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 چکیده
اسطوره و  ۀوسیلخویش با جهان را به ۀرابط نخستین،و انسان  انددارای خاستگاهی مشترک بوده هاناز بدو پیدایش تمد اسطوره و نماد

دوران کهن  ازاست که  های بشرترین پرسشمهمیکی از  ،ر پیرامون اساطیر و ماهیت نمادین آنتفک رو این . ازنمادپردازی بیان کرده است

طی  ردکه بل ،رودمی شمارتمدن به هر تاریخیث فرهنگی و پشتوانه و میراتنها  ن نهاسطوره و جوانب آاست.  بودهه توجمورد عصر حاضر  تا

های دروغین و جعلی را مانند افسانه ابتدا اسطوره نگارانپژوهشگران و تاریخ. است بوده بشر سواالت ترینپیچیده پاسخگوی سالیان طوالنی

 ،تیدرک ساختار هسآمد. می شمارنوعی ادبیات داستانی به اسطوره ،میالدی نوزدهمۀ برای آن قائل نبودند، اما از سد پنداشتند و اهمیتیمی

آفرینش و جایگاه  ۀاسطور ؛ از این روهای بسیار بوده استطیر و افسانهمبدأ اسا ،-خورشید و ماه-ترین عناصر فرازمینی آن ننمایا ویژهبه

به این عناصر و مفاهیم  خود نگرش ،هر تمدن در قالب آثار تجسمی .رودمی شمارها امری محوری و برجسته بهدر میان تمدنخورشید و ماه 

اساطیر  درو ماه خورشید و ماهیت نقش : ن به سواالتی از این قبیل استاصلی این تحقیق پاسخ داد ۀرا صورت نمادین بخشیده است. مسأل

 این دو عنصر فرازمینی های نمادینبازنمایی برای هر تمدن های تصویرینشانه ؟صورت بوده استچه به های کهن یینی تمدنآو باورهای 

 ۀروش تحقیق به شیو .استها هدف اصلی این پژوهش تمدناک و افتراق اساطیر و نمادهای وجوه اشتر تطبیقیِ ۀ؟ مطالعاستبه چه شکل 

 ۀنتیج .فوق پرداخته است ۀمسألای به واکاوی سناد کتابخانها ۀموردی بر پای ۀرت مطالعصوش بهاین پژوهتوصیفی ـ تحلیلی است و 

. است و... ها و خدایان ماه و خورشیدهای کیهانی، الههپدیده مواردی مانندها مدلول که بسیاری از اساطیر و آیین پژوهش اذعان دارد

 وجود ؛ همچنینبوده است هایی مشترکها نشانهدر تمام تمدن ...لوفر یا لوتوس، گردونه مهر ونی های متعددی مانند سواستیکا و گلنشانه

 .استهآن تنگاتنگ میان هنر و باورهای بیانگر پیوندی ی کهنهاتمدننمادهای مشترک میان مضامین و 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 

 

 

 مقدمه

 ،آگوستین قدیس در پاسخ به این پرسش که اسطوره چیست

ز من نپرسند! ه اکآن شرط بهخیلی ساده است، »گفته است: 

« .اسطوره توضیح دهم، عاجز ماندم ۀهرگاه خواستم دربار

( معتقد 81، 1395(. جالل ستاری )13، 1388پور، )اسماعیل

 ،چندمعنایی دارد و همین بر دراسطوره چندین معنی »است: 

کند که برای اسطوره جایی در نظر این اندیشه را به ذهن القا می

ه ک ایم، جاییبگیریم به دور از تجاربی که در زندگانی داشته

. «شنا و غریباآرفته و یا فرهنگی ن یاد بیانگر دورانی است از

-به 1رایتالیایی ایستوریا ، کلمۀبر روم شرقی از غلبهاعراب پس 

های تاریخی را تعریف کردند و روایت ۀتاریخ یا افسانمعنی 

(. 11، 1383واندند )همیلتون، اسطوره خگونه را ای تاریخیافسانه

آنچه امروزه »کند که می ( بیان199،1386دکتر مهرداد بهار )

