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Introduction
Ancient Iranian astronomers with strong astronomical motives and divine
prophecies have always sought to relate celestial phenomena to human behaviors. They believed that there was a strong relationship between what was in
the sky and what happened in their lives. About 6,000 years ago, the ancient
astronomers recorded celestial movements.
It is obvious that their attention to the sky has been manifested in various
ancient art forms. Accordingly, the research questions of the present study are
as follows: How did the astrological symbols (e.g., the sun, moon, sky, change
of the seasons, and thirty days of each month) have changed and used since
the Medes period to the end of the Achaemenian period? Why cosmic symbols
were used repeatedly in ancient art? Is the continuous use of astronomical symbols and the existence of constellation in ancient Iranian art can be associated
with the people’s concern for their livelihood? The most relevant sources for
the current study include a study entitled “Analysis of constellation patterns in
Iranian paintings” in which the researchers examined the remaining patterns of
the ancient Persia until the Qajar period. In addition, the origins of astronomy in
religions and ancient traditions were studied. Moreover, the researchers’ main
focus was to know the place of astronomy in ancient visual art and painting and
did not explore other artistic aspects. The present study aimed at examining the
same issue (Sabetkar, 2011).

Methodology

The present research was a qualitative study and the data analysis was performed using an analytical method. The data collection process consisted of
going to the libraries and taking receipts to refer to the available sources.

Findings

Since 7,000 BC, the sky has been the focus of attention which is the first and
foremost feature in the ritual ceremonies. The people of Susa in the fourth millennium BC depicted this meaning into a visual expression. It has consisted of a
roof resting on a solid surface on the ground that included two rhombus-shaped
and semi-staircases (Figure 1).The shape of the fourth millennium of the sky
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simultaneously changed in Persepolis and Susa, meaning that the dome of the
sky turned into a triangle. The result of this transformation is the appearance of
a spear-like shape that is vertically mounted on a cube representing the earth
(Figure 2).Over the course of history, the semi-rhombus staircase-like shapes
under the dome appeared as a symbol of the sky. The same pattern on the surface of a pottery fragment obtained from Persepolis can be seen, which is split
into two halves, representing the two-dimensional sky that lies between a semicircular crater (Figure 3).This symbolizes the arch, a pattern that appears once
more in the symbolic representations of the sky of subsequent periods (Pope
vol. 2, 2008: 1036). Dividing the sky into two halves undoubtedly was for the
purpose of dividing the time into two time periods of midnight and noontime.
The two ponds that restrict the fields resemble two axes facing one another’s
back.
The two interconnected axes (Figure. 4) in some cultures are particularly
indicative of a series of god and goddesses of sky, sun, or moon. The reason for
the two-sided symmetry of the sky may be because of following the tradition of
depicting some constellations in pairs.
In addition to the symbolic representation of the sky, the people of
Persepolis and Susa also depicted a human incarnation of the sky. He was
demonstrated as a man holding two symbolic spears of the sky in each hand
(Figure 5). Therefore, it once again shows the dual division of the sky since
both are representations of it (ibid, 1037).
The triangle pattern was depicted in a variety forms (e.g., spear, mountain,
half of the diagram-shapes double-headed axe). It is one of the representations of
the sky, as shown in (Figure 6.) it is often demonstrated as a series of triangles,
all of them pointing toward the same side. This repetition of sky patterns poses a
fundamental question as were primitive people aware of the sky’s layers?

Figure 1
Representation of the diagram-shaped sky, as
depicted in a pottery bowl found in Susa, 4th
millennium BC. (Pope vol. 2, 2008: 1034)

Figure 2
Transforming the dome of the sky into a
spear-like shape, as depicted in a pottery bowl
found in Susa, (Pope vol. 1, 2008: 218)

Figure 3
Semi-rhombus staircase-like shape under
the dome, as depicted in a pottery found in
Persepolis, (Pope vol. 2, 2008: 1036)

Figure 4
Pattern of two interconnected axes, as depicted in a
pottery bowl found in Susa
(Pope vol. 2, 2008: 1037)

Figure 5
Sky-God, as depicted in a pottery bowl found
in Susa, BC (Pope. vol. 2, 2008: 1038)

Figure 6
Pattern of the multi-storey sky, as depicted in a
pottery bowl found in Susa, BC
(Pope vol. 1, 2008: 218)
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Conclusion

