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  ايف الوهي ناهيد به روايت آثار هنريبازنمايي وظ
  1زاده آزاده پشوتني

  چكيده
هاي كهن، حضور نيروهاي ماوراءالطبيعه در قالب تصاوير طبيعي ملموس است و زندگي دنيوي  در آثار هنري تمدن

خيزي  حاصلزندگي ايرانيان باستان بر نظام كشاورزي استوار بوده؛ لذا . زند آدميان را با نيروهاي آسماني پيوند مي
انـد و   هـاي كهـن داشـته    اي در فرهنگ ايزدبانوان و الهگان باروري جايگاه ويژه. و باروري اهميت بسيار داشته است

، گياهـان،  )البروج منطقة(شكل فيزيكي و متافيزيكي ايشان در ارتباط با عناصر طبيعي چون حركت اجرام سـماوي  
ها در ايران  خيزي و باروري و موكل آب ناهيد، نماد حاصل/ ي آناهيتاايزدبانو. حيوانات و آالت موسيقايي پيوند دارد

اين نذرها بيانگر . كردند هاي متعدد بنا و نذرهاي فراوان نثارش مي بلندپايگي وي به حدي است كه عبادتگاه. است
وره حلـول  يافتة آناهيتاست كه در آثار هنري بسيار نفيس و ملهـم از ادبيـات دينـي آن د    وظايف روحاني جسميت

هاي نادرست را كاسته و شناسايي ايـن   از اين روي، بازنگري ادبيات ديني و توصيفات ديني ناهيد، تحليل. اند يافته
آثار / تصويري(اي و اسنادي  هاي كتابخانه اين نوشتار سعي دارد با گردآوري. كند ايزدبانو را در آثار هنري ممكن مي

ري به تحليـل و توصـيف ايـن موضـوع بپـردازد؛ تـا وجـوه اشـتراك ايـن          به روش مطالعة تطبيقي آثار هن) هنري
هاي هنري و تصـويري مشـترك ميـان آناهيتـاي ايرانـي و ديگـر        الهگان در جوامع مادرساالر و كهن و ريشه مهين

  .ايزدبانوان باروري هويدا شود

  كليدواژگان
  .و موسيقي زهره، گياهان/ آناهيتا، ايزدبانو، حيوانات، اجرام سماوي
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  مقدمه و بيان مسئله
اند كه بنابر عقايـد مردمـان آن    خيزي داشته هاي باروري و حاصل النوع رب هاي كهن اغلب تمدن

جوامع كهن نيز بـراي جلـب   . فرهنگ، حضور ايشان متضمن فزوني بارندگي و باروري بوده است
. كردنـد  تقـديم مـي   رضايت ايزدان و ايزدبانوان باروري، معابدي برپا و نذرهايي بـه پيشگاهشـان  

  .اند ماية پژوهش پيش رو را تشكيل داده مانده و دست تعدادي از اين نذرها در گذر ايام باقي
هاي بصري و فيزيكـي الهگـان بـه همـراه تركيبـي از عناصـر        مانده، جنبه در آثار هنري باقي

ركيبـات  دهنـدة موجـود در ت   نماد و اجـزاي تشـكيل  . طبيعي، بيانگر وظايف روحاني ايشان است
در (شـده   گر و همراه با وظـايف محـول   ظاهري الهة باروري ايران، آناهيتا، به فراخور ايزدان ياري

تأثير نقل و انتقاالت فرهنگيِ ديگـر   ، دچار تغيير و تحوالت معناداري شده كه تحت)راستاي نذر
  .جوامع است

ئـم نمادينشـان و توجيـه    اين نوشتار، به معرفي ايزدبانوان باروري مؤثر و بزرگ همراه بـا عال 
  .پردازد ناهيد ايراني مي/ الگوي تصويري الهة آناهيتا

  تحقيق ها و هدف پرسش
آيا ادبيات ديني موجود در عصر ساساني بر توليدات هنري و بصـري ايزدبـانوي ناهيـد تـأثير     . 1

 نهاده است؟
آالت  آيا عناصـر بصـري و نمـادين ديگـر همچـون گياهـان، حيوانـات، اجـرام سـماوي و         . 2

 گذارند؟ موسيقيايي، همگام با شرح وظايف روحاني الهة آناهيتا، پا به عرصة ظهور مي
گر ايزدبانوي آناهيتا، در قالب بصري و نمادين خاصي  عنوان همراه و ياري آيا ايزد بهرام به. 3

  يابد؟ حضور مي
الخص هـاي بـاروري و بـا    النـوع  هدف از اين پژوهش، بررسي تحـوالت معنـايي و فرمـي رب   

اغلب آثار هنري عصر ساساني با موضوعيت آناهيتا توضـيحات و  . ايزدبانوي آناهيتا در ايران است
هـايي از متـون كهـن و     اين نوشتار سـعي دارد بـا آوردن نمونـه   . تفاسيري نادقيق و اشتباه دارند

  .تري براي اين آثار عرضه كند ديني به همراه آثار باستاني، تفاسير دقيق

  رات الهة آناهيتاتأثير و تأث
و  ليسـا  امـان كشـاورزان بـا خشـك     مبارزة بي .شگفت است يسرگذشت آب و ايرانيان سرگذشت

تقـدس آب در دوران  . ، تقدس الهة آناهيتا را با خـود داشـت  جهاندن آب از قلب كوهساران برون
موقع  باستان به دليل زندگي كشاورزي است، زيرا ادامة زندگي كشاورزي جز با بارش منظم و به

آمده از ايرانيان در ادوار مختلف تـاريخي   دست رو در همة نقوش به پذير نيست و ازاين باران امكان
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رو، ايرانيان اردويسورآناهيتا يـا   ازاين]. 166، ص34[توان ديد  همواره نياز به آب و بارندگي را مي
او نطفـة مـردان را    هاي روي زمين دانسته و معتقـد بودنـد   آناهيد يا ناهيد را سرچشمة همة آب

نام او در پهلـوي آناهيـد   . پااليد كند و شير را در پستان مادران مي پاك و رحم زنان را تطهير مي
و ] 395 ، ص35[اسـت  » ناآلوده و پـاك «اين اسم به معناي . و در فارسي ناهيد آورده شده است

ارپايـان و گياهـان و   منزلة افزايندة حيات و حـامي چه  به) چشمه(اين رود  اوستادر يشت پنجم 
همچنين، ناهيد بود كـه  . شود بخشد نيايش مي اي كه به همة كشورها رونق و حركت مي چشمه

، يشـت  2[ها موفق شدند بر دشمنان خود ظفر يابنـد   همة دالوران نخستين را نيرو بخشيد و آن
] شـتر اسـت  يكي از مـوارد مشـترك ميـان ايزدبـانوي آناهيتـا و اي     : چهارپايان و گياهان]. [پنجم

  ).9شكل (
، 41[ايزدبــانوي ناهيــد در دورة هخامنشــي حــافظ ســلطنت و آثــار ســلطنتي بــوده اســت  

پرسـتي از دوران   اي تمثـال  البته، ايزدبانوي آناهيتا در دوران هخامنشي همراه با گونـه ]. 178 ص
وم گـذاري اردشـير د   آداب تـاج «: نويسـد  كه پلوتـارك مـي   داريوش دوم در ايران رايج شد؛ چنان

آناهيتـا انجـام   / گـاه متعلـق بـه آتنـا     هخامنشي در پاسارگاد، توسط روحاني پارسي در پرسـتش 
: نــد ازا شناســي در رابطــه بــا آناهيتــا عبــارت تــرين منــابع باســتان مهــم]. 3، بنــد 14[» گرفـت 
ها كه عموماً بـه بعـد از دوران اردشـير دوم هخامنشـي مربـوط       ها و سكه ها، تنديس نبشته سنگ
هـايي از او را در   زيرا اين پادشاه به ايزدبانوي ناهيد سخت دلبستگي داشـت و مجسـمه  شود،  مي

طـور   از دورة هخامنشي تا پايان دورة ساساني، ملكه به]. 10 ، ص38[سراسر بالد پارس برپا كرد 
  ].177ـ176 ، ص41[شد  مشخص نماد زميني آناهيتا محسوب مي

اشكانيان ادامه داشته و تا بـالد آسـياي صـغير و    ستايش ايزدبانوي آناهيتا همچنان در دورة 
در . ها بنـا نهـاده شـده اسـت     در ارمنستان توسعه يافته و معابد بسياري براي او در اين سرزمين