 نامیم در جهان باستان برابر با اسطوره و آیین بودهفرهنگ می

از فرهنگ  است ابتدایی عبارت جوامعاست. اسطوره و آیین در 

که از  ، چون هیچ امر فکری و رفتاری وجود نداشتهجامعهآن 

 انسان ۀج باشد. تمام عمل، زندگی و اندیشدرون این مجموعه خار

( نیز 9،1386جان هینلز ) .«است گرفته در اسطوره و آیین جای

ها هزارههایی را از ورای داند که تصویرهایی میرا آیین اسطوره

شناسی نباستاکه تاریخ و  آنجا»وی  ۀگفت کند. بهمنعکس می

 اینکه بر آیند و عالوهسخن درمی ها بهماند، اسطورهخاموش می

آورند، افکار بلند و ها به زمان حال میفرهنگ بشر را از دوردست

مردمان ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس  ۀمنطق گسترد

گیری اساطیر را پژوهشگران عامل شکل «.گذارندما می

پر رمز و راز  ،های باستانیدانند که در نظر تمدنهایی میسمبل

های انسانی جوامع بشری حقایق و ارزشی دها را تجلّو نما اندبوده

ی پیدایش سمبل برا ایها انگیزهکه اسطوره آنجا از .دانندمی

      هم معنی پیدا  نماد و اسطوره در کنار ۀباشند، دو مقولمی

نمود  لهایی که در قالب سمبکنند و بسیاری از عالئم و نشانهمی

. مطابقت اندها شدهمنجر به پیوندی درونی میان تمدن اند،یافته

 افکار و بیانگر تأثیرپذیری آداب و رسوم ،رها و اساطیسمبل

در بیانی  هاسمبل .استها از یکدیگر مذهبی و اجتماعی تمدن

خلقت، زندگی، مرگ و مسائل مهم زندگی  ۀساده، نمادی از چرخ

ر گاه هننیز جلوهاسطوره  .اندموزون و روان بوده یها در قالبانسان

ای است که با دو هر قوم و تمدن و ماندگارترین پدیده ۀو اندیش

تعالیم را در خود  ترینترین و نهفتهروی آشکار و پنهان، روشن

 نمادهاتطبیقی اساطیر و  ۀمطالع رواین از ت؛اس جای داده

. بدهد دستتری از این موضوع به اطالعات و فهم دقیق تواندمی

ی خورشید و ماه از زمانی هامحققان بر این باورند که اسطوره

                                                 
1 .Estoriare 

بر شکار به کشاورزی روی  که انسان از معیشت مبتنی آغاز شد

از و مورد نیانگیز عناصر اعجابجهان پیرامون و نیایش آورده و به 

در  های زمانیگذارینشانهکه  آنجا از .خویش توجه کرده است

ترین و نزدیکی داشتند، مهم ۀابتدا با عناصر طبیعت رابط

 حاالتدر  تغییرات طبیعی برای ذهنیت انسان ترینمحسوس

تنها در بسیاری ماه و خورشید نه د.خورشید و ماه قابل درک بو

-نمادین و اسطوره ایس بودند، بلکه رابطهها مقدّو آیین از ادیان

ای با عوامل حیاتی زندگی انسان داشتند و این دو عنصر طبیعی 

 جهتوهای نمادین شکل دادند. از آغاز به گروه وسیعی از بازنمایی

.. .ستارگان و ،خورشید ماه، آسمان، مانند آن عناصر و طبیعت به

-بهره برایانسان بوده است و  ها عجینانسان حیات با دیرباز از

 رد ایزدانی و است آن پرداخته تکریم و تقدیس به اهنآ از وری

ها و صورت نشانهنیز به گاهیحیوانی و  انسانی و هایقالب

خورشید و ماه  ایزدان. اندشده نمادهای گیاهی و طبیعی ظاهر

باستان و  روم و یونان النهرین،بین ژاپن، چین، هند، ایران، در

 تاکنون و اندمورد ستایش بوده آفریقا آمریکا و بدوی اقوام

 مانده جای بر جهان های متعددی از خورشید و ماه درنیایشگاه

 و تقدیس دخو بومی رسوم و فرهنگ اساس بر تمدن است و هر

است.  آوردهی جابه خدای خورشید و ایزدبانوی ماه را تکریم

ه ای در بخش نخست بمنابع کتابخانه پژوهش حاضر با استناد بر

های کهن مانند های خورشید و ماه در تمدنبیان اساطیر و افسانه

... چین، ژاپن، یونان و روم باستان وایران باستان، هند، مصر، 

م مرتبط با پردازد و در بحث اصلی به معرفی نمادها و مفاهیمی

تطبیقی نمادهای هندسی، گیاهی،  ۀخورشید و ماه و مطالع

. وجوه افتراق و اهی و طبیعی خورشید و ماه در تمدنجانور

اصلی این  ۀهای کهن مسألاشتراک اساطیر و  نمادها در تمدن

باستان،  های ایرانه برخی از اسطورهنکای وجود . بااستپژوهش 

ای دارند، هدف از هند و حتی یونان و روم خاستگاه جداگانه

های پردازی میان تمدنکه روند اسطوره ستا پژوهش حاضر این

 هم بیان کند.بهمختلف را یکسان و نزدیک

 تحقیق  ۀپیشین

و نمادشناسی ماه و خورشید آفرینش  هایاسطوره ۀزمین در

 که هاییکتاببر  . عالوهانجام شده است های متعددیپژوهش

 پرداخته آفرینش ۀمقول و به شده منتشر اسطوره درمورد

فرخی محمدحسین باجالن مقاالتمجموعه به  توانمی است،

 صورتو به پرداخته هااسطوره نقل به کهاشاره کرد  (1385)

ایزدان خورشید »ای با عنوان مقالهشده است.  منتشر نیز کتاب

دیگری تحت  ۀو مقالقلم شهره جوادی  به «در باور مردم جهان

د و ماه در اساطیر و نقش آسمان، خورشیبررسی تطبیقی »عنوان 

. دباشنهایی از این قبیل مینیز نمونه« ها در شاهنامهآن ۀایزدگون

ماه، اساطیر و  صورت تطبیقی در مورد نمادهای خورشید واما به
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های کهن شرق و غرب ها در تمدنبه آن های مربوطافسانه

 پژوهشی انجام نشده است.

 

 

ها خورشید و ماه و معرفی خدایان آنهای اساطیر و افسانه

 های کهن در تمدن

 النهرینتمدن بینـ 
بلند است که  النهرین پیرمردی با ریشخدای ماه در بین2سین

دستور بعدها به دهد ودکاران را نشان میها با نور خود بشب

ۀ النهرین فرزانگیرد. ماه در بین، زمان را اندازه می3مردوک

نشینند. خدایان پایان هر ماه به مشورت با او میست که بزرگی

خدای خورشید در اساطیر ایران  5نام دارد. شمش 4زن او نینگوال

رتوهای درخشانش شود و پدر هیأت داوری و عدالت نمایان می

اندازد. زن شمش ست که بدکاران را به دام میمانند تور بزرگی

ی خورشید در میان در اساطیر بابل و آشور اَیا نام دارد. خدا

ستگاهش امر، بابل و آشور خدایی است که خهای سوتمدن

کاخ  ۀکوهستان شرق  است. هر بامداد مردان پاسدار شمش درواز

د و ایستموی بر درگاه میگشایند و خورشید زرینخورشید را می

خود  ۀابه کلید کوهسار شرق است، بر اردرخشان خود ک ۀبا ارّ

 اشبهاکند و غروب اررا غرق در نور می زمیننشیند و آسمان و می

رود و و به ژرفای زمین می شودمیدر کوهستان غربی ناپدید 

شرق  ۀن در راه است و بامداد از دروازتمام شب را در زیر زمی

 (. 113-114، 1389کند )باجالن فرخی، دیگربار طلوع می

هم گذشت فصول را ساطیر سومر حضور ماه و خورشید بادر ا

 و است النهرین ماه نماد زمستانکند. در تمدن بینتداعی می

های کند و در بسیاری از رقابتخورشید تابستان را تداعی می

 .شودمیپیروز تقریباً همیشه ماه است که  ،خورشید و ماهمیان 

  (.25-26، 1383)صمدی، 

  ایران باستانـ 
تحواّلت در اساطیر ایران باستان پس از رواج آیین زرتشت و 

های مختلف پدیدار شدند. خورشید و ماه با نقش ،زندگی انسان

ترین ایزدان خدای خورشید در ایران باستان یکی از معروف

ۀ . واژ(108، 1389فرخی، است )باجالن« میترا»زرتشتی به نام 

معنی پیمان، قرارداد و قول و قرار است. در یشت اوستایی میژه به

                                                 
2 Sin  

Mardduk 3  :رود. می شمارفرزند و ِانکی و اِآ و خدای بزرگ بابل به

 دوم ۀجای مادرساالری )نیمدرساالری بهپس از جایگزین شدن نظام پ

ها هزاره دوم ق.م( جانشین انکی خدای خردمند شد که در دوره سومری

رسیدن شهر بابل، مردوک به  قدرت خدای زراعت بود، ولی در زمان به

 امی شهر بابل بود و قهرمانها ارتقا پیدا کرد. او حمقام خدای آسمان

  .آفرینش بابلی بود ۀمنظوم
 

ها و ، اعمال، توافقیا همان مهر یشت، میترا ناظر بر انسان دهم

کند و از ها را به راه راست هدایت میقراردادهای اوست. او انسان

م نظ ۀکننددارد و در مقام ایزد کنترلحمله نیز در امان نگاه می

کیهان )شب و روز و تغییر فصول( با خورشید و آتش پیوند دارد 

 نامیده 6هورخشئته اوستا خورشید در. (13،10)اوستا، یشت 

ور ــاست، یکی هشود. این واژه از دو بخش تشکیل شده می

 است.معنی درخشنده که به خشئت معنی آفتاب و دیگریبه

های باستانی خورشید در جشن ۀاز حضور گردون 7گزنِفون

گوید سوری سخن میهمچون نوروز، مهرگان و جشن چهارشنبه

 (. 108ـ  113، 1389)باجالن فرخی، 

( خورشید در ایران باستان را مظهر عمر 354، 1370گریشمن )

که تاج ایگونهداند. بهجاویدان، شکوه و جالل سلطنت می

در  نور یا بال بوده است.پادشاهان همواره دارای کنگره، شعاع 

شود و زن و خورشید توسط اهورامزدا آفریده می ایران باستان

صورت نماد پرستش ماه در ایران باستان بهفرزندی هم ندارد. 

های پاک، گر شده است که نماد آبجلوه« ناهیتاآ»ایزدبانو 

فراوانی، باروری، برکت، عشق، زناشویی، زایش و پیروزی است. 

 ۀریواس از نطف ۀصورت دو بوتبه خلقت مشیه و مشیانهداستان 

زمین پاشیده شده بود،  کیومرث که در خورشید تصفیه و بر

)صمدی،  استاهمیت خورشید و پیوند انسان با آن  ۀدهندنشان

( نقش ماه در اساطیر 56-55، 1385(. دکتر دادور )93، 1383

 ،برابر دیو ظلمتداند. زیرا در شب تار در کهن را بسیار مهم می

ظلمت را دریده و عفریت  ۀماه یگانه مشعل ایزدی است که پرد

 ستوران ۀزد. اساطیر کهن، ماه را حافظ نطفساسیاهی را رسوا می

زن با باروری  ۀکه رابط آنجا د. ازپندارد باروری میو جانوران و نما

ن زن با ماه نیز از همی ۀرابط ر بشر وجود داشته استتفک از ابتدای

گیرد و ماه نماد حیات، رشد گیاهان، جانوران موضوع نشأت می

 (.20، 1388پور، گردد )اسماعیلو باکرگی می

در اساطیر ایران باستان خسوف و کسوف حکایت از نبرد خدایان 

اساطیری ماه و خورشید دارد. در بسیاری از مناطق روستایی و 

ه خواهر و زن و مرد هستند، گا ه گاهخورشید و ما ،شهری ایران

های گیالن و مازندران یکدیگر. در افسانه ۀبرادر و گاه نیز دلداد

ماه اثر  ۀهای موجود در چهرماه مرد و لکه خورشید زن است و

 درخشندگی ،در آغاز ،ای دیگربر افسانه دست خورشید است. بنا

ماه بیشتر از خورشید بوده است و خورشید از روی حسادت دست 

4 Ningwal 
5 Shamash  
6 Cyaxares 

 (کْسِنُفون: νῶΞενοφ یونانی به) گِزِنُفون7 

فیلسوف، مورخ، و  (، زِنِفون یا زِنِفان : Xenophonانگلیسی به)

