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چكيده
امروزه محققيِن عالقمندي، نشانه ها و ردپاهايي از كيش مهر را با گذشت چند هزاره از آن در ميان بازمانده هايي از دنبالة 
فرهنگ و تمدن ايراني جستجو مي كنند. عالوه بر اسناد مكتوب و تاريخ دار كه به يقين داللتي بس متقن بر استنباط ها و 
نتيجه گيري هاست، عناصر و بقايايي به صورت غير مستقيم نشانه اي از ماندگاري مهر باقي گذارده اند. نقش زبان خاموشي كه 
مي توانسته ُمهر ِمهر را بر پيشاني تاريخ ايران حك كرده باشد؛ زبان الگويِي پيدا و نهاني است كه در حوزه هاي متفاوت علم 

براي رمزگشايي آن، بازخوردهاي متفاوتي وجود دارد.
در اين مجال سعي بر آن است تا رد آيين مهر و عناصر وابسته به آن را در ايران از طريق نقش در فرش دنبال كنيم. بديهي 
است كه براي بررسي مطلبي بدين پايه شگفت و قديمي توجيهات محكمي نياز است. ايران با گستردگي و تنوع فراوان قومي، 
باورها، رسوم و آيين هاي گوناگوني را در خود جاي داده است. پس مورد احترام قرار داشتن مهر نزد قوميت هاي مختلف در 
زمان هاي قديم، اهميت مهرورزي در نقاط مختلف ايران را نشان مي دهد. با اينكه آيين مهر در ايران فراگير شده ليكن رد آن 
در گذرگاه خطة شمال غرب به جنوب غرب ايران بارزتر است. در عين حال نقوش فرش اين رگه را در حوزة شمال شرق تا 
جنوب شرقي ايران نيز به تصوير كشيدند. اسناد تاريخي بازمانده از قدمت زماني مهر در هزارة دوم پيش از ميالد مي گويند. 
بيشترين دوام اين آيين تا پايان دوران امپراطوري هاي ايران باستان با اوج در اولين سلسله بوده هرچند مظاهر آن تا به امروز 
حتي در بي خبري از ريشه ها نزد عوام بر جاي مانده است. يك راه پيداكردن ريشه هاي تصويري مهر در قالي ايراني، پيداكردن 
تبار قوميت هاست كه به شناخت باورهاي آنان مي انجامد. چون نقش مي تواند باورها را در خود جمع آورد. بايد در نظر داشت 
كه نقش به آساني قابليت جابجايي و انتقال دارد. مطالعات كتابخانه اي و تجارب ميداني براي توصيف اين ارتباط به كار گرفته 

شدند تا نقوش مرتبط شناخته و معرفي شوند.
واژگان کلیدی : مهر در نقش قالي، زبان الگويي، قوميت هاي ايراني، باورها.

مقدمه
 انسان ها در هر زمان و در هر مكاني به آيين ها، باورها، بنيان هاي
و زمان ها  اولين  از  كه  چرا  داشته اند.  وابستگي  روحي  و   معنوي 
 اوان شكل گيري جمعيت هاي انساني، به شناخت خويش و آگاهي
بودند. چنين انساني هرچند نسبي واقف شده   بر محدوديت هاي 
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 تفكري به توسل به نيروهاي برتر مي انجاميد. ذهن و فكر حصار
 و مرز نداشت لذا بر آنچه محدوديت زا بود، تدبيري مي انديشيدند.
 باورها مراتب ترقي خود را مرتبه به مرتبه پيمودند تا كيش و آيين
عادات جامعه اي  هر  آمد.  جمع  دين  نام  به  خاص  گستره اي   در 
داشت. خود  به  مخصوص  باورهايي  و  فرهنگي  رفتاري،   اخالقي، 
 گرد آمدن جماعات ناهمسان در زندگي همسان، مشتركات باورها
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نازیال دریائی

 را در هم جمع  آورد تا استمداد به نيروهاي نهاني و بزرگ تر قوي تر
 شده و به اجابت ها نزديك تر آيد. پس با اين همه تفرق اجتماعات و
 گستردگي اقوام در مرزهاي قديمي ايران، آن باوري قدرت بيشتري
 گرفت كه از همه قدرتمندتر بود. باور، ردايي شد بر تن جماعت تا
 خلعت اجابت بر تمسِك حاجات انساني پوشيده شود. بنابراين براي
 جستجوي نشانه هاي مهري از طريق نقش در موقعيت هاي مكاني
 مختلف، دستيابي به باورها اهميت دارد. آنچه باور شود، در قالب
 نوعي سنت، ريشه هاي خود را حفظ مي كند. قالي ايراني نيز ذيل
 هنرهاي سنتي ايران قرار مي گيرد و طبق تعريف، اين هنرها عالوه
 بر شكل مي توانند واجد معنا و محتوا باشند و به همين منظور از
 رمزپردازي و نمادگرايي در آنها مي توان استفاده كرد. در اصل تنها
 راه انتقال انديشه و بيان، الفبايي نيست بلكه نقش در قالب شكل
 يكي از زبان هاي گوياي روايت و رمزگشايي تاريخ است. جغرافياي
 بافت قالي در ايران متفاوت و گسترده است. در اين مقاله سعي شده
 تا به نسبت ارتباط نقش در فرِش مناطِق مختلف با افسانه ي مهر،
 ريشه هاي قوميتي مردم محل بافت و به تبع آن باورهاي معنوي و
 ديني مرتبط با مهر در اين جوامع مشخص شود. هر چند بايد اذعان
 داشت كه يافتن اين رابطه، پيش كشيدن فرضيات محتملي از ديد
 مؤلف در اين خصوص است كه همچنان جاي بررسي دارد. با توجه
 به بي اطالعي بافندگان از ريشۀ نقش يا تفسير آن در بيشتر مواقع،
 رجوع كلي به منابع نسبتاً زياد بررسي هاي ميترايي اولين اقدام مؤثر
 براي نيل به نتيجه است. بايد توجه داشت كه در ايران و كشورهاي
 شرقي خدايان كمتر صورت انساني داشتند و تلخيص، هندسي سازي
 و استفاده از نماد و نشانه، شقي از مهم ترين خصوصيات آثار هنري

