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  چکیده  

هـا بـر اسـاس     های بسیاری دربارۀ ایزدبانو اناهیتـا انجـام شـده کـه بیشـتر آن      پژوهش
هـای   شناختی است و کمتر پژوهشی به تجلّی این ایزدبـانو در نوشـته   های باستان یافته

پژوهش، بررسی نقش و جایگاه اناهیتا در دین این فارسی میانه پرداخته است. هدف از 
های فارسی میانه است. در ایـن پـژوهش، بـا     و شهریاری دورۀ ساسانی بر اساس نوشته

تحلیلی، شواهد موجود دربارۀ اناهیتا در آثار فارسی میانه بررسی شد.  -روش توصیفی 
 ینـ یب آب در جهـان  ینـ یو زم یعنـوانِ تجسـم آسـمان    بـه تا، یاناهها نشان داد که یافته
 بندهش نهمچو میانه فارسی های نوشته دربوده و  مهم اریبرتر و بس زدانیاز ا یشتدزر
 یهاادیدرو یشکلگیراو در  نقشو، بر ا یمندونیرو  یبایيز توصیف برونفزا، دینکردو 

و  همارشیداور، شیداو( نجها یمنجيهاتولـد  و  دشتزر ندگيز نهمچو یساطیرا مهم
ها نیز نقش اناهیتا در امور سیاسی دورۀ ساسانی  تأکید شده است. در کتیبه) سوشیانس

  های اناهیتا بارز است.  عنوانِ نگهبان و موبد ستایشگاه همچون گزینش کرتیر به
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  . مقدمه  1
هـا در   ایزدبـانوی آب  -arǝdvī sura anāhītāسورَه اَناهیتـا)  اهید، اَناهید یا اَناهیتا (اَردَوین

های این دوره بـه خـود اختصـاص     فرهنگ ایران باستان بوده است و جایگاه مهمی در آیین
رسـد.   های کهن و حتی به زمان پیش از زردشت مـی  داده است. پیشینۀ ستایش او به دوره

، در آغاز نام رودخانۀ مقدسـی بـوده و   ]195-194 ,27[» رطوبت«به معنی  -arǝdvīارِدوی 
ای در اساطیر، نام رودخانه شخصیت خدایی پیدا کرده اسـت   شده به پیروی از اصل شناخته

بخشِ دیگـرِ نـام اناهیتـا بـه معنـی       ]27, 1584-1585[ -sura]. سورَه یا سورا 25، ص3[
در بـاور ایرانیـان   دهـد.   معنـی مـی  » آالیـش  بی«و » پاک«تا است و اناهی» پُرزور«و » نیرومند«

نماد باروری، عشق و دوسـتی بـه   ، ها و باران نگهبان چشمهو  پاسداربانو اناهیتا ایزد، باستان
زن و زایش و آبادانی و قـدرت در کنـار   در این دوره،  خانواده بود.ۀ تشکیل سرچشمو زنان 

    .شد هشناختنیز  مادرۀ نِ الهعنوا این ایزدبانو بهتند و یاف هم معنا
های مختلف تاریخ ایران باستان، این ایزد به همراه دیگر ایزدان و هرمـزد، برتـرین    در دوره

 - 404هــای اردشــیر دوم (حکومــت  شــد. در دورۀ هخامنشــی در کتیبــه ایــزد، ســتایش مــی
همـراه   در دورۀ هخامنشی ناهید. همچنین، ]p.167 ,46[ق.م) اناهیتا ستوده شده است 359

در دورۀ اشکانی، شاهد گسترش ستایش ایـن  گانۀ پراهمیتی بودند.  با هرمزد و مهر، ایزدان سه
بـار در دورۀ   بـرای نخسـتین  » ناهیـد  ْآب«ایزد در سراسر فرمانروایی ایران هسـتیم. نـام خـاص    

و این خود شاهدی بر این اسـت کـه    ]p.48 ,29[کار رفته است اشکانی برای زنان درباری به 
هـای موجـود از    حال، نوشته ادشاهان اشکانی نیز بر ستایش این ایزدبانو اهتمام داشتند. بااینپ

شـناختی و معابـدی کـه     دورۀ اشکانی دربارۀ ستایش اناهیتا اندک است؛ اما تعداد آثار باسـتان 
  برای ستایش اناهیتا در این دوره ساخته شدند، فراوان است.  

 
  . پیشینۀ پژوهش  2

کـه بـه بررسـی     اوستاشناسـان دربارۀ اناهیتا بسیار گسترده است. بیشتر  پیشینۀ پژوهش
، انـد. همچنـین   ای به این ایـزد اشـاره کـرده    گونه اند به پرداخته یشت آبانویژه  به، ها یشت

انـد.   پژوهشگرانِ آیین زردشتی نیز بخش بزرگی از آثار خود را به اناهیتـا اختصـاص داده  
و  ]p.10, 34 ,32[د گیـر  مـی  ه از غـرب ایـران در نظـر   سن این ایزد را برخاسـت  کریستن

 ,51[دانـد   نیبرگ او را برگرفته از اندیشه در شرق ایران و مرتبط با رودخانۀ سیحون می
pp.260-262[ . پژوهشگرانی همچون گایگر]35, pp.46-52[ ،  گِـرِی]40, pp.60-61[ 