قبل از میالد در آتن به دنیا آمد.  430است که در سال  یونانی سرباز

 میالد بودهازپیش 354تا  430دوران زندگی او حدوداً بین سالهای 

 .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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زمان  کشد و از آنصورت ماه می آلود خود را در وقت کار بهگِل

 ای مربوطشود. در افسانهخورشید می تا به امروز نور ماه کمتر از

ند یکدیگر بود ۀدلدادبه لرستان نیز آمده است که خورشید و ماه 

 هم رسید که اگرهم نخواهند  مگر در روز رستاخیز به گاهو هیچ

 چنین شود، آن زمان دنیا به آخر خواهد رسید. نزد روستائیانِ 

گیرد خورشید نبردی درمیابر و میان  اولسیزده روز  ،مازندران

بر شود و اگر اآن سال خشکسالی می ،که اگر خورشید پیروز شود

. نزد مردم گیالن و مازندران پیروز شود آن سال بارانی خواهد بود

کند و نزد برخی خیزد و در دریا غروب میخورشید از دریا برمی

خیزد و به میهای ترکمن نیز خورشید از ظلمات براز گروه

ت گرمی خورشید نفرین عل گردد. همچنین در قشملمات برمیظ

توان گفت در سبب نافرمانی فرزند اوست. میمادر خورشید به

         بسیاری از مناطق ایران خورشید و ماه از دریا، چاه یا کوه 

کنند و سوگند به آیند و در دریا، چاه یا کوه نیز غروب مییـمبر

دیده شهری ایران در مناطق روستایی و  هنوزخورشید و ماه 

های دور است )باجالن به زمان شود. البته این باورها متعلقمی

 (.108ـ 113، 1389 فرخی،

 صر باستان م

های روزگاران دیرین، پیدایش انسان ۀمصریان باستان همانند هم

دادند و برای آنان چیزی هرچیزی را به دخالت یک خدا نسبت می

وجود نداشت که ریشه در نیروهای فراطبیعی نداشته باشد. در 

الی رود نیل که در اثر وها و جانوران از گلانسان ،اساطیر مصر

اند. در تاریخ این بود سر برآوردهپرتوهای خورشید خشک شده 

ای اساطیری با خورشید، نیروهای گونهخدایان به ترینتمدن مهم

خیزی پیوند داشتند. کیش کهن اوزیریس نیز آفرینش و حاصل

خیزی با گذشت زمان از کیش مرده به کیش باروری و حاصل

این زندگی همانا زندگی بعد از مرگ بود، اما  تبدیل شد. گرچه

، 1375یافت )ایونس، اوزیریس با گذشت زمان با خورشید پیوند 

گاوی  ترین خدای مصریان هر بامداد از ماده(. خورشید مهم22

بلعید تا شد و شبانگاه بانوی آسمان او را میدر آسمان زاده می

رع خدای خورشید پیش از  ،بامداد دیگر باز او را بزاید. در مصر

 سپس اتوم به رع ؛یا نون و اتوم نام دارد پیدایش در اقیانوس، نو

 دهد. شود و جهان را شکل میبدل می

ـ خدای رع کاملخ ۀاسطور  مصر در خورشید ۀترین اسطورورشید 

گی به یگان یمختلف ای ترکیبی است که با طی مراحلرهو اسطو

جهان  ۀیگانأ رم همچون مبدرسد. خورشید و آمنوفیس چهامی

و سرود آخناتون در ستایش خورشید یکی از زیباترین هستند 

(. در اساطیر 115، 1389سرودها در مصر است )باجالن فرخی، 

                                                 

Apep 8
 (Apophis) اساطیر در شیطانی هیوالیی آپوفیس یا آپپ 

 تجسم آپوفیس. کردمی زندگی مطلق تاریکی در که است باستان مصر

 رع روشنایی ایزد مقابل در و است تاریکی و شیطان هاویه، شخصیت

مار شکل تهدید به نابودی ایزد خورشید رع کرده گیرد. این ایزد قرارمی

هاروئیس ایزد آسمان است که دو چشمش را خورشید و  ،مصری

 یدِ خورش ۀیافتشخصیت ۀد و نموندانند. هارماخیس نیز ایزماه می

(. ماه 47-48، 1384نماد رستاخیز است )ویو،  حال طلوع ودر

 است و در جای دیگر پسر نوت ها پسر رعدر آخرین اسطوره

سال بر زمین  3236است که  (یعنی زمین) و گب (یعنی آسمان)

رع رفت )باجالن فرخی،  یفرمان راند و بعد به آسمان و قلمرو

ایزد ماه و مظهر و  ،(. توث در اساطیر مصری115، 1389

گوی ایزدان و نگهبان پشتیبان دانش، ادبیات، اختراعات و سخن

 (. مصریان باستان هنگام56-57، 1384)ویو،  استآثار ایشان 

زورق رع را بلعیده  8بر این باور بودند که اپیپ خورشید گرفتگی

 رع ،ها و روایات مصریبر افسانه (. بنا60، 1375است )ایونس، 

آفرید یا به تحوت اجازه داد ماه را بیافریند تا  تماه را برای تحو

جانشین رع در آسمان شب باشد. در روایتی دیگر تحوت یکی از 

ن ماه است. در باور خدای که عا چشمان شاهین و جانشینِ

 هاشوند و شبمرده در طول روز با رع یگانه می ۀفراعن ،مصریان

-آسمان می ۀمصریان ماه را دوندشود. ماه می جذب تحوت و

ردند کتفسیر می« پیماینده»دلیل نام ماه را  پنداشتند و بدین

ها بر این باور بودند که  (. همچنین آن157، 1375)ایونس، 

در  ،خود ۀسالها میلیون روزه سوار بر قایقِخدای خورشید همه

 رود )هارت،امتداد گنبد افالک از افق شرقی به افق غربی می

1374 ،55 .) 

 هند 

ما ندر ت یان، انســـان د،م اســـاطیر و متون کهن ه ها، خدا

ـــد توصـــیفخدایان، خدایان جهان زیرین و ارواح نیمه . اندهش

سوریا خدای شید در هند با نام   یکی و شودمی شناخته خور

 سویک از خدا این .است ودایی خدایان ترینمهم از

 نور، منشأ و منبعسوی دیگر  از و عظمت الهی تجلّی

ــت و معرفت و گرما، حیات  به که معابدی در اس

شید معابد ستش دارند شهرت خور شود. می عبادت و پر

ــوان خدای ــید در هند گیس دارد.  طالیی ریش و خورش

 تابان و مشعشع هایشناخن نوک حتی او وجود تمام

ست شمانی قهوه و ا ستان حیاتدارد ای رنگچ  و . در هند با

سان بقای ضور به بدوی ان شید ح ست بوده متکی خور . ا

 سوریا، یعنی ودائی خدای-خورشید سه هندو آئین در

 جذب و خدا یک به تبدیل یرســوت و ســوینزی

 و انسان خیرخواه، هندو آئین در سوریا .شوندمی سوریا

ست صلیب او نماد ست ایهشک شندگی که ا او را   بخ

 (. 60ـ  64، 1377 ،و)ذکرگدهد. نشان می

منظور در هنگام شب در عالم زیر زمین )یا آسمان( گردش و بدین

 کرد.می
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
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خیزی بود و مظهر حاصل 9رهچند ،هند خدای ماه در اساطیر