ايران از قديم تا به امروز است.
 

 پيشينۀ پژوهش
مقاالت  و  كتب  دور  بسيار  گذشته هايي  از  مهرشناسي  درباره  
سراسر  در  مختلفي  انجمن هاي  و  كنفرانس ها  و  تأليف  متعددي 
دنيا تشكيل شده است. هرچند دسترسي به منابع خارجي در ايران 
با  كه  درود  ثاقب فر«  »مرتضي  استاد  روان  بر  ولي  نيست  ساده 
سال  دو  در  ميترايي  پژوهش هاي  كنگره   مقاالت  كتاب  ترجمة 
1354 و 1357، ميراث ارزنده اي به يادگار گذاشتند. اين دو كتاب 
پنجاه  حدود  همچنين  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  فوق  مقالة  در 
مقالة فارسي از دهة 1330 خورشيدي تا به امروز براي اين مقاله 
استخراج و مطالعه شد. رابطة برخي عناصر و داستان هاي مهري 
دكتر  آقاي  نظير  محققيني  توسط  نيز  ايراني  فرش  در  نقش  با 
)طرح  پرهام  سيروس  دكتر  آقاي  و  ماهي(  )طرح  حصوري  علي 
صورت  به  ايران  فرش  كنفرانس هاي  در  دوسكومي(  محرابي، 
تأليف  براي  شده اند.  مطرح  قباًل  شده  چاپ  مقاالت  و  سخنراني 
اين مقاله مطالعات كتابخانه اي و اينترنتي به شيوه  توصيفي همراه 
با پژوهش هاي ميداني و مشق نظري مؤلف در خصوص قالي هاي 

ايراني مورد استفاده قرار گرفتند.

تركيب قومي ايران از هزارۀ  سه قبل از ميالد تا اوايل ميالدي
 اقوام ايراني از گذشتۀ دور در مناطق متفاوتي در مجاورت يا جدا
 از هم، حكومت هاي محلي كوچك يا متوسطي را شكل داده اند. لذا
 فرهنگ و تمدن آنها نيز در كنار همديگر شكل  گرفته و از هم تأثير
 و تأثر مي پذيرد. بر همين اساس است كه مستقل پنداشتن هريك
درستي برداشت  فرهنگ،  و  تمدن  شاخص هاي  حيث  از  آنان   از 

