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  چكيده
براي پاسداري و محافظت از آب، چند ايزد وجود داشته كـه آناهيتـا   . ب در ايران باستان بسيار ارجمند بوده استآ

 تـوان  باسـتان مـي   ايـران  هنـري  آثار در بررسي با آناهيتا را جايگاه محبوبيت و. آمد شمار مي ها به ترين آن محبوب
ترين  مهم ايراني، تاريخ فرهنگ و دل از برآمده مذهبي و ياساطير باورهاي ترديد، وجود و استمرار بي .كرد مشاهده

 بيشـتر  هنـر، كـه   در تجسـمي  منزلـة عنصـري    به تنها نه آناهيتا نقش بنابراين،. هميشگي آناهيتاست حضور عامل
 و توصـيف  آناهيتـا  نقوش تجسمي وتحليل اين تحقيق، به تجزيه .است بوده بنيادين و نمادي دربردارندة مفاهيمي

 ظروف و ها برجسته نقوش ها، سكه مهرها، قبيل از ايران باستان تاريخي ادوار هنر در تصويري آن تركيبات و فضاها
روش  كيفـي و  تحقيق از نوع. ديگر پرداخته است فرهنگي هاي حوزه و فلزي در دوران ساساني و مقايسه با مناطق

ميراث معنوي  وجود تاريخي آناهيتا متعلق بههستي و  كه شود و چنين نتيجه گرفته مي است تطبيقي ـ تحليليآن 
 باسـتان  روم و يونـان  فنيقيه، بابل، چون؛ فرهنگي ديگر هاي حوزه و مناطق از مادي ايراني است كه صرفاً از جنبة

  .تأثير پذيرفته است
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  مقدمه
مبنـاي همـين اصـل بنيـادي      بـر . آب بوده اسـت  قت تا به امروزخلاز بدو  يعنصر بشر ترين مهم

عالوه بر استقرار اجتماعات كوچك انسـاني   .اند ها ايجاد شده استقرارهاي كهن بشري در كنار آب
اهميت بازتاب آب در ميـان  . اند گرفته  ها نيز در كنار آب شكل ترين تمدن بر اثر مرور زمان، مهم

هاي سومري اشعاري در مورد آب سـروده شـده    نخستين افسانه مردم باستان چنان است كه در
و جويبارهــا و  گيــرد مــيمــورد پرســتش و احتــرام قــرار  واســطه بــي از همــان ابتــدا آب .اســت
بـين  شمول است و تقريبـاً   باوري جهانتقدس آب  باور به. شوند ميمقدس شمرده  سارها چشمه
در  .شـدند  مـي محسـوب    مهـم  دايانخـدايان آب، جـزء خـ    .شـود  ديـده مـي  و اقـوام  ملـل   همة

خـداي  (» سرسـوتي « و در هند) خداي ايزد آب شيرين زيرزمين( »اآ« النهرين، بين هاي اسطوره
آناهيتـا  . پرسـتيدند  را مـي  1»نپـات  اپـام «و ايـزد  » آناهيتـا « ايزدبـانو  ايرانيـان، و نزد  )آب و رود
بود و در مأواي آسـماني   ي زمينهاي رو و خاستگاه همة آب آاليش بيهاي توانمند  بآ خدابانوي

ايرانـي   معنـوي  ميـراث آناهيتا  .]331 ، ص21[ رفت مي حساب بهسرچشمة درياي كيهاني  خود،
كند و نشان از سرمايه  اسطوره در فالت ايران منعكس مي است كه اهميت آب را در قالب و بيان

كهن  جامعة هاي ر ريشهدهندة اهميت آب د نوعي بازتاب و به تاريخي است فرهنگي هاي ارزش و
نشـاني   تـرين عنصـر حيـات را    مهـم  بـا  جامعـه  عاطفي باور به ارزش آب، پيوندهاي. است ايراني
نمـادين   مـذهبي و  معنوي، عاطفي، انگيزي، شگفت اي، افسانه يادبودي، استمرار، قدمت،. دهد مي

مبنـاي شـواهد    بازنمـايي آناهيتـا بـر   . هسـتند  »آناهيتـا «هاي اسطورة آب بـا محوريـت    از ارزش
 يـك  توانـايي  و دانايي منزلة ذخيره  به تواند مي كه باشد ارزشمند تواند مي رو شناختي ازآن باستان

 اي الهـه  يكـي از نمادهـاي ميـراث معنـوي ايـران و      آناهيتـا  ايزدبـانوي  .آيـد  شمار به انساني بوم
 و مـؤثر  نقش ورود، اين با و شود مي مذهب وارد اي دوره پس از. است باستان ايران در اي اسطوره
 در را آناهيتـا  نقـش  اهميـت . كنـد  مـي  ايفـا  بصري هنرهاي و مذهبي ـ تاريخي متون در پررنگي
 بـر  مبتنـي  دينـي  انديشة در آن معنوي حضور و نقش اين تأثيرگذاري به توان مي ايران فرهنگ
 از يـت حما و مانـدگاري  اسـت، در  حيـات  و تضـمين  بـاروري  و حيات عنصر كه آب، از نگهباني
 و معنوي حضوري كه اي الهه صورت به ها، همچنين، در برخي صحنه .رديابي كرد سلطنت عنصر

اي  در صـحنه  باقـدرت  اي الهـه  صـورت  بـه  گـاهي  و آيـد  درمـي  نمايش به دارد، مقدس جايگاهي
در برخـي   .كند تثبيت مي سياست در را حضورش و شود مي ظاهر بخشي، سياسي، همانند ديهيم

 جايگـاه ايـن  . شـده اسـت    نشان داده طنازي و خراميدن در حال زني صورت به اهيتاها، آن صحنه
 هـا  آب كـل  بـر  و دارد اختصاص او به ها آب نگهباني كه آب است ايزدبانوي ها اسطوره در ايزدبانو
نيـز   كيهاني سرچشمة اقيانوس كه زمين، روي هاي همة آب ايزدبانوي تنها نه او. كند مي حكومت

                                                        
1. apām napāt 
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 شــواهد در الهــة آناهيتــا ايــن پــژوهش، بــا هــدف بازنمــايي ].321 ص ،10[ دشــو مــي شــمرده
اهميـت اسـطورة آناهيتـا، وضـعيت     . شده است  با تأكيد بر دورة ساساني انجام شناختي و باستان

  به بازنمايي آن به شـيوة توصـيفي و تحليلـي پرداختـه     هاي تاريخي بحث شده و آناهيتا در دوره
  .شده است

  پيشينة پژوهش
. انـد  مفاهيم پرداخته بررسي هاي تاريخي و به جنبه حوزه بيشتر اين گرفته در انجام هاي ژوهشپ

آناهيتـا در  « تهران با عنوان دانشگاه تاريخ نامة دكتري خويش در رشتة در پايان) 1391( رسولي
ورسـوم ساسـانيان    ، بـه آداب »مفاهيم، مناسك و سازمان دينـي در عصـر ساسـاني    تحول پارس؛
در ) 1389( پورمنـد و طاووسـي   .كنـد  ته است و به نقش آناهيتا در اين رابطـه اشـاره مـي   پرداخ
شـاپور و   بـه بررسـي معابـد آناهيتـا در كنگـاور، بـي      » ايزدبـانو آب آناهيتـا  « بـا عنـوان   اي مقاله
 آناهيتـا « اي بـا عنـوان   در مقالـه ) 1389( فرانتزكومـو  .پردازنـد  ها مـي  سليمان و تحليل آن تخت

) 1381( مشامون،  .پردازد به اسطورة آناهيتا در اوستا و ويژگي آن مي» مزديسنا آيين ايزدبانوي
، به بررسي پرستش آناهيتا در دورة اردشـير و  »او پراكنش و كيش: آناهيد« اي با عنوان در مقاله

در ) 1386( پـور  گلشن و اسماعيل .پردازد و سارد مي گسترش اين آيين در بابل، شوش، هگمتانه
، »آناهيتـا  ــ  ميترا -هرمزدـ ايزدي تثليث گيري شكل در ايالمي خدايان نقش« اي با عنوان همقال

نيكـر   گيرند كه تثليث عيالمي پي و چنين نتيجه مي اند كرده به پيشينة ايزدان و ايزدبانوان اشاره 
ميتـرا و آناهيتـا نقـش داشـته      ـ هرمـزد  ايـزدي  گيري تثليث و كريريشاه و اينوشيشنك در شكل

 ايزدبـانوي  تـاريخي  حيـات « اي با عنـوان  در مقاله) 1391(فوالدي  فر و محمودي، شفيعي. است
، به بررسي چگونگي و چرايـي بازتوليـد ايزدبـانوي آناهيتـا در     »نظامي شكر و شيرين در آناهيتا

رسـند كـه ايزدبـانوي آناهيتـا از      پردازند و به اين نتيجه مـي  نظامي مي خسرو و شيرينمنظومة 
طريق ادبيات عامه در شخصيت خسرو و شيرين و شكر نظامي تبلور يافته و به حيـات خـود در   

هـا   ديگري در متن مقاله استفاده و به آن هاي همچنين، پژوهش. كالبدي جديد ادامه داده است
 شــواهد در الهــة آناهيتــا از منظــري ديگــر بــه بازنمــاييپــژوهش حاضــر . اســتناد شــده اســت

  .پرداخته است شناختي باستان

  تحقيق روش
 هـدف . اسـت  شـده  انجام  تحليلي و تطبيقي ـ توصيفي روش با كه است كيفي نوع از تحقيق اين