ار قرار گرفت. در آث ومهالشعاع سبعدها با گسترش کشاورزی تحت

 و بالندگی مردم، نعمت ،ودایی هند آمده است که رویش گیاهان

 رویش گیاهان و ۀتخمبه ماه بستگی دارد و  ،برکت و فزونی آب

وجود قابل . ماه کامل در اساطیر هند نخستین مدر ماه است

     پرستیدند بهشتی و کسانی که ماه را میاست  بودهپرستش 

ماه نو و هالل ماه در وداها سرودهایی  ۀمدند. دربارآشمار میبه

این  های ماه است. دروجود دارد که همگی در وصف زیبایی

دانستند )دادور، نگهداری می ۀسرودها ماه را کامل و شایست

ماه  بدر و محاق ،باورها و اساطیر هندی(. در 179ـ 180، 1385

ناشی از رفتار ماه با همسران اوست، زیرا ماه هفت زن دارد و از 

کند. هلول ماه نیز ناشی از نیاز آن میان تنها به یکی توجه می

ست که خورشید به ساکنان گوناگون آسمان به نوشیدن شهدی

بد، ماه به یاشهد کاهش می ۀکه ذخیرریزد. هنگامیدرون ماه می

که بار دیگر بهشود و هنگامیبازد و هاللی میتدریج رنگ می

( 41، 1385) ال ـ پیکوالدرخشد. شود میخورشید پر می ۀوسیل

های اساطیری هند جزئیاتی از در بعضی روایت»که  کندمی بیان

ه کهنگامی ،موجب این روایتاست. به توصیف شده خسوف منشأِ

    اکسیر جاودانگی را از دست ضدّ خدایانویشنو ظرف حاوی 

کند که یکی از نام رَهو وانمود میها به رباید، یکی از آنمی

که شروع  ایپیوندد. درست در لحظهها میخدایان است و به آن

به  کنند وکند خورشید و ماه او را فاش میاکسیر می به نوشیدن

شود و از آن او نامیرا می اما سرِ ؛شوددست ویشنو گردن زده می

ا ها رصورت ادواری آنکند و بهپس خورشید و ماه را دنبال می

 «.شودبلعد و باعث خسوف میمی

 رینِتاصلی خورشید مهم یاخترشناسی هندو هفت پرتو ساسابر 

. این هفت پرتو همگی هستندپرتوها در میان هزار پرتو خورشید 

گرما و نور الزم برای ماه، ستارگان  اند کهبا یک نام مشخص شده

های هند (. در اسطوره70)همان، ند کنو سیارات را تأمین می

یگری دۀ بر افسان . بناند زن و مرد و دلداده یکدیگر، خورشید و ماه

میان تنها به یکی از  ماه دارای هفت زن است و در این، در هند

 (.272کند )همان، می ها توجهآن

 چین

های مقدس است هایی با روایتاسطوره ۀندداردربر تمدن چین

دهد. در اساطیر که چگونگی آفرینش جهان را به ما نشان می

لی نماد آتش و خدای  کان نماد آب و خدای ماه و ،چینی

های چینی نیز خورشید پسر در یکی از اسطوره .خورشید است

                                                 
9 Chandra 

Shun 10قبل 22تا  23های قرن ۀدر فاصل  یا شون ازجمله رهبران-

آمد. مدت می شماربه امپراتورسه شهریار و پنج  بود که جزو ازمیالد

های فرمانروائی در تاریخ ترین دورانقرن حاکمیت او یکی از طوالنینیم

 .شودچین محسوب می

 ایزدبانوی ماه، دختر ،در اساطیر چین 11ایاست. چانگ 10شون

 چینیاست. در زبان  )یی( تیرانداز آسمان و همسر ایزدِها آب ایزدِ

آفرینش ده  ، درباور مردم چین به. استمعنی زن چانگ به

 شودخورشید وجود دارد که هریک به نوبت در آسمان نمایان می

هنگام خیزد و روشنایی برمی ۀو هر روز یکی از خورشیدها از در

رشید چندین خورشید جای یک خوگاه به ،زوال هر دودمان

های چینی نه یک ماه که ماه نیز در اسطوره. شودنمایان می

ماه از سال در آسمان  هرنوبت در دوازده ماه است و هریک به

(. در تمدن چین 116، 1389فرخی، شود )باجالننمایان می

 د و یکی از اینکردنهنگام آغاز سال نو برای خورشید قربانی می

ایی هروز تولد خورشید بود. برای ماه نیز قربانی  مختصها قربانی

جشن ماه هنوز هم در چین یکی از  دادند.در جشن ماه انجام می

 گانه است که در پانزدهمین روز و شبِ های بزرگ سهجشن

و  66، 1384شود )بیرل، پا میوقت بدر برهشتمین ماه سال به

 ۀوسیلدر ماه به خرگوش صحراییچینیان معتقدند که (. 65

دلیل در جشن ماه  همین ساید. بهمرگی را میهاون، اکسیر بی

 سازند.های سفید میخرگوش شبیهاشکالی 

 ژاپن

های درخشان و اسرارآمیز  است. آیینتمدنی با فرهنگ و  ژاپن

 «استگاه خورشیدخ»معنی در زبان چینی به« پنـهژ»اصطالح 

 نامیدند گونه میرا این های شرقاست و چینیان سرزمین

  (.50، 1374)پیگوت، 

ترین ایزد در ایزد خورشید و مهم 12آماتراسودر اساطیر ژاپن 

 است. و نخستین فرزند از سه فرزند ایزاناگی 13شینتو آیین

که معادل مشیه و مشیانه ایران هستند،  ایزاناگی و ایزانامی

ن با پیدایش زمیاند. زیرا نخستین ایزدانی که زادهشک گیاهبی

، کوجیکیشدند ) نی زاده صورت پیکرِ پدیدار شدند، از نی و به

بستن تاریکی و  ۀاین اسطوره از جهتی بیانگر چرخ. (43، 1380

های اسطوره ۀوشنایی است و از سوی دیگر در زمرگشودن ر

 و باروری خورشید در ژاپن نماددلیل  همین به ت.باروری اس

باور مردم ژاپن خورشید و ماه همچنین در . است شاهنشاهی

برادر و خواهر و ساکن سرزمینی آسمانی و دیاری اسرارآمیز 

ا خورشید و ماه ههستند که همانند ژاپن است. در این اسطوره

ب ش ۀشوند و پدیدآورندسمان نمایان میر آدیکی پس از دیگری 

ای ها تماشژاپنیدانند و بسیاری از ها ماه را زیبا میو روزند. ژاپنی

ها کنند. آنتماشای ماه برپا می ماه را دوست دارند و گاه ضیافت

خورشید درخشان در  فرورفتن ،رنچیتولد نی ۀبه افسان توجه با

 
11 Chang-e 
12 Amaterasu 

Shinto 13  : آیین شینتو یا همان راه خدایان، آیین باستانی ژاپن

اند داست. این آیین ایزدبانوی خورشید را نگهبان سرزمین اجدادی می

 شمارد.و خاندان امپراطوری را از نسل این خدا و تجسم وی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
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رن یچمادر نی ،دانند. در این افسانهگل نیلوفر را نماد بارداری می

خورشید درخشان در گل نیلوفری بیند که شبی خواب می

رن در بطن مادر جان گرفت و مادر چیسان نیو بدین رفتفرو

 .(88، 1374باردار شد )پیگوت، 

 یونان

هاى مسکونى و متمدن جهان یونان ترین سرزمینیکى از کهن

دن ردد. تمگرمیاز میالد بهای قبل ههاین تمدن به د است. آثار

 ۀاست که مرکز آن جزیرف قدیمى آن به تمدن مینوسى معرو

است. آیین در اساطیر یونان هلیوس ایزد خورشید کرت بود. 

ای کهن دارد و در تمام نقاط این هلیوس در یونان پیشینه

ا، هانگفتند که تیتد. یونانیان میسرزمین محبوبیت بسیاری دار

اند و پیکر را به اقیانوس انداخته اوتندیس  ،عموهای هلیوس

درخشان را پدید آورده است. هلیوس به آسمان رفته و خورشید 

ماه )سلنه( عاشق  ،ای دیگر از اندیمیون و سلنهبر افسانه بنا

تران زیادی شود و برای او دخپادشاهی جوان به نام اندیمیون می

نه، گوید که سلای از این داستان میر ویژهسیآورد. تفبه دنیا می

ن حفظ کند برد تا او را از مرداندیمیون را به خوابی جاودانه می

اش را برای همیشه جاودانه سازد. در اساطیر یونان با و زیبایی

گونه شکل گرفته الب خدایان انسانقه اساطیر در اینکبه  توجه

به ها و اساطیر پیرامون خورشید و ماه معطوفاست، افسانه

شود و روایات اساطیری این خدایان این دو عنصر آسمانی می

های هریک از این در باب خدایان خورشید و ماه و نقش ،تمدن

 خدایان در جهان هستی بوده است.

 روم
ناپذیر، ایزد خورشید یا خورشید شکست14اینویکتوسول

بود. در قرن سوم میالدی آیین پرستش این ایزد  اساطیر روم در

 توسط امپراطوری دین رسمی شد. 

