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 چکیده

 

هویت  دربارۀ پژوهشگران تاکنون بسیاری از که ایران باستان است یننمادنقوش یکی از اسرارآمیزترین  پیکرۀ درون ماهنقش 

نهایی و قطعی کافی  یریگ جهینتمدارك موجود، برای دستیابی به یك  گاه چیه حال نیباا اند.آن اظهارنظر کرده شناسی و خاستگاه

 آشور نوکه هنر  بر این باورندو  رسانده دورۀ هخامنشیاز  شیپ بهرا  پیکرۀ درون ماهنقش  ۀنبوده است. برخی از پژوهشگران پیشین

ایرانی )ماد  کامالًابداعی  ۀیما نقشیك  پیکرۀ درون ماهنقش  از طرفی این احتمال نیز وجود دارد که بوده است. خاستگاه این نقش

شاهی، شاه مُرده یا زنده  ۀماه، میترا، خورن خدایهای متنوع و متفاوتی چون اهورامزدا، عالوه تاکنون گزینههباشد. ب هخامنشی( یا

و  پیکرۀ درون ماهنقش  ۀپیشنهاد شده است. نوشتار پیش رو ضمن بررسی پیشین پیکرۀ درون ماهو ... برای هویت نقش 

های متعدد پیشنهادی در میان گزینهه این نتیجه منتهی شده است که ب ،آنهویت  دربارۀآراء پژوهشگران پیشین  لیوتحل هیتجز

ترین گزینه . در حالت اول محتمل. خدایی غیر از اهورامزدا2 شاه .1وجود دارد؛ بسیار محتمل  گزینۀدو  ،برای هویت نقش مذکور

 خواهد بود. میترا ،ترین خدای پیشنهادیمحتمل شاه مُرده یا متوفی و در حالت دوم
 

 میتراشاه مُرده، ، هخامنشی، قیزقاپان، پیکرۀ درون ماه هاي كلیدي:واژه
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 مقدمه. 1

 اختصار به، یا «Encircled male bust»اصطالح  عمدتاً، پیکرۀ درون ماهدر منابع مختلف، برای اشاره به نقش 

«Encircled bust »کاررفته به (Moorey 1978: 146; Root 1999: 174 که به معنی ،)«مذکر درون  ۀتن باال

 دیگریمشابه اصطالحات پژوهشگران از  گاهی نیز است.« دایره پیکرۀ دروننیم»اختصار بهیا « دایره

قرص  پیکرۀ درون) «Figure in Celestial Disk» (،قرصدرون  ۀنیم پیکر) «The half figure in the disk»چون

برای ( حلقهیك  پیکرۀ دروننیم ) «Half figure within a ring» و (قرص بدون بال)« Wingless disk» ،(نجومی

در منابع فارسی،  .(;Dusinberre 2008: 90&96 Dalton 1964: 107) انداستفاده کردهمذکور اشاره به نقش 

پیرامونی  ۀخواهد شد، ماهیت دایر گفتهبرای این نقش وجود ندارد. به دالیلی که  فراگیریاصطالح یکسان و 

برای نگارنده مسلم و قطعی است. بنابراین در این نوشتار برای اشاره به نقش  «نو ماهِ»این نقش، تحت عنوان 

پیکرۀ »یا به اختصار « ماهقرص  پیکرۀ درون»از اصطالح  حاًیترج، و نقوش مشابه هخامنشی میانی قیزقاپان

 استفاده شده است.  «درون ماه

و  رمز یکی از پر (قرص انسان بالدار) پیکرۀ بالدارو نقش  توان در کنار قرص بالداررا می پیکرۀ درون ماهنقش 

تخصصی و فراگیر توسط  ۀناشی از یك مطالع خألبه شمار آورد. در  دورۀ هخامنشیرازترین نقوش نمادین 

غربی چون هرتسفلد، اشمیت،  یآشنا نامشناسان و پژوهشگران ایرانی، تاکنون بسیاری از باستانپژوهشگران 

 دربارۀ حال نیباااند. این نقش به اظهار نظر پرداخته دربارۀو دیگران، کم و بیش  روتگیرشمن، کنتور، موری، 

متفاوت و بسیار آراء پیشنهادی  بحث هویت شناسی آن، ازجملهنقش  نیبا اموضوعات مرتبط  از بسیاری

شامل نقوش  ،پیکرۀ درون ماهنمونه نقش  20است. برای این پژوهش تعداد بیش از  متضاد بوده ی کامالًگاه

بر است. فرض ما  قرارگرفته لیوتحل هیتجزو  یموردبررسهخامنشی،  ایی و مُهرهای استوانهتزیینروی اشیاء 

پیش یا مدتی  احتماالًو نبوده  دورۀ هخامنشیاست که کاربرد نماد مذکور فقط منحصر و محدود به هنر  آن

 هاست بدانکه این پژوهش در پی پاسخگویی  ییها پرسشاست. برخی از دوره نیز رایج بوده  نیازا پس

 از: اند عبارت

 است؟ پیمودهکجاست و این نقش چه مسیری را از ظهور تا زوال  پیکرۀ درون ماهخاستگاه نقش  -

 تلقی کرد؟ مذهبیآیینی و یك نماد  توان نقش مذکور را با اطمینانمیآیا  -

 هویت نقش مذکور کدام است؟. دربارۀ های موجودیا گزینه گزینه نیتر محتمل -

 

 و ايران نيالنهر نیباشکال مختلف نقش ماه و اهمیت مذهبی آن در هنر دوران تاريخی . 2

و  در میان ملل که از دیرباز است« ماه» ترین عنصر، خودِ، کلیدیپیکرۀ درون ماهبرای بازشناسی هویتِ نقش 

بابل قدیم، نماد خدای ماه،  دورۀهالل ماه حداقل از . است بودهاهمیت مذهبی و نمادین دارای  گوناگون اقوام

نقش ماه نماد خدای شالردی  هم در هنر اورارتوها و (Black and Green 1992: 54(، بوده )سوئن -ناناسین )

ناپیر با عنوان (. همچنین پادشاهان یا حاکمان محلی ایالم از خدایی به نام 311: 1383پیوتروفسکی، بوده است )
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 ،هینتسبوده است ) ها یالمیاهینتس همان خدای ماه  عقیدۀ( که به 44: 1384 ،صراف)اند درخشنده نام برده

در میان یك دایره ترسیم اغلب نقش هالل ماه،  ،ها یکاساز زمان  ژهیو بهیم به بعد، از دورۀ بابل قد (.55: 1383

 باشد( خسوف یا کسوف)« گرفت»یك  ۀبه نشانترکیبی از هالل ماه و قرص خورشید رسد به نظر میشده که 

(Black and Green 1992: 54) ،( 4تصویر .)از  تعداد قابل توجهیبر روی ( ترکیب هالل و قرص ماه) مذکور نقش

 هالل درون قرص را نقش. (Kantor 1957: 16) شده استبه همین صورت حجاری  آشوری یها ادمانیسنگ 

 ،سین بعدها خدای(. Moorey 1978: 146اند )دانستهسین،  ،نماد خدای ماهو فازهای آن  همۀنمایانگر ماه در 

 :Ibid) و حتی کوروش کبیر به این خدا ادای احترام کرد اهمیت داشتهنوز در اور ، در زمان حکومت نبونید

147.) 

با تاج  یك خدا تنۀگاهی باال نیالنهر نیبای و مسطح بر روی مُهرهای استوانه پ.م.هشتم  سدۀاز حدود 

نماد در هنر آشور نقش این  به نظر گوردون که (Moorey 1978: 147)شود هالل ماه ظاهر میبر روی  دار شاخ

و ابتکاری است که  بدیع کامالً ۀگونیك ، قرص پیکرۀ دروننقش  .(Gordon 1939: 31) خدای آشور بوده است

باویان بزرگ  گارۀن سنگ، در نوهای بسیار نادر آن را در هنر حجاری آشورترین پیش نمونهقدیمی شاید بتوان

بر اساس خود که نیز عالوه بر نقش باویان، در یك نقاشی ناقص از خورس آباد  (.3تصویر در شمال عراق یافت )

 see Loud and Altman) شودمیقرص، در دست خدایی دیده  پیکرۀ دروننقش باویان بازسازی شده، نقش 

1938: pl.89)بخش تحتانی قرص، به شکل یك هالل یادشده آشوریِ نمونۀکه در هر دو . باتوجه به آن ،

-را نشان می پیکرۀ درون ماهنقش  یراست های مذکور بهکه نمونه توان مطمئن بودضخیم نشده، بنابراین نمی

  دهد.
 

