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 زاده يم حاجيکر

يباستان شناسارشد يکارشناس  

اردبيلي محقق 

 311   13/6/49 و علوم انسانيادبيات 

نقوش مهرها،  يکرد. بر روتوان مشاهده ينقش آناهيتا و جايگاه اهميت آن را با بررسي در آثار هنري ايران م

ترديد  است. بين ظروف فلزي، همواره آناهيتا حضوري و پر رنگ داشتهيبرجسته سنگي و همچنها و نقوش سکه

باورهاي اساطيري و مذهبي برآمده از دل و فرهنگ تاريخ ايراني، نقشي بي بديل در اين حضور هميشگي داشته 

ي مفاهيمي نمادي و است. بنابراين نقش آناهيتا نه تنها به عنوان عنصري تجسمي در هنر که بيشتر دربردارنده

که مربوط به فصل دوم  توار است، در بخش نخست آنبنيادين بوده است. اساس اين پژوهش بر سه بخش اس

باشد به بررسي شواهد آناهيتا در باورها و اسطوره هاي ايران پيش از تاريخي تا اواخر دوره تاريخي پرداخته شده  يم

-و بعد شواهد باستان است و در ادامه به نشانه هاي حضور آن در متون باستاني و ديني ايران، از جمله کتاب اوستا،

فصل  يعنياز جمله کتيبه هاي هخامنشي و ساساني مورد مطالعه قرار گرفته است، بخش دوم اين پژوهش  يشناخت

 به توصيف شود که با جزئيات بيشتر سوم به تجزيه و تحليل تجسمي نقوش آناهيتا در هنر ادوار تاريخي مربوط مي

ها در مهرها، سکه ها، نقوش برجسته و ويرپردازيتا پرداخته شده است. چگونگي تصيفضاها و ترکيبات تصويري آناه

به بحث گذاشته شده که ظاهر و پوشش او و سمبل ها و نمادهايي که همراه او در ترکيب صحنه به کار  ظروف فلزي

افته يتا در آنها حضور يکه آناه يان آثار و شواهديم يقيسه تطبيشود. در بخش آخر پژوهش مقا رفته اند را شامل مي

 صورت گرفته است. يفرهنگ يگر مناطق و حوزه هايآثار دبا 

)در شواهد باستان  يو ماد يخيتا در وجه تاريباشد که الهه آناه ين صورت مين پژوهش به ايحاصل از ا يجه ينت

  ونان و روم باستان گرفته است.يه، يقيچون بابل، فن يفرهنگ يرا از مناطق و حوزه ها يراتي( تأثيشناخت

 

 ، نقوش برجستهيخي، متون تاري، اسطوره، سکه، ظروف فلزتايآناه :هاواژه کليد
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 دمه:قم -4-4

ان از عرش آسمان به يخدا يجيسراسر عبارت بوده است از فرود آمدن تدر يخ اسطوره شناسيتار

 اختران.  يدر قلب انسان و نه در امر نظاره  يريتوهمات اساط يشه ير ين و جستجويفرش زم

فرشتگان موجودات  ،زدانيا ين درباره يت نماديبوده و روا ي،کاوشگر هستيليوه تمثياسطوره به ش

 بندد. يبه کار م ير خود از هستيک قوم به منظور تفسياست که  يجهان شناخت يو به طور کل يعيرطبيغ

با  يچندان يس گريا تندي ينکه آثار نقاشيشگفت آور دارد و آن ا يژگيک ويران باستان ير اياساط

شتر به صورت نوشتار باز مانده يران بير اير را مشخص کرد. اساطين اساطيتا بتوان بر اساس آن، ا زنمانده

 . ستياد نيز يليمتنها خ را شماريخورد زيبه چشم م يز مشکالتين بخش نيدر ا ياست. حت

ناممکن خواهد بود اگر که دايما مسايل  ير در هر حال هدفيخچه اساطيا تاري ييدايمطالعه در پ