داشـتند و از آن   عصر ساسانيان، كه دين رسمي ايرانيان زردشتي بـود، شـاهان او را گرامـي مـي    
  ].11 ، ص20[كردند  پاسداري مي

نيز از دوران اشكاني كشف شده كه مربوط به سدة نخستين ميالدي است و اي  برجسته نقش
در اين اثر، پادشاه كنار ايزدبانوي آناهيتا قرار دارد و ايزدبـانوي  . در منطقة پالمير پيدا شده است

 از و پرسـتيدند  مـي  را جـانوران  از بسـياري  باستاني اقوام]. 34ـ33، ص4[ آناهيتا هالل ماه دارد
 شاخ و ستارة زهره و ماه هالل ميان اي رابطه باستاني  مردم. است آمده به وجود 1 سمتوتمي اينجا

نوشتار يادشده به شاخدار بودن و ارتباط ايزدبانوي آناهيتا ]. [78 ، ص11[اند   بوده قائل كوهي بز
  ).11و  10و  4هاي  شكل] (و ايشتر با ستارة زهره اشاره دارد

در . انـد  شورهاي همجوار اغلب كنار رودهاي نواحي پرآب بودهگاه ناهيد در ايران و ك پرستش
خـوريم   مي تاريخ سرزمين ارمنستان و ساير شهرهاي آسياي صغير نيز به اسم ناهيد و معبد او بر

                                                        
1. totemisme 
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، 50[دهد اين فرشته در بيرون از وطـن خـود نيـز مقـام ارجمنـدي داشـته اسـت         كه نشان مي
هاي مجـاور را پذيرفتـه،    هاي سرزمين مين تأثير اسطورهز الهة آناهيتا در مرزهاي ايران]. 814 ص

در . هاي بـاروري بـابلي و ايالمـي رنـگ گرفتـه بـود       كه در شوش از ايشتار و نانا يا بغدخت چنان
آمـده بـود و در قسـمتي از ارمنسـتان بـه       آسياي صغير و غرب ايران به شكل آرتميس يوناني در

زمـين، ايـن بغـدخت بـا      و ديـن مزداپرسـتي ايـران   شكل آفروديت نمايان شده بود، ولي در قلمر
شهر و پشـتيبان شـهر    آرتميس يوناني، ايزد پاكي، پارسايي، باروري و مادري و بانوي بزرگ ايران

  ن بــودهمســا) بهــرام ايرانــي ايــزد(بــا ورثرغنــه ) هــراكلس(و هركــول ] 185 ، ص30[و كشــور 
  ].30، ص49[

  

  ]62، ص48[م .ق 3000 به ، متعلقايمدوگود. 1شكل 
  

 بـار  براي نخستين شير، سر با عقابي دورگه، جانور )(Imdugud/Anzu دوگود ايم: توضيحات
  ].62، ص48[شود  م ديده مي.چهارم ق هزارة اي استوانه مهرهاي بر

/ عقـاب . هـايش اسـير كـرده اسـت     در اين تصوير، يك عقاب با سر شير، دو شير را در پنجـه 
، 46[ايـزدي اسـت   ) ورثرغنـه : يـي اوسـتا (، نشـاني از بهـرام   شاهين در نمادپردازي و هنر ايـران 

اي انتزاعـي يـا تجسـمي از يـك ايـده و تعبيـري از نيـروي پيشـتاز و          ورثرغنه باشنده]. 258 ص
شـود كـه بـه     نام ورثرغن به همة كساني اطالق مـي ]. 173 ، ص26[ناپذير پيروزي است  مقاومت

] 163و  161 ، ص25[ن از پادشـاهي دارد  سرنوشت خويش يا موقعيتي خاص پيروزمندند و نشا
]. 102  ، ص28[پـذيرد   و گاهي چون نور و گاهي در قالب موجوداتي چون مرغ وارغنه تجسم مي

هاي شاهان به نشانة آناهيتا، به معناي انتصـاب از سـوي وي،    نماد عقاب و استفاده از آن در تاج
  ].129، ص53[است 

اي ارجمنـد داشـته و همـواره مـورد      نزد ايرانيـان پايـه   آيد كه عقاب نيز چنين برمي اوستااز 
آمده كـه وِرغـن   » يشت بهرام«و در ] 17: و رشن يشت 41بند : ، بهرام يشت3[توجه بوده است 

سفيد، شتر سرمست، گراز نر، جوان   باد تند، گاو ورزا، اسب: يا فرشتة بهرام به ده گونه) شاهين(
شاخ، بز زيبا، مـرد دليـر رايومنـد،     از، ميش يا گوزن پيچيدهسالة فروغمند، شاهين بلندپرو پانزده
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بار در كالبـد شـاهين بـر     يشت وي هفتمين ، بهرام19بنابر بند . خود را به زردشت نمايانده است
، شـاهين گـاه بـه نـام مـرغ      اوسـتا در ]. 19بنـد  : ، بهرام يشت3[پيامبر ايراني نمودار شده است 

در سانسـكريت  » ش ي نَ«خوانـده شـده و برابـر واژة    » س ا نَ«ه زن، گاه به نام وارِغَن و گا بال
خوانـده  » سـي «و در فارسـي دري  » سـين «در پهلـوي بـه صـورت    كه ] 65و  59  ، ص8[است 
. شـود  مـي » شـاهين «نيست؛ بلكه معناي آن همـان نـام    سيعدد ة وجه نمايند هيچ و به شود مي

يكي از حيوانـات  ]. 710 ، ص29[هين را دارد هاي عقاب يا شا سئنه ويژگي/ سين/ كه سئن چنان
يـا سـيمرغ   » مـرو  سـين «خصوص در دورة ساساني اهميت فراوان داشـته،   خيالي ايرانيان، كه به

اوستايي است كه داراي طبايع مختلف شير و عقاب يا شاهين بوده است و تجسـم االهـة بـزرگ    
  بـوده اسـت  » آناهيتـا / اهيـد ن«تـر   يـا بـه نـام معـرف    » اردوي سـورا «هاي آسماني و زمينـي   آب

  ].68 ، ص16[

  ]232 ، ص46[، عقاب مقدس با سر شير ايمدوگود.  2شكل 
  

. شاخ را اسـير كـرده اسـت    در اين تصوير، يك عقاب با سر شير، دو گوزن پيچيده: توضيحات
گيـري   دو تصوير يادشده، تركيب عناصـر نمـادين در شـكل   . كه باز هم نشاني از ايزد بهرام است

  .گرش، ايزد بهرام، است ايزد آناهيتا و يارياولية 
در اين تصوير، تركيب دو شير، همانند دو تصوير قبـل، بـا ايزدبـانوي ناهيـد كـه      : توضيحات

عريان بودن الهة آناهيتا او را با توصيفي كه از الهة  نيمه. شود هاي عقاب است، ديده مي داراي بال
  .گرداند ايشتر رفته، نزديك مي
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 ]94، ص45[، به همراه دو شير آناهيتا الهة. 3شكل 

  

  
، كلكسيون نرمان كولويل، .م.ق 1763ـ2025متر، متعلق به  سانتي 50، ارتفاع برجستة گل نقش. 4شكل 

 ]212، تصوير 44[قبالً در كلكسيون برني 
  

الهة ايشتر كه الهة جنگ و از سويي ديگر بانو و سرچشمة باروري طبيعت، انسان : توضيحات
، كاله شاخداري داشت كه در معابد آناهيتـا نيـز ديـده    ]7، ص22[شد  عشق محسوب ميو الهة 
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هاي عقـاب و دو   ها و پنجه حضور شير به همراه بال. شود و نشانة قدرت ايزدبانوي آناهيتاست مي
  .هاي ديگر اين ايزدبانو با آناهيتاست پرنده در دو طرف وي، شباهت

  

 ]137، ص23[هاي تركيبي، قرن پنجم يا ششم هجري  يد با رنگ، سفنقش پارچة ابريشم. الف/ 5شكل 
  

متر، موزة ارميتاژ لنينگراد، عقاب الهة  سانتي 22، دوران ساساني، برنج، قطر سيني نقره. ب/ 5شكل 
 ]36، ص31جلد هفتم؛ /209، ص15[برد  آناهيتا را به آسمان مي

  
ال عقاب به نشان همراهي ايزد بهـرام  الف، الهة آناهيتا به همراه دو ب/ 5در شكل : توضيحات

محل اتصال (به تصوير كشيده شده است و در دو سمتش دو شير بالدار بزرگ و دو دايرة بااليي 
  .دو شير بالدار كوچك وجود دارد) ها بال