   
آشور  دورۀمسطح متعلق به اواخر  مُهراثر یك  :)راست(1و هالل ماه در هنر آشور نو یا بابل نو: تصویر  انسانیتمثال  : نقش ترکیبی1ِ-3تصاویر 

آشور یا بابل نو  دورۀگالری والترز، ازای استوانههر : اثر مُ)وسط(2(، تصویر Kantor 1957: fig.11bپ.م.( ) 612-538نو یا بابل نو )

(Gordon 1939: n.105 تصویر ،)قرص را در دست  پیکرۀ درونباویان در شمال عراق که نقش  برجستۀ: بخشی از طرح نقش )چپ( 3

 (.http://digitalcollections.nypl.orgدهد )خدایان نشان می
 

 ماد دورۀدر مذهب و هنر  پیکرۀ درون ماهنماد بررسی . 1-2

 لیوتحل هیتجزدر مذهب و هنر مادها اطالعات چندانی در دست نیست.  آن اشکال نمادیناهمیت ماه و  دربارۀ

 برخی عناصر هنری صحراگردان ا بودندارعالوه بر هنر مادها  دهد کهنشان می یشناخت باستانمدارك 

ترکیب شده است، هرچند هنر مذکور در  ها آنبوده و با  ینیالنهر نیبعناصر اورارتویی و  ریتأثشمالی، تحت 

http://digitalcollections.nypl.org/
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در بین مادها نیز،  که بسیار محتمل است(. Razmjou 2005: 295است، نه اورارتویی ) ینیالنهر نیبنهایت نه 

حال یناداشته است. با یتوجه قابل(، ماه اهمیت مذهبی ها یبابل، اورارتوها و ها یآشور) ها آنهمچون همسایگان 

قیزقاپان،  زیانگ بحث نمونۀبه دست نیامده است.  پیکرۀ درون ماهای از نقش ماد هیچ نمونه دورۀتاکنون از 

پس از  دورۀبیشتر مربوط به  احتمال به ،باشدماد  دورۀشد متعلق به یعنی تنها موردی که زمانی تصور می

نقش  متعددهای نمونه درواقع(. Kantor 1957: 17 ; Stronach 1966: 221 ; Von Gall 1988) ستامادها 

 توان یافت.یا منسوب به این دوره می دورۀ هخامنشیرا فقط در بین آثار پرتعداد  پیکرۀ درون ماه
 

 دورۀ هخامنشیدر مذهب و هنر  پیکرۀ درون ماهبررسی نماد . 2-2

یکی از چهار نماد نزدیك به هم در هنر هخامنشی است. سه نماد دیگر  پیکرۀ درون ماهکنتور، نماد  گفتۀبه 

 دورۀبرخالف . (Kantor 1957: 15) چهاربال پیکرۀو  )قرص انسان بالدار( پیکرۀ بالدار، از قرص بالدار اند عبارت

 شدهنقش  ها آنماه بر  نمادکه اشکال مختلفی از  وجود دارد دورۀ هخامنشیماد، آثار مختلف و متعددی از 

بر روی  ژهیو بههالل ماه است که  سادۀنقش  شکل نمایش ماه در هنر هخامنشی، نیتر جیرا. نخستین و است

فرم دیگر، نقش هالل درون قرص  (.Root 1999: 174شود )مُهرهایی که دارای نقش پهلوان هستند، ظاهر می

های بر روی سردرِ آرامگاهآن هخامنشیِ  ۀنمون بوده ورایج  نیالنهر نیب که پیش از آن در است بدون پیکره

-بالدار دیده می ۀپیکرپشت سر ، ، در قسمت سمت راست باالی آتشدانسلطنتی نقش رستم و تخت جمشید

با نماد آشوری  های هخامنشی، از لحاظ شکلقش قرص ماه بر روی آرامگاهن اشمیت، گفتۀ(. به 5تصویر شود )

 Schmidtاقتباس شده است ) هالل و قرص مصرینقش سین، خدای ماه، قابل مقایسه است که خود از 

1970: 85 .) 
 

  
.م.( پ 870اپل ايدين شاه بابل )حدود  برجستۀدر كنار دو نماد ستاره و خورشید، نقش : نقش هالل درون قرص )راست(4تصوير 

(Black & Green 1992: fig. 73 ،) همان نقش بر روي  :)چپ( 5تصوير( آرامگاه داريوش اولWest 2002: 52). 
 

هالل ماه ضخیم شده، هم نماد خورشید و هم نماد ماه با  صورت بهسگال، قرصی را که بخش پایین آن 

یك  یك خدای ماه تلفیقی مربوط به ریتأثدانسته و معتقد است که ایرانیان تحت  ینیالنهر نیب ۀپیش نمون

های هخامنشی را نماد ماه نو هرتسفلد نقش روی آرامگاه (.Segal 1956: 75اند )آیین نوبابلی قرار داشته

در تفسیر (. اشمیت هم Herzfeld 1941: 263شود )قرص تیره دیده می ۀدانسته که به شکل هالل روشن بر لب

ه پیش از رسیدن به نخستین ربع مشابهی معتقد است که نقش هالل درون دایره، ممکن است نشانگر هالل ما
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بویس این نقش،  گفتۀ(. به Schmidt 1970: 85است ) تیرؤ قابلخود باشد که در آن بقایای قرص ماه اندکی 

دهد خورشید پدیدار است، نشان می ۀسطح ماه که با نور ضعیف انعکاس یافت ۀماه نو را در شامگاه همراه با بقی

فازهای آن است  ۀهالل درون یك قرص نمایانگر ماه در هم سادۀموری، طرح  ۀ(. به عقید164: 1375 ،بویس)

(Moorey 1978: 146 .)َخورشید یا گرفتگی ماه) «گرفت»معتقدند که نقش مذکور حالت  همو گرین  كبل

  (.Black and Green 1992: 54کند )را تداعی می (گرفتگی

-ی است که گاهی همچون نمونهانسانبا یك تمثال  آننمایش ماه در هنر هخامنشی، ترکیب  شکلسومین 

در مُهر آریارمنه دیده  کهچنان، یا (7تصویر که درون هالل ماه ایستاده ) دهدهای آشوری خدایی را نشان می

بر « ماهقرص  پیکرۀ درون» به صورت گاهی همو  (6تصویر ی با هالل بالدار ترکیب شده )انسان ۀتن مینشود، می

خدا بودن  دربارۀاگرچه ، چنانکه خواهیم گفت .شودمیظاهر  هخامنشی مُهرهای ژهیو به آثار هنری برخیروی 

پیکرۀ  خدا بودن دربارۀاما  ،سخن گفتتوان میبیشتری اطمینان با ی که حامل هالل ماه است، پیکرۀ بالدار

ی شاهانه به تن دارد، یک جامۀکه  پیکرۀ درون ماهنقش وری، م گفتۀبه . چنین اطمینانی وجود ندارد درون ماه

شود. هخامنشی است که بر روی مُهرها و جواهرات این دوره ظاهر می از نخستین نمادهای سبك درباری

به شکل یك  معموالًپایینی دایره  لبۀبر روی مُهرها همیشه رعایت نشده، اما  ژهیو بهاگرچه شکل دقیق دایره 

  (.Moorey 1978: 146هالل ضخیم شده است )
 

    
 Garrison)اونتاریو  سلطنتی موزۀهر آریارمنه، مُ :)راست( 6تصویر  ؛و هالل ماه در هنر هخامنشی انسانیتمثال  : نقش ترکیبی6ِ-8تصاویر 

and Dion 1999: fig.2.)  طرح اثر مُ :)وسط( 7تصویر( هری از تخت جمشیدGarrison and Ritner 2010: figs.25 تصویر .)8 

