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چکیده :
نقش خورشید به عنوان یکی از نمادهای سنتی از دوران تمدن های باستان تا به امروز همواره مورد توجه بوده است. خورشید در 
آثار هنری برجا مانده از تمدن بین النهرین  به اشکال گوناگون نمایش داده شده است، به طوری که گاه به شکل ستاره چهار پر و گاه 
در شکل و شمایل انسان مجسم شده است. نماد ایزد خورشید در زمان بابل بر تارک لوح حمورابی می درخشید و در دورۀ آشور به شکل 
گوی بالدار، نماد پادشاهی آشور بود و گاه  بر گردنبند پادشاهان خود نمایی می کرد. از ایزد خورشید در اسطوره ها به نام های اوتو، َشَمش 
یا شاماش یاد شده است. هدف از این مقاله تحقیق و طبقه بندی انواع نقوش، کاربردها و مفاهیم مرتبط با نماد خورشید دراساطیر و آثار 
هنری دوره های مختلف تاریخ بین النهرین )سومر، اکد، بابل، آشور( می باشد. نتایج نشان مي دهد در هنر بین النهرین  این گونه نقوش 
صرفاً دارای جنبه تزئین نبوده، بلکه نماد یک عقیده و سمبل دینی بودنده اند و ناشی از اعتقادات دینی و اسطوره ای بوده اند و در ادیان 
خدا- خورشید به عنوان نمادی از ایزد خورشید و همین طور تعویذ و یا تزئینات مورد استفاده قرار می گرفتند. شیوۀ این مقاله توصیفی 

تحلیلی بوده است و گردآوری دادها به استفاده از منابع کتابخانه ای است. 

کلید واژه:
خورشید
نماد

بین النهرین 
اسطوره
َشمش

استادیار گروه هنر، دانشگاه پیام نور، ایران*

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه پیام نور تهران**
dr.m.mobini@gmail.com



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره پنجم -بهار وتابستان ۹۳
58

مقدمه
»بین النهرین  یا میان رودان منطقه جغرافیایی است که میان رودهای دجله و فرات واقع شده 
و بیشتر سطح آن در کشور عراق امروزی قرارگرفته است. رسوبات متغیر دجله و فرات و طغیان 
این رودها سبب پیدایش باتالق و دشت های حاصل خیزی است که از آفتاب سوزان و بارورکننده 
برخوردار است« )گری،7:۱۳78(. ساکنان کشاورز منطقه بین النهرین به ضرورت وجود خورشید 
برای ادامه حیات و زندگی نه تنها انسان ها، بلکه گیاهان و جانوران نیز پی برده بودند، به همین 
علت خورشید مورد توجه خاص و تقدس قرار داشت. با روند تکامل و ورود به دوره شهرنشینی، 
خدایان جنبۀ آسمانی به خود گرفتند و به جای پرستش اشیاء، برای اینگونه عوامل طبیعی منشأ 
ربانی قایل شدند و برای آن ها معابدی ساختند و مراسم خاصی بر ایشان اجراء می کردند و برای 
آن ها قربانی و هدیه می دادند. ایزد خورشید به عنوان یکی از مهم ترین خدایان آسمانی در ادیان 
خدا- خورشید پرستش می شد و درسومریان اوتو و به زبان اکدی َشَمش نامیده می شد و در هنر 
بین النهرین با نقش مایه های گوناگون در انواع آثار هنری و یا به صورت اسطوره در بسیاری از 
افسانه ها و سرود ها به کار برده شده است. این نماد بر فراز بسیاری از لوح ها، سنگ های یادمان و 
در نقوش داستانی مهر های استوانه ای به وفور دیده می شود. در کتاب هاي نمادشناسي همچون 
به  سنتي  نمادهاي  کوپر  کتاب  یا  و  غرب  و  شرق  نمادهاي  اي  نگاره  فرهنگ  جیمزهال  کتاب 
شرح مختصري از نماد خورشید اشاره شده است، اما طبقه بندي و مقایسۀ نمادها در کل تمدن 
بین النهرین  و در اقوام سومر، اکد، بابل و آشور در این پژوهش جنبه نویني دارد. در این پژوهش 
به روش توصیفي-تحلیلي به بررسي انواع نقوش و نمادهاي خورشید در هنر تمدن بین النهرین  
پرداخته شد تا به مفاهیم و کاربرد این نقش، که به طور گسترده در این تمدن و نیز در تمدن هاي 

کهن باستان از جمله مصر و ایران به کار مي رفته، پي ببریم.
معنا و تاریخچه اسطوره خورشید 

