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چکیده

ومعنویاتکهشودمیهنریاثریخالقزیباشناسیذاتیحسوسیلهبهانسان
هشدنهادینهانسانوجوددرزیباییوهنر.یابدمیتجلیدرآناشدرونیاحساسات

عنامانسانکالبدبهکهخردمثلدرست.استآمیختهدرآدمیروحوباسرشتو
.آرایدمیمعنویلذتوحسیمفاهیمباراانسانروحنیزهنربخشد،می

وگیردمیبردررانمادینکارکردیزیبایی،جنبهبرعالوهخورشیدوماهنماد
از.کندمیآگاهمختلفدورانمردماناعتقاداتوزندگینحوهازراماآنبازخوانی

وماه»نمادیننقوشبررسیوشناختباهدفپژوهشایندررو،این
.استشدهبازخوانیوبررسیمجدداًهنریآثاردراختردواینمفاهیم«خورشید

وشدهاستفادهتحلیلی–توصیفی،تحقیقِروشازهدفاینبهدستیابیبرای
اسنادی،روشازاستفادهبانیزپژوهشایننیازموردهایدادهواطالعات
.استآمدهدستبهایکتابخانه

وماهنقشوکاربردزیباییچگونگیبهگوییپاسخجهترو،پیشپژوهش
تکتکدرکه؛استیافتهدستنتایجاینبهوگرفتهانجامهنرایراندرخورشید،

کلتوحدخصوصیتهمانازبرگرفتهکهگراییآرمانایران،تزیینینقوشاجزای
هکاحترامیوتقدسعلتبهماهووخورشیداستبودهحاکماست،ءجزکثرتو

منشاءراآنوبودهقایلمذهبینظرازنمادهااینبهنسبتایرانی،هنرمندانوعوام
مفاهیمبانمادهااینسنخیتعلتبهوانددانستهمیخوشبختیوبرکتوخیر

.استشدهپرداختهوتنظیماسالمی
تحلیلوتجزیهوالزمشواهدگردآوریازپسپژوهش،اینهاییافتهدرآخر،

هنردرهانماداینزیباشناسیکاربردازهایینمونهبررسیبهکیفی،روشبهآنها
نمادگراییدرمهمرکنیعنوانبهنقشاینکهدهدمیونشانپردازدمیایرانی

مستمروآگاهانهبکارگیریشایستهلذااست؛بودهچندگانهمعانیدارایهنرایرانی
.نیزهستمعاصرهنرهایدرآن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.خورشید،ماه،نماد،شناسیزیبا:واژگانکلید
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مقدمه

پس.استزیباییرسدمیذهنبهکهموضوعیاولیناندیشیممیهنربهوقتی
پیداورظهزیباییتاآمدوجودبههنر.استزیباییهنرخلقتاساسگفتتوانمی
ود،شمشاهدهیاوشودسنجیدهعقلابزارباکهنیستعلمهنر.شوددرکوکند
باهنرداوریوسنجشبابدرکانتدیدگاه.استشدنیدرکوذهنیهنربلکه
باوربرایناوکهچراشود،میزیباشناسیحوزهدرانقالبیوقوعباعثحکمنقدنام

اتاحساسورایاحساساینازحاصللذتواستحسیادراکبرزیباییکهاست
هاکالسیکبرخالف.نامندمیدرونیاحساسیکراآنواستتجربیوفیزیکی

نیستآنهنرمأموریت.کندنمیآشکارراکمالتصورهنرکهدهدمینشانکانت
یافریندببدیعاثریناخودآگاههنربایدبلکهدهد،نشانخوبیبهراخوبایایدهکه
ندهستبدیعآثاریونمادها.باشدداشتههاییداللتمردمهمهبرایدرنگبیکه
هستندآثاریمهم تریننماد ها.دارنددنبالبهراهاداللتازدنیاییمردم،برایکه
ربیانگزیبانقوشبانماد هااین.اندماندهجایبرباستانایرانمردمانزندگیازکه

اینترینشاخص.هستندپیرامونشانمحیطبهآنهاتوجهورسوموآدابعقاید،
از،مردمزندگیدرآناهمیتبرعالوهکهاست،ماهوخورشیدنقش،نمادها
.هستندبرخوردارنیزخاصیتقدس
واهمیتبهوشدهانجاماسنادیوایکتابخانهروشازاستفادهباپژوهشاین
بهرچهگاستداشتهاشارهآنهازیباشناسیتحلیلوایراندرماهوخورشیدتقدس
مشابهیموضوعاترویبرزیادیمفهومیمطالعاتتاکنوننمادهااهمیتجهت
هاآنتحولسیرونقوش پیدایشچگونگیازآگاهیکهاینبااما.استگرفتهانجام

وجه تامراینبهدارد،کمترمهمیتاثیرایرانهنرچگونگیدرنودیدگاهایجاددر
اهموخورشیدنمادهایبهابتداپیشنهادی،پژوهشدرمنظوراینبه.استشده
هایتیفموشناساییبهزیباشناسیدرکانتدیدگاهازاستفادهباسپسواشاره
.می شودپرداختهایراندروماهمهر

1394زمستان 2



زیباییوهنر
قوهشودمیهنریاثریکخلقسببچهآنواستذهنیوحسیایمقولههنر
عقلنریهفعالیتدرکانتنظراز.بگیریمنادیدهراعقلنقشنبایدامااست،ذوق

.یکدیگرندمکملاحساسو
رحشگرفتنباانسان،کهداردقرارآدمیاستعداداینبنیادبرهنری،فعالیت

شخصکهرااحساسیهمانتواندمیدیدن،وشنیدنراهازدیگر،انساناحساسات
تجربهرااحساسهماننیزویبود،کردهتجربهدهندهشرحوکنندهبیان
یاریبهوآگاهانهانسانکهاستانسانیفعالیتهنر.(1364:55تولستوی،)کند

