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چکیده
سررزمي ایران با داشرت تمدن بزر

و گسترده ،سرشار از نمادهاست که بازگوکننده باورهای ایرانيان

میباشد .یکی از نمادهای بر جای گرشته از که ایران زمي و تاریخ اساطيری من ،نماد خورشيد است
که ریشرره در باورها و عقاید مر هآی من روزگار دارد .نشرران یاد شررده ،پس از اسررالم کاربرد دوباره پيدا
کرد و عهد ایلتانی اهميت و کاربرد ای نماد به شرريوههای متتلف مورد بازبينی یرار گرفت .دسررتاورد
پژوهش حاضرررر نشررران میدهد که در دوره ایلتانان ،پيوند خورشررريد با مهر ،ناهيد ،گز ها ،گياهان،
حيوانات ،پر ندگان و اشکال هندسی نمود ششمگيری پيدا کرده است .همنني در ای دوره ،با توجه به
ریشره های اساطيری ،خورشيد جاندار محسوب شده و به بسياری از اعمال و مشتصات انسانی از جمله
زیآایی ،پادشراهی و ...نسرآت داده شرده اسرت .مقاله پيشررو به روش توصريفی – تحليلی به بررسی نماد
خورشيد و مفاهيم مرتآ با من در منابن دوره ایلتانی پرداخته است.
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The symbolism of the sun in the visual sources of ilkhanids
Abstract
The land of Iran, with its vast and vast civilization, is full of symbols that
reflect Iranian beliefs. One of the symbols of ancient Iranian past and its
mythological history is the symbol of the sun, which has its roots in
religious beliefs. The symbol was re-used after Islam and represents one of
the most important epochs of the Ilkhanid era, which was very important
during that time. In this descriptive-analytic study, the symbol of the sun
was studied in the Ilkhanid period sources and using historical sources it
was concluded that in the Ilkhanid period, the symbol of the sun first grew
with religious motivation and then with the national motivation. It was
further added that in this period the national and religious aspect of the
aforementioned allegory was emphasized, and with this constant motive
and association with the religion of different ages, it easily entered the next
period and became a symbol of new beliefs.
Keywords: Symbol, Sun, Ilkhanids, Seal
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 -9مقدمه
هر تمردنی در هر سررررزمينی دارای پينيدگیهای فراوانی اسرررت که ای پينيدگیها نه در طول
یک دوره مشررتص ،بلکه در طول یرنهای نامتناهی و در پی شررکزگيری من سرررزمي به وجود
ممردهانرد .ای پينيردگیهرا بره عوامز گوناگونی شون فرهنگ ایوام متتلف ،ادیان گوناگون و
جوامن بومی یا غير بومی که در من سرزمي زیستهاند ،وابسته است و پایههای من را تشکيز داده
است (شفرد.)42 :9919 ،یکی از پينيدگیها ،باورها و اعتقادات مردمان ای سرزمي هاست .هر
یک از ایوام ،بسرررته به نوع ایليم ،فرهنگ ،دی و جهانشرررناسررری خود ،توتمها و یا نمادهایی از
عناصر طآيةی یا غير طآيةی را مقده و محترم شمردهاند (شواليه و گربارن.)15 :9984 ،
با گرشررت زمان ،افکار انسررانی وسررةت گرفت و به تجربه و مزمایش توانسررت راباهای ميان
خود و محي اطراد بریرار کند و باالخره درباره مفریدگار زمي و مسررمان به فکر فرو رود .در
ای ارتآاقسازی ،انسانها توانستند ميان هر پدیده و عمز من راباهی علت و مةلولی بریرار کنند
و در ای راباه بود که انسانها برای درک بيشتر و نمود من در جهان ،به رمزسازی و نشانهسازی
روی موردند .رمزها توانسررتند امور طآيةی و مافوق طآيةی را در عالم واین طوری بيان سررازند که
به هيچ نحوه دیگر نمیشرد بدان مقصرود رسريد .منها موج
دیگر بودند اما همواره غای

صةود ذه از مرتآهای به مرتآهی

و نادیدنی .ای رمزپردازی در جوامن گوناگون به صورت سنت در

ممرده و هر جرامةره توانسرررت رمزهرایی را برای خود بيرافریند که متتص به خود من جامةه بود
(شواليه و گربارن.)13 :9984 ،
نمادها در سرراو متتلف و بر طآ اعتقادات و رسرروم ملز ،الهامبتش نمادمفری بود و در
واین محدود کردن منها به مةنا و تةریفی ویژه امکانپریر نيسرررت .الآته نآاید دور انگاشرررت که
نمادها در جوامن همواره تحت تأثير شند عامز بودند ،یکی گرشتگان و اساطير منها که سينه به
سرررينره علوم یا باورهای خود را به نسرررز بةد منتقز میکردند که به منها نمادهای سرررنتی گفته
میشرررود و دوم ،نمادهای یدسررری که همواره دارای مآانی روحانی و فرازمينی هسرررتند و پيوند
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ناگسررسررتنی با عالم مينو و الوهيت دارند .سررومي عامز ،همسررایگی ایوام که به علت مراودات
تجراری یرا فرهنگی همواره بر یکردیگر ترأثيرگرار بودهاند و از ای طری بسرررياری از نمودها و
نشررانهها فرا مرزی شررده و به زبان مشررترک در ميان ممالک همسررایه تآدیز شررد .بدی ترتي ،
انسررانها با بتشرريدن هویت و ماده به عناصررری که ماهيت اصررلی منان ناشررناخته بود ،شررروع به
تصررویر کردن نمادهای خود کردند .نکتهای که رمز و نماد در تمامی جوامن همراه خود داشررته
اسررت ،ای اسررت که با وجود داشررت وجهه تصررویری ،همواره پوشرريدگی و عدم صررراحت از
خصوصيات بارز من میباشد (کوپر.)49 :9134 ،9
 1-1بیان مسأله

در تمدن ایران اسرررتفاده از نمادها پيشرررينهای بس که دارد و مردم ای دیار همواره عقاید و
باورهای خود را در یال تصرراویر نمادی بر مثار هنری و دسررتی خود نقش کردهاند که از جمله
ای نمادها میتوان به نماد خورشريد اشراره کرد (یاحقی .)52 :9911 ،هنر پيش از اسالم وبةد از
من با مفاهيم نمادی ارتآاق تنگاتنگ داشررته اسررت و تزیينات در هنر ایران باسررتان،ایران دوران
اسررالمی اهميت ویژه ای داشررته و ماالةه مثار بدسررت ممده از دوران باسررتان ،ودوران اسررالمی
گنجينه ارزشمندی از نقوش انسانی ،حيوانی ،گياهی ،هندسی و  ...را پيش رو یرار می دهدو ای
نقوش با عقاید و زندگی مردم در اعصرررار که مرتآ می باشرررند و مفاهيم متتلفی را به همراه
دارند .یکی از ای مفاهيم خورشرريد اسررت که با نقوش متتلف نشرران داده شررده اسررت که ای
نقوش شرامز شليپتا ،سرواسرتيکا ،گردونه ی مهر ،عقاب ،سريمر و...می باشد .خورشيد در منابن
که عالمت ایتدار سلانت و بقای ایران زمي بوده و به عنوان مرهر مملکت ،باالی شادر شاه و
حتی بر درفش پادشراهان یرار داشته است .و همنني به دليز غروب و طلوع خود ،نماد مر
رسرتاخيزی به شرمار می ممدو متاری از پرسرتش خورشرتد در نمادهایی مانند صلي