 (.Von Gall 1988: Abb.7a)برلین  موزۀ، VA 3022ای استوانه مُهر: )چپ(

 

 شوداغلب در کنار قرص بالدار ظاهر می پیکرۀ درون ماه ۀیما نقشهرها، روی مُبر  ژهیو بهدر هنر هخامنشی، 

منفرد دیده  صورت به ی این دوره،تزیینبر روی اشیاء  ژهیو بهگاهی نیز نقش مذکور،  هرچند که(، 15-27تصاویر )

به درگیری و نزاع اختصاص دارد که در  ،مذکورحامل نقش هرهای (. موضوع برخی از م9ُ-14تصاویر ) شودمی

پیکرۀ شامل نقش این حالت اغلب شیرهای بالدار و گاهی نیز سربازان یونانی، در حکم دشمن شاه و همراهان او )

تحت  پیکرۀ درون ماهنقش  طورمعمول بهها، در صحنه (.23-27ویر اتص) شوندمی ( ظاهرو قرص بالدار درون ماه

قرینه در دو طرف  صورت بهحفاظت موجودات واقعی و ترکیبی چون اسب، گاومرد و اسفینکس قرار دارد که 

 (.15-26تصاویر ) اندمذکور قرار گرفته ۀیما نقش
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 9تصوير  ؛هخامنشی ۀصورت منفرد )بدون همراهی قرص بالدار( بر روي اشیاء تزيینی دور به پیکرۀ درون ماه: نقش 9-14تصاوير 

اي طاليی كه در اصل بر پارچه نصب : قطعه(وسط )باال،10تصوير  .(Kantor 1957: fig.10cاز گنجینه ويدال ) : آويز(راست )باال،

 Moorey)آشمولین  موزۀاي از ح روي يك مُهر استوانه: طر(چپ )باال،11(، تصوير 555: شکل 1346شده است )گیرشمن می

1978: 149,fig.4) موزۀمشابه در  ۀ: گوشوار(وسط )پايین،13بوستون، تصوير  موزۀطاليی  ۀگوشوار :(راست )پايین،12، تصوير 

شیکاگو  موزۀدر مکشوفه از شوش  ۀگوشوارطرحی از  :(چپ )پايین،14(، تصوير www.metmuseum.orgمتروپولیتن )

(Kantor 1957: fig.10a). 
 

 فراهخامنشی دورۀدر مذهب و هنر  پیکرۀ درون ماهبررسی نماد . 3-2

در  ژهیو بهدر هنر ساسانی  همچنین ،(سلوکی و اشکانی) دورۀ هخامنشینقش هالل ماه بر روی آثار هنری پس از 

ای تاکنون هیچ نمونه حال نیبااشود. ( یك عنصر نمادین مهم تلقی میساسانیترکیب تاج شاهان این سلسله )

توان گفت بنابراین می فراهخامنشی شناسایی نشده است. ۀاز دور با گاهنگاری قطعی پیکرۀ درون ماه از نقش

 است. دورۀ هخامنشیمربوط به  پیکرۀ درون ماههای موجود از نقش تمام نمونه تقریباًکه 
 

 پیکرۀ درون ماهنقش  شناسی هويت. 3

ی دستیابی به یك مدارك براهنوز  حال نیباابسیار بحث شده است.  پیکرۀ درون ماهنقش هویت  دربارۀ

توان برای دو پرسش پاسخ بدان سبب است که نمی موری این مشکل گفتۀکافی نیست. به  قطعی یریگ جهینت

یافت؛ اینکه آیا نقش مذکور نمایانگر یك خدا بوده که در این صورت باید پرسید کدام  یا کننده قانعروشن و 

عالوه ه(. بMoorey 1978: 147پهلوان جاودانی است؟ )-نمایانگر پادشاه حاضر یا یك شاهخدا؟ و یا این نقش 

در ادامه  (.165: 1375 ،بویساست ) فراوان داشته اهمیتباستان ایرانیان  نزدماه  نمادمشخص نیست که چرا 

  را بررسی خواهیم کرد. پیکرۀ درون ماههویت نقش  دربارۀاحتماالت مطرح شده  همۀ
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حفاظت موجودات  از قرص بالدار خورشید و تحت تر نییدر موقعیتی پا ،در هنر هخامنشی« پیکرۀ درون ماه»: نمایش نقش 15-22تصاویر 

اثر  :)باال، وسط(16(، تصویر Abdi 1999: fig.3.9استانبول ) موزۀاز آرشیو موراشو، نیپور،  مُهراثر  :)باال، راست(15تصویر ؛ ترکیبیِ گوناگون

: نقش روی لوح گلی )باال، چپ(17تصویر ، (Zettler 1979: fig.10از آرشیو موراشو مربوط به زمان اردشیر اول و داریوش دوم ) مُهر

 ۀشمار مُهر: طرحی از )ردیف میانی، راست(18(، تصویر Mitchell and Searight 2008: n.404cپ.م. ) 512مکشوفه از بابل مربوط به 

 :Kantor 1957نیوول ) ۀاز مجموع مُهر: اثر )ردیف میانی، وسط(19(، تصویر finn 2011: n.14گوردیون در آسیای صغیر ) 100

fig.10b).  ای مُهر استوانه :)ردیف میانی، چپ(20تصویرANE 89852 ،بریتانیا  موزۀ(Curtis & Tallis 2005: n.203) 21، تصویر 

ای استوانه مُهر: اثر )پایین، چپ(22(، تصویر Perrot and Chipiez 1890 : fig 503لوور ) موزۀنقش درون یك بشقاب،  :)پایین، راست(

(Jamzadeh 1982: PL.1.) 
 

 دندانرا خدا می پیکرۀ درون ماهنقش  اي كههنظريه .1-3

- -شاه یا شاه) انسانای است که نقش مذکور را مقابل نظریه ۀنقط ،پیکرۀ درون ماه نقش انگاریِخدا  نظریۀ

لق به متع، بر روی مُهرهای هخامنشی دایره پیکرۀ درونکند. اشمیت معتقد است که نقش ( تلقی میپهلوان

پایین آن ضخیم بوده و بر سردر مقابر نقش رستم و تخت جمشید در  ۀکه لب یخداست و با نماد قرص مانند

این هرچند که نه پوشش  کنتور، گفتۀ(. به Schmidt 1957: 8شده، ارتباط دارد ) حجاریکنار نقش اهورامزدا 

تمثال اختصاصی برای شخصیت خدایی یا سلطنتی وی نیست، اما قرار گرفتن یك  ۀو نه حالت آن نشان نقش

دهد که این موتیف، یك نماد پایین آن به شکل هالل ضخیم شده، نشان می معموالًای که درون دایره یانسان

 پیکرۀ درون ماهنقش ، معتقد است که موری با طرح یك استدالل .(Kantor 1957: 15)خدایی بوده است 

گیرد بدان سبب متعلق به یك خداست که گاهی توسط خود شاه یا شاه پهلوان مورد پرستش قرار می

(Moorey 1978: 147) .پیکرۀ درونچهاربال را بر فراز نقش  پیکرۀمُهر فریبورگ که یك  نیز با استناد به روت 
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نمایانگر یك  مطمئناًدایره  درونپیکرۀ نقش  ، معتقد است که در مُهر فریبورگ(34 ریتصو) دهددایره نشان می

شده  (35 ریتصو) در مُهر پاسارگاد «چرخ»زیرا این نقش در مقام مقایسه جایگزین نقش  ؛موجود غیرمادی است

همچون یك نماد  كیخاور نزدکه چرخ در نقش سنتی خود در  شودتصور می (.Root 1999: 175است )

را در  کُل کائناتدر حکم چرخ گردون ظاهر شده که  آن ۀثانویخورشیدی بوده یا در مفهوم پرتکلف ایرانی و 

را  پیکرۀ درون ماهاول مبنی بر خدا بودن نقش  ۀفرضی پژوهشگرانی که(. Moorey 1978: 148) ردیگ یبرم

های مختلفی چون اهورامزدا، ، گزینهمذکور که این نقش نماد کدام خدا است ۀشق دوم فرضیبرای ، اندفتهپذیر