 يعين عناصر طبياز مقدس تر يکيبه عنوان ، يرانيآب در فرهنگ ام. يش کشيرا پ ينحل گاه شماريال

آب به  يان باستان، نگهبانيرانيژه برخوردار بوده است. بنا به اعتقاد ايو يپس از آتش از احترام و تقدس

ن يش است، به هميآال يب يا آب توانايو پاک و  يرود قو يتا اختصاص داشت که به معنايزد بانو آناهيا

 برخوردار بوده است.  يان از تقدس خاصيرانيل او در نزد ايدل

ق يخ دقين تاريياست که تع يران واقعه ايا يريان اساطيدر جمع خدا الهه آبها تايزدبانو آناهيظهور ا

 ن نام خوانده شده است. ياو به ا يست که از چه زمانيآن دشوار است. همچنان کامال مشخص ن

اوستا شت پنجم ي يعنيشت ها ياز  يکيما از راه  سناست، وين مزدييزدبانوان مهم آياز ا يکيتا يآناه

گاه مهم خود را در يزدبانو همواره جاين ايا م.يآور يبه دست م يت ويدر باره شخص يقينسبتاً دق يآگاه

اد کرده اند. بازتاب يبا احترام از او  يو ساسان ي، پارتيحفظ نموده و شاهان هخامنش يباستان يحکومتها

 و نقوش برجسته مالحظه کرد.ها  سکهبه ها، مهرها، يتوان در کت يگاه مهم را در آن ادوار ميجا نيا

است که به  يخيمتون تار يکسريتا يزدبانو آناهيد اورمورد مطالعه ما در م ياز حوزه ها يکين يبنابرا

 يزدبانو است آثار هنرين ايشتر ايما در شناخت ب يگر که راهگشايکند و حوزه د ين امر کمک ميما در ا

 باشد.  يم و ظروف ياعم از مهر، سکه ها، نقوش برجسته سنگ
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انجام ران باستان به يتا در ايزدبانو آناهيشتر ايشده است به منظور شناخت ب يسع يق جاريدر تحق

 متعلق به او دست زد.  يو آثار هنر ياسطوره ا يدر باورها ياديل بنيه و تحليتجزک ي

نگاشته شد. در فصل ه يق و فرضيضرورت انجام تحق ات اعم ازيدر فصل اول کل البته قبل از مطالعه

گاه او در اسطوره و در متون يران باستان پرداخته شد. بعد جايگاه آب در باورها و هنر ايجا يدوم به بررس

 يليتحل يديبا دتا يمنسوب به آناه يشد. به مدارک و شواهد باستان شناخت يبه ها بررسيو کت يخيتار

 ل قرار گرفت. يه و تحليسته شد و مورد تجزينگر

گر يد يمنتسب به او با آثار هنر ين آثار هنريب يسه اي، مقايقيسه تطبيبا عنوان مقا 9فصل در 

  يريجه گيو نت يان در فصل پنجم جمع بنديمناطق صورت گرفت. و در پا

 ان مسأله:يب -4-2

و با  شود ميوارد مذهب  يران باستان است. و بعد از دوره ايدر ا ياسطوره ا يالهه اتا يزدبانو آناهيا

 کند.  يفا ميبه مرور ا يبصر يو هنرها يمذهب -يخيدر متون تار ين ورود، نقش مؤثر و پررنگيا

آن در  ين نقش و حضور معنويا يرگذاريتوان به تأث يم رانيتا را در فرهنگ ايت نقش آناهياهم

 است وات ين حيکه که تضم يات است و بارورياز آب که عنصر ح يبر نگهبان يمبتن ينيشه دياند

گاه به او  مهم دارد يهم نقش يخيعنصر سلطنت مشاهده کرد. در هنر دوره تار ت ازيو حما يماندگار

 يا و گاه به صورت الهه شود ميش داده يبه نما مقدس دارد يگاهيجاو  يمعنو يکه حضور يصورت الهه ا

که به  يکشد و هرزگاه ياست به رخ ميو حضورش را در س شود ميظاهر  يدر صحنه ا که با قدرت

 است.  يدن و طنازيکه در حال خرام يصورت زن

ن ييآن تب يرگذاريو تأث يران باستان ابعاد وجوديصورت گرفته در مورد مذاهب ا يدر پژوهش ها

شده صرفا از  و همچنين در پژهش هايي که به تجسم او در شواهد باستان شناختي پرداخته نشده است.

