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چکید ه
بیان مسئله: رود وزی ها از ایران باستان تا امروز با کاربرد های متفاوت با تنوعی گسترد ه د ر نقش، رنگ 
نقش مایۀ  با  رود وزی هایی  میان،  این  د ر  است.  بود ه  رایج  تولید شان،  منطقۀ  به  توجه  با  د وخت  نوع  و 
از  این پژوهش است که همین نقش مایه د ر مناطقی  خورشید خانم موجود  د ر کاخ صاحبقرانیه موضوع 

ایران برای د وری از چشم زخم استفاد ه می شد ه است.
تصویرسازی  چرایی  و  خورشید خانم  نقش مایۀ  کاربرد   شناخت  د نبال  به  تحقیق  این  پژوهش:  هدف 
این  د ر  نقش  این  کارکرد ی  و  فرهنگی  معانی  اینکه  رود وزی هاست.  این  د ر  زن  رخسارۀ  با  خورشید ، 
رود وزی ها چیست و چه رابطه ای با چشم زخم د ارد  و جهت پاسخ به این پرسش ها از رویکرد  آیکونوگرافی 
استفاد ه می شود . از این رو هد ف مقاله تحلیل آیکونوگرافی نقش مایۀ خورشید خانم د ر رود وزی های گنجینۀ 

صاحبقرانیه و رابطۀ آن با چشم زخم د رد و سطح توصیف و تحلیل معناهاي مستتر د ر این نقش هاست.
انجام شد ه، چارچوب نظری آن  )توصیفی-تحلیلی(  و روش  به صورت کیفی  این تحقیق  روش پژوهش: 
براساس رویکرد  آیکونوگرافی مکتب اروین پانوفسکی است و منابع تحقیق به شیوۀ مید انی و کتابخانه ای 

گرد آوری شد ه است.
صورت زن د رون  د ارد .  نزد یک  رابطۀ  و چشم زخم  با چشم  باستان  فرهنگ  د ر  خورشید   نتیجه گیری: 
خورشید  را می توان  نماد  آناهیتا و خورشید  را نماد  مهر د انست که هرد و د ر ایران باستان محافظ انسان د ر 
برابر اهریمن هستند . خورشید  به عنوان چشم آسمان ویرانگر و محافظت کنند ه است. د ر اد بیات د ر بسیاری 
از مواقع خورشید  با صورت زنانه توصیف شد ه، همچنین د ر فولکلور برخی از مناطق ایران صورت زیبای 
این نقش مایه د ر  می خواند ند .  و »چشمارو«  رفع چشم زخم می کشید ند   روی سبویی جهت  را  زنانه ای 
بعضی از مناطق ایران چش چشی یا چشوک خواند ه و برای د وری از چشم زخم کاربرد  د ارد  که می توان کاربرد  

نمونه های صاحبقرانیه را نیز به این منظور د انست.
واژگان کلید ی: آیکونوگرافی، نقش مایه، خورشید خانم، چشم زخم، رود وزی های گنجینۀ صاحبقرانیه.

مقد مه و بیان مسئله
با  پارچه ها  تزیین  د ر  امروز  تا  گذشته  از  رود وزی ها 
کاربرد های متفاوت با تنوعی بسیار گسترد ه د ر نقش، رنگ 
و نوع د وخت با توجه به منطقۀ تولید شان، رایج بود ه است. 
رود وزی ها، خورشید خانم  د ر  مورد استفاد ه  نقوش  از  یکی 

گنجینۀ  به  متعلق  نقش مایه  این  از  نمونه هایی  است. 
صاحبقرانیه، مورد  مطالعۀ این پژوهش قرار گرفته و از آنجا 
که مشابه با نمونه های یافت شد ۀ مناطقی از ایران با کاربرد  
د وری از چشم زخم است، باید  د ید  که آیا پیشینۀ نقشمایۀ 
خورشید خانم را می توان با این کاربرد  مرتبط د انست؟ د ر 
راستای این پژوهش، مسائلی چند  اهمیت می یابند ؛ عناصر 
تلفیقی حضور  به شکلی  نگارۀ مورد بحث  د ر  خورشید  که 
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به خود  اختصاص  اد وار گوناگون  د ارند ، چه جایگاهی راطی 
با رخسارۀ  د اد ه اند ؟ همچنین تصویرسازی خورشید ، آن هم 
و کارکرد ی آن د ر  و معانی فرهنگی  به چه د لیل است  زن 
با چشم زخم د ارد ؟ جهت پاسخ  ارتباطی  این رود وزی ها چه 
به این پرسش ها بر اساس نظریات آیکونوگرافی با استفاد ه از 
نقشمایۀ  آیکونوگرافی،  تحلیل  و  پیش آیکونوگرافی  توصیف 

خورشید خانم مورد  تحلیل قرار می گیرد .

پیشینۀ تحقیق
د ر ارتباط با نماد  خورشید  د ر کتاب هایی که به نماد شناسی 
پرد اختند  ازجمله )د وبوکور، 1373؛ شوالیه و گربران، 1387؛ 
مورد   د ر  مطالبی   )1394 میتفورد ،  بروس  Hall, 1995؛ 
اشاره و ذکر  انسان،  به صورت  – خد ایان  پرستش خورشید  
شد ه که د ر اغلب فرهنگ ها و اقوام مختلف د نیا، خورشید  به 
صورت جنس مذکر تجسم شد ه است. د ر ارتباط با استفاد ه از 
نقشمایۀ خورشید خانم د ر صنایع د ستی ایران به طور خاص 
خانیکی،  لباف  1353؛  )پورکریم،  مقاله های  د ر  سفالگری 
نقش  این  مفاهیم پشت  مورد   د ر  اما  آمد ه  مطالبی   )1388
صحبتی نشد ه ولی د ر مقالۀ )لباف خانیکی، 1388( د ر مورد  
اند یشۀ  نقش سفالینه های مند  گناباد  و جایگاه خورشید  د ر 
به  اوست،  د ست  به  آب ها  و  زمین  پاکی  اینکه  و  ایرانیان 
صورت مختصر اشاره شد ه است. د ر مقالۀ )شاه پروری و میرزا 
امینی، 1395( با عنوان »تجلی نقش خورشید خانم د ر قالی 
این نقش مایه و جایگاه د و عنصر  به پیشینۀ مختصر  ایران« 
فقط  د ر جایی  و  پرد اخته  ایران  فرهنگ  د ر  و زن  خورشید  
استفاد ه می شد ه  نیز  د ر طلسم  نقش مایه  این  ذکر شد ه که 

است. 
ایران می توان  رود وزی های  با نساجی و مخصوصاً  ارتباط  د ر 
و  اتینگهاوزن   فریر، 1374؛  )گد ار، 1358؛  منابعی چون  به 
گرابر، 1381؛ بیکر، 1385؛ بهنسی، 1387؛ ایروین، 1389؛ 
د ر  پوپ، 1389( که  برند ، 1389؛  د یگران، 1389؛  و  بلوم 
نمونه هایی  و  توضیحات  هنرها،  این  نقوش  و  تولید   مورد  
رود وزی ها  د ر  نقش  این  به  ولی  کرد   اشاره  کرد ه اند ،  ارائه 
اشاره ای نشد ه به غیر از (Gillow, 2010) که تصویر 3 نمونۀ 
آویزهای سوزن د وزی خورشید خانم متعلق به اصفهان د ارد  و 
توضیح  اکرمن، 1387(  و  )پوپ  همچنین د ر جلد  5 کتاب 
د ر چهار  ارائه شد ه که  ه. ق.  د هم  رود وزی سد ۀ  پرد ۀ  یک 
گوشۀ این پرد ه، نقش خورشید  با صورتی زنانه ترسیم شد ه 
و گالک، 1355( جزئیاتی  د رکتاب )گالک  د رنهایت  است. 
خورشید ی  که  ق.  ه.   12 سد ۀ  اصفهان  از  سوزن د وزی  از 
مزین به چهرۀ زنانه د ر باالی د رخت زند گی د ارد ، آورد ه شد ه 
عنوان  به  که  سوزن د وزی  خورشید خانم های  از  نمونه   6 و 

طلسم های بختیاری معرفی شد ه است که از نظر ظاهر مشابه 
نمونه های گنجینه صاحبقرانیه هستند . 

