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بررسـینقشخورشیـدبرسفالینـههای ایـران
میترا  ذاکرین

*

کارشناس ارشد نقاشی ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/2/3 :تاریخ پذیرش نهایی)90/4/5 :

چکیده
سفال به عنوان نخستین کتاب مصور بشر ،از دیرباز بستری بوده برای نمایش احساس و بیان اندیشه های انسان .پایداری و ماندگاری
فرهنگی این نقوش دیرپا بر بستر سفالینه هایی از هزاره های پیشین تا روزگاران پس از اسالم نمادی است از امتداد فرهنگ قوم ایرانی و
ره آوردی برای هنرمندان امروز که آرمانشان ماندگاری واحیای آن تأثیرات مثبت و کارآیی است که درگذشته بدان رسیده اند .از میان این
نقوش آنچه بیش از همه به چشم می خورد ،نقش خورشید وچلیپا است ،که به باور بسیاری از پژوهشگران ریشه در آیین ها و سنت های
باستانی و اساطیر کهن این سرزمین دارد .این نقش با وجود سادگی ،از تنوع و بدعت فراوانی برخوردار است .مقاله حاضر پس از شرح
کوتاهی از خورشید در اساطیر ایران و رابطه آن با چلیپا ،به بررسی نقش خورشید ،چلیپا ،سواستیکا یا گردونه مهر بر سفالینه های ایران
پرداخته و تداوم این نقش را تا به امروز نشان می دهد ،سپس در قالب جداولی بر اساس موقعیت زمانی ،مکانی وآنالیز نقش خورشید و
چلیپا به همراه نمونه های تصویری ،تنوع بصری آن را نیز در کنار ترکیب بندی متنوع نشان می دهد که نتیجه آن ،بیان روند شکل گیری
و آشکار نمودن بهتر تاثیر پذیری و شباهت های تصویری این نقش می باشد.

واژههایکلیدی
نقش خورشید ،آیین پرستش خورشید ،اسطوره ،میترا ،چلیپا ،سفالینه های ایران قبل و بعد از اسالم.
*

تلفن ،09124650296 :نماب ر. E-mail: m.zakerin@yahoo.com ،0261-2240185 :
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مقدمه
هر چه در رابطه با انسان و روحيات او می بينيم يادمانی از
گذشته دارد .همه اثری است باز مانده و نهفته در ضمير انسان،
اثری است در نمادهای گوناگون و باورهای مردمان گذشته.
پاره ای نشانه ها چون چليپا نشان ای راز آميزهستند كه آگاهی ما
درمورد آن كم بوده وسند و مدركی نمی توانيم بياوريم كه برهان
قاطع باشد .در روزگار كهن كه دانش انسان ناچيز و دريافت او از
طبيعت و پديده های آن ناقص بود ،هر پديده كه در زمين و آسمان
روی می داد را معجزه يا خشم خدا می پنداشت .بسياری از اين
پديده ها سرچشمه بيم و هراس مردم و خرافات بود و آن را يک
رويداد جادويی و اسرارآميز می پنداشت و برای آن خدايی را درنظر
می گرفت و برای ايمنی ،قربانی می كرد .ازاين رو می توان پنداشت
كه پايه خورشيدپرستی و پرستش عناصر طبيعت و پيدا شدن
ايزدانی برای آنها از همين جا سرچشمه گرفته است .ترس ازمرگ،
ترس ازعوامل يا دگرگونی های طبيعت ،پريشانی از نا شناخته ها
و نادانسته ها ،در بيشتر اقوام بنياد و پايه دين شده است .نقش
خورشید که نمونه های آن بر روی سفالینه به وفور یافت می شود