 ديد توصيفي بوده و آن چنان که بايد در اين حوزه ديد تحليلي صورت نگرفته است. 

در رابطه با حضور آناهيتا در متون اسطوره اي و تاريخي و همچنين در  در اين پژوهش سعي گرديده

 هنر به اين سؤاالت پاسخ داده شود: 

خود چقدر از مناطق   يماد و يخيتار خود و چه در وجه يريخ اساطيتا چه در وجه تاريالهه آناه -3

 رفته است؟ير پذيهمجوار تأث
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 نقش داشته است؟ همجوار يتا از فرهنگ ها و هنرهايآناه يريرپذيدر تأث يرها و عوامليتغمچه  -2

 ه ها:يفرض -9 -4

گر مناطق يد يرياساط يباورها از يريرپذيتاث ياسطوره ا يتا در باورهايگاه آناهيجا يبا بررس -3

 ن امر مؤثر بوده است.يست بوم در اير و عوامل زيمتغ يو ماد يخيتار در وجه اما صورت نگرفته است،

گر فرهنگ ها و هنرها در هر دوره ياز د يرير پذيران تأثيست بوم ايط خاص زيل شرايبه دل -2

 صورت گرفته است.  يخيتار

 ق:ياهداف انجام تحق -4-1 

تا در اسطوره ها و افسانه ها و منابع مکتوب )اسناد يگاه آناهيکه در مورد جا ييبا توجه به پژوهش ها

و شواهد باستان شناختي صورت گرفته ما به توصيف و تحليل جايگاه اين ايزدبانو در حوزه هاي ( يخيتار

ذکر شده مي پردازيم. در اين تحقيق کوشش ما بر آن است که به شواهد باستان شناختي که در آنها 

 شود آناهيتا تصوير شده است بپردازيم، در اين کار صرفا به توصيف آناهيتا در اين داده ها پرداخته نمي

 و کار تحليلي توامان با توصيف انجام مي پذيرد. 

 ق يکاربرد تحق -4-5

 .باشد يم يو پژوهش يقياستفاده تحق يدارا يرشته باستان شناسان يدانشجو ين پژوهش برايا

 ق:يانجام تحقروش  -4-6

معتبر  يدن به اهداف مزبور با مراجعه به کتابخانه هايافتن به سؤاالت فوق و رسيبه منظور دست 

راث يم يدانشگاه تهران و پژوهشکده باستان شناس يران باستان و کتابخانه مرکزيهمچون کتابخانه موزه ا

عتا در ضمن مطالعه و يقرار گرفت. طب يمنابع مربوط به موضوع پژوهش مورد مطالعه و بررس يفرهنگ

م که اغلب منابع )مقاالت و کتب ( چاپ شده در ارتباط با يافتين موضوع دست يمنابع به ا يجمع آور

 ن نوع مدارک ترجمه شود.يبود که ا يبود و ضرور يگانه و خارجيب يان نامه به زبان هايموضوع پا

د و ين راستا، به مطالعه آن ها اقدام گرديالت در ان مرحله و حل مشکالت و معضيلذا پس از انجام ا

شد. با  هيد تهيشده و از مدارک مورد نظر عکس و اسال يش بردارياز فين رابطه اطالعات مورد نيدر هم

مورد نظر و مطالعه  يشواهد باستان شناسل يه و تحليجهت تجز يفيتوص – يخين از روش تاريتوجه به ا

 .استفاده شد 
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ق اتخاذ شده روش يتحقروش  يعنياز با توجه به موضوع پژوهش، کتابخانه بوده يمورد نق يابزار تحق

