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 Ancient Iranian astronomers with strong astronomical motives and divine 
prophecies have always sought to relate celestial phenomena to human behav-
iors. 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 sym-
bols 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 per-

formed 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 mil-
lennium 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 sur-
face 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 sem-
icircular 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 6
Pattern of the multi-storey sky, as depicted in a 
pottery bowl found in Susa, BC
(Pope vol. 1, 2008: 218)

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

Figure 4
Pattern of two interconnected axes, as depicted in a 
pottery bowl found in Susa
(Pope vol. 2, 2008: 1037)
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Conclusion
 The obtained data showed that ancient Iranians continuously used sky-

drawn patterns and cosmic signs in their artistic handcrafts. The present re-
search 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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جایگاه نمادهای نجومی در هنر ایران باستان )دورۀ پیش از تاریخ تا پایان دوره هخامنشی(

  چکیده
که  می دهد  نشان  را  تحول یافته ای  ذهنیت  ایران،  فالت  در  کشف شده  دست ساخته های  نخستین  هنری  غنای 
به احتمال  قوی، حاوی باورهای و عقاید محکمی است. در میان این باورها و اعتقادات، نظام نجومی بسیار قوی و پررنگ 
کند و زنده بماند، وضع اقلیمی  که مجبور بود با دست  خالی با عناصر طبیعی مقابله  جلوه می کند. برای انسان اولیه 
گّله تنها مایۀ امرارمعاش بود، توالی منظم تابستان و  کشت زار و  که  و جّوی بزرگ ترین دغدغه به شمار می آمد. زمانی 
کانون توجه اصلی و در  که اختالل در آن موجب وقفۀ حیات می گردید. ازاین رو، آسمان  زمستان به معنای خود زندگی بود 
کنان سرزمین ایران و گستره های فرهنگی اش،  که عقاید سا مراسم آیینی و متعلقات آن صاحب منزلت خاص بود. از آن جا
انواع اشیای مسی و مفرغی و نقش  بر سفالینه های منقوش، مهرها، و سپس  از میالد  از هزارۀ چهارم پیش  دست کم 
برجسته ها ثبت شده است، بدون تردید می توان  باوجود این همه اعتبار و منزلت آسمان در آن دوران، به وفور نشانه های 
که نگاره ها  کرد. با این وصف، در این پژوهش سعی بر این است  کیهانی و آسمانی را در هنر مردم باستان پیدا  عالئم 
گیرد تا  و نقش مایه های بدوی تا پایان زمان هخامنشیان، از حیث عالئم نجومی نقش شده بر آن ها، مورد بررسی قرار 
دریابیم نمادهای نجومی بر چه اساس شکل گرفته اندو این وفور نمادهای کیهانی در هنرهای ایران باستان ، نشان دهندۀ 
که از این  کتابخانه ای است. نتیجه ای  گردآوری اطالعات، با استفاده از منابع  چیست. این مقاله به روش تاریخی و شیوه 
گام های برداشته  شده در  که انگاره پردازی های نمادین ایرانیان باستان، نخستین  گرفته می شود نشان مي دهد  مقاله 

راه مهار محیط پیرامونشان است. 
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  مقدمه
آســمانی،  پیش گویی هــای  و  اختربینــی  قــوی  انگیزه هــای  بــا  باســتان  ایــران   اخترشناســان 
ــد  ــان معتقــد بودن ــد. آن ــا رفتارهــای انســانی بودن ــه دنبــال ارتبــاط پدیده هــای آســمانی ب همیشــه ب
بیــن در آســمان و آن چــه در زندگی شــان می گــذرد پیونــد محکمــی وجــود دارد. از حــدود 6000 ســال 
کــه این همــه توجــه بــه  پیــش، رصدگــران باســتان حــرکات آســمانی را ثبــت می کردنــد. روشــن اســت 
ــر ایــن اســاس پرســش های پژوهــش  آســمان در هنرهــای مختلــف باســتانی نمــود داشــته اســت. ب
گــردش فصــول و ســی  ح زیــر اســت: نمادهــای نجومــی همچــون خورشــید و مــاه و آســمان و  بــه شــر
کاربــردی داشــته اند؟  ج، از دورۀ مــاد تــا پایــان دوره هخامنشــی چــه تغییــر و تحــول و چــه  روز هــر بــر
ــت صــور فلکــی  ــه موجودی ــردن ب ــران باســتان و پــی ب ــر ای ــا ســیر تحــول نقش هــای نجومــی در هن آی
را می تــوان بــه دغدغــۀ  معــاش در آن دوره مربــوط دانســت؟ ســعی بــر ایــن اســت بــا مطالعــۀ علــم 
کــرده بودنــد و همچنیــن بررســی  کــه   6000ســال پیــش در ایــران باســتان بــه آن دســت پیــدا  نجومــی 
کــه حقایــق  کوچکــی از هنــر دورۀ مادهــا و هخامنشــیان ، نشــانه ها و نمادهــای نجومــی  بخــش 
کیهانــی هنــر پیشــینیان و  پنهانــی را در دل دارنــد بهتــر بشناســم و از ایــن طریــق رمــز و رازهــای 

ــان را دریابیــم. فرهنــگ و باورهــای آن

پیشینۀ  پژوهش
کارشــده  کمتــر  بــا هنــر باســتانی ایــران داشــته  کــه علــم نجــوم   هرچنــد دربــارۀ پیوندهایــی 
اســت، امــا مقاالتــی نیــز در ایــن زمینــه نگاشــته شــد. مقالــه ای از خانــم »مریــم امیریــان« بــا عنــوان 
از  آن  در  کــه  دارد  وجــود  قمــری«  هجــری   9 و   8 قرن هــای  نجــوم  نگاره هــای  »نشانه شناســی 
زاویــه ای نشانه شناســانه بــه خوانــش تعــدادی از نگاره هــای نجــوم قرن هــای 8 و 9 هجــری قمــری 
لت هــای  کلیــدی نشانه شناســی و دال پرداخته شــده اســت. تمرکــز اصلــی ایــن مقالــه بــر مفاهیــم 
ــارۀ  ــه درب ــد و در ایــن مقال ــری می باش ــور اخــص نگارگ ــری و به ط ــی تصوی ــی، در نشانه شناس بینامتن
گان ثابــت کار« نیــز مقالــه ای بــا عنــوان »تحلیــل  کار نشــده اســت. خانــم »مــژ هنرهــای دیگــر باســتانی 
ــده از  ــر باقی مان کــه در آن تصاوی ــد  ــه داده ان و بررســی تصاویــر صــور فلکــی در نگاره هــای ایرانــی« ارائ
ــا زمــان قاجــار مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت. در ایــن مقالــه ریشــه های علــم  دورۀ ایــران باســتان ت
کاوی شــده و تمرکــز اصلــی نویســنده بــر شــناخت جایــگاه  نجــوم در ادیــان و ســنت های باســتانی وا