شود كه در جام حسنلو،  نماد ايزد بهرام ديده مي/ ب، الهة آناهيتا در ميان عقاب/ 5در شكل 
  .شود ايزد بهرام بدل مي/ مؤنث به نشانة ناهيد و يك سر عقاب/ به يك سر انساني
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شود، بـا ايـن تفـاوت كـه يـك سـر        ها در تصوير جام حسنلو نيز ديده مي سر بودن عقاب دو
همراهـي  . مؤنث به نشان از ايزدبانوي آناهيتا و يك سر عقاب به نشـانة ايـزد بهـرام دارد   / انساني

اي وصلت آييني شـاه بـا ايزدبـانو     النهرين به گونه اروري در بينعقاب و شير به همراه ايزدبانوي ب
در بابل، مراسم سال نو احتماالً چيزي شبيه به نمايش مصـيبت  ]. 31، ص5[شد  ايشتر تعبير مي

حضرت مسيح بود كه در آن پيونـد آيينـي بـين پادشـاه و ايزدبـانو ايشـتر در كنـار بسـياري از         
  ].227، ص46[آمد  مي هاي نمادين ديگر به اجرا در نمايش

  
  ]28، ص31؛ 765، ص18. [م.، حدود سدة دوازدهم ق]اروميه[طرح روي جام زرين حسنلو . 6شكل 

  
جزئيات تصوير اين عقاب تركيب بدن عقاب به همـراه دو سـر را، كـه يكـي سـر      : توضيحات

ب با الهة در اساطير آسياي غربي، عقا. كند ايزدبانوي باروري و ديگري سر عقاب است، هويدا مي
باروري در ارتباط است و مصداق آن در جام حسنلو، موضوع پرواز عقاب و عروج اتاناي سترون و 

در دورة ساسـاني، پرنـدة   . گـر بـاروري اسـت    نابارور به آسمان در جهت دستيابي به گياه معجزه
  ].57، ص31[عقاب رابطة نزديكي با آناهيتا دارد 

  ناهيد/ ايشتر و آناهيتا
  النهـرين بـود   سـامي بـراي ايـنَنَّ، ايزدبـانوي سـومري، مقتـدرترين ايزدبـانو در بـين         ايشتر نـام 

  ].221، ص46[
. معـروف بـود   1بود كه به ديلبت) ناهيد، آناهيتا(ايشتر در نزد مردم اكد، تجسم سيارة زهره 

گري، ايشتر نينـوا و ايشـتر اردبيـل در نبـرد بسـيار برجسـته و ضـامن پيـروزي          در تاريخ نظامي
نينورتـاي اول، بـه رويـدادي در     ـ اي مشهور دربارة جنگ توكـولتي  منظومه. اند هيان آشوريسپا

كند  اي حساس در نبرد مداخله مي گويد كه ايشتر در نقطه كند و مي اشاره مي. م.سدة سيزده ق
لياش، پادشاه بابل، و شكست و سـرنگوني ايـن پادشـاه     اش پيروزي آشوريان بر كاشتي كه نتيجه

                                                        
1. Dilbat 
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هـاي مختلـف    هاي متعددي دارد كه در متون مختلف به شـكل  ايشتر ويژگي]. 223، ص46[بود 
ملكـة  «، »سـرور دشـت و حيوانـات   «، »نماد كامل زنانگي«منزلة  ايشتر به: نشان داده شده است

نـي،   برجسـتة آنوبـاني   در نقش. است» شير«و » پر ستارة هشت«نماد ايشتر . آمده است» جنگجو
ايشـتر بـه صـورت زنـي كـه      . ر شاخدار است كه نشان از خداييِ او داردسر پل ذهاب، كاله ايشت
). 4شـكل  ( ]137، ص21[ شـود  كند و زني كه برهنه است نيز ديده مي شيري او را همراهي مي

ملكة «، »سرور دشت و حيوانات«، »نماد كامل زنانگي«: در توضيحات ايشتر، به مواردي از قبيل
. اشاره شـده اسـت  » برهنگي وي«و » كاله شاخدار ايشتر« ،»شير«، »پر ستارة هشت«، »جنگجو

  .شود تا تشابهات ايشتر و آناهيتا مشخص شود در اين بخش، مستنداتي ارائه مي
دانسـتند   يكي مي» ايشتر«ها  ناهيد را در اين دوره با فرشتة باروري سامي: نويسد هرودت مي

در بابـل  » ايشـتر «رسـد كـه    نظـر مـي  چنـين بـه   . خواستند و در جنگ و نبرد نيز از او ياري مي
زاد، را بـه خـود    هـا يـا بـانوي پـاك     ، بانوي بـزرگ آب »نين ال«بسياري از خصوصيات و وظايف 

، در .م.ق 405يا در سـال فرمـانروايي اردشـير دوم، يعنـي در     ] 34، ص32[تخصيص داده است 
ايـن مكـان   . نـا بـود  پاسارگاد معبدي وقف الهة جنگ شده بود كه به نقل از پلوتارك، همتاي آت

اين واقعيت كه اردشـير دوم در ايـن   . ترديد معبد آناهيتا در يكي از ابعاد مهم شخصيتش بود بي
دهـد كـه    ش تقـدس بخشـيد، نشـان مـي    ا معبد پس از به تن كردن رداي كورش بـه پادشـاهي  

، 12[انـد   پيونـدهاي نزديكـي داشـته    ويژه در نقش الهة جنگ، پادشاهان هخامنشي با آناهيتا، به
، 46[شـان بـود    نهادند كه نمـاد انتصـاب و قـدرت آسـماني     و دستار شاخدار بر سر مي ]729ص
شده  از سوي ديگر، در ايران، ايزد شاخدار احتماالً سرچشمة باروري و قدرت تصور مي]. 507ص

دهد كه شاخ نمودگار قـدرت فراطبيعـي اسـت     مداركي مكشوف در خاور نزديك نشان مي. است
  ).11و  10هاي  شكل(] 536، ص46[

ترين ويژگي معابد آناهيتا سه شاخ بزرگ است كه در هر طرف ديوارهاي معبـد نصـب    جالب
ها جزء مهمي از هـر معبـد را    كند كه اين شاخ هاي ايالمي ميانه ثابت مي نبشته سنگ. شده است

: مده اسـت نيز آ] عربي[در شرح واژة ذوالقرنين ]. 46، ص19[ساختند چون نماد الوهيت بود  مي
پيكرهاي داراي دو شاخ ريشـه  ). شاخ نشانة قدرت و جالل بوده است(به معناي صاحب دو شاخ 

  ].241، ص18[در اساطير كهن دارند 
قرار داشت كه مكان مقدسـي بـراي آتنـا و     2، در شوش معبدي به نام تازارا1به نقل از پليني

آن وجـود داشـت و بـه آزادي در    شـده در   رفـت و شـيرهاي رام   آرتميس و آناهيتا به شـمار مـي  
ها، معبد آناهيتاست كه در سـدة سـوم    گاه يكي ديگر از اين پرستش]. 64، ص20[آمد بود  و رفت

هاي زينتي و سر شير سـفالي آرايـش شـده اسـت      پيش از ميالد ساخته شده و قرنيز آن با برگ

                                                        
1. Pliny 
2. Ta Azara 
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ير نقش شده اسـت  هايي كه از كوشان به دست آمده، تصوير ناهيد بر ش روي سكه]. 52، ص43[
، )متعلق به هـزارة دوم (هاي قصر ماره  در مهرهاي آشوري و همچنين در نقاشي]. 284، ص24[

در ادبيات مذهبي، گاه ونوس شـير شـرزه   . منزلة يكي از متعلقات زهره تصوير شده است شير به
  ).8و  7، 5، 3هاي  شكل] (487، ص29[شود  شير خدايان آسمان خوانده مي يا ماده

شـود، او را بـه شـكل زنـي برهنـه يـا        اي ساساني ديـده مـي   آناهيد، كه روي ابزار نقره نقش
دهد  اي در دست نشان مي برهنه در برابر طاقي ايستاده با مقداري ميوه و گل و گاهي پرنده نيمه

  ).4و  3هاي  شكل] (735، ص12[
گـاه   آن: پردازد؛ ماننـد  يشت به بيان عناصر كامل زنانگي الهة آناهيتا مي توصيفات بسيار آبان