از آثار مشابه  يکسريبا  يقيسه تطبيآثار به کار مقا يفيل توصيه و تحليبعد از تجز باشد. يم يکتابخانه ا

 د. ياقدام گرد يکل يريجه گيک نتيت به يپرداخته شد و در نها

  



  
 

6 

 

 

 

 فصل دوم:

 يمنابع اسطوره ا تا دريآناه

 يخيو تار
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 :باستان يباورها واسطوره ها  گاه آب دريجا-2-4

ش تا به اکنون با آن سروکار داشته يدايکه بشر از بدو پ ين عنصريم مهمترييست اگر بگويگزافه ن

 ،ات نبوديح يه ين مايبه آب باز بسته است و اگر ا يچ شکّيه يب،بشر يات جسمانيباشد. ح يآب م ،است

در  ،اها و رودهايروان از جمله در ين آبهايستن را نداشت. همچنيتوان ز،يخاک ين کره يا يبشر در رو

ن مکانها را يکهن بهتر يدر کنار هم داشته اند. انسانها يرا در تجمع افراد بشر يخ نقش مهميطول تار

ل ين دليبه هم،دانستند يماها يکنار رودها و در در،ل يبه صورت گروهها و قبا ،ستن در کنار هميز يبرا

 ل شدند.يدجله و فرات و.... تشک،ليچون ن يمهم ين در کنار رودهاينخست يبود که تمدنها

 رد؛ يواسطه مورد پرستش و احترام قرار گ يب،د که از همان ابتدا آبيت فراوان آب باعث گردياهم

ان يو خدا شود ميده يد ن تمام ملليبارها و چشمه سارها مقدس شمرده شوند. تقدس آب در بيو جو

نِ يريزدِ آبِ شيا" اِآ" ،نين النهريب يد. در اسطوره هايگرد يان آنان محسوب مين خدايجزء مهمتر،آب

 ياريکلده را آب يکه جلگه ها يبزرگ يد و رودهايجه ين فرا ميکه از زم ييو چشمه ها،ن بوديرزميز

 کرد. در ارتباط با او بودند.  يم 

جانبب غبرب   ا به يمالين نام که از هيبود با هم يآب و رود يخدابانو" يسرس وت" ،در وداها ،در هند

" انبگ يچ-ويب " ،نير چب يگرفت. در اسباط  يان قرار ميم هنديار مورد تکرين خدابانو بسيشد و ا ير ميسراز

اپبام  " زد يو ا" تايناهآ" زدبانو يا،انيرانيآمد. ا يآبها به شمار م يخدا" نون "ر مصر يو در اساط،ايدر يخدا

ن يزمب  يرو يآبهبا  يش و خاستگاه همه يآال يتوانمند ب يآبها يتا خدابانويدند . آناهيپرست يرا م "نپات

 ان يفيرفببت )شببر  يبببه حسبباب مبب   يهببانيک يايببدر يسرچشببمه،خود يآسببمان يو در مببأوا،بببود

 .(331:3141،يو اتون

 خودراحفظ کرد ياتيکارکردحت ويهمان اهم،جهان  يدر اسطوره ها و حماسه ها و افسانه ها" آب" 

 ،ريتطه ،يبارور ،زهدان ،شفا ،شيپاال ،زيرستاخ ،تولد ،نشينماد آفر ،ات بخشيک عنصر حيو به عنوان 

 د.يو .... گرد يينوزا

است که بالقوه وجود دارند.  ييزهايرمز کل چ،توان گفت که آب يز اشاره کرده مياده نيچنانکه ال

تو ،آب "است. خطاب به آب گفته شده است:  يامکانات هست يسرچشمه و منشاء و زهدان همه 
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 ،اهان يگ يهمه  يد آورنده يو پد،ه و اساس سراسر جهانيپا،آب "يوجود يز و تماميهرچ يسرچشمه 

 .(67:3182،ت است )شمسيو شربت ابد ير جاودانگياکس

 آب و طهارت-2-4-4

. از آنجا که طهارت بازگشت به شود ميان طهارت با آب انجام يشتر ادير است. در بيآب سمبل تطه