و

با پهلوهای
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مسراوی ،سرواسرتيکا ،سره زانویی شرخان ،و شرا بایی مانده و از کشوری به کشور دیگر انتقال
یافته اسرت و ای نقش ریشره در باورهای که مردم داشرته که تا به امروز به ارث رسرريده است.
ای نقش در هنر دوران ایالم ،ماد و هتامنشرريان ،اشررکانيان و سرراسررانيان ،ایلتانان به خوبی دیده
می شود و یابز بررسی است.
دردوره میوالن تحرت تراثير اعتقرادات ومآانی روحانی وفرازمينی که تاب تانگری  ،راخدای
مال رررر خدای تةالی رررر می دانسرتند و مسمان مبی جاویدان در نرر منان نيرویی نهایی و ایجاد
کننده و اداره کنندة کائنات بوده اسررت و به همي دليز عناصررر و جلوههای گوناگون مسررمان ،
همنون خورشريد و ماه  ،سرتارگان و مراهری مانند کسرود و خسود و رعد و برق را پرستش
میکردند(.تيموری .)29 :9933،حکام ایلتانی که برای پابرجا ماندن در ایران و نمایش همراهی
خود با جامةه ،نياز به بهره گيری از نمادهای ملی و بةضرررا مرهآی ایران را داشرررتند که بتوانند بر
ای پایه ،حکومت خود و مینده من را پایدار کنند .به ای صرررورت ،اسرررتفاده از نمادهای ایرانی
(همرانند نشررران خورشررريد) ،ای زمانه کاربرد زیادی پيدا کرد و جان دوباره گرفت .میوالن در
ایران ،تنها وابسرته و مجروب مليت ایرانی نشدند و دی من ها نيز از بودایی به اسالم تیيير یافت.
منها از همه سررو در فرهنگ من زمان محصررور شرردند .یکی از ایدامات عينی دیوانسرراالر ان در
جداسررازی ایلتانان از مآانی میولی شرران ،احيای نمادها و سررمآز های ایرانی و اسررالمی در برابر
نشرانه های میول بود .سالطي ایلتانی به تدریج تآدیز به پادشاهان ایرانی شدند .در زمان غازان
و اولجایتو ،نشرانه ی شرم سره یا مفتاب خسرروان بر سرکه ها پدیدار شرد و به مرور زمان تصاویر
خورشريد و شرير که در دوره سراسرانی نيز رایج بود بر سرکه های ایلتانی ضرب شد (سودمور،
.)93-91 :9982
 2-1پیشینه پژوهش
در خصرروص موضرروع پژوهش حاضررر اثری مسررتقز در خصرروص نماد خورشرريد در دوره
ایلتانان به رشرته تحریر در نيامده اسرت .عموما پژوهشرگران و محققان سير تحول نماد خورشيد
را در دوره های متتلف مورد واکاوی یرار دادهاند که دوره ایلتانی زیر مجموعه ای تحقيقات
به شررمار میمید .به طور مثال زمرشرريدی ( )9914در پژوهشرری با عنوان «بررسرری نقش شررير و
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خورشريد در هنر ایرانی اسرالمی (از دوران ایلتانی تا پایان یاجار)» به نتایج زیر دست یافت .وی
در بتشی از کار خود اشاره به ای موضوع دارد که تصویر و مفهوم نماد شير و خورشيد بيش از
جنآه ملی ،جنآه مرهآی داشرته اسرت و کاربرد منها تنها ویژه ایران باستان نآوده است و در بيشتر
مراکز تمدنی مهم زمان باستان گسترش پيدا میکند .به هر حال تیيير و تحوالت عمي و متمادی
یرون و اعصار ،نشان شير و خورشيد پاینده ماند.
مآينی و حکيمی ( )9912در مقرالره «بررسررری نمراد خورشررريد و مفاهيم مرتآ با مندر هنر و
اسراطير بي النهری » به ای نتيجه رسيدند که در هنر بي النهری ای گونه نقوش صرفا دارای جنآه
تزئي نآوده ،بلکره نمادها یک عقيده و سرررمآز دینی و ناشررری از اعتقادات دینی و اسررراورهای
بودهانرد و در ادیران خردا -خورشررريد به عنوان نمادی از ایزد خورشررريد و همي طور تةویر و یا
تزئينات مورد استفاده یرار میگرفت.
ذاکری ( )9912در مقالهی «بررسری نقش خورشيرد بر سفالينههای ایرران» به ای نتایج دست
یافت :تمام نقوش و نمادهای که دارای پيشرينهای میينی و مرتآ با باورهای یومی میباشند که
در طول تاریخ و با شررکزگيری میي های جدید و حتی پس از تهاجمات ،مهاجرتها و ،...سررينه
به سرينه به روزگار ما رسيده و موج

بقا  ،شکزگيری و تنوع فرمی و مةنایی من گردیده است

برا مارالةره سرررير تحول نقش خورشررريرد بر سرررفالينههای ایران در مییابيم ،با توجه به تنوع ای
نقش مرایره ،همراهنگی سررراختاری در مناط متتلف ایران و همنني دورههای متتلف تاریتی
وجود دارد که از گرشته خود تأثير پریرفته است.
در کتابهای نمادشرناسری همنون کتاب هال«فرهنگ نگارهای نمادهای شرق و غرب» و یا
کتاب کوپر «نمادهای سرنتی»نيز به شرر متتصرری از نماد خورشيد اشاره شده است.همانطور
که مالحره میگردد؛ در پژوهشهای مرکور به صرررورت کلیگویی به نماد خورشررريد پرداخته
شررده اسررت و در هيچ یک از ای منابن زمينههای پيدایش نمادهای دوره ایلتانی و پيشررينه من و
بهویژه نماد خورشريد به صرورت اختصراصی مورد توجه یرار نگرفته است .لرا فقدانی در تحقي
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درباره نماد خورشيد و تیييرات مربوق به من در پژوهشهای تاریتی در خصوص نماد خورشيد
در دوره ایلتانان مشاهده میشود .مهم تری سوال پزوهش حاضر ی است که نماد خورشيد در
دوره ایلتانی عمدتا حول محور شه مفاهيمی تفسرير و تآيي شرد؟ دستاورد پژوهش حاضر نشان
می دهد که در دوره ایلتانان ،پيوند خورشرريد با مهر ،ناهيد ،گزها ،گياهان ،حيوانات ،پرندگان
و اشرکال هندسری نمود ششرمگيری پيدا کرده است .همنني در ای دوره ،با توجه به ریشههای
اسراطيری ،خورشريد جاندار محسروب شرده و به بسرياری از اعمال و مشرتصات انسانی از جمله
زیآایی ،پادشاهی و ...نسآت داده شده است.
 3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
هدد پژوهش حاضررر واکاوی و بازنمایی نماد خورشرريد در مثار تصررویری برجای مانده در
دوره ایلتانی اسرت .اهميت موضروع از ای منرر اسرت که ای نماد از دوره باسرتان در سرزمي
ایران مورد توجه ایوام متتلف مرائی بوده و در متون دینی و ملی به کرار یاد شررده اسررت .تداوم
و اسرررتمرار ای نماد به شررريوه های متتلف در مثار متون بةد از اسرررالم به ویژه ایلتانان در خور
توجه اسرت .در پژوهش حاضر ،تالش شده است تا هر یک از ای موارد در دوره ایلتانی مورد
بحرث و بررسررری یرار گيرد .بتش اعرم اینکار بازخوانی و بازنمایی مفاهيم نماد خورشررريد در
دوره ایلتانی اسررت .بدی سررآ تمام سررةی ای پژوهش بر من اسررت تا بتواند به موارد فوق با
مسرررتنردات مةتآر پاسرررخ دهد.ای تحقي از نوع تحقيقات تاریتی اسرررت که روش گردموری
اطالعرات مرتآ برا من با مراجةه به منابن تاریتی ،کتابها ،کتيآهها و سرررایر مثار تاریتی دوره
ایلتانی بر مآنای توصيفی – تحليلی است.
 -2مفهوم نماد
از نرر لیوی «نماد» واژهای فارسررری اسرررت که در زبان عربی به من «رمز» و در زبان فرانسررره
«سرمآز» میگویند .سمآز را به مةنای نشانه ،عالمت ،مرهر ،هر نشانه یراردادی اختصاصی ،شی
یا موجودی که مةرد موجودی مجرد و اسرررم مةنی اسرررت ،تةریف کردهاند (احمدی:9983 ،
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 .)942نماد بر وزن سرواد به مةنی نمود یةنی «راهر شده» و «نمایان گردیده» و به مةنی فاعلی هم
ممده اسررت؛ یةنی «راهر کننده» .به مةنی «راهر کرد» و «نمایان گرداند» هم اسررت (دهتدا ،ذیز
واژه نمراد) .همنني بره مةرانی سرررت گفت  ،اشررراره کردن ،نکتره ،شيزی ميان دو کس ،مةما،
عالمت اختصراری ،عالمت یراردادی و عقيده نيز ممده است(  .) Crilot, 2012: 34در حوزه
مةماری به عنوان وجهی از هنر ،نماد همواره جایگاه و کاربردی واال و دیری داشررته اسررت .شرا
که هنرمند مةمار ،نماد را به عنوان زبانی اسرررتةاری برای بریراری ارتآاطی در سررراو متتلف و
بسرررته به مگاهی و ژرداندیشررری متاط خود گزیده اسرررت که میتواند زبان گویای مةمار و
خال بنا در هنگام غيآت او و برای میندگان باشد (دادور.)5 :9919 ،
مننه نماد ناميده میشررود؛ عآارت اسررت از یک اصرراال  ،یک نام یا تصررویری که ممک
اسرت نماینده شریای یا مفهومی در زندگی روزانه باشرد .به بيان دیگر ،یک کلمه یا یک شکز
ویتی نماد اسررت که به شيزی بيش از مةنی مشررکار و مسررتقيم خود داللت کند .در حقيقت نماد
پلی اسرت که با بریرار کردن ارتآاق ميان عالم ملکوت و جهان ماده ،انسان را به مةنای مةنوی و
اصرز عالم هستی هدایت میکند (ناررزاده کرمانی .)92 :9912 ،نماد بيش از یک عالمت ساده
اسررت که در ورای مةنی جای دارد و تفسرريری متتص به خود دارد .سرررشررار از تأثيرگراری و
پویایی اسررت و برای بيان مةنی ،نه تنها به شرريوهای خاص ،با حجاب میپوشرراند ،بلکه باز هم به
شررريوهای خاص ،حجاب را کنار میزند (هال« .)59 :9982 ،نماد» با «نشرررانه» که نماینده شيزی
اسررت و «تصررویر» که من را بازنمایی میکند ،تفاوت دارد .نماد شيزی را تةریف و بر من داللت
میکند؛ اما من را مانند نشانه یا تصویر محدود نمیسازد .بدی ترتي  ،شلپيای شکسته هر شيزی
میتواند باشرررد؛ از تزیي گرفته تا انگيزهای بالقوه برای تنفر و تتری ؛ بنابرای  ،در عي حال که
نماد از نرر فيزیکی یابز شرناسایی است ،خودش مشکارا محدود نيست .مناره همننان که برجی
برای اذان اسرت ،نشرانهای حاکی از کارکردی هم هسرت؛ هنگامی که یادمور اسرالم به شررتص
باشرد به نماد تآدیز میشرود؛ هنگامی که بر تمآری نقش بندد؛ نشرراندهنده کشررور خاصی است
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(مثز مناره مارپيچ سررامره که حالت مارپينیاش بيشررتر نماد ملی عراق اسررت تا نمادی اسررالمی)
(موالئی.)3 :9911 ،
 -3کاربرد نماد خورشید در نمونههای برجسته عهد ایلخانی
خورشيد در دوره ایلتانی ،دارای نمادهای مفهومی و تصویری گوناگونی میباشد .نمادهای
گياهی ،حيوانی ،هندسرری و تزیينی از ای دسررت هسررتند که در ذیز با بررسرری نمونههایی شند از
منها ،به روش سازی مال