بَنونیسـت   انـد.  حـون برشـمرده  اناهیتا را ایزدبانوی رودخانـۀ جی  ]p.19 ,55[گِرِن  و ویدن
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 اوسـتا بـه   متـأخر را افـزودۀ   یشـت  آبـان اناهیتا را ایزدی متعلق به اسـاطیر غیرایرانـی و   
 Harahvatīو  Sarasvatī. لومـل اناهیتـا را ترکیبـی از دو ایـزدِ     ]p.29,28[شـمارد   می
ب ترکیـ اوسـتا  اناهیتـا در یشـت پـنجم    ، مالنـدرا ازنظرِ  .]pp. 405-413 ,47[شمارد  می

-Ardwī Sūrā ]48, pp.104و  Anāhitišی است از دو ایزد قدیمی و جداگانـۀ  متأخر
ــویس     .]111 ــه ب ــگران ازجمل ــایر پژوهش ــولی، ]pp.29-31, 201-204 ,30[س  1نی

]39,pp.126-131,137-139[  مالندرا]49, pp.117-120[ ،  پانـائینو]53, pp.36-39[ 
ایزدبـانوی  ، »اناهیتـا «را حاصل آمیـزشِ   اناهیتایِ تاریخی ]pp.103-110 ,34[ 2و دِیانگ

 برخالفِاند.  بابلی دانسته» ایشتارِ«ی سومری و »نانا«ازجمله  باستانی ایرانی با ایزدان دیگر
اناهیتا را ایزدی کامالً ایرانی  ]p.105 ,43[و هینتسه  ]p317 ,45[کِلِنز ، این پژوهشگران

انـد.   یز به بررسـی ایـن ایـزد پرداختـه    ن] 31؛15[4موناشو  ]19؛ 33[ 3نکوموپندارند.  می
و به  دپرداز میاناهیتا  یژگیو به» ایزدبانوی مزدیسنااسطورة « با عنوان یا در مقالهکومون 

بـا   یا در مقالـه  شـامون  .]19د [کنـ  مـی  ستایش این ایزدبانو در خارج از ایران نیز اشـاره 
گسـترش   و ریدورة اردش در تایناهاپرستش  یبه بررس »و پراکنش او شیک دیناها« عنوان

   .]15[ دپرداز میهگمتانه و سارد ، شوش، ن در بابلیین آیا
و اسـت  شـناختی انجـام شـده     باسـتان  های هاساس یافت ها بر در ایران بیشتر پژوهش

فارسـی   هـای  هویـژه نوشـت   بـه ، ها کمتر پژوهشگری دربارۀ شخصیت او مستقیماً به نوشته
پـور   و اسـماعیل  پور لیاسماع ]؛24] ؛ موالیی [23دم [مق، میانه اشاره کرده است. تاکنون

هـای   برخـی پـژوهش  ؛ همچنـین،  انـد  ] به بررسی این ایزدبانو پرداخته21و گویری [ ]1[
نـام   بـودن از آوردن  تکراریعلت  که بهاست پراکندۀ دیگر نیز دربارۀ این ایزد انجام شده 

حـدودی   تا »ی دربارۀ ناهید و مهرجستارهای«. مقدم در شود میدر این مقاله پرهیز ها  آن
به شخصیت اناهیتا پرداخته است. البته او در این اثر بیشتر بـه شخصـیتِ تـاریخیِ مهـر     

دانـد کـه از    را شخصیتی می» مهرِ تاریخی«پرداخته و کمتر از ناهید سخن گفته است. او 
 یشت آبان«در در شرق ایران زاده شده است. موالیی ، بانوی سکایی ایرانی، دوشیزۀ ناهید

از سـرود   یدیـ جد یایـ خواننـده را بـا زوا  » سوراناهید) (سرود اوستایی در ستایش اردوی
هایی کـه   گزارش بر اساسوی  های هافتی. ]24[ سازد میآشنا  ی دربارۀ ایزدبانو اناهیتانید

سـه سـیمای نسـبتاً متفـاوت و متمـایز از او       ،آمده است یشت آباندر توصیف اناهیتا در 

                                                                                                                             
1 - Gnoli 
2 - De Jong 
3- Cumont 
4- Chaumont 



  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   12

یکی تظاهر الهوتی و تشخص ایزدینۀ رودی عظیم و پهناور که در بزرگـی  : دکن می عرضه
]. دوم 26ص. ، 24شـوند [  هایی است که در روی این زمین جـاری مـی   به اندازۀ همۀ آب
سوار اسـت کـه لگـام گردونـه را در دسـت دارد و روان در آن گردونـه        ایزدبانویی گردونه

به او سـعادت و  ، نیایشی که به جای آورده است خواستار مردی نریمان است تا به پاداش
ای زیبا و توانمنـد   توصیف او به سان دوشیزه، ]. سومین27ص.، 24کامیابی ارزانی دارد [

فاخر پُرچین و  های های است که جام بسته و بلندباالی نژاده اندام و کمربندبرمیان و خوش
 یالمـ یان اینقش خدا« با عنوان یگر). در پژوهشی دجا  همانآراسته به زیورها پوشیده... (