به د لیل کاربرد  این نقش مایه منابعی که د ر مورد  اعتقاد  به 
چشم زخم و استفاد ه از تعویذ و طلسم برای رفع شر بود  از 
ایروین، 1389؛ رحمانیان  و گربران، 1387؛  جمله )شوالیه 
میتفورد ، 1394؛ ذیالبی، 1395؛  بروس  و حاتمی، 1391؛ 
بلوکباشی،  1396؛  مشیری،  مد احی  و  افشار  جهانشاهی 
به  هم  منابع  تعد اد ی  گرفت؛  قرار  بررسی  مورد    ،)1398
مناطق  د ست بافته های  د ر  د فع چشم زخم  برای  آرایه هایی 
و  افضل طوسی  1398؛  و خزائی،  )یعقوب زاد ه  مانند   ایران 
سنجی، 1393( پرد اخته بود ند ، همچنین شواهد ی فراوان د ر 
سفرنامه های تاریخی می توان یافت که سیاحان به جلوه هایی 
این  به  آنها  برخورد   نحوۀ  و  به چشم زخم  ایرانیان  باور  از 
موضوع اشاره کرد ه اند  از جمله )آلمانی، 1335(؛ ولی د ر هیچ 
عنوان  به  نقش خورشید خانم  با  ارتباط  د ر  مطلبی  به  کجا 
چشم زخم اشاره نشد ه، به جز کتاب )گالک و گالک، 1355( 
یا  آرایش  برای  به عنوان طلسم  از صورت خورشید خانم  که 
پژوهش  این  نوآوری  جنبۀ  است.  کرد ه  یاد   بد   د فع چشم 
کاخ  رود وزی های  بر  خورشید خانم  نقش مایه  آیکونوگرافی 
صاحبقرانیه و همچنین ارتباط آن با کاربرد  احتمالی آنها د ر 
جهت د فع چشم زخم است که تاکنون به آن پرد اخته نشد ه 

است. 

مبانی نظری
مطالعات  رویکرد های  ازجمله  آیکونولوژی  و  آیکونوگرافي 
د وران  به  آن  سابقۀ  هرچند   که  مي روند   شمار  به  تصویر 
مد ون  گرایش  یک  به عنوان  اما  بازمي گرد د ،  رنسانس 
بیستم  قرن  ابتد ای  آن  آغاز  تصویر،  زمینۀ  د ر  مطالعاتي 
شد .  تکمیل  پانوفسکی  اروین  توسط  سرانجام  که  است 
پانوفسکی آیکونوگرافی را شاخه ای از تاریخ هنر برمی شمرد  
مقابل  نقطۀ  عنوان  به  هنری  اثر  معنای  و  مضمون  به  که 
از  پژوهش  این  د ر   .(Panofsky, 2009) می پرد ازد   فرم 
را د ر سه مرحله:  آیکونوگرافی  پانوفسکي که رویکرد   نظریۀ 
و  آیکونوگرافی  تحلیل   -2 پیش آیکونوگرافی  توصیف   -1
کرد ه،  طبقه بند ی  آیکونولوژی،  یا  آیکونوگرافی  تفسیر   -3
د ر  تفکیک  و  به شناسایی  رویکرد   این  است.  استفاد ه شد ه 
باهد ف  »محتوایی«  و  »ثانویه«  »اولیه«،  معنایی  الیۀ  سه 
اثر هنری  ملموس  عناصر  ورای  د ر  پنهان  پیام های  د ریافت 
بـه تحلیـل و کشـف زوایـای ناشـناختۀ باورهـا، اعتقـاد ات و 
جهـان بینـی مسـتتر د ر عناصـر تصویـری، مبـاد رت می ورزد  

)عبد ی، 1391، 16(. 
قرار  نقوش  جهان  محد ود ۀ  د ر  پیش آیکونوگرافي،  توصیف 
رنگ ها  با خطوط،  آنها  نمای  روید اد هایي که  و  اشیاء  د ارد ، 
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ما  عملي  تجربۀ  براساس  و  می شود   بررسی  حجم ها  و 
نمي کند   تضمین  را  آن  صحت  اما  است،  شناسایي  قابل 
د نیای  به  محد ود   مرحله  این    .(Panofsky,  2018, 9)
موضوع  به  د ستیابی  چراکه  نقش مایه هاست  و  ساختارها 
اولیه یا طبیعی که خود  د ربرد ارند ۀ موضوعات واقعی و بیانی 
می آید   شمار  به  مرحله  این  اهد اف  مهم ترین  از  هستند ، 

)عبد ی، 1391، 49(. 
نماد ین،  تحلیل  و  تجزیه  آیکونوگرافي،  تحلیل  مرحلۀ  د ر 
نقوش،  به جای  تمثیل ها  و  د استان ها  تصاویر،  به  پرد اختن 
با موضوعات یا  قابل توجه است. این مرحله مستلزم آشنایي 
مفاهیم خاصي است که از طریق منابع اد بي، خواه از طریق 
منتقل مي شود   از طریق سنت شفاهي  یا  خواند ن هد فمند  
این  به  برای رسید ن  است  (Panofsky, 2018, 11). روشن 
تجربۀ  با  که  وقایعی  و  مضامین  با  آنچه  از  بیش  به  مرحله 
پیش فرض های  نه تنها  و  است  نیاز  می آید ،  به د ست  علمی 
تمثیل هایی  و  د استان ها  تصاویر،  بلکه  نقش مایه ها  و  بد یهی 
را که متضمن د اللت های ضمنی مرتبط با موضوع مورد نظر 
است، د ر بر د ارد . مرحلۀ تفسیر آیکونوگرافی )آیکونولوژی( که 
به عنوان  نیز می خوانند ،  یا محتوایی  ذاتی  تفسیر  را  آن  گاه 
اصلی فراگیر د ربرد ارند ۀ د و مرحله پیشین و به عنوان مقصد  
گرفته  نظر  د ر  آیکونوگرافی  موشکافانۀ  مطالعۀ  یک  نهایی 
یک  معنای  د رونی ترین  کشف  د رپی  د رنهایت  که  می شود  
این مرحله د ر  )عبد ی، 1391، 62(. د ر  اثر هنری می باشد  
کنار ویژگي های یک اثر هنری انواع بی شماری از موارد  د یگر 
برای  موارد  د یگر  بسیاری  و  تمد ن  مانند  شخصیت، مذهب، 
برای خود  هنرمند   غالباً  که  د ارد   اثر وجود   و کشف  تفسیر 
ناشناخته است و حتي ممکن است با آنچه او آگاهانه قصد  

 .(Panofsky, 1955, 31)  بیان آن را د اشته، متفاوت باشد

روش تحقیق
است  توصیفی-تحلیلی  آن  روش  و  کیفی  تحقیق  این  نوع 
آیکونوگرافی مکتب  رویکرد   براساس  آن  نظری  و چارچوب 

کتابخانه ای  و  مید انی  شیوۀ  به  تحقیق  منابع  و  پانوفسکی 
رود وزی  اثر  تعد اد   18  آماری  است. جامعۀ  گرد آوری شد ه 
با نقشمایۀ خورشید خانم د ر گنجینۀ کاخ صاحبقرانیه است 
د ر  را  آماری  جامعۀ  کل  و  هد فمند   نمونه گیری  روش  و 
 1 تصویر  مطابق  تحقیق  این  د ر  تحلیل  فرایند   بر می گیرد . 
د ر د و سطح اول و د وم رویکرد  آیکونوگرافی پانوفسکی انجام 

می گیرد .

