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فرزين2

چکيده
معماری باستان جلوهگاه نقشهای هنری است که روی آن به زیباترین اسلوب طراحی میگردد .این نقشها اگرچه در نگااه او
چشمنوازی میکنند ،اما در نهان خود معنایی مستتر دارند که با فهم آنها ،به دالیا چرایای ایدااد چناقن نقورای در ف اای
معماری باستان ،پی میبریم .این آگاهی میتواند ما را با تفکر و اعتقااد جهاانراناختی گشراتگان پقوناد دهاد .در ایان مقاان
هخامشقان به عنوان بزرگترین امپراتوری ایران معماریهای عظقمی چون پاسارگاد ،روش و تخت جمشقد دارند که بار جاای
جای این معماریهای عظقم نقوری معنادار تدلی یافتهاند؛ چرا که بناهایی که ساخته و نقوش روی آن پرداختاه مایراوند باه
دستور و با نگاه اعتقادی راهان به عنوان باالترین الگوی سقاسی و مشهبی جامعاه اجارا مایگاردد .از ایان رو در بااب دیادگاه
جهانرناختی هخامنشقان؛ یعنی مشهب و نگاه فکری آنان نظریات متفاوتی از سوی پژوهشگران ارائه رده است که هاق کادا
به صورت قطعی بقان نشدهاند؛ بنابراین بررسی نقوش به جای مانده از تمدن هخامنشی میتواند ابهامات ناری در ایان زمقناه را
تا مقزان زیادی بر طرف کند .بر این اساس در این پژوهش نگارندگان درصدد پاسخ به این سوا هستند که نقوش نمادین ایداد
رده بر معماری هخامنشقان با کدا نظریه موجود در زمقنه مشهب هخامنشقان منطبق بوده و آن را میتوان محتم تر از دیگار
نظریهها دانست؟ بر این اساس در پژوهش پقش رو که به روش تحلقلی -تطبققای و باه صاورت مطالعاات کتابخاناهای صاورت
پشیرفته است 8 ،نقش از سه محوطه پاسارگاد ،روش و تخت جمشقد رناسایی ،طبقهبندی و سپس بررسای و تحلقا معناایی
ردند .پس از تحلق تطبققی و معناکاوی نقوش مشخص گردید که پرستش چندخدایی با مرکزیت پرساتش اهاورامزدا و نفاو
نگاه مشهبی تمدن مقانرودان و پقشآریایی (عقالمی) در نگاه مشهبی هخامنشاقان روا داراته اسات کاه ایان امار باا نظریاه
هنوتئقست بودن هخامنشقان منطبق است.
واژههاي کليدي :هخامنشقان ،مشهب ،نقوش نمادین ،پاسارگاد ،تخت جمشقد ،روش.
ارجاع :ظهوریان  .فرزین س .8938 .تحلقلی بر دیدگاه جهانرناختی مشهبی هخامنشقان بار اسااس معناکااوی نقاوش باه جاای ماناده در معمااری
هخامنشی .نشریه جستارهای باستانرناسی ایران پقش از اسال .69-58 :)2(4 .
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مقدمه
در گشرته به سبب حاکمقت تعصبات مشهبی ،جهانبقنای
ایرانی با استفاده از تمثق های مشهبی با زبانی پر از ایها و
ابها مطار مایراد (معاارفی .)88-3 :8938 ،ایان امار
موجب تناقاضاتی در رناخت نگاه مشهبی و اندیشه جهان-
رناختی مردمان باستان رده است .اگرچه با پقدایش خط
و به دست آمدن کتقباههاای نوراتاری ایان امار تساهق
گردیده ،اما هنوز این ناهمگونی در رناخت مشهب و نظاا
فکری مردمان باساتان اداماه دارد .در ایان مقاان یکای از
تمدنهای بارکوه ایران که در باب اندیشه جهانراناختی
مشهبی آن بسقار سخن گفته رده است تمدن هخامنشای
(سا  558ق ) .اسات .متأسافانه باا وجاود دساتاوردهای
حاص از مطالعات ژرف و ماداو در رراتههاای باساتان-
رناسی ،زبانرناسی تطبققی ،زبانرناسی تاریخی ،مرد -
رناسی ،تاریخ و غقره ،هنوز در بااب ماشهب هخامنشاقان
اختالف نظر وجود دارد که در زیر به نظریههای بقان راده
میپردازیم.
 -8برخی از پژوهشگران ،این دیادگاه سانتی را کاه زماان
زرتشت مقارن باا اواخار حکومات مادهاا و سارآغاز ظهاور
هخامنشقان بود ،قبو دارند و گشتاساب پادر داریاوش را
همان گشتاساب کقاانی (حاامی بازرگ دیان زرتشات در
اوستا) معرفی مایکنناد .ایان نظار کساانی چاون دوران
گقمن ،اومستد ،ویا دورانات ،اراپقگ  ،هرتا  ،اد .مقار و
آر.سی .زنر است .جر کاامرون و ماریاان مولاه ،پادرااهی
هخامنشی را از داریوش به بعد زرتشتی میدانند.
 -2برخی از پژوهشگران معتقدند که پادراهی هخامنشای
خود پقرو دین آریایی قدیم (پقش از اصالحات زرتشات) و
چند خداپرست هنوتئقست (پرساتش خادایان متعادد باا
اعتقاد برتری کام یکی از خدایان) بودند .هرچند ممکان
است مرد تحات قلمارو حاکمقات آناان باه تادریی دیان
زرتشااتی را پشیرفتااه بارااند .ایاان دیاادگاه کسااانی چااون
بنونقست ،دکتر مهرداد بهار ،نقبرگ ،گقررمن و زرینکوب
است.
 -9بع اای از ایاارانرناسااان ،پادراااهان نقمااه او دوره
هخامنشاای ،بااه ویااژه کااوروش و داریااوش باازرگ را پقاارو
زرتشت نمیراماردند ،ولای پادرااهان بعاد از آنهاا (باه
خصوص از اردرقر دو به بعد) را پایبند به تعالقم زرتشات
معرفی میکنناد .ایان نظار را امثاا دانادامایا ،آباایا و
جکسون ارائه کردهاند.