بـر مبنـاي نظريـة     ساسـاني  دورة شناختي باستان شواهد در الهة آناهيتا بازنمايي پژوهش حاضر
 از ديـدگاه  يـك  هـر  انديشـمندان  پـس از آن، . است افالطون از مفهومي بازنمايي. است يبازنماي
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 بازنمـايي  را موجـود  جهان افالطون. اند داشته» ميراث بازنمايي« مفهوم پيدايش در سهمي خود،
 همچــون را قــومي نمادهــاي دوركــيم]. 28 ص ،39[ دانــد مــي ازلــي واقعيــت ســازي شــبيه و

. كـرد  مي تلقي مردم جمعي روح پيوستن هم به از ناشي راها  آن و ستدان مي جمعي بازنمودهاي
 ديگر بياني به يا قوم يك مردم جمعي روح از ملي، هاي افسانه و توتم پرچم، همچون نمادها اين
 صـور  كتـاب  در دوركـيم  مباحـث  باكاك رابرت. سرچشمه گرفته بودند فرهنگي گروه و بوم يك

  :است داده شرح ورتص اين به را مذهبي حيات بنياني
 مشترك فرهنگي نمادهاي و ها انديشه ها، ارزش اخالقيات، باورها، بازنمودها، از دوركيم مراد

 معنـادار  بازنمـايي  جهـت  ابزاري حكم در فرهنگي هاي مؤلفه اين. بود بشر افراد از گروهي ميان
  ].51 ص ،4[كردند  مي عمل فرهنگي خاص گروه يك اعضاي براي جهان

  :يرسونم نظر به
 و اعمال يادآوري جهت به حافظه ايجاد براي بودند اي طريقه خود، زمان در ها اسطوره 

 كه حافظه گيري شكل و بندي صورت براي بوده گذاري اسطوره. خودش براي انسان سكنات
 است چيزي تمام و تام دانايي حافظه، نوع اين. دهد شكل را انسان اجتماعي و رواني كنش

 و وجود بلكه نيست، عمل دهد، مي حوالت و رجوع آنچه به و بود خواهد و هست و بود كه
 اسـطوره  همـان  كه است نظامي و نظم بلكه نيست، توالي و آمده پيش عوامل است؛ هستي
  ].84 ص ،19[ است

  :است معتقد زارفا
 صـورت،  ايـن  بـه . دهنـد  ارجاعها  آن به را زيسته جهان كه اند بوده رواياتي خالق ها اسطوره

 نظـر  به .گرفتند مي قرارها  آن اساطير تأثير تحت مردم از گروهي و قومي هاي داستان يا ها وايتر
 اي پايه هاي رشته بر ضرورتاً شباهت اي گونه كه كند مي عمل شكلي  به وانمود يا بازنمايي دولوز،
ترتيـب،   يـن ا بـه . شـود  مي افكنده اجباري ضرورت بر ضرورتاً ذاتي هم اي گونه و افتد فرومي خود

 دست در توليدشده شده، وانمود شبيهي و همان اما است، شبيه و همان راستي به ابدي بازگشت
  ].89 ص ،4[ وانمودن كاركرد راه از وانمودن،

  ها و متون اوستايي آناهيتا در اسطوره
 بـراي  جهـان  معنـادار  بازنمـايي  جهـت  ابـزاري  حكـم  در فرهنگي هاي نمادها و مؤلفه ها، انديشه

]. 51 ص ،4[ گذارند مي جاي  به واقعي تأثيراتي و كنند مي عمل فرهنگي خاص گروه يك اياعض
 و اسـت  خـاك  خيـزي  حاصـل  دهنـدة  الهـام  ايزدبانوي. هاست آب ايزدبانوي ها، اسطوره در آناهيتا
 بـه  او» مـادري « ويژگـي ]. 123ص ،10[ شـود  مـي  شناخته مادر الهة و جهان آفرينندگي عنصر
 تـرين  روشـن  از يكـي  آب مـادري  معنـاي . دارد عهـده  بـر  را» آب مـادري « او كه است اين علت

 معنـاي  به اصل در آب از شدن زاده و شود مي زاده آب از زندگاني. است اساطير رمزي تعبيرهاي
 پاك و قدرتمند بزرگ، شخصيتي اساطيري باورهاي آناهيتا در .است» مادر زهدانِ« از شدن زاده
 بـا  وي. اسـت  آسـمان  هفـتم  طبقـة  وي گـاه  منزل تعبيري به و سمانآ اوج در وي جايگاه. است
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 و شـمردند در نبـرد   نمـي  عزيـز  را باران و نداشته نگه را آب حرمت كه هايي ساحره و جادوگران
بوده  ستيز در همواره كشاندند، مي خشكي به را گيرها آب انبارها، آب كه ديوهايي بوده و با پيكار
 ، زيـرا اسـت  زنـدگي  و زايـش  سرچشمة اسطورة در ايزدبانو اين، يعبارت به ].424 ص ،34[ است

  .حيات ماية بقاي آب و است آب خداوندگار
 ديگــر همچــون ايزدبــانوان، و آمــد پديــد ايرانيــان ديــن در اصــالحاتي زردشــت، ظهــور بــا

 رانـده  عقـب  بـه  كهـن  خـدايان  ةهم .]312 ص ،2[دادند  دست از را خود ايزدان،اهميت پيشين
 در زردشـت  ، زيـرا ]197 ص ،4[شـد   نهـاده ها  آن بر ديو نام و ندشد طرد دروغ حوزة به و شدند

 عـالم  مطلـق  ةدارنـد  نگـه  و خـالق، قـادر  عنـوان   بـه  را خـدايي  هـيچ  اهورامزدا جز زمان حياتش
 را آناهيتـا  و ميتـرا  چـون  خداياني و ورزيد يم مخالفت پرستي مغ با زردشت شديداً. شناخت ينم
 سـبب  به اما؛ ]58 ، ص28[بودند  پرست اصنام كفار خدايان از دانست كه يم ااهورامزد مقابل در

 و بازسـازي  دوبـاره  مزديسنا آيين در زردشت از داشتند، پس ايرانيان نزد كه اهميتي و ديرينگي
 اهـورامزدا  فرشـتگان  و ميانجي عنوان به را خود جالل و شكوه كهن آرياييِ خدايان .شدند پديدار

 زردشـت، بـه   ديـن  بـه  را آناهيتـا  چـون  خـداياني  يابي راه علت. ]197 ص ،45[گرفتند  پس باز
 از اي عـده . دهنـد  مـي  نسبت وي اصول از دور به ديني گذاري يهپا و زردشت مرگ از پس خيانت

 را تحريفـات  اين تاريخ و اند كرده تحريف را زردشت مذهب ها مغ كه دارند را اعتقاد اين محققان
و  يابنـد  يم قدرت دولتي يها دستگاه در مغان كه يا دوره به يعني؛ دانند يم م.ق چهارم قرن در

 زردشـت  از سـوي  شخصيتشـان  كـه  را، آناهيتـا  ميتـرا، بهـرام و   همچـون  كهن ايزداني پرستش
 ،2؛ 117 ص ،12[ كننـد  يمـ  وارد صـغير  اوسـتاي  در راهـا   آن و دهند يم رواج ،بود شده رنگ كم
 نـام  زردشت، از پس. يابيم ينم گاهان در را آناهيتا نام شد، ما بيان كه داليلي همين به .]33 ص

 صـورت  بـه  آناهيتـا  ايزدبـانو  ،اوسـتا  در. شـوند  يمـ  سـتوده  و شـود  يمـ  آوردههـا   يشت در ايزدان
 ازدواج مسـئلة  زنان، به كه است؛ ايزدي شده توصيف پيكر خوش و بلندباال زيبا، بسيار اي دوشيزه

 اهميـت  خـانواده  بـراي  و اسـت  خـانواده  تشكيل منشأ كه آموزد مي را آاليشي بي و پاك عشق و
آب . شـود  ناميده مي 1»آبزوهر« 69تا  63در ميان يسناها، از يسناي  اوستادر  .است قائل فراواني
ي يسـنه، اجـرا   دعـاخوان ي از مراسم يسناست كـه پـس از اتمـام مراسـم     جزئ »نثار آب«يا  زوهر
، از آب و )65يسـناي   5ي يـك تـا   بنـدها  خصـوص  بـه (ا در اين يسـناه  ].126 ص ،22[شود  مي

ها؛ يشـت پـنجم    2در ميان يشت ].21 ص ،16[شود  ـ آناهيتاـ صحبت مي ي موكل بر آنايزدبانو
يي است كـه  ايزدبانوآناهيتا . شود يشت ناميده مي اختصاص دارد كه آبان 3»سوراناهيد  اردوي«به 

                                                        
1. āb – zōr 

در » پرسـتش و نيـايش  «كهـن   ةبـا واژ  يشهر نظر لغوي هم از» يسن« يها و واژه» جشن«يشت به معناي  ةواژ. 2
  ].44 ص، 30[است » ايزد«فارسي نو 

3. Ardvi sura Anahita 
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، 123، 102، 101، 64، 13، 7ي بنـدها  در. شـود  اي زيبا نمايان مي به شكل دوشيزه 5در يشت 
 شـود  ين او توصـيف مـي  نشـ  دلهاي زيبا و  يهآرانيز بارها اندام برازنده و نيرومند و  129تا  126

  :شود اي عظيم ظاهر مي ، نماد آب است و به شكل رودخانه5يتا در يشت آناه ].48 ص ،31[
ي رو دريي است كه ها آبانند همة كسي كه در بزرگي هم. شهره است جا همهبزرگي كه در 
  .]49 ص ،31[ريزد  يفرومزورمندي كه از كوه هوكريه به درياي فراخكرت . زمين جاري است