تجزیه وتحلیل د اد ه ها بر اساس رویکرد  آیکونوگرافی 
توصیف پیش آیکونوگرافی   

فرهنگی  مجموعۀ  د ر  واقع  کاخ صاحبقرانیه  د یوارکوب های 
و  )تصویر 2(، همگی مد ور  نیاوران شامل 18 عد د   تاریخی 
11 سانتی متر  اند ازه  د ر کمترین  و   32 اند ازه  بیشترین  د ر 
انقالب جمع آوری  از  قبل  د یوارکوب ها همگی  این  هستند . 
شد ه و متأسفانه از مکان و سال تولید  این آثار، اطالعاتی د ر 
د سترس نیست. روی آنها با هنرهای زری د وزی، پولک د وزی 
خورشید خانم  نقشمایۀ  رنگی  تکه پارچه های  از  استفاد ه  و 
تفاوت هایی  با وجود   این خورشید خانم ها  تصویر شد ه است. 
د ر جزئیات د ارای عناصر مشترکی )فرم چهره، اجزاء صورت 
و تزیین د ور صورت( با سنت نقش پرد ازی خورشید خانم د ر 
معماری،  به  وابسته  تزیینات  از جمله:  ایران  هنرهای  د یگر 
اجزاء  شرح  اد امه  د ر  هستند .   ... و  نگارگری  سفالگری، 

تشکیل د هند ۀ این د یوارکوب ها آمد ه است. 
موها د ر پیشانی از وسط به د و قسمت تقسیم شد ه )تصویر 
د و طره  یا  به صورت یک  د ر طرفین چهره  و   )9 نمونه   ،2
ابروان  است؛  آمد ه  پایین   )10 و   8 نمونه های   ،2 )تصویر 
پیوسته و پرپشت )تصویر 2، نمونه های 1 تا 4( و گاهی هم 
گاهی  نقش شد ه که  و 10(   6 نمونه های   ،2 )تصویر  نازک 
نمونۀ   ،2 تصویر  د ر  ابروان  )فرم  است  و گاهی هاللی  صاف 
9، متفاوت است گویی چهره ای خشمگین به تصویر د ر آمد ه 
گرد   یا  هاللی  بیضی،  فرم های  به  د رشت  چشم ها  است(؛ 
مژه  بد ون  گاهی  و  مژه  د ارای  گاهی  که  مرد مک  با  همراه 

 

رویکرد آیکونوگرافی برمبنای نظریۀ 
اروین پانوفسکی

توصیف: سطح اول
پیش آیکونوگرافی

توصیف نقش مایه-
بررسی جزئیات نقش مایه-

تحلیل  : سطح دوم
آیکونوگرافی

آشنایی با درون مایۀ نقش مایه-
هی و تجزیه و تحلیل محتوای تصویر، بررسی مفاایی  نناجوج  -

نمادین نقش و کشف ارتباط معنایی آنها
مطالعۀ پیشینه نقش مایه و علل شکل گیری آن-
مطالعۀ حکایات و باوریای مرتبط با نقش مایه-

تصویر 1. فرایند  تحلیل آیکونوگرافی نقشمایۀ خورشید خانم. مأخذ: نگارند گان.
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مثلث  به صورت  بینی  فرم  10(؛  نمونۀ   ،2 )تصویر  هستند  
)تصویر 2،  راست  یا فقط یک خط  بیضی  متساوی الساقین، 
نمونه های 9 و 10( و د ر اکثر نمونه ها به ابروان چسبید ه است 
)تصویر 2، نمونه های 2 تا 5(؛ لب ها بیشتر به فرم بیضی و 
د ر اند ازۀ کوچک ترسیم شد ه که د ر بعضی از نمونه ها رنگی 
د ارای  بعضی  د ر  است؛ گونه ها  بد ون رنگ  د یگر  بعضی  د ر  و 
تزیین و به سرخی گونۀ خورشید خانم اشاره د ارد ، چانه نیز 
مثلث  یک  به صورت  تزییناتی  د ارای  نمونه ها  از  بعضی  د ر 
رنگی یا نقشی شبیه شاخۀ گیاه همانند  خال کوبی های زنان 
است )مانند  تصویر 2، نمونه های 4، 7، 8 و 10(؛ این نقش بر 
باالی ابروان بعضی از نمونه ها هم د ید ه می شود  )مانند  تصویر 
به  این د یوارکوب ها  اغلب  نمونه های 3، 6، 9 و 10(. د ر   ،2
د ور صورت خورشید خانم تزییناتی به شکل زیگزاگ یا هالل 
برای نشان د اد ن اشعه های خورشید  نقش شد ه که د ر  هالل 
با  د یگر  بعضی  د ر  و  پولک های طالیی  با  نمونه ها  از  بعضی 
یا  همراه  قیطان طالیی  نوار  با  یا  و صورتی  نخ های طالیی 
این  بیرونی د ر  لبۀ  پارچه های رنگی نقش شد ه است.  بد ون 
)تصویر  تکه پارچه  یا  ساد ه  نوار  یا  ریشه د ار  نوار  با  نمونه ها 
بر روی آن  با پولک هایی  نمونه ها  اغلب  نمونه 15( و د ر   ،2
پولک  از  استثنا  بد ون  نمونه ها  تمام  د ر  است.  شد ه  تزیین 
استفاد ه شد ه که گاهی نیز د ر کل صورت یا قسمتی از آن، 
است. نقش پرد ازی  نامنظم د وخته شد ه  یا  به صورت منظم 
ابتد ایی  و  بسیار ساد ه  این مجموعه  رود وزی های  د ر  چهره 
که  استنباط می شود   د وخت، چنین  نوع  از  است همچنین 
د وزند گان آنها د ر پی خلق اثری فاخر از رود وزی ها نبود ند ؛ 
نمونه ها د قت د وخت و نقش پرد ازی  بعضی  این وجود  د ر  با 
بیشتر )تصویر 2، نمونه های 1- 8( و د ر بعضی د یگر بسیار 
معمولی و حتی نشان از بی تجربگی د وزند ه د ارد  )تصویر 2، 

نمونه های 9، 15 و 16(.
تحلیل آیکونوگرافی   

بسیاری از صنایع د ستی ایران به جهت استفاد ه از عناصر نماد ین 
و مفهومی  )ماد ی(  د ارای د و وجه کاربرد ی  تزییناتشان،  د ر 
مورد  بحث  کاربرد  مجموعۀ  با  ارتباط  د ر  )معنایی( هستند . 
)تصویر 2( هیچ اطالعاتی به غیر از د یوارکوب بود ن آنها، ثبت 
این رود وزی ها که  با  با توجه به نمونه های مشابه  نشد ه ولی 
د ر مناطق شرق و مرکزی اصفهان به د ست آمد ه )تصویر 6( و 
چند  نمونه که د ر کتاب »سیری د ر صنایع د ستی ایران« آورد ه 
شد ه است )تصاویر 4-6( که از نقشمایۀ خورشید خانم به عنوان 
د ر  د یواِر خانه ها  بد  روی  د فع چشم  یا  آرایش  برای  طلسم 
عروسی ها یا اتاق بچه ها استفاد ه می کرد ند  )گالک و گالک، 
1355، 235(، می توان چنین استنباط کرد  که اطالق کاربرد  
سوزن د وزی های  برای  بد  چشم  د فع  همچنین  و  تزیین 

خورشید خانم کاخ صابقرانیه نیز امکان پذیر است.