اسطوره خورشید در بین اقوام گوناگون تمدن بین النهرین با اسامی و مفاهیم مختلف شناخته 
می شد. جرمی بلک در کتاب خود به معرفی نام های مرسوم و مرتبط با این اسطوره، درزبان های 
سومری و اکدی پرداخته است. »اوتو)Utu( خدای سومری خورشید و نام اکدی آن َشَمش بود. 
اهدای  و  بشر  زندگی  روشن کردن  برای  روز  هر  که  می دهد  نشان  را  خورشید  درخشان  نور  او 
گرمای روح بخشی که منجر به رشد گیاهان می شود، باز می گردد. اوتو در روایت سومری، پسر 
نانا)Nanna( خدای ماه و برادر دوقلوی اینانا )Inana( می باشد. وی گاهی در روایات اکدی، پسر 
انو)Anu( یا انلیل)Enlil(  تصور می شده. همسر وی شریده یا )به اکدی( ایه )Aya( بوده است. دو 
معبد اصلی اوتو، هردو به نام ا- بََبر)E-babbar( »خانۀ درخشان« در سیپار)Sippar( اکد و الرسا 
)Larsa(  واقع در جنوب سومر بودند. در دوره آشوری، معبد مشترک برای َشَمش و سین )نانا - 
سوئن ( )Nanna- Suen( در آشور، وجود داشت« )بلک، ۳۰۳:۱۳۹2(. از آنجایی که پژوهشگران 
زبان اکدی را جد زبان عربی می دانند احتمال می رود که کلمه عربی شمس برگرفته از نام اکدی 
َشَمش باشد. یکی از با ارزش ترین آثار هنری دوره اکد مهرهای استوانه ای هستند که با بررسی 
نقوش حک شده بر آن ها می توان به تاریخچه و خصوصیات نماد های مختلف پی برد .در زیر با 
بررسی یکی از نقوش این مهر ه های استوانه ای، به شرح مفاهیم، مشخصات و تاریخچۀ اسطورۀ 
خورشید می پردازیم. »پرستش اوتو از کهن ترین دوران، تصدیق می شود. چنین توصیف شده که  
اوتو ی ریش دار با بازوان بلند و کشیده  در سپیده دم از درهای آسمان ظاهر شده و پس از انجام 
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سفری روزانه در افالک، دوباره به هنگام غروب از یک جفت َدر مشابه،  واقع در افق غربی، به 
داخل آسمان می رود. مهر های استوانه ای دو خدا را در حال باز کردن درهای آسمان،  برای ورود 
اوتو نشان می دهند. )تصویر۱( ایزد خورشید نماد خود، یعنی اّرۀ هرس، که نمونۀ آن هنوز در 
خاور نزدیک استفاده می شود را با تیغه کمانی و دندانه های بزرگ و ناهموارش، تهدیدوار در هوا 
می چرخاند « )بلک،۳۰4:۱۳۹2(. ظاهراً به این دلیل که خورشید در مسیرش از میان آسمان ها،  

همه چیز را می بیند، ایزد خورشید خدای حقیقت، عدالت و صحت محسوب می شده.
نقش  ایفای  نیز  گیلگمش  نظیر  حماسی،  پادشاهان  برخی  حامی خاص  عنوان  به  ایزد  این 
می کرده است. شمش در حماسۀ بابلی گیلگمش، به این قهرمان علیه محافظ هیوال صفت جنگل 

سدر، یعنی هومبابا )Humbaba( کمک می کند.
»در اسطوره ها خدای خورشید دشمن تاریکی،  بیماری ها و اهریمنانی بود که از دیر باز نماد 
تاریکی بودند. خورشید در این روایات پاسدار ستمدیدگان و خدایی بود که آسمان را هر روز از 
افق شرق تا غرب در می نوردید و حتی در کیهان شناخت بین النهرین  در جهان زیرین سفری  
چون سفر در جهان مرئی داشت « )گری، 27:۱۳78(. در بسیاری از آثار هنری اساطیر را سوار بر 
مرکب خاص خود، نمایش می دهند که از این میان می توان  به کشتی، ارابه و گردونه اشاره کرد 

که در روایات مختلف از آن ها به عنوان مرکب نماد خورشید یاد می شود.
» ایزد خورشید با گردونه اش عرض آسمان ها را می پیمود. این گردونه را اسب ها می کشیدند. 
نیایش ها به درگاه او خطاب می شد. او که ناظر بر همه رویداد های زمینی بود، ایزد دادگری و قانون 
بخش ایزدی و نیز نظارت کنندۀ همه بخت ها بود « ) وارنر، ۱۹۰:۱۳8۹(. در اسطوره های آسمانی 
بابلیان سین )خدای ماه (،  شمش) خدای خورشید ( و ایشتر )ستاره هشت پر، نماد الهه عشق، 
جنگ و سیاره ونوس(  تشکیل سه گانه ای از خدایان اصلی را می دهند که امروزه نیز در علم نجوم 

کنونی اگر چه با نام های متفاوت، نقش مهمی را دارند )تصویر 2 (.
چگونگی پیدایش نماد خدایان 

 انسان  همواره تمایل به خلق اساطیر مختلف داشته و با استفاده از زبان نماد به بیان تخیالت 
این اساطیر در مقام قهرمانان و برخی دیگر نیز در نقش  از  خویش می پرداخته است. بسیاری 
ترسیم  گونه ای  به  می بایست  نماد ها  این  از  یک  هر  می شدند.  ظاهر  اعتقادی  و  دینی  سمبل 

می شدند که به توانند بیان گر خصوصیات و صفات اسطوره مورد نظر باشند.
» نماد در هنر در سطوح مختلف و بر طبق اعتقادات و رسوم اجتماعی که الهام بخش هنرمند 
است عمل می کند. در سطح دیگر پندار هایی وجود دارد که مربوط به پرستش می شود و بخش 
اعظم را تشکیل می دهد. لحظه ای جسم آدمی را در نظر بگیریم که هنرمند آنرا برای نشان دادن 
یک خدا یا یک الهه به کار می برد. خود به خود جسم، غیر شخصی و بدون نام است. باید نخست 