میپردازیم:

 -1-3نمادهای گیاهی
درخت سرو
ای درخت به عنوان نماد خرمی و هميشره بهاری ،همواره برای ایرانيان دارای منزلت خاصی
بوده اسررت و مااب با روایات ایرانی ،زرتشررت ای درخت را از بهشررت مورده اسررت و در پيش
متشرکده کاشرته اسرت (مةي  .)12 :9982 ،در باور پيروان میي مهر سررو درختی است که ویژه
خورشريد و زایش مهر است ،درختی که هميشه سآز وبا طراوت است ودر برابر سردی و تاریکی
پایداری میکند(هال.)219 :9982 ،
بي سررو وخورشريد شراید از نرر تصرویری نتوان شآاهتی یافت ولی از نرر مةنایی ومفهومی
می توان من ها را در هميشرره جاودان بودن یکی دانسررت .درخت سرررو به عنوان درخت زندگی
شناخته شده است .از همي رو می تواند با زندگی بتشی خورشيد برابری کند .در دوره ایلتانان
نيز ای درخت ،نمادی از ایران پا یدار و سررافراز بوده اسرت؛ نمادی از سآزی و بی مرگی .بدی
لحاظ هنرمندان ،عقاید ميه پرسررتانه و اسررتقالل طلآانه خود را در یال تصررویر بر روی اشرريا
کاربردی استفاده کرده اند .تا به یاد ميه عزیز و مقاومت در برابر بيگانگان ومزادی ورهایی از
یيد وبند های ذلت مور بيندازند.درخت سررو در برخی نقوش به صورت بته جقه که تیيير شکز
یافته درخت سرو است نمایان می گردد
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لوتوس(نیلوفر آبی)
لوتوه یا نيلوفر مبی ،نوعی رستنی مبی با بر هایی بزر

به رنگ سفيد یا زرد است که با

برممدن مفتاب از مب سررر برون میمورد و برابر فرود ممدن مفتاب در مب فرو میرود (افشررار،
 .)9288 :9989ای گز ،ریشه در خاک و سایه در مب دارد و روی من به طرد خورشيد است.
«لوتوه از مب های تاریک خارج می شود اما گز های من زیر نور خورشيد و مسمان رشد
می کنند .ریشره های لوتوه نمادی از ابدیت اسرت و سایه من نمادی از بند ناد است که انسان
را به او متصرررز می کند و گز من نمادی از نور خورشررريد اسرررت .از منجا که لوتوه در هنگام
طلوع خورشريد باز می شرود و در غروب مفتاب بسرته می شرود  ،به نرر می رسد مانند خورشيد
است» ()Rezania, 2011 : 3
یکی از مترداولتری نمرادهرا در فرهنگ هندی ،نيلوفر مبی اسرررت که نمودی از خورشررريد
ومفرینش وپاکی وکمال اسرت .از نرر مصرریان باسرتان نيلوفر مبی که با حرکات خورشيد باز و
بسرته میشرود .نمادی از تولد وتولد مجدداسرت وبا خدای خورشيد در ارتآاق است (دوبوکور،
.)34 :9931
با دیدن گز لوتوه به راحتی می توان شرررآاهت های تصرررویری بي خورشررريد وای گز را
دریافت دایره ميانی گز یاد مور فرم دایره ای شرکز خورشريد می باشد .هم شني گلآر

هایی

که گرداگردمن به طور منرم یرار گرفته اند نيزپرتو های خورشيد را در نرر مجسم می سازد.
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به نرر می رسررد که عالیه ایلتانان به ای نقش و رواج دی بودا باعث فراوانی دوباره من در
ای دوره شده است .ای ایليت مرهآی در دوره ایلتانی توانستند تةدادی از ایلتانان را به مره
خود در مورنرد ،از جملره هالکو ومبرایا خان را که برای رواج ای میي می کوشررريدند  .تمایز
هالکو خان به دی بودائی ،زمينه مناسرررآی جهت فةاليت ای مئي فراهم مورد .راهآان بودائی ،از
هند به ایران سررازیر شرده و در غرب و در مناقه ارّان و خوی ،شرروع به فةاليت نمودند (.بيانی،
.)935 :9989اینان به مرور توانستند در ساختار حکومت نفوذنمایند وبه مناص حکومتی ونرامی
منصرروب شرروند  .احتمال می رود دو علت در پيدایش و احيای ای نقش به عنوان عوامز اصررلی
شمرده شوند
 .9تقليد از مثار شينی و عالیه ای که ایشان به گز نيلوفر مبی به عنوان مرهری از بودا داشتند
 -2نوعی هم ذات پنداری ایلتانان با ای نقش که توانسررتند جایگاه بی مب و علف اسررتپ های
موط اصررلی را ترک گفته و حکومت های خود را در سرررزمي های متمدن و ثروتمندی شون
ایران تأسيس کنند.

گياه لوتوه یا نيلوفر مبی

گلدان سالدون ،9کاشان یرن هشتم (عآاسیلو)929 :9914 ،

 .9ررود سالدون ،رروفی با لةاب ستت به رنگهای مبی و سآز بودند که در دو گروه توليد میشدند .یکی در
شي و دیگری در ایران .ابتدا به تقليد از مثار شينی؛ اما بةدها ایران در توليد ای ررود صاح سآک شد (مهرداد،
.)952 :9919
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ای گز را اغل

بررررررا دوازده گلآر

 92ماه سررال اسررت و الآته  92گلآر

به تصویر می کشند؛  92گلآر

ای گز در ارتآاق با

من در بةد از اسررالم نماینده ی میي تشررين نيز بوده و در

نيلوفر ترکيآی از نماد مب «نشانه حيات» و خورشيد «نشانه گرما ،روشنایی ،نةمت» وجود دارد.