 -4کسانی چون مری بویس که به تفکقا دققاق تعاالقم
اوستای قدیم (گاثاها)؛ یعنی آماوزههاای خاود زرتشات باا
اوستای جدیاد و حتای باا دیان آریاایی باساتان ،اهمقات
چندانی قائ نقستند ،هخامنشقان را به طور کلی پقرو دین
زرتشتی میدانند ،ولی برخای دیگار از پژوهشاگران مانناد
دیاکونوف تأکقد دارند که پادراهان هخامنشی فقاط پقارو
اوستای جدید (و نه آموزههاای زرتشات در گاثاهاا) بودناد
(گری.)22 :8982 ،
همانگونه که مشاهده کردیم پژوهشگران در این زمقنه بار
اساس پژوهشهای تاریخی ،زبانرناسای ،مارد رناسای و
باستانرناسی نظریههای متفاوتی ارائه میدهناد .بار ایان
اساس در این پژوهش تالش میگردد بر اساس نقاوش باه
جاااای ماناااده در معمااااری رااااخص دوران هخامنشااای
(پاسارگاد ،روش و تخت جمشقد) به تحلق معنایی نقوش
و درک نظا فکری که مندر به ایداد چنقنی نقاوش راده
است ،بپردازد؛ چرا که معماری به جای ماناده از رااهان و
نقوش اجرا رده بر آن ،منطبق با نگاه رخص او حکومتی
و با دیدگاه سقاسی -مشهبی تدسم یافته و باه نوباه خاود
دیدگاه جهانرناختی مشهبی مردمان آن زمان را نقز بقان
میدارد.
الز بااه کاار اساات کااه تحلق ا معنااایی نقااوش رماازی
هخامنشی در تطبقق با نظریههای مشکور برای اولقن بار در
این پژوهش صاورت پشیرفتاه اسات ،اماا مقااالت و کتاب
متعااددی در زمقنااه رناسااایی نقااوش و معرفاای نقااوش
هخامنشی نورته رده که به صورت مختصر و باه فراخاور
اهمق ات در ایاان قساامت بقااان ماایگااردد :از مقااان ایاان
پژوهشگران میتوان به مهدی فرامرز باد غاروی باه ساا
( 8952نقااوش و عالئ ام مقاادس در پدیاادههااای رااگرف
معماااری هخامنشاای) ،راپوررااهبازی ( 8984راهنمااای
مسااتند تخاات جمشااقد) ،ابااو ر دهقااان ( 8938مطالعااه
نمادهای مشهبی در معماری تخت جمشقد) ،مهناز بااقری
( 8938بازتاب اندیشههای دینی در نگارههای هخامنشای)،
ابولقاساام دادور و عااادلی غرباای ( 8938مطالعااه تطبققاای
نقوش برجستهی هخامنشای و ساساانی در ایاران) ،لقلای
مرزبان ( 8934مطالعه نقشمایههای آجرهای لعابدار کاخ
آپادانای روش در دوره هخامنشی) اراره کرد.
هدف از اندا این پژوهش که به روش تحلقلای– تطبققای
صورت میپشیرد پاسخگویی به این سوا است که ماشهب
و دیدگاه جهانرناختی هخامنشقان بر اسااس نقاوش باه
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جااای مانااده باار معماااری آن دوران چگونااه بااوده اساات و
منطبق با کدا نظریههای مشکور است؟
روش پژوهش
این پژوهش به لحاا روش ،تحلقلای-تطبققای و از لحاا
هدف از نوع بنقادی است .از این رو با عنایت به این امر که
محور اصلی این پژوهش معناکاوی نمادهای رمزی راخص
در معماری تمدن هخامنشی در راستای تحلقا ماشهبی و
نگاااه ایاادوئولوژیکی ایاان دوران اساات در ابتاادا نمادهااای
راخص که بقشترین اطالعات را در این زمقنه به ماا ارائاه
میدهند رناساایی و طبقاهبنادی کارده و پاس از آن باه
بررسی مفاهقم و معناای کلای ایان نمادهاا پرداختاه و باا
نظریات پقش رو مطابقت و تحلق نهایی میگردند .در این
مقان بنمایههای اساطقری و مشهبی نقوش نقز پاژوهش و
بررسی میرود .همانگونه که بقان رد در بقشتر آثار نشار
رده ،نقش دین در تدسم نقوش مورد پژوهش قرار گرفتاه
است و یا به صورت کلی تمامی نقوش بارای اثباات ادیاان
مختلا در تمدن هخامنشی مطالعه ردهاند که این امر باه
خودی خود مندر به بقان کلقات مشهبی میگاردد؛ لاقکن
در این مقاله سعی گردید که نقورای بررسای گردناد کاه
بقشترین اطالعات را در زمقنه نگاه ماشهبی در کناار نگااه
فکری هخامنشقان در اختقار ما قرار میدهند و دو آن که
کمتر به آن پرداخته رده است (در زمقنه تحلق معناای و
خوانش محتوایی) .بر این اساس در راستای با نظریاههاای
مطر رده از ساوی پژوهشاگران بازرگ در ایان زمقناه 8
نقش را مورد بررسی و تحلق معناایی قارار دادیام تاا باه
اثباتی محتم تر در زمقنه مشهب هخامنشقان دست یاابقم
که این امر ضرورت و اهمقت این پژوهش را نسبت به سایر
پژوهشهای بقان میدارد.
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کوروش کبقر و نقوش برجساته رکساته در ایان پاژوهش
مورد تحلق قرار میگقرند .انتخاب این نقوش به دو دلقا
است :ی آن که در این پژوهش بقشاترین اطالعاات را در
اختقار ما قرار میدهند و دو آن که با نپرداختن به نقوش
تکراری ،از تکرار و گستردگی مطالب در این مقالاه پرهقاز
میگردد.
بر اساس آنچه که بقان گردید اولقن نقش مورد تحلق در
این پژوهش ،تصویر کوروش با چهار با در ورودی رامالی
کاخ دروازه در پاسارگاد است (رک ( )8اساتروناخ:8933 ،
 .)28درباااره تحلقا ایاان نقااش ،افااراد برجسااتهای چااون
گقررمن ،ابولکال آزاد ،رهبازی و ر .دبقلو .فریه بحثهای
بسقاری کردهاند (ظهوریان ،)238 :8935 ،اما آنچه که در
این نقش برای ما بسقار حائز اهمقت است ،یکی نقاش ماار
روی تا و دیگری نقش چهار با روی بدن کوروش است.
درباره نقش تا بسقاری از پژوهشگران بر این عققدهاند که
آن برگرفته از تا خدای هارپوکرات در مصر اسات (راک
 .)2احتماالً هنر هخامنشی این تأثقر را از طریاق فنقققاه و
نواحی آسقای غربی گرفته بارد که پرستش این ربالناوع
در آنجا نقز رایی بوده است (والیتی.)38 :8983 ،