 گیردمی سرچشمه میترا ایزد از واقع در اینویکتوسسول ۀریش

 ایزد این نیز آن از بعد. بود یافته محبوبیت روم ارتش در که

 داد ادامه را مهرپرستی آیین اسرار و میترا با خویش همراهی

ترین با یکی از مهم تمدن روم. (230، 1385 )باجالن فرخی،

، حضور هرپرستیآیین م ، یعنیماه ها در مورد خورشید وآیین

گذارد. مهرپرستی رومی اسطوره به نمایش می ۀخود را در عرص

های قابل توجهی با مهرپرستی ایرانی دارد. ها و تفاوتشباهت

ها البته طبیعی است، زیرا انتقال آیین مهر به دنیای این تفاوت

ای قرار گیرد. عقاید تازه روم موجب گردید که در معرض نفوذ

 ،آیین مهر ایرانی های مهرپرستی رومی وترین تفاوتیکی از مهم

این است که در مهرپرستی رومی تقریباً هیچ متنی وجود ندارد، 

که درمورد برجسته در دست است، درحالیصدها نقش بلکه

دادن یک موجود است. نشان های بسیارمهرپرستی در ایران متن

روی سنگ دشوار است و  بر ،خصوصاً یک مفهوم انتزاعی، آیین

                                                 
14 Sul Invictus 

های انتزاعی بیشتری رومی اسطوره محتمل است که مهرپرستی

، 1386)هینلز، یابیم داشته است ها درمیاز آنچه ما از این نقش

 (.125و  124

 تمدن سلت

ه کاول آن ؛دن سلت به دو دلیل جالب توجه استاساطیر تم

کیش شود و این امر با اغلب یک الهه تداعی میخورشید با 

برعهده دارند، در تقابل را  ر آنکه غالباً خدایان مذکخورشیدی 

ید میان خورش ۀسرمنشأ رابط آنکهمهم  ۀنکت مینگیرد. دومی قرار

معنی بهگ و باروری دیدگاهی ایرلندی است. خدای ایرلندی لو

باروری در فرهنگ سلت  .با نور درخشان پیوند دارد« خشندهدر»

ها یکی از کارکردهای مهم خورشید است. نیز همچون دیگر تمدن

منظر  این سلتی خدای نور و شفابخشی بوده است. از آپولون

مادرهای -و الههاست فابخشی نیز رابطه داشته خورشید با ش

دایی را خ ،سلتی با کیش خورشید پیوند داشتند. در تمدن سلت

نماد وفور برکت  اند کهبا چرخ خورشید و شاخ فراوانی نشان داده

ست. در یزندگ ۀبرندبخش و هم ازمیانید هم زندگخورشی است.

های شفابخش های کوچک در چشمهچرخ-خورشید این تمدن،

 (.53ـ  57، 1387شدند. )گرین، افکنده می

 آفریقا

با باروری، بهبودی و  ،ماه ۀاله 15در اساطیر آفریقا موو یا مون

 دختر ،ماه و پسر ،خورشیدآفریقا  مجازات مرتبط است. در تمدن

به تمدن فون داهومی، خورشید  ای متعلقدر افسانهآسمان است. 

پدر ستارگان و ماه مادرشان بود. ستارگان از گرما در عذاب بودند 

ها را کردند. روزی ماه به خورشید گفت آنو دیگران را اذیت می

ای بیاندازیم و در آب رها کنیم. وقتی خورشید قبول کرد در توبره

ب ریخت و های سفیدی در آد. شنها را به آسمان فرستاماه آن

 ها را ازستارگان به ماهی تبدیل شدند. وقتی خورشید بچه ۀهم

شد. از آن پس وقتی ماه مردند و او بسیار غمگین  ،آب گرفت

 د.کنگونه روز و شب معنی پیدا میینارود و خورشید می آیدمی
یان دانند. آفریقایقبایل نیاگارا نیز خورشید و ماه را زن و شوهر می

 ۀاه بر این باورند که این دو پدیدآفرینش خورشید و مدر مورد 

روز دریا بهترین  کردند. یکآسمانی در زمین زندگی می

 ۀآمد و با خود ماهی، حیوانات خزندها دوستشان به دیدن آن

ها دریایی و دیگر خویشاوندانش را آورد. دریا گل سرخی به آن

م گل فضای خانه و ها گل را در سقف قرار دادند. سرانجاداد و آن

ه مجبور کامل پوشاند و در نهایت خورشید و ما طورسقف را به

 د.شدند به آسمان پرواز کنن

 آمریکا
در میان قبایل آمریکا ایزدان خورشید و ماه از خدایان مهم 

روند. در این تمدن ایزد خورشید حامی می شمارآسمانی به

ولین ساکنان زمین دو از ا هر ،شکارچیان بوده و ماه و خورشید
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 16یکی از مظاهر ایتسامنارا مردم آمریکا ایزد خورشید بودند. 

 خدای 16اینتیآورند که سرور روز نیز بوده است. می شماربه

. بودترین خدای دوران طالیی این تمدن مهم ،اینکاها خورشیدِ

 نامیدندایزدبانوی ماه را ایشچل می ،یوکاتان و مایا هایدر تمدن

رفت. این ایزدبانو همسر می شمارزایش و درمانگری به که مظهر

ها و مخازن آب ها، چشمهایتسامنا و حامی زنان بود و با دریاچه

عناوینی همچون مادر  هازیرزمینی قرابت داشت. ماه در این تمدن

ما، مادر مقدس، مادربزرگ و معشوقه داشته است )حسینی، 

 خورشید، از هاأ انسانمنشاینکه  به عتقادا(. 156-160، 1386

 آید.حساب میاز باورهای این قوم به کف دریاها و امواج است نیز

 هارکنیم. چمی خورشید زندگیدر پنجمین  ما هامکزیکی باور به

در  .هستند آب و آتش باران یا ببر، باد، خورشیدِ ،یقبل خورشید

مظهر  ،بزرگترین خدا، خدای خورشید هرم خدایان آزتک

 که یاگونهتصویر شده است، به عقاب شکل به ،هوئیتویاپوچتل

 ،میان قبایل آمریکاکند. می حمل ستاره از پر ماری خود منقار در

ها و اساطیری وجود دارد که خورشید را همسر ایزدبانوی افسانه

دانند. مایاهای تسوتسیل خورشید را پسر ماه و مایاهای ماه می

خسوف و کسوف را دعوای  ،انهوبالو ک یوکاتان، تسلتال

 مدلیل هنگان همیدانستند. بهورشید و ماه میشوهری بین خوزن

کردند با نواختند و فکر میجا طبل می همه ،خسوف و کسوف

توانند شرایط خورشید و ماه را به حالت ایجاد سر و صدا می

خورشید و ماه این  ،های آمریکادر میان تمدن همیشگی درآورند.