ما را متوجه اهمیت و اعتبار این نقش می کند که در روزگاری نه تنها
در ایران بلکه در جهان ،خورشید به عنوان خدای بلند مرتبه و خدای
روشنی ،همه نگر و منبع حاصلخیزی و حیات ،مورد پرستش بوده
است .همچنین به سبب غروب و طلوع خود ،نماد مرگ و رستاخیز
به شمار می آمد .آثاری از پرستش خورشید در نماد هایی مانند
صلیب با پهلو های مساوی ،سواستیکا ،سه زانویی چرخان وچرخ
باقی مانده و از کشوری به کشور دیگر انتقال یافته است و این نقش،
ریشه در باورهای کهن مردم داشته که تا به امروز به ارث رسیده
است .با توجه به معانی مختلف ،برای خورشید و نقش چلیپا که با
آن وابسته است ،در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای
و همچنین نمونه های موزه ای ،مطالعه تطبیقی ،بر اساس نمونه
سفالینه های دوره ها و مناطق مختلف ایران صورت گرفته و در
جداولی روند شکل گیری این نشانه به تصویر کشیده شده است.
هدف از آن بیان تاثیرپذیری و شباهت های تصویری سفالینه های
دوره ها و مناطق مختلف ایران می باشد که به شیوه توصیفی -
تحلیلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

خور شيد دراسطوره

خورشيد در اساطير ايران

اسطوره ،به مجموعه دستاوردهای يك قوم در زمينه اعتقادی
گفته می شود كه در طبقه بندی دانش ها بخشی از مردشناسی
فرهنگی تلقی می گردد .مردشناسی فرهنگی به بررسی و فرا يافتن
قوانين عمومی رفتاری انسان در همه ابعاد آن می پردازد و می كوشد
توجيهی عمومی از اين پديده اجتما عی -فرهنگی بدست دهد .دراين
راه اسطوره شناسی با بررسی مجموعه های اساطيری اعم از مرده
و زنده و همچنين برداشت دقيق ازكيفيت عمومی و كاركرد كلی و
جزئی آنها به مرد شناسی كمك می كند .خورشيد به عنوان يكی از
مهمترين عناصر طبيعت ،يكی از تاثيرگذارترين پديده ها در زندگی
آدميان بوده و همين امر سبب شده در تمدن های مختلف ،اساطير
و خدايان متعددی را برای آن در نظر بگيرند ،خدايانی كه روشنی
بخش ،حياتی و گرما آفرين بودند ،خدايانی مثل :بلرفون  1در يونان،
بهی كی  2در هند ،جانوس  3در رم و ميترا  4درايران.

« )خور) پهلوی ، Xwar :اوستا ،hrar :فارسی :هور ،خور
يا خورشيد .ايزدی است كه يشت ششم درباره اوست .هور يا
خوراست كه زمين وآنچه دراوست پاكيزه می دارد واگر او نبود
ديوان ،جهان را می آلودند و ويران می كردند .هر كه او را بستايد،
هرمزد را ستوده است .ديوان تنها هنگامی دست بكار می برند كه او
غروب كرده باشد»  ( 5بهار .)79 ،1375،در اساطير ايران خورشيد از
اهميت فوق العاد ای بر خوردار بوده است .از نخستين اديان ايرانی
كه توجه خاصی به خورشيد داشته ،بايد از مهر پرستی يا ميترائسيم
نام برد( ».مهر) پهلوی ،mihr :اوستا ،miθra :از ايزدان كهن هند و
ايران است كه در اوستا ازاهميت زيادی برخوردار بوده و يشت
دهم اوستا از آن اوست” (همان .)80،پيش از ظهور زرتشت ،آريائيان
مهر پرستی را به عنوان دين خود انتخاب كرده بودند .مهر در اصل
ايزدی است شريك در فرمان روايی جهان ،بركت بخشنده و حامی
عهد وپيمان که دراثرتحوالت اجتماعی ،اين ايزد در جامعه ايرانی