نقوش مورد مطالعه در پاسارگاد
پاسارگاد یا درت مرغاب جلگاه مرتفعای اسات در راما
غربی استان فارس که در دامنه تپهها و کوههای منشعب از
جباا زاگاارس واقاه رااده اسات (رااهبازی.)83 :8933 ،
پاسارگاد یکی از محوطههای باستانی دوره هخامنشی است
که از سوی کوروش احتماالً به سا  546ق .بنقااد نهااده
رده است .در این محوطه نقوری همچون نقاش کاوروش
باا چهااار بااا  ،نقااش گا  82پاار روی مقبااره و دو نقااش
برجسته رکسته موجود است .از مقان این نقشهاا ،نقاش

شکل  -9طرح رابرت کرپورتر از تمثال بالدار (شهبازي:9331 ،
،)463
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شکل -2خداي هارپوکرات ـ مصر (واليتي)19 :9381 ،

اما همانگونه که بقان رد آنچه که در این تا مهم مای-
نماید نقش ماری است که روی تاا کاوروش قارار گرفتاه
است؛ چرا که این نقش با اندیشه مشهبی زرتشتی مغاایرت
دارد .بدینگونه که در دین زرتشت و کتاب آن اوستا نمااد
مار با چهره منفی بقان میگردد ،به طور مثاا در اساطوره
اژیدهاک در اوستا ،فردی منفوری است کاه نشاان آن دو
مار است و در توصقا آن در آباان یشات ایانگوناه آماده
است« :اژیدهاک سهپوزه ،در سرزمقن باوری ،صاد اساب،
هزار گاو و ده هزار گوسفند او (آناهقتا) را پقشاکش آورد و
از وی خواستار رد :ای اردوی ساور آناهقتاا ،ای نقا  ،ای
تواناترین ،مرا کامقابی ارزانی دار که من هفات کشاور را از
مااردان تهاای کاانم .اردوی سااور آناهقتااا او را کامقااابی
نبخشقد» (اوستا ،)989 :8988 ،بنابراین مشاهده میکنقم
فردی که نشانش مار است به صورت منفی در دین زرتشت
توصقا رده است؛ بنابراین در تحلق نماد ماار ایانگوناه
میتوان اظهار دارت که این نقش (نقش مار روی تاا ) باا
اندیشه مشهبی پقش آریایی چه در ایران و چه در تمادن-
های همجوار به صورت مثبت مطابقت دارد ،به گونهای که
در دوره عقال باستان و هامچناقن در مقاانرودان و مصار
مشاهده میکنقم که مرد مار را مقدس میرامردند و آن
را میپرستقدند (القاده .)93 :8983 ،مار در این فرهنگهاا
دورکننده نقروهای رقطانی است .مارهاا بار دروازههاا ،باه
گرد سر راهان ،به گرد محرابها و بر دستهی ساال هاا و
کوزهها و  ...نقش میردند و در حالی که به خاود پقچقاده

بودند ،تختگاه خدایان به رمار میرفتند .تصویر مااری کاه
بر گرد درخت زنادگی پقچقاده اسات ،خاود نمااد برکات
بخشی بوده و مار در این فرهنگها به مرز خادایی رساقده
است (بهار.)848 :8936 ،
با نقز یکی دیگر از نمادهای مورد مطالعه در ایان بخاش
است .با بر روی بدن انسان یاا حقاوان ،عالمات ایازدی و
نماد قدرت محافظت است (ها  ،)98 :8932 ،همچنقن در
تما سنتها ،با به آسانی باه دسات نمایآیاد ،بلکاه باه
ققمت تعلقمات باطنی و تزکقهی نفاس ،در دورهای اغلاب
طوالنی و پر مخاطره به تصرف در میآید .با های در حاا
تصعقد ،نشانهی آزادی و پقروزی هستند (روالقه و گربران،
 .)68-53 :8988با توجه به مشهب و فرهناگ تمادنهاای
پقش از هخامنشی همچون عقال باستان و حتای تمادن-
های همجوار همچون مقانرودان مشاهده میکناقم باا از
آن خدایان و موجودات مافوقالطبقعاه اسات و ناه رااهان
(رک .)9