هکطوریبهدهد،انتقالدیگرانبهخودراشدهتجربهاحساساتظاهری،عالیم
آنازهنرمندکهخیالیوحسیمسیرازونمایندتجربهرااحساساتنیزآنآنها

هاانسانباطارتباوسیلهبلکهنیستلذتکسبوسیلههنر.بگذرنداستگذشته
ئشدرکیفیتیزیبایی.استانسانیجامعهوفردسعادتسویبهسیرجهت

کند،میتأملآنبهکهمخاطبیذهندرکهاستکیفیتیزیباییبلکهنیست،
بارابطهنیزاحساسواحساس،ازایگونهزیباییتعریف،اینمطابق.گیردمیشکل

است،حسیتأثیراتزمرهدراحساسیهرکهجاآناز.استعینوذهنانطباق
.(1358:116هیوم،)نیستذهندرسادهحسیتأثیرجزچیزینیززیباییپس

بهمحدودزیباییکهچرااستترگستردههنرحوزهازمراتببهزیباییحوزه
.نیستبشریمصنوعات

پردازیرمزونماد

رمزپردازیونمادپردازیوشودمیمحسوبمعنویامریواسطهیاتجلینماد
.شودمیعاجززبانوبودهمحدودبیانامکاناتکهشودمیآغازجایی
انتومیچیست؟نامیممینمادراآنچهآناما.گشودراآنبایدکهاسترازینماد
بازرمزیایشیوهبهراآنچهآندراست،برترینینمونهنمادکهبودبرآن
ههم»ایگونهازسرشتدرناگزیربهنمادروی،ایناز.نمایدمیبازوتاباندمی

.(1376:162کزازی،).استبرخوردار«سویگی
دهدهنانتقالتواندمیورودمیکاربهدیگریچیزجایبهکهاستچیزینماد

وحرچونخصوصیاتی.باشدبعدیهاینسلبهنسلیازهرملتباورهایوعادات
هایمشخصهازداشتنتداوموبودندارریشهعام،مقبولیتزمانی،بیجمعی،

هندسی،دستهسهبهتوانمیکلیطوربهرانمادها.استهنردرنمادپردازی
تاآغازازحیوانیوگیاهیهندسی،نمادهایاین.نمودتقسیمحیوانیوگیاهی
هبهاآنازبعضیکهشوندمیدیدهاسالمیوسنتیهنرهاینمادگراییدرامروز

درامروزتاخورشیدنقشچوندیگربرخیواندشدهمحوتاریخدرتدریج
.اندماندهباقیایرانسنتیواسالمیهنرهایهایشاخه

یکبههنر.کندمیبررسیوارزیابیرانمادهادیدنازحسیفعالیتزیباشناسی،
وآیدمیدرانسانیدرکقابلحقیقتیکصورتبهوشودمیتبدیلپدیده

وسیلهبهکهگیردمیقرارقوانینیمعرضدراست،انسانیحقیقتیککهمادامی
.ستاهنریآثارارزیابیوهنراصلیمحورزیباشناسی.استشدهتحمیلانسان

درشاهمیتشکبیزیباشناسیمالحظاتشود،هنربهراجعکهقضاوتهرگونه»
.(1363:18کوب،زرین)«.استاولدرجه
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برایروزامبهتاکهشوندمیمحسوبماگذشتگانپندارهایتبلورنمادین،هاینگاره
اندینسرزماینکهنهایآیینوباورهاازپایداریوممتدبازتابوماندهیادگاربهما
اینمفاهیمشناختاینبرعالوه.اندنمودهحفظتاریخطولدرراخودتداومکه

نینشیهموزیباییخاصیتدرکباتادهدمیدستبهابزارینمادینهاینگاره
.گرددآشکارنیاکانمانازماندهبرجایآثارازبسیاریدرنهفتهرازهاینمادها،

خورشید
عنوانبهخورشیدازارزشمندترچیزیجهانعینیاتیهمهدردانتهگفتهبهبنا»

همهوخودنخستاش،مرئیزندگیباخورشیدکهزیراندارد،وجودخدانماد
.(1386:132کوپر،)«.گرداندمنّورمیرازمینیوآسمانیاجرام

پیشچهارموسومهایهزارهدروبودبرخوردارخاصیاهمیتازخورشیدایران،در
ابایراندرخداخورشیدِداشت؛قرارخدایانبزرگترینشماردرخورشیدمیالد،از

.بودباستانایرانازداریپاسوروشناییخدایکهشدمیخوانده(مهر)میترانام
رایبکهدیگریلغت.گویندخوَرشیدپهلویدرهورخشئتواوستادرراخورشید
معنیبههمهورخشئتیاهوراوستادر.استآفتابکلمهرود،میکاربهخورشید

یاآفتابمعنیبهکهجاهاییدر.استایفرشتهنامهمواستخورشیدقرص
دربندهشدر.استشدهذکرجایکستارگانوماهباغالباً.استخورشیدقرص

گیاهان،زمین،آب،آسمان،»:استآمدهچنینخورشیدگاهجایوآفرینشیباره
اییجآسمان،میانهدرخورشیدجهان،طلوعهنگام.گرفتندشکلانسانوحیوانات

یورشو(بهاریاعتدال)ابدیبهاریدرگویی.ایستادایستد،میظهرهنگامهکه
قرارهمامتداددرایگوشهدرآسمانوزمینخطوساختدگرگونراعالماهریمن،
.(1383:101راسل،)«.کردتغییرفصولرو،اینازوگرفتند

خورشیدنامهای
یدخورشدیگرنامودرخشندهیعنیسوریا:عبارتندازخورشیدهایناممشهورترین

.استآمدهنیزمنشاءومنبعمفهومبهنیزو ازلیگسترةیعنیتیاآدی
آفتابگلونیلوفرگل،شکستهصلیب،صلیبچلیپا،دارما،چرخمهر،گردونه