نيست )ورجاوند، 1378: 24(.
 از هزارۀ سه قبل از ميالد با اقوامي همچون دراويديان، براهويي ها،
 كوشان ها و سغدي ها روبرو مي شويم. همچنين مي توان از ايالمي ها
ايران ياد كرد. تركيب قومي اين  در حوزۀ جنوب و جنوب  غرب 
 سكنه تقريباً تا هزارۀ اول قبل از ميالد بدون تغيير باقي مي ماند
قبل دوم  هزارۀ  در  آريايي ها  مهاجرت  با   )بهزادي،31:1382(. 
باشند داشته  آريايي  ريشه هايي  بود  ممكن  كه  اقوامي  ميالد،   از 
قسمت هاي در  گوتي ها  و  كاسپي ها  كاسي ها،  لولوبي ها،   همچون 
 مختلف ايران ساكن مي شوند. آريايي ها با پنج شعبه در دو كيش
 منشعب شدند يكي هندويي و ديگري پارسي. ايندرا خداي طوفان،
 وارونا خداي گنبد آسمان از خدايان هندوها هستند )ناس، 1354:
سكني امروزي  كردستان  و  آذربايجان  مناطق  در  گوتي ها   .)91 
باالي آنوباني ني  مشابه  شيخان  هورين  برجستۀ  نقش  و   داشتند 
درياچۀ اطراف  در  ماننا  مردم  آمده،  دست  به  آنها  از  دياله   رود 
 اورميه، ماد را گوتي مي ناميدند. گوتي ها با لولوبي ها متحد بودند.
 لولوبي هاي ساكن در اطراف درياچۀ اورميه، نقش آنوباني ني در سر
 پل ذهاب از هزارۀ سوم ق.م را از خود به يادگار گذاشتند. كاسي ها
ناحيۀ مردم  بودند،  زاگرس  و  خزر  درياچۀ  نواحي  در   مردماني 
 لرستان بازماندگان كاسي ها بوده و آنها را از تبار آريايي مي دانند
 )ورجاوند، 1378: 24(. ميتاني ها قومي آريايي در هزارۀ دو قبل
هوريان با  بعدها  و  بود  پراكنده  زاگرس  تا  آذربايجان  از  ميالد   از 
 متحد شدند. »ميتاني ها يا قبايل آريايي ساكن در كوهستان هاي
 شمال عراق ميترا را مي پرستيده اند« )ناس، 1382: 301(. هوريان
 برخاسته از كوهستان هاي ارمنستان در هزارۀ دو ق.م. بودند كه در
 نواحي شمال دجله و زاگرس سكونت داشتند. هورياني ها هند و
 اروپايي نبودند ولي توسط آنها رهبري مي شدند و براي  آب و هوا
 خداياني خاص قايل بودند )بهزادي، 1382: 34(. چنين گفتند كه
از ميالد ميتاني  نام دولت هوري در ميان رودان هزارۀ دوم پيش 
 بوده است. ميتانيان- هوريان در سواحل غربي و شمالي درياچه ي
 اورميه ساكن بوده اند )دياكونف، 1371: 478(. كاسپي ها در اطراف
امروزي سكني داشتند. استان گرگان  يا خزر و   درياچۀ كاسپين 
 نام كاسپين براي درياي خزر را از اين قوم گرفتند )رضي، 1382:
 106(. هيتي ها همان قومي هستند كه در كتيبه هاي به دست آمده
 از آنها در 1300 تا 1400 قبل از ميالد نام ميترا ذكر شده است
 )ناس، 1382: 301(. از هزارۀ اول قبل از ميالد به بعد مي توان از
 اقوام اورارتويي و كيمري  نام برد.  اورارتوييان از حدود 900 ق.م.
 تا سه سده، دولتي مطرح بودند و از زمان ساسانيان اسناد بسياري
 به زبان هاي ارمني و سرياني گواهي مي دهد كه ايرانيان به نام ايزد
 مهر سوگند رسمي، ادا مي كردند )فراي، 1385: 250(. كيمري ها
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ميالد از  قبل  اول  هزاره  اواسط  در  احتمال  به  كه  هستند   قومي 
يا سكاها   .)217  :1371 )دياكونوف،  بوده اند  قفقاز  غرب   ساكن 
 اسكيتين ها در هزاره اول قبل از ميالد اسب سواران ماهري بودند و
 روي اسب زندگي مي كردند. يعني خانوادۀ خود را همراه با ارابه به
 اسب مي بستند و حمل مي كردند. وقتي بزرگي از آنها فوت مي شد
 وي را با جوان ترين زن و اسب هايش به خاك مي سپردند. كم كم
 به جاي اسب لگام اسب را دفن مي كردند. »جمعيتي از سكاها در
 سيستان امروزي مستقر شدند و دولت سكستان را بوجود آوردند«
 )اسماعيل پور، 1377: 79(. همان گونه كه ذكر شد فارغ از اسامي
ايران، كه اسناد كمي در خصوص  باقيماندۀ ساكن در جغرافياي 
برخي در  نيز  كلي تري  اسامي  است،  موجود  آنان  ديني   باورهاي 
 نقاط، گروه هايي از جمعيت هاي ساكن را ذيل نامي واحد مي نشاند.
 از آن قبيل است ماد در هزارۀ  اول قبل از ميالد و ايالم )از هزاره 
 سوم قبل از ميالد(. مادها، ايرانيان آريايي كه در هزاره اول قبل
 از ميالد در نواحي »كردستان، همدان، آذربايجان و ري« )فرهود،
جماعات برخي  واحد  چتر  شدند،  ساكن  امروزي   )240  :1392 

متفرق ساكن در نواحي فوق شدند )بيرشك، 1380: 52(.

آيين ها در ايران باستان
براي شناخت باورهاي دينِي قبايل ايران در زمان باستان دو منبع 
دو  بر  خود  متني  منابع  مواد.  ديگري  و  متون  يكي  است.  موجود 
سفرنامه هاي  و  تاريخ نامه ها  اغلب  كه  خارجي  منابع  قسمت اند. 
بومي  منابع  و  نيستند  از نقص  را شامل مي شود كه خالي  غربيان 
و اصلي كه  حاوي اسناد، نوشته هاي ديني و منابع ديگر مي شوند،   
)Britannica, 1993: 123/24(  نقوش، اسامي، زبان، شيوة تدفين،   
اشياء مقدس  و شيوة معماري مردم نيز از جمله مواد در دسترس 
هستند. آريايي هاي باستان مثل آريايي هاي هند قواي طبيعت نظير 
آب، خاك، آتش، باد و انجم را پرستش مي كردند. زير آسمان و در 
محراب ها با حضور موبدان يا پيشوايان ديني مراسم خود را به جا 
آورده، قرباني مي كردند و هوم يا سوما مي نوشيدند. آنها براي آتش 
ايراني، آيين  در كوه  و معبد قربانگاه ساختند. لذا آيين هاي هند و 
مزدايي، معتقدات ديني ماد و پارس پيش از ظهور زرتشت در ايران 
اهيمت داشت )ناس، 1382: 230(. در برخي منابع نيز قيد شده كه 
نياكان هند و ايراني پيش از جدايي از هم ميترا را پرستش مي كردند 