جامه ای به شیوه متمایز بر آن پوشانید تا آن را بتوان به صورت خدایی مشخص در آورد.
اما خدایان را همیشه به صورت انسان نشان نمی دادند. روزگاری مردم چنین می پنداشتند که 
پدیده های طبیعی- مسیر خورشید در آسمان، ریزش باران، باروری جانور، حاصل خیزی خاک، 
بارداری و زایش کودک- همگی تحت نظارت نیرو های نامرئی است. از آنجا که زندگی خود را 
وابسته به رفتار مساعد آنان می دانستند، می خواستند با قربانی و دعا نظرشان را جلب کنند. به این 
نیروهای اسرار آمیز، در آغاز شکل انسانی نمی دادند، به طوری که هنرمند، زمانی که می خواست 
تصویری از خورشید و ماه و یا آذرخش به دست دهد،  خود خدا را به تصویر می کشید. بنا براین 

تصویر ۱.  مهر استوانه ای دوره اکدی
 ماخذ : )بلک،  ۳۰۳:۱۳۹2 (

تصویر 2.  نماد َشَمش،  سین و ایشتر
ماخذ :

)seekecho.com (
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به یک مفهوم، اینگونه تصویر فرا تر از نمادگرایی است و به طور تحت الفظی تجسمی از یک خدا 
است. جانوران را نیز دارای همان نیروی اسرار آمیز یا مانایی می پنداشتند که در جهان طبیعت 
نفوذ می کنند، به طور مثال: پرندگان نه تنها موجب پیشگویی هوا می شدند، بلکه آن را به طریقی 
که  هنگامی  بودند.  پرستش  مورد  طوفان  و  خورشید  مبشران  عنوان  به  آن ها  می کردند.  ایجاد 
خدایان و الهه ها به صورت مردان و زنان در آمدند،  نقوش کهن از میان نرفتند. خدای آدمی شکل 
را به صورتی مصور کردند که بر فراز شکل حیوانی پیشین خود ایستاده یا بر آن نشسته است و 
گویی آن شکل، مرکب یا »گردونه« اوست. قرص خورشید و هالل ماه بخشی از تاج و پوشش سر 
او شدند. سرانجام پس از آنکه کاماًل به صورت انسان در آمدند، موجودیت پیشین و تمثیلی خود 

را به عنوان صفات ویژه حفظ کردند« )هال،۱۳8۰: ۱۶(.
نمادهای خدای خورشید یا َشَمش در بین النهرین 

نماد های خورشیدی با نقوش هندسی و یا اشکال الهام گرفته از طبیعت و انسان به گونه ای 
ترسیم می شدند که نمایان گر صفات ویژۀ آن نماد باشند.

»به طور کلي نمادهای خورشید در هنرعبارتند از: چرخ گردان، دیسک، دایره با نقطه مرکزی،  
دایره مشعشع، صلیب شکسته، پرتوهای مستقیم یا مواج که هم مظهر نور و هم مظهر گرمای 
آنرا  یا طالیی  به کمک اسب های سفید  ایزدان خورشید  ارابه های درخشان که  خورشید است، 
بر روی  از دنیا عبور می کنند. خورشید گاهی به شکل میوه  یا درکشتی های شمسی  می رانند، 
و  اقوام،  بین  در  اشکال  این  از  یک  هر  )کوپر،۱۳۳:۱۳7۹(.  است«  شده  تصویر  حیات  درخت 

تمدن های گوناگون همراه با مفاهیم و کاربرد های متفاوت رواج داشتند.
» در هنر بین النهرین، شمش خورشید - خدای بین النهرین، نخست شکل یک ستاره چهار 
 ،)Adad( پر با چهار شعله یا پرتو را به خود گرفت]سده نهم پیش از میالد[. همچنین شکل آداد
طوفان- خدا را داشت. نقش آنرا بر فراز دیرکی در مدخل پرستشگاه نصب می کردند. همچنین به 

عنوان حرز و تعویذ به کار می رفت«   )هال،2۰5:۱۳8۰(.
موارد  از جمله مهمترین  انسان است که  نماد در شکل و شمایل  این  اشکال  از  یکی دیگر 
کاربرد این گونه نماد ها مهر های استوانه ای هستند که با نقوش داستانی حک شده بر روی آن ها 
خود روایتگر بخش های مهمی از تاریخ، آداب و رسوم و عقاید جوامع بشری عصر خود می باشند.

» شمش را بر روی مهر های استوانه ای آشوری،  به صورت انسانی تصویر کرده اند. با توصیفي 
از میان درهای آسمانی که بر روی کوه های خاوری گشوده می شود، بیرون  که در سپیده دم، 
می آید ) تصویر ۳(. از شانه ها و بازوانش، پرتو هایی می تابد. نشان ویژه او اّره است گاه عصا و حلقه 
یا گرزی در دست و کالهی شاخ دار بر سر دارد و همراهان وي دو گاو- مرد یا دو کژدم- مرد 
هستند از دوره نو- آشوری، اسب برای او مقدس بود. در همان عهد او را به شکل غیر تمثیلی به 
گونه بین النهرین ی قرص خورشید نشان می دادند. بر روی مهر های نو- بابلی، این قرص بر فراز 
زیگورات است. همچنین او را به وسیله قرص بالدار، که ممکن است زیر آنرا دو گاو- مرد نگاه 
داشته باشند، نشان می دهند. صلیب به عنوان یک نشانه باستانی خورشید، نیز احتماالَ داللت بر 
شمش داشت )تصویر4(، الاقل از دوره کاسی ها، که صلیب را پادشاهان به عنوان حرز و تعویذ با 