دردیربازازکائناتنظامگردشاستبودهخورشیدنمادهایوآیکون،گردان
درواالجایگاهیهایشناموخورشیدواستداشتهرواجخاورمیانهباستانینمادهای

.اندداشتههنر

1394زمستان 4



ایراندرخورشیدقرصنماد
برای.استبودهبرخورداررفیعیبسیارگاهجایازخورشیدکهناقواممیاندر

شماربهخیزیحاصلونورسرچشمهکهبودهایالههسانبهخورشیدایشان
بخشیکهبطوریاند،بودهقائلایویژهاحترامخورشیدبرایایرانیان.استآمدهمی

چنینهموبودیافتهاختصاصخورشیدستایشبه«خورشیدیشت»نامبهاوستااز
پیک.(1383چی،عتیقه)استرفتهمیشماربهنیزایزدمهرنمادهایازیکی

یعنیهستند،(sol)سُلهاینشانهکهاستنمادهاییازبعضیدارایخورشید
درمرتبهاینبهگانیافتهتشرف.استتازیانهومشعلشعاع،دارایکهتاجی

سومهزارهاواخر)شوشازمُهرهایی.گیرندمیقرارسُلگاهجایدرهمگانیضیافت
،(میالدازپیش2500حدود-میالدازپیشدومهزارهاوایل-میالدازپیش

ازپیشدومهزارهاوایل)حسنلو،(میالدازپیشدومهزارهاواسط)چغازنبیل
دیدهنقوشیمیالد،ازپیش(2200-2100)نیآنوبانینگارهدرچنینهمو(میالد

واهمیتبیانگرکه.اندنمودهترسیمآندرراخورشیدایگونهبهکهشودمی
خورشیداغراق،بدون.(1375بیانی،ملکزاده)استبودهایراندرخورشیدجایگاه

کهنقشی(1تصویر).یافتهخامنشیانهنردرراآنتوانمیکهاستنقشیزیباترین
ضیبعدر.استمودهننافولایشانافولباوظهورهخامنشیانامپراطوریظهوربا
بهطفقدیگربرخیدرواستآمدهآندرونانسانیتصویربانقشاینهانگارهاز

هبایراندر.استگسترانیدهبالصفحهباالیبرکهاستداریبالقرصصورت
.استشدهیافتآندرنگارهاینکهکرداشارهناتومیهایینمونه
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بیستون
دارد،تنبرپارسیلباسکهشودمیمشاهدهبیستونحجاریدرایپیکره
خدایانسربرمعموالًکهایاستوانهکالهیوآشوریسبکبهمربعیدرازریش
جفتیباخوردمیچشمبهسرشباالیپرهشتایستارهوسربراستالنهرینبین
بهرادیگردستوداردالهینماددستیکدرونیستتیزآنهاسرکهپهنبال

(2تصویر).استکردهبلندسالمنماد

هادخمهگور
بهستایشونیایشنشانهبهراخوددستشاههخامنشیهایگوردخمهرویبر

فروهر،مقدسمظهربهوکندمیدرازخودسرباالیفروهرودانآتشسوی
;1381فیروزمندی،وسرفراز;1320مصطفوی،)کندمیاحترامآتشوخورشید

جمشیدتختوبیستونپیکرههمانندنماداینباالییلبهجاایندر.(1348سامی،
همانندوستنیبلندسرشتاجکهاستاینبیستونپیکرهباتفاوتشواستپهن
اینکهدیگریهایمکاناز.(1380کخ،;1385بویس،)داردسربرکوتاهتاجیشاه
صحنهمادیمنسوبهایگوردخمهبیس،هیمعبدبهتوانمیاستشدهیافتنماد

.(5و4و3تصویر).کرداشارهدهسرخوفخریکاوند،اسحاققیزقاپان،،

1394زمستان 6

 بیستونحجاریدرمزدااهورایافروهر،خورشیدنماد-2تصویر

گوردخمه-3تصویر
غربیجنوباسحاق وند،

کرمانشاهدرهرسین

فخریکا،گوردخمه-4تصویر
مهاباد،شرقیشمالدر

.غربیآذربایجاناستان

سرخگوردخمه-5تصویر
وادآبشمسروستابینده،

.اهکرمانشاستان،دهسرخه



جمشیدتخت
جنوبیهایدرگاهجرزهایرویبرهاوبآنسایهباالیها،درگاهبدنهرویبرتختتاالردر

دیدهمتر،سانتی5/59طولباشمالیهایدرگاهدرومترسانتی58طولبهنماداین
(7و6تصویر).نداردوجودداربالقرصزیرزائدهودمکهاستشده

وبازبصورتنیلوفرگلنظیرنقوشیواستایستادهصورتبهجنوبیدرگاهدرنماداین
ومترسانتی5/76طولباشوراتاالرشرقیدیوارهایرویبر.دارددستدرگونهغنچه

شبیهپیکرهاینجاایندر.دارددستدرحلقهوغنچه،گلجایبهتاالرشمالیدربدر
همانندونداردسربرالنهرینیبینایاستوانهتاجکهتفاوتاینبااستبیستونپیکره

ودداردستدرحلقهبیستونشبیههمبازواستنهادهبرسرکجاندکیراتاجشاه
آنهارنگلبهوشدهقرمزوسبزرنگبهپرهاواستنازکهابالسربیستوننقشبرخالف
دارالبنمادرویرنگکاربردمتوجههرتسفلدبارنخستینبرایواستداشتهدیگری

نقشبدونآپاداناشرقیوشمالیهایپلهراهنماهایمرکزیهایقسمت.استشده
راهباالیبرغربی،مدخلرویتچرکاخدر.استیافتهنمودداربالقرصگونهبهوآدمی

هایبالوشودمیپدیدارمدورایصفحهدرایپرندهدممرکزی،کتیبهباالیهایپله
رمدوعالمتپله،راهفوقانیقسمتدرهدیشکاخدر.استکوتاهبسیارمزبورطرح
باالیبرنشانهایننمونهآخرین.داردچپدستبهایحلقهواسترخنیمازداربال

