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بررسی نمودهای اساطیری خورشید و مهر 
در فرش دستباف ایران 

دکتر اشرف السادات موسوی لر
استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا )س(

 اعظم رسولی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا )س(

چکیده 
و  تداوم  ومهر،  خورشيد  نگاره های  و  نمودها  بررسی 
تمامی  در  مرتبط،  واساطير  آيين ها  آن ها،  دگرگشتی 
تاريخی ودوره  ازتاريخ،  پيش  ايران  فرهنگی  حيطه های 
اسالمی، به ويژه درهنر سنتی فرش، جهت شناخت بيشتر 

بار محتوايی آن، ضرورتی اجتناب ناپذير می باشد.
با تغيير آيين ماه پرستی به آيين پرستش خورشيد، عناصر 
و نگاره های دين گذشته در عناصر مذهب جديد تجلی 
يافت و نمودهای بسياری در هنرهای مختلف؛ و به طور 
خاص در قالی مناطق مختلف ايران، به ويژه حوزه فارس، 
با  مرتبط  آيين  مهم ترين  مهرپرستی،  گذاشت.  جای  بر 
خورشيد می باشد كه دينی جهانی می گردد و نمادهای 
ايران،  هنری  مختلف  حوزه های  در  دين  اين  با  مرتبط 
به خصوص قالی بافی عشايری و روستايی ايران تا امروز، 

مكرر نقش می گردد.
روش  به  و  تحليلی  تطبيقی-  شيوه  به  مجال   اين  در 
كتابخانه ای در نگرشی كلی، بررسی های معنايی و نمودهای 
بصری خورشيدی و مهر، در فرش و دستبافت های ايرانی 
مورد بررسی واقع شده است. با بررسی تصاوير متعدد 
از دستبافته ها با محتوای مورد نظر در سبك های مختلف 
شهری، روستايی و عشايری ايران، تمامی نگاره های مرتبط 
در يك تقسيم بندی سه گانه مورد كنكاش قرارگرفت. 
اين  نتايج  ديگر  از  نگاره ها،  شناخت گستره جغرافيايی 

پژوهش می باشد.

 واژگان کلیدی: ايزدان خورشيدی، اساطير خورشيدی، 
نگاره های خورشيدی، فرش دستباف.

اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسی ارشد پژوهش هنر اعظم رسولی با  عنوان »بررسی ساختار درون متنی فرش دستبافت همدان«، تحت راهنمايی دكتر اشرف السادات 
موسوی لر، استاديار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا )س( است و از سوی مركز ملی فرش ايران مورد حمايت قرار گرفته است.
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مقدمه
از ديرباز تاكنون، تمامی جلوه های زندگی ايرانيان بيان گر 
ارتباط و پيوند تنگاتنگی با هنر بوده است و اشيای ساده و 
كاربردی زندگی روزمره، بستری برای تجلی و نمود اين 

ارتباط بوده اند.
و  می يابد  تجلی  هنرش  در  ملتی  هر  استعداد  و  ذوق 
خاطره های قومی و روح جمعی پديدآورنده اثر، سرچشمه 
باستان،  انسان  باور  در  است.  هنری  آفرينش های  ازلی 
عناصر طبيعی جهان به شكل خدايان نمود می يافتند و 
خدايان متعدد با خويش كاری های فراوان خود، سرنوشت 
جهان و آدمی را رقم می زدند. آدمی در قالب استعاره، نماد، 
سمبل و ... جهان خدايان و آيين های مربوط به تعظيم و 
تكريم خدايان را در جزيی ترين امور و عناصر كاربردی 
روزمره تا عالی ترين مفاهيم و كاركردهای زندگی رقم 
می زند تا بدين طريق بركت بخشی خدايان را در زندگی 
خود متجلی سازد و قدرت و حمايت خدايان مينوی را در 

اليه های مختلف زندگی جاری و ساری سازد.
در دوره ای از تاريخ فالت ايران اعتقاد به »خدا- پدری 
)زروان پرستی(« )بهار،1381: 94( رايج بود و اين خدا- 
خدايگان  ديگر  و  داشت  متعددی  صفات  و  نام   پدر، 
به  آفرينش، حمايت، جنگ و  بودند كه در  او  فرزندان 
طور كلی تمامی حيطه های زندگی انفرادی و اجتماعی 
ايزدان،  مهم ترين  از  يكی  می كردند.  نقش  ايفای  انسان 
مهر )ميترا( بود كه اساطير و آيين های مربوط به آن در 
مذاهب و هنرهای مختلف ايران از جمله آيين زردشت 
تأثير فراوانی می گذارد و در دوره اسالمی در صور مختلف 
در  اجتماعی،  دگرگشتی های  می يابد.  تداوم  فرهنگی 
اساطير و نمودهای صوری و معنايی آن تأثير می گذارند. 
با آغاز دوره اسالمی جهان-بينی عقالنی تر و علمی تری 
بر فرهنگ ايران حاكم می شود و با تغيير مبانی نظری و 

اعتقادی جامعه، دگرگشتی عظيمی در اليه های گوناگون 
و  عقايد  می آيد؛  پديد  ايران  معنوی  و  مادی  فرهنگ 
تفكرات اسالمی با تمايالت قومی، سنت ها و فرهنگ های 
محلی درمی آميزد و فرهنگی نوين شكل می گيرد كه نه تنها 
موجب از بين رفتن هنرها و فرهنگ های پيشين نمی شود، 
بلكه صور و معانی جديدتری به گنجينه ذخاير قبلی هنرها 
ايفا  اضافه می نمايد و در روند تداوم آن ها نقشی بسزا 

می كند. 
كاربرد،  خصلت  از  غير  فرش،  صنعت  هنر-  زمينه  در 
نمادين بودن نقش ها و نگاره ها محتوايی ارزشی، معنايی 
و هنری بدان بخشيده است. زايش، تكامل و دگرگشتی 
نمادها و نگاره ها در قالی به آيين های جادويی، مذهبی، 
و  آرزوها  و  عاميانه  و  فولكلوريك  باورهای  فرهنگی، 
تمنيات قوم سازنده ی آن مربوط می باشد و با بررسی 
همين نگاره ها، مذهب، تاريخ، فرهنگ و هويت جامعه ی 

به وجود آورنده قالی، قابل بررسی و مطالعه است.

پیشینه تاریخی
آيين ها و باورهای مرتبط با تكريم، بزرگداشت و ستايش 
خورشيد در ايران پيش از اسالم با بزرگداشت خورشيد 

آغاز می شود و در مهرپرستی تداوم می يابد.
با گذر زمان، ماه يعنی خدای اول آسمان، جای خود را 
به خدای خورشيد می دهد. اين دوران مقارن با نيمه هزاره 
سوم پيش از تاريخ در تمدن هايی چون بين النهرين، عيالم 
اين  نمادهای خورشيدی در سفالينه های  ... می باشد.  و 

دوران نمايان می شوند )صمدی،25:1367(.
در  مؤثر  پديده ای  و  عنصر  عنوان  به  پرستش خورشيد 
زندگی بشر، آيينی جهانی است: »درست نمی دانيم چه 
زمانی خورشيد برای حكومت آسمان، جانشين ماه شده 
است. شايد آن هنگام كه كشاورزی جانشين شكارورزی 
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سبب  خورشيد  حرارت  كه  دريافتند  مردم  و  گرديد 
وسيله  آن  گردش  دوره  و  می شود  زمين  حاصل خيزی 
تنظيم موسم كاشت و برداشت است، اين حادثه اتفاق 
الهه ای مورد  به عنوان  اين هنگام زمين  باشد. در  افتاده 
توجه قرار گرفت كه اشعه سوزان خورشيد آن را آبستن 
می كند و در اين وقت مردم خورشيد را چون هر چه زنده 
است وابسته به اوست، مورد پرستش قرار دادند؛ از همين 
مقدمه بسيار ساده آفتاب پرستی در ديانت های بت پرستانه 
قديم وارد گرديد و بيشتر خدايانی كه از آن پس روی كار 
می آمدند، حالت تجسم و تشخصی از خورشيد به شمار 

می رفتند« )دورانت، بی تا: 73(.
در بررسی های مهرپرستی و آيين های مرتبط با آن، با دو 
شخصيت ايزد مهر )بغ مهر( پيش از رواج آيين زردشت 

و مهر تاريخی، بعد از رواج دين زردشت مواجه هستيم:
الف. مهر؛ ايزد خورشيدی: كه پرستش آن قبل از رواج 
آيين زردشت در فالت ايران رواج داشته است. »مركز 
مهرپرستان از شمال به شمال غرب و غرب ايران بوده 