25
بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ای ران

تبديل به ايزد همه طبقات می گردد و در كنار وظايف بركت بخش
خويش ،حمايت او از پيمان توسعه يافته و همچنين وظايف متعدد جنگی
فراوانی نیز بر عهده او گذاشته می شود .در كيش ميترايی ،هفت جايگاه
روحانی مشخص شده است  6که در اينجا به بررسی جايگاه خورشید
در ميترائسيم می پردازيم« :ششمين جايگاه ،منصب خورشيد است
س 8است .در كتاب
ولی درحقيقت نماينده ،خورشيد يا سل  7يا پيک هليو 
اوستا به ويژه يشت دهم كه ويژه ميثر( مهر) است ،ميترا و خورشيد
روابط بسيار نزديكی با هم داشته و در واقع همبسته هم وآنقدر به هم
نزديک هستند كه مهر پرتو خورشيد شناسايی شده است .هنگامی كه
كيش ميترا به اروپا راه يافت ودر ميان مردم رواج یافت ،روميان خدای
خود را به جای خورشيد ايرانی نهادند»( رضایی.)186 185- ،1377،
در آغاز يشت ششم چنين می آيد« :ما خورشيد فناناپذير و با شكوه و
تند اسب را خوشنود می سازيم» ( پور داوود .)344 ،1377 ،خورشيد
به واسطه عظمت و نور و فايده خويش هميشه نزد كليه اقوام هند و
اروپايی و سامی مورد تعظيم و تكريم بوده است .در ونديداد ،اهورا
مزدا در جواب زرتشت كه از او می پرسد چه فروغی است كه از
قبر جمشيد می تابد ،گويد :آنها فروغ های جاودانی ستارگان و ماه و
9
خورشيد است ،كه هر سال يكبار در آنجا طلوع نموده ،غروب می كند.
البته از خود اوستا اطالعات زيادی درخصوص خورشيد بدست نمی
آيد .فرشته فروغ وروشنايی ،مهر است كه يشت دهم مخصوص اوست.
هرچند كه مهرغير از خورشيد است و اين مسئله به خوبی از خود
اوستا برمی آيد ولی از زمان های دور ،این دو همواره در کنار یکدیگر
و گاه به اشتباه یکی فرض شده اند .زمانی ايرانيان خورشيد را به اسم
مهر ستايش می كردند ،البته اين يكی شدن به گونه ديگر شكل يافته و
آن اينكه در اوستا بيشتر از جنبه مهربانی و محبت مهر سخن رفته و
خورشيد به مرتبه دوم نزول می كند ،اما بعدها آئين مهر از آسيای
صغير به روم نفوذ نمود در آنجا مهر ،خورشيد مغلوب نشدنی  10ناميده
شد و به جایگاه نخستین خود باز گشت .در يشت ها آمده« :ايرانيان
غالبا به خورشيد سوگند ميخوردند .همچنين خورشيد عالمت سلطنت
و اقتدار ايران بوده و در باالی چادر شاهان صورت خورشيد كه از
بلور ساخته شده میدرخشيد» ( همان .)309 ،اين توجه به خورشيد
ريشه در آيين های باستان مردم ايران دارد ،به ويژه آريايی هايی كه از
نواحی شمالی وارد ايران شدند و نيروهای طبيعی را می پرستيدند و یا
اندیشه های زروانی که بر پايه دوئيت« 11هرمزد و اهريمن» شکل گرفته
بودند .جدال بين هرمزد(نيروی روشنايی و نيكی) با اهريمن (نيروی
تاريكی و بدی) در واقع پايه و اساس آيين مهر پرستی گردید و زروان
به عنوان خدای فرمانروا بر نيک و بد شناخته شده او درآئين مهر تبديل
به خدای واسطه بد و نيک می گردد و در چهارمين طبقه از طبقات
آسمانی قرار می گيرد ،يعنی بين پليدی و تاريكی كه درزمين بود و
جهان روشنايی و نيكی كه در طبقه هفتم می باشد .مهر در اينجا به
عنوان ايزد عهد و ميثاق است ،واسطه بين دو نيروی نيک و بد ،عهدی
مربوط به چگونگی حكومت و طريقه آن در عالم .با توجه به اهميت
خورشید در آئين مهر ،در ادامه به بررسی مهمترين نماد اين آئين يعنی
چلیپا می پردازيم.