کاسه سفالي بانقش لوتوه،عصرایلتانی
گل آفتابگردان

گز مفتابگردان تقریآا در تمام فرهنگها از ارزش و احترام ویژهای برخوردار است .ای گز
که نماد زندگی طوالنی ،احترام و افتتار به شرتص مقابز اسرت.ای گز در دوران باستان ،نماد
خورشررريردی بود که من را بر روی یرص بالدار میتوان دید .در دوران ایلتانی نيز نماد سرررنتی
خورشررريرد و بازگو کننده نيروی حياتبتشررری بوده اسرررت( .هال.)922 :9982 ،ای گياه نماد
خورشريد شرخان با نور متحرک است ،نوری که خورشيد سر ششمه ی من است .خاصيت ای
گياه داشرت حرکتی دورانی،دنآال کردن لحرات خورشيد است(.شواليه وگنرابارن.)223: 9931،
نام ای گز خصروصريت خورشيد اش را به خوبی نشان می دهد ،شکز شةاع دار گز بی ارتآاق
به شکز خورشيد نيست.

کاسه سفالی با نقش گلآر

های مفتابگردان متةل به یرن  3و  8ه.ق (پوپ و اکرم )934 :9983 ،
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 -2-3نمادهای حیوانی
پرندگان

مةرانی سرررمآليرک پرنرده«مرزو ،مزادی ،مسرررمان ،ابر ،الهام ،باد ،پيشرررگویی ،پيامرسرررانی،
تناسرررخ،رو  ،جاودانگی ،حاصرررلتيزی ،خورشررريد ،ذات الهی ،رو زندگی ، ،رشرررد ،عجله و
شرتاب،کودک» اسرت .در باورهای یومی و اسراطيری افشا کننده ،اسرار خدایان،محافظ درخت
مةرفت و درخت زندگی اسرررت ...در ایران نيز منتقزکننده وحی و سرررروش ،نماینده عقز کز،
تجسرمی از متش ،ابر ،خورشريد و نيز صاعقه است (جابز .)28 :9932 ،نقش پرنده و خورشيد از
رایجتری نقوش ای دوره [ایلتانيان] به شمار میمید.

نقش پرنده و خورشيد در دوره ایلتانی (صالحی)998 :9911 ،
چرخ

شرا نماد نيروی شررمسرری و گردش خورشرريد در مسررمانها اسررت .خورشرريد مرکز اسررت و
پرههای شرا پرتوهای من هستند .شرا نشانه ایزدان خورشيد و نماینده زمينی منها یةنی شاهان
خورشريداست.شرا در دوره ایلتانی ،نمادی از خورشيدوپره های شرا نماد پرتوهای خورشيد
ونماد شرا فلک وفلک الآروج اسرت (.اسرماعيز پور  .)29 :9933،نمادگرایی بسريار گستردهی
شرا ،گاهآسررتگی به ترتي

پرهها و حرکت منها دارد .پرههای شرا باعث میشرررود که شرا

شون نمادی ازخورشيد به شمار مید(شواليه و گنرابارن.)411 :9984 ،
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نمادپروانه و شرا درسکه های دوره هوالکوخان (صالحی)923 :9915 ،

شیر
شرير نمادسلانت،نيروی خورشيدونور بوده ؛ از شير با یالش به عنوان خورشيدومرهرمهر یاد
شرده اسرت اغل

نمادی از شروکت ،جالل ،سرلانت ویدرت و عرمت پادشراهان شررناخته شده

اسرت .شرير یکی از نمادهای مهر اسرت که از جهات متتلف مرتآ با مهرومیي ميترائيسم شده
وبه عنوان نماد ميترا ،خورشريد ،متش ،ابدیت وبه عنوان نگهآان در ای میي شررناخته شررده است
(زمرشيدی.)81 :9914 ،
شررير مقتدر ،سررلاان ،نمادی خورشرريدی وبه غایت درخشرران ،سررلاان حيوانات و سرررشررار از
فضررایز و رذایز ناشرری از مقامش اسررت .هر شند که مرهر یدرت و عقز و عدالت اسررت ،اما در
عي حال نشرانهای از غایت غرور و خودپرسرتی است( .شواليه و گنرابارن.)992:شير نماد عدالت
اسررت وبر ای مآنا ضررام یدرت های مادی ومةنوی اسررت (((Katherine 2014 :67شررير
جوان با خورشيدی که طلوع می کند،شير پير یاشير ناتوان با خورشيدی که غروب می کند برابر
است

پژوهشنامۀ تمدّن ایرانی  -سال سوم ،شمارة پنجم(پياپی) ،پایيز و زمستان 9911

نقش شيردرسکه های ایلتانی (عال الدینی)81 :9915 ،

همنني یکی از سرکههای برجای مانده از عهد میوالن ،در زمان ارغون خان اسرت که سکه
نقرهای در دست است که بر روی من شيری نقش شده است و به جای خورشيد کلمه «رسولال»
یرار دارد (بتتورتاش.)229 :9919 ،

سکه ارغون خان (بتتورتاش)229 :9919 ،

شيزی که در پيش از ای زمان ،در نمونههای نماد خورشريد ،خود را نشران میدهد ای است
که نشران خورشريد ،نمادی ملی مرهآی شرمرده شده است .حال با دیدن ای سکه میتوان شني
برداشرت کرد که بار دیگر ،موضرروعيت مليت و مره  ،نقش مرکور جلوه کرده اسررت .در ای
زمان ،دی بيشرتر ایرانيان اسرالم بود و میوالن هم به اسرالم گرویده بودند .خورشيد میي مهری
نيز جای خود را به عآارت مآارک «رسولال» داده بود .پس میتوان ای سکه را از برای باورهای
ملی مرهآی ،شروع فصز جدید به شمار مورد.
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سکه ابوسةيدایلتانی ماخر()www.davidmus.dk

 .الآته نماد شير با عالئم نجومی نيز ارتآاق داشته و نشاندهندهی ارتآاق تصویر من با برج اسد
(ماه مرداد) بوده و ای ارتآاق بهویژه در نقشمایههای شرررير و خورشررريد در کنار یکدیگر نمود
یافته اسرت و شراید ای دو دليز اخير برای سرالطي میول که در ابتدا بودائی بودند و همنني به
ستارهشناسی و رصد منها توجه بسيار داشتند کافی بود که از کاربرد ای نقش جلوگيری نکنند.

.
کاشی با نقش شير وخورشيد  ،متةل به امامزاده جةفر دامیان  ،عصر ایلتانی ،موزه لوور

در هر صورت نقش شير و خورشيد در ارتآاق با مفاهيمی شون سلانت و یدرت الهی به کار
گرفته شده و ایلتانان در به کار بردن من از ای رویه مستثنی نآودند .در دوره اسالمی نقش شير
به عنوان مرهر یدرت و شجاعت بایی ماند و با هوشمندی خاص ایرانيان عملکردی جدید پيدا
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کرد .به ای صورت که حضرت علی (ع) به شير خدا ،ملق

شده و شير به عنوان نمادی از

شجاعت و شهامت او تآدیز گشت
آهو
نام مهو از صرررفت اوسرررتایی «ایسرررو» به مةنی «تيزرو» گرفته شرررده اسرررت و در پهلوی به من
«مهوک» میگویند .ای حيوان سرررمآز بیگناهی ،زیآایی و کمرویی اسرررت و به مفاهيمی شون
شاهد ،مةشوق ،اندام زیآا ،ررافت و ویار به کار میبرند .همنني ای حيوان را گاه نماد برج اول
از برجهای دوازدهگانه تقویت خورشيدی میدانند (جابز.)94 :9932 ،
در نمادگرایی ایلتانان ،مهو نشرانهای از زمي مؤنث در ازدواج مقده زمي و مسمان است.
مراده مهوی حنرایی برا گر

مبی ،جفرتگيری میکنرد و بره عقيده میوالن ،شنگيزخان به دنيا

میمید (شواليه .)299 :9984 ،اگر بر مآنای همي موضوع جلو برویم ،میفهميم که شرا در دوره
ایلتانان ،ای نقش تا ای حد متداول بوده است:
در نمرادگرایی ایلترانان ،مهو نشرررانه ای از زمي مؤنث در ازدواج مقده زمي و مسرررمان
اسرررت .ماده مهوی حنایی با گر