شکل  -3نگهبان جادويي کاخ نمورد– ميانرودان ( Frankfort,

)1958: 194

در صورتی که در نقش برجسته کوروش میبقنقم که نقش
با برای پادراه ترسقم رده اسات و ناه بارای یا خادا؛
بنابراین میتوان گفت که کوروش با انتساب این نقشمایه،
به خود و سلطنتش جنبه مشهبی و االهی اعطا کرده و هم
نگاهی آزادمنشانه به مشهب را به ببقنده القاا کارده اسات
(ظهوریان .)233 :8935 ،از دیگر نقوش معناادار کاه نگااه
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مشهبی و فکری هخامنشاقان را نشاان مایدهاد دو نقاش
برجسته ناقص است که با مطالعه تطبققای باا نموناههاای
مقانرودانی میتوان باه معناا و دالیا باه کاارگقری ایان
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نقوش در معماری هخامنشی دست یافت (راک هاای  4و
.)6

شکل  -4راست) نقش برجسته ورودي شمال غربي کاخ ( Sاستروناخ ،)489 :331 ،چپ) نقش برجسته ديو شير-کاخ آشور بانيپال
()Collon & Atl ,2005 : 90

بر اساس آنچه که بقان رد در اولقن نقش برجسته نااقص
به دست آمده از پاسارگاد (رک  :4راست) رااهد نقورای
همچون پاهای برهنه ی انساان و یا نقاش انساانی باا
پاهای الغر منتهی به چنگا هستقم .این نمونه را میتوان
بر مبنای موارد مشابه آروری ،به خصوص کاخ ساناخریب
و آروربانقپا در نقناوا ،مقایساه کارد (اساتروناخ:8933 ،
 .)888در این قسامت مایخاواهقم بادانقم ایان نقاشهاا
نمایانگر چقست و اهمقت آن در چه بوده است؟ باا توجاه
به مقایسه با نمونه مقانرودانی مشاهده میکنقم (راک :4
چپ) که این پاها نشاندهنده دیو رقری با بدن انسان ،سر
رقر ،گوشهای دراز و پندههای پرنده است کاه در اغلاب
مواقه ی دستش را که با آن خندری را نگه داراته ،بااال
میبرد و در دست پایقنی ی چماق دارد و باه طاور کلای
باالتنهاش برهنه است .معموالً دامن کوتاهی به پا دارد ولی
مواقعی که کامالً برهنه است دارای د مدعدی نقاز اسات.
این نوع دیو دست کم برای دورههای آرور نو و باب نو باه
طور حتم میتواند به عنوان «اوگالو« ،»8مخلوق بزرگ آب
و هوا» کاه دیاوی نقکوکاار و محااف در مقابا دیوهاای
رقطانی و امراض بوده ،راناخته راود .او اغلاب هماراه باا
پقکرهی خدای کوبنده 2مشاهده مایراود (بلا و گارین،
 .)833 :8989با توجه به آن که این دیو محااف در برابار
1-Ugallu
2 -Smiting god

نقروهای رر است به احتما با همقن دیادگاه در ایان بناا
نقش بسته است.
در نقش برجسته دیگر که از قسمت ورودی جنوب رارقی
تاالر  Sبه دست آمده است نقشی را مشاهده میکناقم کاه
در آن فردی با لباس ماهی و ی گاو که در حالت ایستاده
ری در دست دارد ،ترسقم راده اسات (راک  :5راسات)
(استروناخ .)888 :8933 ،این نقش از دیگر نقوش معناادار
و قاب تأم است؛ چرا که اینگونه نقشها در نگاه ماشهبی
تمدنهای چون مقانرودان و عقال باستان که مشهبران
متفاوت با دین زرتشت است بسقار حائز اهمقات اسات .در
این مقان نقش گاو در حالت ایستاده باا مقلاهای در دسات
قاب تطبقق با نمونهی به دست آمده از تمدن مقاانرودان
است (رک  :5چپ) .این نقش در تمدن مقانرودان این-
گونه تفسقر میگردد که مقله یاا پارچم در دسات گااومرد
مقانرودانی ،احتماالً حام نماد خدا و صفحه با دار خدای
رمش بوده است .به طور ک این نقش به عنوان مخلوقات
نقکوکار و دافه اهریمن نقز مالحظه میرود (بل و گرین،
.)88 :8989
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شکل  -5راست) نقشبرجسته گاو ـ مرد از دوره بابل کهن (بلک و گرين ،)86 :9383 ،چپ) نقشبرجسته ورودي جنوب شرقي کاخ S

(استروناخ)489 :9331 ،

نقش دیگر در این تصویر انسانی با لباس ماهی است که در
معبد نقنورته آروری میتوان نمونهی آن را مشاهده کارد.
برخی از پژوهشگران پقکرههاایی از ایان قبقا را کاهناان
تطهقرکننده در نظر میگقرند که لباس آنها با بدن مااهی
و یا جامههایی به تقلقد از آن بوده است .به هر حا ح ور

این نوع از پقکارههاا در کااخهاا و معاباد نشاانگر طبقعات
محاف جادویی آنان است (هماان )848 :بناابراین معناای
این نقش که در تصاویر کلای در زیار مشااهده مایکنقاد
(رااک  )6معنااایی باار حفاظاات و نگهبااانی از کاااخهااای
هخامنشی را بازگو میکند.