اندام، كمربند به ميـان بسـته، باالبلنـد،     اي زيبا، نيرومند، خوش اردويسورآناهيتا به شكل دوشيزه
ها را با بندهاي زرين بـه پـا بسـته بـود،      هاي زيباي درخشان، كه آن نژاد و توانمند با كفش آزاده

گوش كه  خويش تاجي زرين و هشت اردويسورآناهيتا بر تارك]. 64بند : يشت ، آبان3[روان شد 
اي در ميان گرفته بـود   جواهرات بسيار آن را دربرگرفته بود و تاج زيبا را نوارهاي آراسته و حلقه

  ].128بند : يشت ، آبان3[
يـك   ببـر كـه هـر    اي از پوست ببر پوشيده است؛ از پوست سيصد مـاده  اردويسورآناهيتا جامه

، 3[اده زيبـاترين جـانوري اسـت كـه مـويي انبـوه دارد       چهار بچه زايـد، از آن روي كـه ببـر مـ    
  ].129بند : يشت آبان

نيز بود و از اين نظر ) زهره(عهده داشت، موكل بر ستارة ناهيد  آناهيد عالوه بر وظايفي كه بر
، 30[كـرد   آمـد و دلـدادگان را يـاري مـي     با ونوس همسان بود و ستارة عشق و مهر به شمار مي

پـر   در بابل و مكزيك ستارة زهره بـه صـورت چليپـاي هشـت    ). 10و  8، 7هاي  شكل] (187ص
هـاي   هاي ژرف در آيين عالوه بر آن، پيشينة تاريخي و بررسي]. 261، ص47[شد  مي نشان داده 

هاي گوناگون جهان مقـدس و مـورد سـتايش بـوده      دهد كه ستارة زهره نزد تيره كهن نشان مي
در بابل ايشتار، در يونان آتنا، در كنعان و فينيقيه بعـل،  اين ستاره در سومر و آشور زهره، . است

  آمـد  شـد و مقـدس بـه شـمار مـي      خوانـده مـي  ) ناهيـد (در مصـر سـوتيس و در ايـران آناهيتـا     
  ].34، ص10[

  .در نمادهاي تصويري نيز الهة آناهيتا با همين مشخصات آمده است
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شده، موزة ارميتاژ  كاري و حكاكي رجسته، اواخر عصر ساساني، ببهرام گور در حال شكار شير. 7شكل 
 ]34، ص36[

  
در اين تصوير، بر بازوان شير عالمت ستارة زهـره اسـت و حضـور شـير نشـان از      : توضيحات

در تمام متون، صـحنة شـكار شـير بيـان شـده اسـت و بـه داليـل         . حضور ايزدبانوي آناهيتاست
ست و بسيار محتمل است كه ظروفـي  يادشده، اين صحنه نشان از حضور نيرويي ماوراءالطبيعه ا

كـه در   چنان. از اين دست، آثار نذري به منظور پيروزي پادشاه در نبرد براي ايزدبانو آناهيتا باشد
كشـيد، دسـتور داد روي تنگـة     زماني كه خشايارشا بـه يونـان لشـكر مـي    : مستندات آمده است

و پـيش از گذشـتن از پـل، روي آن    كند، پلـي بسـتند    داردانل، كه آسيا و اروپا را از هم جدا مي
پس از طلوع خورشـيد، خشايارشـا آن را سـتايش نمـود و از     . برگ مورد پاشيدند و بخور كردند

اي به دريا نثار كرد و آن ظرف را با يك پيالة زرين و يك شمشير ايراني به نام  ظرفي زرين فديه
اريوش و خشايارشا، از اورمزد شاهان هخامنشي، همانند د]. 1/162، 3[اَكيناكس در آب انداخت 
عهـدة آناهيتـا، دختـر     بـر   كردند كـه ايـن وظيفـه    خيزي درخواست مي نيرومند، باروري و حاصل

اين نذورات باعث شده بود كه معابد آناهيتا از ثروت درخور توجهي ]. 23، ص52[اهورامزدا، بود 
تا در هگمتانـه را چپـاول   كه، آنتيوخوس سوم، پس از شكست، معبد آناهي برخوردار شوند؛ چنان

زمـان بـا هخامنشـيان در     و هرودت، كـه هـم  ] 27، ص49[كرد و بار ديگر خزانة خود را انباشت 
ايرانيـان آب جـاري را از   : گويـد  زيست، در مورد ايرانيان مـي  سدة پنجم قبل از ميالد مسيح مي

. شـويند  دسـت نمـي  كننـد و   دارند و در ميـان آن بـول نمـي    گونه كثافت و ناپاكي به دور مي هر
  ].167، ص34[دهند  ايرانيان همچنين طي مراسمي براي آب قرباني و فديه مي
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در جـايي كـه آب از    1مردمان هيركـاني : نويسد  نويس يوناني نيز مي استرابو، مورخ و جغرافي
او نيـز بـر   . كننـد  ريزد يا در كنار چشمه فدية خود را تقديم مـي  سنگ خارا جهيده و به دريا مي

كنند، الشه و مردار و هـر چيـز ناپـاك در     اعتقاد بود كه ايرانيان در آب جاري استحمام نمياين 
كنند كـه آب بـه    اندازند و در زمان فديه براي آب، خندقي در كنار آن حفر و احتياط مي آن نمي

  ].67ـ66، ص17[خون نيااليد 
يـايش، آيـين قربـاني    هاي ايران كهنِ پيش از زردشت نيز، همواره بعـد از مراسـم ن   در جشن

هاي آتش، اسب و گاو و گوسفند به تعداد ده هزار و صد هزار قرباني  شد و در كنار توده انجام مي
بنابر روايات اساطيري، كاووس و كيخسرو و گشتاسپ و حتي ارجاسـپ و افراسـياب و   . شدند مي

ها نثار كردنـد   قربانيبسياري از شاهان و پهلوانان براي اردويسورآناهيتا در كنار درياي چيچست 
. حتي در متون ديني نيز صراحتاً بر اهداي قرباني و فديه تأكيد شده اسـت ]. 633، ص2ج / 33[

اي اردويسـورآناهيتا، بـا كـدام قربـاني بايـد تـو را       : پرسـيد  زماني زردشت از اردويسورآناهيتا مي
  ].90بند : يشت ، آبان3[بستايم؟ با كدام قرباني بايد به تو نزديك شوم؟ 

  

  
 ]225، ص10[چهارم  ، ري، سدةبشقاب بر شير نقش. 8شكل 

  
  .گر الهة ناهيد است همراهي عالمت ستارة زهره با نقش شير تداعي: توضيحات

  

                                                        
1 .Herkanie، است) استرآباد(شرقي درياي خزر  نام قديمي ناحية وسيعي در جنوب.  
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 1937به گالري فرير تعلق داشته، اما پس از سال  1937اين تنگ عصر ساساني، تا قبل از سال . 9شكل 
تنگ نقرة مطال با نقش آناهيتا، عهد ساساني، قرن پنجم و . شدبه موزة ايران باستان در تهران سپرده 

متر، موزة ايران باستان تهران، نقوش اين تنگ كه احتماالً براي  سانتي 5/26ششم ميالدي، بلندي 
هاي ساساني  است، ولي شيوة آن ويژگي» باكوس/ ديونيزوس«اولين شراب فصل بوده، ملهم از آيين 

 ]209، ص39؛ 276، ص37[دارد 
  

الهة آناهيتا روي سر شيري ايستاده است و پرندة همراهش، نمادي از ايزد بهـرام  : توضيحات
هـاي پيچـان انگـور قـرار      سمت راست الهة آناهيتا حيواني قرار دارد و دورتادور الهه سـاقه . است

. دهـد  در زير پاي آناهيتا، سر شيري است كـه دهـانش دهانـة ظـرف را نشـان مـي      . گرفته است
دهـد كـه وقتـي آن را در     ها در پـايين ظـرف ايـن تصـور را مـي      شده و محل دهانه گقسمت تن

بردند، براي پر شدن از شراب به  فشارند و فرومي هاي انگور را در آن مي اي كه اولين خوشه خمره
سيمرغ نشان ايراني الهـة آناهيتـاي ساسـاني    / در انتهاي ظرف، نقش اژدهاي بالدار. رفته كار مي

  ].294، ص37[بوده است 
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، 40[، عهد ساساني، جام موزة بالتيمور بهرام گور و همسرش/ بشقاب با نقش شاه و ملكه .10شكل 
  ]85ص

  
. كاله شاخداري كه الهة ناهيد بر سر نهاده است، نمادي از قدرت الوهي وي است: توضيحات