است« )بختورتاش،1351: 73(. 
با  ايرانی  بومی-  آيين  اين  آيين زردشت،  رواج  از  پس 
باورهای زردشتی آميخته می شود. هرچند زردشت پيامبر از 
خدايان ايرانی نام نمی برد، ليكن پس از او، ايزد مهر )ميترا؛ 
خدای مذهب مهرپرستی( همراه با ايزدبانو آناهيتا )ناهيد( 
در دين زردشت پذيرفته می شوند و عناصر و نمادهای 
آيين مهری در عناصر زردشتی تداوم و معنا می يابند. در 
مهريشت اوستايی، زيبايی مهر توصيف می شود و ظهور 
مهر قبل از خورشيد و همراهی او با خورشيد دليلی برای 

يكی انگاشتن مهر و خورشيد می گردد.
 در كتيبه های اواخر دوره هخامنشی از اين خدايان نام برده 
می شود و دكتر بهار، اين تغيير نگرش را چنين بيان كرده 
است: »ايزد مهر در مرحله هند و ايرانی، وظايف خدای 

گياهی و بركت بخشی را بر عهده دارد كه در مهريشت 
اوستايی نيز منعكس است و اگر توجه كنيم كه در اساطير 
اطمينان  است،  بركت  بانوی  ايزد  نيز  آناهيتا  ايزدبانو  ما 
می يابيم كه عقايد مردم توليدكننده و كشاورز بر عقايد 

خواص اثر گذاشته است« )بهار،1381: 95(.
ب. مهر؛ شخصيتی تاريخی و حقيقی از دوره اشكانی: 
»قرن ها بود كه گمان می كردند دين مهر، كه آن را يك آيين 
رازآميز می خواندند، از آيين های بغ يا ايزد مهر باستانی 
كه در ميان ايرانيان و مردمان خويشاوند پرستيده می شد 
سرچشمه گرفته است ]...[، تا اين كه ذ. بهروز ]...[ نشان 
داد كه اين »كيش مهری اخير« كه پانصد سال دين رسمی 
شخص  با  بوده،  روم  امپراتوری  و  اشكانی  شاهنشاهی 

تاريخی مهر آغاز شده است« )مقدم،1388: 13(. 
بر اساس اين ديدگاه، مهر يكی از سوشيانس های دين 
زردشتی است و تاريخ و محل والدت وی چنين است: 
»در نيمه هزاره يازدهم، يك هزاره و نيم پس از زردشت، 
در سال پنجاه و يكم شاهنشاهی اشكانی، نيم شب ميان 
شنبه بيست و چهارم و يك شنبه بيست و پنجم دسامبر 
272 پيش از ميالد، مهر سوشيانس از مادرش ناهيد در 
ميان يك تيره سكايی ايرانی در شرق ايران زاييده شد« 

)همان: 59(.
»مهر در فارسی به معنی دوستی و محبت، خورشيد و 
ماه هفتم از ماه های سال است. ]...[ مهر خداوند روشنی 
بوده و از پيمان و مردم وفادار به پيمان ها حمايت می كرده 

است«.
و  می كند  نفوذ  بسيار  اشكانيان  خاندان  در  مهرپرستی 
تعدادی از پادشاهان اشكانی نام خود را مهرداد )ميتريدات( 
می گردد، چرا  مهر  متجسم  شاه صورت  و  برمی گزينند 
كه ايزد مهر در وجودش حلول می كند. در همين دوره 
تا  صغير  آسيای  از  و  می شود  جهانی  دينی  مهرپرستی 
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اروپای مركزی و غربی گسترش می يابد و تا مدت ها در 
تقابل با گسترش و رواج مسيحيت است، تا اين كه در 
اواخر قرن 4 م، مسيحيت بر مهرپرستی غلبه می كند و آيين 

رسمی اروپا می شود )همان: 7(. 
آيين پرستش مهر در گستره نفوذ آن، نام های مختلفی می 
گيرد و در ايران، آيين زروان پرستی و در اروپا مهرپرستی 

)ميتراييسم( ناميده می شود. 
در دين زروانی، زروان )خدا- پدر( در رأس جهان خدايان 
می باشد: »او پدر هرمزد و اهريمن است كه يكی مظهر 

خير و ديگری مظهر شر است. 
ايزد مهر، عنصر چهارم اين خدايان، رابط و داور هرمزد 
و اهريمن و رابط خدايان با انسان و جهان زمينی است. 
اوست كه وظيفه داوری و نجات مردم را نيز بر عهده 

دارد« )بهار،1381: 96(. 
در ايران باستان، ايزد خورشيد ديگری نيز وجود دارد كه 
چندين صورت  در  كه  می باشد  )بهرام(  ورثرغنه  همان 
با  انسانی  نگاره ای  صورت  به  يكی  می يابد،  تجسم 
با تزيينات بسيار كه مشابه  از تيغه طاليی و  شمشيری 
خنجر مهر و در همان معنای رمزی است و ديگر تجسم 
بهرام در هيئت اسبی سفيد با گوش های طاليی و شمشير 
نمادين كه در بندهای مختلف بهرام يشت بدان اشاره شده 
است: »سياره بهرام نيز به ده پيكر درمی آيد كه نخست به 
پيكر باد تند، دوم به پيكر گاو نر با شاخ های زرين و سوم 
به پيكر اسب سفيد و زيبا با گوش های زرين و لگام زرين 

است« )بهار، 1381: 63(.
مهر هميشه  آيين  بهرام، در طول رواج  ايزد- خورشيد 
يار و همراه ايزد مهر بوده است، هرچند كه ايزد بهرام، 
خدای جنگ و پيروزی در اساطير ايران با سياره مريخ 
يكی انگاشته می شود اما در منابع مختلف از او به عنوان 

ايزدی خورشيدی هم ياد می شود.

اساطیر تولد مهر
در گستره جغرافيايی آيين مهر، دو روايت عمده ايرانی و 

اروپايی درباره تولد مهر وجود دارد:
در روايت ايرانی و زردشتی آن؛ دوشيزه آناهيتا از تخمه 
زردشت كه در درياچه هامون )زره كيانسيه يا كانفسه( 
پراكنده است، بارور شده و مهر سوشيانس از مادری باكره 

زاييده می شود )مقدم،1388: 30-39(
در روايت اروپايی آن؛ »نيرويی باطنی و سحرآميز او را 
از درون صخره ای به جهان خارج بيرون افكنده است. 
ميترا در اين حالت كاماًل عريان است و كاله فريجی به 
سر دارد، دستش را بلند كرده و خنجری و مشعلی در آن 
گرفته است. او زاينده روشنايی است و از دل سنگی زاده 

شده است« )ورمارزن،1386: 91(.

 نگاره های خورشیدی در قالی ایران
قالی بافی مناطق مختلف به ويژه سبك روستايی و عشايری، 
يكی از مهم ترين حوزه هايی است كه باورهای اساطيری 
قابل شناسايی و  آيين مهر در آن  با خورشيد و  مرتبط 
بررسی است. نمودهای اساطيری خورشيد و مهر در قالب 

نگاره های قالی ايران به چند دسته تقسيم می شوند:
الف- نگاره های جانوری: شامل شير، عقاب، اسب، ماهی 

)طرح ماهی درهم/ هراتی(
ب- نگاره های گياهی: شامل نيلوفر آبی )گل شاه عباسی(، 
انار،    پر،  دوازده  گل  تلفيقی،  و  ساده  هشت پر  گل های 

گل-درخت سه شاخه )بوته های سه گل يا سه برگی(
ج- نگاره های تجريدی و هندسی: شامل نگاره های چليپا 
)سواستيكا(، چهار پاره )ماه شوش(، حاشيه )هفت حاشيه(

الف. نگاره های جانوری
1. شير: جانوران نقش عمده ای در باورهای انسان عصر 
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اساطيری دارند.»بر روی سفال های متعلق به هزاره چهارم 
پيش از ميالد هنوز عالمت و نشانی از خورشيد نيست 
نقش  ميالد  از  پيش  سوم  هزاره  به  متعلق  ظروف  ولی 
حيوانی بر خود دارند كه از تيره گربه و شبيه شير است و 
گاه حيوان ماه را دنبال می كند. ]...[ ولی اهميت شير نه تنها 
به عنوان دشمن باران بلكه به مثابه و نماد تابستان مطرح 
می شود و حضور ماه و خورشيد با هم گذشت فصول را 