خود داشتند« )هال،۳7۱:۱۳8۰(.
دایره

»در تمامی ادیان و اساطیری که خورشید نقش مهمی ایفا می کند شکل خورشید به تدریج 
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است«  گردیده  مطرح  آنان  دینی  هنرهای  در  خورشید  نماد  عنوان  به  و  شده  تبدیل  دایره  به 
بوده اند  هم  همراه  و  اند  کرده  داللت  یکدیگر  بر  همواره  چرخ  و  »دایره   .)8۶: )دوبوکور،۱۳7۶ 
و گاه به یکدیگر تبدیل شده اند. اولین چرخ هایی که در تاریخ نشانی از آن ها یافت شده چرخ 
های ارابه ای است خاص حمل اموات که کاتبی سومری در ۳5۰۰ ق.م آنرا تصویر کرده است« 
)دوبوکور،۱۳7۶ :87(. »صلیب با چهار بازوی مساوی ابتدا، دایره بود و درون یک دایره محاط 
شده است، چهار جهت اصلی آن در بین النهرین  نماد چهار جهت اصلی طبیعت و بادهای باران 
زاست که نماد خدایان آسمان، آب و هوا است و نیز نماد شمش و آنو)Anu(  خدای آسمان است« 

)تصویر4( )هال،۱۱:۱۳8۰(.
)Cross( صلیب

عنصری  عنوان  به  که  مانند  صلیب  مایه  نقش  تنها   )Swastika( شکسته  صلیب  از  »جدا 
منحصر به فرد در هنر بین النهرین مطرح می باشد، »طرح صلیب شکلی« است، که به آنچه ما 
امروزه صلیب مالتی)Maltese( می نامیم، نزدیک می باشد« ) بلک، ۱۳۹2: ۹5 (. »این نقش مایه 
پس از دوره سلسله ای نخستین تا نیمۀ هزارۀ دوم پیش از میالد، از صحنه هنر محو گردید. در 
با  بالدار عوض شده،  با صفحه  به طور طبیعی  صلیب  میانه، ظاهراً  و آشوری  نو - آشوری  هنر 
ایزدی، نظیر گوشواره ها  نماد های  به  را ملبس  پادشاهان آشوری، آن ها  این حال، مجسمه های 
صفحه  از  بیشتر  صلیب  این  همواره  موارد،  گونه  این  در  و  نشان داده  آویزان،  گردن بندهای  یا 
بالدار دیده می شود. این که صلیب در مهرهای آشوری جای صفحه بالدار را بگیرد، بسیار بعید 
اشعه های  احتماالً  که  موجدار،  برآمدگی  چهار  با  صلیب  موارد،  بعضی  در  اینجا  در  ولی  است؛ 
 )5 )تصویر  می شود.  داده  نشان  زده اند،  بیرون  تقاطعشان  از  مورب  طور  به  و  هستند  خورشید 
این ها نشانه های قطعی صلیب به عنوان نماد دیگر خدای خورشید، یعنی شمش )اوتو( می باشند 
)همراه با صفحۀ خورشیدی و صفحه بالدار( « )بلک، ۱۳۹2: ۹7(. »در مورد طرح صلیب شکسته 
که در هنر بین النهرین  به ندرت  به چشم می خورد. این طرح به اشکال مختلفی همچون: نماد 
خورشیدی مقتبس از چرخ های ارابه خدای خورشید؛ عالمت دژ یا منطقه ای مستحکم؛ نماد 
گردباد و یا بادهای چهارگانه، توصیف شده است. دست کم در بین النهرین، هیچ مدرک معتبری 

مبنی بر وجود این نقش مایه به عنوان طرحی خورشیدی، وجود ندارد« )بلک، ۱۳۹2: 284(.
 )Solar disc( نماد ستاره چهار پر و دایره یا صفحه خورشید

از   ،)۶ )تصویر  پره ستاره  هر  بین  مواج  اشعه  و سه  تیز  نوک  پر  با ستاره چهار  »صفحه ای 
دورۀ اکدی تا نو بابلی مشاهده می شود. تقریباًً به طور حتم به عنوان نماد خدای خورشید، یعنی 
 )Niphu( و نیپ هو )Šamšatu(تعیین می شده است. اسامی اکدی این نماد َشمَشتو )شمش )اوتو
می باشد. این نماد اغلب بر روی تیرکی به عنوان یک َعلم، نمایش داده می شود« )بلک، ۱۳۹2: 
278(. و یا در باالی بسیاری از کتیبه ها همراه با نماد سین، خدای ماه و ستاره، نماد الهه ایشتار 
دیده می شود. از میان آثار هنرِی دارای این نماد در هنر بین النهرین  به عنوان نمونه می توان به 

کودوروها و مجسمه ها اشاره کرد. 
کودورو)Kuduru( نوعی سند مالکیت به حساب می آمد که گاه پادشاهان و صاحب منصبان 
عالی رتبه آن را صادر می کردند و در آن اعطای قطعه زمینی خاص همراه با معافیت از پرداخت 
اعالم  رسماً  خاص  به شخص  خدمات  برخی  دریافت  مجدد  شدن  برقرار  و  مالیات ها  از  بعضی 
می گردید. »به نظر می رسد کودورو به صورت بخشی الحاقی در پایان متن منشور اهدای زمین، 

تصویر۳.  نقش خدای خورشید َشَمش ؛ مهر 
استوانه ای آشوری

ماخذ :
)crstalinks.com(

تصویر4.  خدای خورشید یا َشَمش 
ماخذ :