The obtained data showed that ancient Iranians continuously used skydrawn patterns and cosmic signs in their artistic handcrafts. The present research aimed at finding the meaning of each pattern in order to understand the
relationships between abstract and natural-like patterns, as well as the processes
that lead to creating these patterns. It is known that if humans use symbols and
name things, they feel dominant over those things. Therefore, the more a person
chooses names and symbols for something, the more s/he feels dominant. For a
primitive person who has to deal with natural elements with bare hands, what is
more important than climate? As a result, it can be concluded that the symbolic
representations of the ancient Iranians were the first steps taken to tame the
environment around them.
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غنای هنری نخستین دستساختههای کشفشده در فالت ایران ،ذهنیت تحولیافتهای را نشان میدهد که
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جلوه میکند .برای انسان اولیه که مجبور بود با دس 
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و ّ
جوی بزرگترین دغدغه به شمار میآمد .زمانی که کشتزار و گله تنها مایۀ امرارمعاش بود ،توالی منظم تابستان و
زمستان به معنای خود زندگی بود که اختالل در آن موجب وقفۀ حیات میگردید .ازاینرو ،آسمان کانون توجه اصلی و در
مراسم آیینی و متعلقات آن صاحب منزلت خاص بود .از آنجا که عقاید سا کنان سرزمین ایران و گسترههای فرهنگیاش،
دستکم از هزارۀ چهارم پیش از میالد بر سفالینههای منقوش ،مهرها ،و سپس انواع اشیای مسی و مفرغی و نقش
ن باوجود اینهمه اعتبار و منزلت آسمان در آن دوران ،بهوفور نشانههای
برجستهها ثبت شده است ،بدون تردید میتوا 
عالئم کیهانی و آسمانی را در هنر مردم باستان پیدا کرد .با این وصف ،در این پژوهش سعی بر این است که نگارهها
و نقشمایههای بدوی تا پایان زمان هخامنشیان ،از حیث عالئم نجومی نقش شده بر آنها ،مورد بررسی قرار گیرد تا
دریابیم نمادهای نجومی بر چه اساس شکل گرفتهاندو این وفور نمادهای کیهانی در هنرهای ایران باستان ،نشاندهندۀ
چیست .این مقاله به روش تاریخی و شیوه گردآوری اطالعات ،با استفاده از منابع کتابخانهای است .نتیجهای که از این
مقاله گرفته میشود نشان ميدهد که انگاره پردازیهای نمادین ایرانیان باستان ،نخستین گامهای برداشتهشده در
راه مهار محیط پیرامونشان است.
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 مقدمه
اخترشناســان ایــران باســتان بــا انگیزههــای قــوی اختربینــی و پیشگوییهــای آســمانی،
همیشــه بــه دنبــال ارتبــاط پدیدههــای آســمانی بــا رفتارهــای انســانی بودنــد .آنــان معتقــد بودنــد
بیــن در آســمان و آنچــه در زندگیشــان میگــذرد پیونــد محکمــی وجــود دارد .از حــدود  6000ســال
پیــش ،رصدگــران باســتان حــرکات آســمانی را ثبــت میکردنــد .روشــن اســت کــه اینهمــه توجــه بــه
آســمان در هنرهــای مختلــف باســتانی نمــود داشــته اســت .بــر ایــن اســاس پرس ـشهای پژوهــش
بــه شــرح زیــر اســت :نمادهــای نجومــی همچــون خورشــید و مــاه و آســمان و گــردش فصــول و ســی
روز هــر بــرج ،از دورۀ مــاد تــا پایــان دوره هخامنشــی چــه تغییــر و تحــول و چــه کاربــردی داشــتهاند؟
آیــا ســیر تحــول نقشهــای نجومــی در هنــر ایــران باســتان و پــی بــردن بــه موجودیــت صــور فلکــی
را میتــوان بــه دغدغ ـ ۀ معــاش در آن دوره مربــوط دانســت؟ ســعی بــر ایــن اســت بــا مطالعــۀ علــم
نجومــی کــه 6000ســال پیــش در ایــران باســتان بــه آن دســت پیــدا کــرده بودنــد و همچنیــن بررســی
بخــش کوچکــی از هنــر دورۀ مادهــا و هخامنشــیان  ،نشــانهها و نمادهــای نجومــی کــه حقایــق
پنهانــی را در دل دارنــد بهتــر بشناســم و از ایــن طریــق رمــز و رازهــای کیهانــی هنــر پیشــینیان و
فرهنــگ و باورهــای آنــان را دریابیــم.
پیشینۀ پژوهش
هرچنــد دربــارۀ پیوندهایــی کــه علــم نجــوم بــا هنــر باســتانی ایــران داشــته کمتــر کارشــده
اســت ،امــا مقاالتــی نیــز در ایــن زمینــه نگاشــته شــد .مقال ـهای از خانــم «مریــم امیریــان» بــا عنــوان
«نشانهشناســی نگارههــای نجــوم قرنهــای  8و  9هجــری قمــری» وجــود دارد کــه در آن از
زاوی ـهای نشانهشناســانه بــه خوانــش تعــدادی از نگارههــای نجــوم قرنهــای  8و  9هجــری قمــری
پرداختهشــده اســت .تمرکــز اصلــی ایــن مقالــه بــر مفاهیــم کلیــدی نشانهشناســی و داللتهــای
بینامتنــی ،در نشانهشناســی تصویــری و بهطــور اخــص نگارگــری میباشــد و در ایــن مقالــه دربــارۀ
هنرهــای دیگــر باســتانی کار نشــده اســت .خانــم «مــژگان ثابـتکار» نیــز مقالـهای بــا عنــوان «تحلیــل
و بررســی تصاویــر صــور فلکــی در نگارههــای ایرانــی» ارائــه دادهانــد کــه در آن تصاویــر باقیمانــده از