این  )معنایی(  مفهومی  وجه  ذکر شد ه،  مطالب  به  توجه  با 
با کاربرد  آن د انست که د ر  ارتباط  را می توان د ر  نقش مایه 
تحلیل آیکونوگرافی بد ان پرد اخته می شود . برای این تحلیل 
چون نقشمایۀ مذکور از تلفیق د و عنصر خورشید  و سیمای زن 
گرد  هم آمد ه و همین امر سبب اطالق اصطالح خورشید خانم 
است  شد ه  اد بیات  یا  و  تصویری  د رهنرهای  نگاره  این  به 
همچنین به د لیل پیشینۀ این نقش مایه که به پیش از اسالم 
برمی گرد د ، ابتد ا به نماد شناسی و جایگاه خورشید  و مهر د ر 
اساطیر ایران، پیشینۀ نقشمایۀ خورشید  با سیمای انسان د ر 
قبل و بعد  از اسالم، جایگاه این نقش مایه د ر اد بیات و فرهنگ 
ایران و حکایات و باورهای مرتبط با نمونۀ این رود وزی ها و د ر 
آخر مفهوم چشم زخم و رابطۀ آن با خورشید  و زن خواهیم 

پرد اخت.
نماد شناسی نقش خورشید    -

اقوام  نزد   همیشه  فاید ه  و  نور، عظمت  واسطۀ  به  خورشید  
هند واروپایی و سامی مورد  تکریم بود ه و حتی د ر مصر قد یم 
است  می شد ه  پرستش  خورشید (  )معبد   خورشید   خد اوند  
)یاحقی، 1386، 338(. خورشید  روشنایی و گرما می بخشد  
و نشانۀ حیات و سرچشمۀ نیروی انسان و کیهان است. غالباً 
زرین،  پنجه های  و  بلند   بس  د ستانی  و  چهره  با  خورشید  
صورتی مرد م نما یافته است. گرد ی صورتش موجب می شود  
باشد ، چنانکه خورشید  »خند ان«  د اشته  که حالتی شاد ان 
است  غیره  و  مهمانخانه ها  از  بسیاری  مرد م پسند   عالمت 
از  بسیاری  د ر  است  )د وبوکور، 1373، 80-82(. الزم به ذکر 
مناطق جهان خورشید  نماد  جنس مذکر اما د ر فرهنگ های 
خاص مثل ژاپن و برخی از قبایل سرخپوستی به عنوان مؤنث 
 Hall, )بروس میتفورد ، 1394، 17؛  د ر نظر گرفته می شود  

.(1995, 109
خورشید  و مهر د ر اساطیر ایران   -

و  ایران  اساطیر  بین  د ر  ویژه ای  جایگاه  همواره  خورشید  
متناسب  و  زمان  به مرور  نقش مایه  این  است.  د اشته  جهان 
این سرزمین،  فرهنگی  پهنۀ  د ر  ایرانی  انسان  با جهان بینی 
شد ه  نمایاند ه  متنوعی  صورت های  با  و  یافته  شکل  تغییر 
است. خورشید  و نقوش وابسته به آن چون چلیپا، ریشه د ر 
آیین مهرپرستی د ارد . »مهر را فرشتۀ مهر و د وستی و عهد  
و پیمان و مظهر فروغ و روشنایی می پند اشتند . چون مظهر 
نور بود  بعد ها به معنی خورشید  هم استفاد ه شد . عالوه براین 
از صلح وصفا  برای حمایت  د لیری  و  نمایند ۀ جنگاوری  مهر 
مهریشت سرود ه های  د ر  ازاین رو  و  بود   پیمان  و  د وستی  و 
د لکشی به نام او ضبط شد ه اند . وظایف د یگری هم از قبیل 
نگهبانی کشتزارهای فراخ، پاسبانی مرد م و بخشند گِی رامش 
انتساب  او  به  یشت ها  د ر  نیز  ایران  سرزمین  به  آسایش  و 
فارسی  )یاحقی، 1386، 787-788(. »واژۀ مهر د ر  یافته اند « 
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تصویر 2. د یوارکوب های خورشید خانم. مأخذ: مخزن کاخ صاحبقرانیه.

کتیبه های  و  اوستا  د ر  میتراست.  لفظ  متحول شد ۀ  متأخر، 
لفظ د ر  این  آمد ه است.  هخامنشی میثرا و د ر سانسکریت میترا 
پهلوی تبد یل به میتر شد ه است و ما امروز آن را مهر می گوییم، 
به معنی خورشید ، محبت، پیمان« )د اد ور و منصوری، 1385، 
139(. مهر د ر »وید « برهمنان مانند  اوستا پرورد گار روشنایی و 
فروغ است اما د ر ایراِن زرتشتی به پیروی از اند یشۀ یکتاپرستی، 
مقام مهر کاهش پذیرفت و د ر میان خد ایان فقط اهورامزد ا اهمیت 
یافت و مهر تنها به عنوان فرشته ای بلند پایه باقی ماند  )یاحقی، 

1386، 788(. چنان که از اوستا بر می آید ، خورشید  غیر از مهر 
د و یشت جد اگانه  اوستا  د ر   .)179، )بختورتاش، 1380  است 
د ر  بختورتاش  د ارد ؛  و خورشید یشت وجود   مهریشت  نام های  به 
کتاب »نشان رازآمیز« د ر این باره صحبت کرد ه و د ر انتها چنین 
د ر  روشنایی  پرتو  نیست،  است که »مهر خد ای خورشید   آورد ه 
با هم  این د و  قد یم  از  ولی  سپید ه د مان است« )همان، 180(. 
آن، جاود انی شمرد ه  فروغ مقد س  با  و خورشید   مشتبه شد ه اند  
شد ه است )یاحقی، 1386، 338(. د ربارۀ اهمیت خورشید  بین 
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به خورشید  سوگند   اغلب  »ایرانیان  ایرانیان، کتزیاس می نویسد : 
خورشید   که  است  آمد ه  نیز  کرتیوس  اخبار  د ر  و  می کنند   یاد  
عالمت اقتد ار و سلطنت ایران بود ه و د ر باالی چاد ر شاه صورت 
خورشید  که از بلور ساخته شد ه، می د رخشید « )پورد اود ، 1377، 
309(. پس از ورود  اسالم به ایران، خورشید  از عناصری است که 
د ر د ورۀ اسالمی همچنان جایگاه پیشین خود  را حفظ کرد  و د ر 
فرهنگ اسالمی با جایگاهی واال رواج یافت چنان که د ر برخی از 
تفکرات اسالمی خورشید  به خاند ان نبوت و حضرت محمد  )ص( 
نسبت د اد ه می شود  )بهرام پور، 1387، 36( و وجود  سوره ای د ر 

قرآن کریم به نام »شمس« نشان از اهمیت آن د ارد . 

پیشینۀ نقشمایۀ خورشید  با سیمای انسان )مرد انه 
و یا زنانه( د ر آثار هنری ایران

انسان  سیمای  با  خورشید   نقشمایۀ  پیشینۀ  با  ارتباط  د ر 
تمد ن  به  مربوط  فقط  که  است  موضوعی  گفت  می توان 
از  پاره ای  باستان،  مصر  مرد مان  و  نیست  ایران  فرهنگ  و 
سرخ پوستان آمریکا و همچنین د ر اروپا د ر برخی از نقاشی ها، 
خورشید  را با سیمای انسان می کشید ند  )بختورتاش، 1384، 
346(. د ر مورد  سیر تاریخی استفاد ه از نقشمایۀ خورشید  با 
سیمای انسانی د ر هنر ایران می توان به نمونه هایی از پیش و 
بعد  از اسالم اشاره کرد  که د ر موارد ی با سیمای مرد انه و د ر 

موارد ی با سیمای زنانه کار شد ه است. 
قبل از اسالم   

خورشید  د ر ایران قبل از اسالم روی آثار زیاد ی به شکل های 
طبیعت گرایانه، هند سی و تجرید ی نقش شد ه ولی موضوعی 
با  خورشید   نقش  می شود   پرد اخته  بد ان  مقاله  این  د ر  که 
صورت یک زن است. روی برخی از آثار، خورشید  با صورت 
با  مشابه  نقشی  د یگر،  برخی  ولی  است  تصویر شد ه  انسانی 
اول  هزارۀ  اوایل  از  د ارند .  انسان  پیرامون صورت  خورشید  
ق. م. از منطقۀ سیلک سفالی به د ست آمد ه که چهرۀ زنی 
با ابروان پیوسته متصل به فرم بینی و تزیینات گیسو که از 
د ایره ای  د رون  د ر  د ارد  که  آمد ه  پایین  به  د و طرف صورت 
به  آبریز ظرف کار شد ه است؛ نمی توان  محاط شد ه و روی 
طور قطع گفت که این نقش خورشید  با صورتی د ر میان آن 
است همان طور که گیرشمن1 نیز به این موضوع اشاره نکرد ه 
است )گیرشمن، 1346، 15( ولی نمی توان منکر شباهت این 

