
چكيده : در آثار برجاى مانده و بدست آمده از دوران كهن، تصاوير 
و نقوش اجرام آسـمانى، انسـان، حيوان، گياه و سـنگ جلب نظر 
مى كند، كه با بررسى اين نقوش رابطة تنگاتنگ و نامريى و مفاهيمى 
فراتر از شـكل ظاهرى آنها به دسـت مى آيد. تمام آثار و شواهد، 
بيانگر اين مسئله مى باشند كه نقش هاى كهن در بين اقوام و ملل 
مختلف بيشتر ريشه در فرهنگ، مذهب و باورهاى قومى مردمان 
دارد. براى شناخت اين نشانه ها بايد آثار برجاى مانده و يافته شده 

از دوران  گذشته مورد پژوهش و بررسى قرار گيرند.

واژگان كليدى : ماه، ايزدبانو، گياه، رستنى، حيوان، بارورى، آب.

Celestial Landscape
A Look at Moon Motifs in Ancient 
Iran
Abstract: Ancient artefacts are full of motifs 
of celestial bodies, humans, animals, plants 
and rocks. A closer study of these motifs re-
veals broader concepts beyond their mere ap-
pearance. Evidence proves that these ancient 
motifs are rooted within a nation’s culture, re-
ligion, and tribal beliefs. A better understand-
ing of these images requires a comprehensive 
study of artefacts and relics dating from an-
cient times.
 Hypothesis: From prehistoric times to the end 
of the Ancient Age, Iranians have sanctified 
and worshipped the moon as a symbol of the 
goddess of birth and fertility, Sin and Anahita

Keywords: moon, goddess, plants, animals, 
fertility, water.
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Since the moon’s cycle of transformation resembled 
the endless cycle of birth, life and death and a crescent 
moon looked like a cow’s horn, ancient Iranians consid-
ered it as a symbol of birth and fertility and the protector 
of livestock.

شـباهت چرخة بى پايان تولد، زندگى و مرگ با تغييرات شـكلى ماه در 
يك تناوب زمانى و شباهت هالل ماه با شاخ گاو باعث شد كه مردمان ايران 
 زميـن طى هزاره هاى متمادى، ماه را به عنوان نماد زايش و بارورى و حافظ 

چارپايان قلمداد كنند.

مقدمه
 در باور اقوام باستانى؛ جمادات، گياهان، حيوانات، انسان و اجرام آسمانى (ماه، خورشيد 
ــتارگان) داراى روح و روان بودند و ايزدان در آنها نهفته بود. از نقش آنها به  و ديگر س
ــتند. مردم بابل، خدايان آسمانى  ــان دادن آن الهه سود مى جس عنوان نمادى براى نش
ــاير حيوانات مجسم  ــتارگان و زمينى را در قالب قوچ، گاو نر، كژدم و س را به صورت س
مى كردند. مصريان قديم برخى از خدايان را مظهر خورشيد مى پنداشتند و در شهرهاى 
مختلف آنها را به نام هاى هوروس، آنوبيس و آلتون مى خواندند و اغلب، آنها را به صورت 
ــر حيوان مجسم مى كردند؛ هوروس،  ــان و س حيوانات مقدس و يا موجودى با تنه انس
ــغال و خداى آمون به صورت قوچ  ــانى با سر شاهين بود، آنوبيس، انسانى با سر ش انس
مجسم مى شد. اين عناصر و نمادها در مذاهب الهى مانند مسيحيت نيز گاه نقش مهمى 
ــت. "چون  ــده اس ايفا مى كند؛ چنانكه در انجيل، كبوتر پرنده اى مقدس معرفى مى ش
ــى هم تعميد گرفت، دعا مى كرد، آسمان شكافته شد و  تمام قوم تعميد يافتند و عيس
روح القدس به شكل كبوترى بر او نازل شد..." (انجيل متى، 1355 :4) ماه از قديم ترين 
اجرام سماوى بوده كه در ميان اقوام بيش از تاريخ ستايش مى شده است. به نظر پاره اى 

از محققين، ماه در زمره خدايانى است كه از لحاظ تاريخى اولويت داشته اند.