دورۀ ایــران باســتان تــا زمــان قاجــار مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت .در ایــن مقالــه ریش ـههای علــم
نجــوم در ادیــان و ســنتهای باســتانی وا کاوی شــده و تمرکــز اصلــی نویســنده بــر شــناخت جایــگاه
علــم نجــوم در هنــر تصویــری و نقاشــی باســتانی اســت.
روش تحقیق
در ایــن مقالــه بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،روش کیفــی شــده اســت و شــیوۀ جمــع آوری
اطالعــات در ایــن مقالــه ،بــه صــورت کتابخان ـهای و برداشــت فیــش بــا مراجعــه بــه منابــع موجــود
بــوده اســت.
پیشینه علم نجوم در ایران
یکــی از راههایــی کــه کمــک میکنــد دریابیــم ایرانیــان باســتان تــا چــه انــدازه بــه علــم نجــوم
آ گاهــی پیدا کــرده بودنــد ،مطالعــه پیرامــون تقویــم و چگونگــی گاهشــماری ایرانیــان باســتان اســت.
از زمانــی کــه انســان تمــدن خــود را آغــاز کــرد ،ایــن اصــل را احســاس کــرد کــه نیــاز بــه مشــخص کــردن
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زمــان وقایــع ،بــر تمــام مســائل برتــری دارد .از اینجــا بــه بعــد انســان توانســت از ســیر خورشــید و مــاه
و طلــوع و غــروب آنهــا ،مفهــوم زمانــی روز و مــاه را کشــف کنــد و اســاس علــم زمانســنجی و پایــۀ
علــم تقویــم نــگاری را کــه همــان دانســتن از طریــق محاســبۀ روز ،مــاه و ســال اســت ،بهوجــود آورد.
باورهــای مربــوط بــه گاهشــماری ،برحســب نــوع زندگــی انســانها تغیی ـرکــرد ه اســت .وقتــی انســان
بیاباننشــین و گلـهدار بــود ،گاهشــماری قمــری داشــت و زمانــی کــه بــه زندگــی در مرحلــۀ کشــاورزی
س خورشــید
رســید ،به گاهشــماری خورشــیدی دسـتیافت؛ زیرا کاشــت ،داشــت و برداشـت بر اســا 
کــه منبــع رویــش گیــاه بــود ،انجــام میشــد .در هنــر بومــی هــم میتــوان باورهــای گاهشــماری قمــری
و بعدهــا شمســی را دید(بهــزادی.)53 :1381،
نفوذ عناصر کیهانی در دین ایرانیان باستان
در ایــران قدیــم بنــا بــر آنچــه در«اوســتا» بهجــای مانــده ،تیــر و ناهی ـد و بهــرام و کیــوان و مهــر
پرســتش میشــدهاند .ظــروف ســفالی فراوانــی از گورســتانهای پیــش از هخامنشــی بهدس ـت
آمــده کــه همــه منقــوش و آ کنــده از نشــانههای نجومــی پرســتش ســتارگان اســت .پیــدا شــدن
بســیاری از ســفالینههای منقــوش بــه نشــانههای نجومــی از گورهــای پیشــینیان ،خــود گــواه
عمومیــت پرســتش ســتارگان در بیشــتر نقــاط ســرزمین ایــران اســت (اقتــداری .)39 : 1354،پیــش
یگــری»  1مهرپرســتی نیــز اختیــار کردنــد .در
از آنکــه زرتشــت ظهــور کنــد ،آریاییــان در قالــب «زروان 
اوســتا ،مهــر از گــروه بزرگتریــن ایــزدان اســت و پیــش از آییــن زرتشــتی ،بزرگتریــن خــدا بهحســاب
میآمد(رضایــی .)82 :1368 ،پــس از مهرپرســتی ،در زمــان هخامنشــی آییــن زرتشــتی رواج یافــت.
مهمتریــن عامــل در مراســم زرتشــتی« ،آتــش مقــدس» اســت .آتــش نشــانهای مـ ّ
ـادی از تصــور
الوهیــت قابلرؤیــت وجــودی اســت کــه خــود منبــع روشــنایی و پا کــی اســت .و ایــن بازتــاب همــان
اعتقــادی اســت کــه بــر مبنــای آن«خورشــید تابنــده و روشــن» ،چشــم مــزدا تصــور شــده کــه از فــراز
آســمانها بهتمامــی جهانیــان مینگرد(باقــری.)38 :1385 ،
اهمیت آسمان در نظر ایرانیان باستان و سیر تحول نمادهای مربوط به آن
از  7000ســال قبــل از میــاد ،آســمان کانــون توجــه اصلــی بــوده کــه در وهلــه نخســت در مراســم
آیینــی ،منزلــت خــاص مییابــد .مــردم شــوش در هــزار ه چهــارم پیــش از میــاد ایــن معنــی را بــه بیانــی
تصویــری درمیآورنــد کــه عبــارت اســت از؛ ســایهبانی متکــی بــر پای ـهای اســتوار بــر ســطح زمیــن کــه
دو بدنــۀ لــوزی شــکل و نیمــه پلکانــی را در خــود جــا داده اســت (تصویــر  .)1شــکل هــزاره چهارمــی
آســمان ،همزمــان در تخــت جمشــید و شــوش دچــار تغییــر شــد ،بدیــن معنــی کــه ّقبــه یــا آســمانۀ
گنبدســان تبدیــل بــه س ـهگوش گردیــد .نتیجــۀ ایــن تبـ ّـدل ،پیدایــی شــکل ســرنیزه ماننــدی اســت
کــه بهطــور قائــم در حجمــی مکعــب نصــب شــده کــه معــرف زمیــن اســت (تصویــر  .)2در طــول
تاریخهــای بعــدی ،مجموعــه تصویــری شــبه لوزیهــای پل ـهدار در پنــاه چتــر ،بــه عنــوان نمــاد
آســمان ظاهــر شــد .همیــن نقشمایــه را بــر ســطح پــاره ســفالینهای بهدسـتآمده از تخــت جمشــید
ّ
میبینیــم کــه دو شــقه شــده و ایــن بــار مظهــر آســمانی دونیمــه اســت ،کــه میــان دهانـهای نیمدایــره
قرارگرفتــه (تصویــر  .)3ایــن شــکل نشــانۀ طــاق اســت؛ یعنــی نقشمای ـهای کــه بــاز در نمادپــردازی
آســمان دورههــای بعــد ظاهــر میشــود (پــوپ ج.)1036 :1387 ،2
تقســیم آســمان بــه دو نیمــه ،بیشــک در مــوازات تقســیم زمــان بــه دو بخــش نیمهشــب