ی حضور تها و حها، شگونه از طریق آیینامکان را داشتند ک

ها در هستی ، شفابخشان و دوقلو17هاپادشاهان، روحانیون، شمن

های تمدن اسطورهترین مزندگی روزمره دخالت کنند. از مهو 

آفرینش و چگونگی پدیدآمدن اولین  ۀمیشتک نیز اسطور

آمدن اولین  وجوداستگاه آدم است. درمورد بهو خخورشید 

های دور خورشید و ماه وجود خورشید روایت شده که در زمان

زیستند، وقتی خورشید و ماه پدید و مردم در تاریکی می ندنداشت

 (.121ـ124، 1383آمدند، بالیای زیادی پدیدار گشت )حسینی، 

 آمدن پدید ۀای در مورد چهار مرتبلتک افسانهتو پوستانِسرخ

 هکه چگوناین موردهمچنین در  ؛رفتن آن دارند خورشید و از بین

دو ایزد خود را قربانی کردند تا خورشید  ،که خورشید نبودزمانی

 رند.ببسر  ها مجبور نباشند در تاریکی بهپدیدار شود و انسان

ا و هطورکلی تأثیر عمیق حرکات خورشید، ستارگان، سیارهبه

ای التین )میانی( در سایر اجرام سماوی بر زندگی مردمان آمریک

                                                 
Inti 16 :  بود و اینک نشان و الگوی ملی اینکاها  اینکاها مقدسخدای

شمار گرچه عموماً اینتی را یک خدای واحد به .شودمحسوب می

های گوناگون خورشید ای از موقعیتآورند، اما این خدا مجموعهمی

 .است

 است. جهان سراسر در بدوی اقوام برخی هایسنت از باوری شمن17 

 اب که باورند این بر روحانیان یا بزرگان یعنی هاشمن پزشکی، جادوی

 .(232-233های این تمدن بازتاب یافته است )همان: اسطوره

که اینکاها بیش از هرچیز در پرستش ایزد خورشید  ایگونهبه

ورزیدند و باور داشتند که خدایشان میان خورشید و اهتمام می

 بخشقرص فروزان و زندگی ،وآمد است. برای ایشانزمین در رفت

 جا اش را به همهرد زرّینهر بامداد تا شامگاه گَخورشید که 

 جهت برای همینبه ؛احترام بود س و قابلپاشید، بسیار مقدّ می

د ساختنببرند، معابد محکمی می ه به جایگاه خورشید پیکآن

خورشید عاشق  ،دیگری ۀبر افسان (. بنا239، 1383)حسینی، 

ها هر زمان که او آنهایش را بخورد. بنابراین این است که بچه

که خورشید کردند و فقط هنگامیفرار می شد از آسمانظاهر می

اما خورشید هر ماه  ؛کردگان بازی میخواب بود، ماه با ستار

ش، اچرخاند، به شکلی که تاریکیصورتش را به جهت دیگری می

هایش که شکل برای بچه اینخورشید به. شدمانند ماه ناقص می

ای افسانه کرد.دست آورد، سوگواری میها را بهبود آنموفق شده 

ها بر این باور است که در روزگاران قدیم بخشی دیگر از این تمدن

شأ ه منمند بودند ککردند عالقهکه در آسمان زندگی می اساژهااز 

نزد خورشید رفتند و خورشید به آنان  خلقت خود را بدانند. پس

. سپس آنان بیشتر حیرت گفت که ایشان فرزندان او هستند

واقع او آنان را  ها گفت که درنزد ماه رفتند. ماه به آن و کردند

ایراواکو نیز ماه و  ۀقبیل .زاییده و خورشید پدر ایشان است

ه و دانند و ستارگان را فرزندان ماخورشید را زن و شوهر می

       .(271 ،1383)حسینی،  دانندخورشید می

 نمادهای خورشید و ماه در تمدنهای کهن

 نمادهای هندسیـ 

 )سواستیکا(مهر  ۀگردون

ی شود و نمادالنهرین ظاهر میدر هنر بین بار برای اولین این نماد

(. 180 ،1387بوده است )هال،  از ایشتار و خدای خورشید میترا

 چلیپا آریاییان اعتقاد در میترائیسم خورشیدپرستی یانماد 

 بوده آسمانی نیروهایۀ است که دربردارند مهرۀ گردون یا همان

 یکی جایگاه عالمت را این از شاخه است. پیشینیان هر

 نظام ،خود چرخش با دانستند کهچهارگانه می عناصر از

در  .(27و  32، 1371)بختورتاش، کنند می حفظ را طبیعت

ه بآسیایی معروف  ۀدیگر نشان مهر نام ۀگردونمصر و هند باستان 

؛ این کلمه مرکب است ۀریش .(9-10)همان،  است« سواستیکا»

ای واژه ؛حیاتبه معنی « اس»به معنی سودمند و « سو» شامل

هندیان سواستیکا را نماد «. هستی نیک»سانسکریت به معنی 

-می ارواح تماس دیگر با و کرده سفر دیگر هایجهان به خود روح

 مچنینه ند،کنمی برقرار را روحانی و مادی جهان پیوند میان و گیرند

 ماست طریق از  رنج و درد و بیماری تشخیص و آینده پیشگویی توان

 است. ارواح با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 

سواستیکا با خورشید و  ،دانند. در آیین هندوبختی مینیک

گشا پیوند دارد )دادور، موانع و راه ۀبرندخدای ازمیان18گانشا

ا، هچین و ژاپن مانند دیگر تمدن های(. تمدن225ـ  226، 1385

-ای از باران میاقبالی، باروری و نشانهسواستیکا را مظهر خوش

 سمانی،آد فضایل و برکات یّؤنند. نزد چینیان سواستیکای آبی مدا

بز س بودا، سواستیکای سسواستیکای قرمز نشان برکت قلب مقدّ

 .استمظهر برکت در کشاورزی و سواستیکای زرد نماد سعادت 

و    « یانگ»ف معرّ  گرداندر چین و ژاپن سواستیکای راست

)مفرد کهالن، جواد، نقش نیلوفر  است« یین»ف گردان معرّچپ

 .wwwقدیم ایران، در فرهنگ

Myth.tarikhema.ir.) روم  فرهنگو  یونان تمدن

خدایان  ( وخورشید ۀاله)« هلیوس»ان سواستیکا را مظهر باست

 .wwwدانند )چلیپای شکسته،می«  پلوویوس»و « ژوپیتر»

Mehrian.ir ،25/5/1389.) 

 حلقه و دایره
های کهن حلقه نمادی از خورشید است و پرتوهای در تمدن

تی ر مبدأ هسچرخی شبیه هستند که نمایانگهای خورشید به پره

وفلک چرخ برای آسمان و از ترکیب چرخ ۀاست و امروزه از کلم

(. 124، 1385شود )دادور، نیز به همین مفهوم استفاده می

 نور ۀهال از ۀ میتراست وویژ در آیین میترائیسم نشانِ حلقه

 های(. در تمدن391، 1371خورشید الهام گرفته شده )رضی، 

، 1370کهن دایره نمادی از کائنات و خورشید است )گریشمن، 

 کهشود به نام فر اصطالحی ظاهر می (. در زمان ساسانی269

شکل که نمادی است برگرفته از اینمادهایی دایره صورتبه

صورت ظاهری خورشید، گردش آسمان و چرخ زمان 

(. در میان اشکال هندسی دایره 148 -149، 1381)جعفری،

(. نماد جهان و 37ـ40، 1385فر، نشانه خورشید است )ثاقب

که در زبان  ستورشید نزد بوداییان همان مانداالمظهر خ

(. چرخ یا 205، 1387، است )هال سانسکریت به معنی دایره

چاکرا نیز در هند باستان نمادی وابسته به خورشید بوده است 

 (. 271، 1385)دادور، 

 یین و یانگ

ها یین دانند. آنها جهان را متشکل از دو قطب متضاد میچینی

دانند. را نماد شب و تاریکی و یانگ را نماد روز و روشنایی می

معنای حرکت و چرخش یین و یانگ به سمت یکدیگر به

)معادل یانگ  ،باور چینیانبر  . بنااستجانشینی شب و روز 

ها معتقدند . چینیاستنث ؤ، م)معادل ماه(مذکر و یین ( خورشید

رسند و با گاه به یکدیگر نمیخورشید و ماه )یین و یانگ( هیچ

 (. 206، 1387)هال،  روددیگری می ،آمدن یکی
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  زیگزاگ
های خورشید و اشعه یای از پرتوهاشورهای متوالی که نشانه

شود بسیار دیده میهای مکزیک و آزتک در تمدن است،تابان آن 

 (.54، 1378)عبداللهیان، 

 نمادهای گیاهی ـ 

 النهرین در کنار ایزدان ونیلوفر در تمدن بیننیلوفر )لوتوس(

آمد و نماد شمار میایزدبانوان، مظهر نیروی مولد و آفریننده به

( 104، 1385دکتر دادور )پاکی، صلح، تجسم زنانه و باروری بود. 