فرضيه 
مردم ايران زمين، از دوران پيش از تاريخ تا پايان عصر ايران باستان، ماه را به عنوان 
ــتايش  ــين و بغ دخت اناهيتا تقديس و س ــوى مادر، ايزدبانوى بارورى، س ــاد ايزدبان نم

مى كردند.

ماه
ــتين، تغيير شكل ماه بود كه آنها را به  ــان هاى نخس يكى از جاذبه هاى ماه براى انس
ــت. ماه، زمانى پُر (كامل) و  ــر و چون و چرايى درباره اين اختر تابناك برمى انگيخ تفك
زمانى كاسته مى شد و باالخره براى مدتى ناپديد مى گرديد، چونان زندگى بشر كه پس 
از تولد بزرگ و بالنده شده آنگاه در سرازيرى كسر و نقصان افتاده و باالخره با رسيدن 
ــت و چنين بود كه  ــتاخيزى هس مرگ از ديده ها ناپديد مى گردد. اما در پس مرگ، رس
حركت ماه با سرنوشت انسان از ابتدا رقم خورد. اين بازگشت جاودانى ماه و اين تناوب 
ــاخت كه به طور كلى كوكب ضرب آهنگ هاى زندگى است.  بى پايان، از ماه، اخترى س
ــان هاى نخستين، ماه؛ خالق آب، رستنى ها و  ــگفت آور نيست كه از نظر انس بنابراين ش

بارورى باشد (الياده، 1372 :162).
نوع هستى ماه سرشار از حيات و قابليت و احياى مجدد است، بدين سبب، ماه يكى از 
اجرام سماوى بود كه از قديم ترين ايام در ايران و جهان پرستش مى شد. مناسبات ماه 
و باران و رستنى ها نيز مشهود بود، عالم نبات نيز تابع همان تناوبى بود كه از ماه نشأت 
ــبب گرماى ماه مى رويند :  ــته هاى ايران كهن آمده كه گياهان به س مى گرفت. در نوش
ــبز از زمين برويد، من  ــه در بهار گياه س ــنايى بتابد هميش "... و در هنگامى كه ماه روش
مى ستايم ماه حامل نژاد ستوران را بغ.... تابنده، سودمند، سبزى روياننده، آبادكننده، بغ 

درمان دهنده را" (پورداوود، 1356 : 323). 

نقش ماه بر چهره آثار 
ــاه در ادوار مختلف  ــر متعددى از م ــى در ايران، تصاوي ــافات باستان شناس در اكتش
بدست آمده كه بيانگر اهميت اين جرم كيهانى در باور مردم اين سرزمين بوده است. ماه 
كه شب تيره و ظلمانى را روشنى مى بخشيد همواره به عنوان يكى از خدايان، ستايش 
مى شد. شباهت هالل ماه با شاخ گاو انگيزه اى بود كه ماه را حافظ ستوران و چارپايان 
و به ويژه گاو تصور كنند و بارورى جانوران را همانند رشد و حاصلخيزى گياهان، تابع 
ماه بدانند. دركاوش هاى شهداد، مهر استوانه اى بسيار جالب توجهى با نقش خداى ماه، 
حامى گياهان و حيوانات مربوط به هزاره سوم قبل از ميالد بدست آمده كه تصوير ماه 
ــان مى دهد كه از بدن او خوشه هايى كه احتماالً  را به صورت خدايى مؤنث درحالى نش
گندم است، روييده اند و در سوى ديگر مهر، اين الهه به عنوان خداى حامى حيوانات در 
حالى كه حيوانات متعددى در كنارش قرار دارند به صورت نيم رخ با شاخ هايى در باالى 