تداعی می كند« )صمدی،1367: 25(.
شير يكی از نمودهای مهم جانوری مهر است. مهر در 
هيئت شير يا مردی جوان نمود می يابد، شير تجلی زمينی 
مهر در بين درندگان می باشد و جايگاه شير در آيين مهر، 
است،  تشرف  هفت گانه  درجات  از  مرحله  چهارمين 
اشخاصی كه به درجه شير تشرف می يافتند از متشرفان 

بلند پايه اين آيين محسوب می شدند.
نگاره قربانی كردن گاو به دست مردی جوان يا دريده 
شدن گاو به دست شير، ريشه در همين آيين دارد، چرا 
كه ايزد مهر به فرمان خدای بزرگ هرمزد، نخستين آفريده 
جانوری يعنی گاو را می كشد تا از جسم و تن اين گاِو 
نخستين، زندگی گياهی و جانوری پديد آيد كه بيان گر 

مسئله بركت بخشی است )بهار،1381: 32(.
به غير از ارتباط شير با آيين مهر، معانی مختلف ديگری 
نيز در ادوار مختلف فرهنگی هنری داشته است. در دوره 
ساسانی بيان گر شوكت و جالل سلطنت و قدرت شاهی 
می باشد؛ در دوره اسالمی مبين شأن و مقام بزرگان دينی 
و از دوره صفويه نگاره شير و به خصوص در تركيب شير 
و خورشيد، نمودگار معنايی از بزرگان شيعه و به ويژه 

قدرت علوی می شود. 
آذربايجان،  گورستان های  قديمی  قبرهای  سنگ  در 
و  خوزستان  و  لرستان  فارس،  بختياری،  و  چهارمحال 
امامزاده های اصفهان نشان شجاعت مردان است. شير نماد 

برج اسد است كه خورشيد در اين برج مقارن با مرداد 
ماه، نهايت گرما و درخشش را دارد )تناولی،1368: 108-

.)107
نگاره های مختلف شير گاه به صورت هندسی و استيليزه 
و گاه به صورت واقع گرايانه در ارتباط با ديگر نمادهای 
آيينی، يا تلفيقی با ديگر اجزای حيوانی نظير شاخ و بال، و 
يا تركيب با عناصر مجرد و انتزاعی نظير چليپا و خورشيد 
نقش شده است. تلفيق و تركيب صورت های گوناگون 
نمادهای اسطور ه ای جانوری و گياهی در زمينه هنرهای 
افزايش  در جهت  آيينی  نگرش های  پايه  بر  و  مختلف 
اثربخشی و انتقال قدرت آن ها، از عصر مفرغ به بعد در 

تمامی تمدن های مختلف فالت ايران ديده می شود.
جدای از هنرهای مختلف، اين نگاره در قالی بافی ايران 
نقشی بسزا ايفا كرده و به فراوانی بر قالی نقش شده است. 
در قديمی ترين قالی مكشوف يعنی پازيريك، نگاره شير 
با اجزای بدن ديگر جانوران نظير بال عقاب و به صورت 
درونی،  و  بيرونی  باريك  حواشی  در  )شيردال(  تلفيقی 
مكرر نقش شده است. نگاره شير تا به امروز در قالی های 
روستايی و عشايری با بار رمزی و معنايی جايگاه خاصی 
داشته است. در قاليچه های موسوم به شيری، عالوه بر 
ديگر معانی رمزی، نمادی از مرد خانواده است كه به سفر 
و يا جنگ رفته و استفاده از اين قاليچه ها در خانه بيان گر 

حضور معنوی و دايمی مرد خانواده است. 
سبك های  در  نقش پردازی  شيوه  لحاظ  از  شير  نگاره 
قالی بافی ايران، معموالً به چند صورت ترسيم می شود؛ 
ساختارهای  و  گرفت و گير  نقوش  در  شهری  سبك  در 
شكارگاهی، لچك ترنجی و ... نمود يافته است. در اين 
ساختارها نگاره شير در الويت بصری قرار ندارد و هم ارز 
با ديگر نگاره های متن نقش می شود. نمونه های بارز و 
شاخص اين قالی ها از عصر صفويه و در مناطقی چون 
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قالی بافی  بزرگ  مناطق  ديگر  و  تبريز  اصفهان،  كاشان، 
شهری اين دوره ديده می شود و در ادوار بعدی هم به 
همان صورت تداوم می يابد. بار معنايی و رمزی شير ملهم 
از آيين مهر، در اين قالی ها كم رنگ شده و يا به صورت 

تزيينی صرف نقش شده است.
در سبك های روستايی و به ويژه عشايری، به صورت 
به  يا  و  و خورشيد  شير  نگاره  مانند  تركيبی  و  تلفيقی 
تنهايی همراه با ديگر عناصر و نگاره های به كار رفته در 
در تقدم بصری  دست بافته ها متجلی می شود و معموالً 
مانند  ايران  مختلف  مناطق  بافته های  در  نمی باشد. 
بختياری،  ورامين،  خراسان،  عشايری  دست بافته های 
لرستان و فارس صور مختلف اين نگاره را می توان ديد. 
اما نكته قابل توجه، فراوانی اين نگاره و استفاده مكرر از 

آن در دست بافته های فارس و مناطق هم جوار می باشد.
با شيرهای سنگی و سنت ها  نيز  قاليچه  »نقش شير در 
اغلب  زيرا  نيست؛  بی ارتباط   ]...[ قديمی  آيين های  و 
به  متعلق  آمده  دست  به  تاكنون  كه  شيردار  قاليچه های 
دارد  آن جا وجود  مناطقی است كه شيرهای سنگی در 
و شباهت زيادی كه بين برخی از قاليچه های شيری و 
شيرهای سنگی وجود دارد، بهترين دليل اين همبستگی 
می باشد. ]...[ بافتن قاليچه های شيردار، زمانی در بيشتر 
مناطق تحت نفوذ ايران از قفقاز تا ختن و از كردستان تا 

كرمان مرسوم بوده است« )همان(.
در اين قاليچه ها و گبه ها شيری، اغلب نگاره شير تقدم 
ديداری دارد و سطح زيادی از متن گبه و قاليچه را به خود 
اختصاص داده است. يكی ديگر از انواع نمودهای بصری، 
نگاره پاسداری دو شير از درخت زندگی، نماد ناميرايی و 
بی مرگی است و در بافته های منطقه چهارمحال و بختياری 

ديده می شود.
نگاره شير و خورشيد كه از صورت های تلفيقی شير با 

ايران  مختلف  هنرهای  در  است،  ديگر  نمادين  عناصر 
است.  شده  متجلی  فراوانی  به  دست بافته ها  جمله  از 
ستاره  نگاره  كه  شيرهايی  يعنی  نشان  ستاره  شيرهای 
قاب هشت گوش  يك  در  ران خود  روی  را  پر  هشت 
دارند، از جلوه های اوليه نگاره شير و خورشيد محسوب 
می شوند. قديمی ترين نگاره تركيبی و تلفيقی شير با چليپا، 
متعلق به اواخر هزاره دوم روی جامی مكشوفه از تمدن 
مارليك می باشد كه نخستين صورت خورشيد آريايی- 
سواستيكای گرد بازو- بر روی ران شيران را نشان می دهد 

)پرهام،1371: 28(.
در روند دگرگشتی تجسمی، نگاره چليپا كم كم از روی ران 
شير به باالی شير منتقل می شود و در گذر زمان، بازوهای 
چليپا در هم فشرده شده و به شكل ستاره نقش می بندد و 
به مرور، به صورت خورشيد تجسم می يابد و تركيب اين 

دو، نگاره شير و خورشيد را به وجود می آورند. 
 اين نگاره در دست بافته ها به دو صورت استفاده می شود؛ 
در قاليچه های تصويری همراه با شمايلی از بزرگان دينی 
به ويژه حضرت علی )ع( استفاده می گردد و نمادی از 
قدرت علوی است كه در سبك شهری بيشتر نمود دارد. 
اما بارزترين نمود آن، در قاليچه های عشايری و روستايی 
مناطق مختلف ايران و به خصوص فارس متجلی شده 
است و همراه با ديگر عناصر و نقش مايه ها در متن به 
كار می رود. در اين موارد، شيوه نقش پردازی اكثر قريب به 
اتفاق، بر سياق شير و خورشيد ايستاده شمشير به دست 

دوره محمدشاه قاجار می باشد )تصاوير 1-3(.
2. عقاب یا شاهين: انواع پرندگان در تمدن های پيش از 
تاريخی و تاريخی فالت ايران جايگاه بلندی داشته اند و 
در تمدن های عيالمی و شوش، نمادی از ابر و پيك باران 
بوده اند و در ادوار بعدی انواعی از آن ها جايگاه ويژ ه ای 
را به خود اختصاص می دهند، مانند عقاب مرغ خورشيد 
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تصوير 1. نگاره شير در نقوش گرفت و گير، ملهم از آيين مهری
بخشی از تصوير؛ بافت سنه، قرن 13 ه. ق