 دهیم.قرار می یموردبررسهای مذکور را اند. در اینجا احتمال هریك از گزینهو میترا پیشنهاد کرده خدای ماه
 

  

 
مُهرهای  بر روی از قرص بالدار تر نییپانزاع و درگیری و در موقعیتی  صحنۀیك  در پیکرۀ درون ماه: نقش 23-27تصاویر 

 :(چپ )باال، 24تصویر (، Gordon 1939: n.107والترز )از گالری هنر  WAGC24 مُهراثر  :)باال، راست(23 تصویر ؛هخامنشی

 :Curtis & Tallis 2005)بریتانیا:  موزۀ ANE 89422ای مُهر استوانه )پایین، راست(:25تصویر نیری،  ۀاز مجموع مُهراثر 

n.202) ، هرمُ طرحی از )پایین، وسط(:26تصویر DS14 ( مکشوفه از داسکیلیونMaras 2009: fig.5.4،)  پایین،27تصویر( 

 .(Moorey 1978: fig.7)بریتانیا  موزۀجیحون،  ۀای از گنجیناستوانه مُهر (:چپ

 

 داندمی اهورامزدارا  پیکرۀ درون ماه اي كه نقشنظريه. 1-1-3

اشمیت برای  (.Garrison and Dion 1999: 9دانند )را اهورامزدا می پیکرۀ درون ماهبیشتر پژوهشگران نقش 

 Encircled) «اهورامزدای درون دایره»بر روی مُهرهای تخت جمشید، از اصطالح مذکور اشاره به نقش 

Ahuramazda) ( استفاده کرده استSchmidt 1957: 24 به .)که پیکرۀ درون ماهگیرشمن، نقش  عقیدۀ ،

(، نمایانگر اهورامزدا خدای بزرگ ایرانیان 10تصویر شود )میدیده هخامنشی  طالیی ۀآن در یك قطع ۀنمون

(. گوردون و 264: 1346 ،گیرشمندارد ) ارتباط ،یعنی شاهنشاه ،روی زمین بر ویبا نماینده  حال نیدرع کهاست 

 ;Gordon 1939: 32) اندقرص ماه را در هنر هخامنشی نماد اهورامزدا دانسته پیکرۀ درونزتلر هم نقش 

Zettler 1979: 264) . دایره  پیکرۀ درون که یوقتهویت این نقش در هنر هخامنشی معتقد است،  دربارۀموری

شود یا همانند نقش روی آرامگاه قیزقاپان در یك تنها ظاهر می صورت بهروی مُهر آشمولین  صحنۀهمانند 
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( است، هرچند که اهورامزدا) بزرگشود، در آن صورت نمایانگر خدای موقعیت اصلی بر روی آتشدانی ظاهر می

 (.Moorey 1978: 148) خورشیدظاهر شده است، نه در اینجا به شکل ماه 

تر ، محتملپیکرۀ درون ماهو  پیکرۀ بالدارباتوجه به قابلیت جایگزینی سه نقشِ قرص بالدار، به نظر کنتور 

، اهورامزدا، ارتباط داشته باشند. وی معتقد است که این بزرگرسد که این نقوش همگی به خدای به نظر می

-یو به همین دلیل م اند متفاوتبلکه فقط در شکل ظاهری خود  ،ندارندبا همدیگر سه نقش در مفهوم تفاوتی 

موری نیز با استناد به مُهر . (Kantor 1957: 17)مختلفی استفاده شوند  یها تیموقعدر  ها بیترکتوانستند در 

دهد، همچون اشمیت و نماد چرخ نشان می چهاربال و بر فراز پیکرۀپاسارگاد که هالل ماه را در کنار نماد 

رود و نمایانگر به شمار می ]اهورامزدا [خدا نیتر بزرگمظهر قمری  صرفاًکنتور معتقد است که هالل در اینجا 

خدای  نیتر بزرگموری، اهورامزدا در حکم  ۀ(. به عقیدMoorey 1978: 148یك خدای جداگانه نیست )

 (.Ibid: 148کند )می دیتائجهان، نمادهای مختلفی دارد که به اشکال مختلف ارتباط او را با خورشید و ماه 

 قبول قابلرا  پیکرۀ درون ماهاهورامزدا بودن نقش  ۀبحث گفته خواهد شد، نظری ۀنگارنده به دالیلی که در ادام

 داند.نمی
 

 
: برچسپ گلی از باروی تخت جمشید )راست(28تصویر ؛ بر روی مُهرهای هخامنشی پیکرۀ درون ماههای دیگری از نقش صحنه :28-30تصاویر 

 .(Schmidt 1957: no.16از تخت جمشید ) مُهراثر دو : )وسط و چپ(29-30(، تصاویر 146: شکل 2535)تجویدی 
 

 داندرا يك خداي ماه می پیکرۀ درون ماهاي كه نقش نظريه . 2-1-3

 آشور نورا در هنر  پیکرۀ درون ماهماه یا نقش  ،و فورت وانگلر پوچستین ،وارد ، پژوهشگرانی چوننیازا شیپ

 .(Kantor 1957: 16)اند. این نظر سپس توسط سگال با قطعیت بیان شد نمایشی از یك خدای ماه دانسته

 گزینۀ( و گیرشمن نیز 375: 1357 ،دیاکونوفدر قیزقاپان را معادل ماه دانسته ) پیکرۀ درون ماهدیاکونوف، نقش 

 خدایقیزقاپان نماد میانیِ فون گال، نقش  ۀ(. به عقید88: 1346 ،گیرشمنماه را برای آن محتمل دانسته است )

 احتمال با قید(. کرتیس هم Von Gall 1988: 572ماه است که نقش مهمی در مراسم تدفین داشته است )

-کنتور باتوجه به آن ۀ(. به گفت48: 1389 ،کرتیساست ) دانستهماه در ایران باستان  خداینماد  را نقش مذکور

وام گرفتند، از طریق یك استدالل  ها یآشوررا از  انسانی ۀماه و پیکر هخامنشیان موتیف ترکیبی هالل که

توان فرض کرد که نزد هخامنشیان نیز این نقش نمایانگر یك خدای ماه بوده که از لحاظ شخصیتی قیاسی می

 .(Kantor 1957: 16)متمایز از اهورامزدا بوده است 
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 ۀفرضی یتر فیضعرسد، اما خود وی در ادامه به دالیل منطقی به نظر میکامال اگرچه استدالل کنتور  

-د؛ نخست آنشمارمی درحکم یك خدای ماه غیر از اهورامزدا را مردود ،قرص ماهیکسان انگاری خدای درون 

 صورت به ،تر نییپا ۀهخامنشی، نماد یك خدای با مرتب یکار کندهکه در هنر  استغیر محتمل  که به نظر وی

شود. مورد دوم قابلیت دیده می پیکرۀ درون ماهنقش گسترده استفاده شده باشد، وضعیتی که در مورد 

پیکرۀ است؛ بر روی مُهرها هریك از سه نقشِ قرص بالدار،  پیکرۀ بالدارجایگزینی این موتیف با قرص بالدار و 

بر روی عالوه هبشوند. کانونی صحنه ظاهر می ۀ، برفراز سر شخصیت اصلی یا در نقطپیکرۀ درون ماهو  بالدار

(، 15-27تصاویر )قرار دارد  پیکرۀ بالدارزیر قرص بالدار یا  ماًیمستق ماهپیکرۀ درون ای، نقش مُهرهای استوانه

بر فراز  پیکرۀ درون ماهگیرد. همچنین هردو نقش قرص بالدار و چهاربال نیز در آن قرار می ۀموقعیتی که پیکر

بنابراین کنتور باتوجه به  .(Kantor 1957: 17) (اولی بر روی مُهرها و دومی در قیزقاپانشوند )آتشدان دیده می

 .مستقل ماه خدایداند، نه یك یکی از مظاهر مختلف اهورامزدا میهم دالیل مذکور، در نهایت این نقش را 

 ۀکه این گفتهر دو دلیل مطرح شده توسط کنتور به دالیلی پذیرفتنی نیست؛ نخست آنبه اعتقاد نگارنده، 