علــم نجــوم در هنــر تصویــری و نقاشــی باســتانی اســت.

روش تحقیق
کیفــی شــده اســت و شــیوۀ جمــع آوری  در ایــن مقالــه بــرای تجزیــه و تحلیــل داده  هــا، روش 
ــع موجــود  ــه مناب ــا مراجعــه ب ــه ای و برداشــت فیــش ب کتابخان ــه صــورت  ــه، ب اطالعــات در ایــن مقال

ــوده اســت. ب

پیشینه علم نجوم در ایران
کمــک می کنــد دریابیــم ایرانیــان باســتان تــا چــه انــدازه بــه علــم نجــوم  کــه  یکــی از راه هایــی 
گاه شــماری ایرانیــان باســتان اســت.  کــرده بودنــد، مطالعــه پیرامــون تقویــم و چگونگــی  گاهــی پیدا آ
کــردن  کــه نیــاز بــه مشــخص  کــرد  کــرد، ایــن اصــل را احســاس  کــه انســان تمــدن خــود را آغــاز  از زمانــی 
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زمــان وقایــع، بــر تمــام مســائل برتــری دارد. از این جــا بــه بعــد انســان توانســت از ســیر خورشــید و مــاه 
ــۀ  کنــد و اســاس علــم زمان ســنجی و پای کشــف  ــی روز و مــاه را  ــوع و غــروب آن هــا، مفهــوم زمان و طل
کــه همــان دانســتن از طریــق محاســبۀ روز، مــاه و ســال اســت، به وجــود آورد.  علــم تقویــم نــگاری را 
گاه شــماری،  برحســب نــوع زندگــی انســان ها  تغییــر   کــرده  اســت. وقتــی انســان  باورهــای مربــوط بــه 
کشــاورزی  کــه بــه زندگــی در مرحلــۀ  گاه شــماری قمــری داشــت و زمانــی  گلــه دار بــود،  بیابان نشــین و 
کاشــت، داشــت و برداشــت  بر اســاس  خورشــید  گاه شــماری خورشــیدی  دســت یافت؛ زیرا  رســید، به 
گاه شــماری قمــری  گیــاه بــود، انجــام می شــد. در هنــر بومــی هــم می تــوان باورهــای  کــه منبــع رویــش 

و بعدهــا شمســی را دید)بهــزادی،1381: 53).        

کیهانی در دین ایرانیان باستان نفوذ عناصر 
کیــوان و مهــر  در  ایــران قدیــم بنــا بــر آنچــه در»اوســتا« به جــای مانــده، تیــر و ناهیــد  و بهــرام  و 
به دســت   از هخامنشــی  پیــش  گورســتان های  از  فراوانــی  پرســتش  می شــده اند. ظــروف ســفالی 
کنــده  از نشــانه های نجومــی پرســتش ســتارگان اســت. پیــدا شــدن  کــه همــه منقــوش و آ آمــده 
گــواه  خــود   پیشــینیان ،  گورهــای  از  نجومــی  نشــانه های   بــه  منقــوش  ســفالینه های   از   بســیاری 
عمومیــت پرســتش  ســتارگان در  بیشــتر  نقــاط ســرزمین ایــران اســت )اقتــداری،1354 : 39(. پیــش 
ــد. در  کردن ــار  ــری« 1  مهرپرســتی نیــز اختی ــب »زروانی گ کنــد، آریاییــان در قال ــه زرتشــت ظهــور  از آن ک
گــروه بزرگ تریــن ایــزدان اســت و پیــش از آییــن زرتشــتی، بزرگ تریــن خــدا به حســاب  اوســتا، مهــر از 
می آمد)رضایــی، 1368: 82(. پــس از مهرپرســتی، در زمــان هخامنشــی آییــن زرتشــتی رواج یافــت. 
تصــور  از  مــاّدی  نشــانه ای  آتــش  اســت.  مقــدس«  »آتــش  زرتشــتی،  مراســم  در  عامــل  مهم تریــن 
کــی اســت. و ایــن بازتــاب همــان  کــه خــود منبــع روشــنایی و پا الوهیــت قابل رؤیــت وجــودی اســت 
کــه از فــراز  کــه بــر مبنــای آن»خورشــید تابنــده و روشــن«، چشــم مــزدا تصــور شــده  اعتقــادی اســت 