بنـد   4در مورد آناهيتا و توانايي او مطالبي آمده اسـت كـه در    66تا  60يشت كردة  در آبان
  :شده است توصيف  آن، آناهيتا چنين
  ...ستاي كسي كه اسپنتمان اين اردوي سور ناهيد را بهاي زردشت  از براي من : 60بند 
در هـواي   كه پل پيروزمند فريـدون وي را  ماهر ستايش نمود وقتي  ران او را كشتي: 61بند 

  ...داشت صورت يك كركس به پرواز نمودن وا به
 بـود،  درپي بـر بـاالي خانـة خـويش در پـرواز      و سه شب پي جهت او سه روز از اين: 62 بند

به اردوي  درگاه بامداد روشن. رسيد دم او، به سپيده در انجام سومين شب. وانست فرود آيدت نمي
  .سور آناهيتا ندا درداد

مرا اينك پناه ده اگر من زنـده بـه زمـين     اي اردوي سورآناهيد به ياري من بشتاب  :63 بند
  .]589-588 ص، 26[ آفريد

  آناهيتا در متون پهلوي
ة دربـار تـوانيم   ميو داستان دينيك  سپرم هاي زاد گزيدهو  بندهشاب در متون پهلوي، در دو كت

اهـورامزدا   خوانيم زماني كه يم بندهشدر كتاب . دست آوريم ها آن اطالعاتي به يژگيوآناهيتا و 
بسـط زمـين    كه در جانب جنوب كوه البـرز بـر   ،1درياي فراخكَرت يسو ها به آب ها را آفريد، آب

 هزار درياچه در اين دريـا جـاي دارد و هريـك از ايـن     يها آب. شدند سرازير ،گسترده شده بود
شان  يا پاره. در كوچكي و بزرگي يكسان نيستند ها ياچهدر. داردآبش خواصي جداگانه  ها ياچهدر
اين  ةسرچشم. گردش را بپيمايد تواند ياند كه در چهل روز يك سواركار ورزيده نم قدر بزرگ آن

 2تا بـه كـوه هـوگَر    شود يجاري م يتاسور آناه رود اردوي ةواسط است كه به البرز كوهة دريا از قل
در سوي ديگـر  . ريزند يشدن كامل به اين درياچه م براي تصفيه همه گذرگاه، از گذر از آن .برسد

 يـك گـاه   آن. شـوند  يآنجا خارج م شدن از ها پس از تصفيه معبري قرار دارد كه آب، اين درياچه
هـا   آب ةبقيـ  .شدبه درياي فراخكرت جاري  3»اَئوسين دم«و از كوه  ا جداشدهه شاخه از اين آب

سـور   ياردو ةها چشـم  اين آب ةهم ةسرچشم. ريزد يفروم به باران تبديل شده و بر سطح زمين
  .]291ص ،18[ يتاستآناه

                                                        
1. Farakhkart 
2. Hoger 
3. Aosyn dom 
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اطـالق   متفـاوت و جـدا  آناهيتا بـه دو خـداي    ةاردوي سورواژة  ميانه،ة دور پهلوي در متون
بايد به جمـع   نيزرا است كه ايزد اپام نپات  ايزدبانوي آناهيد يكي اردوي سوره و ديگري: شود مي
 اواخـر  در كـه  اسـت  بندهشيكي از منابع پهلوي در ارتباط با اسطورة آناهيتا كتاب  .افزودها  آن

  :دارد وجود يتاآناه از متفاوتي هاي ويژگي بندهش كتاب در. استشده   نوشته ساساني دورة
ميـان  . مرز او ايسـتد  پوئيديگ هم .البرز فراز ايستد نيمروز، به ناحيت  به فراخكرد در يتاناهآ
ستارة سـدويس دارد كـه ناحيـت      است كه بند به 2درياي سدويس »و فراخكرد 1يديگئپو«آن 

چيز اندر افزايش و كـاهش كـه    دارد، مانند ماه كه گردش هر يكار يشخو نيمروز و درياها را به 
  .جزر استمد و 

  :گويد يدربارة مد و جزر م
يكي بركشـنده و ديگـري فروكشـنده    . دارند از پيش ماه دو باد فراز تازند، در سدويس خانه

هنگامي كه آنچه . بدان كه بركشنده است، مد باشد و بدان كه فروكشنده است، جزر باشد. است
زده  بـزرگ و بلنـدي بـاز پـس     باد رود، به  ناپاكي و ستبري است از درياي شور به فراخكرد همي
  .شود» اردوي سور«گان  ةشود تا آنچه روشن است به پاكي در فراخكرد و چشم

 سـورة  اردوي ازجملـه  از ايـزدان مختلـف   يك هر به  كمك براي كه است آمده كتاب، ايندر 
 دربـارة  نهـم،  فصـل  در. كننـد  يـاري  اهـريمن  بانبرد  در را همديگر تا شوند مي فرستاده يتاآناه

  :است آمده درياها هاي ويژگي
گـان   ةگيـرد، چشـم   لبرز است و هزار دريا در او جـاي مـي  ا كنارة در كه را فراخكرد درياي

  .خوانند اردوي سور مي
  :خوانيم كرداري ايزدان مينوي چنين مي بزرگ ةدر بخش يازدهم، دربار

يد پيدا و تنش روشني خورش كه ياوش بام آن هنگام است كه تيغ خورشيد برآيد، هنگام... 
داري  نگـه . هاسـت  ناهيـد، مـادر آب  آها، اردوي سور آب  آبة او را همكار مينوي هم... ناپيداست

 يشتخمه نران، چون از خون پالوده شود و نيز مادگان، چون بزايند و بار ديگر آبستن شوند، خو
  ].59-57 ، ص18[ اردوي سور است) وظيفه( يكار

 آناهيتا، سور اردوي خوانيم در اين كتاب مي. است زادسپرم يها گزيدهها،  يكي ديگر از كتاب
 ةدر بخـش دهـم دربـار   . دانـد  هر بخش از نام او را متعلق بـه يـك ايـزد مـي     و است ايزد نام دو

  :پيامبري زردشت آمده است
 ةگونه پيداست كه ديگر روز كه زردشت زاده شده پوروشسب، از آن پنج برادر كه از تخم آن

 و او رفت و پيش زردشت بنشست. يكي را فراخواند كه نشان و نماد فرزند مرا بنگر ،كرپان بودند
 سپندارمذ شب، ده بدان و كرد پاسباني را وي هرمزد. شود كشته تا پيچيد سخت را زردشت سر
 بـدي  هـيچ  را زردشـت  گاه آن. فرستاد زمين به سكونت براي را فروردماه ارداي و سور اردوي و

  .]26ـ24، ص 29[ يدخشك فراز پكر آن دست و نيامد
                                                        

1 .Puiddig )74 بندهش، كتاب اوستا؛ فارس جيخل(  
2 .Sadwes )74 بندهش؛ درياي عمان(  
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واخر قرن اواژه كه در  611هزار و  28حاوي عقايد ديني است و شامل  ، كهداستان دينيك در
تمام  ةريزد به انداز آبي كه از اَردويسور اناهيتا مي، آمده است موضوع تدوين شده است 42 نهم در

  ].913 ص، 27[ت سور سپهر اس محل اَردوي. جهان جاري است هايي است كه در آب

  و وجه تسمية آن در نظر نويسندگان آناهيتاواژة 
نـام او  . ظـاهر شـده اسـت    نـام  بـا آن  اوسـتا ناهيتا عنواني است كـه او در  آآناهيتا يا اردوي سور 

 ةيـك از سـه واژ   طيف زيادي از معـاني بـراي هـر    ،حقيقت در. از سه صفت است متشكل احتماالً
مشكالت زباني مهمي در رابطه با خـوانش اوسـتا   . اد شده استپيشنه» اناهيتا سور« و »اردوي«

  :ر بارتولمه در اين مورد به اختصار چنين استنظ. ]58 ص، 19[وجود دارد 
در  .آيـد  توأمان مـي  2آناهيتاو  سوراغالباً با  اي اساطيري، نام رودخانه اسم مؤنث، »1آرادوي«

در اصـل بـه    3آرادوي. ريزد اي وروكشه مياي است كه از هوكريه به دري نام رودخانه يشت پنجم
 ، درسـورا  سنسـكريت  در» نيرومنـد «معنـاي   صفت، به سورا .است» و نمناكي رطوبت«معناي 
هند و  در »آلوده« معناي به مفعولي صفت ؛5سورهان آهيت: نو فارسي در. سورن 4:ميانه فارسي

معنـاي   بـه  صـفت  آهيتـا  ـ آن ،هگنا 8هوا :نو فارسي در 7:ميانه آهوك فارسي در 6:اروپايي ساتو
 .]15 ، ص31[» پاكو آاليش  بي«

  :است چنين يتاآناه سور اردوي يةتسم  وجه بارةدر راشليت نظر
 اسـت  اي رودخانـه  نـام  9ردو در سانسـكريت  ،رطوبـت  نـم،  معنـاي  مؤنـث، بـه   اسمآرادوي 

ـ  معنـاي  بـه  صـفت  ــ آهيتـا؛   آن«نيرومنـد   معنـاي قـوي،   بـه  صـفت  سورا اساطيري  يـش آال يب
  ].16 ص، 31[
 بـراي  محققـان  از بسـياري  يلةوسـ  بـه  بعـد  بـه  بارتلومـه  مركـب، اردوي، از  نام اين اول ءجز