صورتي صحيح اين توضيح در . در معرفي اين تصوير، الهة آناهيتا همسر پادشاه فرض شده است
النهريني براي پادشاه و ايزدبانو ازدواج آييني در نظر گرفته شـود و   خواهد بود كه طبق رسم بين

اي كـه در ميـان    در غير اين صورت، عنصر شاخ، به همراه دايره. به مفهوم روحاني آن اشاره كند
زدبـانو ناهيـد ديـده    و اناري كه در بـاالي شـاخ اي  ) منقوش بر ران الهه(آن ستارة زهره قرار دارد 

سه سر گراز در زير تخت پادشاه و . اي ماوراءالطبيعه و آييني است شك بيانگر صحنه شود، بي مي
گـر و   يـاري (هاي ظهـور ايـزد بهـرام     با توجه به اينكه گراز نر يكي از صورت. شوند الهه ديده مي
  .ترديد، ايزدبانوي منقوش، آناهيتاست است، بي) همراه آناهيتا
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  ]57، ص27[بشقاب با صحنة جلوس شاه و همسرش با نقش قوچ، ميش، عصر ساساني . 11 شكل
  

در اين نقش، ايزد آناهيتا بدون كاله شاخدار تصوير شده اسـت، امـا سـر قـوچي،     : توضيحات
گـر   شـود، يكـي از نمادهـاي ايـزد يـاري      گوزن كه بر زير تخت پادشاه و ايزدبانو ديده مي/ ميش

اي روحاني و آرمـاني اسـت،    اناري كه به دست الهه است بيانگر صحنه. ، استآناهيتا، يعني بهرام
  .كردند گذاري مي زيرا در گذشته، پادشاهان در حضور الهة آناهيتا و در معبد وي تاج

  زهرهة وجه اشتراك ايشتر و آناهيتا در ستار
يـا  » تاروتعشـ «، كـه همـان بيـدخت اسـت،     »ايشـتار «بينيم كه زهره يـا   در منابع توراتي، مي

اسـت كـه    تـورات همچنـين، در  . لقـب يافتـه اسـت   » ملكـة آسـمان  «ناميده شده و » عشروت«
بط، قو و مرغابي و غاز نشـانة  . را پيشه كردند» عشتاروت«اسرائيل در زمان سليمان پرستش  بني

 در اسـاطير يونـاني، آفروديـت و در   . اند و كنايه از ايزدبانوي زهـره اسـت   آفروديت و آپولون بوده
يـا   1آفروديـت ). 9شـكل  ] (434، ص50[رود  شـمار مـي   اساطير رومي، ونـوس الهـة زيبـايي بـه    

را الهـة عشـق معرفـي    » ونوس«كه روميان  حالي آفروديته نام ايزدبانوي عشق در يونان است؛ در
، 50[سنسـكريت گرفتـه شـده اسـت      2گمـان بـر ايـن اسـت كـه ايـن نـام از ابهردتـا        . اند كرده

                                                        
1. Aphrodite 
2. Abhradatta 
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گـاهي ايـن دو   ) اند يياوستاشدة  ها برگردان متون گم بعضي از آن(پهلوي در متون ]. 51ـ50 ص
اند؛ يعني اردويسور تجسم رودي اساطيري و آناهيد الهـة بـاروري و همتـاي     الهه جدا تلقي شده

گويد كه سرچشمة  رو، بندهش بزرگ در توصيف رودها و درياهاي جهان مي اين از. 1سيارة ناهيد
اناهيـد  «هـا از   از سوي ديگر، در بندي مربوط به ستارگان و سـياره . ستا» اردويسور«ها  همة آن
دومين ) ونوس(زهره يا ناهيد ]. 724، ص12[زهره، نام برده است / ، يعني سيارة ناهيد»اباختري
كوكب اهل طـرب و سـتارة مخصـوص    . ـ از لحاظ فاصله تا خورشيدـ در آسمان سوم است سياره

زينت و تجمل است و لهو و طرب و عشق و ظرافت و سخريه را بـه   زنان و مخنّثان و ظرفا و اهل
  ].432، ص50[او اختصاص دارند 

در سدة اول پيش از ميالد، در ارمنستان آن اندازه نفـوذ آناهيتـا و پرسـتش و عبـادت ايـن      
 .برگرداندنـد ) لفظ يوناني آناهيتـا (تيس  را به آنائي» زن لي آكي«بانو اهميت يافت كه نام شهر ايزد

كــه  معبــد آناهيتــا در ايــن شــهر شــهرت بســياري داشــته اســت و ايــن معبــد عظــيم، چنــان  
دهد، در زمان انتشار مسيحيت چون معابد ديگر به صورت كليسا درآمد  تذكر مي» پروكوپيوس«
ونـوس بـوده   / اي است كه ظاهراً نام الهة سيارة زهـره  انائتيس برگردان يوناني واژه]. 84، ص20[

روشـني   آيين او بـه . پرستيدند ها پيش از گرويدن به دين زردشتي او را مي ارساست و مادها و پ
النهريني گرفته بود كه الهة بسـيار نيرومنـدي در هـزارة نخسـت      تأثير زيادي از آيين ايشتر بين

از جملـه يزدانكـدة   (هـاي بيـرون از قلمـرو سـاميان      بود و تا آن زمان شماري از يزدانكـده . م.ق
در اين سرزمين، ايشتار را بسـان الهـة عشـق و جنـگ     . و را نيز پذيرفته بودندپرستش ا) عيالمي

مطالب يادشده بيانگر اين امر است كه ايزدبانوان آناهيتـا، ايشـتار،    ].728، ص12[پرستيدند  مي
  .ونوس، زهره و آفروديت، همگي، يك ايزدبانو هستند با اسامي متفاوت

. در ارتباط با انـار بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت       ، ايزدبانوي آناهيتا11و  10هاي  در شكل
انـار، در اسـاطير   . بنابراين، بررسي نماد انار و ارتباط آن با ايزدبانوان امـري حـايز اهميـت اسـت    

يونان، مظهر باروري و فراواني است و آفروديت، الهة عشق و شهوت، به دست خود درخت انـار را  
بنـابراين،  . انـد  غريزة جنسي و موجب آبستني دانسـته انار را بيداركنندة . در جزيرة قبرس كاشت

  ].165، ص50[ربط آن با الهة باروري روشن است 
هاي خوب  از ميوه 27وصف انار در متون پهلوي و از جمله بندهش، چند بار آمده و در فرگرد 

، 50[ پردانگي انار نمايندة بركت و بـاروري و نمـادي اسـت از بـاروري ناهيـد     . قلمداد شده است
هاي امروزين نماد انار، با توجه به جنبة باروري الهة آناهيتا، در فرهنـگ ايـران و    شكل]. 166ص

هاي مشابه نمودهايي دارد؛ مثالً، در فرهنگ مردم جنوب خراسان انار يكي از محصوالت  فرهنگ
تي كوشد ح خورد، مي رو، وقتي كسي انار مي اين از. شود مهم محلي است و ميوة بهشتي تلقي مي

يك دانه از آن بر زمين نيفتد، زيرا معتقدند فقط يك دانـة آن متعلـق بـه بهشـت و خـوردن آن      
                                                        

1) .Venusزهره ،(  
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عنوان رمـز   همچنين، به. موجب سعادت است و از كجا كه همين يك دانه آن دانة بهشتي نباشد
به اين صورت كه اوايل پاييز، در فصل رها كـردن بزهـاي نـر    . شود باروري هم از آن استفاده مي

سـپس  . آويزنـد  هر بـز نـر انـاري مـي      گيري، بر سر شاخ در ميان بزهاي ماده براي جفت) ها تكه(
هـا جـدايي از بزهـاي     بعد، پس از مدت. كنند تا چند دور بگردد ي را سوار هر بز نر ميا دختربچه

 به باور مردم جنوب خراسان، با اين كار همة بزهـا آبسـتن  . كنند ها رها مي ماده، نرها را ميان آن
، 50[شـود   ها بيشتر مي نتيجه بركت گلّه و زاد و ولد آن زايند و در شوند و بزغالة ماده هم مي مي
دانند و در شب  هاي متعددش نماد باروري مي طبق يك سنت تركي، انار را به دليل دانه]. 168ص

د تعـدا . هـايش روي زمـين پخـش شـود     اندازد تا بتركد و دانه عروسي، عروس اناري بر زمين مي
  ].228، ص46[شده نمايانگر اين است كه او چند فرزند خواهد آورد  هاي پخش دانه