.(38  :1385 می نگرد)باقــری،  جهانیــان  به تمامــی  آســمان ها 

اهمیت آسمان در نظر ایرانیان باستان و سیر تحول نمادهای مربوط به آن
کــه در وهلــه نخســت در مراســم  کانــون توجــه اصلــی بــوده  از 7000 ســال قبــل از میــالد، آســمان 
آیینــی، منزلــت خــاص می یابــد. مــردم شــوش در هــزاره  چهــارم پیــش از میــالد ایــن معنــی را بــه بیانــی 
کــه  کــه عبــارت اســت از؛ ســایه بانی متکــی بــر پایــه ای اســتوار بــر ســطح زمیــن  تصویــری درمی آورنــد 
دو بدنــۀ لــوزی شــکل و نیمــه پلکانــی را در خــود جــا داده اســت )تصویــر  1(. شــکل هــزاره چهارمــی 
کــه قّبــه یــا آســمانۀ  آســمان، هم زمــان در تخــت جمشــید و شــوش دچــار تغییــر شــد، بدیــن معنــی 
گردیــد. نتیجــۀ ایــن تبــّدل، پیدایــی شــکل ســرنیزه ماننــدی اســت  گنبدســان تبدیــل بــه ســه گوش 
کــه معــرف زمیــن اســت )تصویــر 2(. در طــول  کــه به طــور قائــم در حجمــی مکعــب نصــب شــده 
بــه عنــوان نمــاد  تاریخ هــای بعــدی، مجموعــه تصویــری شــبه لوزی هــای پلــه دار در پنــاه چتــر، 
آســمان ظاهــر شــد. همیــن نقش مایــه را بــر ســطح پــاره ســفالینه ای به دســت آمده از تخــت جمشــید 
کــه میــان دهانــه ای نیم دایــره  کــه دو شــّقه شــده و ایــن بــار مظهــر آســمانی دونیمــه اســت،  می بینیــم 
ــاز در نمادپــردازی  کــه ب ــه ای  قرارگرفتــه )تصویــر 3(. ایــن شــکل نشــانۀ طــاق اســت؛ یعنــی نقش مای

آســمان دوره هــای بعــد ظاهــر می شــود )پــوپ ج2، 1387: 1036). 
نیمه شــب  بخــش  بــه دو  زمــان  تقســیم  مــوازات  در  بی شــک  نیمــه،  بــه دو  آســمان  تقســیم 

تصویر  1
کاسه  بازسازی نمودارگونۀ آسمان، برگرفته از 
سفالین شوش، هزاره چهارم پ م
منبع: )پوپ ج2، 1387: 1034)

تصویر  2
تبدیل آسمانۀگنبدسان به شکل سرنیزه مانند
کاسه سفال شوش برگرفته از 
 منبع: )پوپ ج1، 1387: 218 )

تصویر  3
شبه لوزی هایپله دار در پناه قّبه
برگرفته از سفال تخت جمشید
منبع:)پوپ ج2، 1387: 1036)
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کــه بــه دو ســر تبــر  کشــت زارها را محــدود می ســازند  و نیــم روز قــرار  داشــته اســت. دو نیمــه آبگیــر 
پشــت  بــه  پشــت شــباهت دارنــد. دو ســر تبــر به هم پیوســته )تصویــر 4( در شــماری از فرهنگ هــا 
ویــژه نشــان سلســله ای از رب النوع هــای آســمان، خورشــید یــا مــاه، برحســب مــورد خــاص خــود 
کــه برخــی  هســتند. تقــارن دو جانبــی آســمان محتمــاًل می توانــد تفســیر ایــن رســم مقــرر باشــد 
آســمان،  نمادیــن  بازنمایــی   بــر  افــزون  نقــش درمی آوردنــد.  بــه  به صــورت جفــت  را  فلکــی  صــور 
ــه نقــش درآورده  مــردم تخــت جمشــید و شــوش نیــز همــان زمــان، نماینــدۀ آســمانی آدم ســان را ب
کــه دو نیــزه نمادیــن آســمان را هــر یــک بــه دســتی نــگاه  بودنــد. هویــت وی در هیکلــی معرفــی شــده 
ــه  ک ــی آورد؛ چرا ــان درم ــه بی ــمان را ب ــه آس ــیم دوگان ــر تقس ــار دیگ ــب ب ــر5( و به این ترتی ــته )تصوی داش
کــه بــا ایــن تعــداد از تنــوع )ســرنیزه،  هــر دو بازنماینــدۀ آســمان اند )همــان، 1037(. نقــش مثلــث 
کوهســتان، نیمــه ای از نمــودار تبــر دو ســر( یکــی از بازنمایی هــای آســمان بــوده، غالبــًا مطابــق تصویــر 
کــه رأسشــان همــه بــه یک ســو اســت، به کاررفتــه اســت )حاتــم،  6، به صــورت زنجیــره ای از مثلث هــا، 
کــه آیــا مردمــان بــدوی بــه اندیشــه  1374: 371(. ایــن تکــرار آســمان ایــن پرســش را را پیــش می کشــد 

طبقــات آســمان دســت یافته بودنــد؟

اهمیت ماه در نظر ایرانیان باستان و سیر تحول نمادهای مربوط به ماه
کــه شــب تیــره و ظلمانــی را روشــنی  می بخشــید ،  کهــن  ایــران پیــش از زرتشــت، مــاه  در ادوار  
مــواردی  در  مــاه  اهمیــت  بــه شــمار می رفــت.  از خدایــان ستایش شــده  یکــی  به عنــوان  همــواره 
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 به صــورت قــوس در شــکل حیوانــات 
کــه  مظهــر  نیــروی خدایــی  آســمانی  کهــن دیــده می شــود  کاله انســان های عهــد  ــر روی  شــاخ دار و ب
کوهــی بــا شــاخ های بزرگ تــر  اســت )حبیبــی، 1383: 168(. بــر روی تعــداد زیــادی از ســفالینه ها، بــز 
کوهــی و شــاخ  ــز  ــر7(. ب ــدازه معمــول و درســت شــبیه  هــالل  مــاه  ترســیم می شــده اســت )تصوی از ان
کــه حاصل خیــزی یکــی از  ــاروری  و حاصل خــود  کوهــی  مظهــر  ب ــز  او نمادهــای مــاه هســتند. شــاخ ب
کــه قبــاًل  گاه بــا دو  مثلــث  نشــان می داده انــد )تصویــر8(.  گــوزن را نیــز  خصلت هــای مــاه اســت. بــدن 
از نمادهــای آســمان بــوده و بعدهــا بــه مــاه تعلــق  پیــدا  می کنــد )حاتــم، 1374: 371(. هم چنیــن بــر 
ــر طرحــی مرکــب  کاوش گاه شــوش و تخــت جمشــید شــکل ها عمومــًا ب روی ظــروف ســفالین هــر دو 
از چهــار واحــد، معمــواًل بــه شــکل صلیــب مالتــی، مطابــق بــا دو ظــرف تصویــر9 متمرکــز می گردیــد. 
کــه ســرآمد آن هــا صلیــب مالتــی اســت، نشــان دهندۀ منــازل   کلــی، نگاره هــای چهارپــاره  به طــور 