سرش ديده مى شود و هالل ماه در بين دو تصوير به چشم مى خورد (تصوير 1).
ايالمى ها، خداى ماه را «سين» مى ناميدند و همانند بابلى ها آن را پرستش مى كردند. 
ــتوانه اى شكل مكشوفه از شوش  ــين، هالل ماه بود و تعداد زيادى مهرهاى اس مظهر س
(اواخر هزاره سوم و اوايل هزاره دوم پيش از ميالد) نقش خداى سين را كه مورد احترام 
و پرستش اهالى آن سامان بوده به صورت هالل ماه در زمينه مهر يا در باالى سر خداى 

ايستاده و يا نشسته بر تخت نشان مى دهد (بيانى، 1363 : 82)؛ (تصوير 2).
ــط ماه موجب اعتقاد به  بدين گونه، تصور بارورى جانوران و حاصلخيزى گياهان توس
ــارورى گرديد كه در اغلب تمدن هاى پيش از آريايى ايران به  ــاه به عنوان ايزدبانوى ب م
ــم مى خورد. در ميان اقوام آريايى ساكن ايران كه در هزاره  ــين و نانا به چش نام مادر س
دوم پيش از ميالد به ايران مهاجرت كردند؛ پرستش ماه به صورت نماد ايزد بانو اناهيتا 
جلوه گر شد. بغ دخت اناهيتا؛ نماد آب هاى پاك، فراوانى، بارورى، بركت عشق، زناشويى، 

زايش و پيروزى است كه نمادهاى اناهيتا به اختصار در جدول 1 آمده است :

شكل رنگگياهعنصرفلزمظهر انسانىمظهر جانورىمظهر آسمانىايزدبانو
هندسى

قطره باران سفيدانارآبنقرهزن زيباگاوهالل ماهاناهيتا
(مثلث)

جدول1. نمادهاى اناهيتا. مأخذ : نگارنده.

تصويـر7. بشـقاب سـيمين 
زرانـدود بـا نقش برجسـتة 
قـوچ  شـكار  قلم زنى شـدة 
ساسـانى  پادشـاه  توسـط 
(فيـروز يا قبـاد اول). اواخر 
قرن پنجم پس از ميالد. محل 
نگهدارى : موزة متروپوليتن، 
نيويورك. مأخذ : محمدپناه، 

.197 : 1385
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ــالمى بر جاى مانده و در فرهنگ و  ــره بعضى از اين نمادها، حتى در دوران اس خاط
ادبيات ايران زمين به صورت هاى مختلف منعكس شده است.

زهامون بر آمد خروش چكاو چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو  
(فردوسى)

ــده است. در «نوروزنامه» اثر «حكيم عمر خيام»  ــته ش در اينجا ماه و گاو يكى دانس
آمده است : "زر اكسير آفتابست و سيم اكسير ماه، و نخست كس كه زر و سيم از كان 
بيرون آورد جمشيد بود، و چون زر و سيم از كان بيرون آورد فرمود تا زر را چون قرصة 
آفتاب گرد كردند، و بر هر دو روى صورت آفتاب مهر نهادند،... و سيم را چون قرصه ماه 