نقش با نقش خورشید خانم معروف شد  )تصویر 3، الف(. 
با  لرستان  سرسنجاق های  برخی  از  می توان  همچنین 
تاریخ  که  برد   نام  مذهبی  و  آیینی  آرایشي،  کاربرد های 
م.  اول ق.  هزارۀ  اول  نیمه  تا  هزارۀ سوم  از  را  آنها  ساخت 
بیک محمد ي، 1392،  و  قد یم، حصاری  )ایراوانی  د انسته اند  
ابروان  با  زنی  صورت  آثار  این  از  تعد اد ی  وسط  د ر   .)37
پیوسته و موهایی که د ر د و طرف صورت پایین آمد ه تصویر 

نقش خورشید خانم.  با  3، ب( چهره ای مشابه  )تصویر  شد ه 
نظریه هـای گوناگونـی پیرامـون ماهیـت و معانـی نماد یـن 
ایـن نقـوش ارائـه شد ه از جمله: برخـی از پژوهشگران مانند  
مـوری2، گریشـمن و د وسـو3 صـورت زنانـۀ موجـود  را که د ر 
موارد ی با نقوشی چون انار و ماهی تصویر شد ه اند ، نمایانگـر 
الهـۀ حاصلخیـزی و آبهـا، یعنـی آناهیتـا د انسـته اند  )سالک 
د یگر  برخی  76(؛   ،1398 افهمی،  و  نوبری  هژبری  اکبری، 
روی  موجود   سرهای  این  از  تعد اد ی  پوپ5،  و  گد ار4  چون 
بـا خـد ای خورشـید  یکـی می د اننـد  )گـد ار،  را  سـنجاق ها 
1358، 62-65؛ پوپ، 1389، 27(؛ د ر این نمونه ها از عناصر 
صورت چنین استنباط می شود  که صورتی زنانه د ارند  و وجود  
نیز کاماًل آشکار است  آنها  به د ور صورت  نقوش شعله مانند  

)تصویر 3، ج(.
از د یگر آثار مورد  بحث قبل از اسالم، می توان به تصویر اثری 
اشاره کرد  که  رازآمیز«  از د ورۀ هخامنشی د ر »کتاب نشان 
صورت زنی با مشخصات خورشید خانم د رون چند ین د ایره قرار 
گرفته و د ر بیرونی ترین د ایره نقوشی مانند  اشعه های خورشید  
)بختورتاش، 1380، 242(  است  تصویر شد ه  آن،  د ورتاد ور 
)تصویر 3، د (. د ر همین کتاب و کتاب »تاریخ پرچم ایران« 
تصویری از لوح مد ور طالیی با نقش خورشید  با چهرۀ انسانی 
آمد ه که با گل و برگ های اطراف آن د قیقاً مشابه با نمونه هایی 
از خورشید خانم های منطقۀ د ُماب اصفهان است )همان، 243( 

)تصاویر 3، ه و 7 (.
به  آن  انتساب  و  د رون خورشید   نقش صورت  با  ارتباط  د ر 
یک بانو که نمونه هایی از آن قبل و بعد  از اسالم موجود  است 
موها،  فرم  نقش شامل  این  به جزئیات صورت  می توان هم 
ابروان، چشم ها و لب ها که حالتی زنانه د ارد  و هم به تصاویری 
ایزد بانوی  آناهیت،  ارد ویسور  اشاره کرد .  آناهیتا  به  منسوب 
باروری، زناشویی و پیروزی است  باران، فراوانی، برکت،  آب، 
و از د وران های کهن د ر ایران باستان ستایش می شد ه است.

د ر آبان یشت توصیف های بسیاری از آناهیتا شد ه چون: نطفۀ 
مرد ان و مشیمۀ زنان را پاک می کند  و زایش زنان را آسان 
می سازد ، شیر را تصفیه می نماید ، به گله ها و رمه هامي افزاید  
)فره وشی، 1379 ،170(.  از این ایزد بانو پیکره ها و تصاویری 
بر روی آثار مختلف بر جای ماند ه و وجود  پرستشگاه هایی د ر 
ایران و یا د ر سرزمین های مجاور برای او، نشان د هند ۀ اهمیت 

مقام او د ر بین مرد م است. 
د ر ارتباط با تصاویر منسوب به آناهیتا از قبل از اسالم، نقش 
با  پاد شاه  نقش  این  د ر  است.  قابل تأمل  استوانه ای  مهری 
د ستانی باال آمد ه روبه روی بانویی که تاجی بر سر و شعاع هایی 
ایستاد ه است  است،  بر گرد ۀ شیری  به د ورش، سوار  نور  از 
آناهیتا می د انند   را  بانو  این  از محققین  4(. عد ه ای  )تصویر 
عقید ۀ  به   (Grenet, 2006, 87 348؛   ،1384 )بختورتاش، 
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 د ه

 ج ب الف

www.metmuseum.  :تصویر 3. الف: سفال با نقش صورت زن، قرن 10 تا 9 ق. م. مأخذ: گیریشمن، 1346، 15؛ ب: سرسنجاق مفرغی، لرستان، هزارۀ اول ق. م. مأخذ
org؛ ج: سرسنجاق مفرغی، لرستان، هزارۀ اول ق. م. مأخذ: گـد ار، 1358، 63. د : جزئی از یک اثر، نقش صورت زن د رون چند  د ایره، هخامنشی مأخذ: بختورتاش، 

1380، 242؛ ه: لوح مشبک طال، نقش صورت زن د رون د ایره، مکشوفه از غرب ایران، قطر11/8 سانتی متر، اشکانی. مأخذ: بختورتاش، 1380، 243.

 
تصویر 4. آناهیتا ایستاد ه روی شیر. مأخذ: بختورتاش، 1384، 405. 2-4: آناهیتا سوار بر شیر. مأخذ: بختورتاش، 1380، 342. 

جا  یک  که  آناهیتا  نقش  به  د یگر  نگرشی  »با  بختورتاش: 
بر پشت شیر نشسته و نیم ماهی بر سر د ارد  و د ر جای د یگر 
بر پشت شیر ایستاد ه و هاله ای از فروغ بر چهره اش نشسته، 
می گوییم این خود  انگیزه ای نیرومند  و شایان توجه است که 
به  اند ک  اثر یک د گرگونی  ارزشمند  د ر  این بغ بانوی  پیکرۀ 
پیکرۀ خورشید  آد می چهره با گیسو و خال د رآمد ه و بر پشت 
شیر نقش گرد ید ه است« )بختورتاش، 1384، 348(، )تصویر 
4(. استنباط بختورتاش را می توان د لیل کاربرد  این نقش مایه 
د انست یعنی ایزد  مهر همراه با ایزد بانو آناهیتا د ر نقشی به نام 

خورشید خانم.
بعد  از اسالم    

بعد  از اسالم نیز هنرمند ان از نقش مایۀ خورشید  با صورت انسان 

د ر تزیین آثار متعد د ی چون سکه، سفال، تزیینات وابسته به 
معماری، نساجی، رود وزی ها، زیورآالت و غیره د ر د وره های 
مختلف تاریخی بهره برد ند . نمونه هایی از این نقش مایه موجود  
است )قرن های 6 و 7 ه. ق.( که خورشید  با چهرۀ مرد انه یا 
چهره ای به د ور از خصوصیات زنانه تصویر شد ه ولی د ر د وره های 
بعد  این چهره با خصوصیات زنانه از جمله مویی با فرق وسط که 
د ر د و طرف صورت پایین آمد ه و د ر اکثر موارد  با ابروانی پیوسته 
و اجزای صورتی که به چهرۀ زنانه نزد یک تر است، تبد یل شد ه 
است )جد ول 1(. د ورۀ اوج کاربرد  آن د ر عصر اسالمی، د وران 
قاجار است و د ر موارد ی به عنوان نماد ی از سلطنت، با شیری 
تصویر می شود . الزم به ذکر است وجود  این نقش مایه د ر د وره های 
صفویه و قاجار روی آثاری مانند  سپر و زره جنگی و همچنین د ر 
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جد ول 1. استفاد ه از نقش مایۀ خورشید  با صورتی انسانی )مرد انه و زنانه( د ر د ورۀ اسالمی. مأخذ:  نگارند گان.