تصویر  6
نقش آسمان چند طبقه، برگرفته از
کاسه سفالین شوش، پیش از میالد
منبع: )پوپ ج1، 1387: 218)

تصویر  5
کاسه آسمان-خدا، برگرفته از 
سفالین شوش، پیش از میالد
منبع: )پوپ ج2، 1387: 1038)

تصویر  4
نقش دو سر تبر به هم پیوسته
کاسه سفالین  شوش برگرفته از 
منبع: )پوپ ج2، 1387: 1037)

تصویر  8
بدن جانوری نقش شده با دو مثلث )نمادماه( 
سفال شوش، هزاره چهارم پ م
منبع:)پوپ ج7، 1387 :3)

تصویر  7
نمایش مبالغه آمیز شاخ بز به نشان ماه
سفال شوش، هزاره چهارم پ م
منبع: )پوپ ج7، 1387 :1)

تصویر  9
نماد صلیب مالتی و سفالینه های شوش
هزاره چهارم پ م
منبع: )پوپ ج7، 1387 :2)
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چهارگانــه  مــاه اســت)پرهام، 1378: 45).
این کــه در فرهنــگ تخــت جمشــید، مــاه از همــان آغــاز بــا ربانیتــی آدم ســان برابر 
کــه در  شــده بــود، بــا بررســی نــگاره ای در روی ســفالینۀ تصویــر 10 روشــن می شــود 
کــه از چهــار  آن صلیــب چهــار مثلثــی بــه هیئــت ساده شــده انســانی بــا دســت هایی 
مثلــث تشکیل شــده و ســری صلیــب نمــا، تبــدل یافتــه اســت. البتــه نمــاد قمــری 
کــه چهــار  ــر نــگارۀ چهــار واحــدی صلیــب مالتــی معقــول می نمایــد؛ چرا مشــتمل ب
ــوده، بلکــه بی شــک  ــه  تنهــا امــری آشــکار ب مرحلــه متمایــز قمــر در طــول هرمــاه، ن

گاه شــماری ثابتــی بــرای تعییــن زمــان نیــز بــه کار می رفتــه اســت. به عنــوان 
کــه چــون شــکلی  گــر آســمان  امــا مــاه بــاز هیــأت دیگــری بــه خــود می گیــرد. ا
کــوه را نیــز بــا قلــه اش بــه ذهــن متبــادر  ک آدمــی جای گیــر شــده،  ســه گوش در ادرا
می ســازد، پــس به آســانی می تــوان مــاه را هم چــون درختــی روییــده در قّلــۀ آن در 
کــه تاریکــی آســایش بخش  کــه هماننــد مــاه  نظــر آورد؛ شــاید بــه پیــروی از ایــن تداعــی 
را بــا خــود مــی آورد و موجــب وقفــه ای در تابندگــی بی امــان نــور می گــردد، درخــت نیــز 
همــان تخفــف تابــش را بــا ســایه افکنی خــود بــه مــا ارزانــی مــی دارد. به موجــب ایــن 
ــوه آســمان و  ک ــاالی  ــر ب ــه مــاه، درختــی اســت ب ک ــرد  ک ــوان نتیجه گیــری  ــن می ت قرائ
کســیر حیــات  کــه مــاه نیــروی حیات بخــش اســت، شــیرۀ مــاه،  درخــت ا ازآن جــا 
شــمرده می شــود. ایــن درخــت بــر همیــن اســاس در نقــش نخســتین ظروف ســفالین 
و به عنــوان نقش مایــه ای مســتقل ظاهــر می گــردد و چنان کــه در تصویــر11 مشــاهده 
کــه مســلمًا نماینــده مــاه تمــام اســت، قــرار  می شــود ، در مرکــز صفحــه ای مــدور، 
دارد)پــوپ ج2، 1387: 1046(. درخــت مــاه ، خــود  به صــورت نقشــی مســتقل بــر  روی 
گاه از هریــک از   کــه در دو جهــت مخالــف و  قدیمی تریــن ســفال ها دیــده می شــود 
چهــار  بــازوی صلیــب روییــده اســت. ایــن درخــت،  غالبــاً  بــه شــکل نخــل خرمــا اســت 
ــه   ــه ســتونی مبــّدل  شــده  اســت. هال گاه نخــل ب ــه بزهایــی محافــظ آن هســتند و  ک
کــه   ــاران می شــمرده اند . از  نمادهــای  مــاه، دایــره اســت   نورانــی دور مــاه را عالمــت ب
گاه دور آن شــعاع هایی بــه عالمــت بــاران ترسیم شــده اســت)حاتم، 1374: 372).

کــه رفتــه  آییــن بازیافتــه در نقــوش مهرهــای اســتوانه ای عیــالم نشــان می دهــد 
گاو نــر به عنــوان نمــاد مســتقیم مــاه وارد صحنه  گاوســانان، اهمیــت می یابنــد و  رفتــه 
کــه نشــانۀ معرفی کننــده اش، یکــی صلیــب برکنــارش و دیگــر ماه درخــت  می شــود 
گاهــی روی مهرهــای پیــش ازهخامنشــی، مطابــق  اســت )پــوپ ج2، 1387: 1053(. 
کنــار مــاه درخــت قرارگرفته انــد. شــاخ  گاوهــا بــا بزهــا تلفیــق یافته انــد و در  تصویــر 12، 
ــه  ــد و ب ــاه می باش ــای م ــی  از خصلت ه ــت  یک ــزی اس ــاروری و حاصل خی ــر ب ــز، مظه ب