 جـه ین نتیو چنـ   شـده  زدبانوان اشارهیزدان و اینة ایشیبه پ» یزدیث ایتثل یریگ در شکل
 یریـ گ شـنک در شـکل  ینوشیشـاه و ا یریو کر کـر ینیپ یالمیاث یکه تثلاست  گرفته شده

   ].27ص ، 1[ است تا نقش داشتهیناهاترا و یم، هرمزد یزدیث ایتثل
هـایی کـه دربـارۀ اناهیتـا انجـام شـده بـه ایـن مباحـث           پژوهش، گذشتبر آنچه  بنا

هــا و  شــمایل ،هــای مربــوط بــه اناهیتــا آیــین ،اناهیتــا در متــون اوســتایی: انــد پرداختــه
و مقایسـۀ   1برجسته و نمادهای مرتبط با این ایزد  نقوش ،مرتبط با اناهیتا های هپرستشگا

  ی و دیگر اساطیر جهان.  این ایزدبانو با ایزدبانوان در اساطیر هند
  

 . نقش اَناهیتا در شهریاری دورۀ ساسانی 3
 ,30؛ 6؛ 331ص ، 17ای داشــت [ اناهیتـا نــزد پادشــاهان محلـی پــارس اهمیــت ویـژه   

pp.201-204[ ،سـاالری  کـه  شمار آورد به ای زنده سنت وارث باید را ساسانیان؛ بنابراین 

. فرمـانروایی  ]53ص، 10دانسـت [  می وعمشر حکمرانی ضروری لوازم از را اناهید آتشکدة
ساسانی نیز میـراث سـتایش ایـن ایـزد را پـذیرفت. اناهیتـا بـه همـراه اهـورامزدا ایـزد           

آتش مقـدس  ، ها دهندۀ ساسانیان بود و احتماالً از آغاز دورۀ ساسانیان در پرستشگاه یاری
هـا وجـود    گاهای در ایـن نیایشـ   های او شده بـود و دیگـر پیکـره    اناهیتا جایگزین تندیس

  . ]1005 ,29[نداشت 
شـمردند و بـه همـین     فرمانروایان ساسانی دین و شهریاری را وابسته به یکدیگر مـی 

او در علـت،  دانستند. به همـین   اناهیتا را یکی از ایزدان بخشندۀ شهریاری نیز می ،جهت
؛ تهمچون ایزد بخشندۀ دیهیم شهریاری تصویر شده اس، برجسته از این دوره چند نقش

                                                                                                                             
 -316، صص. 25؛ 328، 185، 170، صص. 18. [ـ برجستۀ اناهیتا نک  برای آگاهی بیشتر دربارۀ نقوش .1

  ].121- 120، صص.14؛ 96-95، صص. 26؛ 318- 317، صص. 20؛ 318
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تاریخی همگی بر این نظر اتفاق دارنـد کـه    های تاریخی و نیمه اسناد و گزارشهمچنین، 
ای بـا   کم بعضی از نیاکان بالفاصل اردشیر بابکان از اشراف محلی فارس و بـه گونـه   دست

آتشکدۀ اناهیتا در استخر مرتبط بودند (برای آگاهی دربارۀ منصـب خانـدان ساسـانی در    
چنانکـه نولدکـه   ، ]. آتشـکدۀ اناهیتـا در اسـتخر   62-43صص. ، 10. [ـ آتشکدۀ اناهیتا نک

  .  ]p.90 ,50[آتشکدۀ خاندان سلطنتی ساسانی بود ، متذکر شده درستی به
  

  . اناهیتا و کرتیر 4
بـا شـش پادشـاه (از     زمـان  همگیر اوایل دورۀ ساسانی بود که  کرتیر موبد بانفوذ و سخت

او نوجوانی بود که تحصـیالتِ  ، اواخر دوران اردشیراردشیر اول تا نرسه) قدرت داشت. در 
عنـوان هیربـد   ، دینیِ خود را به پایان برد و در آن زمان یا احتمـاالً در زمـان شـاپور اول   

کرتیـر ملقـب بـه    ، م.) پسر و جانشین شاپور اول273تا  272یافت. در زمان هرمزد اول (
، م.) پسر دیگر شاپور اول276تا  273برادر او بهرام اول (، . پس از هرمزدشدموبد اورمزد 

بهرام ، پسر وی، تر شد. پس از بهرام به پادشاهی رسید و در این زمان قدرت کرتیر افزون
گونه که از القـاب وی در زمـان ایـن     م.) به پادشاهی رسید و کرتیر آن293تا  276دوم (
ها  آتشکده، برخاست به نهایت قدرت خود رسید. او با ادیان دیگر به مبارزهآید،  میشاه بر

کرتیـر   هـای  ه]. نام اناهیتا در کتیبـ 89ص ، 8موقوفات فراهم کرد [ها  آن برپا کرد و برای
  نام او در کتیبۀ نرسه در پایکولی نیز ذکر شده است.؛ همچنین، ]p16 ,37[آمده است 

سطر و زیـر تحریـر پهلـوی     نوزدهکتیبۀ کرتیر در ضلعِ شرقی دیوار کعبۀ زردشت در 
 کرتیر در ابتدا خـود را معرفـی  : و شامل این مطالب است شاپور نگاشته شده است کتیبۀ
آورد. آنگـاه او بـه    د و سپس عناوین و القاب خود را در زمان پادشاهان گذشته مـی کن می

مانویـان و یهودیـان و   ، های دینی خود مانند مبارزه با ادیان دیگر (مسیحیان ذکر فعالیت
از اصـالح  ، د. همچنـین پـرداز  ها می آن تخصیص موقوفات برای ها و ) و تاسیس آتشکده...