)كومن، 1383: 23(.
 اقوام ماد غرب ايران با بزرگ ترين قلمرو در آذربايجان به خدايان
 مختلفي اعتقاد داشتند. تاريخ ديني مادها در دوران پيش از قرن
 هفت ميالدي كمتر و بعد از آن بيشتر نفوذ و اشاعۀ دين زرتشت
مادي، قبيلۀ  شش  از  متشكل  قبيله اي  مغان  مي گيرد.  دربر   را 
هم آنها  كه  گفتند  منابع  برخي  در  داشتند.  موروثي   شاه كاهني 
 زرتشتي بودند و در عين حال در منابع ديگر گفته شده كه مخالف
آتش داشتن  نگه  روشن  و  ديني  تشريفات  انجام  بودند.   زرتشت 
 جزء وظايف آنها در دوران هخامنشي بود. آيين مغان متفاوت از
 آيين پارس هاست. مغ در عبري و عربي مجوس نام گرفت )همان:

آنها نشان دهندۀ تزييني  نقوش  آثار هنري زيويه و   133(. برخي 
 باورهاي اين مردم با اساطير زرتشتي است. در عين حال بررسي
 نقوش موجود بر آثار هنري ماننايي و لري، ارتباط با دين زرتشتي
 را از احتمال به دور مي برد. احترام به برخي حيوانات يا گياهان
 هم مي تواند كليدي براي دستيابي به باورهاي مردم قديم به شمار
 آيد. به طور مثال سگ، از حيوانات ميترايي به موجب ونديداد در
 اوستا، در ميان كاسپين ها و آلبانيايي ها مورد احترام بوده. چنين
مهر كه  است  بوده  قومي  از  خود  زرتشت  كه  هست  نيز   روايتي 
گرفته مهر  مذهب  از  زرتشتيان  امور  از  پاره اي  داشتند.  باور   را 
خدايان ديگر  و  آناهيتا  ميترا،  زرتشت  آيين  واقع  در  است.   شده 
زمان در  دين  نهاد.  بنياد  را  تركيبي  ديني  و  آميخت  هم  در   را 
و خداي مزداپرستي  اهورا  و  ناهيد  ميترا،  از  آميزه اي   هخامنشي 
 سوم بزرگترين بود. در برخي منابع به پرستش اين سه كمابيش تا
 عهد اشكاني اشاره رفته است )جوادي، 1393: 34(. اسناد مربوط
 به مذهب ايرانيان در هنگام ظهور زرتشت فقط از منابع زرتشتي
 استخراج مي شود. زرتشت در 1000 قبل از ميالد در شرق يا غرب
 ايران به دنيا آمد. قسمت عمدۀ كتاب او،  اوستا از بين رفته و تنها
 بخش هايي مشتمل بر يسنا و گاتاها كه سروده هاي خاص زرتشت

باقيمانده است )ناس، 1382: 302-299(.
 ايالمي ها كه بيشتر ساكن جنوب  غرب ايران بودند، چهار خداي
 برتر را باور داشتند. عالوه بر آن در تاريخ آمده كه اعتقاد ايالمي ها
مار، خاصه  زيرين  جهان  نيروهاي  و  زن  عنصر  جادو،  و   به سحر 
ايالمي ها  .)52  :1370 )مجيدزاده،  است  بوده  قدرتمند   بسيار 
نيايش از  نام آيين تطهير داشتند كه مي تواند متأثر  به   مراسمي 
 اِآ، خداي آب ها و حكمت سومري باشد. وجود اين آيين با كشف
 تعدادي حوضچه و ظروف از شوش تأييد مي شود. دست كم يكي از
 اين ظروف با نقش طناب بافته، نماد جريان آب و نقش بز- ماهي
 تزيين شده است )همان: 61(. از طرف ديگر در مقايسه با نمادهاي
 مهري، ايالمي ها از آيين قرباني استفاده مي كردند كه در دو گاه
 انجام مي شده است. يكي از آنها به نام جشنوارۀ كدبانوي ارگ، در
 آغاز ماه نو پاييز يعني مهر انجام مي شد و در آن گوسفند قرباني
ايران در  كهن  باورهاي  بررسي  در  بايد   .)55 )همان:   مي كردند 
قوانين آيين ها در بطن  اين  از   همواره مّدنظر داشت كه بسياري 
ماندن و شناسايي نشدن از سري  متابعت  به  را  پيروانشان   خود، 
 مناسك، ملزم مي كردند. چنين رويكردي باعث شده تا اطالعات

برجاي مانده دچار نواقص و قلت منابع باشند.

 ميترا و نمادهاي نقش پذير آن
 قدمت تاريخي مهر را در ايران بنا به اسناد باقيمانده در هزارۀ  دوم
 و به صورت شفاهي مربوط به هزاره شش قبل از ميالد مي دانند.
 جماعات پراكندۀ مختلفي از ماد، پارس و پارت و ديگران در مرزهاي
دنياي در  ميترا  پرستش  حال  عين  در  داشتند.  سكونت   ايران 
بودند، دستخوش ايرانيان دشمن  با  يونان و روم كه   غرب خاصه 
كه صورتي  به  است.  شده  سويه اي  يك  و  مغرضانه   برداشت هاي 
 در منابع معتبر توجه به ايزد ايراني را تا ابتداي قرن دوم ميالدي
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 حايز اهميت ندانسته اند و به ذكر اسناد بسيار و مكتوب ميترا از
نبوغ با  يوناني  ميتراي  اشاره كرده اند.  بعد  به   سال 136 ميالدي 
افالطوني نو  تفاسير  از  تاثيرگرفتن  و  ميالدي   مذهبي سال 100 
 )Britannica, 1993: 197( براي دنياي روم قابل قبول مي شود
b3وفاداري نسبت به مهر رومي نظير ايران براي آنان كه مهر را  

