تأثیر آیین میترایسم در نقشمایههای ماهی درهم فرش صفوی
چکیده
فرش در دوره صفوی یکی از مراحل رونق و شکوفایی خود را پشت سرگذاشته است .در این دوره تاریخ ایجاد کارگاه
های بزرگ سلطنتی و حمایت حکومت صفوی زمینهساز ایجاد طرحهای زیبا با الگوهای کهن در طراحی فرش این
دوره گردید .بررسی طرح های فرش در این مقطع تاریخی حاکی از وجود انگاره های مذهبی و غیر مذهبی در بافتار
این الگوها است .مسئلهای که میتوان اینجا طرح کرد تأثیر باورهای مذهبی عهد باستان در ایران در این طرحهای
فرش این دوره است .آیین میترایسم یکی از این باورهای مذهبی است که ردپای ظهور و تداوم نمادهای آن در
بسیاری از هنرهای دوره اسالمی در ایران به چشم می خورد .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده
های کتابخانهای انجام شده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که ظهور نقش مایههای ماهی درهم در فرش
های دوره صفوی تحت تأثیر باورهای آیین میترایسم است .طراحی ماهی های درهم در کنار گل از شاخصه های
هنری عهد باستان نیز بوده است که در الگوهای فرش دوره صفوی به چشم میخورد .طرح ماهی درهم یا «هراتی»
در فرش عبارت است از دو ماهی و چهره مِهر در میان آن.
اهداف پژوهش:
.1واکاوی چگونگی تأثیر آیین مهر بر نقوش فرش دوره صفوی.
.2بررسی طرح ماهی درهم فرش دوره صفوی.
سؤاالت پژوهش:
. 1طرح ماهی درهم فرش دوره صفوی تحت تأثیر چه باور مذهبی ایجاد شده بود؟
 .2طرح ماهی درهم در فرش دوره صفوی چه مختصاتی داشت؟
کلیدواژهها :طرح فرش ،دوره صفوی ،ماهی درهم ،آیین میترایسم.

مقدمه
فرش و فرشبافی در ایران پیشینهای طوالنی دارد و به دوره باستان میرسد .قالی از زمان آشوریان از لوازم دربار
سلطنتی بود .در دوره هخامنشیان طرحها و نقشهای زیبایی در قالیبافی خلق شد .در دوره ساسانیان نیز قالیهای
نفیسی بافته شده است .با ورود اسالم به ایران و در دوره اسالمی ،صنعت فرشبافی کماکان به حیات خود ادامه داد،
هر چند که فراز و نشیب هایی را به اقتضای شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه تجریه کرد .در دوره صفوی و به علل
رشد و شکوفایی اقتصادی و حمایت جدی شاهان صفوی ،فرش و فرشبافی به اوج رونق و شکوفایی خود رسید.
طرحهای مختلف در این دوره در کارگاههای فرش سلطنتی و غیر سلطنتی ساخته میشد .در این دوره در شهرهای
مختلف ایران چون تبریز ،کاشان و همدان صنعت قالیبافی رونق زیادی یافت .در این دوره ،طرحهایی متعددی چون
گل نیلوفر ،صدبرگ ،انواع گل های شاه عباسی و ختایی توسط هنرمندان طراحی و بافته شد .در موارد متعددی نیز
طرحهای پیشین ادامه یافت .بازشناسی طرحهای این دوره نشان میدهد که بسیاری از این طره و نقشها در ارتباط
نزدیک با منظومه فکری و فرهنگی ایرانیان شکل گرفته است .از این رو برخی از این طرحها در ارتباط با ادیان در
ایران باستان و به خصوص آیین میترایسم بودند لذا ضرورت بررسی یکی از طرحهای این دوره یعنی طرح ماهی
درهم به عنوان نمادی از آیین میترایسم مطرح میگردد.