ازکهاستایندرجالبنکته.شودمیدیدههخامنشیسومداریوشتمامنیمهآرامگاه
درجمشیدتختدر.نداریمنقشیجمشیدتختدربیستوننقشسیاقوشکلباداریوش

رویکهشدهیافتمترسانتی5/12×5/12ابعادبهالجوردسنگازایصفحهآپاداناتاالر
مهریک.(1348سامی،)خوردمیچشمبهگستردههایبالباعقابیکنقشآن

داربالحلقهکهاستمُهریدیگریوداریوشازمصر،تِبِسدرازآمدهدستبهایاستوانه
وسرفراز)استانسانچهرهفاقدودهدمینشاندرخترویبرقسمتدودررا

وفیروزهوکاریعقیقبااولداریوشزمانازطالگوشوارهجفتیک.(1381فیروزمندی،
وگلدستیکدردار،چینبلندکالهبادارریشپیکریتنهنیملنگههردرکهالجورد
(8تصویر).(1385بویس،)استموجودبلندکرده،سالمعالمتبهرادیگرشدست

1394زمستان 7

دار  در تخت نقش نگاره بال-6تصویر
(.1320:مصطفوی)جمشید، ایران

دار  بر نقش نگاره بال-7تصویر
دیواره پلکان شرقی آپادانا، ایران



ازاستشدهدادهقرارجاآندرسوئزکانالترعهحفرهنگامکهداریوشلوحه
نشانخورشیدداربالقرصزیرپادشاهتصویرکهمتر؛سهارتفاعبهاستخاراسنگ
(9تصویر).استشدهداده

اززیادیقطعاتجمشید،تختخزانهمرکزیحیاطشرقیشمالگوشهنزدیک
.استآمدهبدستدهدمینشانراداربالمدورصفحهعالمتکهکاریکاشیبدنه
جمشیدتختخزانهدرداربالفروهرعالمتبانقرهوطالمفرغی،برجستههایورقه

شوشکاخهایکاریکاشیدر.(1342:47اشمیت،)استشدهیافتزیادمیزانبه
درچنینهم.(1378کرتیس،)خوردمیچشمبهداربالحلقهنقشاسفینکسباالی

،کخ)استشدهدیدهنقشاینخشایارشاهوداریوشدورهازآمدهدستبهمُهرهای
یکومربعیتکمهیکدر.گنجدنمیمقالاینآنهادرتمامیتوصیفکه.(1380

پترزبورگسنآرمیتاژموزهدرکهاستشدهکندهاهورامزدانقشطالگردنبند
.شوندمیدارینگه

1394زمستان 8

 گوشواره ی طالیی از دوره ی هخامنشی-8تصویر 

 سنگ نبشته داریوش در آبراه سوئز، -9تصویر
نسخه کبریت، متن فارسی باستان و عیالمی



نمادهندسی
نماد

گیاهی
نمادحیوانی

عنوان

نماد

دایره پرتودار

چلیپا

دایره

چرخ

دارقرص بال

آذین گل 

سرخ

نیلوفر

شیر

اسب

گاو

گراز

عقرب

نمادهای 

خورشید

شاخ خمیده صاف

شاخ بزکوهی از نمادهای ماه است

رودخرگوش از نمادهای ماه به شمار می

ماه از قدیم نماد ماه بوده استهالل

بزکوهی ربالنوع ماه است

لث بدن گوزن در بسیاری از نقوش با دو مث

و نشان داده شده که قبالً نماد آسمان بوده

یاری در بس. بعد به ماه اختصاص یافته است 

از موارد نیز خدای آسمان از خدای ماه قابل 

.تفکیک نیست

نخل

بزکوهی

شیردال

سرعقاب، 

شیر، بدن

دارچنگالپای

مار حلزون

گوزن

خرگوش

نمادهای 

ماه
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نمادهای ماه و خورشید-1جدول 



توضیحنمادنقشنماد

هالوتوس در میان شاخبزکوهی با گل
هابزکوهی با عالمت گردونه خورشید در میان شاخ:
اره عموماً پس از فرمانروایی خورشید، عالمتی شبیه ست

های گویند، در بین شاخ« لوتوس»چندپر که اصطالحاً
.بزکوهی به عنوان نماد خورشید رسم گردیده است

ان گاو در ابتدا از حیوانات متعلق به ماه بوده و در زم: گاو
.گرددپرستش خورشید حیوان متعلق به آن می

اسب از دیگر حیوانات منسوب به خورشید است: اسب.

روزی، شیر نماد میترا، خورشید، تابستان، گرما، پی: شیر

.قدرت و نور است

کویر، خشکی و نمادصبر، تحمل، استقامت، حیوانِ: شتر
.آفتاب است

خورشید و بشارت از پرندگان منسوب به مهر، پیک: کالغ
.دهنده میتراست

نماد متعلق به خورشید است: عقرب.

ه در ابتدا متعلق به ماه و بعدها از حیوانات متعلق ب: مار
گردید و تهدیدی مهر گشت و به همراه میترا نقش می

.شودبرای درخت ماه محسوب می
الل این پرنده نشانه اقتدار و توانایی و ج: عقاب یا شاهین

و عظمت بوده است و در دوران باستان سمبل قدرت و 
این »در عیالم مظهر خدای . فّرشاهی بوده است

های شاهین با بال. خدای حامی شوش بود«شوشیانگ
پیکی . گشوده مظهر حمایت الهی و خدای حامی است

.است میان خورشید و آدمی

نمادهای حیوانی متعلق به خورشید-2جدول 
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توضیح نماد ادهای  هندسی نم

