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دى    88شماره سوم

در فرهنگ ايران زمين، زن نماد مهر و عشق، 
ــازندگى و بارورى به شمار مى رود. كشف  س
صدها تنديسه از حفريات باستان شناسى در 
شوش، تپه سراب كرمانشاه، تورنگ تپه و ساير 
نقاط ايران و به دنبال آن پرستش ايزد بانوانى 
ــپندارمذ»، «نانايا» و «اَناهيتا» در  چون «س
طول تاريخ بيانگر بزرگداشت و ارج گذارى به 
ــازنده و زندگى بخش او بوده  زن، نيروهاى س
است. خوشبختانه باورهاى نيكو و مقدس در 
بستر تاريخ هرگز زادگاه خود را فراموش نمى كنند بلكه همواره بالنده 
و پيشرو در دل و جان مردم زنده مى مانند. بزرگداشت «شهربانو» و 
«نيك بانو» دختران يزدگرد، سيده خاتون و صدها زيارتگاه ديگر در 
ــرزمين ايران اسالمى نشانه تداوم، بزرگداشت و احترام به زن در  س

بستر پاك و نورانى تاريخ ايران در طى هزاره ها و سده ها مى باشد.

جايگاه زن در دوران باستان
بانوان ايراني در دوران باستان و نيز در زمان رواج آيين زرتشت، مقام 
و منزلت وااليي داشته اند. در بخش بزرگي از اوستا كه قبل از زرتشت به 
نگارش درآمده  بود، فرشته«سپندارمذ»، مظهر ماه اسفند بود و برگزارى 
ــپندارمذگان در پنجم اسفندماه حكايت از شأن باالي بانوان  جشن س
ايراني داشت. اين ايزدان مونث، مظهر و نماد بانوي كامل ايران محسوب 
ــدند. سپندارمذ، مادر زمين و نگهدارندة آن، حامي بانوان پارسا و  مي ش
نيك سيرت بود كه خرد وااليي داشته و او را «ارشميتي» يا «آرميتا» به 
معناى خرد مقدس(سپند ارمئيتى) مى خواندند. از نمادهاى سپندارمذ، 
گل بيدمشك است كه در اواخر ماه اسفند مي رويد. از آيين هاي مرسوم 
در ماه اسفند مي توان به استراحت بانوان تا پنج روز پس از پنجم اسفند 
ــان را انجام مي دادند تا بدين  ــاره كرد. در اين ايام مردان وظايف زن اش
ــند. در روز «ُمزدگيران» يا  ترتيب از بانوان قدرداني به عمل آورده باش

«مژده گيران» نيز مردان هدايايي به بانوان پيشكش مي كردند.

نقش زن در دوران ساسانيان با تكيه بر نگاره ها
در دوران ساساني، بانوان ايراني در قالب اَناهيتا، ايزدبانوى آب ها، 
ــق و زايندگي ترسيم  شده اند. مي توان زن در هنر ساسانيان را  عش
الهام يافته از اَناهيتاى پاك و مظهر عشق و بارورى دانست. اَناهيتا 

در متون كهن- يشت ها- اين گونه توصيف شده است :
ــيزه اى است جوان، خوش اندام، بلندباال، برومند زيبا با  "اَناهيتا دوش
چهره آزاده و نيكوسرشت و بازوان سپيد و سينه برآمده كه كمربندى 
ــته و بر باالى گردونه خويش، مهار چهار اسب را در  تنگ در ميان بس
دست گرفته و مى راند. اسب هاى گردونه وى عبارت است از باد، باران، 
ــته، تاجى زرين به شكل چرخى كه  ژاله و ابر. اَناهيتا با جواهرات آراس
ــت، برسر دارد و از اطراف آن نوارهاى  بر آن صد گوهر تابناك نصب اس
ــواره هاى چهارگوشه در  پرچين آويخته، طوقى زرين دور گردن و گوش
گوش دارد، كفش هاى درخشان را در پاى خود با بندهاى زرين محكم 

 بهرام در وسط اين نقش ايستاده است. در مقابل او بانويي با موهاي 
ــر او مي باشد. پشت سر همسر بهرام، وليعهد  بافته قرار دارد كه همس