نیلوفر در اساطیر کهن همان گل ناهید بوده معتقد است گل 

در روایات  هستی ۀمادینکه ناهید تصور اصلی  آنجا است و از

از جهاتی با اعتقادات هند باستان نیز مطابقت  ،دینی بوده است

 گل الحاً طهای باستانی اصدر تمدن را گل دارد. این

 به قرا متعلّ های باستانی نیلوفریینآ در گویند.می خورشید

و  دانندمی زمین ۀنیروی نگهدارند آفتاب و سمبل و مهر

دو جشن نیلوفر و تیرگان که در روز ششم از ماه تیر )خرداد 

های باستانی مرتبط با گل شده است از جشن( برگزار مییروزام

ودا طلوع خورشید را همانند لوتوس قرمز نیلوفر است. متون ریگ

 ۀ(. یک اله210-211، داند )هماناز اقیانوس و آسمان می

معنی زنی است که  وجود دارد که به پادماپانیهندویی به نام 

نیلوفر در دست دارد. نیلوفر در اساطیر، فرهنگ و تمدن مصر 

نماد باروری، تولد دوباره، نیروی سلطنتی و عالمت مشخص نیل 

ام هنگدم باز و ه گل نیلوفر در سپیدهک آنجا علیا بوده است. از

شود، در اساطیر و تمدن مصر به خورشید شباهت بسته میغروب 

نیلوفر در فرهنگ و تمدن چین نیز نماد پاکی، صلح، باروری . دارد

و تجسم زنانه است و عالمت تابستان )یکی از چهار فصل( و نشانه

 (.210-211، 1385)دادور،  استای از خورشید 

 سرو 
 است، خورشید نماد کاج یا سرو النهرین درختدر بین

دانستند )عبداللهیان، سرو را وابسته به ماه میها نیز تمدن برخی

گسترش آیین مهر  گرامیداشت درخت سرو با .(57ـ61، 1378

 ۀسرو درختی ویژ ،شود. در آیین مهردر ایران باستان آغاز می

زایش مهر، سروِ  در شبِ رو این خورشید و زایش مهر است، از

نهادند و با خود هدایایی در پیش پایش می آراستند،مهر را می

 یگرید سبزهمیشه سرو نیز دیگربستند که برای سال پیمان می

 ایران در مهر آیین گسترش با(. 47 ،1383 رضی، هاشم) بنشانند

های کهن بسیار گرامی بود، نیز نماد سرو مهر نزد تمدن اروپادر 

 ای زرّین ایستاره مهر، یا خورشید نشانۀ به که برفراز سروچنان

 زرّین  ۀهای درخت سرو را با دو رشتشاخه و افراشتندبرمی سرخ
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،  1388)بیرونی، آراستند ماه می خورشید و ۀو سیمین به نشان

 (.337و  338

 نمادهای جانوریـ 

 گاو نر
 ۀاو ماده، عالمت رسالت عقل و نشاندر تمدن ایران باستان شاخ گ

 مظهر ماه و کهگاو  ،آیین میتراییسم در خورشید و ماه بوده است.

رشید و تابستان است به دست مهر که مظهر خواست زمستان 

 ۀابطررویند. از طرفی در نتیجه نباتات متعدد می ؛شودکشته می

ها به آن معتقد هستند )دادور، تمدن ۀست که همگاو و مهر باوری

، 1385)دادور،اند (. در اساطیر هندی گاو و ماه یکسان75، 1385

نماد خدای خورشید بوده یا گاو نر  منورباستان  (. در مصر189

    روز صبح از  بر این باور بودند که خورشید هر . مصریاناست

ود شگاوی آسمانی همچون نوزاد ایزدبانوی آسمان زاده میماده

( 115، 1389باجالن فرخی ) ۀ(. به گفت16ـ  18، 1384)ویو، 

داری گله ۀبه دور هایی که مربوطاسطورهاز  خورشید در یکی

شود ای است که هر بامداد از مادر زاده میاست، همچون گوساله

گاو هنگام زاییدن  و سرخی آسمان بامدادی ناشی از خون ماده

-را می شود و هر غروب مادرش آناست. این گوساله بزرگ می

ابوریحان  ۀگفت شود. بهاد از مادر متولد میبامد دوبارهخورد و 

ور ماه را گاوی از ن ۀپنداشتند که گردونانیان چنین میبیرونی ایر

 کشد که دو شاخ زرّین و ده پای سیمین دارد.می

 شیر
ایرانیان از خورشید که مظهر پیمان و نیرو  ،های دوراز گذشته

و شکوه و سلطنت از اوست، برای خود پرچم و  است و شیر که فرّ

های خاور دور نیز شیر مظهر خورشید ند. در تمدنادرفش داشته

لیل د همین و در باورشان بلندترین جایگاه را داشته. به است بوده

  دلیل همین به اند و احتماالًدو کنار هم جای گرفته است که این

ای نجومی برقرار است. این نیز میان برج اسد و خورشید رابطه

 تاس ها سمبل قدرت و سلطنت بودهندجانور تقریباً در تمام تم

 ۀ. بدون تردید شیر نمایندهکردخورشید برابری می او با قدرت و

و  76، 1385کامل خدای خورشید و پادشاه بوده است )دادور، 

ه شیر را نماد میترا، نکای برعالوه  (338، 1371(. گریشمن )75

اد نم آن را داند،خورشید، تابستان، گرما، پیروزی، قدرت و نور می

ری صورت شیخدای بابلیان را به ،شمش .کندآتش نیز معرفی می

 دار بوده است. گاه بال د کهنکنتصویر می

  سیمرغ
سمبل خورشید و سیمرغ ماده  سیمرغ نر، هاچینی ۀبنا به عقید

کمان بوده است با رنگیننماد ماه است و سیمرغ ماده که مانند 

، پردازد )سیمرغ در چینمیوخیز آواز سیمرغ نر به جست

www.iranjadid.com ،12/3/1399.) 
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 وزغ

کند اِ روایت میماه با نام چانگ ۀچینی در مورد اله ۀاسطور یک

به وزغی  ،که چگونه پس از ربودن داروی جاوانگی معشوق خود

 شکنیبه جرم حرمت ماه ۀ.  الهرودشده و سپس به ماه میتبدیل 

س پ آن شود. ازبه وزغی زشت و البته نامیرا تبدیل می ،و سرقت

وزغ که حاصل دگردیسی ماه است، نمادی از ماه شد )بیرل، 

 (.65و  66، 1384

 خروس

خورشید به شکل خروس زرّینی است  ،چینی کهن ۀدر یک اسطور

کند از نور می سرشارنوردد و جهان را که هر روز آسمان را درمی

 (.116، 1389)باجالن فرخی، 
 کوهی بز

هایی بزرگتر از حد معمول و درست شبیه این حیوان ملی با شاخ

های ایران باستان ترسیم شده که هالل ماه بر بسیاری از سفالینه

کوهی  بز. (21، 1383گاهی فقط شاخ او نماد ماه است )صمدی، 

شید نام گرفت و عالمتی پس از فرمانروایی خورشید حیوان خور

ن شود، در بیپر که اصطالحاً لوتوس نامیده میچند ۀشبیه ستار

ها ترسیم شده است )دادور، های این حیوان بر سفالینهشاخ

مردم  در ایران باستان( 13، 1383صمدی ) ۀگفت(. به91، 1385

پس  آن پرستیدند. ازخورشید را همچون پدر هر جانداری می

از منسوبات خورشید  ،ازجمله جانوران شاخدار ،مظاهر ماه بیشترِ

خدایان  ۀتغییریافت صورتِ ،وابسته به خورشیدو بیشتر خدایان  شد

 ماه گردید. 

 نمادهای طبیعیـ 

 آتش
شود. آتش مظهر نامیده می 19آگنی آتش صفت خدای آتش، ۀواژ

خورشید است. برخی نیز آتش را به شکل  نور و گرما و نماد زمینیِ

ای آسمانی را عطیه آن رو این اند، ازآذرخشی در آسمان دیده

زرتشت آتشی جاودانی با خود  ،اند. در آیین مزدیسناپنداشته

سوری نیز اهمیت و های سده و چهارشنبهداشت و در جشن

ر (. آتش د119، 1385خوبی نمایان است )دادور، جایگاه آتش به

لیل داست و به نابودگرحال  عین آیین مزدیسنا نماد زندگی و در

کنندگی، درخشندگی، نیرومندی و فسادناپذیری در پاکی و پاک

ترین نشان خداوندی است که نمادی از خدای نظر زرتشتیان کامل

 (1جدول شماره ن.ک ) (.53، 1378خورشید است )عبداللهیان، 

 گیرینتیجه
ارزش فرهنگی واالیی برخوردارند و اساطیر هر قوم  از هااسطوره

ف تحول شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و معرّ

http://www.iranjadid.com/
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خورشید و که  آنجا . ازاستمردمان آن تمدن ۀ تغییرات اندیش