مبی ،جفت گيری می کند و به عقيده میوالن ،شنگيزخان به

دنيا می مید (شواليه .)299 :9984 ،اگر بر مآنای همي موضوع جلو برویم ،می فهميم که شرا در
دوره ایلتانان ،ای نقش تا ای حد متداول بوده است :اول اینکه نشانی از زایش سرششمه یدرت
میوالن در جهران یةنی شنگيز میول بوده اسرررت و دوم درجره اهميرت ای یوم به مادران و زنان
اسررت؛ زیرا که نه گر

مبی بلکه ای مهو اسررت که مدام در تصرراویر به نمایش در می مید .از

طرد دیگر ،شي و تاتار (میولسرتان) ،تآت ،خت  ،ختا و ...مناطقی بوده اند که مهوان مشک زا
در من می زیسررته اند و به نوعی ای حيوان ،حيوان بومی برای ای مناط می باشررد( .فرشررآافيان
)94 :9982
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قوچ
یوچ در تمدن شررریی دارای ارزش واالیی اسررت .مرهر تواضررن ،ویار ،نيرومندی و همنني
نماد خورشرريد اسررت .یوچ هشررتمي تجسررم ایزد بهرام بوده که با شررااهایی پينيده ،در اوسررتا به
عنوان یکی از نشرررانههای پيروزی و دارای ویژگیهای شررراهانه به من اشررراره شرررده اسرررت .در
نوشررتههای ادبی پهلوی ،صررورتهای تجلی ای حيوان را میتوان در گوسررفند ،بره یا ميش نيز
یرافت (شرررواليه و گرابارن .)432 :9984 ،یوچ در فرهنگ ایرانی نماد باروری ،نةمت ،برکت و
خورشيد است (یربانی یهفرخی ،یزدانی راد و براتی ارداجی.)41 :9913 ،
نقش یوچ اولي عالمت مناقهالآروج (ماه فروردی ) و ماهی نشان دوازدهمي ماه (اسفند) از
بروج مسررمانی اسررت (یاحقی .)983 :9911،در دوره ایلتانی نيز یوچ یا بز نمادی از خورشرريد و
برج حمز و عنصررر تصررویری ثابت برج حمز بوده اسررت و ویژگی های سررتيزه جویی و مآارزه
طلآی ،مفهوم هميشگی بازنمای های تصویری برج حمز می باشد (ایزانلو.)923 :9919 ،
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یوچ به دليز اهميت مةيشررتی برای مردم تقده داشررت بتصرروص از نرر گله داران وجوامن
دامداری یوچ نماد برتری بر تمام دام ها بوده .که ای نشران از دلآستگی ایلتانان به تاریخ وحفظ
خاطره گرشتگان وزندگی کوشرو وشادرنشينی من هاست.
اسب سفید
اس

به عنوان یکی از مهمتری جانوران در زندگی بشر ،جایگاهی برجسته در اساطير جهان

یافته اسررت .اهميت و توجه خاص به اس ر
خاص یائز شرروند و الگویی از اسر
.)92 :9913اس

باعث شررده تا از دیرباز برای ای جانور ویژگیهایی

نژاده در نرر بگيرند (تاجيک محمدیه ،رادمنش و شترایی،

سفيد ،خورشيدی است وبسته به ارابه ی ستاره ،وبه دليز سلانت رو (صاح

ارابه )بر تمامی جهات ،تآدیز به صورت خيالی زیآایی می شود (شواليه وگنرابارن)912: 9931،
در یال

فرهنگ بشررری ،پارهای از مةانی سررمآوليکی اسرر

عآارتاند از :مزادی ،پایداری،

پيروزی ،سررعت غرور و ...ایرانيان باسرتان برای تداوم گردش خورشريد در مسمان ،اس
پيشرگاه خدای خورشيد یربانی میکردند و برخی دیگر نيز اس

را در

را نماد خورشيد و گردونه ران

او میدانستند (رحيمپور .)22 :9914 ،در نگارهای از کتاب منافنالحيوان که به دستور غازان خان
در سال  118/9215ه .در مراغه نوشته شده از یدیمیتری نسخ خای تاریخ دوره ایلتانی است،
نيز میتوان حيوان اس ر

را به عنوان نمادی از خورشرريدمشرراهده کرد .در ای نگاره ،مادیانی در

حال شِرا ،زیر درختی تنومند که شرراا و بر

های من از باالی تصررویر به سررمت راسررت امتداد
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یافته و گویی سرایه بانی برای اسر

شرده ،دیده می شرود و اسر

نری به دنآال اوسرت که سر و

گردنش در سمت راست تصویر پدیدار شده است (تجویدی.)35 :9981 ،

اس

درمنافن الحيوان (تجویدی)33 :9981 ،

در نگارهای از شراهنامه دموت نيز که به رزم اسرکندر با کرگدن پرداخته است ،اس هایی را
میتوان مشررراهرده نمود کره همگی دارای زی و یراق بوده و صرررحنه رزم ،منها را به حرکاتی
شتابی ،پرجن

و جوش مجآور نموده است (حسينی .)929 :9912 ،به عآارتی دیگر ،ویژگی ای

اسررر هرا بره عنوان نمراد خورشررريرد ،حرکت منهاسرررت که به جهت نوع فةاليت منها ،همراه
سوارانشان در حالتی پرشور و با حرکتی تند و جن

و جوش یابز مشاهدهاند.
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اس

در شاهنامه دموت؛ رزم اسکندر با کرگدن (حسينی)929 :9912 ،

شررای خاص محيای ونوع زندگی  ،میوالن دلآسرتگی خاصی نسآت به اس
داشرتند؛ واس

و پرورش من

در زندگی جز جدایی ناپریر حيات منان محسوب می شده است یکی ازدالیز

اسررتفاده از ای نقش در دوران ایلتانی بوده اسررت .دردوره ایلتانان حکومت به مسررائز نرامی
اهميت می دادند بنا بر ای ممک اسررت .از نقوش اسرر

بر روی مثار هنری در مةنای وایةی من

ونشران از جنگاوری وممادگی نرامی من ها داشته باشد .یکی از نقوشی که زیاد در ایرررر دوره
دیررده مرری شررود نقررش انسرانی سروار برر اسر

مری باشرد کره در حالتهرای متتلف به تصویر

کشيده شده است.
اس

نمررادی از نفرس انسران اسرت و سروار  ،نمراد انسرانی اسرت کره برر نفرس خرود سروار

شررده اسررت و من را کنترل و مهار کرده است ؛ اگررر ایرر سرروارکار در مرکررز رررد نقرش
بسررته باشررد  ،نمرراد انسرران کامرز اسرت کره برا کنترل نفرس خرویش طری طریر نمروده و بره
کمررال نهررایی رسرريده اسررت .مةمرروال در دایررره ی بيرونرری رررد در حاشيه  ،سوارکارهای
دیگر ی مشاهده می شود که ایرر نمراد بيرانگر من اسرت کره منهرا توانسرته انرد برر نفرس خرود
غلآه کنند ولی هنوز در طی طریرر هسررتند و بررای رسريدن بره کمرال نهرایی و یررار گيرری در
مرکرز رررد فاصرله دارند
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کاسه با نقش سوار در مرکز  ،سده هفتم هجری ق
)(Esin atil,1990,131

نقش شاهین یا عقاب
عقاب ،یکی از پرندگان بومی ایران اسررت .ای پرنده ،در اوسررتا «سرر نه »9نام دارد .شون بال
گشرراید به سرره متر رسررد و پرندهای اسررت تيزبانگ ،بلند مشرريان ،سررآک پر ،تندنگاه ،سررهمگي
شنگال که بيش از صد سال زیست کند و در توانایی سرممد دیگر پرندگان است از ای رو ،شاه
مرغان شرهرت یافته است .در یشتها نيز به عنوان پيک خورشيد مةرفی شده و نماینده فری کيانی
و فری ایرانی اسرت (یاحقی.)239 :9911 ،نقش اسراورهای عقاب در تمام دوران ایران باستان و با
توجه به ارتآاطی که با اهورامزدا داشت ،همننان ادامه داشت و رهور من در دوران اسالمی و از
جمله دوره ایلتانی یکی از ای مراهر است.
شررراهي مرهر خورشررريد ،تجلی متش و پيک خورشررريد اسرررت  .پرنده ای که در نور کامز
خورشرريد زندگی می کند از ای رو شرراهي را در اصررز ،درخشرران دانسررته وگفته اند وبا عنصررر
متش وعنصررر باد وجه اشررتراک دارد  .شليپا نيز نماد خورشرريد و نماد متش و گردش روشررنایی
اسررت،عناصررر شهار گانه (مب ،باد،خاک ،متش )که گرداننده عالم هسررتی هسررتند با شرراهي
اشتراکاتی دارد.پس میتوان گفت شليپا نماد شاهي هم میباشد.