 ازجملـه شناسـان،   ايـران  از بسـياري  ].58 ، ص46[شد  استفاده صفت منزلة به رطوبت كردن ذكر
في است و كه پيشوند ن an از متشكل واست »  پاك«ي امعن به آناهيتا كه دارند اعتقاد بارتولمه،

اغلـب آن را بـه معنـاي     كه» اردوي« ].17 ص ،31[ي معيوب ابه معن āhصفت مفعولي از  آهيتا
را بـراي   »موفـق  ،كاردان شايسته،«شناختي  هاي زبان ؛ كلنز با توجه به تحليل اند گرفتهرطوبت 

 داند؛ در آغاز نام رودخانة مقدسي بوده و سپس شخصـيت خـدايي پيـدا كـرده     تر مي آن مناسب

                                                        
1. Aradvi 
2. Sūrā-Anāhitā 
3. arǝdvī 
4. Sūrēn 
5. Sūrhan āhita 
6. sǝto 
7. āhōk 
8. hōā 
9. rdū 
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بـه نظـر   . در آيين ودايـي اسـت  ) ها بانوي صاحب آب( 1آناهيتا همتاي ايزدبانوي سرسوتي. است
بوده است كـه در هنـد بـه رودخانـة كوچـك بسـيار        »سرسوتي«در اصل صفت  »اردوي«لومل 

در ايران، بر اثر تغييرات گويشي . شود در ناحية پنجاب كنوني اطالق مي »2مذيدسا«در مقدسي 
اي پـررود شـد كـه امـروزه مركـز قنـدهار در        تبـديل شـد و نـام ناحيـه     3»هرخوتي«اين نام به 

رخـوذ يـا   (در فارسي باستان و در يوناني آراخوزيا  4نام هاراخايتي اين ،اوستادر . افغانستان است
مظهـر رودخانـة عظـيم اسـاطيري بـود كـه از        هرخوتي در آغاز،. ضبط شده است) رخج امروزي

ريخت و  مي »فراخكرت«يا  5»وروكشه«درياي شد و به  سرازير مي »اهر«هاي كوه مقدس  بلندي
با وجود اين، نقش خاص اساطيري، آناهيتا به هيچ دور طبيعي، . هاي دنيا بود سرچشمة همة آب

نبـود  چون آمدن روز و شب، برخالف ديگر ايزدان مزدايي همچون ميثـره و هميـارانش وابسـته    
» سـوره «و  »اردوي«آن رسوتي فرامـوش شـد و دو صـفت    اندك نام ايزد س اندك ].19 ص، 16[

 »پـرزور «و  »نيرومنـد «بخش ديگر نام اين ايزدبانو به معنـاي   سوره يا سورا،. آن را گرفتند جاي
 نيـز منظـور از   بنـدهش در . شـد  تيـز داده مـي   و اي پـرآب و تنـد   است؛ صفتي كه بـه رودخانـه  

برخـي چـون   . ريـزد  آسـمان و زمـين مـي   در  هـاي  اردويسورا رودي است پاكيزه كه به همـة آب 
بـه نظـر   . شده است »رودخانه«معناي دانند كه به  نام اصلي آناهيتا را همان آپ مي 6اشتاسبرگ

هـا سـابقه    شدن نامي خاص براي رودخانـه  كلنز، اين فرض نامحتمل نيست؛ چون در اوستا، قايل
هـاي   ، كـه در كتيبـه  آناهيتا و،از آن جمله است سومين لقب و مشهورترين لقب اين ايزدبان. دارد

ها آمده، ظاهراً در زمان هخامنشيان بر نام او افزوده شده  اردشير هخامنشي و در بسياري از متن
شـدن لقـب آناهيتـا در     ظاهراً افزوده. است؛ همانند خود آب »آاليشي بي«و » پاكي«ي امعنو به 

هرخـوتي  (يزدبـانوي ايرانـي رودهـا    كـردن ا  زمان هخامنشيان بر نام اين ايزدبانو به منظور يكـي 
ايـن  . خواندند با ايزدبانوي غيرايراني باروري بوده است كه يونانيان او را آنايتيس مي) اردوي سورا

بويس معتقد است كه نام آناهيتـا   ].20 ص، 16[شود  نام در پهلوي آناهيد و در فارسي ناهيد مي
  ].59 ص ،46[است  7برگرفته از تشابهي اسمي با الهة يوناني آناهيتي

  آناهيتا در دورة هخامنشيان
ايزدبانو قبـل از زردشـت،    اين به عمومي توجه و مردم ميان در آناهيتا سور اردوي مناسك رواج

وجود داشت، ولي در دورة زردشت، مانند ديگر خدايان ايراني كنار گذاشـته   پيامبر ايران باستان،

                                                        
1. araswati 
2. Mzydsa 
3. Hrkhvty 
4. Haraxaiti 
5. Vrukshh 
6. Ashtasbrg 
7. Anāhiti 
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 عصـر  از ظـاهراً  توجه به آناهيتا. دوباره آغاز شد ولي بار ديگر در آيين مزديسنا پرستش آن. شد
 ايـران  ايزدبـانوي  با را آن كه شد؛ زماني و از زمان اردشير دوم آغاز )م.ق 330-557( هخامنشي

 درواقـع هـا   آن. شـمردند  يكـي  شـود،  مـي  شـناخته  1آنايتيس يوناني منابع در غربي، آناهيتي كه
 بـراي  .انـد  پرداختـه  آن سـتايش  بـه  و كـرده  يكي 2تابا هاراهويتي آرادوي سورا آناهي آناهيتي را
 ذكـر  اهـورامزدا  مقـام  هم را وي و ياد كرده الهه اين از )م.پ 358ـ404( دوم اردشير بار نخستين

]. 238 ص ،18[ طلبـد  مـي  كمـك  مهر و اهورامزدا، ناهيد از پادشاه اين شوش، كتيبة در. كند مي
 هخامنشـي  دوم اردشير دستور مديون يشت آبان در آناهيتا شمايل توصيف بويس؛ مري گفتة به

  ].52 ص ،13[ شد مي پرستش معابد در كه است شكلي همان زياد به احتمال  و است

  دورة سلوكي
كه اردشير دوم بنيان نهاده بود، پس از لشكركشي اسكندر و در عصر سلوكي نيـز   ،معابد آناهيتا

دو بار غـارت شـد و   ، واقع در همدان ،آناهيتا گرچه از غارت مصون نماندند؛ معبد؛ جاي ماندند بر
به گفتة دياكونوف، از مراكـز مهـم ديگـر سـتايش     . و سيمينِ بام آن به تاراج رفت قطعات زرين

در ايـن   يبسـيار  كـه  ؛آتروپاتن و نيز معبد آناهيتا در شوش بوده اسـت  آناهيتا شهر شيز در ماد
 ،به قـول پوليبيـوس، پادشـاه سـلوكي     .بود مقدونيان مصون ماند دوره معروف بوده و از دستبرد

آنكه پولي به خزانة تهي خود برسـاند، قصـد غـارت     آنتيوخوسِ چهارم معروف به اپيفانوس براي
آنتيوخـوس در راه   .مجبور به بازگشـت كردنـد   اما مردم شوش با او جنگيدند و او را ،آنجا را كرد

گفتنـد كـه ايزدبـانو     نتيجة عقوبتي مي مردم آن را .نشيني ديوانه شد و در پارس درگذشت عقب
  .]69 ، ص16[آناهيتا براي او در نظر گرفته بود 

  دورة اشكانيان
اول، پادشـاه   تيـرداد . است رفته مي شمار به آناهيتا پرستش مهم مراكز از بلخ اشكانيان، دورة در

 پادشـاهان  نيتابسـتا  مقـر ( همـدان  در گاه پرستش اين .گذاري كرد تاج آناهيتا معبد در اشكاني،
 آناهيتـا  بـه  متعلـق ) امروزي سليمان تخت( بايگان آذر ماد ديني عظيم مركز» شيز«. بود) پارتي
 تعلـق  ناهيـد  النـوع  رب بـه  دوران اين در ايراني همة معابد كه است معتقد گيرشمن .است بوده

 وجـود  نشـيان هخام دوران در مهر، كه آناهيتاـ ـ اهورامزدا تثليث كه رسد مي نظر به. است داشته
 ناهيـد،  مهـر و  خداي اهورامزداــ  سه ميان از. است بوده مورد توجه نيز پارتيان دوران در داشته،
 لوديـه،  در او پرسـتش  .بـود  مورد احترام و شد مي نهاده ارج نيز ايران مرزهاي از خارج در ناهيد

  ].78 ص ،31[ بوده است رايج ارمنستان و كاپادوكيه
                                                        

1. Anaitis 
2. Harahvaitī Arǝdvī Sūrā Anāhitā 
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  دورة ساسانيان
يافتـة معبـد آناهيتـاي     ساسانيان پرورش. رسد زرگي آناهيتا در دورة ساساني به اوج ميشكوه و ب

گـذاري كـرد و آخـرين آن     نخستين شاه ساساني، اردشير اول، در معبد آناهيتا تاج. استخر بودند
 ،23[ هم، پس از رايزني هيربدان، در معبد آناهيتاي استخر به نـام يزدگـرد سـوم انتخـاب شـد      

دليـل نيسـت كـه او دختـر خـود را       مورد شاپور اول، پسر و جانشين اردشـير، بـي   در ].114 ص
گـذاري كـرد كـه بعـدها همسـر شـاپور شـد و عنـوان بانبشـنان           نام) آناهيد آتش( ـ آناهيد آدور

اين نام نيز بسـتگي و تعلـق خانـدان ساسـاني     . معناي شهبانوي شهبانوان، لقب يافت بانبشن، به
در  شـاپور بـراي آناهيتـا    سـاخت معبـدي در بـي   . آورد ر بـه خـاطر مـي   را به معبد آناهيد اسـتخ 