تصوير 2. نگاره پاسداری دو شير از درخت زندگی
بخشی از تصوير؛ بافت شلمزار، چهارمحال، قرن 14 ه. ق

تصوير 3. نگاره شير و خورشيد به سياق دوره محمدشاه قاجار
بخشی از تصوير؛ بافت طايفه عمله قشقايی، 1369 ه. ق
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در آيين مهر و نماد اهورامزدا در بين پرندگان در آيين 
زردشت، طاووس مرغ آناهيتا، خروس پيك سروش و 
سيمرغ يا سای مرغ و مرغ وارغن در عرفان اسالمی كه 

نماد وحدت، مرشد، پير و اصل می گردند. 
درفش مكشوفه از گورستان شهداد با قدمتی پنج هزار 
ساله مجسمه ای از عقاب دارد كه همراه با ديگر نگاره های 

آن، مبين معنای رمزی و آيينی هستند.
عقاب پرنده ای خوش يمن، زيرك، تيز پرواز و بلند پرواز 
می باشد كه بر ديگر پرندگان در شكوه و توانايی تفوق و 
برتری دارد و دست شاهان، جايگاه و مسند اوست. نگاره 
عقاب در مفرغينه های لرستان بيان گر قدرت آسمانی است 
و در آيين مهر اين پرنده، مرغ آفتاب و نمودگار رمزی 
خورشيد می گردد و با بركت بخشی مهر ارتباط می يابد. 
اين نگاره در سرستون های تخت جمشيد، وجهی ديگر 
از اسطوره نبرد مهر و گاو يا شير و گاو می باشد و ارتباط 
بين گاو و عقاب همان ارتباط رمزی ماه و خورشيد است.
دكتر بختورتاش نگاره شاهين را مقتبس از صليب آريايی 
)گردونه مهر( می داند: »با نگرش به اين كه نشانه ]صليب 
است  نزديك  بسيار  هم  فروهر  و  شاهين  به  آريايی[ 
می توان پنداشت در زمانی كه از اهميت مهر كاسته شد 
نشانه مقدس ميتراييسم رفته رفته به شاهين مبدل شد، و 
شاهين و نگاره فروهر تمام جاذبه معنوی و روحانی اين 
نشانه را گرفته و مظهر فّر و شكوه مينوی گرديده است« 

)بختورتاش،1351: 99(.
در بررسی نمودهای بصری نگاره عقاب بر دست بافته های 
ايران، نگاره اين پرنده مبتنی بر شكل و فرم های طبيعی 
به ندرت ديده می شود. نمونه های واقع گرايانه اين پرنده 
داستان ها  اساس  بر  شده  بافته  تصويری  قاليچه های  در 
و ادبيات ايران يافت می شود. اما بارزترين نمود بصری 
عقاب، در قالب نگاره بته عقابی بر بافته های مناطقی چون 

فارس متجلی شده است. در دوره هايی از تطور معنايی، 
نگاره عقاب، نمودگار رمزی زندگی بی مرگ و جاويدان 
می شود. دكتر پرهام درباره دگرگشتی اين نگاره در بررسی 
باستان  ايران  در  »عقاب  می نويسد:  فارس  قاليچه های 
و بيش از همه در تمدن پارتی و ساسانی، جايگاه بلند 
داشته چون »مرغ آفتاب« و مظهر خورشيد بوده است. 
نقش عقاب در تطور و تكامل نقش مايه بته ای- كه در 
ابتدا سرو بوده- در هنرهای پس از اسالم نمايان می شود« 

)پرهام،1371: 239( )تصاوير 4-5(.
3. اسب: در منابع متعدد تاريخی، آريايی ها را اولين قومی 
می دانند كه اسب را به فالت ايران آوردند و به طور كلی، 
اسب همراه آن ها يا اقوام مرتبط با آنان به ديگر سرزمين ها 
راه يافت. اشيا مفرغی و برنزی مكشوفه از لرستان چون 
لگام و دهنه اسب، بر اهميت اسب در بين اين مردمان 
وام دار  را  آن  پرورش  و  سواری  اسب  كه  دارد،  تأكيد 
آرياييانی هستند كه در آغاز هزاره دوم ق. م از راه قفقاز 
وارد زاگرس شدند و در آن جا سكنی گزيدند )سمسار 

زاده،1343: 34-37(.
اسب نمادی از خورشيد بوده است و »در ادوار باستانی در 
بخشی از ايران، اسب را برای خورشيد قربانی می كردند« 
)آكرمن،1387: 368(. البته در مفهوم اساطيری ديگر، اسب 
نمودگار رمزی باران زايی و باران و مرتبط با ايزد بانوی 
آب آناهيتا بوده است: »در يشت ها آمده كه گردونه ناهيد، 
ايزد آب و باران، را چهار اسب می كشند كه هر چهار 
نماد بارندگی و باران زايی هستند؛ اسب های گردونه وی 
]ناهيد[ عبارتست از باد و باران و ژاله و ابر« )پرهام،1371: 

.)244
اسب جانوری است كه گردونه ايزدان را می كشد و در 
ايزدانی نام برده شده  ادبيات اوستايی، بارها از  اوستا و 
كه گردونه آن ها را اسبانی می كشند. درباره گردونه مهر 
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آمده است: »گردونه زيبا و همواره رونده اش زرين و با 
اين گردونه را چهار  آراسته است،  زينت های گوناگون 
مينوی  چراخور  از  كه  جاودانی،  يك رنگ  سفيد  اسب 
و  زرين  آن ها  پيشين  سم های  می كشند.  يابند  خورش 
سم های پسين آن ها سيمين است. اين چهار تكاور به يوغ 

گران بها بسته شده اند«. )سمسار زاده،1343: 29(
)درخت  مقدس  درخت  از  اسب  دو  پاسداری  نگاره 
در  و  می باشد  از عصر ساسانی  رايج  سنتی  خورشيد(، 
صورت های هنری مختلف ادوار اسالمی تداوم يافته است. 
نگاره اسب مكرر در هنرهای ادوار گوناگون با جلوه های 
نمادين  نگاره های  ديگر  با  همراه  و  بال دار  شاخ دار، 
حسنلو،  مارليك،  قبور  از  مكشوفه  طاليی  جام های  در 
مفرغينه های لرستان، سرستون ها و هنرهای هخامنشی و 
ساسانی و دست بافته های قبل و بعد از اسالم نقش شده 
است. در دوره اسالمی نگاره اسب در جريان تداوم و 
دگرگشتی، غير از معنای رمزی و اسطوره ای، نمود ديگری 
می يابد و به يك عنصر تزيينی صرف تبديل می شود و يا 
در ارتباط با معيشت و نوع زندگی مردمان نقش می شود.

در بافته های مختلف از جمله كهن ترين قالی موجود يعنی 
پازيريك نيز نگاره اسب به كار رفته است. نگاره اسب در 
قالی های سبك روستايی و عشايری به صورت هندسی و 
شكسته و در سبك شهری در ساختار قالی های موسوم به 
شكارگاه، نقوش گرفت و گير و ...، از دوره صفوی تا امروز، 
با فرم های واقع گرايانه نقش شده است. در بافته های هر 
دو سبك، الويت اول بصری به اين نگاره اختصاص ندارد 

)تصوير 6(.
4.  ماهی )طرح ماهی درهم/ هراتی(: نگاره ماهی در هنر 
ادوار مختلف، از جمله سكه، نقش برجسته ها و معماری 
نقش گرديده است. »در شرق ايران كه جايگاه دل سرزمين 
مهری است، نقوش دلفين در پرستشگاه های مهری بسيار 

ديده می شود« )مقدم،1388: 44(. اسطوره تولد مهر در آب 
و بيرون آوردن مهر از درون آب توسط دو ماهی دلفين، 
منشأ پيدايش طرح هراتی و ماهی درهم در قالی مناطق 
مختلف ايران می باشد. اساس طرح ماهی درهم نقش دو 
ماهی و چهره انسانی كه همان مهر است، می باشد. در 
دگرگشتی اين طرح در دوره اسالمی، دو ماهی به دو يا 
چهار برگ و چهره انسانی به گل، معموالً گل هشت پر 