چليپا ورابطه آن با خورشيد
دار يا «صليب» كه چليپا نیز خوانده شده و به صورت  Éو
نمايش داده می شود ،ريشه در پيشينه ای كهن دارد« .صليب يا
چليپا ،اص ً
ال واژه ای آرامی است و يكی از مقدس ترين نمادهای كيش
ً
مسيحيت است که به شكل دو خط متقاطع و معموال عمود بر هم
می باشد» ( یا حقی .)287 ،1375،در فرهنگ برهان قاطع چليپا همان
داری است كه عيسی( ع) را بر آن به صليب كشيده اند و ترسايان
آن را به جهت تيمن وتبرک بر گردن می آويزند .در فرهنگ فارسی
معين آمده :چليپا ،به زبان آرامی ،صليب ،معرب آن ،صليب1 .ـ داری
كه عيسی را بر آن مصلوب كردند  -2چوب چهار پره كه مسيحيان
به نشانه دار عيسی( ع) برگردن می آويزند يا با خود دارند -3خط
منحنی ،كج و مورب نوشته  -4كنايه از زلف معشوق ،چليپای فلک،
شكلی كه از تقاطع خط محور و خط معدل النهار حاصل گردد.
فرهنگ دهخدا وآنندراج افزوده اند « :نوعی نوشتن مشق با خط اريب،
نوشتن كلمه ای بر كلمه ای مشق خط را« ( بختورتاش.)22 ،1386 ،
دلبستگی كه مردم در طول زمان به چليپا داشته اند واینکه از كجا
سرچشمه گرفته و چگونه در نزد آنان شناخته شده و گرامی بوده
است ،معلوم نيست" .حقيقت اين است كه صليب پيشينه ای بسيار
كهنتر از مسيحيت دارد و به دوره های ابتدای زندگی بشر مربوط
می شود  .مطالعات باستانشناسی اين حقيقت را اثبات می كند كه در
جوامع آغازين ،مردم به چليپا چون مظهر آتش احترام می گذاشتند،
علت آن اين بود كه ،دو چوب به شكل متقاطع روی هم گذاشته ،می
ساییدند و آتش می افروختند" (یاحقی ،)287،1375،انسان اوليه آتش
را بازدارنده قهر طبيعت و نگاهدارنده او در برابر جانوران وحشی
می دانست و به همين دليل نشان چليپا را دارای نيروی مافوق طبيعی
و معجزه آسا تصور می كرد كه به مرور اين تصوير به جلوه خدايی
تبديل شد ،به همين دليل مردمان برای حفظ جان خود در برابر ارواح
خبيثه ،تصوير چليپا را روی ظروف ،جامه و تزئينات زندگی خود
نقش می كردند .درکتاب نشان راز آمیز چنین آمده :گروهی معتقدند
كه اين نماد آريايی است وازخا ستگاه آرياييان بوده وبه سرزمينهای
ديگر راه يافته است ،گر چه ماخذ واقعی واصلی پيدايش چليپا معلوم
نيست ولی مفاهيم گونا گونی را در بر گرفته است مثال در كيش های
كهن آن را گرداننده جهان هستی و طبيعت می دانستند ودر زندگی
و مرگ انسان ها پايگاهی واال داشت ،همين طور چليپا نماد فراوانی
و دارای بار مغناطيسی مثبت (دريافت رحمت و بركت) می باشد
كه بدين گونه با زندگی بشر پيوند داشته است و كسانی كه آن را
به همراه داشته اند احساس آرامش می كردند و جنبه ای سحرآميز
و طلسم مانند برای آنها داشته و از پريشانی ها و هراس ها يشان
می كاسته .روی هم رفته چليپا دارای نمادهای بسياروبرداشت های
مختلفی به غيرازموارد گفته شده ازجمله خورشيد  ،چهارعنصر( آب
وباد وخاك وآتش) ،چهار كيفيت طبيعت :گرمی ،رطوبت ،سردی و
خشكی ،همچنين نماد پيدايش و گردش چهار فصل ،حالت چهار گانه
ماه ،چرخ هستی وآفرينش ،تندروآذرخش ،زمان بيكران(زروان)،
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بی آغاز و انجام ،چرخه توليد نسل و پيوستگی زندگی و حركت
می باشد .حركت آب ،چهار سوی گيتی ،نماد پيروزی و جاودانگی،
اينداوديانوس ،12باروری و افزايش ،عشق ومهر ،دور كننده چشم
زخم و اهريمن ،نماد مهر و مهر پرستی ،نمايانگر كثرت و رسيدن به
وحدت و بازگشت به آفريننده ،صلح وسازش ،زندگانی دراز ،نماد
پيوند نرينه ومادينه(چليپای راست گرد مظهر مرد و كهكشان ،چپ
گرد مظهر زن و زمين) ،فرخندگی و بخت بلند ،درخواست آمرزش،
شاهين ،فروهر ،تكامل و تعالی ،انديشه و خواست پرواز در انسان،
آرمان های خوب و برجسته ،خوشبختی و نيک فرجامی ،نيک و
نيكوكار بودن ،زندگی جاويد ،شادمانی و شادزيستن ،نيروی درمان
بخش ,نقشی بر درفش كاويانی به نشانه شورش ملی وگوهر نژادی
وپيروزی ،مظهر قدرت سياسی و دينی ،نماد الوهيت آرياها است.
اين سمبل با سمبل های خورشيدی و زاينده همراه است ،مانند شير،
قوچ ،اسب ،گوزن ،پرندها و درخت سدر .چلیپا در تمامی شرايط،
سمبل خوش شانسی ،اتفاق خوب ،آرزوهای خوب ،بركت ،طول
عمر ،باروری و حاصل خيزی ،سالمت و زندگی می باشد وسرشار
از ارزش های پنداری راز آميز و آسمانی بوده است .گورهای
بسياری از دوره های پيش از تاريخ و در زمان مهر پرستی ديده
شده كه رو به تابش آفتاب دارد و اين واپسين نشانه بزرگداشت
و ستايش از خورشيد و در خواست پشتيبانی و آمرزش از خدای
آسمان می باشد « .شاهان آشور آن را به عنوان نماد نيروهای دينی
و سياسی به سينه می آويختند»( همان )287 ،و شاهان هخامنشی
آرامگاه خود را چليپا گونه مي ساختند(تصویر.)1