 های زنانهخورشید با صورتی مردانه یا فاقد ویژگی ۀماینقش

    
م. 21قسمتی از کاسه، اواخر قرن 

 متروپولیتن( ۀ)موز
 ق. ه. 6لعابدار، قرن  ۀکاس

 (2831)بختورتاش، 
 ه. 6ابریشم، قرن  ۀنقش پارچ

 (2832ق. )خزائی، 
زاده، ق. )جمال ه. 7قرن  سکه،

2811) 
 های زنانهخورشید با صورت و ویژگی مایهنقش

    
ق.  ه. 21قسمتی از رودوزی، قرن 

 (2837، و اکرمن )پوپ
 م.  21قسمتی از رودوزی، قرن 

 ویکتوریا و آلبرت( ۀ)موز
دوزی یک قسمتی از زرتشتی

 پیراهن، احتماالً  قاجار 
 مقدم( ۀ)موز

 ۀنقاشی روی قسمتی از پارچ
 م.  21دارائی، قرن 

 و آلبرت( ویکتوریا ۀ)موز

  
 

 قسمتی از آویز طال، قاجار  
 (2813)عزیزی و مغاره عابد، 

قسمتی از یک نقاشی پشت آینه، 
 مقدم( ۀقاجار )موز

ها، بروجردی ۀگچبری، خان
 نگارندگان(آرشیو قاجار )

 بشقاب سفالی، میبد، معاصر 
 نگارندگان(آرشیو )

 سردر کاخ عالی قاپو، اصفهان    
 (2813)محمدی میالسی، 

 سردر بازار قیصریه، اصفهان
 (2813میالسی، محمدی )

قسمتی از یک زره چهار آینه، 
 ۀم. )موز 21اول قرن  ۀنیم

 متروپولیتن(

قسمتی از یک زره، اصفهان، 
 .ق ه. 28یا  22حدود قرن 

شاهکارهای هنر ایران در )
 (2811، های لهستانمجموعه
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شبیه  صورت  اجزاء  صنیع الملک،  خورشید خانم،  نگارۀ   .5 تصویر 
www.malekmuseum.org :نقش مایۀ خورشید خانم های د ورۀ قاجار. مأخذ

تزیینات وابسته به معماری د ر ورود ی بناهایی چون سرد ر بازار 
قیصریه و کاخ عالی قاپو د ر اصفهان قابل تأمل است زیرا به 
نظر می رسد  روی این آثار بیشتر نقش محافظ د ارد  )جد ول 1(.

خورشید خانم د ر اد بیات و فرهنگ ایران
به  نیز  موارد ی  به خورشید ،  اشاره  ایران د ر کنار  اد بیات  د ر 
از آن د ر شعرهای  نمونه هایی  اشاره شد ه که  خورشید خانم 

کود کانه هم آمد ه است:
»خورشید خانم آفتاب کن      یه من برنج تو آب کن

ما بچه های گرگیم             از سرمائی بمرد یم
خورشید خانم آفتاب کن      شب و اسیر خواب کن

مجمر نورو برد ار                یخ زمین و آب کن« )بختورتاش، 
)244 ،1380

مانند :  کرد ه اند   مانند   نیز  به خورشید   را  د لد ار  گاه چهرۀ  و 
آفتاب  د و  -گوید   رود   فرو  نپوشی  روی  تو  اگر  »خورشید  
فرهنگ  د ر   .)308  ،1320 )سعد ی،  کشوری«  به  نگنجد  
بود ه است همچون  نیز  زنانه  نامی  ایران خورشید خانم  عامۀ 
خورشید  کاله خانم، خورشید  بیگم، خورشید  چهر، خورشید  بانو و 

یا خورشید  د خت )تصویر 5(.
چشم زخم، باوری قوی د ر سراسر جهان و د ر فرهنگ عامه آزار 
یا گزند ی است که فرد  از نگاه کسی مانند  د شمن یا حسود  
می بیند  که به آن د ر قرآن کریم هم اشاره شد ه است )سورۀ 
قلم، آیۀ 15( و د ر تفاسیر، ذیل آیۀ »و ان یکاد ...« روایت ها و 
باورهای پیرامون آن آمد ه است. برای اجتناب از چشم زخم نزد  
عامه کارهایی متد اول است که توسل  به تعویذ یا حرز و د عا 
از مهم ترین موارد  است که به آن  »چشماروی«  امثال آن  و 
هم می گویند . د ر لغت نامۀ د هخد ا ذیل عنوان »چشماروی« 
آمد ه: »چشمارو. حرز. تعویذ. د عای د فع چشم بد . چیزی که 
باغ و جز  یا حیوانات خانه و  انسان  از  جهت د فع چشم زخم 
و  اساطیر  »فرهنگ  کتاب  د ر  بی تا(.  )د هخد ا،  اینها سازند « 
د استان واره ها د ر اد بیات فارسی« چشمارو، چشماروی، چشم 
آرو، چشم پَنام، ِحرز و تعویذ، به هرچیزی گویند  که برای د فع 
چشم زخم باشد  و به این معنی د ر شعر فارسی به کار رفته 

است. بنابر توصیف عطار د ر »اسرارنامه«:
»سفالی را بیارایند  زیبا   

                                        فروپوشند  او را َشعر و د یبا
 کنند  از حیله چشماروی را ساز 

       که چشماروی د ارد  چشم  بد  باز )یاحقی، 1386، 302(

حکایات و باورهای مرتبط با نقش مایۀ خورشید خانم 
د ر رود وزی ها

د یوارکوب های  تولید   سال  و  مکان  کاربرد ،  با  ارتباط  د ر 
د ر  اطالعاتی  گنجینۀ صاحبقرانیه،  نقش مایۀ خورشید خانم 

د سترس نیست ولی با توجه به نمونه های مشابه از اصفهان 
َزرد نجان  و  َورَزنه، د ُماب  از  اعم  و مناطق مرکز و شرق آن 
ایل  از  ذکر شد ه  مشابه  نمونه های  همچنین  و   )6 )تصویر 
بختیاری د ر کتاب »سیری د ر صنایع د ستی ایران« )تصویر 
6، د ( می توان چنین استنباط کرد  که نمونه های موجود  د ر 
مخزن کاخ صاحبقرانیه )تصویر 2( نیز د ارای کاربرد ی مشابه 
باشد . گالک د ر کتاب مذکور د ر توضیح  یاد  شد ه  با مناطق 
را  خورشید خانم  »صورت  می کند :  ذکر  آویزها  این  کاربرد  
و  می کشند   چهارگوش  یا  مد ور  طلسم های  روی  بر  اغلب 
اتاق  یا  عروسی ها  د ر  خانه ها،  د یوار  روی  را  طلسم ها  این 
و  )گالک  می آویزند «  بد   د فع چشم  یا  آرایش  برای  بچه ها 
از  مید انی جمع آوری شد ه  اطالعات  235(؛   ،1355 گالک، 
مناطق ورزنه، د ماب و زرد نجان نیز، این کاربرد  را برای این 

نقش مایه د ر این مناطق، تأیید می کند .
از  »ِچشوک«  و  ِچشی«  »ِچش  نام های  به  نقش مایه  این 
براي  اصفهان  شرق  کویر  بانوان  توسط  د ور  گذشته های 
تفاوت هایی  با  و  مختلف  سایزهای  د ر  از چشم زخم  د وري 
می گشت  بر  آنها  د وزند ۀ  بانوی  سلیقۀ  به  که  جزئیات  د ر 
د ار  اسب،  گرد ن  د اماد ،  و  عروس  پرد ۀ  نوزاد ،  قند اق  برای 
قالي، سر د ر خانه و هر آنچه احساس می شد ه که د ر معرض 
چشم بد خواهان است، استفاد ه مي شد ه است. باور عامه د ر 
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 د

َورزنه، معاصر )اهد ایی استاد  فتحعلی  الف: اصفهان، منطقۀ د ُماب، معاصر )عکس: معصومه میرزایی، 1398(؛ ب: اصفهان، شهر  تصویر 6. آویزهای خورشید خانم، 
قشقایی(؛ ج: اصفهان، تاریخ تولید  نامعلوم (Gillow, 2010, 163)؛ د : طلسم های بختیاری، معاصر )گالک و گالک، 1355، 237(.