تصویر 1
بازسازی نمودارگونۀ آسمان ،برگرفته از کاسه
سفالین شوش ،هزاره چهارم پم
منبع( :پوپ ج)1034 :1387 ،2

تصویر 2
تبدیل آسمانۀگنبدسان به شکل سرنیزه مانند
برگرفته از کاسه سفال شوش
منبع( :پوپ ج) 218 :1387 ،1

تصویر 3
شبه لوزیهایپلهدار در پناه ّقبه
برگرفته از سفال تخت جمشید
منبع(:پوپ ج)1036 :1387 ،2
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و نیــمروز قــرار داشــته اســت .دو نیمــه آبگیــر کش ـتزارها را محــدود میســازند کــه بــه دو ســر تبــر
پشــتبــهپشــت شــباهت دارنــد .دو ســر تبــر بههمپیوســته (تصویــر  )4در شــماری از فرهنگهــا
ویــژه نشــان سلســلهای از ربالنو عهــای آســمان ،خورشــید یــا مــاه ،برحســب مــورد خــاص خــود
ً
هســتند .تقــارن دو جانبــی آســمان محتمــا میتوانــد تفســیر ایــن رســم مقــرر باشــد کــه برخــی
صــور فلکــی را بهصــورت جفــت بــه نقــش درمیآوردنــد .افــزون بــر بازنمای ـی نمادیــن آســمان،
مــردم تخــت جمشــید و شــوش نیــز همــان زمــان ،نماینــدۀ آســمانی آدمســان را بــه نقــش درآورده
بودنــد .هویــت وی در هیکلــی معرفــی شــده کــه دو نیــزه نمادیــن آســمان را هــر یــک بــه دســتی نــگاه
داشــته (تصویــر )5و بهاینترتیــب بــار دیگــر تقســیم دوگانــه آســمان را بــه بیــان درم ـیآورد؛ چرا کــه
هــر دو بازنماینــدۀ آســماناند (همــان .)1037 ،نقــش مثلــث کــه بــا ایــن تعــداد از تنــوع (ســرنیزه،
ً
کوهســتان ،نیمـهای از نمــودار تبــر دو ســر) یکــی از بازنماییهــای آســمان بــوده ،غالبــا مطابــق تصویــر
 ،6بهصــورت زنجیــرهای از مثلثهــا ،کــه رأسشــان همــه بــه یکســو اســت ،بهکاررفتــه اســت (حاتــم،
 .)371 :1374ایــن تکــرار آســمان ایــن پرســش را را پیــش میکشــد کــه آیــا مردمــان بــدوی بــه اندیشــه
طبقــات آســمان دس ـتیافته بودنــد؟

تصویر 4
نقش دو سر تبر به هم پیوسته
برگرفته از کاسه سفالین شوش
منبع( :پوپ ج)1037 :1387 ،2

تصویر 5
آسمان-خدا ،برگرفته از کاسه
سفالین شوش ،پیش از میالد
منبع( :پوپ ج)1038 :1387 ،2

تصویر 6
نقش آسمان چند طبقه ،برگرفته از
کاسه سفالین شوش ،پیش از میالد
منبع( :پوپ ج)218 :1387 ،1

اهمیت ماه در نظر ایرانیان باستان و سیر تحول نمادهای مربوط به ماه
در ادوار كه ـن ايــران پيــش از زرتشــت ،مــاه كــه شــب تيــره و ظلمانــى را روشــنى مىبخشــيد،
همــواره بهعنــوان يكــى از خدايــان ستایششــده بــه شــمار میرفــت .اهمیــت مــاه در مــواردی
بســیار بیشــتر از خورشــید بــوده ،زیــرا تغییــر شــکل آن چــون پــر شــدن و خالــی شــدن ،مفهــوم زمــان
و تغییــرات روز و شــب و ســال را در برداشــته اســت .نقــش مــاه بهصــورت قــوس در شــکل حیوانــات
ی آســمانی
شــاخدار و بــر روی کاله انســانهای عهــد کهــن دیــده میشــود ک ـه مظه ـر نیــروی خدای ـ 
اســت (حبیبــی .)168 :1383 ،بــر روی تعــداد زیــادی از ســفالینهها ،بــز کوهــی بــا شــاخهای بزرگتــر
از انــدازه معمــول و درســت شــبیه هــال مــاه ترســیم میشــده اســت (تصویــر .)7بــز کوهــی و شــاخ
او نمادهــای مــاه هســتند .شــاخ بــز کوه ـی مظه ـر بــاروری و حاصلخــود کــه حاصلخیــزی یکــی از
ً
خصلتهــای مــاه اســت .بــدن گــوزن را نیــز گاه بــا دو مثلـث نشــان میدادهانــد (تصویــر .)8کــه قبــا
از نمادهــای آســمان بــوده و بعدهــا بــه مــاه تعلـق پیــدا میکنــد (حاتــم .)371 :1374 ،همچنیــن بــر
ً
روی ظــروف ســفالین هــر دو کاوشگاه شــوش و تخــت جمشــید شــکلها عمومــا بــر طرحــی مرکــب
ً
از چهــار واحــد ،معمــوال بــه شــکل صلیــب مالتــی ،مطابــق بــا دو ظــرف تصویــر 9متمرکــز میگردیــد.
بهطــور کلــی ،نگارههــای چهارپــاره کــه ســرآمد آنهــا صلیــب مالتــی اســت ،نشــاندهندۀ منــاز ل

تصویر 7
نمایش مبالغه آمیز شاخ بز به نشان ماه
سفال شوش ،هزاره چهارم پم
منبع( :پوپ ج)1: 1387 ،7

تصویر 8
بدن جانوری نقش شده با دو مثلث (نمادماه)
سفال شوش ،هزاره چهارم پم
منبع(:پوپ ج)3: 1387 ،7

