در ارتباط با نقش خورش��ید

خورشید آریایی «مهرانه» در قالیهای قشقایی

اس��ت و در مرکز یک ستاره هش��تپر قرار میگیرد».

«در اوستا ،میترا و خورشید ،هرچند دو ایزد و خداوند

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

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

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

فروغ و روشنایی است اما در دورانهای بعدی ،اغلب

در بینالنهرین مش��اهده گردی��ده و نمادی قدیمی در

یکی دانس��ته شدهاند .خورش��ید مقام ششم از مراحل

س��کههای یونانی و هندی بوده اس��ت .نمادی مذهبی

هفتگانه س��یر و س��لوک در آیین مهر را داراس��ت».

و تزئین��ی در مصر باس��تان ک��ه در حفاریهای اخیر

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

چت��ال هی��وک در ترکیه بر روی س��فالها و در معابد

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

اولیه مسیحی نیز نقش شده است« .در بقایای باستانی

ش��کلی اس��ت که از تقاطع دو خط راست به صورت

مکزیک این نقش وج��ود دارد و هیتلر آن را بهعنوان

بع�لاوه ( )+حاصل میش��ود .این ش��کل را با اضافه

نماد ملی حزب نازی آلمان در نظر گرفت .وی اعتقاد

نمودن زوایدی بر بازوها و به صورتهای گوناگون و

داش��ت که این نماد قدیمی آریایی ،پیروزی و کامیابی

تغییر ش��کل یافته میبافند .مهرانه را به معانی گردونه

میآورد .هنگامی که بازوهای آن به سمت راست است

خورش��ید و ناهید ،مظهر و نماد مهرپرس��تی ،گویای

«سواس��تیکا»[ ]9و هنگامی که بازوهای آن به س��مت

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

چپ خمیده میشود «سواواستیکا»[ ]10نام میگیرد».

آب ،آت��ش ،خاک ،باد دانس��تهاند( ».دانش��گر،1384 ،

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

 .)164این نقش��مایه بهصورت بس��ط اولی��ه خود در

جدول ( )4نقشهای متداول گردونه خورشید در بافتههای قشقایی (مأخذ :نگارنده)
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جدول ( )5تصاویر نمونههای بافتههای ایل قشقایی (مأخذ :نگارنده)
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فرشبافی فارس در س��دههای اخیر دیده نشده است،

این نتیجه حاصل ش��د که مهرانه دارای نقشی نمادین،

منتهی فرشبافان فارس نقش��مایههای متعددی بهکار

اسطورهای و مذهبی است که در تمام زمینههای هنری

میگیرند که آنها را باید مشتقات مرکب و صورتهای

از حجاری ،س��فالگری و فل��زکاری گرفته تا قالیبافی

تکامل یافته خورش��ید آریایی دانس��ت .متداولترین

کاربرد داش��ته اس��ت .مهرانه نماد فراگی��ر مذهبی در

صورت ای��ن نقش رمزی در فرشباف��ی فارس و نیز

جهان قدیم و امروزه در آس��یا ،اروپا و آمریکا است و

قفقاز و آس��یای صغیر ،از دو خورش��ید آریایی توأمان

جایگاه ویژهای در میان ملل مختلف دارد .کاربردهای

و بههم چس��بیده درس��ت ش��ده اس��ت که خمیدگی

نمادین این نقش دربردارنده داللتهای تلویحی بسیار

بازوان یکی از خورش��یدها در جهت عقربه ساعت و

از جمله موارد زیر است:

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

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

را «گردون��ه خورش��ید» مینامی��م .قالیبافان فارس و

فرهنگه��ای هندواروپایی در سرتاس��ر آس��یا متجلی

بی��ش از همه بافندگان نیری��ز و لُر آن را غالب ًا در مرکز

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

ترنجها ج��ای میدهند .در فرشباف��ی فارس گردونه

قلب بودا ،مراس��م دینی در آیین بودا ( ،)Karmaمرام

خورشید به چهار صورت بهکار میرود که در جدول

مردانگی ،خورش��ید و نیرویی برای روشنایی و خوبی

( )4نمونهها را مشاهده مینماییم .متداولترین آنها در

گانشه (خدای دانایی) در آیین هندو است.

دستبافتههای قشقایی فارس نمونه نوع چهارم است که

 -در چین نماد خورش��ید و در تمدن ناواجو ،قفقاز و

در نمونهه��ای انتخابی این مقاله نقش مزبور مورد نظر

مغول واجد معنی حرکت به سمت نور است.

بوده است( .جدول )5

 بازوه��ای کوتاه مهرانه متمایل به راس��ت و خالفحرکت عقربههای س��اعت و حرکت روزانه از ش��رق

نتیجه

به غرب است .تصویر خالف مهرانه با بازوهای کوتاه

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

متمایل به چپ و موافق با حرکت عقربههای س��اعت،

قالی و گلیم در ایران است که از خصوصیات قالیهای

بر خالف حرکت روزانه خورش��ید ،دور از خورشید

این ایل ،تنوع زیاد رنگها و نقشمایهها است .یکی از

و در آیین هندو نش��انگر نیروهای ش��یطانی و تاریکی

ای��ن نمادها که از روزگاران کهن ت��ا به امروز جایگاه

و الهه کال��ی ( )Kaliفروبرن��ده روح و مرگ ،نگهبان

ویژهای در بافتههای این منطقه داش��ته ،نقش «گردونه

تاریکی و تحریم دانایی است.

خورشید»« ،مهرانه» و یا «چلیپا» است .در این مقاله از

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

بررسی پیشینه این نقش در مناطق و دورههای مختلف،

تمام اقلیمهای نژاد بش��ر ظاهر ش��ده و بهعنوان عالئم

گردش خورش��ید ،در صخرههای غیرس��لتی انگلیس

پینوشتها

کندهکاری شده است.

 ،Swastika .1معادل کلمه «سواستیکا» به پیشنهاد مرحوم پیرنیا،

 -ای��ن نقش��مایه بهص��ورت بس��ط اولی��ه خ��ود در

واژه «مهرانه» اس��ت ،لذا در متن کلمه مهرانه بهجای سواس��تیکا

فرشبافی فارس در س��دههای اخیر دیده نشده است،

استفاده گردیده است.

منتهی فرشبافان فارس نقش��مایههای متعددی بهکار

2 .Karma

میگیرند که آنها را باید مشتقات مرکب و صورتهای

3 .Kali

تکاملیافت��ه خورش��ید آریایی دانس��ت .متداولترین

4 .Mackenzie

صورت ای��ن نقش رمزی در فرشباف��ی فارس و نیز

5 .Colley March

قفقاز و آس��یای صغیر ،از دو خورش��ید آریایی توأمان

6 .Ganesha

و بههم چس��بیده درس��ت ش��ده اس��ت که خمیدگی

7 .Vishnu

بازوان یکی از خورش��یدها در جهت عقربه ساعت و

8 .Manji

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

9 .Swastika

را «گردونه خورشید» مینامیم.

10 .Suavastik
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