اش، سيارة زهـره و حـاالت    ، ايزدبانوي آناهيتا، با توجه به بعد نجومي15و  14هاي  در شكل
  .شود متعلق به آن ديده مي

  1آناهيتا و باكوس
ني، ايـن واژه بـه بـاكوس تبـديل     در زبان ارم. گفتند مي» باغوس«يونانيان به خداي شراب خود 

مـري  ]. 43، ص7[به معنا خداوند اسـت  » بغ«يا » بوگء«شده و در حال حاضر در زبان روسي 
النهرينـي بـراي خطـاب بـه الهـه       مشخصاً عنواني بين» بغ«يا » بانو«بويس معتقد است كه لفظ 

كه با آناهيتا پيوند دارد  بردند به كار مي» بانو«است كه اين لفظ را براي ايشتر نيرومند ملقب به 
در دورة پارتي و شايد حتي پيش از آن نيز، اردويسور آناهيد را در سراسر اين ]. 37ـ36، ص20[

هـا يـا    كردنـد كـه در كنـار درياچـه     هـاي طبيعـي بسـياري نيـايش مـي      گاه سرزمين در عبادت
به قداست زيـاد آن   كه با توجه(ها  يكي از آن. سارهاي جاري از كوهسار پديد آمده بودند چشمه

اي در پـاي آن   در نزديكي شهر ري بر فراز كـوهي قـرار داشـت و چشـمه    ) احتماالً قديمي است
شـده بـود و نيـايش در آن از    ) شـهربانو (» بانوي سرزمين«گاه وقف آناهيد  اين نيايش. روان بود

گفتـه   شـد كـه  » بـي شـهربانو   بـي «چنان اهميتي برخوردار بود كه پس از پيروزي اعراب، وقف 
رو، تا به امروز مسـلمانان در   اين از. شود دختر آخرين پادشاه ساساني و بيوة امام حسين است مي

با توجه به اينكه در متون دورة اسالمي لقب ]. 44ـ30، ص51[كنند  آنجا قرباني و نذر و نياز مي
معـادل  » بي«، است و »دختر خدايان«يا » دختر خدا«، به معناي »بيدخت«يا » بغدخت«ناهيد 

 به را »عزّي« و زحل اسم به را »الت« بيروني نيز، بت]. 11، ص20[در پارسي قديم است » بغ«
تـا  ]. 265، ص13[ اسـت  داده نسـبت  صابئين به را آنان پرستش و كرده ذكر زهره يا ناهيد اسم

ن و در صابئين در خوزسـتا / صبه/ اين اواخر، يعني به روزگار ما نيز ستايندگان آب با نام صابيان

                                                        
 ].322 ، ص46[وس، ايزد باروري، مي و خلسه در اساطير يونان است نام ديگر ديونيز. 1
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هاي سنتي مرموز و كهنة خود در  زيند و هنوز هم گروهي اندك با آيين كنار رودخانة كارون مي
  ].40، ص6[كنند  بعضي نقاط اطراف كارون زندگي مي

دختـر   دختـر و پـل   هاي قلعة دختر، كُتَل به نظر باستاني پاريزي نيز، بيشتر بناهايي كه به نام
بناهايي را هم كه خـاتون جزئـي از   . اند، بازماندة معابد ناهيدند معروف و در سراسر ايران پراكنده

خاتون، پل خاتون و خاتون بارگاه، بـه ايـن     آباد، مشك دهد، مانند خاتون ها را تشكيل مي نام آن
رسد بعد از دورة تسلط تركـان بـر    به نظر مي» خاتون«تغيير نام دختر به . شوند حلقه افزوده مي

  ].150، ص9[د ايران صورت گرفته باش
به معناي خـدا، پروردگـار،   » بغ«بغدخت به جاي الهه برگزيده شده است كه مركب است از 

. اسـت ) ايزد مؤنث(به معناي دختر و روي هم به معناي دختر خدا يا خدا دختر » دخت«ايزد و 
در  نـام بغـدخت بعـدها   . بوده اسـت ) زهره(اين نام از روزگاران قديم لقب آناهيد و ستارة ناهيد 

]. 165، ص30[به صورت بيدخت با ياء مجهول درآمده است » ي«به » غ«زبان پارسي با تحول 
وي بـا يـك دسـت    . شـود  بستان، در مقام دختر خدا حاضـر مـي   هاي طاق بغ آناهيتا، در حجاري

بـه احتمـال زيـاد، در زمـان ساسـانيان نمـاز و       . اي را خم كرده كه آب از آن جـاري اسـت   كوزه
هـاي همگـاني امشاسـپندان     ي براي آناهيد تدوين شده بود؛ گرچـه در نيـايش  دعاهاي مخصوص

وارنـر  ]. 727، ص12[گرفتنـد   بزرگي چون خرداد و امرداد در كنار آناهيتا مورد نيايش قرار مـي 
بركت (همراه با يك زوج به نام هئوروتات و امرتات  ـ آناهيتاـ ايزدبانويي باستاني: معتقد است كه

 در]. 255، ص46[ 1يـا بـه عبـارتي، هـاروت و مـاروت اسـالمي اسـت       ) دانگيبا تندرستي، جـاو 
 فرشتة خدا، دو ،)امشاسپند امرداد و خرداد/ ماروت و هاروت( عزايا و عزا وقتي كه آمده ها روايت
 در و »بيـدخت « فارسي در كه زهره نام به نوح، فرزندان از زني آمدند، زمين به كردن حكم براي
 و شدند فتنه وي برها  آن. كرد شكايت خود شوهر از ايشان پيش شود، مي هگفت »آناهيد« عبري

نوشـابة مسـكر از   / خَمـر  خفـا  در او خـواهش  به و بكشتند را شوهر و كردند جدا شويش از را او
 و رفـت  آسمان به خود و آموخت ايشان از را خداي مهينِ نام او و خوردند] 470 ، ص42[شراب 
ــرو را ايشــان ــد گوينــد يبرخــ. گذاشــت ف ــه را او خداون ــرد مســخ اي ســتاره صــورت ب ، 50[ ك

  ].433ـ432ص
بنـابراين،  . هـا نيـز آمـده اسـت     ها و اكـدي  البته اصل اين قصه بابلي است و در متن سومري

ها كه  ، دستياران خداي تاكستان»مرت«و » هرت«هاي  داستان اصل ايراني دارد و قطعاً رودخانه
آرارات، مذكور در فولكـور  (طاغ  ن را فراهم كنند و بر كوه بلند اغريسازند بارا بادها را مجبور مي

ببارند، اشاره به همان خرداد و امرداد است، زيرا فولكـور ارمنـه از اسـاطير ايرانـي متـأثر      ) ارامنه
هاي كهن ارمنسـتان يافـت    گاه اين واژه در نام بسياري از شهرها و پرستش]. 864، ص50[است 
هـا و   هـاي ايـران نـامي از خداونـد آب     اگر امروز در شمار زيادي از بناها و بقعهرو،  اين از. شود مي
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سارها وجود دارد، بايد آن را نشانة جايگاه واالي ايزدبـانوي اسـاطيري در باورهـاي مـردم      چشمه
  ].11، ص20[اين مرز و بوم دانست 

سـپند هئوروتـات و   باغوس يوناني و سپس همراهي دو امشا/ ارتباط بغ آناهيتا با واژة باكوس
هـا،   خرداد و امرداد، با وي در زيرساخت فرهنگي كشور ارمنسـتان در آبيـاري تاكسـتان   / امرتات

  .كند ارتباط اين ايزدبانو را با انگور مشخص مي

  
شده از كالردشت؛ جزئي از بشقاب با نقش چهار نوازنده، نقره،  ، يافتهنقش نوازندة ساساني. 12شكل 

  ]176، ص36[موزة ايران باستان 
  

  :در توصيف اين تصوير آمده است: 13و  12هاي  توضيحات شكل
بيشـتر بـر روي    آنچـه شود،  ندرت در آثار ساساني ديده مي تصاوير ديونيزوس به: ديونيزوس

اند و احتماالً از تصاوير رومـي   واقع مريدان ديونيزوس بوده اند كه در شود، افرادي ظروف ديده مي
  .اند اقتباس شده

كه اين تصوير، با توجه به متن يادشده، ايزدبانوي آناهيتا با ساز، پرنده و انگور قابل  ورتيدرص
  .شناسايي است
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شده از كالردشت؛ جزئي از بشقاب با نقش چهار نوازنده، نقره،  ، يافتهنقش نوازندة ساساني. 13شكل 
  ]176، ص36[موزة ايران باستان 