نرسـه در كتيبـة پـايكولي، آن    . مجاورت كاخ سلطنتي توسـط شـاپور اول صـورت گرفتـه اسـت     
شـود،   خوانـده مـي   هنگام كه از سوي بزرگان و درباريان براي عزيمت از ارمنستان بـه ايرانشـهر  

هـايي از   تصـويرپردازي  ].70 ص ،16[ خوانـد  به ياري ميرا » هرمزد و همة ايزدان و آناهيد بانو«
. اند، انجام شـده اسـت   ميالدي 7و  6 هاي آناهيتا روي ظروف فلزي اين دوره، كه مربوط به سده

از نظـر؛ نـوع لبـاس، ژسـت بـدن و نـوع متفـاوت         آناهيتا روي ظروف با پوشش و ظاهر متفاوتي
توان به گـل نيلـوفر، انـار،     دبانوي آناهيتا مياز نمادهاي ايز. ها متجلي شده است شي روي دست

امكان بازنمـايي آناهيتـا در تصـاوير    . ]24 ص ،26[ اشاره كرد) كوزه( و سبو) پيك آناهيتا( كبوتر
هـا   ها و نقوش برجستة سنگي و ظروف فلزي در اين دوره با مقايسة تطبيقي با ديگـر الهـه   سكه

 هـا و نقـوش برجسـته    كـه او در سـكه   طـوري  بـه  مشاهده و تحليل است؛   قابل و آثار همراه وي
اعطـاي  : هاي مختلـف بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت       و در حالت حضوري بسيار قدرتمند دارد

  ... .مقام شاهي، نگهبان آتش، در حالت طنازي و

  بازنمايي الهة آناهيتا در دورة ساساني
  ها نقش آناهيتا در سكه

  آناهيتا در سكة هرمزد اول ساساني
توان اظهار داشت كه نخستين بازنمايي از آناهيتا را در آثار مربـوط   يقين، مي به  ال قريب احتم به

انـدام زنانـة او   . مشـاهده كـرد  ) م 273ــ 272( توان بر پشت سكة هرمزد اول به دورة ساساني مي
اي از موهـاي مجعـد در پشـت     تـوده . داري بر سـر دارد  تاج دندانه. كامالً در سكه مشخص است

دو حلقة روبان بلندي از موهايش آويخته شده است و از باالي تاجش يـك  . شود ه ميسرش ديد
تـاج  . زياد برسم است، در دست گرفته اسـت   احتمال يك شيء، كه به . كاكل مجعد برآمده است

لباس آناهيتـا  . است 3 يشت دار و برسمي كه همراه خود دارد مطابق با توصيفاتش در آبان دندانه
ايـن لبـاس   . پاي گشادي آن به حداكثر رسيده اسـت  هايي دارد كه در دم چين در قسمت شلوار
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او در ايـن  . نقـش رسـتم بـر تـن دارد     8شبيه لباسي است كه آناهيتا در نقش برجسـتة شـمارة   
تصوير در كنار آتشداني ايستاده است و رو به شا، كه در سمت چـپ آن آتشـدان قـرار دارد، در    

  .حال نيايش آتش است
  در سكة بهرام دوم ساسانيآناهيتا 

، او هـا  سـكه ي از ايـن  كـ ي در. نيز تصوير شده اسـت ) م 293ـ276( دومي بهرام ها سكهآناهيتا بر 
ي شـاه، كـه در   سـو   بـه بخشـي را   در سمت راست آتشدان ايستاده است، حلقـة تـاج   كه يدرحال

الي سـرش  ي بـا هـا  شـعاع نـوع آرايـش موهـا و    . دكنـ  يمـ ، اعطا گرفته قرارطرف ديگر آتشدان 
روي . ي هرمزد اول ساساني است و روباني از پشت سـرش كـامالً مشـخص اسـت    ها سكههمانند 

 اش نهيسـ نقـش رسـتم بـا كمربنـد نـازكي در زيـر        لباسش شنلي دارد كه همانند تصـوير او در 
  .است شده  بسته
  

داري كتابخانه و  پشت سكة هرمزد اول ساساني، شاه و الهة آناهيتا در كنار آتشدان، محل نگه .1 شكل
  ]254 ص ،6[ موزة ملي ملك

 

، آتشدانپشت سكة بهرام دوم ساساني، الهة آناهيتا در حال اهداي ديهيم به شاه در كنار . 2شكل 
  ]254ص ،6[ داري موزة ملي ملك محل نگه

  
. كنـيم  ي سكه مشـاهده مـي  رو دودر يك نمونة ديگر از سكة بهرام دوم، تصوير آناهيتا را بر 

در حـال اهـداي ديهـيم يـا      كـه  يدرحالي شاه و ملكه تصوير شده، رو هروبآناهيتا در : روي سكه
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آناهيتا در ايـن  . است يساساندر پشت سكه هم در حال اهداي ديهيم به شاه . استحلقة قدرت 
ايـن كـاله بـه    . كالهي بر سر دارد دار دندانهي تاج جا  بهيشت،  سكه، برخالف توصيفاتش در آبان

. رونـد  يمي ايزدي به شمار ها نشانهپرندگان در باورهاي زردشتيان از . شود يمختم  اي سر پرنده
كـه   سـت آناهيتا ايزدبانواين است كه كالهي كه ملكه بر سر دارد همانند كاله  توجه  جالبنكتة 

، ايزدبـانو ايـن  » فـر « وباشد كه در چهرة ناهيد است  تواند همسر بهرام دوم در اينجا نقشش مي
به معنـاي ديگـر، در اينجـا بـه ملكـه هـم        ].150 ص ،32[ 1استشاه، شامل ملكه شده  عالوه بر

  .ايزدي شده است فرو صاحب  شده  دادهجايگاه و اعتباري همچون شاه 
 

، استسكة بهرام دوم ساساني، در دو وجه سكه، الهه آناهيتا در حال اهداي ديهيم به شاه . 3شكل 
  ].431 ص ،40[ملك ي داري كتابخانه و موزة مل محل نگه

  برجسته و مقايسه با ديگر مناطق آناهيتا در نقش 
  برجستة نرسي در نقش رستم نقش 

در وسط صحنه نقش شده است و آناهيتا در سمت راسـت   نرسهبرجسته شاهنشاه  در اين نقش 
 سـر  كـه  يدرحـال ، شـده   دادهنشـان   رو روبـه و از  رخ تمامشكل بدن او به حالت . صحنه قرار دارد

ـ  صـورت   بهآناهيتا، كه در مقابل او قرار دارد، برگشته و  طرف به او . اسـت  شـده  ي حجـار  رخ مين
شـود،   گرفتن حلقة سلطنتي كه از جانب آناهيتا به وي تفويض مي منظور بهدست راست خود را 

در ايـن  . دارد يمـ دراز كرده و با دست چپ قبضة شمشيري را كه در پهلوي چپش آويخته نگـه  
يـك   صورت بهشده در باالي سر  كپه وانسيگي بر سر دارد و دار كنگرهسته، آناهيتا تاج برج نقش

آويـزان   هـا  شـانه شده از پشت و باالي  بلند بافته و كالف وانسيگ. توده موي فرفري نمايان است
 ].43 ص ،30[) 5و  4شكل (است ي نيز از شقيقه آويخته شده دار طرّة موجاست و 

                                                        
  .دانند ينماين نقش را متعلق به آناهيتا  ايرانيكادر  شاطر اراحسان يالبته محققاني مانند  1.
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ة بااليي آناهيتا در تن مينطرحي از . 5شكل  ؛]617 ص ،48[رستم برجستة نقش  ش طرحي از نق. 4شكل 
  ]46 ص ،30[ رستمنقش 

    

  ]97 ص ،43[ هيمقدون در 1سيپوليآمفي معبد ها كرهيپستون . 6شكل 
  

ي يونـاني و رومـي ايـن سـبك آرايـش مـو، يعنـي رشـتة         هـا  كـره يپبا بررسي چند نمونه از 
توان مشـاهده كـرد؛ مـثالً، در دو سـتون،      ، را ميها شانهشده روي  هو آويخت شده بافتهگيسوهاي 

 كـار مقدونيه كه در داخل جبهة ورودي تـاالر و در داخـل ديـوار     7 سيپوليآمفپيكرة زن معبد 
  ).6شكل (، آرايش مويي به اين سبك دارند اند شده

يـن نقـش   پيكرة ديگري كه سبك آرايش مويش شباهت زيادي با آرايش مـوي آناهيتـا در ا  
ة عشــق و الهــ كــه در آن آفروديــت، اســت 2برجســته دارد، تنــديس معــروف بــه ديونيســوس 

ي يونـاني،  هـا  افسـانه گسـاري در   ي شـراب و مـي  خـدا ديونيسوس،  در كنارخيزي يونان،  حاصل
آفروديت لباس بلندي بر تن دارد كه قسمتي از آن را بـا دسـت چـپش    ). 7شكل (است ايستاده 

قابـل  افتاده اسـت   شيها شانه كه براش  شده  بافتدارد، موهاي  الهي بر سراو ك. است داشته  نگه
  ).8شكل (است  مشاهده

                                                        
1. Amipolis 
2. Dioniso 
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موزة داري  محل نگه، سوسيونيد سيتند .8شكل  ديونيسوس همراه با آفروديت؛تنديس  .7شكل 