 ؛شده را نباید چندان جدی گرفت گسترده استفاده صورت بهدر هنر هخامنشی  پیکرۀ درون ماهکنتور که نقش 

کمتر  مراتب به پیکرۀ بالدارهمتای آن، دیگر یا  قرص بالدارزیرا نقش مذکور در هنر هخامنشی نسبت به نقش 

به نسبت بسیار کمتر  هم آننمایش داده شده است. بنابراین نمایش خدایی غیر از اهورامزدا در هنر هخامنشی، 

هخامنشی، نام  متأخرهای که در کتیبهآن ژهیو بهنیست؛ و عجیب غیرقابل انتظار  ۀ، یك مسئلبزرگاز خدای 

و پس از او موری دارد   اشارهکه خود کنتور بدان چناناست. دوم  دشدهیق همخدایان دیگری غیر از اهورامزدا 

 پیکرۀ درون ماهنقش مطرح کرده، در مُهرهای سبك درباری هخامنشی هر وقت  یتر یجدهم آن را به شکل 

تری نسبت شود، همیشه در پایین و در موقعیت نازل( ظاهر مییا با آن انسانی ۀبدون پیکربه همراه قرص بالدار )

هایی را به (. کنتور چنین صحنهKantor 1957: 17 ; Moorey 1978: 147گیرد )به نقش قرص بالدار قرار می

قابلیت جایگزینی نمادهای مختلف تفسیر کرده و نقوش مذکور را مظاهر مختلف اهورامزدا دانسته  اشتباه،

د، در آن صورت دلیلی برای نکنتور هر سه نقش مذکور نمادهای مختلف اهورامزدا باش ۀاست. اگر مطابق گفت

نقش  ،اءها همواره و بدون استثنصحنهتمام در  آنکه حالبرتری یکی از این نمادها بر دیگری وجود نداشت، 

نسبت به دو نقش دیگر قرار دارد. در اینجا این پرسش مطرح  یترو پایین تر نازلدر موقعیت  پیکرۀ درون ماه

قرص بر فراز  پیکرۀ درون ماهنقش  تصادفی، صورت به، حتی گاه چیهشود که چرا در هنر درباری هخامنشی می

پژوهشگرانی که نقش  متأسفانهشود؟. یعنی برعکس حالت رایج و مرسوم آن، ظاهر نمی بالدارپیکرۀ یا  بالدار

 اند.پندارند، این موضوع مهم را نادیده گرفتهرا اهورامزدا می پیکرۀ درون ماه

توانیم می آن ۀهم وجود دارد که برپای تر یمنطقبرخالف تصور کنتور، یك خوانش بسیار ساده و البته 

یا  خدا تر فرودست، به جایگاه نسبت به قرص بالدار را در هنر هخامنشی پیکرۀ درون ماهنماد  ترِ نازلموقعیت 

 ماه باشد، یا میترا یا هر خدا خدای، ی مذکورنسبت بدهیم که این نقش نماد وی بوده است؛ خواه خدا شاهی

 پیکرۀ درون ماهمسلم است و برخالف تصور کنتور و موری، نقش که آنچهدیگر.  ۀشناخته و ناشناخت یا شاه
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(، خواه در کنار Moorey 1978: 148) موری است موردنظر که چنانتواند در هر حالت، خواه منفرد نمی

در  پیکرۀ بالدارو  قرص بالدارخدای اهورامزدا باشد، زیرا همواره نسبت به دو نماد  ۀنمادهای دیگر، نمایند

آن را  هم (Moorey 1978: 147)کنتور و موری  که ،وارداچ.  گفتۀاین  عالوههب قرار دارد. یتر نییپاموقعیت 

، پیکرۀ درون ماهچهاربال همچون نقش  ۀپیکراند، درست نیست که در هنر هخامنشی گاهی نقش تکرار کرده

به نقش روی مُهر  با استنادکه  یریگ جهینت گیرد. ایننسبت به قرص بالدار قرار می یتر نییپادر موقعیت 

نقش مذکور را بر نامبرده که پژوهشگران  ، بدان سبب نادرست استحاصل شده( 8تصویر ای برلین )استوانه

وجود نماد هالل ماه بر به اعتقاد نگارنده  کهیحالدراند، مبنای چهاربال بودنش از نقوش دیگر تفکیك کرده

که در ترکیب خود اغلب  است پیکرۀ بالدارمتفاوت از اظ هویتی د که این نقش از لحدهمی نشانپیکر آن، 

توان گفت که عامل تعیین کننده برای شناخت می گرید عبارت به. ( داردحلقهیا  /گوینماد خورشید )قرص

 ،استداشتن یا نداشتن بال  دوم ۀدر درجو ( عالمت ویژه ماه یا خورشید، داشتن هالل یا حلقه )ها نقشهویت این 

 .ها آننه دوبال یا چهاربال بودن 

به  پیکرۀ درون ماهتعلق نقش  ۀنظری ی غیرمعمول و نامشخصتنها موردی که به شکلشاید بتوان گفت 

هایی که نگارنده از . برخالف تمام نمونه(34 ریتصو) کشد، مُهر فریبورگ استیك خدای ماه را به چالش می

از یك موجود چهاربال قرار  تر نییپابررسی کرده است، در مُهر فریبورگ نقش مذکور  پیکرۀ درون ماهنقش 

خدای ماه  ۀ. این مورد آشکارا یك تناقض در فرضیدارای هالل ماه استیا گوی، حلقه دارد که خود به جای 

قرار دارند در ترکیب خود هالل ماه  یك صحنهاست؛ زیرا هر دو موردی که در  پیکرۀ درون ماهدانستن نقش 

یك توجیه ( دارد. نشان خورشیدکامل ) ۀنقشی که در باالتر قرار دارد، حلقها نمونهدر سایر  آنکه حال ،دارند

روی مُهر فریبورگ آن است که فرض کنیم نقش بالدار فوقانی که خود دارای هالل ماه  ۀمنطقی برای صحن

متمایز از  گزینۀکه در زیر آن قرار دارد، نمایانگر یك  پیکرۀ درون ماهقش است، نمایانگر یك خدای ماه و ن

 ۀشاه، باشد. فرض دیگر آن است که تصور کنیم هنرمند نتوانسته است به هر دلیل حلق احتماالًخدای ماه، 

 Root) به دست نیامده است یشناس باستان کاوشمُهر فریبورگ از یك  متأسفانهنقش فوقانی را تکمیل کند. 

بر اساس آن  صرفاًخود را  ۀیا نظری دیتائتوان به شکل کاملی اصالت آن را نمیو به همین دلیل  (175 :1999

پیکرۀ درون برای هویت نقش اصلی  ۀگزین یكدرحال حاضر باتوجه به شواهد موجود،  به طورکلیاستوار کرد. 

تواند اینکه خدای ماه مذکور چه کسی می ۀدربار یزن گمانه. از اهورامزدا است مستقلیك خدای ماه  ۀگزین ،ماه

 .ماه، میترا استبرای هویت این خدای  های مهمیکی از گزینهدشوار است اما بدون شك  ،باشد
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را در قالب یك تثلیث، در کنار دو نقش نمادین ستاره و قرص  پیکرۀ درون ماهکه از ایران باستان بسیار کمیاب نقش دو نمونه  :31-33تصاویر 

در  پیکرۀ درون ماه)پایین، راست(: نقش  32تصویر ، ای قیزقاپان )طرح از ناصر امینی خواه(: آرامگاه صخره)باال( 31تصویر دهد. بالدار نشان می

برچسپ )پایین، چپ(:  33 ریتصو (.http://mcid.mcah.columbia.eduکنونی )ۀ قیزقاپان )نقش نمادین میانی( در وضعیت مرمت شد

 .(Calmeyer 2011 :fig. 42گلی از باروی تخت جمشید)
 

 داندمی میترا را پیکرۀ درون ماه نقش اي كهنظريه .3-1-3

پیچیده دانسته، اما در  ۀآرامگاه داریوش و جانشینان وی را یك مسئل صحنۀاشمیت مفهوم ماه در اگرچه 

سودآور در  ۀبه گفت (.Schmidt 1970: 85داده است ) نسبتنهایت با قید احتمال آن را به خدای میترا 