شکل  -6طرح کامل نقشبرجسته سمت چپ درگاه جنوب شرقي کاخ ( Sحيدرپور)929 : 9386 ،

نقوش مورد مطالعه در شوش
رهر روش در جناوب غربای ایاران و در  258کقلاومتری
خلقی فارس قرار دارد (پقلد )22 :8988 ،وامروزه از آن باه
جز چهارتپه عظقم چقازی بااقی نماناده اسات .ایان راهر
رام سه بخش مدزا -که به لحا اهمقت یکسان نباوده-
اند -است .اولاقن بخاش بناایی اسات کاه روی صافحهای
چهارگوش که به طور مصنوعی باال آورده رده اسات ،قارار
دارد که به آن آپادانا میگویند .دوماقن بخاش یا محلاه
مسکونی است که به آن رهر راهی گویند و سومقن بخش

ی دژ دفاعی کوچ به نا آکروپ است (پرو و دلفاوس،
 .)285 :8936از کاخ روش آجرهاای لعاابدار باا طار و
نقشهای مختلا همچون دیورقر ،گاو باا دار ،ابوالهاو و
 ...به دست آمده است که در باب تحلق معنایی این نقوش
در بسقاری از پژوهشها یاد رده است ،اماا آنچاه کاه در
این پژوهش مد نظر نگارندگان است نقش تقر یا نقزه است
که به تحلق معنایی آن در هق جایی پرداخته نشده است
و مهمتار آن کاه نموناه مشاابه آن را مایتاوان در تخات
جمشقد نقز مشاهده کرد.
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شکل  -3نقش نيزه در شوش (جليلي غياثوند)964 :9314 ،

همانگونه که در رک  3مشاهده میکنقد نقاش نقازه در
روش به همراه گ لوتوس و در نمونهی به دست آماده از
تخت جمشقد نقز به همراه راخ گاو و نقش چلقپاا (راک
 )8طراحی رده است .بر این اساس برای دریافات معناای
این نقش و چرایی تصویرگری آن در معماری کاخهاا مای-
توانقم از نمادهای همراه با نقش نقزه همچون گ لوتاوس،
نقش چلقپا و راخ گاو استفاده کنقم .در تحلق رااخ گااو
میتوان گفت :نماد گاو چه در دین زرتشت و چاه در دیان
مهر عنصری مقدس است به طور مثا در یسنای بقست و
نهم که در وصا گاو و نماد آن ساروده راده بقتای آماده
است که در آن زرتشت به این گونه قربانی اراره مایکناد:
«قربانی که نشر باه آتاش و ناشر باه آب ،ناشری کاه مای-
پندارتند پایداری جهان ماادی باه آن بساتگی دارد از آن
حاص میرد» (بویس )283 :8935 ،و یا زرتشتیها  -آن
زمان که فردی میمرد ،چون تن مرده از بادترین نداساات
در دین زرتشتی رمرده میرود -جاای مارده و مکاانی را

که در آن نعش قرار دارته است با ادرار گاو تمقاز و طااهر
میکردناد (مهادیزاده .)953 :8933 ،در آیاقن مقترایای
قربانی گاو نقطه تمرکز مراسم دینی در آیقن مقتراست .باه
گونهای که مظهار پقاروزی بار طبقعات حقاوانی انساان و
حقات به واسطه مرگ است .در داستان مهرپرساتی گااو از
دست مهر فرار میکند .مهر به دنبا گاو مایرود و گااو را
به چنگ میآورد و سر او را میبرد تا برکت حاصا راود.
مؤبدان زرتشتی گرز گاوساار مهار را باه عناوان نماادی از
جنگی که باید با نقروهای رر دارته بارند با خاود دارناد.
میگویند مهر گرز خاویش را ساه باار در روز بااالی دوزخ
میچرخاند تا نگشارد دیوان عقوبتی بقش از آنچاه سازاوار
آن هستند تحم کنند .با توجه به آن کاه دیان زرتشاتی
دینی است که مبنای آن بر جنگ و نبرد باقن خقار و رار
است در مناس آنها میتوان این اعتقادات اساسای را باه
وضو دید (هقلنز.)886 :8984 ،

شکل  -8تزئينات شاخ گاو ـ کاخ « ه» (شهبازي :9335 ،شکل )22
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همچنقن قرارگقاری رااخ روی بناهاا در گشراته اهمقات
مشهبی دارته بهگونهای که هرچه مقا معناوی و روحاانی
رخصی یا خدا باال بارد بر تعداد راخهاا اضاافه مایراود
(کرماای .)268 :8988 ،قاارار دادن راااخ در باااالی بنااا از
سنتهای کهن در ایران باساتان اسات .در عاقال باساتان
روی مهرهااای بااه دساات آمااده از آن دوران معاباادی را
مشاهده میکنقم که با راخ گاو تزئقن ردهاند.
در تحلق نماد چلقپا نقز اینگونه میتوان اظهار دارت کاه
روی هم رفته چلقپا بردارتهای مختلفای دارد کاه مهام-
ترین آن ،نماد خوررقد ،چهار عنصر ،گردش چهاار فصا ،
نماد پقروری و جاودانگی ،نماد مهر و مهرپرستی و صال و
سازش اسات ( اکارین .)25 :8938 ،باا توجاه باه آن کاه
چلقپا با نمااد خورراقد در ارتبااس اسات و خورراقد نقاز
نمادی در آیقن مهری است ،بنابراین ارتباس چلقپا با آیاقن
مهری منطقی است.
در تحلق نماد گ لوتوس نقز در آبان یشت آمده است که
مادر مهر (آناهقتا) در دریاچه هامون به رنا میپردازد و در
حقن رنا ،نطفه مقدس در رحم او قرار گرفته و مهر چاون
نقلوفری بر سط آب متولد میرود (رک  )3و این نمونه
تولد یکی از مشهورترین نمونههای زایش در آیقن زرتشات
است که در ماورد خاود او و ساه مندای آخرالزماان ایان
مشهب (هورقدر ،هورقدر ماه و سورقانس) نقاز رخ مای-
دهد .همچنقن در این آیقن ،تنها گقاهی که الیق و سازاوار
نگهداری فر زرتشت ،فرزندانش و مهر در دریاچاه کقانساقه
است همان گ نقلوفر آبای اسات (بلخااری قهای:8984 ،
.)33