كردند و بر هر دو صورت ماه مهر نهادند..." (خيام، 1385 : 20).
ــاه مورد توجه و  ــى مى توان پذيرفت كه م ــده در دوران هخامنش ــار برجاى مان از آث
تقديس بوده؛ به طورى كه نقش ماه بر روى مهرها، سفال ها و سكه ها و نمادهاى آن در 
نقش برجسته ها بيانگر اين واقعيت است. بر روى تعداد زيادى از مهرهاى دوران هخامنشى، 
نقش ماه به ويژه هالل آن به چشم مى خورد. پس از راندن جانشينان اسكندر از ايران و 
با استقرار اشكانيان، ماه و نمادهاى آن در آثار اين دوره بيش از دوران هخامنشى ديده 
مى شود. اشكانيان حكومتى خودگردان را بنياد نهادند كه نزديك به نيم قرن دوام يافت 
ــطه آزادانديشى و حكومت فدرال يا دموكراتيك، آزادى و  (248 ق. م تا 224 م) به واس
تنوع اديان در اين دوره از تاريخ ايران چشمگير است. تصاوير ماه بر تنديس ها، مهرها و 
سكه ها به وفور به چشم مى خورد، مخصوصاً سكه هاى ارد اشك سيزدهم و فرهاد چهارم 
ــتايش ماه در اين دوره  ــد كه س ــند. به نظر مى رس (تصوير3) مزين به تصوير ماه مى باش
ــمه گرفته و در رابطه با الهه اناهيتاست، تنديس هايى از  ــتر از افكار آريايى سرچش بيش
اناهيتا مزين به هالل ماه نيز از اين دوره بر جاى مانده كه مؤيد اين نظريه مى باشد. آثار 
ــلوكيان و پارتيان (250 پ. م  برجاى مانده از فرمانروايان محلى ايالت پارس در زمان س
تا 224 م) نشانه تقديس و ستايش ماه در مدتى نسبتاً طوالنى در آن ناحيه مى باشد. در 
زمان هخامنشيان، پارس نقش مهمى در امپراتورى را به عهده داشت، حكام آن ناحيه از 

خاندان سلطنتى و از امتيازات خاصى برخوردار بودند. 
ــت آمده از تاريخ و فرهنگ اليمائيان بر اساس بررسى سكه هاى  آگاهى و اطالع بدس
متعددى است كه از آنها برجاى مانده و همچنين نوشته مورخانى كه بيشتر با ذكر تاريخ 
فرمانروايان سلوكى و اشكانى و ساير اقوام معاصر، اشاره اى نيز به تاريخ اليمائى نموده اند. 
نقش برجسته هايى كه در دل كوه ها و صخره ها كنده شده و همچنين مجسمه ها و آثار 
معمارى در ناحيه مسجد سليمان و حومه آن مى تواند تا حدودى راهگشاى پژوهشگران 
در اين باره باشد. در حقيقت، اليمائيد بر قسمتى از منطقه ايالم كهن كه بين كوه هاى 
ــد، راهى كه از اهواز كنونى  ــوش واقع بود، اطالق مى ش ــمت شرقى ش بختيارى يا قس
گذشته و به اليمائيد مى رسيد يكى از شاهراه هاى اقتصادى و بازرگانى در زمان سلوكى ها 
و اشكانيان محسوب مى شد. اليمائيان مردمانى بودند كه عمدتاً  در مناطقى مانند جلگه 
«رود دز» به كشاورزى و دامپرورى اشتغال داشتند. بر طبق نوشته ها و مدارك موجود، 
ــرزمين اليمائيد، معابد  ــر س ــتيدند و براى او در سراس ــا ايزدبانو «نانايا» را مى پرس آنه
ــكوهى برپا نموده بودند؛ اين معابد سرشار از هدايا و نذورات گرانقيمتى بود كه گاه  باش
حس طمع همسايگان را تحريك نموده و باعث جنگ و ستيز آنها با اليمائيان مى گرديد، 
آنتيوكوس سوم كه در نبرد با روميان در سال (190ق.م) بيشتر قدرت خود را از دست 
داده بود، كوشيد تا با حمله به اليمائيد و غارت معبد «نانايا» به اوضاع مالى و اقتصادى 
خود سروسامان ببخشد. نماد ايزدبانو «نانايا» هالل ماه بود كه نقش آن بر اكثر سكه هاى 
ــاورزى و دامپرورى و  ــم مى خورد در تصوير4 (ارد اول) رابطه ماه با كش اليمائيان به چش