و سپس به ديگر جاها رفته است حتی از اسپانيا تا چين ،رومانی تا
بين النهرين همه جا اين نشانه همراه با محرابه ها و يادمان های ديگر
مهری بدست آمده ،ولی وقتی اين نشان را در ميان سرخپوستان
امريكا از روزگاران پيش می بينيم نمی توان پنداشت كه فقط با كيش
مهری كه چليپا از ويژگی ها يش بوده به يونان و رم رفته ،بلكه با
پراكندگی آريا ها به همه سرزمين ها راه يافته است و در واقع كيش
مهری زندگی نوينی بدان بخشيده ،درست است كه در كيش مهر
چليپا نمادی بزرگ بوده و پيروان اين كيش آن را برپيشانی ،دست
يا رخت خود به نشانه شناسايی و سر سپردگی می كشيدند ،اما اين
نماد تنها با آئين مهر و مسيحيت بستگی ندارد و پيش از آن ،در پهنه
جهان در خور ارج و بزرگداشت بوده .پس از مسيح هم چليپا دارای
نيروی پنهانی و اسرار آميز بوده و بكار رفته است .پس از پيدايش
دين مبين اسالم و حمله به ايران ،بسياری از انديشه ها و فرهنگ ها و
پندارها به ديگر كشورهای اسالمی راه يافت .چليپا نيز در اين دوره
زندگی جديدی را آغاز كرد و معنا و مفهوم جديدی يافته و به كارآمد.
در كشورهای اسالمی به ويژه ايران ،با اين نگاره -شبكه پر دامنه
و گسترد ای با نام اهلل ،محمد ،علی -مسجدها و نيايشگاه ها را زينت
بخشيده اند(تصویر.)2

تصویر  -2نقش چلیپا با نام علی (ع) -مسجد جامع اصفهان.
ماخذ( :بختور تاش)285، 1386 ،