تصویر 9
نماد صلیب مالتی و سفالینههای شوش
هزاره چهارم پم
منبع( :پوپ ج)2: 1387 ،7
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چهارگان ـه مــاه اســت(پرهام.)45 :1378 ،
اینکــه در فرهنــگ تخــت جمشــید ،مــاه از همــان آغــاز بــا ربانیتــی آدمســان برابر
شــده بــود ،بــا بررســی نــگارهای در روی ســفالینۀ تصویــر  10روشــن میشــود کــه در
آن صلیــب چهــار مثلثــی بــه هیئــت سادهشــده انســانی بــا دسـتهایی کــه از چهــار
مثلــث تشکیلشــده و ســری صلیــب نمــا ،تبــدل یافتــه اســت .البتــه نمــاد قمــری
مشــتمل بــر نــگارۀ چهــار واحــدی صلیــب مالتــی معقــول مینمایــد؛ چرا کــه چهــار
مرحلــه متمایــز قمــر در طــول هرمــاه ،نــهتنهــا امــری آشــکار بــوده ،بلکــه بیشــک
بهعنــوان گاهشــماری ثابتــی بــرای تعییــن زمــان نیــز ب ـهکار میرفتــه اســت.
امــا مــاه بــاز هیــأت دیگــری بــه خــود میگیــرد .ا گــر آســمان کــه چــون شــکلی
س ـهگوش در ادرا ک آدمــی جایگیــر شــده ،کــوه را نیــز بــا قل ـهاش بــه ذهــن متبــادر
ّ
میســازد ،پــس بهآســانی میتــوان مــاه را همچــون درختــی روییــده در قلــۀ آن در
نظــر آورد؛ شــاید بــه پیــروی از ایــن تداعــی کــه هماننــد مــاه کــه تاریکــی آســایشبخش
یگــردد ،درخــت نیــز
را بــا خــود مـیآورد و موجــب وقفـهای در تابندگــی بیامــان نــور م 
همــان تخفــف تابــش را بــا ســایهافکنی خــود بــه مــا ارزانــی م ـیدارد .بهموجــب ایــن
قرائــن میتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه مــاه ،درختــی اســت بــر بــاالی کــوه آســمان و
ازآنجــا کــه مــاه نیــروی حیاتبخــش اســت ،شــیرۀ مــاه،درخــت ا کســیر حیــات
شــمرده میشــود .ایــن درخــت بــر همیــن اســاس در نقــش نخســتین ظروف ســفالین
نکــه در تصویــر 11مشــاهده
یگــردد و چنا 
و بهعنــوان نقشمای ـهای مســتقل ظاهــر م 
ً
میشــود  ،در مرکــز صفح ـهای مــدور ،کــه مســلما نماینــده مــاه تمــام اســت ،قــرار
دارد(پــوپ ج .)1046 :1387 ،2درخــت مــاه ،خــو د بهصــورت نقشــی مســتقل بـ ر روی
قدیمیتریــن ســفالها دیــده میشــود کــه در دو جهــت مخالــف و گاه از هریــک از
ً
چهــار بــازوی صلیــب روییــده اســت .ایــن درخــت  ،غالبـ ـا بــه شــکل نخــل خرمــا اســت
ل شــد ه اســت .هال ـه
کــه بزهایــی محافــظ آن هســتند و گاه نخــل بــه ســتونی مبـ ّـد 
ت ک ـه
ی مــاه ،دایــره اس ـ 
یشــمردهاند .از نمادهــا 
نورانــی دور مــاه را عالمــت بــاران م 
گاه دور آن شــعاعهایی بــه عالمــت بــاران ترسیمشــده اســت(حاتم.)372 :1374 ،
آییــن بازیافتــه در نقــوش مهرهــای اســتوانهای عیــام نشــان میدهــد کــه رفتــه
رفتــه گاوســانان ،اهمیــت مییابنــد و گاو نــر بهعنــوان نمــاد مســتقیم مــاه وارد صحنه
میشــود کــه نشــانۀ معرفیکننــدهاش ،یکــی صلیــب برکنــارش و دیگــر ماهدرخــت
اســت (پــوپ ج .)1053 :1387 ،2گاهــی روی مهرهــای پیــش ازهخامنشــی ،مطابــق
تصویــر  ،12گاوهــا بــا بزهــا تلفیــق یافتهانــد و در کنــار مــاه درخــت قرارگرفتهانــد .شــاخ
ی از خصلتهــای مــاه میباشــد و بــه
ت یک ـ 
بــز ،مظهــر بــاروری و حاصلخیــزی اس ـ 
ایــن ترتیــب ،بــز حیــوان متعلــق بــه مــاه اســت.
برتــری مــاه بــر خورشــید در فلــزکاری دوره پیــش از تاریــخ نیــز آشــکار اســت .بیشــتر
نمادهــای پیشــین مــاه در ترکیببندیهــای نویــن بــه کار گرفتــه میشــوند و در
ً
بســیاری از تقابلهــای خورشــید و مــاه ،مــاه اســت کــه تقریبــا همــواره برتــری دارد
نکــه در تصویــر  13میبینیــم ،بــز کوهــی نمــاد مــاه ،بــر
(پــوپ ج .)1060 :1387 ،2چنا 
یــک جانــور خورشــیدی فائــق آمــده اســت.
قــدرت و اهمیــت مــاه ،ایــن بــار در نقشبرجســتههای کاخهــای شــاهی
هخامنشــیان در تخــت جمشــید ،دیــده میشــود .مقابــل درگاه ورودی کاخ ،مطابق
تصویــر  ،14دو پیکــرۀ غولآســا از گاوی بــالدار آمیختــه بــا ســر مــردی بــا ریــش انبــوه،
عرضهشــده اســت کــه نمــاد کالبدپذیــری جانــوری مــاه بــوده اســت .چهــار جفــت
از ایــن پیکرههــا بــر زمینــه طــرح صلیــب مالتــی ،یعنــی همــان نشــانۀ دیریــن مــاه
قرارگرفتهانــد (پــوپ ج.)1066 :1387 ،2

تصویر 10
هیئت آدمسان ماه ،سفالینه
پیشازتاریخ ،تخت جمشید
منبع( :پوپ ج)225 :1387 ،1