هـایی را   فهرست ایالـت ، آورد موبدانی که به نظر او دچار انحراف بودند سخن به میان می
کتیبه بـا دعـا بـه    ، د و سرانجامکن می که در زمان شاپور به تصرف ایران درآمده بود ذکر

]. در سـطر  pp. 45-48 ,36؛ 193-176صـص.  ، 16؛ 91-90صـص.  ، 8رسـد [  پایان می
  : هشتم این کتیبه چنین آمده

8. ruwān rāy ān-am andar šahr abardar gāh ud padixšar kard, u-m gāh ud 
padixšar ī wuzurgān dād, u-m pad dar ud šahr ō šahr, gyāg ō gyāg hām-šahr 
pad kardagān ī yazdān pādixšāytar ud kāmgārtar kard kū čiyōn ahē būd hēm, 
u-m hām-šahr mōwbēd ud dādwar kard, u-m staxr ādur ī anāhīd ardašīr ud 
anāhīd ī bānūg ēwēnbed ud pādixšāy kard, u-m akirīh nām kirdīr ī ….  
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. برای روان خویش، مرا در شهر گاه و ارج برتر کرد، مرا گاه و ارج بزرگان داد، مرا در دربار و شـهر  8
ر، جای به جای، در همۀ شهر، برای مراسم کاردگان، توانمندتر و فرمانرواتر از آنچه قبالً بودم کرد، به شه

در اسـتخر   »ناهیـد بـانو  «و  »اردشـیر  -ناهید «آتشکدۀ مرا در همۀ شهر، موبد و دادور کرد، مرا در 
  .با اندکی تغییرات) 192، ص 16کرد، مرا کرتیر... (ترجمه برگرفته از » بد آیین«

موبـد و دادورِ  «، که کرتیر با پشـتیبانیِ بهـرام دوم   آید مینوشته چنین بر از این سنگ
و » آدُراناهید اردشـیر «در آتشکدۀ » فرمانروا / پریستار«و » بد آیین«و » همۀ شهر (ایرانشهر)

؛ دربـارۀ عنـوان   46-31صـص.  ، 9؛ 65-64صـص  ، 12در استخر پارس شد [» اناهیدبانو«
]. دریافت چنین مقامی در دورۀ ساسـانی نشـان از اهمیـت    pp.87-41 ,41بد نک.  آیین

    بهرام دوم دارد.ازجمله  جایگاه کرتیر نزد فرمانروایان ساسانی
مضـمون  ازنظـرِ   سطر است و 58کتیبۀ کرتیر در سرمشهد در نزدیکی کازرون دارای 

: سـت ) دارای این مطالب ا25تا  1؛ بخش نخست (سطرهای شود میبه دو بخش تقسیم 
هـای   فهرستی از ایالت، معرفی کرتیر و عناوین و القاب او در زمان شاپور اول تا بهرام دوم

هایی که جزو ایران نبوده و در زمان شاپور اول به تصرف ایـران درآمـده    ایران و نیز ایالت
های او در اسـتقرار دیـن    های کرتیر مانند مبارزۀ او با ادیان دیگر و کوشش فعالیت، است
ی کـه  هـای  ههایی که به روحانیان کرده و آتشکد کمک، تی در سراسر قلمرو ساسانیزردش

هـا انجـام داده اسـت. بخـش دوم کتیبـه       برپا داشته و مراسم دینی که در ایـن آتشـکده  
کرتیر دربارۀ آتشـکدۀ  ، ) دربارۀ معراج اوست. در بخش نخست کتیبه58تا  26(سطرهای 

  : اناهیتا چنین آورده
12. […k’mk’l]yttry W p’th[š]’(dtry)… [ʼ]YK cygwn k[…m]gwpt W 

d’tw[bl] (‘B) […] ʼrth[š]tr W ʼnhyt ZY MRʻT’ […] mgwpt W (št)ry  
. ... فرمانرواتر و کامکارتر کرد تا آنچه پیش از آن بودم. و او مرا در همۀ شهر موبد و داور کـرد. و  12

بد و پادشاه کرد. او مرا نام  آیین ایزدبانو اناهیتاو  راردشی -(آتشکدۀ) آناهید او مرا در استخر به آذر 
. ـ ؛ همچنـین، نکـ  71، ص 2و شهر به (ترجمه برگرفتـه از [ ». بُختار بهرام، موبد هرمزد کرتیر، روان«کرد 

38, pp.387-418 .([  
سطر است که  79برجسته قرار دارد و دارای  کتیبۀ کرتیر در نقش رستم در زیر نقش