فريدون آورزماني
دكتراى باستان شناسى

تاجگيري اردشير از اهورامزدا در نقش رجب 

بسته. جبه اى از پوست سى ببر كه مانند سيم و زر مى درخشد، در بر 
نموده و در بلندترين طبقة آسمان جاى اوست. به فرمان اَناهيتا از فراز 
آسمان باران، تگرگ، ژاله و برف فرو بارد ... نطفه مردان و مشيمه زنان 
را پاك كند و زايش زنان را آسان سازد، شير را تصفيه نمايد، به گله ها و 
رمه ها بيفزايد". نقش هايى كه از اَناهيتا در ايران باقى مانده با آن چه كه 
در متون كهن گفته شده، تفاوت دارد. در نقش برجسته ها، اَناهيتا از نظر 
چهره، اندام و پوشش با توصيفات باال هماهنگ است؛ اما تاج، جواهرات، 
ــده است. چنان كه  كفش، جنس لباس و ... به گونه اى ديگر تصوير ش
درباره نيايشگاه هاى اَناهيتا در آبان يشت توصيفاتى شده كه بعضى صادق 

است و در مواردى گونه هايى ديگر از نيايشگاه را شاهد هستيم. 
ــكه ها، ظروف و اشيا  ــنگ نگاره ها، س آن چه از نقش بانوان در س
ــت. اما  ــه اَناهيتا و بانوان درباري اس ــم مي خورد، مربوط ب به چش
ــتان خود تقليد  ــت كه مردم در آن زمان از باالدس بايد توجه داش
مي كردند. بنابراين با مطالعه ويژگي هاي تصويري اين زنان، مي توان 

تا حد زيادى به زيبايى شناسى زنان عصر ساساني پي  برد. 

واال مقامى بانوان ساسانى
ــانى از مقام و منزلت   زنان به ويژه بانوان دربارى در دوران ساس
ــركت در  ــد از همين رو چون مردان اجازه ش ــى برخودار بودن واالي
مراسم مهم را داشتند(حضور اهورامزدا، اهميت آن مجالس را براى 
ــن مى سازد) به عالوه تصويرنگارى اين بانوان بر روى سكه و  ما روش
ــاه و ملكه، نيز بر وجود چنين جايگاهى تأكيد  مهر، به عنوان پادش

مى كند كه نمونه هاى آن از اين قرار است :
ــر  ــود. وي «دينك» همس ــت ديده مي ش ــمت راس  بانويي در س
ــت. لباس او شبيه لباس پادشاه است. اين نقش، اولين  اردشير اس
ــت. او  ــاني اس ــته هاي ساس نمونه تصوير از بانوان در نقش برجس
ــر دارد و احتماالً با دست در حال احترام گذاشتن به  كالهي بر س
ــت. حضور اين بانو در جمعي كه اهورامزدا نيز شركت  اهورامزداس

داشته، نشانه مقام اجتماعي باالي اوست. 

مقالـه صـورت  ايـن 
سـخنرانى   مكتـوب 
جنـاب آقـاى دكتـر 
آورزمانى»  «فريـدون 
اسـت كـه در قالـب 
نشستى تخصصى به 
در   88/8/16 تاريـخ 
پژوهشكده نظر برگزار 
شـد. گزارش كارگاه را 
مى توانيد در سايت هاى 
 www.nazaronline.ir
 www.nazar.ac.ir و 

مشاهده نماييد.

بردر فرهنگ ايران زمين، زن نماد مهر و عشق،  در مىدرخشد، زر و سيم مانند كه ببر سى پوست از جبهاى بسته.
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ديده مي شود. شخص بعدي كه دستش را به رسم احترام باال آورده، 
موبدي است به نام «كرتير» و پشت سر او، پسر ديگر بهرام قرار دارد.

 دينك ملكه و حاكم ايران، مادِر پيروز و هرمز سوم، را با كالهى 
مشاهده مى كنيم كه تا چندي پيش در ناحيه كردستان اين كاله 
ــه طال ، نقره و  ــد. دور تا دور اين كاله ب ــر بانوان ديده مي ش ــر س ب

جواهرات گرانبها مزين بوده است.

ــيرويه» فرزند خسرو پرويز و   اين بانو، «پوران دخت» خواهر «ش
مريم -دختر پادشاه مسيحى روم- است. پوران در اين تصوير، تاج 
زيبايي با 4 گوهر گرانبها بر سر دارد و باالي تاج او بال شاهي نيز 
ــم مي خورد. بال شاهي، به اعتباري منسوب به اَناهيتاست.  به چش
ــمانى بسيار درشت، كه در ايران باستان و بابل نشانه  پوران با چش
و دريچه روح دانسته مي شده، به تصوير درآمده است. پوران دخت، 
ــتاري كه برادرش شيرويه انجام داد مدتي پادشاه ايران  پس ازكش

بود. به همين دليل سكه هايي با تصوير او ضرب شد. 