تصویر 11
نقش ماهدرخت بر مرکز ماه تمام
سفال پیش از میالد شوش
منبع( :حاتم)367 :1374 ،

تصویر 12
مادهای ماه نقش شده بر مهر شوش
اوایل هزاره سوم پم
منبع( :پوپ ج)367 :1387 ،1

تصویر 13
برتری ماه بر خورشید ،اشیای
مفرغی لرستان ،پیش از میالد
منبع( :پوپ ج)47 :1387 ،7

تصویر 14
کالبدپذیری جانوری ماه
ورودی شرقی دروازه ملل
(دوره هخامنشی)
منبع( :پوپ ج)83 :1387 ،7
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اهمیت خورشید در نظر ایرانیان باستان و سیر تحول نمادهای مربوط به آن
گرچه آیین ماه در دوران پیش از تاریخ چیرگی داشته ،بااینحال خورشید
نیز ازنظر دور نمانده است .یکی از شناختهشدهترین و درعینحال قدیمترین
نمادهای ایرانی ،نماد «صلیب شکسته»  2یا «گردونه خورشید»(تصویر  )15است که
از دوران پیشازتاریخ تا دوران تاریخی ،به شکلهای مختلف تداوم داشته است.
پس از پیدایش اولیه نماد صلیب شکسته در شمال مرکزی ایران ،رواج آن را در ا کثر
مناطق فالت ایران بهویژه در جنوب غرب و زا گرس جنوب غربی میتوان پیگیری
کرد (طالیی.)185 :1390 ،
ی شوش ،بیشتر به
ی سفالینهها 
نقوش خورشیدی بهکار رفته بر رو 
ی ک ه ب ه صور گونا گون تنظیمشده (تصویر  ،)16چلیپا یا
شکلدایرهها و مثلثهای 
ی با
بازوهای مساوی ،پدیدار میشوند .سفالینههای لرستان نیز دارای طر حهای 
هاشورهای پهن ،نقوش چلیپا ،لوزی و شکلهای مشاب ه ساده (تصویر  )17است
که تداعیگر خورشید میباشد(پوپ.)221 :1387،
جالبتر از نقشهای ساده شدۀ خورشید ،تأ کیدی است که بر شیر میشود
که خود بر افزایش اهمیت آیین خورشید داللت میکند .شیر در بسیاری مهرهای
پیش از تاریخ ،در جایگاه هیکلی تکافتاده و با ابهت به نقش درآمده است
(تصویر  .)18ارتباط گرمای برج شیر و سرشت آتشین این برج با خورشید و یا شاید
همسانی یال و کوپال شیر نر به پرتوهای خورشید ،بر استحکام رابطۀ میان شیر و
خورشید افزوده است .از این رو شیر و خورشید بارها در کنار هم تصویر شدهاند ،تا
جاییکه میتوان این انگاره را از مهمترین نمادهای تاریخ ایران دانست(طاهری،
.)89 :1391
یک نماد الحاقی به خورشید (تصویر  )19که حاصل فرآیند همیشه معقول
تفکیک و ترکیب نمادها و نگارهها بود ،نشانۀ ستایشی نسبت به اهمیت فزاینده
این جنبه نوین از آیین خورشید ،قرار گرفت که در آن عواملی از خورشید-شیر با
عناصری از آسمان-عقاب ترکیب یافتهاند تا نماد «شیردال» به وجود آید و از آن
پس تا سدهها چون نمادخورشید در نقوش آیینی به کار رود (پوپ ج:1387 ،2
 .)1054مهمترین نماد نسبت داده شده به شیردال ،خورشید است .متخصصان
ن را نما د خورشید و روشنایی میدانند
ن  ،شیردال را موجودی شرقی و آ 
هنر باستا 
(جابر انصاری.)101 :1387 ،
اینکه اهمیت نمادپردازی خورشید در دوره هخامنشی هم ادامه داشته است،
متکی بر پدیدار شدن نگارههای خورشیدی مشهود در نقش برجستههای این
دوره است .مانند پیشتن ۀسـه سویۀ گاوها (تصویر ،)20پیشتنهسه سویۀ شیرها
(تصویر  )21و گاوهایی که پشتبهپشت
باهم یکی شدهاند و بر سرستـونهای
شوش( ،تصویر  )22نشان داده
شدهاند(پوپ ج .)497 :1387 ،1پیش
تنۀ سه سویۀ گاوها و شیرها ،حاالت
سه گانۀ خورشید .یعنی برآمدن ،به
اوج رسیدن و غروب را نشان میدهد.
جانوری هم که بهصورت دو پیشتنه
پشتبهپشت به هم چسبیده بود
تصویر 20
از این زمان تا چند سده بعد ،در
پیش تنۀ سه سویۀ گاوها
نمادپردازی خاور نزدیک ادامه داشت
بر مهر هخامنشی
منبع(:پوپ ج)124 :1387 ،7
(پوپ ج .)1057 :1387 ،2از گیاهان

تصویر 15
نقش چلیپا روی سفالهای پیش
از تاریخ منطقه شوش
منبع( :پوپ ج )218 :1387 ،1

تصویر 16
نقش خورشید بر سفالینه های
پیش از میالد تپه گیان
منبع( :چیت سازیان ؛ هاشمی)102 :1389 ،

تصویر 17
نقوش خورشیدی بر سفالینه های
پیش از میالد لرستان
منبع( :چیت سازیان ؛ هاشمی)102: 1389 ،

تصویر 18
نقش شیر (نماد خورشید) بر مهر
پیش از دوره هخامنشی
منبع( :پوپ ج)75 :1387 ،7

تصویر 19
لته چانهای دهنه به شکل شیردال
مفرغ لرستان،پیش از میالد
منبع( :پوپ ج)30 :1387 ،7