  ]97 ص ،43[در ورشو  1فردريك شوپن
  

 ،36[آورد  يمـ آب را بـه خـاطر   برجسـته، وظيفـة ايـزد     آناهيتا با اين پوشش در ايـن نقـش  
شـايد  . باستان خيلي كم به تصـوير كشـيده شـده اسـت     رانيهنر اي جامه در ها نيچ.  ]87 ص

 كـار ي و تصـنع ها هم خيلي خشـك   بتوان به چند نمونه از دورة هخامنشي اشاره كرد كه در آن
آثـار  . انـد  دادهن پيكرتراشان يوناني و رومي مهارت زيادي را در اين هنر از خـود نشـا   .است شده
، هـا  ظرافـت ، هـا  ييبـا يزبه تصوير كشيدن تن و جسم پيكره و به تصوير كشـيدن   لحاظ ازها  آن

، بـه تصـوير كشـيدن    رسـد  يمبه نظر ). 9شكل ( است توجه موردهايشان  ي جامهها شكن و چين
ونـان و  ي يتراشـ  كـره يپتأثير هنر  ي دورة ساساني تحتها برجستهآناهيتا در نقش  دار نيچلباس 

  .روم بوده است

  ]49 ص ،41[ميالد سفالينة يك زن يوناني، موزة لوور، قرن اول پيش از . 9شكل 
  

وة يشـ كـه بـه    اسـت برجسته، كمـر تزئينـي    در لباس آناهيتا در اين نقش توجه نكتة درخور 
ي رومـي و يونـاني، كـه در    هـا  كـره يپبـا بررسـي   . اسـت  خورده  گرهزيبايي با يك بست تزئيني 

تـوان   هـا مـي   ي آنها لباس، مشابه اين كمر تزئيني را روي اند شده  ساختهي اول ميالدي ها سده
بـه ايـن اشـاره     هـا  يوناندر توصيف ظاهر ي) 1365(دورانت ويل ). 11و  10شكل (مشاهده كرد 

  .»بستند يمزنان گاهي كمربندي رنگين بر كمر خويش «كه  كند يم

                                                        
1. Frederic Chopin 
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موزة ، ديونوسوسپيكرة رومي رامشگر دربار . 11شكل  ؛ميالديل پيكرة الهه وستال، سدة او .10شكل 

  ]26، ص 14[ناپولي  ةموز ،]388 ص ،14[ناپولي 

  بستان طاقبرجسته  آناهيتا در نقش
كـه طبقـة بـاال     اند شده  يحجار طبقه دوبرجسته در  در انتهاي طاق و بر جدار عقب آن دو نقش

. دهـد  ا از اهورامزدا با حضور الهه آناهيتا نشان مير زيخسروپروستاني پادشاه ساساني  مجلس تاج
اهورامزدا، كه سمت چپ شاه تصوير شـده اسـت،    ازپادشاه در وسط ايستاده و حلقة سلطنتي را 

در پشت شاه، پيكرة الهة آب، آناهيتا، نقش شده است كه او هم در حال اهداي حلقـة  . ستاند يم
  .]87ص ،36[است سلطنتي به شاه 

 

 
ة تن مينطرحي از . 13شكل ؛ ]53 ص ،11[بستان  طاقبرجستة خسروپرويز در  طرحي از نقش  .12شكل 

 ]46ص ،30[بستان  طاقبااليي آناهيتا در 
  

شـده   زده  گـره ة يك نـوار  ليوس بهالهه باالي تاج جمع شده و  وانسيگبرجسته،  در اين نقش
ج حلزوني شكل، زيـر پيشـاني   رديفي از موهاي موا. شبيه يك گوي است دار موجاين موي . است

ة آناهيتا از شـقيقه تـا   شد بافته وانسيگدو رشته از  ].43 ص ،30[است باالي صورت را فراگرفته 
تاجي كه بـر  . كه آناهيتا در نقش رستم دارد است ييموروي سينه آويزان است كه شبيه آرايش 

كـه مشـابه آن را    اسـت  يتـاج  نيسـت، بلكـه نـيم   ) دار كنگرهتاج (سر آناهيتاست، تاج معروف او 
كـه در ناحيـة ران و   ) ي انگار خـيس ا پارچه(لباس آناهيتا به سبك يوناني . اهورامزدا بر سر دارد

 ؛ و]85 ص ،44[اسـت  شكم به بدن چسبيده است و اندام بدن زيـر پارچـه تـا حـدودي نمايـان      
از زن يـا مـرد    يا كـره يپدر هنر دورة ساساني، . كه بر دوشش افكنده است استباالي آن شنلي 
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حقيقت، اين لباس، لبـاس رايـج    در. سراغ نداريم كه شنل يا ردايي روي لباس خود پوشيده باشد
شـده،   ي يافتها كرهيپبا توجه به توصيفاتي كه از البسة يوناني شده و . دورة ساساني نبوده است

 كـه  يطور بهكردند؛  ياز باالپوشي كه نوعي شنل يا ردا بوده استفاده م ها يونانگفت كه ي توان يم
  :دهد يمشرح  گونه نيا ]324 ص ،9[ويل دورانت 

زنان شال بلندي است كـه بـر دوش   جامة و  در آتن، لباس اصلي مردان چيزي شبيه به ردا
كـه آزادانـه، بـه     اندازنـد  يم، ولي اگر كيفيت هوا ايجاب كند، روپوشي بر دوش ددنافكن يمخود 

  .خورد يمبينيم، چين و شكن  ي يوناني ميها مجسمهي كه در نينش دلهمان صورت 
 ي يوناني است كه ملبس به شنل يـا ردا هسـتند  ها كرهيپيي از ها نمونه شده گنجانده ريتصاو

 ).15و  14شكل (

  
تصوير سارنا، زن اشرافي  .15شكل  ؛]4 ص ،47[ تنديس ليويا همسر آگوستوس، موزة ناپولي .14شكل 

  ]536ص ،1[ )ميالد 400( يناپولرومي، موزة 

  آناهيتا بر ظروف فلزي دورة ساساني
  يا نقرهبشقاب  بر آناهيتا

، احتماالً آناهيتا را در مركز صحنه بـه  استميالدي  6بشقابي با نقش سه زن، كه متعلق به قرن 
و فقط ردايي به بلنداي اندام، بـر روي شـانة راسـت او     بدن او برهنه است. نمايش گذاشته است

 ، سـر شـده   دادهاو با دست چپ خود، كه رو به باال نشان . ت او را پوشانده استو پش گرفته قرار
دو فرشتة بالدار پـاي  . نيلوفر آبي، دارد اديز  احتمال  بهردا را گرفته و در دست راست خود گلي، 

در دو طـرف تصـوير، دو   . اند داشته  نگهباني را باالي سر او  كنند و دو فرشته سايه او را نوازش مي
شود كه لباسي از شانه تا مچ پا بر تن دارند كه در بخـش بـاالي كمـر، نقـش و در      رد ديده ميف

 قـرار و شنل زيبايي بر باالي سرشـان   دارند سراين دو تن، كاله بر . توري داردكمر بخش زيرين 
، بـا  گرفتـه  قرارزني كه در سمت چپ . به دور بازوي آنان پيچيده شده است تيدرنهاكه  گرفته
زنـي كـه در   . ي را گرفتـه اسـت  ا پرنـده و با دست راست خود  برده باالچپ خود جامي را دست 

ـ  عـود ي و با دسـت راسـت خـود    ا پرندهسمت راست قرار دارد، با دست چپ خود  ي را گرفتـه  دان
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و گويي يك پاي خود را بـه كنـارة بشـقاب     گرفته قراردري  ضرب صورت بهپاي هر دو نفر . است
  ].20 ص ،42[اند  دادهتكيه 
  

 ،42[ داري موزة متروپوليتن بشقاب فلزي دورة ساساني، مزين به تصوير آناهيتا، محل نگه. 16شكل 
  ]27 ص

ي كه زنِ در مركز صحنه تصوير شده بر سر دارد و گل نيلوفري كه در دستش دار دندانهتاج 
 .رسـاند  ت، مـي است، ما را به اين باور كه زني كه در مركز بشقاب تصوير شـده آناهيتاسـ   گرفته

به تصوير كشيدن زنان برهنه در . در تصوير اين ظرف پيكرة برهنة آناهيتاست توجه نكتة درخور 
كـه   ميكنـ  يماين دورة تاريخي سابقه ندارد، ولي در دورة ساساني در ظروف فلزي با آن برخورد 

  .است يهلنفرهنگ دورة  تأثير تحت

  يا نقرههاي  تنگ
هـر سـه زن، روي سـطحي    . دهـد  شده تصوير سه زن را نشان مي يارطالكاي با زمينة  نقره تنگ

  ].22 ص ،42[ )18و  17شكل ( اند ستادهياشكل  ي قوسيها طاقيي شبيه به ها طاقهموار و زير 
  
  

  
ي دورة ا نقرهتنگ  .18شكل تهران؛ داري موزة ملي ي دورة ساساني، محل نگها نقرهتنگ  .17شكل 

  ]38[تهران  يمل ةموز ])edu.si.asia.www( داري يتا، محل نگهساساني، مزين به تصوير آناه
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ي كـه در دسـت يكـي از زنـان اسـت      ا پرنده. آناهيتا هستند ايزدبانوگل و پرنده از نمادهاي 
ي ايزدي زردشـتيان  ها نشانهاز  »پرنده«كل  كه گفته شد، در طور همان. بيشتر شبيه كبوتر است

انار . است توجهكند درخور  از زنان در دست خود حمل ميظرف ميوة اناري كه يكي . بوده است
 ،24[اسـت  و هندوستان  كيخاور نزدي و ا ترانهيمدنماد گستردة باروري و فراواني در ميان اقوام 