. Saena
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از سرویی ای مر با خورشريد در ارتآاق اسرت و حامز اشرةههای خورشريدی اسرت و به هر
انسرانی روی مورد او را رستگار میکند .شاهي شاه پرندگان ،مرهر یکی از بزر تری خدایان
اهورایی خورشريد یا متش مسرمانی؛ تنها کسی که جرات دارد مستقيم به خورشيد بنگرد ،بدون
منکه ششمانش بسوزد (شواليه و گرابارن.)281 :9984 ،

دليز استفاده از ای نقش در دوران ایلتانی را میتوان شني برشمرد:
پيوندی که ای نقش با ایران باسرتان داشرت و از منجا که ایلتانيان در پی پيوند و زندهسازی
فرهنگ و یدرت گرشته ایران بودند ،از ای نقش به عنوان فری ایرانی استفاده کردند.
سیمرغ
کلمه «سرريمر » در اوسررتا به صررورت «مرغوس ر » ممده اسررت که جز دوم من در پهلوی با
اندکی دگرگون به شکز «سي » و در فارسی با حرد نون «سی» خوانده میشود؛ بنابرای « ،سی»
به هيچ وجه نماینده عددی نيسررت بلکه در اوسررتا به مةنای «شرراهي » به کار رفته اسررت و در مت
پهلوی بسياری از خصوصياتی که برای شاهي و ای پرنده بر شمردهاند ،شآيه است.
ای پرنده که موجودی افسررانهای اسررت ،پَرهایی شررفابتش دارد که میتواند سررحر دشررمنان
دی اهورامزدا را باطز کند (سررلاانی )94 :9932 ،و عرمت بالهایش شنان اسررت که کوهها را
میپوشررراند .سررريمر  ،یکی از مهمتری نمادهای اسررراورهای فرهنگ ایران اسرررت و به اعتقاد
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سررهروردی ،مرهری از حقيقت راسررتي اسررت ،درمان هر دردی اسررت و همراهیاش ایم بتش
است (شایگان.)92 :9939 ،
با ای اوصرراد ،بدیهی اسررت که نقش ای پرنده ،شه یآز و شه بةد از اسررالم از جمله دوره
ایلتانی مورد توجه یرار گرفته باشرد؛ زیرا با توصريفاتی که از من شد ،نمادی از خير و برکت و
شررآيه پرنده «هما» میباشررد که بر هر شيزی که نقش شررود ،صرراح

من را از بالیا حفظ خواهد

کرد .در ضررم باید مترکر شررد که ای نماد در هنر شرررق دور با نماد اژدها برابری میکند .در
دوره ایلتانی بر روی کاشرریها ،شرراهد بسررياری از سرريمر هایی که به اژدها تآدیز شررده و یا
اژدهایی که شرآيه سريمر هسرت ،هسرتيم.در ررود نيز عموما نقش دو یا شهار سيمر را داریم
که در حاشيه در حال شرا نمایش داده میشود.

سيمر بر روی کاشی دوره ایلتانی (عآاسی لو)949 :9914 ،

نقوشی از سيمر های در حال گردش به دور ررود (عآاسی لو)949 :9914 ،
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هرر شند ایر نقروش در دوره ی میرول را مری تروان ترأثير و نفروذ هنرر شري دانسرت ،ولری
بایررد در عرري حررال بررر ایرر نکترره نيررز تأکيررد نمررود کره نقوش سريمر و اژدهرا ریشره در
اسرراطير باسررتانی و ادبيرات ایرران دارد و بره کرار گيرری منهرا زنرده کرردن خاطره های راهرا
فراموش شررده ای اسررت ،کرره درخرراطره ی ایرر ملررت ریشرره دارد .سريمر در شراهنامه در
موایررن سررتتی برره کمررک رسرتم مری میرد و باعرث پيرروزی ایر یهرمران اسراوره ای ایرران
بررر دشررمنانی مرری شررود کرره ششررم برره مب و خراک ایر سررزمي دارنرد و باعرث تقویرت
روحيرره ی رشررادت و از خررود گرشتگی و حررس وطرر دوسررتی ایرانيررران مری شرده  ،پرس
بنرابرای سريمر  ،یراد مور افتترارات ایرانيران در جنرگ عليرره متجرراوزان برروده اسررت .
ماهی
در متون عرفانی فارسی ،ماهی ،رمز سالک و دریا رمزی از هستی است و نيز موالنا بارها ای
مسر له را در مثنوی بيان میکند (تاجدینی .)42 :9984 ،پس مفهوم ششرمه خورشيد که با ششمه
حيرات برابری میکنرد ،میتوانرد بره مفهوم سرررالکانی که گرد ح تةالی در گردشاند و در هر
لحره ذکر میگویند ،نزدیک باشرررد .نکتهای که باید ترکر داد ،ای اسرررت که ای نقش بيشرررتر
کاربرد را بر روی رروفی مانند کاسره و مبتوریها داشرته است .ای بدان علت است که هر گاه
مسررلمانان در ای ررد مب میمشررامند ،به یاد نةمتدهنده خویش بيفتند و شررکر او را به جای
مورند.
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ماهیها در گردش به حول خورشيد (مهرداد)929 :9919 ،

در بررسررری نماد خورشررريد در ای ررد به جامانده از دوره ایلتانی میتوان به شند مفهوم
کلی رسيد :نتست ای که در ای دوران بسياری از تصاویر بر اساه تفکرات و باورهای نجومی
شرکز گرفت .ومیوالن برای سرتاره شرناسی اهميت بسياری یایز بودندوامورزندگی را مشورت
منجمان در سراعات وروزهای خوش به انجام می رساندند".خواجه شون عالیه واراده میوالن بر
مقوله ستاره شناسی ورصد انجم مالحره کرد فرصت را غنيمت شمرد ودرخواست اجازت نمود
تا بدان کار بپردازد(".مير خواند  )4241،ورصرررد خانه مراغه در دوره هالکوخان زیرنرر خواجه
نصررير الدی طوسرری در شررهر مراغه سرراخته شررد.شيزی که در بررسرریها موردی نيز به ششررم
میخورد .بسياری از تصاویر ،نمایشگر باورهای عموم درباره سيارات و ستارگانی شون خورشيد
هستند و ارتآاق تنگاتنگ با مفهوم نيکآتتی ای ستارگان دارند.
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نقشی از ششمه خورشيد در دوره ایلتانی (مهرداد.)925 :9919 ،

دومي مورد مفاهيم عرفانی اسررت .مفاهيمی شون ماهی دریای عشرر خداوندی و کثرت در
وحدت که در ای شرکز نمایان است را شاید بتوان به دیدگاه های ایلتانيان در مورد دی منها
نسرآت داد .ماهی که به سرمت پایي دریا شناور است تداعی کننده حرکت رو در ماده است و
ماهی که به سرمت باال در حال حرکت اسرت یةنی مزاد شردن رو و در حال بازگشت به اصز
مغازی خود می باشد.