 يآب شکل جوهر،رانيا و تمدن هند و ايآسن يرود. در ب يهم به شمار م ييآب نماد نوزا،است يپاک

در رود گنگ و مظهر آب در مراسم  يروحان ياست. شنا يو روحان يات و عنصر تولد دوباره جسمانيح

  يلت است )بهمنيرکت و فضب،خلوص،ي)نوروز و آب پاشان و مهرگان( نماد بارور يرانيل اياص يجشنها

 .(96: 3184،و صفاران

 انيرانيان ايقداست آب در م -2 -2-4

در پاک نگه  يا،سعيم هدايبرخوردار بوده است و همواره با تقد يژه ايگاه ويان از جايرانيآب در نزد ا

پاک نگه داشتن آب آمده  يدرباره  ياريست احکام بسيناشاست يداشتن آن داشته اند، و در کتاب شا

 است.

س يکه به گفتة بو يداشته است. از جمله مراسم يان نقش مهمير زردشتيو شعا ينيآب در مراسم د

است،که به  يز در مراسم عباديو ن يش از مراسم قربانين ،پيزم يدن آب بر رويمانده ،پاش يتاکنون برجا

ا چشمه در شب،ممنوع است؛ يان برداشتن آب از چاه يان زردشتيارت است. در مو طه ياحتمال،رمز پاک

 .(71:3182آب شود )شمس، يکند و ممکن است،سبب آلودگ يمن در شب رفت و آمد ميرا اهريز

کرده اند. از  يز از آن ذکرين يونانيم ين قديان محترم بوده است موّرخيرانياز عنصر آب که نزد ا

قرن  يونانيموّرخ "Agathias "اسيح گرفته تا آگسيالد مسيش از ميقرن پنجم پ يونانيهرودُت موّرخ 

د يان خورشيرانيسد که اينو يان نسبت داده اند،هرودت ميرانين عنصر را به ايش ايح ستايششم بعد از مس

 .(361:3197پورداوود،)  آوردند ياز ميه و نيآنها فد يش نموده براين و آتش و آب و باد را ستايو ماه و زم

 کنند در آب تفو  يان رود بول نميان در ميرانيا "سد ينو يگر کتابش ميد ين موّرخ در جايباز هم

آلوده کند  يآن را به کثافات يگريشوند که د يند و متحمّل هم نميشو ياندازند در آن دست نم ينم

 "دارند ياز آب منظور م يارياحترامات بس

خواهند  يان ميرانيکه ايوقت "سد: ينو يان ميرانيش آب در نزد ايهرودت از ستا استرابون مفّصل تر از

روند در کنار آن خندق حفر  يا چشمه ميبار يا جوياچه يه بفرستند به کنار درياز و فديآب ن ياز برا
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را  يند پس از آن گوشت قربانيااليکنند که آب را به خون ن ياط مياحت کنند بخصوص يم ينموده قربان

 يمقدّس ) مقصود برسم م يگذارند. مغ ها آن را با چوبهاي( مLaurierا غار )يمورد  يشاخه ها يدر رو

ر و عسل بر يخته با شيت آميند ،زيسرا يباشد( م ي)مقصود منترا م کنند و کالم مقدّس يباشد( لمس م

سرودهاي مفصّل قرباني را به زند . شاخه هاي تمر )برسم( در دست گرفته با ير ين )نه در آب( ميزم يرو

انجام مي رسانند. آنچه هرودت و استرابون در خصوص محترم بودن عنصر آب نزد ايرانيان در قرون پيش 

از مسيح نوشته اند در قرنهاي چهارم و ششم ميالدي نيز موضوعي داشته است چه از مورّخين اين عهدها 

دست و رو نمي شستند مطلقاً به آن دست نمي زدند هم به ما خبر رسيده است که ايرانيان در آب جاري 