تصویر - 1آرامگاه هخامنشی ،نقش رستم.
ماخذ( :آرشیو شخصی نگارنده)

« لودويک مولر معتقد است ،آريايی ها اين عالمت را كه نماد
خورشيد است ،حتی قبل از پراكندگی تاريخی شان به كار می برده اند
و دليل گسترش همگانی آن در كشورهايی كه اقوام هند و اروپايی
اقامت گزيده اند ،همين است پس خاستگاه آن به مقر اوليه آريايی ها
بر می گردد» ( نجاتیان ،بی تا .)162 ،بررسی تاريخی نشان می دهد
پيشينه نماد چليپا ،نه تنها در ايران بلكه در بيشترسرزمين ها و
فرهنگ های متفاوت ،بسی كهن تر و دورتر از تاريخی است كه
برای كيش مهر در نظر گرفته اند اگر تنها اين نشان در يونان و رم
باستان ديده شده بود ،می توانستيم بگوييم در پی رفت و آمدها و
پيوندهای سياسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی از ايران به آن كشورها

به اعتقاد یونگ :نمی توان گفت نماد چلیپا همواره و در هر دوران
تنها یک مفهوم داشته است زیرا اگر چنین بود رمز و راز و طراوت
خود را از دست می داد و تنها کالمی ساده می شد .چليپا افزون
بر آنكه خود به تنهايی نقشی زيبا همراه با مفاهيم برجسته و ژرف
است ،در زمينه هنر و پديد آوردن نقش های گوناگون دلپذير نیز
هميشه به ويژه در هنر اسالمی عنصری كليدی به شمار می رود.
نقش چليپا از تاالر مساجد ،بلندی گلدسته ها و گنبدهای فيروزگون
و سر برافراشته گرفته تا خانه ها و روی ظروف سفالين همواره
در دوره های مختلف اسالمی ديده می شود كه نشان از پيوند
ناگسستنی اين نقش مايه با گذشته است ،كه هنرمند ناخداگاه به آن
تجسم می بخشد و نشان از اعتقاد نهفته و پنهان انسان به نيروهای
باروری ،زايندگی ،پايندگی و داشتن قدرت برای راندن اهريمن است.
طی مطالعات صورت گرفته و پژوهش های انجام شده با توجه به
نمونه های تصویری موجود ،جداولی برای سهولت استفاده ،تهیه
شده ،که روند شکل گیری نقش خورشید (بر سفالینه های دوره ها و
مناطق مختلف ایران) را به اختصارنشان می دهد.

27
بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ای ران

جدول  – 1نمونه هایی از نقش خورشید ( چلیپا ،ستاره) بر سفالینه های ایران در میادین باستانی مختلف.
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جدول  – 2مطالعه تطبیقی نقش خورشید بر روی ظروف سفالین در مناطق مختلف ایران.
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جدول  -3بررسی نقش خورشید و چلیپا بر سفالینه های ایرانی در دوره های مختلف تاریخی ،قبل از اسالم.
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جدول  -4بررسی نقش خورشید و چلیپا بر سفالینه های مناطق مختلف ایران قبل از اسالم.
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جدول  -5بررسی نقش خورشید و چلیپا بر سفالینه های مناطق مختلف ایران ،بعد از اسالم.
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نتیجه
از مطالبی که ذکر شد و مقایسه جداول به این نکته پی می بریم که
هر نقشی قرار گرفته بر شیء ،ارتباطی با زندگی روزمره مردم دارد.
بر بدنه سفالینه های تاریخی ایران از سیلک تا حال حاضر تصویری
مکرر و کهن نقش بسته که ما آن را چلیپا یا صلیب می نامیم ،ارتباط
موضوعی و پیشینه آن و همچنین بیان دالیل استفاده از این نقش
در طول هزاران سال و ارتباط آن با آیین های نخستین ایرانی و
شکل گیری باورهای دینی و سنتی ،این مطلب را روشن می سازد
که نه تنها چلیپا ،بلکه تمام نقوش و نمادهای کهن دارای پیشینه ای
آیینی و مرتبط با باورهای قومی می باشند که در طول تاریخ و
با شکل گیری آیین های جدید وحتی پس از تهاجمات ،مهاجرت ها
و ،...سینه به سینه به روزگار ما رسیده و موجب بقاء ،شکل گیری