هالل ماه؛ به اعتقاد  حامل پیکرۀ بالدارهفتم که در زیر نماد مرکزی ) ۀ(، حلق12تصویر بوستون ) ۀطالیی موز ۀگوشوار

آفتابگردان است که نماد -( واقع شده، یك هالل درون قرص ماه، حامل ترکیب لوتوسوی نقش اهورامزدا

http://mcid.mcah.columbia.edu/
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شش نماد دیگر پیرامون نقش مرکزی هم متعلق به خدایان هستند که دهد بوده و نشان می نپاتمیترا/اپام 

(Soudavar 2003: 102.)  در قیزقاپان را نماد میترا دانسته ماهپیکرۀ درون هرتسفلد نیز نقش (Herzfeld 

 اما دلیل این انتساب را مشخص نکرده است.( 205 :1941
 

 
ای مکشوفه از استوانه مُهرطرحی از )چپ(:  35 یرتصو(، Keel and Uehlinger 1990: taf.IVمُهر فریبورگ ) )راست(: 34 یرتصو

 (.Moorey 1978: 148دهد )بال( را بر فراز یك چرخ نشان میچهار )دارای  پیکرۀ بالدارپاسارگاد که نقش 

 

سندی که این ارتباط را  گونه چیهزیرا  ؛استهر میترا یا مِ خدایبرسر ارتباط ماه با در اینجا ابهام اصلی 

 خدایدر میان اجرام آسمانی، خورشید نمادی از ، تصور غالب بر آن است که عکس بهکند، وجود ندارد.  دیتائ

 دورۀ هخامنشیتصور برابری میترا با خورشید، ریشه در متون تاریخی  (.Bivar 2005: 344)بوده است « هرمِ»

دانستند. حال را میترا می ]خورشید [هلیوس ها پارس (،XV. 3:13استرابو ) ۀبه گفتکه چنان دارد؛ ازآن پسیا 

میانی  ۀپیکرشود که اگر خورشید نماد میترا بوده، چرا پژوهشگرانی چون هرتسفلد، این پرسش مطرح می

همفکران بنابراین یا باید برخالف نظر هرتسفلد و دانند؟ ماه است، نماد میترا می درون قرصقیزقاپان را که 

بوده و ( اهورامزداغیر از همچنین )خدای دیگری غیر از میترا شاه یا نماد  ،پیکرۀ درون ماهتصور کنیم که نماد  وی

 ۀبه گفت. داردبازنگری  نیاز به ها پارسبرابری خورشید و میترا نزد  دربارۀهای استرابو گفتهکه یا فرض کنیم 

زیرا هم اسناد  ،دانستند، همچنان ادامه داردبریان، بحث بر سر این موضوع که پارسیان خورشید را میترا می

 ۀ(. بریان با استناد به گفت386: 1381 ،بریان) د داردوجو ها آنبسیار ناهمگون است و هم تضادهایی در 

سوم زیرا داریوش  ،( تمایز بوده استخورشید و میتراکوئینتوس کورسیوس معتقد است که میان این دو خدا )

 (.387: همانو مقدس دعا خوانده است ) درگاه خورشید، میترا، آتش جاوید به پیش از نبرد اربال

مادی غرب ایران باستان  ۀلهجای از واژه (،میثره و در التین میثراسشود که شکل رایج نام این خدا )تصور می

ها هر نزد ایرانی( به مقام واالی میترا یا مVII.60-61ِاگرچه هرودت )از طرفی  (.Bivar 2005: 343است )

های مربوط به اردشیردوم هخامنشی  است، اما در اسناد هخامنشی نام میترا برای اولین بار در کتیبه کرده اشاره

( گزنفون، پلوتارك، الیانوسبه نام میترا اشاره شده ) ها آنهای کالسیك که در اغلب نوشته همچنینشود. ظاهر می

های اخیر برخی پژوهشگران تالش در سال (.1067: 1381 ،بریانتاریخ زمان سلطنت اردشیر دوم را دارند ) تقریباً

 ۀبه گفت ماد برسانند. دورۀهای میتراییسم را دست کم به استناد به برخی شواهد آیینی، ریشه بااند تا کرده

وسیعی رواج داشته  ۀرسد که پیش از برآمدن میتراییسم رومی، یك کیش میترایی در گستربیوار به نظر می
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(. Bivar 2005: 346دارد، متفاوت بوده است ) زرتشتیآیین این خدا در که  آنچهش میترا با که در آن نق

اما  (.168: 1381لوکوك دانستند )برتر خود می خدایبرخی از ایرانیان میترا را  احتماالًمعتقد است که لوکوك 

عنوان خدای همادها، میترا را ب احتماالًاست که  بر این باورو  کرده اشارهتری به مادها بیوار به شکل مشخص

کوروش، میثره بوده  خدایحتی برخی بر این باورند که  (.Bivar 1998: 22اند )کردهپرستش می بزرگ

( و تفوق اهورامزدا در ایدئولوژی شاهانه، همزمان با جلوس داریوش به قدرت روی داده 168: 1381لوکوك، )

 (.Soudavar 2003: 88است )

آن بوده که اهورامزدا در حکم در قیزقاپان به میترا  پیکرۀ درون ماهنقش  در انتساب هرتسفلدشاید توجیه 

با ستاره در ارتباط  ،و آناهیتا در حکم جانشین ایرانیِ ایشتر با خورشید ،نیِ خدایِ شمش یا آشورجانشین ایرا

یعنی میترا نسبت داده تا بدین  ،جایگاه خالی ماه را به دیگر خدای معروف ایرانی ویاست. بنابراین بوده 

پیکرۀ شواهد دیگری هم وجود دارد که ممکن است ارتباط احتمالی  البته را کامل کند. قیزقاپانترتیب تثلیث 

 The) «میترایی حالت نگاهداشت»بخش خود، اصطالح آگاهی ۀتقویت کند. بیوار در مقال را میتراو  درون ماه

Gesture of the Mithraic Hold) به استکار برده که تاحدودی با حالت نقش میانی قیزقاپان سازگار هرا ب .

های هخامنشی، پیش هخامنشی بیوار، خدایی که به تصور وی همان میترا است، بر روی برخی آثار دوره ۀگفت

 پشت ساق پای قربانی گذاشته است یك پای خود را جلو آورده و ،و رومی در یك ژست متداول و تکراری

(Bivar 2005: 346) ( را پای راستآشکارا یك پای خود ) پیکرۀ درون ماهنقش  ،. در قیزقاپان(36-37، )تصاویر

 .رنده و مرگبار میترااز سالح بُ هرچند که در اینجا )قیزقاپان( نه از قربانی اثری است و نه ظاهراً، پیش گذاشته

های نمونه اکثرشود که در نمایانگر میترا باشد، مشاهده می یراست به پیکرۀ درون ماهاگر نقش به هر حال 

 دانند.آن را نماد اهورامزدا می اغلبقرار دارد که  یاز قرص بالدار تر نییپا یدر موقعیت مذکورهخامنشی نقش 

         
 (.Garrison and Root 2001: 316-18پهلوان با ژست میترایی از باروی تخت جمشید ): 36-37تصاویر 

 

 دنداننمی «خدا»را  پیکرۀ درون ماهنقش اي كه هنظريه. 3-2

پیکرۀ درون نقش خدا بودن  در بابچون کنتور، موری و روت  یرح شده توسط پژوهشگرانهای مطاستدالل

پیکرۀ  یا حالت نقش پوشش ،خود کنتور نیز اذعان دارد که چنان. رسدبه نظر نمیمحکم و مستند  ، چندانماه

این همچنین  (.Kantor 1957: 15) اختصاصی برای شخصیت خدایی یا سلطنتی وی نیست ۀنشان درون ماه

جایگزین نقش چرخ  پیکرۀ درون ماهنقش که گفته است چون در مُهر فریبورگ نیز قابل نقد است وت ر نظر

بدان  روتاگر در مُهر فریبورگ که . درواقع (Root 1999: 175) استپس نمایانگر یك موجود غیرمادی  ،شده

از ( قرار دارد، نقش چهاربالاز نقش خدا ) تر نییپارا همان شاه بدانیم که  پیکرۀ درون ماهکند، نقش استناد می
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 پیکرۀ درون ماهشود احتمال شاه بودن نقش مالحظه می که چنانشود. بنابراین تناقضی مشاهده نمیاین نظر 

بررسی قرار خواهیم  تری مورداین احتمال را به شکل دقیقو میزان هم وجود دارد و به همین دلیل جزئیات 

 داد.
 