 .(363:3197مگر از براي نوشيدن يا به گياه آب دادن )پورداوود،

 :ين زرتشتيآب در دگاه يجا -2-4-9

، ياهان، تا اندازه ايش گينش و رويآفر يست ولينش جهان از آب ني، هرچند آفرير زرتشتيدر اساط

( پ تخمکيهروس= )" درخت بس تخمه" به نام  ياز درخت.در بندهش، سخن شود ميبه آب مربوط 

اهان به آن درخت است و يگ يفراخکرت است. تخم همه  ياسطوره ا يايگاه آن در دريرفته است که جا

زد يشتر، ايافتند و بعد از آن، ت يخته،در آب ميفرور يفشاند؛ آن تخمهايمرغ، آن درخت را بيهرسال ،س

  .(339:3182باراند )شمس، ينها ميرد و به کشورها و سرزميگ يباران، آن تخم ها را برم

بخش روبه رو  يز با آب جاودانگين -انتيدرماه و سوشيهوش -ن زرتشتييان موعود آيت منجيدر روا

د، يآب، ناه يوسنگ، برگرفته و به فرشته يزد نريزرتشت را ا يت آمده است که نطفه ين روايم. در ايهست

از  يا زهين، دوشيازدهمي يد تا در آغاز هزاره يانسو )هامون( حفظ نمايک ياچه يسپارد تا آن را در در يم

در پا به ينموده از آن آبستن شود و پس از نه ماه، هوش ياچه آب تنيخاندان بهروزِ خداپرست در آن در

آنجا آب گر از خاندان بهروز در يد يا زهين، دوشيدوازدهم يگرباره در آغاز هزاره ينهد. د يتيگ يعرصه 

 يا زهين هزاره،باز دوشيد و در آخر دوازدهميا آيدر ماه به دنيشود و هوش آن باردار ينطفه  از کند و يتن

ن يانت،آخريزرتشت باردار شود و سوش يد و از نطفه ينما ياچه آب تنياز خاندان بهروز در آن در

ک ين بار، نه يم،که ايبخش و جاودانه کننده هست يزندگ يت ما شاهد آبين روايد. در ايا آي،به دنيمنج

،نقش  يدارد؛ و ما به آشکارگ يان جهان،در خود،جاودانه نگاه ميک انسان را تا پاي يانسان، بلکه نطفه 

 .(334:3182م )شمس،يشاهد هست يک عامل جاودانگين اسطوره،به عنوان يآب را در ا

آسمان که گرد و مدوّر  ينييپنداشتند بخش پا يان مينش آب بوده و زرتشتيده آفرين آفريدوم

 اهورامزدا شروع به ،من ياهر يهوشيپس ازب" باشد. در کتاب بندهش آمده:  ياز آب م انباشته،است

Family name: Farajzadeh                                  Name: Saba 
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The role and place of its importance to the study of the works of art can be seen. Designs 

on stamps, coins and relief rock and metal containers, always present and has highlighted 

the Anahita. Undoubtedly, mythological and religious beliefs that emerged from the heart 

of Iranian history and culture, has a unique role in this permanent presence. A. The role not 

only as a visual element in art that was more consistent with the basic concepts and 

symbols. This study is based on three parts, the first part of the second season is about to 

examine evidence in the beliefs and myths of A. Before the end of history has been and 

continues to mark its presence in the literature ancient Iranian religion, the Avesta, and the 

archaeological evidence of Achaemenid and Sassanid inscriptions have been studied, the 

second part of the third chapter of this study is to analyze the visual motifs in art historical 

periods relate to Anahita A more detailed description of space and image composition has 

been Anahita. The imagery on stamps, coins, relief and metal containers discussed the 

appearance and wears his symbol and symbols that have been used in the composition is 

included. Finally, a comparative study of the evidence that they present the works of 

Anahita in other regions and cultural areas as well. 

If the result of this study is that the goddess Anahita in historical and material means (the 

archaeological evidence) effects of cultural districts such as Babylon, Phoenicia, Greece 

and Rome had been 

 

Keywords: Anahita, myth, coins, metal containers, historical texts, relief 
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