مناطق یاد  شد ه بر این است که صورت زیبای خورشید خانم 
نیروی منفی حاصل از چشم بد خواه را به سمت خود  جلب 
می کند  و باعث می شود  که انرژی منفی به د یگر افراد  اثری 
بر  می د انستند ،  مهر  نماد   را  نکند  همچنین چون خورشید  
برابر  د ر  محافظت  برای  نیرویی  د ارای  که  بود ند   باور  این 

نیروی های شر است. 
د ماب  منطقۀ  د ر  نقش مایه  این  از  موجود   نمونه های  از 
نام  به  که  خورشید خانم  آویز  که  برمی آید   چنین  اصفهان 
با  همراه  می شود   شناخته  منطقه  این  د ر  »چش چشی« 
نوع  د ر  که  آنها  با  مرتبط  وسایل  و  د اماد   عروس،  لباس 
نقوش رود وزی یکسان هستند ، به صورت یک مجموعه برای 

عروس و د اماد  آماد ه می شد ه است )تصویر 7(. 
رابطۀ نماد  خورشید ، چشم و چشم زخم )چشمارو(   

نماد   و  است  د رونی  و  بیرونی  واقعیت  میان  پل  چشم 
کار  اولین  خد است.  نماد   اد یان  برخی  د ر  و  خورشید  
ریشه  رفتار  این  و  است  مرد ه  چشم  بستن  مرگ  از  بعد  
واقع  د ر  د ارد .  چشم زخم  از  باستان  انسان  ترس های  د ر 
انسان باستان چشم را پنجرۀ روح می د انسته و با این کار از 
انسان  است.  د نیا، جلوگیری می کرد ه  این  به  روح  بازگشت 
طبیعت  مرموز  نیروهای  رابطۀ  پید اکرد ن  د ر  سعی  بد وی 
خورشید   راستا  همین  د ر  و  د اشت  انسانی  خصوصیات  با 
معرفی  ایزد   نهایت  د ر  و  آسمان  بینای  چشم  به عنوان  را 
انسانی  ویژگی های  خورشید   و  آسمان  بر همین مبنا  کرد ؛ 

خد اگونه  بصری  نماد   یک  به  خورشید   و  گرفتند   خود   به 
هند ی  تفکرات  (Fingesten, 1959, 19).د ر  شد   تبد یل 
چشم انسان به خورشید  تشبیه شد ه و چشم آسمان همان 
سکنی  انسان  چشم  د ر  خورشید   و  برهماست  و  خورشید  
است  همه سونگر  زئوس چشم  نیز  یونان  اساطیر  د ر  د ارد . 
اوید 6وی  گفته  با  مطابق  و  می بیند   را  د نیا  همۀ جهات  که 
برابر خورشید  است (ibid, 20). د ر متون مصری نیز چشم 
نماد  جهت  یک  به عنوان  و  د ارد   به خورشید   اشاره  هورس 
 ،1394 میتفورد ،  )بروس  است  اهریمن  برابر  د ر  محافظت 
195(. د ر واقع از چشم هم به عنوان خد ای خورشید ، هم به 
عنوان طلسم و محافظت از تأثیرات منفی استفاد ه می شد ه 
است (Ulmer, 2003, 5). د ر اساطیر ایران میترا معرف گرما 
و حیات، حاکم آسمان و تماشاگر همه چیز د ر جهان است 
خورشید  شکست ناپذیر  عنوان  به  را  وی  رومی  سربازان  و 
بین  د ر  خورشید   جایگاه  اهمیت  با  ارتباط  د ر  می پرستید ند . 
ایرانیان د ر تقویم کهن ایرانی، روز یازد هم هر ماه خیر یا خورروز 
اهورامزد ا همانند   کالبد   نام خورشید  مرسوم است. یک جا  به  و 
اهورامزد ا  چشم  خورشید   د یگر،  جای  و  شد ه  تصور  خورشید  
د انسته شد ه است. تطهیر و ازالۀ  پلید ی ها یکی از عمد ه ترین 
هم  اسالمی  فقه  د ر  می آید .  حساب  به  خورشید   وظایف 
 ،1386 )یاحقی،  است  شد ه  یاد   مطهرات  د رزمرۀ  خورشید  
د ر  را  خورشید   و  چشم  ارتباط  می توان  اینجا  د ر   .)338
تمد ن مصر، یونان و ایران یافت همچنین رابطۀ خورشید  با 
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تصویر 7. از راست به چپ: لباس سنتی د اماد ؛ جزئیاتی از لباس سنتی عروس؛ کیسۀ حمام عروس و آویز خورشید خانم، منطقۀ د ُماب اصفهان، معاصر )د ر حد ود  70 
سال پیش(. مأخذ:  مجموعۀ خصوصی خانم معصومه میرزایی.

ایزد ان را، د ر واقع خورشید    به عنوان چشم آسمان می تواند  
 Fingesten, 1959,)  هم زند گی بیافریند  و هم ویرانگر باشد

.(20
از  برخی  عقید ۀ  به  که  چلیپا  نقش  که  است  ذکر  به  الزم 
 Hall, 1995,) بود ه  خورشید   نمایند ۀ  اصل  د ر  محققین، 
چشم زخم  د فع  برای  بختیاری  لر  عشایر  بافته های  د ر   (6
شاید   1398(؛  خزائی،  و  )یعقوب زاد ه  می شود   استفاد ه 
و  شرق  د ر  خورشید خانم  نقش مایۀ  که  د لیل  همین  به 
آن  به  می شود ،  استفاد ه  برای چشم زخم  نیز  مرکزاصفهان 
برخی  د ر  می گویند . چشمارو  »چشوک«  یا  »چش چشی« 
مناطق مانند  برخی شهرها و روستاهای خراسان به گونه ای 
روی  که  سفالی  یا  کوزه   چشمارو  بود ه،  مرسوم  نیز  د یگر 
با پارچۀ  آن چشم و روی آد می به زیبایی کشید ه و آن را 
رنگین بیارایند  و برای د فع چشم زخم از اهل خانه یا اموال و 
امالک، د ر آن سکه ریخته و آن را شب چهارشنبه سوری از 
بام خانه به کوچه پرتاب کنند  تا بشکند  و منتظران و عابران 
آن  و شکستن  کوزه  اند اختن  برد ارند . هنگام  را  سکه هایش 
همانند   بد   »چشم  که  می کنند   نیت  یا  می گویند   معموالً 
به   .)302  ،1386 )یاحقی،  باد «  د ر هم شکسته  کوزه  این 
این مورد  د ر»اسرارنامه«و با تفصیل بیشتر د ر کتاب »نواد ر 
ازبکی  زبان  به  تاشکند ی  نقشبند ی  میرک محمد   االمثال« 
از  کتاب می گوید : »چشمارو  این  د ر  است. وی  اشاره شد ه 
عروس  از  د فع چشم زخم  برای  زنان عجم  که  است  امثالی 
بر روی سبویی می کشند . این تصویر که با رنگ های سرخ، 
زرد  و صورتی و شبیه به عروس کشید ه شد ه و با زیورآالت 
آراسته گرد ید ه را به هرکس که برای د ید ن عروس می آید  
نشان می د هند  تا چشم بد  به عروس نرسد  و بعد  سبو را از 
د و  این  د ر   .)341  ،1344 )رجایی،  می افکنند «  زیر  به  بام 
مشخص  بد   چشم  و  زیبا  صورت  رابطۀ  گونه ای  به  روایت 
می شود . د ر حوزۀ اد بیات هم می توان رابطۀ خورشید  و زن 

و چشمارو را د ریافت:

»هست خورشید  رخت زیر نقاب  
                         جملۀ ذرات چشماروی تو« )عطار، بی تا(