 باور داشتند، اهميت داشت. لذا وقتي آييني تا اين اندازه در دنياي
 خارج از ايران، مورد قبول قرار مي گيرد و بر دين مسيحيت تاثير
 مي گذارد، بايستي در داخل مرزهاي ايران عموميت بيشتري يافته
تا نيست  در دست  مكتوبي  مدارك  باشد. هرچند  فراگير شده   و 
 نشان دهد مهر در آن زمان نه از طرف همه بلكه اكثر اين اقوام
 مورد احترام بوده است. به طور مثال در هزاره اول قبل از ميالد،
داشتند قوم سكني  بر چهل  بالغ  ايران  در  زمان هخامنشيان   در 
 ولي در منابع مختلف تنها از پرستش ايزدان مهر، اورمزد و ناهيد
 به صورت كلي در بين مردم در اين زمان صحبت شده است. در
 متون متفاوت براي ميترا سه صفت ايزد پيمان، ايزد دوست و ايزد
 خورشيد را قائل شدند )اسماعيل پور، 1377: 128(. ميترا گاهي
 يكي از آنها و گاهي هر سه صفت را با هم دارد. زوج ميتره ورونه
 است و آن دو جوان هستند و چشمانشان خورشيد است. منزلگاه
 آنان در آسماني است كه هزار ستون و هزاران در دارد )همان: 80(.
 لفظ ميترا در اوستايي و سانسكريت و در فارسي ميانه و دري به
 مهر خوانده مي شود. در يسنا آمده كه ميترا هزار گوش، ده هزار
 چشم دارد )پورداوود، 1380: 133(. به نسبت تعاريف و تفاسير
 مربوط به ايزد مهر، نمادهاي متفاوِت حيواني، نباتي و جمادي نيز
 براي وي تعريف شده است. از بين نمادهاي حيواني ميترا اسب،
اژدها، خروس، مار، سگ،  گراز، عقرب، شير،  گاو،  دلفين،   ماهي، 
 طاووس، كالغ و حيوانات افسانه اي و چند قسمتي نظير گريفن و
 اسفينكس در ارتباط با نماد مهر هستند. انواع گل نيلوفر و لوتوس،
 برگ نخلي و نخل، درخت سرو، انار، رزت، انگور از جمله نمادهاي
 گياهي ميترا هستند. نقوش مرتبط با عناصر اربعه نيز هريك به
از طريق نقش تصوير نماد  باور ميترا همبستگي دارند.  با   شكلي 
 مي شود تا حامل بار معنايي بوده و به زباني ماندگار در تاريخ تبديل
 شود. نقش قابليت القاء مفاهيم بوسيلۀ شكل را دارد و شكل نيز
نسل به  نسلي  از  مردم  زندگي  و  دانش  تجربيات،  انتقال   قابليت 
 ديگر را فراهم مي آورد. هدف از مطالب ارائه شده در اينجا رسيدن
است. گاه ايراني  قالي  از طريق نقش در  ميترا  باور  نشانه هاي   به 
 باور اقوام در نقش مشاهده مي شود و گاه از طريق نقش مي توان

به اين باور رسيد.
 

نمادهاي جمادي
دوران ميالد،  از  قبل  اول  هزاره  نيمۀ  حدود  از  پازيريك   قالي 
و پرزدار  گره دار،  كه  آمده  بدست  روسيه  مرزهاي  در   هخامنشي 
ايران، حوزۀ را  قالي  اين  مهد  اكثر شرق شناسان  است.   خواب دار 
قالي اين  نقوش  و  طرح  براي  حال  به  تا  شايد  مي دانند.   فارس 
 مطالب بسياري نوشته شده باشد اما با اين ديد كه كدام نقش در
 اين فرش به احتمال مي تواند متاثر از مهر باشد كمتر سخن رفته

 است. طرح كلي فرش تكرار خشت هايي است كه عناصر چهارگانۀ
 پيدايش و بقاي حيات را به صورت نمادين نشان مي دهند. خشت
 نمادي از تماميت و كمال تعالي انساني و نماد زادن و مردن اوست.
 گل هشت پري داخل خشت ها نشانده شده كه نمادي از خورشيد
 است. در همين قالي و در فرشپارۀ ساساني شيرهايي همسان در
سلسلۀ از  برآمده  سنتي  مي شوند  تكرار  طرح  در  مساوي   فواصل 
نماد شمردن  محترم  يافتن  ادامه  بر  دليل  مدركي  و   هخامنشي 

خورشيد )پرهام، 1390، سي و يك/ 15(، )تصاوير1و2(.

تصوير 1و2. از راست : قالي پازيريك و فرش پارة ساساني با صف شيران. مأخذ : پوپ، 
ج. 15 : 2۶8   