کاسه با نقش شرخشی ماهی  ،اواخر یرن  3هجری ق
))febervari، Geza1985 :223
خروس
نام ای پرنده زیآا در اوستا «پرودرش» است که به مةنی «پيشبي » است شون باور داشتند که
خروه نتسررتي پرتوهای خورشرريد را در بامداد میبيند و با خروش بامدادی خود برای مردمان
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«بيدارباش» سررر میدهد و برای همي «خروش» مةرود اوسررت که در زبان فارسرری با صررفت
«خروه» شرناخته میشود «خروه ،پرنده سحرگاه و نماد خورشيد و نيز نشانهای از هوشياری و
جن

و جوش اسرت» (بهمنی .)82 :9981 ،نماد مگاهی ،برتری ،شجاعت ،نشانه ایزدان خورشيد

و صررردایش طني انداز بيداری انسررران ها از خواب غفلت اسرررت و می توانسرررت منادی بيداری
ایرانيان در مقابز تهاجم بيگانگان (میوالن) باشد(.پژوهش) 981 :9919،

ررفی به شکز خروه ،یرن هشتم ه .ق (مهرداد)921 :9919 ،کاسه با نقش خروه  ،جرجان ،سده هفتم
هجری)) febervaritgeza 1985:89

بنا بر نقز اخآار و احادیث مةراجيه ،یکی از جلوه بارز مشراهدات های پيامآر (ص) اسالم در
مسررمان دنيا ،خروه سررفيد عرشرری اسررت که از حيث مقام ،فرشررته سررحرخيزان و مرهر عآادت
مةرفی شده و در بسياری از روایات اسالمی؛ مرکور است (بهمنی.)89 :9981 ،
بازتاب تصرویری «خروه سفيد در مسمان دنيا» در دو نسته مصور و ممتاز سده  8و  1ه.ق.
به خوبی مشرهود است .ضم ای که نتستي تصاویر از مضامي مرهآی و زندگی پيامآر اسالم و
مةراج عارفانه ایشان با حمایت و توجه فرمانروایان ایلتانان میول و گرایشهای ایشان به مره
تشرريّن صررورت پریرفت ،سرررششررمه هنری تازه جهت خل تصررویری کت

دینی و تاریتی در

ایران ،فراهم مورد.در ای ميان ،نگارههای «احمد موسرری»نقاش برجسررته دوران سررلانت سررلاان
ابوسررةيد ایلتانی ،شون مةراج نامه پرموازه وی از عرمت مضررمون تصررویری ویژهای برخوردار
اسرت .هنگامی که سلاان به تتت سلانت نشست برمره

تسن بسيار تأکيد داشت و به همي
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دليز ،اوضراع بر شرريةيان وسررایر مراه  ،سررتت گردید .در ای دوره ،علمای شرريةه ،تا حدی از
سرياسرت دور شردند و ایلتانان نيز ،از نرر سياسی تیيير کرده بودند .او که مخری ایلتان از ای
سلسله محسوب می شود؛ بر مره

تسن بایی ماند (.مرتضوی )292 :9985،

نسررته مزبور در نيمه دوم ربن اول یرن هشررتم ه .ق به امر سررلاان ایلتانی تهيه و تنريم شررده
اسرت .هرشند دامنه تأثيرپریری عناصرر نقاشری نسرته مةراجنامه احمد موسی را فراتر از تصویر
خروه سرفيد در مةراجنامه احمد موسری مرزهای ایرانی میتوان باز شناخت ،ولی اصالت سنت
نقاشری ایرانی با بهرهمندی از عناصرر سرآک سراسرانی در نگارههای نسرته مزبور ،نکتهای اسرت
انکارناپریر.

خروه سفيددرنگاره مةراج نامه احمدموسی (ميرجليلی ومحمودی)98 :9915 ،
 -3-3نمادهای هندسی
عدد یک عدد ذات ازلی

یک در هر عددی نفوذ دارد و پيمانهای عمومی برای همه اعداد است .همه اعداد را در خود
متحد میکند اما هيچ کثرتی نمیپریرد .پيوسرته یکسران و غير یابز تیيير اسرت .یک عدد نيست
بلکه مولد است مغاز و بنياد همه اعداد دیگر است .از منجا که نتستي پدیدمورنده اعداد است،
هم مرکر است و هم مؤنث (ایآس  .)94 :9984 ،هر گاه هنرمند مسلمان خواسته است به صورت
تمثيلی حضررور خداوند متةال را به عنوان حاضررر و ناعم جلوه دهد از نقش خورشرريد یا شررمسرره
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استفاده کرده است .در برخی از مثار هنر اسالمی از شمسه به عنوان پيامآر نيز استفاده شده است؛
بنابرای  ،یک در فرهنگ اسالمی با مفهوم نقاه ،دایره ،شمسه و احد مترادد است.

شمسهای ترکي یافته از اجزا کوشکتر ،ایلتانی ،یرن هفتم ه.ق (مهرداد.)941 :9919 ،

کاسه بانقش دایره ی توخالی درمرکز  -یک – یرن هفتم هجری ()febervarit geza:1985:90

دایره
در فرهنگ فارسری مةي  ،دایره به ای گونه تةریف میشود :دورزننده ،گردنده ،ساحی که
خای مردور گرد من را احراطره میکند به طوری که فاصرررله هر یک از نقاق در محي تا مرکز
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مسرراوی اسررت (مةي  .)592 :9982 ،عالوه بر من ،دایره در وهله اول ،شررکلی هندسرری اسررت که
ویژگیهای متصروصری به خود دارد .ای شرکز هندسی ،ساحی ایستا است و انرژی تصویری
من از مرکز به تمام نقاق پيرامون یکنواخت اسررت .نسررآت به هر نيرویی بسرريار حسرراه بوده و به
حرکت در میمید (حليمی .)222 :9989 ،ای شررکز هندسرری با حرکت و پویش همراه اسررت و
نمادی مسمانی و الهی دارد و از سه جز مرکز ،محي و شةاع تشکيز میشود.
مرکز دایره یکی از مهمتری اجزای من اسرررت و اهميرت من به حدی اسرررت که دیگر اجزا
حول مرکز من شررکز میگيرند و در ارتآاق با من سررنجيده میشرروند .همنني مرکز دایره ،نقاه
زاینده تمام موجودات عالم به شرمار میرود .ای بتش از دایره دارای مةانی بسررياری است و به
مةنای وایةيت مال  ،وجود ناب ،تماميت و کليت ،منشرأ و مغاز هسرتی ،فضای مقده و جنآنده
بیحرکت است (کوپر.)941 :9134،
در دوره ایلتانی ،مةنای نمادی دایره در حالتی که به تنهایی تصرویر میشد با مةنای نمادی
من در موایةی کره با اشرررکال دیگر ترکي

میشرررود ،متفاوت بود .مثال دایرهای با یک خال در

مرکز ،مرهر شرخه کامز بود و در سرتارهشرناسری نيز نماد خورشريد به شمار میرفت .دایرههای
متحدالمرکز ،هم شررمسررری و هم یمری بودند .سررره دایره متحدالمرکز به مةنی گرشرررته ،حال و
مینده ،سرره یلمروی «مب ،خاک و هوا» و «طلوع ،اوج و غروب» خورشرريد بودند (کوپر:9134،
.)949

خورشيدی در دایره (عآاسیلو)998 :9914 ،

 / 01نمادشناسی خورشيد در منابن تصویری دوره ایلتانی

در دوره ایلتانی ،مةنای نمادی دایره در حالتی که به تنهایی تصرویر می شد با مةنای نمادی
من در موایةی که با اشرررکال دیگر ترکي

می شرررود ،متفاوت بود .مثال دایره ای با یک خال در

مرکز ،مرهر شرخه کامز بود و در سرتاره شناسی نيز نماد خورشيد به شمار می رفت .دایره های
متحدالمرکز ،هم شررمسررری و هم یمری بودند .سررره دایره متحدالمرکز به مةنی گرشرررته ،حال و
مینده ،سرره یلمروی «مب ،خاک و هوا» و «طلوع ،اوج و غروب» خورشرريد بودند (کوپر:9931 ،
.)949
عدد هشت و هشت ضلعیها

هشررت در سرررتاسررر جهان ،عدد تةادل کيهانی اسررت و نتسررتي عدد مکة

اسررت که مرهر

اتحاد به شرمار میرود .شرش سا من نمایانگر کمال میباشد .در تفکر اسالمی ،حامالن عرش
الهی به تةداد هشررت فرشررته میباشررند .به لحاظ مةنی هشررت هدد رازمموز اسررت که از هفت
مرحله یا مسررمان گرر کرده از ای رو ،عدد بهشررت بازیافته اسررت (شررراتو.)81 :9931 ،هشررت
ضرلةی را میتوان رمزی از جنآههای منفةز و فةال شهار عنصر دانست (مب ،خاک ،متش ،باد).
عالوه بر ای  ،شررمسرره هشررت پر یا سررتاره ایرانی که در دوران اسررالمی بسرريار اسررتفاده میش رد،
میتواند نمادی از خورشرريد باشررد که در کاشرریکاریهای دوران ایلتانی همواره در کنار نقش
شهار صليآی ممده است.
عدد هشرت از دیر باز عدد رمزی خورشيد محسوب می شده است ؛ به لحاظ مةنوی  ،هشت
 ،هدد راز مموز اسرت که از هفت مرحله یا مسرمان گرر کرده  ،از ای رو عدد بهشت باز یافته
است گرر از هفت مرحله
سير و سلوک و رسيدن به عدد هشت  ،کمال مال است.
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گز هشت پر در مقام شمسه ،کاشان یرن هشتم ه.ق(موالئی)955 :9911 ،