های خورشید. چرخ، نمادی از خورشید است: چرخ پرتو

هه چون مرکزی اندکه محورش همای چرخی شبیهبه پر

.گر مبدأ اصلی استحرکت، نمایانبی

در آئین میترائیسم، حلقه، خود نمادی از چرخ : حلقه

همواره تصویر مقدسی ب. است وده حلقه و اصوالً دایره 

.است و کانون آن مرکز وحدت است

های پیاپی نمادی است، نشان دهنده زیگزاک:زیگزاک

.اشعه خورشید است

مهر»خورشید آریایی یا: سواستیکا ردونه گ»یا « گردونه 

های دیگر نشانه آسیایی معروف به نام« خورشید

های ترین نقش مایههستند که یکی از دیرینه« سواستیکا»

این . های کهن وجود داشتهباستانی است و در بیشتر تمدن

ر مثالً د. نشانه در هر منطقه مفهومی خاص داشته است

چین نشانه شادکامی و خوشبختی و در ایران مظهر و 

یان گاه این عالمت در م. نشانه نمادین خورشید بوده است

.شودشاخ بز کوهی دیده می

نمادهای هندسی متعلق به خورشید  -3جدول
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نمادهای گیاهی متعلق به خورشید-4جدول 

نقشنماد توضیحنماد

ورشید گل لوتوس را اصطالحاً گل خ: گل لوتوس یا نیلوفر آبی

.نامند در ایران باستان عالمت مقام سلطنت نیز بوده است

درختی همیشه. درخت سرو یا کاج ویژه خورشید است: سرو 

ه ماه سبز و با طراوت، کنایه از بهار است و گاه آنرا را منسوب ب

.دانسته اند

مانزگذشتباوبودهبرخوردارخالقاستمراریازخودتاریخسراسردرهانماداین
از.استدادهانطباقاسالم،ازبعدوقبلفرهنگیمتفاوتشرایطباراخود
دردینخدمتبههنرمندانآثاروهنردرخورشیدمتعددنمادهایکهروستاین

.شودمینامیدهایرانمساجدتزیینینقوشگراییآرمانراهنمایکلیدواستآمده
موضوعاینوکردندنمیواردخودمعماریبهرازائدعناصرگاههیچایرانیمعماران

هایصورتیهمهشد،روشنکهطورهمانزیرااستصادقنیزتزییناتمورددر
چنینهم)دورهبهمربوطمشخصمفهومیومعنادارایایرانیمعماریدرتزیینی

برآوردنبلکهمحیطزیباسازیتنهانهجهتدروهستندخود(اعتقادات
.اندشدهکارگرفتهبهانسانروانیوروحینیازهای

ناهایبکالبدبهروحالقایدرسعیچنیناینتزییناتینمودنواردباهنرمندان
موفقبسیارموردایندرگفتتوانمیکهنمودندمساجدهمچونارزشمندی

.اندبوده
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نقشنماد توضیحنماد

بزکوهی با حلقه ماه و حرکت آب و گیاه هومه

هابزکوهی با صلیب مالتی در میان شاخ

هایی بزرگتر از اندازه معمول و درست بزکوهی معموالً با شاخ

گاه فقط شاخ . ها ترسیم شده استشبیه هالل ماه بر سفالینه

(.21، 1333صمدی، )او نماد ماه است

.  ها بودها بر روشناییای از پیروزی تاریکیگوزن نشانه: گوزن

.انداین حیوان را، از حیوانات متعلق به ماه دانسته

دار است و به همین گاو جزو حیوانات شاخ: گاو و یا شاخ گاو

.دلیل حیوان متعلق به ماه است

با این حیوان به سبب تشابه تصویر ظاهری گوش: خرگوش

(.24: 1367صمدی، .)ماه، حیوان وابسته به ماه استهالل

دار نقش شناخته مار شاخ. از خدایانِ نماد باروری است: مار

شده ماه است اما پس از پرستش خورشید، مار متعلق به 

گردد و تهدیدی برای درخت شود و نماد میترا میخورشید می

آیدماه به حساب می

نمادهای حیوانی متعلق به ماه-5جدول 

ماهنمادوشناسیزیبا
یدهپرستابتداییاقواممیاندرکهاستطبیعتبکرعناصرترینقدیمیازماه
مقامکهباشدخدایانیزمرهازماهشایدمعتقدندمحققینازایپارهحتی.شدمی

ارشکعصرجانشینکشاورزیعصرکههنگامآندرشاید.استداشتهالوهیّت
خورشیدخدایانواقعدرکرد؛واگذارخورشیدبهراآسمانحکومتماهگردید،
:1383صمدی،).هستندماهخدایانیافتهشکلتغییرهایصورتبعدهایدوران

13-12).
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نمادهای هندسی متعلق به ماه-6جدول

نمادهایهندسیمتعلقبهماه توضیحنماد

شدهدانستهماهنمادهایترینقدیمیازنماداین:مالتیصلیب

.استشدنتعبیرماهدورانچهاربهآنمثلثچهارواست

دنماگوزنابتدادر:رأسازهمبهچسبیدهمثلثدوومثلث

مثلثبعدها.دادندمینشانمثلثدوباگاهراآنکهبودآسمان

ماهخدایانازبسیاریدلیلهمینبهگردیدماهنمادهایاز

.نیستندآسمانخدایانازتفکیکقابل

..استماهنمادماههاللباشباهتسبببه:هالل

دارد،نامماهآبدانکهنقشاین:هوماگیاهوآبامواجبادایره

.استبارندگیصفتبهاشارهباماهنماد

.استبارانعالمتماهدورهاله:دورهالهوهاشعاعباماهدایره

باشد،شدهترسیمهاییشعاعآندورگاهکهایدایرهروایناز

.استماهنماد

یلقبازجانورانیشاخ:قوچشاخبابزکوهیشاخ(شاخ)مارپیچ

نمادماه،هاللباشاخظاهریشباهتسبببهقوچ،وبزکوهی

زاقوچشاخکهگفتبایدقوچ،شاخبارهدرالبتهاست،ماه

.استخیزیحاصلوبارورینمادهای



وماهوخورشیددرطورکلیبهارواحکهبودنداعتقاداینبرالنهرینبینمردم
قدیانی،).گردیدندخدایانهمانندشانبرایهااینتدریجبهودارندمکانستارگان