و تنوع فرمی و معنایی آن گردیده است و نقش ،کامل کننده فرم
در خدمت زندگی مادی و معنوی بشر بوده است .با مطالعه سیر
تحول نقش خورشید بر سفالینه های ایران در می یابیم ،با توجه به
تنوع این نقش مایه ،هماهنگی ساختاری در مناطق مختلف ایران و
همچنین دوره های مختلف تاریخی وجود دارد که از گذشته خود
تاثیر پذیرفته است .مقاله حاضر با طبقه بندی زمانی و مکانی و
مقایسه تطبیقی کاربرد نقوش در نمونه های سفالین ایران ،روند شکل
گیری آن را به اختصار بیان می نماید .شاید راه گشای آن دسته از
هنرمندانی باشد که دغدغه نقش و نقش آفرینی دارند و به موتیف ها
و نقوش سنتی وفادارند.

پی نوشت ها
1 Beilero phon.
2 Bheki.
3 Janus.

 ،mithra 4خورشید ،خدای آریایی ،او را در میان خدایان ایرانی به عنوان متفق اهورا مزدا ،خدای روشنی(سپنتا مینو) در جنگ علیه اهریمن(انکره مینو)
خدای تاریکی ،می دانند.
 5ر.ک به  ( :يشت  ، ٤بند .) ٨
 -1جايگاه كالغ  -2مقام كی خيوس یا کریپ توس كه به معنای پنهان و پوشيده است  -3جايگاه سرباز  -٤جايگاه شير  -٥جايگاه يا مقام پارسی
 -٦جايگاه خورشيد  -٧جايگاه پدر يا پدر پدران.
 :Sol 6سل ،خدای خورشيد در ميان روميان.
ن می باشد.
 :Helios 7هليوس ،خدای خورشيد در اساطير يونان باستا 
 8ر .ک به :مهر یشت ،فقره  541 ،59و وندیداد :فرگرد ،91 ،فقره .82

9 Solinvictus.
10 Duality.

 11خدای باستان آريايی ها.
( :Swastika 12صليب شكسته) در سنسکریت به معنای خوشبختی ،به عقیده برخی دانشمندان نماینده خورشید بوده است .به گفته بعضی ها ،این عالمت
حاکی از چرخ گردونه خورشید -خدا بوده و از این رو دارای بعضی نماد های خورشیدی مانند :روشنایی ،حاصلخیزی و به ویژه خوشبختی است.
 Croixde malte 13صلیبی است که چهار بازوی آن متساوی است.
 " 14درروايات كهن ايران ،گل نيلوفر آبی( لوتوس) را جای نگهداری فر زرتشت كه در آب نگهداری می شد ،می پنداشتند و از اين رو نيلوفر با آئين مهری
پيوستگی نزديک می يابد" (جالل ستاری در کتاب اسطوره و رمز می نویسد :گل لوتوس که ساقه اش در آب راست روئیده و در هوا قد کشیده و رو به
سوی شراره های آتش خورشید می گرداند).
 Palmet 15نوعی گیاه است که در سرتاسر دوران تاریخی حتی ماقبل تاریخ بر روی سفالینه هابا انواع مختلف آن بر می خوریم .فرم این گیاه در
موتیفهای مذهبی جنبه تقدیس داشته و به عنوان شگون و برکت مورد استفاده قرار می گرفته است.
" 16صلیب شکسته عالمتی کامال باستانی و خوش یمن و سمبلی بسیار پیچیده است .این عالمت در بسیاری از نقاط دنیا دیده شده است به ویژه در هند که
بسیار محبوب است ،اگر چه در غرب ،امروزه سمبل شیطان است زیرا درباره ی هیتلر و نازی ها است" (میت فورد.)109 ،1388،
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