چلیپا
شليپا همان صرلي

میباشد و نماد انسان کامز است ،نشان تکامز و تةالی تلقی میگرددو به

مةنای وحدت تمامی جنآههای زندگی مادی ومةنوی بشررر میباشررد ،مثال انسررانی که تابینهایت
در ساو افقی و عمودی گسترده شود ،خ عمودی ،مسمانی ،روحانی ،عقالنی ،مثآتفاعز و نر
اسرررت ،در حالی که خ افقی ،خاکی ،مناقی ،منفی و منفةز و مؤنث اسرررت .صرررلي

به مةنای

گوهری متةالی است ،تصویر انسانی که کامال ،از هر دو طرد کشيده شده است،همنني هآوق
رو در ماده نيز مةنی میدهد .صرررلي

از دیرباز نمادی جهانی بوده ،نمادی کيهانی و مرکزیت

جهان اسرررت ،از ای رو نقاه ارتآاق بي مسرررمان ،زمي به شرررمار میرود ومحور کيهانی اسرررت
(عآاسیلو.)13 :9914 ،
در دوره ایلتانی ،ای نماد [شليپا] ،نماینده خورشريد بوده و مسرير من از طری مسرمان نشران
میداده است .ای عالمت ،حاکی از شرا گردونهی خورشيد خدا بوده ،از اینرو دارای نمادهای
خورشريدی مانند روشنایی،حاصلتيزی ،بهویژه خوشآتتی است .در شي اسواستيکا (

) در

مغاز ،یک عالمت تائویی بوده و نماد نيروی خدایی منان بود .ای شکز ازطری میي بودایی به
ژاپ راه یافت و بر روی تصررویرهای بیشررمار شينی و ژاپنی و نيز تندیسهای المایی تآتی دیده
میشررود .اسررواسررتيکا به عنوان یک عالمت خوشررآتتی و در حاشرريههای تزئينی و پارشههای
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ابریشرمی و شوبکاریهای شرریی به کار رفته اسرت .اسرواستيکا ،دارای دوشکز است دستهی
پایانی ممک اسرررت ،طآ عقربهی سررراعت بنرخد ،یا حرکتی خالد حرکت عقربهی سررراعت
داشرته باشرد .منها ممک است به ترتي

داللت بر جنس نر و ماده ،یانگ و یي  ،خورشيد و ماه

داشته باشد (هال.)1 :9982 ،
 .پس از رهور اسرررالم وگرایش ایرانيران بره میي نوی بسرررياری از عقاید وهنرها از فرهنگ
ایرانی به کشورها ی اسالمی راه یافت ودر کشورهای اسالمی تاثير گراشت ،از جمله نشان شليپا
که رفته رفته ای نشرران واره که نماد یک رشررته باور های که مریایی بود در دوره اسررالمی با
برداشررت مرهآی وعالیه وافر به خاندان پيامآر به ویژه حضرررت علی نام علی (ع)را به صررورت
شليپاگونه در موردند
مةمراران وهنرمنردان ایلترانی ای نگاره ها را بر ایوان الجایتو در مجموعه تاریتی بسررراام
استان سمنان ،رسم نمودند.

نشان شليپا بر ایوان الحایتو(بتتورتاش )291 :9983،

نقش شليپا در نقشمایههای گنآد سرررلاانيه ،به وفور یافت میشرررود ،همنني پالن مةآدداش
کس به شکز شليپا میباشد.
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نتیجه گیری
نماد خورشريد از جمله نشرانههای که سرزمي ایران و از رایجتری نقوش به کار رفته روی
مهرها ،نقش برجسرررتهها ،حجاریها و نقوش کاشررریهای لةابدار و ...در دوره ایلتانی اسرررت.
کاربرد گسرترده ای نماد در دوره ایلتانی نشراندهنده اهميت بسيار ای نماد است .در ای مقاله
نمادهای رایج خورشررريد در دوره ایلتانی در سررره گروه (نمادهای گياهی ،حيوانی و هندسررری)
طآقهبندی شرد و مشرتصات و نمونههایی از موارد کاربرد هر یک از منها شر داده شد .نتيجه
به دست ممده را میتوان در شند بند کلی بدی شر بيان کرد:
الف) با توجه به ریشره های اسراطيری ،خورشريد جاندار محسوب شده و بسياری از اعمال و
مشتصات انسانی از جمله زیآایی ،پادشاهی و ...نسآت داده شده است.
ب) خورشريد مهم تری پدیده ی طآيةی دایره ای شرکز اسرت که کيش های بیشماری در
پرستش من از دیرباز وجود داشته است؛ از جمله در هند ،مصر ،یونان ،مشور و ...در ميان تمامی
خدایانی که در کنار مفریدگار پرستيده می شدند ،هيچ یک از من ها برکات بی پایان خورشيد
را نداشررت و یداسررت خورشرريد در ای ميان ،تجلی بتش عالم مينو و الوهيت بوده اسررت .در
دوره-های گوناگون تاریخ ایران نيز خورشريد از تقده ویژه ای برخوردار بوده است .خورشيد
شه در مقام یکی از ایزدان و شه در نقش خدای برتر ،همواره ستایش شده و نيایش های فراوانی
برای من وضررن شررده اسررت .همي تقده ،خورشرريد را نماد روشررنایی حقيقت و پاکی و مرهر
سروگند و گواه انسرانی یرار داده اسرت.ج) در باورهای که  ،خورشيد با مهر ،ناهيد ،ماه ،زمي ،
برج های فلکی ،گز ها ،گياهان و پرندگان پيوندی ویژه داشررته که در دوره ایلتانی ،ای پيوند
نمود ششرمگيری پيدا کرده اسرت.د) نمونه های برجسته نشان خورشيد دوران ایلتانان نشان می
دهد که ایلتانان به انگيزه ماندگاری در ایران ،به دی و فرهنگ ایرانيان وابسته گشته اند و برای
همي هم از نمرادهای ایرانی از جمله خورشررريد برای دادن هویت و مشرررروعيت به حکومت (و
سرياسررت) خود بهره گرفته اند .ث)اسررتفاده از نقوش نمادی خورشرريد که در طی یرون در زنده
نگه داشرت من کوشريدند مانند نقش شراهي وعقاب پيشينه من به یآز از اسالم بر می گردد .ای
نقش ها نمادی از سلانت،تيزبينی،ویدرت است.
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ج)اسررتفاده از نقوشرری که در فرهنگ واسرراطير میولی ریشرره داردمانند مهو که طآ اسرراطير
میول از یک گر

نر ویک مهوختایی بوجود ممده است

چ) رواب برازرگرانی ایران وشي و مآرادلره وتردد بي هنرمنردان ایرانی وشينی در ای دوره
موج تاثيرات متقابلی بي هنر ایرانی وشينی شرررده بود ایرانيان با تیيير نقش مایه های شينی من
را با فرهنگ ایرانی واسرررالمی هماهنگ کردند .ونفوذ وتاثير هنر شينی در نقاشررری های کتاب
«شرراهنامه دموت» مشررهود هسررت  .هنرمندان ای دوره نمادهای خورشرريد شون گز های نيلوفر
مبی،اشکال پرندگان ،حيواناتی شون شير،باز ،سيمر بر روی ررود سفالی نقش زده بودند.
) دردوره میوالن تحررت ترراثير اعتقررادات ومآررانی روحررانی وفرازمينی کرره ترراب تررانگری ،
راخدای مال ررر خدای تةالی ررر می دانستند و مسمان مبی جاویدان در نرر منان نيرویی نهایی و
ایجراد کننرده و اداره کنندة کائنات بوده اسرررت و به همي دليز عناصرررر و جلوههای گوناگون
مسرمان  ،همنون خورشريد و ماه  ،ستارگان و مراهری مانند کسود و خسود و رعد و برق را
پرستش میکردند.
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