ایــن ترتیــب، بــز حیــوان متعلــق بــه مــاه اســت. 
برتــری مــاه بــر خورشــید در فلــزکاری دوره پیــش از تاریــخ نیــز آشــکار اســت. بیشــتر 
گرفتــه می شــوند و در  کار  نمادهــای پیشــین مــاه در ترکیب بندی هــای نویــن بــه 
ــری دارد  ــواره برت ــًا هم ــه تقریب ک ــت  ــاه اس ــاه، م ــید و م ــای خورش ــیاری از تقابل ه بس
کوهــی نمــاد مــاه، بــر  )پــوپ ج2، 1387: 1060(. چنان کــه در تصویــر 13 می بینیــم، بــز 

یــک جانــور خورشــیدی فائــق آمــده اســت.
شــاهی  کاخ هــای  نقش برجســته های  در  بــار  ایــن  مــاه،  اهمیــت  و  قــدرت 
کاخ، مطابق  هخامنشــیان در تخــت جمشــید، دیــده می شــود. مقابــل درگاه ورودی 
گاوی بــال دار آمیختــه بــا ســر مــردی بــا ریــش انبــوه،  تصویــر 14، دو پیکــرۀ غول آســا از 
ــت  ــار جف ــت. چه ــوده اس ــاه ب ــوری م ــری جان کالبدپذی ــاد  ــه نم ک ــت  ــده اس عرضه ش
از ایــن پیکره هــا بــر زمینــه طــرح صلیــب مالتــی، یعنــی همــان نشــانۀ دیریــن مــاه 

.(1066 ج2، 1387:  )پــوپ  قرارگرفته انــد 

تصویر  10
هیئت آدم سان ماه، سفالینه 
پیش ازتاریخ، تخت جمشید
منبع: )پوپ ج1، 1387: 225)

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

تصویر  12
مادهای ماه نقش شده بر مهر شوش
اوایل هزاره سوم پ م
منبع: )پوپ ج1، 1387: 367)

تصویر  13
برتری ماه بر خورشید، اشیای 
مفرغی لرستان، پیش از میالد
منبع: )پوپ ج7، 1387: 47)

تصویر  14
کالبدپذیری جانوری ماه
ورودی شرقی دروازه ملل
)دوره هخامنشی(
منبع: )پوپ ج7، 1387: 83)
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جایگاه نمادهای نجومی در هنر ایران باستان )دورۀ پیش از تاریخ تا پایان دوره هخامنشی(

اهمیت خورشید در نظر ایرانیان باستان و سیر تحول نمادهای مربوط به آن
خورشید  بااین حال  داشته،  چیرگی  تاریخ  از  پیش  دوران  در  ماه  آیین  گرچه 
قدیم ترین  درعین حال  و  شناخته شده ترین  از  یکی  است.  نمانده  دور  ازنظر  نیز 
نمادهای ایرانی، نماد »صلیب شکسته« 2 یا »گردونه خورشید«)تصویر 15( است که 
از دوران پیش ازتاریخ تا دوران تاریخی، به شکل های مختلف تداوم داشته است. 
کثر  پس از پیدایش اولیه نماد صلیب شکسته در شمال مرکزی ایران، رواج آن را در ا
گرس جنوب غربی می توان پیگیری  مناطق فالت ایران به ویژه در جنوب غرب و زا

کرد )طالیی، 1390: 185).
به  بیشتر  شوش،  سفالینه های   روی   بر  رفته  به کار  خورشیدی  نقوش 
گون تنظیم شده )تصویر 16(، چلیپا یا  گونا که  به  صور   شکل دایره ها و مثلث هایی  
بازوهای مساوی، پدیدار می شوند. سفالینه های لرستان نیز دارای طرح هایی  با 
هاشورهای پهن، نقوش چلیپا، لوزی و شکل های مشابه  ساده )تصویر 17( است 

که تداعی گر خورشید می باشد)پوپ،1387: 221).
که بر شیر می شود  کیدی است  جالب تر از نقش های ساده شدۀ خورشید، تأ
که خود بر افزایش اهمیت آیین خورشید داللت می کند. شیر در بسیاری مهرهای 
است  درآمده  نقش  به  ابهت  با  و  تک افتاده  هیکلی  جایگاه  در  تاریخ،  از  پیش 
گرمای برج شیر و سرشت آتشین این برج با خورشید و یا شاید  )تصویر 18(. ارتباط 
کوپال شیر نر به پرتوهای خورشید، بر استحکام رابطۀ میان شیر و  هم سانی یال و 
کنار هم تصویر شده اند، تا  خورشید افزوده است. از این رو شیر و خورشید بارها در 
جایی که می توان این انگاره را از مهم ترین نمادهای تاریخ ایران دانست)طاهری، 

.(89 :1391
که حاصل فرآیند همیشه معقول  الحاقی به خورشید )تصویر 19(   یک نماد 
تفکیک و ترکیب نمادها و نگاره ها بود، نشانۀ ستایشی نسبت به اهمیت فزاینده 
که در آن عواملی از خورشید-شیر با  گرفت  این جنبه نوین از آیین خورشید، قرار 
عناصری از آسمان-عقاب ترکیب یافته اند تا نماد »شیردال« به وجود آید و از آن 
کار رود )پوپ ج2، 1387:   پس تا سده ها چون نمادخورشید در نقوش آیینی به 
1054(. مهم ترین نماد نسبت داده شده به شیردال، خورشید است. متخصصان 
هنر باستان  ، شیردال را موجودی شرقی و آن  را  نماد  خورشید و روشنایی می دانند 

)جابر انصاری، 1387: 101).
این که اهمیت نمادپردازی خورشید در دوره هخامنشی هم ادامه داشته است، 
بر پدیدار شدن نگاره های خورشیدی مشهود در نقش برجسته های این  متکی 
گاوها )تصویر20(، پیش تنه سه سویۀ شیرها  دوره است. مانند پیش تنۀ سـه سویۀ 