گرد، تبديل می شوند )حصوری،1381: 43-45(.
دكتر پرهام لوزی ميانی طرح ماهی درهم را با كاله مهر، كه 
به نام كاله فريجی خوانده می شود، مرتبط می داند: »لوزی 
ميانی هم نشانه كاله نوك بلند و سه گوش مهری است كه 
تارك آن از دو سو با دو ماهی احاطه شده است. )لوزی از 
تكرار متقابل كاله سه گوشه مهری به هم رسيده است. اين 
شيوه هم طراحی مضاعف از شگردهای تصريح و تحكيم 
پيام های رمزی است و هم سازوكار ايجاد و استقرار توازن 

و استحكام فضايی نقش مايه ها(« )پرهام،1378: 47(.
در حوزه قالی بافی اراك اين نگاره به صورت مرغ و ماهی 
يعنی دو مرغ به جای دو برگ و يا همراه با دو ماهی كه 
به دور يك حوض در حركت می باشند، ترسيم می شود 

كه جزو نگاره های از ياد رفته است )دريايی،1382: 23(.
در نمونه قالی متعلق به بيجار 1307 ه. ق موجود در موزه 
قالی ايران، طرحی واقع گرايانه از ماهی طبق همان الگوی 
اوليه خود نقش شده است. حوزه استفاده اين طرح، تمام 
مناطق قالی بافی ايران می باشد كه از اواخر دوره تيموری تا 

امروز به سبك های گوناگون بافته می شود.
دكتر حصوری در تقسيم بندی طرح ماهی درهم، به دو 
اشاره  ايران  غربی  و  شرقی  مناطق  نقش پردازی  شيوه 
وجود  تور(  )حوض،  لوزی  شرقی  گونه  »در  می كند: 
ندارد. اين گونه در خراسان بافته می شده و كم كم فراموش 
شده است. گونه غربی به شرق هم آمده و هم اكنون در 
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تصوير 4. نگاره عقاب شهپر گشوده
بخشی از تصوير؛ ورنی بافت اردبيل، قدمت 30 الی 35 سال

تصوير 5. نگاره بته عقابی
بخشی از تصوير؛ بافت عرب مزيدی، دهه آخر قرن 13 ه. ق تا دهه اول قرن 14 ه. ق

  تصوير 6. نگاره اسب
بخشی از تصوير؛ بافت اصفهان، قرن 14 ه. ق
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خراسان )تا بيرجند، درخش و مود( هم همين گونه بافته 
می شود. گونه غربی به علت داشتن لوزی و نقش های 
فرعی، پيچيده تر و آراسته است و به همين دليل از آن 

استقبال شده است« )حصوری،1381: 48(.
مناطق  قالی  در  ماهی  طرح  جلوه های  از  ديگر  يكی 
مختلف ايران، حاشيه دوستكامی می باشد. دوسكومی يا 
دوستكامی، به معنای جام شراب است و در فارس به اين 
نام خوانده می شود. اساس اين طرح بر پايه دو ماهی و 
جام شراب است كه به مراسم آيينی شراب نوشی در جام 
هفت خط، اشارت دارد. در روند دگرگشتی، دو ماهی به 
دو برگ با گلی در ميان تبديل شده اند و جام شراب هم 

فرم های مختلفی گرفته است )همان: 47-48(.  
در قالی مناطق مختلف، اين حاشيه با نام های سماوری و 
تسباغه ای هم خوانده می شود. نقش جام در اين گروه به 
صورت دو اسليمی به كار می رود كه به صورت هندسی 
مكرراً  شهری،  سبك  در  منحنی  و  روستايی  سبك  در 

استفاده می شود )تصاوير 7-9(.

ب. نگاره های گیاهی 
1. نيلوفر آبی )گل شاه عباسی(: نيلوفر آبی در تمدن های 
مختلف آسيايی، تقدسی ويژه يافته است. »اين گلي است 
كه توجه هنرمندان را در تمام زمينه هاي هنري در طي 
هزاران سال، از مصر تا چين، به خود معطوف داشته است. 
هيچ نقش مايه ديگری چنين تجسمات گوناگون پرشماري 
نداشته است و از ديرباز، نيلوفر آبي نماد حاصل خيزي، 
آرزوي مستمر همگان در سرتاسر آسيا از ازل، بوده است« 

)پوپ،1387: 2759(.
با رواج آيين مهر و استناد به اسطوره تولد مهر بر روی 
گل نيلوفر آبی، اين نقش يكی از مهم ترين نگاره های مهر 
و خورشيد می گردد. »گوهر تن زردشت به ميانجي آب 

و گياه به او ]مهر[ راه يافت. بديهي است كه گياهي كه 
در خور نگهداری فّر سوشيانس در درياچه باشد، همان 
گل نيلوفر آبي خواهد بود. ]...[ بستگي مهر با نيلوفر در 
داستان جشن مهرگان آمده كه موبد موبدان در خوانچه 
اي كه روز جشن نزد شاه مي آورد گل نيلوفر مي نهاد« 

)مقدم،1388: 45(.
نيلوفر آبی در جام های طاليی املش، سفالينه های سيلك، 
ديده  و...  لرستان  مفرغينه های  شوش،  كاشی كاری های 
می شود و در دوره هخامنشی شاخه ای از آن در دست 

شاهان، نمادی از صلح و زندگی است. 
شيوه نقش پردازی اين گل در اعصار مختلف به صورت 
هم  هخامنشی،  عصر  نقش پردازی  »در  است:  بوده  زير 
به صورت نيم رخ و هم تمام رخ، به شكل گلواره، نقش 
اشكال معدود  به  داشته است، هرچند هميشه  عمده ای 
و تجريدی و انتزاعی تصوير می گشته است. در عصر 
ساسانی، نيلوفر آبی بسيار تكامل يافته و پر نقش و نگار 
شد و ارزش تزئينی آن به نسبت كاهش مفاد و محتوای 
نمادين آن افزايش يافت. در سده های نخستين اسالمی، 
يافتن آثار نيم رخ نيلوفر آبی مشكل است، اما اين تصوير 
می بايستی يا محفوظ مانده باشد و يا در مسيری جداگانه 
در خاور دور ادامه يافته باشد، چون كه در عصر سلجوقی 
دوباره از نو ظاهر می شود. ]...[ در سده هشتم هجری 
اين گل پسنديده ترين و محبوب ترين دستمايه گل و گياه 

پردازی در جهان اسالم است« )پوپ،2760:1387(.
جمله  از  صفوی  دوره  مختلف  هنرهای  در  نگاره  اين 
قابليت  دليل  به  و  می شود  متداول  بسيار  نيز  فرش بافی 
و  تركيب ها  دوره  اين  در  مختلف،  فضاهای  با  انطباق 
تلفيق های گوناگونی از گل نيلوفر و ديگر عناصر نمادين 
و رمزی پديدار می شود: »برای مثال، از ميان بسياری از 
و  ميالن  شكارگاه  قالی های  در  كه  آبی  نيلوفر  گل های 
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تصوير 7. ساختار طرح ماهی درهم؛ )چهار برگ، حوض ميانی، گل گرد وسط حوض(
 گل گرد هشت پر ساده و دو رنگ، بخشی از تصوير؛ بافت انجالس، قرن 14 ه. ق

تصوير 8. حاشيه دوستکامی در سبک شهری، بخشی از تصوير؛ بافت مشهد، قرن 14 ه. ش

تصوير 9. حاشيه دوستکامی در سبک روستايی، گل هشت پر دو رنگ ساده در حاشيه. گل بوته سه شاخه و طرح ماهی درهم در متن
بخشی از تصوير؛ بافت مشک آباد، تاريخ )؟(

تصوير 10. تلفيق نگاره شاه عباسی و سر شير در حاشيه، بوته های سه گل و نگاره شير در نقش گرفت و گير در متن
بخشی از تصوير؛ اصفهان، قرن 10 ه. ق
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وين مصور شده است خروس های هشيار و بيدار سر بر 
می آورند؛ ]...[ در ذهن ايرانيان اين تمهيد دوگانه ای است 
برای فراخواندن خورشيد. هم چنين غالباً گل نيلوفر آبی 
يا گل شاه عباسی واری با يك جفت مار پيوند می خورد 
و كل اين نگاره، گاهی بر روی نقش سپری چند پاره ای 
دل يك گل سرخ  در  آفتی  اين  اما   ،]...[ می شود  نهاده 
نيست، بلكه همان مارهای كيهانی باستانی است كه بر 
گرد نشانه يك جرم سماوی چنبره زده و بر يك سپر 
دو تكه از آسمان دو پاره شده قرار گرفته است. نيز كله 
شير، كه مركز يك گل شاه عباسی را پر كرده است ]...[ 
يا پوست شير، كه بی تناسب تر است ]...[، تلخيصی است 
كه از نمادپردازی خورشيد در تعبير گياهی و جانوری آن« 