»تو هم ای خواجه چشمارویی امروز
 1386، )عطار  امروز«  زیبارویی             چو چشماروی 

)157،

نتیجه گیری
صاحبقرانیه  گنجینۀ  تصاویر خورشید های  فرمی  بررسی  با 
با موضوع  از اسالم  از قبل  با توجه به سنت تصویری که  و 
نقش  به  شبیه  د ایره ای  د رون  محاط  انسان  یک  چهرۀ 
خورشید  به صورت انتزاعی موجود  است و ویژگی های چهره 
اطراف  د ر  و  شد ه  نیم  د و  به  فرق  از  که  موهایی  جمله  از 
پیوسته  موارد   اکثر  د ر  که  ابروها  فرم  آمد ه،  پایین  صورت 
بیشترین  و  بسیار د رشت کارشد ه  فرم چشم ها، که  و  است 
از  می گیرند . همچنین  قرار  توجه  مورد   که  عضوی هستند  
اسم خورشید  خانم، چنین  به  ایران  فولکور  و  اد بیات  اشارۀ 
استنباط می شود  که این نقش د رون خورشید ، صورت یک 
نقش مایه  این  از  موجود   نمونه های  به  با توجه  و  بانوست 
تا  اسالم  از  قبل  از  تصویری  سنت  این  که  گفت  می توان 

زمان حال نیز اد امه پید ا کرد ه است. 
آن  خورشید ،  نقش مایۀ  کاربرد   که  سؤال  این  به  پاسخ  د ر 
این رود وزی ها به چه د لیل است؟  با رخسارۀ زن روی  هم 
به  را  زن  رخسارۀ  با  خورشید   نقش  تصویر  د لیل  می توان 
اینکه  اول  مورد   د انست.  د لیل  د و  به  و  مرتبط  آن  کاربرد  
استفاد ه  د لیل  و  د ارد   تزیینی  مذکور صرفاً جنبۀ  نقش مایۀ 
این  بیشتر  زیبایی  و  تزیین  به  توجه  نیز  زن  رخسارۀ  از 
رود وزی هاست و اما د لیل د وم که محتمل تر است با توجه به 
کاربرد  این نقش مایه د ر نمونه های مشابهی از رود وزی های 
مناطقی  نام های چش چشی و چشوک د ر  به  خورشید خانم 
از اصفهان که به یقین بر اساس تحقیق مید انی می د انیم که 
برای د فع چشم زخم استفاد ه می شد ه و عالوه بر آن، وجود  
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نقش مایۀ خورشید خانم روی آثاری چون زره و سپر جنگی 
وابسته  تزیینات  د ر  و همچنین  قاجار  د ورۀ  د ر  به خصوص 
مانند   مساجد   یا  کاخ ها  چون  بناها  ورود ی  مانند :  بنا  به 
اصفهان،  قیصریۀ  بازار  ورود ی  یا  قاپو  عالی  کاخ  ورود ی 
تزیین  کاربرد   از  غیر  به  که  کرد   استنباط  چنین  می توان 
رود وزی های  برای  نیز  را  چشم زخم  د فع  کاربرد   می توان 

خورشید خانم کاخ صاحبقرانیه قابل توجه د انست.
حال د ر پاسخ به این سؤال که معانی فرهنگی و کارکرد ی 
چه  و  چیست  مورد بحث  رود وزی های  د ر  نقش مایه  این 
رابطه ای با چشم زخم د ارد ؟ باید  گفت استفاد ه از نقش مایۀ 
خورشید   خد ای  ارتباط  و  د ارد   د یرینه  سابقه ای  خورشید  
عامیانه،  باورهای  باستان،  تفکرات  د ر  می توان  را  و چشم 
بختورتاش  استنباط  به عالوه  کرد ،  اد بیات مالحظه  و  اشعار 
از  ایران«  پرچم  »تاریخ  و  رازآمیز«  »نشان  کتاب های  د ر 
این نقش مایه که صورت زن د رون خورشید  را نماد  آناهیتا 
د وری  کاربرد   با  مهر می د اند ، بی ارتباط  نماد   را  و خورشید  
از چشم زخِم این نقش مایه نیست چرا که از هر کد ام از این 
د و عنصر با توجه به جنبه های اعتقاد ی که از قبل از اسالم 
از  محافظت  جهت  نیرویی  عنوان  به  بود ه  مطرح  برایشان 
د ر  گوناگون  منابع  د ر  است. همچنان که  یاد  شد ه  اهریمن 
د ارای  است  ایزد ی  مهر،  است:  آمد ه  و خورشید   مهر  مورد  
تفسیر  د ر  و  پاسبان  هزار  د ه  و  د وهزار گوش  و  هزار چشم 
خود   جد اگانه  و چشم ها  گوش  این  که  است  آمد ه  پهلوی 
نگهبانی  همچنین  مهرند .  گماشتۀ  که  هستند   فرشتگانی 
و  رامش  بخشند گِی  و  مرد م  پاسبانی  فراخ،  کشتزارهای 
انتساب  مهر  به  یشت ها  د ر  نیز  ایران  سرزمین  به  آسایش 
است.  شد ه  د انسته  اهورامزد ا  نیز چشم  خورشید   یافته اند . 
و  آن  وظایف  عمد ه ترین  از  یکی  پلید ی ها  ازالۀ  و  تطهیر 
و  آسمان  نیز چشم  یونان  و  مصر  د ر  بلکه  ایران  د ر  نه تنها 
نیز  را  د رون خورشید   تصویر زن  اگر  است.  محافظت کنند ه 
عامه  باور  این  به  توجه  با  می توان  ند انیم  آناهیتا  از  نماد ی 
د ر برخی از مناطق ایران چون اصفهان و خراسان، که اگر 
انرژی منفی چشم معطوف به نقشی زیبا شود  باعث می شود  
وجود   و همچنین  نکند   اثر  افراد   د یگر  به  منفی  انرژی  که 
رسمی با توجه به این باور د ر این مناطق که تصویر صورت 
زیبای زنانه ای را بر روی کوزه سفالی رسم می کرد ند  و نام 
آن را چشمارو می گذاشتند  و برای د فع چشم زخم استفاد ه 
زن  زیبای  وجود  چهرۀ  که  کرد   استنباط  می کرد ند ، چنین 
حاصل  منفی  نیروی  جلب  برای  نیز  خورشید  خانم  د رون 
اثری  افراد   د یگر  به  منفی  انرژی  که  است  بد خواه  از چشم 
نکند  و به این د لیل چشمان این نقش مایه ها د رشت تصویر 

می شد ه که د ر اد یان باستان چشم د ریچۀ روح است.
معاني  به مرورزمان  صاحبقرانیه  گنجینۀ  نگاره های  گرچه 

جامعه  سنت  و  فرهنگ  د ر  اما  د اد ه اند ،  د ست  از  را  خود  
و  تصویري  نماد هاي  خرافات،  د ارند .  را  خود   ویژۀ  جایگاه 
معتقد ات مربوط به نگاره هاي گوناگون، با نقل سینه به سینه 
طي نسل هاي پیاپي تغییر مي یابند ، پیچید ه تر و مانند  د یگر 
می شوند .  بومي  فرهنگ  و  افسانه ها  از  جامعه جزیي  رسوم 
نقش مایۀ خورشید خانم را نیز می توان از این د سته برشمرد  
اصفهان  شرق  و  مرکز  مناطق  د ر  حال  زمان  د ر  چرا که 
کاربرد ی برای د فع چشم زخم ند ارد  و بیشتر جنبۀ تزیینی 

پید ا کرد ه است.

تقد یر و تشکر
عظیمی  آقای  جناب  همیاري  و  همراهي  از  وسیله  بد ین 
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همچنین  و  میبد   پالس  و  زیلو  موز ۀ  مد یر  کشتکار  یزد ، 
بسیار  د ماب،  منطقۀ  هنرمند ان  از  میرزایی  خانم  سرکار 
این  برای  روزافزون  توفیق  متعال  از خد اوند   و  سپاسگزاریم 

عزیزان خواستاریم.
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