)تصویر 21( و گاوهایی که پشت به پشت 
بر سرستـون های  و  باهم یکی شده اند 
داده  نشان   )22 )تصویر  شوش، 
شده اند)پوپ ج1، 1387: 497(. پیش 
حاالت  شیرها،  و  گاوها  سویۀ  سه  تنۀ 
به  برآمدن،  یعنی  خورشید.  گانۀ  سه 
اوج رسیدن و غروب را نشان می دهد. 
که به صورت دو پیش تنه  جانوری هم 
بود  چسبیده  هم  به  پشت به پشت 
در  بعد،  سده  چند  تا  زمان  این  از 
نمادپردازی خاور نزدیک ادامه داشت 
گیاهان  از   .)1057  :1387 ج2،  )پوپ 

تصویر  19
لته چانه ای دهنه به شکل شیردال
غ لرستان،پیش از میالد مفر
منبع: )پوپ ج7، 1387: 30)

تصویر  22
نگاره خورشیدی بر سرستون
کاخ هخامنشی در شوش
منبع: )پوپ ج7، 1387: 101 )

تصویر  20
گاوها پیش تنۀ سه سویۀ 
بر مهر هخامنشی
منبع:)پوپ ج7، 1387: 124)

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

تصویر  18
نقش شیر )نماد خورشید( بر مهر 
پیش از دوره هخامنشی
منبع: )پوپ ج7، 1387: 75)

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

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

تصویر  17
نقوش خورشیدی بر سفالینه های
پیش از میالد لرستان
 منبع: )چیت سازیان ؛ هاشمی، 1389 :102)
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جایگاه نمادهای نجومی در هنر ایران باستان )دورۀ پیش از تاریخ تا پایان دوره هخامنشی(

گل از آن  که هفت  گل نیلوفر را نام برد. شاخه ای   منسوب به خورشید، می توان 
گاه شماری  در  دنیای  قدیم  را به ذهن  روییده است و منشأ اعتقادات نجومی و 
گل  گل پنج برگ همان  که عدد هفت،  عالمت  هفت  ستاره  رونده  است  و  می آورد. 
که هم مظهر ناهید است و هم عالمت پنج ستاره  بنفشه یا زنبق یا لوتوس  است 
اصلی  رونده؛ یعنی هفت ستاره بدون ماه  و خورشید است)اقتداری، 1354: 49). 
بوده،  هخامنشیان  زمان  آرایه پردازی  در  چیره  نگاره ای  واقع  در  که  آبی  نیلوفر 
که نمونه ای  کاخ های تخت جمشید و شوش به کاربرده شده  پیوسته در تزیینات 

از آن را درتصویر 23 می بینیم.

گاه شماری و تقویم نمادهای 
کاخ های شاهی، نشان های رمزی خورشید و ماه در ترکیب و تقابل  در سراسر 
همچنین  و  دوجانبه  قدرت  بر  ترتیب  بدین  می شوند.  تکرار  هم  از  جدا  یا  باهم 
می شود.  کید  تأ پیوسته  شاه،  شخص  در  یکدیگر  با  مالزم  دوگانۀ  مسئولیت 
می شده اند.  تلفیق  باهم  رمزی  نشانه های  این  غالبًا  نیز  شاهی  کاخ  وسایل  در 
که سریر شاهی را باال نگه می دارند)تصویر 24( تقریبًا به طور  هیکل های جانوری 
که  یقین اختران یا زمان را القا می کنند؛ زیرا شمارشان بیست وهشت یا سی است 
گاه شناسی آن  که بازتابی از نظام  با ماه قمری یا ماه خورشیدی مطابقت می یابد 

دوران بوده است)پوپ ج2، 1387: 1067).
موزۀ  در  مهری  روی  نقش  در  ظاهرًا  اختری،  جانوران  و  شاه  میان  رابطۀ 
دو  و  شاه  صحنه،  این  در  است.  تجسم یافته  به وضوح   )25 )تصویر  بریتانیایی 
که آشکارا از سیزده واحد مجزا تشکیل شده  جانور متقارن روی پایه ای ایستاده اند 
گر این  است، یعنی تقریبًا به طور قطع معادل تعداد سیزده ماه هرسال قمری. ا
برقراری سال قمری در  که  بود  ازاین رو جالب  توجه خواهد  تعبیر درست باشد، 
این  و  است  گرفته  صورت  اوستا  خورشیدی  سال  به رغم  عمومی،  نگاره پردازی 

گاه شناسی، حتی در نقوش تخت شاهی آشکار است. ابهام در 

توالی فصول و صور فلکی
تقابل  سادۀ  اندیشه  از  پیداست  چنان که  خورشید،  و  ماه  میان  تناقض   
گذر فصول قرار می گیرد. نمادهای  میان روز و شب درمی گذرد و همچنین نمودگار 
ماه به طرز درخوری معرف زمستان اند. تابستان دوران خورشید است، با روزهای 
تابستان  بر  زمستان  پاره،  سه  آسمان  در  ترتیب  بدین  طوالنی اش.  و  ک  تابنا
را مغلوب می سازد و بدین روال سال  چیره می شود لیکن تابستان نیز زمستان 
می چرخد. بنابراین روی مهرهای ایران باستان مثل تصویر26 به دفعات شاهد 
جدال جانوران منسوب به خورشید با جانوران منسوب به ماه )نماد زمستان( 

هستیم. 
گاو از دیرباز نمایان گر صورت فلکی ثور 3  بوده و دو هزار سال پیش، خورشید 
در   .)29 کرمی،1380:  )ا می گذشت  ثور  فلکی  صورت  زمینۀ  از  بیشتر  بهار  آغاز  در 
گاو خانه  ج  حقیقت در هزاره نخست پیش از میالد، خورشید در فروردین در بر
بر  شیر  نشستن  می توان  بپذیریم،  را  خورشید  با  شیر  ارتباط  گر  ا است.  داشته 
ج ثور و رسیدن نوروز در سرزمین ایران  گاو را رمزی از ورود خورشید به بر پشت 
 ، نوروز(  جشن  برپایی  )جایگاه  پارسه  در  نگاره  این  کردن  نقش  پس  دانست. 