اَناهيتا الگوى بانوان ساسانى 
ــانى حضورى پر رنگ دارد  اَناهيتا در باورهاى مردم به ويژه زنان ساس
تا جايى كه زنان حتى با الگو گرفتن از او در نوع پوشش و آرايش، سعى 
در هم ذات پندارى با اين ايزدبانو را دارند كه شايد از اين طريق نيز بتوانند 
مقام خود را تا جايگاه اَناهيتا باال برده و به تصوير بكشند. اين الگوپردازى 
تا حدى است كه در بعضى نگاره ها گاه تشخيص بانوان از اَناهيتا با مشكل 
ــاره كرد : ــاى آن مى توان به موارد زير اش ــود و از نمونه ه ــه رو مى ش رو ب

ــير دارد و گلي را به  ــاه به رسم احترام، دست بر قبضه شمش  ش
ــكش مى كند. پوشش اين بانو  ــتاده، پيش بانويي كه روبرويش ايس

شبيه به لباس مواج و بلند اَناهيتا است.

ــه روي او قرار دارد.  ــته و بانويي روب ــاه برروي تختي نشس  پادش
ــبيه اَناهيتاست. در باال،  ــت سرش ش لباس مواج و روبان هاي پش
نقش گل انار، نماد گياهى اَناهيتا، ديده مي شود. پادشاه، فّر شاهي 
ــه انگشتش را به شيوة مرسوم آن  ــت باال گرفته و بانو، س را با دس
ــه احتماالً نماد كردار نيك- گفتار نيك - پندار نيك بوده،  دوره ك

باال آورده است.

هرمز اول (پسر شاپور) و ملكه - برم دلك (حوالي شيراز)

بهرام دوم در ميان خانواده و بزرگان- نقش رستم

سكه پوران دخت

بو زين به ر ر جو

 ملكه دينك
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ــان مى دهد كه اين بشقاب در ايران  ــيده اَناهيتا نش  لباس نيمه پوش
ساخته نشده است؛ چرا كه در سنگ نگاره ها و سكه ها، زنان با پوششي 
ــقاب  بيش از اين نمونه به نمايش در آمده اند. بنابراين تصوير اين بش
نوعي كپي برداري از ظروفى است كه توسط سفراي كشورهايى چون 
قفقاز و سيبري خارج شده و سپس هنرمندان اين مناطق اَناهيتا را بر 

اساس معيار هاي فرهنگي خود بازنمايي كرده اند.

ــيم شده كه دو شير به  ــرش در حال گردش ترس  بهرام با همس
آن ها حمله مى برد. بهرام با خونسردي، با يك دست يكي از شيرها 
ــته و شمشير را به سمت شير ديگر برده است. وي با دست  را كش
ديگرش، دست همسرش را به منظور حمايت گرفته است. موهاي 
ــت.  ــر دارد. آرايش او جالب توجه اس ــن بانو بافته و تاجي بر س اي
گردنبند و طرز قرارگيري دست ملكه، درست مشابه برخي تصاوير 
اَناهيتاست. شخصي كه در ميان اين دو، با كالهي با عالمت قيچي 

ديده مي شود، احتماالً كرتير موبد بزرگ ساسانى است.

زنان باالتر از مردان
ــانى بانوان عالوه بر هم سطح و همسربودن با  در نگاره هاى ساس
پادشاه، گاه باالتر از مردان نيز به تصوير كشيده شده اند. اين نوع نگاه 
در دوران ساسانى مى تواند تأكيدى باشد بر جايگاه واالى زن به ويژه 

زن دربارى كه در زير نمونه هايى از آن آمده است :
ــت، بهرام دوم و نفر بعدي، همسر او؛ كه بر  ــمت راس  نفر اول س
ــتان، بزرگتر از شاه تصوير شده  ــنت تصويري در ايران باس خالف س
ــده  ــت. روبه روي اين دو تن، وليعهد در ابعادي كوچكتر، نقش ش اس
است. بزرگ تر بودن ابعاد نقش بانو، نمايانگر ارجمندي اوست. نام اين 
ــاپوردختك»، دخترعموي بهرام بوده است. در برخي ديگر از  بانو «ش

سكه هاي ساساني از او با عنوان «ملكه ملكه ها» ياد شده است. 

ــر ملكه با آرايش و جواهراتى قابل توجه كمي باالتر از سر پادشاه   س
قرار گرفته است.