گردونۀ مهر
نقاط در  تفسيري كمابيش مشابه  با  و  نشاني جهاني  مهر   گردنۀ 
مي شود. شناخته  بيشتر  سواستيكا،  نام  با  و  است  جهان   مختلف 
 مهر گردونه اي با اسبان بالدار دارد و بر گردونه اش سوار مي شود.
خورشيدسان نقش  و  زيويه  گنجينۀ  از  شير  پاي   خورشيدنشاِن 
 پشِت شيران مفرغي غار كلماكره از هزاره اول قبل از ميالد، يادآور
 گردونۀ مهري است كه قرين تشابهي با سواستيكاي فراگير و چند
 هزار ساله  دارد. تصوير اين نقش را در قالي لري با نقش شير و بر
 قالي كاشان با نام طرح چرخ و فلكي مي بينيم. ممكن است چرخ و
 فلك كنايه از چرخ گردون و يا استعاره اي براي تقدير و سرنوشت
 باشد )بويل، 1385: 98( ضمن آنكه مي تواند ارتباطي با صور فلكي
 در منطقه البروج داشته باشد )همان: 103(. گردونۀ مهري در عين
 حال يكي از بارزترين نمادهاي سيارۀ زمين است كه گرد خورشيد
 مي چرخد و با چرخش آن روز و شب پديد مي آيد. از ديگر تفاسير
اتفاق و  اتحاد  از  است  نشانه اي  كه  است  آن  نماد  اين  به   مربوط 
مردم چهار سوي جهان )يكتايي، 1349: 96(، )تصاوير 3 و 4 و5(.

دوسكومي
 يكي از نقوش شناخته شده در فرش ايراني كه در قالي هاي بلوچ
 استان خراسان، بلوچ سيستان و بلوچستان و قالي هاي آذربايجان
نقش دارد،  فرش ها  اين  حاشيۀ  در  ويژه  به  بيشتري   استفاده 
 دوسكومي است كه از آن به جام شرابي اشاره مي شود كه مهرورز
 بعد از گذشتن از طبقات هفت گانۀ مناسك مهري از آن مي نوشد.
 در آيين ميترايي اين كار به نام »باده نوشي و آيين َهئومه«؛ )رضي،
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تصاوير. 3، 4، 5. آب افشان نقره اي، سدة هفت قبل از ميالد، غار كلماكره. مأخذ: 
پوپ،2011، ج 15، افزوده  18.

قالي كاشان، معاصر، نقش چرخ و فلكي يا گردونه، حراجي شركت سهامي فرش 
ايران. عكس : نازيال دريائی، 1392.

.)37 ,1998 ,Opie(  : قالي لري با نقش گردونه بر پشت شير، مأخذ
تصاوير۶ و 7. قالي بلوچ خراسان با نقش دوسكومي در متن و حاشيه. مأخذ: 

Boucher, 1996, 35

جام دوسكومي، بازار تجريش تهران. عكس : نازيال دريائی.

 1381: 4/2402( با تشريفات خاصي انجام مي شده. جام دوسكومي
نياي سنگابه هاي كه  )دوشن گيمن، 1385: 241(  يوناني  پياۀ   يا 
 امروزي اماكن مقدس را از آنها مي دانند، گاهي به عنوان آتشدان
 و جهت تهيۀ شيرۀ گياه هوم نيز مورد استفاده قرار مي گرفته است
 )همان: 4/2360(. در محرم سال 1390 خورشيدي در مجموعۀ
 بازار تجريش، نمايشگاهي از ادوات و ابزار مربوط به مناسك ديني
 اسالمي به نمايش گذاشته شد كه جام هاي دوسكومي منظور در
 تصوير در جهت تطهير و وضوساختن مورد استفاده قرار مي گرفته
در جامي  صورت  به  نقش  همين  شدۀ  هندسي  خالصه ي   است. 
 وسط كه با دو نقش برگ مانند احاطه می شود در قالی بلوچ بافته

   شده است)تصاوير 6و7(.

گل شاه عباسي و طرح ماهي

نقش گل شاه عباسي كه ريشه هاي آن به لوتوس و نيلوفر آبي 
باز مي گردد، به اسامي مختلف بومي و با اشكالي گوناگون كه 
تصوير مي شود.  ايراني  قالي  در  دارند  هم  با  مشابهتي  وجوه 
قالي  توليدات  از سرگروه هاي  يكي  نقش شاه عباسي  با  قالي 
)رضي،  مهر  آب زاد  زايش  افسانۀ  در  گل  اين  است.  ايران 
ظاهر  مهر  مادر  شكل  به  هامون  درياچۀ  از   )168  :1384
مي شود و مهر در هيئت چهار يا دو برگ يا گاهي به شكل 

مادر،  مهد  از  را  خود  برآمدن  مرغ  شكل  به  گاهي  و  ماهي 
گرداگرد گل شاه عباسي مركزي نشان مي دهد. اين رايج ترين 
كه  است  ايران  قالي  نقش پردازي  در  مهر  با  مرتبط  داستان 
ماهي،  نقش  است.  زنده  مردم  اكثر  اذهان  نزد  كمابيش 
شاه عباسي و حتي نقش اين گل در طرح افشان، در توليدات 
قاليبافي ايران فراگير است و با ويژگي ها، رنگ و اندازه هاي 
خاص خود در بيشتر مناطق بافته مي شود. در ريشه شناسي 
زرتشتي  مقدس  هوم  يا  برسم  گياه  با  شاه عباسي  مفهومي 
متفاوت  اشكال  به  هخامنشي  زمان  از  كه  مي شويم  مواجه 
تحول  و  پرداخت  برخي  است.  شده  تصوير  هنري  آثار  بر 
چشمگير نقش گل شاه عباسي را منوط به پيشرفت هاي ايران 
به مدد هوشمندي هاي شاه عباس كبير و ذوق  عصر صفوي 
بر دوام رمزآميز  نيز  اين صورت  هنري وي مي دانند. كه در 
و  واحد  دين  ايران  در  تشيع  كه  عصري  تا  ميترايي  مظاهر 
مشتقاتي  حاضر  حال  در  است.  شده  تأكيد  مي شود  رسمي 
ايراني مورد استفاده قرار مي گيرد  از اين نقش در قالي هاي 
كه ريشه هاي مفهومي آنها با گل نيلوفر يكسان است. از آن 
دست است هالۀ شعله ور، نقش برگ نخلي و گل اناري كه هر 
سه مفهوم عناصر نباتي نمادپردازي ميترا را به ذهن متبادر 
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با  تحول خود  از  تاريخ سرشار  نقشي كه در طول  مي كنند. 
ريشۀ مفهومي يكسان و تصاوير متنوع تاريخ سرزمين را پاس 
مي دارد. از مهرابه هاي مهري با تصويرپردازي طرح محرابي در 
قالي هاي ايران نيز به عنوان نمادهاي مهري صحبت به عمل 
مي آيد. محراب محل عبادت مسلمان در جهت قبله و در دين 
مراسم  آوردن  به جاي  با محل  در عين حال  و  است  اسالم 