آسیب دیده و مانند کتیبۀ سرمشهد دارای دو بخـش اسـت. بخـش اول    ا ه آن بسیاری از
و از آنجا تا پایان موخرۀ کتیبـه اسـت    73تا  49و بخش دوم از  49تا  1شامل سطرهای 

  : کتیبه آمده که در آن به اناهیتا اشاره شده است 25]. در ادامه سطر 93ص.، 8[
25. …… (y) [ʼ]twry [ZY…..] W [ʼnhyt….] (ʼdwynp)t W [p’t]h(š’y) 

[‘]BYDWNt  
در  بانو اناهیدو  اردشیر -آذر آناهید. .... و داور (قاضی) کرد؛ او مرا آیین بد و حاکم (خلیفه) 25

  ]. 104، ص2استخر کرد [
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ایـن کتیبـه بـه    بر آنچه گذشت، اناهیتا در کتیبۀ نرسه در پایکولی نیز آمده است.  افزون
از دورۀ ساسـانی در سـلیمانیۀ   و وی اشکانی) نوشته شده دو زبان فارسی میانه و پارتی (پهل

عراق باقی مانده و از لحاظ مضمون دارای سه بخش است؛ مقدمـه، مـتن اصـلی و مـؤخره.     
مقدمۀ کتیبه شامل معرفی نرسه و نسب اوست. متن اصلی کتیبه شامل شرح رخـدادهایی  

ارمنسـتان، مقـر    م.) تـا حرکـت نرسـه از   293- 276است که پس از درگذشت بهـرام دوم ( 
سویِ ایران و دیدارش با بزرگان ساسانی در پایکولی اتفـاق افتـاده اسـت و     فرمانروایی او، به

نیز متضمن شرح حوادثی است که به شکست بهرام سوم و به سلطنت رسیدن نرسه منجر 
شده است. در موخرۀ کتیبه از صلح با رُم سخن رفته است و نام کسانی که در رسـیدن بـه   

. نـام  ]pp. 1-55 ,54؛ 44؛ 42 .ـ ؛ نکـ 94، ص8او را یاری کردند، ذکر شده است [ سلطنت
  اناهیتا در سطر دهم این کتیبه آمده است (متن فارسی میانه):  

10. W LNE AYK ZK prwltky H(ZY)[TNm] W P[W]N ’whlmzdy W 
wsp’n yzd’n W ’nhyt ZY MRʻT’ ŠM MN ʼlmn ‘L ʼyr’n štry lwny whycwmy 
W mlcyk W krpk’ly W ʼHRN p’tkwsy MNW pyšydy ʼwzm’n HWYTNt ‘L 
ʼy[r’n štry] … W…y LNH ʼYK ‘ŠMHNnm  

سـویِ   (ایزد) بانو، از ارمنیه بـه  ناهید . ... و ما که آن نامه را دیدیم، به نام هرمزد و همۀ ایزدان و10
(از) پیش زمان در ایرانشهر بودند ... ایرانشهر رهسپار شدیم و مرزدار(ان) و کوهیار(ان) و دیگر نواحی که 

 ]). 123، ص 16(ترجمه برگرفته از [
خواسـتار  ، اصـرار  د کـه وقتـی بزرگـان ایـران بـه     کنـ  تأکیـد مـی  این کتیبه نرسـه   در

از ارمنستان رهسـپار  » به نام اورمزد و تمامی ایزدان و بانو اَناهید«او ، شاهنشاهی او شدند
تـا مقـام هرمـزد     حتـی د نرسـه ایزدبـانو اناهیتـا را    ده می ایرانشهر شد. این مسئله نشان

خود را مدیون این ایزدبـانو بـه همـراه هرمـزد و دیگـر      های  یداند و پیروز بلندمرتبه می
  شمارد. ایزدان می

  
  . خویشکاری اناهیتا در داستان زندگی زردشت5

تون دینیِ های ادبیاتِ دینی مربوط به زندگی پیامبران است. در م ین بخشتر مهم یکی از
آن  هـای  هو ترجمـ  اوسـتا کتابی که مبتنـی بـر    ای است نُه مجموعه دینکرد، فارسی میانه

دوم و ، هـای اول  نوشته شده و در آن به زندگی زردشت پیامبر اشاره شـده اسـت. کتـاب   
در ، جامانده از ایـن اثـر   های به بخشی از کتاب سوم آن از میان رفته است. در میان بخش

؛ 4بی دربارۀ اناهیتا و نقش او در اسطورۀ زنـدگی زردشـت آمـده اسـت [    مطال، کتاب نهم
ـک    11 ـت مانْسَـر   ، ]. این کتاب شرح و تفسیر سه نَسْکِ (بخـش/ فصـل) سـودْگَر نَسْ شْ وَرْ
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غ نَسْک از بیست و یک نسک  تاوستانَسْک و بَ شْ ـک فصـلی دربـارۀ      ست. در وَرْ مانْسَـر نَسْ
 : ]7انو اناهیتا برجسته است [زندگی زردشت آمده که در آن نقش ایزدب

11. ud Ohrmazd ō zardušt pad urwāhmanīh be grift pahrēz kardan ud 
aredwīsur ud ardwišang hamis kyān xwarrah zardušt tan mōšt.  