  

  آرميتاژ، عصر ساساني ة، موز9، قرن حيوان خيالي بالدارفلوت بر روي يك  ةنوازند .14شكل 
 ]311، ص 39[
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بودن نوازنده مشخص است و موجودي كه بر آن سوار است، موجودي است  مؤنث: توضيحات
تواند به پيكر ورزا، اسب سـپيد،   بهرام ايزدي است كه مي .شاهين و شير و شتر/ تركيبي از عقاب

كه همه نماد قدرت جنگي و تـوان  (نده، قوچ، بز وحشي و جنگاور شتر، گراز، جواني زيبااندام، پر
شـاهين  / در مركب الهـه، تركيـب بـدن شـتر و بـال عقـاب      ] 258، ص46[در آيد) جنسي است

فرهنـگ  كـه در   باز يا شاهين با ايزد موسـيقي نيـز ارتبـاط دارد، چنـان    . نمايندة ايزد بهرام است
پوزه و پنجة شـير و  ]. 511، ص50[نيز آمده است  نوازد، ، كه چوپان مي»ني«، به معناي نفيسي

  .آالت موسيقي نمايندة آناهيتاست
  

  ]316، ص39[، در حين نواختن موسيقي، عصر ساساني نقش بهرام گور و آزاده در حال شكار .15شكل 
  

آلت موسيقي در . مركب شاه موجودي است مانند شتر كه نمايندة ايزد بهرام است: توضيحات
  .تواند پادشاه و كنيزش، آزاده، باشد پس اين تصوير نمي. ناهيد است/ مايندة زهرهدست بانو، ن

آيد كه رابطة زهـره بـا    از شرحي كه بيروني در باب خواص و مظاهر زهره آورده چنين برمي
آب و سپيدي و روييدن و زايش و توليد مثل و طرب و زيبايي و عشق و مسـائلي از ايـن قبيـل،    

. دهـد كـه زهـره همـان ايزدبـانوي آب اسـت       هم رفته، قراين نشـان مـي    وير. انكارناپذير است
زني است بـر اُشـتري نشسـته و پيشـش     «تصويري هم كه بيروني از اين ايزدبانو به دست داده، 

رو در روزگاران كهن، زهره يا ناهيـد را ايـزد    اين از. نيز مؤيد اين ادعاست» زند بربط است و همي
اند و كارها و صـفات گـروه نوازنـدگان و     شمرده ان و خنياگران ميگر موسيقي و سرپرست رامش
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هاي متعدد  وجود نام. اند دانسته شمار او مي اي از صفات بي خوانندگان و بازيگران را مظهر و جلوه
انـد، حكايـت از    ها نيز با نام فارسـي خـود شـناخته شـده     سازهاي موسيقي، كه اغلب در فرهنگ

شناسـي نيـز    ويژه داليل باسـتان  رتباط موسيقي و ناهيدپرستي دارد؛ بهاي بسيار كهن از ا پيشينه
  ].433، ص50[دهد  تر نشان مي اين پيوند را مستحكم

  گيري نتيجه
الهة آناهيتا نيز . اند هاي كهن و بزرگ جهان، مورد ستايش بوده ايزدبانوان باروري، در همة تمدن

ايـن ايزدبـانوي ايرانـي، چنـان جايگـاه      . سـت مهين ايزدبانوي باروري در فرهنگ و تمدن ايران ا
هاي بزرگـي از سـوي مريـدانش بـراي      گاه رفيعي دارد كه حتي در ديگر كشورهاي جهان عبادت

ستايش و بزرگداشت ايزدبانوي ناهيد در دنيـاي باسـتان سـبب توليـدات     . وي ساخته شده است
ايـن نـذورات، در جهـت    . شـد بسيار نفيس آثار هنري، جهت اهدا و نذر به پيشگاه الهة آناهيتـا  

خيـزي و پيـروزي، از سـوي ايـن      شد؛ تا باران، حاصل جلب رضايت الهة ناهيد، به معابد اهدا مي
هـاي عصـر    هـا و زرينـه   از ميان اين آثار، سيمينه. الهة ارجمند بر آن كشور و پيروانش نازل شود

تعاريف موجود در كتب ديني  هنرمندان ايراني، با توجه به. هاي خودند ساساني از زيباترين گونه
اساس توصيفاتي كه از وظايف روحاني الهة آناهيتا رفته است، به بازآفريني تصـاوير ملمـوس    و بر

هاي متعـدد   و جلوه) پيروزي(هاي فيزيكي، در ارتباط با ايزد بهرام  اغلب اين قالب. الهه پرداختند
فرهنگـي ديگـر جوامـع نيـز عامـل بسـيار        البته، تأثير و تأثرات متقابل. اند ظهور وي نظام يافته

آثار فلزي عصر ساساني تـالش هنرمنـدان را   . خوبي نمايان شده مهمي است كه در آثار هنري به
در جهت ايجاد تصاوير جسماني و ملموس براي تجسـم يـك ايـده و قالـب ذهنـي از ايزدبـانوي       

اين آثار به اشتباه تأويل و تفسـير  اما متأسفانه، امروزه، بسياري از . دهد خوبي نشان مي آناهيتا به
زن سـوار بـر    گاهي اين الهة ارجمند در مقام ديونيزوس يوناني يا مريدانش يا يك فلوت. اند شده

. كنـد  عنوان همسـر پادشـاه ايفـاي نقـش مـي      الهويه نزول يافته است و گاهي به حيواني مجهول
ه به ادبيـات دينـي و اعتقـادي آن    شناسايي الهة آناهيتا در آثار هنري عصر ساساني فقط با توج

نوشـتار حاضـر تـالش    . توجهي به آن، تعابير ناصحيح را به دنبال دارد پذير است و بي دوره امكان
دارد با اتكا به منابع نوشتاري ديني و مورد توجه قرار دادن تأثير و تأثرات معنايي الهة آناهيتـا از  

  .تري از اين آثار هنري نفيس دست يابد ر دقيقهاي كهن، به تعابير و تفاسي ديگر جوامع و تمدن
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دبيره، ترجمة شادروان رشـيد شـهمردانِ ايـرانِ شـهمردان، بـازنگري و       ، برگردان از ديناَوِستاخُرده ] 2[

رسـتم  : موبد مهربان خدامراد موبـد دينيـارِ فيروزگـري، گـزارش فارسـي     : دبيره هماهنگي با دين



  115 ...بازنمايي وظايف الوهي ناهيد

مؤسسـة فرهنگـي و   : بهنـام مباركـه، تهـران   : فريدونِ وحيدي، نگرش بر چاپ شاه كيخسرو موبد
  ).1388(انتشاراتي فروهر 

  .ج 2انجمن ايران ليگ، : ، بمبئيابراهيم پورداوود ترجمه و تفسير). ق 1309( ها يشت] 3[
 بقـاع  ديـواري  نقاشـي  در مقـدس  هالة رنگ تحليل« .)1391(اهللا  حبيب اللهي، آيت مهدي؛ اخويان،] 4[

  .41ـ30 ص ،گنجينة پژوهش ،»ايران متبركه
 .سروش: تهران ،يننماد بيانِ اسطوره .)1377(ابوالقاسم  پور، اسماعيل] 5[
، ص 10، س 5، ش هاي تـاريخي  بررسي، »هاي پرستش تير و ناهيد نشانه«). 1365(اقتداري، احمد ] 6[

  .64ـ13
  .سميرا :تهران ،رازآميز نماد شكسته چليپاي .)1384(ثريا  دهنو، اليكاي تيمور؛ اكبري،] 7[
  .نا بي :تهران ،شاهين يا فروهر). 1344(مراد  اورنگ،] 8[
  .نا بي: ، تهرانخاتون هفت قلعه). 1357(استاني پاريزي، محمدابراهيم ب] 9[
  .فروهر :تهران ،مهر گردونة يا خورشيد گردونة: رازآميز نشان). 1380(اهللا  نصرت بختورتاش،] 10[
 ش ،تـاريخي  هـاي  بررسي مجلة ،»گردونة مهر يا گردونة خورشيد«). 1351(اهللا  نصرت بختورتاش،] 11[

  .100ـ65ص  شهريور، و مرداد ،40
 سروشـيان  يادنامـة جمشـيد  : مغـان  پيـر  سروش باستي، ، ترجمة زهراآناهيتا). 1381(مري  بويس،] 12[