مهرباوران در مهرابه ها هماهنگي دارد )تصوير8(.

سالور گل
قالي هاي تركمني بيشتر با دو گل بزرگ و كوچك مكرر در متن 
قابل تشخيص هستند. نوعي از اين گل ها براي ديوارآويزهاي بزرگ 
و تزيين شتِر مراسم ازدواج استفاده مي شود. در يكي از طرح هاي 
قالي تركمن با نقش گل بزرگ، طرحي با تصويري هستي شناسانه 
وجود دارد كه مشتمل است بر دو يا گاهي سه رزت دالبري شكل 
بزرگ كه داخل هر گل گرد يا رزت، يك ستارة هشت پر سلجوقي 
با لبه هاي قطع شده، وجود دارد. اين ستارة سلجوقي تشكيل شده 
از مربعي به عنوان نماد زمين و يك لوزي به عنوان نماد هستي 
كه چهار قوس در اطراف آن قرار گرفته اند. مثل قالي هاي ديگري 
كه در مركز، گل هاي گرد بزرگ دارند، اين طرح هم تفسيري از 
پرديس دارد. قوس ها نماد چهار دروازه ي جهانند با محافظاني كه 
هر يك در يك طاقي جاي گرفتند. با اينكه چهار محافظ به خوبي 
از اين دروازه محافظت مي كنند ولي دروازه به سوي ابديت جهان 
كه  كامل  قانوني  براي  ايده اي  است.  باز  آينده  و  حال  گذشته،  در 
نشان دهندة فرهنگ ملت تركمن و نمادين ساختن هويت و سيماي 
اين مردم از طريق نقش است. مفهوم دروازه در نمادپردازِي نقش، 
گذر از عوالم خاكي و آسماني است و گذر نفس انسان از ماده به 
معنا. گاهي از چهار نگهبان دروازه عالوه بر مددرساني به انسان به 
عنوان راه هاي ارتقاء وي تعبير مي شود. از دروازه به مثابه ي آميزش 
از آن    قلب هستي و قلب  جسم و روح نيز تعبير مي شود. مراد 
و  مفهوم  حيث  از  كه  تشابهي   .)Tsareva,2016: 30( است  باطني 

نقش پردازي اين نقش با گل زرين چيني وجود دارد نيز حايز اهميت 
است. گلي كه جاويد است و به يگانة واحد باز مي گردد. نوري كه 
همراه با زندگي به اصل نور باز مي گردد )ريچارد، 1371: 39(. رد 
با اين نقش به باورهاي معنوي اقوام  ارتباط  نشانه هاي مهري در 
اين  بين  در  باز مي گردد. شمن باوري  قديم  زماني  ادوار  در  تركمن 
را  مهري  باور  و  شمنيزم  در  مشابه  موارد  است.  داشته  رواج  افراد 
مي توان در اهميت روح و اسب )الياده، 1392: 291(، هفت مرحله ي 
ورود روح به قلمروهاي زيرزميني )همان: 31۶( و مشابهت اساطير 

نمادين شمن و مهر )همان: ۶78( جستجو كرد )تصوير9(.
نماد سرو

 از اولين نشانه هاِي اسالمِي سرو، يكي از فراگيرترين نقوش مورد
 استفاده در قالي هاي مناطق مختلف ايران، در نمادگرايي محرم و
 به صورت نخل هاي محرم است )شعاع، 1393: 294(. سرو نمادي
 مهري و يادآور آيين سياوشان، قالي هاي مزار شاه عباس دوم را نيز
 مزين مي كند تا مبين مفهوم ماندگاري و ابديت زايش باشد. در
 بلوچستان نخل به راستي درخت زندگي است. چون غذاي اصلي

 مردم اين منطقه خرماست و معيشت مردم به اين درخت گره
خورده است )جانب اللهي، 1372: 70(.

مار
به  را  خود  كه  هستند  حيواناتي  از  مار  و  عقرب  مهر،  افسانة  در 
اهريمني محسوب  بمكنند موجوداتي  را  او  تا خون  گاو مي رسانند 
عناصر  از  نسل  توليد  و  زمين  را عالمت  آنها  نيز  گاهي  مي شوند. 
نيك مي دانند )شاه حسيني، 1348: 22(، هرچند برخي عقيده دارند 
 Donaldson( نگه داشتن پوست يا دندان مار چشم بد را دور مي كند
بزرگ  مار  نقش  قفقاز،  خاصه  تركمن  قالي هاي  بر   .)2015: 170
گاهي متن و حاشيه يا هر دو را مي پوشاند. بر اين پاره قالي قديمي 

نيز نقشي از مار دور درخت حيات تصوير شده است.