)pinterest.com(

تصویر 5
نماد صلیب آشوری

ماخذ:
 www.gutenberg.org

تصویر۶.
نماد ستاره چهار پر و دایره

ماخذ:
en.wikipedia.org

تصویر7
کودوروی ملی شیپک دوم

ماخذ:
www.louvre.fr
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به ویژه سوگند مذهبی که در آخر منشور برای حفظ آن اضافه می شد، باقی ماند. اگر چه نمی توان  
رب النوع های نامبرده در سوگند نامه را نیروهای محافظ ویژه دانست یا آن ها را در میان عالئم 
نمادین نقش برجسته کودورو تشخیص داد، تردیدی وجود ندارد که منظور از به کارگیری این 
از آن  یا بخشی  به کل  بوده که آسیب رساندن  تاریخی مقدسی  اثر  به  تبدیل کودورو  نشانه ها 
توهین به مقدسات شمرده می شده است« )موتگارت، ۱۹۰:۱8۹7 (. از میان کودوروهای دارای 

نماد صفحه خورشیدی در هنر بین النهرین به دو موارد زیر اشاره می شود .
۱-»کودوروی ملی شیپک دوم از شوش که مربوط به دوران کاسی ها ست در آن ملی شیَپک 
دوم عطیه ای را به پسرش مردوک- اَپَل-اَیّدیَن صادر کرده است )تصویر7(، نیروهای ربانی حاکم 
بر جهان هستی در سلسله مراتب خداشناسی مجمع خدایان کاسی نشان داده شده اند. متن فرمان 
در پشت کودورو کنده شده و با فهرستی از خدایان مسئول در حفظ و نگهداری سند و شاهد بر 
اجرای تمام مواد آن به پایان می رسد. تصویر نمادی بیست و چهار خدا در پنج ردیف نقش شده 
است که این نمادها را در ردیف اول و از چپ به راست هالل ماه یا سین، ستاره هشت پر یا ایشتر 
و قرص خورشید یا شمش تشکیل می دهند« )مجیدزاده،۱4۰:۱۳8۰(. و نماد سایر خدایان در 

ادامه تا ردیف پنجم  به تصویر در آمده است.  
2-»کودوروی دیگری که ملی شیَپک برای دخترش به پا داشته بود ) تصویر8 ( او را می بینیم 
که دست دخترش هو نّوبت-نَّن را گرفته است و او را به الهه نَنَّ معرفی می کند. این صحنه معرفی 
در حضور سه خدای سین )هالل ماه(، شمش )قرص خورشید( و ایشتر )ستاره هشت پر( انجام 

می پذیرد« )مجیدزاده،۱4۰:۱۳8۰(.
به  به چشم می خورد؛  نیز  پادشاهان  از مجسمه های  نماد در برخی  این  بر کودورو ها  عالوه 
موزه  در  حاضر  حال  در  که  آشور  امپراتوری  دوران  از  سوم  شلمانزر  مجسمه  »در  مثال  طور 
باستان شناسی شهر استانبول نگهداری می شود، )تصویر ۹( شاه لباسی کاماًل مشابه آشور ناصرپال 
به تن دارد وی دو خنجر به کمر و زنجیر بلندی با نماد خدایان )اََدد، شمش، آنو، ایشتر و سین( 

به گردن دارد« )مجیدزاده،۱۹5:۱۳8۰(.
َشَمش در شکل انسان

خدای خورشید در شکل و شمایل انسانی در بسیاری ازنقش برجسته ها و مهر های استوانه ای 
سلسله های مختلف بین النهرین به وفور دیده می شود. دراینجا از میان نقش برجسته ها به دو مورد 
از مشهورترین آن ها، یعنی لوح قانون حمورابی و سنگ یادمان نبو- اَپَل- ایَدیّن اشاره می شود و 

از میان مهرهای استوانه ای به بررسی مهرهای اَکدی می پردازیم.
۱- سنگ یادمان حمورابی که به قانون حمورابی شهرت یافته است، با وجود شکل نامنظم 
دوازدهم ق.م پس  قرن  در  اثر  این  )تصویر ۱۰(.  دارد  به خوبی صیقلی شده  هندسی، سطحی 
پایتخت  شوش،  شهر  به  جنگی  غنیمت  صورت  به  بابل  در  شوتروک-نَهونِت  نظامی  پیروزی  از 
انتقال یافت. در نقش برجسته این سنگ یادمان َحّمورابی را می بینیم که در  امپراتوری ایالم 
برابر شمش، خدای بر تخت نشسته خورشید و قاضی متعال ایستاده است. اگرچه ما در اینجا با 
صحنه ای قراردادی و متداول از معرفی رو به رو هستیم، به نظر می رسد که هنرمند با آگاهی 
باریابی ساده  به تصویر آن زده است.»این صحنه  این مالقات دست  از ماهیت فوق العادۀ  کامل 
و  قانون گذار  میان  ارتباط  است  بلکه هنرمند کوشیده  نیست،  به درگاه خداوندی  حاجت مندی 
مجری قانون را، آن گونه که در متون است، القاء کند« )مجیدزاده،۱۹5:۱۳8۰(. » قوانین حمورابی 