عشق، درخت انار را به دست خـود در جزيـرة    النوع رببر اساطير يوناني، آفروديته، بنا ].276 ص
، درخـت انـار سـر    انـد  خوانـده سوس، كه او را باكوس هـم  قبرس كاشت و از ريختن خون ديو نو

انار را در ايـران  ]. 365 ص ،3[است در يونان باستان، انار يكي از مختصات آفروديته بوده . برآورد
ي كـه دور سـر   ا هاله]. 8 ص ،37[دانستند  يمباستان از مظاهر و نمادهاي گياهي ايزدبانو آناهيتا 

كه اين تصاوير جنبة مذهبي دارنـد و   رساند يمبيشتر به اين نتيجه شود، ما را  اين زنان ديده مي
در . اينكه اين زنان با هالة دور سرشان و نمادهايي كه به همراه دارند شمايلي از آناهيتـا هسـتند  

گيـرد و   ي از نور الهي است كه در اطراف يا بدن شخص مقدس قرار مـي ا جلوههاله  ،هنر مذهبي
منزلة نشـانة ايـزدي     بهو  استه فرّو مظهر عيني  تجسمنور، هالة . دهد يمقدرت ويژة او را نشان 

و بر فـراز   فراگرفتهاي زرين  كه دور سر مهر را هاله ميخوان يم» مهريشت«در . است شده  شمرده
]. 6 ص ،17[كنـد   سـرزمين آريـايي را نظـاره مـي     آنجـا  ازو  رخشد د يم) البرز(كوه هرا برزاييتي 

و در » ايشـتر «با را از بعد نمادين آن، در آشور  شده احاطهة يك هاله ليوس بهكه  يا كرهيپ معموالً
  ].108 ص ،7[دهند  ايران به آناهيتا ارتباط مي

  اي بدون دسته تنگ نقره
لباسي شـبيه  . اي ديگر متعلق به دورة ساساني، تصوير چهار زن منقوش شده است در تنگ نقره

 توجـه يكي از تصاوير زنـان درخـور   . دارند سراي دور  ي هالهو همانند ظرف قبل اند دهيپوشدامن 
او در دست چپ خود ظرفي دارد كه حاوي سه انار است و در دست راست خود يك سـبو  . است

آب  اديـ ز  احتمـال   بـه اي دارد كه از درون آن مايعي در حال ريختن به بيرون اسـت كـه    يا كوزه
آناهيتا سبويي در دست دارد كـه آب از درون آن   كه بستان طاقبرجستة  دقيقاً شبيه نقش. است

زن ديگري روي اين ظرف، شبيه نمونة قبلي، دامن نازكي بـه تـن   ). 19شكل (ريزد  به بيرون مي
او در دست چـپش انـاري بـه دسـت دارد و در     . است شده  دادهي به دور سر او نشان ا هاله. دارد

  ).20شكل (نامشخصي گرفته است  ء يشدست راستش 
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ي دورة ساساني، ا نقرهتنگ  .20شكل ي دورة ساساني، مزين به تصوير آناهيتا؛ ا نقرهتنگ  .19شكل 

داري موزة  محل نگه ،)edu.si.asia.www(داري موزة متروپوليتن  محل نگه  آناهيتا، مزين به تصوير
  ]38[ تنيمتروپول

  تايآناه ةبر اله ايشتار يبابل ةثرات الهأتأثير و ت
اسـت، وظـايف و خصوصـيات مشـتركي      بـابلي  باروري و ، كه الهة عشقالهة ايشتار باآناهيتا  يايزدبانو

ـ ي معنادار و بنيادين ها تفاوتاما  .داشته است  مـروج  دوسـتدار الهـة   ايـن دو وجـود دارد؛ ايشـتر    نيب
آناهيتـا دوسـتدار    كـه  يدرحـال . آمـد  يمـ در معابد ايشتار به شـمار   به روسپيان و سرپرست فحشاست

ايشــتار اصــوالً ميــان عشــق و ازدواج پيونــدي . واده و پايبنــد بــه عشــق درون خــانوادگي اســتخــان
بينجامد، امـا در ازدواج هـيچ شـرط و نقـش و      يخوابگ ، عشقي كه به همديستا يجويد، عشق را م نمي

، 18[كردنـد   است كه دوشيزگان در معابدش زنـاي مقـدس مـي    دليلبه همين . تعهدي نداشته باشد
كـه   يا رهيـ همچنين دا .شير، اسب، ابوالهول و فاخته را نام برد توان يايشتار م يها از سمبل. ]293 ص

گسـتردة فرهنـگ    تـأثير بـا توجـه بـه    . ونـوس بـود  ة كه نشان سيار است، پر هشت يا درون آن ستاره
 تـأثير  تحـت  شـدت  بـه آسياي غربي بر نواحي مختلف جوامع باستاني، شخصيت آناهيتاي ايرانـي نيـز   

 تـوان  يمـ ي شباهت بين ايشتر و آناهيتـا را  روشن بهدر اسطورة ايشتر، . ]28، ص 17[ر بابلي است ايشت
يشـت هـم چـون ايشـتر در اسـطورة ايشـتار ارتبـاط         آناهيتـا در آبـان  . يشت مشاهده كرد از روي آبان

از . رنـد ارتبـاط دا  اهـان يو گهر دو با روشي و رشـد  . هر دو ايزدبانوي آب هستند. نزديك با زايش دارد
 دأييـ تيشت ايـن گفتـه را    ها در آبان است كه توصيفات آن مانده يبرجاي فراواني ها سيتندالهة ايشتر 

. ]50 ص ،7[اسـت  ي از آناهيتا در پيش چشـم خـود داشـته    ا مجسمهكند گه گويي سرودة يشت  مي
 آناهيتـا  از ييهـا  مجسـمه ، بابل، هگمتانه، دمشق و سارد شوش دربار  اردشير دوم هخامنشي نخستين

ي شخصـيت آناهيتـا سـاختن تنـديس     ريگ شكلايشتر در  تأثير نيتر مهم ].221 ص ،12[ درست كرد
در  ].51، ص 5[اسـت  بـر ايـزد ايرانـي     نيالنهـر  نيبالهة بابلي  تأثير و معبد براي اوست كه اين نشانة

بـا توجـه بـه    . ]301 ص ،35[اسـت  ، درخت از نمادهاي اسطورة ايشتر نيالنهر نيبي ها برجسته نقش 
ي آناهيتا در دورة ساساني صرفاً در وجـه مـادي   شناس باستاني ها دادهاشارات يشت و منابع تاريخي و 

و عشـق خـانوادگي    خـانواده وظايفي كـه مربـوط بـه    حوزة پذيرفته و در  تأثيرو تزييني از الهة ايشتار 
  .است، آناهيتا مروج عشق درون خانوادگي در ايران بوده است
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  يريگ جهينت
 ايجـاد  بـراي  يا قـه يطر خـود،  زمان دركه  نديآ يم حساب بهجمعي يك ملت حافظة  ،ها اسطوره
 روايـاتي  خـالق  ،هـا  اسطوره. آمدند يحساب م به انسان سكنات و اعمال يادآوري جهت به حافظه
 زن يـك  قالـب  در آناهيتـا  عينـي تبلـور   چراي. دهند ارجاعها  آن به را زيسته جهان كهاند  بوده

 ايرانـي  هنـدو  آناهيتـاي . است ايراني فرهنگ آن در تنوع و تعدد وها  الهه تقدس و احترام يانگرب
 او. اسـت شـده    شـناخته  رودهـا  يـا هـا   آب يايزدبـانو  منزلة  به همواره خود اساطيري باورهاي در

طـور   بـه  تـاريخي،  متـون  در .اسـت  آسـماني  و زميني رودهاي صاحب و كيهاني اقيانوس صاحب
 ظـاهر  بـاروري  و عشـق  ،هـا  آب يايزدبـانو  همچون خصوصياتي باآناهيتا  ،»يشت آبان«در  اخص

 آناهيتـا  در آتنا و آفروديت و ايشتارالهة  از متأثر باروري و جنگ عشق، همچون صفاتي. شود يم
ظـاهر   )63 و 65كردة  يشت آبان(اوستا باور به صفات جنگي در آناهيتا در متون  .شود يم پديدار

ي ايـران،  ا افسـانه پادشاهان . آورد يمتوانايي اين ايزدبانو را در مقابل دشمنان به خاطر و  شود يم
تـا   كننـد  يمـ ، براي اين ايزدبانو قربـاني  ...و چون فريدون، گرشاسب، كاووس، كيخسرو، ضحاك

ي، ايـن موضـوع   شـناخت  باسـتان مبناي شواهد  در بازنمايي آناهيتا بر .ها ياري رساند آناهيتا به آن
 از ...هنـد و   ،ايزدبانوان مناطق ديگر ماننـد؛ بابـل، يونـان    از تأثيرپذيري در كار شد كه آناهيتاآش

در ايران الهة پايبنـد بـه خـانواده و عشـق      تايآناه. است شده برخوردار آنان صفات مثبت جوانب
مظهـر  و آفروديـت و آتنـا در يونـان و روم     نيالنهر نيبايشتر در  كه يدرحالاست؛  خانوادهدرون 

 ديگر هنر تأثيرات توان يم گرفته صورت يها ييبازنما در .شدند يمعشق جمعي و همگاني تلفي 
ي هـا  جنبـه ايـن تـأثيرات    شـكلي،  اتتـأثير  بـاوجود . كرد مشاهده ي مادي آناهيتا راها جنبهدر 