رويش و زايش گياهان و جانوران و بغ بانوان محسوس مى باشد.
ــال 323 پ. م به  ــى در س ــه فرمانروايان پارس از انقراض امپراتورى هخامنش اگرچ
ــكندر درآمدند، اما فاتح مقدونى آنها را در مقام خود نگاه داشت. ظاهراً، اين  تابعيت اس
عمل را بدان جهت انجام داد كه مى خواست از نفوذ آنها بر ساكنان جنوب ايران استفاده 
ــظ نظم و آرامش در ناحيه  ــلوكيان و پارت ها نيز از وجود آنها براى حف ــد، بعدها س كن
پارس استفاده كردند و بدين ترتيب در روزگار اين سلسله، استان پارس كه قبًال زادگاه 
ــيان بود، بسيارى از سنت ها و اعتقادات مذهبى امپراتورى كهن را نگاه داشته  هخامنش
بود. بر روى سكه هاى شاهان محلى پارس، نقش ماه برفراز ديهيم و يا داخل آن، نشانه 

تقديس ماه در آن دوران مى باشد (تصوير 5). 

ناهيدپرستى در ميان مردم و فرمانروايان اين ناحيه رواج داشته و آخرين فرمانرواى 
آنها به نام اردشير كه عالوه بر حكومت، پريستار و متولى معبد اناهيتا در استخر بود پس 
ــكانيان، امپراتورى ساسانيان را بنيان نهاد (224-651م). ساسانيان از  از برانداختن اش
آغاز تا پايان فرمانروايى، ماهيتى مذهبى براى حكومت خود قايل بودند. در هنر ساسانى، 
ــده؛ به طورى كه بررسى و پژوهش هنر اين  ــم ش ــه مذهبى به نحو دقيقى مجس انديش
ــى مذهبى مى انجامد. شاهان ساسانى مراسم تاج گذارى  دوره در نهايت به تصويرشناس
را در معبد اناهيتاى استخر برگزار مى كردند و اين رسم تا انقراض سلسله ادامه داشت.  
آخرين فرمانرواى ساسانى، يزدگرد سوم، در اين معبد مراسم تاج گذارى را انجام داد. بر 
اكثر سكه هاى ساسانى، نقش هالل ماه به چشم مى خورد (تصوير 6) همچنين بر مهرها 
و ظروف سيمين و زرين تصوير ماه به زيبايى بر تاج فرمانروايان و بزرگان آن دوره نقش 
ــته ها نيز تصوير ماه به صورت نمادى مذهبى  ــت (تصوير 7). در نقش برجس گرديده اس
جلب نظر مى كند. در نقش برجسته تاق بستان، هالل ماه بر پيشانى ايوان و تاق بزرگ 
آن جلوه گر شده است. برخى از محققان، تاق بستان را يكى از نيايشگاه هاى اناهيتا در 
ــته اند، بركه زيباى آب با نقش اناهيتا و تصاوير هالل ماه مى تواند  ــانى دانس دوران ساس

مؤيد اين نظريه باشد.

جمع بندى
مجموعه بهم پيوسته ماه، بارورى، زن، آب و باران را مى توان در باورهاى مردم ايران 
ــورت الهه زمين، الهه  ــرد و جلوه هاى ماه را به ص ــايى ك ــن در طى هزاره ها، شناس زمي
بارورى، الهه سين و الهه اناهيتا را از دوران پيش از تاريخ تا پايان ايران باستان به صورت 
نقشى زيبا و دلپذير بر پيشانى پر فروغ تمدن و فرهنگ اين سرزمين مشاهده نمود. به 
طوركلى، ماه به عنوان ايزدبانوى بارورى در بيشتر تمدن هاى آريايى ظاهر شده است و 
ــاخ گاو ديده مى شود. تصاوير ماه بر تاج هاى  ــان هالل ماه يا ش در ايران نيز اناهيتا با نش

ساسانى نشان از ايزدبانوى بارورى دارد 
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