مهری در این زمان دور از هن نقست چارا کاه در مقباره
کوروش در پاسارگاد نقز عالیم آیقن مهری یاا هماان گا
خوررقدی را نقز مشاهده میکنقم .براین اساس نقش نقزه
هم باید در ارتباس با این نگرش مشهبی طراحای و تدسام
یافته بارد .از این رو به جایگاه این نقش در مشهب مهاری
نقز میپردازیم :آموزههای مهرپرستی به رادت باا نداو و
ستارهرناسی درآمقخته است .در بااور مقتاراپرساتان رو
انسان علوی اسات و از فلا اعلای کاه آسامان هشاتم و
جایگاه مقتراست با گشراتن از هفات ساپهر کاه هرکادا
جایگاه خدایی ویژهای دارند به زمقن هبوس کرده است .در
نتقده فرد مؤمن وظقفه خاود مایداناد کاه باا باه انداا
رسانقدن هفت مقا  ،روحش را ندات داده و دوباره با مقترا
وحدت یابد .این هفت مرحله رام مراحا کاال  ،سارباز،
رقر ،پق خوررقد ،پارسی و پقر اسات (اوالنسای:8983 ،
 .)82با توجه به تحلق مراح یاد رده مایتاوان دریافات
که در کدا مرحله نماد نقزه کاربرد دارته است .باا توجاه
به مطالعات صورتپشیرفته متوجه گشاتقم کاه در مرحلاه
سرباز (رک  )88نقش نقزه کاربرد اساسای داراته اسات؛
چرا که در این مرحله فارد ماشکور وارد جرگاه رزمنادگان
مقترا میرود خدای حامی وی مریخ است و عنصر مرباوس
به او خاک بوده و نمادهای همراهاش نقازه ،تاوبره و کااله
خود است (حسقنی و مقکائقلی.)4 :8935 ،

شکل  -92تصوير از توبره ،نيزه و کالهخود در مرحله سرباز
مهري (حسيني و ميکائيلي)4 :9315 ،

نقوش مورد مطالعه در تخت جمشيد
شکل  -1زايش مهر از گل ـ قلعه ظحاک (قندگر)299 :9382 ،

همانگونه که مشاهده کردید تمامی عناصر ترسقم رده در
کنار نماد تقر یا نقزه با آیقن مهاری در ارتبااس و بقاانگار
مفهو مشهبی این دین هستند که البتاه وجاود اعتقاادات

آثار تخت جمشقد روی صافهای بارآورده راده کاه کمای
بقشتر از  825هزار متر مربه وسعت دارد .خود صفه بر فراز
صخرهای است که از سمت ررق ،پشت به کوه مهار (کاوه
رحمت) قرار گرفتاه اسات و از راما و جناوب و مغارب
درون جلگه مرودرت در استان فاارس پاقش رفتاه اسات
(رهبازی .)28 :8935 ،در این صفه کاخهای بیراماری از
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راهان هخامنشی به دست آمده اسات کاه نقاوش بساقار
ارزرمندی دارند .در این مقان آنچه در این پژوهش مورد
اهمقت است ،جدا راه با موجودات مافوقالطبقعاه اسات
(رک های  88و  .)82در نگاه او این نقوش قدرت پادراه
را نشان میدهند ،اماا باا کمای مطالعاه و تحلقا در ایان
زمقنه به نکات قاب تأملی در زمقنه جهانرناختی مشهبی
هخامنشقان میتوان دست یافت.
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عنوان سالطقن زمقن و آسمان مطر میگردناد و ترکقاب
آنان موجودی با قدرت خارقالعاده با خصلت درنده خاویی
پدید میآورد که هاق موجاودی تواناایی مباارزه باا آن را
ندارد .در گشرته در عقال باستان مدسامه گاریفقن را در
ورودی معابااد باارای حفاظاات قاارار ماایدادنااد (ظهوریااان،
 .)222 :8935حتی در برخی نقوش اولقه ،گریفقن در کنار
درخت زندگی تصاویر راده اسات کاه مایتاوان آن را در
راستای همان نگهبانی و محافظت از رر نقروهای بد تأوی
کرد (جابر انصاری .)888 :8983 ،به طور کلی گریفقن یاا
رقردا نمادی از قدرت عظقم پادراه ،نقروی فوقالعااده و
توانایی لشکریان و همچنقن نقروی محاف و نگهبان باوده
است (همان) .اماا در بع ای از نقاوش باه دسات آماده از
دوران باستان ،جدا خادایان باا گاریفقن را نقاز مشااهده
میکنقم که به ناوعی تواناایی و غلباه بار خاوی درنادگی
گریفقن و عظمت خدایان است (رک .)89

شکل  -99جدال شاه با گريفين ـ کاخ تچر (مرادي غياثآبادي،
)36 :9331

شکل  -93جدال خدا با گريفين ـ آشور نو )(John, 1998: 22

شکل  -92جدال شاه با شير ـ اژدر ـ کاخ تچر ( Tallis,

)Curtis & 2006: 82

در یکی از صحنههای جدا پادراه را مشاهده میکنقم که
با ی موجود مافوقالطبقعه به نا گریفقن به مبارزه مای-
پردازد (رک  .)88در تحلق نماد گریفقن میتاوان ایان-
گونه بقان دارت که گریفقن موجودی ترکقبی از دو جانور
درنده خو همچون رقر و عقاب است که هاردوی آناان باه