بایسته می نماید )طاهری، 1391: 91).
مانند  که  دارد  وجود  مضمون  این  با  نیز  هخامنشی  زیورآالت  از  نمونه ای 
از  وصفی  27(که  )تصویر  بزها  بلعیدن  حال  در  شیرها  از  نقش  با  دست بندی 

تصویر 23
ستون های مزین به نقش نیلوفر 
کاخ هخامنشی در شوش آبی، 
منبع: )پوپ ج7، 1387: 102)

تصویر 24
نقش برجسته سی جاندار زیر سریر شاهی به 
نشان روزهای ماه، تخت جمشید
منبع: )پوپ ج7، 1387: 84)

تصویر  25
تقسیم تختۀ زیر پای شاه به سیزده واحد به نشان شمار
ماه های قمری هر سال ، مهر هخامنشی
منبع: )پوپ ج7، 1387 : 123)

تصویر  26
چیره شدن فصل ها بر هم، مهر شوش
 هزاره سوم پ م
منبع: )طاهری، 1391 :90 )

تصویر  27
دست بند دوره هخامنشی، توالی فصول
شیر در حال بلعیدن بز
منبع: )پوپ ج7، 1387 :122)
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جایگاه نمادهای نجومی در هنر ایران باستان )دورۀ پیش از تاریخ تا پایان دوره هخامنشی(

که به احتمال زیاد آسمان قهرمان است، مطابق شکل  پیروزی سال نو خورشید بوده یا باز ربانیتی 
گراز )زمستان( و سپس شیر )تابستان( را می تاراند. این مضمون  28، با پیکان های خود نخست 
گردش فصول را تضمین می کند، برای مدت دوهزارسال به اعتبار خود  که  نبرد آسمانی، یا شکار 

باقی می ماند )پوپ ج2، 1387: 1068).
ــر 29،   ــتوانه ای تصوی ــر اس ــوده، در مه ــل ب ــان دخی ــت زم ــوم حرک ــاه در مفه ــه م ک ــأله را  ــن مس ای
کــه اینجــا نمــاد مــاه پیشــین اســت شــکار می کنــد تــا مــاه، نــو  کــه مــاه – عقــرب ، آهــو را  می تــوان دیــد 

شــود.
ایــزد آسمان-خورشــید، یــک شــکارچی اســت. ظاهــرًا او صــور فلکــی را شــکار می کنــد و درنتیجــه 
کــه به طــور منظــم از پــی هــم می آیند)پــوپ ج1، 1387: 496(. در  فصل هــا را بــه وجــود مــی آورد 
یکــی از مهرهــای اســتوانه ای مــوزۀ دولتــی برلیــن )تصویــر 30(، شــکارچی ســه گانه شــده و به صــورت 
کــه خورشــید بــه هنــگام برآمــدن  ترکیبــی از ســه پیکــرۀ همســان نشــان داده شــده اســت. همچنــان 
ــی  گ ــر ویژ ــن مه ــکارگر در ای ــع ش ــه گانه دارد. در واق ــی س ــن، حالت ــیدن و افروخت ــم روز رس ــه اوج نی و ب
کنــون دیگــر از واحــد ســـــــه گانه، تقریبــاـً ، همیشــه خورشیــــــد منظــور شــــــده اســت.  ســه گانه دارد و ا
گیاهــان  گویــی عــدد 3، یــک عــدد وابســته بــه خورشــید بــوده اســت. در فرهنــگ اســاطیری ایــران، 
گل بوته هــای  اســت.  بــوده  آســمان  در  خورشــید  ســه گانه  مواضــع  نمــاد  گل  ســه  یــا  سه شــاخه 
کــه  پــس  از طلــوع بامــدادی از خــاوران، بــه  سه شــاخه مواضــع فلکــی  آفتــاب  را تجســم می بخشــد 

ــد. ــروب می کن ــر غ ــپس در باخت ــد و س ــم روزی می رس ــه اوج نی ــمان ب ــه آس ــر در میان ــگام ظه هن

نتیجه
کیهانــی در  ح هــای منســوب بــه آســمان و عالئــم  گفتیــم، ایرانیــان باســتان بارهــا از طر چنان کــه 
ــا پــی  ــه ب ک ــود  ــر ایــن ب ــه ب ــد. ســعی مــا در ایــن مقال دست ســازه های هنــری خــود اســتفاده می کردن
ح و نقــش چــه معنایــی در دل خــود دارد، روابــط میــان نقش مایه هــای  بــردن بــه این کــه هــر طــر
از تداعی هــا در  ایــن حجــم  کــه موجــب  بــه فرآیندهایــی  نیــز  را بفهمیــم و  انتزاعــی و طبیعی نمــا 
کــه نمــاد و نام گذاری،نشــان از توانایــی انســان  فضــای ذهــن پیشــینیان شــده پــی ببریــم. می دانیــم 
ــر  ــام  و نمادهــای بیشــتری بــه چیــزی بدهــد در خــود ســلطه بیشــتری ب دارد؛ ازایــن رو هرچــه فــرد ن
کــه می بایســت بــا دســت  خالــی بــه مقابلــه بــا عناصــر  آن احســاس می کنــد. بــرای فــردی بــدوی 
کــه  گرفــت  طبیعــی برخیــزد، چــه چیــزی مهم تــر از وضــع اقلیمــی و جــّوی؟ پــس می تــوان نتیجــه 
گام هــای برداشته شــدۀ آن هــا در راه مهــار  انگاره پردازی هــای نمادیــن ایرانیــان باســتان، نخســتین 

ــوده اســت.   محیــط پیرامونشــان ب

پی نوشت
کــه بــه نظــر زروانیــان وجــوِد غایــی اســت. زروانیــان، فرقــه ای از مزدیســنان بودنــد  1. آییــن ُزروانــی مشــتق از ُزروان اســت 
ج شــدند. آییــن زروانــی صورتــی از دیــن زرتشــتی اســت ولــی  کــه در باورهــای خــود دچــار انشــعاب شــده و از مزدیســنا خــار