اردویسور و اهریشونگ همراه با فرّ کیان  2بگرفت پرهیزکردن، 1. اورمزد زردشت (را) به اورواهمنی11
  بِمُشت.  کیان تن زردشت
  : زندگی اساطیری زردشت به این شکل روایت شده است، در این متن

را نور فراگرفته بـود و از همـۀ خانـه     3خانۀ پوروشسب، سه روز به تولد زردشت مانده
تافت. بزرگانِ دِه گمان بردند که ده آتش گرفته است. به هـراس افتادنـد و گریـز     نور می

در ؛ بلکـه  جای ده آتش نیفتـاده اسـت   افتند که به هیچدر بازگشت دری؛ اما اختیار کردند
خانۀ پوروشسب مرد شکوهمندی زاده شده و این روشنی از فرّه اوست. در لحظۀ تولـد او  

، سر و شـانۀ او  اناهیتاآور به ستیز برخاستند. در این زمان  بخش و مرگ نیروهای زندگی
و ایزد دین پهلو و فـرّه کیـانی    اشیِ خوب بَر و پشت او و مینوی رادی سینه و رودگان او

  به بعد].  3بند ، 1فصل ، 9سینۀ وی را لمس کردند [
اناهیتا در اسطورۀ زندگی زردشت پیامبر نیز نقش اساسی داشت و ، این داستان بر بنا

  این نشان از اهمیت این ایزدبانو در باورهای ایرانیان باستان دارد.  
  

  ها . اناهیتا، سرور همۀ آب6
نـام دارد. ایـن اثـر ماننـد بیشـتر      بنـدهش   یکی دیگر از آثار مهم به زبان فارسـی میانـه  

ای اسـت از مطالـب گونـاگون کـه از منـابع مختلـف        های فارسـی میانـه مجموعـه    کتاب
گردآوری و با هم تلفیق شده است. مطالب این کتـاب در مقدمـه بـه سـه دسـتۀ اصـلی       

هریمن؛ چگونگی آفریـدگان و کیانیـان. در   آفرینش اورمزد و دشمنی ا: تقسیم شده است
ای کـه سـپاهبد نیمـروز     رو هستیم. یکی اختر یا سـتاره  این اثر با دو سیما از اناهیتا روبه

، 5است و اهریمن او را بر ضد سَدویس (ستارۀ اورمزدی) از سرشـت آب آفریـده اسـت [   
دسـت    بـه  راهـا   آب ] و دیگری ایزدبانوی محبوبی که سـروری همـۀ  60، 58، 56صص. 

   ].49ص ، 5[ شود ها می آن 4آورد و پدر و مادر می

                                                                                                                             
 شادی .1
 کردن دفاع .2
 نام پدر زردشت .3
شود احتماالً نشان از تأثیر  تصویر می عنوان پدر و مادر آبها اینکه در این بخش از بندهش اناهیتا به .4

 النهرینی بر اسطورۀ اناهیتا دارد.  اساطیر بین
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 : در بخش چهارم دربارۀ چگونگی و علت آفرینشِ آفریدگان برای نبرد آمده
19. čahārom az mēnōgān šahrewar u-š az dahišn ī gētīg ayōxšust ō xwēš 

grift u-š dād pad ayārīh ud hamkārīh xwar ud mihr ud asmān ud anagrān ud 
sōg ī weh ud ardwīsūr ud hōm yazad ud dahmān āfrīn čē ayōxšust 
awestwārīh az asmān ud asmān bun-gōhr z’w ayōxšustēn u-š winnārišn az 
anagrān…[52,p. 49].  

. چهارم از مینویان شهریور است. او از آفرینش مادی فلز را به خویش گرفت. به یاری و همکاری 19
سوگ نیکو، اردویسور و هوم ایزد، بُرز ایزد و دَهمان آفرین داده شدند؛  1خور و مهر و آسمان و اَنَغران،او 

گون فلز است و او را قرار از انغران است ...  گوهر آبگینه زیرا فلز را استواری از آسمان است و آسمان را بن
  ]. 49، ص 5[

  : وی آمدهدر فصل دربارۀ بزرگ کرداری ایزدان مینهمچنین، 
34. mēnōg-ē(w) ī abāg mihr ham-kār sōg xwānēnd. hamāg nēkīh ka az 

abargarān ō gētīg brēhēnīd nazdist ō sōg āyēd sōg ō māh abespārēd ud māh ō 
ardwīsūr abespārēd ud ardwīsūr ō spihr abespārēd ud spihr pad gēhān 
baxšēd… [52, p.299].  

ها که از اَبَرگران بـه گیتـی آفریـده     ه با ماه همکار است، سوگ خوانند. همۀ نیکویی. مینویی را ک26
شد، نخست به سوگ آید. سوگ (آن را) به ماه بسپارد، ماه به اردویسور بسـپارد و اردویسـور بـه سـپهر     

  ].111، ص 5بسپارد، سپهر به جهان بپراکند... [ 
 91. u-š [mēnōg ī] hamāg ābīhā ardwīsūr āb ī anāhīd mād ī ābān tōhm ī 

narān ka az xōn pālūd ēstēd ud mādagān-iz ka zāyēnd ud dudīgar ābus 
bawēnd xwēškārīh ī ardwīsūr. burz yazad mehmān ānōh kū ardwīsūr āb ī a-
winast… [52, p.308]. 