پادشاه و ملكه

 اَناهيتا با پوشش مختصر

بهرام دوم و ملكه در حال شكار- سرمشهد

سكه با نقش بهرام دوم و خانواده

 سكه با نقش بهرام دوم و ملكه
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 بهرام، سوار بر اسب به همراه فردي در پشت سر او در حال شكار ديده 
مي شود. اين شخص كه مذكر يا مؤنث بودنش آشكار نيست، مقامش 

تا حدي واال بوده كه شاه را در شكار همراهي كند؛ اما كوچك تر از او 
ترسيم شده است. (در برخى از منابع اين فرد را، آزاده معشوقه بهرام 
گفته اند؛ اما از آن جا كه مقام زن نزد ساسانيان واال بوده و چنان كه در 
نقوش پيشين او را هم اندازه و حتى بزرگ تر از شاه ترسيم نموده اند 

مى توان نتيجه گرفت كه اين شخص آزاده نيست). 
اَناهيتا، پيشكش دهنده فر ايزدى

ــت كه بعضاً  ــانى تا حدى اس مقام و منزلت اَناهيتا در دوران ساس
ــروعيت حكومت خود را در دريافت فّر از اَناهيتا مى داند.  پادشاه مش
شايد ارج نهادن به زن نيز از جايگاه واالى اَناهيتا در اين دوران نشأت 

بگيرد. در زير به نمونه هايى از آن اشاره مى شود :
 نرسي، درحال دريافت فّر ايزدي از اَناهيتا است. لباس اَناهيتا بسيار 

مواج و تاج او شبيه به توصيف هاي مهريشت اوستاست. 

ــانيان، در حال دريافت فّر  ــرو دوم، آخرين پادشاه بزرگ ساس  خس
ايزدي از اهورامزداست درحالى كه اَناهيتا نيز آمادة اعطاي فّر، در سمت 
ديگر خسروپرويز حضور دارد. هم طراز بودن مقام اَناهيتا و اهورامزدا در 

اين صحنه كامالً مشهود است.

نتيجه گيرى
در باور ايرانيان باستان،  زن نمادى مقدس، حامل مهر و عطوفت، عشق 
و بارورى، پاكى و زيبايى بود. بانوان در دوران ساسانى از ارج و جايگاه ويژه اى 
برخوردار بودند تا جايى كه به مقام قدسى و حكومت مى رسيدند. ايزد بانو 
اَناهيتا، دوشيزه اى بلندباال، پاك و زيباروست كه مظهر آب هاى روان، زايندگى، 
يار راستين اهورامزدا و الگو و حامى بانوان بوده است، كه شهبانو و زنان پاك 
دامن و حتى شاهان به او متوسل مى شدند و در پيشگاه او قربانى مى كردند تا 

فراوانى، بارورى و حاصلخيزى را براى طبيعت، انسان و دام به ارمغان آورد. 

 اين نگاره به دستور شاپور اول، پسر اردشير نقش شده است. آن كه در 
وسط ايستاده و به رسم احترام، دستش را روي قبضة شمشيرش گذاشته، 
ــرش هرمز اول است. روبه روي  شاپور و آن كه پشت سرش ايستاده، پس
ــر دارد و در حال اعطاي گلي  ــاپور، بانويي است كه گلي زيبا روي س ش
ــاپور مي باشد. در ايران باستان رسم بر اين بوده كه شخص بزرگتر  به ش
ــر به كوچكتر هديه اعطا مي كرده، از اين طريق مي توان دريافت  و مهم ت
كه اين بانو مقامي واال داشته است. پس او «اَناهيتا»، الهه آب هاست. نام 
كامل او «اردويسور اَناهيتا» به معناي «رود خروشان پاك و نيرومند» است. 
اَناهيتا الهه آب ها بوده و آب در جايي مانند ايران، به منزلة تمام زندگي بوده 
است. اَناهيتا در ضمن الهه عشق پاك هم محسوب مي شده است. قابل 
ذكر است كه برخي محققان غربي، اَناهيتا را با الهه هايي چون «ايشتار» و 
«دايانا» مقايسه كرده اند. اما در حقيقت چنين مقايسه اي از اساس اشتباه 
است. چرا كه ايشتار، الهه بابلي، معتقد به عشق آزاد بود. دايانا خداي شكار 
نيز درست در نقطه مقابل اَناهيتا قرار مي گيرد. از وظايف اَناهيتا، عالوه بر 
اعطاي شير به بانوان و به عبارتي به كل موجودات، كاهش درد و تسهيل 
زايمان است؛ در حالي كه دايانا، عامل درد كشيدن بانوان در زمان وضع 
حمل است. اَناهيتا بعد از اهورامزدا، بزرگ ترين ايزد در ايران ساساني به 
شمار مي رفته است. گلي كه اَناهيتا در تصوير پنجم به شاپور هديه مي دهد، 
گل انار، نماد گياهِي اَناهيتاست. نماد آسماني او، ماه و نماد زميني او به 

شكل دوشيزه اي زيبا نمودار مى شود. 

بهرام گور در حال شكار

تاج گيري خسروپرويز از اهورامزدا و اَناهيتا- تاق بستان

دريافت نشانه اي به عنوان بركت از اَناهيتا- شاپور اول- تنگ قنديل

تاج گيري نرسي از اَناهيتا- نقش رستم