)همان: 2765(، )تصوير 10(.
2. گل هشت پر )ساده و تلفيقی( و گل دوازده پر:

 گل هشت پر تلفيقي از اعصار باستانی نخستين نمودگار 
رمزی خورشيد و آفتاب بوده است. اين نگاره تلفيقی از 
چليپا و گل نيلوفر می باشد. گل هشت پر تلفيقی از زمان 
قالي پازيريك تا به امروز در حوزه قالي هاي عشايري و 
به ويژه در فارس، مورد استفاده بوده است و به صورت 
نقشي منفرد در ترنج ها، لچك ها، متن و يا به شكل مكرر، 

مانند قالي پازيريك كاربرد داشته است.
گل هشت پر و دوازده پر ساده و تك رنگ از هزاره دوم در 
تمدن های سكايی و ماد وجود داشته است و گل دوازده پر 
در اين هزاره نشان گر پذيرش سال خورشيدی و دوازده 
ماه سال می باشد. گل هشت پر دورنگ بيان گر چهار فصل 
سال است. نگاره گل هشت پر دو رنگ به صورت يكی در 
ميان سياه و سفيد مورد استفاده بوده است. )دريايی،1386: 
150( در روی سكه ای متعلق به قرن هشتم پيش از ميالد، 
نقش شاهی ضرب شده كه در روی تاج پادشاه، نگاره دو 
پرنده و گلی هشت پر در ميان آن ها ديده می شود و اين 

سكه در اوج آيين مهر ضرب شده است . 
اين نگاره بعدها در قالی های ايران تداوم می يابد. از ديرباز 
مركز  در  دوازده پر  و  درشت هشت پر  كنون گل های  تا 
ترنج های قالی، نمودگار رمزی خورشيد و جانشينی اين 
نگاره ها به جای خورشيد می باشند. اين نگاره به شكل ريز 
نقش پركننده متن، در قالی های روستايی و عشايری مناطق 
مختلف و اغلب به صورت دورنگ، كاربرد مكرر و فراوان 

دارد )تصاوير 11-12(.
3. انار: نگاره انار در اساطير و هنرهای مختلف ايران از 
روزگاران پيش از تاريخ جايگاه ويژه و رازآميزی داشته 
است و در ابتدا نماد حاصل خيزی، بركت و باروری بوده 
از  پيش  تمدن های  در  آن  از  بسياری  نگاره های  است. 
تاريخ و تاريخی فالت ايران وجود دارد. با باال رفتن مقام 
و جايگاه خورشيد، نمادهای بيشتر و جديدتری نيز در 
ارتباط با خورشيد شكل می گيرند، از جمله در نيمه های 
هزاره سوم؛ مقارن با متداول شدن سال خورشيدی، انار 
بيان رمزی ديگری می يابد و از نمادهای مشهور خورشيد 

می گردد.
قرمز  ميوه گرد  اين  و  ميان خورشيد  بی واسطه  »تداعی 
می توانسته است در وهله نخست صرفاً زاييده شباهت 

بصری بوده باشد« )آكرمن،1387: 1056(. 
قديمی ترين نگاره انار در هنرهای ايران، متعلق به ُمهرهای 
ادوار پيش از تاريخ شوش در اوايل هزاره سوم می باشد  
و در هنرهای ساسانی ، همان شيوه نقش كردن انار شوش 
هزاره سوم تداوم می يابد. البته در دوره های اشكانی و 
ساسانی، انار همان نمودگار رمزی بركت و حاصل خيزی 
و فراوانی بوده، و به طور مداوم در هنرهای مختلف به 

ويژه در گچ بری ها نقش می شده است.
مقارن با نيمه های هزاره سوم، مهر درخت )درخت زندگی( 
و نار درخت در هم ادغام شده و درخت خورشيد در نگاره 
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درخت انار تجلی می كند. در دوره دگرگشتی مهر درخت 
نماد حاصل خيزی،  انار  فراوان  دانه های  انار،  به درخت 
با  آن  از  اوستا  فراوانی می شود و در  بركت و  باروری، 
عنوان های درخت خورشيد، همای زرين، درخت بسيار 
برده می شود، ولی در  نام  دانه،  انار صد  از  دانه؛ كنايتی 
هيچ كدام از نگاره های موجود در ايران باستان نشان داده 
نشده و اولين نمونه انار چاك خورده با دانه های آشكار 
در يك قالی صفوی قرن 10 ه. ق نمود می يابد كه ديگر 
نقش مايه های آن، متأثر و برگرفته از سبك های ساسانی 
می باشد، لذا نقش مايه های اناری شكافته و دانه دار هم 
)پرهام،1371:  باشند  گرفته  تأثير  قاعده  اين  از  می تواند 

.)163-164
طی دگرگشتی مختلف بصری نگاره انار با صورت های 
گياهی، از جمله آن چه ختايی خوانده می شود، صورتی 
از گل شاه عباسی اناری می شود و يا در قالی های صفوی 
به صورت گلدانی نمود می يابد. گاه در قالی های مناطق 
مختلف، ميوه انار به شكل طبيعی خود بر درخت نقش 
می شود كه نمونه هايی از آن در بافته های بختياری، مركزی 

و... ديده می شود )تصاوير 13-14(. 
4. گلدرخت سه شاخه )بوته های سه گل یا سه برگی(: 
از زمان های پيش از تاريخ، خورشيد در آسمان جايگاهی 
سه گانه و آيينی داشته است. در شوش نيمه هزاره سوم و 
عصر آفتاب، اعتقاد اساطيری به آسمان سه اليه و افالك 
سه گانه شكل می گيرد كه برگرفته از حركت سه مرحله ای 

خورشيد در آسمان می باشد )پرهام،1371: 298(.
در آيين مهر، ايزد مهر مظهری سه گانه داشت، لذا پرستش 
او در بين همه طبقات اجتماعی حوزه های تحت نفوذ 
آيين مهر، باعث گسترش آن می شد. مهر نمادی از سه 
و  كشاورزان  روحانيون،  داران،  ارتش  اجتماعی  طبقه 

پيشه وران بود.

ورمازرن از همراهی دو مشعل دار به نام های كوتس؛ نماد 
طلوع خورشيد و فلق و كوتوپاس؛ نماد غروب خورشيد 
و شفق با مهر، به اين نتيجه رسيده اند كه شايد مهر را 
به هنگام ظهر ستايش می كردند و در ادامه آورده اند: »در 
هر حال، می دانيم كه روز شانزدهم مهرماه روز مهر بوده 
و به او اختصاص داشته است. قرص خورشيد در سه 
مرحله طلوع و نيم روز و غروب، ميترا را مجسم می كند 
كه اعمال و نيرويش را می توان روزانه ديد و احساس 

كرد« )ورمازرن،1386: 88-89(.
برای نخستين بار دكتر پرهام )1371(، نگاره گل بوته های 
سه شاخه را با طريقه ايستادن كوتس و كوتوپاس، طريقه 
مرتبط  مهر  با  آنان  نگه داشتن مشعل هايشان و همراهی 

می دانند. 
بوته های سه شاخه سه گل يا سه برگ و يا گلدرخت های 
سه شاخه انار، در هنرهای ادوار مختلف به ويژه قالی بافی، 
نمود رمزی مواضع سه گانه آفتاب می باشد. گاه گل ميانی 
با دو گل ديگر در يك ارتفاع قرار دارد و گاهی بلندتر 
از آن ها می باشد كه در نمونه های كهن بر برتری گل يا 
برگ ميانی تأكيد شده است و در واقع تجسم برتری مقام 
خورشيد نيم روزی در آيين مهر است. در برخی نمونه ها 
شباهت گلبرگ های گل ميانی با اشعه آفتاب، تجسمی از 
اوج گرفتن خورشيد و رسيدن آن به دايره نصف النهار 
می باشد. در دوره ساسانی، گل يا برگ ميانی عالوه بر 
ارتفاع بيشتر نسبت به دو گل ديگر، از لحاظ شكل و 
تأكيد  تا  پيدا می كند  تفاوتی آشكار  با آن ها  ماهيت هم 
بيشتری بر جايگاه نيم روزی آفتاب داشته باشد و اين روند 
تا دوره صفويان و برخی تا اوايل قرن 13 ه. ق مانند يزد، 

با همين شيوه تجلی می يابد )پرهام،1371: 364(.
با روند ارتقای جايگاه خورشيد، نمادهای ديگری هم به 
گنجينه نمادهای خورشيدی افزوده می شود. انار از جمله 
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تصوير 11. گل هشت پر تلفيقی )تلفيق چليپا و نيلوفر(
بخشی از تصوير، فارس، قرن 13 ه. ق