درخصوص موضوع این پژوهش باید گفت تاکنون تحقیق مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است اما
پژوهشهای متعددی درباره طرح ماهی درهم در فرش دستباف ایران به رشته تحریر در آمده است .مقالهای با
عنوان« تحقیقی در سیر تحول نقش ماهی درهم در فرش» توسط زهرا تیموری( )1395به رشته تحریر در آمده است
نویسنده با بررسی چگونگی شکل گیری نقش ماهی درهم از دوره باستان به بررسی این نقش در فرش پرداخته است
و بر آن است که این طرح دارای ریشه ای تاریخی است که در باورهای مذهبی ایرانیان ریشه دارد .مقالهای با
عنوان«تأویل و تفسیر معانی نمادین نقشمایه ماهی در قالیهای دوره صفویه با نظر مثنوی معنوی موالنا» تسط
طیبه صباغ پور و مهناز شایستهفر به رشته تحریر درآمده است( .)1388در این مقاله آمده است که ماهی عالوه بر
نقش مهمی که در باور ایرانیان باستان داشته است در فرهنگ و اعتقادات ایرانیان در دوره اسالمی نیز از جایگاهی
خاص برخوردار بوده است .مقالهای دیگر با عنوان «هویت ماهی در فرش ایرانی» به قلم محبوبه الهی( )1387به
رشته تحریر در آمده است .نویسنده در این پژوهش بر آن است که تنوع نقشها و نامهای خاص ماهی در فرهنگ
ایرانی بیانگر این نکته است که این نقشمایه نمادین با مفاهیم و برداشتهای متنوع در میان اقوام مختلف به لحاظ
طرح و شکل چنان جا افتاده است که با وجود یگانگی طرح از نظر اصول و پایه و به لحاظ جزئیات بسیار متنوع است
و این مسلم ًا نشان دهنده قدرت جذابیت و بیان بصری باالی آن است .ماهی در شکلهای مختلف توانایی و قابلیت
تبدیل شدن و تغییر حالت دادن به طرح ها و نقوش متفاوت را داراست و به دلیل جذاب بودن آن نزد اقوام مختلف،
آن ها برداشت خاص خود رابه لحاظ فرهنگی و هنری از آن دارند لذا این نقشمایه از نظر تأثیر دیدگاهها و تنوع طرح

و شکل بسیا ر غنی و پر مایه است .قدرت بیان بصری نقش ماهی این توان را در نقش ایجاد نموده که گاهی اوقات از
جریان اولیه یک طرح ساده خارج و بخ یک طرح خاص که توانایی پوشش یک فضا را نیز دارد تبدیل میشود .با این
حال در این پژوهش اشارهای به تأثیر آیین میترایسم بر نقشمایه ماهی درهم در دوره صفوی نشده است لذا پژوهش
حاضر به بررسی این مسئله میپردازد .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع
کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است و درصدد واکاوی ماهیت نقش فرش درهم در دوره صفوی و بنیانهای
فلسفی و فرهنگی ایجاد این طرح است.
نتیجهگیری
رونق فرش و فرشبافی در دوره صفویه منجر به ظهور طرحها و نقشهای متعددی در این دوره گردید .این درحالی
بود که برخی از عناصر طرحهای جدید ریشه در نمادهای گذشته و برخی انگارههای مذهبی داشتند .بررسیها نشان
میدهد طرح ماهی درهم که به عنوان یک نماد برجای مانده از آیین میترائیسم در دوره باستان است .ماهی در این
مذهب نمادی از پویایی ،حرکت و سرزندگی است و ماهی درهم در امتداد این تفسیر به معنای حرکتی مداوم به
سوی سرچشمه زندگی و نوعی تداوم در حیات است .این نماد در ایران دوره اسالمی در هنرهای دیگری چون سفال-
گری و نگارگری مشهود بوده است و کم و بیش در طرحهای فرش نیز قابل مشاهده بود اما از دوره صفوی شاهد
حضور پررنگ نماد ماهی درهم در اشکال مختلف در طرحهای فرش هستیم .در فرش این دوره به علت حرمت
کاربرد نقوش گیاهی ،شاهد تبدیل ماهی به برگ هستیم .این نقش در طرحهای هندسی و معمولی دیده میشود.
البته همانطور که در بررسی ها مشخص شد این طرح در این دوره به شکل گل در آمده است و از اشکال واضح
ماهی فاصله گرفته است .با این تفاسیر می توان گفت آیین میترائیسم در قالب نمادها تا عصر صفوی نیز در آثار
هنری چون فرش امتداد یافته است .از علل کاربرد زیاد طرح ماهی در طرحهای این دوره باید گفت نقشه ماهی
درهم یا طرح هراتی در ایران جایگاه ویژهای داشت و دیگر اینکه این نقش مفهوم بهشت را در طرح فرشها منتقل
میساخت و نوعی ارتباط مادی و معنوی را روایت میکرد .کاربرد دو ماهی متقابل ،اشاره ضمنی به آیین میترائیسم
دارد.
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