، اساطیر و اندترین عناصر فرازمینی ساختار هستیماه نمایان

از روزگاران  اند وشماری را به خود اختصاص دادههای بیافسانه

ها در قالب آثار تجسمی و متون ادبی به کهن تا به امروز تمدن

 هایاند. با توجه به شاخصاین نگرش صورت نمادین بخشیده

 :نتایج این پژوهش به شرح زیر استمورد مطالعه، 

النهرین، ایران های بینهای خورشید و ماه در تمدنایزدان و الهه

ژاپن، اقوام بومی آمریکا و آفریقا بر باستان، یونان، روم، چین، 

ند. اای برخوردار بودهدیگر خدایان پیشی گرفته و از اهمیت ویژه

خدایان آتون، رع، آپولون، هلیوس، میترا و سوریا و دیگر خدایان 

های مشترک خورشید و ماه در شرق و غرب با نمادها و نشانه

 اند. گر شدهجلوه

 دوراندر  سماوی خدایان دیگر بر خورشید خدای ۀسلط

  است. شدهمطرح  ماه خدایکمتر شده و  مادرساالری

مذکر و ماه صورت خدا ـ ایزد و خورشید به ،های کهندر تمدن

طور مشترک ها بهنث بوده است و تمدنؤصورت ایزدبانو و مبه

خورشید را مظهر باروری، آفرینش، شفابخشی، پاکی، صلح و 

علو و واالیی  ۀپدر و ماه را مظهر زیبایی، روشنی و نمون عدالت و

اند. معموالً ماه و دانند و زیبایی زنان را به ماه نسبت دادهمی

اند و خورشید و آسمان، نماد پدر بوده زمین، نماد مادر و مادینگی

 است. 

مهر،  ۀبرخی از نمادهای خورشید و ماه ازجمله سواستیکا، گردون

های کهن شیر، گاو بالدار، آتش و ... در تمدنچرخ یا دایره، 

شود که توجه به ور میآمشترک بوده است و تنها این نکته یاد

نمادهای گیاهی و جانوری برای بازنمایی خورشید و ماه بیشتر 

های نمادین های خاور دور، بازنمایی و تصویرگریبوده و در تمدن

تر بوده است. در های غرب بیشبه تمدن از خورشید و ماه نسبت

 توان به آیینهای مرتبط با خورشید و ماه میها و جشنباب آیین

های سده، چهارشنبه سوری، مهرپرستی و جشن مهرگان، جشن

های مورد مشترک میان تمدن ۀنوروز و... اشاره کرد. افسان

کیدی أمطالعه، عاشق و معشوق بودن ماه و خورشید است که ت

 تغییرات زمانی و خسوف و کسوف.دارد بر شب و روز، 
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 خذ: )نویسندگان(آهای کهن، مهای تصویری خورشید و ماه در تمدن. نمادها و نشانه1جدول شماره 

 

 آمریکا

  

 آفریقا

 یونان

 روم

 سلت

 چین 

 ژاپن
 

 

 هند

 

 مصر

 

ایران 

 باستان

 

النهرینبین  

 تمدن

 

 نماد

 

 

 
  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمادهای

 هندسی

 

 

 

 سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا سواستیکا

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

حلقه،  سواستیکا چرخ، حلقه سواستیکا گردونه مهر

 دایره

حلقه،  

 دایره

 سواستیکا

 

 

  
 

 

 
  

ویانگیین گردونه مهر  گردونه مهر حلقه،  

 مانداال

 گردونه مهر گردونه مهر 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 نمادهای

 جانوری
 

 

 

 

 

-مگسمرغ 

 خوار

 سیمرغ بزکوهی لکلک سیمرغ سیمرغ سیمرغ اژدها

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 گاو نر شیربالدار گاو نر گاو نر اژدها خرگوش   خرگوش

 

  

 

 

   

 قوچ گاو بالدار باز، شاهین  خروس   کرکس

 

 

 

 

 
  

 

 

 نمادهای

 گیاهی

 سرو لوتوس لوتوس لوتوس  لوتوس  لوتوس

  

    

 

 

 

  

 

نمادهای 

 طبیعی

خورشید و  زیگزاگ و ...

 ماه
 

خورشید و    

 ماه

 آتش 

 

 خورشید
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 ضمایم تصویری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . شمش خدای خورشید بین النهرین.1تصویر 

 (252، 1387مأخذ: )معصومی،
 

 . پرستش خورشید و ماه در بابل، 2تصویر

 (253 ،1387مأخذ: )معصومی،

 . میترا خدای خورشید در ایران باستان.  3تصویر 

 (.294، 1387مأخذ: )معصومی،
 

. آمنحوتپ چهارم و خدای آتون در حال پرستش 4تصویر 

 خورشید، 

 مأخذ:

https://sites.google.com/site/marisworld192
/sh esavali/history/udzvelesi 

msoplio-musikaluri-kultura/dzveli-gviptisa-

da-shuamdinaretis- era 
musikaluri-kultu  
 

 . سوریا خدای خورشید در هند باستان. 5تصویر 

 -https://www.art-prints-on مأخذ:

demand.com)) 
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 . آماتراسو خدای خورشید در ژاپن. 6تصویر 

 ((www.keneski.comمأخذ: 
 

. آرتمیس، ایزدبانوی ماه و شکار در 8تصویر 

 یونان باستان. 

 (254 ،1387مأخذ: )معصومی،
 

برجسته حجاری شده، نبرد میترا ایزد ایرانی با سول . نقش7تصویر 

اینویکتوس خدای خورشید در روم باستان، لونا خدای ماه نیز در 

 شود.دیده میباالی تصویر 

 

 . هلیوس خدای خورشید سوار بر چهار اسب. مأخذ:9تصویر 

 https://umnik.net/questions/39435-kak-

zvali-syna- 
boga-geliosa-kotoryi-ne-spravilsya-s-

upravleniem-kolesnicei-otca 
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در فنیقیه، در حال . استارته، ایزدبانوی ماه 10تصویر 

 پرستش ماه و خورشید.

  (254 ،1387)معصومی،مأخذ: 
 

 ایشتر و سین شَمش، نماد. 13تصویر 

 (Seekecho.comذ: )ماخ

 ویراکوچا، خدای خورشید. مأخذ:. 14تصویر 
https://www.journeymachupicchu.com 

 خورشید، خورشید در تمدن ازتک . خدای12تصویر 

 رد طرحی اویتسیلوپوچتلی،، خوارمگس مرغ یا عقاب

 .رمنسیس تلریانو مستندات

 (/http:/ religion-of-the-incasمأخذ: 

/toltecayotl.org/tolteca/?id=16947)) 
 

 . آپولو، خدای خورشید در یونان باستان، 11تصویر 
مأخذ: )میتفورد، بروس، ترجمه انصاری و بشیرپور، 

1396 :17.) 
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Myths and legends of the sun and moon in ancient civilizations 

With a comparative approach to symbols and related concepts 
 

 

Abstract 
 

Myth and symbol have a common origin since the beginning of human civilizations and primitive man 

has expressed his relationship with the world through myth and symbolism. Therefore, thinking about 

myths and their symbolic nature is one of the most important human questions that has continued to be 

considered in ancient and modern times. Myth and its aspects are considered as the backbone and 

cultural and historical heritage of any civilization and have been the answer to the most complex human 

questions for many years. Scholars and historians initially thought of myth as a false myth and did not 

care about it, but since the 19th century, myth has been a form of fiction. Since understanding the 

structure of the universe, especially its most prominent extra-terrestrial elements, namely the sun and 

the moon, has been the source of many myths and legends, the myth of creation and the place of the 

moon and sun among civilizations is central and prominent, and each civilization views these elements 

and concepts Has given a symbolic face.  

The main issue of this research is to answer questions such as what was the role of the moon and the 

sun in the myths and religious beliefs of ancient civilizations? How are the sun and the moon depicted 

in the myths of the ancient civilizations (God-goddess)? What are the visual signs in the symbolic 

representations of these two extra-terrestrial elements in each civilization?  

A comparative study of the commonalities and differences between the myths and symbols of each 

civilization is the main purpose of this research. The research method is descriptive-analytical and this 

research is a case study based on the study of library documents to investigate the above issue. The 

result of the research acknowledges that many myths and rituals refer to such things as cosmic 

phenomena, goddesses and gods of the moon and sun, and various signs such as swastika and lotus 

flower or lotus, seal wheel, etc. have been common signs in all civilizations. The existence of common 

cultural signs, symbols and beliefs in any civilization indicates a close link between art and the beliefs 

of ancient civilizations. 

 

Keywords: Symbol, myth, legend, sun, moon, civilization. 

 

 