تصویر 21
پیش تنۀ سه سویۀ شیرها
اثر مفرغی دوره هخامنشی
منبع( :طاهری)87 :1391 ،

تصویر 22
نگاره خورشیدی بر سرستون
کاخ هخامنشی در شوش
منبع( :پوپ ج) 101 :1387 ،7
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منسوب به خورشید ،میتوان گل نیلوفر را نام برد .شاخهای که هفت گل از آن
روییده است و منشأ اعتقادات نجومی و گاهشماری در دنیای قدیم را به ذهن
میآورد .که عدد هفت ،عالمت هفت ستاره رونده است و گل پنجبرگ همان گل
بنفشه یا زنبق یا لوتوس است که هم مظهر ناهید است و هم عالمت پنج ستاره
اصلی رونده؛ یعنی هفت ستاره بدون ما ه و خورشید است(اقتداری.)49 :1354 ،
نیلوفر آبی که در واقع نگارهای چیره در آرایهپردازی زمان هخامنشیان بوده،
پیوسته در تزیینات کاخهای تخت جمشید و شوش بهکاربرده شده که نمونهای
از آن را درتصویر  23میبینیم.
نمادهای گاهشماری و تقویم
در سراسر کاخهای شاهی ،نشانهای رمزی خورشید و ماه در ترکیب و تقابل
باهم یا جدا از هم تکرار میشوند .بدین ترتیب بر قدرت دوجانبه و همچنین
مسئولیت دوگانۀ مالزم با یکدیگر در شخص شاه ،پیوسته تأ کید میشود.
ً
در وسایل کاخ شاهی نیز غالبا این نشانههای رمزی باهم تلفیق میشدهاند.
ً
هیکلهای جانوری که سریر شاهی را باال نگه میدارند(تصویر  )24تقریبا بهطور
یقین اختران یا زمان را القا میکنند؛ زیرا شمارشان بیستوهشت یا سی است که
با ماه قمری یا ماه خورشیدی مطابقت مییابد که بازتابی از نظام گاهشناسی آن
دوران بوده است(پوپ ج.)1067 :1387 ،2
ً
رابطۀ میان شاه و جانوران اختری ،ظاهرا در نقش روی مهری در موزۀ
بریتانیایی (تصویر  )25بهوضوح تجسمیافته است .در این صحنه ،شاه و دو
جانور متقارن روی پایهای ایستادهاند که آشکارا از سیزده واحد مجزا تشکیلشده
ً
است ،یعنی تقریبا بهطور قطع معادل تعداد سیزده ماه هرسال قمری .ا گر این
تعبیر درست باشد ،ازاینرو جالب توجه خواهد بود که برقراری سال قمری در
نگارهپردازی عمومی ،بهرغم سال خورشیدی اوستا صورت گرفته است و این
ابهام در گاهشناسی ،حتی در نقوش تخت شاهی آشکار است.
توالی فصول و صور فلکی
تناقض میان ماه و خورشید ،چنانکه پیداست از اندیشه سادۀ تقابل
میانروز و شب درمیگذرد و همچنین نمودگار گذر فصول قرار میگیرد .نمادهای
ماه بهطرز درخوری معرف زمستاناند .تابستان دوران خورشید است ،با روزهای
تابنا ک و طوالنیاش .بدین ترتیب در آسمان سه پاره ،زمستان بر تابستان
چیره میشود لیکن تابستان نیز زمستان را مغلوب میسازد و بدین روال سال
میچرخد .بنابراین روی مهرهای ایران باستان مثل تصویر 26به دفعات شاهد
جدال جانوران منسوب به خورشید با جانوران منسوب به ماه (نماد زمستان)
هستیم.
گاو از دیرباز نمایانگر صورت فلکی ثور  3بوده و دو هزار سال پیش ،خورشید
در آغاز بهار بیشتر از زمینۀ صورت فلکی ثور میگذشت (ا کرمی .)29 :1380،در
حقیقت در هزاره نخست پیش از میالد ،خورشید در فروردین در برج گاو خانه
داشته است .ا گر ارتباط شیر با خورشید را بپذیریم ،میتوان نشستن شیر بر
پشت گاو را رمزی از ورود خورشید به برج ثور و رسیدن نوروز در سرزمین ایران
دانست .پس نقش کردن این نگاره در پارسه (جایگاه برپایی جشن نوروز) ،
بایسته مینماید (طاهری.)91 :1391 ،
نمونهای از زیورآالت هخامنشی نیز با این مضمون وجود دارد که مانند
دستبندی با نقش از شیرها در حال بلعیدن بزها (تصویر )27که وصفی از

تصویر 23
ستونهای مزین به نقش نیلوفر
آبی ،کاخ هخامنشی در شوش
منبع( :پوپ ج)102 :1387 ،7

تصویر 24
نقش برجسته سی جاندار زیر سریر شاهی به
نشان روزهای ماه ،تخت جمشید

منبع( :پوپ ج)84 :1387 ،7

تصویر 25
تقسیم تختۀ زیر پای شاه به سیزده واحد به نشان شمار
ماههای قمری هر سال  ،مهر هخامنشی
منبع( :پوپ ج)123 : 1387 ،7