هاســت.  مــادرِ آب، اناهیــد، اردویســور آب. او را (اوش بــام را) [همکــارْ] مینــویِ همــۀ آبهــا، 91
(نگهداری) تخمۀ نران، چون از خون پالوده شود و نیز مادگان، چون بزایند و دیگـر بـار آبسـتن شـوند،     

  ]. 114، ص 5خویشکاری (وظیفه) اردویسور است [
  

  و اناهیتا 2. گوشودا7
هـا و   ترجمـه  بـر اسـاس  آثاری بـه زبـان فارسـی میانـه اسـت کـه       ازجمله  روایت پهلوی

موضـوع بـه   توان ازنظرِ  می]. مطالب این کتاب را 13نوشته شده است [ اوستاتفسیرهای 
 ،مطالـب اخالقـی   ،مطالـب اجتمـاعی   ،آیینی –مطالب دینی : های زیر تقسیم کرد بخش

ای بـا ارزش از   گنجینـه  روایـت پهلـوی  ، اسطوره و پندارها و باورهای عامیانـه. همچنـین  

                                                                                                                             
برترین بهشت یا جهان روشنی هرمزد است. اَنَغر روشن » کران روشنی بی«یا » آغاز روشنیِ بی«به معنی  .1

  های هفتگانۀ آسمان است و خورشید بدان پایه ایستد. همچنین پنجمین پایه از پایه
 تواند گوشت و یا شیر باشد.  است که می» فرآوردۀ گاو نیکوآفریده«گوشدا یا گوشودا لفظاً به معنی  .2
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 هـای  هاز آفـرینش جهـان و آفریـد   رود. نویسـنده   شناسـی بـه شـمار مـی     دیدگاه اسطوره
داند  ی از ذات او میهای هها را مظاهر و پدید هرمزدی مطالبی ذکر کرده و همۀ این آفریده

ایـن   59]. در فصـل  13اسـت [  فـرد  منحصـربه در میان متون فارسی میانه  جهت ازاینو 
  : نوشته چنین آمده

3. [gōspand] ka kušt bawēd ā-š gōšudāg ēdōn baxšišn ērwārag uzwān ud 
čašm ī hōy hōm yazad xwēš gardan ašawahišt yazad xwēš sar way yazad 
xwēš arm ī dašn aredwīsūr yazad xwēš arm ī hōy druwāsp yazad xwēš haxt 
ī dašn frawahr ī jāmāsp… [56, pp. 218-219].  

آن این گونه تقسـیم شـود: آرواره،    . زمانی که [گوسفند، گاو و ...] کشته شود، پس باید گوشودای3
زبان و چشم چپ از آنِ ایزد هوم؛ گردن از آنِ ایزد اردیبهشت؛ سر از آنِ ایـزد وای؛ بـازوی راسـت از آنِ    

 ]. 350، ص 13؛ بازوی چپ از آنِ ایزد درواسپ؛ ران راست از آن فروهر جاماسب ... [ایزد اردویسور

های مختلـف چهارپایـان بـه ایـزدان      ندامدربارۀ پیشکش ا روایت پهلویاین بخش از  
  .شود میخویشکاری اناهیتا در آفرینش نمودار ، است. در این متن بیش از هرچیز

  
  کرداری . نقش اناهیتا در باران8

هـای دیـن زردشـت     ها و آیین ای از چند متن دربارۀ اسطوره مجموعه 29م.او نویس دست
یشین به زبان فارسی میانه و برخی دیگـر  است که برخی از مضامین آن برگرفته از آثار پ

از نقـش اَناهیتـا در   » کرداری باران«در بخش مربوط به ، مضامین جدید است. در این متن
کـرداری دربـارۀ چگـونگی     ]. مـتن بـاران  353ص. ، 22ایجاد بـاران سـخن رفتـه اسـت [    
ت. در به شکل بخار و ابر و سپس باریـدن بـاران اسـ   ، بخارشدن آب و رفتن آن به آسمان

کردار برای تداوم زندگانی آفریـدگان   سازی ایزدان و دیوان نقش دارند و ایزدانِ باران باران
   ].351ص. ، 22جنگند تا باران ببارد [ هرمزدی و آفرینش وی با دیوان می

6. u-š framūdār dādār ohrmazd ud rāyēnīdārīh ud kārēgar az dādār framān 
tištar ud sadwēs star ud wahman, ardwīsūr ud wād ud hōm ud dēn ud burz 
ud ahlawān frawahr.  

دادار اورمـزد [اسـت] و [آن را] آسـتاری و کـاریگر [آن]، از فرمـان دادار، تشـتر و سـتارۀ        . و فرمودار آن 6
   ].357 ، ص.22و باد و هوم و دین و بُرز[ایزد] و فروهر اشوان[اند] [ [اناهید] اردویسور سدویس و بهمن [و]

9. dēn ud dahibad xwarrah ardwīsūr anāhīd, wihān [ī] āyōzišn, ud ātaxš 
ham-kārīhā abāg wārān pētyāragān, dēwān ud jādūgān ud parīgān kē-šān 
kamālīgān apōš dēw ud spōzgar [ī] drōj kōšīdan [az] wārān petyāragīh spōxtan.  