نگارۀ كله مرغي
نام كله مرغي وجود به  بلوچستان نقشي  و  قالي هاي سيستان   در 
 دارد كه به صورتي ساده و تجريدي اجرا مي شود. در سيستان اين

تصوير8. اورنك )نقشه فرش( با طرح ماهي، افشار شمال غرب. عكس : حسين قربانی.

 
.Tsareva,2016: 30 : تصوير9. سالور گل، قالی تركمن. مأخذ 
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.Opie,1992,41: تصوير11.  ميترا هزار چشم ...، نمكدان لری مأخذ

 نماد بركت خواهي، مبين طلب آب و باران است كه به شكل سر
 پرنده اي ظاهر مي شود و گاهي شاخ، گاهي چشم و گاهي هر دو
 را دارد. از آنجا كه ميترا را به خدايي ياد كردند كه داراي گوش ها
 و چشم هاي بسياري است، اين همانندي مفهومی را با شكل يكي
 مي كنيم تا باور ميترا را در قالي سيستان و بلوچستان كه به عنوان
 يكي از زادگاه هاي زرتشت به شمار مي آيد، به صورت نقش تصوير

كنيم.

پاسداري از درخت حيات
در هنري  نقش پردازي هاي  دامنۀ  در  حيات،  درخت  از   نگهباني 
 جهان پرآوازه است. از درخت حيات به عنوان مظهر هستي و گيتي
 و وجود انساني تعبير مي شود كه دوام آن احتياج به نگهباني دارد.
گاهي و  حيواني  گاهي  انساني،  نمادهاي  با  گاهي  آن  از   مراقبت 
 گياهي تصوير مي شود. اسب از جمله حيواناتي كه نمادي از مهر
 محسوب مي شود و نقل شده كه در مراسم مربوط به آيين مهرگان،
)دوشن گيمن، داشته  وجود  مهر  براي  آن  شدن  قرباني   احتمال 
به ايراني  قالي  بر  شده  تصوير  نقوش  برخي  در   )240  :1385 
 تعبيري در دوسوي نمادي كه شايد مظهري مهري نيز باشد، از
 اين نماد محافظت مي كند. اسب سپيد را نمادي از تيشتر يا باران

 نيز دانسته اند كه در ايران بعد از ساساني، روحي تشبيه شده به

 : عكس  تهران.  فرش  نمايشگاه  شانزدهمين  مهر،  داستان  كرمان،  قالي   .12 تصوير 
نازيال دريائی.

تصوير10. پاره قالي از مجموعه طاهر صباحي، عكس : صباحي، 1395.
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مرغ است )رضي، 1384: 238(.
نتيجه گيری

 زمان، زماِن عرصۀ  مشاركت در فعاليت هاي جمعي براي انجام كار
 تحقيقاتي است. هنر مثل شاهراهي وابسته به علوم ديگر است تا
 تاريخ آن شناخته شود و تاريخ را بايد از سرآغاز مورد بررسي قرار
 داد كه دورماندن از منشأ تاريخي باعث گم شدن هويت ملت و از بين
 رفتن تدريجي فرهنگ خواهد شد. مهر شخصيتي ايراني كه بعدها با
 شمش خداي خورشيد، اتيس خداي گياهي و مردوخ خداي بزرگ
 بابلي هماورد شد، در ايران به درون تمام طبقات  اجتماع راه يافت

 و مورد قبول قرار گرفت.
 نقش، زبان هنري و تزييني مكتوبي است كه الفباي نوشته ندارد.
 به همين دليل نقش خواني امري زمان بر، پرهزينه اما پرفايده است.
 بنابر آنچه گذشت با توجه به پيشينۀ اقوام ايراني و باورهاي معنوي
 آنان، استفاده از طرح ماهي به خصوص در حوزۀ شمال غرب ايران،
 با باورهاي مهري مردمان نواحي اطراف درياچۀ اورميه همخواني
 دارد. استفاده از نقوشي مثل نگارۀ كله مرغي البته از ديدي ديگر،
مي تواند طرفي  از  كه  بلوچ،  و  ايران  شرق  قالي هاي  در  ويژه   به 
مبناي بر  وي  تعاليم  از  پاره اي  و  شود  محسوب  زرتشت   زادگاه 
در مهري  باورهاي  به وجود  منوط  ديگري  ادعاي  بود،  مهر   آيين 



نازیال دریائی

 بين اين مردمان است يا به همان ميزان، گزيده اي از نقوش ديگر
 كه در متن با توجه به محدوديت واژگان به آنها اشاره رفته است.
بر چگونه  مهري  عناصر  كنيم  فكر  كه  باشد  سختي  باور   شايد 
 بافتي از الياف نشاني از خود بر جاي گذارده اند ليكن اقوال خاصه
 سال ديدگان، روايت هاي نقلي بازمانده، مطالعات محققين و شواهد
 تصويري نقش، حضور تاريخي ميترا را در شقوق متفاوت زايش،
 مناسك عبادي، نمادهاي ابزاري معني رسان مهر و ديگر جنبه ها بر

پهنه اي از فرش ايراني افشاء مي كنند.
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