 يبند بيترك هرچند. قرار نداده است تأثير معنوي، روح و كاركرد آناهيتا را در ايران باستان تحت
 و پوشــش ظـاهر  يكرتراشـ يپ فــن منزلـة نمونـه در   بــه هخامنشـي  ةدر دور آناهيتـا  از تصـويري 

 عوامـل  فهم براي. شود يم ادراك يوناني هنر تأثير تحت ساساني دورة در و فنيقي هنر تأثير تحت
شده است،  ي مختلف تاريخي منجرها دورهي آناهيتا در ها ييبازنمابه تغيير در  كه متغيرهايي و

 فرهنگـي  تطـور  اصـلي  بسـتر  را سـت يز طيمحـ كـه   شناسي فرهنگـي،  بوم ستيزآناهيتا از منظر 
كه همواره سرزميني خشـك و   گرفته  شكلايران  خاص ستيز طيمح با انطباق ، كامالً درداند يم
 اجتماعيساختارهاي  در اين رويكرد، .است شده يمبوده و آب عنصري مقدس تلقي  خشك مهين
 توجـه  با. دهند يم تشكيل را جوامع ساخت روي فرهنگ يطوركل بهو  اسطوره مذهب، سياسي، و
در بسـتر   اسطورة آناهيتـا در فـالت ايـران بـوده و     اظهار كرد كه زايش توان يم رويكرد اخير، به

تمدني ديگر در شكل، و نه در محتوا، تأثير  يها حوزه از ايران فالت بودنچهارراه زمان به جهت 
 .پذيرفته است
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  بعمنا
 فلـزي  ظـروف  بـر  يافتـه  نقـش  زردشـتيان  بـاور  عنـوان  به زندگي ستايش«). 1391(ندا  اقدم، اخوان ]1[

 .30ـ15 ص ،2 ش اول، س ،هنر كيمياي ،»ساساني
  .هرمس :، تهرانگسترة اسطوره ،)1386( محمدرضا ارشاد، ]2[
 ،منظـر  مجلـة  ،»)باستان نايرا در ماه رازهاي به نگاهي( آسماني منظر«). 1390(فريدون  آورزماني، ]3[

  .9ـ6ص ،14 ش
  .آگه: تهران مهاجر، مهران ترجمة ،مدرن جامعة فرهنگي يها يبند صورت .)1386(رابرت  باكاك، ]4[
  .چشمه: پور، تهران ، به ويراستاري ابوالقاسم اسماعيلاز اسطوره تا تاريخ). 1377(مهرداد بهار،  ]5[
 :تهـران  ،)امروز تا خيتار از  شيپ دوران از( ايران هنر در يريس). 1387(فيليس  اكرمن، آرتور؛ پوپ، ]6[

  .فرهنگي و علمي
  .سخن: ، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانتاريخ ادبيات پيش از اسالم). 1383(احمد تفصلي،  ]7[
  .سمت: ، تهرانگري فن و هنر سفال). 1379(فائق توحيدي،  ]8[
 ص ،6 ش نظـر،  بـاغ  مجلـة  ،»بسـتان  طـاق  در رويـز پ خسـرو  نگارة سنگ«). 1385(شهره  جوادي، ]9[

  .61ـ49
  .127ـ122 ص ،هنر ماه كتاب ،»ماندگار اهورايياني ،ايزدبانوان«). 1381( حانهير پناهي، حرم ]10[
دورة ساساني  هاي حجاري با هخامنشي دورة هاي حجاري تطبيقي بررسي«). 1383(نادر  حيدري، ]11[

 .تهران مدرس، تربيت دانشگاه هنر، پژوهش رشتة ارشد سيكارشنا نامة پايان ،»كرمانشاه در
: ، ترجمة روحـي اربـاب، تهـران   نخستين پادشان هخامنشي ةايران در دور). 1352(آ .، مفيدانداما ]12[

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
 ،21 و 22 س ،تـاريخ  و يشناسـ  باستان مجلة ،»هخامنشي دورة در زنان«). 1387(تورج  دريايي، ]13[

  .59ـ50 ص دوم، و ولا ش
مجتبائي و  اهللا فتح پور، آريان اميرحسين ترجمة ،)باستان يونان( تمدن تاريخ ،)1365( ليو دورانت، ]14[

  .اسالمي انقالب و آموزش انتشارات سازمان: تهران پيرنظر، هوشنگ
 ترجمـة  ،هـا  نهنشا سرگشتگي پسامدرن نقد از ييها نمونه وانموده، و افالطون). 1389( ژيل دولوز، ]15[

  .6چ  مركز، :تهران حقيقي، ماني
 عصـر  در دينـي  سـازمان  و مناسـك  مفـاهيم،  تحـول ( پـارس  در آناهيتـا «). 1391(آرزو  رسولي، ]16[

  .تهران تهران، دانشگاه تاريخ، رشتة رسالة دكتري ،»)ساساني
 ،»هخامنشـي  نـر ه در آيينـي  نمادهاي و نمادين نقوش به تحليلي نگاهي«). 1389(ايرج  رضائي، ]17[

 .114ـ101 ص ،14 ش ،7س  ،شناس باستان پيام مجلة
  .سخن: تهران، 1ج  ،باستان ايران ةنام دانش). 1381(هاشم  رضي، ]18[
  .2چ  مركز،: تهران ستاري، جالل ترجمة ،يشناس اسطوره جهان: رمان و اسطوره .)1384( ميشل زارفا، ]19[
كاري آناهيتـا و سـپندارمذ در اسـطوره و     ررسي خويشب«، )1392(ستاري، رضا؛ خسروي، سوگل  ]20[

، ص 12، ش 4، س شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ةنام ، فصل»مادرساالري ةبا پيشين پيوند آن
  .327ـ98
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، »و كـاركرد آن در اسـطوره و حماسـه   » آب« ةنمون كهن«). 1390(شريفيان، مهدي؛ اتوني، بهزاد  ]21[
 .318 ـ311، ص 4، ش 3 ، سو ادب فارسيزبان علمي و پژوهشي ة نام فصل

  .129ـ126 ص ،58 و 57 ش ،هنر ماه كتاب ،»آب صورت«). 1382(هلنا  ،گل دشت شين ]22[
 ،22ش ،9س  ،گيلآورد  ره نامة ماه ،»آناهيتا يايزدبانو يادمان آبانگان«). 1391(بابك  ي،صدر نور ]23[

  .115ـ112 ص
 ادب در آن بازتـاب  و اسـاطير  در انـار  بررسـي «). 1394(كامران  فخري، پاشايي پروانه؛ زاده، عادل ]24[

  .115ـ112 ص ،27 ش ،8س  ،فارسي نثر و نظم شناسي سبك تخصصي نامة فصل ،»فارسي
  .توس :، مشهدهاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايراني در نوشته .)1374(عفيفي، رحيم  ]25[
  .588-594، 127و  126ش  -ستايها چ و زبان اتيادب در باره آناهيتا،). 1375(ي، فرشته، عبدالله ]26[
  .4، چ توس :، تهران)ردآورندهگ(مهرداد بهار ، ترجمه از پهلوي به فارسي، بندهش ).1390( يفرنبغ دادگ ]27[
 ،»گيري اعتقاد به ايزدبانوان در ايـران باسـتان   تحليلي بر داليل شكل« .)1392(زاده، پروين  كاظم ]28[

 .94ـ7، ص 2اول، ش س ،هاي ادياني پژوهش
  .مؤسسة تاريخ فرهنگي: ترجمة راشد محصل، تهران ).1366( هاي زادسپرم دهيگز ]29[
 ،)2(» ساسـاني  دورة در زنان پوشاك«). 1378(تقي  محمد عطايي، محسن؛ يدي،ز برنارد؛ گلدمن، ]30[

 .47ـ39 ص، 6و  5 ش ،پژوهي باستانمجلة 
  .ققنوس :تهران ،ايراني يها اسطوره در آناهيتا). 1385(سوزان  گويري، ]31[
 يهـا  سـكه  بيمـذه  و سياسي يها نشانه در پژوهشي«. »تا يب«. فرزام ،زاده ميابراه مهتاب؛ مبيني، ]32[

 .162ـ141 ص ،12ش  ،4س  ،تاريخ پژوهشي و نامة علمي ، فصل»ساساني
نويـد   :تهران، )هاي ايراني پژوهش ةپنجاه گفتار در زمين(، نوروزنامه )تا بي(آبادي، رضا  مرادي غياث ]33[

  .شيراز
  .2چ   مهر، سورة :تهران ،جهان باستاني يها نييآ و اساطير بر يا مقدمه .)1387(غالمرضا  معصومي، ]34[
: صراف تهران ، ترجمة زهراباستي و محمود رحيمالنهرين باستان هنر بين). 1377(آنتوان ، مورتگات ]35[

  .سمت
 كارشناسـي  نامـة  پايـان  ،»ساسانيهاي  برجسته نقش در پژوهشي«). 1374(رسول  حاجي، موسوي ]36[

 .تهران مدرس، تربيت دانشگاه شناسي، باستان رشتة ارشد،
 هالة گيري شكل در مؤثر بنيادين نمادهاي بازشناسي«). 1390(علي  حسن پورمند، هانيه؛ نيكخواه، ]37[

  .63ـ52ص ،154 ش ،هنر ماه كتاب ،»تقدس
 ،2چ  بهـزادي،  رقيـه  ترجمـة  ،غـرب  و شرق هنر در تمادهااي  نگاره فرهنگ). 1383(جيمز  هال، ]38[

  .معاصر فرهنگ :تهران
  .2چ  هنر، فرهنگستان :تهران نصيري، ترجمة امير ،صدق و بازنمايي). 1388( هرست رزالين هاوس، ]39[
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