[نـد] و آتـش را در   اردویسور اناهیدهای]  جوشش درآمدن [آب . دین و فرّه شهریاری موجب به9
که سرکردۀ آنان اپـوش دیـو و    -کرداران] با پتیارگان باران، دیوان و جادوان و پریان  -همکاری [با باران

  ]. 357، ص. 22جنگیدن و [آنان را] از پتیارگی باران بازداشتن [است] [ -سپوزگر دروج[اند]
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  گیری . نتیجه9
هـای گونـاگون    دینی و اساطیریِ فارسی میانه به شکل دبانو اناهیتا در بیشتر متوننام ایز

د دهـ  می کرتیر به اناهیتا و آتشکدۀ او شده نشان های هی که در کتیبهای هآمده است. اشار
که این ایزدبانو در زمان کرتیر نقشی سیاسی و دینی در مجموعۀ ایزدان ایرانـی یافـت و   

موبد آتشکدۀ اناهیتـا برگزیـده    عنوانِ ، بهصیت بانفوذ سیاسی بودکرتیر که شخ، درنتیجه
رسد که کرتیر با دراختیارگرفتن این مکان مقـدس کوشـش کـرده تـا از      به نظر میشد. 

، تولیت آن را از دست خاندان شـاهی خـارج سـاخته   ، هرحال نفوذ این ایزدبانو بکاهد و به
پـس از  حـال،   بـااین  دشتی نشان دهد.نظارت بر آن را بخشی از وظایف سازمان دینی زر

بزرگداشـت ایزدبـانوی پشـتیبانِ خانـدان     ، بر شواهد مکتـوب  بنا، کرتیر و در زمان نرسه
د کـه وقتـی   کنـ  تأکیـد مـی  ساسانی اَناهیتا بار دیگر رونق یافت. نرسه در کتیبۀ پایکولی 

تمامی ایـزدان و   به نام اورمزد و«وی ، خواستار شاهنشاهی او شدند، اصرار بزرگان ایران به
» هـا  پـدر و مـادر آب  «اناهیتـا  ، بنـدهش از ارمنستان رهسپار ایرانشهر شد. در » بانو اَناهید

، های اسـاطیری و قهرمانـان همچـون جمشـید     شخصیت، ستاید ؛ هرمزد او را میشود می
هـای   پیشـکش انـدام  بـر   روایت پهلویند. در کن می برای او قربانی ...هوشنگ و ، فریدون

کـرداری   نقش او در بـاران  29نویس م.او دستشود و در  هارپایان به اناهیتا تأکید میمختلف چ
های فارسی میانه ایزدی محبوب و مهربـان اسـت؛ امـا     پُررنگ است؛ بنابراین، اناهیتا در نوشته

شک، زنـدگی و اسـطورۀ پیـامبران در همـۀ ادیـان بسـیار        روایتی متفاوت دارد. بدون دینکرد
، اناهیتا یاریگر او در زمان زایـش اسـت   دینکرددرموردِ زردشت، بنا بر متن  انگیز است. شگفت

و در پایان جهان نیز برای برانگیختن منجیان جهان، اناهیتا نقش بسـزایی ایفـا خواهـد کـرد.     
هـا، الهـۀ عشـق و بـاروری و      توان الهه و مظهر آب های فارسی میانه، می اناهیتا را بنا بر نوشته

ورزد. همچنـین،   ا دانست که در پایان جهان به برانگیختن منجیان اهتمام میه پدر و مادر آب
گرفتن نگهبانی پرستشگاه اناهیتا اهمیـت ایـن ایـزد را در امـور      سیاست کرتیر دربارۀ دردست

هایی کـه پـیش از    در بررسی و تحلیل نوشتهحال،  سازد. بااین سیاسی دورۀ ساسانی روشن می
    د مدنظر قرار داد:این آمد، چند نکته را بای

ها و متون فارسی میانـه لزومـاً بیـانگر اندیشـه و تفکـر همـۀ اقشـار         نوشته یک. سنگ
  جامعه در دورۀ ساسانی نیست و بیشتر نماد اندیشۀ دربار و روحانیان است. 

و با ایـزدان   است در طول زمان دگرگون شده شک شخصیت ایزدبانو اناهیتا دو. بدون
تصویر شـده   اوستا یشت آباناناهیتایی که در ؛ بنابراین، خته استدیگر همچون ایشتر آمی

   است با اناهیتا در متون فارسی میانه متفاوت است.
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ها به خطر داریم که خاندان بنیانگذاران فرمانروایی ساسانی از پـیش از   سه. در تحلیل داده
بنـابراین، اناهیتـا نـزد    گیری فرمانروایی، در آتشکدۀ اناهیتا در استخر فعالیت داشـتند و   شکل

شـمار   بـه  ای زنـده  سـنت  وارث باید را ای داشته است. ساسانیان شاهان این سلسه جایگاه ویژه
  دانست.   می مشروع حکمرانی ضروری لوازم از را اناهید آتشکدة ساالری که آورد
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