تصویر 8
کودروي ملي شیپک براي دخترش
ماخذ:
www.tumblr.com

تصویر ۹. مجسمه شلمانزر سوم
ماخذ:
recaimingthemind.org

بررسی نماد خورشید و مفاهیم مرتبط با آن در هنر و اساطیر بین النهرین 



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره  پنجم- بهار وتابستان ۹۳

63

به طرزی زیبا روی لوح بلند و ناهمواری از سنگ بازالت سیاه حکاکی شده است و بر باالی آن 
پیکرۀ برجسته او درحالی که الهام تدوین را از شمش خدای شعله بر دوش خورشید می گیرد 
کنده شده است. این واقعه بر فراز یک کوه رخ می دهد و این از برجستگی های دندانه ای شکل 
باتون  یعنی  ویژۀ قدرت خدایی  استنباط می شود. شمش نشان های  پای خدای خورشید  زیر 
و حلقه را در دست دارد و قانون را به حمورابی که با حالتی از دقت آمیخته با احترام مجسم 
شده است، انشاء می کند. در اینجا یک بار دیگر با استعداد هنرمند بین النهرین ی برای آفرینش 

تصویر ۱۰.
سنگ یادمان حمورابی

ماخذ:
www.cyarthistory.com

تصویر ۱۱
 لوح سنگی نبو- بل- ایدین

ماخذ: 
www.tumblr.com

شکل های استوانه ای روبرو می شویم. شمش به شیوه مأنوِس نمای مرکِب جانبی و روبرو بازنمایی 
شده است، حال آنکه حمورابی یعنی خدمتکار او در حالتی نزدیک به نیم رخ مجسم شده است. 
چه  هر  از  بازتابی  می داد،  نسبت  خدایان  به  انسانی  شکلی  همچنان  انسان،  با  خدا  مواجه  این 

انسانی تر شدن نیرو های طبیعی و فوق طبیعی است )گاردنر، ۱۳۹۱: 58(.
2-»لوح سنگی نبو- بل- ایدیّن، این لوح سنگی کوچک به عرض ۱8 سانتی متر که از درون 
یک جعبه گلی به دست آمد )تصویر ۱۱( در سال 87۰ ق. م به مناسبت مرمت معبد َشَمش در 
شهر سیپَّر بر پا گردید. در این اثر َشَمش در زیر آسمانه بر تخت نشسته است و در برابر او یک 
صحنه معرفی تصویر شده است. سه کتیبه روی لوح توضیح می دهند که الهه اََی )در سمت چپ( 
در معّیت کاهنی به نام نبو- نادین- شومی )سمت راست(، نبو- بل- ایدیّن را به خداوند َشَمش 
معرفی می کند. شاه کاله مخروطی به سر دارد. یک میز قربانی در برابر تخت خدا قرار دارد که از 
باال دو خدا میز را با طناب هایی که به آن بسته شده است، نگاه داشته اند، بر روی میز نماد خدا 
به شکل خورشید دیده می شود. درون آسمانۀ نماد خدایان سین، َشَمش و ایشتر به شکل های 
هالل ماه، قرص خورشید و ستاره نقش شده است و دو گاو- مرد پایه های ستونی شکل تخت خدا 
را نگاه داشته اند. خط زمینه در پایین از چندین خط مواج موازی با چهار ستاره در میان آن ها 

تشکیل شده است که به معنی اقیانوس آسمانی است« )مجیدزاده،2۳5:۱۳8۰(.
به  مهرها  این  شدند.  مرسوم  میالد  از  قبل  سال   ۳5۰۰ حدود  از  استوانه ای  »مهرهای   -۳
ولی طرح آن ها  برده می شدند،  کار  به  یا مؤسسات  اشخاص  برای معرفی  مانند مهرهای چاپی 
ایجاد می گردید و به  یا ِگل  روی خمیر سفالگری  به جای فشردن مهر، بوسیله غلتاندن آن بر 
همین دلیل کاربرد آن ها برای سطوح بزرگ مانند مهر و موم کردن درها رضایت بخش تر بود« 

.)1991,22,reade(
»مهرهای استوانه ای اّکد سهم عمده مهر سازان اّکدی در سیما شناسی بین النهرین، خلق 
تمثال قابل شناسایی خدایان  از طریق استفاده از نمادهای آنان بود. همان گونه که روی مهرها 
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می بینیم، این مجمع کوچک خدایان ساختار سلسله مراتبی دارد. در این صحنه ها معموالَ یک 
یا چند خدا دست خود را به نشانۀ احترام یا پرستش در برابر خدای دیگری بلند کرده اند که 
بی تردید مقام و منصب باالتری دارد. در چهار چوب این ساختار سلسله مراتب است که نخستین 
مقام به خدایی با نماد نهرهای آب تعلق دارد و خدایان خورشیدی برای ادای احترام به حضور او 
بار یافته اند. )تصویر ۱2( هرگاه از خدای نهرها، آن گونه که دراین مهر در چهار چوبی از جریان 
آب محصور شده است، نمایش داده شود، این نهرها بی تردید اقیانوس نخستین را ارائه می کنند. 