«شمس»خورشیدکهداشتنام«سین»النهرینبیندرماهخدای.(1374:35
حالتدرسین.داشتشمشازواالترنقشیوبودشدهپنداشتهویفرزند
سربردستاریمعموالًوالجوردرنگبهدرازریشبابودپیرمردیاشمادی

بهواستمؤنثنیرویمظهرمعموالًماه.(1385:56منصوری،ودادور).کردمی
همیشهاوبهوابستهالهه هایوالهه-مادر.می شودشناختهمادربانویایزدعنوان

ارتباطدردرختانوگیاهانرویشوخیزیحاصلبامی شوندماهمربوطماهبه
بیوابدیتطریقهمینازواستمرگوتولدنمادآسماندرماهمراحل.است

خودبهمختلفیصورت هایماهواقعدر.می کندتداعیراحیاتتجدیدومرگی
ود،می شپروکاستهدائما.ربعآخرینوتمامماهنیمه،ماهربع،اولین.می گیرد
.دارددگردیسیوحیاتتجدیدآبومارمثلهمماه.می یابدوالدتومی میرد

برهعقید.استارتباطدرباروریباروهمینازومی رودشماربهبارانبخشندهماه
مرگباماه.استماهتابعگیاهان،خیزیحاصلمثلجانورانباروریکهاستاین
نوعاینواقعدرولینمی شوددیدهآسماندرشبسهزیرا.نیستارتباطبیهم

همیکنندگتطهیرخاصیتماهایرانی،اساطیردر.استزندگیدیگرنوعمرگ،
.استشدهدادهنسبتماهبهیشتهفتمیناوستا،در.دارد

رویکرددوباکهکانتمنظرازآید،میپیشعقلوخیالتبادلماهمشاهدهدر
مبهمتیواقعیراهنرویبگوییمتوانیممیداشتهمخالفتکالسیکزیباشناسی

میانتامنسبتیکهبودزیباشناسیدرزمینهسنتیکهحالیدردانست،نمی
وهیومچونافرادیگراییحسدیگرسویاز.کردمیبرقرارهنروواقعیت

رفاًصزیباشناسیتجربهکهبپذیردتوانستنمیاو.نپذیرفتهمراهاچنسون
.کردیمعرفخاصلذتیتجربهراتجربهاینکانت.باشدآدمیروانحسیتوانایی

لذتعقلوخیالمیانتعادلازکنیم،میمشاهدهراهنریاثریماکههنگامی
ولطدرخورشیدوماهنمادهایمشاهده.استزیباشناسیلذتیکاینوبریممی

ویازهانارضاینوعازکهنمودهنمایانانساندررازیباشناسیلذتنوعیبهتاریخ
ماالامیومنافعازجداکامالاستلذتی.نیستانسانیهایخواستهوهااشتیاق

هگلریاتنظدربیشوکمرانکتهاینواستعقلوخیالازتلفیقیزیباییاین
وعملیعقلنظری،عقلیبارهدراشگانهسهنقدهایدرکانت.بینیممیهم
سخنآنارزیابیمعیارمعناووماهیتزیبایی،یبارهدرتفصیلبهحکمیقوه

تخیل،یمسئله.داردوثیقیارتباطاخالقبازیباشناسیکانتبرای.استگفته
امااستکانتشناسیزیبامحورهایازنیزهنرمندخالقیتورنج،لذتذوق،

وکمحصدورکیفیتوشناختیزیباییداوریدارد،اهمیتبیشتراوبرایچهآن
.(1387:همتی)زیباستاموروهنریآثاراریابی
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باستانایراندرماهتقدس

ماهکهپایانیبیحیاتوواقعیتعلتبهواستمتمرکزماهدرکهقدرتیسبببه
اه،ممیانمناسبات.استگردیدهمردمانمسجودومعبودرفته،شماربهآنمظهر
وکردهمشخصراماهاهمیتوقداستپیشازپیشحیواناتوهارستنیباران،

دمیآکهدلیلاینبه.استساختهمطرحجهانباروریمنبعیگانهعنوانبهراآن
درماهکند،بیاناشارهبهراخویشقلبیمکنوناتکهاستبودهآنپیدرهمواره

نمودهایفارااساسینقشهنر،مسیردرویافتهنمادینایجنبهنگارهاونقش
بودهتوجهموردهموارهسماءمسحورنورواینقرهنگاراینماهایران،در.است
شههمیباستانایرانمردمنزدهمطبیعتمفیدعناصرسایرماهبرعالوه.است

ماههخامنشییدورهازقبلتاباستاندوراندر.اندمیرفتهشماربهقداستمجالی
تهکاسماهاهمیتازمختلفدالیلبهآنازپسامابود،برخوردارواالتریاهمیتاز

ورفتکاربهنیزنمادخورشیدعنوانبهماهبهمربوطعناصردورانایندر.شد
هبراخوداهمیتهرگزماهوجوداینبا.شدبیشتردوراناینخورشیددراهمیت

بودهاحترامموردمفیدعنصریکعنوانبههموارهوندادهدستازکاملطور
بهایمانخاطربهزرتشتازپیشباستانایراندر.(1389:108آزادبخت،).است

اینساکنهایایییآراعتقاداتازکهطبیعتعناصرپرستشومتعددخدایان
عنوانبههموارهبخشدمیروشنیراظلمانیوتیرهشبکهماه.استبودهسرزمین

وامعجبررسیتحقیقیمقالهچنددر«اکرمن».استشدهستاشخدایانازیکی
کهایرانازآمادهدستبههایسکهوهاسفالمهرها،نقوشرویبردارددقیقی
بهخویشتحقیقاتپیدروی.استمسیحمیالدازپیشچهارهزارسالبهمتعلق