  .ثريا :تهران مزداپور، كتايون كوشش به ،»مقاالت مجموعه«
  .ناسي ابن :تهران داناسرشت، ترجمة اكبر ،الخاليه القرون عن اآلثارالباقيه). 1352(ابوريحان  بيروني،] 13[
  .ققنوس: ، ترجمة رضا مشايخي، تهران4، ج حيات مردان نامي). 1371(پلوتارك ] 14[
: ، ويـرايش ـ امـروز  سيري در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ). 1387(آرتر؛ اكرمن، فليپس  پوپ،] 15[

  .علمي و فرهنگي: سيروس پرهام، ترجمة نجف دريابندري، تهران
 ،ايـران  هنـر  شـاهكارهاي ). 1380(شـرودر   اريـك  و آكـرمن  فيليپس كاريهم با آرتور اپهام پوپ،] 16[

  .فرهنگي و علمي :تهران خانلري، ناتل پرويز: نگارش و اقتباس
 :تهـران  وشـي،  فـره  بهـرام  نظر زير نخست، بخش ،باستان ايران فرهنگ). 2535(ابراهيم  پورداوود،] 17[

  .2تهران، چ  دانشگاه انتشارات
  .3معاصر، چ  فرهنگ :تهران ،هنر دايرةالمعارف). 1381(رويين  پاكباز،] 18[
 :تهـران  معماريـان،  غالمحسـين : تـدوين  ،ايران معماري شناسي سبك). 1384(محمدكريم  پيرنيا،] 19[

  .دانش سروش
  .آورن :تهران ،هند و باستان ايران در ايزدبانوان). 1387(فرح  ثمودي،] 20[
 يادنامة جمشيد: مغان پير سروش ،»بازگشت بي سرزمين سوي به«). 1381(شيدا  صدفي، جليلوند] 21[

  .ثريا :تهران مزداپور، كتايون كوشش به ،»مقاالت مجموعه« سروشيان
  پــاييز، ،16ش  ،هنرنامــه ،»تــاريخي ماقبــل اي انگــاره حيوانــات بــانوي«). 1381(شــهين  خــاني،] 22[

  .11ـ3 ص
  .اسالمي هنر مطالعات مؤسسة راتانتشا :تهران ،نقش هزار). 1381(محمد  خزايي،] 23[
  .روز فكر: تهران منجم، ترجمة رويا ،باستان ايران دين). 1375(ژاك  گيمن، دوشن] 24[



  1396 بهار، 1، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   116

  .قصه: تهران مختاريان، شيرين و باقي ترجمة مهدي ،جنگجو سرنوشت). 1383(ژرژ  دومزيل،] 25[
 و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه  نشـر : تهـران  ،اساطير در پيكرگرداني). 1383(منصور  فسايي، رستگار] 26[

  .فرهنگي مطالعات
  .مارليك: تهران ،ساساني اشكاني، هخامنشي، ماد،). 1375(بهمن  فيروزمندي، اكبر؛ علي سرفراز،] 27[
 مجلـة  ،»پهلـوي  و يـي اوسـتا  هـاي  مـتن  در واژة فـره  معنايي تحول« ).1386 بهار(گلفام  شريفي،] 28[

 ايرانـي،  هـاي  زبـان  و فرهنـگ  تحقيقـات  مركـز  انساني، لومع و دانشكدة ادبيات ،ايراني مطالعات
  .105ـ93ص ،11ش  ،6س  كرمان، باهنر شهيد دانشگاه

: تحقيـق  و ترجمـه ، ... و رسـوم  رؤياها، اساطير،: نمادها فرهنگ). 1387(آلن  گربران، ژان؛ شواليه،] 29[
  .جيحون: تهران فضايلي، سودابه

  .چاپ و مؤسسة انتشارات تهران، دانشگاه: تهران ،ايرانويچ). 1374(بهرام  وشي، فره] 30[
مؤسسة انتشارات تعاون سازمان ميراث : ، تهرانآثار تاريخي ايران). 1380(اهللا  فرد، سيف كامبخش] 31[

  .فرهنگي كشور
  .اپيكو: تهران طباطبايي، ترجمة احمد ،ايراني اساطير). 1341(. جي .ا كارنوي،] 32[
  .ملي آثار انجمن: تهران ،2ج  ).كُوهسران( قصران ).1356(حسين  كريمان،] 33[
 دوران در چهارگانـه  عناصـر  تاريخي بررسي«). 1384: دومين ،1383:نخستين(محبوبه  پور، كعبي] 34[

 مقـاالت  ،»)رسـتم  نقش و جمشيد تخت( هخامنشي دورة در آب عنصر نمودهايي و ايران باستان
: تهـران  آريـاني،  اسـماعيل : ويراسـتار  ،آتـش  و هـوا  خاك، آب،: طبيعت عناصر و هنر انديشي هم

  .هنر فرهنگستان
  .فرشاد: تهران كرباسيان، ترجمة مليحه ،سنتي نمادهاي مصور فرهنگ). 1379(سي  .جي كوپر،] 35[
 ترجمة شـهرام  ،ساساني اشكاني، هخامنشي، دورة ايران در فلزكاري). 1383(جت  پل سي، گانترـ] 36[

  .هنر ينةگنج: تهران آباديان، حيدر
  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: ترجمة بهروز حبيبي، تهران هنر ايران،). 1377(گدار، آندره ] 37[
 نشـر  و ترجمـه  بنگـاه : معين، تهـران  ترجمة محمد ،اسالمـ آغاز از ايران). 1349(رومن  گيرشمن،] 38[

  .3كتاب، چ 
 شركت: تهران وشي، فره ترجمة بهرام ،انيساس و پارتي دورة در ايران هنر). 1370(گيرشمن، رمان ] 39[

  .فرهنگي و علمي انتشارات
مؤسسة انتشارات تعـاون سـازمان   : ، ترجمة اصغر كريمي، تهرانبيشاپور). 1378(رومن  گيرشمن،] 40[

  .ميراث فرهنگي كشور
هرهـاي  ماية زن بر روي م نقش«). 1387زمستان (الملوك؛ دادور، ابوالقاسم  مصباح اردكاني، نصرت] 41[

  .182ـ161، ص 4، ش 6، دورة هاي زنان پژوهش، »ـ پايان دورة ساساني  خطي ايران از دورة پيش
  .سرايش: ، تهرانفرهنگ فارسي). 1383(معين، محمد ] 42[
  .ها فرهنگ مطالعه ايراني مركز انتشارات: تهران ،ناهيد و دربارة مهر جستاره). 1357(محمد  مقدم،] 43[
، ترجمة زهرا باستي، هنر كالسيك خاور نزديك/ النهرين باستان هنر بين). 1377(ن مورتگات، آنتو] 44[

  .سمت: محمدرحيم صراف، تهران



  117 ...بازنمايي وظايف الوهي ناهيد

 جلوة ،»باستان ايران اساطير و تاريخ در زن سيماي«). 1383(معصومه  كاظمي، اشرف؛ لر، موسوي] 45[
  .124ـ90ص ،22 ش ،هنر

  .اُسطوره :تهران پور، اسماعيل ترجمة ابوالقاسم ،انجه اساطير نامة دانش). 1386(ركس  وارنر،] 46[
  .سيمرغ: تهران نجاتيان، حسين ترجمة محمد ،شد واژگون جهان و). تا بي(امانوئل  وليكوفسكي،] 47[
: تهـران  بهـزادي،  ترجمة رقيـه  ،غرب و شرق هنر در نمادها اي نگاره فرهنگ). 1380(جيمز  هال،] 48[

 .معاصر فرهنگ
، ترجمـة مهـرداد وحـدتي،    تجديد حيات هنر و تمدن در ايـران باسـتان  ). 1373(جيا هرمان، جور] 49[

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران
ــا واره داســتان و اســاطير فرهنــگ). 1386(محمــدجعفر  يــاحقي،] 50[   : تهــران ،فارســي ادبيــات در ه

  .معاصر فرهنگ
[51] Boyce, M., (1967). Bibi Shahrbānū and the Lady of pars, 30, BSOAS. 
[52] Grey, l.H., (1930). The Foundations of the Iranian Religions, K.R. Bombay. 
[53] Luschey, H., (1968).“Zur Datierung der sasanidischen Kapitelle aus Bisutun 

und des Monuments von Taq-i-Bostan”, AMI, N.s.1. 
  