سمت راست تصویر۱2. 
مهرهای استوانه ای اّکد
ماخذ:
com.artstuckinmyeye.www 

 سمت چپ تصویر۱۳.
آویز گردنبند، قرن ۱8 - ۱۹ ق. م، بابل 
 ماخذ:
org.metmuseum.www

انتساب همیشه  این  اما  بر شانه ها ظاهر می گردد،  دو شعله  با  معموالً  اگر چه خدای خورشید 
درست نیست، زیرا این خدا شخصیت پیچیده ای دارد و افزون بر آن خدایان دیگری از همین نوع 
با نماد شعله در صحنه حضورمی یابند. اگرچه خدای خورشید در حالت نشسته بر تخت نیز نشان 
داده شده است، حالت ویژۀ او پهلوان جنگاوری است که یک پای خویش را، همچون پادشاهی 
فاتح، پیروزمندانه بر مانع یا دشمن مغلوب نهاده است. هرگاه که وی به این حالت بر فراز کوه 
پدیدار می شود، این کوه گاه به شکل یک یا دو گاو- مرد یا شیری که از دهانش شعله های آتش 
خارج می شود یا خدای کوهستان شخصیت می یابد. چنین صحنه ای بی تردید بر آمدن خورشید 
اما هنگامی که درخت یا ساقه های برگدار در کوه ها یا یا بر باالی سر  را به نمایش می گذارد؛ 
گاو- مردهایی روییده است که جای کوه را گرفته اند و گاهی که خدا فاقد شعله های آتش روی 
را نشان می دهند که در آن دمای  از سال  نماد گیاهانند، و دست کم فصلی  شانه هاست، آن ها 
با شعله های  نباتات  نابود کننده  به صورت  زمانی که خدا  نیست.  نابود کننده  و  خورشید سوزان 
آتش پدیدار می شود باید پذیرفت که این رویداد در فصل دیگری از سال رخ داده است. سرانجام 
گاهی خدا بدون نماد شعله ها بر روی شانه هاست یا با مشعلی ظاهر می شود و یا خدای دیگری 
با شعله ها بر شانه ها او را همراهی می کند« )مجیدزاده،77:۱۳8۰(. در تصویر ایجاد شده از مهر 
این تصویر خدای خورشید  استوانه ای اکد خدایان مختلف نشان داده شده اند. )تصویر ۱2( در 

)reade،۱۹۹۱:5۱( در حال بازکردن راه خود از میان کوه های شرقی بوسیله اره خود می باشد
صفحۀ خورشیدی بابلی

صفحه دایره ای شکل با اشعه هایی که از قسمت برجسته مرکزی ساطع شده اند. این طرح 
اقتباس  الگو  این  از  مانند  چرخ  نمادهای  احتماالً  می باشد.  خورشید شمش  خدای  نماد  بیانگر 
شده اند. )تصویر۱۳( »گردنبند طال با تعویذهایی به شکل الهه الما )Lama( و نمادهای ایزدی 
همچون هالل ماه، نماد روشنایی و صفحه خورشیدی بابلی. قرن نوزدهم – هجدهم قبل از میالد 

در دیلبت یافت شده است.« ) بلک، ۱۳۹2: 58 (.
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قرص خورشید بالدار
الوهیت؛  آسمانی،  کره  حرکت  شمسی،  باز  یا  شاهین  بال های  و  شمسی  دیسک  »ترکیب 
و  محافظ  و  بخش  زندگی  دوگانه  نیروهای  طبیعت؛  مولد  آور  وهم  نیروی  مرگی؛  بی  نورانیت؛ 
َشَمش  و  آشوریان  آشوِر  خورشید،  ایزدان  مستقیم  نماد  بالدار  دیسک  می نماید.  را  شّر  دافع 
بابلیان است.« )کوپر،۱۶2:۱۳7۹(. » قرص بالدار نماد آشور، خدای عمده آشوری و نماد َشَمش، 
خورشید- خدای آنان شد. بر روی مهرهای استوانه ای شکل آشوری، قرص بالدار بر فراز درخت 

تصویر ۱4 .
قرص خورشید بالدار آشور

ماخذ:
www.betdavvid.com

تصویر۱5. 
ازارهای  منقوش  های  کاشی 

توکولتی- نینورتای دوم
ماخذ : 

britishmuseum.org

مقدس در گردش است. خود آشور که مجهز به تیر و کمان بود در درون قرص ظاهر می شود 
)تصویر ۱4( در زمانی که این قرص، برای حفاظت پادشاه در جنگ یا در شکار بر فراز سرش در 
پرواز است.« )هال،74:۱۳8۰(. قرص خورشید بال دار در بسیاری از آثار هنری آشوریان به کار رفته 
منقوش  می شود.کاشی های  بررسی  منقوش  کاشی های  در  آن ها  از  نمونه  یک  میان  این  از  که 
ازارهای توکولتی- نینورتای دوم همراه با نام او، و به همان ترتیب، کاشی های متعلق به آشور ناصر 
پال دوم جزئیات جالبی از رویدادهای مربوط به جنگ های این دو پادشاه را به نمایش می گذارد. 
برای مثال»در یک صحنه غیر معمول خداوند آشور در شکل انسانی خود نشان داده شده است. این 
کاشی لعاب دار به دوران پادشاهی توکولتی- نینورتای دوم تعلق دارد که از حفریات آشور به دست 
آمده است و در آن خدا فعاالنه به حمایت از پادشاه و ملت آشور بر خاسته است. )تصویر ۱5( او بر 
باالی ارابه شاهی درون قرص خورشید تیر در چله کمان نهاده و علیه دشمنان آشور کشیده است.  
بال و  با  را پوشانیده است. ظهور آشور  نیروی طبیعی آشور آسمان  به نشانۀ  بارانی  ابرهای 
پاهای به شکل دم پرنده غریب است و معموالً گفته می شود این نقش مایه خاستگاه مصری دارد، 
و در آن جا خداوند هوروس که به صورت عقاب متجلی می گردد، نمادی به شکل قرص خورشید 
بالدار دارد. قرص خورشید بال دار در اواسط هزارۀ دوم ق م بر مهرهای استوانه ای سوریه ای ظاهر 
می شود. در این جا این نماد به صورت بال هایی است که خورشید را نگاه داشته در مفهوم اصلی 
سرزمین های  فرمانروایان  برای  مصری  فراعنه  اعتبار  و  شهرت  است.  آسمان  نشان دهندۀ  خود، 
آسیای غربی الگو شده بود، و آشوری ها به مرور زمان برای آشور حامی برجسته پادشاه و سرزمین 