اما نکته قاب تأم در این قسمت این امر است کاه جناگ
با غو ها و هقوالهاا در گشراته بار عهاده رخصاقتهاای
ربانی ،فررتگان و ایزدان بود ،اما در تمدن هخامنشی ایان
امر کامالً بر عکس بوده و راه در نبارد باا هقوالهاا تصاویر
رده است و بدین طریق راه ،به رک رخص واجد نقروی
ابرانسانی ظاهر میگردد (اتقنگهاوزن )38 :8933 ،و یاا در
نقش دیگر ،راه در حا جدا با راقر –اژدر تصاویر راده
است .دیو ا رقر یا رقرا اژدر موجودی است که درست بار
عکس گریفقن سر آن به صورت گربهساان و باا و پاهاای
آن به صورت پرنده است .او نقاز هامچاون گاریفقن نقاش
محافظتی دارد و تنها خدایان بودهاند که در جدا باا ایان
موجود ،خوی درندگی و قدرتطلبی آن را مهار میکردناد
(رک .)84
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شکل  -94نينورته در جدال با اسگ (مک کال)19 :9331 ،

بنابراین میتوان گفت ،که جدا با هقوالها در گشرته هام
در ایران (عقال باستان) و هم در مقانرودان وجود داراته
است ،اما باا ایان تفااوت کاه در ایان جادا هاا در مقابا
هقوالها خدایان قرار دارته و آنان را رکسات مایدادهاناد،
تا بدینوسقله آرامش و عدالت را ایدااد و باهگوناهای اماور
جهان را سازماندهی کنند و امنقت را برقرار سازند ،اماا در
ف ای معماری تخت جمشقد و در بافت مورد مطالعه ،رااه
در مبارزه با این هقوالها قرار میگقرد؛ یعنی نقش اصلی ما
در این بافت از خدا به راه تغققار ماییاباد و باا خنداری
هقوالها را از پا در میآورد .ایان امار نشاان مایدهاد کاه
هخامنشااقان مقااا پادراااهان ایراناای را در حااد خاادا یااا
نمایندگان خدا بار زماقن بااال بارده و بار قادرت مااورایی
پادراهان ایرانی بارای غلباه بار درامنان زمقنای و حتای
آسمانی و اسطورهای تأکقد میکنند (دادور و خسارویفار،
.)93 :8938
بنابراین مشاهده میکنقم که در دوره هخامنشی ،نگااه باه
مشهب پقش آریایی و نگااه فکاری -ماشهبی کهان تاداو
دارته است و این امر تنها مختص به اوای سلساله نقسات
بهگونهای که در کتقبه اردرقرراه پس از نا اهورامزدا ناا
مقترا و آناهقتا آورده میرود؛ اگرچه برخی از پژوهشاگران
آن دو را نه دو خدای مدزا بلکه دو مظهر معنوی از مظاهر
اهورامزدا میدانند .بدانمعنا که مهر نور جااودانی و ناهقاد
درخشااش مقاادس و مظهاار تددیااد حقااات بااوده اساات
(فرامرزبد .)86 :8952 ،در تحلق ایان ساخن بایاد گفات
خدای مهر و آناهقتاا طباق نوراتههاای اوساتا و مادارک
باستانرناختی دو ایزد بودهاند و نه دو مظهر .به طور مثا
آناهقتا در اوستا به معنی بیل و ناآلوده است که میتاوان
آن را به معنی پااک و نااب و بایآالیاش گرفات (اورناگ،
 .)68 :8948تدساام او در آباان یشاات اوسااتا ،زناای اساات
جوان ،خوشاندا  ،بلند باال ،زیباچهاره باا باازوان سافقد و
اندامی برازنده ،کمربناد تناگ در مقاان بساته ،باه جاواهر