تصوير 12. گل دوازده پر دو رنگ
بخشی از تصوير؛ عرب جنی فارس، دهه هشتم تا دهم قرن 13 ه. ق

تصوير 13. نگاره انار دانه پيدا، در تلفيق با گل شاه عباسی )انار گل شاه عباسی( و نگاره انار چاك دار
بخشی از تصوير؛ كرمان؟ جوشقان؟، قرن 10 ه. ق  
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نمادهايی است كه در اين جايگاه قرار می گيرد: »زماني 
مؤثرتري مي گردد،  باروري عامل  آيين  كه خورشيد در 
نگاره هاي انار و درخت غالباً در هم آميخته مي شوند و 
آفتاب درخت چون درخت انار ظاهر مي شود. با رسيدن 
به اين مرحله، تعبير تازه اي براي انتخاب انار هم چون 
نمادي فراگيرتر پديدارتر مي گردد؛ بدين اعتبار كه دانه هاي 
متكثر انار خود انگاره مناسبي براي القاي مفهوم باروري 
پذيرفته می شوند. به همين سبب در اوستا آفتاب درخت 
درخت  نام  با  گاه  و  زرين  هوم  وصفي  تركيبي  با  گاه 
بسيار دانه يا درخت بس تخمه خوانده شده است كه در 

آن پرندگان كيهاني النه مي كنند« )آكرمن،1387: 1056(.
ويژه  به  ايران،  مختلف  مناطق  قالی بافی  در  نگاره  اين 
سبك عشايری و روستايی متجلی شده است. نكته قابل 
توجه، تنوع اين نگاره در حوزه قالی بافی فارس می باشد. 
دكتر پرهام صور متعدد اين نگاره در قالی بافی روستايی 
كه  برشمرده اند،  سی گونه  از  بيش  را  ايران  عشايری  و 
می باشد  فارس  حوزه  مختص  آن  گونه  بيست  تقريباً 

)پرهام،1378: 46(، )تصوير 15(.

ج. نگاره های تجریدی و هندسی 
1. چليپا )گردونه مهر، صليب آریایی، سواستيكا(: چليپا 
يا گردونه خورشيد به عنوان نگاره ای كهن سال با مفاهيمی 
رمزی و اسطوره ای در هنر ادوار گوناگون ايران كاربرد 
فراوان داشته است. اين نگاره در تمامی تمدن های كهن 

مانند ايران، هند، چين و ... برجای مانده است.
قديمی ترين نمونه اين نگاره، در صورت نخستين خود با 
بازوان گرد و منحنی بر روی قطعه سفالينه ای از تپه زاغه 
قزوين متعلق به اواسط هزاره ششم، كشف شده است. 
اين  بين النهرين،  و  شوش  تمدن های  چهارم  هزاره  در 
نگاره نمودگار رمزی ماه بوده اما در هزاره سوم و تحويل 

سال قمری به سال خورشيدی، نماد خورشيد می گردد 
)پرهام،1371: 84(.

در روند دگرگشتی فرمی، اين نگاره از شكل منحنی به 
شكل هندسی با خطوط شكسته باز و زوايای قائم و به 
اشكال به عالوه يا صليب شكسته تبديل شده است. اين 
نگاره نماد ويژه ای در آيين مهر می گردد و در مهرابه های 

مهری آثار بسياری از آن بر  جای مانده است.
»ترتوليان، يكی از پدران كليسا می گويد كه »در ملكوت 
شيطان«، او )مهر( نشانی بر پيشانی سربازانش می گذارد« 
)مقدم،1388: 47(. گويا عالمت چليپا به صورت داغ يا 
خال كوبی بر پيشانی متشرفان آيين مهری، برای يادآوری 
ادای سوگند به هنگام تشرف و هم چنين شناسايی ديگر 
هم كيشان نهاده می شده است و حتی امپراتوران مهری نيز 

اين مهر را داشتند )همان(.
هرتسفلد نگاره صليب شكسته را به نام گردونه خورشيد 
می نامد؛ دكتر بختورتاش در اين باره معتقد است: »خورشيد 
در روايات دينی گردونه ای نداشته و گردونه خاص مهر 
بوده است. ]...[ بهتر است كه اين نشانه را گردونه مهر 
بلندپايه بدانيم نه گردونه خورشيد« )بختورتاش،1351: 99(.
در جام های طاليی حسنلو و كالردشت، متعلق به سده 
هفتم تا دوازدهم پيش از ميالد، نقش چليپای شكسته بر 
روی ران شير ديده می شود. در سفالينه های هزاره چهارم 
پيش از ميالد شوش، نگاره چليپا درون شاخ های بز كوهی 
و يا بر پشت آن قرار دارد. مقبره شاهان هخامنشی در 
نيز به شكل چليپا يا گردش خورشيد، رو  نقش رستم 
به طلوع آن در دل كوه كنده شده است و باالی مقبره ها 
نگاره خورشيد و فروهر ديده می شود: »بنا بر باورهای 
كهن، كوه ها و شاهان هر دو مظهر بركت بودند و شاهان با 
پيوندهای خورشيدی خويش، هم چون خورشيد، طبعاً می 
بايست در دل كوه ها غروب كنند. صليب شگفت آوری كه 
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بر كوه است و شاه در دل آن صليب به خوابی جاودانه فرو 
رفته است، می تواند نماد خورشيد و اصل منشأ خورشيدی 
شاهان باشد. سرانجام هم شاهان بنا بر اساطير به بهشت 
خورشيدی می رفتند و پس از طی عمری به سعادت در 
زمين، به سعادت ابدی ديگری در خورشيد می رسيدند« 

)بهار،1381: 604(.
در هنرهای اشكانی نيز می توان نگاره چليپای شكسته و 
كاخ ها،  نمود.4   مشاهده  را  آريايی  زنجيره ای خورشيد 
بنا  چليپا  شكل  به  ساسانی  مقدس  اماكن  و  آتشكده ها 
می شدند و اروپاييان از طرح بناهای چليپاوار ساسانی در 
كليساهای گوتيك استفاده كردند. در هر حال در معماری 
ايران پس از اسالم هم، اين نقش تداوم يافت و در هنرهای 
مختلف از جمله كاشی كاری، گچ بری و ... بناهای اسالمی 
به اوج خود رسيد و در پيوند با اعتقادات علوی و شيعی، 
در قالب خطوط معقلی با نام مبارك پيامبر )ص( و علی 

)ع( متجلی گرديد.
مضاعف،  چليپای  گوناگون  صورت های  در  نگاره  اين 
چهارگوش شكسته و يا در شكل اوليه خود با بازوان گرد 
و منحنی و مدور، به صورت منفرد و يا در مركز ترنج ها 
در قالی بافی مناطق مختلف و از جمله فارس كاربردی 
هميشگی داشته و اشارتی رمزگونه به مركزيت خورشيد 

در ايران باستان می باشد )تصوير 16(.
مختلف  دوران  در  شوش(:  )ماه  پاره  چهار  نگاره   .2
در  است.  بوده  خورشيد  سپس  و  ماه  رمزی  نمودگار 
مرحله ای از فرهنگ ايران، چهار پاره ی اين نگاره فلكی 
موقعيت  و  كه گردش  است  سال  فصل  نشان گر چهار 

خورشيد، موجب پيدايش و دگرگونی شان است.
نيمه دوم هزاره چهارم پيش از ميالد   »ظروف سفالين 
مسيح شوش- و نيز برخی از سفالينه های پيش از تاريخ 
نقش  ترديدناپذير  و  كامل  پيوستگی  جمشيد،  تخت 

مايه های چهار پاره با كرات سماوی را آشكار ساخت و 
مسلم گرديد كه اين نقش مايه خاص ]...[ در دوران های 
مختلف يا مظهر خورشيد بوده است يا نشانه ماه. پس 
می توان تصور كرد كه در يك مرحله از تمدن فالت ايران، 
به يك تعبير چهار پره اين نگاره فلكی جايگزين چهار 
فصل سال بوده )كه برانگيخته حركت خورشيد است و 
برای تمدن های شبانی و دهقانی حياتی ترين پديده آن(؛ 
و در مرحله ديگر و به تعبير ديگر، هر پاره جايگزين يك 

چهارم ماه، يعنی هفته، بوده است« )پرهام،1371: 31(.
قرار گرفتن اين نگاره در مركز نقش مايه ها به خصوص 
در فرش بافی، تأكيدی بيشتر بر معنای رمزگونه خورشيد 
است. در برخی نمونه ها نگاره چهارپر به جای ستاره يا 
گل های هشت پر در مركز نقش مايه ها قرار گرفته است و 
نمودی ديگر از مفهوم رمزی اين نگاره می باشد )تصوير 