آشور شخصیتی برابر هوروس قایل شدند« )مجیدزاده،۱87:۱۳8۰(.
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 جدول۱.  طبقه بندی انواع الگوهای نماد خورشید در آثار هنری بین النهرین

نمونه هایی از موارد کاربرد مفاهیم دوره های تاریخی الگو ها نماد ها

چرخ های ارابه ای خاص حمل اموات

و  طبیعت  اصلی  جهت  چهار  نماد 
خدایان  نماد  که  زاست  باران  بادهای 
نماد  نیز  و  است  هوا  و  آب  آسمان، 

شمش و آنو خدای آسمان است. 

سومر ۳5۰۰ ق.م دایره ۱

آشوری  پادشاهان  مجسمه های  در 
ایزدی، نظیر  نماد های  به  که ملبس 

گوشواره ها یا گردن بندهای آویزان
به عنوان حرز و تعویذ تصویر شده اند.

یک نشانه باستانی خورشید،  احتماالَ 
داللت بر شمش داشت.

پس از دورۀ سلسله ای نخستین تا نیمه هزاره 
دوم پیش از میالد صلیب 2

در باالی بسیاری از کتیبه ها همراه با 
نماد سین، خدای ماه و ستاره، نماد 
الهه ایشتار دیده می شود و اغلب بر 
روی تیرکی به عنوان یک َعلم به کار 

برده شده است.

شمش  یعنی  خورشید،  خدای  نماد 
)اوتو( دورۀ اکدی تا  نو _ بابلی صفحه 

خورشید ۳

مهرهای استوانه ای، نقش برجسته ها 
آن ها  مشهورترین  از  مورد  دو  که 
سنگ  و  حمورابی  قانون  لوح  یعنی 

یادمان نبو- اَپَل- ایَدین هستند.

شمش  یعنی  خورشید،  خدای  نماد 
)اوتو(، بازتابی از هر چه انسانی تر شدن 

نیروهای طبیعی و فوق طبیعی است.

دورۀ   و  م  ق.   2۱5۹ تا  اکد222۰   دورۀ  از 
بابل و آشور

به صورت 
انسان 4

کابرد  با  گردن بند طال  آویز  روی  بر 
زیور آالت و طلسم نماد خدای خورشید، شمش میالد از  قبل  هجدهم   – نوزدهم   قرن 

دورۀ بابل 

صفحه 
خورشیدی 

بابلی
5

استوانه ای شکل  های  مهر  روی  بر   
آشوری و

در کاشی های منقوش

آشوِر  خورشید،  ایزدان  مستقیم  نماد 
آشوریان و َشَمش بابلیان

حرکت کره آسمانی، الوهیت؛ نورانیت؛ 
مولد  آور  وهم  نیروی  مرگی؛  بی 
طبیعت؛ نیروهای دوگانه زندگی بخش 

و محافظ و دافع شّر

در اواسط هزاره دوم ق م
دوره آشور

قرص 
خورشید 

بالدار
6
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نتیجه:
نماد خورشید از جمله نشانه های کهن سرزمین بین النهرین  و از رایج ترین  نقوش به کار رفته 
روی مهرها،  نقش برجسته ها، حجاری ها و نقوش کاشی های لعابدار و غیره است. کاربرد گستردۀ 
این نماد در تمامی دوران ها و حکومت ها در منطقه بین النهرین نشان دهندۀ اهمیت بسیار این 
نماد است. این نشانه در سرزمین بین النهرین  به شکل الگوهای متفاوت و متنوعی ظاهر شده 
است که دارای معانی مشترک و مشابهی بوده و وسیله ای برای نمایش تفکر دینی و اسطوره ای و 
نمادهای ایزد خورشید هستند. در اسطوره ها ایزد خورشید مظهر نور درخشان خورشید، هستی 
بخش، خدای حقیقت و عدالت، پیشگو و دشمن تاریکی و بیماری ها و پاسدار ستمدیدگان و نیز 
به عنوان محارب شر و دارای شخصیت جنگ اوری بوده است. نماد خورشید بازتابي از انساني تر 
شدن نیروهاي طبیعي و فوق طبیعي است که در نتیجۀ وضعیت اجتماعي و طبیعي منطقه و 
اهمیت این عنصر طبیعي در زندگي مردم آن را تا مقام خدایي در بسیاري از تمدن هاي کهن 
باال برد. به دلیل مفهوم طلسم گونۀ آن در محافظت از شر، به عنوان حرز و تعویذ نیز به کار 
برده می شد. در این مقاله نمادهای رایج خورشید در بین النهرین در شش گروه طبقه بندی شد و  
مشخصات و نمونه هایی از موارد کاربرد هر یک از آن ها شرح داده شده است. این نشانه مختص 
منطقه بین النهرین  نبوده و در سایر تمدن های باستان از جمله مصر، ایران و هند اهمیت زیادی 
الگوهای متنوع که اغلب دارای ریشه مشترکی هستند، به وفور استفاده شده  با  داشته است و 
است. استفاده از این نقوش در سایر تمدن ها و دوره ها تا به امروز همچنان از محبوبیت و جایگاه 

ویژه ای برخوردار است.  
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