بودهخداییاولینماهعیالم،وایراناولیههایتمدندرکهاسترسیدهنتیجهاین
اینسوایرادیگریهایارزشومذهبیاعتقاداتگرچه.استشدهمیستایشکه

دینیآییندرمقولهتریناساسیوترینعمدهراماهقاطعیتباولیشود،نمیمنکر
هنروفرهنگدرتزئینینقوش.(109همان،).آوردحساببهتوانمیدوراناین

هنریآثاردادنجلوهچهاگرداردظاهریزیباییازفراترگاهیجایاسالمیایرانی
همواالتریهایارزشازهنراینولیاستهنرایرانیمهمهایشاخصهازیکیخود

یقتحقدر.داردهممعانیبلکهنیستشکلورنگفقطنقشهر.استبرخوردار
باطنیونادیدنیمعناییکدیدنحکمدرآغاز،درهنراسالمیدرنقشهرظاهر
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اهیممفازبسیاریدرکواحیامطمئناًایرانهنرازبُعدایندرپژوهشومطالعهبا
لفظازغیریافراترمعناییکهاستایکلمهنماد.داشتخواهدپیدررانمادین

کهاستهایینشانه(شدهنامیدههمسَمبُلومَظهَرکه)نَماد.کندمیالقاراخود
.باشدمی تواندهااینجزوچگونگیمفهوم،،شئ،اندیشهایکگرنشان

باراردادقپایهبریاطبیعیبطورشکلشکهباشدمادیشیءیکمی تواندنماد
نمادفروهرنمونهبرای.باشدداشتهپیوندمی کنداشارهآنبهکهچیزی

ازیبچیزهیچ.استمقدمذهنعنصرکندکه،میاحساسکانت.استمزداپرستی
نسبتشئبهرازیباییما.دهدنشانچنینراآناحساساینکهمگرنیستواالیا

تمایالتهمهازفارغلذتیعنیسودجویانه،غیرلذتآندرتفکرکهدهیممی
ازعکسبربلکهنیستآگاهانهروندیکنمادهاگیریشکل.دهدمیمابهشخصی،

اوقاتاغلب.می شوددادهبیرونوتولیدناخودآگاهدلازشهودیاومکاشفهراه
کهمی پذیرندتأثیرآنهاازیامی شوندنتیجهرویاهاازمستقیمطوربهنمادها

.دهستنناپذیرمقاومتوجبرینفوذیدارایوروانیانرژیازپرنمادهاگونهاین
انسانیفلسفوتکنولوژیکخودآگاهانهخیال پردازی هایبیانگربایدتنهانهنماد
کلیتازتقلیدیباید:دهدخبرنیزاوحیوانیسرشتژرفایازبایدبلکهباشد

هنردرخودالعادهفوقهایزیباییباماهونمادباشدهمانیکنندهبازگووانسان
.داردمجددبازنگریبهنیازامروز

ایرانهنردرکاربرداساسبرخورشیدوماههایمایهنقشبندیدسته

ودادهاختصاصخودبهایرانهنردررامهمیجایگاهخورشیدوماهنمادینتجسم
مفاهیمداراینقشاین.استگرفتهقرارهنرمندانتوجهموردمتمادیدوراندر

نورکهاستبودهروزنه اینمادخورشیدقرصاسالمازقبلاستفراوانینمادین
رااهوبرجستهنقشدرخورشیدقرص.می شدجاریزمینبرآنطریقازیتهّالو

موضوعاینبیانگرنیزگرفتهقرارهستندیکدیگرامتداددرکهبالدووسطدرمزدا
ازکهقوانینیتوسطتواندنمیهرگزاحساسپایهبرقضاوتنویسد؛میکانت.است
بررسیکانتاصلیهدفو.شونددهیجهتشوندمیناشیمحضعقل

شاملراشناسیزیباطبیعی،صورتبهکهبودمحضعقلیانابهایویژگی
سنگیدیوارهایوستون هافرازبربالدوهمراهخورشیدقرصنقش.شودنمی

ازیقیتلفزیباییاینواستبودهزمینازآسمانداشتننگهجداوآسمانمحافظ
باعموماًخورشیدمدورنقشازملهمشمسهمسلمینهنردر.استعقلوخیال
قوشنازاستفادهبامواردبعضیدروهندسیکتیبه،خطایی،اسلیمی،نقوش

.استشدهطرحپرندهیاماهیمثلحیوانی
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رآن،قآغازینصفحهتذهیبمثلمذهبیآثاردرکهتزئینیهنرهایاکثردرنقشاین
افی،قالی بکتاب آرایی،مثلهنرهادیگردریاومساجدوگنبدهابیرونوداخلتزئین
وحسیاکادرچگونگیتحلیلاست،گرفتهقراراستفادهموردوفوربهسفالوفلزیآالت

.شودمیمحسوبآثاراینزیباشناسیکارکردناظر،توسطهنریآثاراینمفهومی
هیگاکهاستشدهکارهنرمندانتوسطمختلفیصورت هایبهشمسهنمادیننقش
تکرارازکثیریجمعصورتبهیاوکوچکپرتوهایباهمراهخورشیدقرصشبیه

خورشید،قرصداخلدرگاهیاستدادهپوششراسطحکلکهگونه ایبهشعاع ها
شدهقشنگونه هابرسیاهخالوپیوستههمبهابروهایبامؤنثشکلبهانسانیصورت

بهمرغسیشیر،ماهی،چشمه،مثلدیگر،نقوشباشمسهنقشموارداینبرعالوه.است
هدیدمسلمینهنریآثاربیشتردرخورشیدنماداستشدههمراهترکیبیصورت

وانعنبهراآنمی توانجملهازکهاستفراوانینمادینمفاهیمومعانیدارایومی شود
هکاستجوانییاروزنمادگاهخورشیدمجموع،در.دانستوحدانیتنورویتهالونماد