مســلمًا زرتشــتی نیســت)نیبرگ، 1383: 388).
کــه معمــواًل بــا  2. صلیــب شکســته یــا سواســتیکا یــک چلیپــا بــا شــاخه های 90 درجــه بــه ســمت راســت یــا چــپ اســت؛ 
ــه 45 درجــه می باشــد. سواســتیکا از واژه سانســکریت »swastika« مشــتق شــده و  ــا زاوی گوشــه هایی ب ــا  جهــت افقــی ی
بــه معنــای خــوب بــرای بــودن اســت. در فرهنــگ هنــد و اروپایــی، ایــن نشــان بــر روی اشــیا یــا مــردم ایجــاد می شــد تــا 
برایشــان شــانس خــوب بیــاورد. ایــن نشــان بــرای هــزاران ســال متــداول بوده اســت، خصوصــًا بــه عنــوان یــک نمــاد هنــد 

کتاب هــای مقــدس، بــه معنــای بخــت، برهمــا یــا سامســارا )تولــد دوبــاره(.  در 
ج خــط ســیر خورشــید در اردیبهشــت  ج خورشــید، قوســی 30 درجــه از دایرةالبــروج اســت. ایــن بــر ــور، دومیــن بــر 3. ث
کرمی،  گاه-شــماری خورشــیدی نیــز می باشــد)ا ــام دیگــر ایــن مــاه در  ــه مــدت 30روز و 23ســاعت و 05دقیقــه و ن مــاه ب

.(29  :1380

منابع
کهــن ایرانــی در نقــش لوحــه  -اقتــداری، احمــد )1354(. نشــانه های پرســتش »تیــر و ناهیــد« ایــزدان 
میتــرا. مجلــه بررســی های تاریخــی، نشــانه های پرســتش تیــر و ناهیــد در نقــش لوحــۀ میتــرا. شــماره 

تصویر  28
گردش فصول، مهر شوش، اوایل هزاره سوم 
پ م. منبع: )پوپ ج1، 1387: 367)

تصویر  29
نمادهای ماه بر مهر هخامنشی
ماه عقرب در حال شکار آهو
خ، 1349: 87) منبع: )همایونفر

تصویر  30
گراز توسط حالت سه گانه خورشید شکار 
نقش شده بر مهر هخامنشی
منبع: )پوپ ج7، 1387: 123)
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جایگاه نمادهای نجومی در هنر ایران باستان )دورۀ پیش از تاریخ تا پایان دوره هخامنشی(

60. ص 11 - 64.
گاه شماری ایرانی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. کرمی، موسی )1380(.  -ا

ــه.  ــای 8 و 9هـــ .ق(. پایان نام ــرن ه ــوم )ق ــای نج ــی نگاره ه ــانه شناس ــم )1387(. نش ــان، مری -امیری
ــاوری. دانشــگاه الزهــراء . دانشــکده هنــر ــوم، تحقیقــات و فن وزارت عل

-باقری، مهری )1392(. دین های ایران باستان. تهران: نشر قطره.
کتــاب مــاه هنــر. شــماره 48.  کهــن ایــران. مجلــه  -بهــزادی، رقیــه )1381(. هنــر و اســاطیر اقــوام 

صــص 50 -55.
-پرهــام، ســیروس )1378(. جلوه هــای اســاطیری و نمادهــای نخســتین در قالــی ایــران. مجلــه نشــر 

دانش. ســال شــانزدهم. شــماره 1. ص 40- 47.
کرمــن، فیلیپــس )1387(. ســیری در هنــر ایــران. ترجمــه: نجــف دریــا بنــدری و  -پــوپ، آرتــور؛ ا

انتشــارات علمــی و فرهنگــی. تهــران: شــرکت  دیگــران. 
گان )1390(. تحلیــل و بررســی تصاویــر صــور فلکــی در نــگاره هــای ایرانــی. وزارت علــوم،  -ثابت ــکار، مــژ

تحقیقــات و فنــاوری.  دانشــگاه هنــر. دانشــکده هنرهــای تجســمی. 
گریفیــن و ســیر تحــوالت فرمــی آن در هنــر پیــش از  -جابــر انصــاری، حمیــده )1387(. نمادشناســی 

کتــاب مــاه هنــر. شــماره 118. ص 98- 105 اســالم. مجلــه 
-چیــت ســازیان، امیــر حســین؛ هاشــمی، نجمــه )1389(. نقــش خورشــید در ســفالینه های ایــران 

کتــاب مــاه هنــر. شــماره 147. ص100 – 109 باســتان. مجلــه 
کهــن ایــران. مجلــه هنــر، شــماره 28.  -حاتــم، غالمعلــی )1374(. نقــش و نمــاد در ســفالینه هــای 

ص 355 -378.
کتــاب مــاه هنــر.  ــی. مجلــه  کیهان گیاهــی، انســانی و  -حبیبــی، منصــوره )1383(. ســیلک؛ مظاهــر 

شــماره 77 و 78. ص 166 - 170.
-رضایــی، عبدالعظیــم )1368(. اصــل و نســب دیــن هــای ایرانیــان باســتان. تهــران: نشــر طلــوع 

آزادی.
کهــن الگــوی شــیر در ایــران، میانــرودان و مصــر باســتان. نشــریه  -طاهــری، صدرالدیــن )1391(. 

هنرهــای زیبــا. شــماره 49. ص 83 – 93.
-طالیی، حسن )1390(. هشت هزار سال سفال ایران. تهران: انتشارات سمت. 

ایرانــی.  ایــران. مجلــه مطالعــات  نام هــای جغرافیایــی  مــاه در  -نجفــی، شــمس الدین )1384(. 
.230 شــماره 8.  ص 215 - 

کرمــان: انتشــارات دانشــگاه شــهید  -نیبــرگ، هنریــک ســاموئل )1383(. دیــن هــای ایــران باســتان. 
باهنر.

ــی های  ــتان، بررس ــران باس ــتوانه ای ای ــان  های اس ــا و نش ــن )1349(. مهره ــن الدی خ، رک ــر -همایونف
ــماره . ص 27 - 89. ــی. ش تاریخ