تصویر 26
چیره شدن فصلها بر هم ،مهر شوش
هزاره سوم پم
منبع( :طاهری) 90: 1391 ،

تصویر 27
دستبند دوره هخامنشی ،توالی فصول
شیر در حال بلعیدن بز
منبع( :پوپ ج)122: 1387 ،7
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پیروزی سال نو خورشید بوده یا باز ربانیتی که بهاحتمال زیاد آسمان قهرمان است ،مطابق شکل
 ،28با پیکانهای خود نخست گراز (زمستان) و سپس شیر (تابستان) را میتاراند .این مضمون
نبرد آسمانی ،یا شکار که گردش فصول را تضمین میکند ،برای مدت دوهزارسال به اعتبار خود
باقی میماند (پوپ ج.)1068 :1387 ،2
ایــن مســأله را کــه مــاه در مفهــوم حرکــت زمــان دخیــل بــوده ،در مهــر اســتوانهای تصویــر ،29
میتــوان دیــد کــه مــاه – عقــرب  ،آهــو را کــه اینجــا نمــاد مــاه پیشــین اســت شــکار میکنــد تــا مــاه ،نــو
شــود.
ً
ایــزد آسمان-خورشــید ،یــک شــکارچی اســت .ظاهــرا او صــور فلکــی را شــکار میکنــد و درنتیجــه
فصلهــا را بــه وجــود م ـیآورد کــه بهطــور منظــم از پــی هــم میآیند(پــوپ ج .)496 :1387 ،1در
یکــی از مهرهــای اســتوانهای مــوزۀ دولتــی برلیــن (تصویــر  ،)30شــکارچی س ـهگانه شــده و بهصــورت
ترکیبــی از ســه پیکــرۀ همســان نشــان دادهشــده اســت .همچنــان کــه خورشــید بــه هنــگام برآمــدن
و بــه اوج نی ـمروز رســیدن و افروختــن ،حالتــی س ـهگانه دارد .در واقــع شــکارگر در ایــن مهــر ویژگــی
سـهگانه دارد و ا کنــون دیگــر از واحــد سـ ـ ــهگانه ،تقریبـا ًـ  ،همیشــه خورشی ـ ـــد منظــور ش ـ ـــده اســت.
گویــی عــدد  ،3یــک عــدد وابســته بــه خورشــید بــوده اســت .در فرهنــگ اســاطیری ایــران ،گیاهــان
سهشــاخه یــا ســه گل نمــاد مواضــع س ـهگانه خورشــید در آســمان بــوده اســت .گلبوتههــای
س از طلــوع بامــدادی از خــاوران ،بــه
سهشــاخه مواضــع فلک ـی آفتــاب را تجســم میبخشــد ک ـه پ ـ 
هنــگام ظهــر در میانــه آســمان بــه اوج نی ـمروزی میرســد و ســپس در باختــر غــروب میکنــد.
نتیجه
چنانکــه گفتیــم ،ایرانیــان باســتان بارهــا از طر حهــای منســوب بــه آســمان و عالئــم کیهانــی در
دستســازههای هنــری خــود اســتفاده میکردنــد .ســعی مــا در ایــن مقالــه بــر ایــن بــود کــه بــا پــی
بــردن بــه اینکــه هــر طــرح و نقــش چــه معنایــی در دل خــود دارد ،روابــط میــان نقشمایههــای
انتزاعــی و طبیعینمــا را بفهمیــم و نیــز بــه فرآیندهایــی کــه موجــب ایــن حجــم از تداعیهــا در
فضــای ذهــن پیشــینیان شــده پــی ببریــم .میدانیــم کــه نمــاد و نامگذاری،نشــان از توانایــی انســان
دارد؛ ازای ـنرو هرچــه فــرد نــام و نمادهــای بیشــتری بــه چیــزی بدهــد در خــود ســلطه بیشــتری بــر
ت خالــی بــه مقابلــه بــا عناصــر
آن احســاس میکنــد .بــرای فــردی بــدوی کــه میبایســت بــا دس ـ 
طبیعــی برخیــزد ،چــه چیــزی مهمتــر از وضــع اقلیمــی و جـ ّـوی؟ پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
انگارهپردازیهــای نمادیــن ایرانیــان باســتان ،نخســتین گامهــای برداشتهشــدۀ آنهــا در راه مهــار
محیــط پیرامونشــان بــوده اســت.
پی نوشت

ُ
ُ
ـود غایــی اســت .زروانیــان ،فرقـهای از مزدیســنان بودنــد
 .1آییــن زروانــی مشــتق از زروان اســت کــه بــه نظــر زروانیــان وجـ ِ
کــه در باورهــای خــود دچــار انشــعاب شــده و از مزدیســنا خــارج شــدند .آییــن زروانــی صورتــی از دیــن زرتشــتی اســت ولــی
ً
مســلما زرتشــتی نیســت(نیبرگ.)388 :1383 ،
ً
 .2صلیــب شکســته یــا سواســتیکا یــک چلیپــا بــا شــاخههای  ۹۰درجــه بــه ســمت راســت یــا چــپ اســت؛ کــه معمــوال بــا
جهــت افقــی یــا گوش ـههایی بــا زاویــه  ۴۵درجــه میباشــد .سواســتیکا از واژه سانســکریت « »swastikaمشــتق شــده و
بــه معنــای خــوب بــرای بــودن اســت .در فرهنــگ هنــد و اروپایــی ،ایــن نشــان بــر روی اشــیا یــا مــردم ایجــاد میشــد تــا
ً
برایشــان شــانس خــوب بیــاورد .ایــن نشــان بــرای هــزاران ســال متــداول بودهاســت ،خصوصــا بــه عنــوان یــک نمــاد هنــد
در کتابهــای مقــدس ،بــه معنــای بخــت ،برهمــا یــا سامســارا (تولــد دوبــاره).
 .3ثــور ،دومیــن بــرج خورشــید ،قوســی  ۳۰درجــه از دایرةالبــروج اســت .ایــن بــرج خــط ســیر خورشــید در اردیبهشــت
مــاه بــه مــدت ۳۰روز و ۲۳ســاعت و ۰۵دقیقــه و نــام دیگــر ایــن مــاه در گاه-شــماری خورشــیدی نیــز میباشــد(ا کرمی،
.)29 :1380
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