آراسته ،یا طوقی زرین بر گردن ،گوروارهای چهارگوش در
گوش ،تاجی با صد ستاره هشتگوش بر سار ،کفاشهاایی
درخشان در پا ،باا باالپورای زریان و پارچقن» (آموزگاار،
 .)22 :8988حتی در تمدن ساسانی که بساقار پایبناد باه
اصو و قوانقن مشهبی زرتشتی باودهاناد در طااق بساتان
میبقنم که نقش ایزد آناهقتا و مهر در پشت سر پادراه که
در حا گرفتن حلقه سالطنت از اهورامزداسات ،باه طاور
مستق و با نمادهای خاص خود نقش رادهاناد (جاوادی،
)59 :8985؛ بنابراین ایزد آناهقتا و مهر به صورت دو ایازد
مطر هستند و نه دو مظهر.
نتيجهگيري
همانگونه که در ابتدا بقان گردید هدف از اندا این
پژوهش تحلق معنایی نقوش و درک نظا فکری مشهبی
است که مندر به ایداد چنقنی نقوش رده است؛ چرا که
معماری بهجایمانده از راهان و نقوش اجرایی بر آنها
منطبق با نگاه رخص او حکومتی و با دیدگاه سقاسی-
مشهبی تدسم یافته و به نوبه خود دیدگاه جهانرناختی
مشهبی مردمان آن زمان را نقز بقان میدارد .براین اساس
سه معماری مهم بهجایمانده از هخامنشقان که دارای
نقوش معنادار هستند (پاسارگاد ،روش ،تخت جمشقد)
انتخاب ردند ،سپس از مقان نقوش بهجایمانده تنها 8
نقش که در تحلق ما در این پژوهش ،بقشترین کم را
میکرد در چهار گروه :انسانی ،اسطورهای ،هندسی و
گقاهی تقسقم گردیدند .سپس بر اساس نمادرناسی و
مطالعه تطبقققی مشاهده گردید (جدو رماره  )8که
نمادهای موجود به نگاه مشهبی پقش آریایی ،مهری و
حتی مقانرودانی اراره دارند؛ همچون نماد مار که در
مشهب عقال بسقار مهم بوده و در تا کوروش استفاده
رده است .نقش نقزه ،گ لوتوس و چلقپا که نشانی از
مشهب مهری هستند و یا ح ور دیوهای محافظتی که از
نمونههای بارز نگاه مشهبی تمدن مقانرودان است .هم-
چنقن جدا راه با نقروهای مافوقالطبقعه که بر خالف
تمدنهای پقشقن بوده و نشانی از جایگاه واالی مشهبی
مقا راه در دورهی هخامنشی است .بر این اساس با
مطالعه این نمادها و دریافت نظا معنایی مستتر در آنها
میتوان با تطبقق با نظریههای موجود در باب مشهب و
نگاه فکری هخامنشقان که در ابتدای این پژوهش مطر
گردید ،اینگونه سخن گفت :نخست آن که این دیدگاه که
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پادراهی هخامنشی خود پقرو دین آریایی قدیم (پقش از
اصالحات زرتشت) و چند خداپرست هنوتئقست (پرستش
خدایان متعدد با اعتقاد برتری کام یکی از خدایان)
بودند ،بقشتر محتم است .دو آن که در نظا مشهبی
هخامنشقان باالترین مقا خود راه بوده و به عنوان
نمایندهی خدا روی زمقن به حکومت میپرداخته است که
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نمادهای موجود با قاطعقت آن را به اثبات میرساند و سو
آن که وجود نگاه مشهبی دیگر تمدنها همچون عقال ،
مقانرودان و مصر در تمدن هخامنشی نشانی از تسام
مشهبی و نه تعصب زرتشتی است و این امر در طو
سلسله هخامنشی مشاهده میگردد.

جدول  -9تحليل معنايي نمادهاي مطالعهشده در پژوهش (مأخذ :نگارندگان)

نقش مورد
مطالعه

شماره

نمادشناسي

تحليل محتوايي در تمدن هخامنشي

تصاوير
9

نقش مار در تا
کوروش

نماد حفاظت و قدرت و همچنقن نماد خدایان در
تمدن عقال و مقانرودان و مصر

نماد قدرت و حفاظت

2

نقش با در نقش
کوروش

نماد ایزدی ،پقروزی و قدرت در تمدنهای عقال
و مقانرودان

اعطا کردن جنبه مشهبی به حکومت خویش و نگاه آزادمنشانه
به مشهب

3

نقش گاو -مرد

نماد مخلوق نقکوکار و دافه اهریمن در تمدن
عقال و مقانرودان

نماد حفاظت

4

نقش اوگالو

دیو نقکوکار و محاف در مقاب دیوهای رقطانی
و امراض در مقانرودان

نماد حفاظت

5

نقش نقزه

مرحله سرباز در آیقن مهری

با توجه به قرارگقری در کنار سه نماد چلقپا ،گ لوتوس و راخ
که نمادهایی آیقن مهری هستند میتوان نماد مهری محسوب
کرد

6

نقش چلقپا

نماد خوررقد و ایزد مهر

نماد مهری

3

نقش گ لوتوس

نماد ایزد مهر

نمادی مهری

8

نقش راخ

نماد قدرت ،نماد مهری

نماد مهری

1

نقش جدا راه با
هقوالها

در دیگر تمدنها جدا خدا با هقوالها نشان
قدرت

جدا راه با هقوال نماد مقا واالی مشهبی راه -نماینده خدا بر
زمقن
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کرمی ،مهرناز ،8988 ،بررسی تأثقرات متقاب موجودات افسانهای ا ترکقبی دو تمدن ایران و بقنالنهرین بار یکادیگر
با تأکقد بر رک و معنا ،پایاننامه کاررناسی اررد ،دانشکده ادبقات و علو انسانی ،دانشگاه تربقت مدرس.
گری ،لویس ،8982 ،هخامنشقان و دین زرتشت ،ترجمه :حسقن حقدری مدله ررد ،سا چهار  ،راماره  82صاص:
.22 - 23
معارفی ،اکبر ،8938 ،جهانبقنی ایرانی (پژوهشی تطبققی در مبانی مشترک اسطوره ،فلسفه و عرفانی ارانای باا علاو
جدید) ،تهران :نشر ررکت کتاب.
م کا  ،هنریتا ،8933 ،اسطورههای بقنالنهرینی ،ترجمه عباس مخبر ،تهران ،نشر مرکز.
والیتی ،رحقم ،8983 ،تأثقر هنر مل تابعه امپراتوری هخامنشقان بر هنر و معماری آنها ،مدله با نظار ،راماره ،84
صص.83 – 34:
ها  ،جقمز ،8932 ،فرهنگ نگارهای نمادها در هنر ررق و غرب ،ترجماه :رققاه بهازادی ،چااپ رشام ،تهاران :نشار
فرهنگ معاصر.
هقلنز ،جان راس  ،8984 ،رناخت اساطقر ایران ،ترجمه :ژاله آموزگار و احمد تف لی ،تهران :نشر چشمه.
القاده ،مقرچا ،8983 ،اسطوره بازگشت جاودانه ،ترجمه :بهمن سرکاراتی ،چاپ او  ،تهران :نشر قطره.
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