 زنده شاه با پیکرۀ درون ماهنقش ارتباط  ۀنظري. 3-2-1

خود دلیلی ارائه نکرد  ۀدرون دایره همان شاه است اما برای این گفت ۀپیکراورنج اظهار داشت که نقش  ابتدا

(Orange 1953: 93سگال معتقد بود که نیم پیکر .)پادشاه یا خداست  تاج، داشتن درون دایره به سبب ۀ

(Segal 1956: 79). را مطرح کرد پیکرۀ درون ماهاحتمال شاه بودن نقش  مجدداً ، دالتون نیزازآن پس 

(Dalton 1964: 107.) درون قرص در دست  ۀپیکرباویان، نقش  آشوریِ ۀدر نقش برجست وی معتقد بود که

هویت  دربارۀگفته شد  نیازا شیپکه چنان .(Ibid: 108) خدایان قرار دارد و به همین دلیل نمایانگر شاه است

 .چندان مطمئن بودتوان نمی ،پیکرۀ درون ماهنقش باویان در حکم نماد 

 دانسته مردود پیکرۀ درون ماهشاه بودن نقش  دربارۀدالتون و اورنج را  اما موری با استناد به دالیلی نظر

، به خدایان دار شاخغیرمحتمل است نمادهایی که به طور سنتی، حتی بدون کاله موری  ۀاست. به عقید

در نقوش  . همچنین وی معتقد است کهاختصاص داشتند، نمایانگر شاه پهلوان یا شاه هخامنشی باشند

اگرچه  آنکه، حالگیردتوسط خود شاه یا شاه پهلوان مورد پرستش قرار می پیکرۀ درون ماهگاهی هخامنشی، 

مجمع خدایان بومی وجود  بزرگویژه بین شاه و خدای  ۀباستان همواره یك رابط كیخاور نزددر همه جای 

است شده به عنوان خدا تلقی نمی شاه صراحتاً ۀردول پ.م. بیرون از مصر، زنده یا مُا ۀداشته، اما در هزار

(Moorey 1978: 147 .)در وی  ۀبه عقیدموری به نقش روی مُهر هخامنشی مکشوفه از شوش است که  ۀاشار

معتقد است کالج  ،برخالف نظر موری شود.آشکارا از سوی نیایشگران پرستش می پیکرۀ درون ماهنقش  ،آن

 کماژن در نمرود داغ، آیین پادشاه خدایی یا نیاکان پرستیِ ۀبرخی شواهد ازجمله نقش برجست ۀبرپایکه 

برداشت  ۀنتیجموری تفسیر هرحال به .(90: 1380کالج )هلنی رواج داشته است  ۀروزگار باستان هنوز در دور

-نمیمفهوم پرستش را که به اعتقاد نگارنده آنحال ،شده است یکار کنده ۀشخصی وی از یك یا چند صحن

 ۀنشان دهند صرفاًکه ممکن است  موردنظر ۀصحن و استنباط کرد نقوش روی مُهرهابه شکل صریحی از توان 

همچنان به  پیکرۀ درون ماهنقش ن احتمال شاه بودن بنابرای. ویاحترام و کرنش به شاه مُرده باشد نه پرستش 

 است.از شاه زنده بیشتر بسیار با شاه مُرده نقش مذکور احتمال ارتباط که  هرچند ،صورت جدی مطرح است
 

 شاه مُرده و مراسم تدفین با پیکرۀ درون ماهنقش ارتباط  ۀنظري. 2-2-3

احترام گذاشتن به  صرفاًهای هخامنشی، بعید نیست که مقصود از کاربرد نماد ماه در آرامگاهبویس،  ۀبه گفت

او به سبب نیایش و پرستش بستگانش و قدرت فروشی او که فقط  ۀشاهی باشد که مُرده است، اما فر یا خورن

(. الزم به ذکر است که در 166: 1375 ،بویستوانسته موثر و سودمند واقع شود )کرد، میشب هنگام بروز می

خاص خاکسپاری تصور  ( ختونیایی و خدایانِمنه یا سلنه و پرسفونه چونباستان، بسیاری از خدایان قمری ) ۀدور
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که چنان برخی اقوام باستانی، ماه نماد عبور از زندگی به مرگ و از مرگ به زندگی بوده، شدند، زیرا نزدمی

برخی  بههمچنین بنا  (.123، 4: ج.1388 ،شوالیه و گربراندانستند )حتی محل این عبور را مکانی در زیرزمین می

مختص شاهان، قهرمانان، عارفان و کاهنان بوده  سفر به ماه و یا اقامت جاودانه در ماه پس از مرگ، ،اعتقادات

ها و گرفتگیستان بین ماهمردم دوران بادهد شواهدی در دست است که نشان می (.نجاهمااست )

کردند. برای مثال در منابع نجومی بابلی که بر روی ها و مرگ پادشاهان ارتباط برقرار میگرفتگیخورشید

گرفتگی اشاره شده که بالفاصله پس از ماهالواح گِلی ثبت شده، به گزارش قتل خشیارشاه به دست پسرش 

 338که پس از ماه گرفتگی سال اشاره شده پ.م. به وقوع پیوست و یا به مرگ طبیعی اردشیر سوم  465سال 

 (.24-30: 1389اکر واست )  هپ.م. روی داد

های سلطنتی روی آرامگاه ۀقیزقاپان همچنین صحن صحنۀارتباط  دربارۀنیز تفسیر مفصلی « وست»

نخست یك  ۀمستندات وست در درج هخامنشی، با مرگ شاه و بازگشت وی به جهان باالتر ارائه کرده است.

از او گرفته  انسانجان  که یوقت  است که در آن آمده است:« دامدات نسك»مفقود شده از اوستا به نام  ۀقطع

به سوی  ازآن پسها، سپس به سوی ماه و ترین آتش می رود، سپس به سوی ستارهنزدیكشود، روان او به می

بندهشن، دادستان دینیك و های پهلوی چون کتابسپس به « وست(. »West 2002: 53)رود خورشید می

شود. عروج یا اصل راجعه و بازگشت دیده می دربارۀمشابهی  ۀعقید ها آنکند که در مینوی خرد استناد می

این معادشناسی در اصل  أبدان معنا نیست که منش معتقد است که پذیرش این نظریه ضرورتاً حال نیدرع وی

 (.Ibid: 54بوده است ) زرتشتیباورهای 

شود که مشاهده می (،24-27 و 18مثال تصاویر این پژوهش )در  یموردبررسی هاصحنهنقوش و در برخی از 

به شکل منطقی این تصور  . بنابراینقرار دارد و نقش قرص بالدار پیکرۀ درون ماهشاه در مقابل نقش  شخص

 از قرص بالدار تر نییپا ۀبا مرتب خدابایستی متعلق به یك ، میپیکرۀ درون ماهنقش در اینجا شود که ایجاد می

-در آن صورت این نقش می ،شاه مُرده باشد. اگر نقش مذکور به راستی متعلق به شاه مُرده باشدنمایانگر یا 

های بویس معتقد است که گوشوارهشاه آن سلسله باشد.  نیتر بزرگبنیانگذار یا گذشته، شاه تازه درتواند شاه 

 ،بویس)اند مُرده، ساخته شده احتماالً برای احترام گزاردن به شاهپنجم پ.م. که حامل نماد ماه است،  ۀسد

-هبه سبب ب هاآندر ترکیب آن است که  (12-14تصاویر) هاقابل توجه در مورد این گوشواره ۀنکت(. 166: 1375

-فضای تدفین و ماتم را تداعی  ایجاد شده کهخرایی های آبی/کبود و اُرنگ، کارگیری الجورد، فیروزه و عقیق