لبخند.می دهدنشانراحیاتنیرویوشادیسرزندگی،غیرمستقیمیامستقیمطوربه
دریمحدودیتواقع،در.استتابستانمظهریاوآفتابدررسیدهمیوه هاینمادخورشید
شناییرولوازمتبلیغاتدرمی توانخورشیداشعهازحتیندارد؛وجودنماداینازاستفاده

.کرداستفادهجواهروطالتبلیغاتیاو
است،داشتهادامهامروزبهتاکهدهدمیخبرباستانمردمانحدبیذوقازماهنمادهای

یارهبدرتفضیلبهحکمیقوهوعملیعقلنظری،عقلاشگانهسهنقدهایدرکانت
وذتلذوق،تخیل،یمسئله.استگفتهسخنآنارزیابیمعیارومعناماهیتزیبایی،

بیشتراوبرایچهآنامااستکانتزیباشناسیمحورهایازنیزهنرمندخالقیتورنج
وراموهنریآثارارزیابیوحکمصدورکیفیتوشناختیزیباییداوریدارد،اهمیت

ند،کاستفادهخورشیدازمی تواندهمگرافیکطراحیانقاشیک.(1387همتی،)زیباست
یگردجنبه هایازمی توانداو.باشدنداشتهمستقیمارتباطکارشعنوانبااگرحتی

بهواندتمیکهآنمرکزوخورشیداشعهبودنگستردهویژگیمثالً.ببردبهرهخورشید
دوخورشیماهنمادشوند،استفادهنیزدکورطراحیدرمی تواندبیفشاند،نوراطراف

هبتامی گذاردبازراهنرمنددستهموارهکهاستدیگریچیزهایخلقبرایزمینه ای
وزیادامکان هاینمادایندلیل،اینبه.برسدهنریگوناگونعرصه هایدرخالقیت

.نمی شویمخستهآنهادیدنازهرگزماکهمی کندایجادرامتنوعیبسیار
انباستایرانمردمانبرایهموارهآسمانیاجراموستارگانانبوههمراهبهپهناورآسمان
،خدایانجایگاهانسانبرایآسمان.استبودهآئینیهاینگارهوهاآئینباورها،گاهخاست

برابردرراخودانسانزیراشدمیدانستهاوسرنوشتبرحاکمنیروهایوقدرتسرچشمه
ازبعضیدلیلهمینبهودانستمیممکنغیرراآنبهدسترسیوناتوانآسمانعظمت
.رسیدندخدائیمرتبهبهویافتهنیکگاهیجایآسمانیهایپدیدهواجرام
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رانقوشیکیهانیهایپدیدهوستارگانازخودشانتلقیاساسبرباستانمردمان
راخودتاکردندمیکوششروزمرهزندگیآنهادرکارگیریبهباوکردندمیترسیم

دربمخرنیروهایگزندازیاودهندقرارآسمانینیکوقدرتمندنیروهایپناهدر
آسمانیاجرامترینتابانوتریندرخشانازکهنیزماهوخورشید.دارندامان

وماهتأثیر.اندداشتهباستانمردمهنریآثاروباورهابرفراوانتأثیریهستند
بهتااستشدهآنهاموجببهمردمعمیقوابستگیوزمینیانزندگیبرخورشید

درونزمیرویبربشرپیرامونیپدیدهبرانگیزترینتوجهوترینمحبوبعنوان
موجبطوالنیهایزمانگذردرخورشیدوماهجایگاهواهمیت.باشدآسمانپهنه
دیدههانگارهسنگترینکهنوسفالنقوشترینکهنرویبرآننگارهتاشده
.شود

گیرینتیجه
کاربردگفتتوانمیباستانمردمزندگیدرماهوخورشیداهمیتبهباتوجه

ایرابطههاآناعتقاداتباکهمردم،زندگیشرایطباتنهانهنماددواینزیباشناسانه
هستند،مرتبطیکدیگربهزیباشناسیوزیباییمقولهایندر.استداشتهتنگاتنگ

کدامهیچوکنندمیعملمتفاوتکامالًحوزهدودرایمانوعلمبود؛معتقدکانت
اوتمتفنوعاًکهتجربهازثالثینوعکهاینمگررودنمیتحلیلبهدیگریاجزایدر

رااحساسکانتچنینهم.نمایندعملسنتز،یکصورتبهوشودمحققباشد،
متعالیعقلیشناختکهراحسیجهانادراککهدادقرارارادهوفکرورای

براساس.کندمییابیعلتدهدمیاوجحسیماورایفضاییبهراانسانوکندمی
.یافتدستزیرنتایجبهتوانمیگذشت،چهآن

ذهنیالگوهایکهنوازلیهاینمونهاز،جاودانگیمفهومدادننشانبرایانسان
.استکردهاستفادهزیباشناسیعلمازذاتیصورتبه

دروگشتهخورشیدوماهنقششناوربودنباعثالگوهاکهناینبودننمادین
.اندشدهآشکارگوناگونهایکسوت

وهنربینرابطهدلیلبهمختلفهنرهایدرخورشیدوماهنمادهایتغییرات
وجودقدیموجدیددستاوردهایبینهموارهکهاستتداومیومردماعتقادات

کیفیتیییزیبابلکهنیست،شئدرکیفیتیزیباییکهآنجاییاز.استداشته
ازایگونهزیباییگیرد،میشکلکند،میتأملآنبهکهمخاطبیذهندرکهاست

احساسیهرکهجاآناز.استعینوذهنانطباقیارابطهنیزاحساسواحساس،
ذهنردسادهحسیتأثیرجزچیزینیززیباییپساست،حسیتأثیراتزمرهدر

تصویریکیفیاتازاندتوانستهمختلفهایدورهدرصنعتگرانوهنرمندان.نیست
بهرهخودزماناعتقاداتمعناییومفهومیبیانجهتدرخورشیدوماهنمادهای

دارایودارندزیباییازفراترگاهیجایایرانیهنروفرهنگدرنمادهاوگیرند
.شودنمیدیدههرگزکههستندباطنیمعانی
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