.)17
مهر  آيين  مقدماتی  به مراحل  3. هفت حاشيه: تشرف 
ادای سوگند  و  امتحانات گوناگون  در  موفقيت  از  پس 
برای افرادی كه می خواستند به اين آيين بگروند، حاصل 
می شد اما برای واصل شدن به درجه پير و مرشد مرشدان، 
الزاماتی وجود داشت تا سالك بتواند از مراحل هفت گانه 
تشرف به مقام پيرِ واصل طی طريق كند. هركدام از اين 
مراحل نمودگاری رمزگونه دارند و به ترتيب عبارتند از 
درجات:كالغ، همسر، سرباز، شير، پارسی، پيك خورشيد 

و پير )ورمازرن،1386: 167(.
از طرفی در انديشه ايرانی، فردوس و بهشت باغی است 
معموالً  و  مختلف  مركز حصارهای  در  كه  خورشيدی 
هفت گانه، كه يك حصارش از بقيه بلندتر و پهن تر است، 
قرار گرفته و اين حصارها مانعی است برای اهريمن، چرا 
كه او را در بهشت راهی نيست. هفت حاشيه در قالی 
ايران معموالً به تعداد هفت تايی با يك حاشيه پهن و 
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تصوير 14. نگاره انار و درخت انار
بخشی از تصوير؛ بختياری، قرن 14 ه. ق

تصوير 15. نگاره بوته سه گل
بخشی از تصوير؛ تبريز، قرن 14 ه. ق

تصوير 16.گردونه مهر دورنگ با بازوان منحنی در مركز ترنج
بخشی از تصوير؛ بافت نی ريز، ربع آخر قرن 13 ه. ش

تصوير 17.نگاره چهارپاره
بخشی از تصوير؛ بافت ورامين، قرن 14 ه. ق
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شش حاشيه باريك، می تواند منطبق با درجات تشرف 
هفت گانه آيين مهری و رسيدن سالك به مقام وصل و 
بهشت خورشيدی باشد: »هفت گام عروج بودا، هفت پله 
رازآموز آيين ميتراييسم، عروج هفت گانه آيين شمنی كه 
در قالی بافی ايران در هفت حاشيه قالی متظاهر می شود؛ 
از حيث ساختار همان قدر مشترك با آيين های نمادين در 
هندوستان، آسيای مركزی و خاورميانه است و مفهومش 
مبتنی بر فراروی از جهان به ياری گذر از هفت آسمان 
و دستيابی به اوج كيهان، كه حتی در سنت های سامی 
هم ديده می شود و نقطه مركزی اين عروج  آسمانی، نظير 
جايگاه كيهانی در هندوستان و شمسه مركزی و يا ترنج 
و حوض اصلی لچك، ترنج هايی است كه در قالی ايران 

قوام می يابد« )دريايی،1382: 16(. 

نتیجه گیری 
نگاره ها و نقش مايه ها در هنر سنتی فرش دستباف، بستری 
مناسب برای بيان آرمان ها، آيين ها، اساطير و ويژگی های 
جامعه ی به وجود آورنده می باشند. آيين مهر و خورشيد 
و اساطير مرتبط با آن در هنرهای مختلف ايران از جمله 
قالی بافی تأثير فراوانی داشته است و اين امر از قديمی ترين 
قالی مكشوفه؛ پازيريك، كه تحت تأثير شديد آيين مهری 

بافته شده، كاماًل مشهود است. 
تمام نگاره های مهری در قالی های مناطق مختلف ايران 
روستايی،  و  عشايری  قالی های  در  خاص  طور  به  و 
جاودانه گشته اند و تا امروز مكرراً به كار رفته اند. در اين 
سير تداومی و دگرگشتی، معانی و صور تجسمی تازه 
ای بر گنجينه ذخاير قبلی نگاره ها افزوده شده است. گاه 
در دگرگشتی معنايی، به ويژه در قالی های سبك شهری، 
غنای بار معنايی كم رنگ و يا فراموش شده و به نگاره ای 

صرفاً تزيينی مبدل شده اند. حضور اين نگاره ها در قالی 
بررسی  سير  در  اما  ندارد،  تعلق  خاص  منطقه  يك  به 
نگاره های ملهم از آيين مهری، حوزه قالی بافی روستايی و 
عشايری فارس بی گمان مهم ترين حوزه می باشد و داليل 
چندی را می توان بر آن شمرد؛ از جمله هم جواری با مركز 
مهرپرستان، ارتباط با حوزه تمدن عيالمی و شوش پيش از 
تاريخ، تكوين بزرگ ترين حوزه تمدنی، فرهنگی و هنری 
نيز هم زيستی و هم جواری  هخامنشی در اين منطقه و 
هنری  و  فرهنگی  ويژگی های  با  مختلف  قوميت های 
خاص كه در غنی سازی گنجينه نگاره های اين منطقه مؤثر 

واقع شده اند.
فراوانی و كاربرد اين نگاره ها در دست بافته های مناطق 
مختلف ايران و سبك های بافت، قابل تأمل می باشد؛ زيرا 
همان طور كه ذكر شد، بيشترين و متنوع ترين نگاره ها به 
فارس و حوزه های تحت نفوذ آن مربوط می شود. غرب 
و شمال غربی، مركز و شمال شرقی ايران، به ترتيب از 
حوزه های ديگری هستند كه نقوش و نگاره های آيين مهر 
نقوش مهری حوزه  بيشترين  دارند.  را  بيشترين گستره 
شمال شرقی و شرق، انواع نگاره های هراتی و ماهی درهم 
و  بلوچستان  و  می باشند. حوزه جنوب شرق، سيستان 
مناطق تركمن نشين در شمال شرقی كه سبك روستايی و 
عشايری در بافت و نقش پردازی دارند، دو حوزه استثنايی 
در جغرافيای قالی ايران می باشند كه نقوش و نگاره های 

مهری در دستبافته هايشان كم ترين نمود را دارد.
و  روستايی  حوزه  دست بافته های  اين كه  آخر  سخن 
نگاره ها  اين  تداوم  و  حيات  بستر  اصلی ترين  عشايری 
می باشند؛ چرا كه از پی قرون، بافنده عشايری و روستايی 
ميراث  چون  رسيده،  او  به  گذشتگان  از  كه  را  آن چه 
گران بهايی محافظت كرده و در بافته های خود به آن ها 

زندگی جاودانه بخشيده است.
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معانی مرتبطالگوی نقش پردازینام نگارهنوع نگاره

جانوری

گذشت فصول- نبرد مهر و گاوگرفت و گيرشير

محافظت از ناميرايی و بی مرگیشير نگهبان درخت زندگی

نماد مهر- قدرت علویشير و خورشيد

نماد مرد خانواده شيری

نماد خورشيد- زندگی بی مرگ بته عقابیعقاب يا شاهين
و جاويدان

شكار شاهانه- تزيينیشكارگاهی اسب
مرتبط با معيشت زندگی

نماد ايزد ورثرغنه)بهرام(محافظ درخت خورشيد
اسطوره تولد مهرماهی درهم و هراتیماهی

جام شراب )آيين باده نوشی دوستكامی
مهريان(

گياهی

نيلوفر آبی )گل 
شاه  عباسی(

تولد مهر بر روی نيلوفر آبی و گل های ختايی
نماد خورشيد- عنصر تزيينی

پذيرش سال خورشيدیساده و دورنگگل دوازده پر

چهار فصل سالساده و دورنگگل هشت پر
نمادهای مهریتلفيقی)چليپا و نيلوفر(

بركت و باروری-  درخت ميوه انار و درخت انار انار
خورشيد

انار گل های شاه  عباسی 
)گل نيلوفر آبی(

بركت و باروری- ميوه هزار 
دانه- مرتبط با مهر

گل درخت سه  
شاخه

بوته های سه  گل يا سه  برگی يا 
گلدرخت سه  شاخه

مواضع سه گانه خورشيد و 
برتری مهر

   

تجریدی و هندسی

به عالوه- صليب شكسته- چليپا
صليب با بازوان گرد و منحنی

مهر- خورشيد و مركزيت 
خورشيد

درجات و مراحل تشرف به هفت حاشيه قالیحاشيه
آيين مهری

ريز نقش های اشكالی - در مركز چهار پاره
ترنج ها

چهار فصل سال و مظهر 
خورشيد

»جدول نمودهای بصری خورشيد و مهر در دست بافته های ايران«
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