شود که ممکن دیده میحول نقش مرکزی  پیکرۀ درون ماهها چندین نقش عالوه در این گوشوارهبه کند.می

برخالف  شود،چنانکه مالحظه میبنابراین پیشین در آن سلسله باشد.  ۀدرگذشتشاهان  همۀاست اشاره به 

که نقش مذکور به ویژه آن ،محتمل است کامالً مُردهشاه با  پیکرۀ درون ماهارتباط نقش احتمال تصور غالب، 

 پیکرۀ درون ماهکه نقش  بنابراین ممکن است. به طور مستقیم در ارتباط با فضای تدفین قرار داردقیزقاپان در 

که در آرامگاه آرامیده و دو گور مجاور دیگر مربوط به نزدیکان یا  باشدشاهی نمایانگر پادقیزقاپان در 

پیکرۀ ) متوفی توان گفت که در قیزقاپان نماد شاه بزرگِ. اگر این فرض درست باشد میباشدجانشینان وی 
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ر است که اند. الزم به ذک( نمایش دادهپر11نقش انسان بالدار و نقش ستاره ) خدایان هاینماد( را در میان درون ماه

 برجستۀآن دو نقش  ۀخرتر امری مرسوم بوده که نمونهای متأه در میان دو خدا در دورهنمایش شا ۀصحن

جنوب شرقی قیزقاپان واقع شده کیلومتریِ 250ۀ حدود بستان کرمانشاه است که در فاصلساسانی در طاق

 (.38-39ویراتصاست )

        
 

دهد؛ تصویر دا در قالب یك تثلیث نشان میدو خ شاه ساسانی را در میانساسانی در طاق بستان کرمانشاه که یك  برجستۀدو نقش 

تاجگیری )چپ(: 39تصویر  ؛(fig.42 Dalton :1964و ایزد مِهر ) مزدادر حضور اهورام.( 379-383)تاج گیری اردشیر دوم )راست(: 38

 (Fukai, Sugiyama, Kimata & Tanabe 1983, pl. 26) و ایزد آناهیتا م.( در حضور اهورامزدا591-628خسرو دوم )

 

 ماه و تركیبات آن با خورنه يا فره ايزدي ۀنقشمايارتباط  ۀنظري. 3-2-3

نشان از ارتباط و  ،های تاجدار موجود در نماد خورشید و ماهبویس معتقد است که شباهت دقیق پیکره

ماه نیز همچون خورشید، پیوستگی چشمگیری با  وی، ظاهراً عقیدۀبا شخص شاه دارد. به  ها آنپیوستگی 

به (. 166: 1375 ،بویسپخش کردن خورنه در گیتی از وظایف ماه است ) ،خورنه دارد، زیرا مطابق متنی پهلوی

ن فرستادن فره شاید تفکر اصلی این بود که خورشید و ماه تابناك طی شبانه روز وظیفه پاییبویس،  ۀگفت

مان از نمادهای خورشید و أخدایی به زمین و تقسیم آن بین دینداران را برعهده دارند و استفاده ماهرانه و تو

شاید برای بیان این پیام بوده که فر شاهی در تمام شبانه روز درحال تابیدن است  ،ماه در هنر هخامنشی

 نماد پیکرۀ بالدار در هنر هخامنشیکه خورنه، معتقد بود  ۀاز پیشگامان اصلی نظری ،شاپور شهبازی (.جاهمان)

ارتباط  دربارۀ اگرچه شهبازی مستقیماً (.Shahbazi 1980: II,121فر ایرانی است )نماد  بالدار گویفر کیانی و 

آید که این پژوهشگر وی چنین بر می ۀبا خورنه اظهارنظری نکرده است، اما از نوشت پیکرۀ درون ماهنقش 

به طورکلی  (.Shahbazi 1974: 136) فرض کرده است پیکرۀ بالدارنقش مورد بحث را نوعی قرص بالدار یا 

بر اساس  یریگ جهینتزیرا این  ،رسدتاحد زیادی انتزاعی به نظر می پیکرۀ درون ماهخورنه خواندن نماد  ۀنظری

نه متون و آثار خود  ،حاصل شده است زرتشتیمتون متاخرتر  ژهیو بهمنابع غیر مستقیم مانند اوستا و 

 .هخامنشیان. بنابراین پذیرش بی چون و چرای آن خالی از اشکال نیست
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 جهینت. 4

ابداعی  ۀیما نقشنقش مذکور یك  احتماالً دهد که نشان می پیکرۀ درون ماههای موجود از نقش بررسی نمونه

هایی با کم شمار آشوری اگرچه شباهتبسیار تر و البته های قدیمیاست. نمونه( بوده ماد و هخامنشیایرانی )

زیرا آشکارا فاقد بخش  ،دانست پیکرۀ درون ماهرا نقش  ها آنتوان به یقین نقوش هخامنشی دارند، اما نمی

نر مورد بحث در ه ۀیما نقشوضعیت  دربارۀاز طرفی سخن گفتن  تحتانی خود هستند. ۀهاللی شکل در لب

 تقریباًهای مشابه از این دوره، دشوار است. در حال حاضر ماد به دلیل کمبود مدارك و عدم کشف نمونه ۀدور

یا منسوب به این دوره هستند.  دورۀ هخامنشی، متعلق به پیکرۀ درون ماههای موجود از نقش نمونه ۀهم

برای آن پژوهشگران  متعددی از سویهای گزینهاست که  پیکرۀ درون ماههویت نقش  ،موضوع مهم دیگر

نگارنده دو گزینه را برای هویت نقش مذکور در حال حاضر و باتوجه به شواهد موجود،  .پیشنهاد شده است

 :داندمیهای دیگر از گزینهتر بسیار محتمل

 درون قرص ماه ۀپیکرامکان شاه بودن نقش  .1 

 میترا.خدای بیشتر  احتمال به غیر از اهورامزدا؛ خداییدرون قرص ماه به  ۀپیکرامکان تعلق نقش . 2 

هایی که در این پژوهش که هیچ یك از نقوش و صحنه نگارنده معتقد است ،اول ۀدر ارتباط با گزین

در حال  گرید عبارت بهد. ندانمی ناممکندرون قرص ماه را  ۀپیکرقرار گرفت، امکان شاه بودن  یموردبررس

مردود را  پیکرۀ درون ماهشاه بودنِ نقش امکان هیچ مدرك قابل قبولی که با استناد به آن بتوان  حاضر

خدای ماه یك به  پیکرۀ درون ماهامکان تعلق نقش ای است که مُهر فریبورگ تنها نمونه. وجود ندارددانست، 

پیکرۀ اگر نقش  .کنددرحالیکه همین مُهر احتمال شاه بودن نقش مذکور را تقویت می ،کشدبه چالش میرا 

 گزینۀاست. « شاه مُرده یا متوفی»ترین گزینه شاه باشد، در آن صورت محتمل نمایندۀ راستیبه درون ماه

هویت  که ، هرچندداندرا متعلق به یك خدای ماه می پیکرۀ درون ماهکه نقش  استای نظریهدوم محتمل 

مسلم است و به دالیلی که گفته شد، در هر  کهآنچهتوان به روشنی بیان کرد. ماه را نمی خدایدقیق این 

تواند نماد گاهنگاری آن قطعی نیست، این نقش نمی که حالت، چه در هنر هخامنشی و چه در قیزقاپان،

برای هویت  پیشنهادی گزینۀ نیتر مهم ،باشد. شاید بتوان گفت که در وضعیت کنونی ، خدای بزرگ،اهورامزدا

نقش نگارنده امکان ارتباط باتوجه به شواهد و دالیل موجود،  است.میترا یا مِهر  خدای، همان مذکور خدای

  داند. محتمل نمیرنه، شاه زنده و اهورامزدا، خو همچون مطرح شدههای سایر گزینهپیکرۀ درون ماه را با 
 

 سپاسگزاري

آقای ، همچنین از های مفیدشانراهنماییاین نوشتار و  ۀمتن اولی ۀشاهرخ رزمجو به سبب مطالعاز آقای دکتر 

 شود.سپاسگزاری می، که از نقش قیزقاپان تهیه کردند ایتازه خواه به خاطر طرحناصر امینی
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